
cJio

cKJo

?י0ס

0כ>)

0{)0

O<)0

o<«>

O<>o :

• ! r n i t t n

ספר
 * *לצבי צפחה

«

H t ס לס׳ השטר קי ד  סוס מווקקונ^ שכעמים 1̂צמ כס^ שהורוח. אמרות יבאו ב!ו ^
 מוצב סולם התורס פל ומתקבל נאה פירוש ימלל מילאה לצל ומילין רברבן ממלל

 פלמהין לקדישי אשר סמירין ין1בר השמימה מגיט וראשו השכל. ומוסר התורה סשנוי טל
 שבפת אור מכובד ה׳ קדוש ׳ ומניו מסיד צדיק אומו מפי יצאו אשר .אתמסר ברמיוא
ה וקלושו ישראל אור הימים  ידוה משר לו קדישא בזצינא החסיל הגאון הרב כבוד הי
ה׳ כק״ש ליה גליין דמטמרן ובנסמי־ בנגלה י מי ב ן צ ^ ר י  אור אשר זללה׳ה ה
 ובשארי נאדבורנא בקיק מ״מ ונתקבל תירה ולבסוסהרבץ דאלינא בקיק מקדם ורמ תורתו

 ורצון ולמשוקת ובמומדים. בחגים בשבתות רצין סת בכל ה׳ לטם דרש דרש אשר קיק
ה בנו פתה קם חוצה מטיייומיו שיפוצו הממאוים  מוה* וחסיד הותיק המופלג הרבני הי

ך ן ףי׳ ך ^ (  הרבים לזכות הדפוס מכבש פל הזה הק׳ הס׳ והמלה מכיסו זהב והזיל י נ״ ן
 והשמתו כר דובבות שפתותיו ולהיות הק׳ בס׳ המוסקים ולכל לו יטמוד הצדיק אביו וזטת

ה מהי' ר רו ן צ ד ט א ראתה לא טין אשר יקר ב • טרי
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תשיו״ד חייס ע״י

ק החסיד המופלג כרב פיי לביה״ד וכטמהובא שי ה מ צ ^ מ ס׳ ו * מ ה נ ל י ו ו
ריי הצדיק הגדול בהרב ניי ל מהו א ו מ  נכד זלהיה העציסש אבד׳ק ש

זנהיה המחבר רביט
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הקורא עין אל

המגאפט nfir א<ן לקרבה ככה ראיתי מה טל הלומות טל מרות לסרש יטרב לטגיו ומלתי .אקרב שיחתי
ר הטוב שמט את ושומטי יודטי לכל את1 מורטת הנה לה יקרא מקודש מלאכת אדו ר מ ר ט לכ ש

 הסשםל^יש צמאון לרוות מפיהו יבקשו ותורה ס׳ בדבר וחרד ירא איש כל ידרשו יום יום אליו אשר זללהיס אבי
לי נסרי qובצו נשמטות היו מסיו אשר אמרותיו בנוטם .משטשטות ותורותיו הטהור לבבו טס כאשר איש מ

ט ומה .המקשיבות לנפשות מטנגיס היו ט' דבש ם לו אשר כבודו תהלות בשבחי לספר הפטוט אנ תז חמי ה
ר אמת בכתב רשוס מממריו. בגנזי מצאתי אשר הברכה וזאת ת ם וסל התירה טל ממש בכיי קודש מכ אי ר  מ
מרד יסורתס • ואגדה בתלמוד רז׳ל מאמרי כמס ומל ר סכל השכל. ומוסר סרי*ס ט*פ קדש ב טלי דכ׳ טי תג  בכ

י וססצרס סתירת לגודל אך .דסין מאות כמס יכילו לא הדפוס לרת המה כאשר להביאם אמרת• ואם השטל א  ד
ר ש א ס ר ד בצמא לשמות ז ב  סצנו מנסרי טזלים קדושים מים ישקיט מי לאמור נסשס כלתה טדיין קדשו ד
ט שורתו ר ט לסאיר מצה ספייטמיו וי  סק מנ׳יו יו^זיס הדברים שמטנו בנ^טט מאז כאשל המייס דקך את (
t ישטו שכל אמתי בבירור לי טדט תאת .אדמתינו סל אתט כמייס גהיומו o ד של מ טי« זללהיה א*א מר כ
אלהיס ארון ונשבה .מטקים וגברו סשמיס מן מלמא נסחייט לא אך להדפיסה חכמתו תסלומות לאור להוציא
 השואלים תשוקת ולהסיק זצללסיה המנוח אכי ככור רצון למלאות אלה שחי והנה .פתאום השמש ושקטה

א כמד בטקמת הלכתי בזה ונס . הדפוס לבית להביאה מתני ולשנס חלצי לאזור הרהימני אשר סמה הם  א׳
 ט׳ ימין נטיתי לא וממנה כיק מגנזי מלוקט וסדר סדר כל טל מפתחות ממש בכ*י רשום מצאתי אשר זללסיה

ק ע א למר הי׳ באמת כי ההטתקות בשם הזה הק׳ סססר בתוך לסטמיס כתוב מהנמצא לאודוס׳ צריך רא ו  א׳
 לסזר קדשס מדברי נטזר הרבה במקומות ולזאת ובחראי קדמאי וחסידים צדיקים מגדולי מוטתקים כ*ק זללה״ה

תו זיל המנוח אבי מר כבוד כי .אומר אביט בהססר הנמצא ההגהות דבר וטל הנכוחים לדבריו וסטר  מר בטו
 סססר יחסר לא ולמטן אז. מחידושיו הגליון טל קשישארשם מר בהיותו וגס מחידושיו בדו הס׳ טל רשם ינוקא
ק'  קורא כל מאת אבקש ואותה שאלתי ואמת ההגהיה בשס הספר בגוף הכנסתים .אלו חסן דברי אח הזה ה

 קרי זיל הלא לתמוה דבריס איזה טל שפיט ישפוט מיניו למראה בהשקפה מקומות באיזה באולי אס ונטיס משכיל
בסליל זאת ידוס כי במחשבתו ח״ו כזאת לטלוח יהרוס אל בזה המחבר לנו חידש ומה כדומה או הוא רב בי

אינשי בי׳ דמשחטי ילישנא דטלמא במילין אף הק׳ מסיו שנזרקה דבור כל כי . הו׳ למאות ממינו מבני לרטס
ט ׳ והכל יבול. לא מלי  רק מולם. של ברומו הטומדיס בדבדס וכ׳ש ומכ״ש הקודש טהרח טל שנטשו חולין ט
 דבר סל משכיל שבודאי .אבי אלהי במזר מובטחני ואו .והמאמר הטנין בזה . ושלש פסמיס טור ויטיין ישקיף
 הקרבתי ומחה אור ראיתי חמותי האח ויאמר מיונו בחחלת מליו ועבר חלף אשר בדבריו הגנוז ואור טוב ימצא

ד מראשית בכורים מנפת ט כבוד בזכות כעוזרי ה׳ יהי׳ ואם קדשו מכתבי ס  ובזכות זללהיס המנוח החסיר א
 רז׳ל מאמרי ועל הנביאים על חכמתו תטלומוח לאור אוציא אזי למנוחות סעו אשר הקדושים אבותי שארי

 .נ׳י סיכל יחיאל סער, כמה׳ וחסיד הותיק החטב אחי כבוד טס ח*י נמצאים המה כאשר ואגדות גמדרשיס
בק  שלה תשבי איש ושגיאה מוות בלי מלאכתי לגמור צדק במעגלי נחר ה׳ . להטפה בפי שגורה תפלתי ואני ו

ס. על מבשר קול להקשיב נזכה קל חיש נשברים לב לרפאות מפרה ד ה בד אלה ה ד הקטן הצעיר. ל ב ח לי  *רי'
זללהיה. ^נניהירע מהף החסיר הגאון הרב יא״א

ל הפפורסם הגאק הרב ב i הדור פאר ע״מ ג׳י חיוחפק nלvלv רחוקים ואיים pא קומי נ t f w p 
ח פרגליות ולפן אפרים פוהר׳ר '“‘‘׳ פי ח ע ם ספר נ רי ם א ת  ני

סגדול הרב ה*ה צבי תפארת תפארתו יגידו וקדושים נודף שריחו נווב משמן שם קוב ולתהלה לשם בשמרם גורע
 מי בעודו הן נדבורנא דקיק מישרים מניד ולל״הה היר׳ם וגני מוהר״ר כקש״ת לו יאמר קדוש המפורסם החסיד

 מונולת היתה !כסאתו ארן לפנוי במישור והוכיח מטון ב הש ורבים אמת בתורת מדברותיו ישא בשפתותיו חן הול־י
 ט כתב אשר שפר על ימרכנו הד־ית ביום לעמו טוב דורש היה ואשר שנדור המפורשמים הצדיקים רום גדולי בץ

ש ע״ד תורה מחידושי גלול כרך ובנה קנה נמן חוור הוא פרשיות שדר ■על בשבתו שנת עולת והעלה ומק־  נפשו פרד
ד מצמו והוא שבשמים אביו אהב אשר משממיס רטש <>תה חז  ותני' סשוקא סשוקא אמר הכתב בצרף לצרפו מליו מ

 רבעי למאן וכתב דמביד הוא כשיפא ומשוס פירושא מביר מדעתי׳ לנשמתו כרת1מ היות ולמען קדישא שנא האי לי'
 הרבני בט ליד סלן השפר ובא טולמיס לחיי והצדיק הצבי ונסתלק וימנא דמשלם יומא מ«א ועידנא במידושא <מילף

ד׳ דוד כמהור״ר כש״ת הותיק המופלג  מבארו ישתו ורבים חוצה מעיינותיו שיפוצו אביו בתורת חשקה ונפשו ליב א
 מפו' כנת־ עליון ידיד יד פלי והיתה חוקה שסר על נרול במס לחוקקם ולנו שוקקה נפש בצחצסות ישביע צח ובאור

ב  מאתי ודרש קרעמנין ק*ק שבתו ממכון נ״י פרדבי מהור*ר כקש״ת עליון קדוש ומסילות בתורה המפורםם מגדול סי
 לאדפושי למסדר חכמים דברי מל העובר טל חרמי׳ משפח שטחו אשר דרבנן בצירוף ולאצמרופי בהשכמה פולה להיית

ס ואומר הנני ואומר אשווע אס1ל אי דעובדא ממרי רשותא נקט לא אי  לירי ששלח אחד קונטרס ינא1מ איברא קני פ
^ והחלק טעם וכל צוף טסת בהם ומצאתי ותו1ס להראות סניל סיוסיד הרג  על והעובר בנועם ואלו אלו הכלל מל י
ט! עם יבדל חכמים שגבלו ג  דל הצדיק שמע את שמפו אשר עמינו נדיבי ב*י מאחינו ואת על ואיקשם ואשובה נו

 דברי בתיכם תוך אל ברכס ולהניס לנפשותיכם ימונס טוב לקח לכס משכו!קחו נפשו בתומכי להיות לכם מבקש חלעו
ה המשבר הצדיק מתp ולכטד המורה לכבוד כותב סנרייא p זעירא «ה' ק מימיך ואת לסמך את וברך לסדר תוסס ו מ־אד. פק׳

מבראד מרגליות ולסן ו«םוים הקטן



ת ו מ כ ס ה

ורס«6ה« T&n» הנדול ה«אור ארב בגוד
א'׳« קדושים של בנן קדישא בוצינא '

ל מוהר״ר לו יאמר קדוש אלהי׳ א ר ש ד נ״י י בו ^  ב
ישראל גאון ורבינו מורינו אדוניט

 הגולה בני בל של רבן האמתי החסיד הגאון ותפארתו
י מוהר״ר ו ס ל ח צ זצלה״ה י

 0פםר שלש3 ומיוקה מעילת עסה מגילה ראיתי הזה ד!ינם
 במזרתה רקיע כזיי ומזהירים מאירים אותיות״ נסה

 תגדו' הגאון הרב אחי חתן כבוד ביד בגבורתה השמש ובצאת
 זללה״ה מאיר מוהר״ר המיוח דנהורא בונינא ותחשיד הצדיק

 ארי׳ דוד מתור״ר המוסלא האברך וחסיד הותיק הרבני ה״ת
 מחו׳ בבול קדישא בוצינא יעניו החסיד צדיק לאותו בן נ״י

 אשר ללת״ה הירש צבי מוהר״ר תדור מוכת הגאון הרב
 עמנו קדושות קהלות בבמה ולדרים לארץ האירה תורתו אור
 ראיתי אשי־ קצתו ואסס הפירים ישקו ממט סנה ממנו יהד

 אמרותיו נועם ^5 דבש מיערת טעמתי דלתות ושלש שתים
 לב ‘ע מתקבלים ומאוד לאומריהם הדברים נאים עיני ויאורו

 ביעקב לחלקם הדסוס מכבש טל להביאם ורצונו שומעיהם
 בפחדא נברא תאי אך ה׳ עם את דעת ללמד היבים לזכות
 להדסיס עולם גבול להסיג כרמו גיר זרים יסי־׳ו סן יתיב
 בהומכי להיות התמהמתי ולא חשתי לזאת כדמותו שנית שוב

 כו׳ מצוה שלוחי ח״ו יהיו שלא דאורייתא תמכין מן נסשו
 נחש מ^ודת לסרוס קדישין ובמאמר עיריץ בגזרת ובאתי

 שוב הדסוס על לעלות כ׳את לעשות יעפילו ולא יהרסו שאל
ח נ׳זס נק׳ אשר הזה תק׳ ם׳ את שנית מ  ך*.׳ צ
 ורב הכמית קטן ססר את לא וגם

א ס׳ בשם הנקרא האיכות  ממכתבי שום ולא ביתא אלפ
 והוימנא רשות בלתי זללה״ת תמתבר הגאון הרב של קדשי

 זו במדינת הן תנ״ל ארי׳ דוד מתור״ר וחסיד הותיק מהרבני
 של מלכו המלך דבר אשר מקום בכל אחרת במדינה והן

 ותחבולה ערמה שום ע״י ולא עצמו ע״י לא מגיע עולם
 לכנוס לזרים אסור חדש סהר מחבר שכל תוה״ק כדת מזולתו
 לו שייך מספריו זכות כל רק שנית שוב להדפיסו בגבולו
 דבר על כעובר ידון יהי׳ דברינו על והעובר אחריו ולזרעו
לדברינו והשומע מכעיס

ת מ כ ס  8סורם8ה התסיד הגדול הרב כבוד ד
 בנן הזמן פאר הדור מופת קדישא בוצינא

 מהו׳ כק״ש לו יאמר קדוש אלהי׳ איש קדושים של
*ו ו דנהורא בוצינא המפורסם הצדיק כהרב נ״י מ׳

" מוהד״ר שמו קדושת כבוד עולם אור ׳
ל א י ח ל י כ י זציק״ל מ

 כש״ס האברך וחסיד הותיק המופלג הרבני ה״ה לפני בא ק
 הרב מחו׳ ה״ה צדיק לאותו בן נ״י ארי׳ דוד ר מוהר׳

 אלהיס איש מילאה קדישא גוצינא המסורסם החסיד הגדול
 שהי׳ זללה״ת הירש צבי מוהר״ר ש״ת כבוד לו יאמר קדוש
 סי׳ תורתו אור אשר נאדבורנא וק״ק דאלינא דק״ק מ״מ
 זה גנוזה ממדה עיני מול האירה היום והן למרחוק זורח
 ספר זה הנ״ל ז״ל הצדיק הרב מחו׳ פטירת מעת שנים כמה
 אזן אשר שבשמים אביו רצון למשות רץ לצבי ה׳ צמת
הת ימלל מילאה לצד ומילי׳ וחקר  בקונטרסים ומיינסי ה׳ גבו

 סינה אבן בואן אבן ולפנים מצופים וצסיחי שלו תחבור של
 העיר ותנה וצלולים זכים נאמנים מימיו חיים מים יובע ממנו

 חוצה אביו של מעיינותיו להסיץ הנ״ל בנו של רוחו אח ה׳
 לזכות הדפוס מזבח על ולהביא חכמה תעלומות לאור ולהוציא

 חילו יישר טבא לפעלא אמרתי לזאת תורתו באור רבים
 מצוה עושה ידי מסייע להיות ובאתי ממו אלתיו ׳0 ויהי

 דלא אינש יבא שלא יתיב סחדא בהאי גברא דתאי מחמת
 לזאת אי הנ״ל ספר ייהדסיס שניית בידים qלהוסי מעלי

 להדפיס אדם לשום שחלילה נחש בגזירת גודא מטיל אני
 נשם הנק׳ תאיה,ח ורב הבמות קטן ססר וגם הנ״ל ספר

א  מחו׳ הוא אכיו כבוד של קדשו מדברי הוא שגם ביתא אלפ
 מבן רשות בלתי אסרת במדינת והן זו במדינה הן זללה״ה
 תבוא אלה לדברי והשומע הנ״ל אר״ דוד מוה׳ ה״ה המחבר

T ב״ב ינון ביאת עד ושאנן בטח וישכון טוב ביכת עליו O 
 פה סיון גד בא א׳ יום היום ולומדיה התורה לכבוד המדבר

קרעמנץיצ״ו ק״ק

 מיכל יחיאל מוהר״ר המפורםם המנוח בהרב מרדכי הק׳
זללה״ה

 ויתברך הימנו נוחה חכמים רות
סק״ק וחוסם כותב תורה של אבסייא לכבוד המדבר הכ״ד כיר״א המשולשת בברכה

זללה״ה יצחק לוי מוהר״ר האמתי בהגאון
ישראל הקטן בארדימשוב

ה ע »ויב

 הזי לנו ואמר זללה״די המחבר נכד נדבורנא מעיר ארי׳ דוד ד׳ הצדיק הרב בן מאיר הר׳ בא הה״מ עדים בפניגו
שק בכל וכתבו מעכשיו כקגאיס ממני וקנו ונאמנים כשרים עדים עלי ל ל  חרמו ואף המועיל אופן בכל זכות ש
 איך ולראי׳ לזכות לעדות לו להיות העלימש מעיר זללה״ה שמואל ר׳ הצדיק בהרב משה גזוהר״ר לידי ותט

ש וזכות כת וכל זללה״ה זקני מאבי ד צמח הקדוש הספר את להדפיס וחלוטה גמורה בהרשאה אותו שהרשיתי  שי
 מוחה שום בל* כרצונו בישראל ולהפיצם אותו ידפיס שהוא גמורה בהרשאה כעת לו נתחי הלז הספר בהדפסת לי

 בלי בעיניו כטוב הנ״ל הספר בהדפסת הנ״ל משה ה׳׳ר הטורשא שיעשה הנ׳׳ל מאיר ה״ר עליו קיבל הנ״ל בל ממגי
 רק בעולם ריעותא בשום כהו יוגרע ולא יוכשל ולא בתוקפו יהי׳ הזה הרשאה ושטר חנ״ל מאיר מר׳ מוחה שום
 דשטרי כטופפא ודלא באסמכתא דלא תכמז״ל כתיקון העשויין בישראל הנהוגין הרשאות שטרי ככל בתוקפו יויא

 עבור אברהם כן ליב ארי׳ נאם יחיאל צבי בן משה איציק גאם עה״ת באנו וע״ז
א ועוז ולתוקף שאת וליתר המחבר נכד ז״ל אד״ דוד ר׳ הצדיק בהרב Tםא הק׳ עה״ח בעצמו ב

 בגי הזה הס׳ צהדפיש נסצסאמר לרשת לבל) שמי לו שלוין ידבר עול לעשות סלילה איש יזיד לבל מאד אבקש «זנ״י8
 השעיש מאליך יתברך והשומע תוה״ק פ°ס רפסו גמל משיג באחל ליקום לא למען כ”ב רשות או ישותי

ש8 זלה״ה ־״®ws הצדיק בהרב טשה המעתיר דברי שבעתים נברסס ת .^י



בראעיח ה׳ צמח

בראשית 1
m m m m m m m m m m

 התחילה לכך כי ג׳ דף ן״ל האר״י כלקוטי טיין כו׳ כרא
 השמים ראשית היו דכריס כ׳ כי לומר בכי״ת המורה
 והארן הכריאה כטולס תחלה נכראו שמיס כי והארן
 אחרים שמיס לרכות השמים את כטשיה תחלה גכראת
 מכ״ל ככריאה אחרת ארך לרכות הארץ ואת כטשיה

 משם לוקח אשר האדמה את לפכוד ט״כ כ׳ דף שס טוד
 כתפלתו האדמה לטכוד וזהו כמסלתו למק! הכריא׳ דהיינו
 נתן והארץ לה׳ שמיס השמים הפשוק יוכן וטפי״ז טכ״ל
 לה׳ דטשיה שמים והן דכריא׳ שמיס הן ר״ל אדם לכני

 לכני ונתן דכריאה ארץ לרכות דוהארץ ו*ה ר״ל והארץ
 כתפלה דכריא׳ ארץ לטכוד דהיינו ולשמרה לטכדה אדס
 מה הטטס כי י״ל ממר וכאופן כמטש״ט דעשי׳ וארץ

 קדוש׳ גוכרת טולס כאותו כי שם דל ככריא׳ קדמו ששמי׳
 החומרי גכר שס כי קדמה ארץ ולשכלול כו׳ ורוחניו׳

 ט״ש כו׳ הדכד׳ להגשים הי׳ משיה טול׳ כוונת ט יותר
 כשכיל הוא קדמ׳ ששמים מה ר״ל השמים י״ל ולפ״ז

 שהארץ מה ר״ל כנ*ל.והארץ הקדושה שם וגכר לה׳ ששמים
 החומריו׳ ושס אדם לכני שנתן כשכיל היא כטשיה קדמה

 כשכיל כראשית רז׳ל אמרו וטד־ז כו׳ הארץ ולזה גוכר
 ראשית שנקראו ישראל וכשכיל ראשית שנקרא התורה

 השמים ראשית כ׳ נכראו וישראל התורה כשכיל ור׳ל
 כשכיל ראשית והי׳ קדמו שמים ככריאה כי כנ׳׳ל והארץ

 ישראל כשכיל ראשית היתה הארץ וכטשיה התורה.
א ל ת כ י  ראשית שנקרא התורה כשטל רז״ל אמרו ש

 שייך האיך וק׳ כו־ ישראל וכשכיל דרכו
 אך ראשית ישראל אין ראשית התורה אס ראשית כ׳

ת׳ ריי וישראל הטניןהואאו

לצבי

 נכרא׳ התור׳ כי חד כולהו
 וישראל ישראל נשכיל
 הס ופד׳ז ההורה כשכיל
 כהס שסכונה חד כולא

 כוונה וכישראל בתורה
 שטשו׳ שיהי׳ כדי אחת

 השיית לפני ומטנוג
 כמורה ימטסקו כשישראל

 ראשי׳ המורה נקרא ולכן
 ראשי׳ נקראו ישראל וגם

 שניהם טלו שכאמת
 וככוונה אחה כמחשכה

;נכריאת© אמת

מ המיקוני׳ ט*ד ועוד  א'
. דכדאה אורייתא

 דאצילות אורייתא ואית
 קנני ה׳ דכריאה אורייתא

 אורייתא כו׳ דרכו ראשית
 תמימה ה׳ תורת דאצילות

 ה׳ טם תהיה תמים וכה
 כניס דילה ומסטרא אלהיך
 ומסט׳ כו׳ לה׳ אמס

 טכדיס כ״י לי כי דכריאה
 כניס דאצילות ומסיטרא

 וכזה טכ״ל כוי לה׳ אתס
סנ׳׳ל קושיא מתורן

ת י ש א ל  דהנה .ראשית שנקרא המורה כשכיל ב
 הוא הטטס חזוק צריכין ד״ת רז״ל ל״ש

 הקשיו׳ נגד מתחזק והאדם קשות המחלות כל כי ידוט כי
 כה הרפיון לו וגורס כך כל לו קשה אינו שהתחיל וכיון

 תמיד שיהי׳ ראשית המורה נק׳ ולזה מאוד שמתרפה טד
 ה׳ מורת ט״ד כה מתחיל הוא טמה כאלו אדם אצל

ל תמימה  מרכותי חסרתי ולא אדסט״ד שוס חסרה שלא ד
 כה מתחיל ר\ום כאלו ור״ל חזוק שצריכה ודש אפי׳כו׳

ת שי א ב״רא ר ״ ס ב להי מ א״ א י״ ׳ ב  שטדז ב
קמא ככא ממונות לדיני קראורדל

 כחוכמא כראשית יונתן שתרגום כמרא ככא מציטא ככא
 שחלק ממונות כדיני יטסוק להחכים הרוצה ׳ל ד ואמרו

:ליריאיו יתכרך מחכמתו
י י ^  התור׳ את להתחיל צריך הי׳ לא יצחק ר׳ אמר ף

 מצות כמה יש דהא וק׳ כו׳ מהחודש אלא
 חדל דרשות שאר וטוד הנשה וגיד מילה כתורה זה קודם

 כמיש הטולס כחמש להאמין הטכדות שמחלת הטנין אך
 ללכנה מונין ישראל ולזה הנכנה מורה ט״ז המפרשים

 ולזה כמקרה שהכל ואומרים כזה מאמינים אינם ואוה״ט
 סל יקראו צדיקים ט״ד וזה מתחדשת שאינה לחמה מונין
ל שמך  דכוקים וישראל הפנימי החיות הוא שהשם ד

 הטולמות של החיצוניות ככחות ואוה״ס הטולמות כחיות
 לכ״ח אחת השמש לקדש וגס החודש כקדוש נצטוו ולכן

 כדי הכחות טל מורה וכ״ח שינוים מלשון ששנה שנים
ל מטשיו כ״ח וזהו הכחות מן גס ינקו שישראל  הכחות ד
 נחלת להם לתת כדי לטמו המשכה לשון הגיד ממטשיו

 והשי״ת הטולמות הכחות גויס נחלת זה שכאמת גויס
ס נישראל לימן רוצה תההס ג  כו׳ נמנה כרצונו כי הכחו

ת י ש א ר  נק׳ למה שהקשו ט״ד כו׳ אנהים כרא ב
 ראשית אין נק׳ לא ולמה א״ס הש׳י

 כי ראשית כטרכנו נק׳ י״ת אלהומו שגלוי הוא והמרוץ
 מכריאות אלהומו גלוי ורחשית שלפנים כמה לדכר אין

 הוא לכדו הכל ככלות אחרי כי א״ס נקר׳ אכל הטולמות
 גלוי ראשי׳ כשכיל ״כראשית וז״ש מכלית ואין א״ס טד

 רמזו שזז ואפשר כו׳ השמים את ים אלה כרא אלהומו
 ישראל אלא ראשית אין וכן מורה אלא ראשית אין רז׳׳ל

 ראשית אין ית׳ הוא אלהותו גלוי שהס אלו זולת כי
לראשיתו

ש ל ר מ ה ב ב  צפה טולס של כריימו ממחלת ל
 צדיקים של כמטשיה׳ הקכ״ה

 צדיקים דרך ה׳ יודט כי הה״ד רשטים של וכמסשיהם
 רשטים של מטשיהם אלו וכהו מהו הימה והארץ גו׳

 אכל צדיקים של מטשיהם אלו אור יהי אלהים ויאמר
 כמטש׳ ואם אלו כמטשה אם חפץ מהן כאיזה יודט איני
 הוי טוכ כי האור את אלהיס וירא אימר כשהוא אלו

רשטיס כמטשה חסן וחין מפן צדיקים של כמטשיהס
ט״כ



לצביבראעיתה׳ צמח
 יחפון שהקכ״ה קס״ד מה א׳ פליאה והוא . ע״כ

 על רק אילו ה׳ יודע כי כראי׳ כ׳ רשעים במעשה
 הקב״ה לופה ולמל״מ הצדיקים במעשה צופה שהקב״ה
 צדיקים במי׳ ב׳ שיש ידוע כי ול׳ל הרשעים במעשה

 ממלו לראה ואץ ומעש״ע מצוח חמיד שעושה צדיק א׳
 מעשה ע״ד נדולר מצוה שעושה צדק ב׳ רע דבר שום

 הלז׳ אוכמי מסאני מס"ם דהוה גברא האי כגון עברה
 מעשיו׳ כמה דים חס בס־ לזכר בזה וכיוצא מעלית במס׳

 מאד סוב הי׳ ולנס רעים מעשים שעשו צדיקים מן
 מכת הדרך בזה אבחר אלי ארם יאמר זה לפי נמצא
 כו׳ רשעים בעצת הלך לח אשר האיש אשרי עז״א הב׳

ל מפצו ה׳ בתורת אם כי  סוב יהי׳ המעשה שגס ד
 מבור לשק יודע ר״ל צדיקים דרך ה׳ יודע כי מסיים וע׳׳ז

 המעשי׳ צדיקי׳ של הדרך מת גם אוהב שהקב״ה ואהבה
ל תאבד רשעים ודרך אבל הנגלים  סו: שלבו א^ ד

מלת המדרש ׳ פ וזהו לאבד ודרכו סוב לא הוא דרכו  מ.
ה צכה עולם של ברייתו קב״  צדיקים של במעשיהם י

 של בהמעשים צופה שהקב״ה ר״ל רשעים של ומעשיהם
 יהי׳ הרעה במעשה שגם שאפשר סוב להם אם שניהם

 הנ*מ אבל רע לב הסוב שבמעשה ויהיה סוב לב
 אבל והמחשבה המעשה נתקבל צדיקים של שמעשיהם

 ׳א עז מעשיו ולא מחשבתו נתקבל סוב ולבו רשע במעשה
 כו׳ היתה ן והאר וגו׳ צדיקים דרך ה׳ יורע כי הה״ד

ל כו׳. ויאמר ט׳ אלו  לבן אבל רשעים של הם מעש ד
 גדול שזה שהפשר יומר חפן באיזה מסופק לכן טוב
 שהביא עד יצרו וכופה הרעה במעשה עסוק שהוא כיון

 סוב כי האור את אלהים וירא הפסוק
ד ו  ע׳׳ד צדיקים דרך ה׳ יודע כי על אחר אופן ע

ת שכתב  ויש ידוע וחינו יודע יש הישר בס׳ ד
 זה ידוע ואינו וד,! וסי׳ וידוע יודע ויש יודע ואילו ידוע

 וידוע יודע גשמיים דברים זה יודע ואינו ידוע הקב׳ה
 יודע הוא לכן חלהית חלל! ישמה לו שיש מפני אדם זה

 להדמות לאדם ויש ידוע הוא לכן גשמי הוא וגופו
 הסוביס במעשיו ידוע ואינו יודע שיהיה י׳׳ת לבוראו

ע שיהיה רק כוונתו שכל כהפוך עושה הוא ואם ד  תצל י
ת משתדל ואינו הבריות  אל דכוק הוא הרי יודע נ:יו

ך ה׳ יודע כי וז״ש ונאבד ונפסד כלה והוא הגשמיים  די
 שה,א ליוצרם ייה^מות הוא צדיקים של דרכם ר״ל צדיקי׳

ה מחלה נבראו שמים חומרים ב״ש וכגמ־ חאכד כהפיך שהוא רשעים ודרך ידוע ונא ה׳ יודע ני  חומרי׳ וכ׳
 ע״ד ׳ל י נכראו כאחד אומר ר׳׳ש כו׳ ארן

ש  ישא ואח״כ תחלה הורה אדם ילמוד לעוצ׳ מז״ל מ׳
דז אשה ע  טוה״ג עניני להקדים רם iבכא רפלוגחח ו

 לענוד ז פוה עניני צהקדים או יתכרך להשם כו לענוד
כההת כש׳יח להשי״ת בו

אסת ואמת אסת ־וזהו נענין שכתבתי ט׳ד <כראו

 שאלתי אחת ר״ל ושתיםכו׳
 אות׳ ע״ד ואחת אחת ט׳

 שם שפרש׳י כמו אכקש
 אחת תמיד אכקש שאותה
 היסוד עם לקשרה ושתים

כולם וכן

 ין6ש ה' ת1מל שאלתי אמת
 רבים דברים לבקש לאדם

 עבודת שהיא אמת רק
 הצרכים עניני וכל השי״ת

 והרומני׳הסכשכיל הגופני׳
 הם ושקולי׳ ה׳ עבודת
 והרוחניים הגופני' הצרכי׳

 הבן שכת השומר וזה , נתכוין אמד לדכר כשניהם כי
 והנו״ק , נוק׳ כחי׳ עם דכורא כחי׳ ר״ל הכת עם

 נשכיל שהמחכמהיא ממכת על כמנחה הרכורא נשכיל
א המנחה  הגופנים צרכי נוק׳ כחי׳ יהא כן ובלעדהא׳

.השם עכורת בשביל  אדם הי׳ כראשית ימי כששת שנברא אור ובגם׳
 שדקדקו מה סופו ועד העונם מסון^ בו מביס

 שאמרו ע״ד נ׳ל סופו ועד העול׳ מתחלת אמר לא למה
 ע׳׳ש כו׳ לחמור מה לפני׳ מה לשאול שאסור חז״ל

 הארן על אדם אלהים ברא אשר היו׳ למן רז״ל שדרשו
 ולזה לאחור ומה לפנים מה שואל מתה ואי שיאל אתה
 כהמתחלו מביס שהי׳ שמשמעו העול׳ מהחלת ל״ק
 מעש׳ סוף שהוא האדם בריאת פי׳ העולם מסוף אבל

 אלהים ברא אשר היו׳ למן חז׳ל שאמרו כמו וזה עולם
 וכן העולם של הזמניות על ר״ל סופו ופד כו׳ אדם

 מן יסתכל שלא כדי העולם גבול על זה לשין תפסי
.המתחיל על ההתחלה

ן ר ו ם £  ויעש כתיב ואח״ז רקיע יהי אנהים ויאמר ג
 וקשה כידים ומשמע הרקיע את אלהיס י

 הענין אך נעשו שמים ה׳ כדכר כתיכ כתהיליס הא
 אומר שאדם מה והנה כלכ שאמירה רז׳׳ל שאמרו ע״ד

 הידים ע״ש העוכדא ונקרחת טושים הידים כלב לעצמו
 אפשר כפיו מדכר שאדם מה אכל פו׳ ויעש כתיכ ולזה

 נעשו שמים ה' וכדכר להעושה רק לעצמו מ־בר שאינו
י נתח!קו פ׳  וכמ״ש לישראל שאמר מאמרות עשר ע׳

ע״ש כמ״א
! ר ו ם פ  סוב והנה עשה אשר כל את אלהיס וירא ב
 למה ונשאלתי לחדח. תקין ארי תרגום מאד י

 אמרתי סכ ארי סוב כי מקום ככל תרגום באונק'וס
 ככריא׳ נמצא רע ובורא שצום עושה כתיב דהנה פפוס

 אמר ואיך סכא הוי לא בישא וגמירי רע נברא מ״ב
 והנה תרגום לזה מאד סוכ והנה עשה אשר כל חת

 . הסוב נשכיל רע שנברא התקו! שזה , לחדא תקין
 סוב והנה חז״ל וכמחמר החשך מן האור יתרו! ע״ד
 בסמוך ולקמן כמ״א וכמ׳ש ויצה״ר התות זה מאד

כל שנ התקו! עצם וזה הג״ה
 פרשתי ועד״ז הדברים נקרת שנבן וע הי ע״ד או

 לבדו אדם היות סוב לא שהיה ש ע׳ רע ׳ל ז מוצא
מלת מל מוקב לבדו מלת . נרק בלא



*ה׳ צמח י ב צ ל

ה לבד לטוב שלא ור״ל מ״ז, טוב ט  כ 6ש מוכן האדם י
 והיינו כנגדו טזר לו אמשס טובו טל שכר יקבל לא

ב, המתנגד שהוא הרט  הטוב טל שכר יקבל ופי•) לטו
 טור וכה אמו״ל וטד״ו .הטוב אל טור הוא הרט נמצא

 טוב יצר וה טיב מאוד טוב והנה ובמדרש הכל ומקון מיקר וה ונמצא כר
• מיים וה טוב א״ד יצהי׳ר וה מאד

תה. וה מאד  ובכדי טוב הוא שמן בשר טד״מ ט״כ מי
 בתמכא להמתיקו צרין מאד טוב ויהא נמתק שיהיה

 להמתיק רק מאד רט בפ״ט התמכא והנ׳ מרים ובתבלין
 וה טוב וו״ש מחד טוב עי״ו הבשר נטשה הבשר את
 שיהיה להמתיקו אבל אמתי טוב שהוא ר״ל • טוב יצר

 מאד וקשה רט שהוא ינה״ר לוה צריך מאד טוב
 ומות במיים טד״ו וכן . מאד טוב היצ״ט נטשה וטי״ו
 שמיו׳ ל ר הולדו מיום המות יום טוב הס״י שכתבו ט״ד

 המות מרירת ומחשבות מותו יום תמיד יחשוב הולדו
 מאד טוב שיהיה שלו המיים ימי את ממתיק

ת מאד טוב והנה בפסוק מו הה  ט״דכיהיצה״ר ו
ס והמות  נבררו ולא לטצמן מכוונים אין והגיהנ

 כי מאד טוב היא ובטולם הברואים כאשר טצמן לצורך
 טל נוספי' הס הנ״ל דברים ג׳ ומציאת טוב נק׳ הבריאה

 ככ׳׳ל מאד טוב בהם לומר יצדק לפיכך הבריאה תכלית
 הרשעים מן לספרט ברשותם הפולס שכל וטוד במדרש

 והצדיקי׳ השכינה בין המבדיל המסך ידם טל להגלות פי׳
 היצה״ר תטהר בה מאד טוב והנה המבטל בטול טם

 יתטהר הגיהנס וגם ובי׳. מיניה הטוב ותתרבה טצמו
• ג״ט גבולי טל ונוסף

ר ש  לצדימי׳ הניח י״ת שהוא פי' לטשות אלהים ברא א
בישטי׳ מ״ש ועיין כידוע תקון ענין והוא לטשות

 ט׳׳ש כו׳ כסאי השמים ה׳ אמר כה פסוק טל
 ומואר מקור הוא מות תמו' מות ממנו אכלן ביום י3

 שנברא ביום בו כי כפטולה נושא הוא וממות
ברצון הנה פולס ל שיחי׳ קונו ברצון הנצחיות בטבט

 למיתה ונידון המקור החטא ע״י נשתנה טצמו
י ״  ביום כי לטשה נתק הוא כו׳ מאכל דלא שהלאו א

 למיתה להמם׳ אמה צריך מות כי דט ממנו נלך א
 מושלם בפוטל או אפים נפילת כמו הדמיון בפוטל אם

. ממות תהו יטבור ואל יהרג לידו יבא אם
י ״  להמיתו צריךאתה פליך בכח שנמטורר מוס כי דט א

א' בפטם מימה יש כי א״י המבטל בטול והיינו
 שנסתלק ויש מחלה החיונית הנפש ממנו שנסתלק והייגו

 זו והחיונית והמדברת והממנעעו׳ הצומחת בהדרגה
 ממוח מות כי וזה בד״פ מימה

ר ז  לקיים כנגדו זכה לא עזר זכה אחז״ל כנגדו ע
 טל במ״א זפד״ש זכה לא בין זכה בין שניהם

האיש כי הידוע ע״ל אחישנהע״ם בעתה ה׳ אני פסוק

 שהוא בדי והקמיטו הלין מצד ואשה המסד מצל נפשו
 שהיא כדי הדין מצד והאשה קונו רצון לטשות ימחסד

 כלב בת טכס׳ וכמ״ש בה ומפסוק פוה״ז בפניני ׳5מצמ
 לו עזר כנגדו בבמי׳ היא נמצא ע״ש נמתני הנגב ארן
 כנגדו זכה לא פור היא כנגדו בבמי׳ ר״ל פזר זכה וזהו
 קמיטו שהוא טבעה היפך היא אס ר׳׳ל פזר בדחי׳ ר״ל

 אמ׳3ו לו עזר הוא בבחי׳ נמצא לחסר לטבעו ונוטה כרל
 לא אס לביתו מעשהו לעשות יכול שאין מפני כנגדו היא

 מנגדמו זכה לא רז״ל וז״ש טבעו נגד חסדיו את שיעזוב
 זכה שלו הטבעיות את ומנגדה מהפכת שהיא ר״ל

ל עוזרתו  לעזוב שא׳צ מפני שלו להחסדיס עוזרתו ד
 החסדים דהיינו שלו את

 מבאיש יומר באשה כינה שנתן הצלע את ה׳
שהבני׳ הזרע טסות כי בניך יבעלוך מ׳׳ד יבואר י
ה רובעות הן מהם נוצרים מ  עבור׳ ימי כל תמיד א

 הס הבנים זה ועם הפועל• אל מכח שלימומה ומוציאו׳
 עצמה שלימות בה שאין לפי בה המכלית משלימים

 השלמת׳ ומבקשת קלה שיפתה אמרו שפ״כ הזכר כמו
 מפקד׳ דלא אע״ג בניס לי הבה רחל כמ״ש הבנים ע״י

 נותן ודעת הבנים ודעת האב דעת אליה ובהצטרף
 וידוע הפועל אל הולד כה מוציאה השי״ת שהוא הצורות
 המשנה בפי׳ הרמב״ם כמ״ש הדעת אוצר היא שהבינ׳

 שם מאוד סתום ופרושו פ״ש דקת אין בינה אין אם
 הרמב״ם כוונת הרב דברי וכפי וז״ל יהודה יד וכתב

 היא ובינה השופט השכל והיינו השכלה כח היא שדעת
 מאסף הדפה אוצר היא שבינה נמצא • המושכל משפט
 אין שאס בינה אין דעת חין אם ההנא ואמר השכל

 אין שאם כו׳ בינה אין ואם המושכל יבא ננאין שכל
 שהאשה מזה היוצא פכ״ל השכל ינוח מה ועל מאין מושכל
 האב ודעת הצורות נותן דעת דעוה ג' לצרף צדכה
 להבינה נתן ולזה שבה הכינה בהאוצר כרל הבנים ודעת

מבאיש יותר ימירה
ל מ א י כו׳. בשדה בהיותם ויהי אחיו הבל אל קין ו

 וי׳ל ,לו שאמר מה נאמר שלא קשה
 ממנו צדיק הוא שהבל זה דבר להאמין קשה הי׳ שלקין
 ויאמר וזהו יותר יצדק ומה״ת לכולם א׳ אב כי מפני

הכן וכמו אחיו הבנשהוא על בלבו שחשב ל ר׳ קין  זה ז
.הרגו ולכן

י ל א ב ם ר״ח אחיך ה ׳ ש י״שוך א׳ א ה״נת ל ״  ב
 חוה על נחש אחא הזוהר וע״ד ׳חש ל

 דעביד קדמאה איהו הוי דא ועל לקץ חוה ואולדת כוי
 כמין דלהוי הוא אורחיה דחויא בגץ בעלמא מותא

 פקודי פ׳ עכ*ל ואזיל נקיט ארחי׳ ׳ מיג דאה־ ההו׳ לקטיל׳
י פי׳ כו׳ שאת תטיב אם הלא  דף שע״ת בס׳ ד

ס; ח׳ פלו מסנ  ומשלב מעשיך מטיב אס הלא ך ג
ממום פניך משא אז כי מלשון פניך משח פ' שאת אלי

טכ*צ



ח מ לצביבראשיתת צ
טל  יפללהנשאלפולסהפליון איהלו אדם כי לפי׳ פי׳ פ
 פפח שלק׳ דסה״ר למק׳ ויורד מוס בפל הוא אם לג״פ

 הגיהגס שהוא המאה לפמש 3מט־ לא ואס )״ש1 חטאת
 ופ״ל הפליון לפולס פליך שאש 3סטי ואם רובן אמה
 • פולס לכהולס משמחם להם והישה בפשוק פקודי ב״פ

י ״  הלא ומהו קין סטא לא פדיין הא שמקשים מה א
 אשה ו)״ל המו״ה שכשב פ״ד י״ל שאש שטיב אס

 ואילך פלין הבורא שבטובוש לגדולה ראוי א״פ רואה
 שה ממך שבפבודש לגדולה ראוי י׳׳ש שהבורא רואה
 במ״א שם וטור . פי׳ש טצמך בפיני חשוב שאשה מפלי

 חובשי להבורא לשלם רוצה כשאני הנפש אמרה וו״ל
 והפרפש הטובה החמדש לבקש מחשנשי קודמש שיכף

דו ט״ש הטובה פ  היה שלא קין חטא הי׳ שוה י״ל ו
 הבל אבל שבפבודוש לגדולה ראוי י״ש שהיורא רואה
 למה ו)״ש שבפבודוש הגדולה צאלו. מבכורוש הביא
ל מטיב אס הלא כוי לך שרה  להטיב שרצה אס ד
 הטובה הפדפש מבקש שהיה ר״ל שאש בפבודשי א״ט
 לא ואס מאוד משוב א״פ רואה אמה כי ויושר יושר

 ובשרגום בו שמשל ואשה ששוקמו ואליך כו׳ מטיב
 לפשיד ח!׳׳ל שאמרו פ׳׳ד ל״ל לטיר חטאך רבה דינא ליום

 כמוט ולרשפי׳ כהר לצדיקים היצה״ר אח הקב״ה מראה
 אר!״ל שבאמש הוא והפלין כו׳ בוכין הללו השפרה
 צדיקים בין החלוק ו!ה לו יכול לא פו!רו הקב״ה אלמלא

 פד בפצמס מאמינים ואינם פלוים הס הצדיקים לרשפים
 רוח גסי הם והרשפים פשרם הקב״ה ולכך מושם יום

 היו סיוע בלי בעצמם הס רוצים היו שאס וברפשס
 רחוקמרשפי׳ הכשוכ אמר ולוה פלהיצה״ר ממגברים

 נדמה ולפשיד רשפים מישופש ה׳ רחוק ר״ל ישוטה
 מטאש לפתח מטיב לא אם חהו במילשו כפי א׳ לכל

 שששוקשו כך הוא שבדפשך ר״ל ששוקמו ואליך רובן
 חטאך רבה דינא ליום ולכן בו ממשול ואמה אבל אליך רק

לטיר
א ל  אמר החו*ה שכשב פ״ר כוי שאש מטיב אס ה

 לכם יודע היישי לא אס לשלמידיו א׳ פרוש
 מהפונוש גדול שהו׳ במה פליכס מפחד היישי עולוש
 הגבהוש להם אמר מפולוש גדול הוא מה לו אמרו

 ומשנשא מפש״ט פושה האדם אס נמצא והשנשאוש.
 שאש שטיב אס הלא וז״ש עולוש מן חמור הוא בוה
 שאש מפלי הוא רט מפש״ט שפשה אם אפי׳ ר״ל

 הלא כו׳ לפשח שטיב לא ואס • שבלבך השלשאוש מפני
 גדול אמר הבל אש כשהרג ואח״כ לך מוומן היצה״ר

 מנשוא הוא כ!ה גדול חטא שפשישי מה ר״ל טוני
־ שבלבי מהחנשאו׳

 מן פונו שגדול הוא שלהפך ואמר טפה שקין
 אצל אבל מנשוא טוני גדול שה ההמנשאוש

:כז אינו ׳ה הקב

ף5ס  אלם אלקים ברא ביום אדם שולדוש |
 שכשבמי ט״ד אומו ברא אלק־ם בדמוש

 אמר ולא לילה וגם בקר אשא שומר אמר בפסוק
 פל הדין המגברוש על יורה בא מלש כי בקר בא

א הרחמים ד  עלו דאשווין הזוהר וע״ד השמש בא כי כ
 אלש הקב׳׳ה אייל ואלף עלמא ברא ובבי״ש כו׳ למפרע

 העולם שבבריאש נמצא כו׳ דאוריישא שירושא שהא
 נשקיי׳ ובאלף פלמא ברא ובביש לאלף קודם הב׳ הימה

 ובו השורה ע׳׳י הוא והקיום יממוטט שלא העולם
 כו׳ ששישף רק בדין נברא שהעולם וז״ש ב״א צירוף

 למפרע אשווין פאלו ה׳ לפני ר״נ בא כי ה׳ לפני והרמז
 הארן אש לשפוט בשביל היה זה ב״א צירוף ונפשה
 אברהם בזכוש נברא והעולם במדה״ר לבראושו דהיינו

 שרגומו והנה וכו׳ גוי' המון לא״ב הצירוף היפך והוא
ל ש״א. א׳׳ש צירוף והוא אמ״א ב״א של  המכללוש ד

 ויושר ביושר חוזר בשמאלא וימינא בימינא שמאלא
 שהוא דאברסם בקר כשיבא בקר אשא וזהו בחוזר

ל לילה וגם כו׳ לא שמא השכללוש  שהיה שהלילה ד
 שפל׳ פ״י ר״ל אשיו שובו בפיו שבעיון אם בבקר נכללש
 מוזר אור מן למקומוש׳ השבירה מן האושיוש אש יחזירו
 לק״ש ס׳ בריש ועיין אשיו וזו ש׳ סד א׳ מן ישר לאור
 ופ״ז למפרע אעלו דאושיוש ששרי בא בראשיש בענין
 א׳ הבינה נשיבוש לב׳ פולס לבריאוש ב׳ ב״א צירוף
 היסך ואברהם החכמה נשיבוש לב׳ דאנכי חורה לממן

 כו׳ א״ב כרמם וזו כו׳ המון א״ב מדה״ר והקדים הצירוף
 שסיסך באברהם אלא בהגראם א״ש בהבראם חז״ל וז״ש

 לא בעלין לק״ש בס׳ ועיין לב׳ קודם א׳ בשמו הצירוף
 ביום כי שאמר פ״י כי צפה כי לבדו האדם היוש טוב

 להשקיי׳ באפשר יהיה לא ואס שמוש מוש ממנו אכלך
 אוכל היה לא אס נמצא במין קיים יהיה עכ״פ באיש

צריך הי׳ לא הדעח מען
 דהוי ס״א דף לח ובזוהר

 דרוחא מכדטרא מולדין עבר
פ״ש קדישא

 הוא והיה המין לקיום
 הצריך כל משקן פצמו
 במ״ע לעבד׳ חז״ל כמ״ש

האר׳ והי׳ במל״ש ולשמרה
 השקון כל עושה בו שנכללו לשמוח בס״ר הראשון

 אדה״ר נפש שהי׳ דוד וז״ש שולרושיו כל פשה שמשקני׳
 כשהי׳ שחלה כי אמי יממשני ובחטא חוללתי בטון הן

 בגוף הי׳ הקב׳ה של כפיי יציר אדה״ר בגוף הנפש
 גוף חוללתי בעון הן אמר עתה ופל מאד מזוכך
 אלי אתה בני אלי אמר ה׳ אמר ופד״ז בזוהמא מלובש

 ארה״ר הי׳ ואם ארה״ר בגוף שהי׳ כמו ילרשיך היום
 גויס הי׳ לא בודאי לבדו

 שאל אמר ופ״ז בעולם גוים עליון בהנחל וז״ש
נחלתך גויס ואתנה ממני ר״ל אדם בני בהפרידו
חז״ל אמרו וער״ז כו׳ הגויס אדם מן כשנפרדו

דמי



■ ה ח מ נלצביברא»דנצ
ט וירד גמלות יצב ממנו שיצאו הפגליס על העי

השידוד ע״י כי כו׳ עמים מן לכלותם דוד שבקש
בפני גבול אמד לכל יש מווהמ׳ נמהוו כי העולם

שאינם ב״י למספר עצמו אדה״ר מק׳ הפוליו׳
ולא במספר רק בפירוד לעליון הדמוס מלשון

חלק כי בפסוק כמ״ש בגבול הצדיק צריך וכן במדומיו
ישראל וכשהיו ע״ש עמו ה׳ לבחי׳ עצמו לע״עלקש'

מספר אפי׳ היו לא באדה״ר קודם אדה״ר שהי׳ זו
̂׳י משפר והי׳ ״ל1מ וז״ש לעולם חז״ל וז״ש החטא ב
מקום של רצונו עושין כשאין כאלו א״ע אדם יראה

במספר פירוד ביניהם שיש והכל בעולם יחידי הוא
להם אין פ־רוד .שאין ספר זה וז״ש > בו מלוי

אחד אחרות הס כי ^ספר וההאר׳תולדו׳ מלשוןספיר
יהיו אדם של מעשיו אדם

 אלהים ברא ביום במחשבה שעלה כמו ומזהירים מאירים
 בדמות וז״ש במדותיו א״ע שיתדמה כדי שהי׳ אדם.

אומו ברא אלהים  עשה כי ה׳ וינחם ט׳ אדם רעת רבה כי ה׳ וירא
 וזה הנזכר• האדם של לבו אל ויתעצב פי כו׳

 שלבו ע״י לו יודע אדם על למעלה דינים כשיש רומז
 , מלמעלה עליו שחסדים לו יודע שמח וכשלבו נעצב
 רואה שאני ע״י ר״ל לבי יגל בטחתי בחסדך ואני ודש
 בו ובטחתי עלי ה׳ שחסד יודע אני עי׳׳ז לבי שיגל

 מחשבו׳ יצר וכל בארן אדם רעת רבה כי ה׳ וירא נאו״א
 עוללת בס׳ עד״ש כו׳ וינחם היום כל רע רק לבו

 שמים מלכות עול קבלת מאימת חדל דברי על אפרים
 ומכיר מבין כשאדם שהענין לפרד חמור ן ב משיכיר

 מן ברייתו שמחלת על בטבע שהו׳ שבו התאווני כח את
 היצה״ר את מכיר וגם התאווני כח מלוי שבם ומים עפר

 מהי׳ אל כמ״ש לפרד נמשל שהוא המאוה על הרוכב
 עושה ואינו לזה זה בין מבדיל והאדם כו׳ כפרד כסוס

 עצמו על מקבל אז החומר הטבע מן שמוכרח מה רק
 בארן האדם רעת רבה כי ה׳ וירא ודש מ׳׳ש עול
 גדולה רעמו זו הלזו הגשמי בארן שנברא מה ריל

 לבו מחשבות יצר וכל זו על ונוסף הגשמיות אל שנוטה
 עשה כי ה׳ וינחם אח״ז וז״ש הנ׳׳ל הפרד היינו כו׳
 לא שאז עליונים בעולמות ולא ר״ל בארן האדם את
 לקלל עוד אוסף לא נח בפי וז״ש החומר. אל נוסה הי׳
ל האדם בעבור האדמה את  האדמה קללת שעיקר ד
 לקלל׳ אוסף ולא לחומריומה האדם את שהסתה טל הי׳

 היצה״ר כי ריל מנעוריו. רע האדם לב יצר כי אעפ״כ.
 החמריות היינו נעורץ רעת מן מנעוריו יומר רע

 למעשה החימום ועי״ז השרשית ליחה שממנה הנ״ל
 השרשית שהליחה מזה יומר רע והיצה״ר • הנערות

 והיצה׳׳ר הטבעית המאוה ונחסרת א׳ מלק יום בכל נמבת
הוא נמצא ההוא החסרון נגד יום בכל מליו ממגבר

׳ מנפריו וזשארז״ל הטבעית המאוה מן יומר רע ו  נ
 כיי וזה היצה״ר בו ניתן אמו בטן מן לצאת משננער

 והיצה״ר השישית הליחה ופוחת׳ הולכת ההוא מעת
 כו׳ לקלל אוסף לא לבו אל ה׳ ויאמר וז׳׳ש כנ״ל משלימה

ל לבו אל ויתעצב כמי׳ בראשית בפי כי  באמערומא כי ד
 פגום התחתון וכשאדם דלעילא אמערומא דלממא

 ע״י וזה כ״י למעלה הלב עצבות ח״ו גורם הלב במחשבת
 הקב״ה מתחרט דברים ג׳ על וארז״ל כו׳ האדם לב שיצר
 לבו• אל ה׳ ויאמר לז״א כו׳ שבראו יצה״ר על יום בכל
 יצה״ר על רק זה לבו אל ויתעצב בו שנאמר לבבו ר״ל

. משנברא נברא שלא לאדם סוב רז״ל מ״ש . לוקח שממנה האדמה על לא אבל שבראו ע׳׳ד ט׳
 אדם שם סוב כו׳ טוב משמן שם סוב הפסוק

 שיה* בראו שהשי״ת לעליון אדמה ע״ש אדם שיקרא
 זה ובשביל אליו וממדמה השם בדרכי שלם מסכעו

 על נשאר הי׳ אם אך לעליון אדמה לשון אדם נקרא
 כמוכרת הי׳ כי הטוב על שכר לו היה לא זה טבעו

ח ט ה ה  אדה״ר שחטא אחר אך יגונה ולא ישובח לא ו
 ודש נפשו מעלות להגדיל ומצות מורה לשכר הוצרך

 שבו השלימות על מציאתו שהוא אדם שם ר״ל שם סוב
 והוא סוב משמן סוב יומר נוסף זכות בנא מחלה נברא
 מצוה לשכר שנמארהו ואעפ״י בו. שיעמול המצות שכר

 עד לרצון לא ושעמה מקומה מיהת השתא עצמה כמצוה
 . מהו מעשינו כל המצות בעניני אפילו לומר שיצדק
 ה* ועדא מושלמים שאינם והזמן המקום שנוי מפני

 כשלימות המצוה לגמור יזכנו ה׳ כנומר בעדי יגמור
 בא׳׳י להממפלל בח׳׳ל המתפלל דומה אינו כי שצריכה

 בין הבדל יש וכן .אדה״ר כמו בג״ע וכ״ש ובבהמ״ק
 מונעים עולם ופגעי המאורעות כי צרה לעת רצון עת

 במורה מדיר אדם שיעסוק ואעפ׳׳י שלימומו השגת
 ושמעיל מושלם שכרה שיהא בעוה״ז מצוה לך אין ובמצות
.במחלה לו שהי׳■ בלבד הטבעי כנו על להשיבו זכותה

• כקדם ימינו חדש וזו הג״ה
לא מה מפני ס״ע ודל פ״ז דף לך לך הזוהר ודל

סוב כי אדם ביצירת נאמר פשעיך מוח׳ הוא אנכי אנכי
להורות הנבראים בכל במו אלא אנכי זמני תרי מ״ט

אינו באדם הממון שהטוב ברא כד ומד בסיני חד
בעי׳ת בשאר המכוון הטוב עשיתי דכתיבאנכי עלמא

המציאות שלימות שהוא בראתי עליה ואדם ארן
שלימות נקרא וזהו בלבד הוי דלא לאחזאה בגין

ומכף נמצאי* שיהי׳ ראשון ומתא עילא בין פרודא
שלימומן הוא שנמצאו שלא לאדם סוב וזה עכ״ל
יגיע לא האדם אבל וטובם כו׳וכשמקיי׳ משנברא נברא

אחר אלא מיד לשלימומו דסיני אנכי מצות האדם
שבו הבחינות כל שיוציא להשי׳ת שבח למפרע אזי

שלי«׳ והוא הפועל אל מכח .בראתי סליה וארה
האמרון



לצפיבראשיתצמתה׳
ה13שיע המכלית שלימות האמרון מבכל  מינומ5דלהסי״

 כ1ש שנאמר ־ מותו יום מד שוי כי ס נאמר ולא סכו
 הולדו ^ום כי הולדו מיום המות ויום 3נוו משמן שם

 האחרון שלימו׳ הוא המות ויום הראשון שלימות הוא
 אדם של מיתתו יום הולדו מיום המות יום המדרש וז״ל
 מטשיו מה יודע אדם אין צידתו יום3ש לידתו מיום גדול
 הי׳ וזה פ״ש מעשיו יודעים הכל מיתתו כיום אכל

 לא אין הכהמה מן אדם ומותר אחרון ליום ותשמר!
 משסע משמע שיהיה הכהמה מן לאדם מוסר אין אמר
 כו' האדם ומומר לז״א כלל מותר לו שאין גמור שולל
 שיש הכח והוא אי״ן הוא שהיתרון רק יתרון לו שיש

 כפועל ולא ככח בו והוא כו המכוון התכלית לשלימות
 והעדר המציאות כין אמצעי הוא כי אין נקרא עדיין

 ויום יז״ש • תמצא מאין והחכמה נאמר הזה הכח ועל
ת  לנצח השם יתקיים המות כיום כי הולדו מיום המו

 יאמר או לשיזכה הכעחה כו שאין הולדו מיום יזכה אם
 מיום לפועל בצאתו לכל הנודע המות יום סוב כי

 הוא ואז ככח המעא כיום נולד שהמו׳ המות של הולדו
 חמו׳ ככח מות ממות מות באדה״ר וז׳׳ש יומר גרוע

 המות נולד שחעא וכיום ירמו ואיש איש לכל בפוטל
 המבסל נולד החטא ביום כי א׳׳י עולם כאי לכל בכה
 ויורד החטא מן המתהווה רע ומלאך היצה׳׳ר הוא

 וכיום נשמה ונועל רשות נוטל ומשטין ועולה ומסית
 עוד מאד טוכ כו כתוב ולכן המכטל ימכטל המות
 תוצאות שהוא לבו אל אסף פי׳ לבו אל ויתעצב כאו״א
 עצבוני ידך כהו דכתיב והמיתרים העצבי׳ כל חיים

 הי״ש והם העולם חלקי כל יחד כקושרים והם ויעשוני
 בא עד אותם ומקשרים העולמות ככל ונוקבים שיורדים

 לי׳ רומא לאהבא בזוהר נאמר שעליו הגדול היובל
ע עולמות ג׳ יממולו הנאצלים את אליו כשישיכ כי  בי׳

 ומקיימי׳ ־מקשרם ומיתרים ועצביג גידים כמו שהם
 כו׳ וימעצכ כו׳ ה׳ וינחם כפסוק עוד ־ העולם אח

ש ד  אכיו אח מצער שאד׳ ן כזג ל״א ד׳ כקדושין אז״ל ט
תי יפה הקכ׳׳ה אמר ואמו  כיניהם דרתי שלא עני

 ה׳ וינחם ועד״ז עכ״ל צערוני כיניהם דרתי שאלמלא
 עליונים מן בראו שלא לפניו הימה נממה שפירש״י כמו
 היה . כעליונים בראו שאלמלא בממסונים בארן רק

 עוד אמרו וכן . צערוני שאר׳׳זל כמו לבו אל מתעצב
 אמר .ואמו אביו את מכבד שאדם בזמן סנ׳׳ל גהיסך

 וכבדוני ביניהם דרתי כאלו עליהם אני מעלה הקב״ה
 כן של שדרכו כארז״ל דרכך מעשוח וכבדתו פי׳ וזהו

 לכבד האדם דרך הוא נמצא כו׳ יומר אמו את לכבד
 כיניהם דרסי כאלו כו׳ מעלה אומר והשי״ת או׳א

 ר״ל דרכיך מעשות להשי״ת ר׳׳ל וכבדתו וז׳ש וכבדוני
 :בכך שדרכך ואם אב כבוד עשיות מן

ש ר ד פ בשעה .בנין בונה בו״ד אמרי רבנן ב

 מרחיב לאן ואם ועולה מרחיב הוא בידו עולה שהבנין
 השמי׳ אלא כן אינו הקב״ה אבל מלמעלה ומצר מלמטה

האין במחשבה שעלו שמים  במחשבה שעלתה ארן ו
 לקמן במדרש שאמרו ט״ד שזה והנראה והואחלאי ט״כ

 כידוט וזה כו׳ ומחריבן טולמוח בונה הי׳ שהקב״ה
 הבנין שאין בזמן הלשון באי המדרש מפס לכן לי״ח

 מלמטלה ומצר מלמטה מרמיב ומ׳׳ש .כו׳ בידו טולה
 תאומו שכל הוא רמבה נפש המוסר ספרי עד״ש הוא

 הוא עליון עולם מענייני שמושב מה וכל בעוה״ז ומשקו
 שהעוה׳׳ז להיפך הוא הישר הדרך אבל ועולה• מקצר

 בעניני לקצר ויש עליון עונס נגד ותוהו נאחס הוא
 וזו עליון עולם בענייני מחשבתו ולהתפשט עוה׳׳ז
 בזי מלמטה ורחבה מלמעלה קצרה אשה ז״ל אמרם
 קצרה דעתו נו״ק בחי׳ שהוא מי בזה הורו הולד לקבל

 הוא וחפצו ישעו שכל מפני מלמטה ורמכה מלמעלה
 דכר כמי׳ שהוא מי אבל מצומצמת דעתו לכן לקכל

 כו״ד הנ״ל המדרש פי' וזהו . זה הפך הוא המשפיע
 . מלמעלה ומצר מלמטה מרמיכ לאו ואם כו׳. כנין בונה
 שיהיה ג*כ זה גרמה שהשבירה שמאמר אפשר ולכן

 אבל לז׳׳א אדם ברמת קצר הטליון ומולם רחב עוה׳׳ז
 במחשבה שמלו שמים השמים אלא כן אינו הקב״ה
 לא בודאי ובמחשבה במחשבה שעלתה ארן והארן
 כמו עליונים עולמות נגד לכלום נמשכת הארן הימה

• עתה הוא כן
?  לפניו שנתתי ז״ל כמדרש ממט כאסד היה האדם ה
 דרך לו וכרר המות ודרך המיים דרך דרכים ב׳ י

 עכיל ממנו נפרד כאסד היה המ״כ ופי׳ עכ״ל אמרח
 כאמת כי כו׳ רע ולטוב טוכ לרע אומרים הוי ע״ד

 אומר הוא הרשע רק וחיים לנפשו טוב מכקש א׳ כל
 וחיים טוב ככוונת רע עושה והוא רע ולטוב טוב לרע

 ב׳ הקב׳׳ה לו שנתן ממה שלישי דרך זה נמצא במות
 דרך לעצמו עשה והוא מות או רע או טוב או דרכים

 ישרים כי וז״ש אמד ודרך אמד ככלי ומות חיים ג׳
 מות או חיים או דרכים ב׳ ה׳ דרכי ר״ל ה׳ דרכי

 שסם כמו אותם תמיד שרואים פי׳ כם ילכו צדיקים
 בוחרים ולכן בחיים ולא במות שיבחר מסר הוא^ס ומי

 ה״ב מכשילים שהם פי׳ בם. ינשלו ופושעים אבל בחיים
 למות שאומרים לזה זה מכשול כצור כזה זה דרכים
 וזיש כזה זה דרכים ה׳׳ב ועוקמי׳ מות ולחיים חיים

 עצמו. כפני מיוחד אמרת דרך לו ודרר הנ׳׳ל. המדרש
ך ו ג  נראה כו׳ מפירא כל ופל היה מנמלים מופר ח

 והפנין כו׳ גופח דא נמלך של המקוני׳ ס׳׳ד ׳
 ומן והרפש הטיט מן הרגל מל מגין הוא שהנטל כמו

 .הארציי מהטינוף הנשמה טל מגין הגוף כן הקוצים•
 .הנעל את פושט אזי לנוס לשכב רוצה כשאדם וכמו

p מטממס למקום כשמלכת סגוף פושטת הנשמה .
תנךלת1



^צמחה׳ א ר ת8ב י לצביי
 למפירה מפירה כל וטל qהגו מקוגי ומפירמהמנטלהס

 ויראומ האהנומ כל מטלה שהי׳ בשכמ׳׳לו אומר הי׳
 נהשי״מ לנמוח לאדם ויש . י״מ מלכומו לככוד הגופרומ

 כמו כי qהגו בכח לבטוח ונא דבר בכל הכמומ הנומן
 כחהרנל בלא qהגו אמ ולשא להטמידו בהנטל ^אין

 נקראו ורגלים בו הפוטל כח בלי qבהגו כח יש לא כן
 שאינו מרגליו מנטלים המונט כל שארז״ל ווו האמונה

 בהגופניומ בטוח והוא מנטלים הן שהגופנים מאמין
 שאינו מפני לשמים כמנודה הוא טצמיוח הן כאלו
 המונט כו׳ ארו״ל והנה השמים צבא בקדושח דבוק

 מט״ט ט״ד רמזו לשמים כמנודה הוא מרגליו מנטלים
 וחפיר׳ מפירה כל וטל מנטלי׳ מופר שהיה חנו״ך שהוא

 כל וייחוד קשור וה בפסוק שיש בשכמ״לו אומר היה
 חנוך כמו שצ״ח גימטר׳ שלו ור״מ הטליונים ההיכלוח
 כן ונקרא מקומו וקצה במשמרמו שנמחנך מטטרון

 שבטול׳ רשטיס מחנהו שסביב רשט לפני מט צדיק ט׳׳ש
 היימי נטר כטטס הוח וטירון ימהלכון. הקליפומ הטשי׳

 לטצמו טשה שמפר מנטלים וטנין הטולם שר שאמר כו׳
 הקדוש סוווג זו פטולה ט׳י למפלה לטורר דמיוני פוטל

 טבודש qחל ופושה מצווה שאינו מי כמו הטליון
 אושפכ׳ דהו׳ דמלה ורוא כמ״ש שבמורה מטשיומ המצות

 ט״י מצכא טם ימה מחבר ואיהו דמטרונימא נטל שהוא
 בנפלים פטמיך יפו מה ונגיד לטילא לה דסליק טובדוי
 כו׳ המונט כל רו״ל רמזו וט״ז והמ״י יריכיך חמוקי
ח ג  היסח ט״י הוא חן מציאוח כי ה׳ בטיני חן מצא ו

 היסח ט״י באים דברים ג׳ שאחו״ל ט״ד הדטמ
 מחלה ה׳ בטיני חן מציאומ ובודאי כו׳ מציאה הדטח

 נא אס וז״ש הדטש בהיסח הבאה מציאה כדרך היא
 אלא כדאי הי׳ לא נח טל שארז״ל וכמו כו׳ חן מצאמי
 ט״י הוא כלומר הדפי* והיסח כו׳ ה' בטיני חן שמצא

 אמצא כד״א סובה לשום א״ט ראוי ואינו שפל א׳׳ט שרואה
 ראוי שאיני כלומ־י שפחמיך כאחמ אהי׳ לא ואנכי חן

 בהיסח היא הבאה כטובה נמצא המטיב מן סובה לאומו
ש1ו מן מצא וו״ש הדטח. בהיסח הבאה כמציאה הדטמ ' 

 במצומ הי׳ שלא ר״ל חן שמצא אלא כראי נח הי׳ לא
 הוא לו שהי׳ מט״ט רקשהמטס אט״ה כאברהם ומט״ס

 בדטמו טלה ולא לשמן רק לק״ס ט״מ שלא טושן הי׳
 ה׳ בטיני חן מצא ובוה המט״ס טבור סובה לשום שראוי

 בדורו' בדורומיו צדיק להיו׳ שסייטו חן המציאו׳ והטיקר
 אומך כי כו׳ בימך וכל אמה בא אח״ז וו״ש רשמים
 כמ׳׳ש ט׳ חן מצאם כי אמר ולא כו׳ לפני צדיק ראימי

 והמציאמ להנצל מוטיל הי׳ לא לבד חן מציאמ כ׳ מקודם
 . ראימי אומך כי וז״ש צדיק להיומ שסייטוהו גרס חן

 ובאו״א הזה בדור צדיק להיוח לפני בחן אומך ראימי
 האלהי׳ אמ לכן לממכו סטד צריך הי׳ נח שפרש״י ט״ל

p'wwe צריך הי׳ שלא אנלהס א?ל קו׳ צח התהלך

מן כי יאמר ופד״ז לפניו המהלכמי אשר  . ראיתי או
 לתמכך סטד צריך היימ לא כאלו אומך רואה אני כלומר
אאט׳׳ה כמו מאליו בצדקו שממהלך לפני צדיק אמה וכאלו

ה ר ו ט פ ה  ידפו לא בדרך טורים והולכמי ב
 בפניני הטורים ר״ל כו׳ ובנמיבומ

 הוא ידטו לא בדרך למסה יבואר כאשר הטוה״ו
 מוליכין לילך רוצה שאדם בדרן הידוט ט׳׳ד או הטוה״ב

 צריך דבר בכל פור שהוא מפני אומו מוליכין ׳ והפ אומו
 מפני הדרך את יודט הוא הטוה״ו וטנייני להוליכו

 לא בדרך טורים והולכמי אמר ולזה בו דרך שכבר
 נאור לפניהם מחשך אשים כנ״ל• טוה״ב שהוא > ידעו

 חשכמ גם ׳ מושג שאינו מצד חשך נקרא טוה״ב כי
 ומטקשי למישור. ומעקשיס טוה״ב אור גורס הטוה״ז

 חוקמי יסרמי ואני ט״ד טוה״ב למישור גורמים טוה״ז
 ר״ל טזבתים ולא טשימיס הדברים אלה כו׳ ורוטומס

 עובמיס ואח״ו שטשיתים מאמר לא הגשמיומ בטשי׳ qא
 טובמים לא אלא לשפלומם ההשגחה מן

 ט״ד כו׳ לראומ הביטו והטורים שמטו החרשים
 דאתי דטלמ׳ בהפוכא טלמא האי הידוט

 הראיה מבטלת טוה״ז בגשמיות המוחשית והרמי׳
 הטוה״ז מצד או וחרש עור הוא האדם נמצא הרוחניומ

ה אינו שאם וסנ״מ טוה״ב מצד או צדיק הוא אם א  מ
 בגשמיות שרואה אטפ״י כלום רואה אינו ברוחניות
א עצמו הגשמיות  יש לכן כלום. ואיננו ותוהו אפס יו
 שם שרואה העליון עולם ענייני רק בהראיה להשממש

 אין והיש יש האין ב״הוניז בשפר וכמ׳׳ש ממש דבר
 דזכאין צדיקיא אינון זכאין ע״ד בשמיעה וכן ע״ש כו׳

 כי נ״מ יש ועוד ט״ש וכמש״ל כו׳ קלא למשמע
 מקבל האוזן וכן האור פ׳׳י הראי׳ מקבל העין בגשמיות
 והאוזן רואה העין ות ברוחצ אבל הקול ע״י השמיעה

 וז״ש . במ״א וכנ״ל בעצמומס !הה! שהאור שומעת
 והטורים בהשמיעה. ונפעל פועל לשון שמטו המרשים

 שיכוונו לראומ ההבטה ט״י רק שיראו ר״ל נרמות הביטו
 מי יראה העין שבעצמות האור וע״י מה דבר לראות
 האבוקה לפני כנר דומקכו׳ צדיקים ע׳׳ד טבדי אם עור.כי

 . אשלח כמלאכי וחרש . כנ״ל בהירומם רואים שאין
 מי הנבוא׳ בשעת ממוחשו׳ ממבסל הי׳ שהנביא כידוע

 כל ממלא שהוא ימ׳ בהשם שחושב מי ר״ל כמשולם טור
 כל צקונו משלים הוא הרי פנוי אמר ולים המקומית

 המפסיק דבר שום בלי עליו חופך הגדול והאור דבר
 במ״א וכמ׳׳ש העין על מונח האור נרצא ,זולתו ואפס
 מי ר׳׳ל ה׳ כעבד ועור עור, נקרא ולזה רואה ואיננו
 ואין במע׳׳ט ד׳ כעבד שהוא בעצמותו וחשב טור שהוא

 שהצדיק להסך או בדבר עור הוא הרי אמו האמת
כעבדה׳} א״ע שמדמה רק א״עלטקדה׳. מחויק אינו

אלה



 צח ח׳ צמח
נח פרשת

ה ל  בדורותיו היה תמים צדיק איש נח תולדות א
 ולא מפצמו צדיק שנעשה מעצמו צדיק

 הי׳ דורו כי ללמוד ממי לו הי׳ לא כי סופרים מקנאת
 צדיקים בדור היה אילו כ״ש שארז״ל כמו רשמים «לו
 הוא הצדקות עיקר באמת אבל . צליק יוקל היה

 אל מעצמו ג״כ הוא צדיקים משאר שלומד ומה מעצמו
 זב״ז ומתאמוי׳ גמור אחדות הם הצדיקים כל כי עצמו

 אמד עמוד וזשארז״ל אחד צדיק כולם שנק׳ עד בזה וזה
 הוא ומי עמוד ר״ל שמו וצדיק לארן השמים מן עומד

 שמו צדיק שמו ומה אמד שהוא מי ר״ל אמד. העמוד.
 עד הצדיקים כל מאחד אמד שהוא העליון צדיק כי

 כי באחד נשמתו שיצאה עד וזשאר״ל ממד כולם שנעשי׳
 זכר ולא לברכה צדיק זכר וז״ש באחד נתאמזה נשמתו
 שלמידין ומה אמד צדיק הם הצדיקים כל כי צדיקים

 ומה .מקנאה ולא מעצמו שלומד כמו הוא מזה זה
 אמד של השם הוא צדיק מלת כי צדיק ושם קאמר דלא

 יהי׳ ההוא ביום יאמר ועד״ז שמו וצדיק כמ״ש המיוחד
 המייחד הוא צדיק שם עמה כי מחד ושמו אמד ה׳

ק שמים א  אמד הנ״ל העמוד של השם יהיה ולעמיד ו
 צדיק׳ עוד יאמר ולא בפונם רשעים יהיה לא אז כי

 בזוהר ועיי׳ קאטר צא ורשע צדיק ואלו רז״ל וז״ש ורשע
 שושנים מה בשושנים הרועה ז״ל ע״ב ק׳ ד׳ שמוח
 בצדיקי׳ עולמו מנהיג הקע״ה אף במוכם מצויים קוצים

 כך ממקיימי׳ השושנים היו לא הקוצים אגמלא ורשעים
 לעתיד וזה עכ״ל ניכרים הצדיקים אין רשעים אלמלא

 דבר ההפכייח בההעלר כי ורשע צדיק עוד יאמר לא
 נזכר יום שם אין נילה אין אם כמו היישריח השם יעדר

 קראו הוא ובאמת ליצה וצא יום צא אשר יום וכמ״ש
 דכמיב האור ע״ש יום וקראו יום לאור ויקרא ע״ש יום

 פי׳ יום לא אשר ומ״ש עוצם לאור לן ה׳ והי׳ במרי׳
 הפכיימו דבר יהיה לא כי יום זמן באותו יקרא שלא

 יום לא הוא אשר לה׳ אמד יום יודע וז״פ צילה שסיח
 רק עמה כמו הגדול האור יקרא שלא ר״ל לילה ולא

 האור יהיה עצמו ב״ה ה׳ כי האור של שמו יהיה אמר
 צדיקי׳ אור שכת׳ והצדיק כו׳ לאור לך ה׳ והיה כמ״ש
 וזש״א שמו יהיה אמד רק צדיק שמו יהיה לא ישמח

 שמו כי הקב״ה של בשמו שיקראו צדיקים עתידין ״ל5מ
 כמב* ועד״ז אמד ושמו כנ״ל אמד יהיה הקב״ה של

 דל״ק מה אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי מ״ש הרמב׳׳ן
 לקראו אין ושלישי שני נבראו לא עדיין כי ראשון יום

 ושם מהדצאקאמר וזו זולמו המתאחד אמד רק ראשון
 האחד של השם הוא הצדיק עמה כי . לברכה צדיק
 שם קנה ר״ל לעצמו קנה קוב שם קנה וזשאמז״ל בנ״צ
31p שמו וצדיק וכמ״ש שוב שם שהוא צדיק שיקרא

י ב צ ל

 שם אצלו הזה השם ואין צדיק עצמו שהוא קנה!לעצמו
 ושם בעולם רשע בהיות המקרה עצם שם רק מואר
 אמד ושם בו לומר שאין וכמו אמד הוא הקיים העצם

 בשם לקראו אין כן אחד עמה נקרא אינו כי לברכה
 יהיה משמעותו כי לברכה צדיק ושם המקרה העצם

 ממנו מון דבר הוא שלו והשם העצם הוא צדיק מילת כי
ק׳ הוא ועתה אמד צדיק ושמו הוא כי הוא כן ולא  נ

 עצם בשם אמד בשם יקרא ולעתיד צדיק בשם ונזכר
 זה העצם עמה שנזכר מה ר״ל צדיק זכי וזי׳ש הקיים

 הברכה עיקר כי אחד בשם שיזכר לברכה יהיה צדיק
 המקובלים וכמ״ש לאחד יוחזרו הרבויי׳ שכל מה הוא

 וז״ש לאחד רמוז להיומו לא׳ מוזר אלף מספר בענין
 וז״ש כו׳• ממבירו רשע מעצמו צדיק אליעזר א״ר רז״ל

 במקרה ולא כנ״ל מעצמותו ר״ל מעצמו צדיק מכאן
 צדיק הם הצדיקים כל כי אחרים בצדיקים מקנאתו

 העצם אינו רשע שם ר״ל מחבירו רשע אבל כנ״ל אמד
 רשעים ושם שנ׳ הרשעים במביריו מקנאתו מקרה רק

 רשע ששמו מה כי ירקב רשע ושם קאמר ולא ירקב
 קנא׳ עצמות ורקב וכתיב בחבריו קנאמו מהזרמנוח הוא
 יקרא שלא אדם של העצמיות את מרקבח שהקנאה ר״ל

 והמקריים המקרה בשם שיקרא רק שלו העצמי בשם
 בשמומן מעלה רקבון ירקב רשעים ושם ולכן ררם הם

 קיים צדיק זכר אבל ׳ המקרי בכל שנפסדי^זלרקבין
 הצדיק עמה אבל כנ״ל הקיים אחד בשם שנקרא לברכה

 לבד צדיק אחד בשם נזכרים ושמו עצמיותו ר״ל הוא
 יהיה ולעמיד צדיק ושמו אמד הוא עמה ב״ה והש״י

 כיאלהי׳ וז״ש בשמו יקרא והצדיי^ אמד ושמו אמד ה׳
 חון הקב׳׳ה ברא הכל ומרזי׳ל ישר האדם אס עשה

 מקריית רק ברשע עצמיות אין ולכן כו׳ השקר מן
: ישר שנברא עצמותו מן פי׳ מעצמו צדיק אבל

 קדם מן ותרגומו מפניהם ממס הארן מלאה י3
 כי לברית הבט שנ׳ ע״ד ונ״ל בישיא !עובדיה!

ס כי והענין .ממם נאות מרן מחשכי מלאו ד ב  עולם ה
 מן שמסרמקים עונות׳ ע״י בשר כל להשחית שלא הוא

 שסם בקליפות ומהדבקים החיים מי ומן העליון האור
 והבהירות והצבנינות בעשיה השוכני׳ ארן מחשכי

 אין ומצדם הקדושה מן ממס נאוה הוא שמתראים
 שהברית רק להשחתה הם וראוים ובהירות נאוה להם

 הברית אה הקב״ה שכרה נח וקודם עליהם מגין עולם
אה מומס שהגשמיות ר״ל ממס. הארן מלאה כי כתיב

 הג״ה
 הא' שארז״ל וע״ד

בעפרא דבלי

 ון עובדיה קדם מן
פני וז״ש כו׳ האדן

 מפניהם והבהירות האור
 ודמוה צלם אדם פני שופרא

 חמסה ועתה אלהים .
 וז״שןההרגום זאת הארן

 החנף מנוף פי׳ ועד״ז כו׳ בישיח
שהשלים רל חמס י?סה שופטיה



ה׳ צמח
 המשספי׳ ואלה וז״ש בחמס אצלם הוא אלהים בצלם שלהם
 ולכן אלהים בצלם פניהם שיהיה לפניהם משים אשר

 כו׳ יבא האלהים סד פד״א אלהיס הדיינים נקראו
 משי' אין משים מבלי יוכחו לסרב מבוקר במדרש ו)״ש
 חמם בו׳ משים אשר המשפסים ואלה כמד״א דיין אלא

 מ״ד נ׳ל סכ״ל חמס הארן מלאה כי שנאמר ס״ז זה
 ס״ז ומלאה מכה״ב שהוא אלהים הצלם שסילקו הנ״ל

:וכמ״שלטיל
ש אמרתי הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך  טד

 ט״ש כו׳ וא*ו דא אמת אות לי ונתתם בזוהר
 מורה השם מן ו׳ כי אמת אום הוא״ו שנקרא והנוסם

 שהוא שאומר מי והנה הישות מציאות שהוא הוה טל
 בסבר מתפרד רגט כל ‘כ משקר הוא הגון£ מצר יש

 מה החכם כמאמר אחד רגס בהוהאפי׳ ואיננו וטמיד
 כהרן» הוה ואיננו טדיין אינו שטתיד ומה אין שסבר

 שהוא הנשמה מצד הוה הוא לנשמה שזוכה מי אבל טין
 ולזה השם מן הוא״ו בו ונתאמתית ממטל אלקים חלק
 אורך כי בפסוק כאן וז״ש אמת אות וא״ו אות נק׳

 ר״ל לפני צדיק ראיתי שלך האות ר״ל צדיק ראיתי
 בשקרא שלהם האות הדור משא״כ הזה בדור משפיט
א מד  פי׳ בשלח בס' לקמן טיין חמס הארן ותמלא כ
 ט״ש חסר לדרתם הברית אות זאת פרש״י טל

ש ע י  למה נשאלתי אלקיס אותו צוה כאשר נח ו
 כתובים ובשארי להשם אותו מלת הקדים

 כך ואמרתי משה את ה׳ צוה כאשר במ״ש קודם השם
 יש בבחי׳ שהוא טבד א׳ טבדים מיני ב׳ יש כי פי׳

 את חושב הוא אז דבר מצוהו כשהמלך אזי טצמו בטיני
 פני מחשבתו ואין הצווי מן דבר ישכח שלא טצמוחו

 כאין ושהוא המלך ורוממת גדולת לחשוב הצווי בשסת
 שמחשבת אלקי׳ אותו צוה כאשר באן שאמר כדרך נגדו
 ט״ה רבינו משה אבל .השם למחשבת לו קדומה אומו
 מחשבת היה הצווי בשטח ואפי׳ אין ‘בבחי תמיד היה

לו קדומה אלקית
י נ פ  הי׳ אמנה מקטני נח א,ה סירש״י המבול מי מ

 שדחקוסו טד המבול שיבא מאמין ואינו מאמין
 בתכלית פשוט מפוטל איך לו קשה שהיה פי׳ המים

ם דברים יצאו הפשיטות  הי׳ אש ולזה ודין חסד הפדי
 מאמין היה לא פשוט אחדות שהוא ית׳ בהבורא מאמין
 שיבח מקום של בדבריו מאמין וכשהיה המבול שיבא

 שדחקוהו סד פשוט ית׳ שאחדותו מאמין היה לא המכול
 דוחקת אהבה ט״ד . אהבה למדת שנא עד סי׳ המים

 יהיו בי סד דוחקתו ואהבה דין נק׳ בשר הבשר חס
 הרחמי׳ מדת שהוא הרחם ט׳׳י והדין החסד אחר לבשר
 מים כי מים. מבול טנין הוא טצמו העני! וזה כירוט

 בו ונידונו למה״ד מדה״ר מהפנים והרשעים חסד הוא
הורידן וכשהורי־רן הפשיטות בתכלית פשוט ית׳ הוא אכל

צנח '3ל

 גשמי יהיו בהה יחזרו שאם בפירש״י כמ״ש ברחמים
 באהבה נח את וגס ר״ה בתפלת וז״ש ט״ש ברכה
 התפלל לא ולכן בו׳ ורממים ישוסה בדבר ותפקדהו זכרת

ה סיקר כי דורו טל נח תפ'  למדה״ר מדה״ד להפך היא ה
ץ סבור היה ונח  הפשיטות בתכלית פשוט ישתנה א

 להשגה בא המבול בשעת זה אחר אך רצון אל מרצון
 רש״י כמ״ש החסד הוא והדין הדין הוא שהחסד זו

 ונהפך מדה״ד הוא השם זה נח את אלקיס ויזכור
 הוא השפלה כי ע״ש הצדיקים תפלת ט״י לרחמים

 פשוט ית׳ והוא הפשוט הטוב לשפס המקבל הכנת
 הפכיים פועלת השמש כמו כו׳ ומגן שמש כי ע״ר

 ר״ל שמש סם ייראוך וזהו יראים בספרי וכמ״ש
ה ומש״ה השמש כמשל פשוט ייראוך  דורו סל מתפלל הי

 .חמה כפני משה פני רז״ל וז״ש
ך פ ו  צ׳ ד׳ ימרו בזוהר עיין כאדם האדם דס ש

 דמומא יר1אז כאלו דמא דשפך מאן ז׳ל
 דלטילא, אלא דא דמוחא אוסר לא בלומר דלסילא וצלמ׳
 בצלם כי מ״ט פגימותא האי מטי כאדם באדס וז׳ש

 סכ״ל תליא ב־א הא ובג״ב הסדם את עשה אלהים
צד ק  וכן סד״ז טין תחת סן פ׳ מפרש וברקאנטי ב

 . בו ינסן כן באד׳ מום יתן רDfכ בו׳ איש ם׳ י׳׳ל
 סד״ש למומר להם היה והחמר לא:ן הלבנה להס ותהי
 שהחומר והסדן לבנה נוכית ז במלה בהמ״ק משחרב חז״ל

 מבהיק היה הנפשיי הרומניי האור הצדיק של והגוף
 מזכוכית דרך האור שמשראה כמו הגוף דרן ונראה

 הנרא׳ הלבנוני׳ טי׳י וזו פניו מאיר אדם חכמת כמ״ש לבנה
 במשפט הצורה בו נראה החומרי החומר ומן , באדם
 ותהי מטשיהם שקלקלו המבול דור אבל וצורה חומר
 סובר אור שאין אבן וחשכות לסביות לאבן הלבנה להם
 זכו וז״ש לצורה ולא למומר להם היה והחמר בו דרך

 גזרתם ספיר מפנינים עצם אדמו מחלב צחו משלג נזיריה
 אינה שהצורה ר״ל בחוצות נכרו לא תארס משחור חשך

 הורני ל׳ קפיטל באיוב וז״ש כנ״ל החומר מן ניכרת
 סרס ברכיה אי׳ר פירש״י ואפר כעפר ואתמשל למומר

 עצמו שקרא בצדקו לאברהם נמשלפי אני המקרא את
 בתם שכתוב הפלגה הדור כרשסי דנני והוא ואפר עפר

 מן כי באן למ״ש ומכוון עב״ל למומר ם1ל-. היה והחמר
 לבנה זכוכית אותן מקלה אפר

ץ פ י  שפה בהס שהי׳ הפלגה דור משם. אותם ה׳ ו
 היה מקונם הפיצם וה׳ אחדים ודברים אמת י
 כו' ארץ בכל הסס ויפן וכתיב ובלבנים בחומר במצרים
 כתיב דילמורין בהם שהי׳ וקלקלו חזרו המלך ובשאול

 העולה להקריב לשאול גרס וזה מסליו הסס ויפץ בם
 לבטול ראשונה הסבה היה וזו הנביא שמואל שבא קידם

. .שאול מלכות
שקרא אפא נח. אל באו שנים שנים וז״ל



ח מ ׳ צ ינחה ב צ ל

 בס לו נסכס אא״ב יכיל את ליס «ז א״ל למיפל אא5
ע זוג  ח5 מן א״ל . אמי את הן מן א״ל בפחמא פג

 ל' אמר אלא לי שבילו ולא לחבומא למיפל ובפי דאזילח
 חסוי בפי את ואי למיפל יוכל אתה זוג בר לך איס אי
 ממך מתקן אנא א״ל לי. יהיב אח ומה א״ל זוגי בר

 מה דבל ביניהון אמקן נסבת את מסגל דאנא מה דכל
ס דשקרא מי  לחבותא מלוויהן ועלין נסבא פממא מהא מ

ק כיון ס ס אזיל שקרא הוה מ מי מ  נסבאדקדמי ופסתא ו
 א״ל דסגיל׳ מה כל אינון הן א״ל שקרא אתא קדמי

 נסבא אנא מכניס דאת מה דכל פמי אמקנמא כן ולא
ל הרה נא׳ לכך פה פתחון לי׳ הוה לא  שקר וילד פז

 ומרמה שקר פפלנו בפנין שכתבנו פ׳׳ד פי׳ נ״ל פכ׳׳ל
 והוא הנוק׳ מרמ׳1 הדכורא היצה״ר נק׳ שהשקר והפנין
 כנ״ל במרמה אומו נופלת והיא השק; מחלה מכניס
 דפבדת במר לילית דא פחול בתקוני׳ כמ״ש והפנין
 ולי׳ בקדמית׳ אמהניח והא לבפלה שיורין יהבת נאופין

 הנאה לו אין הדכורא שליצה׳׳ר ור״ל כלום מדילה לי׳
 בזוהר כמבואר לסוך מהפכיר׳

ט ר ס ל י  אחר רן זכר ראית אם יהיו ונקבה זכר ב
 זכר אחר רצה נקב׳ ואם קבלהו נקב׳ י

 בפבוד׳ דכר בבחי׳ הוא אדם אס פי' פכ״ל תקבלהו אל
 שמהיה הנוק׳ בחי׳ אחר לפפמים רן שהוא רק הש״י

 צריך ממדרגתו נופל אדם שלפעמים כידוט כנגדו פזר לו
 ראית אם וז״ש נוק׳ בבחי' הש״י בעבודת לסמחזק הוא
 נוק׳ בבחי׳ הוא אס ולהיפך קבלהו נוק׳ אחר רן דכר

 לעשות זה בשביל ורן עלמא דהאי וכסופין הנאות לקבל
 , תקבלהו אל זכר אמר רצה נקבה וזהו דכר מעשה

 תקבלהו ופי׳ למשוב׳ רומזח שהמיב׳ כידוע קבלהו ולשון
במשובה

ה ר ו ט פ  על בזהר עד״ש ילדה לא עקרה רני ד
 ולד לה אין עקרה שרה ומהי פסוק

 הולידה זווג מכל אבל בגוך נולד ולד לה שאין שדל
 מלא מקרא הלא האלשיך קושית מתורן ועפ״ז נשמות

 לא אמר והאיך בני׳ את ציון ילדה גם חלה כי הוא
 עד בא דוד בן משיח אין שאחז״ל פ״ד הענין אך ילדה
 ויבואו יכלו נשמות שכל עד ור״ל שבגוף נשמות שיכלו

 יום בכל שמלד אשה שטמיד׳ ארז״ל ולק בגוף לעוה״ז
ד רני וזה א׳ בכרס ששה ק  אבל ילד׳ שלא עקרה ר׳׳ל ע

ס חלה כי יקויים ולעמיד לבקרים חדשים הוליד׳ נשמות  ג
 בהעלם כבר שהוליד׳ הנשמות ר׳לבני' בני׳ את ציון ילדה
 ר״ל חלה לא וצהלי רנה פצחי בגוף ילדתם פתה

 שהוא ליד' בחבלי עמה ילדתם שלא מה רצה שמפצחי
 יימי שארז״ל וע״ד יער׳ש האלשיך כמ״ש הנחש הזוהמת

 בישא זוהמא בו תדבק סן ירא היי כי אחמיני׳ ולא
 בלא שהם ר״ל שוממה בני רבים כי וזהו משיח מחבלי

מבני ף ; וברבוי במעלה ורילרנים בנוף שהם בסול׳ ןו

ה י נ  ע׳׳ד בו׳ מרבין אנכי הנה נוחמה לא סוער׳ ע
 להצדקיס יתן משיח כשיבא חל׳׳א בספר ש״כ

 מפרח דרך לג״פ יום בכל שילכו הנפשי גמול גמורים
 להם ימן הזה בפולס ממון שאהבו ולאומם המכפל׳

 משל וע״ד ע״ש כו׳ ומרגליות פובוס ואכניס ממון
 שיה״ לה שנשבע מד נתרצית ולא עני׳ נשא א׳ שעשיר

 עשה וכן בעיניו בזוי׳ מהי׳ שלא בדי עמה ללחם נודד
 מעלה של בירושלי׳ יכנס שלא הקב״ה שנשבע הנמשל

 הוא שב כ״י ושב אלא נאמר לא והשיב רש׳׳י וכמ״ש ט׳
 סופרה, פני׳ וזהו כ״י בעיניו ממבזה שלא וכ״ז עצמו

ל  לא ודם בשר חרפת ללחם ונודדת שסוערת ד
ל נוחת׳  ועז״א העוה״ז תפנוקי הרגל׳ מבקשח עדיין ד

 אוצרות להם שימן וזה כו׳ אבניך בפוך מרבין אנכי הנה
 ושמא מלכים סגולת שהם פובות האבנים ונקע משיח

 כמ״ש באחיו איש חרב ויהי' זא״ז יקנאו עי״ז כי -מאמר
 מעשה ע״ד . ה׳ למודי בנין ובל לזי׳א יערש האלשיך

 ב׳ שמבעו מוקדון אלכסנדר עם אפריקי המלך עם
 ושאל כו׳ רצה לא וזה ליקח רצה לא שזה זא״ז אדם בני
 ירד כאשר בי כמיב בי והפעם ט׳ גשמים אצלכם יש

ל ישוב לא ושמה השמים מן והשלג הגשם ד  שהש״י ו
 פייר כלל עצמו לפובח ולא ב״א לפובח הגשם משפיע
 ישוב לא ושמה וזהו שקלי לא משקל יהבי מיהב משמיא

 למודי בניך וכל וזהו יח׳ ממדותיו ללמוד האדם צרך כן
ל . שלום ורב ה׳  משקל הש״י ממדות שלומדים ע״י ד
 אפריקי המלך ומ׳׳ש בניהם קנאה יהיה ולא רחלי לא

 כדי לאכול לה יש אם גסה שבהמה דקה בהמה בזכות
 מקנחת לה כשנחסר רק בחברתה מקנאת אינה שבעה

 מקנאות שבעה ידעו ולא נפש עזי והכלבים עז הכלב רק
 בחברתה כלל מקנאת אינה דקה ובהמה די להס שיש אף

דקה בהמה בזכות וזהו

לך לך פרשת
ךלד  ׳מ עד אביךכו׳ ומבית וממולדתן מארצך ל

 בא פלוני מליו אומרים שנתרפא חולה
 באו וכשנתרפא שלו היסודות נתפרדו במליו כי לעצמו

 למוה״ז בבואה הנשמה כן אצלו וחיותו ובחו היסודות כל
 לבוש פ״י א• בחי׳ ג׳ ע׳׳י ומכחותיה מיסודה מתפרדת

 ע׳׳י ג׳ היצה״ר ע״י ב׳ כידוע לה שנותנים ואמו אביו
 ולמולדתך לכחתיך לך לך וז*ש בה הכרוך החומר
 הבא היצ־־׳׳ר וממולדתך החומר מן מארצך הפוביס

 פפה הטמא הלבוש הוא מבין ומבית הלידה בעת
 כתב ברכה והיה ואמו אביו אומה שמלבישים סרוחה
ם והיה ברכה והיה במסורה ה׳ והיה בעה״ט  והי׳ .חמי

 • לאב לי והיה שם והיה ההרה אלי עלה לבוקר נכון
והיה אלי ועלה ברכה תהיה אז ונכון ממיס תהיה אם

גי



לך ת צמח
 לשון המקוכליס ס׳ כרכה ט הערן ולהטן עכ״ל ללוכ לי

ר לאכרהס הקכ״ה שנשאו והעגין כריכה ד נ  ולצעור ל
 וידוע כרכה והיה וז־ו העול׳ לכל השסע להכיא
 או שכירה שוס כו יהי׳ שלא צריך מיס המקלח שלצנור

ס אזי נסדק או נשכר הוא שאס נקכ  דרך יוצאיס המי
 ישפיע שלא חמים שיהי׳ הצדיק צריך כ! השכירה
ס והיה וזהו לחצוני׳  ח נשפע ההשפעה שכל וידוע תמי
 מיס ששואכין כמו כולו היוס לכל דאכרהס מכוקר
 וזהו לכוקר נכו! והיה וזהו כולו היוס לכל ככוקר
 השפע׳ להכיא כדי אכרהס שחקן דשחריח צלוחא

 ע״י ההשפעה הצדיק שמכיא ואחר העולס לכל החסדיס
 כל כדכיקוח כחור׳ דכוק להיוח אחי׳ז צריך המפלה

 שיהי׳ כדי כו ולדכק הכרכה מקור אל לעלוח כדי היוס
 שארז״ל וע״ד תפלחו ע״י ההשסע׳ להמשיך אח״כ יכול
 עיקר כי כו׳ נשמעח חסלחו אין מד״ח א״ע המרפה כל

 כמורה היום כל דכק שהצדיק ע׳׳י הוא המפלה שמיעת
 שס והי׳ ההרה אלי ועלי וזהו הכרכות כמקור בדכיק׳

 שחקכ״ה מה הוא אכ שכח״י לאכ לי והי׳ כי דכוק ר״ל
 עד׳ש כ״י אכ ככחי׳ הוא כי מכעל׳ והצדיק גזירה גוזר

 וערש לעיל׳ לי׳ עכיד כאלו עשאגי כאלו כ״י כזהר
 נ״ק ולכן למלכא אכא דין ותרגומו אכרך לפניו ויקרא
 גויס המו! ר.כ אכרהס קראו ואח״ז כ״י אכר״ס אכרס

 טוכמי אמה אדני לה׳ אמרתי ככרכות הירושלמי ע״ד
 כמ״ש מכלעדך לעולס מוכה מכיא אני אין עליך כל

 והיינו עכ״ל רגלו וי־ת י־״־ את איש ירוס לא וכלעדך
 ומקודס נסתר ל׳ ט׳ הכרית עמו וכרות וע״ד כנ״ל
 כי ופירושו לנוכח לפניך נאמן נככו את ומצמת נא׳

 המוכ מרת כי כו׳ ארן את למת עמו כרת עליון הכרית
 עס וכרת לתו/ שכמכעו מה סחס לתת וזו להמיכ

 סתס לתת אמר שקודס וזו לזרעו זאת למת אכרהס
 סי׳ ואתחנן כס׳ לקמן ועיין לזרעו לתת ואמר וחזר

 יעו״ש שני ואין אחד יש המדרש
י ה י  מה הקשה האלשיך הנה וגו׳ כארץ רעכ ל

 לשעכוד מצריס לכא כיתו ונפשות יעקכ חמאו
 אכרהס עון שהוא כתכ ז״ל הרמכ׳ן והנה כו׳ ותלאה

 לערליס הלקח כסכנת שרה את וישס למצריס שירד
 וקחת מצרימה אכרהס רדת חז״ל שמנו אדרכה אך ע״ש
 ונסיונות לזכיו׳ העכירות נחשכו ואיך נסיונות לשני שרה
 הצלות כעכור זאת עשו ושרה אכרהס דודאי ונ״ל עכ״ל

 וי״ל לשמה עכירה וגדולה אותי והרגו כמ״ש נפשות
 הזדונות אפי׳ פי׳ זכיות נעשו הזדונות כזה שכעני!

 ונעשיס לשמה עכירה עשה הוא כודאי עשה שהצדיק
 דמתהני מה מ״מ אכל לזכות לו נחשוכ ולזה זכיות

 כה שדי דקא וכמשארז״ל ולכון כירור צריך מעכירה
 שרה את ששס א״א של המחשכה על גס ולכן זהומא
לנרר צריך הי׳ זוהמא כה שדי וקא לערלים הלקח כסכנת

ולצכילד
 הניל הרמכ׳ן דכרי ויתורן הגלות ירידת ע״י הזהומא

 שעד סרש׳׳י וגו׳ יפת אשה כי ידעתי נא הנה כעכורך לי יימכ למען שאמר מה ע״י ועיקר
כו׳ שכשניהס צניפות ממוך כה הכיר לא עכשיו

 כי לסי סי׳ עכ״ל יפייך על לדאג העת הגיע ופשוטו
 מחשבתו יוריד ושלא עוה״ז מן יהנה שלא לאדס מהראוי
 כ״ז והנה הצניעות ממדות וזה כידוע הגשמיות להנאה
 גס המאוה עליו שורה אינו להנחתו א״ע מוריד שאיננו
 להנאתו מחשכתו מוריד וכאשר עליו שורה אינו מדה״ד

 מגר׳ שס וכסרש״י מדון יגרה נפש ורחכ נאי עליו
 היה אס אף אאע״ה והנה כנז״ל מדה״ד עצמו על

 מככר אני יודע וכדפרש״י מראה יפת אשה שהיא יודע
 ליהנות מחשכתו מריר ז הי לא מ״מ כו׳ יפת שאשה
 ועליו • ב״ה כהש״י תמיד דכוק שיהי׳ והדרה מיסיה

 לא רעה ומשמועה לעיל וכמ״ש ידושן כה׳ וטטח נא׳
 וכאשר כיסיה לדאוג מתיירא הי׳ לא ולזה כנ״ל יירא
 לו גרמו רעה כמחשבת׳ המצריס הי׳ למצריס הגיע

 כמיס ע׳׳ד כמחשכתו העלו ומחשכתס המחשבה ירידת
 נניפיה נהנה ולזה . מהעתק כידוע הפניס אל פניס

 על שעכרו אותה ראה מעשה ע״י וזשרז׳ל והדרה
 ישגר שלא נתיירא נהנה וכאשי הנ״ל על רמז, המיס

 העת הגיע עתה שפרש״י וזס נפש ררכ ע״י מדה״ד כו
 גשמיי דכר ככל נוהג הזה והענין כו׳ יסיך על לדאג

 ורצלחת גוזרת המלכות אימת וכשארז״ל עוה״ז מענייני
 דביקות שמשליכין ור*נ לארץ ד״ת משליכי! אדס כשבני
ל לארץ !ומס משליכי! לד״ת ראוי שהי׳  לגשמיות ד

 כמו כנשים היפה לך תדעי לא אס וז׳׳ש לאייצות עוה״ז
 סל גדיומיך את ורעי הצאן בעקבי לך צאי אא׳׳עה

עי׳ שאר משכנות על שס וכפרש״י הרועיס משכנות מ  ה
 הנה זה בס׳ עוד לך להרע לך יכלו ולא אוה״ע הם
 מראה יפת אשה כי דכתיב לדקדק יש וגו׳ ידעתי נא

 שאח״ז כפסוק וכן מיותר הוא אשה מלת וגו׳ את
 אומה ויראו הל׳׳ל כו׳ יפה כי האשה את המצרים ויראו

 דידוע הוא העני! אך פרעה בית האשה ותקח לקמן וכן
 רוה״ק שע״י וידוע ברוה״ק שסכתה ע״ש יסכה זו ששרה

 ר\תה ירקרקית אסתר כמשארז״ל ך מש חסד של חוט
 אסתר על עוד ואמרו עליה משוך חסד של שחוט אלא
 ואמר׳ ממנה רוה״ק נסתלק הצלתיס לכית שהגיעה כיון
 ותלבש כמ״ש רוה׳ק לבשה מיד עזבתני למה אלי אלי

 ואפשר כו' לפניו וחסד חן ותשא מיד כו׳ מלכות אסתר
 יפת ששרה אברהם ידע ג״כ שתחלה בכאן העגין שזה

 משוך מסד של שחוט עי׳י שזה סבור הי׳ אבל תואר
 שהיא למצרים כשהגיע אכל שלבשה רוה״ק ע״י עלי׳

 אומה ראה ואעפ״כ רוה״ק ממנה נסתלק גלולים מלאה
 כי ידעתי נא הנה אמר מראה ויפת תואר יפת שהיא
סתם בכחי׳אשה מראה יפת שאתה דל כו׳י יפת אשה
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לצבילך לדה׳ צמח
 המשוך מסד של שהמוש ידוט ט גשיירא לכן כגשמיות

טד לא ט״ד לטטרה חאוה ט״י אץ  לשקרא שא5 שטה ט
 חסד של חוש בלא מראה ישח שהיא שראה אחר ולכן

 ״ש1ו לטכירה תאוה יכא זה יוסי שט״י נתיירא הנ״ל
 שהיא אשי׳ ר״ל ישה כי האשה את המצרים ויראו אח״!
 פרטה כיח האשה ותקח מ׳ש וכן יפה ראוה אשה סתם
 אשח שרי דכר טל כו׳ אח ה׳ וינגע אמר mb אכל

 אשר כל ט״ד ור״ל דבורה מ״פ שאחז״ל ט״ד אכרם
 לזה שבה רוה״ק לקיל בקולה 1שמ שרה אליך מאמר

 הרוס״ק לה שהוחזר לרתוז אברם אשת שרי ל אמר
 וצפונה וקדמה ימה אמר ויייטקב ז״ל כתב הבטה״ט

 הקרבנות זכות להראוח המחיל לאברהם ונגבה
 שנ׳ הים יטברו שבזכותו הראה וליטקב בצפון שנשחטים

 וטוד טכ״ל סבא ישראל כו׳ הגדול׳ היד את ישראל וירא
פ׳י הוא שזה י״ל  כלאחד של ובחנתם מדרגתן דרך ט

מד דרוס הוא בחינתו מדרגת שאברהם מזוהר כידוט טו  וי
 כשחיזר ואח״כ צפון שהוא כנגדו מחלה רואה בדרום
 בימינו לראות וכשחוזר דרום ריא מחומו לראית

 צפונה כ' באברה׳ ולכן ננטרב הוא .מאלו ו r ״׳ הוא
 הוא מדרגתו שמקים ביטקב אבל וימה וקדמ׳ ויגבה
 הוא שכנגדו את ממקומו תחלה רואה אזי 1 כי־ מזרח

 וכשחזר מזרח הוא מקי־גו את לראות וכשחוזר מטרב
 בו כ׳ ולכן דרום הוא ולשמאלו צפין הוא בימינו לראות

 אשר המקום מן וראה וז״ש ונגבה וצשונה וקדמה ימה
 הרמב״ס כמ״ש המדרג׳ נקרא מקים כי דייקא שם אמה

 כנ״ל בה טומד שאתה המדרגה מן ור״ל ז״ל
ן י מ א ה  לפניו צדק כתיב צדקה לו ויחשבה בה׳ ו
 אדם שיש והטנין ו פטמ לדרך וישם יהלך י

 במקום תמיד טומד והוא לבד באמונ׳ טבודסו שטוש׳
 לשור דומה הוא הרגלים בחי׳ מניט שהוא אף אחד

 מרגלותיו ופטמי רגליו הנטת ט״י הגלגל את מניט שהוא
 שהוא צדיק במדרגת שהוא ומי אחר במקום טומד והוא

 מהלך לפניו הצדק אזי צדקה לטשוחה לצדק המשפיט
 לבחי׳ שבה הדיני׳ מבחי׳ מהלכת והיא לה שישפיט
 הולך והצדיק הדינים מן ממתיק׳ שרוא ט״י חסדים
 מהלך רגליו בתנוטת הוא ואז בזוהר כמבואר אחריו
 וז׳׳ש פטמיו לדרך וישם וזו הולך נקרא בדרך ממש

 המיחליס את יריאיו את ה׳ רוצה ירצ׳ האיש בשוקי לא
 אברהם כי צדקה לו ויחשב׳ בה׳ והאמין וז״ש לחסדו

 טדיין מל לא כי זמן באותו צדיק בבחי׳ הי׳ לא טדיין
 לו ויחשבה ואטפ״כ להש״י טובד הי׳ לבד ובאתונ׳
 ולא דייק׳ לרגלו לרגלו יקראהו הצדק כי צדק׳ הקב״ה

 טומד והי׳ הזמן באותו היייך בבחי׳ הי׳ לא להלוכוכי
ס והי׳ לפני התהלך לו שנאמר טד א׳ רגל טל  תמי

 ממדרג׳ הולך וניטשה ממים צדיק למדרג׳ בא המילה ט׳׳י
והאמין זה בפסוק י״לר טוד כו׳־ לחיל ומחיל למדרג׳

 ב״ה להשייי להאמין לו הי׳ לא מה־מ קשה ונו׳ בה׳
 טד״ש הטנין אך בה׳ ויאמן הל״ל בה׳ והאמין קשה טוד

 ט כו׳ לבך ויאמן חזק ה׳ אל קוה בפסוק הפירש
 לאו או יגיטנו אם בו מסופק שהמקו׳ לדבר החקו׳
 אבל ותחלישנו להשיגנו מחשבות לחשוב הנפש תטריד
 בודאי שיודט כמו שיבו׳ כו מובטח שאדם לדב׳ התקו׳
 אבל הנפש יטריד לא לבא שמחויב הבוקר איר שיבא

 המבוקש ההוא הטוב משפר הי־פש בהיות תשמחנו אדרב׳
 שתהי׳ ראוי הדרך זה וטל שמגיטנו בוטחת והיות׳
 תקותו שישלים שלם יטמון בו בוטח כשיהי׳ לס התקו׳

 טל שיטכב מי ואין בידו יכולת שיש אחר ספק בלי
 אמר וט׳׳ז ותשמחסו הלב את תחזק הזאת והתקו׳ ידו

 אליו סחקו׳ כי כו׳ לבבכם ויאמץ חזקו הפסוק כאן
 כי אוחו שתחזק אלא הלב אח תחליש שלא די לא

 ישראל קרוש טל ונשטן סמוך לבו בהיות להש״י המקו׳
״וז״ש כחו ויתחזק אומן יוסיף שאלתו שימלא באמת

הג״ה
 אלקיכם בה׳ האמינו וז״ש

 כי ר״ל ותאמנו
 פכשיו של סאמונ׳ ט״י

 שלכם האמונ׳ תתחזק
 מאמינו לא אם ג״כ יז׳׳ש

 בהז׳ כי תאמנו לא כי
ך מי מס תתחזקהאמונה. ל

 נטרים וייטפו הכתוב
כו׳ יכשלו כשול ובחורים

 ר״ל כח יחליפו ה׳ וקוי
 מדרכם שאין הנטריס

 שדרכם והבחורים לטוף
 ייטפו כולם כח להחליף

ה׳ קוי ואולם ויכשלו
 פצמה וירבו כח יחליפו

 יוכלו טצמה שירבו ומצד
 קיי' דבר שהוא להש״י החקו׳ היות ומצד יותר לקוות
 כמחגמלים הם אלו שהדברים טד יותר יתחזק ונצחי

 אל קוה וז״ש המקו׳ סבת והחזוק החזוק סבת התקו׳
 והמזוק , לבך ומאמן שתתחזק תביאך הזה והקווי ה׳

ס טד ה׳ אל וקוה יביאך  ואני כתיב והנ׳ ותכלית, אי
 הטקרי׳ ספר וז׳ל מהלתך כל טל והוספתי אייחל תמיד

 הש״יוהרי מהלוח כל טל שיוסיף מאד זר דבר ירא׳ זה
 פירושו אלא מהלתו כל ישמיט ה׳ גבורת ימלל מי כתיב

 מן מפול׳ יומר דבר הוא להש״י והתוחלת התקו׳ כי
 והבי׳ טכ״ל להש׳׳י להלל לאדם האפשריים המהלות כל

 מזהיר דוד הי׳ התקו׳ מטלות שלגודל וכתב ט׳׳ז ראיות
 כמ״ש הפסק שום בלי תמיד ה׳ אל לקוות הטולם את
 המהלות כי והטנק מולם וטד מטת׳ ה' אל ישראל יחל
 הוא היחול אבל וההווים שטברו הש״י טובת טל הס
 מילא מתוספא התהלות שט״י וכמו הטמידות טובח טל

 הייחול ט״י דלטילא מילא מחוסס׳ כן דלטילא וגבורתא
 שלמטל׳ בגבור' כח שהוספתי ר״ל והוספתי וזו והאמונ׳

 מהלתך כל מן ההוספו׳ כל טל ר״ל תהלחך כל טל כ׳׳י
 טבר טל הן שהתהלות וזהו כ״י דלמטל׳ כח שמוסיפי׳

 האמונ׳ את להפלות שצריך וזה הטתיד טל וזה והוה
חזקו וז״ש יכול כל הוא שהש׳׳י מכין ללב ״הי5 בחי' שהי׳
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דצמחה■ ד ל ילצכיל
ל אלהיס וחלקי לנכי צור מ״ד זיל/מזלננכם• ד  שחזסיפו ו

ה הש״י שהוא לנבכס כח האמור בכח  שכמכ ווה ״ נ״
קנ מ  כשוד משנחכש׳ ופרש״י רגליו אח יפקכ וישא ני

ד והוכשח טוכ׳ מי ש  קל ונמש׳ רגליו אח לכו נשא נ
ל פכ״ל ללכח  הוא וארון נושאיו אח נושא ארון פ״ד ד
 נאמן נמקו׳ יחד פצס והוא כ״ה והאמין וו״ש לכ כחי׳
ח שדוק ר״נ והאמין כאן וז״ש חוק מקום שסי׳  כ״י נ
ה ׳  ויחשכה ווו מחשכ׳ לכחינוח האמונ׳ אח שהפל׳ פד נ

ל צדק׳ לו ן ישראל פ״ד ד סי מ פ  שכשמיס לאכיהס מ
 ווהו כידופ המחשכ׳ מקום שכשמיס אכיהס לשון ונקט

 המחשכ׳ מקום פד האמונ׳ אח ממלים שישראל פ*י
 מוסכ לו ומלח כו׳ לאכיהס כו שמסרנשין צדק׳ ווה
 שהטל׳ שפ״י להש״י לו ויחשכ׳ ור״ל כה׳ מלח מל

ח׳ לו נפשי׳ למחשכ׳ האמונ׳  ואולך חו״ל ודש צדק׳ י
 שהיא האמונ׳ כשמפל׳ כי קומוח כ׳ קוממיוח אחכם

ד שהיא המחשנ׳ ׳ לנח נה״י נחי׳ ד  פוד מחפל׳ אוי ח
 רגליו יפמדו ודש קומוח כ׳ ונפש׳ קומח׳ פל קומ׳
 פ״ד חכ״ד הס הופיס הר י^ויחים הר פל ההוא כיום

 הראש פל הטוכ כשמן ועד״ש וך ויח שמן
ד5? ק צדק׳ לו ויחשכ׳ וה פסוק פל ל  כוה מ״ש נמחי

 דכרו והכנח ס״ש סי׳ג י״א פיקר המקרים כס׳
 וגנוליי זמני' מפ״ט השכר סיהי׳ מחייכ השכל כי נקצור

 שהשכל א^ נלכד שסכל הטורח וכסי הומניי הספל כסי
 מהטיכד גדול שכרו גדול שר שפיכד מי כי להפך מט׳

 מהמוכד יומר שכרו גדול למייך שפונד ומי פשוט לאדם
 השכר מפלוח חגדל כי־פכד ממלוח שמגדל מה וכל לשר
 צריך שהמלד אנשים כפנודח רק למלק ראוי אין ווה

 אכל הנטכד פרך לסי השכר ליחן ומחוייכ לפכוד׳
ה ממ״ה נטכודח ד ק  מקכל ואינו לפכודחינו שא״צ ה
 או לו חחן מה צדקח אס כמ״ש כלל מהפכוד׳ חופלח

 הנפכד אל נפרך השכר שיהי׳ ראוי אין יקח מידן מה
 שיהי׳ רק וככ״ח נצחי שהוא כמו וככ״ח נצחי שיהי׳
 וכפי הטורח לפי אגרא צפרא ולפוס הטוכד אל נפרך

 לשכר לפולס הנכיאיס הייפודי וא״כ ומני שהוא הפטול
 חרוצו ומיקר נאריכוח יפו״ש כו׳ לה מכוא מה הנצחי

 ומניי פפל פל נצחי שכר לחן המסד צד פל הוא שכאמח
 וכיוחיך שנחמפטו חירא שלא ר״ל לך מגן אנכי הכ׳ וז״ש

 השכר משלם אני טרכי לפי כפ״ח כלחי שאני אנכי כ׳
 ודש וחכליח שיפור כלי היא ומאד מאד הרנ׳ שכרך ולזה

 לו שיחן כצדק׳ רק שזה חשכ שאכרהס לצדק׳ לו ויחשנ׳
ל ככ״ח שכר ד  הפולמו׳ אח כרא יח׳ שהוא ול*נ שם פ
ה שכרא מה כל כ׳ וכנחי׳ אחח ככחי׳ להיטכ כדי ד ק  ה

 צריך רוא אלו בחי׳ ובב׳ כנג״א זה וכמכואר נרא לככודו
 לקכל ראויס היינו לא פבודחינו שזולח לטכודחינו כ״י

 ככוד וכנחי׳ לפכודחינו שצריך הרי ייטיכ ולמי טוכו
ט׳ אלהיס כמדרש אמרו ח סוה היום פד מפודי אוחי ה

 לככודימ צרך והוא לפניו והזקנים מהלך לנשיא משל
ל ד  לו חמן מה צדקח אס מפסוק שהקש׳ ומה פ

 שום ממך מקכל אינו יח׳ שהוא לו חחן מה פירושו
 הוא וזה לך שהואנוחן מה רוח הנחח אדרכ׳ רק דכר
חי הרד״ר! שסי׳ פ*ד להטיכ כחי׳ נגד  • פליך כל טונ
 מגפא איר כלומ-י פליך איני פוש׳ שאני הטוב׳ ז״ל

ל לך יופיל לא כי פדיך ד  מידך מה או זה והפסיק פ
ש יקח ד פ ( או ך הכל ממך כי ( ד  נגד זה נך נחנו מי
 מככדו שאח׳ כמה כלום מסך לוקח שאינו הככוד בחי׳

ח כבוד טוש׳ אחד אס אנשים שבמדוח qוא ל ח  אזי ל
היי לחיירו ונוחנו מפצמו הזה הכבוד אח שולל הוא  ו
 אינו הש״י בחק אכל ממשי דכר ממנו לוקח כאילו הוא

 נמצא לבו׳׳ד ראוי אינו להש״י שפוש׳ הככוד זה כי כן
ד ואדרכ׳ כלום ממנו שולל שאינו ר מ  שמים כבוד ה
 מה או וזו כו׳ אכבד מכבדי וכחיככי מחרכ׳ ככודו

יקח מידך  וחרגום מאוד לה׳ וחטאים רפיס סדום ואנשי
 כגוייחהון וחייכי׳ כממינהון לשין אונקלס

 כפבירו׳ רפים מפרש שחרגס והפנין להיפך. סי׳ ורש״י
ה' למלח יחכן לא רט שהלשון לחלנו אדס שכין  רט רק ג

 אדס שנין בפבירוח הוא וחטאים ומלח אדם כמיני
 סברחו בגופן רפים שסי׳ ורש׳׳י מאוד ל:׳ וזו למקום
מיני רט יהוד׳ ככור פר ויהי ו פ״ להיפך ר ה׳ י הפבי  ו

 נקרא ולו׳ בחור׳. השס״הל׳׳חהכחוביס מכלל אינו כזו
ש רט ד . רק לבו מחשבח יצר וכל פ כו׳ כ הואע״ד ר  ו

 .בממונ׳ חטאי׳ לבדו. בגופן שפושט בגופן יפיאל פושטי
 בכיסו דכפסו כשאחז״ל הממון פ״י נבחן שהרט והטנין

ק חחלח הוא והממון כו׳ חלוי  סי׳ החרגוס ולכן המניי
 ממון פל וממאיס מלח סי׳ ורש״י מייח פל רפים מלח

הי׳ רפחס נחגל׳ בגופן רפים שהי׳ שט׳׳י כלומר  ו
 נסשך בכל בו׳ ה׳ אח ואהבח ודש בממונם לה׳ חטאים

חך לטוב נפשך שחט׳ ׳י שט כו׳ אהנ ל׳ מג  ובבל פ״י ח
מאודך

ת ו ר א  למלך נס שנפש׳ סרש״י ממר בארוח ב
כו׳ למפרט לאברהם והאוגינו כו׳ סדום

ד כו׳ זה לפומח זה כי הפלין יפו״ש דו ומפש׳ ד  י
 ואמרו גשמים ויורדים מחסללין צדיקים הרקיט מגיד
 גשמי׳ וירדו לפ״ז אכיו אח ששמט מין כהאי פ״ז במס׳

 היו שלא כמה שהיו וזה ט׳׳ש לגויס א משג פ״ד כו׳
ס לו שיפשה כשדים מאור אברהם שניצל מאמינים  נ

 שפש׳ נמצא החמר מן סדום מלך שיצא וכיון הטבט נגד
 משגיא פ״ד שלו בהפ״ז הנס שיחל׳ כדי נס הש״י
 להצדיק הטבט נגד נס פוש׳ שהש״י כ״ש לא כניל לגויס

• למסרט באברהם והאמינו פצמו
י ^ נ  אברה׳ ובי נשאלחי מאוד, הרב׳ שכרך לך מגן א

מ פוכד הי׳  ט״י אדרבה והפבחי לק״ס פ״
שמשק



׳ ה ח ט לצכיילד Tצ
 שיענוד נלכו והחליט זכיומי׳ לו שננו נלכו שמשב
 כחנס רק שכר וכלי פרס ר!כלח שוס כלא להש״י

 לו מנן אנכי הקב*ה לו אמר וע״ז . שספרו וכמעשה
ל מגנא לשון מגן  שכרך לי למגנא לענוד שכדעחך כמו ד

ח וח״א כו׳ ידי הרימותי • כנ״ל מננא ל׳ כידין צריך מנן אשר וכן מאוד הרנה מי ד  כו׳ כצ־יו ידי א
 יד הרמת לשון לאפוקי רצה התרנום

מיין יד וירם כמ״ש כמ״א הסכר  נצלו פי׳ ולכן כו' נ
 כידוע עליון אל ה׳ אל ודש קודש ידכם שאו ע״ד והוא

 . וככרכות כתפלה ידיו להרים נדול׳ שמצוה כאופ״א
 לא לפני ריקם פני יראו ולא וע!״א אשור וכרקניא

 פשר׳ והם למעל׳ אצכפות זקיפת והוא פני אלא נאמר
 וישא כפסוק יתרו כזוהר וז״ש כעיר הי׳ אשר שלישים

׳ ידו את אהרן  ידיו דירים כשעתא כ״נ ישתמר כנ״כ ט
 אל ידי הרימותי וע״ד כו׳ ככרכ׳ או כצלו למהוי לעילא

כאריכו׳ יעו׳׳ש כצלו מתרנם עליון אל ה'
 שמה שרה כי שרי שמה מקרא לא אשתך
 לפני צווחה נשים לו ירכה שכייה יוד כמדדש

ד ט׳ הקכ״ה  שלמה א״ל איתי ומבעל עומד שלמה ה
מן וקוצא כו בו כיוצא ואלף  שכיטל ומנין יכטלו לא מ

 מקרא לא אשתך שרי שנ׳ למורה וחזרה התור׳ מן אומה
 להושע משה יקרא חזרו היכן שמה שרה כי שרי שמה

דד פי׳ עכ״ל יהושוע  עלו וישראל שכ׳ מ הוא הי
 מפנונ שיעשו ישראל שכשני' שלמה סבור והי׳ במחשבה
 המחשבה אין הנצוצין להעלות ית׳ להבורא ושעשוע
 שבטלה שלו והראי׳ רצונם מפני עצמי לבטל מקפדת

 המחשב׳ בת שהיא שמה שרי שהיה שרה בשביל עצמה
א ד  שהית׳ לילד יכולה הימה ולא כו׳ אבי בת אחותי כ

 במקומ׳ ה״א ונכנסה היר׳ד ונסתלקה דדכורא. בעלמא
 אבל . לעולם ישראל ומביא פמלד כדי דנו״ק מעלמא
 כמ״ש דנוק׳ מעלמא שהי׳ ליהושוע אח״כ שחזרה באמח

 להביאו לו היויד ונשוספה לבנה כפני יהושיע פני
המחשבה לעולם

ם ד ב  הככר בערי ישב ולוט כנען בארן ישב א
 ישב בזוהר שכ׳ פ׳׳ד סדום עד ויאהל

 ולמנדע . דמהימנותא באחר לאתדבקא כנען בארן
 צדיקיא אינון זכאין נ*כ3 כו׳ במרא לאתדבקא חכמתא

 בקב״ה דלהון וחברותא ולילא יממא באורייתא דמשמדלי
 נקרא והמורה עכ״ל בה׳ הדבקים ואמם כמי׳ ועלייהו

 לאוהבי רב שלום קע״ו ד׳ קרח בזוהר כמ״ש שלום
 ־ שלום נתיבותי׳ וכל כו׳ שלום הוא אורייתא מורתך

ן ף  בפי הזוהר עד״ש ונראה בזוהר עיין זרעך יהיה ^
 ודש , רעומך בכל לה דבר הוי אמונה ורעה

 כה גזירה גוזר שהקביה כה מדת ר׳׳ל זרען יהי׳ כה
 והקב׳ס נזירה גוזרים שהם לזרען יהי׳ זו המדה •1מהל

.מקייס

ץ ת י  מעשיו שעושה מי רעהו לקראת בתרו איש ו
.רעהו לקראת בתרו נק׳ ב׳א בפני להתפאר י

 במומו הפוסל בל פ״ד או מרעהו איש קנאת ע״ד או
 רעהו לקראת בתרו נק׳ פוסל

ו ד  אינון זכאין ז״ל בזוהר שכ׳ ע״ד בו כל ויד בכל י
 אדם אמם אדם אדם להו קרא דקביה ישראל

 ואמם שנאמר בקב״ה דבקים דאינון בגין יקריב כי
 אברהם של בברית פאל דאמגזר דכיון כו׳ בה׳ הדבקים

 ושרי לאברהם חסד וכת׳ בכל אברהם את ברך וה׳ שני
 מחדבק מצות לקיים שזכה כיון כו׳ אדם בהאי למיעל
 והוא בישמעאל ודש אדם ונק׳ דמלכא בגופא

 דאתגזר משו׳ אדם פרא אדם ולא אדם פרא יהי׳
 דאקרי ותא שיר בהאי דעאל בי׳ הוי דאדם ושירומא

 דאוריית׳ פקודי׳ קבל דלא משום ימיר ולא בבל ידו כ״ל
 אקרו בכלא אשמלימו המצות המקיימים ישראל אבל

פנים כמה תנא ישכון אחיו כל פני ועל ממש אדם
 פנים נהרין ודלא דנהרין פניה לקטה לי׳ אית לפנים
 פנים רחיקין פנים קריבין פייס תתאין ופנים עלאין
 רשראל דשמחלא פנים דימינא פניי דלבר פני׳ דלגו

 ואוה׳׳ע חד ושמי׳ דהוא דמלכח עלאין באנפין אחידין
 קריבין כמה וישמעאל חתאין רחיקין פנים באינון אחידין

 וישמעאל ן ותתא רחיקין בפנים אחידין דהוו לי׳ הוו
 דשאר פנים חינון כל על וחולקי׳ מדורי׳ שוי עצמו שמל
 מדורי׳ דשווי כלומר ישכון אחיו כל פני על וז׳ש עמין

 שמל וגר כו׳ בכל ידו דכתיב מכלא לעילא וחולקא
 אברהם בן דהוי ישמעאל אבל יתיר ולא צדק גר אקרי

 את ברך וה׳ וכתיב אותו ברכתי הנה בי׳ וכתיב
 בו כל ויד דקרא וסיפא בכל ידו כ׳ ופ״ד בכל אברהם

 נמתי בידך כי דל קפ״ד דף חקת רזוהר ע״ד יפורש
 רשימ׳ דפגיס בגין מעלמא לי׳ יעקר דילך שמאלא אוחו
ס לו אשר כח׳ דהנה ע״ש דילי׳  ויבשת עשהו והוא הי
 המיס ויסוד העליון בעולס הוא הים כי אמרתי יצרו ידיו
 במקוה טהרה ולכן ח״לא בס׳ כמיש רבונו יודע הוא
 מחסד שמתפשט מים ליסוד עפר מיסוד שמעלה מים

 הוא הזה בעולם עשהו והוא הים לו אשר ודש עליון
 מ״ם שצרך וזה דילי׳ קומ׳׳ה בשיעור משהו כ״י עצמו
 ומקוה קו״מה כי בהם ממכסה בשרו שכל מים סאה

 בשיעור וישראל בלבד ידיו יצרו ידיו ויבשת שוין אחווין
 שהוא העליון בים אחוזים ומצות מורה ע׳׳י קומה
 אבל ימים קרא המים ולמקוה וכמ״ש ה׳ ישראל מקוה

 בכל ידו אחוזת ומצות מורה קיים שלא ישמעאל
 ארדל ועד״ז כתיב ידו אחדל ועד״ז יצרו ידיו ביבשת

 לקבל סבילה צריך כי מל לא כאלו סבל ולא שמל גר
ה לשק ודל סרש״י אברהם מעל אלהים ויעל ; העליון בים אחוזתו שתהא ומצות מורה פול עצמו טל  קי

 של מרכבמי שהצדקים ולמדט שכינס כלפי
שכינס



^ ה ח מ צ

 כמקום אלהים מעליו ויעל כ׳ וישלח כס׳ והג׳ צ^'נה8
 רל .מלמדנו מה יודע איני ופרש״י אשו דכר אשר
 הלא השיי כלפי ויעל מלס שיין אין דק״ל לפיחשו פי׳

 נקי׳ לשון רש״י פי׳ ל)ה מניה פני׳ אמר ליש מכהיכ
 עד״ש הוא כשממונים שכינה ענין כי פי׳ השכינ׳ כלפי

 עיון וכד כממשכ׳ פי׳ כצפיה א״ל הוא סיכן מו׳׳ה כספר
 כל מעיני נעלם שהקכיה אעפ״י וז״ל כ׳ א״צ וכספר

 ענין וזו עכ״ל בממשכוש ונגל׳ כלככוש נמצא הוא חי
 כשוכם ושכנשי עד*ש זה כשכל שוכן כ״ה שהשיי שכינה
 אשר וליש כה״כ מלא יש׳ הוא כאמש אכל .כידוע

 צדיק וכל . צדיק כלכ רק נגלה שאינו רק מני׳ פנוי
 לסי ונכיא נכיא ולכל שללו ולפי מדרגשו לפי וצדיק

 אמש כמדרג׳ שמיד א־נו צדיק שאפי׳ וידוע מדרגשו
 ווה . הסשלקוש ולפעמים הסגלוש יש לפעמים רק

 לו נראה היה עמו שדכר זמן כל ר״ל אסו לדכר ויכל
 אכרהם מעל אלהיס ויעל ואמ׳ז כ׳׳י לנוכח י״ש הכורא

 נוכח ממדרגוש אכרהם מממשכש כ׳׳י ור״לשנסמלק
 אצלו מרככ׳ והוא עניו עומד כאלו כ*י מעלה למדרגס

 מרככשו שהצדיקי׳ ולמדנו כו׳ נקיה לשון שפרס״י וזו י׳׳ס
 לדכר כלה כאשר ה׳ נאמי־וילך יירא וכס׳ שלמקום

 הוי״ה שם כי ידוע כי למקומו שכ ואכרסם אכרהם אל
 ואכרסם נאמר ושם אצהים משם קדוששו גדול כיס

 היה וכשנסשלק כ״י לנוכח סי׳ הוי׳ לפני עומד סודנו
 כנ׳׳ל אכרהם מעל ולא הוי״ה שילך עד כ״כ ההסשלקוש

 של מרככשו הצדיקים כי ופי׳ למקומו שכ ואכרהם
 ע״ש מקום הש״י נקרא למה שארזיל פ״ד סי׳ מקום
 עצמו וזה מקומו העולם ולח עולם של מקומו שהוא
 ריל זולשו אפש מלכנו אמש פי׳ וזה מכה*כ של הפנין

 וזה כאין ונחשכ ואופש אסם הוא יש׳ זולשו דכר כל
 הכח׳׳י נמצא הצדיק כמחשכש אס כי נגלה איט הדכר
 צדיקי׳. כמחשכת רק נגלה הוא מקום נקרא יש׳ שהוא

 דייקא מקום מקום של מרככשו שהצדיקים *גץ ייי
 שנסשלק אמר ששכ ר״ל למקומו שכ ואכרהם וזו כר׳ל.

ה שם ר׳  למקומו הוא שכ ו־לך ככמי׳ ממנו כ״ה ה
 של מקומו שהוא כו׳ למקום מרככ׳ להיוש דהיינו
 ששכ הפי׳ רק אכרהם של למקומו הסי׳ ואין • סולם

 הצדיקים כמינס שזה עולם של למקומו מרככס להיוש
 כפ׳ והנה כנ״ל כמקום ויפגע הפסוק פ*׳ וכן סדיר
 אלהים מעליו ויעל א׳ פירושים כ׳ לומר יש . וישלח
 מעלה לכמינש נוכח מכמי׳ שנסשלק אכרהם אצל כנ*ל

ה אשו דכר אשר כמקום הגי
דכר אשר כמקום יאמר או לכמי׳ מרככה שהי׳ דהיינו
הים ההסשלקוש פי׳ אשו שנסשלק ולא כניל מקום
הוא אכל יעקכ מכמי׳ רק דלא קשה ס״ז אן לגמרי
שדכר כמקום היה יש׳ ,וגו׳ אשר כמקום לכשוכ

ה מכה״כ: ד אתו ויסל פסוק מן ידפלא ח

חלצכיי
 וילך ולא ויעל דלפון אכרהם אצל כמו מפליו אלהים
 ככשכי ידוע דהנה כ׳ פי' לומר ויש הפי׳ זה על מורה
 רשימו משאיר שנסשלק שאעפ״י עליון שהאור ז׳׳ל הר״י

 אעפי׳כ מעלה. לכחי׳ נוכח מכחי׳ שנסשלק אעפ״י לכן
 עמו שנדכר מהדכר נוכח מכחי׳ הרשימה לו נשאר
 אשו דכר אשר כמקום וזו שמיד לו שהיה מקום לכחי׳

 לנוכח שהיה אמו שדכר עצמו מקום כאושו כמקום ופי׳
 מה יודע איני כזה פרש״י ולכן ההסשלקוש היה עד״ז

 ה׳ וככוד כזה וכיוצא וכך כך לומר שיש ר׳ל מלמדנו
. דכריו סתם לזה דכר הסשר

ן ע מ  עיין כגללך נפשי וחישה כעכורך לי ייעכ ל
 האלשיך הקשה כד״ה שם מ׳׳ש שמוש כס׳ י

 הכיאור ולהשלמוש כו׳ כישו ונפשוש יעקכ חטא מה
 כידוע אפיס נפילש כוונש ע*ד היה אכרהם שירידש
 לכניו ההכנוש לעשוש למצרים שירד כמדרש וכמ״ש
 לשם שירד נסיכה הימה ה׳ ומן .ויעלו לשה שירדו

 והיה למצרים יורד הי׳ לא אם וכאמש הרעכ ע*י
 וכמ״ש מדרגשו כפי השלם הכטחון על עצמו מעמיר
 כענין כחו״ה וכמ׳׳ש .לך קאים וכרייך שיכ כמדרש
 הי׳ לא כודאי • יעו״ש כישו ללחם נדוד שהרחיק הפרוש

 לערלים הלקח כסכנת שרה אש למסור זה לידי כא
 וכקש הרמה ממדרגתו ונפל נסיכה היה ה׳ שמן אך

 חצוניוש כיראש שיפול גרם ועייז למצרים וירד סיכה
 ה5מ» שרד!) מי קשה זה זולש כי שרה ע״י מוש ואימת

הענין ממנו אשמו שלקח שלא וייגא מלכים ד׳  אך
 לטוכס משכה וה׳ כעכירה הדכר לו שנמשכ וזו כנ״ל

 אמר הרהר שלא כעצמו הדכר היא וזו זכיות ונעשה
 שמסר ומה כנ״ל כטחון כמסרון שלה כי יש׳ מדושיו

 אסתר אש מרדכי שמסר ע׳׳ד הי׳ לפרעה שרה אש
 כמ״ש לכעלה ומושרש אנוסה שהיא וכוונתו לאמשורוש

 עכ׳ירה ענין וזו מרדכי של כחיקו וישכה מכלה רז״ל
 כענין הקליפות מן נצוצין ההעלאש ענין והוא לשמה

 ישר! שרה שע״י אכרהם וסכר כנ״ל אפ־ם נפילות
ק וז׳׳ש לפרעה שמסרה ע״י זה וישקן ויתעלה  ייטכ למ

ל משנות לי יתנו סרש״י כעכורך לי  נו״ק העלאוש ד
ל כעכורך ומ״ש  ומיתה שלך הפנימיות כמי׳ כעכור ד
 מו5 אספי או שלך החיצונית כמי׳ כעכור כגללך נפשי

 לאתשומש אסתר כדמות שידית ושלח מרדכי שעשה
 האשה חש המצריר ויראו כשיכ ולכן אכרהם עשה כן

 שרה היש׳ לא כי שרה כשיכ ולא כו׳ האשה ושקח וכן
 ופרש׳׳י אכרם אשש שרה דכר על כשיכ לכסוף רק כנ׳׳ל
 ועפ״י הנזכרת האשה פ׳׳ד ולא כו׳ שרה של דכורה ע*פ
 הקפושיו פרע כמזרשו פירש״י למסעיו וילך יוכן כנ׳ל מ״ש

 ומפ״ט לצדקה עצמו שמנדכ עני ע״ד הוא הקפות
 כשיעל׳ א״ע ומנדכ ממדרגתו שנפל מי כןהדכר כשיסשיר

ר״( כו׳ ישעך ששון לי השיכ׳ דוד מע״פשמ״ש שיפש׳
הרוס״ק



ה׳ צמד!
 ופרע קיים וכשעלה כו׳ דרכיך פושעים לולמדה הרוה״ר,

 ואמנה בהקפה שלקח מה הקפומיו
ט ל ב א  למפעיו וילך כו׳ בכסף במקנה מאוד כבד ו

כו׳ ה׳ בהר יעלה מי העול״א עד״ש כו׳
 עב גוף דברים ג׳ עליו מכבידין להר ;!הולך מי פי׳

 דברים הג׳ הן והן שנושא משאות או שעליו ומלבושים
בד ע״ש כו׳ ה׳ להר העולה על שמכבידן סכ ר ב א  תזוו

 הגוף מאות עבור המקנה עליו מכבידין שהיו ר״ל מאד
 . וב!הב בכסף במקיה תהו הממון ותאות והמלבושים

 במסעות שהלך ר״ל למסעיו וילך אברהם עשה מה
 מנגב כבראשונה כלום לו היה לא כאלו הראשורם

 שמנוגב אדם נתתני הנגב ארן כד״א נגב אל בית עד
 ורעותיה גרמיה עביד ב!הר שכתוב וע״ד סוב מכל

 קיימא תרעא לית דעני׳ דצלותא דחמא בגין כמסכנא
 המקום עד אל בית עד מנגב וזהו ע״ש כו׳ קמייהו

 רעותי׳ דעביד עד ר״ל במתלה אהלה שם היה אשר
 המוסר וכת כו׳ וירד רעב ויהי בחמלה הי׳ כאשר

 ובין אל בית בין תתיד חושב שהיה הוא לזה שהראו
 פרידתו לאחר שנשמתו במי שיש הגדול החלוק ל ר׳ העי
א לעי תבא שנשמתו מי ובין אל לבית תבא ד  שמו כ
 מדבר לשון שהוא השדה עיי וכן לעיים ירושלים את

 ויקרא בראשונה שם עשה אשר המזבח מקום אל שממה
 כנ״ל תפלה ר״ל היינו ה׳ בשם אברם שם

ה1 כ ר ב  אמר למה וקשה אאור ומקללך מברכיך א
 קשה עוד יסיד בלשון דקרא בסיפא

 ארור אורריך ליעקב יצסק בברכת כתיב סולדות כפ׳
 יסורי׳ מחלתם הצדיקים ז״ל רש״י ופי׳ ברוך ומברכיך

 למברכיהם קורמים ומצעדיהם ואורריהם שלוה וסופם
 מברכים לברכת אוררים קללות הקרים יצחק לפיכך
 מברכים ברכות תחלה אברהם בצדיק נאמר כאן ולמה

 הוא הקללה שבעת ידוע שזה וי״ל אוררים לקללות
 ומסוכן במדה״ד והחלבשות והדינים הגבורות במרכבת

ש בעצמו המקלל לאדם  סוב לא לצדיק ענוש גם עד
 מדבק במחלה אם אבל עצמו על דינים יעורר אולי כי

 עמדי היו ברבים כי ע״ד הוא אזי החסד עצמובמדס
 ואברכה תחיה כאן נאמר ועד״ז ממדה״ד לירא לו ואין

 כנ״ל החסד במדת שיהא מברכיך
ר ? ן ף ץ ן  הוא התהלכות ענין תמים והיה לפני ה

 היראה מעוני המורה אס כשמקיים *
 ראשיס פסוק על למסה כמבואר ובמי׳ בחי׳ שבכל
 ואין זו בחי׳ של מעושר לקיימה זוכה אזי כו׳ חכמה
 וישמח ה׳ חלק שהוא במה בחלקו השמח אלא עשיר

 מגרמ׳ לה דלית ערי׳ היא אחרונה שה׳ בעושיו ישראל
 השם כלל של הליכות צופי׳ והיא נקודה לה אין ולזה

 המנוקדי׳ הראשונות אותיות ג׳ אחר בהקריאה ונגרר׳
אסתר תור ובהגיע והרמז תעמוד. ובעמדם תלן בלכתן

לצבי לף לך
מה ואז דבר בקשה לא כו׳  מעצצנס מן נושאת הי

 באותה מעוני המורה אח והמקיים השחדלוח שום
 81המק בדרכי ללכת רק אחרת פניה שום בלי דוגמא
 בשם שיקראו הצדיקים שעחידין מעושר לקיימה סופה

 לא ה׳ יראת חכמה ראשית סי׳ וזהו ־ אותיות ד׳ בן
 והחכמ׳י היראה שער שהיא האמחית היראה מדם ישיג
חו בהיות אלא  כמ״ש ב״ה המקום בדרכי להשתלם טנ

 יש וספירה ספירה בכל באצילות כן כי בדרכיו והלכת
 בי׳׳ע עולמות בכל וכן מעילתו ירא עלול כל יראה
 כמ״ש האד׳ כל זה כי כו׳ ירא אלקיס את נאמר וע״ז

ח ד ;אליו להתדמות לאדם ויש ב
ה ר ט פ ה  ישראל ותדבר יעקב מאמר למה כ

סי׳ כו׳ ומאלקי מ״ה דרכי נסחרה
 לו מהסך שהיצה״ר והצדק ההכרח בענין במו״ה עד״ש

 הצודקים וענייניו בבחירתו תלוים הגשמיים שענייניו
 כו׳ תאמר למה וז׳ש וההכרח בהגזירה לשמ*םתלוים

 ותלויים מה׳ נפרדים הגופנים דרכיו ר״ל דרכי נסתרה
 הצדקוס משפס היינו יעבור משססי ומאלוקי בבחירה

 ידעס מלא ועז״א בגזירה אלי ממנו יעבור מאלקי הוא
 אלקי הקבלה מצד שמעת לא אם החקירה מצד כו׳

 החקירות מצד המציאות מחוייב הוא שע״כ ה׳ עולם
 היה הוא וע״ב כידוע א״ע עושה הדבר שאין העולם

 וג״כ הארן קצות בורא ה׳ עולם אלהי וזהו ויהיה הוה
 האר! שהוא גשמי דבר ב״ת מבלתי יצא האין קשה

 לא כי ח״ו וליאות חסרון מצד זה ואין בקצוות ומוגבל
 לתבונתו חקר אין לומר לך יש מה אלא ייגע ולא ייעף

.במחקר שוים ותבונחינו תבונתו שאין
י  פסוק ע״ד כו׳ לרגלו יקראהו צדק ממזרח העיר מ

 שיש הענין פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו צדק
 תמיד עומד והוא לבד באמונה עבדתו שעושה אדם

 דומה הוא הרגלים בחי׳ מניע שהוא אף א׳ במקום
 ופעמי רגליו הנעת ע״י הגלגל אח מניע שהוא לשור

 צדיק במדרגת שהוא מי אבל א׳ במקים והוא מרגלותיו
 לפניו הצדק אזי צדקה לעשותה לצדק משפיע שהוא
 שבה הדינים מבתי׳ מהלכת והיא לה שישפיע יהלך
 הולך והצדיק ננדינים ממחיקה שהוא ע״י חסדים לבחי׳

 מהלו רגליו בתנועת הוא ואז בזוהר כמבואר אחריה
 וז״ש פעמיו לדרך וישם וזהו הולך ונקרא בדרך ממש

 המיחלים יראיו את ה׳ רוצה ירצה האיש בשוקי ולא
 לו ויחשבה בה׳ והאמין הפסוק יפורש ועד׳׳ז לחסדו
 זמן באותו צדיק בבתי׳ היה לא עדיין אברהם כי צדקה

 להשי׳׳ס עובד היה לבד ובאמונה עדיין מל לא כי
 ־קראהו הצדק כי צדקה הקב״ה לו ויחשבה ואעפ״ה

קא לרגלו לרגלו  הולך בבתי׳ היה לא כי להלב ולא די
ד והיה זן ז באותו ו  לו שנאמר עד א׳ רגל על עו

למדרגת גא המילה ע״י תמים והיה לפני התהלך
וריק



f !ויירו
ס צדיק מי  5א ומחיצ למדרגה מצגדיגס הולך ונפשה מ

מ׳ מיג

̂נזת וירא פר
^ ף  לו שנתן הוא ארו״ל ט׳ ממרא שאלוני ה׳ אלץ ף

 ובמדרש בחלקו פליו נגלה לפיכך המילה פל פצה
 פנר ואמרו וממרא אשכול לפנר אאפ״ה ששאל איך יש

 האיך וקשה . לימול ייפצו וממרא ימול שלא ואשכול
 קדושה מל א״פ שמשר אחר שאאפ״ה הדפה פל יפלס
 הוא שהפנין ואמרתי המילה פל במצה לשאול יה׳ שמו

 בקיוש p פצמו לבק בינו ומקמרגו מליו מהגבר שיצרו מי
פ  ההוא בדבר אנשים אוזן שיגלה הוא הקונו ל״ש או מ'
 חשידא ממרס דר׳ כפובדא היצר ויניחנו מפש יבוש ואז

 מ״מ רשפים בפניהם שמגלים האנשים יהיו אס ואף
 הקשה השם אילול ויהי׳ ממנו ילמדו שלא למבור יבוש
 כשדים שבאור הפנין הי׳ וזה שבמורה המבירוה מכל

ה פל נפשו מסר  בגודל לקסרגו ליצר מקום הניח לא קי
 יוכלו לא רבים ומים הבשריי מכח למפלס להבורא אהבהו
 שמביא פ״ד קשרגו בטילה אבל האהבה אה לכבות

 נפשה המסר כשיהרגנה כי יוסיפון של אמו בשם חז״ל
 לבד צפר במיתת כשחומת אבל בשממה הרוחות לאלהי

 ארז׳׳ל ופד׳ז פיש הרוחות לאלהי רומס יפלה לא
ר׳ מישאל למנניא נגדוהו אלמלא פז  הוא שהצפר כו׳ ו

 קשרגו ופד׳׳ז הזכים מוחין מחשבות ושרדת האסב׳ בפול
 המיל׳ צפר פ׳׳י מחנוונה במיתת שימות פ׳׳ה לאיא היצר
 נפשופ״צ ו ח* מפרד ושלא אשכול פנר לו שאמרו וכמי
 פצה שאלה בלי וממרא אשכול פנר בפני גילה פי׳׳ז

סהס ופי״ז  לקיים מוכרה הגילוי פ׳׳י שאז היצר פי י
 שייפצו וממרא כניל השם חלול מפני יה׳ בוראו מצות

• בחלקו פליו שנגלה זכה למול
ר מ א  מפל הפבור נא אל בפיניך חן מצאתי נא אם וי

 אורחים הכנסת גדול מכאן למדו וחדל פבדין
 מצות ר הלא פשוסו לפי וקש׳ השכינה פני מקבלת יותר

שדן  והשראת סמצוה היא והיא כידופ השכינה השראת מ
 ורחימו בדמילו מצות כל לפשות שצריך כידוט השכינה
 כך אךהפנין לפילא דררלאפרחת ובלא ק״מ כפבדא

 פרוד כשאדם כי באדם שוס השכינה דבקות שאין הוא
 ממנו הדביקות מדרגות מקלשת מצוה של פרדא אפי׳
 שפשה המצוה אזי המצוה מפרדת שמפנה ואחר מפפ

 כשיטשה באופן רק מבראשונס יותר הארה בו מוסיף
 מיראת וכל מכל מחשבתו יפנה לא בס ופרוד סמצוס

 לא זה בלא כי שיוכל מה כל דבוק יהא רק השכינה
ן וזה כנ״ל לפילא פרחת פי  אליו וירא פ״ה בא״א הי׳ ה

ק׳ וזה נכח במי׳ פי׳ ה׳ די השכינ׳ פני קבלת נ  דייק׳ ס
ה׳ מפליו ויטל בס׳ לן לך בס׳ כנז״ל נכח כחי׳ שהוא

בלצבי

 ובודאי ח״ו לגמרי יסתלק שלא משם האורחים שבאו ואמר
 הדל הקדושה נפימות תסתלק אם כלום סמצוה אין
 פבדך מפל תפבור נא אל כו׳ נא אם אדני בקש לס
 ומזה הדל ס׳3 כנ״ל מטלה בבאי׳ פלי שמשרה ר׳׳ל

 מהקבלת אורחים הכנסת גדול הוא שטכ׳׳ס מז״ל דקדקו
:השכינה פני

ן  מהקבלת אורחי׳ הכנסת גדול דסל׳ל דקשה יאמר א
 הכנס׳ גדול הפנין אן יומר למימר לי למה כו׳ פני

 שכינס פני מהקבלת יוסר אמ״כ יזכה שפי״ז אורחים
 שיקבל בפנין אורחים הכנסת גדול כך והפי׳ מכראשונ׳

 לא שבודאי מאברהם ולמדין שכינה פני מהקבלת יומר
 האורמי׳ בשביל שכינה פני הקבלת נטימות מניח הי׳
 פני יומר יקבל המצוה שיטש׳ שאחר יודפ שהי׳ לא אס

 המצוה אזי המצוה מפרדת שיפנה אחר כדל שכינה
 סיפרא לבכם וספדו הארה יותר לקבל כח בו מוסיף
 שלהם אחוריים מדת שהוא אמר אבל בלבד א׳ לב דפוב

 אל כפפם יספדוהו שלא בדילוג מטבורו דרט סיפרא
 ושרם פסוק יפורש ופד׳׳ז כידוט רט אשלמה מאמר

 צייתנית והיחה ששמטה שפ׳׳י אחריו והוא כו׳ שומפח
דו האוהל פתח פל שורה היח׳ במדרש כמ״ש  של אמו

 ואשמם זיל חולדת ובמדרש שלו ררט סיפרא המלאך
 ואבירי אני משקלסחי אלא אתמהא אחרי רפש קול אחרי
 נקראים המלאכי׳ שגס ואפשר כו׳ אחרי ואשמט אח״כ

.הנשמו׳ לפולם אחוריים
ש״י3ו  כאן כתיב אין לבבכם חמא א״ר לכבס וספדו ר

 במלאכים שולפ יצה״ר שאין מבאן לבבם אלא
 בכ״מ הלא לבבכם לכתוב חיתי מהיבי לדקדק ויש פכ״ל
 בב׳ שפירש׳׳י לבבך בכל כמו לררשא אחי לבבכם שנז׳

 וז׳ל פ״ב י״ב דף ב״ב במס׳ דאימא ט״ד ונלפ״ר יצריך
 יש ושחה אדם שאכל קודם מיסה דמן אבדימא א׳׳ר

 שד א׳ לב אלא לו אין ושחה שאכל לאחר לבטח ב׳ לו
 לומין חלול ומחרגמינן לוחות נבוב וכמי׳ ילבב נבוב ואיש
 מליא׳. כרס בלא מלול כשהוא נבוב איש שם וסרש״י פ״כ
ד פ״כ שלימה לדעה מסכי׳ שאינו לבבות כמה ילבב  ו

ל יספר אנוש לבב ולחם פי׳ דטד׳׳ז  את סופד שהלחם ד
 א׳ אוחו פושה הלחם לבבות לב׳ שמתחלק מה הלבב

 שקודם לבבכם דהל״ל כאן כמי׳ אין לבבכם וז״ש ט׳
 שולם יצה׳׳ר שאין מכאן טז״א כדל לבבות ב׳ הן אכילה

 ושחה שאכל קורם כדל שארז״ל מה פל דהספם במלאכי׳
 במלכו וקלל והתקצף ירפב כי פ״ד הוא לבבות ב׳ לו יש

 לחם ונשבט פ׳׳ד הוא אחד לב לו יש ושחה שאכל ולאחר
 שאין באן וז׳ש טצהיל מלוי לזה נמצא פוביס ונהי׳

. במלאכים שולפ יצה״ר
רו ס א  באוהל הנה ויאמר אשתך שרה איה אליו וי

ס לה לשגר כדי פרש׳׳'  לדקדק ויש ברנה של ט
P״5P« שכח׳ בפיהנא-ודלפפ״י מאי ברכה של כוס

וו״ל



אד צמח ר י יו י ב צ ל

מן ואח לחמך את וברך ון*ל  ואידך הכא במסורה ג׳ מי
 כדאיח׳ ואשמו אלקנה אח פלי וברך ג׳ בפנך פרי וברך

 היבא כי בימו לאנשי משנרו ברכה של כוס בברכות
ר״ל וברך וזזו בסנה פרי דחתברך  שחנרן אמלחמדכו׳

 באלקנה וכך בסנן פרי וברך טי״ז כוס פל בה*מ
 הספם בפצם וזהו פכ״ל אשמו ונחפברה פלי שברכו

 שחמטבר. כדי ברכס של בוס שישגרלה בכאן
ק ח צ ת  פדנה לי הימה בלותי אנזרי לאמר בקרבה שרה ו

 שרה וחכנזש כו׳ צנזקה זה למה ה׳ ויאמר כו׳
 ויצחק פניו טל אברהם ויפול פירש״י ט״פ ונ״ל כו׳

 לשון אברהם וחדי חרגו׳ כאן פרש״י כו׳ בלבו ויאמר
 האמינה שלא לפי ממוך לשון וחייכת שרה ואצל שמחה

 ושמח האמין והברהם טליה כפס ולפיכך ולגלגה שרה
 ונ״ל האמינה שלא אמנו שרה פל לומר וקשה ט״ש
 אוחיו׳ בשמח׳ כי ממחשבה באה שמחה כי הידוט פ*ד

 שזה מפני הוללות נק׳ מחשבה בלי ושמחה מחשבה
 המפורבב דבר נקרא והוללו׳ שוחק הנוחול מן באה
 מפורבב הוללת לשון פרש״י במים מהול סבאן כמו

 ג״כ שפצבוח מפני מפורבב כוא הטחול ושחוק פכיל
 הלילית משכן והיא דטמול פציבו בסקונים כנז׳ משם בא

 משכן ושם הלב מן באס מחשבה שמחהטם רמ״לאבל
 הידוט טפי׳ וזה פניו פל אברהם ויפול וזהו השכינה

 אם יבחין לאו אם טובה השמחה אם יולט אלם לצד
 ששמחה מפני שובה שמחה היא לשמחתו יראשו קדמה

 ההוא הדבר לו ובא אוהב שהוא מדבר לאדם לו באה
 כחדא ויראה שאהבה וידוט בלבו השמחה יחיילד טי״ז

 קדמה אם סובה שמחה הוא אם לאדם יודט בזה שריין
 היראה מפני ר״ל כו׳ אברהם ויפול וזהו כנ״ל יראתו

 ר*ל בלבו ויאמר וחדי ות״א ויצחק יח׳ מהבורא והבושה
 כאן ח״א ולכן כנ״ל מחשבה פם השמחה לו שבאתה

א בקרבה שרה ותצחק כתיב שרה ואצל וחדי ח׳  וחייכת ו
 השמח׳ הי׳ שלא ר׳׳ל כו׳ קרבי וכל פ״ד במפהא שרה

 לכן הקרביי׳ מן שהי׳ כנ״ל הטחול נין רק המחשב׳ פם
א  בלותי אמרי לאמור הצחוי לה בא מה ופ״י וחייכ׳ חי

ה לי הימה ל זקן ואדוני טדנ  שהיא מה לה קשה שהיי ד
 בזה שממה לה והי׳ כמקדם זקן ואwור לנטמתה מזרה

 צחקה זה למה השי״ת אמר וט״ז . לנטרוחה שחזרה
ל זקנתי ואני אלד אמנם הא^ לאמור שרה  שהיתה ד

 שהיא כמו שתלד השיית אצל באפשרי היה אם חושבת
 שהשיית רק דבר שום מהשיי׳ת נמנט אין ובודאי זקנה
פ. לסבט קרוב שיהא נס תמיד פושה  היפלא וזהו טדו

 שכוונ׳ לא פי׳ צחקתי לא לאמר שרה ותכחש דבר מה׳
 ההיא שהשמחה וסברה בטצמה שסטתה רק ח״ו לכחש

 הכתו׳ ונתן אברהם של השמחה כנ״לכמו במחשבה הי׳
 לה שהי׳ יראה כי בזה סטתה מה מפני לדבר סטה
ולא מצוה של שמחה היא ובודאי ממשה בשמת יראה

 ט לא וכליות לפות בוחן שהוא השי״ח אמר שחוק
 . הללו שבפסוקים הדקדוקים כל א׳ש והשתא

ם ה ר ב א  איש מימיך ראית ובמדרש גדול לגוי יהי׳ היו ו
 אברהם אלא ט׳ איסננאיב סרטה לבנו קורא

 דהנס ט׳ רשפים ושם לברבה צדיק זכר ההיד יצחק או
 סי׳ מלת כי שמחה אלא אינו והי׳ שנא׳ כ׳׳מ ארז״ל

ט שבראשו שהוא״ו רק פבר משמפו פ  והטטם להבא הו
 ביום כמ״ש ר במקום יו״ד יהי׳ השם לטתיד ט הוא

 כשהויץ ולכן הידד כמו בראש הוי׳ו ואז בו׳ יהי׳ ההוא
 להבא שמא יהיה כמו והוא להבא הופכו התיבה בראש
 לפתיר וסי׳ ה׳במטשיו ישמח לסולם כבודה׳ יהי וכחי׳
 ארז׳ל וטד׳׳ז י שמחה אלא אינו והיה חז״ל וז״ש ישמח

 מסתח ופשאן אבות של שיחתן הקב״ס יטל במדרש
 .לאלקים לי ה׳ והיה אמר יפקב . בנים של לגאולתן

 לברך נותן שאר ונחמות ברבות כל חייך הקב״ה א״ל
 חיים מים יצאו ההוא ביום והי׳ . זה בלשון נותן אני
 ביום והיה ט׳ שנית ה׳ ף יוס ההוא ביום והי׳ כו׳

כ ההרים יספו ההוא ביום  שכלהנמצאו׳ והטנין טסיספ׳׳
 באחכלאכישם כטנבין ב׳׳ה הויה בשס תלויין שבפולם

ה הי״ה נוטריקון הוי׳  אחיזה להם אין ורשפים יהי׳ הו׳
 אססר במדרש וז׳ש יהיו. שלא סופן בי היה במלח רק
א חחלחן הוא היה בו שנאמר מי כל ז׳׳ל מ  סופן ו

 שמחוקן ההוא אברהם היה אמד כתיב והא איחיבון
 מתוקן שהי׳ היה יהודי איש במשוב׳ פולס באי להדרץ
 אחיזה להם אין רשפים כי וזה פכ״ל פ׳׳ש כו׳ לגאול׳

ה במלח רק ה השם. בכל אחוזי׳ הס צדיקים רק הי׳  הי
 כידופוהוס במחשב׳ וטלו היו הטולם שנברא קודם כי

 הס ואברהם שכתוב וזה נצחים לנצח ויר\׳ בזמנם
ה דכחיב שיהיה הוא שהיה מה וז״ש יהיה  הוה מ

 היא חוה בראשית פ׳ בח,מש רשיי ופירש לאדם
ה כמ״ש חיה כמו  פכ*ל יהיה מה כמו לאדם הוה מ
 נכלל הוה כי הוה פל הוה כמו שבר לשון הוא הוה
 נקראהו? יהיה ולא היה שלא והוה יהיה ובין היה בין
 השם בכל אחוזי׳ צדיקים אבל ובל׳ נפסד והוא הוה טל

רד לפחיד ויהיה  והנה . אחד ס׳ יהיה וא״ו במקום י
 לישוטה לי היה לישופה לי ויהי ז״ל במדרש טוד אימא

 ופי׳ טכ*ל צי רר\׳ לי היה ויהי אלא כאן כחי׳ אין
 לי היה כחי׳ ומדלא לשפבר מהפכו הפתוחה וא״ו המ״כ

פי המדרש רמא ובזה טכ׳׳ל ולהבא לפבר משמט  אור ד
 ופדי׳זאמגזז׳׳ל ולהבא לסבר משמפו ויהי היה שכבר אור
 בזוהר וזי׳ש .צפ׳׳ל ויהי׳ שהי׳ נמצא לפ״ל וגנזו ראה

 כ״א שמך טור יאמר יפקב לא בפנין קט׳׳ה ד׳ רשלח
ד יקרא ולא כתיב והא א׳׳ל וזיל שמך יהיה ישראל » 

 והיה כתי׳ האם א״ל אברהם שמך והיה אברם שמך
 אצא והיה כתי׳ לא אבלהכא בההואשמא קיימא ופ״ד
כ“ט ישראל שמך והיה כתיב ולא שמך יהיה ישראל כ״א

ולכן



לצביויראה׳ צמח
 והיה כחי׳ באברהם אבל יסקב גקרא לסעמים ילכן

ה ואברהם וו״ש לענין נחזור .צווי לשון משמפו  יהיה הי
 דהוה ופירש אברהם היה אמד ט״ד שלו ההיה סי׳

 בזוהר כמיש טלמא דאחברי קדם טילאה בטלמא שכיח
 אברהם של ההיה לזה מולם לבריאח קדמה וחשובה

 כרל ויהיה רוה היה ב״ה הויה בשם רשחלם יהיה
 הרשמי׳ אבל לברכה צדיק זכר שמו יזכר וטי׳׳ז טצום לגוי

 מ׳ סלירם כלה וסופה היה בשם רק אמיזה להה שאין
 מפני בשמם לבנו קורא מי ואין ירקב רשטים ושם

 מיוחם נכלה כבר רשפים ואצל מיוחו זהו אדם של ששמו
 קרויין במיחחן אף צדיקים אבל בשמם קורא אין ולכן

 הקב״ה אמר במדרש וז״ש המחייה לזמן יקומו וגם חיים
 קודם שלך אברהם מגן ברכה לך קובט אני לאברהם

 כי טכ״ל המתים מחיה ושלי אברהם סגן שלך לשלי
מה שהי׳ קודם היה בחי׳ אברהם  שהי׳ החטא ואמר מי

. מחים מחיה הקב״ה מימה
 רשט עם צדיק להמית הזה כדבר מטשוח לך דולילה

 בזה הוסיף מה לדקדק ויש כרשט כצדיק והי׳
 לעולם אמז״ל דהנה ונ״ל כרשע כצדיק והי׳ במ״ש טפס
 ובמ״א כו׳ חייב וחציו זכאי חציו כאלו א״ע אדם יראה
 אמה צדיק לך אומרים הסולם כל אפי׳ לעולם אמרו
 הענין אך אהדדי סתרי ולכאור׳ כרשע בעיניך היה

 לומר עורף וקשי פנים מזי אנו שאין בהוידו שניתקן
 עזי אנו שאין אמר מה מדא וקשה כו׳ צדירךם לפניך
׳ פנים  ואמר חטא אם הלא בעזות מלוי הדבר כאלו ט
 בו ומשקר נסחרות בהיודע טשר הוא הרי חטא שלא
 הא חטאנו ולא אנחנו צדיקים ט׳ לפניך לומר וחו

 צדיק. איננו חטא דאם חטאנו לא אנחנו כשצדיק־ם בודאי
 הטנין אך וחטאים רשעים אנחנו אבל בהפוך דהל׳׳ל וחו

 אח הרי אמרו דרז״ל אך בו׳ צדיק אדם אין דבאמח
מ לי מקודשת  מקודשת זו הרי ט׳ ונמצא צדיק שאד ע'

 לבד חשובה בהרהור נמצא בלבו חשובה הרהר דשמא
 רשע גם החשוב׳ מק משלים שלא ובאממעד צדיק נק׳

 מכל שיבטלם עד עונותיו נחכפרו לא עדיין כי יקרא
 חציו כאלו א׳׳ט אדם יראה לעולם וז״ש בס״י• כידוע וכל

 שלא ועד צדיק נק׳ חשוב׳ שבהרהור מפני כוי זכאי
 צדיק שיהא א״א וזה רשע נק׳ החשוב׳ חק השלים
 ע׳׳י וצדיק זכאי חציו כאלו וידמה יראה ולזה ורשט

 מקהחשוב׳• השלים שלא מה חייב וחציו חשוב׳ הרהורי
 שלא ר״ל נו׳ צדיק לך אומרים העולם כל אפי׳ ומ״ש

 כרשע בעיניך שתהא רק רשע ולא צדיק שאמה מאמר
 כו׳.ר״לשבאמת פנים עזי שאקאנו וז׳׳ש וצדיקכניל

 שנקרא הסברא מי׳ לס״ז נמצא בחשוב׳ מהרהרים אנו
 ובאמת פורף קשיות דרך הוא שזה רק צדיקים א״ע

 ובעזות והבושה החרט׳ מוא החשוב׳ הרהור עיקר
אנו שאין לז״א ?לוס איננה החרט׳ '׳pfr מורף וקשיות

 ר״ל חטאנו ולא אנחנו צדיקים לפניך לומר פנים עזי
 זה ר לבד הרהור ע״י וזה מעולם חטאנו לא כאלו
 אינו ההרהור אפי׳ ועי״ז כן לומר עורף וקשיות עזות
 החשוב׳ חק השלמנו שלא ור״ל חטאנו אנחנו אבל כלום

 א*ע לראות ממוייב כ ומטאנו אנחנו רשעים אמר ולא
 ההרהור ע׳׳י בעיניך צדיקים אנחנו רק כנז׳׳ל זכאי לחצי

 כאן וז׳׳ש משובחינו מק השלמנו שלא חטאנו ואנחנו
 שהוא א׳ אדם ר״ל רשע עם צדיק להמית נו׳ לך מלילה
 במעשיו ורשע הרהור עיי צדיק כדל רשע עם צדיק
 בהרהור שזה כרשע כצדיק והי׳ כן מעשה שאם מפני

. גמור כרשע וימות צדיק נק׳ עכ״ס
ו  עם גמור צדיק ר״ל רשע עם צדיק להמית יאמר א

 מרשע אח ואמיח הצדיק את אניח ושית גמור רשע
 הרשע עם גמור הצדיק בעיניך יהא ר״ל ומיה לז״א
 צדיק כרל ורשע צדיק שהוא א׳ אדם הם כאלו גמור

 כן לו מוחל שאחה ובודאי במטשיו ורשע בהרהור
 נגד ובמעש בהרהור גמור רשע שאחד אף לאלו ממחול

 אמר וע״ז ובמעשה בר^רהור גמור צדיק הוא השני זה
 רשע חסי אל ועד״זארז״ל בעבור׳ המקום לכל ונשאתי

 וכן מצדיק אח מבזה לא רשע אתה אס אף ר״ל בפ״ע
 א׳ בדבר הכופר וז״ל יונה לרבינו שע״ת בספר כתוב

ן בחורה פנים מגלה זה הנה המורה מן  האומר טו
 כחשו והנה לעצמם חכמו חכמו אם רבנן לן אהט מה

 בעבורם המקום לכל ונשאתי בשורה שנאמר במה
ה ל לי  רשע עם צדיק להמית הזה כדבר מעשוח לך ח

 אומנתו היא כך יאמרו לך הוא חולין סרשיי כו׳
 כו׳ המבול לדור עשית כך ורשעים צדיקים הכל שוסף
 שהוא המזרחי וכתב עכ״ל לעוהיב פרש׳י לך חלילה
כי שלח פ׳ הזוהר ונ״לע״ד פליאה  א׳ מקרה דףקנ׳׳ז

 יודע ומי דא על מלכא שלמה להם אחיב ומה עד כו׳
 עילאה לאחר וכו׳ ורוח למעל׳ העולה א מ ב׳׳א רוח

 בצרורא צרורא למהוי כוי קדישא לאחר יקירא לאחר
 וזיל בפירוש דקהלת בפסוק מבואר זה ועניי וע״ש דמיי׳
 ולטהור לסוב ולרשע לצדיק א׳ מקרה לכל כאשר הכל

 הענין וסוף בפרש״י וע״ש כו׳ כחוטא כטוב מ׳ ולטמא
 והוללות רע מאדם בני לב מלא כן על לכל אמד מקרה כי

 פורעניות דין אין שאומרים פרש״י בחייהם בלבבם
 לרשע פטמי׳ לצדיק פעם המקרה לפי הכל אלא ברשעי׳

 לגיהנם יורדין וסופן פרש׳י המתים אל ואחריו עכ׳׳ל
 הצדיק אחה אבל סרש״י לחמך בשמח׳ אכול עד ע״ש כו׳

 אכול לעוהיב מזכה הטובים מעשיך הקב״ה רצה שכבר
 לו מלילה שסרש׳׳י דמה פשוט נ״ל ועפ״ז עכ״ל בשמח׳

מלילה במ״ש לי׳ דקשה לעוה׳ב הג״ה
 עם צדיק להמית כו׳ מעשות לך מאמרות עשר׳ וז״ל

 הוא שכן מצינו באמת ר^א רשע ס׳ פ׳ ג׳ מלק
רק ולרשע לצדיק א׳ שמקרה בת^׳ א?רהה פמד

שהמלנק



לצביויראn צמח
 שלא רחמים ובקש ומה כו׳ לטוה״ב ביניהם שהחלוק

 רשע טם צדיק ימיח שאפשר לאברהם קשה הי׳
 אמח שהדין אע״ס לעוה״ב יזכו שביניהם הצדיקים

 בא מ״מ רובן אחר לך חלילה מחלה סרש״י לזה
 יבושו שלא בטענה ס־׳ כו׳ שיאמרו לך הוא חולין

 לחחיית ם הצדיק במשפט עושה אמה שבודאי אף
דק׳ל הממים והי׳ שאליה פוה״ב לצדיקים וממן

במומן שעומדן מן וזה לעוה״ב גם כרשע כצדיק
 זה ולמה וממרפאין חלילה על שפרש״י וזהו הנמנע

ל לטוה״כ השני לך  ומלח ימומובגפריח זה חלילה ד
מנע בודאי שזה נמנע פירושו  בגוף לקום שיצטרכו נ
עלבון אין שמך מ״מ לטוהיב כרשע כצדיק שיהא
כן על מזה גדול לצדיקים שממן אף אברהם טען

והיה ואמר כפל הבריו׳ בפני לך הוא חולין עוה״ב
חלילה כרשע כצדיק שוטף שהוא ויאמרו יבינו שלא
הראשון ודרז״ל לן כמיב הא קשה אך כו׳ הכל

 והשני לעוה׳׳ז כנ״נ כו׳ ולרשע לצדיק א׳ מקרה
 שם עכ״ל לעוה״ב שכמבמי מה ע״פ הענין אך

 במדרש כו׳ ואמחנן בפ׳ לקמן
 הבינונים להממוררו׳ הוא העיקר נמצא יעו״ש נא אעברה

 להמעוררו׳ שצריך זמן יש כי ולרשע לצדיק א׳ מקרה ודש
 ההוא להמעוררוח שצריך זמן ויש שם וכמ׳ש צדיק זה

 שפרש״י וכמו א׳ ובמום א׳ בזמן אינו שזה רק רשע
 נצלע וזה נצלע זה פרעה ולרשע נח לצדיק ודל שם

 וזה בהמ״ק בנה זה נבוכדנצר זה כחוטא לוד זה כטוב
 אלו היו שלא נמצא עכ״ל כו׳ שנה מ׳ מלך זה החריב

 בפעם ורשע צדיק מח אם אבל א׳ ובפעם א׳ בזמן
 אמד משום לבינונים הרזעוררויז יהא שלא אפשר אחד
 אברהם ודש כנ״ל להם אמד מקרה יאמרו כי מהן

ל רשע עם צדיק להמייז  אמח בפעם יחדיו שניהם ד
 שיזיזן גלוי שלפניך אף כוי שיאמרו לך הוא יולין

.לעוה״ב מלק לצדיקים
ך ל י  שב ואברהם אברהם אל לדבר כלה כאשר ה׳ ו

 המלכויז נימוםי על״מ וילך מלרז נ״ל למקומו י
 משם הולן הוא אזי אמד על הלין שנגמר כשיודע
 כיהמלד בו לפגוע הדין בעלי שיוכלו כדי אחר למקום

 רוצה הוא אם משם לילך מוכרח הוא ולכן רחמים הוא
 היין ממשתה בחמתו קם והמלך עי״ש הדין שיוגמר

 וזה הרעה אליו כלתה כי המן ידע ובזה הביתן לגנת
ל וילך בם ה׳ אף וימר הפסוק סי׳  בס ה׳ אף שחרה ד

 שיקויים כדי משם הרחמים השם וילך ולכן הדין לגמור
 שג ה׳ וילך אזי הסניגור פסק כאשר כאן וכן בם הדין

 הרחמים לבמי׳ למקומו שב ואברהם משם הרחמים
 וע״י למדה״ד מדה״ר מהפכי׳ הרשעי׳ כי ממלה בו שהי׳

 אבל מדה״ר שנסתלק כנ״ל ה׳ שוילך גרס סדום מעשה
מדר%ד י^fsרp sתמלר בו קי^י׳ למקומו קב במקלתן

א ל ה ד ה״ ד מ  והכתיב היא מקרי היא אחותי אמרלי הוא ל
 משקרי׳ היו לא ושרה שאברהם שמ״ו שהענין בוא״ו הוא

 אמור ע״ד והענין כו׳ אבי בת אחותי אמנה וגס כמד״א
 הוא כי זכר הוא א׳ בבמי׳ זו והמד׳ אח אחותי לחכמה

 בלשון נקרא מכ״ע שמקבל על א׳ ובבמי׳ המשפיע
 היא אחותי מלח ולכן אח אחותי לחכמה אמור נוק׳

הי״א והקרי הוא הכתיב  לה ואומר אבי מבית אלקים אוחי התעו כאשר ויהי
 הנשמות כל כי הידוע ע״ד אמרתי כו׳ חסדן זה

 לעוה״ז הנשמות שולחים והם יפה בק נפלי אדה׳ר של
 שאברהם מהמדרשים וידוע ע״ש הגלגולים מס׳ כידוע

 שישאר כדי הקליפות כוונת הי׳ וזה נדה מביאת נולד
 אלהים ר״ל אלהים אוחי התעו באשר ויהי וזהו בקליפה
 שהוא קדושי׳ באלקיס נחדבק אברהם אבל חול אמרים
 שנפלו הנשמות כל והעלה אחרים דאלקים שורשם

 אלקים ונעש׳ בחרן עשו אשר הנפש ואח כמ״ש בקליפה
עו בד ודל הפסוק מחלק שהתרגום וזה קדש זה  ט

 כנ״ל כקליפות עממיא הם ידיהון עובדי בחר עממיא
ב יחי ש וי״ל לדמלחיה ה׳ קיי ד  למה הגלגולים בס׳ ע

 כי רשע בזווג צדיק להוריד הקליפות השי״חאח מניח
 קדוש׳ נשמה אמר רודפים שהקליפות יח׳ לפניו ידוע

 וכשמוסרים פרנסתו אחר אדם ירדוף כאשר להחטיאה
 יהא בודאי שזה סוברים אזי רשע לזווג צדיק נשמח

 והצדיק אמריו רודפים אין ושוב הזווג טומאת ע״י רשע
 ע״ש כו׳ צדיק ונעשה מהם נמלט צדקותיו בכח ההוא

 ר״ל ידיהון עובדי בתר עממיא טעו כד וז״ש באריכות
 ידיהון בעובדי שבוטחים אמר בזה כקליפות שטועים
 יחיקריב עי׳׳ז כנ״ל רשע ליד צדיק נשמח אח שמסרו

 אברהם כוון התעו באשר ויהי וז״ש לדחלחיה ה׳
 מבית אוחו החשו שהקליפות ולכאן לכאן במשמעותו

 אבי מבית או שורשו הי׳ שמשם עילאה החכמה אביו
 הדברי׳ לחלק כוון וגם ברל גלגולו א שה אדה״ר הוא

 ע״י וזה לדמלתיה ת׳ קריב יחי אבי מבית אלקים אומו
 תעשו אשר חסדך זה ייה ואומר כנ״ל אותי שהתעו

 אחד ממקום נגזר ואשמו איש שנשמח ידוע כי עמדי
 מחסד ובלולים כידוע אבי בת אחותי אמנה וגם וע״ד
 התחתונים לעולמות בהשתלשלות כשיורדי׳ ואמ״ז ודין

 דין נקיבה והיא מסד זכר הוא ונעשה מזה זה ננסריס
ך זה וז״ש וממחיקה חסדים בה משפיע והוא  אשר מסי

 יותר קי עמו עשיתי אשר האיש ושם ע״ד עמדי תעשי
ס' בו׳ נבוא אשר המקום כל אל עושה• המקבל ב פ  פד״

ה בלק ד  שוין להון ישוי דקוביה מד הו׳ בוכים והמה ב
והמ׳׳י ואחוש את בחי׳ וזה

׳ ה  ובית הוא וה׳ שנאמר כ״מ ארז״ל שרה אח פקד ל
 אלא רבוי אחר רבוי אין כי זה להם יצא דינו

ה והלה ^מנןט ר\ ״ ? ה ד ה ם והוא׳׳ופנו&פו רחמים א1מ
מל«9



יאלצביויראצמחה׳
ה הוי״ה בהשם רחמים של אות עצמה היא וה׳ במלת  ד
וכמדומי׳ דעו בית ולהוסיף הרחמי׳ בגדרי למענו ובאה

 ע״י רחמים ריבוי אלא ואינו רחמים מיעוט שהוא אצו
 שאמר ומה וו טובה לפעולה מסכימים דינו בית שגם

 הימה מיתתו שכן רעה עליך דבר וה׳ לאחאב מיכיהו
 איש ישובו לאלה אדוניס לא כד׳א ישראל של לטובתן

ה׳ ו נתן ה׳ ומ״ש ישראל על שלום והי׳ לשלום לביתו
 ממנו להפרע כדי שלקח רחמים ריבוי ג״כ ה1 לקח

 שגובה למי הודו ח כל לה׳ הודו כמשארדל בעוה״ז
 מבורך ה׳ שם יהי ול!״א כו׳ בשורו עשיר בטובתו חובתו
 על ומורה שמות ע״ב מן א׳ שם הוא יהי ומלת

 מחסד הן מדין הן ת״מ מבורך יהי זה ושם הרחמים
 להחרע כדי כו׳ בעשרה שנירא העולם קיום וזה שזה

כו׳ לצדיקים טוב שכר ולמן כו׳ ס הרשע מן
ך |  מעשיו רכל ד וחס דרכיו בכל ה׳ צדיק ע״ד יאמר |

וה׳ כתיב ולא דבר כאשר לשרה ה׳ ויעש כענין
I הפקידה כי שרה אס פקד וה׳ כמים כו׳ לשרה עשה 

 בפקידחו דרכיו בכל ה׳ וצדיק המבוקש להגעת דרך
 וב״ד הוא פקד וה׳ לז״א צדק במשפט ואיש איש לכל

 ואינו מתחסד ית׳ הוא המכלית גמר שרוא המעשה אבל
ר מעשיו בכל ומסיר וזה עמו רב״ד מצרף  ונ״לעודפ״

 חסד עולם כי ברחמים ובריותיו בחסד עולמו הג המ
החסדי׳ ההמפשטות לסבול יכלו לא שהברואים רק יבנה
 מים שבו הגדול הים את לסבול יכול אדם שאין כמו

 וז״ש ברחמי׳ הבריות אח ומנהיג לצמצם והוכרח רבים
 כד״א הברואים וח התנהג היינו דרכיו בכל ה׳ צדיק
 התנהגות מעשיו בכל וחסיד כו׳ כדרכיו לאיש לתת

א העולם ד  וארן שמים עושה כ
 אברהם של ביתו וז״ל במדרש בבוקר אברהם ^

 אברהם וישכם שנאמר היו וותרנים אבינו
 מברך ע״ד ואמרתי ע״ש עכ״ל כו' לחם ויקח בבוקר
כו׳ קללה השכם בבוקר גדול בקול רעהו

על מורה השכמה כי השכם בבוקר פי׳
 בוקר שארז״ל כמו וותרנות חסד על ומורה הזריזות

 מנועירר ובבוקר חנודו ה׳ יצוה יומס וכד״א דאברהם
דז העול׳ על חסד של מוט ע  שחרית של שינה ארז״ל ו

 החסד תחת שאינו מפני העילם מן האדם את מוציא
 אני וז״ש דלעילא אתערותא מעורר דלתתא ואתערותא

כו׳ השכם בבוקר כו׳ רעהו מברך וז״ש השחר מעורר
 כמדת בבוקר ומשכים וותרן שהוא אותו שמברך ר״ל
 דהנה הנ״ל המדרש שכוון וזהו כו׳ וותרן חסד בעל

 משמע הגר אל וימן כו׳ אברהם וישכם בפסוק כתיב
 נעורים היו מה ולענין ג״כ נעורים היו וישמעאל דהגר

 בבוקר ומשכימים וותרנים ביתו כל כי
 הג״ה כו׳ זרע לך יקרא ביצחק

ששב מחשבת ועל סימן ובואי צפון עורי ע״ד

היסול משפיע הגבורות שע׳׳י מתעורר בה בה
נפשי צמאה וזו החסדים טפת בירמי׳ וכתי׳ בבוקר

הס לאלקי׳ חי לאל לאלקים מזוינים סוסים ה׳
הי אל נעשה שע״י הגבורות אל איש היו משבים

בגבורות וז״ש חסדים להשפיע ופירש״י יצהלו רעהו
הימין ישע שיגבורות ימינו ישע המזויני׳ אלו כסוסי׳
ר׳׳ל צחק ב כי וז״ש רחסדי׳ משמיש אבר בקישוי

י שעי׳ זרע לך יקרא בגבורות סכ״ל כו׳ בוקר בכל
כל ולא החסדים זרט נמשך שתאוותו עבור וזהו

ג״כ נמשך שמהגבורות יצחק למשמש תמיד
עשו שמשם לי־קליפו׳ אחיזות זו בחחוה מתעורר

̂»אלתי לקמן ועיין בבוקר אמר בילקוט נ
לפני אברהם בפסוק קרח בפרש׳
להשיבך לי שהי׳ כשם הקב׳ה אשר את ה׳ ויודע

יקרא ביצחק כי לי אמרת אתמול .ע״ש לו
ך ולא זרע לך מ ס שי  כן ה

 מה והקשו הלשון עיש משיבם לא בני לך כשיחטאו
 הדבר הי׳ בלבו אם משיב הי׳ שלא מיניה נפקא

 אמרתי מדומיו אחר הרהר שלא הלשון אחרים ובמקומות
 במדומיו הי׳ שבטוח אך כנ״ל לאברהם הוקשה דבודאי

 חוזרות שאינן ובהבטחתו וישרים טובים שהם רקב״ה של
 העלהו לו וכשאמר ומקיים גוזר רוא ובודאי ריקם

 זרע לך יקרא ביצחק כי בו שיקיים סבר כי׳ לעולה
 מולדומיהם עיקר כשמארז״ל טובים מעשים הוא שהזרע

 השי״ת אח עובדים הם במולדומיהם כי כו׳ צדיקים של
 הוא שהזרע בזוהר וכמ״ש כו׳ לצדק׳ לכם זרעו וכמ״ש

 מסטרא דאינון מ״ח במקונים וכמ״ש דאורייתא מלין
 וסבר ע״ש כו׳ בנין אינון דלהון אורייתא דמחשבה

 זרע לך יקרא ביצחק כי כקב״ה בו יקיים שעד״ז אירהם
ת׳ לשמו לעולה שיעלהו ע״י  ומגודל כזה גדולה במצוה י

 השי״ת אח שאל ולא השיב לא אברהם של התמימות
 ממנהג כן השיבוחך שלא כשם וז״ש כנ״ל כוונתו אם
 בשעת מחשבתם מה משיבם ולא בתמימות בני עם

 זכות לכף ומדינם לשמה עבירה שעושים ואפשר החטא
י ה י  במור׳ העוסק כל עד׳׳ש האלה הדברים אחר ו

ס זה להבין הרבה לדברים זוכה לשמה  ג
 אך בכ״מ הלשון כדרך דברים להרבה זוכה דהל״ל
 אחר ויהי ז״ל ע״ב קי״ט דף כאן בזוהר עד״ש הענין

 דרגין דכל ממאה דרגא במר אחר ויהי האלה הדברים
 אנכי דברי׳ איש לא כד״א דברים איהו ומאן עילאין

 אברהם את נסה והאלהים דא דרגא במר הוי ומאן
 אמי יצה׳׳ר וכדין כו׳ קוב״ה קמי׳ לקטרגא יצה״ר דאתי

 כו׳ יאות כדקא אשמלים דלא דאברהם עלי' לקנירגא
 ועיין עכ״ל לקטרגא ואמא איהו הדברים אחר דיצה״ר

ה ימרו בפ׳ לקמן ד  נעקר כו׳ ישראל ששמעו בשעה ב
בחורה שעוסק כיון הפנין וזה ע״ש כו׳ מלבן היצה״ר

לשמה
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 ועולים הדכרי׳ אחר שהוא ממנו יצה״ר נעקר לשמה

 מאוד הרכה שכרך נאמר שעליהם עצמם הדכרים אל
 לדרגא שנתעלה העקידה אחר כו׳ ארכה הרכה כמדיא
 לשון דכר חסרתי לא כתיכ ושם • רכים לשון דכרים

 לשמה הלימוד ע״י כי ישמחנה טוכ ודכר וכד״א יחיד
 שהוא הרכה דכרים ל הר סדכר מן שיתהווה וכה1

 כדל כו׳ ארכה הרכה כמד״א מרוכה ההשפעה ענין
ם \ ד ל א ה  למה המפרשי׳ הקשו אכרהם את נסה ו

 כאכרהם ולא כיצחק הנסיון מלה לא
 הסולם נכואת יעקכ כשראה חדש כזורר דאי׳ ע״ד ודל
 ההוא והמראה כ״ה השם זה אין שמא כלכו אמר

 כו׳ אניך אלהי אנכי הש״י א״ל מיד אחרת מסטרא
 ה׳ יש אכן ואמר ככירור ידע ואז כו׳ אשר הארן

 על הישר כספר אימא ועדיז ע״ש עכ״ל הזה כמקום
 שהוא מי אפשר וא״ל אכינו םwלאכרר השטן שכא המורה

 השגיח ולא כנו את ישחוט שהאכ יאמר וחנון רחום
ה שגס ואפשר ע״ש כו׳ דכריו על אכרהם ד א  הי׳ א
 אמר וכעצמו כככודו כ״ה הש׳״ת אס כן כמו מסופק

ה וכמו הנ״ל השטן כקושית זה לו הגי
 נמער׳ לא כסי׳ע וז״ל ומ״מ כדל מסופק יער!כ שהי׳
צד שום כעקידה צוה ה׳ אם ממ״נ שלו את עשה

מצו׳ אפי׳ כי הכרח מסטרא זה אם צוה הרי לו
הימה לא השיי להש״י הוא כוונתו מ״מ אחרת

חז״ל כמ״ש מכריחתו עוש׳ הוא וככודו ארכמו וכעכור
גלוי אכרהם אמר ולא יס׳ לפניו וידוע גלוי והכל

שכשע׳ לפניך וידוע דכר שיצא חסידיו את יעזוכ
את קח לי שאמרת הדכר וזה ית׳ ממ׳׳י כזה קלקל׳
 לומר יכול הייתי כנך כי הזה הגדול הנסיון היה עצמו

לי אמרת ככר הלא מה המפרשי׳ הקשו פשוטו לפי
לך יקרא כיצחק כי עושה הי׳ לא שאם הנסיון הי׳
ולא אמרתי ולא זרע ואין הקכ״ה כמ״מה מורד הי׳ זה
אח׳מדוחיך הרהרתי היה הנ״ל לפי אכל נסיון זה

שהי׳ נמצא עכ״ל שלא אע״פ הדכר שעש׳ הנסיון
רק כטענה להנצל ומשו׳ לו צוה שהשם ככירור ידע

עשה השי״ת לאהכת שלא עליו וככטחון עשה ספק
הטעם ולזה זה ולפ״ז אחרח כידסטרא יעזכנו
יות׳ העקיד׳ מזכירי׳ אכל לאכרהם רק הוא הנסיון
הקדושי׳ כל מעקידת צוה שהשם אכרהם אמר ליצחק

מוכרחים היו שהם וז׳ש נסיון כ״כ הי' ולא כן
כמוך ונקדשמי לקיי׳ סתם אמר ולא נסה והאלהים

ע׳־כ צ׳ ד׳ עכ״ל כ״י ע״ד אך נסה ה׳ או נסה אלהים
ה' שנא' כ״מ שארז״ל  ע׳׳ש הוא ו

 נסה וסאלהים הכא כן וכ*ד
 אלהי' כין ולהפריד להכח־ן קדושי׳ לאלהי׳ הי׳ שהנסיון
 כחי׳ כל נסה והאלהים וזהו משם המתפשטים אחרים
א׳ פעם אכרהס אליו ויאמר כ׳ וככאן נסהו אלהים

 שם כי אכרהם אכרהם כ׳ ידך משלח אל אצל ולקמן
 אכרהם דהיינו שלו העליונ׳ הכחי׳ המגלות לו הי׳

 ה׳ דכר שזה ככירור ידע ואז דלמתא ואכרהם דלעילא
 כספק הי׳ לזה דלחת׳ אכרהם הכחי׳ רק הי׳ ככאן אכל

 כמדרש וז׳ש עשה ית׳ אליו אהכמו מגודל ואעפ׳׳כ
 כיצחק כי לי אמרת אתמול ואמר אח״כ כוכה שהי׳
 אמרת ואח*כ כו׳ נא קח אמרת ואח׳׳כ זרע לך יקרא

 לא זה שאמר מי סכור הי׳ אכרה׳ כי ידך משלח אל
 אחרת סטרא מצד הי׳ נא קח והרכור כדל זה אמר
 תשלח אל וא׳׳ל שזכו לא כרחמיו השי׳ת שאח״כ רק כדל
 הוא אני אלא הוא כן שלא הש״י לו השיכ ע׳ז כו׳ ידך

 והעלהו לי ושחטו אמרתי מי אכל נא קח המדכר
 שני את ויקח כו׳ ויחכוש ככוקר אכרהס וישכם וזמש׳׳ל אחמי׳ אסקמי׳ אמרתי

 רשאי חשוכ אדם שאין פרש׳׳י אתו נעריו
 יהא לנקכיו א׳ יצטרך שאם אנשים כ׳ כלא לדרך לצאת
 אמונו על רוככ והוא פ׳ על כלק וכפ׳ עכ״ל עמו הכ׳
 לדרך היוצא חשוכ לאדם מכאן פרש״י עמו נעריו ושני

 עכ׳יל זא׳׳ז ומשמשים וחוזרים לשמשו אנשים כ׳ עמו יוליך
 מכאן אמר למה ועוד זמ״ז משונים הטעמים ולכאור׳

 כאכרהס למה לדקדק דיש ונ״ל מאכרהם ולא כלעם מפ׳
 וככלעם החמור את כשחכש מיכף כו' שני את ויקח כת־כ

 ושני כו׳ על רוככ והוא ההליכה אחר רק כתי׳ צא
 מדת הדכר הי׳ שכאכרהם הוא שהענין רק כו׳ נעריו

 וכמ׳׳ש כדרך יחידי יצא אל מ״ח חז״ל עד׳ש חסידות
 אף רצה לא לכן כפרודא דאזיל הקליפה שדרך כזוהר

 את לקח החמור את שחכש ומכף לכדו לילך א׳ רגע
 חשוכ אדם שאין הטעם שם פירש״י ולזה כו׳ נעריו שני

 כדרך יחידי יצא אל וכשארז״ל מ׳׳ח על ורמז כו׳ רשאי
 עמו השני יהא כו׳ יצטרך שאם כדי אנשים כ׳ וטעם

 רש׳׳ימכאן פי׳ לא ולכן א׳ שעה אף יחידי יהא שלא
 נלמד הי׳ שלא אף זה את מחייכ הטעם כי כו׳ שאין

 ולא ארן דרך מטעם הטעם הי׳ ככלעם אכל מכאן
 ותרגום שפי וילך כו כתיכ שהרי כנ״ל מ׳׳ח מטעם

 להמדכק כפרודא אזיל והוא יחידי ואזיל אונקלוס
 כ׳ לא ולכן ארן דרך מצד כוונתו הי׳ וכודאי כקליפות

 מקפיד הי׳ שלא מפני שחכש מיכף נעריו שני את ויקח
 יוצא ארן הדרך ר׳׳ל כו' מכאן פרש׳׳י ולזה הנ״ל על

מכאן
א ר י  על קשור ענן ראה פרשיי מרחוק המקום את ו

 אף אליהם ידכר ענן כעמוד רש״י עד״ש ההר
 מראה יש ותאמרנה הרואה כזה היש שנא׳ שמואל עם

א פתחו על קשור הטנן ד מ הי׳ אשר ויש כ  כו׳ הענן י
 ככחי׳ הש״י אח רואה הי׳ הענן שע״י מזה היוצא עכ״ל

 הענן ע׳י שראה המקום אח וירא וז״ש קרוכ וככחי׳ יש
ק נא׳ כיעקכ וכן מרחוק שהי׳ מה קמכ בכחי׳ יש א

ה׳
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ה ויצא בס׳ לקמן פ׳1 הזה במקום ה' ד  יפקכ וייק■[ ב
ח ו ה ת ע ה  מרחוק המקום את וירא ודל ב׳ ב

כו׳ יפקב את שרא' בזוהר אימא י
״י והוא אחר באופן ול*נ פכ״ל  מקב בס׳ שסרש׳י פ
 מורא הוא הפחד והלא כו׳ ימן ומוראכם פחדכם וזיל
 לקמן ופי הרחוקים פל ומורא הקרובים פל פחד אלא
ש כו׳ מפחיד דקא חזיי׳ בדיה בשלח בס׳  ידופ וזה פ׳

 נורא בבחי׳ פובד הי׳ ויפקב פחד בבחי׳ פובד הי׳ יצחק
 אלקי אברהם אלקי וזהו כו׳ המקום נורא מה פ*ד

 הדל לפי נמצא כידופ ונורא גבור גדול אל יצחקכו׳
 יצחק שהי׳ הרי רחוק בחי׳ ונורא קרוב בחי׳ נק׳ שפחד
 תמימה פולה שהי׳ פ״י ואפשר קרוב בבחי׳ טובד

 הג״ה כמי כהוא חו״ל לצאת ונאסר
 בראשית הזוהר ודל נחי׳ נק׳ לק אלוה לו שאין
 דתרי בגין ו׳ דף וסביביו פ׳׳ד דין הוא ולכן קרוב

 חד לתתא שנימות פירש וסביביו מאוד נספרה
 ובגין יושף וחד יפקב מקום של ומיודפיו קרוביו

 זימנא מרי כתיב כך הוא וכן טליכם שמו שמקדש
 לרחוק שלום שלום הפקידה פ״י שמים שם קידש

 דא לרחיק ולקרוב פ״ד רחוק בבחי׳ הי׳ ויפקב
 מרחוק כמד״א יפקב הידופ ופ״ד לי נרא׳ ה׳ מרחוק
פ׳י ורחוק קרוב הוא שהש׳׳י  ומתצב לי נרא׳ ה׳ ו

 ולקרו׳ מרחוק אחותו שאין כמי לארץשהוא חו! שיצא
 כד״א יוסף דא מאמריפקב צמה פסוק ודם כו׳
 באו מקרוב חדשים ומאלהי מה׳ דרכי נסתרה וכו׳
 פ״ש וכו׳ נסתרה לחויל דרכו פ״י ר״ל כו׳

 שיקרא ר״ל ומאלקי מד׳ דרכי
 כמי דומה שאני יפבור משפטי אלהי יתברך הוא

 הוא ר׳ל ה׳ פולם אלהי התשוב׳ ובאתה אלוה לו שאין
 הארן קצות בורא וזהו חו״ל אפי׳ הטולם כל של אלוה

 את וירא ודש פ״ש זה בדרך מרומז שם הטנין וכל כו׳
הוא ר״ל מרחוק המקום  בבחי׳רסוק ראוהו הש״י המקו׳

קב כנ׳ל פ תי שראהא ד  אברהם בחי׳[רחוק]והבין שזהו ו
 ׳’יכול אינ' ונכן לחמור הדומה טם הן שנפריו פ״י שזהו

 שבו נפריו אל אברהם ויאמר ולכן קרוב בבחי׳ להשיג
 יחדיו שניהם וילכו כו׳וז׳שאח״ז החמור פם פה לכם
 יש לחמור הדומה פם החמור טם פה לכם שבו כנ*צ יצחק כמו אברהם קרוב בבחי׳ יחדיו שניהם ר׳׳ל

טמאי׳ בהמות לשאר ולא לחמור דוק׳ למה לדקדק
 ואמו ואביו הקב״ה באדם שותפי! ג׳ פ׳׳ד הפנין אך

ה  שהוא ומפני כו׳ פנים וקלסתר נשמה בו נותן הקב׳
 קר לא וגשמיות מרוחנית ממוזג הוא שותפי דבי קדיר׳

 הוא מם ויבש. קר שהוא הפסר יסוד הוא קר חם ולא
 מקבל ועי״ז נפליונים ונוטה רוחני והוא האש יסוד

 להם אין כי שותפו׳ להם אין ואוה׳׳ט מפליוני׳ הנשמה
 כחמרא ומגושם קר שהוא טפר ליסוד ונוטים נשמה
לחמור• הדומ׳ טס וז״ש לי׳ קרירא תמוז בתקוסח דאסי׳

 וטומאה קרי לשון ופירש׳י בדרך קרך אשר סי׳ וזהו
 צננך וחום קור לשון טוד זכור במשכב מטמאן שהי׳

 שפמלק כתוב xבזו וגם פ״ש כו׳ מרתיחחך והפשירך
 וכח דמסאבותא מדשין ובזיני גדולים בכישופי׳ נלחם

 וחכמי בישא דחויא מסטרא קרירות הוא הטומא׳
 הקרירות מכח ממית הוא הנחש שארס אומרים המבטים

 ורצס הקר יסוד הוא ופפר לחמו פסר ונחש שבו יתירה
ה .קרך אשר וזהו הזה בהקרירות בישראל ללחום נ  ה
 ט׳׳ד כו׳ תמים שם כתיב כו׳ השה ואיה והטצים האש

 אב בנה זה רבה אמר בנו ואת אומו בפסוק שארז״ל
 המקונים פ״ד וזהו הכלאים את להוציא שה שנ׳ כ״מ
 וזה כו׳ בישא פרבוביא בהו דלית ישראל פזורה שה
 והטצים ההתלהבות נק׳ האש והפציס האש הנה סי׳

ש  ואית רטובין פצים ואית כו׳ השר׳ פן אדם כי טד
 ובלא כלאי׳ בלי שה שיהא ר״ל השה ואיה יבישין פצי׳

 לגבו׳. כליל כול׳ לטול׳ ראוי שתהא פני׳ ובלא פרבוביא
 שא׳׳א אומר׳ אהב׳ מדת ר*ל כו׳ אלקי׳ אברה׳ ויאמר
 יראה לו שיהא דהיינו לו יראה אלקי׳ אלא שה שתהא
 דהיינו יחדיו שניהם וילכו לעולה השה אלהי׳ופי״ז מבחי׳

 שה כ׳׳ח ד׳ צו פ׳ הזוהר וז״ל אזלין כחדא והירא׳ האהב׳
 שה בי׳ ואתמר לפול׳ השה ואיה דכתיב לפול׳ איהו

 פכ״ל תמים איש הה׳׳ד זכר תמים
י ת: אלקים ירא כי ידפתי עמה כ  אברהם דהנ׳ א

הטקיד׳ נסיון הי׳ ולמה המש בכבשן כבר נתנסה
 אהבה פ״י הוא קדוה״ש טל פצמו נפש שמסירת אך

 שימסור ובאפשריהוא אהבתו לגודל נפשו שמוסר לבד
 הי׳ הפקיד אבל בו ולכיוצא ולאשמו בנו לאהבת נפשו
 לקיים לירא׳ צריך הי׳ אכזריות ההפוכ׳ מדה פ״י

 כי וזהו בדא דא לאכללא בזוהר וז״ש כשלימות המצו׳
 בירא׳ כלול׳ ואהב׳ באהב׳ כלולה ירא׳ אתה אלקים ירא
 א׳׳ד לעול׳ יוצאה הוראה שממנ׳ המוריה במדרש וז״ש

 להורות הורא׳ פי׳ .פכ׳׳ל לפולם יוצאת יראה שממנ׳
 פיקר כי •ראה ולמ״ד כו׳ בדא דא לאכללא שצריך

 היתה הירא׳ להתגלות זו עובדא
י  כו׳ חשכת ולא אתה אלהי׳ ירא כי ידטתי עתה כ

ידעתי. עתה מפלה כלפי שייך היאך מקשים
׳ גדול כי ידפמי פתה כתיב ביתרו דהנ׳ והשבתי  ט
 פכ׳׳ל ביותר ועכשיו לשפבר הייתי מכירו שם ופרש׳׳י

 והדל הוה ועתה עבר לשון הוא ידעתי י לרש״ דהוקשה
 לשעבר הייתי מכירו פירש ולזה אני יודע טתה למימר

 בו כביכול והידיעה שהבחיר׳ ידוע כי הס׳ וכאן כו׳
 ירא כי אברהם מעשה להשיית ידוע הי׳ נמצא ית׳

 ולפרסמו אומו לגלות כדי הי׳ הנסיון אך הוא אלקי׳
 אל מכח ויוציא בכחו שיש מה פצמו הוא שיכיר .כדי

 שידעתי מה נתגלה פתה ידעתי פתה וז״ש הפועל
מה. ביריעה אתה אלקים ירא כי מכבר הקדו

ויקרא



^ה׳ צמח ר לצביוי
| ^ ל ן ל י  אשר יראה ה׳ ההולו המקום שם רהם3א ו

 כססוק שנד׳ל ט״ד יראה ה׳ כהר ר\ום יאמר י
 יראת היראה כחי׳ כ׳ לצדירך שיש צדיקים אל ה' פיני

 מהכורא מושגחים הם וטי״ז הכושה ויראת הרוממות
 אמר׳ שזהו ונ״ל ט״ש שמאל טין ומכחי׳ ימין טין מכחי׳

 יראה שנא׳ הראיי׳ מן פטור מטיניו כאחד סומא רז״ל
 ליראות כך טינים ככ׳ לראות כא שהוא כשם יראה

 טין מכמי׳ מושגח שיהי׳ שצריך כשם ר״ל טינים כב'
 טל לראות צריך הוא כך ית׳ מהכורא שמאל וטין ימין

 שם אכרהם ויקרא וזהו כנז׳ מינים כחי׳ ככ׳ הכורא
 המכללות הי׳ הטקיד׳ ט״י כי יראה ה׳ ההוא המקום
 היום יאמר אשר טינים ככ׳ יראה וזהו כימינא שמאלא

 ר״ל ירא׳ לו יאמר היום לרגל שיטל׳ מי ר״ל ה׳ כהר
 ה׳ כהר יטלה מי ט״ד או טינים ככ׳ כן כמו שיראה

 כ׳ ככחי׳ יראה להקכ״ה להמקרכ שרוצה מי שר׳׳ל
 שככללה הכושה ויראת ה׳ יראת שהוא הנ״ל פינים

האהכה
H J H פרש״י אחיך לנחור כנים היא גם מלכה ילדה 

 שכטים י״כ אכרהם למשפחות משפחותיה השוה
 הג״ה את וירא ט״ד שזה אמרתי
נכללו הפקיד׳ ע״י כי יטקכ את שרא׳ מרחוק המקום

שכטמי כחו״ג קצוות הו׳ ואח״זאמרלוהמלאךכינ
נטשו וטי״ז כידוט גכולי מי״כ הכלול׳ השכינ׳ היא

לטומת וזה גכולין י״כ כ״י וזהו שכטים י״כ נגד אלכסון
אלהים טשה זה נשכטמי

צ ^ ר ד מ לפרי קרמ׳ והקליפה נמכרך אכרהם ב
היא גם ילדה ולכן שנ׳ ככוככים

 י״כ נגד י״כ נמכרך יצחק כו׳ השמים ככוככי
 יטקכ אשרכו׳ כחול שנ׳ כחול

 כהפטורח מ״ש ט׳ כו׳ זרטך והי׳ שנ׳ כטפר נמכרך
 כ״י מספר והי׳ הכהן כרכי׳ ר׳ אמר מדרש טל כמדכר

 כיישני׳ רחמנים מדות ג׳ הם אלו כרכות ג׳ פ״ש. כו׳
 כחמה לא המדרש ט״ד ככוככים נמכרך אכרהם ג״ח

 החמ׳ וכושה הלכנה וחפרה שנ׳ כושה להם שיש ולבנה
 ומצדיקי שנאמר למולם כושה להם שאין ככוככי׳ אלא

 שכוש הכושה שורש והטנין וטד לטולם ככוככים הרכים
 הוא ואצלו .לו צריך שהוא הימנו למטל׳ ממדרגתו

 חסד גומל שיהי׳ נתכרך ואכרהם דכסופא נהמא
 כושה מידת הפוך הי׳ אכרהם נמצא יכוש וצא לאחרינ׳

 שארז״ל כמו צריכה הכושה שמדת וידוט גו״ח והי׳
 הכושה זו מחטאו לכלתי פניכם טל יראתו תהי׳ וכטכור

 שלח אומר כו׳ מוכר כשאדם תדטו יכ״ז ר׳ שאמר וכמו
הו וכשארז״לטל כחול יצחק נמכרך ולכן אדם יראני  דטמנ
 וחין כצי אל מכלי שמטלטל כחול שנמשלו ישראל כחול
 קולו,וכמ״ש ירים שלא הכישה ממדח וזה נשמט קולו

וכושה ג״ח מדוח שב׳ ומפני ט״ש לכנו כאגרת הרמכ״ן

 אמשייר צי .הפוטל אל ויכח הג״ח להוציא מונטי׳ הם
 לקבל כוש והטני ־ לכומלו להטני טצמו ישפיל לא

 פ״כ יכיישהו שלא לגומלו ימנט הטשיר וגם ממנו
 הטשי׳ ויכול השפלו׳ טל המורה כטפר יפקכ נמכרך

 יכייש שלא כ׳ מכח ימנט לא וגם להטני טצמו להשפיל
 זה מכור ימנט שלא לטשיר יכריח הרחמי׳ כי הטני אח
 וזהו כחו״ה וכמ״ש כאכ לו שכואכ כמו הוא הרחמי׳ כי

 טליה אשר לכל מזון מיני כל שמצמיח הטפר כחיי ג״כ
 יפקכ כיח אל ה׳ אמר כה ס׳ פי׳ וזהו רחמים כמדת

 טמה וצא יטקכ יכוש טמה לא אכרהם אח פדה אשר
 והשפלות הרחמי׳ מדת הוס יטקכ פי׳ כו׳ יחורו פניו
 לגמול החסד מדת שהוא אכרה׳ אח פודה הוא

 יכול השפלות מדת שט״י לנו זכר שכשפלנו וז״ס חסד
 דוח׳ והשפלות הכושה את דוחה הרחמים כי ט להשס

 ר׳׳ל יטקכ יכוש טמה לא וזהו כו׳ החסד גדלות את
 ורחמי רחמים שהוא יטקכ מדת ט״י יכוש צא הטני

 החוורות מ״מ וש״ח כנ״ל לגומלו ומוכרח טליו הפשיר
 הוא יטקכ מדת לזה . הטשיר גדלות מן לו יהי׳ פנים
. להטני כן כמו טצמו משפיל והטשיר שפלות כמי׳

״־חוורו פניו לא ולזה

שרה חיי פרשת
 התחילו ודורש יושכ ר׳׳טהי׳ במדרש שרה חיי ויהיו

 מה אמר כו׳ לטוררם ביקש מנמנמין הצבור
ק׳ נ״ל כו׳ מדינות קכ״ז טל שתמלוך אסתר ראתה  ד
 להקב״ה יצחק שאמר אימא דהא שרה חיי ויהיו בפסוק

 אינו החיות שבלילה מפני וכטטם דלילותא ל״ה דל
 שני אמר והיאך במיחה מששים א׳ שהשינה מפני חיות

 אך בלבד הימים אלא נחיות נחשב לא הלא שרה חיי
 ניים הוי לא וט״ד דא ידט ודוד שכ׳ הזוהר ט״ד י״ל

 איננו לטשיר שהשבט ומוכן ט״ש כו׳ נישמי משימין יומר
 רק לישן מנחת אינה הקדושה ונטימות לישון לו מניח

 וימיו וזהו בשרה הטנין וכן חי דוד נקרא ולזה ההכרחי
 כמבואר המלכות בחי׳ הימה ואסתר כו׳ שרה חיי

 שממה לא שנים קכ״ז שכל מזקנמה ולמדה בהמקובלים
 שתמלוך זכתה וטי״ז כן כמו וטשמה דמומא טטמא

ה וזהו מדינות קכ״ז טל  זהטנין כו׳ אסתר ראתה מ
 שכ׳ ט״ד וזהו מטוררם היה זה נדרש ולזה מבואר
 כו׳ שנה מאה וזיל זו פרשה ריש מורה לקוטי בספר

 כמר בח*׳ הוא שנה מאה הכתר ובחי׳ ראש בחי׳ שרה
 שבכתר חו״ב בחי׳ הם שנה טשרים מ״י כלולים י׳ שבכחר

 שבכתר תחתוני' ז׳ הם שנים ושבט בלבד ך׳ טולים שהם
 טמיד׳ שהימה שרה חיי ותחלסהיו מחרים הס שאלו

 חיי שני ים קרו אותם שמימה ואמר השנים אלו לחות
נחי׳ שמסמר וירוט טכ״ל אמ״כ שלס נטשו כי שרה

כות ייי̂י



צמחה׳
 חי׳3 שהוח שרה של השנים מן לה ונמשן המלבוח

 כו׳ וימליכה בראשה מלכוח כמר וישם למלכות כתר
« ל ו  בנים של מולן הוא אבות של זכותז שאח׳ל ט׳

א ת כוח שרה של והמיות פ״ש וכמ״שבמ׳ ט  וכמ״שש ז
 .לשובה וו גם ^וע״ד לשובה שוין כולן שסרש׳י וכמו
ד ו  לשובה שוין כולן ופרש׳י שרה חיי שני בספור! ע
ד סכ׳ל  ובי כו׳ חיים ושנוח ימים אורך כי שארו״ל ט׳

 אלו אלא חיים של שאינם ושנים חיים של שלים יש
 חיים של שנים נק׳ לשובה מרשה לו שמחהסכין השנים
שדו  השנים שכל לרמוו שרה חיי שני הפסוק שכפל מה ו

 שנוח כולם ונקראו כלל רשים היו ולא חיים של היו
 בוה למשל׳ כמ*ש לשובה שוין כולן רש*י שפי׳ וזה חיים
ד ומ״ש  שרה חיי שני אמר ולא שרה חיי ויהיו מקו
ד׳ ואח׳׳כ בו׳ שנה מאה דלמשה של וסמך ק  השנים מ

 ימי ויקרבו הזוהר ש׳ל שרה חיי שני ואמר להחיוח
 הוא והזמן הזמן הם הימים ובאמח ש׳׳ש כו׳ ישראל
 באמח אן נצחי קיום להם יש איך ושבר וכשחלף סיבר

 שנחהווה הימים האורוח אך אין ששבר ומה שובר שהזמן
 נקרא זה וט״ש נצחיים הם הצדיקי׳ של ומש״ט חורה ט״י
 אמר שבקול׳ וזו ושני׳ ימים כן במו שחלפו אחר גס

 השנים ש״ש נקרא החיוח שנים מאה כו׳ חיי ויהיו
 שני וזהו שחיחה החיוח ש״ש השני׳ נק׳ שמיחה ואמר

 כו׳ הורש כן ימינו למנוח בפסוק י״ל וכד״ז שרה חיי
 א״ר הולדו מיום המוח ויום וז״ש ויקהל המדרש ש*ד
 אמח הגדול לים פורשוח שהי׳ ספינוח לשני משל לוי

 היו שיצאח זו לליוין נכנסה ואחה הלמין מן יוצאה
 בה שמחין הכל היו לא שנכנסה וזו בה שממין ככל
 זו כאן רואה אני הדברי׳ חילופי אמר שם הי׳ א׳ פקח

 שאינ׳ לשמוח צריבין הכל הי׳ לא הלמין מן יוצאה שהיא
 מזדוגי׳ ימים ומה שומדח היא פרק באיזה יורשים

 ככל היו ללמין שנכנסה וזו לה מזדווגי׳ רוחוח ומה לה
 ויצאה בשלו׳ שנכנסה יורשים שהם לפי לשמוח צריכין
 מה למיחה לו מונין נולר אדם בך הים מן כשלום

 שנותיש ימי שאמר אחר ושד״ז שכ״ל לחיים לו מונין
א כן הודש בן ימינו למנוח אמר שנה שבמים בהם  הי

 שחס שהודש והחפלל נכון ר״ל צלסמד בנוח כן מלשון
 שבשש בו׳ והנחם כו׳ ׳0 שובה והוא ימינו למנוח נבון

 בוקרן שהוא והחחי׳ הגאולה בוקר שהוא כו' בבוקר
 מדרש ש״ד שרה מיי ויהיו אחר ־ן ־ >יימי׳ של

 הרוצ׳ שאחז״ל ועיד שלה נקרא הצדיק גון> שב׳ הנפצם
ש ויהיו שרהר״ל מיי ויהיו ו/״ש א״ש ימית למיוח  החמו
י הגז^י חיוה וקיוס  מאה בן שהוא תמיד שיחשוב ע׳

ח שנ-הכאלו  שסק שוס לו ואין ובנזלמןהשולם וסבר מ
 הס׳י וכמ״ש חמיד השליון בשולם והוא שוה׳ז שס

 בנכסי ונוחן נושא ף בן שאחז״ל ש״ל שנה ופשרים
בלכסי ולמן ליקא יכול הגדלוח הקנל ע״י שהוא אכיו

לצביחיי
 אביו כבוד שהוא במה ויקם אומר לגזור שבשמים אביו

 וממכרן מקח מקחן הפשוטות פ״ד שנים ש3שבשמי׳.וש
 הגופנית שנייני רל ומקחן ואילך• שש מבן והוא ממכר

 ויכלכל באמונה ולחן לשא שיבול היינו מקח שצרו של
 אלו מחשבות השינוי במי׳ שרה חיי שני במשפט דברי׳

 שני ימי ואלה כתיב ובאברה' הגוף שהוא שרה חיי הם
 והשני׳ הנשמה הוא אברה׳ כי חי אשר אברהם חיי
 כי שלו החיוח שם של חיותו בחחלח מכף נק׳ שלו

 שהם השנים בבחי׳ היחה לשול׳ בואה קוד׳ הנשמה
 לשול׳ בואו קודם ר״ל חי אשר וז״ש הזמן מן למשלה
 הוויות ס׳ מן היו שלו ששנים לק״ח בספר וכמ׳ש

ה הוא וסז״א ק״ל השולי׳ החסדי׳  ולכן קמ״ה הרי מ׳
 להחיות השני׳ הקדי׳ אברה׳ מיי שני ימי ואלה אמר
 באגרה׳ ומ׳ש .כנ׳׳ל הגוף בחי׳ שהוא בשרה כן ולא
 פטורה אשה כי ימי אמר לא ובשרה אגרה׳ חיי שני ימי

 הימים בכללות קדושה קונית ואינה גרמא שהזמן ממ״ט
ק  קדושה קנחה הנשי׳ מגיירת שהיחה פ״י שרה י

 במיא ובמיש בחור׳ שנותיה נמנה ולכן שנים בכללות
 זקן ואגרה׳ לקמן שכחבתי שיד או ימי כתיב לא ולכן
 מי שארזיל סיד שהוא שם וכ׳ בכפלין בא בימים בא

אלכו כסלי׳ ימיו מספר טובה לואשה שיש אמרו שדז  ו
 אשר פשמים שני היו חייו ימי שריל כו׳ מיי שני ימי

 של שנותיהם בתורה נמנה לא למה נשאלתי • כסלים ימיו ומשפר קש״ה חי כי חי
 מרים לאה רחל רבקה בגון הצדקניות

 או״א כל נמנו הצדיקי׳ ושנוח שרה של שנותיהם רק
 הימים בכללות קדושה שקנה רומז ממנין כי והשבחי

 למוח ישראל ימי ויקרבו פסוק סל הזוהר מן כנודש
ח ונשים רו  מכללות קדושה קונים ואין שהז״ג ממ״ש «וו

 מחמת שנמנה ושרה שנותיהם נמנו לא לכן הימים
 • סימים בכללות קדושה וקנחה הנשים מגיירת שהיח׳

ת ל ע  רב נ״ג דף שירובין במס׳ איחא המכפלה מ
 וח״א מזה לפנים זה בחיס ב׳ מ״א ושמואל

ט זשגיז בחים ב׳ למ״ד בשלמא גבו טל ופלי׳ בית  היי
 מאי מזה לפנים זה בתים ב׳ למ״ד אלא מכפלה דב׳

פ שכ׳ל-יפורש בזוגות שכפול׳ מכפלה  לקית• בס׳ ןג״ש ש׳
 ופ״א המכפל׳ משרח כחיב פ״א למה בזוהר הקשו וז״ל

 והשנין המכפל׳ שדה משרת ופ״א המכפל׳ שדה כתיב
 המילוי כי יחד הויוח ב׳ כי דהר\״ן בין בשם זה כל כי

 בסול הוא כי המכפל׳ נקרא זה ולשם השורש כמו הוא
ה וכןו״ו כפול׳ י׳ ו״ד׳ מילואו י׳ אות בי  ושם כפולין הי
 בח סוד הוא כי אברהם בה נקבר ולכן בכל גי׳ זה

 נקברו ויפקב יצחק וגס שמה ובכל אבינו לאברהם היתה
 בי הסדר נבאר ושחה בל מכל בבל הס כי בה
מ׳ נקרא הכפול׳ ראשונ׳ ס׳ צ בפ א הי כי ל׳ כפ מ ה ח סר  מ

ס ממרה זזושלפעמי׳^ מפרק נקרא שלה והמילוי סה
ה׳



לצביחייה צמח
 מכפלה נ׳ שלפעמים וזו שמם מכפל׳ «ןרא הב' הי

 שני׳ וה׳ המכפנה מערח נקרא יחד ויהממנרם שמם
 נקרא שלה המילוי ה׳ ועם המכפל׳ שדה נקרא שבשם
 ד׳ שוד הם תהין ד׳ שוד אמנם המכפל׳ שדה ממרח

 חלקים ד׳ יש וכנגדם מבונוח וב׳ בינות ב׳ בינה חלקי
 ועיין עכ׳׳ל אחר ב״ן שם ויש המחמונ׳ שבמ״ל אחרים

 לאה הם ועליה ביח בי לק׳ח בשם קרח בפרשה מ״ש
 עלי׳ בני ראיתי ובשוד בעלי׳ חישן נשרפו בשוד ורחל
 לפני׳ זו במים ב׳ ח״א הנ׳ל הפלוגמא ועד״ז מועטין והם
 לפצים זו ותבונה שבינה הבינה מן ב״ן שם על רמזו מזו
 הג״ה אח בעצת׳ כוללת הבינה בי מזו

 חעה בי לק״ת וז״ל ועלי׳ ווז״אבית כידוע התבונה
 בזווג אמוון ך״ב גי׳ שבמ*ל ב*ן שם על רומז גביו על

 ולפעמי׳הדינין עליון נקרא המ״ל ובללום המחתונ׳
 בעלי׳ נשרפו מקיפין ועליה הבית שהם ורחל לאה

 בני ראיתי בסוד ומשני בפשושו כו׳ בשלמא ופריך
 מועשים והם עלי׳ עצמה שהבע׳ בזוגות שכפול׳
 הבית ובערן ע״ש ט׳ והתבונ׳ ההיי׳ץ בזוגות כפולה
 יש שנפלו והעלי׳ ולכן ההי״ן בזוגות בפול׳ עצמה

שליש העלי׳ לבעל מכפלה נק׳
ם ה ר ב א  שזה אפשר בקרקע כו׳ בימים בא זקן ו
 שליש ללאה שיש ע״י שקנה זה זקן שארז״ל ע״ד

 פד שהיא ז״א קומת כ״ז מ״ח זקני וארז״ל מכמה
 וב׳ דז״א ת״ח שליש וז״ש מתוספת דעתם שמזקינים

כמבוא׳ לרחל שלישי׳ בא חכמתו ר״ל זקן ואברהם
 שרמזו וזו במקובלי נקרא למה שאמז״ל ע״ד בימים
סנהדרין ‘במס רז״ל היינו ובא בא שהוא עוה״ג

 צדק ושפעמם ז׳ דף תאו׳ חיי׳ וע! שמוסיףוהולךוע״ד
 אחיו ובין איש בין שחכמתו בימים גא וז*ש באה

 בין אפי׳ יהודה א״ר יום בל היינו בימים מתוספת
 פירש״י לעלי׳ בית ברך וה׳ חכמה מוסיף הי׳ ויום
 אנשים נין ב׳ מדלא הימים בכל ר״ל בבל אברהם אח

 בין אלא אהים בין או הקב״ה מברכו הי׳ לעיל הנזכרים
ובין גדול שהוא איש חכמתא יהיב וע״ד בחבמ׳

אל קפן שהוא אחיו כל שמחכים מה וכל לחבימין
שהוא שהבית תאמר יוסר מברכו הקב״ה הי׳ יום

העליה מן מעולה אמר אבא ר׳ במד״ר בחכמה
ב לחיי מפולש בכפלין בא והעלי■ הגדול יקח עוה׳

אלא הקשן יירש עובה אשה לו שיש מי ע״ד
 בדמים אומן העלה מפני והוא כפלים ימיו משפר

 עכ״ל חלוקתן והשוה תענוג תענוגי׳ מיני ב׳ לו שיש
 בין רמזו הנ״ל וע״פ כסות שאר לה משפיע שהוא א׳

הט ועונה ע״ש עשו הוא איש מקבל שהוא במה ו
ובין ציד יודע איש ימיו מספר ולזה ממנה תענוג
 ע״ש יעקב הוא אחיו ומ׳׳ש בכפלין בא וז״ש כפלים
אחיו יצא כן ואמרי ע״ד הוא עוה״ב לחיי מ&ולש

ת כשאדם המחקרים שכתבו לעלי׳ בית בין אפילו  מ
 הולך הוא ושממה עובה ממוך וזהו ורחל לאה הן

 שהוא ישר ברדך עוה״ב לחיי ועיני רז״ל שאמרו
ת לאה מ  המת אבל סוב אל מעוב הולך שבכמה ר
 לקבל יסל אינו צער ממוך בגורלו מפול שלא

 הילד כדמיוז מוה״ב הנעימות הי׳ ויוסף עשו של
 במושך דר הוא אמו בבשן כשהוא עשו יסן שלח ממירא

 יכול אינו העולם לאור וכשבא במ״ש ברחל עיניו
 בוכה הוא ולכן מכף מאור לסבול ורחל יוסף נגש ואחר

 סימן שמור! מתוך מת רז״ל וז״ש ועשו הבית הוא כי
 שהי׳ אביע אברהם ולכן לו יפה יעקב אך הגדול הוא
 בדרך הלך בעוה״ז בטובה ג״ב מם איש נק׳

 עוה״ב לחיי מפולש לשתיהן זכה ולכן
ד אוהנים יושב כמ״ש  ד בבל אברהם את ברך ל
ק רחל ואוהל לאה אוהל  יורן ד נחמיה ור׳ יו
 לו אמר נקבה לו שנסן רrא הוא איש הסוד וע״ד

 מלך של ביתו עיקר נחמיה ר' הוא אחיו ובין ז״א
ה׳ אלא ברב׳ בה כתיב אין הוא והבית יעקב  ו
 הי׳ שלא בכל אברהם את ברך לאה והעלי׳היא רחל

ר כל בת לו ק  ע*ד פ״ ע״כ. ע
ת שהוא שמה ובכל אבינו לאברהם לו הי׳ בת ר  ׳׳כל ״

 יודן ר׳ מאמר ווה בנ״ל בל הנק׳ מצדיק מקבלת שהיא
 מלך של כימו עיקר נחמיה לר׳ והוקשה נקבה לו שנתן

ה לתחתוני׳ ברבה זה שאין ר״ל ברכה בה כתיב אין מ  ג
ה אלא לבד שמקבלת מ  נק׳ הוא לתממוניס שמשפעת ג

 הסי אלא המקבלת לבתי׳ בכל ליי אוקמח ולמה ברכה
 בכל של והב׳ מיקר כל בת לו היי שלא בכל כך הוא
* משפיע שהוא כל במדת שברבו השימוש בי״ח הוא

׳  ולמעל׳ הארץ ואלרץ אמר ופרש׳-יולא השמים אלקי ך,
 אלסי הוא עכשיו אייל כו׳ ואשביעך אומר הוא

 כשלקיזני אבל הבריו׳ בפי שהרגלמיו הארן ואלסי השעי׳
ח ט ״ שלא הארז אלהי ולא השמים אלהי הי׳ אבי מ  ה

ת רגיל הי׳ לא ושמו בו מכירין עולם באי א  וטיל מ״ב כ
 מ׳ כוזזניא חכימיא למהוי שרו שאחז״ל מה פי׳ שזה
 שע־י שר״צ שבשמיזם אבינו על אלא להשפן לנו ואין

 לפן השמים אלקי רק נקרא הוא המעשים המקלקלות
ם ידיה על צמידים ושע ט׳ זהב נזם האיש ויסח שבשמים אבינו על אלא כוי לנר אין אמר  מ

 בהספור פע׳ש אפה על הנזם וישם כתב שלא י
 שאליעזר הזא הענין ט׳ אפה על הנזם אח ואשים

 בג׳ לקונו כמרים הקושר הוא ט׳ ביתו זקן עבדו הוא
 זלכן ע*ש הנואל המלאך בד״ה ייחי בפרשה הנ״ל בחי׳

ת הראשון. ספור פעמים. ג׳ במורה שיחתו נכפלה מ  ו
 שגעסצס הקשירה והיא המעשית לנפש כינר הנערה
rCt»*sp'io ידים שה err סל צמידם וז״שזשני העשי׳

ם&ור



ידלצפיחייצמתה׳
ל0  שם ולדא הדבור מהשלמת הקשירה to סבי «

י וסיסור הרוס כלי שהוא אפה מל הסם אס ואגדס ג  ג
 ולא מש׳ אשר הדברי׳ כל אס ליצחק העבד ויססר היא

 מרס כי המחשב׳ מהשלמס הקשירה הוא שיחסו גש׳מז
 וזהו ובהירוסס וזכוכס סמחשבזסססירוקס סיקלס יצחק

ספבד  המחשב׳ ספירוס שהוא נשמה בחי׳ ליצחק דספנ׳
ה ס לי ״ שיז רסןכו׳ אנוס מבדי של שיממן ס׳  כי מחו

ן ס ח  יפה שדקדקו וזהו בי״ס הפולמוס כל נקשרו מ
 טוד מצינו דלא אבוס טבד של שיחסו יפה 1דהדא שיחס!

ד ג מ לג׳ רמזו אך זה כיא אבוס מ  מפלוס קשורי פ
ד שהם «*ל ב  שהמפלהממקן במקונים וכנזכר אבוס מ
ד של שיממן יפה פ״ש הנגלית סמורס מן יוסר ב  פ
ס של מסזלסן אבוס ר  צריכים מ״ח שיחס הילוס מ״ד ב
 רשוס בדברי אפי׳ גמל בדבקוס ששיסמן דהיינו לימיו
ן ז  נוטים וכשהמחשבוח גג׳׳ס הם והאבוס כשיל ^

ם למנירס סוי ח ס  אבוס מבדי נקראי׳ הגוף בפלני ס
 בדביקות הגג׳׳ס אס מבד בפבודת שטוגדי׳ מ״ש

 נק׳ גג״ס בלא והס המורה לטרני ניסין ססנמזשבובשו
 שהשיח׳ אנוח מכדי של שיחסן יפה וזהו ברם של מורמן
tv o וכמ״ש דור״ח כלא שהם בניס של מחורמן ודחימו 
א *  דאמרי רוחין חפח הזוהר ט״ד שמטחי וסור «

 אורייח׳ טביד קא הא דא״ב יחיד ולא כסשטי׳ לאורייתא
 מבדי של שיחחן יסה וז״ש ט״ש כו׳ דהדיוטין טמילין
 דחזינן בניס של מחורמן שיפה ידטינן ומהיכן אבוח

 שיפה מוכח ובודאי הבנים אצל מורס נטשה ששיממן
כו׳ שיממן

V I וטל רן למה רש״י פי׳ החוצה האיש אל לבן ץ 
 הוא משיר אמר הנזם אה כראות ויהי רן ימה

 וטל רן למה הכפל לדקדק יש טיב בממון פינו ונתן זה
 למשל ומסבב סיבה יש דבר בכל דהנס הפנין אך רן מס

 ודבדם סיבה נק׳ זה ממון להרייס סיבה הוא זס מו״מ
 וכיוצא וסוסים מגלו׳ למקן דהיינו המוסב אח המסבבים

 ומל סיבה איזה ר״ל רן למה ודש מסובב נק׳ למו״מ בו
 המסבב הרי זה הוא טשיר אמר מסבב איזה טל רן מס

טדז הסיבה ר\א בממון מיניו ונסן  גויס כל פ׳ יפורש ו
 שטסקו סבבוני גויס כל כחיב חמלה כו׳ ס׳ בשס סבבור
 כלי להס שמתקנים דר\ינו ולנצמנו ללכדנו הדבר במסבב

 שהוא טצמה לסיבה וכשבאי׳ וטרמוח וסמבולוח זיין
 ומקדימין להיפך טושין ואמ׳׳ז אמילם כי ה׳ בשס ללכדני
 וז׳ש להמיתני הסמכי׳ מסכנים ואמ״ז ללכדני הסיב׳
 אויניו כיד פטמים כמה דוד שר\׳ וכמו שבכור גם סבור
 בן דאבישי וכפובדא אמילם כי ס׳ בשס ודש וניצול
 שזרקו להמיחו מסובב הכין והאויב דוד שנלכד צחי׳

 ואוקמי׳ שס אכישי ואמר חממיו רומס והפמיד למפלה
וארפא שמיא בין

ן יכלו ולא אמילס בי ׳0 כשם סבבוני גויס כל יאמר א

 המסבביס טל יכלו שכבר סככוני גס סכור להמסב; אפי׳
 וככאן אמילס כי ה׳ כשס מ״מ להסיכה שהגיטו וסכוני
 חמלה כי סיכה לאיזה רן למה חמלה רש״י מקשה

 וטל אח״ז ולז״א המסככ מחשכ ואמ׳׳ז הסיכה כממשכי
 כי כו׳ הוא טשיר וטז״א מסככ איזה טל רן מה

 הגבר ברוך וק״ל.וטד״ז הסיבה קורס המסבב בהטובדא
 הסיבה שהוא בה׳ יבטח ר*ל כו׳ בה׳ יבטח חשר

 שהוא חאמר ושמא הסבות וסבח הטיל׳ טילח טד״שכ
 המסבב מבטחו ה׳ והי׳ טז״א המסבב ולא הסבה רק

 ה׳ והיה או הבטחון דבר המסבביס דברים הבטחון
 :בו שיבטח בלבו ונוחן מסבב שהשי׳׳ח מבטחו

ו ר ג א י  או רט אליך דבר נוכל לא הדבר יצא מה׳ ו
ה לטיל שכתבחי ט״ד טוב ד  הנזם ואשיס ב

 טוב ששס ביצירה מחקן הי׳ בהספור נמצא ט״ש כו׳ טל
 וטי״) ט״ש מ׳ הגואל המלאך בפסוק ויחי בם׳ וט׳ ורט

 כלל רט אין ששס בבריאה יצירה נכלל כיצירה החקון
 המפש׳ כמולס מופחיוח כהחגלות הדכר שנחגלה ופ״י
 הכריאה מפולס הדבר יצא מה׳ שבודאי בבירור ידמו

 פולמוס ג׳ דרך היוצא ס׳ דבר והוא למשי׳ ומיציר׳ ליצירה
 שהדבר סוברין ר\׳ במשי׳ ההגלות הי׳ לא אס אבל הנ״ל

 לטוב להטות הבחירה ושם טויר ששס לבד היציר׳ מן
 כו׳ הדבר יצא מה׳ וז״ש בטשי׳ נמגלה ולכן לרט או

 שמכל רק לבד [אינו]מיצירה שהדבר ר״ל רע או טוב
טוב רק ששס בי״ם

ן פ ו א  זוהר ט״ד כו׳ נוכל לא הדכר יצא מה׳ אמר כ
.הקרס יצא מי מכטן ודל ל׳ דף כראשית

 מה לשאלא וליח לשאלה דרןיימא ההוא ודאי מי מכטן
 ולא למנדט דנפקן אחר לשאלה אלא לחתא ומה לטילא
 ולא לשאלחא לנןיימא אלא יכלין לא דהא לי׳ למנדט

טדז טכ״ל כי׳ למינדט  קיימא דלא דכר טל הלשון נופל ו
דז הדבר יצא מיני׳ דנפיק אחר רק למנדט ט  יצא הדבר ו

. כה״ג מפי יוצא השם כשהי׳ מ״ש וכן כו׳ המלך מפי מ׳

̂£זת תולדות פר
 בס׳ שב׳ ט״ד כו׳ אברהם בן יצחק חולדות ואלה

 הדבר יצא מה׳ . שרה מיי בפרשה דל לקית
ה מהר יצא מהיכן אר״ל ד מו  וחהיאשה מן אומר ר׳ ה

 לא לפיכך דנוק׳ מסטרא היה שיצחק לפי אדניך לכן
 שורה היה שמימה וטור כנוק׳ היה הוא כי זיווג לו הי׳
א ומהיכן מוח יורדות היה רגליה כי כו  זיווג לו נ

ה מהר ד מו  אמר. נטיכור ומזרה נשממו יצאה אז כי ה
 להיומו פחה טד כי אדניך לק אשה וחהי מן אומר ר׳

 . אשחך לשרה כן אלא בו הוזכר לא דנוק׳ מסטר׳
 בן להיוח חזר וטכשיו מסטרהא היה כי בן ולשרה

כי י״ל וטפ׳׳ז טכ׳׳ל ארנין לבן חכה ומהי ודש אברהם
5ימק



לצביתולדותצמחה׳
'3p8 מסס׳ דינא ומשו .לדכורא מסמרא רממים שיס 
7»pועשו יטקכ הם . יצחק חוללוח אלה ון־ש . ׳ 

טיי׳ כא יסקכ ומשיש פרשה5 האמודם ס  ‘הי שיצחק מ
ך לק אשס ומהי כל*א רהם3א כן  ופשו כנ*ל אמי

 וכשמת יצחק את הוליל שאכרהם לנוק׳ מסטרי׳ כא
ק׳ מסטרי׳ היה ההוללה  ומן מ*ל כן ולשרה כמ*ש מי

ד׳ נ׳ ס ס . יצחק חוללת היו הניל ס ע׳  יכואר הנ׳ל ו
 אמרח ואיך אשתך הנה אך ליצחק אכימלך ויאמר ס׳

 ‘טלי אמות סן אמרתי כי יצחק אליו ראמר היא אחותי
 אכרהם והלא מסיו שקר הלכר יצא איך מ*מ וקשה
ק  שלא כו׳ אכי כת אחותי אמנה וגם ואמר טצמו חי
 נוק׳ ככמי׳ קולם היה שיצחק הטנץ אך .לכריו ישקר
 זו וככחי׳ אחותו רכקה היחה הכמינה וכאותה כניל

 ר׳ל אמרתי כי וז״ש .כנ׳ל כו שירה המיתה היתה
 הכחי׳ וכזו סליי אמות סן אמרתי נוק׳ ככחי׳ כשהייתי

כניל וז״ש אחותו היא
א3 ד  שר טיל כוי אכרהם כן יצחק חוללוח אלה א

 היראות מלרך כו׳ ההולך ה׳ ירא כל אשרי
 .כלרכיו ההולך לזיא > מהמיראו יכלחו ככל להתרחק

 גורמת הירא׳ כי חטכול אוחו תירא אלהיך ה׳ אח וזיס
^ ולכן חטכול אוחו לזיא החרחקוח  מאהכה כי אהכה צ

 גורמת אינה יראה ההחקרכומ.רקשאהכהכלא גורמת
 ממלריגה היא והמכולה כשווים אהכה יש כי כ״כ מכולה
 איט שחושכ להיראה צריך לזה רמה למלרגה שסלה
 וסובל האהבה ט״י יח׳ אליו ומחקרכ יח׳ נגלו כאין

 להיינו ולטבלו אלהיך ה׳ אח לאהבה כתיב לכן מסס
 אלה וזיש באהבה והיראה ביראה כלולה האהבה שמט׳
 מוללחיהם טיקר שהיא מט״ס להיינו בו׳ יצחק מוללת

ס ריל אברהם ט׳  היראה שהיא יצמק מן באים המטי
 הש״י אל שמתקרב האהבה ט״י כי האהבה אברהם בן
 היראה יצחק את הוליל האהבה אכרהם היראה לו בא

 אח המוליל לכר במו הוליל אלא בחיכ לא ילל ע׳׳ל
 .מט״ס היראה אח מוליל׳ מאהבה כן רנקבה
 בשם שמטתי בו׳ לה ולא לו סרש׳י ה׳ לו דעתר

 גסרש״י ללקלק יש למנה כך שהסי׳ א׳ גאון
 לתפלת רשע בן צריק תפלח לומה אינו איפכא שמליל

 אבינו ואמר טקיבא ר׳ ירל אימא אך צליק בן צדק
 והספם כו׳ מזה גדול שזה מפני לא בו׳ ונפנה מלמו

 ולזה יומר נכנט מיה ולבו גרים בן היה טקיבא שר׳
 צדק תסלח לומה שאינו ומחרן לה ולא לו וז׳ש נענה

 טוב רשע בן צליק שתסלח ר״ל כו׳ לחסלח צליק בן
 שא*צ ר״ל לה ולא לו לפיכך כנ״ל צדק בן צליק מחסלת
 רק נטנח שהיא בולאי שזה לה ויטחר בהססוק לכתוב

ם שנטנה הרבותא  ט״ל הלברים למלאות וניל הוא ג
 מעביר שזה אלא מזה גלול שזר מסני לא שארז׳ל מה
הואצליק ב״צ צליק רז״ל הסיהואטל״ש ט׳ מלותיו «ל

מן מפת בו סבופים שהמלוח מפני לו וסוב מ ל  אביו הו
 רוט לשטר שצריך מפני לו ורע צדק רשע בן וצדק

 מלותיו על מעביר שנקרא וזהו מאביו שקבל מלותיו
 מפבירץ מלותיו על המטביר ואימא מלותיו לשבר שצדך
ל מני׳ בלילין לינא לבי ריל פשעיו כל ממנו א טי  מ

ד׳ חוקמי׳ לא במילי׳ מוקים לא ה  בן שצליק נמצא ב
 מלקלקיס להיסך הוא ביצ וצדק מלין מחת אינו רשע
 נמשלה למה ואימא מאור נשטרה וסביביו ט׳׳ל טמו

 התבואה אח ממסך זה סחר מה לעמר הצליקים תפלח
 הרחמים למלח מלמיל מהפכות הצליקים תפלח כך

 תחתיו שמא הדין במפלתו להפוך צריך צביצ נמצא
 מדהיר תחת תמיד שהוא מפני להפון־ א'צ וצביר למדהיר
 דהליל לרשיי קשה לו ויעחר וזיש ביושר. טולה ומפלתו
 דחפלח ר״ל צביצ תפלח דומה שאינו אלא להם. ויעחר

ף רשט בן צדיק ד  וכאן .מדה״ד אח להפך שא*צ ס
 אצל רק שייך היה ולא כניל טחר סיש ויסמר נאמר
א שגם אף אצלה ולא יצחק מ נענית ט  החפלות אין מי

 מהפכת שאינה מסני לטחר טנין אין וחסילחה דומות
די .לה ולא לו לפיכך רשיי שסיים וזו כנז׳ ד ס  ויעחר נ

 ויטמר פי׳ בסושר מסלו׳ ששפך אמר ר״י וריל ריי יצחק
תי ל׳ הגזירה אס שהפך אמר וריל . עוחרא לשון  פ

 עוני בחינת א׳ חפלה במינוח ב׳ שיש ועT כי מכיל
 התורה אח המקיים כל במ״א ז׳׳ל כמ״ש פושר במי׳ ב׳

ה׳ ב׳׳ה הוי״ה משם ראשונה ה׳ והם עיש מטוני  ו
 ונקראי׳ מקבל וד׳ משפיט ד׳ דדים במי׳ והם אחרונה
 מגרמה לה דלית טל ד׳ נקרא אחרונה ה׳ ד׳ שניהם

 כו׳ לעני מפלס וזו לבד חסרונה למלאות היא והתפלה
 חסרונו ה׳ מלפני להמשיך כדי שימו ישפוך ה׳ ולפני

 רוצה שהעגל ממה יומר ט״ש ד׳ נקרא ראשונה וה׳
 להשפיט וצמאה תאבה שהיא נמצא כו׳ רוצה הפרה לינק

 נתמלאת לא והפרה חסרונו ממלא הוא שהעגל ולפעמים
 שתוכל רצונה למלאות ההיא והתפלה להשפיע חסרונה
 והתפל׳ כידוע לקבל יובל שהמקבל ט״י ברצונה להשפיע

א ה׳ טל נקרא זו ד  מיי בני כי ה׳ סל מנה ותתפלל כ
 בי שבראת דדים אמרה לכן במזלא אלא כו׳ ומזוני

 נברא והדד בינה במקום דדים הניל במי׳ טל רמזה למה
 כניל■ לקבל שיוכל בפי הולד את שחניק קסנים בנקבים

 הגזיר׳ את שהפך אמר ור״ל בטושר חפלה ששפך ודש
 שם כמ׳ש מזה זה שיולידו מטכב שהי' המה״ד היינו

 מן תהיה לי נותן שאמה הברש כל התפלל שיצחק
 יפרדו ממעיך לאומים ושני יאמן מלאום ולאום להוליד מוכנים הי׳ אבל ע׳ש היא התפללה ובן זו הצדקת

 מעל פסקו ש^א ורבי אנטונינוס אלו ארדל
 הגשמים בימות ולא החמה בימות לא וחזרת צנון שלחנם
א נ׳ חרדימ הם צ׳ צירף הוא צנון כי הטנין  המלכות ט

א ן׳ ההשפעה המקבלת א!׳ ההשפעה■ יושר הוא ון׳ הו
ןמה



טולצביתולדותה צמח
ס: שנון ומה  מסוכב נקכה טיד הוא לואו קודם הכפו
 רזיל אמרו כעוהיו אבל • לעמיד יר\ה וזה ט׳ נבר

 עיין מקבלה אל זכר אמר רצה נקבה ראימ אם כמדרש
 P והזכר צונן הוא הצירון) ובפוהיז נח פ׳ בסוף לפיל
 סל הורו ור׳ אננוונינוס ולבן שממממו כדי הנקבה אמר

 דסשו ורישא להימרו שמוזר ומזרה כר בצנון העמיד
 הטנין היא וצנון . אננוונינוש טנין וזה דיצחק כפימפי׳

.קאמי דוד ימ5דמ רבי
ן ף קד טון טד״ש פשו בטקב אחזה ף  וארז״ל יסובני פ

 שהי׳לולפשומ וריל בו׳ בעקביו דש שאדם פונומ
ל פשו בעקב אמזמ וידו וזשיה מזה זכיומ  שפשו מה ד

 זכיו׳ יטקב פושה עצמו מזה טבירומ ועושה בעקביו דש
 וקבלו כה״כ ממממ ממירה לו שממר מלמד ה׳ לו ויפמר

 פ׳ המדרש טיד הוא הממירה פנין מהו להבין במשובה.
מ אמר בו׳ לבבם והיה ימן מי חבא '  הנגנב גדול מי י

 ושושק שנגנב יודט שהוא הנגנב אומר סד הגנב או
 והוא כביכול לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו במיב כך

 גנבא ט׳׳ד וזה .בו׳ זה לבבם והיה ימן מי אומר
 רצון נגד פושה שהוא אף קריי׳ רממנא במממרמא

 יודט שהוא אף זה כר שיטזרהו לו קורא אפפיב הש׳י
 מפצו לו שיעשה להש׳׳י קורא הוא טמו נבון לא שלבו
ז גדול הנגנב שהוא השיי ובזה ד פ  במשוב׳ שמזר מנשה ו

 לאו ואי טוב מצרמי ומושיטני מקבלני אתה אם ואמר
 והקב״ה טמו נבון לבו הי׳ שלא נמצא שווין אפין כל הא

ד קבלו  בו׳ ממירה לו שממר וזו בממתרמא גנבא ע׳
 מי כך היא בונמו ימן מי אמר כביבול המדרש ולשון

 שלבם אף טמהם שאסכי׳ צי קוראים שהם זה והי׳ ימן
 שאטורם לפני להתפלל זה לבבם הי׳ סלואי טמי נבון לא

דז מצומי ולשמור אומי ליראה ט  ישראל אומר השטן ו
 שהיא לה׳ השטר דרך נכנסים שאינ׳ ר׳ל הם גנבים
ש מאוצרו שגונבי׳ וטוד שמי׳ יראת  היא ה׳ יראת מד
 שאמר וזהו מצוניות יראת ה׳ מיראת טושין וסן אוצרו
ל ה׳ מאס שאלתי אמת  אבקש שאומה הוא שאלתי ד
 מי הנ״ל ט׳׳ד ר״ל ה׳ בבית שבתי גמורה בקשת ע*ד

; הימים בל זה לבבם והי׳ ימן
א ר ק  אומם בלדת שנה ששים בן ויצמק יטקב שמו וי

 יטקב שמו קרא הכי ט״ד הדברים סמיכת
כו׳  ומרמה עקיבה לשון כו׳ דנן ומכמני ותרגומו דפקבני

 וזקן לזקנה ששים ובן שנה ששים בן שיצמק ע״י חס
 דאבוה כרטא שהוא יעקב נולד ובזה מבמה שקנה זה

 מבמה ומלא בנ״ל דאבוה כרטא מיל יטקב במכמהיונק׳
ז בניל ד ס  מביס בר ארי תרגומו הוא זמזניס בן כי ו

• לי׳ הוא
 קרוי לרמות מריף שאינו מי פרשיי מם איש ויעקב

 אבל ברמאות אני אמיו שרשיי הא וקשה מם
.של3ל סריסים במו לדבר וזמקדיס נקרא חריף קסק

 לא אם מקדים אינו אבל לרמות יבול הצדיק גם וגאינת
 מלות מפני והטעם ממפמל טקש וטם ט׳׳ד קדמותו
 מ רואים והטם לאין א*פ ממשב הוא שבו הטנוה

 יקר הוא ובאמת לו לסכלות נמשב וזה גדול משיבות
ל סכלות ומכבוד ממבמה יקר וזה מאוד  הסכלות ד

 ר׳ וזיש ומכבוד ממבמה יקר הוא א״ט שממטט המטט
 שעה רשע אהי׳ ואל ימי כל שוטה שאקרא מוטב יוסי
 על הצדיק אצל השפלות באמת כי המקום לפני אמת

ה המקום לפני טומד שהוא  לפניו לאין ונמשב תמיד ב׳
 כל בפני רוה שפל שהוא בנפשו המכונה ממילד וטייז
 השכינה לפני דומה הצדיקים למה רז׳ל ופד׳׳ש אדם
 בהירומו רואה אינו טצמו הצדיק ולבן האבוקה לפני בנר

 שאינו ומי האבוקה לפני כאין טצמו בפיני והוא ואורו
 בהירותו רואה לבדו סנר את רק האבוקה את רואה
 הצדק אצל סבלות אינו המיטוט זה האמת נמצא ואורו

 סכלות הוא הסם דטת הטם.שלפי בפיני סבלות היא רק
 בקדאת רק שהוא ריל שוטה שאקרא מוטב וז״ש לצדיק

 המקום לפני א׳ שטה רשט אהי׳ ולא בהמלט ולא שם
 אודי קומי וזה לבלום נמשב איני המקום לפני באמת בי
 אומרת השכינה שיי זרח טליך ה׳ וכבוד אורך בא בי

 נגדם מתבטל אזי מאיר השכינו: כשאור אסים אורי קומי
 בא בי לשון ריל אורך בא בי וזהו הצדיק ובהירות אור

 הצדק לן־ יש אטפיכ השמש אור שנסתלק שפי׳ השמש
 הפילף ומהו לבד אורך האיר מאם יומר גדול טילוי
 שאזר בך כל להשכינה מקורב שאמה זרח עליך ה׳ וכבוד

 המשך סנה בי השכינה אור יראה שלא למי יאיר שלך
ק יכסה  שלן• ואור השבינ׳ אור יראו ולא לאומי׳ וטרפל א
 זרמך לנוגה ומלבי׳ לאורך גוים והלכו וזו להם יאיר
ל חיים מקור טמך כי וזהו  האור לגמרי מתבטל שאין ד

 פי׳ וזה • שלו אור נראה באורך שהוא ואף הצדיק
 המעט אומן ר׳ל מטט סכלות בו׳ מחכמה יקר הפסוק
 יקר חס מם שהוא ט״י וזהו לרמות מקדים שאינו

.בו׳ מחכמה
 סבא קוסרא בשיו ציד כי טשו את יצחק ויארוב כמדרש

 את אוהבת ורבקה לפומי׳ סבא כסא לפומי׳
 אהבה לו מוספת היא קולו את שומטת שהימה כל יטקב

 פי׳ משו את יצחק ויאהב מש׳׳ל ט*פ ונראה אהבתו סל
 יצחק כ׳ ובזהר ט׳׳ש ההתרחקות את אוהבת שהמטנוג

 שהנשמה הוא וט7ו בו׳ הגוף ורבקה הנשמה הוא
 וחפצו משקו והגדף וטליוני רומני מטנוג וחשקה חפצה

 הזמן ממטנוגי סגוף את למניט לאדם ויש גשמי. תענוג
 הבורא ועבודת המורה את שיאהב שני סבט בו ולקבוט

 קדשו שם את קרט ובל וס״ד מטי במוך ותורתך ט׳ד
 שהנשמה דהיינו הנשמה צד סל ישתמש מטוהיז וההכרחי

 שהמטנוג פ״ד המוכרחים הטוה״ז הענייני את מאהב
ת אס אוהב קו מ ר ^ קוסרא כו׳ יצמק ויאהב וז״ש כניל־ ה

א ענ
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א  ההמרמקות אוהנ שהתטנוג ט״ד טנא(סומי׳■ כסא טנ
 שהיסה כל שהגוף דהיינו יטקנ אס אוהנס ורנקה

 טל אהנה מוספה יטר!נ קול קול ר*ל קולו אה שומטה
ה ההרמקוה ולא אהנהו  לנשמה רק לנוף אינותוטיל כיז

. הטליוניס מן שהוא מפני
ה א  כספרים שכהה ט״ד כו׳ שדה כריה נני ריה ר

 וראו כדרך אליהו טס לךwשר א׳ נססיד מטשה
 כטנור מוטמו טל ידו הססיד והניס כדרך מישלכה נכילה

 אליהו והניס א׳ גווסן ראו ואח״כ ננילה של רט ריס
 טל ידך מניס אהה למה המסיד ושאלו מוטמו טל ידו

 הנכילה אצל סוטמך טל דך הנמה למה והשיכו חוטמך
ה כל ה׳ הוטכה שנא׳ מהנכילה יוהר מסריח והגווהן  גנ

 טובלרט להכחיןכין יכולים הריח ׳י שט פכ״ל.נמצא לג
ל כני ריח ראה וז״ש ה׳ כיראה והרימו כמ״ש  שכרכו ד
 אשר השדה כריח ורט כ1ט כין הריח ט״י ויראה שישיג
 ראהה כמה האשה וחרא הנ״ל והר1ב וכמי׳ש ה׳ כרכו
 ונמצא למאכל הטן כ שטו הכינה הריח י שט* כריח

הו לרט טוכ כין מכמינים הריח ט״י שהצדיקים ח ו  כד
 הריס ט״י הראי׳ ששס השדה

 כהינ טשו וכנרכ׳ כו' השמים מטל האלהים לך ויחן
 ר״ט ד׳ ויקהל ה!והר ׳ד ט הוא מטל השמים ומטל

 דישראל ארטא כר כו׳ ממנא איה וכלרקיטורקיט ח״ל
 כו׳ קנ*ה אלא אחרא חילא ולא רקיטא לה אנהיג דלא
 דישראל טרטא טל רקיטא למגנא שריא האיך חימא ואי

 כו׳ אלא ארצוח כשאר נחיה מרקיטא וטלא מטרא והא
 השמים מטל האלקיס לך ויחן ודש הטנין כל ט״ש

 טשו וככרטח השמים. הטל לן■ יחן כטצמו כי׳י שהקכ״ה
 הטל אה מקכליס שהשמים ר׳ל מטל השמים מטל כ׳

 ופד״! כמש״ש לגכי׳ קריכין דלא מרחוק דלטילא מתמצית
 ט״ש כו׳ שמיס לי׳ ליה הדין טורא מ״ש המדרש יכואר

 נהכרך שיטקכ יון של איטלייא הארץ!ו ומשמני מ״ש גם
 רקיט שאץ אט״פ השמים מן טל לו שיהי׳ כמדוש
 השמים מטל מחלה פתה ולכן כנז״ל טליו ממונה
 נתנרך ופשו לחדוש דאקדמי׳ הארן ומשמני ואחז״ל
 קנה גכריאל שנטן טלייא א שהוא הארן משמני כחדוש

.ארץ לו היה לא וממלה נכנה וטליו כים
 ימן אמר אחא ר׳ וימן ויחוור ימן ארז״ל כו׳ לך ויתן

 וטוז כח כהונה כמחנה ופי׳ אלהותא לך וימן לך
ק אילי ואח כמדי׳א א  אל לו ויקרא ט*ד שוה ואפשר ה

 למשה אלהיס טשה אשר וכן כידוט ישראל אלהי
 מושכך יהיה הארן משמני כטשו כ׳ דלכן טוד ונראה

 טשו אצל כי הארן ומשמני השמים מטל לך וימן וכיטקכ
 לימקכ אכל כלום לטוה״כ לו אין כי מושכו הוא 1הטוה״

 אצל טוה״ז שטניני הארן ומשמני כו׳ לך וימן כרך
 טוה״נ טריני טל ניתנה שלהוצאה מטות כנמינוה יטקכ

הקכ׳׳ס אמר כו׳ שכה נא קום אמר יטקכ גםדר׳»

ה כלשון כו ליטקכ  ויפו׳צו ה׳ קומה שני לך פורט אני ה
 אמרה אמה הקב״ה אמר אכי יקום אמר וטשו אויכך
 ^קוסאלסי' לך פורט אני כלשון דט״וכו גדא אכי יקום

 נסתר כלשון יקום שאמר טל והטנין טכ״ל אויכיו ויפוצו
 כשאמר אבל אחר כין היא כץ אכי שהוא מי כלומר
 הלא מ״ש יוכן וכוה אמר לו אין לנוכח אמה אכינו

to פ׳ כמדרש טד״ש כו׳ אכי לי קראה מטתה n וו*ל 
 טכשיו לישראל הקכ׳׳ה אמר כו׳ אהה אכינו ה׳ וטתה

 אפינו אומי קראה* כצרה טצמכם כשראיהס אכיכם אני
 לכן משל דרשהי ה׳ צרחי כיוס שנאמר הן לו אמרו
 קום א׳׳ל כשלומו לשאול המחיל כסרדיוט שפגט מלך
 פני יראה לא ואמר טליו וכטס אכיו שמט אכא מרי

 אמר הכן מלה ימים אחר אכי לסרריוט וקרא הואיל
 מיד לאכיו ואמרו כאו שיראני לאכי קראו ככקשה
 בי הסמכל אכי ככקשה אמר אצלו וטלה רחמיו נכמרו
 לסרדיוטאבי קורא הייה אהמול אניאכיך מטהה אמר
 הקכ״ה אמר כך אכי קוראני אמה בצרה שאמה טהה

 כו׳ וטתה כו׳ אהה אכי לטן האומרים אחמול לישראל
 הפסוק פי׳ ווה טכ״ל והושיטנו קומה יאמרו רטמם ובטח

. אתה אבי לי קראה מטתה הלא הנ״ל
ה הי  ופרש״י צוארך מטל טילו ופרקה חריד כאשר ו

 ישראל כשיטברו כלומר צטר לשון הריד כאשר
 הכרכוה טל להצטטר פה פתחון לך ויהי׳ ההורה טל

 ולא הפסוק ט*ד הוא הטרן להבין כו׳ טולו ופרקת
 שאין וקשה כו׳ לראוח בטלותך ארצך אח איש יחמוד

 ט״ר הוא הטנין אך אומה איש יחמוד שלא א״י שבח )ה
 במה צווי ימול איך החמוד לא פסוק טל האב*ט שכ׳

 מלכי׳ בח כמו הוא שהטנין שם ׳ ופ בו מוטבט שאדם
 ואיש יפיה לראוח הולכים השרים וכל בשוק שהולכה

 בה ולהסתכל לראוחה חושש ואינו דרכו לסי הולך כפרי
 שאינו בטצמו יודט שהוא בשכיל למה כלל מומדה ואינו

ם לו אין לכן טמה להיוה יכול ואינו מינה בה  חמדה ש
 שיש מה בטיניך שיהיה החמוד לא הש״י צוה וטד״ז לה

 ארצך איש יחמוד לא סי׳ תהו כו׳ ר1 דנר כמו למברך
 להם אין ̂לכן בטיניהס מאוד נכבד שאמה מפני למה
 ׳0 פצי אה לראות בטלומך והנוטם לשלך חמדה שום

 ממדה להם אץ לכן זאה גדולה כמטלה ואתה
 יש התורה טוברים כשישראל ולכן מינם שאינו לדבר

 הכף ר*ל מריר כאשר והי׳ «הו לארצם ממדה לאוה״ט
ה הדט הברכות על כשהצטטר ומיד  ישראל שטכרו מ

 שום לך הי׳ ולא מצעטר הייה לא שאל״כ סחורה על
 המורה על ישראל כשיעכרו הו1ו שלהם לדבר ממדה

 כו׳. טולו ופרקה הדט )ה ומכח להצטטר פ״ס לך יהי׳
 נשלעוה״ב וטשויטקכ יטקב מלקו באמה כי ניל וטור
 ליטקב הש״י נותן אוי החורה אה כשמקיימים רק כו׳

קינו וו וו״ש היפליון הטולם מן טוה״ב בו שיקנו הכנות
לא
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 לא אינו שלי הנרכה ר״ל הארן מן ולא השמים מן לא
 היכל ושם סשומים השמים איי שכנגד מיד השמים מן

מח  מן ולא השמים מן אינה הכרכה נמצא הספיר ל
 כי עוה״ו שהוא אד! מכלל חשכת נ א״י אינה כי הארן
 כידו-! גופו להנאוס לכד הטוה״ו מן להנוח לצדיק אסור

 הכרכה ולכן כנ״ל למוה״נ הכנה לו שההי׳ הנאה רק
 כשישראל אכל הארן מ! ולא השמים מן לא אינה הוו
 שהוא טוה״! מן נהנין נמצא המורה אח טוכרים חיו

 הכרכו׳ טל לטורר פה פתחון לטשו יש נמצא דטשו טדני׳
 כנ׳ל ט״ש רש״י מונח זה כהחלט לחלקו נוטל שיטקכ טל

ח ל ש י  לכן אל ארם פדנה וילך יטקכ אח יצחק ו
 איני פירשיי וטשו יטקכ אם רכקה אחי ט׳

 כן ואמרי שפרש״י ט״ד ונ״ל טכיל מלמדנו 'מה יודט
 נוצר יטקכ לטככי כדי ו3 אוחז הי׳ כדין כו׳ אחיו יצא

מד וז״ש ט״ש כו׳ לשופפרח מש^ כוי ראשונה מטפה  כ
 נאה שמו טשו נאים מטשיהם ן וח נאים ששמותיהן יש
 הניל ט״ד ול*נ וטשיה חקון לשון טשו המ״כ ופי׳ .כו׳
 טיד כמחשכה טלה ונם ליצירה ראשון כי׳ יטקכ כי

 כשכילם אלא הטולם נירא לא כי כמחשכה טלו צדיקים
 קליפה הפוטל אל מכח הטולמוח המגלות כטח רק

 החנלוחן קוד׳ אכל כראשונה טשו יצא לפריוטר׳ז קדמה
 וכשכילו יטקכ וראשון הטיקר הי׳ כמחשכה שטלה רק

 שברו בטזרו יטקב שאל אשרי וזהו וארן שמים ננראו
 שבשביל טש״ו ריח וארן שמים טושה אלהיו מ׳ פל

 שם הוא טשו הנ׳ל המדרש וז״ש וארן שמים טשה יפקב
הג״ה ם שמ טשייח טל שמרמז נאה
בספר שכחב וט״ד הטולמוח יבהחגלוח אך וארן

וזיל צ״ב ד׳ חיים טן יצא וטשו לפרי קדמה קליפה
אבא ביסוד נאחז טשו אנכי ליצחק יטקב וז״ש ראשונה

שהוא אחוריים מבחי׳ הי׳ מחשבה שבבמי׳ בכורך פשו
י׳ וטס קפ״ד שם שבשבילו ביטקב נכלל פשו שם

צדק גי׳ אומיוח שם שמשם ואדן שמים פשה
טס צדיק ובהתחבר נ״כ הי' בלבן והנה נמשך. טשו

ו טש גימ׳ הוא יטק׳ב נגד הוא מלבן הטוב בחיטח ב׳
יפורש וטד״ז טכ״ל יפקב הלך זו ולבחי׳ הטליון לובן
ויקרא ז״ל ילקוט אם והיא אמו אחי לבן אל וזיש

לא בניו אל יטקב יטקב אם שהיחה ופשו יטקב
אלא לומר לו היה טקב ש פשו אם שהיחה קודם
בניו אל פשו ויקרא וראשו! הראשונה הטפה היה

הבכור שהוא למה נכלול הי׳ טשו ושם ליצירה
שאול לא כי אלא הטוב במי׳ הי׳ וזה כניל ביפקב

ט׳ מוח ולא הודך לבן אחוח הימה והיא שבס
באוחו כי ורמז טכ״ל לטיל). (שייך שבו כטוב בבחי'

ה ג מוזר יטקב הי׳ זמן כו׳ בגוים נחחיך קטן ה
ה לטיל טדיש טשו להקרא לשרשו וחקח ד

בכור ולנחי׳ כנ׳ל שפשט אמר ולכן כגדי אח רבקה

ח טשו לא כי ומשני כניל נטשה הגדלוח בגדי א
טיד מאוד הוא ובזוי בגוים קטן כי טל חודך שאול

שר בגדי שלבוש בזוי משל לפרי קדמה קליפה
מבוזה הוא מהם והסשיטוהו כבוד אין טשו להקרא

מל ב׳ טרום שהוא טל א׳ מאוד < ט*כ לצדיק והלול
 בגדי שלבש וטפשוחו גאוחו

 והלבישוהו קטנוח לטצמו לבוש שהוא יטקב אבל שרים
בישוטחך כבודו גדול טליו נאמר גדלוח בגדי

ויצא פרשת
 הזוהר ז״ל יצחק ואלהי אביך אברהם אלהי אנכי

 פ״ש כוי אביך יצחק ואלהי כתיב ולא קינ דך
 באמציטחא יטקב דישתכח בגין דבריו הבנת קיצור

 ואח״כ לאברהם בן הוא כאלו באברהם אחקשר לבן
 דכחיב .חד לסטרא קשור באמצט שהוא נמצא יצחק

 ואלה' דכתיב אחרא לסטרא וקשיר אביך אברהם
מדן אחיד דיטקב לאמזאה יצח־! לגבי ו׳ חוספוח יצחק  ל

̂וי בגין סטרין  ריל טכ״ל קדישא חדא רחיכא למי־
ש המדרש ט*ד  אברהם נקרא אברהם וז״ל חולדות ד

 אברהם בן יצחק תולדות אלה דכחיב אברהס נקרא יצחק
 גם כולל אביך אברהם אלהי לפ״ז נמצא טכ״ל אברהם

 ליצחק בן יטקב הי׳ זו ובבחי׳ אברהם שנקרא יצחק
 ואלהי סחס אמר זה נגד לבד יצחק שנקרא ובבחי׳

. יצחק
א אי׳ ת מדחו יטקב כי ב  חולהו לזה חסד כלפי מטה חי

 אלהי טל מוסב אביך שמלח י״ל טוד באברהם
דל  אברהם ובבחי׳ אביך הוא זה שאלהי אברהם אלהי ו
א הוא ובבמי׳יצחק אני אב אם יא כד אב הוא  אדוןכר׳

אני אדונים ואם
 לך דברחי אשר את פשיחי אם אשר טד אטז^ך לא

 מסופקים לך שדברחי סיטודים היה האלשיך וז״ל
 אל בניו וראוים טובים יהיו אס הבחירה אל מסורים

 הוא אשר ומ^ח מסופקח אם מלח והנה זו ההבטחה
 שהוא אס שהוא שמה אטשה טד אטזבך לא אמר ודא•
 והנה ט״ש טכ״ל כו׳ ודאי שהוא אשר אטשנו ספק
 מתיירא היה יטקב הנה כי פשיט י״ל זה דרך ט״פ
 ידוט והנה כניל חפשיח רה הבח כי .החטא יגרום שמא

 כספרי וכמבואר השי״ת אצל ידוטה היא שהבחירה
 ושניהם זא׳׳ז מכחישים איים וידיטה שהבחירה הקדמונים

 אשר טד אטזבך לא השיי אמר וטיז יטו׳׳ש אמתייס
ל טשיתי אם  כמו ודאי הבחירה ין סס מן שאטשה ד

 כאלו טבר לשון טשיחי אם וז״ש ודאיח שהיא הידיט׳
 כמו לך דברחי כי לך דברתי אשר את נטשה כבר

לפני הידיטה
ולא אמר ההוא כדה לקמן שכתכחי פ״ד כןןו״א

יטשה



לליצ»ה׳ צמח ב צ ל

 הקב״ם מסי שיצא ה3שו דבר כל בטנק מ׳ש ׳D יעשה
 לטובה דבור שמן והטטם בו חוזר אינו חנאי פל לופי׳

 אשר פד אפזנך לא כי וזיש ט*ש חיכף מלאך נמשה
 החנאי שיהי׳ ור״ל ודאי הוא ואשר החנאי הוח אם אס

 מלאך נפש׳ שכבר לך דברמי אשר פשימי כנר כי ודאי
כנ*ל לטובה הדבור מן

ץ ק י י  הזה במקום ה׳ יש אכן ויאמר משנחו יעקב ו
 חשא כי בס׳ עיי! וכו׳ נורא מה ויאמר ויירא י י

 בחון הדר כל שארז״ל ופ״ד בקרבך אפלה לא כי גם׳
 דומה בארן הדר וכל אלוה לו שאין כמי דומה לארן
 הדר כל אהדדי סחרי דיוקי מקשי׳ אלוה לי שיש כמי

 אלוה לו יש ובאמש כוי לו שאין כמי דומה לארן בחון
 דבאמח משמט אלוה לו שיש כמי דומה בחר׳ הדר וכל
 הישר כס׳ דאיחא פ״ס לי ונראה ושלום חס לו אין

ח ד  שני וזה ויש אין ורחוק קרוב נקי שהקב״ה ל
 כ׳׳א בנברא להיוח יכול לא וזה אחד בנושא הסכים
 וספולוחיו מפשיו מצד קרוב אדם ובמחשבה יח׳ בבורא

 ובסלמיומיו בחיצוניוחיו באדם חיוח משפיט שהוא הנגלים
 מהוחו מצד רחוק מכל ורחוק קרוב מכל קרוב הוא ולכן
 שום בו משיגין שאין מהוחו מצד אין נקרא עד*ז וכן

 שקדושה וירוט בפולס ע שמשם חסדיו מצד ויש השגה
 וחון אלהיח השגוח להפיג מחכים דאוירה הוא א׳י

 הן בטהרה ע*ז פובדי בח״ל וישראל טמא אוירה לארן
ד י״ל  השר לרך השסעוחם שמקבלים בחס״ל שכחוב פ׳

 בח״ל הדר כל ודש ית׳ מןבורא שהכל מבינים ואינס
 אין במוח ימי בבורא שמאמין כמי ר״ל שאין כמי דומה

 שמרח ר״ל אנוה לו שאין כמי וזהו יש גמדח ולא לבד
ל לאלוה לו אין  בהקבייה מאמין שבודאי ד

מן אינו אבל א  ט״ד סרטיה בהשגחה מ
 הדר וכל כנ״ל בטהרה עי׳ז עובדי נמ׳׳ל ישראל
ל לומה באלן  ר״ל לו שיש מי כמו בשכלו שמדמה ד

 משיג אין אךסבאמת לאלוה לו י׳׳ש במרת יה׳ שהבורא
 והשסעוחיו חסדיו שמשיג רק מהוחו מצד אין ונק׳ מהוחו

 לו שיש כמי דומה וזהו עצמוהו גם משיג היה כאלו
.אלוה

הג׳׳ה ה׳ יש אכן ויאמר יובן
ל הזה במקום ד׳ ויצא זוהר וז״ש שהשיג ד

 בס׳׳ח טיב קרו ריל ידעתי לא ואנכי ייש מדח
 ההוא במקום וישכב בארן הכנעני היה זמן שנאומו
 דא י*ש כיב י״ש והי׳ בה הי׳ העמים וטומא׳

 כדיא פילאה פלמא שס כנזיל אלוה לו שאין כמי
 י׳ש אוהבי להנחיל יש במדח הוא הזה במקום פי׳

 דאודיחא דזא כיב וזהו שס ששורה קדושה מגודל
 טמיראדאחגלי נקוד׳ אין במלח ריל ידעחי לא ואנכי

 מכיל. אתוין כ״ב לגבי ויאמל ויירא ופיז מכבר ידפמיו
שבחחלה חדש כזוהר עדיש ־13

באופן

 בעצמו האמין שלא אמחיח הנבואה זו שאין יעקב סבר
 שהי׳ ריל יעקב ויירא וזהו ט׳ש הקביה אליו שיתגלה

 ואין כוי האדם יראני לא כי האמה שידע מזה ירא
 הנבואה בחושי׳ יש במלח ולא אין במדח כיא נהשיג

 נורא הוא שהמקום ריל הזה המקום נורא מה ויאמר לכ!
 שהיא זה מדח בעצמו היא היא אין מרח ר״ל זה ואין

א משיג איני משיג שאני ומה יש  ולזה אלהים ביח ס
 דלא אספקלריא המדה שזה ואסשר יש במדח לו נדמה
 כשארז׳׳ל יראני לא כי דנהרא באספקלריא אבל נררא

.ודו״ק
 כל ע׳׳ב י״ז ד' ע״ז במס׳ שארז״ל ע׳׳ד אחר

 שאין כמי דומה ג״ח ולא סי׳ בחורה העוסק
 אמח אלוה ללא לישראל רבים וימים שנא׳ אלוה לו

 ידעחי לא ואנכי וזהו ענ״ל חורה וללא מורה כה! וללא
 דומה והי׳ ועבר שס אצל לבד בחורה רק עסק שלא סי׳

 על קבל ולכן כנ*ל י״ש מדח השיג ועתה שאיןכו׳ כמי
 לי מחן אשר וכל שאמר במה בג״ח לעסוק נדר עצמו
 מזבח שם שבנה ובמה אלוה ללא מ״ש וחקון כו׳ עשר
 העבודה שהיי הבכורה קנה שלכן כהן וללא מיש חקון

 קבל סיני בגי׳ שהוא ארז״ל סול״ס שראה ובמה בבכורות
 העולם דברים ג׳ על וסקון כנ״ל י״ש בבחי׳ הסורה

י ג׳׳ח ענוד׳ חורה עומד שי ר די כ  הסולס זמרי בן א
 דרד כתיב שארזיל ט״ד כו' שבע בבאר עומד היה הזה

 ומשני חמנחה עולה חמיך הנה וכחיב ממנחה שמשון
 גיסא מהאי דאחי ההר שיסוע באמצע יושבת שהיחה
 לא שארז״ל מה וידוע עליה גיסא מהאי ודאתי ירידה

 עצמו שמשים במי מתקיימת אינה התורה היא בשמים
 סולם והנה וזיש כעסר עצמו שמשים במי אלא כשמים

 נחנה שהחור׳ סיני בגי׳ סולם במדרש דאיחא ארצה מוצב
 פוליס אלהים מלאכי והנה השמימה מגיע וראשו בו

 על בזוהר כמיש החיש הם אלהים מלאכי ר*ל ויורדים
 יורד כשמים א׳׳ע שמשים מי ור*ל כו׳ מלאכיו ה׳ ברנו

 שפולה ומי דמוחא סמא היא במורה שמתגאה מי בה
 היה הזה הסולם וז״ש . בה העולה הוא העפר מן אליה
ל שבע בבאר עומד ד  וראשו כירוט רחחחונה במדרגה ו
 כנגד שיסועו ואמצע העליונה מדרגה אל בית זוגיפ

סא מהאי ודאתי יריד׳ גיסא מהאי ודאתי בהמ״ק  מלי״, גי
 ואוהב מיס במדרש עדיש כו׳ לאכול למס לי ן![

רבותי׳ מאי הגר שאמר נו׳ לחם לו לשת גר י
 אלא בקש לא זקן של עצמו כל הלא והשיבו .ושמלה לחם
 .רבוחי׳ מאי יובן בזה כי סי׳ .כו׳ לאכויי לחם לי ונחן

 לאדם שיש המנין אך ללבוש וגם לאכול ל*ל קשה דהנה
 חו5ק אח אוכל קצתו בהימוהניז בס׳ כמ״ש רעה אכילה

 יראת לביש רעים מלבושים יש ו?ן והיגונות, הדאגה עיי
 בגד בוגדים כי כו׳ יקיפו בנפש ואויבי כמ״ש החיצוניות

קצת״ לא?ול ולא .לאכול לתם לי ונתן שדייק וזו .בגדו



אצמחה* צ י לצבי•ו
 רק הרעה אמר התלבשות ולא ללבוש ובגד • קצתי ת6

 למס מ״ש מגר מבין ועי״ן ישע בגדי תלבישצי ט
ה) שם כמו שפירושו סתם ושמלה הג״  תלמידיו ע״ד או (

 שע״י וסי׳ כו׳ לעוה״ב ונוחלין בעוה״ז אוכלין אאעיה של
 בעוה״ב צומלין עי׳׳ן כידוע הק׳ ניצולי ומעלין שאוכלי!

 אוכליןרקנאכלין נקראין אינם בלעם של תלמידיו אבל
 למם לי ונתן וז״ש שמת ולבאר לדצמ׳׳ם מורידם שהמאכל

 ע״י בו ערום להיות ולא ללבוש ובגד להאכיל ולא לאטל
 ללובשו נאה הלבוש יהי׳ רק ללובשו נאה יהי׳ שלא

ז נ ^ ר ד מ  זו לך אעשרנו עשר ני תמן אשר ובל ב
 היית איפה הס*י שכתבו ע״ד המילה

 וצריך באדם אברים רמ״מ כי דבר וסוף בו׳ אר! ביסדי
 ב׳ עיניס וב׳ המות והס לשמים איבריו לעשר אדם

 עשר רגלים ב׳ כליות ב׳ ננמול כבד לב ולשון פה מזנים
 אדם פועל שבהם איברים ןי׳ד הרי ידים ב׳ של אצבעות

 אותםלש״י לעשר אדם וצריך רע או עוב פעולותיו כל
 מעשר הוא וך״ד עוב רק עמס שיעשה אותם ולקדש
 ועל המילה היא שלו המעשר מ׳ ונשארו אברים מר*מ
 המילה לכך למעשר איברים למ׳ שלם אבר צריך שאין
 וזהו דבריהם תורף ע״כ הערלה היא מעע מסר הוא

 כצ״ל האיברים על לך אעשרנו עשר מניל המדרש כונת
 ממדרש, סי׳ וזהו כהוגן המעשר יהי׳ ממילה שאמול ועיי

ד באויא  באמת שהאמין ליעקב סי׳ ליעקב אמת מחן עי
 כמו ולא י״ח אחה חתן לו שיש מה שכל גמור
ה הוא חמן מן ומפשר ידו ועוצם  סוד מילה גי׳ פי

 . אמח הקביה של ומוחמו בבשרינו שמתם החותם
כו׳ אמת מחן ע״ד לי מחן אשר וכל אמר

ה של שם כי הזוהר וע״ד  מן עישור הוא מ׳
א אמת היינו לי מחן אשר ובל וז׳׳ש אמת ד  חמן כ
 מ״ה שם ממנו ליימד דהיינו לך אפשרנו עשר בו׳ אמת

 כו׳• הזה המקום נורא מה היה דבריו סמח ולבן הקדוש
צ ^ ר ל מ  לחיסלוח נשיקה כל לרחל יעקב וישק כ

 ויקח שנא׳ גדולה של נשיקה חלת מן בר
 פרקים של נשיקה וישקהו ראשו על ויצוק השמן סך את

 שנא׳ פרישות של נשיקה וישקלו. בו׳ ויפגשהו וילך שנא׳
 של נשיקה חנמומאאומראף ר׳ לחמותה ערפה וחשק

 עכ׳ל. קרובתו שמימה לרמל יעקב וישק שנא׳ קריבות
 בשמוע ויהי אמ״ז במדרש שאמרו ע״ד הוא זה להבין

 כו׳ טעון הוא ממון סבור לו וינשק לו ויחבק ט׳ לבן
 כתיב מדלא ממ׳׳כ ופי׳ .ט׳ טעון הוא מרגליות שמא

 להנאת משמע לו וינשק לו ויחבק אלא וישקהו ויחבקהו
 מהמקובלים הידוע ע״ד וזה עכ״ל לבן על מוסב ולו עצמו
 ויש • לעצמו ההבל שמושך נשיקה שיש הנשיקין מסוד

 מדלא וז״ש להמנושק מפצמוחו ההבל שמושן נשיקה
 וינשק אייא רמנושק אל מעצמו שמשמעות וישקהו כתיב

יעקב מן ההבל למשוך היתה שהנשיקה שמשמע לו

ן פ ו א ב

 מיעקב ההארה שיקבל לבן רצה שלא בודאי וזה לעצמו
 כתיב ולכן .טעון הוא שדינרין סבור רז״ל דרשו לזה

ז . כנ׳׳ל להנאתו לו ד ע  נשיקה הנ״ל המד׳ יפורש ו
 מעצמו ההבל שמושך ר״ל וישקהו בו׳ דבחיב גדולה של

 של נשיקה לגדולה ויעלה ההארחו שיתרבה להמנושק
 של נשיקה לעצמו ההארה לקבל לו וישק דכחיב פרקים

 לחמותה שהחזירה לחמותה ערפה וחשק דב׳ פרישות
 דבחי׳ קריבות של נשיקה ממנה ופרשה שקבלה ההארה

 לרחל מעצמו ההארה להמשיך רצה לרחל יעקב וישק
 בו׳• רחל אח גם ויאהב ביניהם שהי׳ הקריבות בכח

ה ע״ב קי׳י דף חיים ען בס׳ ע׳ ד  לרבות אח גם ב
 מצד ברחל מאיר הג״ם והנה וז״ל שם וסיים הענין ע״ש
 אשר דחבונה מ״ל שהיא לאה מצר אותיות והכ״ב לאה

ח הג״ם בה מאירין לפעמים כי אותיות משם  שהם אי
 א״ח ג׳׳ם ר״ל רחל א״ח ג״ס ויאהב וז״ש עכ״ל בלאה

ש (הג״ה לאה של א״ח ג״ם מן ר״ל מלאה רחל של ד  ע
 אחוון ך״ב יש כי אלהים עשה לעו׳ז זה א״ח ג״ם

. דקדושה) סטרא נגד מסט״א
׳ ו א  שאינ׳ מל לרחל חשד שלא שם׳ ע׳באלשיך א ב

 שעשתה רק ללאה לסימני׳ מסרה אהבתו
 שמסרה מה מן מלאה וז״ש יותר אהבה לכן לחסידות
 ביאס חיבת ע״י בי י״ל ועוד ע״ש בו׳ ללאה סימנים

 פי אהבתה על לרחל אהב׳ מוסיף היה לאה אל שבא
 ריל רחל אח גס ויאהב וזהו רחל שזו סבור הי׳ הוא

 ביאה חיבת מן מלאה אהב׳ הראשונ׳ אהבת׳ על נוסף
 בכל השיי אח לאהוב שיש הס״י כתבו ולכן מלאה שהי׳
 כידוע להשי״ח האהבות ולהעלות העוה«ז אהבות מיני
 סימה לאה כי י״ל עוד . להש״י אהבתו שתוסיף כדי

 שלא אותה לישא צריך היה רחל ובסבח אצלו שנואה
 מן שההכרח אליו גדולה כ״כ רחל אהבת הי׳ בטובתו

 אהבם תכסה פשעים כל ועל כלום ללא בעיניו היה לאה
 שסבל כ״כ גדולה היחה שהאהב׳ ר״ל גס ויאהב וז״ש

לאה מן ההכרח
ן י ה י  ומקשים אותה: באהבתו אחדים כימים בעיניו ו

מה אהבתה שבערך הוא הפך הלא  יום כל הי
 אהבות מיני ב׳ שיש ונ״ל האלשיך וכמ״ש שנה אלף

 ושאינה בדבר התלוי׳ ואהבה הגופני׳ ואהבת הנפש אהבת
 התלוי׳ אהב׳ דהיינו הזמניות בניהם והחלוק בדבר תלוי׳
 תמידית אינ׳ האמבה נמצא אהב׳ בטל דבר בטל בדבר

 קודם בעבר כן הדבר בטול אמר לעתיד מתבטלת כי
 זו האהב׳ ואין בשלימוח האהב׳ אין האהב׳ שנגמרת
 בה תלוי׳ האהב׳ שזו הדבר שנגמר בזמן רק בשלימוח

 אבל .ועתיד בעבר אינה אבל הוה אהבת נקרא וזה
ה הקדוש משם נמשכה האהב׳ היא הנפש אנבח  בי
 והוה ועתיד בעבר תמידית היא ויהי׳ הוה היה שהוא
התלוי׳ שאהב׳ עצמו הענין וזהו . לעולם בטל׳ ואינה
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אה׳ צמח צ י י לצבוו
ה ציבר כו ארי  לדברההואשאהר שמגיע עד הומן אד
 נחשב יום וכל נפש ודאבון עינים כליון הוא בו מלוי׳
 הנפש אהבת היו ורחל יעקב אבל בנ״ל שנה לאלף

 אחדים בימים בעיניו היו בדבר מלוי ואין ביניהם
 פי׳ אומה באהבחו אחדים כימים בעיניו ויהיו מהו

 הנפש חמידאהבח אומה אוהב שהי׳
א ר י  הא בווהר הקשה כו׳ ויפחח לאה שנואה בי ה׳ ו

 משארו״ל ונ״ל מעלי דלא בנין הדל שנוא׳ בני
 ולזה .בנ״ל להם הוקשה נחעבר׳ ראשונ׳ מביאה לאה

 ממה שימש לא ושוב נחעברה הראשונ׳ שמביא׳ אמרו
 ופסקה אישי יאהבני עמה בי ואמרה לראובן שילדה פד

 פמה שימש שלא דמעלי מבני הי׳ ראובן לבן השנא׳
 פסק׳ בבר הבנים ושאר רחל. שהיא סבור שהי׳ בשנא׳
 בלידח בחיב הא קשה אך לראובן שילדה אחר השנא׳
 ע״ד הענין אך אנכי שנואה בי ה׳ שמע בי שממון

 אהובה אם אבל משמיש בשעח דוקא שנואה בני שארז׳ל
 שנוא׳ בי וז״ש שנוא׳ בני אינן משמיש בשפמ לו

 יאהבנ עמה בי אמרה בבר בי משמיש בשעמ שלא אנכי
 ע״י משמיש בשעמ וזה מאמרה נמקיים ובודאי אישי
 ובל מכל השנאה פסקה שמעון לידמ וע׳׳י ראובן לידמ
 וירא בקודם נאמר למה אך משמיש בשעמ שלא אפי׳

 בעניי ה׳ ראה בי ע*ש ראובן וקראה בו׳ שנוא׳ כי ה׳
 הואע״דשארז׳ל הענין אך בו׳ שמע בי במי׳ ובשמעון

 בי הדבר ופי׳ ארץ דרך פרישומ זו עניינו אמ וירא
א לחם המבקש נקרא עניוח ד  ב״א בד״א לחם נקרא ו
 מאן האי שארז״ל וע״ד בו׳ אובל הוא אשר הלחם

 הקליפה פי׳ אבמרי׳ רדיף עניוח בפירורין דמזלזל
 וגורמח בפרודא דאזלח על ארן דרך פרישס נקרא׳ ליליס

 איש בין מפרדח והיא הפירורין זלזול ע׳׳י העניוח
 אח שמחטאח או לבינה בינו שנאה ימבניסה לאשה
 בזוהר כמבואר • בעלה על שמאסר בדי בזנומ האשם
 יע״ש מ׳ אטמו משטה כי איש איש בפ׳ נשא פרשה

 לשון חם וירא לשון וירא פי׳ עניינו אח וירא וז״ש
הג״ה אח ראה והוא במו וזווג מבור

ראה שארז׳ל ע״ד על מרמם בשהש״י בי ערומה
רואה אחה ראיחי מזדווג הוא אזי בזה אדם

רוא׳ אני אחח ראיה דב׳ לייחוד ומחברו זו לעניוח
ראיוח ב׳ יש בי בו׳ ראה אם ארז״ל ועדיז ונו״ק

ב׳ הגשמיוח ראי׳ הקב״ה לפני מנה אמרה מראה
הוויח רומנייח ראיה מרא׳ לאו ואם מוטב ראה אם

והיא עחידיח או בעלי אלקנה בפני ואסחחר אלך
הגשמי מעין נסחרח לאו ואם הל״ל קשה ולכאורה בו׳

 בראיה ראה אם וז״ש מדאורייח׳ ייחוד הא וע״ק חרא׳
ואם מוטב הנגליח ביון שאמרה הוא הענין אך

ך הפרישח אזי בנים לה שאין ראי׳ מראה לא די
שאסמחר הנסחרח רחל וכמ״ש כנ״ל בה שולט ארן

 וכ«־ש*י אנכי מחה אין ואם בו׳ אלקנה בפני
 בנ״ל פי׳ במחה אני הרי שם

א פרישוח בי  ולבן במח חשוב והעני עניומ נק׳ ד
א הקליפה ח״י שהיא כיון חששה חנה גם ד  בנ׳׳ל פ

 ממש זנוח שעל בטחה אבל בנ״ל בזנומ יחטיאה שלא
 בדי ייחוד על חעבור שלא חששה אבל . חעבור לא

 וז״ש הרל הפד״א מסיחה בודאי וע״ז במ׳׳ש שחחעבר
 לי ומזדווג חרא׳ שעב״ם אמחיך בעני מראה לאו ואם

 עניינו אח וירא הנ״לע״ד בעניוח ח״ו כשאפול לראוח
ה)5שמעשה(מ אמרה לא ואסחחר אלך ומ״ש  [מעצמה] ו

א מפימוי מעשה שלא שחששה רק  לחוה דפחי הסטי
 משארז״ל עפיי יבואר והענין הנ״ל בזוהר במבואר

 לדורוח. בבי׳ לבם אקבע אני חנם של בכיה בבימם אמם
 דמגנא פ״ד חנם נקרא׳ היא הנ״ל הקליפה בי והענין

 הזרע מעיין באדם מעיינוח ב׳ ויש שוי׳ ומגנא היא
 שאדם אחר ולזה המינים נגד ושניהם הדמעה ומעיין
 בהוצאוח להחטיאו שליטה עליו לה יש במינים חוטא

 דמעוח והוציאו מנם של בבכי׳ שחטאו ועיי ר״ל ז״ל
 ועי״ז ז״ל בהוצאוח להחטיאם שליטה לה הי׳ עי״ז לבטל׳
 על לדורוח בבי׳ ונקבע מקדשנו ביה ושמם עירנו חרב׳

 של ובבי׳ בנ״ל חנם של הכבי׳ נבטל בדי בהמ״ק חורבן
א ופרישח שנאה מולדוח מנם  מולדח מצוה של ובבי׳ ד

ש. בדמע׳ המחפללים טל בזוהר במ״ש וייחוד אהב׳  ע׳
 וחבך מ״ש ובן .וחחפלל נפש מרח והיא במנה בחיי לזה
 ראי׳ ר״ל לאה שנואה בי ה׳ וירא וז׳׳ש בו׳. וזאבל ולא

 עי״ז בנ״ל יח׳ הוא שראה מה ועי״ז דידה בעניוח
 יאהבני עמה לבן בנ״ל ונוקבא דב׳ ליחוד ממחברח

 בנ׳׳ל ג״ב שנאה לעצמה גרמה שלאה עוד ואפשר אישי
 זה שעבור והמשמעוח רבוח לאה ועיני אמר בבמו׳ בי

 לאה ועיני משרזי׳ל עפ״י אבל זר דבר וזה יעקב שנאה
 ארז״ל גם עשו של בגורלו מפול שלא בכייחה י ע״ רבוח

 שהיא מעשו שמנעה ע״י לאה בח בדינה נענש שיעקב
 ג*כ הי׳ לאה שבכמה מה אפשר לזה למוטב מחזירנו

 קליפ׳ בה שנחדבק׳ לעצמי גרמה ״ז ועי חנם של בבי׳
 נחפרד׳ בן לה ונמן בעיייה ה׳ שראה עד שנוא׳ והיחה
 ובלידח משמיש בשמח מחל׳ בנ״ל בהדרגה ממנה
׳ ה׳ שמע בי וז״ש משמיש בשעח שלא אפי׳ שמעון  ט

 רז״ל בלשון ייחוד ג״ב ונק׳ מרחוק הוא שמיעה בי
 זיווג לה שיהי׳ הבמי׳ בל צריבה שהיסה לי השמעי

ה. אח _ גם לי וימן וז״ש יעקב עם שלה  ז
א ר ס ת  לבן בני בין מה ראו אמרה ראובן שמו ו

 בס׳׳מ קנה דף בזוהר שבח׳ ע״ד בו׳ ממי י
ן הוי לא דבג״ב דבריו מבללוח והיוצא ע״ש  כי ממורה ג

 המחשב׳ הי׳ לא ביעקב ובאן והמחשב׳ ההרהור העיקר
 ולבן ברחל היח׳ לא העובדא אך באשמו שכוון ברע
ראובן נמצא המחשב׳ העיקר שהוא ליוסף הבכור׳ נינזן

המיצוגיה



יחלצכיויצאה׳ צמח
 שוב הי׳ הפנימיס אבל תמורה בן כמו לו הי׳ החיצונית

 ופנימיותו טוב חיצוניותו מרא׳ שהי׳ להיפך הי׳ טשו ואצל
 שכתבתי ט״ד ו!הו כו׳ חמי נבן בני בין מה ראו וזהו רט

 כו׳ מפריס כי החזיר ואת פסוק טל שמיני בפ׳ לקמן
ט״ש וטסו ארוס זו

ה ח ת  ויש כשן פדי ממך מנע אשר אנכי אלהיס ה
 אך בניס ממך מנט אשר דה״לל לדקדק

 לה אין עקרה שרי ומהי פ׳ על בזוהר מ״ש ע״ד הענין
 טל יחמר וכאן זווג מכל דגיורין נסשין שהוליד׳ ולד

 אמר עמה לריק שפעולת׳ כלומר ממה אין ואס שאמר׳
 כי לעיל כמ״ש אני אלהיס התחת כי הוא כן שלא לה

 ממך מנע אשר רק עמך פעולתי עושה אני באמת
 נשמות ר׳׳ל בניס ה׳ נמלת הנה וז״ש בשן פרי רק הוא
 פרי שכר נמשך ומזה לש״ש בקדושה הטובדא אס כנ״ל

 דף לך לך זוהר וז״ל בקדוש׳ עמלו על טוב שכר הבשן
 ממני לכ׳י א״ל קוב״ה נמצא פרייך ממני ע״פ פ״ה
 מיאובת׳ האי פרייך אלא כמי׳ לא פריי נמצא שרייך ודאי

 לגבי דיכורא ומיאובמא נפש עביד דכורא לגבי דנוק׳
 ודא נפש מד ואמעביד בדא דא ואמכליל נסש עביד לוק׳

 במיאובת׳ אחר דבר דנו״ק איבא אשמכח דדכורא במילא
 דנו״ק מיחובת׳ לאו דאי דדכורא איבא אשמכח דנוק׳
 פרייך ממי־י היינו לעלמין פירי אתעבידו לא דכורא לגבי

 שענת הי׳ שעד״ז הנ״ל הזוהר עפ״י ורל עכ״ל נמצא
 פרייך ממני הא׳ כפי׳ בניס לי הבה באמרה רחל

 רין פ עביד לנו״ק דדכורא מיאובמא ע׳׳י שהוא נמצא
 לדכורא דנו״ק במיאובתא הב׳ כפי׳ לה השיב ויעקב

 בשן פרי ממך מנע אשר וז׳׳ש פירין עביד
ש ר ד מ  אחא דביתא גדא אתא בגד לאס ותאמר ב

 משתיהן לגדד שעתיד מי בא דעלמא גדא
 מלת פי׳ עכ״ל כו׳ אליהו ומנו אוה״ע של יסודס פי׳

 בגד א' תיבה סוא והכמי׳ נעלמת והא׳ גד בא הוא בגד
 גד בא והקרי דבימא גדא וז״ש גד בי״ת רמז גד ב׳

 וסנוק גדי גד ארז״ל דהנה דעלמא גדא רומז באייף
 והנה ע״כ האמורי דרכי משוס בו יש ובושכי אושכי לא
 שורש כו׳ זה לעומת ז־ שס הנאמר׳ הדבריס כל

 וקסס ניחוש זה דבר ובס״ס דקדושה בסשרא הדבריס
 שהוא עליון מזל יש כי מזלי התמזל פרש״י י ג> גד

 הנמשכת וההשפע׳ הנ״ל באלף ורמוז נעלס והוא המקור
^ דעלמא גדא על רמוז משס  מזלי התמזל וז״ש הנ

 גדא שהוח התחמון המזל עד כהשפעה שמגיש עד
 השלוס בברית רומז המזל ושורש גד בי״ת וזו דבימא
 וסנוק אומר ולילה יומס בריתי לא אס וע״ש כידוע

 על רומז גד א׳ שינוים ג׳ בגד וז״ש ובושכי אושכי לא
מז בבית בגד אומר וכשהוא העליון המזל  גדא על י

 וכשאומר דעלמא גרא על רמז גד בא וכשאומר דביתא
ויגדד באוה״ע שיבגוד בגידה לשון הוא א׳ בתיבה בגד

 ברית והוא דקדושה היסוד הוא כי ויסודס משתיחן
 שעליו אליהו ומנו אוה״ע של ביצתן יעקר לכן השלוס
 נקרא והוא והשלום החיים אמו בריתי והית׳ נאמר
 עליון ממקום ההשפעה ומוריד שמשמש העליון שמש
 הוא כת״ח מעתיקא השפעה מעורר שהוא ופל כנ״ל
 בראשול׳ עוגה משם לי עשי אך וז״ש בראש חלק נושל
פ בפ׳ שאמרו וע״ד  קדים מד חסידי מרי הנהו אע'
 ומר בהדי׳ אליהו משמעי מר וספי מאחר ומר וספי

 מלקו ובקש כנ״ל עליון השמש הוא אליהו כו׳ משמעי לא
 ארז׳ל דינה שמה את ומקרא בת ילדה ואחר בהדיא משמעי וספי דקדיס למר לכן בראשונה

 תהא לא זכר זס אס בעצמה דין לאה שדנה
 לנקבה ונהפכה והתפללה השפחות כאמת אחותי רחל

 הל״ל בעצמ׳ דין שדנה לשון זה מה לדקדק ויש עכ״ל
 דין שדנה הל״ל בעצמה לשון מה ותו לעצמה שחשב׳

 צדיקים של תפלתן נמשלה למה שארז״ל ע״ד ונ״ל
 צדיקים של מפלתן כך מתהפך זה עמר מה לעתר

 הוא שזכר המקובלי׳ מ״ש ונודע למה״ר מדה״ד מהפכת
 כאן גרמה לאה שמפלת נמצא מדה״ד ונקב׳ רחמי׳ מדת

 שהתפללה לפי ורק אך ח״ו למדס״ד מדה״ר להפך
 עצמה על קבלה והדין לאחותה ורחמים מסד לעשות

 דין לאה שדנה וזהו דינה ונולדה תפלתה נתקבלה לכן
 והתפללה עצמ׳ על הדין שקבלה ר״ל והתפללה בעצמה

דז אחותה רחל על למה״ר מדה״ד את להפך ע  ארז׳׳ל ו
 על הדין את קבלו ואמם מלוכה הרוגי לי׳ שנאמר
 מדם שזהו למסה ורחמים החסד לגרוס כדי עצמכס
לד אשר לאה בת דינה ותצא וזהו מאוד גדול החסד  י
 בתפלתה לה עשתה שלאה ׳ל ר לאה בת נק׳ ליעקב
 מדמו שיעקב פי׳ ליעקב ילדה אשר בן ולא בת שמהי׳
 התפללה שהיא רק זכר על מחשבתו הי׳ ובודאי רחמים

 בסוד וטומאה דין צד בה נדבק ולכן לבת שתתהפך
 ממדם שנמהפכה בשביל ואפשר חוה על הבא נחש

כנ״ל למדה״ד הרחמים
*ז״ל  מסוד שומאה צד בה דינה והנה לקושס ס׳ |

 חמור בן שכס עליה בא לכן חוה על הבא נחש
 ומהי בו נדבקת הזוהמא אותה וכל חויא לשון החוי

 נשאה ולכן הזוהמא ממקור שהרה והיא טלי׳ טומאתה
 נתערבו אדה״ר בחטא כי נתבאר וכבר נמהר׳ כי שמעון

 בו שהי׳ שכס לכן הקליפה לעומק ירדו וקצת הנצוצות
 תקונו אמר נהרג לכן בדינה כ״כ חשק אדה״ר ניצון
 גלגול הי׳ תרדון בן חנינא ור׳ מילה ברית שעשה אמר
 בקובה שמוה בתו והנה ממור בן שכס של הטוב ניצוץ

 נדה דינה עצין וזה חוה על שבא נחש בסוד זנות של
 נסהר׳ שאז החוי ממור עלי׳ שבא עד טהור׳ הימה שלא

ה אותיות דינה ולכן עליו טומאתה ותהי ד  בזוהר כנז׳ נ
חרדיון בן מנינא ר׳ ר״ת לחנ״ת ולכן אז טהר׳ שהיא

פכ׳׳ל



אה׳ צמח צ לצבימ
 כשתבעוה תרדיון בן ר״ת של בתו אמרה שלכן ורל עכ״ל
 שותלות לתר!ן לי נשים דרך סרש״י אנלו דשתנא לזנות
 גוילים שראה ב״ת ריא מ״ש וכן הנ״ל והזוהמא נדה

 מן והכלים הנצוצין העלאת שראה נ״ל פורחות ואותיות
 ודביקה וחשיקה ודבור האהר את להפלות השבירה

 מפרשתו רז״ל כמ״ש חמור בן שכם בהם שחשא ׳5וחפי
ח כו׳ למדנו כו׳ אותו של ד  כנ״ל זה תקן ב״ת ו

א ״ או  לבנים יפה סימן תחלה בת עידשארדל ׳ל נ כ
 יולדת תמ^ה מזריע איש ׳ל שארז השעם ונ״ל

 שהוא ממלה הרחמים החעוררות שזה ונודע נקבה
 הבנים כל על יפה סימן תחלה בת ולכן דכר בחינת
 והס הבכור בבן הבנים בל ששורש ז״ל האר״י במ״ש

 התעוררות ע״י הוא תחצה בת ולכן ממנו ענפים
 לבחי׳ לנשות הבנים לכל גורס זה מחלה הרחמים
 הבנים לכל רחמים גורמת ממלה נקבה נמצא הרחמים

 גרמה ולא לאה שנ הבנים כל אחר נולדה דינה ובכאן
 ואחר וזהו דינה שמה נקרא לכן כנ״ל רחמים לבנים
 ותקרא ולזה לביים מחלה ולא הבנים אחר ר״ל בת ילדה
ה דינה שמה הי  א״ע המאחרי׳ כו׳ ללבן העשופים ו

 נקרא באחרונה לכה״כ הבא שארז״ל ע״ד הש״י לעבודת
 ליעקב והקשורים ללבן העשופים והי׳ וז״ש פושע

 בקשירא יומאי כל ע׳׳ד הש״י בעבודת והדבקים הקשורים
א נחלתו חבל ליעקב אלו אתקטרנא חד ש א  וארא עיני ו

 בחלום וארא׳ דהל״ל נשאלתי כוי העתודים והנה בחלום
 ה׳ נביאכם יהי׳ אס כתיב דהנה ואמרתי כו׳ והנה

 מששים א׳ הוא שחלום וארז״ל בו אדבר במ^ום כו׳
 שם מן ממנבאיס הס אוה״ע שנביאי והענין בנבוא׳
 ואל הליל׳ בחלום אבימלך אל אלהים ויבא כד״א אלהים

 על תרדמה בנפול וכה׳א הליל׳ בחלום הארמי לבן
 הפששות להם ויש יגונב דבר אלי לילה בחזיון אנשים

 מועשת נבוא׳ ומקבלים השינה תרדמות ע״י גופניות
 שינה בלי הגופניות הפששות להם הי' ישראל נביאי אבל

 עיני ואשא וזיש חלום לתמונת להם מתדמה זו ובחי׳
 בחלום וארא׳ ואח״ו לרוחנייות גופניות מן עיני אשא סי׳

 הציג למה בנבוא׳ יעקב ראה אם נשאלתי המקלות נענין
 הנבוא׳ להתקיימות דמיוני פועל שזה ואמרתי המקלות

 עקוד אל הצאן פני וימן בד״ה בע״מ בשם לעיל כמ*ש
 הנשמות לברור דמיוני פועל הי׳ זו העובדא וכל ע״ש כו׳

 וכמ״ש אדה״ר בחשא הקליפות בין שנחפרדו קדושות
 שורש שזו וברודים נקודים עקודים בענין המקובלים

 ע״ד צאן ע״י הי׳ הדמיון והפועל ומקונה השבירה
 והנשמות רז׳׳ל בלשון ברזל וצאן דקרא בלישנא אדם צאן

 א׳ דבר יש לא שבצאן מה כל שארז״ל ע״ד בצאן נמשלו
 מעץ כו׳ ולמצוצרות לשופר קרניו כו׳ ראשו לבשלה
 חושב הש״י כן ע־ש כו׳ לחלילים רגליו כו׳ לנבלים

שנקרא וזו ח׳׳ו לבשל׳ נדח ממנו ירח לכל מחש?ות

 הקיימים לנכסים קראו רז״ל וכן אדם צאן ק׳ הנשמות
 שהן נשיו ע״ה אבינו שיעקב ברמז וזה ברזל צאן נכסי

 הניל הצאן וע׳׳י ברז״ל שר׳׳ת לאה זלפה רחל בלהה
 לנכסי׳ ברמז רז״ל וקראם כרל הקדושות הנשמות בירר

 וקיימים חיים הם הנשמות כי ברז״ל צאן נכסי הקיימים
 מקל לו ויקח כמ׳׳ש במקל דמיוני פועל ועשה לעולם

ת מק״ל לבנה  מקוים שהנשמות ״לך ״קוי״נו ״מעולם ד
 .מקליפתם ולהתברר מזוהמתם ליטהר לעולם ומייחלים
 כל ועד״ז העליונים החסדים הם המים בשקתות

.יעו׳׳ש הפרשה
ב ו נ ג י  לו פסוק ע״ד כו׳ הארמי לבן לב את יעקב ו

 בפסוק האלשיך כמ״ש כו׳ פני בקשו לבי אמר
 לבן פני את יעקב וירא מני׳ לפיל דכתיב שר״ל זה

 מכיר יעקב הי׳ נמצא שלשום כתמול עמו איננו והנה
 הזהיר לזה אמו שאיננו פניו ראיית ע״י לבן שבלב מה

 לא כאלו פניו את ועשה בפניו לבן בו יכיר לבל יעקב
 את ויגנוב וז״ש לבן יבין שלא בדי דבר שום בלבו הי׳
 ופ״ל לו יגיד לא שהלב רי׳ל כו׳ הגיד בלי על כו׳ לב

 ית׳ שהוא משם היוצא ע״ש כו׳ ה׳ לו ויעתר בד״ה
 ר״ל פני בקשו לבי אמר לך וז״ש שם כמ״ש ושותק נגנב

 ויפתוהו ע״ד פני בבקשת כ״י לך לגנוב יכול שאינו
 עצמי לבי כי לעיל ובמ״ש כו׳ נכון לא ולבס כו׳ בפיהם

 להכיר צריך ואינך שבו והתדמות שמחשב מה לך אומר
 בריח עד״ש אבקש ה׳ פרך את לכן שבלב מה בפנים

 צהובות פנים לו מראה שהש״י אף לירא לאדם שיש
 חיים מלך פני באור כי בקרבו מתעלם שהדין אפשר

 פניך את אמר לזה . יע״ש כו׳ בתוכו הדין ומתעלס
 ודין כנ׳׳ל צהובות פנים לי שתראה שאפפר ר״ל ה׳

 שבלבך מה בפניך להכיר יכול איני ואני כנ״ל מתעלם
 ר״ל פניך את בקש לזה ללבן פניו ששינה ביעקב כמו

 ה׳ רז׳׳ל וז״ש אבקש במד״הר ר״ל ה׳ פניך סהארות
 פניך הארות אלא לנו אין ונושעה פניך האר צבאות
 רק סתם מלך פני הארוס ולא כנ״ל מדה״ר ר״ל בלבד

 לך בפסוק בתהילים וע״ל דייקא פניך האר צבאות ה׳
. ע״ש כו׳ לבי אמר

ל מ ז ^  לדקדק ויש רע עד מטוב יעקב עם מדבר לך ה
 רע או טוב יעקב עם מדבר דהל״ל

 אמאי סוב אצא לחיי רע בשלמא רז״ל עד״ש הענין אבל
 נמצא הצדיקים אצל היא רעה רשעים של שטובתן מפני

 ‘שתהי עד משם זז אינו אבל טוב שהוא נראה מחלה
 מדבר לך משמר וז״ש הצדיק אצל רעה הטובה אומו

 אינו שלו טוב דבור אפי׳ ר״ל רע עד מטוב יעקב עם
. רע שיהי׳ פד מטוב .הוא רק טוב

 אובד צדיק יש כמי׳ כו׳ רע עמכם לעשות ידי לאל
 והחכמה עד״ש .ברעמו מאריך רשע ויש בצדקו

אובד שבו י״ש ובחי׳ כאין טצמו שמשים מי תמצא מאין
גציקו



מלצביויעלחה׳ צמח י

 יש בסיג׳ אונד וממ״ט צדקוש שמוסיף מה כל דקו53
 ברעמו ממארך שלו שיש ברעמו מאריך רשע ויש שבו
דו יומר יש שהוא אומר הוא רע שמוסיף מה כל ע  ו

 וכחי שידי ר״ל רע עמכם לעשומ ידי לאל יש יפורש
ד רע עמכם לעשומ יח׳ אל לפני יש הוא  אל רצון ע
 ית״ש נגדו כאין הנוים כל ובאממ לבן אמר כך ימי
 בלבן וירב ליעקב יידור .חשיבין כלא ארעא דיירי וכל
 הוא הענין אך לבן עם וירב אמר לא למה לדקדק יש

 משממש שהצדיק רק הגריעומ ממדומ הוא שהמריבה
 ע*כ לבו בקרב המריבה אומו שיהי׳ רוצה שאינו על בו

 מלבו חרונו ישוב ועי״ו לכשנגדו המריבה אש מגלה
ד אומו ואז מרי  ולכן נקי יצא והוא בשכנגדו לשוספש ה

 ולא לו יאמר חבירו על שנאה לאדם כשיש י הס״ כשבו
 תהי' ש בלבן וירב ליעקב ויחר וז״ש לבו בקרב יכסהו

. שלום לבו ובקרב בלבן המריבה
ם  אשי דה״ל קשה יחיה לא אלהיך שמצא אשר ע

 1בע״ אין דבאמש הענין אך עמו אלהיך שמצא
 הוא רק עמו לשון אמר לא ולוה .עמו ששמצא ממש

 שמצא אשר עם וו*ש • עמו אינו הע״ז אבל הע״ז עם
ד ועיין .כד  .ומבין כו׳ ה׳ עם שהיה שמים ב

א קר  סי׳ גלעד לו קרא ויעקב סהדושא יגר לבן לו וי
ם רוצה הי׳ שלבן  אלהיס דיני הוא יג״ר בדני

 .דאלהי׳ אחוריים ור׳ אלהים מילוי אושיוש י״ג דהיינו
 הוא ג״ל אלהים דיני המשקוש גלעד לו קרא ויעקב

 דאלהים לה״י לאושיוש המקדמים אושיוש כע״ד שם
 גימ׳ דאלהים א׳׳ם אושיוש עם הנ׳׳ל ג״ל הוא מיד
ד  יונשן ושרגום כו׳ עמנו איש אין לבן אמר ולק סי
 דיין יהי׳ העד שמן רוצה והי׳ ישון למידן אינש ליש

 הדיין שמן להפך רוצה הי׳ ויעקב אחד• גימערי׳ שהוא
.ההמשקה שהוא כו׳ ע״ד יהי׳

וישלח פרישת
ח ל ש י  ממש מלאכים רש״י פי* כוי מלאכים יעקב ל

 ישאל משארו״לאל וזיל בו הכל עד״ש ׳0
 ארמי בלשון מכירין מלה״ש אין כי ארמי בלשון צרכיו

 שישמע למלאך צרכו לשאול השואל שיכוין לומר יטעה לא
 לא שצווח לא ארז״ל הלא כי להש״י ולהקרינה שפלשו

 כוי לך עני ואני צוות לי אלא לגבריאל ולא למיכאל
 מהם אשר הטובש הכחוש הם מלה״ש לומר הכונה אלא

 לשון מגה״ש נקראים הם כי הטובש המעלוש נמשמש
 מלה״ש אין וו״ש בו רגילין ואינם אצל׳ זר הוא ארמי

ע וזיל .עכיל כו׳ מכירין ד א  כי וז״ל הסולם בענין ה
ם ל  מחשבש אלהים ומלאכי העליונה לנשמה רמז ס

 בו שעלשה סולם טעם כי ישועה ר׳ ויאמר החכמה
שו ^ שעד״ז ונ״ל סכ״ל כו׳ השמים מן ישועשו וירדה מ

 מלו עליון משרשי רחמים מלאכי בסלימוש אומרים אנו
 שצריך הנ׳׳ל בכלבו שכשוב ע״ד הגיון במיטב אל פני נא

 וכל מכל הגוף מן הנ׳׳ל הטובוש הכחוש להפשיט
 כו׳ נא חלו וגו׳ עכ״ל בשכליש ר\פש בחוק ולהדביקם

 מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלך ויעקב וז׳ש הגיון במיטב
 שסשעוררו בו ונשחננו נשפללו בו ויפגעו כו׳ אייהים

 כאשר ויהי השמים מן הן ההשעוררוש וזה א״עלזפלה
 אני רוא׳ כמו בו ונשחברו ברצונו רצה כאדר ד׳ל ראם
 מן שזה ר״ל זה אלהים מחנה ויאמר כו׳ דברי אש

 כנ״ל מלאכים מלאכים יעקב וישלח מהאלהים השמים
 של בפמליא שלום שעושין השלום מלאכי נקראו והם

וזהו מטה של ובפמליא מעלה הג״ה
 מלאכי מן ר״ש ממש מלאכים ר׳׳לשנגדזהנחעוררו

ו שלום וזו השמים מלאכי י פנ  . אחיו עשו אל ל
אח הלא יע״ד כו׳ שעיר ארצה המקום שם ויקרא
שנאשי עשו ואש ליעקב עשו ב׳ מחניים ההוא

דהנה פי׳ אהבשי יעקב ואש מול מחנה מחנוש
מפני ליעקב שהי׳ המורא כל מחנה

 יגרום שמא שאמר הי׳ עשו
 היצה״ר שהוא עשו של שרו עליו ישגבר ועי״ז החטא

 אם והנה ומקטרג ועולה ומסיש שיורד המה״מ והוא
 של לשרו ייחוס הי׳ לא ועשו יעקב בין אחוה הי׳ לא

 הטבע בדרך האחוה ע״י אך לחטוא ליעקב להסיש עשו
 יעקב.ושורש ירא הי׳ זה ומן חושב זה חושב שזה מה

 ורישי׳ יצחק ד במטפ״י דעשו דרישא ע״י הוא האחוה
 הקב״ה שאמר במדרש וז״ש לעיל וכמ״ש בקודש גנוזה

 ר״ל לראש אלופים עליך אושם למדש ואשה ליעקב
 קראו זו ובבחי׳ כנ״ל דעשו ריש׳׳י מבחי׳ משירא שהי׳
טקי  הגבור׳ מבחי׳ שהיה ממנו גדול הוא שבשרשו אדני י

 שהיה במקומו גופא עשו מפני אבל ש״ש ויעקב
 הכין לזה ירא הי׳ שלא בודאי אדם בפני כקוף בסט״א

 לשפלה ולמלחמה ולדורון לשפלה דברים לג׳ יעקב עצמו
 המחשבוש הכחוש שהם הנ״ל אלהים המלאכי היינו

 פשוטים שלוחים לו ששלח לדורן להשפלל הקדושוש
 ומ״ד שלוחים ששלח מ״ד הפלוגשא הענין וזהו ג״כ

 שהמלאכים ול״ס ומא״ח חדא אמר ומר ממש מלאכים
 ולחלוש יושר מליצי ממש לפניו שילכו שלח ששלח הי׳
 לפניו מלאכים כו׳ וישלח וזיש כו׳ הגיון במיטב אל פני
 פשוטים שלוחים שלח ולעשו ממש לפניו שילכו ד׳ל

 בשורשם והנה .הפירושים ב׳ סובל מלאכים ומלש
 שלעשו ריל • אחיו עשו אל וזו .אחים הם בקדושה

 מלאכים. שלח אחיו. שהוא ולבחי׳ אנשים שלומים שלח
 וכשנשפרדו בקודש בשורשם ר״ל ליעקב עשו אח הלא וז״ש
 וזה לע״ז פירש זה יפרדו ממעיך לאומים ושני ע״ד
 יעקב ואש .הקרושה מן שפירש שנאתי עשו אז • כוי

.בקדושה שנשדבק אהבשי
א אוי נ



חד.' צמח ל ט ^ י לצביו

 שהס שורשו לשורש
ם ר ד  ״ש1ו הקדושיי ה

 לאדוני וז״ש הדיין
 דקדושה שעשו לעשו

 הוא לעיל הנוכר
 שמאל בצד עומד
כידוע הדינים שהן

׳ לסניו באדא  שנים בענין כסרשה לקמן עד״ש ט
 ר״ל לפניו וזו להשורש המלאה שהיא

 שהוא לשורשו עשו אה והעלה פניו המעלים סמלאדם
ם שדה שפיר ארצה מ  כי הפסוק פי׳ ועד״ז כידוע א

ה כי׳ פצי כראוה פניך ראיתי כן על  ן מאמרו כ
 ב! ר׳א שאמר ע״ד כו׳ עבדך אמר כה לעשו לאדוני
 הג״ה כו׳ כדיין פלי נאמן פרסא
פלי נאמן ומ״ש הוא שעליו ההגמון אומו בשבור

בזה כיון הדיין כנגד אלא אמר לא והוא אומר
 ההגמון אה להעלות בזוהר וכן עכ*ל שבשמים אביו

 י עכ׳׳ל לפניהם עבר והוא בססוק
 יפקב לפני מבר שהשכינה
 סבר השכינ׳ועשו כלפי והשהחוה

 יערש השמחוה פניו שלגבי׳
 אמר רוא לעשו לאדני וזהו

 שיסבר רק כנ״ל שבשמים לאביו
 לרגיד ואשלח׳ לו שאומר פשו

 אשלמה ח״ל נכסי כל ר״ל לאדני
 בבוקר לרגיד כמד״א המשכה לשון להגיד למצוא ממני

 מן למצוא לאדוני להמשיך לאדני להגיד וזו כו׳ ססדן
בעיניך

 מכה בנו שבן יוסף זה כור כו׳ שור לי ויהי במדרש
 מה יודעים שבניו יששכר זה וחמור בעמלק

א בעולמו עושה הקב״ה ד מ  בינה יודעי יששכר ומבני כ
 עבד ישראל אלו צאן כו׳ יעשה מה לדעה לעמים

 ל עע לשפח׳ לדוד שאמרה אביגיל זו ושפחה .דוד זה
 והשפלות הקטנות ובכת קטנמי אמר שיעקב אמרתי

 בענומנומו יוסף כח והמשיל ים ובנו בעמלק מכה הוא
 ע״י הוא שבו והכח מדבר ולא חי בעל שהוא שור לכח

 בהם כו׳ קרניו ראם וקרני שכתוב וכמה הקרניים
 שור ידע וע״ד היובל בקרן במשוך וע״ד ינגח סמים
 בחבל שמשכו ע״י קונהו לרכיר דעת בו שיש קונהו

 מוח שכנגד ממקום יוצאים שרם קרניו בין הקשור
 נקנה שבהמה ארז״ל ועד״ז קונהו מכיר ועי״ז הדעת

 ויש היסו״ד הוא יוסף כי בשור יוסף ונמשל במשיכה
 וז׳׳ש כידיע הטפה ולמשוך הדעת עד להעלות סגולה לו

 כנ״ל הטפה ימשוך כלא עקר לשון שור עקרו וברצונם
 אביו שמשך יוסף זה כו׳ משכני וז״ל במדרש ואימא
 וימשכו וכמי׳ אמשכם אדם בחבלי כמ״ש למצרים ואחיו

 ולכן במשיכה ונקנה שור נקרא ויוסף פכ״ל יוסף את
 כמו לא אבריו לכל הראשית שרוא בקרניו נלחם השור
הג״ה זה הנלחמים חיים הבעלי שאר

 מלכות אמרו ועד״ז כי בזנבו וזה בשיניו וזה ברגליו
 על לכם כתבו הרשע בו ידע שהוא שבשור הדעת
 ראשית ה׳ יראא נקרא וזה קונהו
קונו את מכיר זה וכדעת דעת

 לכם שאין השור קרן
רמזו באה״י מלק

 הכין ובזה עליו ה׳ ויראח ימ״ש הנזכר השור קרן על
 גויס ראשית שהוא בעמלק מכה החלק הוא והיסוד
 סטרא הגוים שכל פי׳ עמלק הכ״ל הוא והמ״ת

 הראשית מן יונקים דשמאלא ישראל הנקרא
 מן מושך שהוא עמייק ע״י הנ״ל

ל הראשית  ודש בעשו לעיל כמ׳ש נשמאל ההארה ד
 כקוף מתדמ׳ שהוא לאל אדמ' לשון אדים אבי עשו הוא
 ואחריתו .כנ״ל עשו שם מן הוא וההארחו אדם לפני
 לשורשה ההארה שמחזור היא האחרית כי עובד עדי

 מושך הוא הצדיק יוסף אבל אובד עדי הוא נמצא
 מראשיתו דבר אחרית טוב שהוא לבחי׳ הזה מראשית

 ואמרחו נמשך מראשיתו הוא דהר שבאחרית רטוב ר״ל
 כסופו ומחלתו במחלתו סיפו נעון כי מהי׳ לעולם
 שמחזיר ע״י גוים ראשית שהוא בעמלק מכס הזה ובכח

 יהושע בנו שבן יוסף זה שור וז״ש כנ״ל לשורשו הרארה
 לשון לחמור נמשל יששכר זה וחמור בעמלק מכה

 העפר מן הי׳ הכל בסוד העפר יסוד שהוא חומריות
 ארמ׳׳ע יסודות ד׳ נג״ד אהי״ע שיש וידוע כו׳ שה והכל
 העפר יסוד חומריות הוא ועשיה עשיה נגד עפר נמצא
 קרירא תמוז כתקופות אפי׳ חמרא ו;״ש ויב״ש ק״ר
 חומריות ע׳׳י בעליו לידע דעת בו ויש חמור ולכן לי׳

 שבני ודש בעליו אבוס וחמור ודש לו שנותן האכיל׳
 עשיה לשון עושה הקב״ה מה יודעים בניו
כו שו  עיין כו׳ עשו אל באנו ויאמרו המלאכים וי

 וגם כו׳ לאמנפייא בעי לא וז״ל מג״מ בספר
 דרדפין אינון במר דמחזיק מסמיי׳ לא לקראתך הולך
 דבעין באינון אף אלא דעלמא וכסופין הנאין במר

 ולאסטאה לקבליהון אזיל ימך ולמפלח לדחלסך לאמקרבא
 ימחרבון דלא יעקב ויירא כוי טבא מאורח ימהון
 ספירין ותלת דכ״י לו ויצר .אסטיומא בההוא עלמין
 דינהון שפעא ואהדרא לעלמא לאשפעא בעו לא דילה

 כר. שסעא כ״כ מהכיל צר דהוא ויצר והיינו בתפארת
 • עלאין דספירין וחד שכינה דמחנה חד מחנות לשני

 דאיהו .והכהו האחת המחנה מל עשו יבא אם ויאמר
 המחנה והי׳ מס־סא קצת לי׳ אית דממן שכינה מחנה

 מנת על העובדים אותם נקרא אחת המחנה ונ״ל כו׳
 ואם פרס לקבל דנוק׳ עלמא הוא עוה״ב פרס לקבל
 עלמא שהם הנשאר המחנה והי׳ אזי . והכהו עשו יבוא

 כשירים עצמין שמשימין רק פרס לקבל שאינם דדכורא
 שמן יסוד על שופך הי׳ הדם שירי ע׳׳ד לפליטה

יסוד היה השירים
ו נ א  פי׳ כו׳ לקראמך הולך וגם עשו אל אחיך אל ב

 הקדוש השורש לבחינות ששלחם הנ״ל המלאכים
 ששלח והשלוחים אחיך אל באנו אמרו לפייסו פשו של

 שהענין לקראתך הלך וגם .עשו אל אמרו לעשו
לסשכיר כדי הוא הגבורות כח מן המחפשטין הסט״א

ולסעניש



rצמחה׳ v v לצבי(
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)׳ וישמחו ודש ר! שהצד כדי זה לקראת וזה זה
גשמו עד פעמים הס״י כתבו ולכן שכר יקכל

עד ר״ל אחיו עד לו לומר היצה״ר את להמתיק
עשו אח שהכיא שכר שאקבל עבור כונסך בודאי

שצו השורש לבחי׳ שחיני אף לכן נוצרת לכך כי
ו אח הוא ובשורשו אני מ״מ בי כהסימך כן עושה
לבו בכל נשקו ולכן שאתה שבפנימיוחך כמו עושה
ודש כדבריך אעשה שלא רוצה

לקראתך הולך וגס  מה לפי כו׳ והכהו האחת המחיה אל עשו יבא אם
 זכר לשון משמש מחנה שפרש״י זו למעלה שר

 בחיי הס פרס לקבל ע״מ העובדים כי נקבה ולשון
 בזה ממנו שמקבנים בהש״י שמאמינים מה רק נקבה

 הנשאר המחנה והיה זכיי נ' והכהו וזו דכורא בחי׳ הס
 לק״פ ע״מ שלא שעונדים כי׳ בציון הנשאר והי׳ ע׳׳ד

 ועובדי׳ אמת שהוא דמלכא רגופא שדבוקים שעבודתם
 לעובדו ליוצרו היציר שמחוייב אמת שהוא בעבור באמת

 ולא האמונה בחי׳ רק הס לק־פ ע״מ העובדים אבל
 ועוד כרל ע״ש כו׳ דשכינמא מסערא המג׳׳מ ודש אמת

 גומרים כאשר המענשי׳ רקליפות כי שכתבו ע״ד י״ל
 כו׳ יבא אם וזו כעול׳ מן מתבעתים הם שליחותם

 יתבטל ע״ז כי א״ע עשו זה ע״י שיכה והכהו האחת
ב׳ יש במדרש האמת ומכל החסדים מכל קטנתי לפליטה הנשאר המחנה והי' ממילא העול׳ מן

 כדאי איני וח״א כדאי אני אמר חד מיד ’
ד קטנות בחינ׳ ב׳ שיש סי׳ עכ״ל ע׳׳  שארז״לשהוא א׳

 ע׳׳ד שהוא רצונו לו ועושה אביו לפני המחחט׳ כבן
 האב בטובת ורגיל המתגלגל קטן בן בחו״ה שכתוב

 מה עמו לעשות מוכרח שאביו סובר והוא העודפות
 והגון ראוי דבר בין לו שיעשה האב על ומגעגע שירצה

 השכל קטנות מחמת וזה לו ראוי שאין דבר ובין
 מכל שלי הקטנות בבחי׳ קטנתי ר׳׳ל כדאי אני וז״ש

 אני בטובתך מתגלגל ואנ שעשית האמת ומכל החסדי׳
 נשאת וכאשר משה וכמ״ש זה חת גם לי שמעשה כדאי
 ב׳ שיש כדאי איני א וחי הנה ועד ממצרים כזה לעם
 ורואה מכבר גדול שכל לו שיש ע׳׳י ב׳ קטנות בחי׳

 ויקטן ויכניע שפל הוא עליו העודפ׳ הבורא טובת
 ורוממות וגדולת וכל מכל עצרו חסרון שרואה בעיניו
 ע׳ העמים מכל מרובכם לא בפ׳ לקמן כמ״ש הבורא

 המסדי׳ מפיי ר״ל כדחי איני ודש ן ואמח בם׳ לקמן
 שאינו חסד יש כי עבדך את עשית אשר האמת ומכל

 ע״ד שהוא הרשעיס טס שעושה חסד כמו אמת של
 עם הקב״ה שעושה החסדים אבל כו' לשונאיו ומשלם

 לעוה״ב ע׳׳י שיזכה כדי אמח של מסד הוא הצדיקים
ש יאמר או ד ת הבן עם עושה האב כי בחו״ה ע טונו

 שאינם קטנים דברים עמו עושה מחלה ודעתו שכלו לסי
 עד עליו חסדו מגדיל שכלו לפי ואח״כ לכלום חשובים
 האמת ומכל החסדים מכל וז״ש האמת החסד על שמגיע

 אמת של החסדיס כל עמו עשה שהש״י יעקב אמר שזה
 גדול שכל לו שהיה מפני מנעוריו

א ״ או ה׳ על ע״מ בס׳ כו׳פד״ש קטנמי ב  את פקד ו
 בזמן כי הירח מעוט ע״ד חסרון ומשמע שרת

 השני על מעלה לא׳ אין מולידים נס א ואשה שאיש
 המאורות נקראו הצד ורזה הכולל התכלית בהשלמת

 השירים שיר בזוהר כמ״ש יצירמס בתחלת גדולים שניהם
 ואמקרי׳ חדא בשקולא והוו בחרא דבוקין נהורין דהוו

 אלא ועילאה רב סיהרא דהוה לאו גדולים מרווייהו
רא זמנא דבכל  אמקרי בגיני׳ חיא ברזא כשמשא סי:
 אמקרי. ואדי איהו ארי׳ דארי׳ זנבא גדולים בהדי׳ איהי

 שם על ארי׳ להקרא ליהודה הושוו דן שבט וכמוהו
 את פקד וה׳ וזו מדן ואמו מיהודה שאביו המשיח

 לעולם כי מולדות שהעמידה בזה מעלתה שמיעט שרה
 המשפיע הזכר ממעלת פתוחה הנשסעת הנקבה מעלת

 שלחן על סומכין ואחות אח כעין היו הולידה שלא ועד
אבי בת אחותי וז״ש אביהם הג״ה

 חסד עולם כי וידוע כו׳ היא זה פ׳ יפורש ועד״ז
 אלא ראשון לדור סגי דלא יבנה תעשי אשר חסדך
 דוגמא ומעין אחותו נושא באח כו׳ כל אל עמדי
מד  לאברהם דאזדמן הוא חסד זו הוא אחי לי א

אחותו שנקרא אחיו בת לישא וק״ל
 ת״ת נתפרשו חסד במדת כן כי

 ס׳ בזוהר כדאימא להדדי זוג בני ונעשו מדובקין ומלכו׳
 שנחלקו בפרדס ומבואר לון ופריש חסד אחא אחרי
 במרת כאן הענין וכן בחסד הוא בנין וכל בנין לצורך
 החסד שע׳׳י מזה היוצא עכ׳׳ל ושרה לאברהם החסד

 ותפיס כנ״ל בנין לצורך הירח ונתמעטה נתקטנה
 יעקב שמה על יקראו ושהצדיקיס צבאי׳ בריבוי דעתה
 וקטנות מעוט בבחי׳ קטנתי וזהו הקטן דוד הקטן

 ועמה וז״ש לון ופריש חסד דאמא ע״י החסדים מ:ל
 ואח״ז הלבנ׳ שי צבחי' הרבה ע׳׳ש מחנות לשני הייתי

 שנקר׳ השמש לו ויזרח ישראל בפס אבינו יעקב נתעלה
שמ״ש בשם

ף ו  המדרש ע״ד כו׳ החסדים מכל קטנמי באו״א ע
 לאו השבטי׳ שאר עם הא יוסף את ה׳ ויהי וישב

 טמונות בהמות י״ב עם הולך שהי׳ לבהמי יודן ר א
 עשר אחד את הניח גוי של לחנותו אחת נכנסה יין

 והולך י׳׳א מניח אמה מה לו אמרו אחת אמר והלך
 חושש ואיני הרבים ברשות אלו לתם אמר אחת אחר
 אביהם וברשות גדולים אלו כך נסך יין יעשה שמא להם
 אש ה׳ ויהי לפיכך עצמו וברשות קטן שהוא זה אבל

אל שוב אלי האומר ה׳ יעקב אמר ועד״ז עכ׳׳ל יוסף
ן אי
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 ומה אבי ברשות איני ומחה כו׳ ואימיבה אבחין ארן
 כי וכן ודל ימקב קנון כי ססוק פי׳ וכן כף קשנחי גם

.כוי אבינו ה׳ אחה כו׳ ידסנו לא אברהם
 מקלו נחן סרש״י כו׳ הירדן אח סברתי במקלי
 היורד דין הוא ירדן הפנין .הירדן ונבקס בירדן

 מקלו ונתן החאוח וכל הדינים כל ומשם דרגין ר׳ מן
 הנוייח ר״ל בידו אשר האלהים מנוה מפני שיבקע בירדן
 יהי׳ החאוה שגס הירדן ונבקמ חסד כלפי ממה בשכל

לכס וחצי לה׳ חצי׳  ר״ח שהוא בעה״ע כחב כו׳ אמי מיד נא הצילני
 פשוע ול״נ ונשים qp להרוג שרצה המין

 ג׳ בשכר ה׳ ד^ בפסחים שארדל ס׳׳ד בכאן שהזכיר
 להכריח ראשון לגי זכו ודלולב ודחג דפסח סי׳ ראשון

 ראשון דכ׳ משיח של ולשמו בהמ״ק ולבנין עשו של זרמו
 ולא משיח של שמו מיש <״ל מכ״ל הנם הנה לציון

ם יהי׳ משיח של דשמו סבר דקא משוס למשיח נאמר  הני
 אמאי ויקהל הזוהר וזיל שם שהוא הנום בן גיא כמו

ם בן אקרי  דחמן בגיהנם איח חד אחר אלא הני
 מרין כו׳ נשמחין אינון זכאין ואי כוי נשמחין אחצרפו
 לגבי וצווח! לחרעא וקיימין דמדן בגנחי׳ זמינין מלאכין

 נפקין ממנן אינו! כוי נשמחא ההוא לקבלא ממנן אינון
 שלוחין אינו! וחמן דגיע לפתח׳ לה וזמינא כו׳ ממה

 הוא הזרע משיך נושא והנה עכ״ל הנ״ם לון ואמרו
ח ה רי מי א והצילניי נ ס ריח מיד ני  של שמו שהוא הני

 מתיירא שהי׳ למעלה עדיש עשו מיד אחי מיד .משיח
 יגרום וזה אח בבחי׳ לו שהוא כיון החעא גרמת מן

 מיד נא רצילני וז״ש לעיל וכמיש עשו ידי הידיס שיהיו
עשו מיד אחי

י י  שעיקר לרמוז מפניו קאמראנכי ולא אוחו אנכי ירא כ
 שרו יסיחנו שלא החעא יגרום שלא הי׳ היראה

 בעבעו זה בעבעו שזה ומה אחיו שהוא עיי לחעאו
 עושה שזה מה אוחו כשמחלקין המגנמע האבן כמשל
ל • אוחו אנכי ירא כי ודש עושה השני החלק  שלא ד
 כמותו ואמש׳ ממחשבתו שאחמלא ע׳׳י הוא אני אהי׳
 אשה אין שאלזיל ע׳׳ד הבנים טל אס והכני יבא וע״ד
 בנים להוליד בשביל אשה לישא שהעיקר ריל לבנים אלא
 לאה בני בעה*ע מ׳׳ש ועיין הבהמיות תאוה משום ולא
 אהל העולם הבונים שהם עיש בנים נקרא לאה בני

 עכ״ל בהמ׳ כולד שהוא עדה ותלד כמיב עשו באשח
 אלא אשה אין אצלו אם האב במחשבת תלוי וזהו עיש

 מתיירא שהי׳ וזהו כני׳ל לאו ואס בנים הבנים אזי לבנים
 אצלו תהי׳ שהאם ממעשיו לזה מעא לו יגרום שלא

 לימינו חכם לב המדרש וזיל הבנים מן יומר המדרגה
 אח ואח״כ בניו אח וישא ישקה ויקס שנאמר יעקב זה

 אח עשו ויקח שנאמר עשו זה לשמאלו כסיל לב נשיו
.עכ׳ל בניו ואח נשיו

ה ת א  רזא מג״מ בספר עמך אעיב היעיב אמרח ו
לברואי׳ מעיב כשהש״י פי׳ ע״ש כו׳ דיסוד

 ואחה וזהו להעיב סעוב מדרך כי לעצמו מעיב כאלו כיי
ל עמך אטיב העיב אמרח  במה ילד לי אעיכ עמ״ד ד

 ודש כנ״ל. לאסריני ומעיב לדידי׳ עוב וזהו לך שאשפיע
 ועד״ז לאחריני ומעיב לדידי׳ עוב והמעיב הטוב ברוך

 זה וע׳׳ד לנו הדרש ומטיב טוב ביו״ט מחפללי׳ אנחנו
 הטיב מדרך כי ולטובים לרעים ומטיב הטוב בפייט
 הברכוח על לו הודה סרש״י ברכחני אם כי להטיב

 הפי׳ ע״ז ע׳ יע׳׳ש כו׳ עליהן מהרהר שפשו אבי שברכני
 תבכב אשר אח ידעחם כי בפסוק בלק בפרשה לקמן

לכאן ושייך מבורך
י  בזוהר טדיש אנשים ועם ים אלה עם שריח כ

 מאי אלהיס עם שריח כי ע״ה קמ״ד דך חולדות
 שריח א׳׳ל אלא אמר הוה דעליה ס׳׳ד אלהים עם

 כו׳ הזווגא החבורא אלהים עם ולאזדווגי׳ לאחסברא
 חדא. וזווגא החהורא עם אלא אלהיס על כתיב לא ומיד
 שררה שמנהג אלהים עם שריח כי המליצה ומיד

 ותוכל אנשים ועם אזי אלהים עם
ל א ש י  לדקדק ויש שמך נא הגידה ויאמר יעקב ו

במדרשי׳ דאיחא רק שמך לי נא הגידה הל״ל
 , ס־מ שהיה וחדיא מיכאל הי׳ שהמלאך ח״א דעות
מ שם להזכיר שאסור הרידל בכתבי ואימא  משום סי

 להשביע שאסור וידוע .מזכירו לא אחרים אלהים ושם
 הי׳ בכאן ולכן ט׳ אלהים ושם משום שלו בע׳׳ז הגוי

 כששאל ולכן ס׳׳מ או מיכאל הוא אס מסופק ועקב
 יהא שלא לי אמר ולא שמך נא הגידה סחס א׳ אוחו

 שמו אח הזכיר ומחממו שמכסו נראה
 אלהי׳ ראיתי כי פניאל ההוא המקום שם יעקב וי<ןרא

 כמה ראה הא וקשה נפשי וחנצל פנים אל פנים
 הוא זה אלר\ם שם כי ועוד מלאכים מחנות פעמים

ר ונ״ל קודש  יצהיטסל אדם ירגיז לעולם משארזיל עי
 מחטאו ואל רגזו עצמו ובפסוק ירגיז לשון והענין יצהיר

 מן הידוע ע׳׳ד כך הטנין .זו רוגזה של מהותו מה
 אין רק דהליל הזה במקום אלהי׳ יראח אין רק פסוק
 אך ניאוך אהבת שם כי ט׳ הזה במקום ה׳ אהבח
 לאדם כשב׳ למשל ביראה להעלות צריך דבר שכל הענין
 נפסקה אזי הש׳י יראת לבו אל כשנותן רעה אהבה
 את להעלות יכול ואח״כ זו מאהב׳ רעה הקליפה ממנו

 השי׳י לעבודת טובה אהבה ממנה לעשות להש״י האהב׳
 כידוע אפשר אי ממלה יראה בלי האהב׳ להעלות אבל

 יונקי׳ אחרי׳ אלהיס שרם והיצה״ר הקליפה כי והטעם
 ואץ קדושים אלהים שהם הקדושות הגבורות מן

 בגבורו׳ א״ע האדם שיגביה רק אחרת במדה להכניעם
 להכניעם יכול ואז הגגורות לשורש מהם למעלה הקוושו

דו פ כתיב לא נזעם יום בהל זועם ואל בזוהר אמרו ו
ד



צמחה׳
י מ מסד שהוא אל מלס נ  שכלי ומשמע ד מלה״ )ועסא

 היזסל שכחסד גכורה ע״י רק להכניע יכול אינו )עם
 הואכנכור׳ מלה״ל שורש כי והעעם מלה״ל על נגכר

 לעולם ארדל ועל״ז שורשו ע״י נמחק ומלה״ל שכחסל
 שהוא משורשו היצת״ר אח להמתיק יצה״ט אלם ירגיז

 מסתכלות כשהמלה נקרא הנים מהמקוכלים וילוע דין
 למעת כשמסחכלת נקרא אחוריים לשרשו למעלה

 של שרו הסע״א את להכניע צריך היה 3יעק עפ״ז נמצא
 ששם מקום על א״ע להעלות צריך סיה כשארז״ל עשו
 וזו משרשו ונמתק הלין מדת את זועם החסל מלת
 הקליפה נתכטלת ועי״ז כנ״ל פנים אל פנים נקרא

 אלהים ר״ל אלהים ראיתי כי וזו מפניו ונכנע והסט״א
 שכגכורה גכורה כנ״ל פנים אל פנים כנ״ל קלושים
 עשו של שרו מן נפשי ותנצל ועי״ז שכחסל לגכורה

 האומי׳ כל שכחוהו גוים כל ה׳ הללו הפסוק פי׳ ועל״ז
 חסרו עלינו גכר כי כמה הקלושה תחת להכניעם ר״ל
 אל ה׳ ודכר מדרש יוכן ועפ״ז שכחסל כגכורה ר״ל

ה א״ל כו׳ פנים אל פנים משה  ואתת ככעס אני הקכ׳
 אל פנים מלת כי כו׳ עליהם תהא מה ישראל בכעס
א הוא פנים ד  זעם של פני' לשון שהוא פנים ונתראה כ

 י״ת ככעסו משת של כעסו את המתיק כ״ה והש׳׳י
 ר״ל כו׳ ואמה ככעס אני וא״ל כנ״ל זועם ואל וע״ל

 אמערומא ע״י אמה כי ככעס שאמה על בכעס אני
 כמלת המלכקומך ע״י כ״י כעסי להמתיק תוכל ללממא
 ואומה כנ״ל פנים אל פנים ע״י הלין ויוממק החסד

 פנים אל פנים הבחי׳ לו שנמסרה למשה הי׳ המלרג-ה
 וזהו כנ״ל פא״פ ע״י הגבורה להמתיק יכול היה שהוא
 אל איש ילכר כאשר פנים אל פנים משה אל ה׳ ולכר

 כמאן הזה לעס הרעומה למה אצל בזוהר כמ״ש רעהו
 הכחי׳ הי׳ אע״ה ליעקכ וגם ע״ש וכעס לביתי׳ לפקד

 ועל כו׳ העוב והשם מלבר ויעקב מלגאו משה כי זו
 של פנים בחי׳ לו שהי׳ ר״ל פניאל המקום שם קרא כן
 השמש לו ויזרח ועי״ז כנ״ל מלה״ל את לזעום כ״י אל

 החסר מדת בין הממצע רחמים שהוא ממש מלמו
מי כן פל כי רחמים ונעשה למלה״ל  כראות פניך יאי

 פני ואראה אבוא ממי יפורש וטד״ז ותרצני אלהים פני
 אל שארז״ל וע״ד בשרשו הנמתק אלהים היינו אלהים
 להעלותו מחלה צריך כי כעסו בשעת חבירך את מרצה
 כוונת היה וזהו לרצותו ואח״ז להמתיק שורשו לבמי׳
 לעיל וכמ״ש כו׳ גשמו על פעמים שבע וישמחו יעקב
 סל כי פירוש • כו׳ כראות פניך ראיתי ע״כ פי וז״ש

 אלהי׳ פצי ראות אחלי רק לרצותך מקולס ראימך לא פן
 וז״ש לרצותך. ג״כ פניך ראיתי ואז הלין המתקת שהוא

 וממחול כנ״ל אלהים פני ראות ע״י שתרצני כלי ותרצני
 כוש היה טשו כי לבל המחנה ע״י ולא זה ע״י לי

אם לו אמר ולכן סרמונו שימחול עבור המנחה לקבל

ולצבי* ^ ב

 ראיתי כן טל כי מידי מנחתי ולקחת כו׳ מצאתי נא
 זה בלא לך הובאת והמנחה ותרצני ועי״ז כו׳ פניך

כו׳ אלהיס חצני כי
 א׳ל לן הובאת אשר ברכתי את נא קח

 לילי שחבא טל יגעתי יגיעות כמה
 אוחזת וילו וז״ש .עכ״ל אצלן כאה היא מאליו ואמה
 של ילו ומצות מורה בעקכ עשו שדש מה עשו בעקב

אוחזת יעקב
ב[ ש  מדרש ע״ל שפירה לדרכו עשו ההוא ביום ליי

 חלשים ששה אומן כל ע״ב מ״ו לף רות
 מלכות המנין מן ועלו נמנו לא אבשלום מפני דוד שברח
 המ״כ ופירש עכ״ל כהדיוט בשעירה לו מתכפר שהיה

 עכ״ל נקבה שעירה וההדיוט זכר שעיר קרבנו מלך כי
 שחז״ל וע״ד מלך ולא הדיוט היה ש שעירה לדרכו ועד״ז

 • מלך ולא אלם אלם עלינו בקום
ם י י ^ ^ נ א  הנה והארן כו׳ אמנו הם שלמים האלה ה

במס׳ רז״ל על״ש לפניהם ידים רחבת
 נגוזו וכן רבים וכן שלימים אס לכתיב מאי ז׳ דן> גיטין
 יעשה מצומצמין שמזונותיו אדם רואה אם כו׳ ועבר
 שלימי׳ ופירש״י עכ״ל כו׳ מרובין כשהן וכ״ש צדקה בהם

 רבי׳ כשהם וכ״ש מזונותיך שלמים אס וה״ק מצומצמים
 מן מצומצם שהוא ע״ש שלמים נקרא דלכן ונ״ל עכ״ל

 בלעלם. להחיות ויכול להם וא״צ אדם בני של הצרכים
 שנתעלה כתיב שלים שלום ‘ברית את לו נותן הנני וזהו

 פירוש כו׳ שלימים האלה האנשים וז״ש לשלימות למעלה
 . לפניהם ידים רחבת והארך ובאמת מצומצמים

ר מ א  שמך עוד יאמר יעקב לא יעקב שמך ה׳ לו ד
 יעקב מולדות פ׳5 לק״ת בס׳ על״ש כו'

 מחז״ה היוצא יעקב הם פעמים ב׳ זה אמר זה יעקב
 יעקב כן כמו נקרא מאחוריו היוצאת ורחל מלפניו דז׳׳א

 בספר ועיין עכ״ל יעקב נקרא שהשכינה הזוהר כמ״ש
ק דפוס חיים ען ר !  יצא אך בענין שם מ״ש צ״ב לך ק
 אחר כי מצילו בא אחיו ועשו אביו פני מאח יעקב יצא

 מחוך על יעקב יעקב ונעשה יציאות ב׳ יעקב יצא שיצא
 השמאלי הצל ועומד ג״כ מצילו בא עשו שם אז כו׳ לז*א

 זה תאומים ממש אחים שניהם נעשו ועי״ז יעקב של
 של הזיוג הענין ש״ה הזוהר מבואר והענין כו׳ זה עם
 כי ונמצא ההוא בעת שם ממרחקים קליפות ואיך זו״נ

 עשו אז ז״א עם להזדווג באה לז״א נוק׳ רחל כאשר
 כנז״ל בקדוש׳ הוא ששורשו אע״פ הקליפו׳ בחי׳ שהוא
 הצולע החצוני׳ אל ההוא השדה אל והולן יוצא הוא הנה

 הקליפות כל מדור מקום שהוא מצאה בשלה כי בסול
 אל נוטה שעשו ולפי בזוהר כנזכר סטראלחרובא הנקרא
 יעקב ואז ציל לצוד ההיא השדה אל הולן לכן הקלים׳

 ההארה אותו במי׳ שהיח ברכתו ולוקח מקומו יורש
בצדו טשו בהיותו לאבא היסוד מן לו נמשכת שהיתה
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לצביוישלחצמחה׳
 ואמגם הברכות אותן כל יעקב לוקחם ועתה יעקב׳ של

 סע״א אין כי בווהר כמ״ש יובן במרמה הברכות לקימת
 שמכריזין לו שעושין ותחבולה מרמה ע״י רק משם הולך

 והנה המלך בכבוד לראות מעלה של פמליא כל שיבואו
 לראות בתבונה ימפון לא וכסיל )קן מלך הנקרא סקליס׳
 משם ומתרחק מדעתו הולך ואדרבה מלך של בכבודו

 לקח ויעקב במלכה המלך מזדווג כך ובין כך לבין
 הולך הי' לא להזדווג שכוונתן ידע אלמלא נמצא ברטתיו

 וזהו אז הנשפע ההוא השסע מן מלק לקמת כדי משם
 העליון יעקב לוקח ע״י ואז אותו שמרמין המרמה
 פשו במקום הולך יעקב אז הנה כי עשו של ברכותיו

 מקום נשאר ואז הברכות סוד שהוא הארותיו מקבל ושם
 אב״א עומדת היתה אשר רחל באה ושם סמי יעקב

 יעקב במקום שם עומדת בהיותה פב״ס ז׳א עם וחוזרת
 פב״ס לעמוד לרח. מקום שאין באופן יחד מזדווגים ואז
ם  של השדה אל עשו ילך אשר עד עמו להזדווג ז*א ע

 והארותיו וברכותיו מקומו יורש יעקב ואו כנודע חורבה
 זאתעכ״ל הקדמה והבן יעקב במקום עומדת ואזרתל

 יעקב שמו קרא הכי הפסוק פי׳ שזו ונ׳׳ל . חיים פן
מי ק ע  את הנ״ל פעמים ב׳ יעקב במי׳ פי׳ פעמים זה ד
ע האור במי׳ לקח בכורתי  • כנ״ל אבא מיסוד המגי

 מגיע שהי׳ ההשפעה במי׳ ברכתי את לקח פתה והנה
 אומרי׳ שהי׳ ארז״ל הדרוש וע״ד .כנז״ל הימור מן לו

 בשניהם זכה יפקב אבל לקען והקענה לגדול הגדולה
 אלו ודברי׳ לרחל הברכה וע״י ללאה זכה הבכורה מ״י
 מושאל שם יעקב שמך שכתוב וזה הנ״ל הבחי׳ עצמם הן
 בשם יעקב שמך עוד יאמר לא ומרמה עקבה שם מל

 אם כי מושאלה אמירה לשון יאמר לא וז׳ש מושאל
 שמך יהיה שישראל לא אם פירוש שמך יהי׳ ישראל

 יעקב בשם נקרא תהא אז ונו״ק ז״א זיווג ע״י במוחלע
 העקבה ע״ש ולא כנ״ל יעקב הנקרא השכינה שם מל ג״כ

 כמה אמ״כ השי״ת שקראו מה ממורן ובזה . ומרמה
 כו׳ בעשה עובר שאינו משארז״ל וגם יעקב פעמים

 לראשה עערה חכמה שעשתה מה שארויל זה ע״ד
 יאמר יעקב לא וז״ש לסוליימה עקב ענוה עשתה

 שמך יהיה ישראל אם כי כנ״ל עקיבה ע׳׳ש שמך עוד
 ע״ש יעקב מקרא ואז מכמה של בעשרה ראש לי פ״ש

והבן ענוה עגןב שהוא
ד ו  שבעי כמספר אבנים י״ב אליהו ויקח במדרש ע

 שמך יהיה ישראל אליו ה׳ דבר הי׳ אשר ב״י
 גוים וקהל גוי לו נאמר הזה השם לו שנתן שמשע׳

 עכ׳ל שבסי׳ י״ב שיהיו לו שיולד בנימין על ממך יהיה
 גבולי י״ב נגד שבסיס שי״ב המקובלים שכ׳ ע״ד והשעם

 שבנו״ק שבעים והי״ב ישראל שהוא שבמ״ת אלכסונין
 הוי לא בנימין שנולד שקודם ונמצא אליהם מרכבה
נקרא ואז בנימין שנולד עד לישראל שלימה מרכבה

 כל הללוהו ה׳ יראי פסוק יפורש שעד״ז ונ״ל ישראל.
 יראי פי׳ ישראל זרע כל ממנו וגורו כבדוהו יעקב זרע

 שבמ״ת האהבה שקודם שבנוק׳ ה״ראה היא ה׳
מ׳ ה״לל .בנוק׳ הוא ה״לל כי הללוהו  כידוע אדני בגי

 זרע נקרא שבעים הייב שנשלמו קודם יעקב זרע כל
 איש רז״ל עד״ש האהבה הוא כבוד כי כבדוהו יעקב
 בכבוד לאם ואב בירא׳ לאב אם הקדים תיראו ואביו אמו

 שנשלמו אמר ישראל זרע כל ממנו וגורו האהבה שהוא
 מאו״א מוחין בבמי׳ ישראל נקרא שבעים י״ב פרקין הי״ב
 ממנו וגורו וזו הבושה יראת היא זו ובבחי׳ י״ה שהוא
 החושבי׳ בפני ומתבייש מתיירא שהגר כמו גירות לשון

 בעיניו גר כמו הוא הבושה יראת בו שיש מי כן
ת וז״ששבעי ית׳ בקדושתו  ״ה שבסי לישראל י״העדו

 י״ה המוחין ר״ל לישראל י״ה ממשיכין שהם ידי פל
 ה׳ יראי ויקרא מדרש וז״ל ה׳ לשם להודות לישראל.
 ׳׳א י אלו כבדוהו יעקב זרע כל שמים יראי אלו הללוהו
 באחרונה שבא בנינוין שבע זה ישראל זרע כל שבמים

.הנ״ל דברינו לכאן ומכוון עכ״ל

וישב פישת
ב1 ש  הפסוק ע״ד כו׳ בשלוה לישב יעקב בקש ברש״י י

 י״ד עמים כ״ח יש כי לעמו הגיד מעשיו כח
י והם העוה״ז ממנהג ידם ועל לרעה וי״ד לסובה  ע׳

 נעל שעשו וידוע והמזלות הכוכבים המערכות השמנות
 וכמשארז״ל המזל מן למעלה הם וישראל העוה״ז לחלקו

 ולפ״ח לעוה״ז צריכים שהצדיקים רק לישראל מזל אין
 מהעניני נפשומס במקון א״ע לתקן כדי הנ״נ עתים
 לעמו הגיד מעשיו כח וזהו בו להיות לא אבל עוה״ז

 שהוא גוים נחלת להם למת כדי הנ״ל עמים כ״ח ר״ל
 להו סני מי ע״ד כנ״ל בבא זה ויתקשרו שידבקו עוה״ז

 הכ״ת בכל לתקן שצריבין רק עלמא מרי דאכלי לצדיקיא
 כשם הרעה על יברכו וש לרעה >ני״ד לעובה בי״ד עמים

 עצמה והסובה סוב כל אצלם כי הטובה על שמברכין
 נקרא עצמה זה ובענין הרע בדמות לפעמים בא

 וז״ש עולמו בית אל אדם הולך כי ע״ד מהלך הצדיק
 לו יהא שלא אחח במדרגה ר״ל בשלוה לישב יעקב בקש
 עליו קפן הנ״ל עמים בכ״ח זמן בשום וירידה עלי׳

 לאהבת ומשקות תאוה המוסיף כח הוא יוסף של רוגזו
 יומר עלי׳ אמ״כ ׳ מה הירידה ע״י כי והוא השי״ת
 להם שממוקן מה לצדיקים דיין לא הקב״ה אמר גדולה

 פ״י שיזכו להם מתוקן שהעוה״ז מה ר״ל לעוה״ב
שרוצים אלא הנ״ל עמים כ״ח שמחברים ע״י לעוה״ב

.בעוה״ז בשלוה לישב
א אוי׳  ובפנימיות בחיות דבוקי׳ ישראל כי מעשיו כח כ

 כח וז״ש העולמות בכחוש ואוה״ע העולמות
מעקץ



ביוישבה׳ צמח צ כבל
 להעלו׳ גויס נחלת להס לתת כדי המשכה ריל הגיד מעשיו

 כתקוני׳ דלוית׳ רל הדל כרש״י ובא׳ל! מעוה״ז וצין הניצ
 הגי״ד ״מעשיו של ר״ת מ״ה כ״ח הולו הגיד מעשיו כת
ם כ״ח עיי כי  ע״ד מ״ה למדריגות כלו הצדיק הדל עתי

ה כ״ח כי השכירות כל מתקן וזה מ״ה ואנחנו  הוא מי
 שהוא למוה״כ יזכה ועי״ז שכי־ה הי׳ לא ושם חכמ״ה
 עלא׳ כחכמ׳ ממאה חכמה מקש׳ וכזה וכיניה יוכמ״ה

 כחינ' ר״ל כו׳ לה׳ שממוקן מה נצדיקי׳ דיין לא וז״ש
סר״ל להסע״י מ״השמתוקן  מרעה שמשמנה כ״חעתי

 חכמה לכחינו׳ וכח אני מה אומר ועי״ז ולהיסך לסוכה
 כחכמה ממאה חכמה ומקשר הנ״ל מה כח שהוא

 לעוה״כ להם שממוקן מה וז״ש עוה״כ שהיא עילאה
 כחי׳ להשיג ורוצים כעוה״ז כשלוה לישכ שרוצים אלא

 הדל עמים הכ״ח כלי הניל מ״ה
 לי׳ הוא חכים כר ארי ותרגום לו הוא זקונים כן י3

 וז״ל זקן שני והדרת פסוק על כהעמקות עדיש
 המוחין ממומרי הוא שהזקן זקן לו אין סריס נודע
 להכינו רוצה והאכ כן לו שיש האכ משל עיד והוא
 חכמה ולהשיג להכין יכול אינו והכן חכמה דכר להכן

 ואז משל דרך להכינו האכ צריך המושג לעומק ההוא
 כזה כשמעיין הנה עצמה החכמה להשיג הכן גס יכול
 כלא זו החכמה מוכן הוא חכם שהוא לעצמו להאכ הנה
 למומר. אך להאכ הוא שכמשל והשכל והאותיות משל

 עם העליונה החכמה דכר האכ ממכיס הכן כשכיל רק
 להאומיו להאכ מכריח הוא והכן שכמשל והשכל האותיות

 הכן ויונק כהמשל גנוזה הוא והחכמה שכמשל והשכל
 כוריו על המשל שיכין עד שכמשל והשכל ות מהאות
 הנה הנ״ל חכמה דכר המשל ע״י להשיג יוכל הכן ואח״כ

 מי נוזלים שע״י צנורות הס שכמשל חכמה דכר לס״ז
 ככודך את נא הראני משה וזיש להכן העליונה החכמה

 שנא׳ וכ״מ כו׳ טוכי כל אעכיר אני השי״ת לו והשיג
 ונחזור כו׳ לפניך אקרא אני וז״ש הגנוז נווכ הוא נווכ

 לעולם כנמשל שהוא הכן כשכיל הס מוחין שמומרי לענין
 אמצעות ע״י אס כי טוכ להשיג יכול שאינו התחמון

 שאינו דכר ככחי׳ שאינו מי ולס״ז הדל המוחין מותרי
 מי דהיינו המוחין למומרי א״צ ממנו למנוה משפיע

 אין סריס כגשמיות וכן חכמתו. להכינו א״צ כן לו שאין
 וכנמשל חכמה שקנה זה זקן הכן נקרא ולס״ז זקן לו

 אומר ולפ״ז עכיל כו׳ זקן וזרו ישראל מדרגות הוא
 החכמה והוא זקונים כחינו׳ ר״ל לו הוא זקונים כן כי כאן

 חכים כר ארי שמרגוס וזו ליוסף הי' להכן שמשפיע
.ליי הוא

ם לו ח  ויאמר כף עוד ויוסיפו לאחיו ויגד חלום יוסף וי
 על לדקדק יש כד החלום נא שמעו אליהם

 הוספות הלא ט' ויוסיפו על עוד .ויאמר ויגד הכפל
שיוסף המנין אך • החלום ספור אמר הימה השנאה

 חלום לו שחלם להם אמר קודם פעמים כ׳ להם ספר
 מלמא ע״ד לסוכ י׳ העש לעולם הדכר ממשיך שעי״ז
 ויגד וזיש • ט׳ שנוא עוד ויוסיפו לכד וע״ז חזאי נוכא
 וזו גופו החלום להם ספר ואח״כ המשכה לשון הוא

 היצירה כחינ' נגד כו׳ החלום נא שמעו אליהם ויאמר
 על אותו ושנאו ט הכריאה נגד לו שיפחי־ו כדי

 להמשיך דכריו ופל להעשיה להמשיך שרצה חלומותיו
 .כנ״ל מימה כלשון לו שפתרו אחר מיציר׳

ך ז ל מ  ידוע כנו ממשול משול אס עלינו תמלוך ה
 העליון היחוד המייחד צדיק מדת שיוסף

 מי*כ הס והשכנויס דכורא מלך נקרא זו וככחינ׳ כידוע
ם עיי היחוד דחול דכיומין וידוע דרחל פרקין  מסי

 שיוסף ידמו והשכמי׳ כידוע השכינה כניצון רממלכש
עויר מט״נו מכחינת שהוא סכרו אכל שייךלהיחוד  כחיי

 וישמעאל עשו כמו שזה שאמרו ככמכים כמכואר
 אפשר היאך עלינו תמלוך המלוך וז״ש ויצחק מאכרהס
 אס משול אס כניל דדכורא יסוד ככחי' עלינו שתמלוך
 ככל המושל מס״ס כחינו׳ שהוא ממשול משול מררגמך

 פרקין כייכ כנו רק עלינו לא ר״ל דייקא כנו לו אשר
 המחתוני׳ כעולמו׳ מושל אמה וכזה ממלכש אמה שלנו

 כדרך סיפור קודם החלום כמורה כמיכ לא זה ומשעם
 פרעה שסיפר קודם פרעה של החלום כמורה שכמוכ
 האלהים וממהר כמיכ שכפרעה והענין החלום ליוסף

 נשנה לכן הסשי׳ לעולם מהר הדכר שיכא לעשותו
 ב׳ סיפור העשי׳ לתקון א׳ פעם פעמים ג׳ החלום
 מיוסף הג׳ סיפור כיציר׳ לתקן ליוסף פרעה שסיפר
 זה כמורה וכקריאמנו ככריאה למקן הפתרון כשעת

 המלום כי הדל עולמות כג' זו כחי׳ אנחנו ממקניס
 הוא מפה של עולם וככל הנ״ל עולמי׳ ג׳ דרך כא

 והשקר אממ0 יודע שאינו סד יומר כקליפות ממלכש
 מכרר שהפומר לפותרים פרעה צריך הי' ולכן שם

 הפלוס מחלה פרעה סיפר ולכן מהשקר האמת
 העשי׳ לעולם החלום את העלה סיפור וע״י להחרטומים

 השקר מן האמת לכרר ידעו ולא כוככיס חוזי שורש ששם
 להעלותו ליוסף סיפר אמר ושקרים קליפות רוכו שם כי

 האלהי׳ וכאומרו כסיפורו לכריאה העלהו ויוסף כיצירה
 השקר מן האמת נמכרר ושם כו׳ שלום את יענה

 ומיצירה ניצירה מהכריאה אור ירד ועי׳ז והקליפות
 הדנר כא שלא יוסף אצל כאן אכל הדכר. ונתקיים לטשי׳
 יוסף ספור רק מספרת אינה המורה לכן מיכף לעשי׳
א׳ נגד שהוא ואכיו אחיו ושמרון היצי׳ נגד שהוא ד כ  ה

. עשי׳ נגד ולא
ש ר ד ס  אמא איר אלומיס מאלמים אנחנו והנה כ

 אכי לפני דכרים עלי להעלים אמס עמידין
 משמוקומיא לי קאיס ומאן אכלתהו רעה חיה לומר

ה ימיש־ ענ״ל אלומתי קמה והנה ווו דאמא הגי עול (
( די מ ג



לצבי*ה׳ צמח
 דאימי׳ אלימומ׳ ליה ואהני ׳1כ נצכה וגס במדרש

ל) ליעקב לאה לבן כשהחליף ה פירוש ואמרתי ער׳  מ
 ברקיע אמת שח־ה ז־ לעומת זה ע״ד הוא אכלתהו רעה

 ומשרע׳ה שבכתב תורה והוא כו׳ אמת אז יוס כשהוא
 יום ש־וא שב,תב תורה בהר לומד כשהי׳ בזה ידע

 ״ס1שב תורה הוא במצמה אמונה אז לילה וכשהוא
 מה ל וזכחיז מכמיס באמונת באמונה מקובלת א שה

 שמינו זמן כל סי׳ כאלס עצמו יעשה וימי׳ אדם יעשה
במי׳ ׳ע א ידבק ממנו לקבל הרב אצל ולומד בד״ת יודע

 צדק ואמ״ז אלם עצמו ויעשה שבה אמונה בבמינת זו
 אדם יעשה מה ארז״ל כו׳ חלם האמנם כמ״ש תדברון

 צדק ח״ל כן ׳ח לד אף יכול כאלם א״ע יעשה ויחיה
 גואל״ס מליון לאל מהילות בכונח עד״ש הענין תדברון

א הכל׳ כי אלם מוך סי׳ אל״ס ג׳׳ו ר״ל קי  היא צדק נ
 ועד״ז עכ״ל צד״ק מספר הוא אלם מילוי כי אלם מוך

 יבא עי״ז כאלם עצמו שעושה שע״י העובדא על ארז״ל
 פתח הפסוק פי׳ ז ועד׳ מדברון צדק למילוי(או)שהוא

ס פיך  צדק שפט פיך פתח חלוף בני כל דין אל לא'
 וז״ש צדק שסט עי״כ לא^ס ך פ פחח ע״י פי׳ כו׳

 היא ולזה חהלה דומיה לך כי גואלם עליון לאל מהילות
 והיינו במדושיו השלילות דהיינו חדברון צדק אבל אלם

 ועד״ז השלילה רק לה שאין כלום מגרמה לה דלית
 יבא עי״ז כאלם א״ע שעושה שע׳׳י העובדא על ארז׳׳ל
 סכלה נקרא שלזה נ״ל ועוד מדברון צדק שהוא למילוי
 להדבור באה ואח״ב נאלמה גוזזה לפני כרחל ע״ש רחי׳ל

 אמת וידוע במש״ח ועיין אבא יסוד משפע כשנחמלאה
 יעקב ורחל יעקב בחי׳ וזהו ונופבא דכר הס ואמונה

א אמונה היא ורחל ליעקב אמת ממן ד מ  נאלמה כרחל כ
 הפסוק פי׳ ועס״ז שמקבל׳ עד פה לה אין בי כו׳

 החלוף כי פי׳ חלוף בני כל דין אל לאלם פיך פחח הנ״ל
 בבחי׳ הימה שרחל ע״י הי׳ במקומה לאה יעקב שהחליף ׳

 דאימי׳ אלימות׳ לי׳ ואהני הנ״ל במדרש כמ׳׳ש אלם
 שק׳׳ר אמ״ח נגד בקליפה רעה חי׳ יש זו חי׳ ונגד כנ׳׳ל
 אכלתהו רעה חיה וז״ש במ״א כמ״ש מרמה אמונה ונגד

 כי ידוע ני יעקב ידע וזה עליו מקטרגת היתה שהיא
 ממדת ממוזג היה ויוסף התנגדותו על מקטרג דבר כל

 חיה אמר ולכן כנ״ל ואמונה אמת שהס ורחל יעקב
 רנ״א דף פנחס בזהר ועיין אחר דבר ולא דוקא רעה
 בגריעות׳ זו וקליפה ע״ש כו׳ קנה חית גער פחח ר׳׳ש
 ואמלא׳ קנ״ו גימ׳ ויוסף קנה נקרא שהוא מיוסף חדא

 שוכן וה׳ בסוד הוי״ה שמוח ו׳ קנ״ו גימ׳ ציון החרבה
 עד״ש יוסף טורף טרוף ציון גימ׳ כ׳׳ו פעמים ו׳ בציון
 מן הניצוציח טורף הי׳ שהוא טורף של חלקו חז״ל

וגס טורף נקרא ולכן למ״נ אוחס ומעלה הקליפה
 יוסף טורף טרף וז״ש טורף ונקרא זו בחי׳ הי׳ יוסף
טירףאך שהואנרךא ליוסף טרסז ר\׳ רעה שהיה ר״ל

 לי׳ אהני כנ״ל ואמונה אלם בחי׳ שהיא אימי׳ רחל שזכות
 בבחי׳ נצבה גס .כנ״ל אלם בחי׳ היא אלומחי קמה וז״ש

 חיצב מלכים לפני כד״א מלכות בחינת שהוא דבור
 נקרא והיא כו' ואמונה אמת שהיא הנ״ל החיה וע״ש
 היה ולכן הקליפה מן הנ״ל הניצוצות שמלקטת טורף

 ליריאיו נתן טרף וז״ש טורף ברלקו ויסוד הרז:ת
 ר״ל טלית בני מטרף וזו הכויצ עם נצוצין ח רפ בחי׳
 והבן למעלה התעלותם ע״י עלית בני הנ״ל טרף ׳ מבח

 ששמי לי גילה מי ׳ל ארז כו׳ והירח השמש והנה
 הענין ע״ב קי״א דף בהר פ׳ בר״מ עד״מ שמש

 כמבואר יעקב הוא מעשה ושינוי מקים ושינוי השם שינוי
 מעשה שינוי מקום שינוי שם שימי שמ״ש ונוטריקון

 שמיש נקרא מטלן כלול יעקב ולכן
הי ע מ  כותבת שהחור׳ ראובן ידע אלמלא מדרז״ל על ש

לי׳ דארי הוה אכחפי׳ מידם ויצילהו עליו
 חד הזכרונוח בספר מילייהו מיכחבין חרי שארז״ל ע״ד

 גדול ת׳׳ת ואיתא הזכרונוח בספר מילייהו מיכחבין לא
 ששמש שנה י״ר על יעקב נענש לא שהרי ואם אב מכבוד

 יומו שהגיע הי׳ היכן ראובן וישב ואימא ועבר בשם
 ואם אב שכבוד ראובן סבר ע״כ נמצא אביו לשמש

 יכתוב שהמורה ידע הוי ואלתלא נפשות מהצלת גדול
 דחד מח״ת אפי׳ גדול שהצלתו ע״כ כו׳ ויצילהו עליו

 לי׳ דארי הוה אכתפי׳ לכן מיליי׳ מיכחבין לא
ם נ  מיראת חוץ שמיס בידי הכל ע״ד החוצה -ויצא ה

 היא ה׳ יראת כמ״ש אוצר נקרא זה כי שמיס
 ועד״ז שמיס בידי ואינה לעולם וחוץ למעלה והיא אוצרו

 מן למעלה שהגביהו פרש״י החוצה אוחו ויוצא פי׳
 בעוסקין חסדך שמיס מעל גדול כי ארז״ל וז״ש השמיס

 החוצה ויצא וינס וזהו השמים מן למטלה שהס לשמה
 פי׳ ועד״ז שמים יראת הוא והחוץ הטבע לעול׳ וחוץ

 שמו לשכן כו׳ יבחר אשר במקום אלהיך ה׳ לפני ואכלת
 דאיקרי אמר והוא הזה המקום נורא מה ע״ד שם

 כנזכר פסט״א לעולם חוץ יש והנה בזוהר כנזכר יראה
 במלך שמורד עבד יש כלום לקיסר שאמרו במדרש
 כד״א צפון רוח והוא לעולמו חוץ צא שלו בפלטין

 והי׳ וז״ש יעו״ש במדרש כנזכר תוהו על צפון נוטה
 בני להם יאמר אתס עמי לא להם יאמר אשר במקום

 לא לך לומר מקום שמו נקרא למה ארז״ל כי חי אל
 מי יש נמצא עולם של מקומו הוא אלא מקומו העולם
 דסט״א לעולם חון דהיינו וחוטא לעולם חוץ שיוצא

 וצודק לעולם מוץ שיוצא מי ויש מקומו העולם ואין
 מקומו הסולם אין כן וכמו שמיס יראת לאוצר שהוא

 מקום נקרא שהוא לעולם חוץ ר״ל .במקום והי׳ וז״ש
 לא להם יאמר אשר מקומו העולם שאין ע״ש כנ״ל
 לעולמו חוץ לצאת והוכרחו ומרדו שחטאו ע״י אמם עמי

י להס יאמר מוץ יצאו תשובה כשיעשו n חי אל מ
לסולם



מלצביוישבה׳ צמח
 הצפון 3פו שהוא חי אל נצי ויר\ו י״ש לאוצר לפולם

:מי אל נקרא והוא האוצר נאומו וגמז
 כי והעצין כו׳ לד 3P' כאשר אמך )כרמני אם כ^י

 כי המשפיע זכר מלשון צנזר זכרון מלת שורש
 שהשפיע מה דכר ע״י הוא מכרו את איש זכירת פצין

 אס כי וז״ש כמומז וצרשם אצצו צזכר זעי״ז מכירו נו
 הי׳ כן כי לך. משפיע כמי׳ שסעשיצי ר״ל אתך זכרתצי
ת מ א  וז״ש לעוכ מלום כפתרון עוכה לו שהשפיע נ
 אמרים לקועי כספר מ״ש ע״ד א״י לך: יסכ כאשר זכרתצי
 מאכיו שצמרמק המלך כן כי יע״ש יוסף פורת כן נד״ה

 כו׳ המלד כלכ שיזכר כדי וכתעצוג כמשתה עוסק הוא
ז פ״ש ד  עוכ הי׳ הצדיק יוסף הוא ככאן העצין כן ע

 שמזכי־צי לומר רצה לך ייפכ כאשר זכרמצי אמר ולזה לכ
 אחד כדכר שעוסקין ע״י רמכע׳ כי לך שיפכ פי״ז

 רשע הי׳ המשקים שר כאמת אכל זה אצל זה נזכרין
 זכר לא לכן • רע מלא רשעים לכ וכ׳ לכ פוכ הי' ולא
 כי הקליפה ושהוא וישכמו לזה יוסף את המשקים שר

 זכר ולא אמר הצ״ל ולפירש . הקליפה היא השכמה
 וישכחהו רק כצ״ל משפיע כמי׳ אומו עשה שלא ר״ל

• השכמה שהיא צקכה מכמי׳
א ל  אשר הנכר ארור עד״ש כו׳ המשקים שר זכר ן

 האמת כי לכו יסור ה׳ ומן כו׳ כאדם יכפח
 שלא רק צרכו האדם מן ולכקש סכה אחר למזור שמותר

 האדם שיהיה רק כה׳ הכפמון ועיקר ה׳ מן לכו יסור
 הקנס ע״ד לפעמים וזה למכוקשיו ומסככ סכה הזה

 כאותו מאוד א״ע לדכק שצריך רק וכיוצא אפך כזעת
 הצדיק יוסף וכאמת . האדם מן דכר שמכקש שסה
 הינשקים משר שכקש זמן שכאותו רק כה׳ כפחונו הי׳
 השלם מהכפמון השכמה תמת הי׳ זכרתני אם כי

 וישכחהו. יוסף את המשקים שר זכר ולא שעי״ז ונענש
 להשי״ת וישכחהו ור׳ל הקדום יוסף מלת על מוסכ

שנים. הנקרא ויראה אהכה נגד הם שנים כ׳ וצתוספו

מקץ פרשת
 שאין הרשעי׳ הם ארורין פרש״י כו׳ נער אתנו ושם

ש כזיון כלשון מזכירו שלימה פוכתן  להקשות כו׳'
 ויצא כפ׳ שכתכתי וי״לעיד הרשעים יהיו ארורין הל״ל

 אצל היא רעה רשעים של פוכתן שכל מ״ס פי פל
 ל׳שראל מפאת לאומים מסד שצ׳ פ״ר שהוא הצדיקים

 מן הפוכ את נופלין ואין שלימה אינה פוכתן חיש
 הפוכה מן וריקצים חסרים שהם פי׳ וארורין הצדיק

הצדיק אצל הפוכה ונשארת  עד״ש כד. פרעה שלום את יעצה אלהים בלעדי
 גכהות שיש הענין ה׳ כדרכי לכו ויגכה

כשסלים משגיח שהש״י להאמין יכילין ואיצס לאוסיע

 גשי שהם כעצמם מרגישים והם ורוממותו גדולתו לרוכ
 הם שכאמת לשפלים עצמן להשפיל יכולין ואינם הרוח

 לדכק שרוצה מי נקרא שגכהות אומרים והם רוח גסי
 שמשה מצינו וכאמת ה׳. כשם דכר ואומר כהש״י א״ע
 וכיוצא אלי ה׳ וידכר ואמר האדם מכל עניו הי׳ ע״ה
 רק מאוד ערך שפל כדעתו היה הוא שנאמת כזה

 אני ואומר ענותונוחו שם גדולתו כמקום שהש׳י שיודע
 תתהלל כה׳ הפסוק פי׳ ועד״ז רוח ושפל דכא חת אשכון
 כו׳ ונרוממה אתי לה׳ גדלו וישמחו ענוים ישמעו נפשי

 הרכ׳ ויכולין קנאה כו אין וגם פוכ הוא הגדלות זה כי
 זה לככם והיה יתן מי כמ״ש זה ככתר להתגדל אנשים

 הגכהות נמצא יחדיו שמו ונרוממה וז״ש הימים כל
 הוא הגכהות העצם כי מאוד פוכה גכהות הוא הזה

 ערך שפל שהוא כעצמו ידע לא שאם הגדולה הענוה
 סאמונ׳ אכל כו דכר שהש״י להאמין יכול היה לא מאוד

 שסל ואוהכ .כו׳ גדולתו כמקום שהי״ת ע״י היה שלו
 ה׳ דרכי כמו ה׳ כדרכי לכו ויגכה פי׳ ועד״ז רות

 הגכהות ר\ה הוא כן ענותנותו שם גדולתו שכמקום
 מוצא שאת׳ מקום וכל שכו השפלות וכשעת כמקום שלו

 וזו • ה׳ כדרכי וזו ענוה מוצא אמה שם כזה גכהות
ל כו׳ שלום את יענה אלהים כלעדי פי׳  כשאצי ד

 . כו׳ יפנה אלהים לאין א״ע מחשיכ שאני כלעד
ע כ׳ ל ש ונ״ל כו׳ שש כגדי אותו וי  וזכרתי כזוהר עד

. ו׳ דאות אמערותא דא .יעקב כריתי את
 ששים יפקכ לכית הנפח כל שג׳ יעקכ דכית נפש דאיהו

 דיוסף לאתערות׳ ושש דיפקכ לאתערות׳ ששים ושש
 עיש• מדא ורזא כמכורא תרין דאינון ו׳׳ו איהו דא ועל

 השכינה ד׳ יוסף ו׳ יעקכ ס׳ משם צמשך סוד מלת והנה
 נכיאי אצל יהיו לא ממי כסוד וז״ש למצרים דאקדמית

 ניתן יין מ״ש מזה לקמן וע׳ אמת מדתו יעקכ כי שקר
ע׳ • לשון נ

 פד״ש .כשנים ורך כחכמה אכ אכרך לסנין ויקרא
 מתיישכת דעתן שמזקינין זמן כל ת״מ זקני חז״ל

 כ׳׳ז ת״מ דהל״ל מיותר שהוא זקני כמלת לדקדק יש כו׳
 שמזקין מה כל מנערותו כמשמע ויהיה .שמזקיצין

 שיש פי׳ העצין אך .כן האמת כאשר מתיישנת דעתו
 כשנים רך שהוא ואף חכמה שקנה זה זקן א׳ זקן ויש זקן
 אכ שהי׳ כיוסף היה המעלה וזה כשנים. זקן ויש זקן נק׳

 מחזיק הי׳ לא כשנים שכא אמר ואף כחכמה ורך לדורו
 כשנים ורך וזו החכמה מכח רק שנים מכח לאכ א״ע

ל דרכו לפי לנער חנוך וזו  ולהקרא הואלסזקץ שדרכו ד
ם החכמה פ׳׳י זקן ל יזקין כי ג  ממנו יסור לא כשנים ד

 נקרא למה ר״ל ת״ח זקני וז׳׳ש המכמה כשם מלהקרא
 ר״ל פ״ה זקני כו׳ שמזקינים מס שכל מפני זקנים ת״ח

 כוי מפורסת דעתם שמזקינים מה שכל שם על זקנים
דגר כל ונאמת כשנים זקן שהוא כמה א״ע שמחשיכ



מקץ ה׳ צמח
חי׳ ונססד בלה הולו וקן לו שיש טו q ווה הולו וגד n o 

ו שלהם הדעת ד  יץ לו ששלח רו״ל מ״ש שוו שמטמי ע
 על משובח כיין פי׳ הימ<ו נוחה וקנים שדעח ישן

 שהם לומר הימנו נוחה וקנים ודעת בשנים וקן שהוא
 וסיב במ״ש לקמן ועיין בשנים וקנוחן מן ג״כ משובמין

בה ובלה
ך ד ע ל ב ^ו ואח ידו אח איש ירים לא ו  יוסף ר

 לארן השמים בין העומד הצדיק מדח הוא י
 ידו את איש ירים לא ומבלעדיך וו״ש ומעמידן ומחברם
 עבודח שיעש׳ מה רמוו ידי שמיס אל אשא כי כמד״א
 פי׳ ווה יוסף מדח שהוא דבקוח בלי יעשה לא שמיס
 כידוע שדי הוי״ה גימ׳ ש״ס כי שמים לש״ס מלח

שדי  מעשה הוא רגלו ואח כידוע יוסף מדח הוא ו
 ורמו הארן על בהם רעומד הארציים הגשמיי׳ צרכיו

 שהוכיח ווה כדל שמיס לשם יעשה צרכיו מעש׳ כל שאפי׳
 מני הנשכחי׳ ור״ל כו׳ רגל מני הנשכחי׳ ואמר הנביא

ל  הגופניים מעשיהם ע״י ר״ל רגל ומיראחי ממני ד
 שמשכח גאוה רגל על ירמו או .רגל בשם המכונים

 הגופניים לצרכי ור״ל .דברך לרגלי נר וו״ש ה׳ יראח
 רגל מביאני אל ו!*ש לש׳׳ש עושה ואני מאיריס לי דברך
 שמחגאה ע״י הוא בשבילו צרכיו העושה האדס כי גאוה

א ובשבילו לרגלו דבר כל ועושה ד מ  אוחך ה׳ ויברך כ
 לעשוח רמה ידינו האומרים חנידני אל רשעים ויד לרגלי

 אל ידי הרימוחי אמר אאע׳׳ה אבל בשמים וראש עיר
 הנ״ל הבחינה על רמו וארן שמיס קונה עליון אל ה׳

 מצרים מלך פרעה לפני בעמדו שרה שלשים בן ויוסף
 מצרים מלך הפרשה בכל כחיב לא למה נשאלחי

ש פשוט עיס ואמרחי בכאן רק ד  כח בהם ואשר ע
 שדיק ווו לכח שלשים בן ואחו״ל מלך בהיכל לעמוד

 כח בו שהי׳ מצדם מלך לפני בעמדו שלשי׳ בן שהי׳
מלך בהיכל לעמוד

א ״ או  ומעלוח מדרגוח שינוי שינוים מל׳ שנה שלשיס כ
 ווכה בהם נקניח שהמלכוח מעלוח שלשים והם

 בעמדו וו״ש מצרים מלן נעשה הוא ועי״ו להם יוסף
ל פרעה לפני  פנים בבחי׳ כוי לפני מלך להיוח שעמד ד

ס מלכוח במי׳ הי׳ ופרעה ף כידוע מאחודי ד עו  וו״ש ה
. מצדם מלך להיוח כו׳ לפני בעמדו

רא  בווהר דאיחא ע״ד במצרים שבר יש כי יעקב וי
ה צ״ב ד׳ אמור ד  אמר דא ועל כו׳ יעקב וירא ב

 עילא פגימו חעבידו למה חמראו למה לבניו יעקב
 חחראו מלח פי׳ עכ״ל כו׳ דמלכא מילו ולאכחישא ומחא
 אביו ערוח אח חס וירא ע״ד הוא והכחשה פגם לשון

 הוא הוה והוווג ביראה וווג יש כי והענין שרבעו וארו״נ
 ערומו חראה והיא ערומה אח ראה והוא ע״ד פגום

 עיינין במי׳ הנקרא מעולם הוא השבירה כי והענין כו׳
ג נאשר ולכן ר לאור חו שמו נקרא למה ח״ל וו״ש הנ

לצבי•
ל בח׳׳ל נבילוח ורואה בארן שעומד ראה ד  הויווג כי ו

 שמא הנר לאור ישמש לא וויש נבלוח רואה הוא בראי׳
 רדל שבחו לכן .עליו וחמגנה מגונה דבר בה יראה

 צנוע כמה וכמיש הראיה צניעח הוא ועיקרו הצניעוח
 בי ידעחי נא הנה וכמ״ש באשחו הכיר שלא וה אדם
 בו׳ ראה אור ויורח לשמש קרא ד ם ווו כו׳ יפח אשה
 ומחרגס וה אל וה וקרא ע״ד קבלה לשון הוא קרא

ל דין מן דין ומקבלין ד  להשמש מקבל שעשה לשמש קרא ו
 . מיב בו שנברא אור ווו אור ויורח ווו מאורו שיקבל

ל ראה  רואה ןע״ד כנ״ל ראיה במ׳נו׳ ע״י שנפגם ד
ל נבלוח ד  כדאיס רשעים שאין ראה וה ע׳׳ד כן ב

ל הלבנה צורח והתקין כו׳ וגנוו ועמד להשחמש  ד
 פגסצורחה אח שבדור צדיקים ע״י הצורה לתקון וצריך

 • הצניעו׳ מדח בעצמה ווו בגווה טובה דגניו הגניוה ע״י
א  כד טרפון ר׳ רו*ל עד״ש כו׳ עמכם בני ירד ל

 ופרח כסחור אמר הוי מעלייחי׳ מילחי׳ שמע הוי
 בני ירד לא אמר הוי מעליא דלא מילי אמרין הוי וכד

 והב חפומי שכחוב דרך על לשונו. כאן עד עמכם
 בשם ומובא אופניו על דבור דבר כסף במשכיוח
דו בשל׳׳ס עיין סי׳ הרמביס ע  ופרח כפחור אמר הוי ו

 המכס של החכמה כח כן הפרח ע״י ניכר הכסחור שיופי
 דלא מלה ועל המלה ע׳׳י ניכר מעליח׳ המלה האומר
ד י״ל .עמכם בני ירד לא אמר הוי מעלי׳  הפשוט ד
 כולם הא עמכם בני ירד לא יעקב קאמר מאי דקשה

 של רצונו שכל מרחל נולד שבנימין ע״י אך ברו היו
א בני קראו לכן עליה היה יעקב מד  ידעחם אמס כ

 שלא נשיו שאר מן דייקא אשחי אשחי לי ילדה שנים כי
 מן שלא שיוצא שמה מוה היוצא עליה׳ רצונו היה

 שברצוט האשה מן היוצא רק בן נקרא אין הרצון
ל ליה משחמעא דלא מלה על וז*ש  ברצונו שאינו ד

 מדבר הנולד השכל היינו עמכם בני ירד לא לקבלו
 הדבר ווו י׳ה בן נקרא בינה כי י*ל ועוד לו הרצוי
 בני ירד לא ואמר השם מן י*ס שם חו״ב מן הנולד

ל עמכם  .כנ״ל בן הנקרא יה מן היוצא שכל ד
ת א  בהפחקח אמרים לקוטי בספר עיין חסמרו הארן ו

 לסבב סיבוב לשון מסחרו וי״ל הענין כל ע״ש
 אוח נמצא קב׳ה קדם למפרע שעלו מדצמ״מ האוחיוח

 להמויר וצריך למטה הוא א׳ ואוח למעלה הוא מ׳
 בפסוק במ״ש לעיל ועיין ח׳ עד א׳ מן בא׳׳ב ישר באור

 אוה״ע שאין הטעם ונ״ל יעו״ש לאמור אוחיוח הגידו
 מקבלים שאנו ידוע כי . למפרע באוחיוח מודים

 לברוא ביקש כמשרו״ל א״ב בדרך ישר באור מהשי״ח
 קדצידמ המעלים מדה״דוהצדיקיס עמו שיחף במדה״ד
ס להשי״ס ד ט להשי׳׳ס השפעוח אח מחוי ד מ  באור ב

 רק .השפעה מן בפוה״ו להנוח רוצים אינם כי חוור
צדקיס ח״ל ח׳׳ש בההשפעה שעושים המע״ש מן שנהני׳

מספכיס



■ ה ח ז פ כדלצכיויגשצ
 שהוא מדה״ד שעושין י״ל למדה״ר מדה״ד מהפכים

 שמקבליס ישר אור שהוא הרחמים ממדות חוזר אור
 אוה״ע אבל להשי״ת בו שיעבדו דין הוא ואצלם מהשי״ת

 למדה״ר מדה״ד שמהסכים אצלם כי בזה מודים איגם
 אומרים הס הרחמים במדות להה שמשפיע במה ר*ל

 ונדעה לאחור האותיות הגידו וז״ש בדין להם שמגיע
ח ואת כאן וז״ש אמם אלהים כי א  לסבב מסחרו ה

.כנ״ל חוזר באור ולהחזיר

ויגש פרשת
ש ^ ן י  אדוני באזני כו׳ אדוני בי כו׳ יהודה אליו ן

 דבריו שמים יראת בו שיש מי כל חז״ל עד״ש
 היראה• עולם הוא הדבור עולם כי והנועם . נשמעים

 ודבריו היראה העולם הוא שמים יראת הו שיש מי ולכן
ל אדני בי וז״ש נשמעים ולכן כן כמו שם  האדנות ד
 .נאזנך דברי שיכנסו ומהראוי היראה היינו בי הוא שלך

שו ט  ובית אש יעקב בית והיה עד״ש בנפשו קשורה ונ
 שהספירות המקובלים שאמרו וע״ד להבה יוסף

 הגחלת הוא ויעקב עכ״ל כגחלת הקשורה כשלהבת הם
 ההתלהבות והוא אחר בן לי ה׳ יוסף מלשון הוא ויוסף

 וז״ש שמתרבה לשלהבת נמשל ולזה אמרת למצוה ממצוה
 במרה עד״ש . לקש עשו ובית בנפשו קשור״ה ונפשו

 כו׳ בתבן האש שמכבה כמי דומה הצדקה כמניעות
 שיכנס הקדושה האש ניצוץ אחר רודפי׳ והקליפות פ״ש

 אשר עת סוד וזהו בו ונאכלת קש עצמה והיא למוכי
 הם ויוסף יעקב אכל לו לרע באדם האדם שלע

 כנ״ל בגמלת הקשורה כשלהבת
י  שארית לכם לשום לפניכם אלקים שלחני למחי׳ כ

 שהחיות שהענין לפליטה לכם ולהחיות בארן
 ה׳ פי מוצא כל על כי כסוד האדם על מלמעלה נשפע
 שלחני למחי׳ כי וז״ש . כידוע הפסק כלי וזה כוי ימיה

 העומד אחד והעמוד הצינור הי׳ הצדיק יוסף כי כר
 חיות עולמים מחי נשפע הצינור וע״י לארץ השמים מן

 אלהים שלחני שדייק וזו ׳ת השי מן הברואים לכל
 הניצוצות הוא כארץ ושארת מאלהי׳ חיות לפניכם
 עלייתן אחר נקרא ופליט: . להעלות שצריך בצמ״מ
 ועלו בהם שהיו והעהמא הקליפו מן שנפלטו למעלה
 יהודה בית חליטת ויספה וז״ש למעלה פרי עושים להיות

ל הנשאר׳ ד  חליטה ולעשות כנ״ל כשארית הנשארה ו
 לך וימן וזו כנז׳ל למעלה שרי ועשה למטה שורש כנז״ל
 שארית מצא מירושלים כי הארץ ומשמני השמים מטל

 ופליטה הזוהמא מן הניצוצות מתקנים ע׳יי כי שלום יראה
 חי׳ וזה הר קראו אברהם ע״ד אהבה כחיי ציון מהר

 שורש הנשארה יהודה בית חליטת ויספה הפסוק כל
ע למטה שארית מצא מירושלים כי .למטלה סרי שה ו

 • זאת מעשה צבאות ה׳ קנאת ציון מהר ופליטה
י כ ג  ב׳ משל ע״ד .כו׳ אעלך ואנכי כו׳ עמך ארד א

 שאין עד מאוד וצר עמוק לבור יורדים שהיו
 הנכנס . זאח׳׳ז אלא זה בצד זה לילך יכולים שניהם
ם הוא מצרים מלת וידוע אחרון יוצא הוא ראשון  מצדי

ל כו' עמך ארד אנכי וז״ש  כד״א ירדה תחלה השכינה ד
 הנכנס כי מחלה אעלך ואנכי לפניכם אלהי׳ וישלחני

 זוהר וע״ס השכינה עלה גם תחלה העולה הוא אחרון
 מאות כשש כוי מרעמסס ב״י ויסעו וז״ל ד׳ דף שמות

 יעקב עם נחת קדישין רמיבין אלחין מאה שית אלף
 כשש וז״ש ישראל נפקו כד מממן סליקו וכולהו למצרים

 דנפקו כגונא כוי כשש אלא נאמר לא שש כו׳ מאות
 ירידה לך דיהא בזמנא י״ז ד׳ וז״ל אלין נפקו כך אילין

 עלי׳ לי אית כ״י עלי׳ לך דיהא בזמנא ארד אנכי כ״י
ת מצרימה עמך ארד אנכי בע״מ ספר וז״ל מט' ד  גי

 ר״ת עמך ארד אנכי עוד וא״ו ה״א יו״ד ס״ת יכ״ק
מ׳ ארד כסא גימ׳ אנכי ע״ב  ה׳ עם אלקים רבוע ר׳ גי

מ׳ עמך האותיות מ׳ שהוא מ״ה רביע גי  . ק״ל גי
מ׳ מצרימה  עמהם ירדו האלו השמות כל הרי שכינה גי
או ־ עכ״ל למצרים  כו׳ אעלך ואנכי ארד אנכי א ב

 פירש אנכי מלת כוי מנחמכם הוא אנכי אנכי עד״ש
 הוא אנה דבר כל על ששואלין כ״י אן לשון שהוא הראב״ע

 נק׳ שכן ונ׳׳ל איך א״ן נוטריקין אנכי ומלת הוא ואיך
 לא אנה אמצאך אנה הפייטן שאמר ע״ש אנכי השכינה
 ואיך אתה אין זה לומר נוכל איכות כלשון ובן אמצאך

 וכל ת׳ עליו מראים פעולותיו שבל שידוע אמה לא
 אלהי׳ וכן הכסא בחשכון אנכי ווו מלא הוא המקומות

 לרמוז ית׳ כחמיו בהטכע שנתן מורה שזה הטכע כגימי
תי• אליו ע. ימכרך יכולתו וכחו חכמתו ולהכין י דו  כי

 המדו׳ וכל ויראות האהכות להעלות צריך שמצדיק וידוע
 וזהו אומו ולירא ולאהוכ השי״ת אל כהטכעיות שמשיג

 כחומיו והכל המקומות כל מלא ית׳ שהוא רומז א׳ אנכי
 ב׳ ואנכי כנ״ל אמה לא איך אמצאך לא אנה ע״ד ית׳

 דמיון לית כך כי אמה ואיך אמצאך אנה ההפך על רומז
 נחם ולא [מל׳] ר״ל מנחמכם הוא אנכי אנכי וז״ש בו׳

בי אתכם מוליך שאני ור״ל הולכה. שהוא  לאנכי א׳ מאנ
 שפי׳ וע״ד כידוע נסתר לשון הוא בחי׳ שהוא הנ*ל ב׳

 וכן אותי מוליבין דרך לאיזה שבכה בריכ׳׳ז המפרשים
 בדבריהם ע״ש שחת לראות חסידך ממן לא פסוק על

ד ו ע  ראותי אחרי הפעם אמותה חי בני יוסף ה
 שכת המשמר כל הגמרא ע״ד חי עודך כי כו׳

 נחלת והאכלתיך שנ׳ מצרים בלי נחלה לו נותנין כהלכתו
 המשמר ע״ד הוא מצרים בלי והטעם כף אביך יעקב
 ארז״ל בכר בי אפשר בלי וזה לבו משאלות לו נומנין שבת

 שהנחלה הוא ומוכרח בידו תאותו וחצי מת אדם אין
נקרא כל רוט וי שכח המשמר כל וזהו מצרים בלי מהי׳

מדק



דגש ה׳ צמח
 הוספה לשון הוא ויוסף יוסף של תדחו היסוד מרח
 צדיק וגק׳ כו׳ רעב משכיעו כאדם יש אחד אכר מ״ד

 כו׳ שכח המשמר כל וזהו ומע״ס מורה סמיד שמוסיף
 וממשיך יוס ככל ומע״ט מורה המוסיף צדיק דהיינו

 מצרי׳ כלי נחלה לו נומנין עצמו על עליו שכח קדושח
רד נקרא וזהו יעקכ נחלש וזהו מדה כנגד מדה  ע
 חי כני יוסף העוד וזהו עוד לעשות ממיד שמכקש ר״ל
 אס דהיינו חי הוא כני יוסף של העוד זה אס ר״ל

 ויוסף העוד נקרא כו ומוסיף וכמצוח כמורה המעסקומו
 נקרא כו ומוסיף העוה״ז כענייני החעסקומו ואס חי

 ד׳ל .חי עודך כי פניך אח ראוחי אחרי וזהו מח
שרל חי הוא שלך העוד

י  וימינו ג אס כי אדוני לפני נשאר ולא הכסף מס אס כ
 כו חלוי החיוח הי׳ הכסף כהיוח כי ואדמחינו

 שלהס החיוני רוח נסמלק הכסף שמס ועמה דעמס לסי
 אם כי אדוני לפני נשאר ולא וזה רוח כלח גויי ונשאר
 וכשמעורר הרוח ממנו נסמלק ישן כשאדם יוכן גויתנו

 השורה והשכיר הוי׳ שם אזי גוימו אל שכ והרוח א״ע
 עליו לשרוח ינזוס שום אין שכלחה הנשמה ע״י כאדם

 אירא ולא לי ה׳ גוימי רוחי ועס ואעירה וז״ש השכינה
 כודאי כי כדכקוח א״ע ולהסחד לירא לאדם ויש

 מתיירא אדס השינה וכשעח דמי כישן וכטל כשיושכ
 המוח אישן סן עיני והאר שכמוכ וכמו הפגעים מכל

. שנין ע׳ משינח ימיירא כן
ה מ ל  לשון אדממינו גס אנחנו גס לעיניך נמות ו

 אנכי מחה אין ואס ע׳׳ד הוא כאדמה מימה
 והמולדות הצומחח הנפש מח נקרא כניס לה שאין על

 מיקרי מ״מ קיימיס שכה הנפש חלקי ששאר אף שכה
 מנפש חלק והוא והמולדח הצומחח הנפש ככחי׳ מחה

 וכשאין ומולדח ומצמחח זרע למ3מק היא שגם האדמה
 נס ממה נקראח פעולמה עושה ואיננה כה זורעין
 לארן למטה שיורדח המשכלח נפש מימת לרכוח אנחנו
 רעכ מימח על כמ״א אמר דאח כמה הכהמה כרוח

 יש ידה שעל שכה המולדח הנפש לרכוח אדממנו גס
א לחי ומצומח לצומח מדומם לה על״  זרע לכם ה

 ופרזלא חספא כדי הא נחמי כראש דרכך הא מסורה
 שעד זרע לכס הא הזווג קדושח על רומז ממערכין לא

 ע״ד כלום מגרמה לה דליח ד׳ אמקריא׳ אממלי דלא
 כלום מגרמה לה דליח צדק ר״ל ימיניך מלאה צדק

 ה׳ אמקריאח וכדין החסדים ספח כחי׳ ימיניך מלאה
 הא וז״ש הדלי״ח שכחוך יו״ד החסדים טפח והוא

 כידוע הממשכה היא הוא שהראש נמחי כראשך דרכך
 שחהי׳ לאדם ואעפ״כא״א קדושה כמחשכה שחהי׳ וצריך

 חסיד אפי׳ כמ״ש רקיושה כמכליח הזרע הטפה
 למרק למימה רוכלח ממנה הנולד ולכן כו׳ שכחסידיס

ד הא וז״ש . הזוהמא מחטרנין לא וסרולא חססא כ

לצבי
 אלא מקצה נו שאין חרס ככלי הוא הצגוף הגוף שכצין

 למקוה מעלות ס״ו כי הנ״ל המסורה באו״א < למקנו ממכח שום עם ממערכ איננו כי כשכירה
כמצרי׳ נקמה א׳ חלק חלקים לג׳ נחלקי׳

 כאלהיהם עשה ג׳ הוציאנו כ׳ שפטים כהם עשה א׳
 דרכך הא וזו כו׳ צרינו שקע ה׳ ככוריהם הרג ד׳

 אומו ושלם כראשו עמלו ישוכ דכי ע״ד נמתי כראש
 היס לנו קרע כ׳ ממונם לנו נתן א׳ כ׳ חלק כראשו

 צרכנו סיפק ה׳ המן האכילנו ד׳ כתוכו העכירנו ג׳
 פני על זרע לחיות כמש״ש זרע לכס הא וזו כמדכר

ס ג׳ חלק הארן כל דכרי  שכוצכדלו אלקייצכשיים ה׳
 קרכנו כ׳ השכח את לנו נתן א׳ והס אוה״ע מן ישראל

 לא״י הכניסנו ד׳ המורה את לנו נמן ג׳ סיני הר לפני
 לא ופרזלא חספא כדי הא וזו כהמ״ק לנו כנה ה׳

 ואוה״ע לעיל כמ״ש כרזל צאן נקראו ישראל ממערכין
 עולס כרית שלום כרית להס וכרמי בהפטורה אדמה חרסי וכחרס אריקם חוצות כטיט למשלו

 כרית כחינות כ׳ ים כי אותם יהי׳
 שישסי׳ הטול׳ וכין כינו כרית עשה שהש״י היינו עולם

 המתקיים כרכר הוא עולם מלח כריח כמ״ש לעולם
 אוחו ר״ל אומם יהי׳ עולם כריח וז״ש מסריח ואינו

 כרית הקמת יהי׳ הס ר״ל אומס יהי׳ שהוא כריח ר
 שא״א כשם אחז״ל כמ״ש העולם וכין כינו הממקייס

 וכריתות ישראל כלי לעולם א״א כך רוחות כלא לעולם
 להורות העגל כמרי כ׳ כין שעוכרין היינו שלום הכריח

 תהיה כן להם אחד וחיות אחר היו כמרים שכ׳ כשם
 וז״ש לזה זה משפיעים ויהי׳ כיניהם השלום מתווך
 ההשפע׳ צינורות שיהיו ר״ל שלום כריח לכס וכרמי
 ולא עצמם הם יהיו עולם כרית ואז כנ״ל השלום מכרית

 הכריח עמו וכרוח דכ׳ וע״ד .כו וכיוצא כמלח זולת
 נפניך נאמן לככו אח ומצאת זה מקודם נסחר לשון
 אח לחח עמו כרח עליון הכריח כי ופירושו נוכח לשון

ה סמם לחח וזו להיטיכ הטוכ מדת כי כו׳ הארן  מ
 וזו לזרעו זאח לחח אכרהס עם וכרת לחח שכטכעו
 וז״ש לזרעו לחח ואמר וחזר סמס למת אמר שקודם

 ההשפעה צינורי׳ יהיו שהם כיון פי׳ ונחתים ׳ז אח
 לעד כרכות משיחמו כי כ׳ כרכה,וכן והיה כמ״ש כנ״ל

 לכרכה להעולם ונממים אמר ועליהם הכרכה הן הם
 ושלום גמור אחדות הס הכרכה שכמקור אותם והרכיחי

 רי?וי לערך כריכוי יהיו כהעולמוח וכהחסשסומם כנז׳׳ל
 מקדש ה׳ אני כי הגוים כל וידעו העולמות חלקי

 והדכיקות הקדושה כי אומרים »ם1הג כי ר״ל כו׳ ישראל
 ועיין מהעוה״ז הגדולה הפרישות ע״י הוא כרוחצים

 מקדשיס אין אכל ̂ כה׳ הדכקיס ואמם כפסוק מ״ש
 בעוה״ז כז׳ מקו׳ש אדם כאמת אכל מלמעלה אוחס

ה. אומו מקדשין מענו .כוי מקדשין וידמו וז״ש הרנ
ל9



כחלצביויחיה׳ צמח
 נהיות מלמעלה ישראל מקרש ה׳ אני כי הגוים נכל

מוכם מקדשי  כפרישות כעה״כ וכין 1נעוה״ נין לעולם נ
 להכוור החכר שאמר וכמו ככרישות שלא ונין מוה״ז

יעו״ש

ויחי
ל מ א י  והר1 ע״ד נוה< אלהים לי נמן אשר הס כני ל

 מין1ד קודשא נרונז רומא ן״ל רכ״ח לף וימי
 אלה ואמר ענלין מרין דעכיד ירכעס מיני' למיפק
 מויא האי כו' אירו א1ור אלה מי אמר לכך כו׳ אלהיך
 אקרי דקלושא ורוח • אלה אקרון עלה דרכנ וההוא

 אלי ה1 וכן . קדישא רשימא דנריר! רוא דאיהו זאת
א שהוא qpיו שז״ס ונ״ל ע״ש עכיל ואנוהו  דכריש ס
 נוה אלהיס לי נמן אשר הס כני כרית אמ1 כד״א

קדישא דו״נ יחודא
 שר כי ידוע כי כו׳ רע מכל אומי הגואל המלאך

 של מחפלחן לקונו כמרי׳ קושר הוא הפנים
 כשיעור המשרה מרכה הוא כי הפנים שר ונקרא ישראל
 כמדת אלא החפלל’ יודע שאינו יש המתפללים הפנים
 ואחרים שמו סנדלפון המפלות הקשר קושר והנה הנפש
ע מהראשון גדול שר ולהם רוח נמדת מע׳  ועל שמו ו

מדת שממפלצי' ויש .חיל פשו כנות רנות נאמר אלו  נ
 ועד״; כלנה על עלית ואת נהם כתיכ יחידה חי׳ נשמה
 כצפור צלומא סליק מקרא דמארי מסערא נתקונים אמרו

 דמארי ומסערא כיונה סליק משנה דמארי ומסערא
 ממונה וסנדלפו״ן כלא סל מערונימא כנשרא סליק קנלה

 העשי׳ כעולם ממונה שהוא צפרין דאקרי נשמתין על
 ממונה היציר׳ כעולם ומס״ע נפש ננמי׳ נשממין דתמן

 המתפלל״ אלו ועל רוח נכחי׳ יונה דאמקרי צשממין על
 כעולם אכמרי״אל מאוד נורא גדול שר ח״י נשמה נכחי׳

 שזכר הנואל המלאך והוא הנשמה נחי׳ דממן הנריאה
עקנ  הקליפו׳ שם העשי׳ כעולם כי רע יגורהו לא אשר י

 רע אין שם הנריאה וכעולם עו״ר היצירה ונעולם רע
עקנ אמר ועל׳ו כלל  לו כי רע מכל אותי הגואל אע״ה י

 שיחנו עליו רחמים וכקש רע מכל לגאול הגאולה משסע
 כדאית׳ שזכרן השרים הם הנערים את שיכרך רשות לו

ד׳ יעו״ש כו׳ רכיין כחיזו דלהון דיוקני' כרוכים כזוהר  נ
 מרי יו״ד מלא כנערינו משה אמר ועליהם יע״ש מפ״ג
 שר על לרמוז יו״ד חסר ונזקננו הנ״ל שרים נ׳ והס

 והדרת כפסוק וישכ כפי וע״ל זקן הנקרא הנ״ל הנריאה
. זקן פני

א ר ק ם וי ה  וקשה כו׳ ויצחק אנרהם אנותי ושם שמי נ
 מזכיר שאינו נם אנומיו לשם שמו שמקדים מה

 ישראל. או יעקכ שם איזה ידעינן ולא נפירוש שמו את
הס׳ נמחלת ויצא נס׳ למעלה שמנואר המדרש פ׳׳ד וני׳ל

עקנ ז״ל שם דנר וסו^ כוי אנרהם נקרא אכרם  נקרא י
כי כו׳ יעקכ לא שנא׳ ישראל הג״ה

ישראל נקרא יצחק ישראל אם מה יפורש ועד׳׳ז
את כו׳ נ״י שמוח ואלה שנאמר אלהי נשמיע שתקנו

׳5ש ישראל נקרא אנרהם יעקכ יצחק אלהי אכרהם
ושלשי׳ מאות ד׳ כו׳ נ״י ומושנ ונא יסקנ אלהי כו׳

וקראום יצחק משנולד וזה שנה כמ״ש ישראל אלהי
עכ׳׳ל ישראל נק׳ אנרהם כי נ״י אל לו ויקרא כתורה

ם ויקרא שאמר וזה כל כי ישראל אלהי ה ושם שמי נ
שאנותי שמי נחי׳ ר״ל אכותי ישראל נקראו האכו׳

 ולא ישראל שהוא נו נקראו
 אנרהם אנות הם מי ופי׳ נו נקראו אנות שאין יעקכ
 האארה שישפיע נרכס כי הנ״ל כל קשה לא ותו ויצחק

ת ג׳ שכל מה ישראל שם מן מ  כשום נו מושפעים א
p ההוא השם מעלות לגודל k העיקר שהוא שמו מקדים 

 נשם נקראו ויצחק אכרהם אנותיו וגם זה נשם שנתכרך
 כמומין ז״א הוא ישראל כי לי״ח הידוע וע״ד . זה

ס ואלהי יצחק אלהי אנרהם אלהי נקראים והמוחין ק ע  י
 ויקרא וז״ש יחד הכוללם שהוא לישראל מוחין וכולם
 שכתנתי וע״ד ישראל לעולם נקראים שיהיה שמי נהם

 זרעכם יעמוד כן כו׳ החדשים השמי׳ כאשר כי נפסוק
יעו״ש ושמכם

ר מ א  אלהים והיה מת אנכי הנה יוסף אל ישראל וי
 הפסוק ע״ד כו׳ ארן אל אחכם והשינ עמכם

 ודרשו כו' שנים מארן וזרעך מרחוק מושיעך הנני כי
 כו׳. כחיים הוא אף כחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש רז״ל

ק כירמיה לקמן ועיין עקנ ענדי תירא אל ועתה נפסו  י
 אמיד יעקכ ת״מ ע״נ מ״ח דף הזוהר וז״ל ע״ז שם מ״ש

 מההוא מיין דכל נעלמין מוחא כי׳ דלית דמיי כאילנא
 וכג״כ ני׳ דאחידין אינון לכל מיין ויהינ אשתכליל אילנא
 ויאסף דכי נשעתא מיס ואימתי מת לא אכינו יעקכ
 מעה דנהאי נגין כו׳ שלמה של מעתו המעה אל רגליו
 ויגוע כו׳ רגליו ויאסף ונג״כ מות יורדת רגליה כתינ

 ע*ד היה יעקכ שמיתת ונ״ל עכ׳ל עמיו אל ויחסף
 הנצוצין ללקוע כדי כידוע דמותא נאילנא אפים לות נס

 כר קדישא מיותח הוא ודא אמ״ז כ.״ל כזוהר וכמ״ש
 כו׳ מת אנכי הנה יוסף אל ישראל ויאמר וזש׳׳ה וע״ש
ן אל אחכם והשיכ עמכם אלהיס והי׳  שאנכי מה כו׳ אי
 אלסים והיה כדי זה דמיי׳ נאילנא אמיד שאני אע״פ מת

 שארז״ל וזו הנ׳׳ל אפים נפילת כעין אתכם והשינ עמכם
 שמעלה מה ר״ל כו׳ כחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש
 הוא אף כנ״ל דמיים לאילנא להמיים מהקליפה זרעו

 נאילנא אמיד נאמת הוא כי ההעלאתו ערך לפי נהיים
 עצמו לצורך ולא שכקליפות הניצוצין להעלאו׳ וירדתו דמיי

 אינון לכל מיין ויהינ וז׳׳ש דמיים נאילנא אמיד הוא כי
כחיים שיהי׳ לזרעו ר״ל כיה דאמידין

סקכצו



לצביויחי•ת צמח
ו15ח צ  אכיכס ישראל אל ושמשו יעקכ מי ושמטו ב

 הטכר המלךושפלומ גדולמ לפי כחדה פד״ש '
 המצוו׳ כין למצו׳ הטנין וכן יעו״ש כטכוד׳ מזרח המכד
 דכרי אזי הטרכי שפל והמצווה הטרכי גדול המצוה שאם
 ר״ל יטר!כ כני ושמטו הקכצו ודש מאוד נשמטין הציוי

 כמדרג׳ שזהו יפקכ כני רק אמס כאלו כטיניכם שתכי׳
 השמיט׳ שכטנין ר״ל אכיכם ישראל אל ושמפו .מממוצי

* טליונ׳ מדריג׳ ישראל שאני מדטו להמצו׳  המודטי ר״א דטמ לפי הנה כו׳ מומר אל כמים פחז
 טכ״ל ממך חטא פרח חרדח זט״מ סרסהו פחז

ז הפסוק פי׳ יהי׳ ד  שמהיה מומר אל כמים פחז ט
 של כלי כמו ׳ פנ שוה כה מהי׳ שלא שלימה משוכמין

 שמן של הי׳ אם אכל כלום כו משייר שאין שנשפך מים
 וכמ״ש יטו״ש ויחי כמדרש כמש״ש כו משמייר ד״א של או

 הפסוק ומפרש יטו״ש כו׳ לכך כמיס שפכי כפסוק לקמן
 וימר גכהוח לימרון ימרשאח חומר אל הוא מה
 טד״ש אכיך משככי טליח כי כו׳ ידי ופוצם כמי י ט׳׳ז

 פטמי׳ כ' השמן מטכר דרן שטכר מי אני חמה כחו״ה
 ומחלוך מחייל אז טלה יצוטי חללמ אז • ימגאה האיך

 מטלה טלה האיך יצוטיס לך המצטח המחשכה אח
 ליה אחה הנקרא דא לשמא אחיך יודוך אחה יהודה
 מני׳ דמחכפיין אויכין כטורך ידך דמני אחיך יודוך

 שהוא יטו״ש אמה יהודה ונקרא אחרנין ססרין כל
 וז״ש אכ היה וזרח פרץ ולנלנולהין ואונן לפר אכ סי׳

 כיה הוי ולא חניינא ואכא קדמאה אכא כטצמך אמה
ק״ד דך חלופא

 ופרש״י כאולפן אוריימא טכדי מרגומו אחנו
שכ׳ ט״ד הוא טכ״ל צחורוח אמנוח רוככי ט״ש

 לכד כאמונה מצוח המקיים דומה שאינו יריחס הספרי
 שארז״ל מה טל לקמן וכמ״ש הלימוד ט״י המצוה להמקיים

 צחורוח אמנות רככי וזו מטשה לידי שמכיא ת״מ גדול
 ההרים אל טיני אשא כמדרש ודש ר^כה לכון ט״י
 אמרי הנומן טכ״ל ולמטכדניי למלפניי ההורים אל

 שירה ודכורה כרק שרו נפמלי שכט ט״י פרש׳׳י שפר
וכן אשה ר״מ ״סנוחן ״שלוחה ״אילה כר״מ שמרומז ונ׳ל

ד הנומן מ  ט׳ ויטל דכורה טל שרומז אשה ר״מ שפר א
לק״מ כס׳

ת ל כ ר ש אחיו נזיר ולקדקד כו׳ גכרו אכיך ב ד  ט
 שנאמר כקדקד נמלה ארמית הכוטל חז״ל

 כאשמיו ממהלך שטר קדקד אויכיו ראש ימחץ אלהים אן
 ז״ל צו וכמדרש כשטרו ימלה כי כשטר קדקד ימחץ פי׳

 כאשמיו ממהלך לפולה״כ ראשיהון כקדקד אומן מולה
 גכרא האי ייזיל כחוכי׳ גכרא האי ייזיל יימרון טמא כל

 אשר לאיש ס׳ יכרת טליו נאמר טוד טכ׳׳ל כחוכי'
 כחכמים טר וארז״ל יטקכ מאהלי וטונה טר יטשנה
 אלה מכל נשמר הצדיק שיוסך מפני כתלמידים וטונה

 הקדקד וטל ראש ומחץ נגד הראש טל לכרכות זכה
 אך כי טכירה לטכור כשטח נתגאה לא והוא שטר

 אומו טליו קפץ מיד כשטרו מסלסל המחיל שארז״ל
 ונמלה כשטרו נתגאה א,ישלוס כי חטא לא מ מי הדוכ

 וטל הקדקד טל לכרכות זכה פצמו ששמר וטל כשפרו
 מוכדל שיהיה יטקכ מאהלי ופונה טר ה׳ שיכרו! מה

ת כנ׳ל מהס ומופרש הו הל כ  מאחיו מופרש אחיו נזיר ז
 מקונו הי׳ כשטרו סצסיל שפ״י ואפשר וככוד לגדולה

 לשמים שטרו שמגלח נזיר כמו שמלותיו ויחלך ויגלח מ״ש
כו׳ הצדיק דשמטון כמטשה וכמ״ש

ד ל ק אלהי׳ ויחסר שיפקוד פי׳ אחכם אלהיס יפקוד פ
 פקוד כמנין שנה מאות ד׳ ממנין הגלות את י
 שנים צ״ג מהם חסור שנה רד״ו וישארו שנה ק״ץ שהוא
 ל״כו כן הי׳ שיוסך השטכוד המחיל ולא קייס לוי שהי׳

 חסור הרי שנים ה׳ ממנו גדול הי׳ ולוי למצרים כשירדו
 כמצרים לוי שחי צ׳ג ונשאר לוי שחי קנ״ז מן מ״ד
 יחיד אדון גי׳ גם קדשו כהיכצ הוי׳׳ה גימפרי׳ הס וצ״ג
 מן שאחד כ״ז כטדם מגן הש״י שהי׳ ניגן גימ׳ גם

 סימן שנים קי״ז היי שהשטכוד נמצא קיים השכטי׳
 רך כפה .השטכוד הי׳ שנים ונ״א אמה נטורי אליך
 גימ׳ השטכוד קושי הי׳ שנים ופ״ו החסד מדת אל גימ׳

 של ממצרים יפקכ לכית הנפש סוד יקר להוציא אלהיס
מפה ושל מטלה

בראשית ספד הפלת

ןמות2̂ ספר
 ר״ח כפה״ט כמכ ״הכאים •כני"ישראל שמות ואלה

נקראי׳ כ׳׳י שמוח כשכיה כשהיו שאך שכיה“
 כאשר כי וט״ד ט׳׳כ שמומס שינו שלא חז״ל כמ׳׳ש

 כמ׳׳א וכמ׳ש ושמכם זרפכם יטמוד כן כו׳ השמים
 נקראים כשכיה שאך שכיס מארץ וזרטך הכחוכ וז״ש
 ישראל נמצא חיותו זהו אדם של ששמו וידוט ישראל, כני

זרפו מה לזרטו הוא מקיש שארזיל וזו ממ ולא חי הוא

 ט״י סאיש כקיום כחיים הוא אך המין כקיום כחיים
 לכרכה צדיק זכר שמו הזכרת

ך י פ ^ ל א  כימו ונפשומ יטקכ חפאו מה הקשה ה
 והנה ט״ש ומלאה לשטכוד למצרים לכא י

 3רט ויהי שנאמר אכרהם טון שהוא כמכ ז״ל הרמכ״ן
 .לפרלים מלקח כסכנת שרה אח וישם כוי וירר בארץ

וקינזמ למצרים אברהם ירידח רז״ל שמנו אדרבה הלא אך
שרה



׳ ז ד ח מ כולצבישמותצ
 ונסיונמ לזטות העבירות נחשבו ולויך נסיונוה לב׳ שרה
 הצלח בעבור )אח עשו ופרס אברהם דאי דו ורל .עב״ל

 ר״ל .לשמה עבירה וגדולה אוחי והרגו כמ״ש צפשוח
 הזדונוח חפי׳ ב־' זכיוח נעשין הזדונוח כזה שבענין

 ונעשים לשמה עבירה עושה הוא בודאי עושה שהצדיק
 דמחהני מה מ״מ אבל לזכוח לו נחשב ולזה זכיות

 בה שדי דקא רז״ל וכמ״ש ולבון בירור צרין מעבירה
 שרה אח ששם א׳״א של המחשבה של גם ולבן . זוהמא

 צריך היה זוהמא בה שדי וקא לערלים הלקח בסכנת
 הרמב״ן דברי ויתכן רגלות ירידח ע״י הזוהמא לברר

 מאמר דהא יוסף את ידע לא אשר חדש מלך וייהם כו׳ לי ייעב למען שאמר ע״י ועיקר הנ״ל
 מהאי וקדמאה יפרד. ומשם כד״א הוי דפרודא ’

 יוסף את ידע לא אשר ובג״כ הוא דמצריס נסרא פירודא
 ועד״ז עכ״ל צדיק דאקרי שריא ב״י יחודא דכל אמר

ש הארץ ערות מצרים נר!רא  הפירוד מחילת שהיא ע'
הצדיק מן  עצמו חיים ואויבי ע״ד .ירבה פן לו נמחכמה הבה

 שקר שונאי ורבו ע״י חיים להס שנשפע ר״ל
 ועיי ביניהם ונפנו שקר שונאי הס הקדושים הניצוצות כי

 רצו המצרים והנה במ״א כמבואר חיים להס נשפע
 ובלבנים בחומר שעבדוס ולכן דומם בבחי׳ ישראל שישארו

 ישראל של למושישן נתחב׳ חז״ל ואמרו לו נמחכמ׳ הבה וזה
 גדלות בבחי׳ יבא פן ר״ל ירבה פן שמו צדיק צמח שהוא
 שבחוב' הקמשי׳ שהניצוצות ר״ל מלחמה. תקראני כי והי׳

 חרעות מלאים הרשעים עי״ז כי מלחמה עמס יעשו
ס ונוסף העבירה שעושין קודם במשובה ומהרהרי'  ג

 ויעלו פי׳ ועלה הנ״ל צדיק צמח ר״ל שונאינו על הוא
 כו׳ ומגדלי ומרבי ע״ד לצומח הדומם מדרגת מן
ן1 ב  ראשון שסי׳ ואמז׳יל כו׳ לפרעה מסכנות ערי י

 ראשון ראשון רעמסס בולעו תהום פי ראשון י
 שהעוסק ר׳׳ל .מממסכן בבנין העוסק ע״ד פי׳ ממרוסס

 ובועח לבניינים וצריך רב בקנין שיעשיר סובר בבנין
 בה׳ בומח שאינו מפני שמממסכן רק הוא כן ולא בהס
 לו לבנות סבר שהוא לפרעה מסכנות ערי ויבן וזהו

 נוק׳ בולעו תהום פי לכן ישראל שעבוד ע״י בניינים
 • כנ״ל הדומם מן פלייה הי' ולישראל רבה דמהומא
 א״ע ולהעלות לישראל להוריד רצה שהיה הדבר ונתהפך
 ראשון ולישראל לפרעה מסכנות ערי וזהו .ונהפוך
 שקודם פי׳ ראשון ראשון מעבי׳ ע״ד ממרוסס ראשון

 חומד והלב רואה עין ע״ד ראשין ב׳ יש העביר׳ כל
 מתוך כוי הלך לא אשר האיש אשרי וז״ש גומרים ואברי׳

 על נמצא ישב לא עמד שלא ומתוך עמד לא הלך שלא
 שהלך ממוך בו מיכרח הי׳ כי להעניש אין עבירה עיקר
 חומד והלב רואה שהעין מתוך וכן לישב הוכרח ועמד

כאונס הוא העבירה ועיקר גומרים שהאברים הוכרח

 לה שקדמו ראשונות ב׳ פ״י היא העבירה שעיקר רק
 ראשון. ראשון מעביר וזהו וחמד ראה וכן ועמד שהלך

 וזו .העון עיקר נמחל וממילא הנ״ל ראשין הב׳ ר״ל
 שוגג יש בי פי׳ כשגגות נעשין זדונות שארז״ל ע״ד

 כלל. דעת בלא שפושה מה נק׳ שוגג ומזיד ורצון ואונס
 מה נק׳ רצון בו שמוכרח רק בדעת שעושה נק׳ אונס

 לעשות שרצונו רק בו מוכרח ואינו בבחירה שעושה
 שוגג נמצא .מכריחו שהמאוה נק׳ ומזיד העבירה

 שוין ורצון ואונס ודעת בבחירה שאינן בבחי׳ שוין ומזיד
 שהיא ברצון חומרא שיש נמצא בדעת שעושין בבחי׳

 יש וכנגדן . במאוה שהוא במזיד וחומרא , בבחירה
 שעושה באונס וקולא בדעת שלא שפושה בשוגג קולא

 אונס דן אמס שבעולם שונוה וזשחז״ל כלל הנאה בלי
 שעוש׳ מה אצלך חומרא העיקר דאס כמזיד ושוגג כרצון

 למה בדעת ששוין כרצון אונס עושה אמה ולכן בדעת
 בדעת עושה אינו שוגג הלא כמזיד שוגג עושה אמה
 הכסיל נאמר עליו ב״ה וחומרי ב״ש חומרי העושה ע״ד

 ששניה׳ מפני לשגגות זדונות מחשיב והקב״ה הולך בחשך
 מ״מ ובמאו׳ בדעת עושה שמזיד אע״פ כי דעת בלא
 שמות רוח בו נכנס אא״כ חומא אדם אין אחז״ל הרי

 ראשון מעביר וזהו דעת בו אין מעשה בשעת נמצא
 כמו גומרים שאבריו המזיד מן עושה שהשי׳׳ח ראשון

 העין כי בשוגג שהיי שאפשר רואה העין שהוא הראשון
 עושה חומד הלב ועל דעת בלא והי׳ ברשותו אינו

 הוא אנוס מ״מ בדעת זמן באומו שהוא אף כי אונס
 וז׳׳ש ממרוסס ראשון ראשון ועד׳׳ז שקדמו הראי׳ ע׳׳י

 ממוך אלא פשו שלא לפני וידוע וגלוי אני יודע חז״ל
 האונס הוי וא״כ כו׳ השעבוד וממוך הדעת המירוף

:מדעת שלא ג״כ  בפה אחז״ל בפרך ישראל בני את מצרים ויעבידו
 חסיריס שהיו רך פה לישראל שהיי ר׳׳ל רך

 כמ״ש בהם לשעבד למצרים כח הי׳ לזה השלם הדבור
 שם יהי הזוהר ע׳׳ד רך בפה ארז״ל באו״א עוד במ׳׳א

 במדס״ד העול' לברוא במחשב׳ עלה מחלה כי מבורך ה׳
 מדה״ר עמו שיתף ואח״כ הגבור׳ שם מ״ב שם שהוא
 הדבור כי הס כך הקב״ה של מדומיו ומצינו רך שהוא

 בהקדמה בתקוני' שכתוב ע״ד רך הוא והעונש קשה הוא
 וכמ״ס ע׳׳ש כו׳ דאגזים למלך משל המוכחות בענין
 דבור דבר אשר ר״ל כו׳ דבר אשר הרעה על ה׳ וינחם
 לרך וזו עשאו ולא הקשה העונש על נחס בזה קשה

 קשה דבור שמדברים למדה׳׳ר מדה״ד שמהפכיס צדיקים
 מדה״ר מהפכי׳ ורשעים רחמים של העובדא שמהי׳ כדי

 קשה העובדא שמהי׳ כדי למדה״ד רך בפה שמדברים
 חייהם את וימררו ע״ז רך. בפה בפרך כו׳ ויעבידו וזו

. קשה בעבודה
ו צ ו ס י ש ב׳׳י מפני ו ד  ועמה פסוק פל כהפמקות פ

יפראל ^



לצבישמותת צמח
 אם משל ע״ל כס מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל

 במחיבר! רגלו ימנג^ אשר עד מאביו רחוק וזולך «ו
 לכל קלקול מזה שיבוא דבר אחרירז מבין והאב קוז
 ולפי בשרס מחוך בחזקה קון אורזו לוקח האב אז qהגו

 גדול אכזריורז לו עשה שאביו המצוק לשכל צרא׳ שעה
 הקון ממחיבח יומר למצוק וצער עיצוי ההוצא׳ זה כי

 . ברגלו הקוץ לו הציח אם יומר לו טוב שהי׳ וסובר
 מועט בזמן שימרפא יומר טובמו שזה יודע האב אבל
 לא אם לו אומר להוכיחו רוצה אביו כאשר והצה פי״ז

 הקוץ בהוצא׳ לך שעשית כמו אייסרך אזי לי משמע
 המצוק צמצא מקוץ מתחיבות יומר מזה מתיירא והמצוק
 אביו רצון צגד עוש׳ ולא הרפואה יראת מחמת מתיירא
 והרפואה הצפש ההזדכות הוא העוצשים כל והצמשל
 גדול סכלות הוא עוצש מחמת לירא לפ״ז והצה להצשמ׳
 והבורא .עצמו ההיזק מן ולא מהרסוא׳ ירא להיות

 ההיזק מיראת הוא לחטא שלא לאדם בהזהירו ב״ה
 והצה .ע״ש עליכם שמים מורא ויהי וזה כו׳ עצמו

 הקוץ הוצא׳ פחד מגודל רגלו הזיק כשכבר לפעמים
 ירפאיו שלא כדי הכאב מרגיש איצו האלו הבן עצמו עושה
 בעיציו יראה פן בפסוק וז״ש מרגלו הקוץ ויוציא אביו

 הראי׳ שע״י ר״ל לו ורפא ושב כו׳ ישמע ובאזציו
 הוצאו׳ היא והרפואה להתרפאות שירצ׳ יחפעל והשמיעה

 אם ויאמר הפסוק פי׳ וכן רוצה איצו וזה כצ׳׳ל הקוץ
 כי רופאך ה׳ אצי כי כו' אשר המחלה כל כו׳ שמוע
 וז״ש מרגליהם הקוץ את להוציא כדי הי׳ מצרים גלות
 שישראל צדמה מצרים ובעיצי .ב״י מפצי ויקוצו כאן
 צימא לו שעלה מי ע״ד שלהם המכאיבים הקוצים הם

 רצו לא והם הקוץ להוציא ורפואתו כידוע כו׳ ברגלו
 המחלה כל וזו מחלה להם צעשה לכן ישראל את להוציא

 .עליך אשים לא משם. להוציאך במצרים שממי אשר
 ואם .רופאך ה׳ אצי כי הקוץ אס להוציא זה דרך על

 אצי ומוכרח כצ״ל מצרים למחלת אותך אציח לא תחטא
 יראת וזה גדולים יסורין וזה לרפאומן הקוץ את להוציא

 ע״י להיפך או רופחך ה׳ אצי כי וזו כרל הרפואה
 מצרים במחלות אותך אציח לא כו׳ ה׳ לקול שתשמע

 הקוץ בהוצאות רופאך ה׳ אצי כי רק וצחרצה כלה שהיא
:כידוע זכיות שרובו ע״י וזה כו׳

 חיות כי כו׳ כצשים לא כי המילדות
.הצולד את הרואה חכם איזו ע״ד הצה י

 הבצין בצותו קודם במחשבתו מחשב הבצאי עד״מ ר׳׳ל
 צר^ במעש׳ ואם מהמעש׳ המציעות לדחות מחשב
 ואם מחלה צמצום כן כמו במחשבה שיהי׳ צריך צמצום

 התפשטות במחשב׳ שיוקדם צריך אזי המפשטות צריך
 הסתכלות קדימות וע״י תחלה במחשבה מעשה סוף ע״ד

 את הרואה חכם וזה כתקוצה המעשה צגמר המחשבה
שהתפשטות ?עליה את תמי׳ והמהמה ע״ד ר״ל הצולד

 נקראו בהנולד.עדז חיות נותן המחשב׳ שהיא החכמה
 או הולד את להחיות החיות כח בה שיש חיה היולדת

 כי הליד׳ מן ממה ולא מי׳ שתהי׳ רצוג׳ שכל ע״ש
 שאינם ר״ל הצה חיות כי וז׳ש מתה היא חלקים צ״ט

 את מחיים עצמם והם בצער יולדות ואיצם כלל ממות
 נקרא והמילדת המילדת שהיא לחכמ׳ וא״צ הולד
 שהמילדת והטעם .לילד הבא חכמ׳ כמשארז״ל חכמ'

 עי״ז כמקוצו הצולד שיצא במחשבת׳ הסתכלות׳ ע״י
 צקרא המילדת אך בהצולד חיות צומצת היא הסתכלות

 החיות הנותנת שהיא החכע׳ התפשטת ע״ש חכנג'
 היא ודאי עצמו והחיות בעלי׳ תחי׳ והחכמ׳ כמ״ש

 שהיא חיה נקרא היולדת לכן החכמ׳ מן מצומצם
 ולהחיות ההחפשטות לחכמ׳ דהיינו לשניהם החיות.וצרץ

 מכמה צק׳ המילדת וזה הצמצום שהיא ממצה היוצא
 חיות להם שיש ר״ל .הנה חיות כי וזה חי׳ והיולדת

א למילדת שא״צ בהתפשטות כ״כ או׳׳  המילדות ומאמרן כ
 פשוט ע״ד מי׳ היולדת^נק׳ העצין כו׳ כנשים לא כי כו׳

 הצומחת צפש הנפשות בחי׳ כל ממצה שמסתלקין מפני
 כו׳ תזדקק שלא נשבעת לילד כשכורע׳ שארז״ל ע״ד

 ונעשין מצטצצות ירכותי׳ שרז״ל ע׳׳ד המרגש׳ הנפש
 ואין מתנועע שאינו כאכן הממצועעות צפש .כאבנים

 הסוד וע״ד חיי. נקרא לכן החיונית צפש רק בה נשאר
ד ע״י כי  ארז״ל ולכן דמותא אילצא עלי׳ מתגבר הלי
 באילנא היא שורשה כי במית׳ היא חלק־ם צ״ט כי

 פ׳ המדרש וז״ל מות יורדת רגלי׳ צוקבא כי דמומא
 צ״ט המשבר על אשה ישבה ללדת עת ק״ב ד׳ משא

 עת שהוא ללדת עת שנאמר לחיים ואחד למות חלקים
 וע״י • יעו״ש קהלת במדרש וכן למות

 נקרא דחיי מאילנא נשמה לו שמשלפות הנולד הבן כח
 כי .אנכי מתה אין ואם בצים לי הבה רחל וז״ש חיה
 באלצא היא כי ממה צקר׳ וזולתם חיה נקרא בצים ע״י

 חכמה צק׳ ועד״ז להולד החיות ממשכת והמילדת דמותא
 משארז׳׳ל היא כי לילד הבא׳ חכמה שארז״ל עד״ז

 ממשכת והיא הנולד את הרוא׳ חכם איזהו
 החכמ׳ כעין רוא׳ והיא מחי׳ והחכמ׳ ע״ד חיות
 כמקוצו שיצא הנולד את העד׳. חכמי העדה עיני ע״ד

 לא כי וז״ש דחיי מאילצא להילד חיות ממשכת והיא
 חיות כי לעולם דמותא באילצא שהם המצריות כנשים

 להולד חיות ממשיכים עצמם והם דמיי באילצ׳ הצה
 וילדו ו׳ והנה וילדו. המילדת אליהם מכא כטרם ולכן
ע׳ דמיי אילצא ו׳ וילדו ו׳ רומז אך למותר. אן  לקמן ו

 כו׳ דרך איזה וראו צאו להם אמר בד׳׳ה במשצ׳ מ״ש
. יעו״ש הנולד את ררוא׳ רש״א

ח ל י  ול״קאשה לפלוני פלוני בת עד״ש לוי בת את ל
 י״ב ד׳ שמות בזוהר עד״ש .לפלוני פלונית י

הכי אלא כו׳ האש׳ ומהר כו׳ לוי בת את ויקח וז״ל
אוציסנא
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ח אמקרילוח )דווגמ1ל fii פד אממא אוליפנ״  סלוני נ
 פ״ד &מפם ורל פכ״ל א.*קריארן אשה דווגפfדא נמר
א א יסד אנ רפ נ דאזדווגא וכמר נ מ'  איש יפ)כ פ״כ כ

כו׳ אכין אח
ד ל ת  שהלה׳ אחז״ל בו׳ היאור פל לרחון פרפה כמ ו

 והנה מ״ש פ״ד נ״ל . אכיה בימ מגילולי לרחוץ
 פל ממקיים שהאלוה כמדרש שממרו היאור פל פומד

 כא כי כילקוט אימא והנה ;פ״ש פליו פומד והוא ידו
 פרפה אמר דכרים כרוה כסיל וקול פרן כרוכ החלום

ס מי  א״ל פלי אלהי או אלהי פל אני מי טל ממקיי
מיס הם הרשפיס אלהיך טל אמה  אלהיהס פל מפקיי
מד והנה  טליה׳ ממקיי׳ אלהיהם הצדיקים היאור פל פו
 הפי' פנ׳׳ל המרככ׳ הן הן האבוס פליו נצב ה׳ והנה
 שמאמין מה שהאמונ׳ ידופ כי מי פל ממקיים מי הוא
ר בדבר אדם  כמיש ההוא לדבר כח נומנח ה)אמ האמו

 נוחן שהמנחש רק ממש בו שאין נחוש פנין פל בס״ח
 בדבר שמאמין ודבריו מחשבמו ט״י ההוא בהנחוש כח

 ״ל1אר פד״; וכן כך שיהי׳ הנחוש פנין ומצליח ההוא
 לא והא ממש בה ליח פ״; אמרימו דשאל מין בהאי
 לו והשיב פי״ש כנ״ל בחלמי׳ פ״; ואחא מטרא נחיח

 מאומוח ו;הו בא להטפומכם כו׳ ויאבדם לגוים משגיא
 לכל אלהיך ה׳ חלק אומם כי כו׳ חחחו אל השמים
 שהם ההוא בדבר משפיפ ב״ה שהש״י ור״ל הפמים

 כל של הפנין כל ו;הו להטפומם כדי בו מאמינים
 בהפ״ן שמאמין פ״י שהאדם ה1מ היוצא נמצא הפ״ז
 נמצא פלי׳ הוא שימקיים והשספ׳ כח בה ממשיך הוא
 כח לה להמשיך יכול שהוא שלו הפ״ז מן למפל׳ הוא

 השספ׳ לפצמ׳ להמשיך כח שום בה אין והיא וההשפפ׳
 אדם ידי מפש׳ וזהב כסן> פצביהם הפסיק פי׳ וזהו
 בזה בו המאמינים אדם ידי מפש׳ שהוא פ״י ר״ל

שיים יהיו כמוהם ולז״א השספה לה ממשיכים  אשר כל פו
 כח שוס לפושיהם יהי׳ שלא איחם שמקלל ר״ל בהם בוטח

 בהפ״זוז׳ש כח שאין כמו כנ״נ להמשיך בהאמונ׳שלהם
 שרקיוס כדל אלהי פל אני מי פל מחקיים מי פרפה

 פל אחה א״ל השפפ׳ לו וממשיך אלהי פל שאני הוא
 אלהיהס. פל הרשפיס היאור פל פומד והנה כו׳ אלהיך

 ממקיי׳ אלהיהם והצדיקים כנ״ל מאלהיהם למפל׳ שהם
ל .טליהם ד  ההחפוררח צריך הש״י שלהשפפוח אף ו

 מאמו הוא ההשספ' הפיקר אבל מהצדיקים המחמון
ח׳  פליו נצב ה׳ והנה פליהם מחקיים אלהיהם וזו י
 ׳ וש המלך אח ויכלכלו נציבים פשר שנים מלשון נצב

 המפוררומו פ״י ידו פל פליו השספוח משפיפ שהי׳
 הפשוק פי׳ וזהו המרכב׳ הן הן האבוח וזהו הטוב

 וצמצום דין הוא שאלהיס ידוט כי לאלהיס פוז מנו
 למדה״ר מדה״ד מהפכים וצדיקים פרש״מ וכשישראל

כ״י לאלהיס פוז וזהו בחסדים גבור׳ המכללוח וטושים

 5זה מצסין טובוח ההשפטוח כל משם להשפיט שיכול
 כו׳ חיים מכלכל ממיס מחיה גבור אמה פ״ד יאחה
 כ*י דידי׳ רבוח׳ מה לאלהיס פוז נומנין אנו אם וש*מ
ל גאומו ישראל פל לז׳א  טל שהוא הוא שהגאומו ד

 ובאמח מהם הוא ההמפוררוח שרק מהם ולמעל׳ ישראל
 והראי׳ ר״ל בשחקים ופוזו משפיט הוא ההשפפוח כל

 התפוררומ שימנו ישראל שנבראו קודם בשחקים פוזו
 טצמו בשביל פוז לשום וא״צ ממקדשיך אלהיס נורא וזו
 וחפצומוח פוז נומן הוא החסד מדוח ר״ל ישראל פל רק

 אלהים השם מתברך פי״ז ר״ל אלהים ברוך ופי״ז לפס
 נומנין שאמם הפוז וזהו וטובות חשדים שמשפיט במה
 שאמס הירא׳ פ״י ר׳ל אלהיס נורא ׳י פ מה פ״י וזה

ת׳ ממנו יראים  גבור׳ המכללות נפש' אלהים בבחי׳ י
 להיפך הוא ח״ו טרש״מ וכשאין חסדים ומשפיט בחסדים

 הירא׳ וט׳׳י כידוט משי ילדך צור והוא דין ומשש־פ ח׳ו
 מפל׳ של בגבור׳ כח מוסיפין ית׳ בו האמונ׳ מכח

 וז״ש לאלהים פוז מנו וזהו טובים חסדים ומשפיט
 לשון פירושו ולרחוץ אבי׳ בית מגלולי לרחוץ שהלכ׳ כאן
 והיא ביאור בע״ז שמרד׳ כלומר ן בטיז לשון רחיץ אנא
 לרחוץ הלכ׳ ילכן לשון פל נופל לשון והוא היאור פל

• ביאור ולא היאור פל
א ר י ל כו׳ איש רכה מצרי איש ו  מכה הקליפ׳ ד

 שמסיתו ר״ל וכה כה ויפן הישראלי לפברי
 אין כי וירא מרצ׳ לא וכה רוצ׳ אמה כה ר״ל כה להפן
 רצונו למלאות לי למה ואיננו בו פיניך המעיף כי איש

 ואין בחול. ייטמנהו המצרי את ויך ועי״ז וכלה הנפסד
ד בקדוש׳ חלק לו ע'  ויאמר לחול קודש ».ין המבדי' ו

 משוס שכמותך רשע פרש״י רעך מכה למה לרשע
ס לו הי׳ אס אדרב׳ מכס למה רשע אמר מה דקש׳ פ  ט

 אהבת שיש הפנין אך רשע הי׳ לא ההכאות על מספיק
 כטנין לקמן ועד״ש לר״ת הישר בספר כמ״ש המדות

 לאהבו לך הי׳ שכמותך רשע וז״ש פ״ש כוי ריע נקרא
 למה אמר הי׳ לא צדיק המוב׳ הי׳ שאם המדוח אהבת

 שהוא עמה אבל ._ליעקב שונא שפשו שבידוע מכה
 רשט נפש הפסוק וז״פ לאהבו לך היה כמותך רשע

ל רעהו בעיניו יוחן לא רע אומה  הרשע רעהו ד
 ה׳ ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא אל וז״ש שכמותו

 לפמח סוד שכ׳ אחר קי*ב דף בזוהר ש עדי היום כל
 דרווח ירך האי יריכו בכף ויגע בפנין פ״ש רובץ חטאת

 מני׳ לי׳ ונטל שמואל דאהא פד בחלישא הוה מיעקב
 אמטדי זימנא ומההיא אמר מההוא וסלקי׳ דסט״א

 לי׳ דחי׳ לא קב״ה כלל בקדושה חולקא לי׳ וליח מני׳
 בטן ולצבות דכמיב דסוטה ירך האי לי׳ ויהיכ מכולא
 גרמא דאשדי כמה אלא ירכה ונפלה ול״ק ירך ולנפיל
 דאשכח מאן מ׳׳ח כו׳ לחולקך האי טול לי׳ ואמר לכלבא
ואמדביק לי׳ רחיס כו׳ כפובדוי פביד כוותי׳ חברא

׳3 י
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׳ י  דשכיד מלון הכי ללוו סט״א כל1ל מינו שמי׳ ומניד נ

מי ני׳ ואמדנק כעובדוי  מטלמ׳ לי׳ ולאפקא ני׳ לשונא׳ נ
 מה וח!י כה כתיג מה כעוכדהא מנרים אמחא האי

ה וצנחה כה פכדח מנ  מפורש נמלא טכ״נ כו׳ ונפלה נ
ח ט ל. מ  שנהם והרשמים שכסמ׳א שהמדוח והאמח כנ׳

ם רד פ פי׳ לקמן ומיין הפירוד ממולם שהם מפני נ  י
 שע״י ר״ל המקום אח אוהכ כו׳ ריש נקרא כסנין
 אח אוהכ לכן דיחודא במלמא הוא המקים אהכח

 המדו׳ אהכת מ״י לתורה ומקרכן המדות אהכח הנריוח
 בפשוק קרח פ׳ לקמן כאו״א זה הפסיק פי׳ שוד ומיין

כו׳ ימותון האדם כל כמות אם  ויהי כחיכ כו׳ כ׳׳י ויאהחו רו׳ הרכים כימים ויהי
 נמנם ויהי שנה מאות וארכש שנה שלשים מק!

 מור׳ לקושי בס' מד״ש כו׳ צכאוח כל יצאו הזה היום
 וז׳׳ש ת״נ שולים אלהים פממים ה׳ נגד ח״לשנה וזיל
 של קשיה בפרשה ׳ אלה ה״ס נזכר ולכן לתלפיות כנוי
 שומתם ל1ות כו׳ מצרים מ׳יך וימת הרבים בימים ויהי
 כו׳ אנהיס ומכר ט׳ אנהים וישמש כו׳ האלהי׳ אל

 הנה ש וז הגא!ל׳ הית׳ ו״ז אלהים וידט אלהים וירא
 שמוח בה׳ שיש אותיות כיה הס כ״ה מד שמטת לא

הסבחי׳ אלהים י התנויס הת^הייס טכ״לו ר מ ״ ד ^י  כ
 נמתקין והם כידוש שבדמחו הה״ג מן היורדים .דז״א

 cfi שמות הזיהר ט״ד וזה כגאולה הית׳ אז וכשלמתקין
 במצרי׳ נישרי׳ל רכים שהיו כו׳ הרבים בימים ויהי י״ס

ך וימת כ ניה גלוהם ק! שנשלם וכיון  כו מצרים מ'
 רק פרך במבודת שמכדו שנא ׳נ רז ׳ש מד וזהו טכ״ל

 ״ננ!ר שנה ת״ל השלים השימכוד וקושי שנה פ״ו
 שיצאו מא״מצ ב״י מלו וחמכים טד״שרזיל וזה פליהס

ם שטנדו נמצהו חלקים מחמשה אחד  ממיס פ ה׳ בי
 להם שישלמו פסיסא בן גביהה אמר ולזה שנה פ״ו

 הוא אחד חשכון דבאמת שנה ת״ל מן רבוא ששים שכר
 שהיו ט״י הי׳ וזה הנ׳ל הים מ הים הקן <שלס ובזה

 בהגדה וז״ש כו׳ הקן שנשסיס במצרים רבים ישראל
 הקן את שמיהר ר״ל ל^שות רקז את חשב שהקב״ה

 שכתבתי ע״ר וזה כו׳ חשב לש!, וז״ש הנ״ל. ט״יחשכון
 כו׳ כמתה זכו לא אחישנה זכו שארז״ל מה טל לקמן
 שנמשה ׳ כ כו׳ וארכמ שלשים מקן ויהי וז״ש ט׳ש

 ויאנחו הקן שהוא כנ״ל לפ״ו vשצר הת״ל מן צמצום
 לומר כתיכאלאויאנחו לא ויתאנהו כו׳ הטכוד׳ מן כיי

 דלטילא כ״י אלין אמר כרכי׳ ר׳ למטל׳ כשביל׳ הי' שסאנח׳
 מן וזו דלטילא פולחנא כני דאחקרין אינון אישן ומאן

 שלמטלה המכורה מן שהן אותם כלומר הסבור׳
א ר י  פירש״י כו׳ הסנה מתוך אש כלכת אליו ה׳ מלאך ן

 והוא השמי׳ לכ כמו אש של לכו אש בשלהכת
 סמ״ך כמילואו סנ״ה כי הסנה ממוך וזו ורמימו דחילז

א נרן ״ה הוי כמנין מ״ז גימ׳ האמצטוח אותיות הי

 שב׳ הסנה מתוך וזי׳ש התיך הוא ואמצטי אהי״ה
 שנקר׳ משה המוסר וט״ד כידולו. דחו״ר הם הנ״ל שמוח
 מלאך וירא כידוט קאמרת שפיר משה ט״ד כידוט השכל

 לנכו באש לשכלו אלהיח שנגלה ר״ל אש כלכת ה׳
 ר״ל אש של לכו רש״י כמ״ש גדול התלהכוח טנין שהוא
 החומרי הגוך הוא הסנה מתוך אש נמשה שלו שר^כ
 כאש נוטר הסנה והנה וירא לנפש וקון כסנה שהוא

 תשרפני לא איך ז״ל הר״י כשם טד״ש אוכל איננו והסנה
 הסנה.ויאמר יכטר לא מדוש כאן וז״ש ויראתך אימתן

 פירוש הזה הגדול ממרא׳ את ואראה נא אסורה משה
 את ואראה ממש זו תיראה הדכקות מן נא אסורה

ל הגדול המרא:  ה׳ וירא מאוד גדולה מדרגה ד
 טל צלי וכדו מטנין על לקמן עד״ש לראות סר כי

 השכיר־ גורם שלו המדרגה על שהראי׳ ט׳ יהוכש
כ כאשר ויהי הלחות שבירות בט״ן וזי׳ש  המחנ׳ אל קי
 את מידיו וישלך משה אך ויחר כו׳ העגל את וירא

 אפו חרה למה וקשה ההר מחת אותם וישבר הלוחות
 מעליהם ה׳ אך החרון את שכך עצמו הוא הי'א מתת
 שברם ההר ותחת ההר מן הלוחות אח נשא למה ועוד

 מסתלקת ונבואתו חכמתו הכומס כל רז׳׳ל ׳ש מד המנין חך
 והנבואה החכמה כי והשמם ימ״ש כו׳ ממשה וראי׳
 רוא׳ ואינו לאין א״ט בהחזיקו אס כי מליו שורים אינם

 ידט לא ומשה וזי׳ש האכוקה לפני נר וע״ד כלל בהירתו
 כנר עור קרון הי׳ כי אתו בדברו פניו מור קרן כי

 קשה ולא ידט ההר מן ברדתו אבל האבוקה לפני
 כשכומס אכל תשא כי כפ׳ טייש שס האלשץ קישיות

 חשיכוחו לו שנראה לא אס לכוטס אפשרי כלת' זה
 השכיר׳ גורם וזה מליו הנוטש חכירו ופחיתות וכהירחו
 שהיה זמן כל כאן הטני! וזה ממנו מסתלקת ונכואמו

 שבר ולא כהירתו ראה לא הממה טל הרמוז סיני כהר
 ופחיתות כהירתו וראה ההר תחת וכשכא הלוחות את

 הכמס גורם זו והראי׳ לכשוש לנו ונתמלח ישראל
 מלכות נשון הלום תקרב אל ויאמר .הלוחות ושבר

 זה מכור וגדולה שובה תחזיק שלא ור׳ל וגדולה
 . מאשה שיפרוש בזוהר ופי׳ רגליך מטל נמליך של

 מהאש׳ שפירש מרמתו משה שמשה אמר במ״א ובאמת
 רגליך נקרא שזה במצמו שלו הנוק׳ בחי׳ מן המנין אך

 ט לשצמך טובה תחזיק שלא דהיינו מנורך לשון
ל הוא קודש אדמת מליו מומר אתת אשר המקום  ד

 אדמת רק ההוא המקום אזי נוקבא בכחי׳ חמשה אם
 נקרא ודכורא קודש אדמת נקרא שהיא כיד,מ קודש

משפימיס שהם שתים
ר מ א י ש כו׳ רגליך ממצ נמליך של ו  הקדמונים טד

 הכנים להוציא החרשומ-יס יכלו לא שלכן
 אינו הארן מל יחך ולא דבר שום מל מומר שהמכשך

כנים הארן המפר כל היה ושם המולה שום לפמול יטל
והיו



תצמחה׳ ו מ ז £ כהלצבי^
 בספר כחוב והט.ום לארץ רגליהם בין מפסיקין והיו

 בחן והארץ לה׳ שמים השמים שנאמר משום חסידים
 ברשוחו שהוא ממש הארץ על ולא באויר וכשאדם לב״א
 . המבע מדרך הפכיוח פעולה שום לפעול יכול אינו

 רגלך מעל נעליך של כנ״ל ג״כ הטעם שוה לומר ואפשר
 שלא כדי מזה רפך ברגליכם נעלכס פסח ובקרבן כו׳

 ידיכם משכו יכמ׳ש מהע״ז המיצוניח בהם יחדפקו
מהע״ז  א״ל במדרש כו׳ מהביט ירא כי פניו משה ויסתר

 עכשיו רציח לא כשרציחי למשה הקב״ה
 הש״י חחלה שרצה מה והענין רוצה איני אני שרציח
 החולה בן עד״מ הענין להיפך ואח״כ רצה לא ומשה
 שלא ויאכל רצונו שיעשה מבקשו ואביו לאכול רוצה ואינו

 זה חחח האב א״ל רוצה אינו והבן בן של בטובחו
 טורין משה אחז״ל ועד״ז לך אחן לא וחרצה כשמברא

 הרבה להשיג ורצה נחגדל ז ואח״ חחלה בנבואה הי׳
 לעיל שהובא הקושי׳ והענין כו׳ כשרציחי הקב״ה וא״ל
 דעתו והסכימ׳ האשה מן ופירש מדעתו עשה משה
 אחחא דא בזוהר ופי׳ נעלך של א״ל הקב״ה הלא
 שיפרוש י״ח העליון רצון שאין יודע הי׳ משה הענין אך
 לפי נעלך של לו ומ״ש בראה לחהו לא כי האשה מן

 והיה עצמו בשביל בדבר משה של דעתו נוטה שהי׳
 בנבואה משה היה טורין וכמשארז״ל בחומריות דבוק
 אחר אבל נעלך של לו אומר הי׳ השעה כוראת ולפי

 דבוק להיות בל״ז למשה רצון שוס הי׳ ולא שנתקדש
 לדבק הבורא רצון יקום עכשיו אדרבא הי׳ סכור באשתו
 סבור הי׳ המלך שלמה וכן עצמו רצון כשביטל באשתו
 רצו; שביטל ע*י וזהו רבות בנשים הבורא רצון שיקיים

 ע״ש אחר ממקים כידוע הנצוצות שיעלה בשביל רק עצמו
 נשים יקח ולא והל״ל נשים לו ירבה ולא כתב׳ התור׳ אן

רד אך רבות  וכמ״ש המחשב׳ על מורת ירבה מן הי
 ירבה ולא ור״ל יעו״ש כוי משה ישיר אז בפסוק רש״י

 במחשב׳ רק עצמו ורצון חאוה לשם שלא אפילו נשים לו
 מן היו״ד שקטרגה ארז״ל לכן ירבה לא ג״כ טובה

 שהדבור סבור משה וכן יע״ש כו׳ שלמה על ״ירבה
 אשה בדבוק העליון הרצון אבל שעה לפי הוא נעלך של
 ישראל ומה ק״ו שדרש רק כנ״ל עצתו רצון בביטל רק

 אשה אל מגשו אל ימים שלשת להם נאמר שעה שלפי
 שובו בענין בזודר ועד״ש עאכ״ו כו׳ עת שבכי, אני

 לקיימי׳ לכו בעינא אנא קב״ה אמר וזיל לאהליכס לכם
 דנוקבא אתר בעיתון אתן בחיין. לאדבקא עילאה באתר

 עליון הרצון כי משה הבין בזה עכ״ל לאהליכם לכם שובו
 שיחקיי׳ אפשר ליחיד בשלמא כי לגמרי האש׳ מן שיפרשו

 שיתקיים לעולם אפשר עזאי בן וכמ״ש אחרים ע״י הרצון
 שיתקיים אפשר אי ישראל לכל כאן אבל אחרים ע״י
עילאה באתר לקיימא הוא שהרצון ומוכח אחרים ע״י

 נאמר כנ״ל רצו שלא בשביל רק כנ״ל בחיי׳ לאדבקי׳
 עצמו הרצון שביטל לדידי׳ אבל כו׳ לכם שובו להם
 וכ״ז • כו׳ דעתו והסכימ׳ האם׳ מן יפרוש בודאי כנ״ל
 שמואל במדרש כמ״ש רצונו מפני רצונך בטל ע״ד

 יבטל כ״י הקב״ה ר״ל אחרים רצון שיבטל כדי ופירושו
 כשרציתי למשה הקב״ה א״ל וז״ש . רצונך מפני רצונו

 אני שרצית עכשיו רצוני מפני רצונך בטלת ולא רצית לא
 למשה הקב״ה א״ל במדרש עמי עני את ראיתי לאד, ; רצונך מפני רצוני מבטל איני רוצה איני

כו׳ דנם איני אבל כו׳ אחת ראי׳ רוא׳ אחה
 אצל שוה והעתיד שהעבר אמרים לקוטי בספר עד״ש

 והנה מישראל והתענוג השעשוע׳ לפניו ועלה הקב״ה
 להמחשב׳ מרכבה הוא עושים שישראל המע״ט עתה

 ונ״ל יע״ש כו׳ עלי׳ ושורה עלי׳ וממשיכ׳ הקדומה
 שהמחשב׳ למעש׳ מצרפה הקב״ה טובה מחשב׳ שלכן

 מעשה בלא אף הקדומ׳ להמחשב׳ מרכב׳ נעש׳ ההיא
 .מעש׳ עשה שלא למעש׳ מצרפה אינו רעה ומחשב׳

 שיעש׳ הרעים מעשים ית׳ לפניו וידוע שגלוי ואף
 ולא און וירא שוא מתי ידע הוא כי במדרש אמרו

 אלא שוא לפשות העתידין העם ידע הוא כי יתבונן
 קכיא ד׳ שרה חיי בזוהר וכן עכ״ל יתבונן ולא און וירא
 על ולא למעביד זמין דאיהו זכיין על לי׳ ודנין וז״ל ע״ב

 הרשע שידיעת נמנא ,ע״ש כו' למעבד דזמין בישין
 הרשע מחשבת לכן לבד דעת רק כ״י מחו״ב כלולה אינה
 אבל .למעש׳ מצטרפו׳ ואיני ח״ו למעל׳ פוגמת אינה

 טוב׳ מחשב׳ אף מחב״ד כצול׳ שהידיע׳ מע״ט ידיעת
 ארז״ל ועד״ז חב״ד הקדומ׳ להמחשב׳ מרכב׳ נעשית
 ראיתי ראה וז״ש במ״א כמבואר המרכבה הן הן האבות

 בעדו.ל!״א מדבר ל׳ ״ראיתי נסתר ל׳ ״ראה דהוקשה כו׳
 זהו התור׳ את שיקבלו רואה אני ראיות ב׳ רואה אני

 לפניו הקדומה במחשב׳ וידוע גלוי שזהו פירש ראה
 בלשון ראה שלכן ר״ל רא״ה זהו המדרש ודייק ית׳

 ראיתי הנסתר הקדומ׳ המחשבה על שרומז נסתר
 מעשיהם לפי דנם איני אבל כו׳ לעשות שעתידין
 המדרש עכ״ל דהשתא ענין לפי אלא לעשות שעתידין
 לגאול ראוין היו לא דהשתא ענין שלפי קשה ולכאור׳

. התורה את לקבל שעתידין הית׳ הגאול׳ ועיקר
והעתיד שהעבר אבללפיהנ״ל הג״ה

 זה נקרא בשוה ים׳ אצלו שוים פסוק פירוש ועד״ז
 רעה מעש׳ אבל דהשתא ענין וכו׳ את אלקים וירא
 בפועל שתתפעל עד עתיד נק׳ וירא אלקים וידע

 כנ״ל יתבונן ולא און וירא כי התור׳ לקבל שעתידין
^׳ ש מו למחשב׳ מצרפה טוב׳ ממשב׳ אבל במחשב׳ כ

 ראה במדרש עוד כנ״ל למעש׳ שעתידים אלהי׳ וידע
 עני מהו .עמי עני את ראיתי שהוא לעגל לעבוד

ראיתי ראה עגל. קהל זה עמי בחב״ד ולא בידיע׳לבד
היא



חה צמח ו מ ו לצבי^
 העם את ראיחי כאן של הראי׳ היא שלהלן הראי׳ היא

ה מ  השאור הם הע״ר כי פי׳ עכ״ל הוא עורף קשה עם ו
 שמערם תמיד עמי עני נקראי׳ והם תמיד שכעים׳

 כאן ושל ממצרים מלהגאל אומן ועככו ישראל את
 השאור לכעל מצה מצות ה1 ונגד .הסגל קהל הם

ש . שכעיסה ר ד מ  לכה פרעה אל ואשלחך לך ועמה ב
א היאיח  גואלם אמה אין שאם כלומר הפיב׳ שבסוף הה׳

 משה שהוצרך בכתבים שכחבו ע׳׳ד עכ״ל גואלם אחר אין
ה לק״ת בס׳ ובפרס בדבריהם ע׳׳ש הגואל שיהי׳ ד  ב
 שהגאול׳ שם כתבו גם ע״ש כו׳ לראות סר כי ה׳ וירא

 הש״י לו 1שרמ ה1ו ע״ש אהי״ה משס להם נמשכו
 מפ׳ כידוע הבינה על רמו! ל״ך כי . בה' לכ׳׳ה באומרו

 ב״ה הוי״ה משם ראשונ׳ ׳0 והיא כו׳ הגדול׳ ה׳ לך
מ׳ אהי׳׳ה שם והוא  קורא׳ ולכן .ודא״י כמנין כ״א גי

 ה' את דוד ויברך בפי׳ במ״ש ועיין ודאית ת׳ המדרש
 ואית׳ מהלמו כן שמו הודאי ע״ד הקהל כל לעיני

 הודאי וו״ש אהי״ה גימ׳ קדוש שם הוא ודאי בכוונות
 בבירור בודאי להללו צריך כן ודאי ששמו כמו .שמו

 שום יהי׳ ושלא ומיוחד יחיד אחד שהוא אמתית מחשב׳
 שהוא מאמין ואינו מאמין יהי׳ ושלא במחשב׳ ספק

 יהי׳ ה1וש ודאי אממית במחשבה רק פאמנ׳ מקנוני
 וזה עתה להללו צריך כן דעה הארן כשימלא לעמיד

 . לכל הודאי זה יתגלה שלעתיד ר״ל אהי״ה שס רמוז
 שאדס במה ספק שום שאין כמו ראי׳ בחי׳ וזהו
 ויברך וז״ש לראי׳ שמיעה דומה אינו במשארז״ל רוא׳
 ודא״י בבחי׳ לה׳ שברך ר״ל ודא״י ר״ת ה׳ את דוד

 בבחי׳ להקהל נעשה זה שודאי הקהל בל לעיני ועי״ז
 ודא׳׳י של בשם לסמים עלה שמשה אית׳ והנה .ראי׳

 בינה שערי במ״ס שהשיג למעל׳ שכתבתי כמו וזה
 בהבעחון עלה ובזה ימ״ש מהבורא והבירור הודא׳י

. לשמים
ז £ ^ ד ב  הוא אני וכי פרעה. אל אלך כי אנכי מי ב

 גם אעלך ואנכי ליעקב שאמרת אנכי
 שהיא אנכי ע״י הוא שהגאולה ידע שמשה סי׳ עלה

 אבל בכרסייא שמקננת כס״א גימערי׳ אנכי כמ׳׳ש הבינ׳
 כו׳ אנכי הוא אני וכי וז׳׳ש . משם ששרשו ידע לא

 עמך אהי׳ שם כי פי׳ עמך אהי׳ כי לו השיב והשי״ת
 אנכי כי האות לך וזה במדרש כנ׳ל ודאית ה׳ כנ״ל

 שאהי׳ לפי שלוחי שאת׳ נכר מהי׳ הזה ובדבר שלחמין
 ה׳ י1שאר)״ ע׳׳ד עכ״ל אני אעשה שמרצה מה וכל עמך

 בין כשהוא המלך כי פי׳ שלו בצבא הוא אות צבאות
 או ברעער׳ לא אס המלך הוא אם ניכר איננו העם
 אבל העם. משאר כאחד הוא ובל׳׳ז המלבושים בקצת

 שלפניו וההדר בההוד נכר שלו בצבא כשהוא הקב״ה
ת׳ הוא שהוא  עצמו והוא אמר ואות סימן שום בלי י

אות וז״ש .יח׳ לבינו בינס דמיון שוס אין בי האות ימי

 מם יבא במשפט ה׳ וז״ל במדרש וז״ש .שלו בצבא הוא
 כגורן ישראל זקני את להושיב הקב״ה עתיד עמו זקני

 אמר כו׳ לאוה״ע ודנין כאב״ד כולן בראש יושב והוא
 נודע שנא׳ במוכס ודן עמהס יושב ראיתי אני שלמה

 אף פי עכ״ל ארן זקני עס בשבתו בעלה בשעריס
 בינו היכר שום אין בישיבה כגורן הזקנים בין שכשיושב

 יושב והוא עומדים שכולם שבצבא כמו במנועה לבינם
 ניכר מהי׳ זה ובדבר כאן וז״ש בשערים. הוא נודע מ״מ

 בהצבא אות עצמי ואני עמך שאהי׳ לפי שלוחי שאמה
 כי בפסוק נח בפ׳ לעיל ועיין כו׳ האות לך וזה וזו

• כו׳ ראיתי אותך
ר מ א י  פרסה אל אלך כי אנכי מי האלהים אל משה ו

 וכי האלשי״ד הקשה ב״י את אוציא וכי כו׳
 עס לדבר יחשוב לא הקב״ה ממ״המ עס המדבר פה

 לכס ועתה וז״ל בלק״ת עד״ש ונ״ל ע״ש בו׳ פרעה
 לטובה אחד שליחות ב׳ שהי׳ כו׳ פרעה אל ואשלחך
 העבודה תכבד גזר שעי״ז לרעה והב׳ ישראל לגאולת

 שאין משלחך איני כאלו מעצמך לכה אמר הב׳ זה ונגד
 ואשלחך אמר הטוב׳ ונגד הרעה על שמו מכנה הקב״ה

 תכבד מרעת יודע הי׳ שלא משה ועפ״ז עכיל ע״ש
 עצמי פרעה נגד היא לכה שמלת סבר הי׳ כו׳ העבוד׳

 לפרע׳ שיעש׳ הרע׳ על שמו לכנות רוצ׳ אינו ית׳ שהוא
 וזה פרעה. על הרעה יבא ועי״ז מעצמו משה שילך רק

 אמר שלו הליכה ע׳׳י לישראל רעה שבאה שראה אחר
 לפרעה סבור הי׳ מחלה כי הזה לעם הרעות למה אדני
 טובה מה שלחתני זה ולמה דייקא הזה לעם וז״ש כנ״ל
 שפרש״י וזו ששלחמני לטובה השליחות מן לישראל באה

 אכפת מה ר״ל לך איכפת מה וא״ת הרעות ולמה ז״ל
 לך אבעי כו׳ לך למה דרחמנ׳ כבשי בהדי ע״ד לך

 לו ואין כו׳ קמי׳ דניחא ומה דמפקדית מה למעבד
 ששלחמני על אני קובל אמר ע״ז שלך הליכות סל להתלונן

 כבוד בעבור הוא והתלונה הרע׳ על שמך לכנות ואין
 יגרום לא לאק א״ע המחזיק שהצדיק בס״י ואימא שמך.
 וז״ש בסבתי אדם שום יענש ולא כד״א רעה אדם לשום

 הרעה לגרום מעצמו הליכו ר״ל כו׳ אלך כי אנכי מי
 איני ג״כ בשליחמך ב״י אוציא׳׳קת וכי והעונש לפרעה

 מירא לא לו אמר השי״ת פ^ עמך אהי׳ כי ראמר כדאי
 באמת כי מעצמך לפרעה הרע׳ תגרום שאמה מזה

 כי עמך אהי׳ כי וז״ש לזה ומשלחך עמך אני זה בענין
 לקמןמ׳׳ש ועיין כו׳ בעה׳׳ט כמ׳ש לאומות מכה זה שם

 כי האות לך וזה כו׳ בדבר עמך ואת אותך ואך בפסוק
 יכולת יש שבודאי סבור הי׳ משה כי שלחתיך אנכי

 מכות נמצא פרעה מכות בלי ישראל את להוציא להשי״ת
 טוב תכלית שום מזה בייי ואין החלטי עונש הוא פרפה

 אזי האומות מן נפרע כשהי׳׳ת כי הוא כן לא ובאימת
ישראל אצל הקב״ה ממ״ה של שמו וממגדל מתרומם

כמ׳׳ש



טלצבישמוחה׳ צמח כ
 מכלית וזה . הזה כהיום שם לך וסעש הכתוב כמיש

 שרעה ומכות והמופתים האותו׳ הי׳ לא ואם מאד טוב
 אותו שעובדים כמו ית׳ אותו עובדי׳ ישראל הי׳ לא

 שאני מספיק וטעם אוס ר״ל כו׳ כי האות לך יזה וז*ש
 בהוציאך כי החלטי רע זה שאין פרעה למכות שלחתיך

 פרעה עונש ע״י וזה כו׳ האלהים את תעבדון העם את
 אלהי כו׳ ב״י אל מאמר כה אלהים עוד ויאמר הזה השליחות על גם שמי מכנה אני לכן

 שמי זה כו׳ שלפני כו׳ יצחק אלהי אברכם
 אלהי .בו׳ זקני את ואספת לך ׳1כ זכרי וזה לעלם

 אברהם אלהי מחלה שאמר מה כו׳ ויעקב יצחק אברהם
 אחד באלהי כולם את כולל ב׳ ובפעם כו׳ יצחק אלהי

 שהוא הקב״ה זה אבות p וענן> המדרש ע״ד יובן
 כי הס״י וכתבו ויעקב יצחק אברהם באבות משולש

 נקרא זו ובבחי׳ בוראו של כחסד מדת הכיר אברכם
 זו ובבחי׳ הפחד מדת הכיר יצחק וכן אברהם אלהי
 מן וזה רחמים במדת יעקב וכן יצחק אלהי נקרא

ע מנ  ברגע חדו״ר הנ״ל מדות ג׳ בו שיהי׳ אדם אצל הנ
 אחת בבת הם כולם בכשי״ת אבל אמת ובבת אחת

ז כו׳ ה׳ ימינך כמ״ש אחת וברגע ד ע  בפייט מ״ש ו
 וז״ש אחדי וברגע אמת בבת ר״ל יחד וכוללם יכול הכל
 ישראל המון לכל ר״ל כו׳ ישראל בני אל מאמר כה

 כל כנ״ל יצחק אלהי אברהם אלהי ולהבינם לחלק צריך
 נכלל הוא ב״ה הוי׳׳ה השם ר״ל שמי זה בפ״ע בחינה

 השמות כל כולל שהוא כידוע חדו״ר הנ׳ל בחינת מג׳
ל לעולם והכנוים  חדו״ר אחת בבת תמיד שמשמש ד

ל זכרי לבחינ׳.וזה מבחינה ישתנה ולא  אברהם אלהי ד
 דור יש כי ^דור לדור בפ״ע כל׳באינה כרל יצחק אלהי

 הדין ממדה שמקבל דור ויש המסד ממדה שמקבלים
 המקבלים מצד הוא והשינוי . הרחמים ממדח ויש

 האחדות הענין להבין שיכולים ישראל לזקני אח״ז וז״ש
 אלהי באומרו אחת בבת הנ״ל במינות הג׳ כל וכלול

. ויעקב יצחק אברהם  מזה אליו ויאמר כו׳1 יאמינו לא והן ויאמר משה ןיען
דן  ללקות חייב אתה שבידך מזה פרש״י ני

דן שלח ה׳ ויאמר כו׳ ארצה השליכהו ויאמר  ואחוז י
 בפסוק ששמעתי ע״ד כו׳ אליך יאמינו למען כו׳ בזנבו
 הדור כשג־ול פי׳ . גדולה חעאה הזה העם חטא אנא

 עדיש ממדריגתו נופל מאוד הקל בדבר אפי׳ חוטא
 הם ממדרגתו הנמוכים וכל מאוד נשמרה וסביביו
 הוא נמצא גדולים חטאים חוטאים והם אחריו נופלים
 הדור הגדול • חוטאים כשהעם אחר אופן ויש .הגורם

 א״ע שחשב ר״ל חטא אנא וז״ש ג״כ ממדרגתו נופל
 חטאו הזה העם ועי״ז במחשב׳ חטא איזה חטא שהוא

 לי חטא אשר מי האמת לו השיב והש״י לה גד! חטאה
Pישראל בשכיל אלא אינ׳ שגדולתך מגדולמך רד לך ׳

 .ע׳׳כ ממדרגתך ליפול אתה מוכרח חוטאים כשהם פי'
 לקולן ושמעו א׳׳ל שהשי״ת להיסך הענין הי׳ וכאן
 ממדרגות שנפל והבין לו ישמעו שלא הי׳ משה ובלב

 • לקולך ושמעו שאמר בהש״י האמין שלא מה האמונ׳
 חסרו שישראל מה רק מצידו לא שזה משה וחשב

 לא והן אמר ולכן ממדרגתו נפל ג״כ הוא ע״כ אמונה
 שבידך מזה י פרש׳׳ בידך מזה השי״ת והשיב כו׳ לי יאמינו

 אמה אם בך תלוי הזה שהדבר ר״ל ללקות חייב אתה
 הם היו לקולך ושמפו שאמרתי לדברי מאמין היית

 חשדת ועכשיו מאמינים והיו באמונ׳ אחריך נגררים
 ורמז מצדך רק מצידם הדבר הי׳ שלא ד׳ל בכשרים

 ויה^לנחש ארצה השליכהו לו במ״ש הדבר זה השי״ת לו
 במדבר ישן שהי׳ בא׳ בחו״ה שכתוב ע״ד מפניו משה וינס
 בוש והשיב והדוב הארי מפני מתיירא אינן אחד וא״ל
 יראת טרדתם אמר וכן זולתו יראה שאירא מהבורא אני

ת הבורא מ  בזה למשה השי״ת נסהו ולכן הברואים דר
 ונפל שחטא הש״י לו והראה משה וינס לנחש ויהי

 הברואי׳ יראת יראתי מטרידך שאין והראי׳ ממדרגתו
 ואחוז ידך שלח איל זה לתקן ע״כ הנחש מפני נס שאתה
 הנחש מן תירא ולא ציווי ושתעש׳ האמוני שע״י בזנבו

 אחריך ימשכו הישראל גם ועי׳׳ז .אצלך האמונ׳ תתחזק
 ר׳ל אליך נראה כי יאמינו למען שאמר וזהו בי ויאמינו

 כ׳ ך*א תקון ובתיקונים יאמינו עצמו הזה הדבר ע״י
 רמת הכא בחיקך ואמאי בחיקך ידך נא הבא וא״ל וזיל

 כשלג מצורעת והנה פיך פתחי שמור חיקך משוכבת
 הגמר׳ ע׳׳ד ר*ל כוי באורייתא דאתדכיית ליי אחזי ולבתר

ת על עצמך נבלת אם בהתנשא נגלת אם  סופך ד
 אמר למה לדקדק ויש לפה יד זמות ואס .בהתנשא

 בא המעור ברית שפגם הוא שידוע וי׳׳ל דוקא לפה יד
 תחת ידו הכניס לא שרבי וידוע הלשון ברית מפגם
 והידים . ינוח כסילים בחיק שכעס מפני מעולם אבנטו

 שם ידו הכניס לא לכן כידוע וירא׳ אהב׳ על מרמזים
 לעוררה שלא כידוע וטחול בכבד הלילית שורה ששם

דז ע  קודש ידיכם שאו ידים נטילת סוד ז״ל הריי כתב ו
 מהם החיצונים יינקו שלא פייו נגד עד הידים להגבי׳

 שיתנשא ר״ל בהתנשא סופך ד״ת על עצמן נבלת אם וז״ש
 מפני המעור ברית מפגם מירא ולא שלך וירא׳ האהב׳

 המפור ברית פגם ג״כ יהי׳ ולא חיים טן לשון שמרפא
ל לפה יד זמות ואם ן שמגביה ד ו  לסותמו הפה אל י
 .המעור בברית פגם ח״ו ויהי׳ הלשון ברית יפגום שלא
 בחיק כמס הלא ר״ל . אמאי בחיקך בתקונים וז״ש

 אבנטו מחת ידו הכניס שלא רבי היפך וזה ינוח כסילים
 התקוני׳ לז״א בחיקך) ידך נא הבא הכי א״ל (ואמאי

ל . פיך פתחי שמור חיקך משוכבת ליה רמז הכא  ד
 חיקך משוכבת שהיא מלילית להנצל כשתרצה הפסוק סי׳

ישראל על משרע״ה שדבר ועכשיו פיך פמחי שמור
וסן



תה׳ צמח מו ז ו לצבי•י
 שלא מה לכדו זה מר,ון שאין לו רמז לי יאמינו לא והן

 הלשון שמירת כצירוף אס כי מועיל לחיק ידו יכרס
 . כאוריית׳ דאתדכי׳ לי׳ אחזי ולכתר כדל לפה יד דהיינו

י  שנפש ידוע כי כו׳ אלס ישוס מי או לאדס פה שס מ
 חיות מן נמשכת שהיא כמכעה מדכרת היא אדס

 לרוח ותרגומו חי׳ לנפש האדס ויהי וכד״א ממללות אש
 השי״ת והרכיכס אלם כטכעו הוא אדם וחומר ממללא
 שהדכור סכור הי׳ ומשה .שניהם מכין כא והדכור

 והחרשות והאלמוח לאדם הכוראו הוא השי״ת כודאי
 השימה ההעדר מן כאיס שים ושימה כריאה א״צ

 הדכור כי שאין שפתים ערל ואני אמר ולכן והכריא׳
 שגס הוא כן שלא הש״י לו ואמר כ״ה הוי' השם מן

 מכעית נגד ית׳ ממנו לשימה צריך והחרשות האלמות
 נמצא כ״ה ית׳ והשם ולשמוע ולראות לדכר הנפש

 מי או כו׳ פה שם מי וז״ש וההסכו דכר ע״י ומתגלה
 שצריך שימה ע״י הוא וחרש אלם שגס כו׳ אלם ישוס

 הלא כנ״ל עור או פקח או המדכרת הנפש נוכע להנגיד
 שפתים ערל שאתה וכמה כנ״ל וההפכו כדכר ה׳ אנכי

 היוצא והשלילה מההעדר ולא וממני ה׳ אנכי שס גם
 אחד כנושא הפכים כ׳ הס והאלמות שהדכור מזה
 כמלאכי הפסוק וז״ל כדכריכם ה׳ את הוגעתם רז״ל וז״ש

 כאמרכס הוגענו כמה ואמרתם כדכריכס ה׳ הוגעתם כ'
 איה כו׳ חסן הוא וכהס ה׳ כעיני טוכ רע עושה כל

 כו׳ השמים ושמי השמים את כראתי המשפט אלהי
 דכרים מדכר כשאדם כי יגע אני וכדכריכס יגע ואיני

 השם מתייגע וכ״י החומר כח מגכיר הוא אזי נטליס
 רחומר לכח מתנגד שהוא הנפש שכדכור כ״ה הוי״ה
 ר״ל כדכריכס ה׳ את הוגעמס וז״ש ההפכיותו שהוא

 שצריך כפיהם שימה וז*ש שכדכריכם כ״ה הוי׳ שס את
 אפי׳ כצדיקים אכל החומר עם הנפש להתנגדות שימה

 כו׳ תאמרנה עצמותי כל כמ״ש לדכור מזדכך החומר
 את קרכי וכל וכן דוככות שפתותיו רז״ל מש״א וגס
 ולכן וההפכו בהרכור הוא ית׳ קדשו שם כי קדשו שם

.אחד לדכר להשתנות יכול  לפרעה אעש׳ אשר תראה עתה משה אל ה׳ ויאמר
 הנולד תינוק עד״מ ישלחם חזקה כיד כי

 הככי׳ וע״י לאור מחשך שכא האור צער ע״י כוכה
ס ומן המוחים מן הלחות נדחים  לראו׳ אח״כ ויכול העיני
 כהאור אח״ז לראות יכול היה לא הככיה ואלמלא כאור
 גורס החשכות אחר תכף לו שנתגל׳ הראשון האור נמצא

ס הככי׳ צער וע״י והצער הככי׳ לו תני  כדל הליחות נ
 צריך הי׳ ועד״ז • כהאור לראות זך שיהי׳ המוחין מן

 להתכת הגאול׳ האור התגלות אחר לישראל צער שיהי׳
 הגאול׳ כאור להכיט אח״ז שיוכלו כדי המוחין המותרות

כו׳ חרא׳ עתה וז״ש היטכ
ה3 ר ו ט פ ישראל וסרח יצין יעקכ ישרש הכאים ה

 באים כד״א .הכאים אמרתי חנוכה תכל פני ומלאו
 באים כי הבאים ב״י שמוח ואלה וכד״א מרחק מארן
 למצרים הכאיס דלעילא כ״י והס מצרימה תמיד כהווה
 ע״ש הוא ישראל ואמרתי הארץ מערות הנצוצוח ללקוט

 עם שחחה מה ע״י לך כשהשררה אלהיס עס שריח כי
 אז כו׳ וישתחוו לשחוור הדכק וע״ד מלן מלך ועכד אלהי׳
 א׳׳ל יש״ר ישראל וזו עליהם לשור וחוכל אנשים עס שריח
 דקדוש׳ שמאלא וככוד עושר בשמחלה ע״ד בשמאלה והשין

 אל ישר יהי׳ בימין השי״ן מהי׳ ולעתיד בזוהר וכמ״ש
 כו׳ ורופא מחים מחיה אני מה לי בדומה כמשארז״ל

 אל ועושר ריש ע״ד וזו רי״ש י״ש צירוף הוא ישר ומלח
 נקרא דקדוש׳ עושר אבל דסט״א עושר היינו כו׳ חחן
 בזוהר כמ״ש עלאין אחוון והיינו כל לי יש כמד״א י״ש

רד בעירין אחר מחמר בהאי  ויש יע״ש עלאין ושי״ן י
 בקב ב״ד ר״ח כמו העוה״ז בעניני ריש עס יהי׳ הזה

 וידלק לשמן שאמר מי כמ״ש יש בחי' לו והי׳ חרובין
 הבאים וז״ש יש״ראל וזו יש״ר הוא הזה והצירוף כו׳

 ויעקב יעקב ר״ש יש בחי׳ ישרש קדישין הנצוצין ר״ל
 לי יש ואמר הנו״ק ר״ל ביעקב ונשרשי׳ השכינ׳ נקרא
 ישר שהיא ישראל שם ר״ל ישראל ופרח יצין ופי״ז כנ״ל

 שכל ב״ה ח״נו צירוף חנובה חבל פני ומלאו כנ׳ל אל
בשכינה להשפיע כוונח׳

ט מ צ ^  נו׳ המקום כי רגליך מעל נמליך של מפסוק נ
 לה איח כהני ע״ב ח׳ סוטה שארז״ל ע״ד

 מסאני וסיים ערטיל׳ שליח אינשי כדאמרין טפי בזיו!
 ערטיל׳ ופשט׳׳וגשלח כדתרגמינין מיפשט שלוח פרש״י
ס מאדם להחלוצן שדרך ערום ל̂ו עיו  ברגליו ומל̂י
 כו׳ אשר המקום כי כו׳ נעליך של אמר ועד״ז עכ״ל

 הזא וגנאי הגשמיות להפשטוח וצריך הוא קודש אדמת
.ברגליו מנעליו אס

וארא פרשת
ה׳ יצחק אל אברהם אל ואדא מי ש לאנודלוחי. כו/ו

 דאיהו נהרא דלא באספקלריא וארא בזוהר
 ביה כחיב דנהרא נאספקלריא ראיה בי׳ כחיב באחגליא

 סתום וגליא סחוס דעינא ורזא נודעחי לא דכ׳ ידיעה
 דלא אספקלריא חמי אחגליא דנהרא אספקלריא חמי

ח שעיניו מי עד״מ וי׳׳ל עיש נהרא הו  לראות יכול ולא נ
 האור ריבוי להסך זכוכית של למסך צריך עניניס בדקות
 וארא וז״ש העניניס דקות המסך דרך רואה ואז מעינו

 שמי להם נתגלה שדי אל מסך דרך .אחפעל לשון
 בזוהר וז״ש .מסך בלי להס נודעתי לא ה׳ ושמי הוי״ה

 ע״ש׳ דאחגליא ן אילי מגו דא שמא ידעין דאבהןהוו
 שמשא לקבל כעשישיחא נהורין אינון ואתחזין מ״ש עוד
הדר כל משארז״ל על ויצא עד״שבש׳ סיטסבאופ״א ע׳׳ש

בארן



ל לצביואראצמחה׳
 בפרשה טוד זטיין כו׳ אלהים לו שיש כמי דומה בארן
ה באריכות ויצא ד אכז משנתו יעקב וייקז ב  יש׳ה׳ כי׳
 כו׳ אברהם אל וארא וז״ש ע״ש ידעתי לא ואנכי כו׳

א בחו״ל בו שמתגלה במראה שדי באל ד מ  כמראה כ
 בבחינת הוי״ה שם באמתת אבל .כו׳ הענן ביום הקשת

 העמים טומאת אויר בא׳י עדיין הי׳ כי השיגו לא י״ש
 הדר כמו ואין ל״א בבחינת הוי״ה משם שהשיגו רק

 הודעתי ולא להם נודעתי לא ה׳ ושמי וז״ש כנ״ל בחו״ל
 אמתח להם נודע שלא נודעתי לא אלא כאן כתיב אין

 אין בחי׳ שהוא לא בחי' אלא ב״ה הוי״ה משם יש בחינח
 הקמוחי וגם אח״ז וז״ש • נודעחי לא ם׳ ושמי וז״ש
 בה גרו אשר מגוריהם ארן אח להם לחח כו׳ אח

 מגוריהם ארן אח להם שיתן ע״י יש למדח להם שהבטיח
 מהי׳ להם שימן וע״י .חו״ל בבחי׳ שהיח׳ בה שגרו

 הוי״ה שם להשגות ישיגו ושם ישראל ארן בקדושח
 נדמימי כי לי אוי כ׳ וכנה ובהחגלוח יש בבחי׳ צ״ה

 עיני ראו צבאות ה׳ ממלך את כי כר שמא איש כי
 כו׳ המאיר׳ באספקלריא כאן חזיל עד״ש והענין .כו׳

 ר״מ את כותי שאל המדרש ע׳׳ד עיקרים בס׳ ופירש
 מלא אני כו׳ השמים את הלא עליו שכתוב מי אפשר

 במראות הסתכל א״ל . ארון בדי ב׳ מבין ידבר כו׳
 לכמה עצמך משנה ב״וד אמה ומה וקטנות גדולות

 והעול׳ בראשית בפרשה יע״ש כ״ש לא הקב״ה גוונין
 ומראות דמיונות רואים הי׳ הנביאים שכל שם מדבריו

 היה שלא ע״י וזה מאירה שאינה אספקלריא ענין וזו
ם מי  משרע״ה כמו מוכנים הי׳ ולא משה כמו זן מו
 נדמיתי כי לי אוי וז״ש ע״ש ז׳ עיקר ב׳ בפרק יעו״ש
 קול ששמע משה כמו ולא בדמיון נדמה שאני כלומר

 כמוהו מוכן שאיני טבור וזו . דמיון שום בלי הנבואה
 ואני משה שאמר ע״ד והוא .דמיון בלי דבור לשמוע

 אשפקלרי׳ שהוא לקול זכה שלא בגלותא דבור שפתייפ ערל
רל) ואני ישעי׳ אמר וכן מורה ממן עד דנהרא ע ש]( אי ] 

 שפמים טמא עם ובמוך שפמים וערלת טומטום לשון טמא
 אינה שגדולמך מגדולתך רד לך שארז״ל ע״ד .יושב אנכי
 לנביאות משה שזכה מה נמצא .ישראל בשביל אלא

 .לכך ראוים שהי׳ ישראל בשביל מי׳ דנהרא אספקלריא
 שאני אף ראוים הם היו שאם כו׳. טמא עם ובמוך וז״ש

 , דנהרא באספקלריא רואה הייתי מצידי ראוי אינני
 לאו ה׳. המלך את כי כו׳ שפמים טמא איש קי וז״ש
 כמ״ש כלום רואה הייתי לא מוכן הייתי ואולי .טיני

 יושב צבאות מ׳ את וארא וז״ש וחי האדם יראני לא כי
 אספקלרי׳ אחד והענין , וארא כאן אמר וטד״ז ,כו׳

 דלא אספקלרי׳ חמי .הזוהר בדברי כנ״ל מאירה שאינה
 ב״י נאקת את שמעתי אני וגם הפסוק פי׳ וזה נהרא

 הוא כו׳ ולקחתי והצלתי גאולה של לשונות ד׳ שקענין
מז ב״הב׳ הוי״ה בשם וידעו ויכירו כ״ה הוי״ס לש& מ

 אם בקרבנו ה׳ הי׳ש לומר יסופקו ולא ואי״ן י״ש בחינ׳
 המכלית וזה אלהיכם ה׳ אני כי וידעתם אח״ז אין.וז״ש
 על זו בפרשה למשה הש״י הודיע הענין וזה • האממי
 ונמת הצלת לא ולמה כלומר .כו׳ הרעומה למה שאמר

 . משה לדעת המכלית הי׳ שזה .ודבש חלב זבת ארן
 באופ״א עוד הנצחיי האמיתי המכלית לו הודיע והקב״ה

 זקני את ואספת לך בס' שמות בפ׳ למעל׳ שכתבתי ע״ד
 וארא כאן אמר שם שכתבתי מה וע״פ ע״ש כו׳ ישראל

 חסד במדמו אברהם אל כמש׳׳ש נהרא דלא באספקלריא
 במדמו יעקב ואל לבד גבורה במדמו יצחק אל לבד

 ר״לכלהבחי׳ נודעמילהם לא ה׳ ושמי לבד. רחמים
 שם כי כידוע ב״ה הוי״ה שם זה על שרומז אחת בבת

 ולכן הזמן מן למעל׳ שהוא ויהי' הוה הי׳ על רומז זה
 בבת כולם והם זמני בגדר נכנסין אינם המדות כל

 אל אברהם אל לשון כאן מפס ולכן אחד בזמן אמת
 וכמ״ש וליעקב ליצחק לאברהם אמר ולא כו׳ יצחק

. למעלה
ל  א5 וקשה פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ב״י ה
 השליחות דהנ׳ וי״ל כו׳ רוח מקוצר שמעו לא ב״י '
 שיגאלוסהשי״ת. ירצו שבודאי צורךלכאור׳ ללא הי׳ לב״י
 ריקם. אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי ע״ד הענין אך

 לדברי ישמע לא שפרעה השי״ת לפני הי׳ וידוע וגלוי
 וצום השי״ת עשה ע״כ ריקם השי״ת דברי והי׳ אלה

 דמיוני פועל שיעשו כדי הגאול׳ דברי מחלה לנ״י לומר
 הבין וכך אלה לדברי׳ פרסה גם ישמע לש בשמיעת׳

 דמיוני לפועל אלי שמעו לא שב״י אחר אמר ולכן משה
• פרעה ישמעני אין

ר ב ד י  ישמעני ואיך כו׳ ב״י הן לאמר ה׳ לפני משה ל
 לאמר מלת שכתוב ברמב״ן עיין כו׳ פרסה

 מסופקת ואינו הענין בירור על להורות הוא המורה בכל
 ל׳ הוא שאמירה הידוע ע״ד ול״נ .עכ״ל כו׳ ברמז ואינו

 ויאמר כו׳ בלבו אברהם ויאמר ׳א כד הלב והגיון מחשבת
 בפיו לחבירו המדבר כי והענין . בו וכיוצא בלבו פשו
 אלו ג״כ מדבר השומע וחבירו בפה מדבר הוא אזי

 נקרא המדבר אצל נמצא .והגיונו בלבו עצמן הדבורי׳
 שנאמר מקום בכל ולכן אמיר׳ נקרא השומע ואצל דבור

 אמיר׳ הדבור שיהי׳ לאמר ר״ל לאמר משה אל ה׳ וידבר
 בלבו הדבורי׳ שיכנסו כלומר .משה אל בלב וחקיק׳

 וידבר וכן לבי אמר לך וע״ד אומרם עצמו הוא כאלו
 שיעלה ורחימו בדחילו שדבור ר״ל לאמר ה׳ אל משה

 הרמב׳׳ן פירוש מעין וזה כ״י מעלה של ולב לאוזן הדבור
 ידוע כי שמ״ל ע״ד או הוא אחד הענין כי הנ״ל

 הגלגל תחת נשארים הם לעילא פורחים דלא שהדבורים
 אינם כי להמדברים חוזרים הם ואח״כ ומשוטטיס

 שבאים זרות המחשבות הם והם בו לנוח מקום מוצאים
קדושה דברי אבל כידוע ובתפל' בתור׳ בעסקו לאדם

גדו״רח



לצביצמחה׳
 סי׳ כ״י מעלה של לאוןן לעילא פוריוץ לףרמ3

ם אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיו כן הפשוק ק  ר
 ד׳ל .לאמר ה׳ לפני משה וידבר ודש .כו׳ פשה כ״א

 ולפרעה לישראל לאמר ידי על ה׳ ששלח האמירה אומה
 לא ב״י הן כי הדבורים ישובו ה׳ לפני יעו״ש כנדל
 אל הדבורים שישיבו ובהכרח כו׳ ישמע ואיך אלי שמפו

 ואהרן משה אל ה׳ דדבר אס״ו כתיב ולכן שם כמ״ש ם׳
 שמיעת ע״י הדמיוני פועל יפש׳ שהדבור ר״ל כו׳ ויצום
 יעשה לא לבדו משה שמיעת כי .הדבור את אהרן
 אי״ה לקמן והובא בע״מ בספר וכמ״ש .הדמיוני פועל

• וילך פ׳3
ח א ש לפרעה אלהיס נתמיך ל ד  אלקים סי׳ בש״ע ע

 ועד״ז טלם הכהות בעל היכולת ובעל מקיף
 פרעה של הכפות על יכול שיהי׳ אלהי׳ שם למשה ניתן
 שכתוב ועד״) דמערונימא בעלה אלקי׳ איש משה ונק׳

 ודם . רעומיך בכל לה דבר הוי אמונ׳ ורעה בווהר
 ע״ש כו׳ אבל הודעתני הכפות דרכי הבהיר בספר

א ו  מארן כו׳ הוציאו כו׳ אמר אשר ומשה אהרן ל
 פרעה אל המדברים הם .צבאותם על מצרים

 . ואהרן משה הוא ממצרים כו׳ להוציא מצרים מלך
 שמשה שמה הידוע ע״ד אמרתי האלו בפסוקי׳ משינוים

 רק ח״ו סירוב הי׳ לא לפרעה הש״י בשליחות סירב
 כס במחשבת דבוק הי׳ כך שכל ט׳ אנכי מי שאמר
 בבתי׳ הי׳ ולא . האין לשער שהגיע עד בנפעל הפועל

 כו׳ אנכי מיי ו)״ש כלל ודבור קול בבחי׳ ולא כלל יש
 בל בהעתקות ועיין .שפמים ערל ואני מ״י בחי׳ ר״ל

 שהמלכות כידוע משלח ביד נא שלח ו)״ש . מזה סענין
 המ׳׳ת. מבעל׳ פרס שמבקשת מל בקשה לשון נ״א נקרא

 היד העליון היד מן כשמקבלת ה׳ י״ד נקרא וכן
רי שם וישתלם .כידוע הרמה החזק׳ מגדולה  ויעש׳ אד

 עיקר כי לישראל פל״א מעש׳ אדנ״י מן והאי במצרים דין
 שיעש׳ כדי הוא להנביא שולח שהשיית מה השליחות

 שאין פד כ״כ דבוק הי׳ ומשה למפה דמיוני פועל
 לשון וילך בפרשה לקמן כמ״ש דמיוני פועל עשה דבורו
 ולא במראי הי׳ משרע׳׳ה שנבוא׳ באריכות בע״מ ספר

 נבואתו כי ומכרחת מכרעת נבואתו הי׳ ולא בחידות
ה׳  ה׳ ותמונת כמ״ש ב״ה המקום בדעת שהי׳ כמו הי
הי' לא כך ובין כך בין נמצא ,לקמן ע״ש יביס  פועל י

 ר״ל נא שלח וז״ש .לבדה זו המד׳ תפש׳ לכן דמיוני
א אותיות  מן י׳׳ד באותיות משלח בי״ד אדרי «ן ר

 בדינא הן לעולם ההשפעות כל משלח זו ביד אשר אדנ״י
 אחיד אהרן הלא השי״ת לו השיב וע״ז .ברחמי והן

 מבחי׳ חבור ל׳ ידעתי הוא ר5T דבר כי ידעתי הלוי
 וז״ש דמסרונימא שושבינא שיהי׳ חסד לבחי׳ גבורה

 ר״ל הוא. ידבר .הדבור העולם שהוא הבחי׳ דבר כי
בשוד לוי שהי׳ ומה ,שושבינא ויר^ מוא אומה שינהיג

הי׳ לראשי ממת שמאלו  ויהי׳ .מחבקני וימינו בסוד י
ה״ הוא וז״ש . גופא ואמה לך ימינא דרועא בסוד  י

 לאלקי׳ מהי׳ ואמה .הדבור עולם להנהיג לפה לך
 דמיוני פועל יפש׳ דבורו ע״י ואהרן וגופא הדעת בסוד

 פ״י אויב מרפן והיא בבח הנאדר׳ ה׳ לימין למפה
 מצרים שיציאות מזה היוצא :כה״ן ונעש׳ לו״י שהי׳

 ויציאות דמיוני פועל שעש׳ עיקר אהרן ע״י פי׳ למפה
 וז״ש כידוע הדעח בסוד משה ע׳׳י הי׳ מעלה של מצרים
 שמיו כמו כלומר דייקא הוא .ומשה אהרן הוא הכתוב
 והיד הדרועא לעובדא ודרועא גופא אחד גוף שניהם

 והיד בכח הוא והגוף הגוף בכח העובדא העוש׳ הוא
 העובדא עיקר ובהתגלות בהתגלות בפועל העוש׳ הוא
 אשר מחלה אהרן ומשה אהרן הוא וז״ש היד ע״י הוא

 ההתגלות. עובדא שזו ר״ל .כו׳ הוציאו להם ה׳ אמר
 ; צבאומם על מפה של יצ״מ ר״ל . מצרים ורן5« וז״ש
 מפרש ואח״ז משה ע׳׳י דאמבסיא עובדא דלעילא יצ״מ

 .דלממא פרעה אל המדברים הם רבים בלשון ומחלקם
 דלעילא• ב״י את להוציא משה ע״י דלעילא מצרים מלך

 כמו״ש מצרים מארץ קאמר לא ולכן דלפילא ממצרים
 לו פפל ואהרן משה עיקר זה ולשליחות מניה לעיל

 לזה יכול הי׳ לא לבדו ומשה כנ״ל דמיוני פועל לעשות
 וז״ש שניהם צריכים היו לכן .יכול הי׳ לא לבדו ואהרן

 כנ״ל ודרועא גופא אחד הם אבל כו׳ המדברים הם
:ואהרן משה הוא וז״ש

י ג א  לא כי כתיב הא הק׳ כו׳ פרעה לב את אקשה ו
 עונש מאימת שב שיש הענין כו׳ במות אחפוץ

 למרוד ישוב שמלקהו.ואח״ז בעוד לאדוניו שמתחנן כעבד
 הצדיק ה׳ אמר המכה בשעת פרעה כמו . כבתסלה בו

 שבשעת הוא וזה כבתחלה לבו את להכביד חזר ואח״ז
 הבחירה ממנו ובסלה הוא ואיננו אמר איש הוא המכה
 הרע׳ והבחיר׳ ׳ הרעה לבחירתו שב הוא המכה ואחר

 צד על ולא במקר׳ המכה לתלות וצדדין צד לו נותנת
 מהמכ׳. שקנ׳ לב המורך מלבו שיסור כדי וזה ההשגה׳

 והקש׳ הכבד ית׳ שהוא לא כו׳־ לב את אקשהי ואני וז״ש
 מן שקנה המורך מלבו סר ית׳ שהוא רק בפועל לבו

 במקרה. המכות ומלה הרע׳ בחירתו על ונסחר המכות
 ולכאור׳ כשגגות נפשי׳ זדונות מירא׳ שהשב ארז״ל ועד״ז

 אבל ישומז לא ההכרח כי כלום אינה מירא׳ תשובה
 בא קודם או העונש אחר שאף הוא מתשובתו השבח
 שמאמין מורה בזה בתשובתו מחזיק הוא עליו העונש

 ולצדיק כרשעתו לרשע כפעלו לאיש לשלם בהמשגיח
 במקרה לתלות ובבחירתו בדעתו הוא הוו ובעת כצדקתו

י בן עושה אינו והוא מהעונש לירא ולא \  בחירתו ר
:סובה

י ה  שארז״ל ע״ד כוי בא*מ משה אל ה׳ דבר ביום ד
ע נביאי טל שורה רוה״ק אין הי t בלילס אלא או

כבלפפ



צמחה׳
ס ס ל  סס לילו וכמיב כלעם אל אלפים ויכא ינ1כי מ
 פלגשו אל ההולך כאדם כו׳ וכאבימלו כלק מלילה

 לומר דבר כיום ויהי דמשה רבות׳ וז״ש סכיל כהמבא
 ואט״ס מצרים בארן ׳5 רבוחא .כיום הי' משה פלכואש

 לכם חנו .גוברי׳ דרב משה שאני כח׳ל רוה״ק שאח
 וכיוצא ככישוף או כשמיח פוטל טד״מ שמטחי כו' מופה

מ אחרים אצל ומופח פלא הוא שהדכר אף  אין אצלו מ'
 או הכישוף או זה שהשם יודט הוא כי ומוסר פלא זה

 האוחוח אכל ההוא דכר ההיא כמכס פוטל ההוא הסגולה
 כל כהחנגדוח המוחלט כרצונו טושה שהשי״ח והמופחים

 רצון ט״י ההוא המוסח הפוטל אדם אצל גם־ הטכעוח
 מופח לכם מנו ודש גדול ומופח פלא הוא השי״ס
 חנו מופת לכם חנו יאמר או מופח אצליכם גם שיהי'

 ומט^ה. שאח בימרון לכס שיחזור לכם לאחרים נחינה ל׳
 ננכם שיהי׳ דבר חנו וז״ש אליו שניתן וג׳׳ח צדקה כטנין
 שהשליד הי׳ וכן מטנ׳ ויחרון טליכם מופח שיהי׳ ולכם

 שאח ביחד אליו וקזר מטוחס אח ויבלט אליו וחזר המסה
ק ז ח  כחיב הראשונוחלא מכוח בחמש י י ברש ה׳ ד
 לבו אש ויחזק אלא פרטה לב אח ה׳ ויחזק י

 היו מכוח ידד שכל ארז״ל דהנה הסטס ורל יטו״ש כו׳
 וברד דבר מכוח כי אמר ל״א ד׳ וארא ובזוהר .כאצכט

 וצ״ל כו׳ ט״ש הוי׳ ה׳ יד הנה כת״ש אצבטוח בחמש הי׳
 אצבט כמ״ש א׳ באצבט הי׳ כנים שמכוח אף שטחו כסי

 הי׳ חמישיח מכה שהיח׳ דבר מכוח מ״מ הוא אנהים
 ברד מכוח וכן שלימה יד ונטש׳ אצבטוח ה׳ כללוה כה

 מכוח ה׳ כללוח היח׳ היא שגם כמש*ש שלימ׳ יד היח׳
 ט״י רק שבאחרונוח אחרונ׳ היח׳ שלא אף אחרונוח

 בזוהר כמ״ש לברד דבר מלח מן הסניוח אוחיוח שהיח׳
 ודל יוחר מפורש ט״ב נ׳׳ג דף בשלח בזוהר והנה שם

 אחטביד דנא מקדמח בו׳ הגדול׳ היד אח ישראל וירא
 אצבטין ה׳ בה דכלילין אצבטין בה׳ הגדול׳ יד אלא

 קמאין אצנטין ובה׳ כו׳ גדול׳ אחקרין וכדין אחרנין
 הנ׳ל בזוהר והנה ט״ש בו־ פרטה לב ויחזק כחיב

 היה וברד בניחוחא הי׳ דבר כי מפורש וארא כם׳
 ראשונו׳ מכוח שה׳ הטטס ונ״ל ט״ש ט׳ דרוגזא כחקיפו

 הרשטיס מקרבח שהיא שמאל יד של אצבטו׳ ה׳ ט׳׳י הי׳
 שהיא דבר ולכן יט״ש ט״ב ׳א צ דף מזוהר לטיל כמ׳ש
 כי בניחוחא היחה הראשונוח מכוח ה׳ הכוללח המכה
 לב ה׳ ויחזק כחיב לא ולבן לרשטים מקרבח שמאל

 ו׳ אחרוג מכוח וה׳ בנ״ל לרשטים מקרבח השמאל בי ט'
 ה־חה הכולנח המכה ברד לכן ימין יד ידי סל היו

 בחה וגם לרשטים דוחה ימין יד בי דרוגזא כחקיפו
 ולכן בכח נאדרי ה׳ ימינך במ*ש כ׳׳י שמאל מיד יותר
 פרטה לב אח ה׳ ויחזק אחרונוח מכוח כה׳ כחיכ

ר י ה נ  בחמורי׳ כסוסי׳ כו׳ כבד דבר במקנך הויה ס׳ ה
מין לכל ובאציט מינים ה׳ ובצאן בבקר כגמלים

לא לצבי
 יד הנה ולבן שלימה יד הרי היא אלהיס אצבט שנא׳

 ט״י ג״כ והיה לברד נתהפך דבר ומלח המכה כזו ה׳
 לקמן ופיין .ט׳׳ב דל״א וארא כזוהר וטיין אצבטוח ה׳

 שאדם שם מ׳׳ש השמים טל הודך מנה אשר כפסוק
 כן ולא השמים השי״ת בהם שפשה האצבטות מפל כלול

 לבן היד האצבטוח כל למלאכים שאין יטו״ש המלאכים
 המלאכים גס שיכללו אלהים יד ולא ה׳ יד הנה כאן כתיב

 : זה מטטם מלאך ולא אני שנ׳ בכורות במכות ובן
ה ת ע  ה׳ דבר את הירא כו׳ מקנך אח הטז שלח ו

 הזהירו מה לטנין המפרשים הקשו בו׳ הניס
 ורל .להכותם היה שהמכוון כיון מקניהם אח להטז

 ילך מי השי׳׳ת טליו שיטן איך לאחאג גילה שמיכיהו
 סטמי׳ חוטא כשאדם כי הי׳ והכוונה אחאב אח ויפחה
 רט לטפוח ומוכרח בחירתו ממנו נתבטלה אזי הרבה

 לאחאכ זה להראות השי׳ח ורצה .המכריחו היצר ט״י
 שט׳׳י רק ישוכ ובאולי רטה טליו שיטן לו וגילה

 למיכיהו האמין ולא לילך הוכרח הבחירה ממנו שנתבטלה
 ר׳׳ל כחרתי אמונה דרך וז׳ש בבחירה תלוי האמונה כי

 אזי באדם חסשיח כשהבחירה אמונ׳ היא שבחירחי
 להאמין יכול אינו ובשנבטלה להאמין שראוי מה מאמין

 לפרטה להראות השי״ח שרצה כאן היה טצמו הטנין וזה
ח׳ שהוא  ומתה לו אמר בבחירתו ואיננו לבו את הכבד י

 ט׳׳י מקנך את להטז תוכל אס תקיך את הטז שלח
 יכאמח בבחירתך שאתה חדט בזה הנרד שירד האמונה

 היה כי . מקנהו אח הניס ה׳ דבר את הירא הי׳ כך
ם לבו שם לא ואשר י בבחירתו  האמונה שהיא לזאת נ
 הברר טליהם וירד מקנהו אח טזב בתקוני׳ במבואר

ש כו׳  בו׳ אקשה ואני בפסוק בד״ה למטל׳ באו״אטד׳
 תשלח שלא ובזה בבחירתך אחה וטחה כאן וז״ש יט״ש
 זאת בטבור ואולם ודוק.פסוק היא רטה בחירמן־ כי חדט

 אני חי ואולם כפסוק לך שלח בס׳ לקמן מיין הטמדחיך
.יט״ש וימלא

ז ^ ר ד מ  טליך שכתבתי מפני למשה הקב״ה אמר כ
 דכרי טל מקפיד אתה טנו שאתה בחור׳

 דר׳׳ס כרייחא ט*פ ונ״ל כו׳ לטס הרטוחה למה ואומר
 והוא .חטא יראת לידי מביאה טיוה שאמר יאיר בן

 מה פטמים כמה הנזכר הגמרא נגד שהוא מאוד קשה
 לסוליחס טקב טנוה טשחה לראשה מטרה חכמה שטשתה

 טקכ וכתיב ה׳ יראת חכמה ראשית בה שי׳ יראה היא
 לי' דלית טל חבל בשבח בגמרא ואיחא ה׳ ראח טנוה

 וכמ״ש המדות לכל קודמת שהיראה משמט כו׳ דרחא
 רפ״ד דף נשא ס׳ בזוהר דאיתא ונ״ל ס*י ובשאר בר״ח
 טנוה כפנוה ונתלבש הירא׳ מן שיצא מי תאנא וז״ל

 לו למה היראה מן שיצא מי מלח לדייק ויש כו׳ טדיף
 הפנק אכל האחד. מן לשניהם סוב הלא .הירא׳ מן ליצא

^ מחזיק והוא היראה לאדם חבא שכתחלה מפני ל פ • א
יק



אצמחה׳ ר א לצביו
 וכשזכה רוממותו גודל מפני מהכורלו ירא שהוא רק

 1מיי׳ ותוהו וכאסס כאין נטיניו נמשב שהוא לפגוה
ה פ ר  שהוא מפני לירא להאין שא*א מפני ממנו הירא׳ מ

 ר״ל כענוה ונמלכש הירא׳ מן שיצא מי אמר ט*כ אץ
 הצדקים ולכן הירא׳ מן יצא במגוה סחלבשומו פ*י

 נתמענו הרוממות ויראת עליהם גוכרת הטנוה שרואים
 מפני לידם יכא שלא המטא מן יריאים הם כנ׳׳ל מהם
 היי לא עליהם גוכר רוממות היראס שהיי מן1 שכל

 מפני מהם נמנע החטא שהי׳ כ״כ המטא מן מתייראים
 כא הענוה אחר אכל ית׳ הנורא את יראתם גודל

 חטא יראח לידי מניאה ענוה פי׳ חה . חטא היראח
 וזה לעולם הקודמת היא הרוממות יראת ונאמת

 ראשית שנא׳ לראש: עטרה וזכמה שעשת׳ מה משארז׳׳ל
 ר״ל .לסוליית׳ עקכ ענוה עשת׳ ה׳ יראת לזכמ'

 היא הענוה שע״י עקכ להירא' עשת׳ שהענוה
 קדישיו ה׳ אח יראו הפסוק סי׳ וזהו כרל מתמעטת

 במדרג׳ שהם לקדושיו שאמר ר״ל ליריאיו. מססור אין כי
 אין כי מפני כזה מזהירם ולמה ה׳ אח יראו גדול׳

 ליריאיו מחסור הוא להצדיק שיש א״ן מדת ר״ל ממסור
 מן ויצאת ענו שאתה מפני וזה .כנ״ל להירא׳ ר*ל

 הרעועה למה ואמרח דכרי על מקפיד אמה לכן הירא'
 מלחא משה לגני יראה אין שארז״ל פי׳ שזה ואפשר כו'

 ענומנותו מגודל הירא׳ אצלו שנתמעטה ריל זוטרמא
• כנ*ל

י י ז ^ ^ ל  ששולח כמי צורך שיש להודיע אוח מופת ב
 אוח מלח כין ההפרש להכין .ע׳׳ש אחכם

 בעל שנותן היא אוח כי כך הוא ונפלאות מופת ומלח
 המכה האיש כמו הוא ומי גבורותיו שיכירו כדי האוח
 שמכ׳ מי שיש המכ׳ מן אוח היא המט׳ ז־ ונמצא במקל

 וכמו מכה הוא בידו כשהמט׳ עכשיו י׳ל אכן . מ
 אחר באומו ג״כ יהי׳ אז אחר ביד המט׳ כשיהי׳ כן

 שהבחיר׳ ר״ל מופת שיתי׳ צריך וע״ז להכות יכולת
 לאחר לא אבל שרוצ׳ כמו לעשות יכול והוא אצלו והרצון

 מופת הנ״ל שפרש״י וזה .ובבחירה ברצון והיכולת הכח
 והענין אמכם ששולח במי צורך שיש לסראוח ר*ל

 הערוב מכוח כמו כך היא ומופת אוח שבין ההפרש
 ממחלת בעולם כבר היו החיות כי חדש מנין בו היי לא

א' ד ב  . עליהם הקב״ה שהביאם מה אס כי הי׳ ולא ה
 אותם מכה שתקב׳׳ה אות שזה מפני אוח יקרא זזו

ם הברואים עם  המצרים האמינו שלא מפני אלא .הי
 הי׳ אלקים בשם רק בקולו אשמע אשר ה׳ מי כמ״ש בה׳

 להם בהראות להם הספיק לא ולזה כנודע תדעיס
 יכולים הכחות שאר שגס אמרו הם כי לבדם האומות

 להם להראות הקב״ה הצריך ולכך הזה כדבר לעשות
 השמנות ענין וזהו . האוח מן למטלה שזו מופתים

והבחיר׳ והרצון היכולת שיש להראות . מבראוחו הדבר

 הנפלאו׳ והענין כנודע ב״ה הויה בשם שיאמינו כדי בידו
 פלא ענין וזה לתיפך או ליש מאין הנעשים הדברי׳ הס

 גושן ארן אח והפליתי לשון בפרש׳ מ״ש וענין ונפלאות
 נוראו׳ כי על אודך עד״ש והוא . כו׳ עומד עמי אשר

 שאמרו ע״ד מאוד יודעת ונפשי מעשיך נפלאים נפלאמי
 לו נודעת יתירה חבה בצלם שנברא אדם חביב חז׳ל

 חביבין כו׳ עשה אלקי׳ בציים כי שנאמר בצלם שנברא
 חבה העולם נברא שבו חמדה כני להם שניתן ישראל
 עכ״ל נתחי טוב לקח כי שנאמר כו׳ נודעת יתיר׳

 דוממים דברים יש כי נודעת יתירה חבה ופירושו
 החביב ואדם יודעים ואינם ידועים שהם וחיים צומחים

 לו שנתן יתירה והחבה ידוע והוא אלקי׳ בצלם נברא
 בעלי כל על יתרונו וזה ג״כ יודע שיהי׳ הוא השי״ח

 המעשים פלאי על להשי׳ת ומשבח מודה שהוא חיים
 דצח׳׳מ חלקי כל מעל׳ ובזה יודעים ואינם הידועים
 ר״ל נפלאתי. נוראות כי על אורך וז״ש כידוע להשי״ח

 אלקים נורא ט״ד נוראות שהוא אלקי׳ בצלם שיבראחי
 ור״ל ט׳ עמי אשר גושן ארן אח והפלתי לשון נפלאתי

 אלקים בצלם ונבראחי בע״ח משאר ונבדלמי שנפלאתי
 שנברא מעשך שנפלאיס על אורך גס ר״ל מעשך נפלאים

 ר״ל יודעת ונפשי ועל . אודך אלו ועל חמדה בהכלי
 שנבראת יודעת שנפשי לי שנחתי היתירה החבה על

 מאוד כו׳• נברא שבו חמדה כלי לי ושנתח אלקים בצלם
 בלי שפירושו מאוד אודך ור״ל .הנ״ל אודך על חוזר

 וינצלו עד״ש יובן ניצוצין העלאת וענין .א״ס עד שיעור
 שאין כמצולה עשאוס אמר חד במדרש ואי׳ מצרים אח
 עכ׳ל דגן בה שאין כמצודה עשאוס א׳ וחד דגים בה

 ד׳ מצויה אותיות מצוד״ה ל׳ מצו״ה אותיות מצול״ה
 הלמ׳׳ד בה מתחברת אזי מאהב׳ מצו׳ עוש׳ כשאדם והענין
 ונעשית .הבינה והיינו באויר הפורח מגדל שהוא

 גוררת ומצוה ורבים שפרים דגים בה שיש מצול׳׳ה
 היא אזי לבד בירא׳ מצו׳ וכשעוש׳ ורבה ופרה מצוה

 וענייה ודלה מגרתה לה דלית רומז הדל״ח כי מצוד״ה
ל .המצות מן אני דלה רז״ל וז״ש ד  היא שהמצוה ו
 ונראה מגולה והיא שובע היינו .דגן בה ויש . דלה
 מן מכושים הם דגים אבל שובע לו אין סומא כי לעין

 עלמא בחי׳ הוא כי בהם שולטת עין ואין העין
 זולתך אלקיס ראתה לא עין ההוא המצוה ושכר דאחכסיא

 כי • ימים בלבב מצולה ותשליכני וז״ש לו למחכה יעשה
 האורות כל העלו אלו ובבחי׳ וירא׳ אהב׳ הלבב הוא מצולה

. כו׳ בה שאין כמצול׳ וז״ש מצרים מן והנצוצוח

בא פרשת
 -ע׳׳ד כו׳ לבו אח הכבדתי אני כי פרעה אל בא

 וצריך כבד הלב לו שנטש׳ פרעה לב כבד הזוהר
להקדים



לבלצביבאצמחה׳
׳ להקדים  כאלו א״ע אדם ימוד לעולם שארדל מה פ'

 לדקדק יש . קדוש כקרכך שנא׳ מעיו במוך שרוי קדוש
 עניינו מה מעיו במוך העני! גם יחשוב דהל״ל ימוד לשון
 הג״ה אמ נפשי ברכי ע״ד הענין אך
עד״ש קדשו שם קדשו ״שם אמ קרבי וכל ה׳

שם וברוך הרד״ק בלב משכנה המשכלמ שהנפש
שם הוא לעולם כבודו אזי ונשמה מרוח כלול וכשהיא

שנינ׳ נקרא ולא הנכמב ע״ד בהנשמ׳ שורה כ״יה
כי קדשו שם וזה הבהמיימ והנפש במוכם ושכנמי
 . במקדש נקרא ובטחול בכבד מעיים בבני משכני
 רבי דב״נ יצרא וז״ש כידוע

 רק ושכל הבנה שום להם אין מעיים והבני במעוהי
 שלהם והרע הטוב יודעים ובטבעם טבעיימ מאוה

 להחזיק וכן רע מאכל ולדחומ טוב מאכל לקבל דהיינו
 וכשאדם והבנה שכל בלא היא אבל ולדחומ ולעכל

 ממקדשים אזי כנ״ל הקדוש׳ הנשמה בלב בו שישרה זוכה
 האסור מאכל בטבפס שיודעים עד מעיים הבני גם

 כמ״ש המורה בדרך והמימרמ האסור׳ והמאוה והמומר
 שבם מאוה ל׳ כליומ האב״ע וכמב יועצומ כליומ רז״ל
 בעיניך יהי בס״חה וז״ש נפשי כלמה מל׳ המאוומ מלוי׳

 מעיים שהבני המאוס עכבר כאכילמ האסור גזל אגילמ
 קדושמ אמ מעיים הבני שמרגישים ע״י וזה יקבלום לא

 כענין ברם גם הקדוש׳ ממפשטמ בהלב השכינ׳
 ברכי וזו ימי בשמומיו הקדמון יחיד הקב״ה המפשטומ

 ע״י כ״י עצמו ה׳ מברך כשנפשי כלומר הי אמ נפשי
 וכל^קרבי אז בלב ששרוי׳ בנשמה משכנה שהשכינ׳

 המפשטומו כ׳׳י מברכים כנ״ל מעיים הבני היינו
 לעשומ פירש וזה קדשו שם אמ וזהו ימי מומיו בש

 כשאני ר״ל .כו׳ מעי במוך ך ומורח חפצמי אלהי רצונך
 במוך מוררך אזי שלם בלב רצונך לעשומ בצב חפן
 אסורים ודברי׳ גזל ואכילומ מורמך יודעים שהם * מעי

 כליומ ב׳ חז״ל וז״ש המאוס עכבר כאכילת להם מאוס
 לו ומודעין רבנין כשני מכמה נובעומ היו אאע״ה של

 מבקש שאמה עד דב״א במנא וז״ש והמומר האסור
 יכנסו שלא רחמים בקש מעיך למוך ד״מ שיכנסו רחמים
 כי נעים כי פי׳ וזו . מעיך למוך ימירה ושמי׳ אכילה

 אחרוני׳ בפוסקי׳ שאמרו וזו כנ״ל והיינו בבטנך משמרם
 יש בכרס בי הכרס סברמ שזו טעם בלי סברא על

 אומדנא ל׳ אדם ימוד לעולם וז׳ש והבנה טעם בלי ידיעה
 שעל • מעיו ברוך שרוי קדוש כאלו .הדעמ ואומד
 והמקדשמם במור׳ כמיב האסורי׳ ודברים ורמשים שקצים

 המפשטומ ר״ל . קדוש בקרבך שנא׳ קדושים והיימם
 . קדוש בקרבך וזו כנ״ל מעייך בהבני ית׳ שמו קדושמ

 איש וקרב מחופש חפש ממנו עולומ יחפשו ע״ד וזה
ב בחי׳ ב׳ והם . עמוק ולב ד  שמבואר וע״ד ול״ב ק

ה וארא בס׳ למעלה ד יעו״ש פרעה לב אמ אקשה ואני ב

 גם מרגיש היה ללבו נוגעין הדברים הי׳ שאם והענין
 הרוח בנח מהמה׳ שקנה מה לב ומורך המסה לאחר

 נפש בחי׳ לכבד לבו אמ עשה השי״מ אהל .הלה שמשכנו
 נפש הרגיש המכה בשעמ ולכן בכבד שמשכנה הההמימ
 קונים אינה המה׳ ואמר בהכאמה המרגשמ הבהמה

 וידעו פעמים כמה מ״ש והענין . מההכא׳ לב מורך
 לו ה׳ נמן לא כי ממש בידיע׳ לא ה׳ אני כי מצרים

 אמ הכבדמי אני כי וז״ש . כנ״ל כבד רק לדעמ לב
 אלה אומומי שמי למען .כנ״ל פרעה לה כהד לשון לבו

 והסחול• הכבד שהיא לקרבו האומומ שירדו ר״ל בקרבו
 הוא כי ישראל ידעו למען הי׳ מזה והמכלימ ללבו ולא
 מידיעמם מכלימ אין ועבדיו פרעה מידיעמ אהל ה׳

 רוח נחמ שאין הקב״ה לפני וידוע גלוי שארז׳׳ל וכמו
 לקרבו ועבדיו פרעה ידיעמ שמן רק ע״ש כו׳ מאוה״ע

 כו׳ אלקי׳ הנסה או וע״ד ישראל ידיעמ מבא כנ״ל
 אמו מרחם הנשמט כעובר וארז״ל כו׳ גוי מקרב גוי

ע׳ ועבדיו פרעה הקרב ישראל היו נמצא הידי  שירד׳ ו
 אזי מרחמם וכשנשמטו שבקרבם לישראל באה לקרבו
 נפלאומיו לספר ס״ח פה פמחון להם והי׳ הסתום נפמח

מ׳ &מי אשר אח כו׳ הנך באזני מספר למען וז״ש י  הסו
 בחינומ ב׳ יש והה וזווג חבור נקרא הידיע׳ כי במצרים

 זו ובבמי' העול׳ המקיים האממ זווג הוא להולד׳ זווג
 וזווג .לנשייכו אוקירו שארז״ל וכמו אשמו לכבד צריך

 וימעללו וכמ׳׳ש והימול המעללומ נקרא ושחוק זנוח של
 לפרש׳ הנמשכומ הידיע׳ הימי זה ובדרך הליל׳ כל בה

 כי . המעללומ בדרך רק ממש למכלימם לא ולעבדיו
 ישראל ידיעמ לצורך רק הים לטבוע מיכף הי׳ סופם

 למען האופ״א. ־ ה׳ אני כי וידעמם וז״ש כנ״ל שבקרבם
 הי׳ פרעה כי הידוע ע״ד בקרבו אלה אומומי שמי

 מן והאומיומ אלהים שס מן מ״י מאומיומ שורשו
 במקומן דקליפ׳ אלה לו והי׳ . בקדוש׳ כפר אלהים

 אליה האומיומ ר״ל . אל״ה אומיומ שמי למען וז״ש
 מאלהים מ״י אומיומ שמי כמו שמ״י או דקדוש׳ שלי

 כי :כו' מספר למען בקרבו אליה האומיומ שימחברו
 פסח דם על שנצטוו למה טעם וי״ל פניכם נגד רעה
 המרא' כוכב פניכם נגד רעה כי אמר שפרע׳ מילה ודם

ג׳ ד  מאדים דבמזל מאן וארז״ל . מאדים כוכב והוא ה
 ודם פסח בדם נצטוו ועד״ז .טבחא או מוהלא או כו׳

; למוהלא או לטהמא או מאדים מזל שימהפכו מילה
 לא המדרש כו׳ ועולומ זבחים בידינו ממן אמה

 כו׳ ממן אמה גם אלא כלום משלנו שנזבח סבור מהא
דל ליד דף בא פ׳ בזוהר עד״ש עכ״ל שמך על שנקרה  ו

 גדא דא לאסגא׳ הוא גם מהו הוא גם ההיא והבל
 לסט״א חולקי' ויהיב לקב׳׳ה דקרבנא עיקרא דקריב

הכי׳ לאנמקהל לכן להיפך וקין וכמדאומחלבהון  דכמי
עולומכמספר העלה ואיוב כנ״ל סט״א שהוא ימים מקן

טלם



n צמח
 לעילא לעילא סלקי׳ דעולה לסע״א חולקי יהיכ ולא כולם
 מדיליה מניה הסע״א דנעיל מה וכל כדינא תכע ע״ד
 כמקרא מצינו דלא לומר אפשר והנה עכ״ל כו׳ ננויל
 כאשר מן סי׳ שרש״י רק ועולות זכחים פרמה להם שנתן

 כידינו תמן אמה גם הי׳ שכוונתם ואפשר ע״ש כו׳ דכרמם
 צריכים אנמנו כן שעל ממנו שנהנינו דלך הסע״א סי*

 לה למיהכ הסט״א להנות ןכמים וסולות מיס3ן להקריכ
 להקכ״ה ועולות נעול מדילי׳ כמ״ש ממנו שנהנינו חולקה

 פרע׳ דהנ׳ כו׳ קכר מהא לא כמדרש ״ש1ו כניל
מה יוצג וכקרכם צאנכם להם אמר  ממנו. שנהנו דילי׳ לג
 וז׳׳ש והכקר הצאן כל לקרכנות שצריכין לו אמרו והם

 שנועל הזכחים ר״ל כלום משלנו שנזכח שכור תהא לא
 שנהנינו ממה רק משלנו אינו וה מהם חלקו הסע״א

 לאשגא׳ כידינו ממן אמה גם חולקאאלא לי׳ יהכי׳ ממנו
 וגם שהסע״א מה ר״ל כנ״ל הכל גכי כמ״ש כנ׳׳ל הסע״א

 זכחים ועולות )כחים צריכין אנחנו ע״ז כידינו ממן אמה
 אלהינו. לה׳ ועשינו ועולות מהם מלקו הסע״א שיקח

 כנ׳׳ל לוכחים צריכין היינו לא מכם נהנין הינו לא ואם
.כנ״ל עולומ רק

ו נ ח נ א  שמה כאנו עד ה את נעכוד מה נדע לא ו
 שכידינו ממה יומר ישאל שמא ופרשיי

 מעכודת מדרג׳ שום להשיג יכול אדם שאין רומז עכ״ל
 שא״א סוכר שהוא מפני זו המדרג׳ על שיכא עד סשיית

 למעלה הי׳ אאע׳׳ה שאהכת כחדה וכמ״ש אצל׳ לכא לו
 שמה כאנו עד כו׳ נדע לא ואנחנו וז׳׳ש הכשריי מכח
 ממה יומר ישאל שמא שפרש׳׳י וזו זו המדרג׳ על ר״ל

 עד לעשות יכול אלהי וככח הכשריי ככח ר״ל שנידינו
א כס׳ לקמן ועיין שיעור אין  מדרשו לשכנו כפסוק מנ

ע״ש שם מ״ש
 ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם כאזני נא דבר

 העם חן את ה׳ וימן זהכ וכלי כסןז כלי כו׳
 ויהי כפרשת זה ואמר כוי משה האיש גם מצרים כסיני
 וישאלו משה כדכר עשו ישראל וכני כחיכ הליל׳ כחצי

 כו׳ חן את נתן וה׳ ושמלות זרכ וכלי כם^ כלי ממצדם
 ממך ככקשה נא דכר ופרש״י ע״כ כו׳ וינצלו וישאילום

 אומם וענו ועכדוס צדיק אומו יאמר שלא כך על הזהירם
 כהםעכ״ל קיים לא גדול כרכוש יצאו ואמ׳׳כ רךםכהם

 כל״ז הקכ׳׳ה הא כו׳ יאמר שלא דקאמר מאי ומקשים
 רעהו מאת לדקדק יש עוד .הכעממו לקיים צריך הו׳

 שור ולא רעהו רז״ל אמרו הא רעהו למצרי קורא האיך
 כמ׳׳ש ושמלות הצווי כס׳ כמיכ דלא מה עוד סכרם

 שייך דלא כו׳ מן את ה׳ וימן דקאמר מאי עוד אח״ז
 שאלה ע״י למה קשה עוד כציווי ולא כהמשי׳ אח״ז אלא

 ע״י להיות שהוצרך ואמרתי כרמאומא דמחזי דוקא
 ככחי׳ רימה הדור אימו נגאלו שכה המדה כי שאלה
וכשל״ה ע״ש כע״מ כספר כמ״ש שומרים הד׳ מן שואל

לצבי
 שואלין שארז״ל כמה כענין פסח של כדרוש מ״ש ועיין

 ממשה הקכ׳׳ה כקש ולכן ע״ש כו׳ פסח כה׳ ודורשין
 ממנו כציווי להם יאמר ולא כך על מדעתו שיזהירם

 כמיכ ולא משה כדכר עשו וכ״י אח״ז וכמ״ש • ית׳
 שלא סמם רק ימי משמו להם אמר לא שמשה ה׳ כדכר

 ובאממ דוקא שאלה ע*י השי״ת צום למה ישראל יאמרו
 מקיים השי״ת הי׳ כו׳ כסן> כלי ישראל שאלו לא אם אן!

 שזהב ידוע כי הרוחני. ע״ד כו׳ גדול נרכוש יצא ואח״כ
 ימרו כזוהר כמ״ש דישראל דאמפארומא גוונין וכסךהם

 הכס^ לי היינו .אמה גדול כי אר״י וז״ל ע״כ צ׳ דף
 אלו גוונין שכ׳ הזהנ לי היינו כגכורה שמך וגדול

 הוא ואן אחד כמקום הם א״כ אלא ממפארים לא
א לאמפארא גוונין ימחזון כישראל האתר ד  ישראל כ

 מעשו׳ לא כד״ה ימרו כפ׳ לקמן אמפאר.ועיין כך אשר
 הוציאו קדישין נצוצות ואלו ע״ש כו׳ כסף אלהי אמי

 ע״ד כו׳ צדיק אומו יאמר שלא דק .ממצרים ישראל
 שמו צדיק לארן השמים מן עומד א׳ עמוד שארז״ל

ל  הרוחניות ממכלית העולמות כהשמלשלות שמשפיע ד
א הגשמיות לתכלית שמים הנקרא קי  שלא וז״ש ארן הנ

ל צדיק אומו יאמר  קיים שלא צדיק הנק׳ זו נחי׳ ד
 כרומניות• כמו נגשמיות גדול נרכוש יצאו ואח׳כ נהם

 וישאילום כמד״א לישאל. ישראל רצו שלא עעמא ומהאי
 וזהכ שכסף וק׳ המשוי סורח משום דישראל נע״כ

 ישראל שידעו כיון הענין אך
הרוחניו׳ את עמה׳ הוציאו שכנר
 דאמפארומא הגוונין וזהכ כסף
 את לישא רצו לא שוכ כנ״ל

 כע״כ ולמ״ד מהם הגשמיות
 אך הכלימם מי יקשה דמצרים

כי  נתלווה שכנר כיון הענין
 רודף הי׳ ישראל עם הרוחניות
 הרומניות אחר כע״כ הגשמיות

 הם כך הכמונים סדר ומעמה
אכו׳ שמזהיר׳ ממך נכקש׳ דכרנ

 כנ״ל ממני כצווי ולא כך על
ל רעהו מאת איש וישאלו  ד

 היה שהמצרי זה וניצוץ v כחי׳
ה רעהו לו  ולא זהכ וכלי כסף כלי המדה כהשמוות נז

 כס׳ לקמן כמ״ש הגרים הם שמלות כי שמלות כמינ
ק עקנ  יע״ש ט׳ הגר נפש את ידעהם ואמם נפסו
 נעש׳ עצמו שהוא ושמלה לחם לו למת גר ואוהכ וז*ש

 רצה ולא צוה לא וכאמת שם כנזכר להצדיק שמלה
 רק אמם שעלו רכ והערכ הגרים שיקכלו הקנ״ה
 פשו ונ״י וז״ש כידוע מדעמס קכלום וישראל שמשה
 משה דכר הי׳ שמלות כי ושמלות כו׳ וישאלו משה כדכר

את ה׳ וימן ושמלות כמיכ לא הש״י כצווי אכל מדעתו
מן

 לנשאו עורח אדם כל
הג״ס

 לד יש כמדרש וז״ש
 יש מקח שלוקח אדם

 זהכ כו ואין כסף נו
 כה יש המור׳ אכל כו׳

 שנאמר וזהנ כסף
ם מד ח הנ הנ  כו׳ מז

 כדנרי כי ור״ל עיש
 כל להיות יכול מורה

 כסף אפי׳ שירצה מה
קעה וכנו״ש זהכ  נ

ר הממלא כו׳ זהכ דינ



לגלצבייבאה׳ צמח
 החן שכזה ר״ל אך מאי נעגין כמיכ ולא כו׳ המם מן

 רגצון נמלווה החן שמ״י הדל הק׳ הנצוצוגז אח הוציאו
 משה כדכר משו ישראל וכצי שאח״ז וכפרשה אליהם

 אח נתן וה׳ כרל הרוחציוח כו׳ ממצרים וישאלו כרל
 כרל הגשמיות גס וישאלום כו׳ חן

ל כ ל  היצה״ר צק׳ כלכ ׳ פ לשוצו כלכ ימרן לא כ״י ל
 צגאלו וישראל הרמ נשון טל נאדס המסיח

 ולכל וזהו ודלכוורין לה״ר כהס הי׳ שלא כזכות ממצרי׳
ק לא הג׳ שה:לכ ר״ל כלכ. יחרן לא כ״י ח  של לשוצו י

 אשה ומד למאיש וז״ש איש
ם כ ל ק מ  ר״ח מקל כי כרגליכס וצמלכס כידכס ל

ר״ח צמל לקמן וכמ״ש לך קויצו ממולם י
חן צחלחי י למולם מדו  מיום וצכרחה חמץ אוכל כל כ

 ספירח כזיי״ן והדין שהכרח השכיטי יום מד הראשון
 השכיטי יום טד כו׳ הראשון מיום כאן שאמר וזו הככין

 אשר כיח אין כי כהו כתיכ הראשוצו׳ כג׳ משא״כ כו׳
 וכיח כמ״ש חכמה הוא כיח כתר הוא אין מת שם אין

 ולא מת שם אין כי־וט כיצה הוא אשר חכמה צתיכוח
כלל דין

ר כ ז ^  ׳ז מט ידיכם וארז״למשכו צאןכו׳ לכס וקחו מ
 מ״דשכחכחילקמן צאןשלמצוה לכס וקחו

 הוא י״ה כי מל״ח שס״ה י״ה מס שמי ויקהל כפרשה
 יט״ש מחשכה מ״י מתקיימים ומל״ח הממשכה מזלם

 ומל״ח משאה כאלו מליו ממלה מצוה למשוח וחושכ
 שכאוה״ט ארז״ל והצה לכד המחשכ׳ מ״י ממקיימי׳

 ויאמר כד״א לממשה מצטרפה רמה מחשכה להיפך הוא
 fאן שכגויס צלמד ומזה .כו׳ כלכו המן ויאמר כלכו משו
 לו הי׳ דכודאי למצוה לו צחשכ איכו מכר ולא ישכ אם

 וככר ממצה שישכ קודם המכירה למשוח קדומה כמחשכ׳
 כאלו לממש׳ צצטרפה המכיר׳ למכור לו שהי׳ זו מחשכה

 טשאה כאלו לו צחשכ ככר ממצה ששכ אך ולכן משאה
 .כצ״ל למצוה יחחשכ לא ר״ל ימחשכ לא וכגויס וז״ש
 מצמרפה איצה המכירה מל המחשכ׳ קדימש כישראל אכל

 שארז״ל וזו למצוה לו צחשכ ממצה שישב ולאחר לממשה
 כישראל שגס ארז״ל כמ״ז והצה זכיוח צטשו זדוצוח

ל דיצס כמ״ז צמצא לממש׳ מצטרך מחשכה כצ׳ מוגוי׳  כ
 הכיצ׳שהיא שהיא הגדול כשכח ישראל שצכצסו אךשמ״י'
 וצאן כצ״ל זכיוח צמשו זדוצוח המשוכ׳ וט״י החשוכה

 וז״ש . תצוה של צאן להם צמשה ט״ז כהם פוכדין שהיו
 המ״ז מוכד מכחי׳ משכו ר״ל ממ״ז ידיכם משכו כאן

 לישראל מדוח י״ה שכמי וזו מצוה של צאן לכם וקחו
 הממ״ט פי׳ אכותיהם כצי שהם מליהס מטיל י״ה שם פי׳

 ויקהצ כפ׳ לקמן ומיין הם המחשב׳ אכוח כצי שלהם
 יחחשכ לא וכגוי׳ כפסוק ההמשך וזו ימו״ש הצז׳ כמצין

 ישכ ט״ד הצמשין המצוח ר׳׳ל כו׳ ימקכ מפר מצה מי
הרמכ״ן וז״ל והטצל הקו יסוד הוא מפר כי מבר. ולא

 מהם וצקם מחשבתן ראה ה׳ זדו אשר כדבר כי בפסוק
 מ״ל פי׳ מליהס הזידו כי ידמת כי וכמ״ש לכס זדון מל

 מולה לכס זדון צמצא לבס ברשות הם הרשמי׳ שארז״ל
 שאדם מוצוח יסובצי מקבי מון משארז״ל וטל״ז טליהס

 כצ״ל מזה זכיות למשות צו שה־׳ ור״ל כו׳ בטקב דש
 שמשו מה ר״ל .משו במקב אוחזת וידו הכחוכ וז״ש
 זכיו׳ ימקב מושה מצמו מזה מכירות ומושה במקציו דש

 ובאוה״מ לממש׳• מצרפה הקב״ה אין רמה ומחשבה כצ״ל
 בקיצור וז״ל ט״ב קמ״מ דך בשל״ה מד״ש לממשה מצרפה

 ובידו בראשיח ממשה חידש הקב״ה אמח חשבו המצרים
 שהממרכוח זמן וכל שירצה זמן כל הממרכוח לשדד
 למקבל קצוי והוא ממצה ידו זזה כביכול אזי משודד איצו

 אמחיח אמצס הוא ממכר ליומא ושכירוח הממרכוח
 ושופט מ״כ חמיד יום בכל מחדש הש״י כי הוא האמוצה

 אחת רגמ שפמו המדר יצוייר ואלו הפס־־! שוס כלי בהם
 ומ״ש זולחו. אפס מ״ש וזו היו כלא ויהיו כולם ימדרו

 אמר לא חכל בקרב מושלים להיוח בהם צחן וגבורה כח
 נחן לקכל ההכצה כח רק מושלי׳ להיוח אוהס מיצה
 והאוזן הראי׳ לו כשצשפט לראוח מוכן ן שהמ כמו בהם

מלי׳ צשפל וכשהשפט האברי׳ כל וכן לשמוט  בהסהספו
 בלבד כח רק הוא שהממרכוח מזה היוצא מכמן כפי

 אין אוה״ט ולכן חמיד כרצוצו בהם הפוטל הוא והשי״ח
 ולכן בלבד כח רק הם כי הפוטל מן בחירה להם

 רצון שכל להם אין כי כמטש׳ הוא שלהם רמה מחשכה
ש וזו ההיא הרמה למשות שלא שכהס הכח לשדד  מד
 ציחן ישראל אכל הממי׳ לכל אוחס אלהיך ה׳ חלק אשר
 רמה מחשב׳ לכן הרט הכח לשדד כחיריי רצון שכל להם

 רק ההוא הכח שישדד אפשר כי למטשה מצרפה אין
 שהמחשבה כלכס ישראל חפוש למטן כה שצאמר מ״ז

 י ב״ חפוש וז״ש שבו הבחיריי הפוטל השכל מממא ההיא
 לכם ברשות רשמים שארז״ל וזו מש״ש כמ״א ומיין בלבם

 מחשב׳ בישראל אך שבטי׳ז וזו ברשותם לבס וצדיקי׳
 לממן וז״ש בלבם תפושי׳ הס כי לממש׳ מצרך רמה

 וחלקי לבכי צור שצקרא כהש״י שכפרו כלכס כ״י מפוש
 איצו פן השמר ש;אמר כ״״ בד״ה מ״ש לקמן ומיין כו׳

 הכל דכר שסוך ולפמ״ש הטצין כל ׳ש מ כו׳ ל״ח אלא
 קודמת צמצא מחלה כמחשב׳ ממשה וסוך כו׳ צשמט

 אח״ז שמחשב אך ולכן למשות שלא בישראל המחשב׳
 אין ולכן שם. כצזכר הכסיל מקרה הוא הרטה למשוח
 מחצכם כי הוא כן לא כאוה״ט אכל לממשה מצרפה

 . חמלה כמחשכ׳ ממשה וסוך מומאה ממקום
ר מ א י י  החדש כו׳ בא״מצ אהרן ואל משה אל ה׳ ל

כאמ״צ. ל״ל האלשיך ודקדק כו׳ לכם הזה
 סי' מל הוא הממולה שהחשוב׳ כס״י דאיתא מ״פ וצ״ל

 ור״ל זמ״ן איכו״ת מהו״ת ר״ת מא״ז כסאך צכון מא״ז
הזמן אח לתקן כדי משוב׳ יטשה תיכך שממא זמן באותו

ובלוותן



צמחה׳
 כדכר צדקיס ע״ד כידוע אשה וכאוחה מקום ובאוחו

 חעאו כאמ״צ ישראל והנה מתרצים מ חטאו טכו
 החרןון והי׳ שה שהוא מצרים של ע״ן שעכדו כדכרי׳
 כנ״ל. אשה כאותו תשור ע״ד לפסח השה כלקיחת שלהם

 שליטת )מ! שהוא וכניסן מקום כאותו ע״ד וכאמ״צ
 )מן כאותו ע״ד שלהם הע״) שהוא מצרי׳ מזל טלה

 ע״ד * כו׳ לכס ה;ה החדש מצרים כארן שדקדק וזו
 נפלאותיך אלקי ה׳ אתה עשית רכות פסיקתא מדרש

 שכל אלינו חשכונותיך סימון א״ר אלינו ומחשכותיך
 הקכ״ה הי' ממצרי׳ יצאו שלא עד שני׳ ותמ״ח אלפי׳
 וכיון החדשי׳ ומחדש השני׳ ומקדש חשכונות ומחשכ יושכ

 ה׳ ויאמר שנאמר למשה מסרו ממצרי׳ ישראל שיצאו
 ואילו מכאן אמר לאמר מהו לאמר כאמ״צ משה אל

 עכ״ל לכס הזה החדש הה״ד לכס מסורי' הס הרי
 .מקודש ותאמרו וחדשי׳ שנים אתס תקדשו מכאן פי׳

 כתשרי א׳ אמר ר״א ור״י דר״א פלוגתא כגמ׳ ואימא
 וכמכו העול׳ נכרא כניסן אמר יהושע ור׳ העולם נכרא

 העול׳ נכרא שכניסן ול״פ א״ח ומר א״ח דמר המפרשי׳
 ישראל משרז״ל וידוע וכמעשה כגלוי וכתשרי כממשכ׳

ע אכל משמע להכראות ית' לפניו כממשכה עלו ה׳  או
 כס״י כידוע הכנק ופסולת נסורת ע״ד שנכראו רק לא

 כשכיל כניסן העולם להכראות כמחשכ׳ שהי׳ לפ״ז נמצא
 ראש שהוא מניסן חשכנותיו מחשכ הקכ״ה הי׳ ישראל
 לכם הזה החדש וז*ש .אלינו חשכנותיך זהו לחדשי׳

 לראש ניסן אתם שתקדשו לכס מוסר אני עמה ר״ל
מיום ככר השנה לחרשי לכס הוא ראשון חדשי׳

 לחדשי כנ״ל לכם ראשון הוא ככר העולם שנכרא
 ראשון הוא מ״מ כנ״ל מתשרי שהשנה אן» ר״ל השנה

 מאין העולם שחידש כהקכ״ה מאמיני׳ ישראל לחדשי׳
 הוא שלהם ראש שהוא שכמחשכ׳ חדש ראש וזהו ליש

 שמתחדשת ללכנה מונין ולכן העולם הש״י שחידש חודש
 כשינוי שמאמיני׳ מתשרי ושנים לחמה מונין ואוה״ע
. עמים משנה מל׳ הוא ושנה המזלות לפי הזמן

הוא הרי ואילך מכאן אמר אלא לאמר מהו
 שם וז״ל כהעחקיס שכמכמי ד ע״ לכס מסורה

 אמס שוגגי׳ אפי׳ אקס כמשארז״ל ישראל כיד זה והנה
 ה׳ כדכר כמ״ש כדכור נעשה שהכל לפי מזי־יס אפי׳
 ע׳׳י ההאר׳ אומה נתגלתה עמה גס ע״כ נעשו שמי׳

 כדכור וחדשים שנים ולקדש רמועדות לקכוע ישראל
 הזהר מדרש כנודע הדכור עולס אצלם שעמה מפני

 קודמי׳ שישראל כשכיל וגס ודיל. דילי׳ כלה כנין לכלתם
 שירצו זמן כאיזה מועדי׳ לקכוע כידס יש לכן הזמן אל

 מכאן ר״ל לאמר מהו הנ״ל המדרש אמר ולפ״ז ע׳׳ש
 העול׳ להם שמסר ר״ל לכס מסורה הוא הרי ואילך

 ונקר׳ דילי׳ כנה כגין ע״ד רסורה היא כמ״ש הדכור
לחדשי לכם הוא ראשון יאמר הנ׳ל ולפי .נוק' פ ש3

לצבי*בא
 החדש שזה רק הזמןכניל אל קודמי׳ ר״לאמס השנה

 10לכ קודם ראשון ולא לכס וזהו אצליכם ראשון הוא
 כו׳ לכית שה איש להס ויקחו כו׳ לחדש בעשור . תשנה לחדשי לכס ראשון שהוא רק

 שר הי׳ טלה שמזל מפני האלשיך ופי'
 כי׳ לפשוט כדי כעשור שיקחו כר״ח נצטוו ולכן מצרי׳

 ד׳ וכקור כמחשכחם מהשת הטומא׳ כחינות עשר ימי׳
 אפשר עוד לה׳. לקרכן ראוי שיהי' ד׳ כן שם נגד ימי׳
 שהם זו כמחשכ׳ הקדוש׳ כחינות כי׳ ישראל שיכללו כדי
 כששה רק הי׳ ככל יכללו לא אס כן ולא ומוחין ויק

 ומפחי שוגה מאיש לחדש כשכעה נאמר לכד קצות
 כגי׳ שה שה איש להם ויקחו לחדש כעשור לכן כנ״ל

 לככו אח ומצאת ע״ד הקרוש׳ אל שיכיאנו ר״ל היצה״ר
 הקכי׳ה א״ל וע״ד יצרך ככ׳ לככך ככל וע״ד נאמן
 שמתנהג לכיח שה אכוח לכוח שה וזהו רע עשיחו אחה

 ואס חשוכי׳ ש־ם אכוח ככי׳ הייתי שאם כמו ככיחך
 ולקח חי׳י לכפותו ככחך שאין משת מהיות הכיח ימעט

 הרכי' וזכות אחרי׳ עס כחכר׳ חשוכי מעשה ושכינו הוא
 כי׳ נורא ע״ד ושכנו הוא ולקח או להכניעו יעזרהו
 על עם קכון שיהי׳ מכוסו נפשות כמכסח וזהו עמרם

היצה״ר
י ״  ויהי׳ כחשוכה רכיס שישיכ ע״י נפשות כמכסח א

 דרכנן חלוקא ע״ד כנפשוחס אור לכוש להם
 השה אח גס שחכסו יהי׳ זה מכסה לשון מכסת וזהו

 חמים שה יהי׳ ועי״ז . לקדושה להכיאו היצר שהוא
 חפצו כל שיהי׳ זכר גס ומע״ט כתור׳ אותך שינהג

 כמשארז״ל שנה כן שיהי׳ גדר עד לקכל ולא להשפיע
 מן . חטא כלא שנה ככן כמלכד שאול שנה כן על

 ככשים הן כחשוכה שתחזירו חקחו העזים ומן הככשיס
 ועזי פנים עזי הן העזים ומן וכשרין ענוה כעלי שהן
 כל שעשיתי אחר מאמר ושמא . חקחו מהס גס נפש
 רק כן תאמר לא ממנו דעתן ומסיח הכנעתי ככר זאת
 לע״ל שהוא הזה לחדש י״ד יוס עד למשמרת לכס והי׳

 כל אוחו ושחטו ואז כו לגאל ועמידין נגאלו כניסן כי
 ורשעים צדיקים כפני לשחטו הקכ״ת שעתיד קהל
 שישאר יכצר ולא מרוע שימור צריך ההוא היוס וער
 מן ולקחו וזו לתאוות והמשך כעס כגון וחיו ארס כך

 רמים להשפיל כעסך חן המזוזות שחי על ונחנו הדם
 על .המזוזות שהם הסיפים וירעשו המשקיף שהוא

 כתלמידים. מרה זרוק ע״ד כהס אוחו יאכלו אשר הכתים
 ללילה. שנמשלה עוה״ז הוא הזה כלילה הכשר את ואכלו

 מאכלו אל מדם הכשר משולל האש שמחמת אש צלי
 עומדי׳ הת ומשרי ניסן האלשיך ע״ד ע״כ כנ״ל נא ממנו

 .י״ה פעמים י״ה גי׳ מאזני״ס מז״ל משרי זה כנגד זה
 יתר שניהם צירוף וה׳ פטמים וה׳ גי׳ טלה מז״ל ניסן
: כשניהם ומע״ט חשוכה שצריך להורות הוי״ה שס הרי

ליל



אצמחה׳ דלצביב ל

ל י  כו׳ שמורים הזה כלילה הוא הו׳ הוא שמורים ל
 דלא לעד כמיכ נער בחולה צערה יהי' כי לכתיב

 קבילח ללא על ליל וכן צער אימקריאת לכר קבילח
 ע״ב ל״ח לף וארא בס׳ הזוהר לשון עי״ש לכר

 ״בית ״יבצה ״בחכמה ר״ח אבי״ב האביב. בחדש
 רמוז ובן ״ארן ״יסל ״בחכמה ר״ח ולהיפך

 י״ב לה יש המלכות כי ל״צ רזא וז״ש ברחא ״יסל אבא
 א״ב אביב וזו בג׳ ואות אוח שכל אלצ״י למילוי אותיות

 ש^קשו ע״ל ממצרים בצאתי לי ה׳ עשה זה בעבור י״ב•
 והתירוץ עשיתיך חשר ולא הוצאתיך אשר צאמר למה

 כמשרז״ל לטשי׳ שבח אין ממצרים שיצאו קולם כי הצכון
 אכילתם בעבור חיותם הי׳ כי בו׳ צברא שלא לו שוב
 צסשיות גאולה ממצרים שיצאו ובפח כלל חיות זה ואין

 ואכילתם חלשה ובריאה בטשיה נעשו אז וגופניות
 ממצרי׳. בצאתי לי ה׳ פשה זה בעבור וז״ש מיוחם בעבור

 בהגד' וז״ש בעשיה ח נעש אז ממצרים צאתי מזמן ר״ל
 כנ״ל אכילתו בעבור חיותו מבקש הוא כ* לו ולא לי

 גאולה במחשבתו אין כי נגאל הי׳ לא שס הי׳ ואלו
:בנ״ל נפשיות

ח ל  ע״ל נראה לברו את מרו ולא ויחשיך חושך ש
 לפרעה התראה בתורה כתיב לא למה שהקשו

 אלו מכות שג' ואמרתי משך שחין כנים מכוח גג׳
 לא ו׳ לף שמוח בזוהר ועי׳ וכלב וחמור שור מן צמשבו
 סערא מבין דייקא יחליו יחליו וחמור בשור תחרש
 חציפא ולא כלב לאקרי ללהון מתקיסוחא נפיק דלהון
 ונ״ל . עכ״ל לשונו כלב יחרץ לא ב״י ולבל הה״ל מכלא

 גם ״כלב ״שור •ממור ר״ת חש״ך נפיק ללהון דמסטרא
 כלב ממור שור רמז ועול ״כנים ״שחין ״חשך חש״ך ר״ת

 והש״י משם ינקו וחילו ופרעה כניס שחי״ן חשך גי׳
 בהם התרוהו לא ולזה ממנו שיפרעו ללי׳ לסשרי' צוה
 וז׳׳ש דלי׳ בספרי׳ לבו את שיחזק הי׳ הכונה כל כי

 ובאינך לזה ומזומנים הצ״ל הדין שלוחי כו׳ חשך שלח
 כו׳ צפרדעים ארצם שרץ כו׳ מימיהם את הפך כתיב
 גפנם ויך כו׳ ברל גשמיהם נתן כו׳ ערוב דבא אמר

 היה הנ״ל מכוח בג' אבל עצמו ע״י כ״י משמעו כו׳
 הוכרחו מהם יונקים שהרשעים אך הנ״ל לין שלוחי ע״י

 השור רגל משלחי הם וישראל שלהן. בספרא לין לעשות
 אך דברו אח מרו ולא הנ״ל השלוחים משלחי וחמור

 מש״ך כי רבים לשון מרו ולא וז״ש שלהם. הספרא שזה
 שחין בו נכלול וגס . הנ״ל לין שלומי לג׳ רומז הצ״ל

 נכלל כי שחין שם בחהלים כתיב לא ולכן כנ״ל ובצים
 במכה שם נזכר לא כצים גם בנ״ל כו׳ חשך שלח במ״ש
 בכל כנים ערוב ויבא אמר שם שנזכר מה רק בפ״ע
 שכנים בעול בא שהערוב האלשיך כמ״ש פירושו גבולם

 ממקיס בורחים שהחיות נפלא והיה גבולם בכל היה
. קולס שהיה ברישא כניס כתיב לא ולכן מ״ש. כלים

 כנ״ל מרו ולא חידוש שהיה קולס חשן שהזכיר ומה
 לבר מכת כי לבר שם כתיב שלא ומה אקדמי׳ ולכן

 בזוהר במ״ש בצירוך האותיות התהפכות ע״י היה וברד
 כנז״ל סגי במקיפו שהיה ברל להזכיר לי׳ וניחא כנ״ל

 הרה אשה ונגפו בל״א לנגוך ה׳ ועבר במדרש וזמש״ל
 כו׳ והולכים מתנוצים היו אלא תיכך מחו שלא מלמל

 ובעצמו. בכבודו הקב״ה בכאן למה הזוהר קושי' ע״ל ע״ש
 מעורבין ישראל היו שבכאן הוא והתי׳ בסנחרב משא״ב

 ואין לין ומצרים רחמים צריכין הי׳ וישראל המצרים בין
 בכבודו הקב״ה היה ולזה שלימות '3 עושה א׳ מלאך

 את להציל א׳ מלאכי׳ ב׳ לשלוח לו היה קשה ע״ז אך
 הענין אך לופ אצל וכמו המצריים להמית וא׳ ישראל
 אחל בפיס׳ מיכאל ואימא א׳ ברגע זה דבר היה שבכאן

 מצות של א׳ ברגע להיות צדך היה וכאן בב׳ גבריאל
 המגש׳ ובשעת שם לאי׳ קשה ע״ז אך לילה כחצות כל״א

 ישראל להציל מיכאל את לשלוח היה בא׳ המות מלאך גס
 לזה .כנ״ל א׳ בפיסה המצריים להמית המות ומלאך

 כל״א ממש מימה היה שלא ומתרץ הנ״ל המדרש בא
 למה ופעם כו׳. מיכך מתו שלא כנ״ל הרה אשה ונגפו
 ע״פ נ״ל ממש לילה מצות ברגע בכורות מכוח מיה

 אקום לילה חצות כתיב בל״ה צ״ב דך בראשית הזוהר
 היא לינא אתר וביל איהו למלכומא לינא לילה דהא כו׳

 ומסל בדינא גזונין בתרין דינקא בגין חצות לקאמר והאי
מא לינא קמייחא פלגומא ולאי פלגו אי  אחראנהירו הו

 . עכ״ל ולאי לילה מצות וע״ל לחסל הספרי׳ אנפהא
 לישראל ורחמים למצרים דין צריך היה הכורים ובמכות

 . ממש לילה חצות להיות צריך היה לזה א׳ ורגע בפ״א
 כנ״ל ובעצמו בכבודו הקב״ס ע״י להיות הוצרך ולכן
 אומיו׳ היא מלאן אותיות מלאך ע״י לא בהגרה וז״ש

 ולא לוהט אא שהוא גבריאל זו שרך ע״י ולא מכאל
 אלא ה׳ שליח שנקרא המות המלאך זה שליח ע״י

־. בכבודו הקב״ה

בשלח פרשת
י1 , ך עה השלח י  פרעה ופי במדרש העש אח הי

 וכאן ממצרים מוציאו אל אמר ובלעם שלמם
 מלוה פרעה שהי׳ מלמל אלא כו׳ פרעה בשלח כתיב
 להוקשה עכ״ל. לשלחם עמם הולך ואברהם כמל״א אותם
 בע״כ להוציאם לו הי׳ פרעה ששלחם על הש״י המתין למה

 בג׳ לצאת להם שהי׳ הקשו המפרשים וגס פרעה. של
 אור הי׳ ולישראל מתחתיו איש קמו שלא אפילה ימי
 .ה׳ אני כי המצרים וידעו ע״ש הענין אך מומה ואין

 ויטבעו מצרים ידעו אם נ״מ מאי וקשה הקי״ס האמור
 כל הוציאו שישראל הידוע ע״פ הוא הענין אך בים

הי' ולזה^ הרעת מן הנפילה ע׳י בשבירה שהי׳ הניצוצו׳
ז5 י
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 ט שלימה בדטת יודעים עצמם המצרים שיהי׳ צריך
 ישראל יקבלוהו כשיעבעו מהם האור כשיצא כדי ׳•8 אני

 וידעמס כמיב לפעמים לכן שלימה דעמ3 אלו להנצוצו׳
 שהממין עצמו העעס ווה ישראל. על וקאי ה׳ אני כי

 והשלוא כני את שלא נאמר ולכן מרצונו שישלאם השי״ם
 כר שלמם פרעה וכי וו״ש הנ״ל הניצוצו׳ היינו ההיא
 ומכר שליוה פי׳ אומם מלוה פרעה שהיה מלמד אלא

 כנ״ל הדעה מבאי׳ הנ״ל הניצוצו׳ להם
 נארא משת כו/ עמו יוסן> עצמיה אה משה

אחד אכר ע״ד ההסקשרו׳ נקרא יום,פ השכל ^
 משה ויקא ע״ש אהבתו על אהבה ומום־ף כר באדם יש

ל  הוא כי עמו ההתקשרות כא העצמיית אה השכל ד
 את השביע השבע כי ווהו מדות הו׳ כל בעצמותו כולל
 רעב משביעו ע״ד כפולה פקידה יפקוד פקוד ב״י

משה אל ויאמרו ה׳ אל ב״י ע•5ם מרעיבו
 אבותם אומצות תפהו ואח״ל ־ כו׳ קברים אין המבלי

 אומנות תפסו האיך המפרשים והקשו ברש״י ע׳׳ש כר
 והיו כו׳ מצרים את עבוד לנו פוב אמרו הלא אבוסם

 הוצאתין אשר כו׳ ה' אנכי כד״א מוחלטת טובה כ^יי
 ע״ד ואמרתי טומאה שערי במ״ט משתקעים והיו כו׳.

 שהצעקה סוברים שהיו אבותם אומנו' תפסו המליצה
 מלאכי ואינה מכמה היא באמת אבל אומנו׳ הוא ה׳ אל

 בעבור הי׳ תפלפם וכל במס״נ מתפללים היו שהאבו׳
 ולית יומא כולא צווחין ואנן מ!״ל ועד״ש הגדול שמו
 ור״ל בשם ממפלליס היו הראשוני׳ א״ל בן דאשגא מאן

 באלהים וע״ד משאלותך כל ה׳ ימלא טד״ש השם בשביל
 חדל ועד׳׳ש כו' לאלהי׳ עוז מנו ע״ד ור״ל מיל נמשה
 הנביא וכמ״ש מעלה של בגבורה כא מושיפין ישראל
 הרהרו לא עצמן ובעניני ה׳ רוח את כס מלאתי ואנכי
 ישראל אבל ימ׳ שמו קדוש׳ על א״ע גמהרו מדותיו אמר

 צער על לה׳ לצעוק לבד אומנו׳ שזה סברו זמן באומו
 ר״ל .היראו אל משה להם אמר ולכן לראותו. עצמו

 נפילה נקרא וזה ההבטאו׳ כל מבטל׳ החיצוניו׳ שהיראה
מד  ה׳ ישועת את וראו התיצבו השמש מבוא דרך א

שועתה׳ רק לראות ויהי׳כווצמכ' דלהמיצבובמצבכם  י
 בי וע״ד ישראל של ישועתן הוא הקב׳׳ה של ישועתו מ׳׳ד

 סלה ברבמך עמך על הישועה לה׳ ע״ד קוינו לישועתך
 עד לראותם מוסיסון לא כו׳ מצרים את ראית׳ אשר כי

 מפלה אפי׳ הא המפרשי׳ והקשו צווי שזה וארז״ל פו׳
ת היה לא לשעתה  שמשה והנכון דינים לצוותם מכ״ש פ

 מצרים אש עבוד לנו טוב כי מ׳׳ש נגד הצווי זה א׳׳ל
 תוסיפון ולא ה׳ בעיני רע זה שדבור מסס להם והסביר
 ונ׳ל בשבילכם ופירש״י לכם ילחם ה׳ כו׳ לראותם

 הוא בשמו פירש״י שמו ה׳ מלחמה איש ׳0 בפסוק עד״ש
 כלום איננה אבירו עם אדם פמלאמ׳ שם (כתבתי נלחם.

ם מחלה כשנלחם אם כי עוזרו הקב״ה ואלמלא יצרו ע

 שהוא ה׳ בעזר וו המלחמה וכשכובש לו יכול היה לא
 עצננו ומדבק ויהיה הוה היה שהוא בהשי״ת שמחשב ע״י
 הצלה אומה אשר מהיצה״ר בהצלה נעור ועי״ז ית׳ בו

 השכם חדל ועד״ש לו האויב מהאדם הצלה היא עצמה
 ארדל ועד״ז מאליהם. כלים וסן בבהמ״ד עליה׳ והערב

 כנ׳׳ל בבהמ״ד השכם ר״ל להרגו השכם להורגך הבא
ל לכם ילחם ׳0 וזהו  בכם. השוכן בהיצה״ר לעצמכם ד

 מאמרו שלא מחרישון שאמס בשביל ר״ל מחרישון. ואחס
 משה אמר וזה ט׳ עבוד לנו טוב כי מ״ש כנ״ל דברים

 לאדם אומרים שצדיקים מציגו וכן להשי״ת תפלה בל׳
 בלשון אלו בדבורים לשמים ולבם הבטחה בל׳ לפעמים

 לא פירש״י אלי מצעק מה משה אל ה׳ ויארר מסלה.
 . בצרה נמוצים שישראל במפלה להאריך עתה עת

 צרה בעת היא התפלה עיקר אדרבה המפרשי׳ והקשו
 על״ש הוא הענין אבל אקרא אליך צרתי ביום כמ״ש
 בתפל׳ המאריך כוא ימים שמאריכין דברי מענין מז״ל

 ל׳׳ק לב. כאב לידי בא במפלה המאריך והמניא ופריך
ל בה מעיין ענין וגיל כו׳ בה כשמעיין הא  שמעיין ד

 משוטטת מחשבתו ואין בקשתו לו ושיעשו בקשתו בצרכי
מו׳ בגדול׳ מ ד  ר״ל בה מעיין דלא הא ית׳• הבורא ו
 ית׳ הבורא ורוממו׳ בגרול׳ מחשבתו דבקותו גורל מפני
 שמבקש מה רק .בקשתו כ״ש ולא במציאו׳ בטל הוא

 להדמו׳ לאדם יש כי ית׳ כבודו בשביל ית׳ מאמו ושואל
 בשביל הוא שברא מה וכל לכלום שא״צ ית׳ לבוראו
 שאינו כמי א״ע להחפיב לאדם יש כן ב״א בהם להנוח
 הוא בקשותיו וכל פצמו בשביל כלום מבקש אינו והאין
 יודע שאינו מי וז׳׳ש ומע״ט. הורס משפיע שיהי׳ בשביל
ל לו פתח את לשאול  א״ע שמחשיב היינו שאינו מי ד
ל לשאול. יודע אינו כאילו  ולבקש לשאול יודע זה ד

ל לו פתח את ובקשה שאלה מ מהשי׳׳  הש״י נגד את ד
 הטוב אוצרו את לך ה׳ יפתח ע״ד אוצרותיו לו שפותח

 הנוק׳ במי׳ טל לרמוז אתה אמר ולא את בל׳ ודקדק ט׳
 כנקבה כחו משש וארז״ל לי עושה את ככה ואם כמ׳׳ש

 ומי .ההשפע׳ והסתממות הסמלקות בחי׳ והוא כ״י
 כ״י מפל׳ של בגבור׳ כח נותן שאינו כמי א״ע שעושה
 ידיך אח פותח ע׳׳ד ההשפע׳. אוצרותיו הש״י לו ופותח

ל ט׳ ה׳ צדיק כו׳ ד  ומפרש כר ומשביע כו׳ פותח ו
 דרכיו. בכל ה׳ צדיק ואיזה צדיק משביע ומי פותח מי

ל  פ׳ רק עצמו להנאת בהם מכוין אינו דרכיו כל ד
 להאריך יש זה בענין נמצא במ׳׳א כמ׳׳ש דרכיו בכל

 שישליך לא אס לאדם אפשרי בלמי זה אבל במפל׳
 ויניח ית׳ ורצונו קדושתו על א״ע וימסור מנגד צרמו
 נמק האדם מ״ו אם אבל יח׳ אהבתי בשביל עצמו צרכי

 בודאי כי הנ״ל לכל לבו למין יכול אינו בתוכה בצרה
 מתיר חבוש אין וכמשארו״ל בה נתון נפשיימיו וכל שהוא
את השל?׳ הגר שעשת׳ וכמו האסורין מביש איע

מילד



להלצבי•כ^לחצמחה׳
 כצרתו חרא״ שלא כדי ור״ל ׳ r הכ אחד חחח ר\לד
 מסלה ע־ו! כלא כדל ,החפלל א״מ להמש־ך ומוכל כ*כ
 ואמה כצרה נמוניס ישראל וז״ש כנס וצפורה ומכך כציל

 ואיצם וכסנימיופ׳ כמוכ׳ כצרה ור״ל כמפל׳ מאריך
 פמה טמ לא מפ^ה עיון כלי למפלחך דעמס לכוין יכולין

 שישליכו כמה וישטו י כ״ אל דכר אלא כמפל׳ להאריך
 כרצלה :רו1וי רומ כ תס^מך יעשה מצגד צפשס את

 ומחסללחיה ר״לע׳ד יימס'׳ מארך רלשון ומשארו״ל
 כראמ וכמשמי־ז״ל ׳0 ככוד על ודאי ה׳ טל ר״ל ה׳ על

 צדצא כו׳ לכע'׳ א׳ דכר כרא׳ ולא וחחמוני' עליוני׳
 ושלא ימי אופו עוכד השייכ! לה שיתן הי׳ כווצפה כל

 (וכן ית׳ כככודו פגם ויהי׳ ס״ו לכנול׳ כריאת׳ מהי׳
הכךכו׳) טל השלך פשיק סי׳ עד״ז  כזוהר ומכואר ה׳י

 איעכמי פושה כשאדם כי כו׳ע״ש ה׳ על ממעצג אז
 מאריך וזיש עתיקא עד מגיע שלו העוכדא אזי שאיגו

 איי דכר ו;׳ש כהמר!יכליס כמוזכר אריך לשון כפפ.חו
 ע״י מילפארי׳ל מליא הליכעתיקא מצעק מה וישעו נ״י

 המהרש״א שהקש׳ ע״ד א״י טתיקא כחי׳ יעוררו מסי׳נ
 חיך כפשוכ׳ הדרו דל רחמי כעי כעצין אגדו׳ כחימשי

 הכל ארז״ל הלא חשוכ׳ שיעש׳ חכירו על להפפלל שייך
 ע״ע כשמהכלל האדם כשלמא מי״ש ח,ן שמיס כידי

 הכחיר׳ עצמה היא פשוכ׳ שיעש׳ זושממסלל המפל׳
 שייך איך 'מכירו עיי שממפייל מה אכל י״ש עצמה והיא

 ילחסצכס ה׳ ע^יהם המפלל שמשה ׳ל הצ ולפי ע״ש זה
 מה השיכלוהש״י כצ״ג כהש״י עצמם האמצפס כעגין
 שמיס כירי הכל כי כ מגוי הדכר אין ר״ל אצי. מצער,

 כעצמם הורה׳ כשיעשו ואז ויסעו י כ׳ חל דכר אלא ט׳
 יו״ר עיי ־ם עלי להמכיל פוכל אז כי לדכק שרצוצם
 סכמ״ש יה,רץ ׳ל מהרש״א הקושיו׳ ועצין דכיקו׳

 ע״ש כג״ע חכירו וחיק קו ח ציעל צדיק כעצין כהעמקו׳
ד ל  למה הגמ׳ ע״ד כו׳ סרטה כשלה ויהי כפשוק ע

 משהייעא לא כהאי וליעיל כו׳ דה׳ כרעי׳ מלוי
 שפרעה וידוע והמפרשי׳ הש״י וכמ״ש ע״ש מלמא

 כדרך לשוכ צריך פשוכ׳ עושה כשאדם וידוע יצה״ר צק׳
 מי־י השוכלי׳ רחשידי׳ כי שיכצשו הצר וכפפח הצר
 צ י■ פלשתי׳ אין דרך צחם ולא כו׳ פרעה כשלח ויהי

 יוא שקרוכ אע״פ הואר׳ל קרוכ כי המפולש בדרך
 ימ,יר שלא שהיא כצ״ל מילמא מספייעא לא ע״ד ור״ל

 נזלחמה כראופם העם יצחם פן כו׳ אמר כי לסורו
 דרך היליכס ולזה מצרימה ושכו היצה״ר מלחמת ר״ל

 כש״י כצזכר הצד ומן עקומה
י ל ב מ  הזוהר ע׳ד פי׳ כו׳ כמצרי׳ קכרים אין ה

מלת׳. מלי׳ כעתיקא אלי מצעק מה הצ״ל
 כמצרי׳ קכרי׳ אי״ן מדת כלי ר״ל אי! המכלי ישראל וז״ש

 קכרי׳ לשון דקשה כאו״א אין מדת מעוררי׳ כיו ועי״ז
המבלי הצ׳׳ל ע׳׳ד צ״ל .מחצו לו באמ׳׳צ כמ׳׳ש דהל״ל

 וידוע ע״ש כו׳ אין אם כקרכצו ה׳ היש ע״ד ׳ן א
 עדש אמו מרחם הצשימע כעוכר כמצרי׳ הי׳ שישראל

 כי דס ראשוצה מכה הי׳ ולכן גוי מקרכ גוי לקחת
 אס ר״ל אי׳׳ן המכלי וזהו דם כלא הקצר פתיחת אין
 ר״ל כמצרי׳. כקכרי׳ הייצו ככר עהיקא המגלות הי׳ לא

 ואח״כ אותצו להחיות לקמתצו ולמה רחמסצקכרי׳ כתוך
 ומשרע׳ה כמדכר למית לקתתיו ולמה וזה למות
 מוסרי׳ שהיו ט׳׳י עתיקא להתגלות זכו שמחג׳ השיכ)
 צריכין ועתה לפסה שה שלקהו כניה קדה״ש על צפשס

 יתגלה ועי״ז הים אל ן לקש היסש משירת כן כמו
 ויסעו כ״י אל דכי וזהו יעתיקא הארת

p ) D S כפשוק מ׳׳ש ע״ד כו׳. יו׳מם לפציהס הו׳יך וה׳ 
 תאמר אל כו׳ אצכי גער כי ד.ר ידעתי לא *

 לדקדק ויש כו׳ מייך משלחך אשר כל אל כי כ א צעי
 פעמי׳ והתעלמת רז״ל עד״ש הענין אך רישא פה ס דלא
 מאמר אל וז״ש ככודו לפי ואיצו זקן כגון מחע^ס הה שא

 כל אל אצכי צער מאמר זה גין1ל רק ר׳ל חיני נער
 ככודי לפי ואיצו זקן שאיי תא-יר ולה הייך חש^חך

 אוהכ אצי לצער הלא הקכ׳ה ׳צ א הילקיע ודל כי״ל.
 וקראתים ממצרי׳ ישראל את גאלת חעא עעם עעה הלא
 צעראצי וכאהכת ואהכהו כיצערישר^ל שצהמר צעי
 וזי׳להגת׳ עכ״ל חסדצעוריך לך זכיתי שצא׳ לכ״י צזכי
 איצ,י דאזרי מילמא הא מצא מרי כי ל־כה רכא א״ל
 א״ל לדרדקי דקשישצא השתא לגכרי זוע־י ין הוי כד

 הצה כמיכ ולכסוף יומם לסייהם ך’הי וה׳ כתיכ מעיקיא
 שהוא על הוא והעעס עכ״ל נו׳ מ^אך לפציך שוצח איני
 עד״ש זה כדרך השי״ת עמם מתצהג כן ׳כ לס ואיצו זקן

 שהוא כמו כוי אומו מוציכין הו'ד שאדם כדרך חז׳ל
 הולך שאדם כדרך כצ׳ל עמו מתצהגים כ! כעצמי צוהג

 על ככחור השי״ת להם צדמה כיס לכ! ו י־ ת מולינין
 צסש. כמסירת הים לתיך וקפצו כיחור נס עצ •גו צ שהס
 כמה ה׳ את צסומס ע^ זקן ככחי׳ עצמה צהגו כ ואה׳
 חכירו של דעתו סוף על לעמיד שיוצה זקן כמו ני׳ פע

 אח ככש כי .רחמי׳ מלא כזקן להם צדמה כמ״ת ולכן
הרחמי׳ כמדת :הכעיסוהו ס הכעס

ב ש י  עד״ש הראשון לתצאו ז״ל ודרשו לאיתיו ריס (
 הגדול המורא ולכל החזקה היד ולכל נפסוק

 החזק' היד כמדרש ישראל כל לעיצי משה עשה אש־
 קי״ס שמא הקכ״ה לפצי משה אמר שיף ים קריעת זי

 לכל הה״ד שמך ‘ע אלא לא הקי״ה א״ל שמך על יקרא
 ע׳׳ד רל עכ׳ל• כו׳ משה עשה אשר כו׳ החזקה היד

 ע״י להיות צריך הי׳ מצרי׳ וצשי האותות שכל הידוע
 ברא ימ״ש הוא ני בעצמו הקב׳ה ע׳י ולא ואהרן משה
 אלקי״ס כשם עכעו דכר ככל והטביע הבריא׳ כטבע הכל

 להיו׳ מוכרח הטבע שיצוי שהם והצסי׳ הטבע גימטרי׳
וארו׳׳ל .אלקי׳ .יראת מושל צדיק ע״ד הצריקי׳ ע״י

צדק



ה׳ ^ לצביבשלחנ
 לשלוח מושל שהצדיק סה ורצגלס ומצפלה א3 צדיק

 כ״י אלקי׳ יראח הוא הצדיק וסה יח׳ אלקים 6ש ג!לוה
 כשצמו שיבשל יה׳ כבודו אי! בעצמו הקב״ה אבל ודל

 אבל הקייס. מהמבע מה גוירהו
סג״ה המלה העולמו׳ בריאת בשפת

רצה שלא ״ל1שאר1ו מפשה כל עס מלאי הקדה
משה לפצי היסלבקוע .הצדיקי׳ רצון לפשות בראשיל*

הקב״ה שלמן פד כל להעלו׳ הצדיק ביד כח ושיש
משה. ימין על ימינו הדבר משני׳ ושס לאין יש מן דבר

שמאל הוא הפבפ כי לשמן שאמר מי ע״ד כרצולס
הוא והימין אלקי׳ שם ו לאים הים וישב שארדל ו)ו כו׳

שם והוא הפבע נגד המנה פנאי הראשון למלאו
 הקדה ונמן הוי״ה כו׳ שיקרע הים פס הקדה

הוי״ה שם ר׳ל ימינו לאימצו למכמב לי׳ הוי קשה
ימץ פל הפב׳ לגריית וישב אצל ולא המים ויבקעו אצל
שרצה משה של כליל הענין אך . הים

ונבקע השבע בלגדיי׳ בראשי׳ מפשה שכל הי׳ שהתנאי
הים מוכרתי׳ ולכן הצדיק לרצון יבשלו
 מליה׳ ר1שגו הצדיק גזרת לקיים

 ר׳ וכמ״ש וכל מכל הצדיק יבפלס שלא שמתייראים
 גוזרני לאו ואס מימך לי פייוג להרא לגילאי ב״י פנחס
 רצון שמקיימי׳ נמצא לעולם מיס בך יפברו שלא פליך

 כו׳לאימנו הים וישב ודש לבפלס שבידו פ״י הצדיק
 לק״ם הוכרס הים וישב בשביל ור״ל הראשון למלאו
 הצדיק לרצון שיבימלו סתם הי׳ והתנאי הראשון מנאי

 המנה מנאי וארז״ל מנא״י אותיות אימ׳׳ן כי לאימנו ווו
 המור׳ ישראל יקבלו לא שאם בראשית מעשה עם הקדה

 ישראל ברצון תלו־ס הס נמצא ובוהו לתוהו ימזרו
 י ע״ וזו להם מזוס יש והמצות התורה יקבלו שאס

 הים שב זה עיי התנאי וקייס משה רצון היס שפשה
 היס עס המנה שארז״ל ומה ̂ ולמוקפו ולחזקו לאימנו
 רצון כי ננ־־ה לפני בזה רצונם משה לפני שיקרע
 באופן רק תמיד קיים שמהי׳ הבריא׳ ששבע השי״ת

 הדבר והרי מבושלת תהי׳ לבטל׳ הצדיק ירצה שאס
 הבריא׳ שטבע משה לפני שתקרע בפירוש המנה כאלו
 הצדיק רצו) לקייס הי׳ והרצון הרצון מלת על היא

 עושה אינה הבריאה ואס הצדיק ברצון מולה ית׳ ורצונו
 בהעתקות וכמ״ש מעצמה מביטלת היא הצדיק רצון

 לבטל ית׳ כבודו שאין זה מכל היוצא בזה העלין כל
 משה שאמר וזה . הצדיק רצון ע״י לא אס הבריא׳ טבע

 רצה לא היס כי שמך על יקרא קי״ס שמא להלןדה
 ימינו סל ימינו הקב״ה שנתן עד משה לפני למרוע

 כי בזה ורצונם כו׳ משה לימין מוליך כמ״ש משה של
̂רןי׳ שם עיי הוא הבריא׳ טבע  משמאלא הוא ותמיד א

 הט:ע 1וי:ק. ז׳א משה של ימינו על אב׳א הוא וימינו
על הדבר יק׳־א זה שבעביר משה ושטר , מאע׳א

 על לקרא אלא לא הקדה וא׳׳ל .לבד הקב״ה של שמו
 בטבע הוא רצוני אבל רצונך פ״י לבקע כי שמך

 היד ולכל הסמיכות מפורש ועפי״ז קייס הבריאה
 הקדה בשם לקרח ולא כל״ל משה עשה אשר החזקה

 באו״א כל״ל הבריאה טבע אלהיס ברא בראשית כי
 ועיר שכילה גילוי זו גדול ומורא כהגדה שאמרו ע״ד

 לכ״ל לי׳ אית דקכ״ה עוכדא וחייליהון שמיא דל הזוהר
 אדיר מה אדונינו ה׳ כדא לי׳ ולכרכא כהו לאיסמכלא

 משה עשה אשר הגדול המורא ולכל וז״ש .עדל שמך
 כו׳ אדיר מה אדונינו הננןרא שכינה גילוי ע׳׳י דל
 אלי)'׳ בלא בראשית לאסמכלא ישראל בלי לעיני עי״ז

כרל לי׳ ולברכא  במדרש ומשמאלם מימינם חומה להם והמים
 מכריז גבריאל הי׳ הים לתון ישראל כשנכנסו

 שעמירין כאומן הזהרו אומר ר\׳ שמיממם למים
 כאומן הזהרו שמשמאלס ולמיס בימין מזוזה לרןייס

 לי נראה ע״ש וכו׳ בשמאלס תפילין להניח שעתידין
 גדול אני למשה הים שאמר שארז״ל וע״ד לכך שהוצרך

 כו׳ הקביה שנגלה עד כו׳ שני כיוס שנכראמי ממך
 במה ישראל יתגאו שלא היס טענת הי׳ נמצא ע״ש

 מה חכם כדיה בהעתקות במ״ש ועיין לפניהם שיקרע
 ציצית במצות הקדה שעטרנו הדבר ומוכן אומר הוא

 נתגאה ולא ממ״ה של שמו לזכור כדי ותזוזה ומפילץ
 שעתירץ כאותם הזהרו למיס זה מכריז גבריאל הי׳ ולכן
 כן כשביל כי שימגאו טענה שוס לכס שאין ודל כו׳

 • יתגאו שלא כדי צדדיהם מכל מ^ות להניח עתידין
 והא הזוהר שהקשה מה כו׳ ובמשה בה׳ ויאמינו

 דהנה באו״א י׳׳ל העס ויאמן כתיב ככר
 הדכר שיהיה אחד כחינות כ׳ כו יש מה לדכר האמונה

 .הנמנע מן ואינו להיות שיכול השומע ללב נאמן עצמו
 האומרו מפי נאמן איש מפי נאמן יוצא הדבר שיהי׳ ב׳

 מפיך נאמנים יוצאין הדיי־יס שיהיו ארדל כמ״ש
 העם ויאמן וז״ש אמת דברי נכרין רז״ל אמרו וכאשר
 נאמן הי׳ עצמו שהדכר כו׳ את ה׳ פקד כי וישמעו

 ועד״ש משה כנבואות עדיין האמינו לא אבל להם
 קב״ה דבעי מלה האי בעלמא זכאין אית כד הזוהר

 וכד וזכאין דצדיקיא כפומהון מיזפשטת כעלמא למעכד
 בטפשין מחפשטת מלס האי כעלמא זכאין לית

 האמינו אז הגדולה היד ראו כיס אכל ע״ש כו׳ ובינוקין
 ועד״ז עכדו. משה כנכואות ותרגומו עכדו וכמשה כה׳

 ויפג מהו וקשה להם האמין לא כי לכו ויפג יפורש
 דכאמת הענין אך כמקודם לכו הי׳ להם האמין לא אס

 כמשארז״ל חי שיוסף ללכו אז נאמן הי׳ עצמו הדכר
 הי׳ שלא ר״ל להם האמין לא אכל תנחומין קבל שלא

 הדברים הי׳ ולא כמשאר׳ל דן ש ח! שהי׳ לו נאמני׳
עקת׳ דן ע ב הארס כי באי״א נאמ.יס. מדהם ־וצאץ

רוצה



לו לצבי בשלח ה׳ צמח
 מפל קמנמי אמר מ״ה אנינו יפקפ הלא הנש שיה'׳

 זכום ופאין׳ ח״ש פו׳■ הממא יגרום שמא אמר התסדים
ת שירה אומרים  ור\א פהקנ״ה שהאמין אפרהם סכו
 ר״ל בהקפ״ם. שהאמין ה3 נומלין שישראל האמונ׳
 ישראל מוכפל שדכר מה ארצ׳ מדכריו יפול לא שכודאי

הנס• להם נפש׳ אכרהם וכזכוש האמונ׳ אומי )כוש ופ״י
 מ״י פצמו שממי׳ ר״ל ימי׳ כאמונשו וצריש שנאמר ופ״ד

 ישראל שישירו ר״ל אמוצ׳ מראש ששירי הוי האמונ׳
 לשון חרש׳ שירה אמרו ר!״ל והנה .אמונ׳ פ״י מראש

 שלא מרש שיר יהי׳ ולפשיד צרה אמריה שים מפני נקכ׳
פפס כנ״ל. צרה אחרי׳ יהי׳  יכואר צרה אמרי׳ שיהי׳ ו
 מ3 שהציל למלך משל קולך אש פשמיפיצי מדרש פ״פ

 לדכר רצש׳ לא ואמ״ה לאם׳ ונשא׳ הלםפים מן מלכים
 וזהו יפ״ש ס׳ הלישפי׳ אש כה גירה פשה מה פמו
אמרי׳ צריך הרפר הוא והצם נוקכא היא השיר׳ אם

יהי׳ לפשיד אכל . כשינצלו שיר׳ פור שיאמרו פרי צרה
 יצפרט ולא פרפר יפי׳ והשיר׳ לשיר׳ צוקכא הנס

 פ״ד נפלאוש של נסים יהי׳ והנסים צרה של לנסים
 צאשך כימי ופמ״ש פו׳ ממים להמיוש צדיקים פשידין

;נפלאוש אראנו ממצרים
ט׳ המם וייראו פו׳ הגדול׳ היד אש ישראל
צשאלשיהלאאמוצ׳ ■ פכרו וכמשה כה׳ ויאמינו

 והליל הירא׳ כאה ואח״פ כה׳ להאמין כשחל׳ צריך
 וירא פשיב דהא ופשכמי פו׳ וייראו כה׳ ויאמינו
 רק דכאמש הפצין אך פו׳ הפס וייראו ואח״ז ישראל
 גם ההאר׳ כא ישראל ופ״י הגדול׳ היד אש ראו ישראל

פמשארז״לראש׳ ג״פ שראו הפ״ס שנקראי׳ 3ר להפרכ
 של השפל מחל׳ משיג 3שהר וידופ פו׳ הים פל שפח׳
צ׳3להה וכא רכר ממוך דכר מכין השכל ומן הדכר

 המלמדו של השכל אל ואמ״כ נ׳3הפ שחל׳ לומד והשלמיד
ם ויאמן דכשיכ שחל׳ מאמינים היו ישראל וכאמש פ  פ
 האמינו לא הפא פד וכי וז״ל כ׳ כשלח וכזוהר .וישמפו

ס ויאמן 3פשי הא  מלה ההוא ויאמינו מאי אנא הפ
 וישראל .פכ״ל פו׳ וראו המיצכו שיראו אל משה דאמר

 ואמ״כ .מאמינים כצי מאמינים פשארז״ל מאמינים הם
 היד אש ישראל וירא וז״ש לירא׳ כאו זו האמונ׳ מן
 אכל הא«וצ׳ להם הי׳ ככר פי ראי׳ אומיוש וירא׳ פו׳

 וז״ש ממל׳ הירא׳ קכלו מישראל הפאר׳ שקכלו הפס
 ואמ*כ * ה׳ קדם פמא ודחילו ושרגומו הפם ויראו

 שפופרם כדרך וזה כצ״ל השלמיד כדרך כה׳ ויאמיצו
מצד׳ אש ישראל וירא אחרון יצא מחל׳ שנכנס שמה

 סוד לראושם שוסיפו לא 3פמי פא הקש׳ כזוהר פו׳
 ני אל אמה פולס ופד הפולם מן פ״ד ופי׳ פולם פד

 ממפרק דלפילא ומפולם למשא ופולם לפילא פולס
 ופ״י לשמאי ומממן דלשחא לפולם לישראל ונסין גכורין
ס נמשך דלממא פולס שהוא פולם מד הנקרא המד׳ הנ

»1

 פו׳ דכמי׳ מכלל מנחם לה אין פמ״ש כמנחמים רוצה
 מחמש כה מאמין הוא לו שאומרים נחמה דכר ופל

ס ויאמן וז״ש כה שרוצ׳  וכי ה׳ פקד פי וישמפו הפ
ל פנים אש ראה  לפנים נחמה להם שאמר כיון ד

 ופד״ז יאוש פדקא האמינו לא זה זולש אכל האמינו
 זה וזולש הנחמה מפח מאמין סי׳ פי הדל לכו ויפג

 ראו שככר כים אכל לכו ויפג לזה להם האמין לא
 • פנ׳ל פכדו וכמשה כה׳ ויאמינו ונפלאוש נסים

 ישראל פשידין אמנה מראש ששורי במדרש
 שירו שנאמר לכח לפשיד שירה לומר

 שירה ישראל אומרים זפוש וכאיזה פשה נפלאוש פי לה׳
 היא כה׳ והאמין שנא׳ כהקכ״ה שהאמין אכרהם כזפוש

 וצדיק אומר 3הפשו ופליו כה נוחלין שיש־־אל האמונה
 הפנין פפ״ל אמונה מראש ששורי הוי ימי׳ כאמונשו

 סוכ לדכר שהוכפחו מיד צדיקים מדש כשל׳׳ה פשכ
 והוא שנשקיים קודם מיד להשי״ש ושכח שיר לומר
 שמשה ומה שמו יש׳ כהכפחשו שמאמיני׳ האמונ׳ מצד

 שיפף ולא הים שנכקפ פד שירה מלומר איחר רפ״ה
 כפורוש מכוש שהוא ופי׳ מופשי רכוש למפן לו כשנאמר

 כישראל חזקה אמונ׳ היש׳ לא שפדיין כשכיל וקי׳׳ס
 כלומר משה ישיר אז פכדו וכמשה כה׳ ויאמינו הה״ד

 פנ״ל שהוכפח מיד מקודם ולא משה שר פפס כאושו אז
 ומגוג גוג לסנחריכ לפשוש הקכ״ה כקש ארז״ל ופ׳׳ז

 דהמפ׳׳ה ומה הקכ״ה לפני מדה״ד ואמר׳ משיח ולחזקי׳
 משיח פשישו ולא לפניך וששכחוש שירוש כמה שאמר

 וקשה פו׳ אחש שירה אפי׳ לפניך אמר שלא וחזקיה
ר דייקא לפניך אלא לחזקי׳ מפשכ פשיכ והא מ  שלא ^ו

 והנ״מ .פפ״ל כנס פשנשכשר שיכף שירה לומר הקדים
 תירה אומרי׳ אם לאמריו או קודם שירה אומרים אם

 השי׳׳ש לו שסש׳ הנס מחמש כאה השיר׳ הנס לאחר
 ושכחי׳ שירה אומר לו שנפשה הנס וכשמחש וכאהכש
 שקיכל לפכד לומה וזה אומר הי׳ לא נס וכלא להשי״ש

 נמצא המשנה אהכש פכור לו ומשכח מודה מרכו משנה
 וגורם המשפיפ א1שה דפר ככחי׳ הוא הנס לפ״ז

 המקכלש נוק׳ ככחי׳ הוא והשיר׳ ידו פל ששאמר לשיר׳
 חדשה שירה וישראל משה שירש נקרא ולפן ■ מהנס

 מפני הנס קודם שירה יאמרו לכא ולפשיד נקכה ל׳
 גדול׳ וכאמונ׳ שירה ולומר להודוש אצלם הפיקר שיר^
 ספל והנס השיר׳ אצלם והפיקר הנסים פל נפש׳ כאלו
ד ופי׳׳ז שי  האמונ׳ פ׳׳י כא שהנס הנוק׳ והנס הדכר ה

 שיר נקרא לפן שיהי׳ לנס גורם זה שאמרו והשיר׳
 שיר׳ לומר ישראל פשידין שאמר וזהו .זכר לשון חדש

ל לכא לפשיד  הנס פל הנס קודם שירה שיאמרו ד
 ר׳׳ל . חדש שיר לה׳ שירו שנאמר להם לכא שפשיד

 כאלו להם שידומ׳ פשה נפלאוש פי פנ״ל דפר כחי׳
מרל קשה פ״ז רק .נעשו וככר עש׳ ככר הנסלאוש



לצביבשלחצמחה׳
 וז״ש המצרים ו3 ונמדנו הים ונבקע דלעילא העולם מן
 וא) עולם עד ע״י שימגל׳ עולם עד כו׳ מוסיפו לא

ש כו׳ ויאמינו ואו כו׳ מח מצרים את מראו ר ד מ  א) ב
 משל אז כמנין המיל׳ ימי שמור בזכוח משה ישיר
 בעלה א״ל לנעל׳ ובאחה מטומאת׳ שטהר׳ נדה לאש׳

 מעיד השפה׳ א״ל מטומאמך שטהרת עליך מעיד מי
 שאינם ישראל על מעיד המיל׳ כן טהרתי שלפניה עלי

 היא השפה׳ ענין ונ״ל עכ״ל שירה לאמר וזכו טמאים
 ומרא׳ דמי כנטול יחר שכל מומרוח כמו ובזוי׳ הערל׳

 המעור אזי הערל׳ וכשנכרתח כולו במעור ופגם מום
 צרכיו בו שמשתמש העברית אמה ע״ד . אמה נקרא

 המקשרות שהוא ברית נקרא המגול׳ והעטר׳ באמה כמו
ת׳ להבורא  שלא אף מטומאת׳ שטהר׳ לנדה וז״ש י

 הי׳ שבועות ז' מ״מ . שבועות עד מטומאתם טהר׳
 בקדמונים כמבואר טומאוה זיין בשביל למנות צריכין

 דהיינו הראשון בשבוע נטהריס היו נדה מטומאת אבל
 עלי מעיד השפה׳ ומ״ש . הים אצל &סמ של בשבוע

 מעיד זה הערלה דהיינו השפמה שנסתלק׳ מה ר״ל
 לומר ית׳ להבורא להתקשר זכו ועי״ז מטומאתם שטהרו

 לשון סור עלי צעדה בנות מלשון לה׳ שירו עד״ש שירה
 בישא שפמה היא האמת ע״ד השפה׳ והענין הסמכלות.

 מקום של רצונו עושין וכשישראל ובתקוני׳ בזוהר הנזכר
 שהם ישראל על מעידים דס״טא ונוקבא הדכר אזי

 שארז״ל כמו ישראל על קיטרג הדכר ובים צדיקים
 על העיד׳ ואדרבה קטרגה לא הנוקבא שהיא ואפשר
 היא אמיזמה עיקר כי שמלו עבור צדיקים שהם ישראל
 ראתה רז״ל רמזו שע״ז ואפשר • כידוע המעור בברית
 וזכתה כו׳ הנביא ימזקאל ראה שלא מה ר\ם על שפמה

 כמ״ש ליטהר שעמידין ישראל על שהעיד׳ עבור לזה
ע״ש אברכם ואני ב״י על שמי את ושמו בפסוק המקובלים

ה ל י ש  שאמה מקום כל עד״ש גאה גאה כי לה׳ א
 מוצא אסה שם הקב״ה של גדולתו מוצא

 ימב׳ אצלו ספונה הימה לא פרעה שמלחמת ענומנומו
 פרטה עם נלחם גדולתו ישראל שישיגו כדי רק לנצח

 בשכל זמן באומו ישראל שהיו ע״י הי׳ וזה ונצחו
 שבלם בדרך ית׳ גדולתו יתברך הוא הראה הקטנו׳

 כי וזו גאות בו״ד אצל שהוא בדבר גאות להראות ואחז
 זה מכל ומרומם ונעל׳ גאה ־ית׳ שהוא אף ר״ל גאה
 גאות ודם בשר אצל שהוא מה בזה גאה אטפ״כ ר״ל גאה

 בים רמה ורכבו סוס דהייצו
 נשבע רז״ל עד״ש לישועה. לי ויהי יה וזמרת עזי

 עד שלם הכסא ואין שלם השם שאין הקב״ה
 והטטם כו׳. יה כס על יד כי וזה עמלק של שמו שימחה

ה דהיינו השם ישתלם שאם מפני ה י' ״ סו  מוחץ הוא ט
נשבע לכן כנ״ל. בעמלק ללחום ית׳ כבודו אין ואז דגדלות

 בזמן עמלק את קודם שימחה עד השם ישתלם שלא
 י*ס הסתלקות ר״ל י״ה וזמרם פזי וזה כביכול קטנות

ק׳ .ויהי לישועה לי ויהי מו״ה  זה צרה לשון צמצם נ
 זה שיאמרו לעמיד ר״ל .ואנוהו אלי זה לישועה לי הי׳
 ואנוהו גדלות בדרך ית׳ גדולתו שישיגו לו קויצו ה׳

 נשאלתי • וארוממנהו או״א חו״ב מוחין ר״ל אבי אלהי
 הוי״ה שם ולא כו׳ יה וזמרת עזי כתיב במורה למה

 ואמרם• לישועה לי הוי״ה יה וזמרת עזי כתיב ובישעי׳
 ארן מזמרת קחו כמ׳׳ש מילוי לשון פירושו וזמרם כי

 להתמלאות שבס הדומ׳ כח את ומכרמת מזמרת שפארן
 ומושבחמי מוקפי התרגום וז״ש ומשתכחת הצומח בכח

 בסוד יו״ה ש־מילוי בה״הין י״ה מילוי הוא יה וזמרת וזו
 גאה כי שאמרו ע״י וישראל כידוע בנדמה והדוה

 הגאוה לבעל הגאוה וחזרו להוד דו״ה אם חזרו גאה
 היא וזה הו״ד צירוף הנ״ל י״ה ממילוי וצעשה האממית

 אבל • כידוע בהו״ד איהי כי ההין מילוי נוק׳ בבחי׳
 ה׳ אודך שם כמ״ש בלעתיד מדבר בישעי׳ ר״ל לעתיד

 כו׳ ה׳ יה וזמרת עזי כו׳ ישועתי אל הנה כו׳ אנפת כי
״ו גימס׳ והוא ה״א יו״ד באלפין המילוי ויהי׳  כשם ו

 ורומז דדכורא שם כי הוי׳׳ה י״ה וזמרת וזו ב״ה הוי״ה
 ההוא ביום כמ״ש ג״כ י*ה בבחי׳ ו״ה י״ה תהיה שו״ה
 לקמן ישועתי אל הנה הפסוק פי׳ עוד ועיין אמד ה׳ יהי׳

ה בישעי׳ ד : יעו״ש ישועתי אל הנה ב
ה ר עוזי ה׳ בפסוק פי׳ עד״ש ואנוהוכו׳ אלי ז מגי  ו

 בכת נלחם המלחמה שבעל פי׳ כו׳ לבי בטח בו
 שמצילו רק כח לו נותן איננו שעליו והמגן שבו הגדול

 ירא שאיננו ע״י כי להלחם לו עוזר והוא ההיזק מן
 דברי׳ שני הם והמגן הכח נמצא בכחו. לוחם הוא לנפשו

 הכח הוא כי ומגיני במי ר״ל עזי השי״ת אבל נפרדי׳
 של ישועתן רז״ל וז״ש . והנעזר העוזר והוא והמגן
 ר׳׳ל לבי בטח בו וז״ש הקב״ה של ישועתו הוא ישראל

 אצלי וזה לבי בטח בזה בצמצומו ים׳ בו שאנו מה בו
 רצון כצנה וכמ״ש האדם את מסבבת שהמגן כמו מגן

 עצמו הוא כי לי עוזר והוא אמר ולא ונעזרתי תעטרנו
 דבר אני ואין • כנ״ל כמי הוא כי והנעזר העוזר ית׳

 שהשמח׳ ר״ל לבי ויעלוז ונעזרתי וז״ש ית׳ ממנו נפרד
 אבל .בלב שהיא מצוה של שממה היא עי״ז לי הבאה
 ותצחק פסוק על וכמ״ש שמוק נקרא הוא גופני שממת

 א״ע עושה שאני על אהודנו ומשירי יע״ש כו' שרה
 אהודנו עי״ש כו׳ נחלתו לשארית על במשארז׳ל שיריים

 שאמר ומה כאן יובן הנ״ל וטפ״י .ההוד ית׳ לו בא
 חנון הוא מה לו דומה הוה ואצוהו אלי זה שאול אבא

 המשרשי׳ ופי׳ ■ עכ״ל ורחום חנון הוה אתה אף ורחום
 ול״נ כנ״ל לו ממדמה הוי ור״ל והו אני נוטריקון אנוהו
 כי הוא הוא ר״ל והוא אני שהוא מה ר״ל והוא אני פשוט
כחי הוא ר׳׳ל אלי זה שאמר וזהו כלום איט ית׳ בלעדו

ואני



לולצבייבשלחצמחה׳
דן ולכן סוא ואר  מה יה׳ למלמו ולהמדמוח לדבק צ

. כו׳ רמוס הוא
׳  בשמו צלמם שהוא ופרש׳י שמו ה׳ מלחמה איש ה

 להם גודעמי לא ס׳ ושמי שם ודל הילקומ ס״ד
 בכרי בן שבע שמו צבל כמ״ש לשמן קודמין הרשעי׳

 אלקצה ושמו בו׳ להם קודמין שמס הצייקי׳ אבל שמו
 לא ה׳ ושמי לבוראם דומים מרדכי ושמו בועז ושמו

 סי׳ פרדיוס לבן ושמו כתיב והא התיבון .להם צודעמי
 דרך על הוא הזה הילקוע הפירוש ביומר לבן שהיה

 להולד אחד צדיק עתיד ממפוצצות קול בת שהי׳ שארדל
 אליעזר עד׳׳ז וכן לו קודם היה ששמו צמצא שמו ושמואל

 . מזה להיפך שהוא הרשעים כן ולא כו׳ אומר בצי
מו הוא אדם של ששמו מפצי  במקורו דבוק והצדיק דו
 אמר לו צמשך שהשם הרשע כן ולא החיים לכל המי
 עכשיו שעשה הרעים מעשיו ע״ש וצקרא לעולם שבא

 וידוע שגלוי א^ השם זה לו הי׳ לא לעולם שבא וקודם
 קורא איצו אעפ״כ שיעשה הרעים מעשיו הקב״ה לפצי

 הקביה אין רעה מחשבה כי שיעשה קודם זה שם לו
 במחשב׳ שעלה מה מצרף הש״י אין כן למעשה. מצרפה

 מעשיו. ע״ש ולקראו רשע האדם אומו שיהי׳ ית׳ לפציו
 קוראו צדיק שיהי׳ ית׳ לפציו במחשבה שעלה מי אבל
 שמו לכן למעש׳ המחשב׳ מצרף שהקב׳׳ה זה בשם הכף

 ס״א ד׳ מות אמרי פ׳ בזוהר ועי׳ לעולם שבא קודם
 צק׳ כבר שהיה מה בקהלת כתיב חייא ר׳ פהח ד*ה
 קב׳׳ה ברא לא עד דתציצן הייצו וגף להיות ואשר שמו
 הוה הא עלמא בהאי דאשהכח מה וכל כף עלמא האי

 איצון כל והאצא קמי׳ ואהמקי׳ מקמי׳ סליק והא קמי׳
 יימון לא עד ודרא דרא בכל דאשהכח עלמא דארי

 בההוא כו׳ בדיוקציהון קמי׳ קיימי הוי הא לעלמא
 בהאי דאולפין מה וכל עלמא בהאי דאיצון ממש דייקצא
 האי והציא . לעלמא ייהון לא עד ידעו כלא עלמא
 בהאי זכאין משתכחין דלא איצון וכל קשוע זכאי באיצון
 דאיצון כמה כו׳. קב״ה קמי מהרחקין ממן אפי׳ עלמא

 כו׳ לעלמא ייתון לא פד הוו כך עלמא בהאי קדל קשי
 עד כו׳ להיות ואשר שמו צק׳ כבר שהי׳ מה הה״ד

 לעלמא יימון לא עד קשוע זכאי כלהו ומאצא
 מבואר צמצא ע״ש בשמהן ואקרון לעילא אמתקצו כלהו
 צודעמי לא ה׳ ושמי : לבוראם דומים ומ״ש כצ׳ל
 הוא הי׳ העולם שצברא קודם ע׳׳ד הוא להם
 ע׳׳י השגתו הוא שמו המקובלים ופי׳ . א׳ ושמו

 בכחו הי׳ העולם שצברא וקודם ומדומיו פעולותיו
 בו ולכן א׳ ושמו וזהו פעולותיו כל לפעול ית׳
ל ה׳ ושמי ל׳ ג*כ שייך ים׳  להתגלות קודם שמו ד

ל להם צודפמי לא וזהו ית׳ ומדומיו הפעולות  ד
 קודם שתי׳ כמו הדבר באממת השיגו לא שהאבות

אומו השיגו רק המדות גילוי קודם שמו העולם שצברא

 . לבן ושמו ומ״שהמיבון ופעולותיו מדומיו י ע״ ית׳
 המקובלים שכתבו ע״ד הוא ביומר. לבן שהי׳ ומשצי
 וידוע קודם ושמו כמיב ולכן העליון לובן על רומז שלבן

ת׳ אלהומו לגלות כדי היו מצרים של הצסים כי  י
 שהוא כביכול מורה זה צמצא ית׳ שמו ולגלות בפולס
 קוד׳ כי הזה. יו׳ כה שם לך ומעש וכמ״ש לשמו קודם

 ברשפי׳ מלחמ׳ עושה ולכן בו. כופרים הרשעים היו זה
 לגלות כדי מלחמה איש ה׳ וזהו אלהותו. לגלות כדי
 העולם שצברא שקודם האמת אבל שמו. ה׳ וזהו שמו
 צודע לא זו הבחי׳ ה׳ ושמי רק כצ״ל. א׳ ושמו הוא הי׳

 הוא וכן בשמו גלחם שהוא שפרש״י ומה בעולם עדיין
 הוא ית׳ הוי״ה ששם הוא ידוע כי פד״ז הוא בילקוע

שהמלחמ׳ הברואיס.וכשהש״י לכל החיות החפשעות  עו
 שלו החיות את שיסלק רק זיין כלי לשום א״צ ברשעים

 כביכול א״ע הש׳׳י שהראה בילקוצו דאי׳ רק וימותו מהם
 בוטחים שהרשעים מפצי לזה והטעם זיין כלי מיצי בכל

 כשרוצה לכן בזה ואמוצת׳ בטחוצם ומשימים זיין בכלי
ה ד ק  בכלי א״ע מראה הוא ואמוצמו אלהומו לגלות ה

 הוא כי לבטוח צאה ובו העיקר שהוא להם ומראה זיין
 מוציא הוא ובזה זיין ובכלי דבר בכל ועצמה כח הגותן
 והמגדלמי ועי׳׳ז ומכליהם מהם הרשעים מן שלו המיות

 ה׳ אגי כי וידעו רבים גויס לעיצי וגודעמי והתקדשתי
ל צלחם ובשמו וזה הגדול שמו וצתגדל  את שמוציא ד
 כעשן והרשעה הרשעים מן משמו המושפע החיות
 הדברי׳ כל עליית ע״י ר׳׳ל ומחגדל מתרבה ושמו תכלה

 שצלחם יוסיפון בס׳ עד*ש וזהו ית׳ שמו שהוא לשרשם
 ועמד בראיית׳ השורפים החיות עם מוקדן אלכסצדר

 במראות דמותם ראייתם וע׳׳י לטושו׳ מראות צגדם
ז כן צשרפו ד  באספקלריא א״ע הקב״ה להם הראה ע

 י5 להשורש כוחותם כל צאספו ועי׳׳ז זיין כלי מיצי בכל
 הכולל הכח הוא ית׳ ושמו הכל אל לשאף החלק דרך כן

ס. סגרים והגם כח בלא ריק זייצס וכלי הם וצשארו  ממי
ל .הוא אכלה אש אלקיך ה׳ כי פי׳ יתפרש ועד״ז  ד
 אש בכחו שיש דבר אומו שמסתכל הסתכלו׳ שע״י

 מן האש אומו האספקלריא הייצו לטושה כמראה
 שצאסף רומז וזה הדבר אומו של האש אוכל האספקלריא

כצ״ל מקורו אל הדבר
׳ ם מ  במצו׳ לפגיו המצאה ואצוהו אלי זה מגיא שבת ב

 הוי ואטהו אומר שאול אבא כו׳ ולולב צאה סוכה
 ורחום חגון היה אמה אף ורחום חנון הוא מה לו דומה
 עצמי אעשה והוא אצי ואנוהו ולשון פירש׳׳י עכ״ל

 אבא לפי גם ואצוהו ול״צ עכ״ל. בדרכיו לדבק כמותו
 אצל כי ית׳ מדומיו שמשבח המצאות ל׳ הוא שאול

 ונקימ׳ ותחרות שגאה קצאה ההיפך האוהבין הרשעים
 רקלהצדיקי׳ בעיציה׳. מגוצה וחנון רחום מדות וכיוצא

בהם ואוחזים מתדמים הם ולכן משובחו׳ מדות הם
ומג״ש



חוז מ חצ ל ש לצבייב
 ההסדמוש המצא ש’ע תהלה האוה ליישדס על מ״ש3ו

 ואנוהו חו המדומ הההאומיס גורם
ד ח ב מ  שליש פי׳ בכפביס י״ס3 טבעו שלישיו ר

 פסוק פי׳ שוו וג״ל ג״ר שהוא דקליפה עליון
 ומשקמו במצדס פירש׳׳י כו׳ דמעה לחם האכלמם
 מצרים גלות שליש שהוא שנס ע׳ כבכל שליש בדמעוש

 ים וכין םמם ים בין בזוהר חלוק שיש וניל עכ״ל רד״ו
 פרעה מרכבוח וז״ש בי״ס ים על וימרו וז״ס ע״ש סוף
 סופא בי״ס טבעו שלישיו ומבחר סחם ביס ירה כו׳

 מכל בשפל לארן ראשו עם נופל הנופל כדרך דדרנין
 גלוס וגרמה בבבל דג״ר הקליפס נחעוררה ולזה הגוף.

 דדהבא רישא הוא אנח לזה וראי׳ שלישי
ך ג י מ י  אפיך וברוח . כו׳ גאונך וצרוב כו׳ ה׳ י

 אח שהציל שבימין ז״ל שפירש״י פ״ד . כו׳ י
 נטבעו לכן לחסד רומז וימין למצרים טבע ובימין ישראל
 מדה״ר מהפכים שרשעי' רק החסד אל שרומז במים

 עצמם שהם מפני למסד הרמוז מיס ע״י ונדונו למדה״ד
 עליהם זדו אשר בדבר כי וזה למדה״ד המים אש הפכו

 שבה הקדרה כי הוא המשל נחבשלו בה שבשלו בקדירה
 מכניס האש אצל עומדה וע״י ולח קר שבטבעו מיס
 הרשעים כן שבחוכה מה מתבשל ועי״ז החמימות בה

 ימינך וזהו מתבשלים ועי׳׳כ בהחסד הדין כח מכניסים
ל ה׳  וברוב באפשרי כי אף אויב תרעץ הימין ע״י ד

 אש במדת יאכלמו חרונך תשנח קמיך מהרום גאונך
 כידוע הענוה רומזים נוזלים ומים הגאוה אל הרמוז

 ל׳ מיא חכימו ותרגומו מיס נערמו אפיך וברוח לז״א
 כמו א״ע המיס והגביהו נוזלים נד כמו נצבו ערמומית

 מדה להם לפרוע כדי הי' וזה א״ע המגביה האש טבע
 עולה להיות המהום שבטבע ומה סנ׳׳ל מדה כנגד
 וזהו כטבעם למעלה עלו ולא ים בלב מהומות קפאו
 להיות אש טבע שהוא מדה״ד הפכו שישראל מה רמוז
 ומצרים לנמון שיורדים המיס לטבע למדה״ר חוזר אור

 כניל למעל׳ עלו והמהומות עליהם שבו הנוזלים להיפן־
ב ו ר ב  תעמוד ה׳ למה הזוהר דל כו׳ גאונך ו

 קב״ה גורמים כשהעונות כו׳ תעלים ברחוק
 ולית דמעין ונחתי׳ צווחין וב״נ לעילא לעילא סליק
 קמיך תהרוס גאונך וברוב כתיב כדין בם דישגח מאן

 גאה ותרגונגו גאה גאה כי על במ״א ער״ש וזה עכ׳ל
 גאוה הוח שאצלנו בדבר שמתגאה שדל גיוומנא סל

 ישראל על יכ״פ למעל׳ וע׳ בים רמה ורוכבו סוס שהוא
 וז״ש גאוה הוא ישי־אל שאצל בדבר שמתגאה גאומו
ל גאונך וברוב  לעילא לעילא מסתלקת כשהגאוה ד

 גדלו כרוב הללוהו יתפרש ועד״ז קמיך תהרוס אז
 במ׳׳א וכמ״ש גודלו ברוב ולא

ת מים נערמו אפיך וברוח  מ׳׳ד חכימומיא עו ו מ
בוקע הרוח שיסוד לאברה חסד בס׳ שכתוב

 ורוא׳ ומשיג מאוד רוחני שהוא מפני האדם לפני עצמו
 המים ויסוד .לפניו ונבקע האדם על אלהיס צלם את

 ויסוד אדם לפני כ״כ נבקע אינו לכן כ״כ משיג אינו
 אפיך וברוח וז״ש כלל נבקע אינו כלל משיג אין עפר

ל מיס נערמו  נבקע ולכן הרוח להשגת המים שבאו ד
 וז״ש מיא. חכימו בתרגו׳ וז״ש כנ״ל אלהיס צלם מפני
 פי׳ אמרתי ובזה . אלהי׳ צלם ד׳ל אלהי׳ מיס ראוך

 כי יצרו ידיו ויבשת עשהו והוא הים לו אשר הפסוק
 רבונו יודע הוא המיס ויסוד העליון בעול׳ הוא הים

 שמתעל׳ מים במקו׳ טהרה ולכן הרל חל״א ב״ס כמ״ש
 וזיש עליון. מחסד שמתפשט מים ליסוד עפר מיסוד

 עשהו כ״י עצמו הוא בעוה״ז עשהו והוא היס לו אפר
 בשרו שכל מיס סאה מ׳ שצריך וזה דילי׳ קומה בשיעור

 ויבשת . שווין אתוון ומקו״ה קומ״ה כי בהם ממכסה
 ע״ש בכל ידו בפסוק מי׳ש לעיל וע׳ בלבד ידיו יצרו ידיו
 בים נאחזים וננצות מורה ע״י קומה בשיעור ישראל ולכן

 קרא המיס ולמקוה וכמ״ש ה׳ ישראל מקוה שהוא העליון
 בכל ידו אחיזתו מצות קייס שלא ישמעאל אבל ימים

דז ירו ארז״ל ועד״ז יצרו ידיו ביבשת ע בו תי ר כ  ארדלג
ס לקבל טבילה צריך כי מל לא כאלו טבל ולא שמל  סי
 ובדרן■ . העליון ביס אחיזתו שתהא ומצות תורה עול
 נשאלתי הים בתוך ביבשה הלכו וביי בפסוק אמרתי זה

 מה שעיקר ואמרתי היבש׳ על והל״ל ביבשה כתיב למה
 מחומריות׳ שיזדככו עבור היס לתוך הקבי׳ה שהכניסס

 היו שלא ע״י וישראל כניל העליון ביס מיס לבחי׳
 ביסוד דבוקי׳ נשארו צרה בים ועבר כ־״א ביס שלמים
ם. בתוך שהי׳ אף כלומר הים בתוך ביבש׳ וזו ;^עפר  הי
 האד' לפני נבקע אינו דהעפר הנ״ל ח״ל ס׳ ע״ס באו״א

 פני שעל אלהי' בצל׳ מכיר ואינו רחוק יסוד הוא כי
 אלהי׳ בצל׳ ומכירי׳ בשורש׳ דבוקי׳ שהם והמי׳ האד׳

ש נבקעי׳ עו״  הי׳ לא יבשה נעשה כשהים נמצא ט׳י
 אבל יבשה כדרך אלהים צלם לפני לבקוע לריס להם

 ב׳ שם שהיה הים בשוך ביבש׳ שהלכו הש״י מפלאי
 צלם לפני שנבקע ים ובחי׳ ויבש גוש יבשה פחי׳ פחי׳

 וזיש שחפציי. במקו׳ ואנה אנה בו והלכו שבפניה׳ אלהי׳
מו אפיך וברוח עי ס נ  : מיא חכימו נערמו ותרגומו מי

ו מ א ל מ  רוחי נפשי מהם תמלא פרש״י נפשי ת
 כרצונך רצונו עשה המשנה עיד ול״נ כו׳ ורצוני

 חולה בחרה עד״ש והוא .כרצונו רצונך שיעש׳ כדי
ה אס כי אחר רצו! שוס לו ואין הבורא ברצון רצונו  מ
 זה ומבקש זה הוא גם שירצ׳ בלבו נותן הבורא שרוצ׳

 רצון פי׳ שמעתי ועד״ז רצונו לו עושה והוא מהבורא
ה דהר שירצו ן רצו ליראיו עושה שהקה״ה יראיויעשה  מ

 ורצון תאוה שום להם אין זה בלתי כי ממנו ויבקשו
 הבורא. מרצון ומחשבות׳ מלאי׳ הס כי בעול׳ דבר לשים
ברצונך שיתן מה ר״ל כרצונו רצונך שיעשה כרי וזהו

הןא



לחלצביבשלחצמחה׳
 ה׳ כרכת ומלא רצון שבע נסמלי ודש רצונו. בודאי רוא
 שוס ברכינו שאין עד ה׳ ברכת מרצון ומלא שבע ר*ל
 בחוש נראה הדבר וזה ה׳ לברך ה׳ ברכת רצון רק דבר

ל נפשי מזנלאמו וזהו בחרה כמ״ש רבו אצל בעבד  ד
 אחר דיר שוס יבקשו ולא במילוי מחשבמו ימלא שהוא

• רצונו רק
י  כו׳ בקודש נאדר במכה מי ה׳ באלים כמכה מ

ולירא׳ לאהבה ממפעל אדם שאין הידוע ע״ר
 עד״ש והשגתו שכלו מהשערת למעל׳ שהוא מדבר

 מבין אז כו' וכמעמוגי׳ כזהב תבקשנה אס שהמפיה
׳  סוב וכן רב ומפז מזהב הנחמלי׳ אמר דהמע׳׳ה כי מ
 ממפעל אדם ואין וכסף זהב מאלפי פיך מורת לי

 אמר לכן .והחשיבות המספר מן למעל׳ שהוא לדבר
 לא זהב שכל אח״כ מבין אז מחלה כזהב מבקשנ׳ אם

 גדולת להשיג מחלה אמר זה בענין וכן כו׳ יערכוהו
 עיני׳ ידברו ולא להם פה אלים מן ית׳ קדושתו ורוממות
 ישיג ואח״ז עשה חפן אשר כל בשמי׳ ואלקינו לססוכו׳

 ותכייי׳. א״ש עד ולמעל׳ למעל׳ בקודש נאדר כמוכה מי
 תהל׳ אינם האלים משלילו׳ אלו שהמהלו׳ מהלות נורא

ש פלא עושה מהלה. דומיה ולו ימי׳ש לערכו  החכ׳ עד
 פלא עישה וזה מפלא יומר פלא ית׳ הבורא בפלאי אין

ל  במעס להללו ואיך פלא. היא ימ׳׳ש שעשה מה כל ד
 לחשוב וללב לדבר לפה לב׳׳ו א״א ובכולם עשיותיו נמיסי

 מהלה. דומי׳ לו לכן עשיותיו ופלאי נוראומיו פרסי כל
 עשייתו חצי הוא זהב מברזל העושה א׳ כי ובאו״א

 הברזל הפלא כל עושה ית׳ הוא אבל כולו ולא סלא
 מי באו״א אמר לדבר וההפכיימו ליש מאין והזהב
 קשה דהנס ונ״ל באלמים כמוך מי ה׳. באלים כמוכה

 ממש בהם שאין באלים כמוהו שאין זה הוא שבח מאי
 דאי׳ ע״פ ורל האלהי׳ מכל ה׳ גדול בפסוק קשה וכן

ע את א׳ מין שאל  ממש בה אין דע״ז אמרימו אתון ד
 דיכוס בחלמי׳ גוי להאי ע״ז ואתא מסרא נמית לא והא

ע לו השיב הוה וכן מסרא ויחות לעיז לברי׳  הש׳׳י ד
 הן הגשמי כח שבאמת ע׳׳ש כו׳ להסעותכ׳ זאת עשה
 של שמכחו להם הראה שהש״י רק הקב״ה של מכח!
 שיש ישראל חשבו מחלה כי כאן הפנין וזהו הוא הע״ז

 שר במפלת שראו ועכשיו בפ״ע העליוני׳ בהשר׳ כח
 הוא עמה עד להס שהי׳ שהכח מוכח ע״כ מצרי׳ של

 כמוכה מי וזהו כח בו שנתן הי׳ הקב״ה של תכחו ג״כ
 באלמי׳ כמוך מי וזה באלים כח שנותן ה׳. בחלים
 גדול כי וזהו וגזומק בו כופרים והס לאלים כח שנותן

ל אלהיס. מכל ה׳  אלהי׳ מכל הש״י גדולת שנכר ד
אלהי׳ לכל כח נותן שהוא במה

 בגמ׳ שארז״ל פ׳׳ד כו׳ ופחד אימתה עליה׳ תפול
 ע״ד וי״ל את חעאה א״ל מיפמד דקא חזיי׳

עד שובה שנ׳ כה״כ עד שמגמת משוב׳ גדולה שארז״ל

 כאן מאהב׳ כאן ל״ק אלהיך ה׳ אל כתיב והא כו׳ ה'
 זכיו׳ נעשין שזדונות תשוב׳ גדולה משאז״ל גס מירא׳

 דהא ודל כו׳ מאהב׳ כאן ל״ק שגגות נעשין תנן והא
 מקושר׳עס הסוב׳ יראה יראו׳ מיני ב׳ שיש מלי׳ בהא

 והיא אהבה בה אין רעה ויראה אזלין וכחדא האהב׳
 אימה ופחד אימתה עליה׳ מפול פ־׳ ורש״י כידוע מרחוק

 מרוחק שהוא מי נמצא הרחוק־׳ על ופחד הקרובי׳ על
 דקא חזיי׳ וזהו פחד נק׳ שלו הירא׳ אזי הש׳׳י מן

 את חסאה וא״ל כדל. פחד בבחי׳ שתשובתו וא׳ל מפחד
 נק׳ וזה שגגות מזדונו' לעשות רק מועלת המשוב׳ שאין
 קרובה משוב׳ וזו ומאהב׳ מירא׳ לעשו׳ יש ולכן חעא
 ופחד הרחוקי׳ על אימה אחרינא נוסחא יש ברש׳י והנה

 ס׳׳ש כו׳. ומוראכ׳ פחדכ׳ בפי יש״י וכ״פ הקרובי׳ על
 מימים דאגה ל׳ ומורא פתאום בעימות לשון פחד שפי׳
 פחד בבחי' מפחד דקא חזיי׳ הפי׳ ולפי״ז עכ״ל רבים
 רחוק הוא זו ובבחי׳ רבים מימים זו מהירא' רחוק שהי׳
ד  ע״ש• ונתקרב רחוק שהיה ודרז״ל כדל לרחוק שלום ע׳

ד  זו עם יעבור עד לא״י הירדן את ה׳ עמך יעבור ע
 המקווה המכלית שהוא לג״ע משם שיעבור קרת

 ושאר עד״ן ג*ן גי׳ ר״ת קני״ת ז״ו הארן.ע״ם לבאי
 שהג׳ע רמז סתום גי' ״מונית אלו תיבות מ״ג האומיו׳
 הכרובי׳ שהס המונע הסרת עם פתוח אז יהיה הסתוח

 ובית בירושלי׳ היתה גדול׳ חצר במשנה עוד כו׳ ולהס
ק קני״ת ז״ו ע״ס יעבו״ר ר״ת נקראת היתה יעז׳׳ק  יעז׳
 מפלה של ירושלי׳ על רומז מתכנסין העדי׳ כל ששם

 על להעיד מתכנסץ העדי׳ כו׳ ושם הדל הג״ע שהוא
 זו ה׳ עמך יעבור עד א׳׳י המורה. את שקיים הצדיק
 עד גמורי׳ צדיקים שהם הצלם בעלי ראשונ׳הס ביאה

 משלימי המשוב׳ בעלי הס ב׳ ביאה זו קנית זו עס יעבור
 זו סס נקרא לכן נוקבה הוא והדמות הדמות

ש5מו  הפסוק בפי׳ מ״ש ע״ד כו׳ יךיך כוננו ה׳ ד
 הדום והארץ כסאי השמי׳ ה׳ אמר כה ^

 שארז״ל ע״ד הענין כו׳ לי מבנו אשר בית איזה רגלי
 בשמי׳ דאלו וארן שמים ממעש׳ צדיקי׳ מעשה גדולים

 שמים עפחה וימיני ארן יסדה ידי אף כתיב וארן
 כתיב צדיקים מעש׳ שהוא בבהמ״ק ואלו א׳ ביד והיינו
 ה׳ מעשה בהמ״ק דאס ע״ז וקשה ידיך כוננו ה׳ מקדש
 צדיקי׳ מעשה נק׳ למה ידיך כוננו ה׳ מקדש כמ״ש

 הלא שמיס ספחה וימיני ארן יסדה ידי מ״ש קשה עוד
 הענין ונ״ל בדבור ונברא נעשו שמי׳ ה׳ בדבר כתיב
 מקיף ואור פנימי אור צריך דבר שלכל הידוע עי׳ד
 הדבור. ע״י המקיף ואור עובדא ע״י נשלם פנימי ואור
 פנימי אור להשלי׳ שמים לבריאת עובדא צריך סי׳ ולכן

 לא ארן בבריא׳ והנה המקיף אור להשלי׳ ומלולא
 שזה ארן ולא נעשו שמי׳ ה׳ בדבר רק מלולא כתיב
לה יתקנו שהם מ להתגדר מקו׳ לצדיקי׳ הקב״ה הניח

אור



בא דד צמח
 ט״ילמוד׳ שהצדקי׳ כידוט המור׳ למוד אורהמרןין£ע״י

 שמיס מורה ר!י וט״י חדשה ל)רן בוראים המור׳ בפשנן
 ״ש1ו נמןלב״א והארן כו׳ שמים השמי׳ וזיש חדשי׳

 במלולא בדבור אענה ר״ל כו׳ השמים אח אענה אני
 אור להשלים הארן אח יענו והם המקיף אור להשלי׳
ס שישלים כדי והנה כנ״ל דבור בבחי׳ לארן המקיף  ג

י אר! בריאת של הפנימי אור  הקביה צוה הצדיקי׳ ע׳
 ולכן מעשיות מצות ושאר הקרבנו׳ ועל בהמ״ק בנין על
 בבריא׳ שמשלימי׳ בבמי׳ צדיקי׳ מעשה בהמ״ק בנין נק׳

ק  של ידיו מטשה הוא באמת אבל במעשיה׳ או״ם א
ת׳ שהוא לעשות אלה״ ברא אשר כחיב רק הקב״ה  י

 העובדא ופ״י כידוע תקון ענין והוא לעשות לצדיקי׳ הניח
 שהס ע״י אוה״מ מתקנים הדבור ועיי אוה״ס מתקני׳
 השמי׳ וז׳׳ש לארץ אוה״מ מחקני׳ ית׳ דבריו פל חרדים
 ר״ל לי חבנו אשר בית ה1אי רגלי הדום והארן כסאי

 ידי כד״א עשתה ידי אלה כל הלא ובמלולא בעובדא
 שיהיו להיות יכול הי׳ וכן שלי העובדא נמצא ארן יסדה

 נאום ע״י ג״כ ארן בריאת שיר\׳ ה׳ נאום אלה כל
 על וחרד רוח ונכה עני אל אביט זה שאל רק ודבורה׳

מי ואור הדבור ידו על שיתוקן דברי  ; כניל הפני
 שם שנ׳ כ״מ כי נסהו ושם ,משפט חק לו שם סם

א ח״ו לדין הוא ד  ותמח וכן משה שם וימח כ
 שם וישבו בקעה וימצאו וכ״כ באהרן וכן מרים שם
 וכיו״ב. סדום לפורעניות ה׳ פני אח שם ממד אשר וכן

 ויראהו כחיב ולא ען ה׳ ויורהו תדשא במדרש אז׳׳ל והנה
 למחוק מר עשה ויאמר שיתפלל למשה ולמד שהורה

 התפלל עגל ובשעת מרים מים נברא למה יאמר ושלא
 להן וירפא ישראל של מרירומן השיי שימתק ואמר בזה
 ולא במדרש עוד וז*ל עכ״ל. מתוק ל׳ משה ויחל וזו

 .במעשיו מר הי׳ הדור לוי א׳׳ר הס מרים כי כו׳ יכלו
דז הדור• אל שב הם מרים כי המ*כ ופי׳ ע  שמשה ו

 ר״ל ממרים שם שם ג״ש דילפינן בנשיק׳ מחו ואהרן
 דין שהוא שלה שם ונמחק כו׳ וימררו ע״ש נקרא׳ שמרים

 כן . בהמחק׳ בנשיק׳ ומחה הוא שם וגחל קט! עיד
 ש״ם הוא שס מלח והנה ואהרן משה של שם נמחקו
 ומשפט מק לו שם שם וז׳ש בשמאל שי׳ם ומלח בימין

 הדין. ויומחקו בימינא ושמאלא בשמאלא ימינא לאתכלל
 המתקת על ורמזו נצטוו במרה דינין רז״ל רמזו וע״ז
 וזה . למעלה דין אין למטה דין כשיש כי לעילא ל הדין

 שבולח נא אמור הכחוב פ׳׳ד נסהו ושם ומשפט חק
 בימינא. שמאלא לאכללא יכלו שלא פירושו סבולת ויאמר

 ירחים דלא כוי ואהבח במקוניס כמ״ש הנסיון עיקר וזה
 בץ בדינא בין ואהבח כו׳ וכדי כו׳ טיבו בגין לקב״ה
 בעצמו ענין וזה כו׳ תשירה ומשפט חסד וכד״א ברחמי

 למדו ולכן הש׳׳י עבדוח מיקר והוא הדינין המחקח הוא
שס. וילן במקום ויפגע ועד׳׳ז כנ״ל בזה למשה מקב״ה

לצבי
 שהתפלל ערביה תפלח ע״י מדינה המלכוח שהמחיק

 כנ״ל פירושו נצטוו במרה אדומה פרה ארזיל וכן שם.
 ג״כ הוא שמימה הלכות וכן כידוע הדינין להמתקות
 ומשפט חק לו שס שם וז״ש כידוע דינין להמתקות

. בספרים וציע כנ׳׳ל נסהו ושם
ר מ א י  והישר אלהיך ה׳ לקול משמע שמוע אס ל

 ע׳׳ד רמז ס׳ ויאמר סי׳ שלא מה כו׳
ד מגילה במס׳ שארז״ל  קול בבת שמשתמשץ מנין פי

שמע מילי הני מאחריך דבר תשמענה ואזנן שנא׳  קול י
 או הן הן דאמר והוא בדברא אממא וקל במתא גברא

 אמה אס משמע שמע אם ויאמר והפי׳ עכ״ל לאו לאו
 שמוע אם אמורה. היא ממי יודע אתה ואין קול שומע

ל משמע  לאו או הן הן דהיינו א׳ לדבור שמיעות ב׳ ד
ה מסטרא עול ונ׳׳ל אלהיך ה׳ לקול הוא אזי לאו ד ק  ל
 אלהינו בעיר ומהולל ה׳ גלול ע״ש במתא גברא קול
ה ציון ע*ש בדברא אמתא וקל בזוהר וע׳  מחרש שד

ל הן הן דשמע דשכינמא מסטרא  מסמרי׳ מ״ע ד
 מסטרי׳ לאו ולאו . מרכבה מעשה הן הן פ׳׳ד דקב״ה

 השמיעה עיי כי תעשה בעיניו והישר מל״ת דשכינתא
 ואז אליו פניו את ומיישר להמשריע פניו מחזיר האדם
 הדבור זיווג עיי כי ורמז ביושר המשמיע רואהו

 שיצא דבור מכל הנוצר המלאך ווו הולדה נולד בהשמיעי
 ומלמדו פיו על לאדם נושק ההוא והמלאך הקביה מסי

ח בשעת כארז׳ל החור׳ סודות די המגיד וכענין מי ה  ל
 ■לאיק’ מעיינין כי בעיניו והישר ע״ד עוד ונ״ל זלה״ה.

 ־ דא״ק למצח יש׳׳ר אור ע״י הוא והתיקון העגולים
 זה ובדרך במצרים שבר יש כי יעקב וירא בפסוק וע׳׳ל

 למצותיו והאזנת משרי׳ תחזינה עיניך הפסוק סי׳
א כמ״ש חקיו. כל ושמרת  באק החקיק׳ ענין שהוא במ׳

 גילוי עיי הי׳ המצרים שמכוח ידוע כי כו׳ המחל׳ כל
ש לדצ״ך ממיוחסי׳ השמות  על שנתגלה באחיב עד

 ורשעי׳ טמאי׳ היו כי קדושתן לסבול יכלו ולא המצרים
 וע׳׳ל מזה תתיירא לא אחה אבל וז״ש הוכו. עיי׳ז

 לפניך ההולך הוא אלמיך ה׳ כי ס׳ על במ״א שכתבתי
ל יעזכך ולא ירפך לא ד  פעם בשום יעזבך שלא אף ו

 רופאך ה׳ אני כי קדושתו גולל עיי לרפיון מחוש ולא
 חורה ומלמדך רופאך ה׳ אני כי וז״ל שפרש״י וכמו

 אל נאדס האומר הזה כרופא מהם תנצל למען ומצות
 רפאות וכה׳א זה מולי לידי יביאך פן זה לבר תאכל

 החולי קודם א׳ רפואה אופני ב׳ עכ״ל.שיש לשרך תהי
 מבי ואופן הרפוא׳ עיקר וזה הבריאות שמירח והוא
 שמיר׳ רופאך ה׳ אני כי וז״ש סמים רפואת החולי אחר

 וכמ״ש הגוף וקדושת טהרת והיינו • כנ״ל הבריאו׳
 בישין מרעין דכל אסווחא דא תהי׳ קדושים בזוהר
 לסבול אמייה ועי״כיכול בישא• הזוהמא להסיר דהיינו

י משמפו שמוט אס באוס״א ימי. קדושתו ההארת ל ^
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ד לוח שמוע אם קאמר ולא בקול שמיפה חלה ט׳■ כ  ד

 מילוי עיי ובצירופיהן אחוון כ״ב הוא החורה בי העלן
 ששים נגד כידוע החורה אוחיוח רבוא ששים הם מילויהן

 נשמוח וגס מצוח בחרי״ג ונארגח ישראל נשמוח רבוא
 פר1 עד״מ גידים ושס״ה איברי׳ ברמ״ח היא ישראל
א ונקבה  אינם ואעס״ב גידים ושס״ה אברים מרמ״ח כ׳
 אז בי־וק׳ הדהר זיווג ע״י לא אם בדומה להוליד יכולין
 כן חליחאה נהורא ומולידין בדא דא נהורין כמשין
 מ׳׳ע מרמ״ח הוא '‘ישרא שנשמח אע״ש בזה הענין

 מצוח כעשי׳ להוליד יכולים אינס מ״מ מל״ח ומשסיה
ע מע׳  באוזן בה שמשפיע המורה הקול ע״י לא אם ו
 בדומה מצוח ומוליד כו׳ נהורין במשין כדין שומעת

 הכ״ב היינו המורה הדבור אבל באריכות במ״א כמ״ש
 להיליד שהזיווג רק בהחורה שיש כמו בנשמה יש אחוון

 ויכולה בהנשמה המורה אור המייחד הקול י ע״ הוא
 מקום בכל וז״ש מע״נו מצות חורה בדומה להוליד

דייקא בקולי משמפו
ל  רום*ן ה׳ אני כי כו׳ במצרי׳ שמחי אשר המחל׳ כ

 אדם צריך הי׳ ליי׳ ובאמת רפואות בורא עד׳׳ש
 מקור שהוא בהש׳׳י הדביקות כי וכיוצא סמים לרפואות

 לעול׳ בא שאינו הרפואה עיקר זה החיים וחי החיות
 לידי בא בהזוהמא מלובש שהגוך ע״י רק כלל חולי לידי
 בעצמו הש״י ע״י הרפואה הי׳ אם לידה שבא ואחר חולי

 הי׳ החיים למקור שיעלהו
ה בהזוהמא המלובש הגון> מחבעל  המדרש וז׳׳ל הג׳

וממכותיך כח לסבול יכול הי׳ שלא ההוא
כמדח לא ארפאך על וכמ״ש החיים קדושת אור

ב״ו ב״ו מדח הקב״ה בכור כל הכותי ביום כי שסוק
ל לי אותם הקדשתי כו׳ ומרפא באזמל מכה בפ׳ (עי

ה ברעיה רפוא׳ הש״י ברא ולכן בהעלותך) ט ק ה בדבר ו
מרפא בו מכה פבו מלאכים ע״י מרפא וגם סמים

שנתרפאו מרה כמו להיותם הרפואה על הממונים
ע״ש. כו׳ מר ען ע״י היגוף גון> בין הרפואה ממצעים

עצמ׳ המכה ולפמ״ש הממוניכ׳ עצמם והם להנסש
יכול שאינו ע״י הוא לרפואת המיוחדים העשבים עיי

הדביקות ליסטל בהעשב המכים והם זה י
היא והיא בהמקור רפוא׳ נק׳ וזה גדל לו נירים

העלאתו ע״י הרפואה וא״צ העשב כח מן השמים
 החיים למקור הטעם ומזה הגשמים שב
 המלאכי׳ שרפואת בזוהר כתוב
 שחחמרק צריך הוא מ״מ כי חוזרת והחולי נצחיים אינם

 הוא הש״י שמרפ^הו ומי החולי חוזרת ולזה הזוהמא
 וז״ש כנ״ל כלל זוהמא בו אין בודאי כי נצחייח רפואה
 בציון אס כו׳ אח מאסת המאוס וז״ש וארפא ה׳ רפאני
 בה היושב העש ע״ד פי׳ ׳v הכיתנו מדוע כו׳. געלה
הזוהמא למרק כדי בתחלואים תלוי והוא עון נשוא

 הקלוש בכח כנ״ל בע׳־כ ממתקה בא״י שכינה שהשראוח
 המאוס וזיש ־ מהזומא שמתעהר עון נשוא הוא ועי׳ז

 מדוע נ|דושה שם שאין נמצא נפשך וגעלה כו׳ מאסת
 מלאך ס׳׳י אפי׳ מרפא לנו שאין אלא עוד ולא הכיתנו

 בכתבים שמבואר ווו כנ״ל הרפואה הממצעים סמים או
 ״יהב עיד החולה את מעלים היו יל״י שם ע׳י כי

. ׳׳ידי׳ואוקמי׳ ׳לי׳ י לי׳ חי  •לי׳׳ידך •הב ונ״לגםמ״ש ד
 שם והוא כו׳ ישי ג*פ שמות מע״ב שם ג״כ הוא
 הוא יל׳י שם באמת כי . •ידך •לי ״הב ר״ח הל׳י

 הוא זו ובבתי׳ יוס!» של ארונו בו שהעלה כידוע המעל׳
 את זה בשם הפלו רה הערב והאמת השימוש עוב

 משפיע הוא זה שהשם החסד מדח כי כידוע העגל
 תמיד חסדים שעושה חסד איש כמו ולרע לעוב פעולתו

 לו< רע שיהי׳ אך חסד ממנו שמבקש מי לכל שמשפיע
 שבאמת אך ומרפאהו החולה את מעלה זה שם ולכן

מ למרק לו עוב והחולי הזוהמא המירוק  מעלהו הוא מ/
 הב וז״ש כנ״ל העלאתו עיי הרפואה א וממצ ומרפאהו

 לידו החולה של אצבעות ה׳ היד נתינת וע״י ידך לי
 יל״י שם הל״י שם של ה׳ מן נעשה אצבעות ה׳ שהוא
 החולי מ״מ אבל החיות. למקור ורע עוב מעלה שהוא

 וז״ש רע יגורך לא בי מהזוהמא מזכך אינו אס חוזרת
 הרל שמוח ב׳ ע״י יעלה מי ר״ל ה׳ בהר יעלה מי

 לעלות שיכול ור׳ל יעל״ה מ׳׳י תיבות בכל המרומזים
 בנצחיות שם לקום שיכול גם ר״ל כו׳ יקום ומי ידם. על

 מועיל ואז כפים נקי יהי׳ אס רק א״א זה הרפואה
 הרפוא׳ בנצחיו׳ ולהקימו להעלותו הנ״ל ידיך ל״י הה״ב
 ר״ל עליך. אשים לא כו׳ המחלה כל וז״ש ואוקמי׳ כמ״ש

 נפסק׳ וכבר רופאך ה׳ אני כי הזוהמא אח למרק כדי
 א׳ בדרך וכנז״ל והמצות התורה קבלת ע״י ממך הזוהמא

 חפש׳ בעיניו והישר כו׳ שמוע אס ויאמר באופ׳א
 דל*ט שועב אבן בדרשות ע׳ כו׳ המחלה כל בו׳

 בהם לצרך אלא המצות נחנו לא שאיי׳ל בעני; מ*ש
 או הצואר מן לשוחט לקב״ה לי׳ איכפת מה כי ישראל
 הגיע כמשרז״ל לחזק לצרך שפי' כו׳ מהעורך לשוחט
 וצרפתים כמ״ש וחלאה מסיג לבררם s לצ או לצרוך
 לחולי רפואות הם כולם שהמצות והעיקר כו׳ ככשך
 מה צדקת אס כתיב יח׳ עצמותו מצד אכל ע״ש הנפש

 הענין כל ע״ש כו׳ לקב׳ה לי׳ איכפת מה וז״ש לו חתן
 סמים ברקח הרפואה טעם יודע שהרופא שס מ*ש גס
שלה זה מ  ע״ש מתרפא ואעפ׳׳ב יודע אינו והחולה ו

ל נאמן רופא מלך אל כי פי׳ לפרש יש ועד״ז  נאמן ד
 ורחמן הרפוא׳ טעם יודע החולה שאין ואע*ם אחה
 .ויקרים ונוחים קלים בסמים מרפא שאמה ר״ל אתה
 כל וז״ש וקשים מרים בסמים מרפא האכזר רופא אבל

ל . במצרי׳ שמתי אשר המחל׳  שרפאחיך הרפואות ד
ה׳ אני כי עליך אשים לא מצרים שהם קשים בסמים

רופאו



לצביבשלחה׳ צמח
ע הנדל נמצוה מפאך מו ש ס א ט׳ ס מ המצו שמטט׳ו  מ

 כאו״א פי׳ טוד ויקרים טוכים ממים רפואות הם ההם
ק לטיל טי' • ב״י מפני ויקוצו נפסו

 ונוקד מא»״צ אמכם הוציא ס׳ כי וידטחם ערב
 משכוח נק׳ טרנ טנין כו׳ ה׳ ככוד אח וראימם

 שיצי׳׳מ וידוט זכים המוחץ הארוח נק׳ וכוקר המונזין
 כולם שידסו הדטח ניצוצי להטלוח כדי היו הנסים וכל

 וטרה נמשכת הדטח שנפל ט״י וזה ה׳ ימ״ש שהוא
 והי׳ לזה צריכין היו לא זכים המוחין היו אם אכל

 ר׳׳ל טרנ וז״ש יח״ש למציאותו הטולם חידוש מספיק
 הוציא ט״י ימ״ש מציאותו לידט לכם יש כנ״ל טרכ ׳ נח

 כמוחין נוקד כבחי׳ כשאמם ר״ל ונוקד מאמ״צ אחכה
 יראה טליהם וככודו ט*ד ה׳. ככוד אח וראיתם זכים

א כד  לקמן טי׳ פירושו היום די.ח יראו כטין טין כי ו
 מלתטה טל מלמטל׳ טל פרש״י הסל שככת ותעל חשמטו נקילי אם ר\ום כפסוק

 של חיכחן גדולה א־שנ״ט ז״ל וכמדרש ט״ש כו׳
 מוריד שהוא כשכילן מ*נ שמשנה הקכ״ה לפני ישראל

 הטל שככח ומטל שנ׳ הארץ מן וטל השמים מן לחם להן
 טל שהי׳ וטי״ז לח״ם גי׳ ס״ל כ״פ ט״ד דזה ורל טכ״ל

 שמסיי׳ וזו השמים מן לחם נטשה מלמטה וסל מלמטל׳
 המ״כ פי׳ טכ״ל טל יטרפו שמיו אף דכחיכ שם כמדרש
 מים ואין נרפידים ויחנו כו׳ כ״י טדח כל ויטעו סל טלה הארן מן שאף משמט הוא ריכוי אף

 ואמרתי לטם לשחות דהל״ל נשאלתי הטס לשמוח
 כארן מים לחח יוכל ה שאמרו ומסה מרינה מי שטנין

ז היא ציה ד  להמשץ יוכלו המורה שט״י ידטו שכנר ט
 ד^ר חסרח לא הזה וכמדכר וכמ״ש שירצו מה כל

 יש נק׳ זו נחי׳ אך מסרח לא דנור אפי׳ וכמשאז״ל
ם ליש. מיש מלמטלה ממשיכים שלהם שכאחטרוחא ה  ו

 סיוכל לראוח נרפידים כמ״ש המורה מן ידיהם רפו
 אם כקרננו ה■ היש וז״ש מאין יש ‘מנחי להם לימן אל
 הי׳ רוצים היו אם אכל ה׳ אח נסוחם הי׳ וזהו אין

 כמיש לחם שככמכ כמורה דלממא כאחטרומא ממשיכים
שנוחנים י ט״ מים שכט׳־פ וכמורה כלחמי לחמו לכו
 אומה להם ויוריד כידוט שכשמים לאכיהם ומפרנסין טוז

 ויחנו וז״ש כנ*ל לנסוח שרצו רק טצמה ההשפטה
 היה שלא ריל . הטם לשחות מים ואין כו׳ נרפידים

 דלחחא אחטרוחא מן מהטם לשמוח מים נחי׳ למטלה
 חנו ינשה אל ויאמרו מים. למטה להם הי׳ לא ולזה
שת/ מים לנו  למשה שאמרו י״ל רכים ל׳ חנו מ״ש ונ

 השכינה זולח כמשה כח אין סכרחם לפי כי ולשכינ׳
 וז״ש כנ׳׳ל י״ש מנחי׳ דכר כל כי ח״ו להפך וכן כ״י
 הני׳ל המורה הטכדוח הנה כי י״ל טוד רכים ל׳ מנו

חי׳ צריך ט נ מ כי ה  שאמרו טי״ל לנו חנו אמרו והם מ״
מה ור״ל כו׳ טוז חנו ט״ד חנו שאמרו מנו תימה כל׳

 לנו השפטה אומה . מים לנו למטלה נותנים שאנו
 מים להם לימן אל היוכל ומנסים מלינים וט״ז למיס.

:כנ״ל מנו קדימת כלי
י ה י א טד אמונה ידיו ו  צדיקי׳ ואורח טד״ש השמש נ

 אור ופי׳ היום. נכון טד ואור הולך נוגה כאור
 השמש אור אל השחר טלוח קודם המאיר נוגה כוככ
 הנוקר כל מלהאיר יזיז ולא הלילה כל אח מאיר והוא

 דרך כן נכון טל היום ויהי׳ השמש אור שימחזק טד
 ימי כל רצונו לטשוח הנורא כטכודח וכוונת׳ הצדיקי׳

 מפרד לא טצמה כוונה ואומה להם דרך הוא חייהם
ם נכון שזו הטליון כטולם מיחחס לאחר אף מהנפש  היו

 אין כן • השמש לאור נוגה כוככ לאור שיווי שאין וכמו
 ששניהם אט״פ לטוה*כ שכטוה״ז הכוונה כין טרך שיווי

 מ״מ הס א׳ מין השמש ואור נוגה אור כמו א׳ מין
 וז״ש .גדול אור וזה מוטט אור שזה מחחלפי׳ כמדרגה

 כטוה״ז אהTו אהכה ידים כחי׳ ר״ל ידיו ויהי כאן
 של השמש נא טד לכד אמונה שהיא רגלים כחי׳ הם

 . שלימה ויראה אהכה ידים לכחי׳ יחזרו ואז טוה״כ
 ואמונתך טוה״נ של ככיקר חסדך ככוקר להגיד פי׳ וטד׳ז

דו ויהי ז״ל כזוהר וטי טוה״ז כלילות  ידיו ויהיו אמונה י
א נימינא כולא דמליא כגין אלא לי׳ מכטי ד  והי׳ כ
חי׳ דזקיף ידו אח משה ירים כאשר  ומה שמאלא טל י

א דכולא טקרא דימיגא כגין אמונה ידיו דקאמר ד  כ
 ט״ש כו׳ ככח נאדרי ה׳ ימינך
 דר מדר הזוהר ז׳׳ל דר מדר נטמלק לה׳ מלחמה

 דרין ככל ודרא דרא ככל אר׳׳י חסרין
 נישא זרטא מהאי כהו דליח דר לן ליח לטלמא דאחיין
 דלחחא רדיורא אמר יצחק ר׳ קרכא כהו אגח וקכ״ה
 הארץמטלמא מן חטאים יחמו כחינ וסלי׳ דלטילא לדיורא

דז טכ°ל דאתי ומטלמא די; ט  האלה והימים מ״ש ו
 לננכסלטד וט״לכפ׳יחי ודור דור ככל ונטשי׳ נזכרים

ק פי׳  מדר יחכן וטפי״ז טי׳ש כו׳ לדור לה׳ יסופר הפסו
 זרט לטחיד אכל דטמלק נישא זרטא מפני חסרין דר

 ההארה ל׳ יסופר כנ״ל נישא זרטא יפסוק כי יסכדנו•
 ונממם כדיא אמת אוח שהוא ו׳ מלא לדו״ר לדו״ר לאדני

מח לי חא  אשר הכרית אוח זאת וטד׳זפירש״י כידוט או
 שיש חסר נכחנ רש״י וז״ל טולם לדי־ח כו׳ נוחן אני

 דורו היו גמורי׳ שצדיקי׳ לפי לאוח הוצרכו שלא דורוח
רשנ׳יי של ודורו חזקיהו של

ש ר ד מ  רחקו כי טול כי אכוחיכם מצאו מה וזי׳ל כ
 לא אכומיכם סימן כר׳ יודן א״ר מטלי

י מצאחם ואמם טול כי מצאו  להם אמרחי אני טול נ
 ויהי אלא כן טשו לא והס כוי תלקטוהו ימים ששת
 מצאו אלו מצאו ולא ללקוס הטס מן יצא השכיטי כיוס
 וז׳׳ל קנ״כ דף נהטלוחך הזוהר ט״ד ונ״ל טכ״ל. לקטו

דכ״נ כנין רחוקה כדרך או לנפש סמא יהיה כי איש
דמסאכ



מלצביבשלחה׳ צמח
 ליה דמסאכין פיון לעילא לי׳ מהאכין גרמי׳ דמהאכ

 חרעא אורמא מההוא רמוקה כדרך הוא הא לעילא
 דאיחרחיק אמיד רחוקה כדרך סא כיה אמידין דישראל
 ממקשרין דאחין כמה כפון ולאמקשרא לפון למקרכ

הי׳ פי פ׳ והא אר״י  רחוקה בדרך או לנפש סמא י
 כאן ליה ממאכין לא עד אר״יפאן מילין פרי דאמסזי

 העבירו׳ עומאח בפל הזה והענין עפ״ל ליה דמהאבין בחר
 העביר׳ לו מזמינים משובה עושה ואין עבירה כשעובר

 אבל פנ״ל רחוקה בדרך הוא ואו אומו ומשמאין פ״ב
 ביום ויהי ולפן העביר׳ לו מומינים אין א׳ בפעם

 מזמיני׳ אין פי מצאו. ולא ללקוע העם מן יצאו השביעי
 הי׳ שדעחס א[> השמים מן הראשון בפעם עבירה לו

 אלו כלומר אבוחיפם מצאו מה וו״ש לקעו מצאו אלו
 עול בי לוקעיס והיו השביעי ביום מן אבותיכם מצאו

 שצחרמקי מה ר״ל מעלי רחקו כי ובי ממני העולה היפה
 לא לפן .מצאו ולא פי הי׳ כן לא אבל רחוקה בדרך
 באזני ושים בספר זכרון זאס כחוב עול בי מצאו

 ע״ד הראי׳ וווג נעשה בספר הכמיבה ע״י פי יהושוע.
ש הלבנה צורם והתקין ראה  ערופה ראה והוא ועד
 לי השמיעי ע׳׳ד השמיע׳ זיווג היא יהושע באוני ושים
 מה לאונך השמע ופן יצא לא ע״ס קראה ארז״ל ולפן

 עמלק. זכר אח אמחה ממה פי ווו מפיך מוציא שאפה
 ייניק שלא עמלק במחייש תלוי הנ״ל בחי׳ בב׳ שהזיווג

 יוסף בן מאפרים שבא נון בן יהושוע שנק׳ והסעם משם
^ מסרח מאודני׳ ופוורא דגים שברפחו  נכוה האוזן ו

 פאן וז״ש פו׳ תשמעו לא ואם וז׳ש לאברים ממלה
צפשיפם ומחי שמעו ע״ד יהושוע באזני ושים

̂צת יתרו פר
 מרוחק שהוא מי על״מ מדין כהן פו׳ יפרו וישמע

 המלך אוחו שיקרב מאמין מינו המלך מן
 הוא אנשים המלן• שמקרב מה וסובר שפלותו מפני
 מפני מקרבם שהמלך הוא כן לא אבל חשיבותה מפני

 בזמן ר״נ יפרו וישמע וזו שפלים שהם אף רחמנותי
 ואינו מדין כהן שהוא א׳ הפכים ב׳ בלבו הי׳ ששמע

 ידו ופל משה מומן שהוא וא׳ להש״י. רא!'להתקרב
 ר״ל אלקי׳ עשה אשר כל אח שמע הוא פי יחקרכ

 שהם עמו ולישראל למשה ביצ׳׳מ לישראל נסים עשה בדין
ל פו׳ ה׳ הוציא פי ובאמת וגדולי׳ חשובים  במדות ד

׳ מחשבה נמגברה ואמ״ז הוציאם רחמנותו  שיתקרב י
 ויקח משה חופן יתרו ויקח וזה משה חומן שהוא ע״י

.וה לצד א״ע לקח לשון ל פו׳ למשה אלקי׳ עשה אשר כל אח באדא  פל ד
 ויצילני כד״א משה על הן עליהם שעברו ‘הדיני

רחמים הי׳ זה ישראל על והן וכדומה פרעה ממרב

 הרממי׳: שם ה׳ הוציא פי עבור גמורים רחמים גדולים
ל למדה׳׳ר מדה״ד מהפכים צדיקים ע׳׳ד באו״א  אף ד

 ראוים שאינם אומרי׳ עמהם עובה מסכים שמדה׳׳ד
 ורשעי׳ במדה״ר. להם מחן שהש״י רק הדין מן לסובה
 אומרי׳ הן במדה״ר להם משפיע שהש״י מה זה להיפך
 מדה׳׳ר מהפכים ורשעים ווו במדה״ד להם שראוי

 נתגייר שלא שע״י מלין כהן יתרו וישמע ווהו למדה״ר
ל אלהים עשה אשר פל אח והבין שמע עוד  במדה׳ד ד
 ה׳ הוציא פי מחשבה הי׳ .עמו ולישראל למשה אבל

 בבאר לישראל שעשה הסובוח ששמע באו״א במדה״ר
 אמר הדעת על יעלה והנה פמשרו״ל כבוד וענני ומן

 אמ׳׳ז פמ*ש אמ״צ להוריש׳ להש׳׳י הי' המצרים שננובעו
 לא במצרים הי׳ אס אך למצרי׳ ונשובה ראש נחנה

 יתרו ושמע הבין ווה כידוע עובה לשוס ראויס היו
 הי׳ עמלק ומלחמת המצריי׳ שנעבעו קי״ס ששמע אחר
 את עי׳ז והבין בעמלק הלחם להס ולמה כנ״ל לו קשה

 שאף הנ״ל המובוח ׳ל ר כו׳ למשה אלהים עשה אשר כל
ל ה׳ הוציא כי הוא עליהם מסכים מדה׳׳ד  ע״י ד
 לבו ונדבה לפך ראויס להיות זכו ועי״ז ממצרי׳ מדהיר

:למדבר לצאת  רות על המדרש ע״ד פו׳ יתרו וישמע כאו״א עוד
 עמו אח ה׳ יעוש לא פי אומר א׳ כשוב וו״ל

 אח ה׳ ימוש לא כי אומר א׳ וכתוב יעזוב. לא ונחלתו
 שהוא פעמים ב׳נ שמואל א״ר הגדול שמו בעבור עמו

 בעבור עושה שהוא ופעמים ונחלסו עמו בעבור עושה
 עמו בשביל זכאין בישראל כשיש איבו איר הגדול שמו

 ורבנן הגדול. שמו בעבור ובאין כישראל וכשאין ונחלתו
 הגדול שמו בשביל במו״ל ונחלשו עמו בשביל בא״י אמרו

ו המדרש ויפורש עכ״ל אעשה למעני למעני שנ׳ ד  ע
 באיזה ההוא בעת סי׳ אפכם אביא ההיא בעת כתיב

 לדעת מקובצים פולס שיהי׳ ר״ל אתפס קבצי בעת עת
 באגוד׳ פולס יהיו הש״י עבודת שהוא א׳ ולתכלית א׳
 הוא א׳ לתכלית פולס אצל שהולכת המחשבה פי א׳

 בעניני רק עוה״ו בעניני פן ולא ביניהם. אהבה מעורר
ד א׳ בדעת למובה שוין כולכם ומהי׳ הש״י עבודת  ע׳׳

 מה תאמר ואס גדולס ועד למקסנס אוחו וידע!
 שוי׳. כולנו נהיו אס זע״ו לנו יהיו והחשיבות התפארות

 הארן עמי בפל ולחהלה לשם אתפס אתן פי לז״א
 שצרץ ואיחא זע*ז. וחהלה שס לכם תחזיקו לא וביניכם

 לאלקי׳ עוז חנו ע״ד להשיי שמקבל הכבוד ליחן האדם
 וזהו .לישראל הכבוד ומחזיר הש״י עושה פן וכמו פו׳

ל שבוחיפס. אח בשובי  לי הכבוד אח ששבחם מה ד
 ולחהל׳ לשם אתפס אתן פי לפס. הכבוד אח אשיב אני
 יהיו הצדיקים פי וחהלה שם לפס אתן כי כתיב לא כו׳
 בך אשר ישראל ע״ד הש״י של ופהלה שס עצמם הם

וארן שמים ממעשה צדיקים גדולים וזשרז׳׳ל אמסאר.
סי״



לצבייתדוצמחה
 שכרא מה להש״י והמהלה השם גדול שיהיו סי׳

 כל לא השח״ל ואר! שמים שברא ממה יומר הצדיקים
 ליטול יכול שהצדיק סי׳ ויטול יבא השם אס ליטול הרוצה
 להשם א״ט :והן הוא אבל לטצמו. גוטלו אינו כי השם

שמהי׳ בארן אשר הגדולים כשם גדול שם לך ונממי  פי׳
 בפפרא ואמבלו וכלין היו כלא השם שאנשי בממשבמך

 קנה משארז״ל וטד״ז בארן אשר הגדולים כשם ווהו
 וזהו הטוב. השם עצמו שהוא ריל לעצמו קנה סוב שם
 סי׳ שים דוד ויעש ע״ד ולמהלה לשם אמכם אמן כי

 עמידין ארז״ל וז״ש להש״י ומהלה שם איע שעשה
 אשר שמו זה שנא׳ הקב׳׳ה של כשמו שיקראו צדיקים
 ונעשה נא׳ הפלגה בדור אבל עכיל צדקנו ה׳ לו יקראו

 שם אין וזשרז׳׳ל השם אנשי מעולם משר וכן שם לנו
 מזכירו. לא אחרים אלהי׳ ושם שנ׳ ע״ז אלא כאן האמור

 שם לו ומעש כר״א ולמהלה לשם הי׳ שקי״ס וטTו
 בוקע כמד״א למשה הש״י נמן השם והנה הזה כהיום

 עמו משה עולם ימי ויזטר וכדיא משה לפני ים
 למשה אלקי׳ פשה אשר וזיש

 ראה כד״א אלקי׳ נעשה שמשה
 ולישראל לפרעה אלהים <ממץ

 ה׳ יסוש לא כי הניל פ״ד עמו
 הי׳ שאם יעזוב לא ונחלמו עמו

ס  בלבד הגדול שמו בשכיל ק״
 למצרי׳. אח׳׳ז חוזרץ ישראל היו
 אמ ה׳ יטוש לא כי כשביל אך

 שהיא איי יעזוכ לא ונחלמו כנ׳׳ל זכאין שישראל עמו
 ארן להם לממ ממצרים ישראל אמ מציא ימ׳ נוזלמו
׳ הוציא בי וזו נחלמו שהיא טובה  מה שארז״ל וזו ס

 למען הי׳ קייס כי עמלק. ומלחמומ קי״ס שמע שמיעה
 עד שלם השם שאין כמשחז׳׳ל עמלק ומלנזמח כנ״ל שמו

 וזהו . עמלק של שמו שימחה
 הוציא ה׳ כי וליק ׳0 הוציא כי

מ ע׳׳ד לרמוז אמכם  אשרפדי
 הוציא כי וזיש ואלהיו גוי לך

 ישראל אמ ה׳ דסמום ההוא
 ממצרי׳. ישראל עם השם אם ריל

ודרז״ל אלהיך ה׳ ושכ וסיד
־ עצמו מוי׳ כביכול ושב אלא נאמ׳ לא והשיב

י ח  מלך לעילא בקדוש׳ וכהן מלך סיש בזוהר מדין כ
חסד בינה י  ולממא דאורקדמאה רזא ק״קכהן

 כהן וכסיל זקן מלך בן כמו ובסט״א כהן ומיכאל מלך
 . מדינים אשמ ל׳ מדין סד וכולא מדין כהן און כהן

 יעקב ומיהר דשמאלא מסטר׳ אוני בן קראה ורחל
 חמיו הי׳ און וכהן דימינא. מסטרי׳ ימין בן לו וקרא

 בדרג׳ ויוסף משה כי משה של חמיו מדין וכהן יוסף של
כאריבו׳. ע׳׳ש כחדא הרין ו״ו דאוס רזא קיימין חדא וךוא

 שם וכמיכ הגיה
 לו אמן עולם

 משה לימין מוליך
 כוקע מפארמו זרוע
 להיום לפניהם מים

: עולם שם לו

ה  שמשה עיי כי הגי
 השם לו ניסן

 שיהי׳מרככה אלקי׳
 ידע עיז הוי״ה לשם

כו׳: הוצי׳הויסאה כי

ח מ י  ע׳׳ל שלוחיה אחר צפורה אם משה מומן ימרו ל
מעכורו־ אחר לככם וסעדו כס׳ וירא כס׳ מ׳׳ש ^

 כי לקים כס׳ כאן ועדיש יע״ש. אחר ל׳ על סי׳ ע׳׳ש
ם מהכל קין שלקח ימירה מאומה הימה צפורה  . יעוי
 . אחור״־ם מדום אחר ר״ל שלוחיה אחר יאמר ועד״ז

 דרע דמסטריי אחוריים מדם מעצמה שלחה שלוחיה
 נכרי׳ כארן היימי גר אמר כי גרשם הא׳ שם א^ר : משה אשם ונקראמ משה שהוא להכל ונשאם דקין

 ע״דשאמר וייל לו. נכריה ג״כ אמ״צ והא והקשו
 ולהבל הקרקעום. נטל הוא כי באוירא פרח להבל קין
ת חלק היה לא א  ועכשיו לבן זמן באומו זכה לא ולהן כ

 אלהי כי אליעזר הא׳ ושם זה שם על גרשם קראו לגן שזכה
 מאוממו ליקח להבל הרג קין כי כו׳ ויצילני בעזרי אבי

 לאביו הנאמר כנגדו עזר לו להיום כדאי׳ עזר נק׳ שהיא
 עזרו לאביו שנמן בעזרי אבי אלהי וז״ש אדה״ר שהוא

 שרצה פרשה מחרב ויצילני .עזרי עמה לי נמן הוא
 קינא ופרעה כידוע קין גלגול שהיה המצרי עבור להרגו

 ובנומ המאומה. אם עוד שישא במצרי רצה רמסאבומא
 ימרו וגם קין נפש המצרי שהוא משה על סברו ימרו
 פרעה מחרב הצלו הש׳׳י אך לחם ויאכל לו קראן אמר

 אמ לשבס משה ויואל ודש מאוממו לו החזיר וימרו
 לו וימן קין רוח היה ימרו כי רוח בחי׳ הוא איש האיש.

: כו׳ צפורה אם
 אס סבר הי׳ ימרו ריל כו׳ למומנו משה ויספר

 רק אלהי׳ בשם היה לישראל עשה אשר הטובות
 כל אמ אמר ולכן . למדה׳ר מדהיד מהפכי׳ שצדקי׳

 ה׳ הוציא כי וזו למדה״ר הפכו והם אלהי׳ סשה אשר
 לו סיפר ומשה • אלהי׳ שם ע״י הי׳ מצרי׳ ומנום כו׳

 ולמצרי׳ לפרעה הויה עסה אשר בל אם אלא הוא בן שלא
 לז׳א ולמה הויה. שם עיי הי׳ המצרים מבומ אפי׳ ריל
 ישראל על מדה״ד לעורר שלא כדי ישראל אודות על

 הנסי׳ בל נפשו ולכן אלהי׳ בדין ראויסלהנצל היו שלא
 מהפכי׳ שהרשעי׳ ט׳׳י המצרי׳ המכום אפי׳ הוי״ה בשם

 שסרש׳י וכמו בנח נאדרי ה׳ ימינך ובמ״ש למדהיד מדה׳׳ר
 המלא׳ כל את לדא הוא שבן יימר מי קשה רק יעיש
 שמקבל מי כך דהענין ור״ל מ׳ מצאמכדבדרד אשר

 שם עיי וזה ידו על מסכים ומדהיד מהש׳׳י טובות
 לכמחלה בעול׳ רע שום ימצאהו שלא מחריב היה אלהי׳

 השפעו׳ שמקבל מי אבל להצלה. פעם בשום יצטרך ולא
 ומכולם צדיק רעות רבות כתיב ביה הוי״ה שם ע״י

 מצאמ׳ אשר המלאה עיי מוברח בכאן נמצא ה׳. יצילנו
 הוי״ה שם עיי שמושפעי׳ עמלק ושל הים שעל בדרך
 אשר דייקא• לישראל הוי׳ עשה אשר כו׳ ימרו ויחד ודש

 א׳אשראה זה כנ׳׳לכי בהצלה שנעזרו מצרים מיד הצילו
 לשון ויחד .כו׳ במדה״ד ממקיים העולם שאין הקב׳׳ה
כידוע אלהיס הוא הוייה כי מייחד שהיה אחדוח

ודש



מאלצבייתרוצמחה׳
 ר ר״ל לולהים מכל הוי״ה גדול כי ידעסי עמה וז״ש

מ׳ גדולמו  ימי ורחמנומו הוי׳ שם ע״י ממגליח יומר י
 שהולו הרשעי׳ על הדיגי׳ השפעח הן ר״ל לולהיפ מכל

 למדה״ר לוומו מהפכי׳ שהצדיקי׳ מה והן אלהים. שם מן
 טוכו׳ המשפיע ממנו גדול אלהי׳ משם ומ5שו ומושפעי׳

 שאם ר״ל עליהם ודו אשר בדכר כי כ״ה. הויה משם
 שמורד מי ממוייכ והדין דין שהוא אלפי׳ שם ע״י הי׳

מעע מן כמעט כמלך  ר!שומ מימומ מיני ככל לדונו ה
 שמהסכים מה הויה שם ע״י אכל כנג״מ מדה ולא

 גדולמו ניכר זה וכדכר מכנ״מ דנם למדה״ד הרשעי׳
 כו׳ ה׳ גדול כי וזה והרממי׳ המסד גדולמ שהוא

ף1 ן ף  כאן ידכר למה אוה״ח כם׳ הקשה כו׳ ימרו י
 כמו ימרו וישמח לה״ק ולא ארמימ כו׳ הכמוכ
 לפי הפירושים כ׳ והרכיכ ומי׳ כו׳ שפרש״יוישמח

 מדודין כשרו ונעשה כשרו נתמדד לרוכ שמח כשאדם
 א׳ מדריגה הם ארמימ ול׳ צדק גר כי הידוע ד ע״ ול״נ

 הפסוק מפס ולכן החרגוס עשה הגר אונקלוס שלכן
 ולא צדק. גר כמדרגמו לו הימה שהשמחה כלומר ויחד

 עכדו כמיכ וכמשרז״ל כו עוכדיס שישראל השמחה מעול׳
 כאן ל״ק כיראה. ה׳ אח עכדו וכחיכ כשמחה ה׳ אח

 עשה אשר הסוכה כל על אמ״ז ומ״ש כא״י. כאן כחו״ל
ש הוא מצריס מיד הצילו אשר מ׳ ד  לך נודה כענין ע
 שהוצאמנו ומל ט׳ ארן לאכומינו שפנחלס על אלהינו ס׳
ז פ׳׳ש כו׳ ד ע  כל כולל הסוכה כל על כאן יאמר ו

 ע״י שלימה סוכה הס כי והעמידוה ההוים הסוכומ
 וע״י ומשלטנוחם מצריס ממרומ מצרים מיד שהצילם

הסוכ מכחינים הרע
ך ו ר  פרעה ומיד מצרים מיד אמכם הציל אשר ה׳ ג

 שהציל לנוכח אמכם אמר כו׳ אח הציל אשר
ח אה סו  ומצרי מצרי מכל מצרים מיד ואיש. איש כל כפי

 הציל אשר • הכלל על המושל פרעה ומיד כו המושל
 שהוא מצראי מרום מהמוח מצרים יד ממחה העם אס

ה הצלה טד ע  נפשוח הצלמ כא׳ והצלה שפרש״י כמו מ
ש או לנוכח אמכם לז״א ד  כשלומה מחפלל הוי רז׳׳ל ע

 היו פרעה כזולח נמצא כו׳ מוראה שאלמלא מלכוס של
 לו שיהי׳ כדי הי׳ פרעה וממשכה כלעו׳ חיים ממצרי׳
 הצלח ר״ל . אחכם הציל אשר ה׳ כרוך וז״ש מכדים
 איש הל הצלחכם ה׳ מן כי כנ״ל כפרסות כרל נפשוח

 כאיש. הצלה וזה הש״י מן מושגח הוא אשר כפי ואיש
 שהוא המלטה מוראה ע״י הי׳ ככלל האומה והצלח

 כלל דרך העם אמ הציל אשר פרעה ומיד פרעהוז״ש
 הציג וה׳ פכדים לו שיהיו כדי להרג׳ שלא מצרים Tמ

 כהצלה׳ הגרם הי׳ שהוא אע׳׳ס ומעכודתו מידו אמכם
 הציל אשר ואמר כ״ידלפילא על הזוהר כשם סד״ש או
ם אס מכווני׳ דלעילא הע  מצרים יד ממחה לכם ה

:דלעילא מצרי׳ שהוא מצדם שלקנוח ממחה

ה ת  מכל ידעחי עמה פי׳ כו׳ ה׳ גדול כי ידעחי ע
ח׳ שהוא ה׳ גדול כ* אלהי׳  שפטים כהם עשה י

 גדול כי ידעחי ממה א״י לכדו. ה׳ גדול כי ידע עי״ז
 כי גדולחו היודעי׳ אלהי׳ מכל יומר גמורה כידיע׳ ה׳
 כי וז״ש .נעכדי׳ היו לא כרורה כידיעה יודעי׳ היו אם

 מהם ונפרע להעכיד שנמפתו עליהם זדו אשר כדכר
 כךנפרעי׳ מהעוכדי׳ שנפרעי׳ כשם כי שפסים כהם ועשה

 ידעחי א״י זאמ יכינו ולא ידעו לא והס מהנעכדי׳
 ראשוג׳ כהסכה כאלהוח מודים הכל כי ה׳ גדול כי מהם

 והכל הראשוני הסכה הגוים מלך ייראך לא מי כטעם
 כנמצאי׳ כהשגחמו כופרי׳ שהם אך כמציאוחו מודים
 מכירו וז״ש ויעכדו׳ אליה׳ יפנו שהנמצאי׳ כדי כידוע
 המודים האלהי׳ מכל מציאומ ככחי׳ לשעכר הייחי

 ט עליהם זדו אשר כדכר כי כיוחר ועכשיו כמציאומו
 אליהם שיפנו כדי השגחחו שהוא וזדו שכפרו כהדכר
 משגיח שהוא כיוחר ידעמי מהם נפרע כהשגחחו והש״י

 דאלהייא אלהא ככחי׳ היימילשעכר מכירו או וכליטל
 גדול כי כיוחר ועכשיו הרכ גדולח ניכר העכד ומגדולמ

 אלקי׳ מכל . ה׳ גדול כי וז״ש העכד גדולח זולח הוי׳
 עד״ש כאופ״א עוד .האלקי׳ מכל גדולחו מידיעמ ר״ל

ה׳ גדול כי ידעחי אני כי
 ויל״דדהל״ל אלהי׳ מכל ואדונינו שם והענין הג״ה

 אך ידעמי כי או יודע אני כי מורה אלהי׳
 נחן ימרו שארז״ל הענין להכין היכולח וכעל מקיף
 כי ידעמי עמ׳ כאמרו כע״ז ממש ושם כולם הכח׳ וכעל

 אלהי׳הענין מכל ה׳ואדונינו גדול רכ על מורה אדנ״י
 גדולה הש״י שנחן סכר ימרו כי הוא והחילוק ושליט

 לעכד׳ מעלה של לשריס וממשל׳ מקיף שאינו אדון שיש
 גדולמ יוכר העכד שמגדולח כרי ממש. כגופו כח וכעל

 אני זה ה׳ גדול כי וז״ש רכו אדון שהוא ע״י רק
 מגדולח אלקי׳ מכל ומכין יודע ידיהס ועל עכדיו על

 ידעחי עמה ומ״ש העכדיס וזולתס מקי^ הוא
 הייחילשעכרכו׳ מכירו וארז״ל אכלהש״י מלש הוא
 כר העכד מגדולח כנ״ל ר״ל ואדון אלהי׳ הוא

שעכדו סל ככיסול׳ כיוס׳ ועכשיו כנ״ל
מ׳ זדו אשר כדכ׳ כי וזו להס

 כח שוס להס נחן לא שהש״י כן מינו האממ אכל כנ׳ל
 שנראה ומה כו׳ אליליס העמים אלהי כל ט אלהוח

 ריעלהמין שהשיכ ע״ד הוא כשרים ממשלה להם שיש
 והענין כע״ז ממש שום אין נמצא ויאכדם לגוים משגיא

 החמחונ׳ מהמדרגה להם נמשך וזה להטעוח' כדי הוא
 הנמשך אלהו׳ כי .הוי״ה משם לא אכל אדרי הנק׳
 אלהי׳ נקראי׳ השרים אכל ממש אלקיח הוא הוי׳ משם
 משם נמשך והוא קדושי׳ מאלקיס המושאל שם ט״ד
דיו. על מלך אדנוח מורה זה שהשם אדני  אני כי וז*ש עי

. ימרו כמו לא כרורה יליעס ידעמי אני ר׳׳ל ירעחי
שאני



לצבייתרוצמחה׳
 ה׳ גדול כמ״ש שיעור כלי ווה ה׳ גדול כי יודע צי6ש

 אצלי העצמיות ידיעה היא הידיעה ו1ו מאוד ומהולל
 שידע ימרו כמו אחר עגין איוה הקדמת הכרח כלא
 בידיעה ואת יודע י5א אבל כג׳ל חלהים מכל ואת

ת׳ העצם שם בין כלל ייחום אין כי פצמיית  ובין י
 שמים וה׳ אלילים העמים אלהי כל כי כמ״ש אלו אלהי׳
 אדוציהו גדולת ר״ל אלהים מכל ואדוניהו לטיל עשה

ה׳ שהוא אלהים מכל יודע אצי וה ית׳ אדני שם  י
 אשר כל זה אחר כמ״ש כרצונו בהם ועושה משדדם

כו׳ עשה ה׳ חפן
ן  בדבר לאדם ידיעה יש כי ידעתי אני כי יאמר א

מהידיע׳ רחוק עצמו הוא אבל כך זה שדבר דע שי!
ם לבו שאין זו  לבבם והיה ימן מי בס׳ וכמ״ש לה מםני

 על עצמי אצי ר״ל אני כי ולז״א ע״ש הימים הל זה
 אצי כי וז״ש .כו׳ גדול כי יודע שאני מה זו המדרגה

 גדול כי בכח כבר שידעתי במה בפועל אצי עכשיו דיל
.כו׳ ה׳  כתיב הא צשמלמי לאלהים וזבחים עולה יתרו רקח

 בפסוק ר״א דף בזוהר וכמ״ש יחרם לאלהיס זובח *
 זבח תחפוץ לא כי עד״ש וצ״ל ע״ש כו' תחפוץ לא כי

מי כי ע״ד יובן ואמצה  וז״ש לך נתצו ומידך הכל מ
^ .נותן שאני כשואחנה אימתי זבח תחפוץ לא כי  א

 בזבח מפץ אחה אז הנותן אמה כי באמונה הוא אם
 קודם נשברה רוח אלהים זבחי זה אחר שאמר וזהו

 משלו כלום לו שאין הצשברה נכאה רוח לו יהי׳ הזבח
 ימרו ויקח רק ימרו וימן קאמר ולא ימרו ויקח וז״ש

 ומיד לאלהי׳ ונדכה נשבר לב בשביל שלקח כי׳ עולה
 ע״ד באופ״א לבדו לה׳ הזביחה אבל לקח מלהים
 יתחבר דאז צדק זבחי תחפוץ אז ו!״ל רי׳ב ד הזוהר

 דה׳ לשמא להוי וקרבצא שלים שמא אלהיס הוי״ה שס
אי׳ אנהי׳  מקריבין שאין עמה כי ע״ש כמדא רי

 שהכיר ע״י ולפ׳׳ז ע״ש אודנין יסלקון שלא אלהיס לשס
 ה׳ גדול כי ידעתי עמה הקודם בפסוק וחמר יתרו זה

 ומצאתי לאלקים וזבחים עולה ויקח לזה אלהי׳ מכל
 בעבור לאלהי׳ וזבחי׳ פולה ואמר ז׳׳ל הרמב״ן בשם

 אשר אמר משה כי הוי״ה את עדיין ידע לא שימרו
 הקריב ימרו אבל ה׳ ויצילם ולמצרים לפרעה ה׳ עשה

 ולפי שבמורה הקרבצות בכל ימצא לא וככה לאלהים
 עלה ע״ר עולה קימה לשון ימרו ויקח יאמר לעיל מ״ש

 שם והעלה שייחד לומר ורצה ה׳ במרועה אלהיס
 הוא ה׳ אלהים ה׳ כי לייחד׳ ב״ה הוי״ה לשם אלהים
 נשברה רוח אלקי׳ זבחי היינו וזבחים כו׳ בשמים אלקי׳
 ע״ב פ״ז ד׳ ע״ש בזה האריך מלך מקדש ובס׳ הנ״ל
 והניס כו׳ מודה לאלקי׳ זבח מפסוק הרמ׳׳ז הקש׳ וז״ל

 רז״ל על גם כי קושיימו לכד הסכא על ולא בצ׳ע
סרמנ׳׳ן מ״ש ועיין לה׳ קרנן טל מ״כ בריש ק שדרשו

ת בסוד ויקרא פ׳ ריש על ז״ל  יש דין מן ובר הקרננו
ש דברים וידוי אלא קרבן אינו מודה דהאי לפרש ד  פ
 דלא ועי״ל יצרו זביחת על מודה זובח בפסוק רז״ל

 אבל והקרבמו הקרבן הקרבן נדבת בשעמ אלא אמרן
 בה לן לית חברי׳ עם גבר דמשחעי בעלמא בדברים

 מזבחו וכי כפסוק מ׳׳ש לקמן ועיין שם הרמ״ז עכ״ל
. מודר זנח

י  כל כולל הוא כי פי׳ אלי כא דכר להם יהי׳ כ
 המחשכה במחשבתם להם הבא דבר וכל נשמות

 כתיב לא אלי נאים הזוהר וז׳׳ל כידוע אליו באס ההוא
 ידע הוי וכו׳ לגבי׳ אמי׳ דהוי׳ קודשא רוח בא אלא

 שהי׳ ע״י ע״ש עכ״ל לעייצא אצטרך ולא שעתא לפוס
 היי להם שהי׳ מה ודבר ישראל ס״ר מכל כלול משה
 מכול נבל וז׳׳ש אליו בא והדבר בנפשי׳ מרגיש הוא
 וזהו בו הכלולי׳ העם ר״ל עמך אשר העם גם אמה גם

 וצוך מעשה הזה הדבר את אם דייקא עמך אשר
 להעלו׳ שרוצה מי עד״מ כו׳ וגם עמוד ויכלת אלהיט

 גכור יהי׳ אם אף מאוד עמוק מצולה מע־ט יקרה אבן
 שם שיטבע להעלות לו יוכלו לא רכים הם אם ואפי׳

 ויחזיקו היבש׳ על בעץ קשור מהם א׳ שיהי׳ צריך רק
 האבן את יעלה והאחרון בזה וזה בזה זה אנשים בו

 7וצו ועד׳׳ז יקרה האבן עם א׳ אח א׳ יעלה זה ודרך
 ועי״ז חדא צוותא מלשון בו ודבוק מקושר שיהי׳ אלהים
 :בשלום יבא מקומו על העם כל וגס וכן עמוד ויכלת

 שארז׳׳ל ע״ד לכדך עשהו תוכל לא הדבר ממך כבד כי
מ והעצין זכות לכף העולם כל מכריע שהצדיק  עד׳

 שני׳ ככף ערך בן ואליעזר מאזנים בכף בו׳ כל יהי׳ אם
 כל אמ מכריע הצדיק הזה בדרך כולם את מכריע
 מאזנים הכף ר״ל הדבר ממך בבד כי וז״ש העולם

 הזה הדבר אח אם אח״כ וז״ש ממך כבד בו שההמון
 לעמוד שתוכל ר״ל עמוד ויכולמ אלהי׳ וצוך מעשה

 על הזה העם כל וגם עמדו על המשקולה ף5 את
 בלא נספה ויש במדרש רדל עד׳׳ש בשצום יבא מקומו
 מד בגבר עובדא כהאי מקומו משפט בלא משפט

 בטבריא לגבות טמיון גבאי בא בטבריא רהוה מצפורי
ם א״ל אני מציפורי הלא א״ל ממנו וגבה בי׳ פגע  ג

 שלא הפקוד׳ באה ממנו שגבה לאחר גבה אני מציפורי
 מקומו משפט בלא נספה שזה הרי מציפורי לגבות
 ומשפט לאדם טוב הוא מקומו שמשפט מזה היוצא עכ״ל
 שכל כדי במקומו דיינים להם לעשות צוהו ולכן אמת
 במשפט מקומו על ר״ל בשלום יבא מקומו על העם

בשלום יבא
ך צ ע י  כליות שמי חז״ל עד״ש עמך אלקי׳ ויהי׳ א

 וכוחן וכתיב חכמה נוכעות הי׳ אאע״ה של י
 אינו שאדם מדוח יש הנה כי צדיק אלקיס וכליות לבות
ה היא אם יודע שאדם נושה יש עד״מ רעה או טונ

מבזה



מב לצבייתרוצמחה׳
ה ס  אינו נ״כ הגאוה ומדת בלואיס בגדים ללבוש מ
 תאות לשם ויש לש״ש ושתיה אכילה יש וכן בלואים לובש
 י ע״ דבוק הוא אס הוא המבחן לזה וכדומה היצר

 היא בודאי היום כל ה׳ ביראת הזו המדה התנהגות
 היא בודאי ה׳ מיראת ידה על נפסק הוא ואם שובה
 מן המבחן ור״ל בוחן pא לשון ר׳ל ובוחן ודש רפה

 האבן רעים או טובים הס אס במדות וכליות הלבות
דז צדיק אלקי׳ הוא הזה בוחן ע  וכור לכסף מצרף מ״ש ו
 כי יועצות כליות רז״ל מ״ש וידוע ה׳ לבות ובוחן לזהב

 כליות נקראו כן שבשביל בהס קשור התאווני כא הכליות
 לעבוד יוכל לא בספריס וכמ״ש נפשי כלתה מלשון
 התאווני כח כי נשיס תאות לו שאין מי העלות עלת

 והכליות השי״ת לעבודת וחמוד כוסף דבר לבל מתהפך
 ועי״ז .השי״ת לדבקות תמיד כוספיס היו אאע״ה של

 הוא אס דבר כל עי״ז יודע שהי׳ חכמה נובעות היו
 אינו ההוא שהדבר רואה היי אס לא או השי״ת רצון

 ובזה לא לא ואס עוב שהוא יודע הי׳ לדבקות מתנגד
 לי יישב למען אמר פעס כי ודבר דבר כל מבחין הי׳

מי ופעם מתנות לי ימנו בעבורן  אס כו׳ מחוט אס א
 וז״ש העצה נבחנת הדבר ובזה כו׳ לך אשר מכל אקח
^ ועצת מו  ר״ל אלקיס בדבר איש ישאל כאשר כו׳ אחי
י׳  איעצך וז*ש שנו והחמוד בהכוסף העצה מבחין ש̂ו

 ויהי׳ לדבקוחך מתנגד שלא טובה היא שהעצה ותבחין
 ויכולת אלקיס וצון וז״ש תמיד ט בדבקומך עמך אלקיס

צוותא מלשון עמוד  כל רז׳׳ל ש עד״ בו' האלהיס מול לעם אתה היה
 וזהו השכינה פני מקבל כאלו רבו פני המקבי'

 השכינה ר׳ל האלהיס פני ר׳ל מול לעס אחה הי'
 שהס בדעחס כי האלהיס אל הדבריס אח אחה והבאת

 לפני הדבריס מובאיס ועי״ז השכינה לפני מדבריס
שטנה ז . ס ד ע  זוטרחא מלחא משה לגבי יראה אמרו ו

 מלחא יראה הי׳ בדורו משה אצל שהיו אותן ר׳ל
 אומר המודעי ר״א במדרש כו׳ בניה שני ואת אליו מגשח וייראו ועד״ז זוטרחי

 העולס וכל הואיל משה אמר נכריה בארן
 ע״כ העולס והי׳ שאמר למי אעבוד אני למי ע״ז כולו

 ככל תושב עמך אנכי גר פסוק לפרש ונקדיס בילקוט
 כי הקב״ה עס גר בעוה״ז הוא הצדיק ר״ל .אבוחי

 מלא הוא שהעוה״ז מפני בעוה״ז גר הוא הקב׳׳ס גם
 סגור והוא הזה בעולם ומכוסה מובדל והקב״ה גלולים
 ככל אני תושב וגס עמך אנכי גר ני וז״ש בעוה״ז
 נשמתי וגס עליוני׳ בעולמו׳ הם אבומי כי אבותי
ק אנכי גר אמר וגס משס מצובה א  ממני תסחר אל ב
 קדוש ממקוס חצובות הצדיקיס נשמח כי ר״ל ך מצות

צדיקיס יש וגס העוה״ז על בא וכשהצדיק וע7כ

 אין ואס העליון בעולס כמו נ״ר לו יש אז בעוה״ז
 שום לו ואין בעוה״ז לר הוא הצדיק אז בעוה״ז צדיקים
 באתכסייא בעוה״ז ג״כ והקב״ה בעולס דבר לשום צוותא
 הוא כ״ז עס כבודו הארץ כל מלא שהשי״ח אע״פ

 בארן אנכי גר אמר ולכן שכל ומכל רעיון מכל מכוסה
 כו׳ ונסחר מכוסה שאתה מפני דרכך למצוא עלי וקשה

 כמו מצוחיך ממני תסחר שאל ממך מבקש אני ולכן
 לזה זה ומגלים נכריה בארן זא״ז שמכירים גריס שני

 מצוחיך ממני תסחר שאל ממך מבקש אני וזה מצפוניהם
 לעבודת הקרוב והדרך להושיע אין שבלתך מפני

 בשמים נצב דברך ה׳ לעולם כמ׳׳ש עד־׳ז היא השי״ח
 הדרך וזה הקב׳׳ה של פה בדבור נבראו הדברס שכל

 פיו בדבור עצמו שידבק ב״ה השי״ת אל לקרב הקרוב
 א״ע לדבק יכול ועי״ז כידוע מכה״כ שהוא הקב״ה של

 אמר אאע״ה וגס באמח ובעבודתו ב״ה בהשי״ח
 טעו כד ת״א כו׳ אלקי׳ אוחי התעו כאשר ויהי

 ג״כ רומז וזהו לדחלחי׳ ד׳ קרב יחי ע״י בחר עממיא
 כידוע הקב״ה של דבורו היא הירא׳ כי הנ״ל למד׳
 בארן גר והקב״ה ע״ז כולו העולס כל משה אמר וז״ש
 כנ״ל באחכסי׳ שהוא מפני ה׳ דרך למצוא לי קשה ואז
 א״ע לדבק אוכל אני אופן באיז׳ ר״ל אעבוד אני למי

 ע״י ר״ל העולס והי' שאמר למי לז״ח ית״ש בעבודתו
 בו שיש הקב״ה של בדבורו שבעולם דבר בכל שאסתכל

.כנ״ל  עח הידעת עד׳ש נשריס כנפי על אחכם ואשא
 שונאת שהיטל׳ רז׳׳ל ופירשו סלע יעלי לדת

 הולד ויפול שתלד כדי גבוה סלע לראש ועול׳ ולדה אח
 על וארזיל בכנפיו ומקבל׳ נשר הקב״ה ומזמין וימות

סה או  בעובר גוי מקרב גוי לו לקחת לבא אלקיס הי
 נשרים כנפי על אחכם ואשא וזהו אמו מרחם הנשמט

 יכלו ולא לישראל גרשו שנא׳ מחמת שהמצרים על
 בכנפיו הקב״ה וקבלס כו׳ עשו לא צידה וגס להתמהמה

ם ת י י ה  כמו הסגול׳ ענין העמיס מכל סגול׳ לי ו
 בייחוס ההוא הדבר שאין ברזל השואב אק

 מצד ולא הכמות מצד לא בניהם שיווי שוס ואין כלל
 כל וכן זה אוהב למה טעס שוס בו ואין האיכות

 הסגול׳ מצד לישראל השי״ת אהבח ענין בן הסגולות
 וביושר בצדקתך לא וכן העמיס מכל מרובכם לא במ״ש
 בחירייח אהבה הוא חשק בכם ה׳ חשק וז״ש כו׳ לבבך
 .בבחכס נפשו חשקה בני שכס כמ״ש טעס שום מבלי

 וזהו ממנא נאה אחרת לישא יכול שהוא אף כלומר
 יה לו בחר יעקב כי פסוק פ׳ ועד״ז סגול׳ לי והייתם
 שס״ה הוא זה שס כי י״ה שס וחפס לסגולתו ישראל

 וזהו למעל׳ וכמ״ש כו׳ עבר ולא אדס וישב ל״ת
ל . העמים מכל סגולה לי והייתם ס כל כי ד העמי

מצרף



לצבייתרות צמח
 להכך הוא ובישראל . למנוש׳ רטה מחשבה להם מצר!:

 לו מצרף טוב׳ ומחשב׳ למטש׳ מצרף אעו רטה מחשב׳
 הסגול׳ צד טל וזהו יחחשב לא ובגויס בכסוק כדל למטשה

כדל טטם בלי
ה  אלין יטק: לביח לב״י ומגיד יטקב לבית מאמר כ

 כד׳איכה שאמר כה רש״א דכורין אלי! י לבי ג.קבי
 לבית תאמר כה כה יברכו יביכוכה וחסידך מברכו
 כד׳א י לב ומגיד דדינא מהטרא והיינו באמיר׳ יטקב
 דרחמי מסטרי׳ דאתו דכרצי! לב״י בריתו את לכם ויגד

 לבית מ״ש להבין ט״ב ט״ט ד׳ ימרו רזוהר טכ״ל
 משארו״ל לי־בין גם דדינא מכטרי׳ ע״ש באמירת יטקב
 טצמות ולא דוקא גידין למה דין כג קשים דברים ומגיד

 טצם כד״א הטצס תן נבראת אשה רז״ל טד״ש הטנין אך
 מסטרא דחתו וז״ש ודין קשיות בה ולכן כו׳ מטצמי
 וסרש״י גרם משבר רכה ולשון כתיב והנה . דדינא

 דאתו כיון רכה באמיר׳ לנוקבי וז״ש הגזירה קושי טצם
 נו והי גרם לשבר רכה אמירת צריך דדינא מסטרא
 מיחושא למימרינהו ובטי רז״ל וז״ש כידוט דינים המתקת

 כגידים. הקשין דברים ולזכרים מני׳ דלקבלי היכי כי
 ובפני רך בפני שטומד גוזמא טיד הוא הגידין וקשיות

 דרחמי משטרי׳ דאתו וז״ש רכים טצמם הם אבל קשה
 ין גיד לשון ויגד בריתו את לכם ויגד כד׳׳א מ״ש וטדז
 דרחמי מסטרי׳ דאתו דוכרנין בחי׳ טל בריתו אח כנ״ל

א ״ ו א  י ב הנשים י פירש .יטקב לבית מאמר כה ב
 דברים למשה לו אמר ת שהשי״ והטני! .הזכרים

 '5נקב̂ו בבחי׳ שהוא ומי גדול ונטימות גדול שנר שהן
 שהוא ומי לשכר טצמו להנאות ההם הדברים יקבל

 דקשת להשי״ת לטבודה הדברים לו יהי דכר בבחי׳
 דבר לא והלא נטש׳ ה׳ דבר אשר כל ישראל השיבו מה
 1תשי״נ שכלל הוא הטנין אלא כלל טדיין מצות שום ה׳

 שמוע. אם והוא ית׳ טבודתו טנייני כל הדברים באותן
 לי השמיטי מלשון הייחוד טנין שהוא בקולי תשמטו

 לשום א״ט ולקשר לייחד שלא בריתי חת ושמרתם וטד״ז
 • הטמים מכל סגולה לי והייתם בטולם אחר דבר
 יראת של אוצר אלא להקב״ה לו שא׳ן ׳ל שארז ט״ד

 והייתם וזהו חביב אוצר פירש״י וסגולה • בלבד שמים
 שום בטולמי להקב״ה לו שאין תטמיס מכל סגולת לי

 הכל שארז״ל ט״ד הארן כל לי כי הטמים מכל נחת
 הארן כל לי כי וזהו שמים מיראת חון שמים בידי
 הארן כל לי ידכם וטל הארן כל לי נותנין שאמם ור״ל

 הכל רז״ל מ״ש הוא !הטנין .לב״א נתן כבר הארן כי
 שמים יראת טצמו טל ממשיך כשאדם כר שמים בידי
 נטש׳ אזי הברואים יראת הבורא יראת שמטרידהו טד

 וממליך הברוחים מן משמים ומושגח שמים בידי הכל
 אזי כן אינו ואם זאת במחשבתו הכל טל הקב״ה את
חלא הארן כל טל אותו ממליך אינו מחשבתו לסי הוא

 האלן כל לי כי וזהו כו׳ והארן לה׳ שמים השמים
 וז״ל ( כו׳ כהנים ממלכת לי תהיו ואתם טונדא הוא

 ר״ש כהנים ממלכת הה״ד ט״ב לד ד׳ צו פ׳ הזהר
 דאמלכולה ממלכת אלא י אקל לא מלכיתכר״ים אמר
 כהנים מלכות אבל כלא טל ^בירתא לה וטבח כהנ
 שמים מלכות מלכות אקרי השמים מן דהא אקרי לא

 ומחבראן לה אמלנו דכתני ׳א כד ממלכת והכא ודאי
 ממלכת מלכא גנזי כל טל ממל^ת היא וכדין במלכא לה
 טל ממלכת וממאי בטלאי ממלכת מלכא יני ז כיי טל
 אזי המלכים כשממליכים הנהוג ט״ד טכ׳׳ל) טלמא כל
 אלא מלו של בראשו הכתר את משימין הטם כל אין

 הכתר את נותנין שבטם והיקרים החשובים הנהנים
 הכהנים הם שיהיו טובדא ג״כ וזהו מלך של ברחשו

 הכתר את ויגיטו הקב״ה מה״מ מלך את הממליכים
 שאתם כהנים ממלכת לי תהי׳ ואשם וזהו כ״י לראשו

 הנהנים תהיו שאתם ר״ל קדוש וגוי אותי תזליכו
 משימין הטם כל שאין בו'ד במנך כמו לא הגוי יגם

 כולם תהיו שאתם כנ״ל החש!ביס הכהניס רק הכתר
 הדברים חלה הטבודה הטניני כל כולל וזהו קיוש גוי

 משממות שיהי׳ פי׳ יומר. ונא פחות לא פירש״י
 הדכורא לבחי׳ וטובדות הנוק׳ לבחי׳ שכר הנ״ל מהדברים

 שכר אלו אצל יהיו הדברים אלה רק דבורים יותר א״צ
 לזקני ויקרא משה ויבא אח״כ וז״ש טבוד׳ אלו ואצל
 .ה׳ צוהו אשר כו׳ הדברים כל את לפניהם וישם הטם
 ציווים הם סאל׳ הדברים ל איך לפניהם ששם ר״ל
 נטשה ה׳ דבר אפר כל כו׳ הטס כל ויטנו אח״כ וז״ש
 שהי׳ ואפשר • כנ״ל לטובדא הנ״ל כל לנו שיהיו ר״ל

 דברי את משה וישב נוק׳ ׳ לבח רק כיוונו שלא כמה
 יהיו שלא דבריהם את השיב שמשה ר״ל ה׳ אל הטם

 ותו ה׳ בשביל ר״ל ה׳ אל רק נוק׳ בבחינת להנאתם
 הטם דברי את משה ויגד אח״כ שנשנה מה קשה לא

 ׳ כנ״ל הוא הפירוש משה וישב כי ה׳ אל
ח כ  הטס ישמט בטבור הטי! בטב אליך בא אנכי ה

 עדיין ראוי הי׳ לא שמשה פי' טמך בדברי
 אליך בא אנכי הנה וז״ש פא״פ נבואה למדרגת ומוכן
 החומר טכירת בטובי שאת' אף פא״פ נביחית בגילוי

 בדברי הטם ישמע בטבור שאמר וזה הטנן טב הנקיא
 ועד׳׳ז ישראל בשביל אלא אינה גדולתו ׳ל שארז כמו כו׳
 פירושו בלטם ומנו קם הטולס באומות אבל שארז״ל מה
 אף ישראל בשביל מאוד גדול׳ הי׳ משה שנביאות כמו

 שהיא אף בלטם נביאות כן . לה מוכן הי׳ לא שהוא
 כמו שיברכם בשביל שהית׳ רק לה רחוי הי׳ לא קטיה

 הטם אל משה וירד ישראל בשביל שהית׳ משה נביאות
 מה כתיב וייא ע״ב פ״ד דף הזוהר וז״נ אליהם ויאמר

 צטרא או לב״נ חדוותא אתי׳ כד דטלמא אורחא כי אמר
אתפדח לבא דהא למיסבל נול י לא מניה ידט לא עד

לשעת/א



מנלצבייתרוה׳ צמח
 ויאמר וכג״ד למסנל יכול קודם ממר וכשידע לשעתא
 ואף לכייהו ואמקו* לסבול שיכוליז כדי כקדמימי׳ אליהם
 שהחור׳ עד כו׳ נשמותיהן שפרחו לסכול יכול לח עפ״כ
 שנים אלפים כ׳ הוינא למגצא ועי הקב״ה לפני אמרה
 ונצן ישראל מכני איש איש כתיכ למגנא וכי כו׳ קודם
 עכדים ב״י לי כי כו' לאמר מדבר כ״י ואל כו׳ הגר
 חורת הה״ד נשמומיהן אורייתא אהדרח שעחא בי׳
מה ה'  פסוקים למה וצ״ע ע״ש עכ״ל נפש משיכת חמי

דוקא אלו
^ ר ד מ  האלה הדכרים כל את אלהיס וידכר ן2ב

 השכח יום את כור1 דכור וכן כו׳ לאמר
 ערות ודכור כו׳ כבשים שני השכח וביום ודבור לקדשו

 כולן יחדיו אחים ישבו כי ודכור מגלה לא אחיך אשת
 כו׳ הדכרים כל את כו׳ וידבר הוי אחת בבת אמרו
 1ועי״ לקדשו כו׳ וכור רדא דא דתליין הצי נקע .עכ״ל

 והיינו כידוע ומודווגי משמוים ו״נ1ד יסודות ככשים שני
 ישבו כי וכן במקובלים כמבואר מגלה לא אחיך ערות

וצ״ע אחים
מ. הוצאתיך אשר כו' ה׳ אגכי א׳ עבדים. מבית מ

 ויוכן ממצה להבעל חורין בן אתה ולא עד״ש
 הנדואי יהודה ירכ ע״ב כ״ב דן» קדושין הגמרא ע״ד

 לשיולי )וערי׳ מר על חלש . הוה יורשין לו שאין גר
 דגר לעבדי׳ א״ל עובא עלמא ליה דמקיף חוי׳ בי׳

 כחזקה לקנותו ופרש״י לביתא ואמעינהו מסאני לי שלוף
 גדול א״ד עב״ל אדונו כשימות עבדו שיהא מתכוין הי׳

 הי׳ גדול ופרש״י לחיים פירש ו)ה למית׳ פירש זה הוה
 לפיכך ההפקר מן א״ע העכד יזכה שלא בו ונזהר העבד

 ומר למיתה פירש והגר בו וזנה המיתה לפני קדם
הי' שלא תחתיו לחיים פירש זוערא  אדון בלא העבד י

 עבדים דס״ל וכרבנן הוה קען וא״ד עב״ל אמת רגע
 שם עכ״ל חורין בני עצמן קצו קענים בין גדולים בין

 רגע אף הייתם שלא עבדים מבית יאמר ועד״ז וע״ש
 מימת קודם ובכם אמכם וזכיתי וקניתי אדון בלא אחת

 נכנסין היו אחת שברגע המקובלים וז׳ש כנ״ל. האדון
 שהיו פירש לעולם נגאלים הי׳ ולא דקליפה הנון לשער
 השי״ת העבדות מן בעילין להיות ההפקר מן א״ע זוכים
 ר״ל חורין בן אמה ולא וז״ש עבדים מבית כאן וז״ש

 ניחא בהפקרא עבדא להיות חויין בן היית לא לעולם
 ציצית בפרש׳ ועד״ז וצ״ע הפקר מן א״ע שיזכה ר״ל ליה
 אני ופרש׳׳י אלהינם ה׳ אני בי' הוצאתי אשר ה' אני
 כו׳ נאמר למה עוד אלהי׳ ה׳ אני שכר לשלם נאמן ה׳

 מ״ש ולפי עכ״ל עליכם אמלוך חזקה ביד לא אס וכה״א
 פי׳ להיות כו׳ אמכם הוצאתי אשר ה׳ אני יאמר כאן

 אלהיך ה׳ ואנכי כד״א בא״מצ עודכם לאלהים לכם שאתי׳
 pM ההפקר מן בעצמכם תזכו שלא כדי מצרים מארן

אם הנ״ל שפרש״י וכמו כרמכם בעל אלהיכם ה׳ אני

׳ עליכם אמלוך חזקת ביד לא  עבדים מבית באו״א ט
 ודור המבול דור נשמות היו מצרים שיוצאי ידוע ני

 חפצנו לא דרכיך ודעת תמנו סור לאל שאמרו הפלגת
 והנימוס שמים מלבות עול עליהם מקבלים הי׳ שלא
 עבודת בחינת אצלם הי׳ ולא לעצמם המלכות מדת
 בבמינת נמבחנו השעבוד ע״י במצרים וכשנמכררו כלל

 ועד״שרז׳ל להשי״ת עבדים להיות יכולים והיו עבדות
 . עבדים מבית וז״ש העמים לעבודת עבודתי בין מראו
א  כתיב לא לתת לדקדק יש אחרים אלהי׳ לך יהי׳ ל

 בפ׳ לקמן עיין יחיד בלשון אחר אלוה נך יהי׳ לא
 שידבר יע״ש האלילים אל מפנו אל בפסוק קדושים
 הם והתאוות לתאוות עובד הוא נמצא א״ע לתעיבד
 אחתכשמשביע׳ מאוה ממנו וכשתעבור ונמהרים עוכרים

 אלהים רבים בל׳ לז״א אחרת למאוה עובד הוא
 את ה׳ ויגוף בפסוק משא כי כפ׳ גן לק ועיין אחרים

 אדם לו היעש׳ הפסוק פי׳ ע״ש. כו׳ העגל עשו אשר העם
 הכ״א והמה פשוט ופי׳ ופ״ש אלהי׳ לא והמה אלתי׳

 אפשר והאיר ב״א רק אלהי לא המת אלהים את העושים
 לתאוות שעוכד שמיירי הרל ולפי אלהי׳ יעש׳ שאדם

הי׳ לא כך הפי׳  סוכר והוא א״ע שעובד דייקא ל׳׳ך י
 הל׳ הפסוק וז״ש אחר׳ אלהים הוא וכאמת כך

 עבודת שכל פי׳ אלהים לא והמה אלהי׳ אדם לו היעש׳
 לתאוותיו א״ע עוכד הוא אא״כ א״א אחרים אלהי׳

 כל פרש״י .פני על העובדים פירוש והמה וז״ש כנ׳׳ל
 לא כודאי בממשבמך קיים שאני כ״ז פי׳ קיים שאני זמן

 מדעתך אל פונה כשאמה אבל אחרים אלתים לך יסי׳
 קדושים כפ׳ לקמן עיין אלילים עוכד אתה מכף אז

 שאדם הספרים עד״ש כו' לך יהי׳ לא כאו״א הצ״ל
 אנפי הן הצדיק של פניו ועד״ז אלהי׳ כצלם נברא

 הסט״א ונכנס הקדושה פניו מעל נשלוף וכשחטא שכינתי׳
 אדם פני על להסתכל אסור ולזאת .פניו על במקומו

 נדמ׳ אא״כ לאדם דורסת רעה חיה אין רז״ל וז״ש רשע
 פני על אחרים אלהי׳ לך יהי׳ לא וז״ש . כבהמ׳ לה

ל פצי על הסט״א ר״ל אחרי׳ אלהי׳  אלהים הצלם ד
 לא נגד אנכי ארז״ל ועד״ז .שכינתי׳ אנפי פני שתוא
 : אלהים צלם וזה הדמות את ממעט שהרוצח מרצח

׳ מ ג  יודוך מ״ד נשיאה דבי אפימחי׳ עולא דרש ב
 בשעה .פיך אמרי שמעו כי ארן מלכי כל ה׳

הי׳ ולא אנכי הקב״ה שאמר  עצמו לכבוד אמרו לך י
 והודו חזרו כו׳ אביך את כבד שאמר כיון דורש הוא

 מהכא אמר רבא שם עוד • עכ״ל הראשוני׳ למאמרות
 מסוף אלא דברך סוף ולא דברך ראש אמת דברן ראש

 אפרי׳ עוללת בס׳ והקשה אמת דברן שראש ניכר דברך
 ה׳ פעל כל פשיטא דורש הוא עצמו לכבוד אמרו מה

 אמה דברך שראש ניכר דברך מסוף מ״ש וכן למענהו
, יפ׳׳ש עצתו לכבוד שאמרו רק המה ששקר טען מי

מ״ל



מדלצבייתרוצמחה׳
 שאמרו רק קדמון שים מאמיני׳ הי׳ שאומו׳ דידוע ונ״ל

 ההההג׳ שמסר רק הפולם משגית ואינו הארץ את שעזב
 אלהי׳ נקראי' והס כרצונ׳ עושים והם מעלה של לשרים
 וזו בעוה״ז ב״ה הוי״ה בהמגלוס האמינו ולא אוזרים
 יחיד אינו שהוא בלבם אמרו נו׳ אנכי שאמר בשעה

 דהיינו עצמו לכבוד לך יהי׳ ולא אנכי שאומר רק הקדמון
 שאינו אומות מלכי כל כמנהג אותו רק יכבדו שלא
 הוא עצמו לכבוד וזו . אמר למלך עמו שיעבדו רוצה
 ג׳ דאיתא ע״ד כו' אביך את כבד שאמר כיון דורש

 הפצמו׳ נותן אביו ו1 וא ואביו הקסה באדם הותפין
 כל הלא וקשה כו׳ הנשמה בו נותן ׳ה והקב כו׳ ואמו
 לברוא יטלין ואמו אביו ואין הקב״ה מעשה הוא הגוף

 הענין מך וכידב בו׳ מיניך ראו גלמי וכמ״ש הגוף אש
 לכל ניחן זה וכא המבע בגי׳ אלהי׳ בשם נוצר שהגוף
 הקדושי׳ אלהי׳ שהוה הש״י מן העמי׳ אלהי ש״מ השרים

 היא הנשמה אך אלהי׳ משם בהשתלשלת בא זה וכנז
 ולזה בעבע שלא בעצמו נותן הוא ב״ה ״ה הו בפס

 לכבודו כבודם והשוה ואס אב בכבוד הקב׳׳ה הזהיר
 וכנשמ' חלהי׳ השם מן הכמת הם והאם האב כי ית׳

 והוא ומיוחד יחיד והיא אלהי׳ הוא וה׳ הוי״ה משם
 מלבדו עוד ואין וכנוייס שמות ופאר אלהי׳ בפס מתיחד

 שהוי׳׳ה מורה זה כי הראשוני׳ למאמרי׳ והודו שחזרו זזו
 הכל דבר סוף ע״ד ניכר דברך מסיף וז״ש האלהי׳ הוא

 ושס״ה מברי׳ רמ״ח ר״ל היורם כל זה כי כוי נשמע
 בסם ם תלו ורם ר״״ת ושס׳ה מ׳יע רמ״ח הן גידים
 זכרי פס ו״ה שס״ה שמי עס י״ה כידוע ב׳׳ה הוי״ה
 דברך שראש ראיה וזה זה בדמות החומר גם לזה רמ״ח
 הגשמיו׳ העשי׳ הוא דבר סוף ופי׳ אלהי׳ הוי״ה כי אמת
 בעשר׳ כלולי׳ מצ!ת התרי״ג שכל דאי׳ בארא עוד ורל

 שכר שיחן כדי היה המורה נתינת עיקר והנה הדברות
 להם להנחיג ברא לרעיב שכיא מה כל כי לישראל מוב
 כדי לישראל המורה נתן זה ובשביל הצפון עוב רב

 שנותן פשוע חשכו וחוה״ע להס להעיב ויוכל בה שיזט
 להעיב ולא לכבודו למעה כתורה

 ממצו׳ הי׳ וראייתם העוכ בשכר
 אנכי במצות הכלולה יו ס ראשונה

 פ׳׳ו מצות שעל לך יהי׳ ולא
 עוב שכר מגיע אינו בודאי

 בשעת שיהנה מפיי ועוה״ב
 חשבו כן העובדא מגוף מעשה

 להם יהיה לא המצות כל שעל
 מצוה על שצוה ומה לעתיד שכר

 עמיו ברכות שרוצה מלך כמו זו
 דורש הוא עצמו לכבוד אמרו לכן מלך הדרת עם וברוב

 לכבדם מחוייב שהבן ואם אב כבוד מצות כששמעו אבל
בהעובד׳ משבו ואמו שאביו והאמת לעול׳ שהביאוהו על

 וכיון באויא הגייה
 מצות ששמעו

 שזה ואס אב כבוד
 כמ״ש מחייב העבע

 ואעפ׳־כ אב יכבד בן
 למען שבר בה כתיב
 כל מ״כעל כו׳ ייעב

כן המצות

 אבי כוון כלום חוללתי בעון הן כמשז״ל להנאתה זו
 הש״י שנותן בוודאי אלא יכבדם ולמה להנאת׳ אלא ואמי
 חזרו לכן ג״כ הנאה בה שיש פופדא מל סוב ‘שכ־

 שינחלסש״ע שבשביל שבודאי הראשוני׳ למאמרי׳ והודו
 מסוף אמת דגרך ראש מהכא אמר ורבא ברח ולהעיב

 שלכבוד שסברו דל אמת דברך שראש ניכר דברך
ו למצוה צוה איך כי דורש הוא עצמו  של שנפשו דבר ד
 המצות שכל שיסברו כלי אלא ציווי בלא מחמרת אדה
 וחם אב כבוד זו מצוה סוף שראו ודחר נוח׳ הס

 ושיגדלוהו בו ועפלו העולם לאור שהוציאוהו שהעפה
 באפשרי הי׳ הזה סעעס ומן בנים גדול צער להם והי׳
 ולכן בנים גדול בצעי יסבלו מלא כדי בפ׳׳ו יפסקו שלא

 שראש ניכר דברך מסוף וז״ש אתת והמי׳וה בחציה נצעיו
 היא ואם אב שכבוד דברך מסיף באופ׳׳א אמת דברך

 אביך את כבל שבקלית קלה וס״ו שבחמויו׳ חמורה
 ובמדרש חריך שכולו לעוצס ודדז׳׳ל ימין יאריכון למען כו׳

 מל ללמדך שכק־יות יבקלי־ שבחמורו׳ זורה בח לך פרע
 שלא אביך את כבד וז״ש ימיס אריכות כהוא המצות כל

 אוכל אתה שאף לכביס צ“וא ירני׳ת׳ שכיוונו מאמר
 לעילם לך צפון פניך וחעפ׳׳כ בעוה׳־ז המצות מפירות

 ור״ל ימיך יאריכון למען וז״ש עוב שכולו חרוך שכונו
התצור כל שכר

 עילאה מאחר פסלו הזוהר ז׳׳ל פסל לך מכישה
 ראיהו דקדושה פסולת פסל קדישא אחר מההוא

עכ״ל אחרח דעפווא רזא
 מעש׳ כשאוחזין כאן ל״ק בגמ׳ כו׳ אבומ עון פוהד

 מיושין דאסאוחזין ס׳וקשה בידיהם אבותיהן
 דאית׳ ונ״נ אבותיה׳ בטון ולא בחעאס מתים ערירוס
 בחומש מביא ורדי כו׳ אהרן בני מחו מה מפני פלוגמא

רדי ע״ש  במעש׳ מיתה נגזרה אלו על שגס הנותרים פ
 להשמידו ה׳ התאנף ובאי־רן שני אררן שעשה העגל

 חזינן נמצא עדל כו׳ מחצה בעלה משה של וספלמו כו׳
 לא שבנים הוא דהאמת מ“לק אבל אביהם. בטון שמחו
 גם שיחעאו גורם אביהם שמעא רק אבות תל יומתו

 לאוחו ראוי דוד הי' לא משארז״ל על ראלשיך ועד״ש הם
 יומתו לא יחעאו אעדכלא הבנים אם אבל ע״ש מעשה

 אבותיהם מעשה ין כשאוחז וזו
 ירשו אבות מעשה ע״ד בידיהם שאוחזין ע״י הג״ה

 וגורם החעא את שיורשי' בני׳ אבותיה׳ למעש׳
 עצמן בחעא וימותו שיחעאו להם רוצים ואינם בידיהם
ת לאבדם אביהם שברא המשחית ע״י וזה הירוש׳ עד
ואוחזין הבנים וירשוהו בעונו אביהם להם שהניח
 כשאין כאן וירושה אחוזה מל׳ כמו בעיניהם חשוב
המשחית את אביו שביעל אוסזין רצונם ואינם ממון

ויכולין וכדומה תשובה ע״י צדקה בהם לע״וח
: לריקים להיות הבלים , ס״ת לקנות

ומשלת



מד לצבייתרוה׳ צמח
ם ל ש מ ם כס׳ זז״ל ׳1כ שויא־ו אל ו ר ק  בעצין ע

 שכר להם משלם שהקכ״ה הרשמי׳ עונש
 כאנדן העכירו׳ על שיענשו כדי המע״ט על כעוה״ז !מנין
 )ה דורות לדורי כה ונידונין כו׳ המינין וכארז״ל נצחי
טן  הנעכד לסי נערכי׳ הדכרי׳ כל היו אם השכל לפי נ

 ככודו עיני למרות החוטא וכוונת ונורא גדול מלך שהוא
 א!> וככ״ת נצחי ית׳ שהוא כמו נצחי עונש שיהי׳ ראוי

 כמלך א^ מימה חייכ הוא נזק שום ית׳ לו מגיע שאינו
 לפי אכל נצחי. שיהי׳ערשו ראוי זמני שהפעל כ״ווא^

 על ולא החסד צד על נצחי השכר משלם שהשיי הנ״ל
 יגיע למה העוכד לערך הדכרים כל כי החיוכ צד

 והא זמני והוא זמני הפעל הלא נצחי עונש להרשעי׳
 מעשה מה פשעיך ורכו כו מפעל מה חמאת אם כתיכ

 ע״ש עכ׳׳ל כלום ית׳ כו פועל החטא שאין נמצא לו
 ראוי אינך ועי״ז חטאת אם הוא כך הפסוק שפי׳ ול״נ

 כעצמומו כי כו מפעל מה כנ״ל טוכו ממדות לקכל
 הטוכ כמדת פוגם שאמה רק כלום הזה הפעל אין

 לקכלו ראוי שאינך על לן להיטכ יכול שאינו להיטכ
 כמ״ש עכדין ולא עכדין ׳ פ מומם. כניו לא לו שחת וע״ד

 פשעיך ורכו וכן לן לאוטכ יכול דלא עכדין כזוהר
 ימ״ש לעצמו לו מעשה מה כככודו פוגם אמה שעי״ז
 ומוכיומו כפנימומו כו ר״ל מפעל. מה אצל כו מלת ונקט
 ר״ל מעשה מה אצל לו ומלת הטוג מדת נגד שהוא
 שהוא הככוד נגד שהוא וכחצוניות כגלוי הוא עשי׳
 פוגם הוא מ״מ אכל כגילוי לו מעשה ומה וזה כגלוי
 וראי׳ הנ״לו הפ׳ מן ולק״מ עליון וכככוד הטוכ׳ כמדת

 העוכד אל ולא הנעכד אל נערך העונש שיהי׳ הנז״ל על
 כו׳ כקרכך אעלה לא כי כו׳ לפניך מלאך ושלחתי ממ״ש

 פיו את ימרו אם הכליון מן שחשש הרי כדרך אכלך פן
 מ״ש רק הכליון מן נצולין יהיו מלאך ע״י ואם עצמו ית׳

 כזה הורה לפשעכ׳ ישא לא כי כו׳ מפניו השמר אח״ז
ת׳ הוא שילך טוכ יומר להם הי׳ זו שככחי׳  כעצמו י
 אמר מ״מ אכל המלאך. כן ולא לפשעיה׳ שישא עמהם

 עונש׳ יהיה שלא מלאך ע״פ הנהגתם להם שטוכ הש״י
 עצמו ית׳ פ*ו את וכהמרות פיו את כשימרו גדול כ״כ

 • הנעכד אל נערן שהעונש הרי חיו חרון כליון
ר ו כ  מלאכמך מעש׳ ימים ששמ לקדשו השכמ יום אמ ז

 עדשרז׳׳ל והענין ה׳ עשה ימים ששת כי כו׳
 שכמות כ׳ וענין נגאלים מיד שכמות כ׳ שמרו אלמלא

 דאית׳ ע״ד י״ל וכאופ׳א ומלכות יסוד שהוא כספרי׳ עי׳
 כידוע וכמלכות וכז׳׳א כעמיקא א׳ שכמים ג׳ שיש

 ואח*כ ימים ששמ הזמניות קודם הוא דעמיק שכת והנה
 כמ״ש עמיק נק׳ שלכן להזמניות כ״י עצמו העמיק

א וגחגלה כמ״א  שכמ ואח״כ . ימים ששת שהוא ד
 דוקא צריך ולכן כידוע ז״א כיסוד כשמחחכרת מלכמא

ימים ששת לאחר וא׳ הזמניות קודם א׳ שכמות כ׳

 ראשון שכת ועשמר ימיו כל שכת שמר שלא מי איל
 ימים ו׳ לאחר שהוא מלכות ככחי׳ שכת עדיין קיים לא

 שכמ ראשון שכמ אזי שכמות כ׳ כשמשמר אך דוקא
 הוא ואז מלכות שכת ואחריו ימים ששת ואחר עמיקא
 לקדשו השכת יום את זכור וז״ש כראוי. שכמ מקיים

 ז״א כחי׳ נגד מעשה ימים ששמ כו׳ עמיק כחי׳ נגד
 ששת כי מלכות. שכת נגד כו׳ לה׳ שכת השכיעי וכיום
 שצריך הטעם וזה השכיעי כיום וינח ה׳ עשה ימים

 בו שמעשה ימים ששת לכינו כינו שיהיו שכת לקיום
 שמר שלא מי אכל הנ׳׳ל השכמות כ׳ והיינו מלאכה.

 קדושה שום אין אז מלאכה כהם ועשה ימיו כל שכת
 לימים צחשוכ ואין שכת מהשארת שלו המלאכה כימי
 שהשש׳ שי״ל מלאכה• מעשה ימים ששמ מקיי׳ ואינו כלל

 הזמניות קודם הוא אשר העליון השכת מן ינקו ימים
 מקדושת המלאכה ימי כהששת הקדוש׳ המפשטות ויש

;כידוע העכר שכת  מקרא כו׳ למע׳׳כ זכרון הנחלנו שכת. ליל בהדוש
 הרמכ*ן עד״ש הענין ליצ׳׳מ זכר קודש י

 היית עכד כי וזכרת שכת אצל כמיכ שניות שכדכרות
 השכת. יום את לעשות אלהיך ה׳ צוך כן על כו׳ כאמ׳׳צ
 ששת כי נא׳ הראשוני׳ שכדכרות ועוד זכ״ז מלוי האיך
ק שמים כו׳ עשה ימים א  שכאמת ומי׳ כו׳ כן על ו

 לשקר הרוצה רק . עולם חדוש לזכור ככדי הוא השכת
 יציי׳מ ע״י רק העולם מחדוש יודע ומי עדותו ירחק

 וזכרת וזהו העולם כרא שהוא ואמונתו אלהומו נתגלה
 מעם מאמץ ועי״ז מ׳ ויוציאך כאמ״צ היית פכד כי

 הזכרון נמצא כו׳ צוך כן על כו׳ ימים ששת כי הנאמר
 ידע שלא חדש דכר לאדם שאומרי׳ כמו הוא כמע״כ
 שראה דכר אכל למע״כ זכרון נק׳ וזה ראהו ולא מעול׳
 .זכר נק׳ וזה וידע שראה מה להזכירו רק א״צ כעצמו

דז ליצי״מ. זכר וז״ש ע  נכנס כי היין על זכרהו משרז״ל ו
 שמביא היין ע״י שכת סוד שמתגלה והיינו סוד יצא יין
 ולזה בפה מוציאיהם על וכמשז׳׳ל הזכרון ועי׳׳ז הדכור על

היני אגבריחמרי׳ עד״ש וכן היין על דוקא  אדרדקיכי
. דלימרי

ן ע מ א דציג הזוהר דל כו׳ ימיך יאריכון ל בד ט  מ׳
 אלא ימים אריכות כמיכ הקן ובשליחות

 ובגיד כחדא ושמור דזכור רזא ואמא אכא ואם אכ כבוד
 תשלח שלח כתיב הקן ובשלוח .ימיך יארכון למען כמיכ

 רשות בי׳ אמייהב דלא עלאה דעלמא רזא האם את
 - בי׳ ואסמכלומא שאלמא מגו לשלח אצטרך לאסתכלי׳

 ראשוני׳ לימים נא שאל כי דכמיב לן תקח הבנים ואת
 מקצה לעילא אכל .כו׳ קצה ועד השמים למקצה כו׳

 למען לך ייסכ למען לישאל מרעיונך משלח השמים
 לכולא דאוסיכ אמר ההוא ייסכ אלא כמיכ לא איסיכ
כמה ימים והארכת וגניז דשמום עלמא ואיהו

יכתיב



צמחה־
 . ננצ״ל הוא דנ״נ נרשותא לך מקס דכחינ

*?f f אמרחי א״א3 אלא ניאוף אין רש״י פי׳ סנאף 
 וינא כד״א פיא׳ חור׳ כלשון נקרא ווג1 להנ׳

 הוא בלילה טמה וישכב כד״א שכיבה כלשון וגם אלי׳
 בל׳ נקרא ובטהר׳ בקדוש׳ הוא כשהזווג הוא והפגין

א כיאה ד דז הביח אל והבא כ ט  אשפי לביסי שאר״י ו
 יצה״ר כלי אחח ככחינ׳ ששניהס כלומר .כיפי ולאשפי
 ד5 כהזיוג כשיש אבל < הבהמיוש פאוח והמא1ה ופאוח
 טם שוכב כל כד״א .שכיב׳ נקרא הבהמיוח פאווח
 כיאה שהוא זקופה קומה מבחינ׳ א״ט שמוריד בהמי

 וזשארז״ל .כפופה בקומי שכיבה לבחי׳ זקופה בקומה
 בכל כחיב ולזה .זקופה בקומה קוממיוח אפכם ואולך

 ט׳ אנזופו אח ישכב אשר ואיש .שכיכה לשון הטריוח
 שכיכה הנאוח לכד כי ניאוף לשון כפיכ איש כאשח רק
 אשח שהיא טל מרובה ופאוה יפיר׳ אנזרח הנא׳ לו יש

 וניאוף גניבה היאוח לו ויש ימחקו גנובים ומים איש
ח וכל  טל ממשיך הוא זאח אשפו טל לבטל שיש הפאו

 נקרא ולכן לבדה שכיבה מהנאוח יופר גרוט והוא טצמו
 ומפריד אלוף מפריד נרגן שהוא טל יאנף פן מלשון ניאוף

 רוגז והוא לאשפו איש כין שהי׳ בריח וכריפוח האהכ׳
א ומקנא טלי׳ באף כד״ פה.  ואט״פ אשחו אח וקנא או

 מהנאוח הנקב׳ ההנאוח לו קדם בי הוא כאן קודם שהנון
 אופיוח מן וכא׳ הנקבוח אופיוח מן וג׳ הנ״ל הפירוד

 הוא אל שם כי . אלו״ף מפריד נרגן והוא הדכורין
 גימ׳ נוקבא הגבור׳ מדח אלקי׳ ושם דכורא החסד מדח
ם אל פנים במזירפם ובהחייחדם .פ׳׳ו  קודם ו׳ פני
 ביניהם מפריד אלף מפריד ונרגן אלו״ף ונטש׳ לפ׳
 כידוט לנוק׳ ז״א בין כ״י פרודא וטכיד ודין רסד בין

 כי כנופיכם טל אפקוד לא ד׳ בהושט הפשוק סי׳ וטד׳׳ז
 הזונוח טם הם כי פנאפנה בי בלופיבם וטל פזנינה
 וכשאין יפרדו הזונוח טם בטליהן כי ופרש׳׳י יפרדו
 כי טב״ל אשפו בודקין המים אין מטון מנוקה האיש

 לקמן וטיין .דכורא-חסד אל שם מן א״ט מפריד רוא
 במס׳ שארז״ל וט״ד מ*ש ט״ש אוחו וראיחם בפסוק

ח דף גיטין  . ונחלחו איש וביפו גבר וטשקו מ״ד נ׳
 אופה וטל כו׳ רבו כאשח טיניו שנחן א׳ באדם מטשה

 בנר פחילוח שפי טל לה ואמרי דין גזר נחפם שטה
 נוסריקן פנא״ף לא וסימן .טכ״ל איש אשח פרש׳׳י אחד
 או חנא״ף למפרט ר״פ ״אחד ״נר יפפילוח •פרי
ה לא פנאף לא רז״ל ט״ד  של לבשמים מכאן לאף פהנ
 אליהו דבי בפנא טד״ש וי״ל בו להריח שאסור טיז

 שהניח אשה אופה טם ר״ט של א׳ דפלמיד מהמטש׳
 כל האש׳ מן ופירש רט ריח והריח מקום לאוחו חוטמו

 נהניח שהנשמ׳ חוש הוא הריח חוש כי וזהו .ט׳ש ימיו
ח ומואסח כה  שהאף לאף חהנה לא וז״ש רט בד

ה נהג׳ אינו דם מלאה ופיה צואה מלא בנוד ומואס נ

mי כ ^ ל

 איש כאשם אלא ניאוף אין רז״ל וז״ש פנאף לא וטי״ז
 מאוח הנאופ מצד שכיכה לשון כפיכ טריוח כפאר אכל

 ואשר וסימן הנשמ׳ מטמטם וזה כנ״ל לכד הבהמ׳וח
 לא טצמם המקדשים כצדיקים אכל לקום יוסיף לא שככ

 כ&ם כחיב מוסס לאחר אם כי פכיכ׳ לשון כהם כחיכ
 אבופיו סם דוד וישככ כד׳׳א אבופיהם טס שכיכה לשון
 הרט יצי אס לומר רצה כו׳ סחטאו ואל רגזו שכחוב וזה

 טל ה׳ יאנף כי לו ופאמר טליו פרגז איש לאשס מסיחך
 בלבבכם אמרו פשוט׳ שכיבה לחאוח מסיחך ואם ז־
ס׳ יום לו שיזכור משכבכם טל  הנצחיוח השכיב׳ ר״ל המי

 לקום יוסיף לא שכב ואשר כד״א . סלה ודומו וז״ש
 בפחייח וקם צדיק יפול שבט כי בהם כחיב צדקיס אבל

 ויגך קולו אח וישא בפ׳ ויצא בפרש׳ שכ׳ וזו המפיס
 לכן הדה״ד לקבור׳ טמו נכנסס שאיני ראה בכה למה
 דמך הוא ליח וטמי דמך הוא טמך הליל׳ טמך ישכב
 והטל׳ ההרהור לבטל רצה שיטקב ר״ל המדרש טכ״ל

 בס״י וכמ״ש כנז״ל הנצחיוח שכיכה הקבר שכיבס לבו טל
 וטשה בקבר שכבה וצורח בקבר שכבו צור׳ לזכור שיש

 .בקבר רחל של שכבה צורח בדטחו נכנס ולא כן יטקב
 ק״ל ולכאור׳ . לקבור׳ טמו נכנסח שאינ׳ שדקדקו וזו

 טד״ז הוא . הוא בלילה טמה וישכב כחיב ביטקב למה
 אישי אח קחפך המטט לאה שאמר׳ כפיב פחלה כי

 רחל אבל לו ילדה היא כי אישי ואמרה כו׳ ולקחח
 בטלי ונקרא לה היא חרפה המישוש וחוש לו ילדה לא

 טוד לי פקראו ולא אישי לי פקראו ההוא ביום והי׳
 לדבריך ר״ל הליל׳ טמך ישכב לכן לה השיב׳ וט״ז בטלי

 טמך ישכב בטלמא לשכיבה שלי הזווג חושבח שאפה
 אמרה ולא כו׳ שכר כי פבא אלי אמרה לאה אבל הליל׳

 במשכב שזלזל׳ ט״י רש״י שפירש וזה פשכב טמי
 שהזווג שזילזלה ריל טמו ליקבר זכחה לא הצדיק

 טס הצדיקים בשכיבח טמו ליקבר זכח׳ לא לכן שכיב׳ בחי׳
 מחשבח אח במחשבס׳ הורידה זה הזילזול וט״י אבוחיו

 הרהורים גורם אשה סם איש שהפקשרוח כידוט יטקב
 אבל שכיבה לשון טמה וישכב כפיכ לזה .מזה זה של

הי׳ שלא מטש׳ באופו שייטו הקב״ה  בבחי׳ הזווג פ
 אמרה שלאה לאה אל אלהי׳ וישמט אח״כ וז״ש שכיב׳

 באהליך יששכר משם שיצא וזכתה ביאה בחי׳ חבא אלי
 וטל .פבא אלי לו ואמר׳ לאהלה יעקב אח שהביא׳ טל

 שזה אט״פ בצאפיך זבולון אמ״ז ילדה לקראפו לאה ופצא
 קודם ויששכר פמל׳. במחשבה מטשה סוף כי קודם הי׳
 בממש׳ אבל אצלה יטקב אח להכיא יצאה זה בשביל כי

 זבולק שמח כד״א פחל׳ זבולון נזכר לכן היציא׳ קרם
 רל״ו דף פנחס פ׳ זוהר (וז״ל באהליך ויששכר בצאמך

 שפיכת טל חד וחימה אף משחית דגיהנם ממנין ג׳ ט״ב
 טל ממינה אף נמצא כנ״ל ע״ז טל וחד ג״ט טל וחד דמים

לחם נקרא איש ואשח אף פן לא תנאף לא וזה ג״ט
ססריס



מה לצבייתרוTt צמח
 וןו סחר נגד סחר לוף יכסה כסחר מחן ולכן סחרים

׳ לי) סמר לומה
ש ר ד מ  וללו אנכי ישראל ו1ששמ׳ כשעה נחמיה ׳ר א ב

 שאמרו וכיון כו׳ מלכן יצה״ר נעקר כוי לך יהיה
ר עמנו אחה דכר  ישקני ואמרו ח!רו למקומו יצה״ר ^

ר ס״כ לנו יגלה הלואי פיהו מנשיקוח סי  מכינינו יצה״ר י
 והסיריחי דכחיכ לע״ל אלא עכשיו זו אין להס אמר

 מאי ולכסוף קסכר מאי ממחלה וי״ל עכ״ל כו׳ לכ אח
 הכחירה משנה אינו שהש״י ידוע כי ונ״ל . קסכר
 מסירו אינו כיצה׳ר רוצה שאדם וכ׳ז אדס של והרצון
 היצה״ר כהסרח ירצו שלא יודע הי׳ חמלה והש״י ממנו
 אחכם נסוח לכעכור כי כמ״ש כא שלנסיחס רק מלכן

 חחנואו לכלחי פניכם על יראחו חהי׳ וכעכור האלהיס כא
 הענין אך .הנס־ון הי׳ מה זה וזולח הן דהיינו וקשה

 כיצה״ר ורצונם שכלכם מה להן לגלוח כדי הי׳ שהנסיון
 לך יהי׳ ולא אנכי יח׳ מפיו ושמעו אלהיס כא לכן

 אחה דכר ואמרו כזה ולארצו סיצה׳רמייכן ונעקר
 כהיצה״ר. שרצונ׳ להס נחגלה כזה נמצא וחזרו כו׳ עמנו

 שראו אךאח׳׳ז • להס רקלגלוח יח׳ כידיעה הי׳ וזה
 למיחה וחזרו העגל ועשו עליהם החגכר שהיצה״ר
 היצה״ר שיסיר פ״כ ישקני ואמרו חזרו מלכיוח ולשעכוד

 עכשיו זה אין להס ואמר כו. רצונם שאין דעחם וגלו
 שחזרו מה דעחס וגלוי כיצה״ר רוצים הס לעולם כי

 למיחה שחזרו להס שרע שראו שע׳׳י רק הוא כהס
 יכואו כי והי׳ כחיכ לע״ל אכל מלכיוח ולשעכוד ידו על

 רע כל עליה׳ ויעכור והקלל׳. הכרכ׳ הדכרי׳ כל עליך
 ושכח ואעפ״כ ידו על הכא וכרע נו ויורגלו שבעול׳

 שאין כשיאמרו בודאי אז כו׳ לבבך בבל ך אלה ה׳ עד
 אז לחלוטין באמח אמחי רצונם יהי׳ בן ר ביצה׳ רצונם

 .כו׳ האבן 3ל אח והסירוחי ואז בו׳ אלהיך ה׳ ושב
ש סי׳ ונעשנה מראש לנו חנה 3בחי והנה  בזוהר עד

 לא דלוגין דלג שהקב״ה פארן מהר הופיע פסיק על
 יעו׳׳ש ולעשו לישמעאל האומוח שרי לבל חנאף לא חרצח

 יובלו לך יהי׳ ולא אנכי הש׳י שהקדים ע׳י ולישראל
 אפילו לקיים יכולים הי׳ לא זה וזולח המצוח כל לקיים
 וכמ״ש לו יבול הי׳ לא עוזרו הקב׳׳ה אלמלא כי א׳ מצוה
 כמשל כס״י וכמ״ש טוזלו הקב״ה יראח שפירשו במ׳א
 שבראש׳ שהקשר מרגליו׳ החרוז

 צו זוהר וז״ל הג״ה מראש. לנו חנה וז*ש בו׳ מקיימ׳
 מהימנ׳ ברעי׳ בו׳ לך יהי׳ ולא אנכי מ! ריל

 ומחחתמין ע׳׳א דל*ד שנעקר בעצמו ענין וזה ונעשנה
 דאיש קדישין באשין לך יהי׳ ולא אנכי עיי vהיצה

 עול׳ אש דאיניש ואשה מצוח להם ונוחן לקיים ויוכלו
 קודם אש כו׳ ויורד עליה׳ מקדיר והקב׳׳ה סוכה
ד על השמש  ואששל אכריןק׳ בו׳ חמה שמוציא י

ק . מנרמיקס ס ק גבו׳ הוא ה מ קו ק״ הו אי ד

 יבלו הס שגס יטענו שהאוה״ע אמר אילין אשין חרין
ד׳ או  אבל .יצה״ר בלי המצוח לקייס דאינון ה׳ כבדו ג

 יחחממו ישראל בי הוא הענין ה3ד דשכינחא אשין
 כל לקייס ויוכלו קדישין באשין אוכל׳ ה׳אלהיךאש כי

 אוהיע אבל יצה״ר• בלי המצוח עלאה אש ואינון הוא
 לא מנרחקה ממה שמוציא מיד חחא׳ אש רחמי׳ כסא
 שהם הקדושה אור לסבול יובלו בינה ואינון דין כסא

 רומז סוכה ומצוח נישא מגזע עולה אש ומלכוח
 הוא בנין על דמסבב׳ אמא על יורד אש בינה מלכוח
 באשין מחחממין הענין עצמו א דאמצעית עמודא

 וישראל ההי׳ן. ׳3 בין ו׳ קדישין בו׳ בחרוי׳ 7אח
ר׳ קדישין ק׳ אשין הוא וזהו ט ס  קדישין דאבהן מ

 :י׳3 ומחרפאין בי׳ מחחממון ;דמחחממין
י ^  שפ׳3 דר׳׳א בפרקי אימא ונשמעה עמנו אחה ד

 שלח ונשמעה עמנו אחה דבר ישראל שאמרו
ה  בטובחו שלא למשה וחפסו וגבריאל למיכאל הקני

 לא גש הערפל אל נגש ומשה וזו לערסל והכניסוהו
 שהשכיג׳ ידוע דהנה פי׳ וניל עכיל ע״כ3 נגש אלא כ׳

 הגבורה פי הוא והסי׳ משה של גרונו מחוך מדברח
 נחנבאו הנביאים שאר אבל .בו מדבר היה מעלה של

 אומרי׳ הי׳ ואחיב שומעי׳ היו שמחלה נקבה מי׳33 בבה
 משה של זו נבואה בחי׳ ישראל רצו שלא וזו הנבוא׳

 אחה דבר וזיש בקול יעננו והאלהי׳ ידבר משה שהי׳
 . בדבורך אחה עמנו אמה דבר ר׳׳ל ונשמעה עמנו

 מפי וחשמע חקבל שאחה עיי נוק׳ לבחי׳ ונשמעה
 ואמחנן בס׳ וזיש נוק׳ לבחי׳ ונשמע׳ ואח׳ב הגבור׳

 כנקבה כחי החשחס שס וז״ש כו׳ ושמע אח׳ קרב
ה שלח הדל בסדר״א וזיש  שלא למשה וחססו הקני

;ובו׳ בטובחו ח לבעבור כי חיראו אל אליהם ויאמר סו  אחכם נ
סי׳ פניבס על יראמו חהי׳ ובעבור בו׳

 שנחגלס והענין נאמרה הגבור׳ מפי מורה שארזיל מפני
ד שופר ובקול גדול׳ ובאש רבנן ברבוא הקב״ה  שייראו כ
 גדול ברוממוח לעבד ממגלה המלך אס והנה מלסניו

 גרמה הרוממוח הירא׳ אזי יש חי׳33 הוא העבד אס
 בבחי׳ הוא ואס .אליו להמקרב וירא חצוניוח יראח לו

 עצמו יראת היינו חצוניוח יראה מתיירא אינו אזי אין
 אל להס וז׳ש .אליו ומתקרב הבושה יראת לו יש רק

 עליב׳ נמגל׳ זה עבור לא בי בלל עצמיבס יראח תיראו
 אה לרומם ר״ל אמכם נסות לבעבור כי גבורה חי׳33

 ר״ל האלהי׳ בא שלבם השכל
 לבעבור גבורה חי׳33 נחגל׳ הש*י שמתיירא אפיל הג״ה

 וארז״ל . פניכ׳ על יראחו חהי׳ וזו ייבוש שלא
 חחטאו לבלמי הבוש׳ יראת זו ר״ל הבושה יראת
 שאז״ל וזו חטא יראה בחי׳ היינו לא בי תראי אל עד*ש

פניכם על יראמו חסי׳ ויעבור : חבושי
לבלחי



יתרו* n צמח
ירא* הלא להו דקשה הבושה יראת it תסשאו לבלתי

ב  ובושה הבוש׳ היראת ו1 ״א1ל פנ־כם מל ומהו 3^
 שומקא דאזיל דארז״ל הבושה ושורש כפנים מל הוא

 כבוד אסר ורודף גבהות לו שיש מי והנה סיורא ואתא
 שומקא דאזיל לו בושה הוא הכבוד מניסות אוי נ׳׳א

 שהשבס מי אבל סורא ואתי׳ םבקרבו הגבהות שהוא
הבוש׳ רק מב״א בושה לו אין אוי מצלו שוה כא׳ והגנות

 בוש ״ל1ו כ׳ ובמו׳׳ה ית׳ הבורא מן שיבוש אסרת שלו *
I הבושה כי ה1ל 1רמ זולתו יראת שאירא מהבורא אני 

 הבישה ומונמת ב״א וגנות בשבס שאינו גורמת מהבורא
 גדול אל אלהיך ה׳ כי מפניהם תמרץ לא וז״ש רמיצוניו׳

 כמה יש והנה זולתו מיראת לירא בושה ויש פי׳ ונורא
 ב״א מן יתבייש ולא מ״ד הנוצוני׳ בושה שסרמת מונות

 פניכם מל יראתו תהי׳ ולבמבור ולז״א כו׳ ילמיגי׳ ה
 יבוש מתה לא וזהו תמנואו לבלתי בי׳א יראת שתמנמ

 שיבושו ר״ל כו׳ ידי ממשה ילדיו בראותו כי כו׳ ימקב
 כשיראו להם שיסי׳ הבושה כת מן המצוני׳ בושה לטש

ד ממשה ־ י
א לכם. תמשו לא זהב ואלהי כסף אלהי אתי תעשון ל

 למשד ראוי שהוא ובמעשיו במצמו הממס כי
 שבונוס אתי תמשק לא וו״ש .כשף אלהי נק׳ הבורא
 לכל ראוי שהוא הבומח זהב. ואלהי הש״י במסד סכ׳׳פ

טת  אליו אלהות מצמו הוא נמצא ידו וסוצם בכמו הטו
 אדמה מובס אלא למצמכם פי׳ לכם ממשו לא וזיש

 מ״פ אשר כו׳ מאוד מנו משה והאיש מ*ד לי ממשה
 ואלהי כשף אלהי אתי תמשון לא גאו״א סוד האדמה.

 אם וז״ל מ״ב די״ט לאברהם חשד בס׳ מד*ש בו׳ זהב
 מפני גדול סטאו כמה מדצס״מ למ״ז דבר שום עושה
 נפרד דבר לך אק לעלול מעלה השתלשלות קשר שע״י
בהמקיי׳ דבוק וקיומו ית׳ בהבורא דבוק והוא ית׳ ממנו
אוי מיז ממנו עושה והוא הכל מי׳(י  ממנו שיסתלק ו

 מפריד אינו ית׳ והוא ברגע הווייתו רחבטל המרץי׳
 יאסוף אליו ונשמתו רוחו שאלמלא מהנבראי׳ ייחודו

 הזה החוטא א״כ מציאות. שום ־שאר ולא כאי הכל יגוס
 הכסף כי כסף אלהי אתי מעשון לא וז״ש כו׳ מונו גדול
 רומז וזהב החשד לשסירו׳ רומז
 כסף מרוב מ״ש הג׳׳ה פושע מהם ע״ז והעוש׳ גבור׳
שהשפע׳ וזהב אלו במדות ופוגם העליון ברמז
 ור״ל העגל משו להם אני כ״י כשף אלהי אתי ודש

וזהב הכשף של הכחות כחי כי אוחו עושה בחבודחך
וכסף הש״י לו ועז״א מחטי׳ הוא אומי כ׳׳י בו דבוק
 אבל כנ״ל להם הרבתי . מכיל ממש אתי אתי והיינו

 לבעל עשו וזהב הם ואנהי דקרא סיפא גם נ״ל ולכן
 בדיה וע״ל כאן וכמ״ש ראוי הי׳ הדק מן כי עד״ז זהב

 כבודם את וימירו כנ״ל המקיי׳ ממנו שיסתלק
. ע״ש שלא העליון מסד שממדת רק

מבי
 כניל הנבראי׳ מן יחודו יסתלק רות המד׳ וז״ל הג״ה

חמשו! לא ש״ך זו בבחי׳ ולכן אעשה ואיך
 החסד מדת כי כנ״ל ממש אתי הזאת הגדול׳ הרעה

 וחלהי אבל כנ״ל המקיי׳ הוא כלום לאלהי׳ וחטאתי
 אין ודץ לגבור׳ שרמוז זהב וחטאתי חשור קרי׳
 ואדרב׳ המתקיי׳ א הה־ המדה כאן כתיב אין לה׳
 נמצא המשתלקת הדין ממנה אם אלא לאלהי׳ אלא

 לא ווו לבדו חיטא בה החיטא עושה אני חטאתי
 הרבתי וכסף וו״ש .לכם תעשו הרעה מושה אלהי

ב להם מכיל הזאת הגדול׳ ה  אם ר״ל לבסל עשו ו
 שהחטא אס״ס מכשף עושי׳ היו הטבע הכחת ור״ל

 להם הרבתי זו בבחי׳ מ״מ גדול הטבע ני׳ אלהי׳ משם
 וזהב הם אבל כניל. חסד מדת זאחוכנ״ל- כי׳יעושה

 כמומר הם והרי לבסל משו
 נותן הזהב דין כי כנ״ל כ״י עצמך סלק שאומר להכעיס
 מזבח כו׳ אתי תעשון לא וז״ש כנ״ל המקיי׳ שיסתלק

 האדמ׳ כי לשמי׳ הדומם בחי׳ להסלות לי חמשה אדמה
 ע״ב ד*צ יתרו הזוהר וזיל יצאו ממנה המתכות כל

 א״ר אותי אתי תמשון לא הזהב ולי הכסף דלי אעיג
ר׳ שמך וגדול הכסף לי היינו אתה גדול כי יצחק  מבו
 הם אאיכ מתפארי׳ לא אלו גוונין שב׳ הזהב לי היינו

 לאתפארא גוורן יתחזון בישראל אתר הוא ואן א׳ במקו׳
 בה• אשיש שוש וזיש . אתפאר בך אשר ישראל כד״א
 ואי בה׳ אשיש שוש עלנא אתי ברחמי אי ישראל אמרו
 בישראל אילין שגוונין משום באלהי נפשי תגל בדינא

 סי אל ישעו ר״ל ישע בגדי הלבישני כי וזיש אתגליפו
 . ט יסתכל בטונין לאסתכלא דבמי מאן אסתכלותא

 א׳ גוון וכהן כחתן אתגליפו בי׳ דגוונין צדקה מעיל
 וחפצי׳ תאבים כולם וכשמתחברי׳ ב׳ גוון תעדה וככלה

 תיבת תחת בטעמי׳ והנה . בהם ולהשתעשע להסתכל
 תמשון לא שכ׳ רשיי נשמר ולזה . אתנחתא הוא אתי
 כסף אלהי במרו׳ לפני המשמשי׳ שמשי כדמות אמי

 הרי כסף של לכרובי׳ עשאן שאס כוי לא זהב ואלהי
 שם עכיל כו׳ ד׳ עשאן אם וכן ם׳ כאלקות לפני הם
 פסל לך תעשה לא הרקנאטי שכתוב ע״ד לפירושו פי׳
 וממוני וכמיש הוי״ה ממונח נקי המלכות כי תמונה וכל
 העוש' וכל למעל׳ פועלי׳ התחתוני׳ ופעולת יביס ה׳

 ששם במקדש אבל מהננין מפריד׳ הוא חמונ׳ או פשל
דו סרומזי׳ כרובים הב׳ מותרי׳ נהגה הוי׳ שם  ל

 שלק ונ״ל . עכ״ל הוי״ה ביחוד אדני אז כי פרצופין
 שמאלו תינק. ובואי צפון עורי ע״ד זהב של שיהו צריכין
 גבורות הוא שזהב וידוע תחבקני וימינו לראשי ממת

ד׳ שמפריד מורה כסף של אבל בחסד ממותקוח ס ח  ה
ד׳ ב׳ על מורה כרובים ד׳ עשה אם וכן הגבורות מן סו  י

 שאין האמת הייחוד על לרמוז ב׳ רק נאסרו לזה ח״ו
שמשי כדמות אמי חעשון לא וז״ש כנ׳׳ל כיסודו יסוד

המשמשץ



מו לצבייתרוצמחה׳
 נק׳ הנ״ל שהמרוח מ״ל וריל כמרום לסד המשמשץ

 כו׳ אחי חעשון לא הדל הווהר וז״ל המשמשי׳ שמשים
 דל' ואמ״ג הכ1ה ולי הכסף ל' דכחיכ מ״ש כסף אלהי

 כמוך אין כחיכ אר״י אוחי כלימר אחי חפשון לא הכסף
 לי היינו אחה גדול כגכור׳ שמך וגדול אחה גדול ה׳

 חרין אלין הכ1ה לי היינו כגכור׳ שמך וגדול הכסף
 ישמוט שלא שר״ל בסי׳ מורה ווה וע*ל נוכ׳׳ל גוונין
 חסשון לא ומ׳׳ש כו׳ המגל במשייח כמו משס א׳ מדה
 ח״ל מדש הוא והיא בארא י״ל אופי כלומר אחי

 מצמכם אח משיח׳ כאלו ודרו״ל אחם אוחם ומשיחם
 שנו״י במ״א סי׳ וכמ״ש כ״י משאני כאלו כחיב ובזוהר
 שנוי ומחשבחו כאין א״מ ומשים וחאוחיו א״מ שמבטל
 שמשאו כמי י\ז קומחו בשימור וממלאו ה׳ יראח ומר!בל

 שהוא מי ה׳ כמוך אין וז״ש א״מ משה כאלו או כיי
 מי כי וארץ שמיס לברוא כמוך הוא כ״י האי״ן גשמר
 אחה וגדול לאחסארא גוונין יחחוון אין בבחי׳ שהוא
 לא וויש כנ״ל וגבורח חשדי׳ שמייחד בגבור׳ שמך וגדול

 ממלה אני אין י׳׳ש בבחי׳ כשאח׳ כלומר אחי חמשון
 אני שאין אוחי חמשון לא וכן אחם משיחם כאלו

 ואינכם יש שאחם מפני כי משאוני כאלו מליכם ממלה
 כסף אלהי ואו בדינא ורחמי ברחמי דינא לייחד יכולים

לכס חמשו לא והב ואלהי
 זהב ויהי ודל מ״ב רכ״ד דף הזוהר מ׳׳ד באדא

 הכי אקרי ולא החנוס׳ זהב אקרי אמאי החנוס׳
 אשחלקוחא דאינון בגין הכי אקרון חרין אלא המנוס׳ כסף

 ולא למילא ארמוחא איהו חנוסה אתר ובכל כו׳ לא לט
 דכל דהבא ודא ארמוחא דהב ואיהו כו׳ לחחא לנחחא

 איהו וכד דילי׳ ונהירו זו ח אשחיס לחחא דממסשטא מה
 וכל דילי׳ דנהירו ברזא טב דהב הוא כדין כארמותא

 דילי׳ החוכא ואיהו דדהבא סוסיסחא דלחחא ההוא
 הכא לחחא דאחפשט מה כל איהו דהאי בגין וכסף
 טב הוא כולא בארמוחא הוא דלאו ואמ״ג טב איהו
 לביש הוא כולא לחחא דאחפשטא מה כל דהבא אבל
 אצטרך ובג״ד לביש אחסשטא ודא לטב אחפשט דא

 ליחפשט אצטרך למילא.ודא ולאסחלקי׳ ארמוחא לארמא
 ובג׳׳ד כו׳ לטב איהו דכולהו בגין סטרין ולכל לחחא

 מכ״ל התנופה כסף ולא החנופה נחושח החנופה זהב
 אחי אחי כסף אלהי אחי חמשון לא ודש . בקיצוי

 דאחפשטוחי׳ זהב ואלרך לטב אחפשטוחי׳ דכסף כיי
לכס חמשו לא לביש

ד ו  מ״ד כו׳ כסף אלהי אתי חמשון לא פי׳ באו׳׳א ע
 בכסף משיר שהוא דמי דקאימלהבטסון הלצה

 ומי לו שיש הכסף בטחון מם בשחוף בהש׳׳י כוטח היא
 בטוח רר! בהש׳׳י כלל בטחון לו אין בזהב משיר שהוא
 ואלהי בשוחף אתי חמשון לא כסף אלהי וז״ש במשרו

בניכהדין עשאוני הלוא' וכמשרז״ל לכס חמשו לא ז?כ

 להם שהיה חהב כסף מרוב וזו באחרונה הבא גרזימו
 מנין מל משרים מגיד בס׳ ומי׳ י״ל אחר טנין מוד

 חמשו! לא כן שהפי׳ י׳׳י' דבדו ומ״פ משפטים בס׳ הניל
 שס הנזכר הגופדוח החאווח מל קאי כסף אלהי אחי

 יפסוק ד מ מצמכם אח ר׳׳ל לכם חמשו לא זהב ואלהי
 בס׳ ומדש הארץ יושבי כל אל הרמה חפחח מצפון

 כשיוצא השכי' מן הבא רט חילי מ׳ דף שואבוז׳ל אבן
 דורו בני מיי סממולה שהוא החושב האמתי דרך מן

 מ'ש בלבם שאי! מה בדור הס ממוטק החכם ואמר
 רוחות ד׳ בפדר״ח ואי׳ מ״ש ׳0 האלוה הוא כי פרמה
 רוח למולם אור יוצא המזרח פנח רוח במולם נבראו

 פנת רוח למולם יורדים ברכה טללי יוצא הדרום פנח
 וחום מקור ברד ואוצרוח שלג אוצרות משם הממרב
 גמרו ולא בראו הצפון פנח רוח למולם יוצאים וגסמים
 הזאת הפנה ויגמור יבא אלוה אני שיאמר מי כל שאמר

 ממיין הוא וכס תוהו קו מל צפון נוטה הה״ד שהנחתי
 מכ״ל למולם יורדי! ומשם ושדים ורוחין קין מז של
 בשביל פתוח צפון שרוח כו׳ הימה חפחח מצפון וזה

 כנ׳׳ל הארץ יושבי כל הס והנה אלוה שהוא האומר
 מאמר ודל הארץ יושבי כל אל וזהו הס מימומין

 מ״ז נקרת לתאוותיו ר״ל א״מ שמוכר מי שגס החכם
 והנה א*מ ומובד מצמו אצל אלוה הוא כי בחו״ה כנזכר

 צפי! נוט* כי ידומ כי כך והפי׳ יאחה זהב מצפו! כ׳
 קין מז של מדורי! ושם ריק דבר והוא תוהו קו מל
במגיי והיה משם יורדין רמות התאוות וכל נ כי.

 בי׳די אפר הזהב נזמי את פרקו אהרן ויאמר כתיב
 כאפר נחמר ואח׳׳ז אלי והביאו ובנותיכם ובניכם נשיכם

 התפרקו ז־ב למי להם ואומר כתיב למשה אהרן ספר
 ונ׳ל כו׳ נשיכם באזני אשר אמר וקשהדבאמח כו׳

 נמצת . מרוה כילה אפה כי הוא נשים תכשיטי דהנה
 רוח ׳ל ר יאחה זהב מצכו, וזה מרותה מכסן תכשיטי׳

 המכסה הזהב רק החנאוח שום לו ואין חוהי הוא צפון
 חשיבות שוס בו ן א צפון מרוח שבא מי ור״ל מרוחה

ס ץ מבס לו יאחה הזהב רר!  אהרן וז׳ש ולמנה י־וש ים ̂ו
 ש^ין להם לרמוז ם הנש באזני חשר הזהב שיתפרקו

 וז׳ש ילייכוח! להנאוחן כדי אלא מצפון נברא הזהב
 ממש בו אן ע״ז וכן זהבכנ׳ל שייך לת זהבר׳ל למי
 רחכס שאמי ׳ל ני לכס חמשו לא זהב ואלהי כאן ודש

 אנוה שהוא כפרמה בלבו אומר שאין בדור הן ממוטין
 חגלה לא משר מזבחי מל בממלות חמלו ולא וז׳ש כנ״ל

 •יך אשר בממלו׳ וחחנאה חיפה שלח דל כו׳ מרוחך
 השר וזה מרוה שכולה לאשה שייך הוא ההחנאוח כי

עליו מרוחך חגלה לא
 המובא מ״ד כו׳ כסף אלהי אחי חמשון לא כאי׳א

הטוב׳ מעשיי שיראה לאדם מסיח שד.יצר בחו״ה
הוא שרחוי לו אומר ״ז ואח וינבדוהו. שיאהבוסו לכ״א

שיכבדוהו



לצביmצמחה
 טל המטולה הוא כי יכנדם לא הוא אס א^ שיכנרוהו

 שהוא מסני היא מהכ הכסף שמשימס וידוט דורו כני
ב מן מרוכה והכסף כטולם מוסס ה פ1ו . מ  הפסוק '

 כו* הכדיל ואס הנחשס ואס הכסף ואס הכ1ה אס אך
 למטלס א״ס שסדנק ריל ט• נאש יבא אשר דבר כל

 ושלא . הטנוה למרס וריל בטולס המוטס שהוא הזהכ
 מטולה בדטסך שסהי׳ הב1ה החשיבוס אל דטמך סדכק

 הזהב משוב כך מסר אדרבה כי כרל דורך בני מכל
 כל ומונה אחרס מטלה משוס לא טצמו. שממטס מפני

ס המדרגוס  שבו בהמיטוס רק 1מ'1 שחשובי׳ המסנו
 באש סטבירו הגאוס באש ר״ל באש. יבא אשר דבר כל

דז .כו׳ כאש דברי כה הלא טד*ש המורה ט  פסוק פי' ו
 להס שהי׳ שמיי ר׳ל לבטל. טשו וזהב להם הרביסי וכסף
 לבטל מזהב משו ולכן להס חשוב הי׳ לא מרובה כסף

 כסף אלהי אסי ספשון לא הו1ו מכסף מוטט שהוא
 כסף אלהי אצלך והס כנז״ל לב״א טצמך סאהיב שלא ר״ל
 מדריגה ר״ל .זהב ואלסי האהבה טל מורה כסף כי

; לכס וזהו הניל ב׳
 למשה פ׳׳פ ליסן אלהיך בל׳׳י אמר ולמה וז״ל ברש״יי

 להס לא ט׳ טגלוז׳׳ש במטשה סצגורי׳ ללמוד
 יהי׳ לא לבד לי אלא אסריס אלהיס לכס יהי׳ לא צויס

 לפני משה אמר הטגל בחטא המדרש וזיל .מ׳ לך
 להס ולא אמרס לי אלהיך ה׳ אנכי כשאמרה הקביה

 שקב״ה שאמר הוא אמה הלא וקש׳ טכ״ל ט״ש כו׳
 שסירוד הסיי טד״ש ונ״ל בל״י שכינה רק ישראל לכל

 להקב׳׳ה לייחד יכוליס שאינס גורס זמ׳׳ז ביא הלבטס
 ג״כ לק״יס יכול כוי כמוך לרטך ואהבס שמקייס ומי

 א׳ נפש הס ישראל שכל מפני אלהיך ה׳ אס ואהבה
ב הלסשוה מייחדיס וכשהס מסולקים בגופים שסם רק ^ 
 גוי ישראל כסמך ומי א׳ ושמך א׳ אמה נתקיים אזי א׳
 הנפש צד טל א׳ גוי הם בארן שהס אף וריל בארן א׳

 מפורדם שהם גופם צד טל נוטים אם כן ולא א׳ שהיא
 כשאמרת משה וזיש טליהם. שורה האממי הייחוד אין

 כיא שורה יחיד שאין הוראה זה ל״י אלהיך ה׳ אנכי
 כלולים שהיו כמוני א׳ בגוף נשמות הס״ר כל היו אם
 ולא אדרת לי וזו ישראל. נשמות רבוא הששים כל בו

 חלוקי טייז ומתיילד מחולקים גופים להם יש כי להם
 להם שיהי׳ ישראל לכל הקב״ה אמר ובאמס לבבות

. אחד ונפש אמד לב

משפטים ת2פ̂ר
 אה פוסל אלה שנאמר כ״מ סירש״י המשפטיס ואלה

 עיש הראשוני׳ טל מוסיף ואלה הראשוני׳
r ע׳ דף ביבמות מריש וניל n כוזא בהי בן כפרש הריני 

שסוסלנימן בש׳כדא בן כפרש ואיני בתרומה שמאטלני

 מהשם שניוס אוהיוה סן כוזיא מנין וניל התרומה
א אהויי באותיות המתחלפת וא׳ ביה הויה ד  הן כ

 מהשם וע7כ מאלהים אלה׳ מן ראשונות אוהיוה
 אש פסל אלה שנאמר מקום כל רז׳ל וזיש אכדט׳׳ם

 התרומה מן שפוסל •כדא הן הראשוני׳ כי הראשוני׳
 הראשוני׳ הימיס אה אלה׳ שפסל ורומז אמו אס אה

תלבד: ו׳ הס ואלה שהסמב״ד קצו  מיש טל נופל שימה לשון כו׳ לפניהם משים אשר
 סל נופל סשיה ולשון והדבור והשמיטה הראי׳

 שימה כד״א דבור לשון חשים אשר וז״ש המטשה חוש
 מסדר ד התרגוס וזיש בפיהם מורגל שיהי׳ ר״ל בסיהם<

 שמיטה ולשון בפיהם בהרגל מסודרים שיהיו קדמיהון
ס שיהיו וריל יהושע באזני ושים כד״א טני  ולשון מ
ד ראיה  שנהג משה זה יברך הוא טין טוב שארז״ל ט׳
 ואשימה כד׳א וזה פלפול. להם שמסר טשראל טין טובת
א הריח חוש סליו פיני ד  :ט׳ באפך קטורה ישימו כ

ץ נ  איר לשלח עד״שבהפטורה ואלההמשפטיס אחר ע
 אחיהו ביהודי בס עבד לבלתי כו׳ עבדו את י

 הוא כי להורות יהודי לקרא הישראלי איש כי נו׳ איש
 והדל׳׳ת הוייה שס נשמו יש ולכן ממעל אלוה מלק
 באמת זאת יודע וכשאדס כלוס מגרמיי לי׳ דלית רומז
מ סצמו ומדבק טצמו מצד לכלוס בעיניו חשוב ואינו  ב

ה הוי״ה לשס מעשיו  ולק׳ מיניו מאיר הוי׳ צלס אז בי
 עבד לבלתי וזיל איש ונקרא יהיו אח והוא יהודה בשם

 איש והוא וכניל לייהו אח שהוא אחיהו ביהודי בם
 בו׳ עצמו ומדבק באמת ה׳ בדרך הולך כשאדם וזה כנ״ל.

 יסיר כאשר אמנס יהיו עליו משפיע ואז השס של
 וקנה והלך עבדים ביי לי כי ששמע כעבד הישר מדרך

 קצוות הו׳ לתקן שנים שש לעבוד צריך לכן לטצמו אדק
 לחפשי יצא כידוע החירות מקום ששם ובשביעית כידוע

 כתיב מה הראשוני׳ על מוסיף המשפטים ואלה וזיש
 מטלות אדס יבקש שלא ר׳׳ל במטלות מעלה לא למטלה

 האדם וצריך וטרוה פנים יש כי טוהיז. טניני לצורך
 ביה הבורא עבדות טניני עיקר שהוא הפנים לשמור
 בארן נראו הנצני׳ פסוק טל נצבים בפי במדרש ואימי

 וזה ותגלחת וציצית מילה במצות מצויינים הם שישראל
 בא״ח כי אלו מצות בג׳ מרומז הוי״ה שם כי פנים נקרא

 וט׳׳י פא*ה ציצית מיל״ה ר׳׳ת מצפץ הוי׳׳ה שם ב״ש
 אכן פנים לו ויש טליו שורה סוייה שם המצות משיית

 נקרא שזה רוח והגסוח הגאוה למצודת אדם יפול אם
ת סל בא כאלו המתגאה כל כמשארז״ל ערוה דו ס ה ל  כ

 נקראי׳ המותרות כל וכן העטרות לבל פחח וזה כולן
 טרום נקרא ולהיפך פנים נקרא עיקר שהוא מה כי ערוה

ל מסלה ולא וז״ש  ומותרות מטלות מבקש שאמה מה ד
 אשר וז״ש במצודתם נתפס ואמה אותך מטרידים והם

שמים אשר המשפטים ואלה עליו• ערומך שגלה לא
לפניםם



̂פטיםצמחה׳ מזלצבי̂מ
ה ר״ל ל«יסס• ם להם ממשה אמה מ  שמקיימו ע״י «י

דו כרל מקנה ט מצומי פ  מלאה כי ססוק יפורש ו
 ולהרסמ להשמדל להם שהי' מה ר״ל מפניהם חמס ארן

 ןה מומסים והם כנ״ל פנים להם שיהי׳ כדי סוכומ
vנוDארץ ממשכי כו׳ לכרימ הכע וו״ש סרוה לכמי׳ לים 

 ארן כריאמ עיקר על רומו ארן מלמ כי ממס נאומ
 עצמם ממגאים שהם ר׳ל חמס נאומ האדם מין שוה

 כנ״ל ערוה נק' ווה כחמס פנים לעצמם ועושי׳ נחמם
ע ולת  שהם פנים להם שיש לאומן ר״ל לכרימ הנ

 ה׳ יכרכך וו״ש כידוע• כרימ שנקרא כנ״ל כציון מצויינים
 אמם ועי״ו כציון עצמכם מצויינים שאמם פ׳״' ר״ל מציון

 שאומרים כאוה״ע ולא וארן שמים עושה שהוא מעידים
און ואלקי וכמ״ש כו׳ שמים שכרא מי  שאמר כאכרהם ה

 ע״י הצדיקים כי כו׳. הכריומ כפי שהרגלמיו עכשיו
 ווולמם כארץ ימי עליו מעידים הם העוכים מעשיהם

:כארן ידוע הי׳ לא  כירמיה הפסוק ע״ד כו׳ אונו אמ אדוניו ורצע
 אממ ורע כולו שורק נעעמיך ואנכי כ׳ סי׳

ש נכרי׳ גפן סורי לי נהפכח ואיך ד  ששמעה אוון ע
 א׳׳כ ומקשים מרצע וגנכ והלך מגנכ לא סיני הר על

 הענין אך הדנרומ עשרמ מן עלאחמ העוכר כל ירצע
 ליי הוי גנכים דשכיחי כמקום כעלמא דאמרינן ע׳׳ד

 ישראל כל שנצעוו ששמע ע*י וה והגנכ נפשי׳ לאיסממורי
 יוכל שעי׳׳ו כדעמו עלמה ומיד מכף מגנוכ לא על

 שנאסר מה על שסומכין מפניו א*פ משמר אין כי לגנוכ
 שארו׳׳ל ע״ד סיני הר על ששמעה אוון ווי׳ש לגנונ•

 ששמעה והאוון גנכ חורי׳ אלא גנכא הוא לא עככרא
 כו׳ נעעמיד ואנכי וו׳ש מרצע. גנכי שעי׳׳ו חורי׳ הוא

ל אוון הנוסע מלשק ד  ורע שמהא כאוניך שנעעמיך ו
 לשקר נכרי׳ גפן סורי לי נהפכה וה האמה ומן אממ

ל מסוכ רע אהכה הפסוק פי׳ ווו ולגנט׳ ולמרמה  ד
 להמנהג שמחויכ כחכירו ויודע הסוכ דרך שיודע ס״י

 שקר לחכירו הרע הוא עושה וה עם הסוכ כדרך עמו
 צדק לדכר חכירו שמחויכ עיי שקר שאומר צדק מדכר

 סוה לרע האומרים הוי פשוק יפורש ועפ״ו משקר הוא
 סוה רע על האומרים דהל״ל לדקדק ויש רע ולסונ

י עד״ש הענין רק כו׳ רע סוה ועל  אומר אם לי או ד
 וו״ש הרמאים ילמדו שמא אומר אם אומר לא אם לי אוי

ל סוכ לרע האומרי׳  סוכ איךלעשוה להרע לומר ד
 הרע האיך לפניו שאומרי׳ רע סוכ לאיש ריל ולסוכ
י אמר המסקנא ולפי ויעשנו היצר ישימנו שמא  מ׳׳מ ד
 שוה . כס יכשלו ופושעים כם ילכו צדיקי׳ אומר

 וכוחר הרע יודע שהסוכ ע״י רע מן סוכ המכררוה
 הסוב נהנרר מחלה. הרע למדו כחדה כמ״ש כסוכ

 הסוכ ויודע ששומע ע״י הרע ואיש פוכ כולו ונעשה
וו*ש הגואל• יכא ועי״ו רע. כולו נמשה כהרפ וכונג׳

 וכאי כולו או הדור שיהי׳ עד כא דוד כן משיח אין
 הדור יהיה אם יכא וכומ נאיו־ וקשה חייכ כולו או

 וא׳ אחד שכל הוא הפירוש אך חייכ. וכולו רע כולו
 ולא רע כולו שיהי׳ או סוכ כולו שיהי׳ או מישראל

 הוי ומ״ש סו*ר הדעת מען המערכות שום כו יר^
י כמ*ש הוי הוא עכשיו אמר כו׳ לרע האומרים  לי אד ד

 ורע סוכ המערכות עדיין הוא עמה כי אומר אס
 סוכ הוא למפרע הרע מן הסוכ שיתכרר לעמיד אכל

 ט רע איש כפני אפילו הסוכ שאומרים מה מאוד
 וכמ׳׳ש הסוכ חלקו יסול והצדיק כו׳ ויהי׳ ימכרר עי״ו
 פירושו כמ״א וכמ״ש כג*ע מכירו וחלק חלקו נוסל וכה
 ע׳׳ד ט׳ צדיק ומכונן רשעים רע נא יגמור וו״ש ע״ש
 לקמן ועיין כג״ע חכירו וחלק חלקו נוסל וכה הנ״ל

 עיין וכן מש״ש ע״ש כו׳ רשע הוהרת כי ואמה כפסוק
 יפורש או לכאן ושייך הקרשים את ועשית כפסוק לקמן
 כגין אונו את אדוניו ורצע וו״ל שכמכ סווהר ע״ד

 וו קושיא ג״כ וקשה ע״ש שמיעה דאקרי אמר דפגם
 כנ״ל. שמיעה דאיקרי אתר פוגם הוא עכירות ככל ר^א
ש הענין אך ד׳ רחמנא כמחמרמא גנכא רו״ל ער  ק

 תפלה השומע העליונה השמיעה ממשיך שהוא נמצא
 ע״ד תפילתו ששומע מאמין הוא כי עטרה לדכר טי

 ע״י ט ט׳ ששמעה אוון וו*ש ישמע הלא אוון הנוסע
 נותן ועי׳׳ו ישמע הלא אוון הנוסע אומר אונו ששמעה

 כשמיעה ופוגם קדי׳ רחמנא וכמחמרמא להתפלל לכו
 וכמוכר שפרש׳׳י מה יפורש וה וכדרך כנ״ל עליונ׳
י לי כי ששמע אוון כו׳ עצמו ם ט כד  אדון וקנה והלך ע

 הלא כו׳ אדון וקנה כלשון לדקדק דיש מרצע לעצמו
ש הענין אך לאדון עצמו מכר הוא אדרכה ר  כל ח׳׳ל ע
 כאמת ווה ע״ש לעצמו אדון קנה לעצמו ע״ע הקונה
 וישקנו יאכילנו שאדוניו כדי עצמו שמוכר העכד כוונת
 וו וככחי׳ לאדונו. אדון וו ככחי׳ הוא ויהיה מסוכו
 וקנה והלך וו׳׳ש עצמו המוכר והאדון הרייה הוא נקרא
 לעכד א׳׳ע מכר שכשכילה הנאתי שכשכיל לעצמו אדון

 המצסרף שם הוא שאדון וידוע לעצמו אדון קנה נקרא
 ר*ןל והשמיעה הדכור הוא והמצרפס להעכד האדון כין

 דכורו ששומע העכד של והשמיעה האדון של הדכור
י לי כי ששמעה אוון וויש רצונו• ועושה • ט  והעכדות ט׳

 אדון וקנס והלן מו״ל ג״כ שמיעה ע״י הוא להשיית
 מוהר וו*ש מרצע לכן כנ׳׳ל אוון שמיעת ככחי׳ לעצמו

 והוא דכור והוא שמיעה דאיקרי אמר דפגים הדל
ל. שמיעה ט  והוא האדון. של הדכור והוא סי׳ ע

 הגניכס כעדן סנו״ל ע״ד כאו״א העכד. של השמיעה
י לי כי ששמע שע׳י הכא כן  שום יהי׳ ולא עכדים ט

ע מוכר אדם  הנאות לו יהי׳ ועי׳׳כ אי׳ע מכר והוא אי
ת  וו״ש הקונה סוא נוק׳ שככמי׳ כטל אדונו אצל מחכו

י ווה לעצמו. אדון ומנה והלך כ״י לי כי ששמע ע׳
ס ד כ ס



סצמחה* י נ ; & ש לצבימ
 משמופ אונו מסיר פסוק מ*ד בארא מרצע לכן טבדיס
 פי לאמרי אוניכס סטו עדש חוטבה מפלתו גם מורס

 משפך כמדת יהי׳ שלא אוני? בב׳ לשמוט צריך שלדת
 במלמידיס מדות ד׳ במשנה בונ-כמ״ש ומוציא בוו שמכניס

 ובב׳ אונים בב׳ האדם שנברא והטנין כוי ומשפך ספוג
 אחד. באוון שומט הי׳ באם החוש יחלוש שלא פינים

 ומוציא בוו הקול את מכניס שיהי׳ אונים בב׳ נברא לכן
 יוצא בוו שמכניס ומה הטיניס מן הבל יוצא וכן סו.
 מרחוק לראות אדם ירצה באס וה טל והמופת ט׳ בוו

 הב׳ שהנדן מפני יותר ויראה אחת טינו את יסתום
 מאירות ופינינו נאמר וטד״ו לחון הראיה את מוציא
 שמאל טין כמו מהשמש מקבלת מירח כי וכירח כשמש

 שניהם שישתמשו וא׳׳א ימין טין מן הראיה שמקבל
 שהמקבל מפני ובלילה ביום שניהם שיאירו אתר בכתר
 וירח כשמש מאירות וטינינו וטו׳׳א ההארה את מוציא
 הוא הגשמי חוש מפני הגשמי באדם דוקא ווה ביחד
 ואוון רואה א׳ טין רק יש לא ברוחניות אבל וכלה. נפסד

 שטין וידוט נחלש שאינו להוציא שא״צ מפני כו׳. שומטת
 מפנין באדרא כנוכר ימין והכל ימין בטין נכלל שמאל
ת וכן ט״ש כו׳ כחדא ואתרחצו הוו תרין פקיחא פינא  ד
 שיהיו אחד אוץ מס כאלו אוניו בב׳ לשמוט אדם צריך
 שמכניס משפך כמו ולא הכל את סופג שהוא ספוג כמו
 יש נמצא כו׳ מוכחת שומטת אוון ״ש1ו בוי ומוציא בוו
 המטליומא וגריטותא מטליותא א׳ באוון ששומט מי בוה
 והגריטותא לדת א׳ כאוזן אוניו ב׳ כשמשים הוא

 בוו ומוציא בוו ומכניס א׳ באוון רק שומט כשאינו
 ר״ל כו׳ מגנב לא סיני הר טל ששמטה אוון רו׳ל וו״ש
 ברוחניות היה שם כי בודאי א׳ באוון שמט סיני הר פל

 ב׳ שיהיו טמה גס מ הד׳ לשמוט טדו לו היה כן כנ׳׳ל
 אלא כן טושה לא והוא גונב היה ולא א׳ כאוון אורו
 באוון ווהו מרצט לכן אמר באוון ומוציא א׳ באוון שמט
 ווהו דמינא לסטרי׳ אוניו ב׳ להביא לו שהיה ימין

 שיש א׳ אוון בחינת שמסיר ר״ל יחיד לשון אזנו מסיר
ל תורה. משמוט לו  שטושה רק המורה שמוטת מן ד

 תוטבה. תפלתו גס באחר ומוציא בא׳ שישמט ו1 במי׳
 לו שומט אינו מדה כנגד מדה כ׳׳י טליון האוון גס בי

ל סי לאמרי אזניכס המו וו״ש  שיהיו אזנכם ב׳ המו ד
 פי אמרי כמו ט׳ חיים מוכחת שומטת איזן א׳ אוזן
 אי. מפה יוצאים שהם פי אמר כמו שוה שיהי׳ ר׳ל

 קול וז׳׳ל רס״א ד^ ואתחנן בזוהר כתב הנ׳׳ל וטדיו
 ואוקמוהו תלוי בדבור שמיטה שומטים אמם דברים

 שמיטה דאקרי׳ אמרא דפנים בגין אונו את אדוניו ורצט
 טבד כנ״ל. מובן והוא טכ׳׳ל שמיטה והוא דבור והוא

 הס שבאדם איברים רמ״ח כי אבד׳ בראשי יוצא פנפר
 אברהם נזו כסא• טל ר\ושב דאדם וקומה שיטור 1ג

^ רצה לא ואסרסם רמ״ס גימ׳ כנקלי ל5פ באליטור לד

 משלים הוא כי בברוך ממדבק ארור אין כי ארור שהוא
 שחסר ואבר ניפל וה קם וכשזה דסמ״א קומה שיטור

 יכולין אינם ולזה המרבה אמלאה טד״ש כאן משלים כאן
 כשנחסר נכן מהם בנין שלימות ושיהיו בוה וה לדבק

 משלים אינו הטבד אזי לטבדו האדון אבריו מראשי
 ;לברוך מאחר לחירות בהם ויוצא דסט״א קומי השיטור

ם  מנחם ר׳ בשם והפרה כוי אדוניס בפיני רטס א
 שכולו בדור אפי׳ בא דוד שבן כאן רמוז הבבלי

 ונ״ל פכ׳׳ל. והפדה אדוניה בפיני רטה אם וז*ש חייב
 סל במיא שכתבתי בפדיונהוט׳׳ד שמסייט ארז׳׳ל שטדו

 ורביס פרי׳ שיהי׳ ט״ש כו׳ אמישנה בטתה שארז׳׳ל
 וישכב וט״ד בריבוי בסדענה שמסייט וז״ש בישראל

 מטשה באומו הקב׳׳ה שסייטו וארז״ל הוא בלילה טמה
 ירבה. כן אוחו יטנו וכאשר וט׳׳ד פו״ר בכאן הסיוט כן

ץ  הולך אתה ולאן באת מאין רז׳׳ל טדש כו׳. כסף א
 אבל וה לאדון כסס אין קדושין במס׳ רז׳׳ל וטדש י

 מנה ויצא לי׳ מבטי׳ והא ופרי אחר לאדון כסף יש
 א״כ ומשני בוגרות ימי אלו כסף אין נטרות ימי אלו

 לאדון כסף אין אלא כסף אין מאי כסף אן קרא לימא
 £הה מכ׳׳ל אב ניהו ומאי כוי כסף יש אבל כו׳ זה

 מורה אין ומלת המוחלס הטדר טל מורה אן מלת
 בשם למטלה וכמ׳׳ש המציאות ובין הטדר שבין המפרש

 יטיש אין הבהמה מן אדם ומותר נפסוק הטיקרים ׳0
 והוא כידוט מכמה טל מורה מיו״ד כי לוה והטטם

 שיש ^ו״ד כסף אין דכמי׳ מזה דרשו ולכן מאין הי׳׳ש
 וז׳׳ש מכמה ר\א א׳׳ב ניה!א ומאי אחר לאדון כסף
 הפוטל אל מכח להוציא לשלימות להביאך באתה מאין

 ולא׳׳ן חמקן לא ואם הטיקרי׳ ס׳ בשם למטלה כנזכר
 החכמה היא באת מאי׳׳ן ח״ו המוחלט הטדר הולך אמה

 ולמנץי ממומא דאממשך קדישא ספה יו״ד הנקראת
 טודטנין כו׳ אתה מי ולפני ׳א וטו סרוחה ספה היא
 לצדיקים להו סני וכי רז׳׳ל טד״ש הנ׳׳ל הגמרא טל אחר

 כמו לרמוז דאכלו דקדקו ט״ש כו׳ טלמא מרי דאכלו
 יושבים צדיקים רק בטוה״ב ושתייה אכילה שאין

 טרש טוהיז אכילת טד״ז יהי׳ כן השכינה מזיו ונהנין
 כל וושארז״ל וישמו ויאכלו אלהים את ויחזו זו בפרשה
 שנהנה רמזו מטל. כאלו ברכה בלא טומ׳׳ז מן הנהנה

 דביק׳ שהוא הברכה מן נהנה ואינו לבד טוה״ו מך
 דאכלו לצדיקיא להו סני ובי וזהו מטל כאלו בשכינה

ל טלמא תרי  ט״ד רומז או כנ״ל. שוה בבחי׳ דאכלו ד
 אכילס בו שאין א׳ טוה׳׳ב בחינת ב׳ שיש לי׳׳ח הידוט
 בדרך ושהיה אכילה שנקרא טוה״ב ב׳ כנ׳׳ל ושתיה

ל דאכלותריטלמא וזהו הרוחניות.  טוה׳׳בר^נק׳ שזה ד
 רק ושתיק אכילס בו אין טוה״ב והטנין טוב׳ ג׳׳כ דאכלו

 מזיו ונהנית בראשיהם וטטרומיהם יושניס צדיקים
סטולתו• כל אס שקשן־ נ?וא הארס ט הפנין השטנה

רש



םח׳ צמח י ט פ ע מחלצבי•מ
: ושמיה אכילה ט׳י ויש ומטיט מצות ט^י ויש  1ט" ״
 מכל השס^ הדומס להטלות מ^ח מקריב ק־ביך כל ט'

 דברים לכמה הם ראוים ם הדומה כל כי הדוממים
ק כ׳א ה יצ ולא מצמיח ולא מזרט לא ומלח מ מ  אמ לה

א דסנט ׳י ט היא והמחקה הבשר  כל טל ו1ו בד־נא ד'
 מצבו שפל מתכלית תו נהט׳' כדי מיח תקריב קרמך

דה מאוד טליוגה למדרגה  כו׳ ברית מלח תשבית ולא ו
 דצח׳מ להטלות כי ה ושת אכילה טגייני כל וכן

ר היא וההטלאה  דרכים בג׳ נקג־ת ראשה שארזיל 1ט
 ג׳ הם ר״ל ״ובביאה ״ובשטר ״בכםן> להקביה כ״י ׳ל ר

 אדם בסשוק כמ׳ש ״לשו! ״מטור ן •ט טמ״ל כריתות
ש הכרותה ברית בכם!ה ״ש1< כו׳ יולד לפמל פ׳ ם טני  ל

 טד׳ש הלשון ברית הוא בשטר חומד ולב רואה טין
 מלמטה טשב כו׳ לך אין וארו׳ל משטרו לארן חשים

 באותיות הגחחך הדבור כי גדל לו ואמר מלאך לו שיש
 וט״ד בשפר הנכתבי׳ האותיות כמו הוא אדם מפי

 משחיל והוא הדבור יד טל והיינו לבך לוח טל כתבם
 הוא הדבור באמת כי דמי ככתובין מרט שכיב דברי
 אוהב חיים החפץ האיש מי ורש בשפר הכתיבה כמו

 מי ר״ל הטנין ה1ש מרט לשדך נצור סוב לראות ימים
 שיגזר טוב ויראה קיימים דבריו שיהיו שמבקש האיש
 מרט שכיב טנין שוהו מרט לשדך נצור ויקם אומר

 דמי ככתובים דבריו לכן רט פוטל ואיננו ששוכב ריל
רג״ה טדיש המטו״ר ברית נגד ובביאה

ימי !ין כל טיד צבאות ה׳ סושיך בוטליך כי
שנבראו בראשית והדביקו׳ התקשרו׳ שוד ש!הו
בהם וכתיב במאמר כורת׳ אשה אין שאר!״ל ט*ד

כל את אלהים וירא וזהו כלי שטשא׳ למי אלא ברית
טוב והנה טשה לשר מוכן כני שטשאך טושיך בוטליך

 הדבור וזהט״י ׳ל וארז זה קודש ברית ט׳׳י לקבל
 כסך אין כו׳ א״ק מרל בכשך
 רז׳׳ל טד״ש פי׳ אחר לאדון כסך יש אבל זה לאדון

 וטדיז ט״ש קדישא נשמתא דא בתו את איש ימכור וכי
 רקליפות מן שתצא ר״ל כשך אי! חנם ויצאה יאמר

 יחמוד שלא כשך אין שוי׳ ומגן הוא מגן מגיא הנקרא
 כשך אן וז׳ש חומד והלב רואה הטין ט״י והיינו אותי
 הטין כי כו' אורי קומי בד״ה לקמן וטד״ש זה לאדון

 רק בטצמותו אור לו אין גי ביטצמו חומד אינה הגשמי
 חומד טצמו הטין בקדושה אבל ידו טל חומד הלב

 איש דמראה מארי נקרא שלכן מצפה לך טי! וכל סד״ש
 ומאי אחר לאדון כםך יש אבל וז״ש וכיז״ל חמודות

 אין טד״ז או האב מן הוא שבטין הלובן כי אב ניהו
 כמ״ש (הג״ה זה אדון השי״תישנקרא זה זה לאדון כשף

ה) האדון כשיצוה ארז״ל  לאדון הכסף הוא האין ור״ל הז
ט שמשים כשארז״למי באן א״ט לדבק שיחמוד זה  א׳

אחר לאדון הכשף הוא היש ר״ל כשף, יש אבל כאין

 לכלום ב מחש שאיננו ר״ל אב ניהו ומאי אחר אל שהוא
 הוא והאין מאין יש הוא אדם כי האין שהוא האב את

 בכשף ולא נמכרתם חנם הסשוק שאמר וזה שלו האב
 ר״לכשתשימו ולא נמכרתם לקליפות חים ר״ל תגאלו

 שלכם בהחמדה האין את ר״ל בכשיף אי״ן שפי׳ ל״א את
 ארז״ל ״שטר להשי״ת ן הט ברית את שמדביק מגאלי
 כדי בהם שהכוונה דבורים שיש ומכייש מוציא שהוא

 שהכוונה ומצוה ד״ת דבורים ויש הנאות לטצמו להכייש
 ט׳׳י שהאדם מזה היוצא חוזר באור לטילא ט להשפ בהם

 ג׳ כל מקשר התקשרות ג׳ והיינו הנ״ל בריחות ג'
 האור שיש הטין בכסף הוא בריאה בי״ט טולמות

 כידוט חש״ך היא והבריאה בחשך אף ומשיגה בטצמותה
ש שהוא שטר ט״י ר״ה והיצ  משטרו לארץ תשים אס טד
 המלאכים סוצם היא והיצירה מלאך טשב לכל שיש

 כי כנ״ל המטור ברית ט״י והטשי׳ כידוט דבור ומתת!
 בריא״ה נגד אביך הוא הלא שכ׳ וזהו טושיך בוטליך

ץ כנ״ל הטין ברית ונגדו כנ״ל האב והוא אין שיק׳  קנ
ל וזו השלטים בקן שקננך פ׳ שח'  יש חומות שתי מ

 וטי' טשי׳ נגד ויכוננך טשך הוא יצירה נגד וזו ללשון
 כנ״ל לקבל מוכן כלי ויכוננך טשך הוא המטור ברית

 הטלא׳ ר״ל ה ושת אכילה בו אין טוה״ב שארז״ל ומה
 לשון בהם שייך הנ׳ל בח־מת ג׳ כי וההתקשרות רנ״ל

 מינינו המן אל בלתי תשבט לא מינו טין אכילה
 אכל לשון בזה וכיוצא לחם ויאכל מטו״ר בזה וכיוצא
 פשוטה. אכילה אוכל היא הפה וכן מלכא בי׳ קורצא

ד יושבים צדיקים אלא חלו בחי׳ שם אין ולטה״ב  ס׳
 הוא אבל רשויות ב׳ ח״ו שמא אמר דיתיב למט״ט חזיי׳
 צדיקים וכ״ש ישראל של זכיותהון שכיח: בשביל יתיב
 מהלכים להיות צריכים שאי! והטנין שיושבים טצמן

 וטטרותיהס כנ״ל ושתיה אכילה ט׳י בטוה״ז כמו להטלו׳
 כנודט להשי״ת טטרות ם טוש ה שהצדיק ט״ד בראשיהם

 הוא ב״ה והשי״ת אדני ברחש ויושב הטטרו׳ וטולין
 בטל הוא ונאמן ט״ד להם טצמן המטרות את הנותן

 נותן טצמה שהפטולה פטולחך שנר לך מלאכחךששלם
 אתו שכרו הנה פשוק סל מ״ש לקמן וטיין בשכרו לו

 להיות הקב״ה טתיד רז״ל וז׳ה ט״ש לפניו ופטולתו
. צדיק כל בראש טטרה

ן ד בראשיהם ומטרותיהם יאמר א  הם כתרים ג׳ ט׳
 בפנימיותו בראשו היא תורה כתר כו׳ תורה כתר

 סל הוא מלכות כתר מצחו טל בחוץ הוא כהונה כתר
ם אפי׳ ואיננו ראשו  טולה טוב שם וכתר כלל נגדרפני

 גביהם טל הוא רק בראשו אפי׳ נוגס ואיננו גביהן טל
 ף המד הוא תורה כתר לפ״ז נמצא אותו המפארים של

 בראשיהם וטטרותיסם וזהו ממש בפנימיותו בראשו שהוא
טT כי השכינה מזיו ונהנים ראשיהם טל ולא  סי׳ ו

בשכינה כ״י נאסף שהצדיק יאספך ה׳ וכבוד הפסוק
ממש



לצבימ צמח
 ממש בראי׳ מצמו סני לראוי! ׳כול דבר שאין דדוע ממש

. וד״ל לראוה יוכל סייו !יו אי! רק
 'ל1ואר ינקם נקום ט׳ ומי! שבדו אי! איש יכה י3ן

 טל ווה כו׳ בריי! נקם נוקמי! מרב ט*ש q״־p זו
 דם נקמי! המרב בו נוקמי! ההורגו לכן נימול שהפבד

 בזוהר וטיין שם אמוזים שהגרים צדק מדי! והוא רי«3
 ולילה יומם בריחי לא בקיצור״אם וז״ל ייד ד׳ ויקרא

 חנינין אר״ש למה ולילה יומם חינמ בריח לא אם ט׳
p w  p n בריר. היא ודא כו'. רחמי ומד דינא מד ט׳ 

 אחקיימא ולא כו׳ במרווייהו דאחיד ולילה יומם דאקרי
 חנינין הא אלמזר א״ר כו׳ דאחגזר עד שלים בקיומא ט׳

 נר אקרי דשכינח׳ גדפי חמות ועייל אחגזר כד גיורא
 דצדק כחרא בההוא למישל זכי צדק גר ימיר ולא צדק
 דמי לא אר׳ש לשרווייהו חכי וליל׳ יומא אמרח ואח
 דאחי׳ למאן דקשוש מנזש קדישא משרשא דאחי מאן

 בשור ישראל ט׳ בישא דגזפני ומשרשי׳ טשא מגזע
 בקיימא ועייני בישא זוהמא כל מנייהו אשסםק ושיני

 טכףם סבא המנולא דא׳׳ר ט׳ ולילא דיומא קדשא
 ורוח חשאין בכמרין שריין אמגזרי׳ לא סד אוה״ס

 שכינחא קדישא בכחרא שריין דאשגורו כיון כף משאבא
 שריי׳ קדישא ורומ אין חח כשרין שאר טל ושרי׳

 ט׳ ושרשין גזעין קרישין בני נק׳ ישראל אבל שלישון
 מבואר ונמצא ע*ש כר בכולא שרי׳ דאחגזרו נשעחא

 או יום אם ולכן בה ס אחוז שהגרים הוא צרק שמדח
 שאינו כיון כי יוקם לא יעמוד ט׳ מפיל שמא יומים
 קציח ה״ו שהוא דמנכא בגוסא דבוק אינו מצוח מקיים

 שירוחא רק אדם נקרא ואינו בזוהר כנזכר ימים ששח
 שירו׳ בהאי דטאל בזוהר כמיש כניל אחד יום דאדם

 כדיא ולילה יום מפליע רק א*צ זה ומשעם כל דאקרי
 כו׳ הלילה וכיל היום כיל כו׳ ירושלים חומחיך טל

 אחד יום יעמוד אם ולכן כ״ל כלומר איקרון ולילה דיום
 ארם שאינו כלומר הוא כססו כי ודש יוקם לא ממליט

 לרמוז מפליט ז־ כיומים שהוא יום ודייק כססו רק
 והגר עצמה המילה שהוא צדיק במדח שאחוז המל טל

 המילה עיי הוא וצדק צדק ויחוד צדק במדח הוא
 גר ההורג למה חאמר ואם ובוקר ערב מסליט והוא
 בכמה ההכאה עיי ומס המכה שהענין כישראל דש

 וליחה דם לחסר ההכאה שגרמה הוא המכה אמר ימים
 כנעני בעבד ולזה המיתה עד יום יום בכל השרשיח

 שהמכה ומה כססו להיות חוזר א׳ יום שממד כיון
 ולא לכספו גרם הוא להחסיר כן שאחרי לימי׳ מגרוס

. צדק בגר כן
 שאלו קמא בבא בגמרא ט׳ שה או שור איש יגנב

^יו ל  מורה החמירה מס מסני ב״ז ר״י אח מ
 לכבוד עבד כבוד השוה שזה איל מבגזלן יומר בגנב
טין עשה כביכול ט׳, טגד כבוד השוה לא ווה וץנו

 איש׳ כאלו משה של ואוזן רואה אינו כאלו משה של
 כו סצה לסמיר מה׳ המעמיקים הוי שני שומט׳
 אח ה׳ טזב וכמיב כו׳ יה יראה לא ויאמרו וכתיב
 ראיות מביא למה וקשה שכיל רואה אין כי האק
 להקשות יש דהנה ונ״ל מיניהו בחד סני ולא הנ״ל כולהו

 ט׳ השוה שלא משעם זה דאם ריב״ז של שעם על
 ולמה להקדש דהיינו להשייח הכסל לימן לו כנ״להיה

 ולא דוקא כסל למה וע״כ לנגנב שימן המורה אמרה
 שמצדיק מי הוא ידוע כי הוא הטנין אך ימיר ולא חסר
 כמשארז׳ל עיז שכר מקבל הוא באהבה שמים דיני עליו

 נגזל שהוא מי לסיז השחיקה על שכר נשל אהרן וידום
 עליו בא השי״ת שמן יודע א״ע ליציל ידו לאל ואין
 מן הוא הגזירה מ׳מ בחירה בעל שהגזלן אך הדין

 סרקים בח׳ מרצח. לא בטנין הרמב״ם כת״ש השמים
 מקבל שמים גזירת באהבה מקבל הנגזל אם נמצא ס״ש
 לט רק משלם הגזלן אין לכן מהשי׳ת צערו שכר

 שגנב זמן באומו הגנב אבל שליחימו עבדין כי הגזילה
 לסי איט מציל הי׳ יודס מיה ואס הנגנב יודע הי׳ לא

 הי׳ אם צערו שכר בשמים הססידו נמצא הגנב. דעת
 מסרכר שהנגנב וגורם שגנב והשור כנ׳ל. באהבה מקבל
 שאם בבחירתו שסשה רק השמים מן נגזר לא שזה בלבו
ה סיי בגלוי הי׳ השמים מן היה ^  וכיוצא אביוה או ג
 מקבל ואינו שמים הדין עליו מצדיק הנגנב אין ולוה
 למיקש ס״מ גנב אחזיל ועדיו צערו על מהשי׳ת שכר

 לימן צריך הוא ולכן הצער על הוא שהכסל מסני אסור
 קבל שלא שור צפר להנגנב גרם הוא כי להנגנב כסל
 ואוזן כו' משה של פין פשה וזיש מהשי׳ת• שכר עליו

 קרי׳ רחמנא במחמרמא גנב ארז׳ל ובאמת כו׳ משה של
 הסי׳ אך ורואה שומט שהשייח מאמין הגנב נמצא
 בלט זה מהרהר שהנגנב שגרם משה של עין טשה
 וזה הארן את ה׳ עזב הססוק מן ראי׳ וז׳ש כניל

 שלאבסניו ששבח סל וה׳ ד׳ משלם ומכר ששבח השעם
 סל שכר סוד מקבל הי׳ גזילה טיי בפניו הי׳ שאם

 צער שהוא לעיניך שבוח שורך עדיש שורו שביחת
 לו יש ממלאכמו שבשלו ושור ב׳. עוד משלם לזה כסול
 ששנה מה כל שור צער לו משלם נמצא א׳ שור צפר עוד

 ששנה מסני וה׳ ד׳ משלם מה מסני רזיל וזיש בחשא.
 צערו ושכר הגדלה לסי רק א״צ מגזלן אבל בחשא

• מהשייח מקבל
י כ  נססר הובא במדרש סיץ כו׳ במו איש ימכור ו

 סתורה טל קאי ושם שבוטוח בס׳ אסרים עוללת
 בה בבגדו למכרה ימשול לא נכרי לעם סי׳ ניל ועסיז

 זרים בנים כי בגדו בה׳ ססוק על לקמן שכחבחי פ״ד
 רשס בעודו לומד שאדם מורה ז׳ל הריי מיש וידוע כו׳
 כח מוסיך אך אלא בקדושה כח מוסיך שאינו די לא

ר״ל למכרה ימשול לא נכרי לסם ודש ר׳ל בקליפה
לקליסו׳



םח׳ צמח י ט & צ ^ מםלצביימ
 שמלרש ע׳י ר*ל בה בבגדו משרש מה ופ״י ח*ו לקליפות

:בה א״מ
אלא אין!ה פירש״י לו דמים עליו השמש ;רחה
 בשמש המשילו דלכן ונ׳ל פ״ש נו׳ משל כמין

 מדילי׳ אכיל יותן1 נבר הוי דבחמה מאן האי שארדל מיד
 דלכן וצ״ל ע*כ מצלח לא גניב אי גלי׳ ורווהי מדילי׳ ושתי
 לו ויורח כתיב וכן כו׳ השמש והנה שמש ליעקב קראו

 הברכות לקח שלא לומר ישראל נקרא ושם השמש
 על לו שהודה בגילוי רק בגניבה ומרמה בעקבה

 כתיב מקודם כי כשמש גליין ורזוהי פ*ד הברכות
 לבנה במזל היה מקודם כי כו׳ לבן לב את יעקב ויגנוב

 גניב ואי כו׳ הקטן יעקב שמך פל יקראו צדיקים פ״ד
 גליין ורווהי הנ״ל ע״ד לשמש מזלו נשתנה ואח״כ מצלח

 מגלה ית׳ שהוא אתפאר בך אשר ישראל וז״פ כשמש
 אס נאמר בכאן עד״ז וכן ישראל ע״י הטובות מדותיו

 נפלת דסהדיא עיני אס כתרגומו עליו השמש זרחה
 כי המקובלים ועדיש שמש בבחי׳ רזוהי ונתגלה פלוהי
 ב״ב והגזלן העליון המכוסה הת״ת בשליש פוגם הגנב
 עליו השמש זרחה אס הגנב וזה המגולים ת״ת שלישי
ועי״ז המגולים לב״ש רומז פלוהי נפלת דסהדא ופינא

 .כידוע שמש נקרא בכללו והת״ת נתגלה
י1 ש ג  יחרן לא ביי ולכל פד״ש כו׳ לי תהיון קודש א

 לדקדק ויש אשה ופד למאיש לשונו כלב
 יצהיר כי וניל כו׳ למאיש מאי מ׳ אשה ופד לאיש דהוילל

 ואנשי וזיל משפטים המדרש ועדיש כלב נקרא להיר של
 לכלב תאכלו לא טרחה בשדה ובשר מ׳ לי תהיון קודש

 אתם חייבים הקב״ה אמר לכלב למה אותו תשלימן
 המצרים והיו מצדם בכורי שהרגתי שבשעת לכלבים
 אין ולישראל להם נובחין והכלבים מתיהם את קוברים
 אתם לפיכך כו׳ יחק לא ביי ולכל שנאמר טבחין

 מה כו׳ אותו תשליכון לכלב שנאמר לכלבים חייבים
 חנם על ונובחים מתקבצין ומלם נובח אחד הכלבים

 שנא׳ קודש אנשי שאתם מפני כן תהיו לא אתם אבל
 באזני מחזיק מ״ש ועד״ז עכ״ל. לי תהיון קודש ואנשי

 הוא הכלב מדת פי׳ לו לא ריב על מתפבר עובר כלב
 חנם על ונובחים כאן כמיש לו לא ריב על שמתפבר

 שלט שלא חנם ושנאת לה״ר של היצהיר על הרמז וי׳ל
 שיצה״ר לשונו כלב יחק לא וז׳׳ש בישראל העת באותו

 ועד מאיש לה״ר לדבר לשונו ישראל לבני החריץ לא
 לה׳ ישראל קודש וז״ש אשה ועד איש מן ריל כו׳ אשה

 שלא לי תהיו! קודש אנשי הציל ע׳׳ד תבואתו ראשית
 ע״ד וזה תבואה לך יהי׳ ועייז וקללות לה״ר נדבר

 ודמעךכו׳ מלאתך ל׳ וסמיך תקלל לא המדרשאלקי׳
 ׳ אלק זה אחר זה שיא׳ מר\'' אחה תבואתך קללת אס
 מוצא אתה וכן תאחר לא ודמעך מלאתך כו׳ תקלל לא

בימי ויהי שנ׳ מתמעט׳ התבואה מחקלליס כשהדייר׳

 מעשה רבותינו אמרו בארן רעב ויהי השופטים שפוט
 ויצא אותי וזיכה הדיין אנל ובא דין לו שהיה ח׳ באדם
 היה ימים אחר . בעולם כמותו אין הדיין פלו׳ ואמר

 שוטה דיין אין ואמר מלפניו יצא וחייבו אצלו ובא דין לו
 לכך לשוטה והיום משתבחו היה אתמול א״ל הימנו
 הפסוק פי׳ ועד׳׳ז עכ׳ל. מקלל לא אלהי׳ הכתוב הזהיר

 פל הוכיחם כו׳ מטר ויהי׳ כו׳ היום חטים קציר הלא
 ניסן יצא וכמשארז״ל . במלך ובחרו דיין מהיות שבזוהו
 בפדנו התפלל בקשו ועיז היא קללה סי׳ גשמים וירדו

 ע״ב כיג ק׳ ד׳ משפטים בזוהר ועי׳ ברעב נמות ולא
 בחדוומא דמלכא מקונין וכל לעילא ממתקנין דינין וכד
 ממתקרן לא דינין וכד כו׳ בגווי׳ שרי׳ הוא וכדין כו׳

 מפל אשתלקי אמא דהא כו׳ לעילא הכי כיי למתא
 דינץ וכל בנוקב׳ אשדי לא יסוד דהא יינקו לא ובנין בנין

 משבות השביעי וביום מעשיך מעשה ימים ששת כו׳: מנייהו דינקא לעלמא ווי כו׳ שלטא וחויא ממערין
 מזכירו לא אחרים אלהי׳ ושם כו׳ ינוח למען

 עיד אמרתי ט׳ תחוג רגלים שלש פיך על ישמע לא
 רישין ג׳ אבהון ג׳ ש כח שין שבח בתקוני׳ שכתוב

 ששת וז״ש שמה ובכל אע״ה לאברהם לו היה בת בת
 אמרתי אשר ובכל חשבות השביעי וביום כו׳ ימים

 בת לש׳ תזכו שבח שניחוח ע״י כי דל כו׳ אליכם
 אברהם את ברך וה׳ בו שכתוב אברהם ברכת שמה ובבל
 אליכם. חבור ל׳ ר״ל אמרתי אשר בכל זו בחי׳ ועם בבל.

 .בישק פגעין מכל ידה על נשמרים חהי׳ דל תשמרו
 אלהים ושם שמה בכל כי תזכירו. לא אחרים אלהי׳ ושם

 אינון וחסרוניתא לגריעותי׳ כי נשפעין אינם אחרים
 להכניען פות בקלי נכנסה הנ״ל בבל ובחי׳ מבכל וחסרין
 ע״ד סיך על ישמע לא משלה בכל ומלכותו מן כידוע
 האומר מפי אחר דבר שומעין דאודנין מארי כי הידוע

 אחרים דברים שומעין ן שוי ולבו פיו כשאין ד״ח אפי׳
 פיך על ישמע לא כו׳ אלהי׳ ושם וז״ש עייז שעשה

 שביתות ע״י זה וכל וד״ל בד״ח ׳ אס דבוריך ע״פ דל
 גיב ימשוך זה ומן כנ״ל ובת דש׳ רישין ג׳ שהוא שבת

 הניל דש׳ רישין ג׳ מן הנמשכין לי מחוג רגלים ששלש
 כיז כידוע סוכות עצרת פסח עקב ו יצחק אברה׳ נגד

 ולא ופרשיי עבדים מבית מאמ*צ הוצאתיך »שר קודש מקרא שבת מן ונמשכים
 לעבדים עבדים אלא אינו או לעבדים עבדים

 עבדם אומר הוי מצרים מלך פרעה מיד אומר כשהוא
 ר\' אס נ*מ מאי וקשה עכ״ל כו׳ ולא הי׳ למ'ך

ד ורל לעבדי׳ או למלך עבדים  הקונה כל רז׳׳ל ש ע
 עבד עבד נמצא לעצמו אדון קנה כאלו עברי עבד
 ודש לעבדו המחויב האדון שהוא לעבדי׳ עבד הוא

 בדן לעבדים עבדים ולא עבדים רק היו שבמצרי׳ השיי
עבדום לא למלךשפרפה עבדים רק הנ״ל עברי עבד

כלל



לצביצמחה׳
p» AJnjte שנק׳ 0לפגמ.נמ האדו! סמ«ןומ «םשים 

 הענד אה מחזק האמן כשאין אלמ& כי שגויס מן
 כי לאדון האדון xt מחזק אער ר3&מ גם 1א אאמן

 שכדי׳ שניה׳ הם׳ ואז לשבדו«״ל כלמוון קנהגו אץ
 כיח דל מכדים מניח ח״ש כמחשכת/ זה ל5א זה

 דסגי מאן ינוה ולא נכריר\ר וכמשז״ל שכרים שמא
 החור׳ ש״ס המתנהג אכל מתקכל לא סיתו אא״נשי אסי׳

 אדונים הם אזי לשצמו אדון כקגנק שמ־ישסדי וקמה
 שקנ׳ הש״י אמר ומדז אדונים שרהם אצלזסזנקראי׳ זה

 ית׳ ואצלו אצלינו האדון ית׳ והוא לנמדס אומנד
t o וז״ש .לאדו?ו אדון הוא ככיכול לטצמו ון1א קנה 

 דל אדונים ל׳ אמר כו׳ מוראי אי׳ אר אמניס
 לא הפסוק וכ״פ . לאדון אדון אני אדונים כ׳ כמי׳

 התנהגו* שאין דל כו׳ לכיחו איש ישוכו לאלה ^מיס
 אין כי לשלום לכיחו איש ישוכו ולק זליז אלונים מגוי׳

שמתנהגי׳ לא אם שלום אין זה זולת כי כלום זה סל
 שכדים כ״י לי כי הפסוק פי* ולכן כנ״ל ההורה מיס

 אך הם מכדי כ״י כי כקיצור דסל״ל וקשה סס. שכוי
ל לי כי לסנ״ל רומז  מכדי כביטל. להם ואר לי הם ד

 והיינו ששכדוני קודם שכמת להם שששיחי נגי ©ז
 שכד כ״י והס ואני ט* מלאו׳׳צ אותם הוצאתי אןר

 כל אלהיכס ה* אני שם שפגוש׳י וזה כנ״ל
 כי שכ״ל למעיה משמכדן כאלו לןגנוה מגששגדן

 שפרצויי וזה משלה של כטכדוח תלוי שמינצה■ שמנדות
 המסדוח ששר ריל .מכיל קודם ששרי סם שגס שקז
 כמיש תפכודו ואותו וזה מיל קודם שמכרתי ככיכסל. שלי

 לכם ישכר שהוא כמסשיכס סושום שאתם שר״ל נמית
.כידוס כהן אאןיכם פדיש

 כקרכו שמי כי לפשאכש ישא לא כוכי תמר ^
 לא כי הפסוק יפורש כן חמירל אל דרז?ל לסי

 יחרמט׳ ארוג השמים ששמם שארז״ל ש״ד ^זששכם ישא
 נפרשין כך מהמוכרים וכשסשנפרשין נפכדיס שהם3ק

 כל וסנה . שפסים ששה וכאלר\הם וסדש משננ^דיס
 המלאך אכל נמכדי׳ להיות שליהם מקכלים אלהי׳,אסרי׳

 לפשסכסאם ישא ולא נסכד להיות ש״ש יקכל לא הזש■
 אמחת משיג והוא כקרכו שמי כי וסססם ט. תמירמי

 וד״ל. להיחוד שייכי׳ שאינם אחרים אלהים כן ולא יחוד
 כרכר כי כו* גדול כי ידשתי מחה כפסוק מ׳׳ש וש׳יל

 כידוס כקרכו שמי י5 א״י יש״ש. ט׳ סליהם אשגזדו
 שאינם המקיפי׳ אורות ס״י היא סון נצדאח שמיקר

 כי וזה מצומצם הוא לבד בפנימי אכל ככלי מצומצמי*
ל כקרכו 35ש  אל ז״ל כמדרש וסי* לבד כפנימיוחו ד

 ׳ח ש תמורתו חסשינו ואל בו חמירוני אל ט משל
 נושא והוא טוכדים אנחנו לו שלנו שר והוא הואיל
 נושא כי שנ׳ כמותי לא לפשטכם ישא לא כי לאו פשסנו

ואתם לפשסכם ישא לא וכזא פשס כל ושוכר «}

אדבר. אשר כל אס וששית חשמש^וא שמוש אם כי כקדכרנמ״ל: שמי ט שני מקלם שנד שישמש א גורמים
 4לגנרפוי ידו-מדסרים שטל קנה שיש סד״« פי׳

 ושי׳׳ז כו מחצמצם והדטר להקנה פץ שמניח דהינו
 ארז*ל סד״ז p ומסר. מיל למרחוק הדטר אם מוליך

 משה של וכקולו משה של גרונו מחוך מדכרח שהשטנה
 כ״יאת וצמצם הקכ״ה של קולו לסמל יכולין היו לא כי

 בהקול דמיו שמצמצם זה כמו משה של כקולו הדכור
 חשמשג שמוט אם כי וז״ש הזה כהמלאך וכן כו׳ קצה של

 כל את וששית ווו כקולו מדבר שאני המלאך של בקולו
. אדבר אשר

י ש נ א הכד^ ל* פירושו קודש מלס ר״ל לי חזיון קדש ו
 מפל ומופרש מונדל הוא שהקכי׳ה ר״ל והפרשה

 והשממומשיש הסוכות וכל הכל כרא הוא כי הנרואים
 קמי׳ וכולא וז״ס .מזם א* נשום צורך אין ולו נטולם

 ומופרש״ מובדלי* קדשדלשחהי׳ ואנשי חשינ.וז׳׳ש כלא
 היי שאם אצלו יהי׳ ההכרמים ואפי׳ סוה״ו מניני מכל

 להשתוקק לו ואין יותר לו סוב הי׳ הם בלא •לו אפשר
 פזי׳ יהי* ולזה כאמת לטכודסו כ״אלהש״י מנין לשום

 מוכלל?׳ מהי׳ הדברי׳ לכל דל קודש ואנשי וז״ש נוקבא
זאט לחאן אס וברך כם אלה ה׳ את ועבדתם באמה. שתשתוקקו דל לי הנוק׳ לבתי׳ ן1חהי אבל מהם

 בזוהר פד״ש דל כו׳. מחלה והסירותי מימך
 וז״ש . בממרא וטים כפירודא שאד דקמשה ססרא

 כפרודא שארי רומו רכים ל* אלהיכם ה׳ את ושבדחס
 ומימן לחמך אח וברך מחלה גורם ההרכבות פימזי

 לסיוחסלאמד אותם מאכר יחיד יח׳ שהוא ששיי בל׳׳י
 שתהיי דל הטם אח שאול וישמש ל׳ ישראל שמט וזהו

 ימי הוא א׳ ס׳ ל״ר אלר\נו ה* שמצדנו אף נאחדם
 לאמרי׳ וכשסהץ ל׳׳י כוי ואהכח ההחכרם.וטי״ז והוא א׳

 הי וזהו כנ״ל כחיטרא דסיים מקרכך מחלה והסירותי
 פדיש באו״א בשלום. שמו את יברך ה* ימן לשמו טוז
 ביה׳ לאי׳ שלי חגמולוסי כל לה׳ אשיג מה פסוק טל

 ה׳ לה׳ אמרתי אמר ר״ל בשם חזקי׳ רט וזיל ברטח
 A'fo כדכול וכרכס אכלת אם סליך בל טובתי אתה

 לסי. להשיכ צריך איני ריל לה׳ אשיכ מה וז״ש אכלת משלך
 אכלתי משלי כאלו טלי הוא התגמול ריל סלי מגמולוהי כל
 ברהמיו• שזו אקרא ה׳ ובשם כוי ישוטוח כוס באופן רק

 בלשליך טובתי אתה אדני לה׳ אמרתי מ״ד אז״ל והנה
 אכלם משלך כאלו טליך מטלה אני מזונך של כרכת אם

 הכרכי ט״י כי למטלה שדש וזה טליך כל וטובחי ושתית
 ומחברך למטלה וכמים שבלחם הק׳ הניצון אח משלים
 משלו כאלו הש׳׳י שליו ומטלה יושר כאור ומוזר הניצץ

 ונשח£ז מים לנו חנו בפסוק למטלה וכמ״ש ושחה אכל
 דקאי נסתר ל׳ וברך ומימך לחמך אח וברך וז״ש נג״ש

וסטסדה.פצמה שהברכ׳ שהקדי׳ הברכה שטרח טל
חבקן



םצמחה י י ^ ממ צ ל

 אכלפ מפלך כאלו עי״ל כו׳ ומימך לחמך אי! מברך
 שבלס׳ אמוון הכ״ב לממן־־כו׳ אח מימך אח וזו ושמיח

 טצס וזו כו׳ יחיה ה׳ פי מוצא כל פל כי כדא ומים
 כ״ב שהם ה׳ פי מוצא במיוח המזון שממברך הברכה

 כי מחזיקה כלי להיוח א״א הברכה והיה המורה. אחוון
 וז״ש והשלום הסייס אמו היחה בריחי ודש השלום אס

 אני כנ״ל א׳׳ה וברך ט״י אומרת המורה ר״ל והסירותי
 והכלי הברכה פ׳׳י מקרבך מחלה והסירות* ההורס

 . בשלום יברך ס׳ כרל השלום שהוא
 הנחשים את בטס ה׳ וישלח דל המדרש ט״ר »1בא

אלג• בנחשים מהם ליפרט ראה מה השרפים
 בפיו נהפפין שבטולם מטדנים כל אוכל אפי׳ הזה הנמש
 המן מאוכלי ויפרט יבאו פפרלחמו ונחש רכתיב לטפר

 שאלתם להם וימן שנא׳ הרבה למטטמיס להם שנהפך
 ובפיו הרבה מינין שאוכל נחש יבא להם יביא ותאותם

 טטמיס וטוטמיס א׳ מין המן מאוכלי ויפרט א׳ טטם
 הטבטי׳ חכמי שכמבו ט״ד הוא בזה והנ״מ טכ״ל הרבה
 הי׳ לא מים רק ושומה צחס רק אוכל אר-ם היה שאם
 שמוכרח רק חולי גורס המאכלים ומיני השמיות כי בחלה

 הטטס ומן בהם שיטטוס הטטמים בשביל רבים למינים
 כל בו היה המן והנה ט״כ השרשיח הליחה מתחזקת
 ממקום ירד כי האוכל של המחשבה ט״י הטטמים
 . כידוט בשמים ולא השמים מן לחם כדא מחשבה

 דבוקים חהיו זה בכח אלהיכס ה׳ את וטבדחם וז*ש
 הוא הברכה ר״ל לחמך אח יברך פליונה במחשבה

 הטטמי׳ כל זה בלחם שיהי' חלי׳ בי' מזונא דכל ממזלא
 נחש חבל לחמך ל״י ולז״נ רצונו לפי יחיד כל שיחשוב

 המיני׳ כל ואוכל הזה משורש רגליו ונקצן נגזר כי להפך
 כמשאז״ל ממיר צרטח חליו ולכן א׳ טטס טפר וטטמו

 מקרבך מחלה והסירותי כרל וברך ט״י בצדיקי׳ אבל
 חדאין והוה ותרגומו וישמו. ויאכלו אלהים את ויחזו

ושמין. אכלון כאלו ברטוא דאמקבלו בקרבניהון
 שהיה מכלל שלח לא ב״י אצילי וחל פנחס ר׳ מיש לפ״ז

 לצדקה השמחה ואדרבה .כו׳ אלא יד לשליחות ראויין
 ספר ודל מצוה של שמחה ששמחו להחשב ראוי סיה

 לו גרמה מציה חבת כי הבל של טונו היה זה בט״מ
 בקרבנם שכוונו ונל״ס טכ״ל כאן וכן בשכינה שהצין

 להנאות מותר ושתיה אכילה שהטנין השמחה להנאות
 כו׳. טוב בלב ושחה לחמך בשמחה אכול כד׳׳א השמחה

 להנאו׳ אבל התאוה להנאות ושמי׳ באכילה יכוון שלא רק
 השמחה להנאות לכוין אסור במצוה אבל מותר השמחה

 וזו יר. לשליחוי! ראויין היה ולכן לשמה שלא ג״כ חו
 כי חטאם היה וזו !שתין אכלין כאלו התרגום שדייק

 אבל מצוה של שמחה נק׳ הוא ממילא הבאה השממה
 הוא שזו ואפשר אסור זו להנאתו מטיקרא הממוין

בך. ונחזה ט״ד וזה .בשכינה שהציצו הנ״ל בט*מ מ״ש

 ממס מיש דקדקו וטריז הנאות מנץ שהוא בך ונראוה
 מכאן ופירושו בשמחה אלהיך ה׳ את טבדת לא אשר

 עבדת לא אשר שחת הליל נפיז בשממה צ״ל שמצוה
ק אך אלהיך. ה׳ את בשמחה  מבחן הוא שהשמחה הפ
 למין אשור אבל זולת ולא כמקונה שטשאה המצוה

ד אלהיך ה׳ את טבדח לא אשר ממח ודש להנאתה  ה
 בשמחה הוא וטי״ז אחרת. נטי׳ שום בלי פשוטה טבורה

 שמוהר להראות לחמך בשממה אכול להפך אמור ובאכילה
 שבשמיס אבינו אוהב כן כי כנ״ל שמחה בשביל לסין

 ; שני בממשר ה׳ לפני ושממת וכמ״ש במטנוגים אהבה
ו ד ל י י . רגליו ותחת ישראל אלהי את ו  אצילי ואל מ׳

 מיש וישחו ויאכלו כו׳. ויחזו ידו שלח לא ב״י
 ה׳ כבוד ומראה מני' ולטיל ויחזו ואח*כ ויראו תחלה

 שראו א׳ בהםב׳בחיי. היה דבאמת ב״י לטיני כו׳ כאש
 כסר הנקר׳ מאוד גבוה במי׳ שהוא ישראל אלהי את

 הרגלי׳ אצבטות טשר שהם הצל ט״י ראו אבל במקובלים
 והס בידך קדושיו כל בפסוק בהטלמך בפ׳ לקמן וכמ״ש

 לי׳ מרכבה הם הידים האצבטות שפשר כו׳ לרגלך תוכו
 ספירות י׳ נמחקיס שאינם שמות י׳ הפליוני׳ אצבטןת
 טד״שבצל להם צל הס הרגלים אצבפוח ויו״ד פליוני׳

 מחת זו הבחי׳ שראו כלומר רגליו ומחת ודש שדי.
 מראה שהספיר הספיר לבית כמטשה כביכול רגליו

 טמוקס ממה כמו שבו אחרת המראה ממוך לבנינומו
ק׳ המליח לובן רגליו מחחת ראו הס כן הצל מן  אלקי «

ד טל לקמן טד״ם לטוהר השמים וכטצם ישראל ^  ל5מ
 וטהירו הרקיט שזכות הפושה מן יומר המטשה גדול
 בס׳ בפסחים במוס׳ וכמ״ש . השמש אור מן מקבל אינו
 הכוכבי׳ מזוהר טליך הרקי׳ דזוהר וצ״ל וז׳ל טוברין אלו

 אורם מקבלים שהכוכבי׳ שכתוב שם בר״ן וט׳ טכ״ל,
 מקבל אין מאוד ובהיר זך גוף הוא והרקי׳ מהשמש

 ירו שלח לא ב״י אצילי ואל וז״ש יטו״ש השמש מן אור
 ב׳ בחי׳ בהם היה גס . אצבטותהידים י׳ במי׳ ר״ל

 הנאו׳ מנין שהוא כנז״ל בך ונחזה ל' כו׳ אלהי את ויחזו
 להנאתם וזה אלהיס הנק׳ רקבבחי׳זולבדה וחזו כנז׳ל

־ למטלה וכמ״ש וישמו ויאכלו
ב ל ת  הדברים ט״ס כו׳ האלה הדברים את לך כ

 במדרש ואי׳ ישראל ואח בריח אמך כרתי האלה
 אני משה שיאמר הקב״האפשר לפני השרת מלאכי אמרו

 א״להקב״ה המורה לכס נתתי אני התורה לכם כתבתי
 שנ׳ היא נאמן פושה ואס זאת פושה שמשה ח״ו

 תולה הפסוק סי׳ שכתבתי ונלט״ד טכ״ל. הוא נאמן ביתי
 שאינה טדשרז״ל ירושה כתיב ולא מורשה משה לנו צוה

 אצליט ואיננה מאבות הוא ירושה ל׳ כי לן ירושה
 לה?ן האב מן שנפרדת הירושה כדרך הקדה מן ירושה

 אבל ט״ש. מורשה לכס אותה ונחתי פסוק טל וכמש״ל
ית׳ שמותיו כולה היא כי בהש״י דבוקה היא המורה

«{״ש



ימשפמים?נמחה׳ ב צ ל

 גממי וג p לר!מ כי וז״ש חד ואודימא קכ״ה בזוהר ^גויש
 הוא מ״מ לכם שנחם' אף ור״ל חשזובו אל מורתי לכם

 ללמוד פצמך התשן וז״ש . ממר נחרדת ואינה תורמי
 באמקנומא טצמך התקן ודל לך ירושה שאינה שרה

 מאןדאחידבאוריי׳ כי בזיהר כמ״ש דגרמי וגאזדרומא
 ברמת ויראה באימה להיות צריכה ולכן בקב׳ה אחיד

 ח״ו הקב״ה מן נפרדת שתהא לך ירושה שאינה תיפד^
 עסהקביה* לנו שהורישה ע״ימשה לנו מורשה הוא רק

 וכמ״ש לוקחים אמם כביכול אומי מרומה לי וכמישויקחו
 מורה שתהא לעני; מורשה נק׳ מאי ולטנין בזה לקמן

 חדשים ולקדש מוטדוח לקנוט לחכמים מסורה שבפ״ס
 הית׳ לא שאם שטה הוראת וכיו״ב ונדרים סיינים וכן

 רשות הי׳ לא שהוא כמו הש״י מצות רק אצלינו מורשה
 משה ט״י לנו נמנה ולכן מורה דבר בשום לחכמים
 האלה הדברי׳ את לך כמוב וז״ש כנז״ל מורשה בשרת

 מדמו שזו שבכתב מורה ירושה המורה הימה למשה כי
 ישראל ואת ברית אמן ברמי האלה הדברים ט׳ס כי

ל  כריתות שהוא שבכתב מורה מן שמורישם כדי ד
 אמרו ולבן ישראל ואת וז׳ש שבט״ס מורה שלן הברית

דל נממי אני כתבתי אני משה יאמר שמא מלאהיש  כו׳
 לו נמן הש׳י ולא שבט״ס ומורה שבבמב מורה בחי׳ ׳3

 זאת פושה שמשה ח״ו הקב׳׳ה א״ל לישראל להורישה
 יאמר שמא למוש שיש רק הקב״ה בשם יאמר שבודאי
 לחביריו איוב שאמר ט״ד צוה שלא מה הקדה בשביל
 .בטבורו וסרש׳׳י רמי׳ מדברו ולו טולה מדברו הלאל
 הנביאי׳ שינו איך לסי׳׳ז אך יבא חנף לפניי לא כי וטז״א
 אןהטנין שטה הוראת בשביל התנאים וכן דברים במה
 דבריו בכל ונאמן אמת איש הנביא אם מלי׳ בהא דהא

 ית׳ לכבודו שטה הוראמ בשביל לסטמי׳ מה דבר ומשנה
 באמת רק ושקר חמסה מצד זה טושה איננו בודאי

 ואם וזי׳ש . שבט׳׳ס מורה ט״י להם הומר וזה לכבודו
 נקרא בימי הוא נאמן בימי בכל שנ׳ הוא נאמן פושה
 חוכי כל ואשרי שבת בזמירות נשאלתי שבט׳׳ס. שרה

 שהקליס׳ גורם כיידוטשגנב ואמרתי כסלט׳ לתשלומי
 החיות אפי׳ כי כפל משלם ולכן הקדושה מן נונבת
 הם ט הדין מצד להם מגיט אין להקליפות המניס

 משלומי משלם לכן טוד גונבים והם ימיש בו מורדים
 להם שהי׳ הקליפ׳ החיו׳ אפי׳ שמחזיר להורות כפל

 והנה . כפל משלומי נק׳ וזה להקדושה הגניבה קודם
 ללמוד כדי רבו דטמ לגנוב מומר בגון מומר להיפך מצינו
 יגנוב בי לגנב יבוזו לא בטנין במדרשים שהובא כמו

 ודרז״ל שבטמים ישלם ונמצא . ירטב כי נפשו למלאת
 ללמוד לבהמ׳׳ד והולך מחביריו א׳ט הגונב המורה טל

 שבת באכילת יש זה ובטנין . מצוה כזו וגניבה שרה
 הולך בחול אבל הקדושה אל הולך הכל המותרות שאפי׳

גניבה כמו הוא שבח אכילות של והמותרות חיצוני׳. אל

 דבר כל וכן • שבת לכבוד שכוונתו אלא הקליפות מן
 הקליפה מן גניבה כמו היא לשמה לטבירה הנוטה

 זו אין באמם כי כפל לתשלומי א״צ ואפפ״ב להקדושה
 הקדושה מן הוא הכל בהקליפ׳ שיש מה אפי׳ כי גניבה

 פושהטץ כי גמורה גניבה הוא הקלים׳ שגונבת מה אבל
ו רואה אינו באלו מטלה של  מן הגניבה אבל בשרז״ל ד

 המחשט׳ מבק שהדי שמושב ט׳י הוא הקדוש׳ אל הקליפ׳
 טל כסל לתשלומי חוכי בל אשרי וז״ש כנ׳׳ל לטוב לבו

 פצמם להגנבי׳ ישלם שהדי אכילה למותרות שבת הוצאו׳
י  מאת לז'א להנגנבים מלס לא למה קשה ולא הכפל ד
 מסמא ואינו רואהו שהדי מפני גניבה זו שאין סוכי כל

 שא אבל רואהו שאין בטרפל שוכן שהוא רק כו׳ טין
 להצדיקי׳ הכפל ית׳ הוא משלם לזה נראה ואינו רואה ים׳

:כנז״ל טצמם

תרומה פרשת
ו ח מ י  לכם נחמי סוב לקח בי במדרש מרומה לי ו

 במד׳׳א מיתה שלי התורה תטזובו אל מורתי י
 כדכתיב היה שלי ממשפט בפיך ה׳ תורת מהי׳ למטן

 טשו מכם בבקשה לבם ונתתי הוא לאלהיס המשפט כי
 מרומה לי ויקחו וזו כו׳ למלך משל ביניכם מדור לי

 המדרש בל׳ שתפס והמשפט המורה אמרתי טדל ט׳׳ש
 שמביא וזו ה׳ מורת הנק׳ הצפונה חכמה היא מורה
 כי פסוק מל שכתבתי וט׳׳ד .בפיך ה׳ מורת מן ראיה

 פיהו מנשיקות ישקני בחי׳ שהיא מפיו חכמה ימן ה׳
 הנמנה הנגלית תורה הוא המשפט וטדש ודש כו׳

 הוא לאלהים המשפט מן ראיה מביא ולכן הגבורה מפי
 כל כי טוב לקח נק׳ שלבן כך הוא לקח ט הפסוק וסי׳

 להפרד סופן כי נצחיות לקיחות איג׳ שבטול׳ הלקיחות
 היא ולכן נצחיות לקיחה היא המורה לקיחות אבל ממנו

 שגם בודאי מהלוקחה נפרד שאינה וכיון טוב לקח נק׳
 ה״ש • ממנה מופרד ואינה נפרדת אינה ית׳ ממנו

ל כו׳ מטזובו אל שרמי  מטזוט אל תורמי שהוא מה ד
 מדור לי טשו וז״ש . אומה בלמדכם תמיד זה לזכור

:ביניכם קטן וקיטון
 האבות קיימו שארז״ל פיד כו׳ סוב לקח ט
 יש נמצא נימנה. שלא טד בולה המורה כל

 לא אם אפי׳ המורה כל ולקיים לידט אדם ביכולת
 שישש הגופנים באברים להשתמש שיודט כמו נימנה
ח כן לו הראוי ט רד  אברים הם מלית ושס״ה ד

 כל אטנו אברהם קיים שארז״ל מה ניחא ובזה רוחנים
 לאי המורה ידט איך והקשו נימנה שלא טד המורה

י תורמינו דגם נימנה כאלו הוי הנבואה ט״י  נבואת ד
 מטצמו התורה ידט שאאדה הטני! אך נימנה משה

ט מרדח כלול הנפש כי מנפשו  מל*מ ומשס״ה ד
אפ*ה אברהם של כליות שתי רז׳׳ל אמרו וק כנ״ל

חיו



נאלצביתרומהצמחה׳
 הקול ע״י המול׳ לו נימנה ולא כו׳ חכמה נוכפומ היו

 אאע״האמהמור׳ שקיים שמה ח״ל מדרש יש ולכן כניל.
 כי כנ׳׳ל הנועם ונ׳׳ל רוחני. בדרך לנד המחשכ׳ _מ״י הי׳
 לידע אדם כיכולה יש נמצא כניל כרכור קול יחוד הי׳ לא

 הקכ״ה נמן שלכן רק נימנה לא אם qא המור׳ כל ולקיים
 ועושה המצו׳ וגדול ועושין מצווין שיהיו כדי המור׳ אח

 ר״ל נחמי מוכ לקח כי וז״ש ועושה מצווה שאינו מי מן יומר
 מצווין שמהי׳ כדי לכם נממי נמינה כלי ליקח שעוב מה

 הדבר ולהבין מעזובו לכן׳יאל מורמי שהוא במה ומושין
 לפינים יראה האדם כפסוק שכמבמי ע״ד הדבר יבואר

 דבריו מורף קס״ב דף בשל״ה פיין .ללבב יראה וה׳
 מ«ע מרמ״ח משמלשלי׳ גידים ושס׳׳ה איברים שרמ׳׳ח

 האיבדם שכל מחויב הי׳ נמצא הרוחני׳ מל״מ ומשס׳׳ה
 נשמלשלו כולם כי הלב כמו הש׳׳י אח וישכילו יבינו

 שחפאו וחוה אדה״ר החפא שגרם רק העליון מהרוחניו׳
 כי באזנים כו׳ האשם ומרא כמ׳׳ש בעינים האיברי׳ בכל

 כל היו ובאלו העץ מן ומאכל בפה אשמך לקול שמעת
 בלב רק להש״י ההשכלה נשאר לא ולכן נהנין האיברי׳
 האברים אפי׳ ר׳׳ל דעה הארץ מלאה יר\׳ ולעמיד

 וזהו דעה מלא יהי׳ הארץ סם אפי׳ י׳׳ל עוד הארציים.
 וה׳ גרם לסינים שראם אדה״ר ר׳׳ל לעיני׳ יראה האדם
ל ללבב. יראה  ולזה ללבב. רק להשכילו ממראה שאין ד
ח אין ארדל  פלי׳ עצמו שממיח במי אלא ממקיימי׳ ד

ל  וממבודד ומחשפמם ומאוומם האיברי׳ כל שממיח ד
מ ואז המוד בהשכלם הלב פם  גרס וזה בו ממקיימי׳ ד

 דאל״כ העצמיומ המימה שגרם כמו אדה״ר של חפא
 מביפ האדם סי׳ האור ובאומו באל״ף אור כמנומ היו

ל סופו פד העולם מסוף  המצוה אמ רואה שהי׳ ד
 ובהירומה ועמקה רחבה העולמו׳ בכל שהוא מה הגשמיף
 האבר על שורה הי׳ המצוה הוא עצמה האבר ורוחניו׳
 הראשון האור שנגנז גרם שהחפא רק ומשכילו הגשמי
 האיברי׳ בכל וסומא עיו׳׳ר ונעשה בעיין עיור ונעשה

 על עצמו להמימ צריך לזה כנ״ל משכיל מעפ הלב רק
ל . ד*מ  אין וזהו האיברי׳ דהיינו הגשמיו׳ הפשפומ ד
 והוא במחשבמו מ׳׳י בבחי׳ שיהי׳ ר*ל במי ממקיימי׳ ד״מ

ל מעצמו כלל זוכר שאינו מופשפ  שלו העצמיומ ד
 העצמיו׳ דל עלי׳ עצמו שממימ וז״ש כנ׳׳ל האברי׳ דהיינו

עדז כנ׳׳ל שלו דמימנ׳ לן וי לן לישרי שארז״ל מה יפורש ו
ל דמימנ׳ לן וי מ אין א׳ מימומ ב׳ ד  ממקיימי׳ ד

 מה ואנן העצמיו׳ מימה ב׳ .כנ״ל עצמו שממיס אלא
ל עלן מגינן דקא מצוה והי מורה הי אבמרך נענה  ד
 שלנו איברי׳ מעל נסמלקו והמצומ שהמור׳ בשביל שזה

 שכל החפא קודם שהי׳ כמו ממש סלן מגינים ואינם
 ולא עליו מגין ור^ שכנגדה האבר פל שורה הי׳ מצוה

 הושיבני במחשכים משארז״ל וע״ד מימה לשום צריך הי׳
מיינו הוא זה אדרבא וקשה בבלי מלמוד זה פולס כמסי

 כל של הרוחניו׳ כל הי׳ החפ׳ שקוד׳ הענין אך ימינו ואורך
 הדבר אמ [לסלוח] האיך שלו האבר אמ משכיל מצוה

 גרם עמה ומה האיך מלפלפל דוקא ולהשכלומ למחשבמ
 צפשוס ע״־ וזה כנ״ל עלי׳ פצמו שימימ וצריך החפא
 שבמחשכי׳ ולהביא זה האבר להמימ צריך הי׳ ולא המצוה

 פ אי להמימ אני צדך ולזה כניל האור שנגנז הושיבני
ל בבלי מלמוד זו ודש בבלי מלמוד להשיג עולם כממי  ד
 יראה האדם אחר באופן המצוה לעשומ האיך פלפול

 בי וכמיב כו׳ ה׳ אמ ואראה שארדל פ״ד כו׳ לפינים
 כאן המאיר׳ באספקלרי׳ כאן ל״ק כו׳ האדם יראני לא

 סאספקלרי והענין פכ״ל מאירה שאינה באספקלרי׳
 לבנ׳ מזכוכי׳ שעושין ע״ד הוא מאיר׳ ושאינה מאירה

 מראה בו המסמכל ופי׳׳ז זך בדבר האח׳ בצד ומפיחין
 בצד מפיחה וכשאינו ממש בצורמו ורואה לנגדו צורמו
 פוברממצד לראומ מחויב שהי׳ הצורה אזי כנ״ל האתר
 המגבילו בכלי שבהיומם מים וכמו כלל רואה ואינה האחר
 כנדל. והפעם לא בכלי אינם ואם בו צורמו רואה אדם

ל המאיר׳ באספקלריא רואה הי׳ משרע״ה כי והענין  ד
 אדם יראני לא כי כלל ראה לא ולזה לצד מצד שמאירה

 בראיימו להגטלו האדם יוכל והאיך סוף אין ימ׳ שהוא
 ממש וצורמו אדם דמומ רואים היו הנביאים שאר אך
 של שכליו׳ צורה שהי׳ רק ח״ו גוף צורח ולא רואים הי׳

 במחשב׳ פלו הצדיקי׳ של הנשמו׳ שכל מפני נשממו
 חלק אמ ובהירמו בזכימו רואה סי׳ והנביא ימ׳ הקדומה

 שוש וזו במחשבמו. כ׳׳י שם חקוק׳ נשממו שהי׳ אלהו׳
ל בה׳ באלהי נפשי מגיל בה׳ אשיש  א׳׳ס המפשפו׳ ד

ל באלהי  שא״ס ואף שם נשממו שמציירו׳ אלהו׳ חלק ד
 המקבל מצד האוזן אמ לשבר מ*מ בחלק נמפס אין

 באספקלריא רואה הנביא הי׳ וזה באלהי וזה כידוע
 ולזה הנזיל אחר לצד עוברמ הצורה ואין מאירה שאינה

 א״ס שהשיי בלבבו הנביא ידע .באממ אדם דמומ ראה
ל לעיני׳ יראה אדם וזהו אדם יראוהו ולא  הנרא ד

ל ללבב יראה וה׳ אדם דמומ רואה  הנ׳ל בהלב שיראה ד
 מאיר׳ שאינה ואספקלריא מגבילו ואינו א׳׳ס המפשפומ

 אלהיך ס׳ כי פסוק יפורש ועפ״ז כידוע מלכו״מ הוא
 לעיל כמובא יוסיפין בספר עדש וכסנין אש אכלה אש

 החיו׳ עם מוקדן אלכסנדר מלחמו׳ בענין וארא בפרש׳
 מחומר מורכב דבר כל כי הדבר ופעם וע״ש השורפי׳

 בתגבור הצור׳ הוא אזי החומ׳ מן מופשפ׳ וכשהצור׳ וצור׳
 המראה ולזה לחומר מחוברמ כשהוא שהוא ממה יושר

 כח ר\ מחומר המופשפמ הצורה בה שנמרא׳ הלפושי
 ושרפה החמ׳ של וצור׳ החומר מן האש כח אס וקבלה

 אס שהביאו שנשרפו ואביהו נדב ענין הי׳ וזה .החי׳ אס
 שמקבלמ רק הפשיפו׳ במכלימ פשופה כביכול וסשכי׳ זרה

 מראה יפומ בפני׳ שממראה מי לפושה כמראה שינוים
ולזה ומגן שמש כי ופ״ד בס״י כנזכר יפומ פנים נגדו

פשההיא(



לצביתרומהת צמח
 ההוא הצור׳ אם לנוושה המראה קבלה זרה אש כשהביאו

ס  אוכלה אש אלהיך ה׳ כי וז״ש אונזם ושרפה האש פ
 למקורם הדברי׳ וcשהאס ורומז פ״דהגזי׳ל ר״ל אש.

 שורפת אינה למושח מראה למה קשה פי אמר באופן או
 יכול שאינו מוכרח אלא כננדי מעמידן אס סנוס אש

 9נאסי ההוא והחיות מיום פו שיש דבר מכח אלא לשרו^
 של המקור אל הצורה ומן כרל הצור׳ שהוא מקורו אל

 שמשם מקורס אל נאספים הדברי׳ כל ועד״ז הצור׳
 במיותס שורפיס שהיו הרל פחיו' כמו ודוקא נתהוו

 שקבל המיות פס שורף שאילו דבר אבל .נשרפו ולזה
 שורף אינו ולזה שורפתו לעושה המראה אין מהמקור

 אש כשהכניסו אהרן בני נ״א מתו ולזה כנ״ל. סמס לאש
ד שורפת אש שזו מקדושה שאינו ר׳ל זרה  שחמאם כמ׳
 שמשראה מי אבל .כנ״ל נשרפו ולזה אדה״ר מפא הי'
 ניתן לאש הנמשל בד״ת הקדוש׳ באש האספקלריא נגד

 אור נגדו שמבהיק מהאספקלרי׳ נזגבורתוכח אדרבה ה3
א ד  לקיחה תרומה לי ויקחו פנין עוד אור ותורה צ
 ולא לש״ש תהי' מהש״י ההשפעות קבלי׳ על רומז

 אלהינו ה׳ רוממו עד״ש מרומה והוא עצמו להנאו׳
 השפע לקפל כשמוכנים הבורא לפני נ״ר שזה

 תרומת א׳ תרומו׳ ג׳ גס לשמי לי שפרש״י וזה כידוע
 וא' המשכן תרומת וא׳ אדנים

הג״ה אמרתי לקרבנו׳ המזבח תרומת
 איש כל מאת ורמת אדם צריך רפי׳ דבורי׳ ׳ ג כי

 א״ת כו׳ ידבנו אשר מפצפות דבור א׳ מהס לפרוש
ז יוצא והוא וזהב כסף אי  וררוז אתוון כ׳׳ב הוא יסוד מ

 אשר המרומה וזאת מארן ושפלת וכמ״ש העפר
 מאת ר׳׳ל מחת׳׳ם כו׳ ועי׳ אמרתך משח ומעפר תדברי
 ש״פרישו ריל שלהם המדרש סל שכתבתי מס לקמן

 וכסף זהב דבורם מן אלא לרשפי׳ צדיקים בין אין
 עצמו להנאו׳ ונמשת לדבקהדבו׳ וצריך פ׳׳ש פה דבור

 . הש׳׳י לעבודת רק ובתחנוני׳ בבעחון להש״י ההוא
 יפרישו שפרש״י וזה וכאוב וז״ל שם שפרש״י וכמו

 נדבה לי ממונם כו׳ אלי להתחנן מצפצף מארן
 המלאך צעק שארז׳׳ל וע׳׳ד מ״ש־
 מלמט׳ שהוא אדני׳ תרומת הי׳ וע׳׳ז רגליו צפורני מבין

 וכמו הנ״ל המדרש על כמ״ש הספור מן היוצא דבור ויש
 ממצייהן ומדברין פ״ב י׳׳ד דף גיסין במס׳ שארז״ל
 מסיבורן יוצאין הדבור נראין עפה קולן כלומר וסרש״י

 להש״י ההוא הדבור לדפק צריך ולסופה ־ סכ״ל יע״ש
ש ד  ניהקרבי׳ יוצא שהדבור קדשו שס את קרבי וכל פ

 אגן סבור שנקרא המשכן תרומת זה נגד הבורא לדפיקת
 מרע לשונך נצור ׳א כד הלשון דבור נגד ואחד הסהר
 פה עולמי׳ המייס\^חיי במקור דבוק הדבור יהי׳ שעי״ז

 לשונך נצור חיים החפץ האיש מי וזה ים מ גימ׳5 ש׳׳ח
אתה מה יודע איני א׳׳ל בידן לי מנה ארז״ל ועד״ז מרע.

ז חיים גימס׳ ס׳׳ח אותיו׳ מן הוא הדבור כי ס״ח ד ע  ו
ה לא חז״ל לשון  יוכל החי אין רז׳׳ל ועד׳׳ש חיין אנו מפ׳

 ס׳׳ח גימ׳ בחיים מכחיש הסי וכשמכחיש החי את להכחיש
 הדבור את ולייחד לקרש הקרבנו׳ תרומת הי׳ זה וניד

׳ לדבקות לחיים למחשב׳ חי א ה מד  מחיה והחכמ׳ וכ
 לשמי לי פירש״י מרומה לי ויקח! אחר ענין עוד כו׳

 והספס כו׳ העני עם עושה הכיס שהבפל מה יומר עד״ש
 בנתינת ב״ה הוי״ה שם מייחד שהבעה״ב הס״י שכתבו

 צירוף נעשה הם אצבעות בה׳ העני ליד מידו הפרוט׳
 שהבפה״ב עושה הפני נמצא כידוע ב״ה השם אויזיו׳ כ״ו

 שלו היד על הקדוש שם נעשה ידו ועל ממנו מקבל
 לשמיר״ל ויקחולי וזו רוממה ד׳ שימין למעל׳ ועושה

 עי״ז כי תרומה הק־וש שמי זו בנתינה לוקתיח שהם
 מוליך כד״א ידו על ומתגלה נגלתה ״ סנ ה׳ שזרוע
 ובמדדש רוממה ה׳ ימין ופי״ז תפארתו זרוע משה לימין

 שמי מקח לך יש כו' לכס נסתי סוב לקח כי וז״ל ב׳
 לכם מכרתי לישראל ׳ה הקב אתר עמו נמכר שמכרו
 עכ״ל. מרות׳ לי ויקחו שנאמר עמה נמכרתי כ״י תורתי

 כתב וכן ויקחואותי כתיב כאיו לי ויקחו המי׳כ ופי׳
 לי לוקח כאלו בתור׳ שעוסק מי כל לי ויקחו בעה״ס

 וע״פ בלבד הלכ' של אמות ד׳ אלא להקב״ה לו שאין
 תרומ׳ אותי כשיקחו תרומה לי ויקחו פי׳ יהי׳ זה דרכם

 ה׳ רוממו עד״ש מאוד אותי שתרוממו התרוממו׳ לשין
 שסרוממו מה,! כל פי׳ רגליו להדום והשתחוו אלהינו

 בלי גדול התרוממו׳ הוא בעיניכם מאוד במחשבתכם
 הוא ההתרוממו׳ שזה להשתחוות תדעו אעפ״כ שיעור
 הפרש׳ לשון רש׳׳י כלשון תרומה יאמר או רגליו סדום

 ודרך עוה״ז מניני מכל פרושי׳ תהיו כנ״ל אותי כשתקחו
 ור״ל ־ נדבה ממונם לי יפרישו רש״י לשון יהי׳ זה

 כל מאת . בנדבה לי הממון מאהבת עצמן שיפרישו
 דובב לשון ידבנו תרומתי את תקחו לבו ידבנו אשר א־ש
״י בלב מהרהר כשאת^ אפי' ר״ל  שהוא לבי והגיון פ
 אותי תקחו תרומתי את תקחו הלב דבור מ״ל

בהתרוממות
ת א  תרומתי את סקחי לבו ידבצו אשר איש כל ב

 ע״ש השכינ׳ היא ההיא שהתרומ׳ הזוהר ד ע״
 לחוקקי לבי עד״ש ייבו ידבנו אשר איש כל מאם יז״ש

 בלבות נמצאת כ״י שהשכינ׳ בעם המחנדגי׳ ישראל
 לעולם וחלקי לבבי צור עד״ש םקב״ה הוא ולבי המתנדבי׳

 עד״ש באו׳א עוד כידוע כ׳׳ל הנקרא צדיק איש כל ה׳
 ידבנו אשר איש כל מאת וז״ל ע״ב קל״ר דף בזוהר

 תרומתי את יקח לבו ידבנו אשר איש כל הל׳ל כו׳ לבו
 לשוואה דידעי צדיקיא אינון זכאין הבא רזא אלא

 רעותא וכל קדישא עלאה מלכא לגבי דלבהון רעותהון
 דלי׳ פסילה ובסיפא דא עלמא לגבי אינון לאו דלבהון

לעילא לאתדבקא רעוסהון לשוואה ומשתדלי ידעי אלא
בגין



מתרומהצמחה׳ צ נבל
 אמר ומאן לממא ממילא דמריהון רטומא %ומשכא מין
 נפקין למצי׳ קדישא מלאה מד מאמר רטומא האי ^

 כ״ל דאמקרי צדיק דא הוא ומאן קדישין רטומהון כל
 ישרמי. כ״ל פקודי כל ט״כ היא בכל ארן וימרון כד״א
 דבימא מארי צדיק איש כדא איש איש כל מאמ וז״ש

 לאממא דרמים כבטל . משרונימא לגבי מדר דרטומ׳
 לאמדבק׳ ידבצו מטרונימא דאיהו לבו לבו ידבצו ומדיר

 לטלמין ממפרשין דלא בדא דא סגי דברמימו ואט״ג בי׳
 מרוממי אמ מקמו מני׳ דב׳מ׳ מארי איש כל מההוא
 הקב׳׳ה אבל אשמו שיקמו מקפיד שהבטל דטלמא ארחא

 יט״ש. כו׳ בינייהו לאשראה לה נטלנו מני׳ אלא הכי לאו
 לבך יקנא אל במשלי פסוק היטב יפורש זה ובדרך

 לדקדק ויש .היום כל ה׳ ביראמ אם כי במטאים
 יממו שאחי׳ל וכמו במוטאי׳ יקנא אל ס״לל פרשיי לפי

 כי הל״ל קשה טוד כו׳ חוטאי׳ כמיב מי כו׳ חנלאים
 ט׳דכל הוא הטנין אך היום• כל מאי גם ה׳ ביראי אם

 אם ממ״צ ממי׳ הטנין ולכאור׳ .פוסל במומו הפוסל
 אבל זאמ טושה הוא למה אצלו בזויה ההוא הטובדא

 אנלו משובה היא הזאמ הטיבדא דבאממ הוא הטנין
 ג׳׳כ המושה שהאדם ההוא^רק הרטה בהמטשה וחושק

 בהחוטא מקנא אינו נמצא ובזוי שפל הוא המטש׳ ןו
 בחטאים דל בחטאים לבך יקנא אל וז׳׳ש .בהמטא רק

 ר״מ בספר טדש פירוש ה/ ביראמ אם כי פצמו בחטא
 שמקנא איש כמו השכינה בדביקו׳ לקנא לאדם שיש

 בודאי וזה יט״ש כו׳ אחר טם ברימ מכרומ שלא לאשמו
 דביקומ בו שרואה אמר בצריק שיקנא הפירוש שאין

 אי זה כי בו רק ארם בשום בו שמדבק ירצה השכינ׳ושלא
 נביאים ה׳ טם כל ימן מי משרט״ה אמר שהרי אפשר

 רביקו׳ בו שמדנק מהי׳ שהקנאה הוא הטנין אן . כו׳
 בממש׳ בטובד׳ רק יקנא ולא ויושר בחבית כמו השכי׳
 וז״ש הצדיק, האדם בגוף שמים בהירא באיש ולא טצמה

 סל קאי לא כי ה׳ ביראי קאמר ולא ה׳ ביראח אם כי
 בטיבדא גופא במטפה שמים ביראמ רק טצמו האיש
 רגס אפילו ממנו רגט מפריד שלא היום כל וז״ש מבא
 בזוהר שכמוג וכמו • לחשוקמו חושק כמו היום מן אמח
 ושמסמי .וכנז״ל מרוממי אמ מקמו איש כל מאמ הנ*ל
 ברשטיס אומ5צ ה׳ קנאה לבך יקנא אל טר״ז פי׳ טור
 ואמ׳׳כ טצמך קשוט ט״ד בחטאים טצמך שאמה זמן כל

 אז היום כל ה׳ ביראמ שממה אם כי אחרים קשוט
־ צבאומ ה׳ בקנאמ לקנא מומר
 נוכח המנור׳ ואמ לפרוכס ממון השלמן את

 ממן והשלחן מימנה המשכן צלט טל השלחן
 חון המנורה שגם אמר האלשיך הקשה צפון צלט טל

 מכניס למה וגם בשלחן כ״א נאמר לא למה לפרוכמ
 טד״ש ז׳׳ל הוא ושירן .השלמן טנין שוך המנורה טנין

לפושר רמוז בצפון ושלחן לחכמה רמוז בדרום מנורה

 מסםוהפץ־ אצלך יבא אם ומנה ט״דהרוצהלהטשירט׳.
 כיממשר ד« אומר ט״כ המשיר אמ לכבד מרצה הלא
 גס הלא מאמר ושמא לפרכש מון למחיצה חון הוא

 שססא כדי הוא הכווצ׳ כי לך דט לפרוכ׳ מון המכמ׳
 שיטסוק המכס אש הטשיר שיחזיק השלמן נוכח המנורה

 . צוררי נגד שלמן לפני מטרוך ט״ד ול״נ טכ״ל. במור׳
 והקטן הקטן בנס אמ המאפילה האם משל ט״ד פירוש

 ואומרש בזוי שינוק נגדו מטמדס אזי לאכול רוצה אינו
 ואז לכלב או הזה להבזוי המאכל אמן יאכל לא שאם לו

 כשישראל הרבר כן ־ לאכול השינוק ממאוה הקנא׳ ט׳י
 מטמיר הש׳׳י אזי הטובה ההשפט׳ לקבל רוצים אינם

 במטנוג ההשפט׳ ישראל מקבלי׳ וטי׳׳ז נגדם צורריהם
 הוא וסטנין צוררי. נגד שולחן לפני מטתך וז״ש .גדיל
 מאלקי׳ כל ממפשטי׳ הגבור׳ ממדמ כי בצפון שלמן שלכן

 למזיקין מדורי׳ הוא שם הצפון פנס רוח שטי״כ אמרי׳
 בדי רק וכנ*ל האלו הצוררים נגד בצפון שלמן ולכן כו׳

 קשהמזוטמיו כמושארזיל האדם טל מאד יקטרגו שלא
 נוכח ב״רום מנורה נשן הקטרוג־ ט״י וזה כו׳ אדם של

 שהיא קדט משחמ שק המשחה בשמן טליו להאיר השלמן
 בורחים וטי׳כ • דקרדינומא בוצינא סכח ושם סחכמ׳
 אס׳׳ז וז׳׳ש השלחן. אל לגשת יכולין ואינם דמהדר לנו״ק
ל ראשי בשמן דשנמ  טל רומז זית ששמן סניל משמן ד

 סמשומר יין ששם הבינה טל רומז מיה כוסי החכמ׳
 בינה מרבה ויק .דצפוןהנ׳׳ל הנילמסטרא המזיקין מן

 השולחן אם ושמם וז׳׳ש כו׳־ פקחין כו׳ חמרא כמשארז״ל
 ג׳ נגד הוא מהפרוכמ שלפניה ידוט כי .לפרובש ממון

 ולכן ושמי׳. אכילס בו שאין טוה״ב סור ושם ראשונו׳
 לפנים להיום מהראוי הי׳ והמנורה לפרכמ. מון השלמן

 ג״כ נמנה כר׳ל השלמן מכח שמפי׳ כדי רק מהפרכם.
 הפלמן מפח שמנור׳ וט״י .השלחן מכח לפרוכמ ממון
 והש^ן פי״ז כנ״ל והמקטריגי׳• מהקטיגורא פחד ואין

;צפון צלט טל ממן
ת י ^ ע ׳ טומדי׳ שטים טצי למשכן הקרשים אח ו  פ

 הטומד׳ין מאומן סקרשי׳ מהו פרש׳׳י
 כו׳ במצרי׳ ארזים נטט אבינו יטקב כו׳ לכן והמיומדי׳

 מן הנפשי׳ הכלים בכל לומר הי׳ לפ״ז נשאלמי טכ״ל
 מדמו שיטקב ידוט כי ואמרמי הידיטה בה׳ שטי׳ פצי

 לקדש שקר אומיו׳ למסך מי׳ הקרשי׳ ונטט אמש
 לקיים דוקא נטט ולכן אמם שהוא בנו השכינה להשכין

 ט .טומדי׳ שטי׳ טצי שכמוב וזה מצמח מארן אמם
 .דייקא טומדי׳ וזו קאי קושטא אבל קאי לא שקרא
 הי&וך ג״כ .שדק נטטמיך ואנכי פסוק יפרש וטדז
 סהו • אמם זרט כולו אמ״ז וז׳׳ש כנ׳׳ל שק׳׳ר אמוק

 בכל ט״ר הוא הידיט׳ ה׳ שטנין הידיט׳ בה״א הקרשי׳
 ויו האומ טס מממבר׳ כשהה׳ ה״א דט דטהו דרכן
ידיטהומסר ל®{ יטהTה ס׳ נקרא׳ אזי ה״ו ד*ט כרל

כדל



תרומהצמחה׳
 גסשוק והמ״ש כידוע אמת אות שהוא ו׳ 1גאוי כרל

 אצל הידיעה גה׳ הקרפי׳ וז״ש אמת אות לי ונהי!
 אמת של ר!שר «״ל אמת על הרמוז״ דוסא הר^־שי׳

 לסס׳א רמז כיהקו״ף הידוע לה׳ הרןו׳׳ףשלשקר להפך
 וכזה אדם כפני כקויף שממדמה רןו״ן> ה׳ מן שעושה
 כל ומשלם וז״ל כמדרש גשאלמי אשר למת אמרמי

 המלאכה כל אלא כמיכ לא המלאכי ומשלם המלאכה
 חסר העולם שהיו כראשימ מעשה מלאכה כל שנשלמה

 חסר מולם שהי׳ ארז״ל הא והקשו .עכ״ל כו׳ משכן
 חון כלום חסר שלא משמע מנוחה כא שכמ כא מנוחה
 שכת דוחה הי׳ לא המשכן מלאכה דהנה ואמרמי משכח.
 ומלאכה השכה אה דוחין קרכנוה למה לזה והנועם
 שמלאכה לפי שכמכמי כהעמקוה עיין דוחה אינו המשכן
 ארז״ל כראשי׳ וכמעשה כידוע העולם לקיום הוא המשכן

 ידי ועל מנוחה כא שכה כא כו׳ חסר עולם הי׳ מה
 אינו המשכן מלאכה גם ולזה העולם נמקיים המנוח׳

 כזוהר ועיין ע״ש. מנוחה העולם יחסור שלא שכס דוחה
 ככל אש מכערו לא כמיכ וזיל ע״כ פינו qד ימרו

 יומא כהאי דינא אמחזי דלא כגין מ״ט כו׳ מושכומיכם
 קאמרולא מושכמיכם ככל סלקא לגכוה הא מימא ואי

 סלקא אחרא לדינא לאכפיא לגמה דסלקא וההוא לגכוה
 אשא אכלא דמדכחא ואשא אש אכלה אש איה דמנינין

 יומא כהאי קדישא עמיקא אמגליא וכגיכ דסנויא אמרא
 איה שכמין ג׳ הידוע עיד דמילמא והרווחה עיש כו׳

 כשמ׳׳ע נרמוז שזו וניל ימרו כס׳ למעל׳ והוכא כמוע
 אהכה מנוחת כו׳ אחד אמה שכת מנחה מפלת של

 וכסח. השקע שלום מנוחת ואמונה אמת מנוחת ונדכה
 לאדם הנפש מנוחת שאין הוא והענין מנוחה פעמים ג׳
 גורמת השנאה ההפוך כי אהכ׳ מדת כו שיש אם כי

 כים והרשעים וכמ״ש נוחה הנפש ואין הנפש פירוד
 הנפש ומנוחת הנפש וניר כר השקע יוכל לא נגרש
 שכיניה׳ אהנ׳ עיי הוא עליו וסמיכמו חנייו על האדם

 1א שאל״כ לזה זה ממנדכי׳ שיר\׳ לזה עוד שצריך רק
 ונגדה ונדכ׳ אהכה מנוחת וז״ש כניהם מפריד הקמיעו

 וכנדכהכמדת כרצון נכרא שהעולם כראשית שכה הוא
 וז׳ש מה דכר קכלת שום מכלי לזולתו להעיכ העוכ
 כגיע׳ אהכ׳ אמקרי׳ כולהאהכ׳ דאצילו׳ מלכימא שכת
 זלמ״ז ונדכ׳ אהכה כחי׳ להיו׳ שיוכל ורק אך אחד

 היופי והכל החן שקר וכמ״ש ולהכל לשקר להשתמש
 אמת מנוחת לזיא דשקרא עלמא הם החול דימוה וידוע

 רגלה אשר הקוךשקר רגל השקר נדמה שכשכ׳ ואמונה
 הריזיל ככמכי שדיה מן כידוע ה׳ ונעשה מות יורדת
 שממדמה והקליפו׳ הסע״א דחייה לרמוז שכת כקכל׳
 מנוחה וזיש דמהו״ר כנו״ק כשכת ונדחים אדם כפני כר!ון£
 ואמונה כאמת הם הנ״ל ונדכה שאהל ואמונה אמת
מדת אמת ואמו״נה אמית הניל ומיק זיא שכת זה ונגד

 איהואמת כזוהר צמ״ש מלכות מזי׳ אמונה כנ״ל יעקכ
 שיע״ עצי כקרשי שנכנה המשכן זה ונגד .אמונ׳ ואיהי

 עיר ריל עומרי׳ ויהי׳ כנ״ל לקרש שקר להפך עומדי׳
 השקר הנחש רגלי וניקצן קאי לא ושקרא קאי קוסמא
 ט ט׳ השקע שלום מנוחת שלום קשר נשכת ונעשה

 הנזיל לכחינו׳ שלימות אין אזי כעולם שהרשעה זמן כל
 העכור הסומא׳ שרוח שכת שכולו יום שלעתיד אך

 שלימו׳ יהי׳ אזי מכלה כעשן כולה והרשעה מהעולם
 שכס נקרא וזה ואמונ׳ אמה ונדכ׳ אהכי הנ״ל הכחינו׳
 קדישא עמיקא אור התגלו׳ ויהי׳ יתגלה שאז עמי״ק
 כל שלם כקשר ממקשרי׳ כי השקע שלום ונקרא כידוע
 הדרגץ כל לקשר היו הקרכנו׳ ומעשה הניל הכחי׳
 כד דקרכנין וכרזא רס״ז דף פקודי כזוהר כמ״ש כידוע
 רךמא כדין כדא דא ונהיר כדא דא ואמקשר כולא סליק
 הכחיג׳ זו נגד והי׳ עיש. כאיס אמעער ומחשכ׳ כולהו

 מעשה הנזיל כחינו׳ כ׳ אך שכה דומה הקרכנו׳ ולכן
 כניל העולם לקיום היו שהם המשכן ומלאכת כראשי׳

 מלאכת ונדחה זא״ז דומי׳ ואינם השכח אה דוחים אינם
 עיי העולם ולהשלים לקיים כדי המול לימות המשכן

 העולם שניהם שלמו המשכן שהוקם ואמר כראשי׳ שכת
 ונדכ׳ אהכ׳ כחי׳ השלים כראשי׳ שכת מסר שה״ מה

 נוסח ופי׳ ואמונ׳ אמה מנוחת השלים והמשכן כנז״ל
ץ יכירו כה רוצה שאמה שלימ׳ מנוחה  כי וידעו מ
 המסורס על כמ״ש לקמן עיץ . מנוחתם היא מאמן

:מעות כפרשת ד״נחנו.
ו י ן ד  יש ראשו• על ממים יהיו ויחדיו מלמע׳ תואמים ו

 יהיו או והיו או כשניהם כ׳ לא למס לדקדק
 כאלף תואמים כ׳ כמחל׳ גם מיותר יחדיו ייל ועוד

 עכר לשון הי׳ כי הידוע עיד אמרתי חסר ממים ואח״ז
 מורס כיס הוייה שם כי והעעם עמיד לשון הוא יהי׳

 הוא ה״ יויר כמקום ויו מציע כי הוהדה״ היה שהוא
 הנקרא והוא כלל השגה מ ואין אין שעכר ומה עכר

 נמצא. כספילוסופי׳ הנקרא והוא יש על הוהרומז קדמון
 מהמלאי׳ וכה כן שהו״ק ההשפע׳ משך על רומז יהי׳

ר\ וזו ואיו כמקום יו״ד ונעשה דאו״א מהשפע  ה׳ י
 וז״ש .אמד כפילוסופי׳ הנקרא וזו לעמיד יהי׳ וזה אחד

 דכרים ג׳ כל שמסכול אחה מלה לנו הי׳ ואלו כחדה
 מורה העצם שם וכאמה עיש. ט׳ אמד נמצא קדמון יחד
 אף להכא הופכה התיכה שכראש שוא״ו וידוע הנזיל על

 על מורה שכראשה שהוא״ו מפני עכר הוא הי׳ שמלה
מ והעיקר כנדל עמיד הוא וההשפע׳ ההשפע׳  העכו

 וזו מרדימ. עם ייה ממייחדי׳ וממילא ויה לייחד הוא
 רמז ויחדיו מלמע׳ וה׳ לייחד ריל מלמע׳ תואמי׳ והיו

 ממים ישפיעו ר״ל יהיו ממפרשין. דלא רעין מרין על
 מלא תואמי׳ שכמוכ ומה . ודיל ראשו על כייחודא

והנס ולהלן ככטנה מומים והנה שארזיל הואעיד כאלף
תואמים
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 והוא״ו יודין משני האומים H היא אלף פי והענין
 השש׳ מושך הו׳ כי .לסאומים המיימדס הוא שביניהם

 הוא הוא״ו ומשך יו״ד השאה לחכמ׳ מילאה יו״ד שהיא
 צדיק ג״כ נקרא ממנו מקבלה ההאה וכשמפמ׳ .צדיק

צדיקי׳ שניהם שהי׳ משוס וז״ש בה׳ צדיקים רננו מדש
־ באלף הואמים כהיב
 הוא הבריח פו׳. הקצה מן מבריח ההיפון

 שצריך וידוט המדו׳ אה וממצט המהפן סלב
 יופל וא! לטוב שהמהפך האחרון לקצה רטה מדם להפך
 מן ט״י ר״ל פו׳ המיכון והבריח וז״ש המיצוט אל לבא

ת • הקצה אל כקצה א ז  מאמם תקחו אשי המרומה ל
 לך יש פו׳ טוב לקח פי המדרש ט״ד ונחשה וכסף זהב

 כסף בו יש כסף בו ואין זהב בו יש מקח לוקח אדם
 שנא׳ כ&ף בו יש לכס שנממי המקח אבל זהב. בו ואין

 שנאמר זהב בו יש צרוף כסף טסורוה אמרו׳ ה׳ אמרות
 ר״ל המרומ׳ וזאה ייל וטד״ז טכ״ל כו׳ מזהב הנחמדים

 ליהרומ׳ ויקמו בס׳ כנ״ל החור׳ דהיינו המרומה שבזא׳
.כנ״ל כו׳ וכסף זהב כל בה יש

ת ז ^ ר ח פ ו צ ת

ה1 ת  יש • פו׳ זיה שמן אלץ ויקחו ביי אח מצוה א
 הנופחיה מצוה של מ׳ גס ואחה של נ׳ לדקדק

 משה שם נזכר שלא מה גט ואחה• אמר כבר כי ימירה
 מורה בממן משה כי הוא הטנין ואמרמי .זו בפרש׳
 יטננובקול, ידברוהאלהים כמש׳המשה הקול בו נחגלה

 חטא ואמר חורה־ מחן פד בגלוחא הדבור הי׳ חמלה כי
 מלאכח טיי לו וחזרה ממשה זו במי׳ נסחלק הטגל

 נמצא ב״ה הוי׳׳ה השם מן ואיו וזהו כידוט המשכן
 רמזו פירוט ז״א במקום משה והי׳ למשה זו ו׳ כשחזרה

 שיח בהגרון פי גרונו מחוך מדברח השכינה שהי׳ יזיל
 שהוא וריל אמה ו׳ רמז ואחה וז״ש כידוט דקנה מזקין

 או״א לייחוד ומ״ד מ״נ שהם ביי את סצוה .ז״א במקום
 פי׳ אליך ויקחו י זך זימ טמן שזו מוחין להוריד פדי
 יקח כי ט׳׳ד אומי. ויקחו מרומה לי ויקחו המדרש ט׳׳ד
 נקרא מ״מ האיש מן מקבלח שהאש׳ אטיס .אשה איש

 שמשסיט ט״י לרצונו אומה לוקח הוא כי לאיש הקימה
 וחתנו שחשפיט ט״י לי ויקחו וז״ש (או השפטחה לה
 כלומר לי שכחוב!יקחו וזה אוחי) כלומר לי חקחו לי

 אינה קימה שהטנין פי׳ אוחי ויקחו וז״ש אוחי כלומר
 שהשכינ׳ ע״י בכאן ובן לטצמו דבר הלוקח כ״א שייכימ
 לטצמו לוקח כאלו הוי לה׳ המרומה פנומן מה במוכס

 טיי אומי ויקחו כו׳ לי ויקמו וז״ש • בחוכו השכינה כי
 .אליך ויקמו בכאן ובן המרומה לי יקחו אוחי שיקמו

בהם ואמה בך הס וסחכללו׳ המקשרות מנין והוא

 פו׳ צממי סוב לקח פי וז״ש ב״י אמ מצוה כמ׳׳ש
 אמב© ולקחמי כדא אמכם הוא-שלקממי לקח פי כלומר

 שבטול© הטובוח בכל לכם נחשי שטוב במה לפס לי
 נ רצוני לי לטשוח אמם מחוייבי׳ מטזובו אל מורחי

» ף ת ^  בזוהר טד״ש . כו׳ אהרן אח אליך הקרב י'
 דשמא רזא אהרן בהדי׳ לקרבא בתחצה וז״ל

 שהוא ואחה אח שמקרב ור׳׳ל ט״ש ואמה הנקרא קדישא
 השמלשלו׳ ט׳׳י אחיך. אסרן ואש אליך .כו׳ דשמא רזא
 להמשיך שצריך ר״ל ישראל בני מחוך אחו בניו ואש
 צדן גם ־ כנ״ל השתלשלומך ט״י מטילא הקדוש׳ אור

 מכללומם ב׳׳י לבומ שהוא ב׳׳י ממוך קדושה להמשיך
 אהרן• של בניו אמצטוש ט׳׳י וזה כנ״ל. לבבם צור שהוא
 אמצ-גוש פי* אחו ר״ל ב״י ממוך אמו בניו ואמ וז״ש
 לי לכהנו ב״י ומלבבות ממוך אמו הקדוש׳ להמשיך בניו

 לכהונת משחחם להם להיוח יהימה בפסוק לקמן טד׳ש
 וט׳׳י ־ וטבדומ אדנוש משמש כיהון כי יט״ש טולם

 כמ״ש אדנוה בבחי׳ סליהם אומו מקדשים שישראל
 ראשון לפתוח שבקדוש׳ דבר לכל מחלה שיהי׳ וקדשחו

 פליו המקבל הוא כי כו׳ יפה מנה ולטול שחלה לברך
 לכם נושן אני אדנות לא כמשארז״ל להש׳׳י מבדוש בגחי׳
 לכהנו לי לכסנו וז׳׳ש אי׳׳ס לקמן כנזכר טבחת אלא

 פיסי׳ לי א׳ ופ׳׳ז אדנוח בבחי׳ לטצמו כהן שיהו משמע
 ביי ובק בינו שהסאמצפיס בניו פבדומנמצא בבחי׳ לי

 לכה^ם ונח לכהנו וז׳׳ש .אמד כהן נבחי׳ כנ״ל אחו הם
 סוא מי לי לכהנו שאמרשי מה ר״ל שמוחם אחיז וזיש

 אמד כהן כולם הם ואיתמר אלטזר ואניהוא נרכ אהרן
 לכבוד אחיך לאהק קדש בגדי וטשיש אח״ז שאמר וזו

 אור נמשך שבאמצטומך משה אחה ר״ל ולמפארה
 החכמי שיטשו קדש הבגדי לו חפשה מלפילא הקדושה

 מיי ריל ולחפארח לכבוד שיהיו חיפף אח׳׳ז הנז׳ לב
 גני! בגד נזכרו לא ולכן בגדיו טל שתמשוך הקדוש׳ אור
 אהת בגרי ופשו לב חכמי כל אל שדבר ואחה ואח״ז פאן

 ביי מחוך אליו הקלושה להמשיך ור׳׳ל לי לפהנו לקדשו
 מממא קדוש׳ שזו ולתפארת לכבור בזה כתיב ולא כנ׳׳ל

 לפילרקלכהט שאמר וזה טצמס הבגדים פשיו׳ ידי טל
 הבגדים ס׳י פי לי לכהנו לקדשו אמר ובבגדים .לי

 וכמו דדהו מחופיא דבלי לרבנן מאני מן וננדל נתקדש
 שארויל מס גם פיש. המכנסיים בטנין כזה לקמן שכשוה
 שלא ר׳׳ל כו׳. מפקיטי׳ ומהמייצס כהנים מכנסי מבלאי

 ואמ״ז . לקמן וכמ״ש דרבנן בירכי אחיזה להם יהא
 ופשו אמר ואמ״ז כו׳ יפשו אשר הבגדי׳ ואלה מפרש
 דלפילא לההאר׳ שיכוונו ולבניו אחיך לאהרן קודש בגלי
. כנ״ל בניו ט״י דלחחא ולקדוש׳ .אחיך שהוא במה

 :לכהנולי בלי לבניו גם בגדים זה בשביל ויטשו
 פדא טריו׳ גלוי טל לכפר מכנסיים ן״צ במדרש

 בשרפרוה לפסוח בד מפנסי וטשהלהם
ומזאלפי
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 לבישה בהדר מלואים בפרשה כחיב לא למה וצשאלמי
 הממסיי׳ לבישה ולבציו לאהרן משה שהלביש הבגדי׳

 היו המכצסיי׳ כי ואמרהי כו׳ בד ומכצסי לעיל כמ״ש
 ועד המהנייס מן והיו במדרש כמ״ל טרוה בשר לכסוה

 וישצס טד״ש ה)רי)ו׳ מדוה על מהניים רמו היריכיס
 בהירכים דבוק והזוהמא . עצלוה מדח יריכיס .מהציו
 בשרטרוה צקרא ולכן השרפה מהוכה רז״לירך ועד״ש

 יהיה שלא ־ כרל טרוס בשר לכשוה היו והמכצסייס
 ההוד גם .^ביש׳ בשדר ולכן במקדש לחיצוני׳ אחפה
 וזו ה׳ צוס כאשר ב״׳ ונכלל לבישהו שדר מכהה

 מכנשייס בר״ח אדי ע״ב ׳0 דן! יומא במש* שארז״ל
 הששה אשר הדבר וזה אומר כשהוא בפרשה כהובי׳ אין

 והענין מכ״ל מכנשיים להביא לכהן. אוהם לקדש להם
 מוצא שאמה מקום וכל ג״ט על מכפרי׳ מכנהי׳ כי כנ״ל
לקדשו במלה נרמזו ולכן קדושה מוצא אמה ערוה גדר

תש^ כי ^רשת
דף בוכים קול בסכר פד״ש ב״י ראש אה השא
‘גולגלמי וכילהו באדרא ואמר מה וז״ל ע״ב ק״ה

 מצוה שכר ט״ד סי׳ יומין לעמיק אודאומא אגר יהבץ
 כל סל המרומם לקינו להודו׳ ראשון הוא כי מצוה
 גולגלהין מכולהו הושבחין שכל שכרו והי׳ ומהלה. ברכה

 ואפי׳ מבלטדו ליכנש רשוה ^הם ואין אליו נקבצים
 בקודש גנוזה גולגלהא סוד להם יש הקשו׳ מקליסו׳

 לפיכך . כו׳ דיצחק בעישפא דטשו רישא וראי׳ והטד
 גנוז שהוא דשי׳ דפסיק משים קמין בחייהון רשעי׳

 בסוד הקחש׳ מן נפסקו׳ קומה׳ נשארה בקדש ומושרש
 רבא דמסומא לנוקבא הספיר לבנה היכל שבין דלה הר

 דר״א הגוף אצל הראש מוליכין מנן טרופה ניגלה ובס׳
 להשמרבב הטמיד׳ הקדוש׳ בסוד

 הגמרא וז״ל הג״ה כולו. המציאו׳ אה לקדש למשה
סושה מס׳ הראש אצל הגוף אומר טקיבא ר׳

 הני כו׳ אבשלום בני וידוע לנו המסור המיקון בסוד
 למה בני זמני רמנ׳ הקליפה רגל המוס לטה כי

 זיי״ן דאמר איכא וענפי׳ איברי׳ כל קומתה ובטול
 מדורי מזיי״ן ראסקי׳ הראש הוא בשורשם נבלעים

 דקריב וא׳׳ד גיהנם הפסוק פי׳ וזה כנ״ל הגנוז
 גופא לגבי׳ רישא משפסו אכזר אכזר סמנים וראש
 לעלמ׳ דאמיי׳ וא״ד במקום הזרות למעש ז״ר א״ך

 ג״כ יובן ע״כ דאהי בשוב נכלל בראש בי גניזמו
 הרל בדרן הפלוגמא דכולהו לרישא הודאה ונומן
 ע״כ בחינה בגלגלת אין ואולם רישין

 ובו הפה כמו הגלוי אל קרובה
 הכמוה למפלים להשורש יאסוף אליו ונשממו רומו

 טשו אה יצחק ויאהב וזהו החק י״י כל המהפשטו׳
ואה א״ט למהר עמיד היותו לסיבה • כי' בפיו 7צ יי

 צייר הוא המק כי בשרו המק וז״ש כו׳ כולו הטולם כל
 גלגלמא דהאי בסומא וגניזה סגויס וההי׳ ב״ש בא׳׳ה
ל טמדי כמוס הוא הלא  ממום הנ״ל סמנים ראש ד

 מכלל מהי׳ כי באוצרומי להמנו׳ יוכל הנז״ל שע׳׳י באוצרו׳
 וגניזף טוד להמפשש עתידים שאינם המהומי׳ אוצרוה

 לא המציאו׳ כי מחויבת היא לעולם הוא זה סמני׳ ראש
 לקדש משלה בכל מלכותו טל מעיד והוא לגמרי יעדר

 רז״ל שתפסו מה יובן וטפ״ז .טכ״ל בקדושתו הכל אם
 .שבת דיני אצל ימות ולא הוא רישא פסיק האי לשון

 מחללי׳ סד׳׳ש המיתה היא היא בשבת שהמלאכה כיידוט
 דטייל או דילה בחלל טבידמא דעביד מאן יומת מות

 רק מומר ממכוין שאינו בדבר ולכן כו׳ נכרי׳ מרשו
 ימות ולא רישי׳ פסיק הוא . עכ״פ נטשית המלאר אם
ל רישי׳ ופסיק הוא  . מני׳ פסיק והכוונ׳ המחשב׳ ד
 מימה והכניס נעשית המלאכה ט*כ ר״ל ימות ולא

 אצל כנ״ל ראש מלא שהוא אף וה״ק . איים במקום
 דברינו ט״פ יובן גם מתים שקרוין בחייהם הרשעי׳

 לחזור שעתיד חזיר שמו יקרא למה שארז׳׳ל מס הצ״ל
 היותו לסבה יצחק שאהבו טשו על בהנ״ל כמ״ש להמירו.

 וחיל מסיו בלעו יוציא שהש״י ע״י יהי׳ וזה לישהר עתיר
 זו החזיר ואת וארז׳׳ל .אל יורישנו ומבטנו ויקיאנו בלע

 . שהוד שאני׳ ראוני כלומר כחזיר שלפיו שפושט אדום
 בלע חיל ולעמיד .גרה מטלה שאינו טל הוא ואיסורו
 המאכל את שמחזירה גרה מטלה טנין שהוא ויקיאנו
 ומפיו אל יורישנו ומבשנה וזהו כידוע• לפיה מבטנה

 פרסה מפדס זה החזיר יהי׳ אז נמצא .בלטו יוצא
 הנ׳ל טס״ד גם להיתרו מוזר יהי׳ לזה גרה ומעלה

 ראש. את שא מ״ש וכן ראש. את משא כי בס׳ כאן יובן
 הראש אצל הגוף להעלות הוא הטנין ראש. את שאו או

 שהראש חיים שעי״כיהיו כנז״ל לנו המסור המקון בסוד
 רישין. דכל רישא הניל דקדושה בסשרא יחדיו יחיו והגוף
 שעיר שהוא וקדמוני וקניזי קני בענין מש״ש לקמן ועיין

 שאינו שבראש פיו מצד איסורו עמה ולכן ע״ש וטמון
 ולחזור רישין דכל לרישא לחזור וטמיר .גרה מטלה

 צואדה קטיפי הטגל כשטשה במדרש ואימא להמירו
 בצואר וכרות׳ קשיטי המ״כ פי׳ ים הנס זוכרים אמם אין

:טכ׳׳ל הראשונות זוכרין שאין
י (השמשה) דז יתפרש • כוי ב׳׳י ראש את משא כ  פ

ל ב׳׳י ראש את משא כי  כשמעלה ד
 מסמכלין שישראל זמן כל ראש הרמת וזהו מחשבתם

 כו׳ שבשמים לאביהן לק אס ומשטבדין משלה כלפי
ל .לפקודיהם  . קדם יצור כל פוקד שהוא להקב״ה ד

ל אותם בפקוד לה׳ נפשו כופר איש ונסנו  פ״ישכמב ד
 ומיד א<יו נפשומיט ולמסור במצפונינו לייחדו כמ״ה

 אקשה אל בטחתי בך אלהי אשא נפשי ה׳ אליך לדוד
ל ט׳ מששי ובן כמתנה אליך נפשי נושא שאני ד

שאמוימה



נדלצביה׳ צמח
 1;ה1 לי לוויכי יעלצו ולול חכושה שאל כדי לי שחרוזירנה

 'DDS מחנה פ״ד או עוצוחיו על נפשו כופר איש ונמנו
 ר״ל אוחס כפקוד נגף כהם יהיה ולא ואעפ״כ לה׳;

ל .ימנו זה • נפשומס להם יפזיר שהש״י  העצה ד
 כאלו עליהם ויעלה כנ״ל ונפש כגוף שיקיימו היעוצה

 צדקה שיחנו ר״ל יחנו זה להקכ״ה נפשוחיהם מסרו
 זה כלשון לק״פ ע״מ שהוא צוק׳ כבחי׳ ולא דכר ככחי׳

ד ר״ל הקודש כשקל השקל מחציח .זכר ל׳  הידוע פ׳
 כלל דרך כ״ה הוי״ה ע״ש נכנה האדם שגוף כמקוכלים

 אצכעו׳ ויי ו׳ הוא והגוף י׳ י־וא ירים אצכעות י׳ דהיינו
׳ '1 י הרי י׳ הוא רגלים  שקל וזהו הוי״ה כמנין י
 לשון הוא והו׳ המאזנים כפום כי הם ודין כ׳ הקודש

 גרה עשרים הוא הקודש שקל לכן המאזנים המכריע
 השקל מנוציח וזהו המאזנים ככפות הוא השקל עיקר כי

ל .הקודש כשקל  חייכ וחציו זכאי חציו עצמו שיחשוכ ד
 יכמצוח הרל הקודש השקל מן השקל מחציח רק שאינו
 רי־ומה זכוח לכף עצמו שהכריע אחריו שעושה צדקה
ל לה׳.  הוא כאלו כעיניו יענה גמור צדיק שהוא אף ד
ל,נורא שרוממוח לה׳ חרומה למה כנ׳׳ל חייכ חציו  גדו
 לא ושמים כו׳ סוכ יעשה אשר כארץ צדיק ואין לה׳
 הכםף כצל החכמה כצל כחיכ עד״ז או כוי כעיניו זכו

 כצל ויש החכמה כצל להקכ״ה שעוכדים צדיקים שיש
 צל הם הרגלים שאצכעו׳ וידוע צדקה כנחינח הכסף
 מחציח רק הוא ומע״נו כחור׳ ה׳ שעוכד ומי הידי׳
 האדם של העליון כחלק השורה החכמ׳ צל שהוא השקל

 וכשנוחן הכ' השקל מחציח הוא הכסף כצל ה׳ שעוכד ומי
:  וזהו וזה זה שלם שקל נעשה כחור׳ לעסוק כדי לזה ז

 צדקה שע׳׳י גרה עשרים הקודש כשקל השקל מחציח
שמעה) (ע״כ גרה עשרים שלם שקל כ״א נעשה כצ״ל  ה

^ ר ד מ  לי חייכין משה למשה הקכ״ה אמר ב
 חשה כי כמד׳׳א ממני שלוו מה ישראל

 שיאמר להם ואשלמה לי שיפרעו להם אמור כו׳ כרעיך
 כחו״ה עד״ש אמרחי עכ״ל היס כחול כ׳׳י מספר והי׳
 שקכל אדם של העוכוח כעד הן אדם של המצוח שכל

 הוא שהסכר ונ״ל שכר לאדם מגיע אין ולפ׳׳ז • מהש״י
 שפרע מצוה וככל מצוה ח כ״ פריעת כי הפריעה על
 ועד״ז חוכ כעל פריעת חדשה מצוה עושה עוכה כה
 עתה כן פורע שהוא כמו כמעשהו לאיש תשלם אתה כי

.להם ואשלמה כמדרש וז״ש זי מצוה לו תשלם
ה  לזה עעם השקל גרה עשרים השקל מחצית יתנו ל

 נש״מה רוי׳ח נפ״ש לנר״ן לזכות צריך האדם כי
 הוא נשמה כחי׳ נמצא ישראל לוי כהן סוד3 והוא כחייו
 ממאה אחד המעשר מ! מעשר שנועל הכהן כסוד
 שקלים חמשי׳ הוא ולמעל׳ ך׳ כ! מן הזכר ערך והנה
 אחד הוא השקיי מחצית נמצא שקלי׳ מצאי מאה שהם

דכרי׳ פשרה נגד הוא גרה עשרים הנשמ׳ כופר ממאה

 כו שנומן דכרים ועשרה ואמו אכיו לאדם שנותנין
. הקכ״ה

ר י צ ^ ע ש כו׳ ימעיע לא והדל ירכה לא ה ד  רז״ל ע
 הקכ׳׳ה א׳יל כשוה אלהי׳ לפני עולם ישכ

 כשהדל .ירכה לא העשיר וז״ש ינצרוהו מן ואמת חסד
 מממציח ירכה העשיר מזה הדל שממפע ומה ימעיע לא

 פלס ע״ד השקל מחציח כשוה להיוח ראוי שט׳ השקי!
ק צדק ומאזני ר  כשטל הוא העשיר שהרכה מה שזה הי

ש פי׳ .ימותו ולא כו׳ ידיהם את ממנו ורחצו :ואמח חסד שהוא ׳1כ ה׳ מרומח אח לפת ד  ע
 שצריך מעללכם רוע הסירו הזכו רחצו

 לידים המכוני׳ והיראה האהכ׳ את לרחוץ כעוה׳׳ז כעודו
 הרעות מכל כידוע לרגלים המכונה האמונה ואת

 לאחר כי שימותו קודם ימותו ולא וז״ש כעיה״ז כעודו
 יכון לא שקרים דוכר כי מים תים תאמרו לא שימותו

 ויאמר על ארז׳׳ל ועד״ז כר כע״ש שערח מי כי עיני לנגד
 עמאין שהיו ומרים אהרן ואל משה אל פתאום ה׳

 לכשמגיעו וז״ש ע״ש כו׳ מים מים ואמרו ארץ כדרך
 ־ מים מים מאמרו אל עהור שיש לאכני

צ ^ פ נ י  מקרא אין כע״מ ספר וז״ל נפש אכדה ווי ו
 כתיכ ששכח כמי כי פשועו מידי יוצא

 מנשמת העולה חלק כאותו נתלכש כ״י נפעל וינפש כו
 דעלי׳ תור׳ כחידושי איתעסקת כמאי ממנה ושואל מדם
 משפעים פ׳ כסכא כזוהר מכעליו עוכ תמנע אל כתיכ

 דאוריי דמילי אתר ככל כו׳ חמנע אל מאי קע״ד דף
 ורע דעוכ ואילנא חמן אינון וכ״י קוכ״ה איחממרין

 סערא ההוא מילין אינון וצייחין מחמן דאזלינן כשעחא
 מחעערין וכ״י וקכ״ה לעילא ואסתליק אתגכר דעוכ

 חמנע אל וזו עוכ דההוא כעלי אינין ואלין עוכ׳ כההוא
 כ״ש א״ח כחילוף עוכ הוא ונפ׳׳ש .עכ״ל מכעליו עוכ

 לחדש כח מוסיף וכו מכעליו נפש חמנע אל אמר וכאלו
 ההנהגה רגלי שכהס הכאי׳ ימים כו׳ כראשיח מעשה
 ויורדת כמע״ע ממלכשין השכינ׳ ורגלי מוח יורדח
 להתיש זה ולעומת דמסאכא סערא ששם העשי' לעולם

 עולמו׳ לכרוא מורה כחידושי כ״י כח מוסיף הקליפה כח
ע אל וז״ש חדשות  ידך. לאל כהיות מכעליו עוכ ממנ
 ועי׳׳ז תורה דכרי לשמוע שכאים וכ״י הקכ״ה הס כעליו

 עוכ ממנע אל וז״ש עו״ר הדעת שכעץ העוכ ממגכר
ת מכעליו טו  מעשיך שכל כזמן סי׳ לעשות ידך לאל כ

 שכל לעשו' ידך לאל כהיות מרמז וע״ז שתים לשם יהי׳
ת׳ לאל עושה מעשיו ש י ד  ימלא ימי׳ שכעת כי צו כס׳ פ

 זו כפרשה לה׳ היום ידכם מלאו כחיכ כו׳ ידכם את
 שהאדם המקוכלי׳ שכחכו ע״ד הוא יד מילוי שענין ונ״ל
 האצכעו׳ כעשר מתגלים המדו׳ וכל מדות מעשר כלול

 הי׳ ועד״ז לש״ש מעשיו כל לעשות האדם וצריך הידים
שהי׳ קענה כאציע אפי׳ צהנתי לא אומר הקדוש רכינו

מושה



לצביתשארד צמח
 ידכם אה ימלא הו1לש״ש.ו המדו׳ עכר ככל מעשיו כל עושה

 מלאו וזהו לש״ש האצכעו׳ עשר ככל מעשיהם שיעשו
 ידך כהיוס לעשות ידך לאל כהיוס ודש לה׳ היום ידכם

 ימנע לא יפורש ועפ״ו ית׳ לשמו לעשות לאל ממולאים
 החכמה השגת מונע אינו שהש״י כתמי׳ להולכי׳ נ!וכ

 דרך תמימי אשרי וכמ״ש כתמי׳ להולכי׳ טוכ שהוא
 הדכרים עושה כהיותך כאו״א ; ה׳ כתורת ההולכים

 ואמרו מקיים נאה ואין דורש נאה יש כי דורש שאתה
 הפסוק פירוש ווה עושיהס מפי היוצאים הדכרי׳ לאים
 עה״דטוכ מן ד׳לסטראדטוכ עושיר^ם. לכל טוכ שכל

 פי׳ ווה עושיהס והני טוכ שכל הדורש ע״י מתגכר
 .הדכרים וו לאל מעשה שאמה לעשות ידך לאל כהיות

 כאלו כ״י ע״ד וכמ״ש לעשותו וכלככך כפיך ע״ד או״י
 לעשות ידך לאל כהיות ווו עשאני
 כי אנפת כי ה׳ אודך עד״ש כו׳ אפך מחרון

 אוהכם משוכמם ארפא כמיכ ותנחמני ארן ישוכ
 לו שיש אכ משל ע״ד והענין .ממנו אפו שכ כי ידכה

 אכ אהכת גודל ידע כי האכ כרצון שלא ועושה קען כן
 ואומר ארן דרך המלמדו להאומן האכ קורא אוי עליו

 אינו והאומן רעים מעשים עשה כי וייסרו אומו קח לו
 כחדר מייסרו ואח׳׳כ רושם כו שעושה עד משם וו

 וכאשר להאומן קורא שהאכ לפעמים ויש שם שמלמדו
 האומן שכ אוי אליו ומתחנן להאכ לככות הכן מתחיל כא

 כלום אמרתי שלא ראה להכן אומר והאכ מעצמו למקומו
 הנמשל ככיימו על ומנחמו ממעשך להאומן דכר שום
 כי דכמיכ ישראל קטן והכן הקכ״ה ממ״ה הוא האכ הוא
 השכינ׳ ממחיצת רחוק והוא האן» הוא והאומן יעקכ קטן
 וכמ״ש הוא רחוק האן> על הממונה מלאך שארו״ל כמו

 חון הולך וכ״י קוראו חוטאים וכשישראל כמ״א לקמן
 גדול כטס כשיש ווה וקוראו ככור אומר כולו מהיכלו

 מלקרוא שישוכ ר׳ל אסך מחרון שוכ משה שאמר ווה
 שינחמו עשה דל לעמך הרעה על והנחם האף להמלאן

 גדול הכעס כשאין אכל שעשו הרעה על ויתחרטו עמך
 הכן שיככה כדי להאומן וקורא מאהכה עושה והאכ

 אפי שכ כי נדכה אוהכם משוכתם ארפא כתיכ וינחמו
 ממנו שישוכ וא״צ למקומו שכ הוא מעצמו ד׳ל ממנו

 והכן כנדל לכנו מנחמו והאכ שכ הוא רק השי״ת
 אף ולא כי אנפת כי ת׳ אודך ודש תשוכתו על מתחרט

 נחמו יפורש ועדו ותנחמנו מעצמו אפך ישוכ ממש
 העונות על ותחרטו שתנחמו הא' נחמו כו׳ סמי נחמו
 אלא תולה הדכר אין חדל ועד״ש הגאולה על כ׳ נחמו

:כו׳ כתשוכה
. כו׳ כהרים אותם להרוג כו׳ מצרים יאמרו למה

. ישראל תפארת ארן משמים השליך עד״ש
 אח להרוג שהרוצה עמיקתא לכירא רמה מאיגרא ואחו״ל

כדי שיוכל מה כל למעלה מגכיה ווריקה שדיי׳ ע׳י מי

 אותם להרוג ווהו ויהרג הזריקה ככח יפול שיורקנו
 שלכן ודל רוממית שפי׳ הרים ממדכר ולא ע״ד ההרים

 :כו׳ והנחם שוכ שיהרגו כדי ורוממתם הגכהתם
ף3ן  יעקצ אמר ולא עכד׳יך ולישראל ליצחק לאכרהם ן

גימ׳ שישראל האמצעי קו כרחמים כח להוסיף
 : יוסף את מרכה וישראל של וי דו״ד יעק״כ מש״ה

 כ׳י אל תדכר ואתה לאמר משה אל ה׳ וידבר
 נדפת כו' תשמורו שכתותי את אך לאמר

 הכל לאמר עוד ואתה מה קשה מקדשכם ה׳ אני כי
 וידכר דל. וכמכילתא . כתורה וה שכיח ואץ מיותר

 הקכ״ה אלא שליח ע״י ולא מלאך י ע״ לא לאמר כו׳ ה׳
 כל הלא כך אחדל וידכר כוה דוקא למה וקשה עכ׳׳ל

 שמות כפרשה למעלה שכתכתי ע״ד ואמרתי כן הדכרים
 כל ע״ש פרעה ישמעני ואיך כו׳ שמעו לא כ״י הן כפסוק
 של דכור שמכל משאחדל יוכן שם מ״ש וע״ס .הענין

 ונו״ק דכר הם והשמיעה הדכור כי מלאך נעשה הקכ״ה
 אל ה׳ וידכר מקום ככל ווים מלאך הולדה ונעשה

 נעשה ועי״ז למשה כלכ לאמירה הקכ״ה הדכור משה
 של גרונו ממוך מדכר הוה ומלאך שכינה מלאך נעשה
 של גרונו מתוך מדכרת שכינה וושארו״ל לישראל משה

 משה של הדכור וע״י משה
 מלאך של הדכור עצמו ושמיעת פי' ועד״ו (הג״ה)

 מה לאוניך השמע ע״ד שכינה יחוק׳ פסוק
 הולד׳ נעשה מסיך מוצא שאתה אליהם ודכרת ג׳

 ומלאך המצוה גוף של כ׳ מלאך כה אליהם ואמרת
 המקיימה של מצוה השכר הא׳ אם אלהי׳ ה׳ אמר

 אל דכר שנאמר מקום כל וו״פ פי׳ יחדלו ואם ישמעו
ל אליהם ואמרת ב׳׳י הדכור אתה שתייחד  הדכור ד

 אך עצמו של והשמיעה עצמו של עצמך ע״י והשמיעה
 לאמר כ״י אל דכר דכתיכ ככאן אף אלהי׳ ה׳ והוא
ל יחדלו הם אם  והשמיעה משה של דכור ד

 את ישראל ושמעו ישראל של מלשמוע
 והשיגו המצוה השכר המלאך

 שבת של שכרה מחן להון להודיע כדי ווה .ישראל אותו
 ודפ מקדשכם ה׳ אני כי לדעת כפסוק שאחו״ל כמו

 וכעצמי כככודי עמך מדכר שאני כמו ר״ל כו׳ דכר ואתה
 של וכלאמר יח׳ ממנו ההולדה ונעשה מלאך עיי לא

 נוצר שיהיה לאמר כ״י אל דכר אתה גם נ: כנ״ל משה
 את שישיגו כדי ישראל וכאמצעוח כאמצעותך המלאך
 לא דכרות שאר כן ולא המצוה השכר שהוא עצמו הדכור
 שהוא הנוצר המלאך רק עצמו הדכור שכר המתן השיגו
 שכת כמצוה רק שכר המתן שהוא המוליד ולא המצוה

 כו׳ והודיעם לך ט' לי יש טובה מתנה שארו״ל כמו
 ידע לא והא והקש׳ כו׳ לחבירו מתנה הנותן אמרו מכאן
 שאני לגלויי דעבידי מלתא כו׳ פניו אור קרן כי משה
לגלויי עכידא לא שכרה נצחן לגלדי עבידא שבח והא

נמצא



נחלצכייתשאה׳ צמח
 לאפ״י כמרלמא 'ש1ו שבש של סת־ימסמשןשכר במצלו

: הקב״ה אלא מלאך
ת ח ו ל ה  הלוחוש טל חרוש כו׳ אלהים מטשה ו

 בין שבש טרב נבראו דברים טשרה ארויל
 מטשה והלוסוש דכשיב והלוסוש והמכשב הכשב סשמשוש

 ט״ב קי״ג דן» משפטים בזוהר טדש כו׳ המה אלהים
 אלהיס יה הוי מלא שם נשיב לא בראשיש ממשה שבכל

 דטשי׳ בראשיש מטשה כל נששכללו ט״ש טר אלר\ם רק
 ה׳ כשיב אז במטשה וקיימא טשה אשר מלאכשו רכשיב

 שנבראו מכאן נלמד דלכן ונ״ל ט״ש• כו׳ מלא שם ים אלה
 משמטו הרי מטשה דכשיב כיון השמשוש בין ט״ש

 אלהי׳ הוי״ה מלא שם אלהיםולא וכשיב שנששכללובטשי׳
 מטשה כל נששכללו דבשבש שבש קודם שהיה משמטו

 ט*ש שנבראו מוכרח לזה מלא שם ט״י בטשי׳ בראשיש
 אלהי׳ בי׳ וקרי שבש ט״ש מטשה ביה וקרי השמשוש בין

 כוונשם שכך ונ״ל מלא שם טדיין הי׳ שלא שבש טרב ט״ש
 אשא קי״ד דף שם ז״ל הוא אלהים מכשב והמכשב שם

 דכשיב היינו הוא אלהים מכשב לבנה אשא ט׳׳ג אוכמא
 משני מה״ה הפך המה אלהים מטשה הוא הלוי ומבד

 .לטילא בסירוש וסדא בטובדא סדא הוו סטרין
ת ל ד  לו שאין סדוש אלא חרוש איש הלוסוש טל ח

p טיין כו׳ בשורה שהוסק מי אלא חורין 
 בלוחו׳ חרוש הליל הלוחו׳ טל חרוש מה דקשה במד״ש

 החקיק׳ כי בזה שהורה אלא טצמו בלוח הוא החקיקה כי
 הישה הלוח בהפסד שאפי׳ הלוח מן חורין בש הישה

 פורחש אושיו׳ שארז״ל כמו קיימוש האושיו׳ של החקיק׳
 בקיוס שלוי הי׳ הלוח קיוס ואדרבא הלוחוש בשיבור

 מחמש לאדס משוטבדש השור׳ אין זה כמוש החקיקה
 האדס בהיוש ח״ו טלבון לה שיהי׳ לבו בשוך שחקוקה

 כמושה חורין בן נקרא והוא בה שלוי הוא אדרבה נזוף
 אל משוטבד הוא נזוף בהיושו כי בה טוסק בהיושו

 שכף נזוף שהוא החיצוני׳ אושו רואיס כאשר ט הקליפוש
 הרי במור׳ הטוסק וכל מכרצונס לטשות בו משמטבדי׳'

ל ממטלה זה  הברואיס כל טל ד
י ה י  טיין כו׳. לוחות ושני סיני מהר משה ברדת ל

 מה ט״פ וימורץ שס שהק׳ מה כאן בהאלשיך
 .הלוחו׳ שבירו׳ בטנין שמות בפרש׳ למטלה שכמבמי

 מן הלוחו׳ את נשא למה ההר שחת אומס וישבר דכמיב
 סיני בהר שהי׳ זמן שכל יטו״ש שברם ההר ומחש ההר

 הלוחו׳ את שבר ולא בהירשו ראה לא הטנוה טל הרומז
 ישראל ופחיתות בהירותו וראה ההר שחת בא וכאשר

 יט״ש• הלוחו׳ ושבר הכטס גרם זו והראי׳ כטס ונתמלא
 ההר מן רדשו טד פניו טור קרן כי משה ידט לא ולזה

ל סיני מהר משה ברדת ויהי כאן וז״ש .יט״ש  כמו ד
 הר טל טדיין והי׳ סיני מהר ברדתו טנוה בבחי׳ שהי׳
ושני וז״ש .לגמרי ההר מן כשירד הי׳ זו בבחי׳ סיני

 כתיב ולזה ההר מן ברדתו משה ביד הטדות לוחות
 אף ויחר כו׳ הטגל את וירא המחנה אל קרב כאשר ויהי

 ההר שחת אוחס וישבר הלוחו׳ את מידו וישלך משה
 הי׳ ההר מן שרדשו אף למחנה קרוב שבא קודס אך

 פניו טור קח כי ידט ולא בהירשו ראה ולא מנוה בבחי׳
 גורם זו הטס פחימו׳ וראה המחנה אל קרוב שבא טד

 ששברי שלמודו ששכח בזקן הזהרו רז״ל וז״ש השביר׳
 הלותו׳ נשברו לא שאס הזוהר ט״ד בארון מונחי׳ הלוחו׳

 הלוחו׳ שביר׳ טל כרל והסמם שכחה הי׳ לא הראשונו׳
 שטין רז״ל ודש טין הסש^לוש מבחי׳ הי׳ השבירה כי

 ידי טל כנ״ל נשברו ולכן הראשונו׳ בלוחו׳ שלטה הרט
 וזו השכחה שורש וזו טרכם בפחישו׳ טין ראיות

 שנשנה טד שכח בהר עשה שלמד יום שארבעים שארז״ל
 עין נותן הוא יפה בטין הנותן כל שארז״ל במשנה לו

 כאין טצמו שמשים ממצא מאין והחכמ׳ החכמה נקרא
 הוא טין וטוב יפה טין רק רטה עין הסמכלות שם ואין

 שלמה את ה׳ ויברך כמ׳׳ש חכמה מדש והוא יבורך
 וקבלה האין לשער בא במתנה לו כשנמנם ולכן .בחכמ׳

 מסיני׳ מורה קבל משה ודש שכחה ולא יפה בעין
ל  מלמודו ששכח בזקן הזהרו וז״ש ענוה שזו סיני מבחי׳ ד

 המור׳ וכל שליא בהא דהא בארון מונחי׳ לוחות ששברי
;בארון מונחי׳ כי לבא לעמיד אותו מזכירין שוכח שאדס

א ף י  אהרן פרעה כי הוא פרוע כי הטס את משה ו
 בסמר ש״ש המחלל כל ע׳ד בקמיהס לשמצה

 טליו ש׳׳ש נושא שאדס כ״ז כי והטעס בגלוי ממנו נפרעין
 המקטריגי׳ מ«י מסתירו והש״י בו מכירין איןהמקטריגי׳

 טמירו ירוחס בענין משריס] [במגיד (בגמרא) כמ״ש
 ימ׳׳ש לפני רק כשמשפטו כשגגו׳ נעשים זדונות ולפעמיס

 אינו דבר באיזה חטא אס ואף יצא משפטי מלפניך כמ׳׳ש
 בזוהר שמובא וע״ל מזיד ואס שוגג אס המקטרג יודע

 ומלת ,ש׳׳ש מחלל אס אבל ע״ש. שבע דבת במעשה
 האליליס אל מפנו אל רדל ועדש חלוף לשון הוא חלול

 נכנסי׳ מדעתו אל פונה אם נמצא מדעתכם אל מפנו אל
 בו מכירין אזי אחר במקום ועד״ש בלבו האלילים

 ממט ונפרעין אומו דנין והס והקליפות המקטריגי׳
 שופטן יצהיר ורשעים שופטן יצ״ט צדיקים שארדל וע״ד

 נק׳ ועמים . העמים לכל גלוי עדש בגלוי נקרא וזו
 שוגג אחד ודש • ממנו נפרעין עצמם והקליפו׳ הקליפו׳

ל השם בחלול מזיד ואחד  הקליפו׳ ביד ונמסר הואיל ד
 למזיד שוגג בין מבחין אינו למזיק רשוש שניתן וכיון
 הש׳י לפני עונשו גלוי הי׳ השם מחלל הי׳ לא אם אבל

 ט׳ כמזיד שוגג דן אמה שבעולם שוטה רז״ל וכמ״שא
 לפעמים יש כי דייקא דן אשה כו׳ לפני וידוע גלוי

 ולפיז . כו׳ בעוננו ושמוגגנו ע״ד לדון רשות לו שנותן
פרעה כי וז״ש ע״ש שמואל במדרש הקושיו׳ כל ממורן

לוסל[



לצביה׳ צמח
מכיר׳ שמן על אפילו סי׳ לשמצה גילוי לשון לשמצה אהלן

. כמד״ש ועיין שוגג שהוא
ו ג ר קרוכו. את ואיש רעהו את ואיש אחיו את איש ה

 ואלוש חכרי׳ יה גכר אחוהי יה גבר חרגומו
 והשבתי אנוש בקריבי׳ עמ״ש נשאלתי מכ״ל קריבי׳ ית
 מ״ד הנשמות שרשי התאחדות הוא אחוה ענין כי

 סל תרגום ולזה . כידוע מזה זה ענפים הם שהאחים
 התאחדו׳ ענין הוא ריעות וכן .גבר בס׳ הנאמר איש

 במדות השתוותם ע״י זה את זה שאוהבים המרות
 הפכי׳ על להתגבר צריכין כי גבר תרגם בזה גם ולכן

 ענין אבל להורגם הש״י כבוד בעבור לשנאה האהב׳
 בשרו שאר כל אל עדש לבד ישר קרבת הוא הקריבה

 על תרגם ולכן . בשרי׳ ולקרבת תרגומו תקרבו לא
 שכל אנוש בחי׳ שזו קריבי׳ ית ואנוש קרובו את ואיש

 להתגבר צריך שאינו וגם לבי. בשרו שמר ע״י התאחדות
 אן מ״ש יפרש ועד״ז . לבד בשרו השאר נגד הפכו טל

 אלא בך להנזפל אין מעתה ופירשו אמה ובשרי טצמי
קורבה מחמת

א ג  קס״א דף במדרש גדולה. חטאה הזה העם חטא א
 על באומנותם באו הצדיקים כל וז״ל ע״ב

 ויגש שנאמר באומנותו בא אברהם הוא ברוך הקדוש
 אנא שנאמר ישראל על קטרג משה וכן כו׳ אברהם

 חבלה מלאכי כשראו גדולה חטאה הזה העם חטא
 לקטרג ענין לנו יהי׳ לא אמרו אומן מקטרג שהוא

 יעמדו שלא זה ביד יפלו מקטרג שזה ימים כל
 נסתלקו בנינו את קטרגמם למה עלינו אבותיהם

 להקבי׳ה אמר שנסחלקו משה כשראה מבלה מלאכי
 מ״ש י׳׳ל ועד״ז .עכ״ל כו' חטאתם משא אם ועמה

 מזבחך את צבאות לה׳ קנאתי קנא אליהו ויאמר באליהו
 ע״ד לטובה הי׳ ישראל על אליהו שקטרוג י׳׳ל כו׳ הרסו

 מתלקחת ואש סערה רוח אליהו שראה ע״י הנ״ל המדרש
 עמד ישראל טל ממטריגים שהיו הקדושה קליפו׳ שהם
 ומשה עליהם יתפלל והוא הס שיסתלקו כדי וקטרג הוא
 עד זכות למד לא ואליהו הי׳ ברקיע כי זכות מיכף למד

 בעד מתפלל הוא לרקיע וכשנסתלק לרקיע שנסתלק
 שארז״ל מה יפרש ועד״ז אליהו דבי בתנא וכמ״ש ישראל

 ירגיש אוצי אמר׳ אר״פ להמן שזימנה אסתר ראתה מה
 נס להם ויעשה ישראל של שונאיהן מקרב שאני המקום

 מישראל המקטריגי׳ שיסתלק בכדי עדז שהוא וי״ל עה״ל
. כנ״ל

י ״ ש ל כוי. מחני אין ואם מטאמם משא אם ועמה ב
 טוב הרי חטאתם משא אם רש״י וז״ל

 שהסוגר ונ״ל הסוגר. החיסור על לרש״י דהוקשה מכ״ל
 לא בין חטאתם משא אם בין ור״ל כו׳ נא ממני הוא

 למלך אוהב שהי׳ מלך עבד משל וע״ד כו׳ נא ממני
ופלה המלך את וביזה בו מרד שבנו וראה י מאוד

 לראות. יכול אינו בזיונו המלך וימחול ישא שאם בדעתו
 המלך צער לראות יכול אין המלך ימחול לא אם וכן
 מקודם וז״ש נא. מחני אמר ולזה שמענשהו מה בנו על

 ע״ד אמר באופן כו׳ גדולה חטאה הזה העם חטא אנא
 במחשב׳ חטאתי אני כלומר חטא אנא על פי' ששמעתי

 הוא כי .גדולה חטאה העם חטאו ועי״ז מועט. חטא
 אמר שמשה כך י״ל ועפי׳ז ממנו הענפים והם שורשם

 להם תשא אם .לאו או הגורם אני אם לי יודע בזה
 ואם מחלת ולכן חטא לא והשורש חטאתם שהוא אדע
 מחני לכן במחשב׳ חטא ג״כ משורש להיות מוכרח אין.
 נושא ע״ד שהוא .פשענו נא שא עד״ש אחר באופן :כו׳
 שאם העון מן הנעשה המחבל את מפרנס שהש״י עון
 רדוע האדם של והשפע החיות מן לוקח הוא אזי לא

 תשא אם הפרנסה מתחיל מעמה ר״ל ועשה וז״ש
 מחני . דמלכא מגנזי מפרנס שלא אין. ואם חטאתם

 טוב שכר בו שכתוב הספר ריל כתבת אשר מספרך נא
 זה ויהי׳ משם מחני העוה״ב והוא לצדיקים הצפון

 על המעביר כל עד״ש אחר באופן חטאתם וישא לפרנס
 נכנס כי והענין .פשעיו כל ממנו מעבירין מדותיו
 כמ״שא בוראו אצל כלום לו ואין האין לשער
 אצל כלום ברי׳ לשום שאין נקי כעמר רישי׳ ושער רז׳׳ל

 חובו גובה מוקדם חוב ובעל הבורח. כדין ודינו בוראו
 בשכרו להצדיק מוכן שכבר מה נמצא המאוחר ולא

 ראשונים עונות לנו מזכר אל וז״ש מוקדם בע״ח הקב״ה
 להעונו׳ משפיע אל ר׳׳ל מזכר אל רחמיך. יקדמונו מהר

 בחובך אמה מקדם רחמיך. יקדמונו מהר השפעמינו.
 ברחמיך לנו משפיע ואמה לפניך היצורים כל שחובת מה
 וז״ש .כנ״ל בחיוב אצלך כלום לנו ואין מאד דלונו כי

ל אין ואם כנ״ל כו׳ משא אס ועמה  רוצה שאק ד
 החטאים• מפני כנ׳׳ל האץ לשמר לברוח וצריך לפרנסם

ל מספרך נא מחני  אני נמצא לי שכתבת השכר ד
 ממה ואין הענפים וכ״ש כלום לי אין ישראל של השורש

 להם יר\׳ ולא .השורש מן ולא הענפים מן לא לפרנסם
:ישראל על כלום

 פשה אשר העגל עשו אשר על העם את ה׳ ןיין^ןף
 בענין כמות כמה בהם שהי׳ דאימא אהרן י
 שראו ע״י רק העגל עשו שלא אחד כת והי׳ העגל

 דירבעם גברא ס״ר אפשר שחרז״ל וע״ד שעשאו באהרן
 ״. אהרן עשה אשר כו׳ עשו אשר וז״ש .לע׳׳ז ליפלח
 אלהי׳ לא והמה אלהים אדם לו היעשה עד״ש אחר באופן

 אלהים לא המה אלהיס את העושים הב״א והמה פי׳
 וראיתי אלהי׳. יעשה שאדם אפשר והאיך אדם בני רק

 עי״ז לידס להם הי׳ ב״א והמה פשוט שפי׳ א' בספר
 מזש אהרן עשה אשר וז״ש אלהי' לא שהוא עשוהו שהם
אשר שאמר מה ועל אלהי׳ לא שהוא לידע להם הי׳

עשו



^ ח מ נר לצביתשאצ
 עכד אשר לעגלא דאשמעבידו על ותרגומו העגל צנשו

 והמה י׳5א^ אדם לו היעשה הש׳ פי׳ י״ל באו*א ע״ש כו׳ לך יהי׳ לא בד״ה יתרו ע׳5 לעיל עיין כו׳ אהרן
 הגולדה שלהם המין פי׳ והמה אלהים לא

 יולידו ואיך גשמי רק אלהי׳ לא גשמיות דכו״נ ע״י
:גשמיות מגוקדא אלקים

ה ת ע  ך3קר3 אעלה לא כי ע״ד מעליך עדיך הורד ל
 שכיגתי אסלק לא ארי התרגום ופי׳ כו׳

 תשרה לא להפך פירש ורש״י פלא ווה כו׳. מכיגך יקרי
 לית ארום וו״ל תרגום ויונתן . ע״ש כיניכם שכינתו
 יקרי יהא לא כרם מכיניכון יקרי שכינת דאסלק איפשר

 אמרה ה׳ חלקי כפסוק מ״ש עיין משריתכון כמדור שרי
 ולא כפסוק וו״ל כע״מ כספר עדש לו אוחיל ע״כ נפשי
 למה וקש׳ מדעתם זה שעשו משמע עליו עדיו איש שמו
 עיד מעליך. עדיך הורד ועתה הציווי אח״כ להם כא

 להם נתן זיין כלי אומר רשכ״י וז״ל רכה כמדרש דאיתא
 מלאך הי׳ לא כידם שהי׳ זמן וכל עליו חקיק הגדול וכשם
 וכתחלה העדי הי׳ וזה כו׳ כהם לשלוס יכול המות

 שתו ולא ויתאכלו כתיכ כקרכך אעלה לא כי כששמעו
 איש ויורידו נאמר לא שע״כ שעה לפי הוא וזה כו׳

 לפי עליהם עדיים שמו שלא שתו ולא אלא מעליו׳ עדיו
 כו ולהמקשס לחוור הי׳ דעתם אכל צער מחמת שסה

 הורד ועתה הציווי להם כא לפיכן ועם יעכור כאשר
 עוד. כו להמקשס כמחשכמך תקוה כאפס לגמרי סדיך

 לא כי פסוק על יונתן תרגום שפי׳ ע׳׳ד הי׳ והענין
 יקרי שכינת דאסלק אפשר לית ארוס וז״ל כקרכך אעלה

 משריתכוןהורה כמדור שרי יקרי יהא לא כרם מכיניכן
 סומאומם כתוך אמם השוכן ע״ד א׳ דכרים כ׳ כזה

 הוא אכל חסאם כעת גם כישראל הוא שהשכינה שפירוש
 והמלאכים המלאכים כתוך ששוכן והיינו פנים כהסמר

 ולהכי החשאי׳ משומא׳ המתהווים כהחיצוני׳ ממלכשים
 שהשומאה התוכיות כאותו שומאותם כתוך קרא דייק

 כשומאומס לכמוכ דאל״כ חשאומם כסכות לה מוצה מצויה
 כי ח״ו כשומאותס הככוד שישכון אפשר כלתי זה אכל
 אלא הקכרות ככית כהן או השכורים כין נזיר נתן מי

 .כנ״ל הקדוש׳ כמלאכים דהיינו שומאוחם כמוך שוכן
 אן£ ר׳ל מכינכון יקרי שכינת דאסלק אפשר לית ווה

 פנים כהסמר כיניכון שורה השכינה מ״מ משאים שאמם
 למשוכה נחשוכ לא פ״כ נחמה קצת להם הי׳ וזה כנז״ל.
 אכלומם עיקר כי החונן£ למשוכה מתדמ׳ אלא שלימה
 זה וכגון העונש יראת וכשכיל עצמם כשכיל הו׳ וצערם
 ולא שלותי לא כשעם מכפר ואינו כעצמו העונש מגרה

 שלותי לא הוא שהפי׳ כאיוכ הכתוכ רוגז ויכא שקסתי
 למסור צריך אכל .רוגז ויכא ועי״ז העונש מיראת כו׳

ריחוק על לכפר כה ולחשוק שלם כלכ כמיתה עצמו

 סלי הכיאו מאמר כנשמותנו יצדק ואז חיינו מכית הככוד
 . הנפש מסירת שצריך הירח מיעוש גכי הנזכר כפרה
 המסאי׳. ע״י מאמנו להתרחק שהוכרח הקודש סל לכפר
 כשממית כי עצמו. את ימית- לחיות הרוצה שעם וסוא
 כל הרי ית׳ רצונו מפני רצונו ומכשל תאוותיו וכל א״ע
 עצמי דכוק מתדכקים קומתו שיעור וכל נפשו חלקי

 את שמדכק יחי׳ ועי״ו החיים כהמקור ית׳ כהכורא
 וזשיא • המחי׳ היא עצמה המיתה נמצא כהכל החלק
 הניל דרך על חיים נקראו כמיתמם צדיקים רז״ל

 ית׳ שמו קדושת על ונפשם נשמתם חלקי כל שמוסרים
 הראמני ר״ע על משה שאמר וז״ס החיות עיקר וזה

 שעיי כמיןולק כשרו ששוקלי׳ הראהו שכרו הראני מורתו
 נפשו חלק כל שכישל משה ידע כו׳ ששוקלין לו שהראה

 ית׳ כו עצמו הדכוק יהי׳ ששכרו ידע עי״ז להש״י ורצונו
 ית׳ סמנו נפרד חלק להם שאין כחיים חלקם וז״ס .שמו
 אלו אכל מהכל שנחלק חלק נקרא שזה ג״ע ענין כמו

 נפשי אמרה ה׳ חלקי וזו החיים כמקור כחיים חלקם
 שנחלק ’ החלק כדרך מה׳ מלקי אומר שאיני ר״ל

 וייחולי שתקוותי ריל לו אוחיל ע״כ ה׳ חלקי רק מהכל
 קרנו לישועתך כי ע׳׳ד יושיע שהוא ית׳ כעכורו לו תמיד

 אדם הסכמת וכשמנוח כר הישועה לה׳ וע״ד היום כל
ל ומתכפר מכפר הוא אז כשלימו׳ ע׳׳ז  על מכפר ד

 זאת על הך היינו כי כעצמו ומתכפר העיייון הקודש
 כיום ידע שלא מי כי לכו אל וישיכ חסיד כל יתכונן
 שוכ מה המעשה ככשרון שמים רחמי להצדיק שוכה
 ציור כלי רעה כיום עצמו על דינו יצדיק אם נעים ומה
ל רצון חי לכל ומשכיע וזה .כלל  הרצון שאותו ד

 משכיע הוא אחד רצון ונעשים ית׳ כרצונו עצמו המדכק
ל חי לכל  כרצון נמעלי׳ כולם כי הנסשיו׳ החיות כל ד

 וכמיכאך כנ״ל. החיים מקור ושם שם ומתייחדי׳ ההוא
 כו׳ כשרו אך הכוונ׳ תאכל עליו ונפשו יכאכ עליו כשרו

ל מאכל עליו כשנפשו אימתי  כיסורים המדוכא עיס ד
 ושמח עונותיו טל אלא ע״ע ממאכל שאינו מי אכל

 ומן וכמותו כחייו יכאכ לא כשרו שמים כיסורי׳לככוד
 לפיכך לענין נחזור • כצערו ירגיש שלא עושים השמים
 סדים שיורידו ה׳ כחמלת והודיעם משרע׳׳ה. כהם המרה

ם אמי יי5 ויתנצלו . להם ושוכ לגמרי ממחשכתם  שיי
 כי ואיתרוקנו יונתן שתרגם כמו מהורדה יותר הוא

 ני רואם אחרי כלל כו יחפצו שלא ממנו המה נתייאשו
 מורה הי׳ כלכד הורידוהו ואלו מחייהם מותם שוכ

 וככל כספם ה׳ כה יחסון אם כאהכה המיתה ק^ת
 סל מורה כהתרוקנו׳ אכל נפשך את נושל אפילו נפשך
ע כמו עכ׳׳ס כמיתה העו׳ למרק נמרן חשק  שסי׳ ד

 שהוא הריז׳ל לששת כק ואקיימנו לידי יכא מתי מתאוס
cpt סמלהנמפיית כקלקלה פתח הוא שמעק גלגול הי׳

כמ״ש



צמחה׳
 ונהרגהו לכו וממה אחיו אל איש ויאמרו הכמוב כמ״ש

 שאר לשישת ין י כמשארדל ולוי שמשון היו ואלו
 כהחרס ששששוה השכיג׳ נגד היה שרוא המקובלי׳

 של למוח לו שהיו התשומה ואותה הדנר להטלי׳
 וז״ס ית' לפניו שב׳iיr5 שטלתה ה־א ית׳ השם הקידוש

ל לפני כמחשב׳ טלה כך בחוק  ר׳ש ש^ מחשכתו ד
 ליו'<ת ר׳ אשריך כר״מ וט״,נ יר׳ כמחשבתו )את הטלתה
 <יT'ש ימי והוחבסחר כת־כ וין כאסד נשמתך שיצתה
ל הקו יפניס כ' ויטש אותה ונפשו  ה1ל אותה ייכבו ד
ס כי ויטש יס׳ כו להחאחד אחד כנכיל באחד למות  עלי

 ראי׳ יהוא זאת מיתתו שכרו היה וזה פרש הוא חק חקו
 ׳ל ט כמקונין כשרו ששוקלים שכרו למשרט״ה שהראוהו

 ירושלמית כמשנה הפי' זה וכטין כנ׳ל שכרו הי׳ זה כי
 והטונה להתנדות אתה צריך שטח כן שמטון ליה שלח
 שלנו וכמשנז להחנדות הוא שצריך קמ״ל מוכה טצה נזה

ם״ כנ׳ל טליך גוזרני אחה חוני אלמלא  שהודיטו הוא ה
ד טליו בטצמו שיקכל טצה לו והשיאו  הקידם גיג נכפר ב

 ששק סל שר בזו דאיחא זו בס׳ ראשון לטנין ונחזור כרל.
 0באל( לא בוא׳׳ו ולא באלף לא כתיב צר לא צרתם בכל

 דיש סטמי' כמה ר״ש לטיל וטיין ט״ש ׳1כ טילא׳ נאחר
ט לי' דקשה החרגוס סי׳ וזו אין ובחי׳ יש נחי׳ ל ל׳ ה  ד

 ומפרש כו׳ סיני הר טל ה׳ וירד כמ״ש נקרכך ארד לא
ל לא כי כך  לשון נקרכך אטלה כנ״ל ל״א כמדת ד

 שכינת אסלק לא איי שתרגם וזו כיי חוזר אור טליה
 ככחי׳ השכינ' שתשרה יהי׳ שהסילוק ריל מניניכון יקרי

 כס׳ תרגום ויונתן הסילוק וזה י״ש ככחי׳ ולא לא
 לא כרס מכניכון שכינתי דאשלק אפשר לית

טן כמדור ישרי ת שד ל .מ  שהוא י״ש ככחי׳ ישרי לא ד
ש משריחכון כמדור  וטד״ש טליהס טומד וטננך טד
 ולא ישראל בני לטיני כו׳ אוכלת כאש ה׳ כבוד ומראה

 כא וזיל מגשתאליו ויראו טל שסרש׳י כמו טתה כן
 פשטו שלא שטד טבירה של כחה גדולה כמה וראה

 כאש ה׳ כבוד ומראה אומר הוא מה כמטר׳ ידיהם
 מזדטזטיס ולא יראים ולא ישראל בני לטיני כו׳ אוכלת

 ורש׳׳י יונתן ותרגום אונקלוס התרגום וטתה '1כ
 ושפיר רחת וכוונה אחד כקנה טולים

ן ״ פ ע  ומלאך צר לא צרתם ככל כפסוק מ״ש יוכן ו
 לא טד הדל הזוהר ע״ם ט׳ הושיטס פניו

 טלאה אתר הוא כאלף ל*א כי ט״ש דישראל טקו מטו
 סציו ומלאך אז אין ככחי׳ שורה וכשהשכינה .כנזיל

 וכנז׳ל כו׳ כמלאכים מסתתרת שהשכינה הושיטס
 כו׳ אין ומכלטד כו׳ ראשון אני הפסוק סי׳ וטדי!
 ילך מנאכי הנה וז״ש לאיין מתהפכת השכינה אניי

 וינז״ל כקרבך חטלה לא כי לפניך
 כו׳ הטל אלי חומר מחה ראה ־׳ אנ משה ויאמר

ט״ש כו׳ תשנח אשר את הודטתני לא ואתה

לצמי
ר ברכתא ט״ר אנירתי ה ס^א המנונא ד ד  מיניו פקח ק

ט הוותרינומא כל שס פקיחא מטינא ט טליך  . טדו
 לטולם ההטלאה כי כו׳ הסל אלי אומר אתה ראה וז״ש

 כי כו׳ הודטתני לח ואתה הראי׳ ט״י הוא המחשביז
ה מ״ש ר ק  השכינה כינוי הוא מלאך לפניך ושלחתי ה
ה ד׳ משסטיס ה!והר יז׳ל  משה אמר לא דא נאמר קך׳
ר  אשחכח ולא שחס ך לס׳ מלאכי ינך איצ ני מ

ד מני׳ כדשותא מ׳  כקולו תשמט שמוט אס כי כתיב ו
 תליא כי׳ וכולא ׳0 את ואיבתי מדבר אשר כל ופשיח
אךכו׳ לפניך ושלחתי לי׳ אמר כד משה אהיב אימתי  מנ

 נקרא משה והנה שס מ״ש משפטים בס׳ לטיל וטיין ש ט
ם ר א  נפשה הטגל המטח וט״י דמטרוניתא בטלה אג.י

 משה בחינ׳ שהוא ״ק0ו ז״א קדישא ביירידא כרורא
ל .הודטתני לא ואתה וז׳ש  כינוי א״ת וייחוד מבור ד

ט דו י נ ־ כ/ ש  הנ״לשהיא ר״להמייאך טח תשלח אשר י
ת־ הודטתני רקכינהלא  ואתה .כרל וייחוד בדבור או

 וחטש כמ״ש שס נקרא השטנה בשם ידטתיך נרת ח
ס סמיט מכוונת כידייט שס לך  החסד טנין שהם ט״ב ד

 הוא דמי׳ה אחוריים גי׳ שטי״ן בטיני חן מצאת וגם
 ט״ר הוא הכם ׳רייטת וטנין כידוט חסד ב״ן גימ׳

ב) שט שאח״ל  זוכה בו והזהיר בו היודטו [מ״ב]כל בן(י׳׳
 ידטחיך וז״ש כו׳ למטה ונחמד למטלה אהוב להיות

ט׳ד כו׳ חן מצאת וגס בשס  המפורש בשס שארז״ל ו
 מצאתי נא אס וטחה וזיש נשס הטל׳ יוסף של וארונו הרגי

 הדרכים שאדט ר׳ל ואדטך דרכיך את נא הודיטני כו׳
ח׳ הוא שהוא פנימי החיות שהוא השם הסנימיו׳  י
 וכמ׳ש טצמיוחך ר״ל ואדטך וז״ש השס של טצמיוחו

ה הבהיר בספר ד  חן אמצא למטן כו׳ הכמות דרכי נ
 מאמרות טשרה בטל ספר לשון אטתיק הנני כד כטיניך

 אל ישטה רצונך הנה כי שס ז״ל כרצונך רצונו טשה
 שהיא רצונו ואז אדוניו אל טבד יתרצה במה טושהו

 לפניו ויאמר למטל׳ וסנה נמלכו יתהלל לשנינה כינוי
 וזהו לקמך אתטרנא בהאי לקמך אתינא ברא במאי
 במטשך להתפאר שתוכל השטנ׳ רצון רצונו טשה

 חן ג*כ,למצוא שהוא כרצונן מלכא קמי׳ מ״נ ולטירר
 רצונך שיטשה כדי אלא סרס מקכל זה ואין ית׳ לפייו

 שרצון כמו כמוהו לזולת נגטיב חתה גס שפהי׳ כרצונו
 ששכר השכר טצמו וזו לכל ולהטיב להשסיט השכינה

 כטיניך חן מצאתי נא אס משה שאמר והו׳ מצוה מצוה
ל  דמ״נ באתטרותא כרצוני רצונך השתדלות הי׳ אס ד

 רצונו הוא כאשר כו׳ קמך אמינא כרא בהאי להתהלל
 המבקש טל נופל לשון שהוא החן מציאת כטטס ג״כ

 כספר וסי׳ דרכיך את נא הודיטני והשתדלות נכוונה
 איני אכל יודט אני הכתות דרכי משה אמר הכהיר

ך יודט הג״ה מתפשטת המחשב׳ אי
ק ט״ד ול״נ ד ר ס ה ה שהמחשבה אני יודט נ

אחת



נולצביתשאצמחה׳
ומצרי כו׳ אפפוני חלקים יודט ל/יני לובל 'חה
כו׳וו״ל מצאוני שאו׳ המפשטוסה יודע איני ׳ל

ואמר מצאוני אמר למען והמכלימ עכ״ל ,המדומ
המקרי׳ כי אמצא ממדות שיהי׳ כעיניך מן מצא
לאדם שימצאו פעמים כן ללמד כרצונך רצונו ^וכך

ימצאם הוא ולפעמים הגוי עמך כי וראה .זולתי
אמריהם שהולך ע״י עמל אני למי וראה ר״ל ..!זה

עכ״ל שמצאם למקום הזה הגוי לעמך להעיכ מכקש
 דכרים ג׳ וארז״ל ולהודיע׳ טובך מדת ללמדם
 הדעת כםיסח כאים נקשתי תמלא ע״כ דרכיך
 וכודאי כו׳ מציאה חן מציאות כי והענין שם. עכ״ל
ק שהוא  כעיני החן מציאת שארז״ל כמי סגוליי מ

 היא תחלה השי״ת כדאי הי׳ לא כו׳ חן מצא נח
 הכאה המציאה כדרך שהסגולה אך חן שמצא אלא
 וז״ש הדעת כהישח חן המוצא כראיית תלוי׳ היא

 ט׳ מצאתי נא אם שיעשה מכרמת חן הסגולת אז
 נח על שארזיל וכמו שלא הוא אם אכל וחפצו רצונו
 אלא כדאי הי׳ לא אין אזי רואהו ואינו כפניו

 ה׳ כעיני חן שמצא יעשה ולא מוכרחת הסגולה
 אמצא למען ו*חז״ל יאנכי כתיכ וכן וחפצו רצונו

 ע״י אפעל נשון כדי וזה ט׳ פני אסתיר הסתר
 עצמי השתדלותו כנ״ל הסגוליי חן יכריח שלא

 . כפנים וכמ״ש וכל ט׳ כמדכר חן מצא וכמ״ש
 ע׳׳י הוא חן המציאות אם זה

 אם אכל כנ׳׳ל הכמת דרכי רק שהוא לכד השם ידיעת
 שהוא כהס המתפשטת המחשכה ידיעת ע״י הוא החן

 החיוני ממשיך השם את כהזכירו אזי הכחת של הרוחני
 להחזיר מיכרח טי ואז החיות מן נמשך השם כי שכו
 המחשכה דל ואדעך וז״ש ממילא חן ומוצא פא״פ אצלו

ל כו׳ חן אמצא למען כנ״ל והחיוני  כשארצה אמצא ד
 ילכו פני ויאמר כנ״ל פא״פ להחזיר זמן ככל ואנקש

 והניחותי רצונך אחרי כ״י ילכו פני פירש לך. והנחותי
 שאניח לך והניחוחי ור״ל הולכה לשון נחה לך לשון לך
 לישראל ולא לכדך לך רק כרצונך להוליכני א׳ע טי

 פניך אין אס משה אמר ולכן לך והניחוחי כאומרו
 אפוא יודע כמה כי מזה תעלנו אל ישראל לכל הולכים

 אלא השם אם מוסרן אין שארז״ל ע׳׳ד ט׳ מצאתי ט
 כשכיל יעשה של̂< כזה המכוון ורצונם ט׳ וחסיד לענו
 ישתמש ישראל לככוד או ים׳ ככודו למען רק כלל עצמו

 ר״ל כעיניר סן מצאתי כי אפוא יודע כמה כי וז׳׳ש כו
 כלכחך הלא כלל עצמי להנאת כו אשתמש שלא כיון

 מצאתי כי אפוא יודע אזי ועמך אני ונפלינו עמנו
 הזה הדכר את גס ויאמר .כלל יודע לא זה וזולת תן

 מציאת ענין היא . ככודך את הראני ויאמר כו׳ אעשה
 לראות תוכל לא ויאמר ח״ן גימ׳ ככוד הויה כי מן

הנה ויאמר כו׳ טוכי כל אעכיר אני ויאמר .כו׳ פני

 האדם יראני לא כי רז׳ל עד״ש הענין כו׳ אמי מקום
 נפשו הראי׳ ע״י כי מימה קודם הוא רואה אכל וחי

 האכ״ע וז״ש ומת הציץ עזאי כן ע״ד למקורו qנאס
 לעולם■ וחי ר״ל וחי יראני שאם האדם יראני לא כי

 המדם ראיית כי והענין ט׳ ימות לד״ת הרוצה וע״ד
 ורחכ גדול דכר יראה ואס עינו כמלא שירא״ מוגכלת

 אמר. לכן כלום רואה ואינו ממכטלת ראייתו אזי ידים
ל .פניך על טוכי כל אעכיר אני  כל לך אראה שלא ד

 שאני רק סוכלמו ראיימן שאין מפני אחת כפעם טוכי
 ראות מלא כפי פניך על זה אחר זה טוכי כל אעכיר
 8אחון אשר את וחנותי .זה אחר זה כולו ומראנו עיניך

 למדרגה ממדרגה שילך תמיד חנינה ואוסיף שר'ין דל
 לראות א־׳א זה אכל . כו׳ ורחממי וכן שאחון מי את
 ואני מוגכל שאמה כי אחת ככת טוכי שהוא ככלל פני
 הי׳ שא״כ א״ס דכר להשיג כמוגכל כח ואין סוף אין

 וכמשארז׳ל אמי מקום הנה ויאמר וז״ש כמוהו א״ס
 מקום וזו .מקומו העולם ואין עולם של מקומו שאני
 כמקום רק להשיג תוכל לא ולכן כמקום הנני ולא אמי
 ככת משיג לא ככודי שזו טוכי וגס כנ״ל אמי אשר
 כנ״ל פניך על טוכי כל שאעכיר ע״י רק כנ״ל אמת

 גכוה כמקום והעומד ירוממני כצור ע״ד הצור. על ונצכח
 וראה כו׳ ההר אל עלה ע״ד יומר מופסת ראייתו

 כסתר יסתירני ע״ד הצור בנקרת ושמתיך כו׳ משם
 כפי את ושכותי האור ריכוי לסכול שתוכל וכדי אהלו
 לראות שרוצה מי שהטכעית כמו .עכרי עד עליך

 שהאור כדי מעיניו למעלה כידו מסכך למרחוק
 אחורי• את וראיתי .ראייתו יכהה לא מעינו שלמעלה

 לפני העובר דבר כי באחורי מראה שמראה מה כל
 אומו בפני ולהסתכל לראות יכול אין ברהירו׳ האדם
 להסמכל יכול הדבר אותו של האחויי׳ על רק הדבר

 אחוריים שה על רומז גם .עינו כמלא ממנו שיעמר עד
 והמסד החנינה אוצר שהוא חסד חן גימ׳ שהוא דמ״ה

 שאמרו הפלוסיפים ע״ד גם אחורי• אמ וראיס וזו
 המחייכו׳ מן יומר אמתו׳ הכורא כמדות השלילו׳
 יראו לא ופני נקרא והמחוייב׳ אחורי נקרא והשלילו׳

 ועדיז כפכ̂ר עלי ותשס צרחני וקדם אחור ע׳ד או
 על וצרמני וקדם אחור לסבבו הצור כנקרת ושמתיך

 כדי זה וכל כפיך עלי ומשם ע״ד עליך כפי ושכותי הצור
ש כו׳ אחורי את וראיתי .כנ״ל האור לקבל שיוכל  פד
 האי מ׳׳ש האבוקה לאור לא אבל הנר לאור בודקין רז״ל

 והאי לפניו אורו האי א״נ קטופי. מקטיף והאי משיךנהורי׳
 לפני כנר השכינה לפני ממין צדיקים ואי׳ לאחריו אורו

 שהוא כו׳ טובי כל אעביר אני יפורש עד״ז האבוקה
 ולכן קטופי דמקטיף לאבוקה דומה והוא טוב כי האור
 האבוקה כדרך . אחורי וראית . העברה בו שייך

סמרו. מושך ישם שט כי יראו לא ופני שאורולאחדו



לצבי•צמחה׳
 סוא ט . אדם נשמת ה׳ נר הסור! יפורש הדל וע״פ

 כצר שהיא האדם נשמם מ״י כהעולמום מסתכל ים׳
 ה׳ אחרי כי׳ וכן .קטופי מקטין) ונא נהורי׳ ומשיך

 הפנימי׳ כחי׳ והטנין לאחריו אורו כ״י הוא כי אלהיכם
 ט״ש נ״כ דף אמרים לקוטי כספר מפורש כהנ׳׳ל

ס ו ח  וחנון רחום כתיב שלפטמי׳ מה להכין כו׳ וחנון ל
 המדרש טל שכתבתי ט״פ יובן ורחום חנון ולפטמים

 שאין למד אמה מכאן יוחנן ר׳ אמר ואתחנן פרשה רבה
 הנביאים כל של רבן משה שהרי בוראו אצל כלום לברי׳

 בא למה ארר לוי ר׳ מחנונים כלשון אלא בא לא
 וחנותי למשה הקב״ה אמר שכך מחנונים בלשון משה
 ורחממי בידי לו שיש מי חמ׳ כו׳ אחון אשר את

 במתנת בידי לו שאין ומי טושה מני רחמים במדת
 בך לא רבש״ט לפניו משה ואמר טמו טושה אני מנם

 אני חנם במתנת וחנותי בידי לו שאין מי לי אמרת
 מאומה אצלך לי שמתבקש אומר איני טכשיו טמו טושה

 אי ממ״נ לוי ר׳ טל וקשה טכ״ל טמי טשה מנם אלא
 ימכן לא בוראו אצל כלום לברי׳ שאין כדי לי׳ סבירא
 כלום ברי׳ לשום אין הלא לו שיש למי ורחממי מאמר

 ממנת משה בקש למה קשה כר״י לי׳ סבירא לא ואי
 אומר איני טכשיו לשון ה1 מה לדקדק יש וטוד חנם

 רוצה. אני חנם ממנת טכשיו ה״לל . אצלך לי שמתבקש
 והכל כלום בריה לשום אין שבאמת יובן הל״ל וט״פ
 הוא רחום מלת כי הוא כך והפי׳ חנם ממנת הוא

 וחנון טליו ומרחם טני של דטתו לסוף יורד כשטשיר
 הלא מדות הב׳ צריכים ולמה .חנם ממנת פשוט הוא
 רחום למדת צרך שלכך ונ׳׳ל לבד מנון במדת סגי

 טני והוא בוראו אצל לו שיש בדטתו שסובר לאדם
שאינו סובר שהוא מפני נותן אין מנון ומדת בדטת
לסוף ויורד רחום מדת צריך ה1ל חנם מתנת נוטל

 אצל כלום לו שאין האמת שיודט ומי לו ונותן דעתו
 בידי לו שיש מי הפי׳ הו1ו חנם מת® לו נותן בוראו

 לו שנותנים לו שיש מי אומו קירא הסוף ט׳׳ש פי׳
 אומר איני טכשיו משה אמר ולכן רחמים במדת

 לברי׳ שאין באמת הו1ש מאומה אצלך לי שמתבקש
 וק׳ל.ונ״לש)ה טמי עשה ומ״ח כנ״ל בוראו אצל כלוי

 כי פי׳ ושלחתי׳ הימה טמי אומר שהי׳ התנא סברת
 הי׳ ולכן בוראו אצל לאדם שיש סבור הי׳ ממלה

 שאין נמנלהלו ואח׳) הטבט לשנות דבר כל טל מתפלל
 לשנות להתפלל רוצה הי׳ ולא בוראו אצל כצום לברי׳

קודם ט״ב קט״ד דף בשל״ה וטיין דבר כל טל הטבט
מקדים שלסטמים מה ג״כ יבואר וטס״) ששי דרוש

 ה׳ ורחום חנון ולפטמים מדות בי״ג כמו ומנון רחום
 סטשיר שמרחם פשוט רחום א׳ רחום בחי׳ ב׳ יש כי
 החסרון מכאב הטני דטת לסוף בדטמו שיורד הטני סל

מרמם הטציאינו בדטת אין ואם לו ונותן ומרחם שלו

 לרחם אסול דטה בו שאין מי כל רו״ל כמ״ש מליו
 חסרון להשיג דטת בו אין כי הוא והטטם מליו

 דטת בו שאין מי ובודאי .ט״ש במ״א כמ״ש והמילוי
 ט״י אומר שהוא מפני לו נומן אין חנון ממדות גם

 למעלה וכנזכר בוראו אצל לו שיש שבו הדעת חסמן
 שמרחם מחנון למטלה כו׳ רחום בחי׳ עוד יש זה ונגד

 דעת לו ונותן שבו דעת החסרון על גם העני על
 ורחום חנון ממדת ונשפט בוראו אצל לו שאין ומכיר

 כידוע רבים רחמים נקרא הרחום וזה .ממנו שלמט׳
 רחום נקרא וזה .רבים ברחמים ממים מחיה מענין
 מי כמש״ש ורחום חנון פשוט אבל מ״ד מי״ג וזו וחנון
 זה לידע שלם דעת לו שאין אף רחום בידי לו שיש
 לו שאין ומי והמילוי החסרון על >עמ בו יש מ״מ
 ורחום חנון וזו ורחממי. וחנותי כמש״ש חנון בידי
 שהוא מאחר וכי וארז״ל לחננכם ה׳ יחכה לכן וז״ש

 והיינו מעכבת מדה״ד מעכב מי מחכים ואנו מחכה
 מע״טשעשה על בדין הקב״ה של בידו לו שיש שאומר

 חנם מתנת שהוא חנון ממדת מושפע שאיננו מעכב זה
 רחום למעלת ירום דל לרחמכם ירום fnb וז״ש כנ״ל

 בוראו אצל כלום לו שאין שלימה דעת לו ונותן העליון
 יחכה לכן בפסוק שכ׳ וזה חנון ממדת מושפע ואז

. לרחמכם ירום לחננכם ה׳  וכתיב החסד ה׳ לך כתיב ד׳ה במס׳ .חסד ורב
 משלם מחלה .כמעשהו לאיש משלם אמה כי

 כמיב רמי אילפא החסר. ה׳ ולך ולבסוף כמעשהו לאיש
 חסד ורב ולבסוף ואמת מחלה ואמת וכמיב חסד ורב

 אדני בטמים אודן בפסוק שכתבתי ט״ד יובן עכ״ל
 שחקים ועד חסדן שמיס עד גדול כי בלאומים אזמרך
 שעוסקים בזמן שמים עד גדול כי שארז״ל ע״ד אמחך

 דלא מלה כל דאימא נ״לע״ד והטעם לשמה שלא
 למטל׳ ור״ל לעילא פרחת לא ורחימו בדחילי ממאמרא

 ורחימו בדחילו דהיינו לשמה עוסק ואם השמים מן
 אודך וז״ש .כידוע הרקיעים כל בוקעים הדבורים אזי

 נקראים עמים כידוע בקליפות מעורב דל בעמים
 פוסק ואם כצז״ל חסדך שמים פד גדול בי אז הקליפות

• למעלה לעילא פורחים הדבורים אזי לשמה
 שמים רוכב וזהו חסדך השמים מעל והוא
 במיא וכתבתי • כנ״ל דוקא לשמה בעוסקין כנז״ל

 שסי׳ • כו' לשמה שלא אדם ילמוד לעולם משארז״ל
 מדאי לשמה לומד שהוא אדעמא מיסוק שלא לעולם

 רק לשמה עדיין הגיע שלא במחשבתו ממיד יהי׳ אלא
 שנטל ואימא לשמה בא לשמה שלא מן כי לומד שהוא

 כנ״ל לומד הוא אם נמצא לארן והשליכו אמת הקב״ה
 שמקים ועד וזהו בארן שהוא אמת בבחי׳ הוא אזי

 למדרגת כשזוכה ואח*כ .לעילא פרמת לא אבל אמתך
לעילא חסדך,דפרחת שמים מטל גדול אזי אמתי לשמה

ודש
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ל ואמש בשמלה ח״שאלסא  בארן שמוא וא«« ע״י ד

א שפי״כ לשמה שלא לומד והוא  וזוכה לשמה בא מ
 כי שהוא מסד ורב ולבסון» ווה״ש משדך שמים למעל
 פירושו מסד ורב מחל׳ בפסוק מסדך.ומ״ש שמי׳ מפל נמל
 המסד ה׳ ולך פסוק פי׳ כנ״ל.ולכן ואמס ע׳׳י מסד ורב
ל  ע״י מה פ״י יס׳ גדולשו לפי שמים מעל גדול שהוא ד

 שלא הלמד וה ונמצא כמעשהו לאיש משלם שאמה
 כמעשהו לו משלם אמה לשמה ממוכה שיבא כדי לשמה

 לפי ה׳ לך שהוא הגדול להמסד וזוכה .לשמה ובא
 .כמעשהו לאיש משלם אמה כי ממלה וז״ש גדולמו
 כמ׳׳ש הוא להפך בפסוק ומ״ש .המסד ה׳ ולך ולבסוף

• דבריו מפרש שהפסוק
 יראה משארז״ל ששמעמי ע״ד .אליו מגשח
 אצל שהי׳ מי פי• זוסרמי מלמא משה לגבי׳

 מכירים היו פרו עור ומקרון ממנו ירא והי׳ משה
 מהשי״ח יראה להם והי׳ הרב גדלוה עבד מגדלומ

 כוכבים מן כי מ״מ לרבומ מירא אלהיך ה׳ אה מצומ וזו
 שמגדלומ אף לירא אסור השמים ומאומומ ומזלומ
 ומצוה מומר מכם ממלמיד מ״מ הרב גדלוה ניכר העבד
 השי״ה יראה נושא שהיא נשיא נקרא ולכן כניל לירא

 מה ר״ל כו׳ ויראני מורא לו ואמן פי׳ וזו עצמו מל
 שע״י שוייראנו כדי מפניו מורא להם שיש לו שנממי

 נשאו עבדיך ועד״ז כו׳ עבד מגדלו׳ כי מפר יראו
 בפ׳ לקמן ומיין בידינו אשר מלממה אנשי אה ראש

 מה ישראל ועמה וז״ש אליו מגשה וייראו וזהו מעוה
 יראה עמה ר״ל כו׳ ליראה אם כי מעמך שואל ה׳

 מי בעודני הן וז״ש .מי שאני זמן כל זונורמי מילמא
 וז*ש מומי אמרי כי ואף כו׳ הי־מם ממרים עמכם
 לו ואמנ׳ וז׳׳ש ע״ש כו׳ נפקא מחכמה יראה מוהר
 לו מהי׳ ואמה שמוה ס׳ המדרש וז״ל .ויראני מורא

 מוראך יהי׳ ממך הגדול אחיך שהוא אע׳׳פ לאלהים
 כשם לו אמר שמים כמורא רבך מורא אמרו מכאן עלץ

 מורא ור״ל עכ״ל עליו מוראך כך עליך שלי שמורא
ל רבך  עליך מוראו כך רבך על שמים כמורא עליך ד
 ואמנ׳ כך שייראני כמו וייראני מורא לו ואמנ׳ וז״ש

 קדושיו ד׳ אח יראו הפסוק יפורש ועד״ז עכ״ל מורא לו
 שארז״ל וכמו קדושיו אח היראו ה׳ עם ס׳ אח פי׳ כו׳
 ממסור ח״ו זה כי וש״ת מ״ח לרבוח מירא אלהיך ה׳ אס

 מיושר וחושך כדא כמו הוא מחסור ולשון ה׳ ביראח
 יראה שממסרח חצוניו׳ יראה כדרך ודל למחסור אך
 כיון ליראיו מחסור אין כי אמר לזה במ״א וכמ״ש ה'

 רק ב״ה ה׳ ליראה ממסור אינם יס״ש יריאיו שהם
 אליו מגשח ויראו שנז״ל וכמו ה׳ יראה נזוסיף אדרבה

 ה׳ רוצה וז״ש והאדון הרב גדלוס ניכר עבד ומגדלוח
 ואח ה׳ אח שיראים ר״ל לחסדו המיחלים אח יראיו אח

ה׳ יראת לי שמעו בצים לכו וז״ש • לחסדו סמיסליס

 א״ל בהפלומך פ׳5 בחנמומא מ״ש ע״ד .כו׳ אלמדכם
 אדם בני של סיעה רואה כשהיימי הכהן אבא א״ר

 ייאיו שלא עליהם להטריח שלא אמרח בדרך הולך הייחי
 הדבדם אלו וכשאמרחי .לפני ועומדין אומי מאין
 לעבור אמה צריך לי אמר זבידא בר יוסף ד לפני

 מביאן ואמה לפניך ועומדין אוחך מאין ויהיו לפניהם
 ויראת כו׳ מקום שיבה מפני שנאמר שמים יראה נידי

 לה שאין מעלה היא צדיקים של שמעלחן לפי כו׳ מאלהיך
 שמלה מעלה הוא עשו של מעלהו אבל ירידה
 סרדיוס למחר פגון למחר איפרכוס היום היא ירידה

 כוכבי׳ בין ואם כנשר מגביה אם כמ׳׳ש גדוליהם כל וכן
 הוא יעקב של מעללזו אבל כו׳ אורידך משם קניך שים

 וכן לעולם מחוללה קדושמו ואין ירידה לו שאין מעלה
 כמוביס שהם דברים י״ג מן שהן בזקנים מוצא אחה
 הכסף לי שנאמר וזהב הכסף הן אלו הקב״ה של לשמו

 בני לי כי הארן כל לי כי ישראל ארן וכן כו׳ הזהב ולי
 לי אספה כו' לי מעשה אדמה מזבח עבדים ישראל
 יקשה דלא יאמר ולע״ד עכ״ל. ישראל מזקני איש שבעים

 ח״ו מפול שלא ומפניך לפניך שיעמדו עצמך להמציא לך
 גבהוח לידי לך שיביא ממדרגוחך והפול הגאוה ברשוח
 שאין מעלה היא צדיקים של שמעלמן לפי לז״א וגסוח

 ליראה עי״ז מביאן שאמה הכוונ׳ ע״י כי ירידה לה
 כנ׳׳ל הזקנים מן שאני לי שמעו בנים לכו וז״ש .שמים

 כו׳לשמי לי אספה כדאי׳ כנ״ל הקב׳׳ה של לשמו שנקראו
ל כו׳ אלמדכם ה׳ ויראה עי״ז כי  יראת ע״י מקבלו ד
 חכלילי רז״נ עד״ש והענין יומר הרוממו׳ יראה ה׳

 ולהבין ע״ש לי לי אומר הטועמו החיך שכל עינים
 מ׳׳ח יראה מן לבוא בזה מומר למה והחלוק השעם
 נכר עבד מגדולה ע״ד והוא כנ״ל הבורא ליראה וצדיקי׳
 וכנז״ל זו במי׳ נאסר השמים ולצבא כנ״ל הרב גדולה

 כו׳יע׳׳ש ה׳ גדול כי ידעחי עמה בפסוק ימרו בפרשה
 בזוהר ועיין אחד סוג ואינם בו מלויס שכולם מחמס

 ובעבדה׳ בשכינה׳ קננא דעבדין קדמאה דינא וז״ל שכ׳
 אמז״ל וכן ע״ש כו׳ ולעבדוהי לקב״ה ^׳וקיר ׳‘די'■ מאן

 רבנן לן אהני מה דאמר דמי היכי והאפיקורסין !המי;
 בעבורם המקום לכל ונשאחי בחורה כחשו והנה עד כו׳
 נקט מוראי אי׳ אני אדונים ואם כחוב והנה .כו׳

 עבל יוכל ואיך בדניאל פסוק ע״ד רבים לשון אדונים
 ס׳ חסידים בס' ועיין .זה אדוני עם לדבר זה אדוני

 ידוע כי כך שהפי׳ ונ״ל . ע״ש זה פסוק פי׳ חחנ״ז
 לפני יואב ואדוני שאמר על מימה חייב הי׳ שאורי׳

 כיון נברא לשום אדוני לומר לאדם אין לפ״ז נמצא דוד.
 ואיך וז׳׳ש כבודו הארץ כל מלא הקלה שמדברולפני

 אדני שלו לשר לדבר עבד יוכל האיך כלו׳ כו׳ עבד יוכל
 ליראה כמ״ש זה נקר׳ שהוא הקב״ה שהוא זה אדוני עם זה

זוליזך אדונים בעלונו ומ״ס הזה והנורא הנכבד ה׳ אח
? ד



לצביויל«הלה׳ צמח
 מכיר ך3 לבד זוצסך. ווהו טצמם בפני אדוצים שגקראי׳ ר״ל

 שמצינו מה אך השי״ס שמך רק נקרא ה׳ בשם שמך
 הכווג׳ אדם. לבני וכן אדוני למלאכים שקראו בצדיקים

 בן אל או המלאך על אלהי׳ הצלם ששם הש״י על אצלם
 נאמן על שאח״ל וכמו במ״א שכמבמי וכקו .וה אדם
 אדני כל ועד״ו הקב״ה על מכוין שהי׳ כו׳ הדיין עלי

 הוא אדונים שנקראים מעלוס בני כל ונמצא שבמקרא
 וזו כז׳ מוראי אי׳ אני אדוניס ואם וז״ש ב״ה הש׳י

יס׳ שהוא ר׳׳ל רישין דכל רישא . לראש לכל הממנשא
: הרישק בל ע״י מתנשא

ח ל ת8פ ה ה י * ו

ל ה ה י  לוליהם דאמר ס׳ ״י3 עדת כל לוח נטה ו
אומם לעשוס ה' צוה אשר הדברים אלה י
 מצות לכתוב לו הי׳ שוב האלשיך והקשה כו׳ ימים ששת
 ודל סמשכן ומלאכת הדברים אלה יאמר ואמ״ז שבת

 15^מלא ל״ש מכאן רז״ל דרשו הדברים אלה הבע״ש

 דבכמה ואע״ג ל״ש הרי ג׳ הדברים דברים ל״ו אל״ה
 הכא שאני לי׳ דרשינן ולא הדברים אלה כתיב מקומות

 לכתוב הכא ושני הדבר זה המשכן במלאכת דכתיב
 דעל יומר קשה ולפ״ד . עכ״ל לדרשא הדברים אלה

 על דקאי ואלא כנ״ל הדברים אלה א״צ העשכן מלאכת
 הם הלא אותה למשות ה׳ צוה אשר כתיב והאיך שבת
 יש בע״מ בספר דאימא ע״ד ונ״ל .מעשה ואל בשב
 ציצית כגון מרע סור יקרא העשין בקיום שאפי׳ אדם

 שאפי׳ ויש והעינים הלב מחשבת אחר למור שלא לזכור
 לאסור שמטין ע״י שוב עושה יקרא הלאוין בהרחקת

 תחוח ופקודיו וצבאיו המתעה את ברזל וכבלי בזיקים
 . עכ״ל בו׳ בר״מ כדאימא דקב״ה סלשונימא

 כדור עע״ז ואפילו המור׳ כל כנגד שבת ששקולה וידוע
 ששבת אף ול״ת מ״ע כל נגד שקולה וב,דאי ט׳ אנוש
 בזיקים שאוסרי׳ ע״י שוב עשה מקרח ל״ת היא גופה

 לו מוחלין עע״ז שאפי׳ גופא וזה כנ״ל המתעה את
 צוס אשר ל״ת שהם מלאכות ש נ׳ ר״ל הדברים אלה ודש

 שבת של הנאוין בהרח^ןת שתבוונו ע״י אותם לעשות ה׳
 אותם לעשות וזו שוב. עשה יקראו ט׳ בזיקים לאסור
 נעשית מלאכחז עי׳ד מלאכת מעשה ימים ששח וכיצד

 עשיי׳ נקרא וא״ח השב עי״ז כו׳ השביעי יביום מאליין
 אין בשבת בודחי החול בימי קבע מלאכתו שעושה דמי

 שעושה מי אבנ כנדל לטין יכול שאין ל״ח שכר רר! לו
 מכוין הוא .בחול מאלי׳ מתברכת ומלאכתו קבע מורהו

 יגיעת בלא מלאכתו לעשות יכול שהי׳ מפני - כנ ב״,
 וז״ש .כנ״ל בזיקים יאסור הניל בכוונה עושה נו שא רק

 דאיתא ר״ל ט׳ מ עושה ר כל ט׳ תעשה ימס ששח
שלתצדיקי׳• ידיהם במעשה שורה הימה שהשכינה בדח

 הוא נ״י החול בימי נמצא .מאליהן נעשית מלאכתן ולכן
 עבדו ופ׳׳ד כו׳ בו העושה כל לז״א מלאכתם עושה ימ״ש

 יח׳ בו עובדי׳ מלוה של שמחה שע״י בשמחה ה׳ אח
 ועיין לחמך אח וברך אלהיכם ה׳ אח ועבדתם ועד״ז
עדז .משפעים בס׳ לעיל  את אך ודל לק׳׳ח בספר כתב ו

 שאל כי משה ישמח על שארדל ע״ד כו׳ חשמורו שבתותי
 בזה שמחו וישראל שבח יום לישראל שיניח מסרעה
 ר׳׳ל מדבר ואחה הש׳י לו אמר ולכן .מיגיעם שינוחו

 אמה חזור עצמן לתועלת השביחה להם שבררח אחה
 מסי מצוה שהוא רק לזה יטונו שלא פחה להם ודבר

 שניות בדברות כתיב ולזה מעועא אך וזהו . הקב׳׳ה
 ושמרו הנ״ל בם׳ עוד משא כי בס׳ ע״ש כו׳ צוך כאשר

 בשבח שייך משיי׳ מה קשה השבח אח לעשות כו׳ ב״י
 זכור בחי׳ בשבח שיש משום ואפשר לעשות דקאמר
 ל״ח נגד ושמרו ל״ח נגד ושמור מ״ע נגד זכור ושנוור
 זה עם זה נמצא עכ״ל זכור שהוא מ״ע נגד לעשות

 האלשיך כ׳ ועד״ז א׳ בקנה עולה הכל לעיל שכתבתי
 כ׳׳א ממלאכ׳ לשבו׳ בלבד לא השבח יום אח זכור

 שתשבות במה הנה כי ט׳ קדושה בו להוסיף לקדשו
 שוים ובהממך ואמתך פבדך גם זו בבחי׳ הרי ממלחכה

 לד׳ קדוש בו היומן לא אם תפארתך יהי׳ ובמה עמך
.עכ״ל ע״ש

^ ר ד מ  בהלכו׳ שבח בכל לומדי׳ שיר\ו הקן משה כ
 שמי כך ומחוך והימר באיסור כו׳ שבת

 הנ״ל ע׳ד שבח הלכו׳ נקט עכ״ל ישראל בין מתקלס
 הוא ועד״ז עוב עשה יקרא הלאוין בהרחקו׳ שאפילו שיש

 עשה מקרא לאוין שהם מלאכו׳ מל״ט שבח שמירת
 כו׳וכנדלועד״ז השבח אח לעשות אותם לעשות כד״א
 מקיימין שיהיו שבח הלכות מקן שמשה המדרש נקע

 קב׳׳ה לייחד שהוא שבח כהלכו׳ ול״ח עשה התורה כל
 בחי׳ ונגד כנ״ל המתעה אח בזיקים ולאסור ושכינתי׳

 ע״י מרע סור רק יקרא לא העשין בקיום שאסי׳ הב׳
 על והעינים הלב מחשבת אחר לחור שלא מכוין שאינו

 דורשין שיהיו הבאים לדורו׳ ללמוד המדרש נקט זה
 ובזה כנ״ל המתעה אח לאסור ענין שזו והיתר באיסור
 בך ומחוך וז״ש .תעשה לא ג״כ הם המ״ע כל הבחי׳

 הוא יה כי מל״ח שס״ה י״ה עם שמי כי שמי,מתקלס
 לבד המחשבה ע״י מתקיימים ומל״ח המחשבה עולם

 ימי בו׳ המעשה בעולם הם מ״ע אבל כנז״ל בכונחו
 ולכן מ*ע רמ׳׳ח ו״ה עם זכרי לזה ו״ה שהם בראשית

 ול״ת במ״ע וכוונתו המעשה בעולם לתקן רק מטין אם
 לחור שלא שמכוין ציצית כמו מרע סור להיו׳ אחת כוונה
 בשניהם וכשמכוין ו״ה מתקן והעינים הלב מחשבת אחרי

 בל׳׳ת בי״ה מחקן דקב״ה שולטנוחא תחוח ט׳ ליסור
 והנה • לס׳ קודש כולו ב״ה הויה השם מחקן ובמ״ע
הרהור אסור דבור ארדל לכן י*ה שם מאיר בשבח

מותר



נהלצביויההלצמחה׳
 עכר שלא מה עשה מצות נעשה ההיהור מ״׳* כי ״
 ששכח גד אכל כשלח כפרשת למעלה שכמכחי כמו
 למעשה מחשכה שמצרף ההרהור ע׳י ה1 מיתה חייב
 יפורש ועי״ן מיתתן. זו אזהרתן שארז״ל וזו כמ״ש "׳צלו

 קרואי׳ רשעי׳כחייהם ע״ד י״ה יהללו המתים לא :סוק
 י״ה אודה כו׳ צרר! שערי לי פתחו צדיקים אכל מיס. ־

 האוחזי׳ כי י״ה מעשה ואספר אחיה כי אמות לא וכן
 חיים המיתה נעשה יים כשם

 לכם יהי' השכיעי ודום מלאכה מעשה ימים
 שיחא כל ידוע כי לה׳ שכמון שכת קודש

 דאמקריאת איתא וכתקונים מחכרכין יומא מהאי .מין
 יורדי׳ מלאכו׳ שהל״ע שכאמח הענין כי דכולהו לאכה

 פועלת אינה עצמה שהיא רק .המלכו׳ דרך רק ד,
 לפעול יומין ו׳ ככל כח הנותנת והיא כלל מלאכה
 נעשית מלאכתו שכח הנקרא ות״ח . כיומם שפולחן
 שהיא רק מלאכה פועלת שאינה שכת מכחי׳ ר״ל מאלי׳

 ששת וז׳׳ס ידיהם כמעשה כרכה והנותנת המכרכת
 למלאכ׳ יומין ו׳ ע״י נפעלת שהיא ר״ל כו׳ תעשה ימים
 ומשפעת דנורא ככחי׳ היא .יומ׳ שהוא השכיעי וכיום

 תכפרו לא כו׳ קודש לכם יהי׳ וז׳׳ש . יומין שיתא לכל
 דינא יממוי דלא כגין דכריו כקיצור כזוהר . כו׳ אש

 דסלקא וההוא לגכוה ולא משכוחיכם ככל יומא בהאי
 אית דמצינן סצקא אחרא לדינא לאכפיא הוא לגכוה
 עכ״ל אחרא אשא אכלה דמדכחא ואשא אשא אכלה אשא

כקיצור שם
 לק״ח כס׳ עדש הענין הנשים על האנשים ליבאל

 מגלגול הוא עלכעליהן המושלת הנשים כי
 ע״ש כו׳ לעגל נזמיהם נמנו שלא ועל המדבר דור
 שנתנו ותכף העגל תקון הי׳ המשכן שנדבת ידוע וזה

 שיהי׳ שהי׳ לכמו הדבר חזר מיכף ולנדב לתקן לבם
 על האנשי׳ ויכרו שכתב וזה הנשים על מושלים אנשים
ל הנשים  נדיכ כל .צרה שעינה אף הנשים בע״כ ד
 כידם מיחו ולא נשים מכשימי שהיא ונזם חח הביאו

 נדכה אשר איש וכל לבו נשאו אשר איש כל ויבאו
 למלאכת ה׳ תרומת את תביאו אומו רוחו

 מן יצאו כי משה ויקהל לק״ת בס׳ עד״ש מועד אוהל
 על העם ויקהל כמ׳׳ש כסקהל שהיי תעגל ע׳י הקדושה

 לחזור אליו ולאסם! להקתילן משה הוצרך לכן אהרן
 ע״ש. הדעת כחי׳ המדבר דור שורש הי׳ שהוא לשורשם

 כעגל כי ההוא הקהלה יחשב לא המשקל למשובת ונ״ל
 לזה . כו׳ משה ויקהל וכאן מעצמן אהרן על ויקהלו

 ואח׳־כ משה מלפני כ״י עדח כל ויצאו כתיב הקהלה אחר
 ויבואו וז״ש שורשו לבחי׳ לחזור דבר כל דרך כי א׳י .מעצמן להקהלת נחשב זה כו׳ איש כל ויבואו
 וז״ש .למפלה לכו שנשאו עד שורשם לבחי׳ ר״ל

אשר למדריגה הגיע איש בסי׳ שהוא מי ר״ל ■ איש כל

 אשר למדרגה הגיע ההמון הכללו׳ פי׳ וכל לכו. נשאו
ל אומו ׳ אוחו רוחו נדבה  תאות אח המנגדת נשמתו ד
 חסמכני• נדיבה ורוח נקרא וזה בו השוכן ותיצה״ר הלכ

 נדיב הי׳ כאלו בכלל האדם אח מנדבת ההוא הרוח כי
 .ה׳ מרומח את הביאו זו וככחי׳ כעצם לב

ש ל ל מ  יגטב כי כתיב להקב׳׳ה משה אמר ז״ל ב
כו׳ בקר חמשה מ׳ שה או שור איש

 עכ״ל וכומז עגיל שכעת ונזם חח חמשה הכיאו הרי
 מלאכת דהנה .עגיל כחיב לא שבכתוב וגם זה להכין

 גנכה כעין הי׳ והעגל עגל מעשה על כפרה הי׳ המשכן
 לקמן ועיין ט׳ שלי מעעראמולין א׳ ששמשו כמשארז״ל

 כמדה פוגם תשה גונכ והנה עגל כענין פרה בפרשח
 וזו ד׳ תשלומו ולכן ד׳ ואחקריאת מגרמה לה דליח

 לי׳ דלית כחיפו על להרכיכו צריך שהי׳ רז״ל שרמזו
 אתמליאח כד כמדה פוגם השור וגונב מגרמי׳ תלוכא

 ראשונה מה׳ מקבלת והיא ה׳ תשלומו ולכן ת׳ והיא
 לא זו ובבחי׳ השמיעה ושם מהשמאל שור פני שהוא
 הביאו לא ולזה להעגל אזניהם נזמי הנשים נחנו

 מה לתקן עבעמוכומז ונזם חח רק הנשים על האנשים
 זה ונזם כו׳ לצחק ויקומו על כמשארז״ל בג״ע שפגמו

 עגיל ולא אפה על הנזם ואשים כדא האף נזם הוא
 הי׳ לא שזה אוזן נזנני שהוא משות בפרשה רש״י שפירוש

 ולא להעגל נתנוהו לא שהנשים מפני תיקון צריך
 לא ולכן ־׳• דאתקריאח בבחי׳ רק שמיעה בבחי׳ פגמו

 אשר הנזמים שהביאו האנשים אבל ד׳ רק הנשים תביאו
 בס׳ כמ״ש עגיל גס הביאו ובודאי בה׳ פגמו באזניהם

 עגיל שבעח ונזם חח ה׳ הביאי הרי המדרש וז״ש משו׳
וצ״ע; וכומז  וכל כו׳ משוה ויביאו שוו בידי׳ לב חכמח אשת וכל

 אח שוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר הנשים
 רבים ל׳ שוו . יחיד לשון בידיה לדקדק יש העזים

 הלשון ונוינוי הב׳ לפסוק זה פסוק בין הפרש מה ועוי
 כל כוללת דלעילא שהנוק׳ כידוע ואמרתי ביניהם

 כל שכוללת ע״ש אשה כל נקראת א וה תחאין הנוק׳
 תתאה חכמה דאתקריאת לב חכמח אשה וכל וזו הנשים

 בהירים בידי׳ כידוע דלעילא נתיבו׳ ל״ב מן ומקבלת
 שוו .פלך תמכו וכפיה בכשור שלחה ידי׳ עד״ש שלה

 הי׳ שחסידים מחוך חז״ל ועדיש המשות את הנשים
 הידים ע״י שנעשית והיינו מאלי׳ נעשית מלאכתן
 חכמה ההארת נתגלתה שהי׳ ע״י הי׳ ועיקר דלעילא

 ב׳ ובפסוק .זה מפסוק הנרצה וזה ,לחחא מעילא זו
 ונשא דלתתא אחערותא שמחעוררי׳ נשים גם שהי׳ אמר
 אס טוו שפרש׳׳י וזו לעילא מחתא בחכמה אומנה לבן

 שווין העזים שמע״ג יחירה אומנת תימה זי העזים
 העזים של הצומחת נפש גם לייחד כדי וזה אותם

נפשו׳ גם ממייחדי׳ וע׳׳י ירו «ל צומח שהצמר



לצביוימחלה׳ צמח
 זו בחכמה ומייחד׳ העזים של והחיוניח המסגוסעו׳

מסמא לעילא
ד;  הכטר מנשה כי ידיו אח שכל כחיב כי ע

 האדם צריך כי והענין לידוהי אמכימינון וחרגומו
 בהרגל מאליהם מע״ט שיעשו ידיו אס ולהשכיל להחכים

 עצמם שהידים ידך נדבס מסת כד״א מחשבה בלא אפי׳
 סחס האדם נופל לפעמים כי מפני מתנדבים יהיו

 מעצמן יעשו שהידים וצריך בעוה׳׳ז הגוברת השכמה
 השכחה שהיא מנשה כי מפני ידיו את שכל וז׳׳ש מע*ע
 שיעשו לידים אמכימינון לק בעוה״ז וגובר הבכור
 מה ועד״ז ינחם כפיו ובחבונו׳ כד״א מאליהן חכמה
 משלימין דחב״ד תחתוני׳ שג״ס מריז״ל בכתבי׳ שכתוב
 מכמ׳ אשה וכל בכאן וז״ש ודל דנזג״ת עליוני׳ לפרקין

 ותעש ועד״ש לב חכמ' בידים לה שיש ר׳׳ל בידיה לב
 בלי אפי׳ פי׳ עוו בכפי׳ הוא שהחפן כפיה במפן
 אותנה לבן נשא אשר הנשים וכל אמר ב׳ ובפסוק מוחין

 את עוו למב״ד דמג״ת עילאין ג׳׳ס שהגביהו להפך סי׳
 הטעם זה הדרגין כל להעלות כדי יסירה באומנו׳ העזי׳
 ומייתין ותרגומו הנשים על האנשים ויבואו פ׳ על עצמו

 בתכשיטיהם הנשי׳ של הנוי להעלות כדי נשיא על גברייא
כידוע למעלה

ח א  למשה הראו במדיש בצלאל בשם קראתי ר
כו׳ בצלאל כתוב הי׳ ישם אדה״ר של ספרו

 לישראל משה מ״ש וכן ״שה שראה מה למנ״מ וקשה ע׳׳ש
 הענין אך מנ״מ ג״כ וקשה בצלאל בשם ה׳ קרא ראו
 יקצורון אשר בשדה עיניך בד״״ בהעתקות שכתוב ע׳׳ד

 חכמת נקרא עין יבורך הוא עין טוב כתיב ובקיצור
 שהוא ומי מכמה של תחתונה מדרגה הוא וההסתכלות

ל עין טוב  בדבר מסתכל כשהוא טובה החכמה עין ד
 אלהותו כח שרק יודע הוא כי דבר באותה ברכה ומביא

 הוא עין טוב וזה בלחו ואפס אפס כי כאן שוכן ית׳
 וברכה חיות ממשיך הוא זה הסתכלות עיי ריל יבורך
 והנה באריכות ע״ש ית׳ מאלהותו דבר לאותו יותר
 ראה הש״י לו צוה ולזה .משה הוא עין טוב אמרו רז״ל

 הוא אדם של ששמו ידוע כי כו׳ בצלאל בשם קראתי
 עיניך שחתן ר״ל כו׳ בשם קראתי ראה וז״ש שלו החיו׳

 ומכמה חיות לו ממשיך ית׳ שאני איך זו במחשבה בו
 כנז״ל ברכה לו תמשיך שלן טוב עין בטוב ועי״ז ט׳

 .טוב כי האור את אלהי׳ וירא הפסוק יתפרש ועדז
 טוב ויודע מבחין הוא דבר באיזה רואה אס שהאדם ר״ל
 הראי' מן מקבל הוא נמצא ראייתו ע״י הדבר אותו של

 ראייתו ע״י בדבר משפיע הוא אדרבה יס׳ הוא אבל
 טוב כי ועי״ז האור את אלהים וירא וזהו כ״י

ת ו ד ר ח ל  הזוהר ע״ד כו׳, ואהליאב הוא בלבו נתן ו
 איהו ארי׳ דארי׳ זנבא ארי׳ נקרא דן

דו או אחד. הס ט ואהליאב הוא ח״ש כו' ל1דאר ע

 תור׳ שקרא׳ החור׳ לשם ר״ל לשמה בתורה העוסק כל
 וימלא שאמר אחר וז*ש כו' הדרך את להם להורות מ״ד

 נתן החכמ׳ שאותו אמר כו׳ בחכמה אלהי׳ רוח אומו
ל להורות אבל כקב׳׳ם לו  המעשה ואת הדרך את ד

 כדישמהי׳ כי עצמו ר״להוא הוא. בלבו נתן יעשה אשר
 אין בגמרא . כו׳ חכמה נתתי לב חכם b ובלב . שמים בידי ולא אדם בידי הוא לשמה התורה

 חכמה בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב״ה
ס .כו׳ לחכימין חוכמתא יהיב דכתיב  מהכא אמר ד

 כל מלוי בלב כי פי׳ מכמה נתתי לב מכם כל וכלב
 לשפוט בלר מכמה ויש והתאוות והרעו׳ טובו׳ המדו׳

 העליונ׳ המכמ׳ עליו שורה ועייז בצדק אותם ולהנהיג
 וז״ל בתקוני׳ איס׳ והנה בו׳ לב חכם כל ובלב וזהו
 דעלמא ביחודא ביחיד מאי ביחיד במרכב׳ דורשין אין

 בבינה ומבין בחכמ׳ מכם מדעתו ומבין חכם הי׳ אא״כ
 אלהים רוח אוחו ואמלא בהון דאתמר בדעת ויודע

 דאתמלי משכנא דאיהי בגין ובדעת ובתבונה בחכמה
 מה הב״י שכתב ע׳׳ד והענין עכ״ל אלין דרגין במלח

 ומבין מכס אומרים ואין ונורא גבור גדול שאומרים
 התמתוני׳. במקרה בערך נקרא גבור גדול שענין ויודע
 הוא הוא כי נוסף שם ית׳ אצלו זה שם אין חכם אבל

 ע״ש הוא חכם הנקרא ואדם המבין הוא והוא החכמה
 אמר דבר הוא עליו הנוספת והחכמה אמר דבר שהוא
 דל ממני רפוקה והיא אחכמה אמרתי מ״ש ועד״ז

 .כניל מקרה בבחי׳ ממני רחוקה והיא בעצם אחכמה
 ששורשו סרה מעשה והבין עצמיי. מכם הי׳ משה אבל
 מוכמחא יהיב כתיב והנה כידוע חכמה יסוד הי'

 כל בפסוק ראה בפרשה אב״ע הרב עד״ש וי״ל לחכימין
 . ובעל פועל הוא רבים דעת לפי וז״ל כו׳ משה בעל
 והטעם יקח בעליו נפש את בעלי׳ את תמי׳ והמכמ׳ כמו
 עצמה היא המכמ׳ ירצה עכ״ל ברשותו שהדבר מי

 וזהו הבעלים עצמה והיא בעלי׳ את המחיה הפועל
 עצמה היא החכמה נמצא . בבינה והבן בחכמה חכה

 הרבה שארז״ל וזו המקבלת עצמה והיא והפועל המשפעת
 ע״י כי מכולן יותר ומתלמידי כו׳ מרבותי למדתי

 וזו והמקבל הבעל הוא הי׳ בהתלמידיס פועל שהי׳
 עצמו הוא וכן זלתלמידיס לאחרים לחכימין חכמתא יהיב

 כו׳ ״בחכמה אותו ואמלא בפסוק ותנה והנפעל. הפועל
 כתיב ומאי ודעת בינה חכמה אוחו ואמלא דהול״ל קשה

 והי׳ תחלה חכם סי׳ בצלאל שר״ל הענין אך בחכמה
 הוא והוא השכל אם כי איננו שאדם בעצמו משער

 הוא עצמו הוא נמצא אפו האריך אדם שכל האדסעד״ש
 אותו ואמלא ועז״א הדעת והוא הבינה והוא החכמה

 ובתבונה בחכמה הוא רנזכר ״אותו ומפרש אלהיס רוח
 דבר והמכמ׳ אמר דבר במחשבתו הוא הי׳ אס אבל ט׳

ה חכם וז*פ • ממלאו אלהיס רוח הי׳ לא אחר מ מכ
ומבין



לצמחה״ ח ה לצביד
 רטלמ׳ לירדדא ממרמה הוא טי*ז כ' ש׳ מיצה ומגין
 כמ״ש במרכבה דורשין כ)ה וביחיר אחד והמב״ל שהוא
 שהוא ר״ל לב חכם כל ובלב כאן ת״ש • מכם הוא אא*כ

.כו׳ יומר ולא חכמה רק מו5ט
ו א ב  ממלאכתו איש איש כד. הפושים החכמים כל ל

 מידי להביא הטם מרבים משה אל ויאמרו
 את אליהם הטם הביאו לא הא נשאלתי כו׳ הממדה
 נדבה טוד אליו הביאו והם כמ״ש משה אל רק הנדבה
 או בא׳ סגי ולא ממלאכמם כולם קמו למה גם בבוקר•

 יהי׳ המומר .להביא שמרבים בזה רצו מה גם בהם ב׳
 המלאכה קראו למה גם וכיוצא הבית לבדק להקדש
 ויצו מ״ש גם המלאכה מידי כו׳ מרבים הל״ל טבורה

 הם הלא מלאכה טוד יטשו אל איש ט׳ ויטבירו משה
 טוד יביאו אל וכל״ל נדבה שמביאים אחר דבר אמרו

 טל הקפדתן דטיקר להביא מרבים הטם דה״לל גם .ס׳
 טמודי׳ שלמה המלך לו טשה אפריון הטנין אן באה זה

 היו מלאכו׳ שב׳ כו׳. אהבה רצוף תוכו כו׳ כסף סשה
 האהבה הוא 'והפנימיו׳ הפוכיית מלאכמ א׳ .במשכן
 וצריך שמים כבוד להרבות ית׳ לכבודו להתנדב להש״י

 למשכן דברי׳ טשרה הי׳ זה ונגד ליחד המדו׳ כל לזה
 וטצי ועורות ומולטת וארגמן תכלת ונחושת כסף זהכ

 . והרוחניו׳ הפנימיו׳ מנאכ׳ טשו ישראל וכל שטיס
 .הנ״ל המינים נגר והמכוון המושכל המילים מאלו

 את וצרפו גשמיו׳ מלאכה טשו המנאכה שי ט. ב ובצלאל
 העבודה והטיקר וארן שמיס בהם שנבראו האותיו'

 כל ביטל שזו כידוט הרוח גסות בה יהא שלא הפנימיו■
 תגרט ולא מוסף לא הכתוב אמר וסד׳ז הש״י טבודת

 שסובר גאומו ט״י הוא ההוספה כי גורט המוסיף וכל
 הטבוד׳ כל ובאמת ט מחייב שהוא הטבודה מדי שהרבה

 גלה שהש״י רק ית׳ הבורא רומרות נגד כלום איננו
 לפניו ניר הוא רצונו טושה וכשאדם ט שחפן מה רצונו

 שפלותו• האדם שידע העיקר אבל רצונו ונטשה שאמר
 ושפלות בענוה המצוה ויעשה ימ״ש בוראו ורוממות

 כו׳ החכמים כל ויבואו יאמר וטדז ע״ש בס״י כידוע
 טושים שהיו בהמלאכ׳ טלם שהרגישו .ממלאכתו
 והיא הטס של פנימיז׳ בהמלאכה חסרון שיש בהמיצונו׳

 להביא העם מרבים וז׳׳ש והולכין שמוסיפין ט׳י הגאוה
 מרבים שהעם וריל גדלות לשק מרבני וטלומך עדש

 להש׳י העבוד׳ מדי יומר ההבאה ט׳י בעצמם וממגדלים
 מטון זה כי כהוגן בידם המלאכה עולה אינו ועי״ז כנ׳ל

 ויעבירו משה ויצו ולכן העם כל של הפנימיות להמלאכה
 המלאכה ריל הקודש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ט׳

 מהביא העם ויכלא הנדבה ע׳׳י הקודש לרומם הלבבו׳
 ושפלו׳ צמצום לשון ויכלא ר״ל אך עוד הביאו ולא הל׳׳ל

 ועיין בעיניהם שפלים ונעשו משה מנטס שלכן שהבינו
.משיש העמי׳ מכל מרובכם לא בדה ואתחנן פ׳

 הפצימיו׳ המלאכה ר״ל דיים הימה והמלאכה
 לבבם מואר כפי הטם של דים הנ״ל

 המלאכס לכל וז״ש החיצוניו׳ המלאכ׳ מטרך פחו׳ לא
 הסוניף המלאכה שהומרה ר״ל והומר אומה לעשות

• הפועליו׳ להמלאכ׳
 דברן פתח הה׳׳ד במדרש שטים. עצי ארון

 כי אמרתי כו׳ באורה הקב״ה פתח יאיר
 ונפתח שנבקט אב׳׳א יסוד הוא ארון כי ן׳ אור הוא ארון
עדז ן׳ אור וזו אב׳׳א יסוד אור  שם המדרש יפורש ו

. הנזיל
פי׳ . ט׳ הצובאו׳ במראו׳ הכיור אס

 היומסמכלר קרבן המביאו׳ שהנשים המקובלים
 • עיש בהכיור הנראי׳ בהצורה הכהן שיסתכל כדי בו

 המראר אומן מן דוקא הכיור הי׳ זה שלטעם ואפשר
 רומז שהוא ורגליהם ידיהם בו לרחוץ מיס בו שיותן כדי
 הגדולה שהמאוה שידוע והאמונה ויראו׳ האהבות על

 הזאת הנזאוה מן שירחצו הש״י וצוה נשים מאות היא
; כו׳ נחשת כיור ועשית וזהו כידוע להש״י ולהעלותה

פסודי פרשת
 ט׳ם פוקד אשר העדות משכן המשכן פקודי !אלה

 הכהן אהרן בן איתמר ביד הלויס משהטבודת
 הי׳ המשכן שמעשה הידוע ע״פ זה פסוק פי׳ אמרתי
 שאמרו מה נגד כו׳ פקודי אלת וז״ש הסגל מעשה לכפר

 ויק אלה זה. לעומת זה כי כו׳ אלהיך אלה העגל על
 פירושו אלה ומלת אל״ה גימ׳ ליו הרי ו׳ מן כלול כ״א
 כימע. ההשמלשלו׳ כל יסובו פיהם על אשר הידוע׳ אלה
 .אלהיך באלה שפגמו מה ולתקן בסט״א אלה יש וכן

 אלם כמ״ש במ״א כמ״ש ראשונים הג׳ מן הו״ק שהפרידו
 אלס בסקון אמר זה נגד ע׳ש הראשונים את פוסל

 כמ״ש מנין לשון א׳ .ד׳ פירושו פקוד ומלת ט׳ פקודי
 איש ממנו נפקד ולא כדיא חסרון לשון ב׳ .פקודי אלה

 פקידים ויפקד כדא ופקידות שררה התמנות לשון ג׳
 ט׳ שרה את פקד וד׳ כד׳א והשפעה זכירה לשון ד׳

 הרימי את מחסר המנין כי חסרון ל׳ ששרשו וה^ח
 וכן .הזה המנין מן הרבה יש שלא נודע המנין שעיי

 הבחיר׳ ואחד כ״א שמחסרין עיי הוא והפקידו׳ השררה
 ממלא וההשפע׳ הזכירה וכן • השררה המימי לבטל שלו
 לסמשפיט משמש פקד ומלת . המקבל החסרון את

 המסיל׳ את לפנות שסי׳ המסילה סקלו כמו ולהמקבל
 המדברי׳ פסוקי׳ כמה יפורש ובזה האבנים אם לפנות
. אסכם אלהי׳ יפקוד פקוד א׳ .הפקידה מפנין  ר*ל ט׳

 שלבם• החסרון שהוא הפקוד את וימלא יפקוד שאלהים
 שהפצק במצרי׳ לכם העשוי ואם אמכם פקדתי פקוד וכן

המרבה אמלאה זלע״ז והסט׳א דקדושה שססטרא ידוע
ונשום



יצמחה׳ ד ס לצביפ
 דקדושה כסטרי׳ האדם אס <מצא מפל >ה קס וכשזה

 הסט״א 1א זלהפן . חסרומ ממלאו׳ ק׳ הסמר׳ אזי
 כו׳ פקדסי פקד וז״ש <פשי סמלאמו כדא .ממלאסו

 וחסרסי פקדסי וגס • ומז׳ל חסרוגיכס אס רילשמלאסי
 אסכס שמלאה הסט״א שהוא במצריס לכס העשוי אס

 כמלס נכלליס מסט״א והחסור וקדושה מסמרי׳ והמילוי
 פקדי וכיוס פי׳ וכן כרל וחסרון מילוי הוא כי פקדסי
 להשפיע ורצוגי פקדי כיוס ריל מטאמס עליהס ופקדסי

 מסס״א המילוי אס מהס אחסור כיוס נו מוכה להס
 שעליהם חמאסס ר״ל חמאסס עליהס ופקדסי וז״ש

 והטעס .להמירו אחר מנין צריך שכמגין דכר ואימא
 פקוד ענין והוא לאיסור הדכר אמ המגין.מגביל כי הוא

 מסמרא להמירו אחר ומנין פקוד צריך לכן המנין
 הי׳ המשכן שמעשה המשכן פקודי אלה וז׳ש דמומר

 ולגרע כח כדי,חסר ומפקד. ומשקל ומספר מנין ע״י
 הס העדוח משכן כנ״ל המפקד הגבלה ע׳י הסמ״א אס

 המשל שארז״ל ט״ד מי׳ הלוחו׳ שבירה עגין כי הלומיה
 של כד נפל ואחיז לבאר חרס של כדה שנפל לעירניה

 של הכד שיעלה מי ואמרה שמחה המלך מביס זהב
 ע׳י ישראל עליס הי׳ כאן וכן .ג׳כ כוי יפלה זהב

 ר׳ל משה ע״פ פוקד אשר .השבירה מן הלוחו׳ פלייה
 עבודה וע״פ .בעגל חסא שלא משה הימהפיפ שהמלי׳
 כל ח״ו חומאין הי׳ אס כי בעגל חמאו שלא הלויס
 דסמיא קומה שיעור ח״ו משלימין הי׳ אזי רבוא ששים
 אל״ה מנין הוא רבוא ששיס שורש כי רע אשלמה כדא
 ס׳ עד מיו׳׳ד וי׳ מיו״ד כלול אחד כל כנ׳׳ל ויק שהוא
 לוי שבמ כי רבוא הס׳ כל מטאו שלא רק כידוע רגוא

 החוטאי׳ אה ולהעלו׳ להמשיך בידס כח ור\׳ חטאו לא
 איממר ביד דקדושה דסטרא לאלה מסט״א אלה מן
 דגבורה מסטרי׳ היי הלויס שעבודה סי׳ כו׳. אהרן בן

מה  עומדה בממרירומה בממירומה ממר כי ארזיל ו
 ונממקת ש״ך ב״פ הוא ממר ני להממיקה מכמיס ובקשו

 אוהיו׳ עס ׳א מרע גימט׳ שהיא דס״ג וא׳ יודיין ג׳ עיי
 מרעא ע״ש שוערים הלויס הי׳ שלבן וניל ר\*ל ממיר
 עבודה על הממונה הי׳ ולכן שמר לשון שהוא הגיל

 ממ״ר ועל וא׳ יו״ד ג׳ טל רומז שהוא איממר. הלויס
ל :הכהן אהרן בן איממר ביד וז״ש מי

 לבצלאל אמר משה במדרש .בו׳ עשה ובצלאל
 היכן שאעשה בליס א״ל מחלה בליס עשה

 לשכינה משבן הוא שמשמ׳ הידוע ע׳ד וניל אבניסס.
 ובאמה טובו׳ מדו׳ בטל טל אלא שורה אינה וגס כיי
מי שורה אינה לבד מדוה טל  מדה מהסך שיצהיר מ

 צדיקי׳ אורחו׳ ס׳ בעל בזה שהאריך רפבמו לדבר טובה
 ומניחן וגאיס טוביס בליס לו שיש מי דומה וזה עיש
והיראה לביס למציסן וצריך וגאבדי׳ נגנבים הם במון

 חי־מ׳ היא ה׳ ויראה ביה יבנה בחכמה ע״ר ביה כקרא
 ולא ה׳ יראי ה׳ אח ברבו הלוי ביה בחיב זה ומפני
 שמרה והיא הביס היא עצמה היראה כי בהסביח כמיב

 כשאדם כי הרל א״צ בספר במ״ש סובו׳ המדו׳ אח
 ריקם בלי׳ הם המדו׳ אזי אלהוה יראח ממחשבחו פונה

 ירא הוא ובן אי׳ע אוהב הוא כאהבה במדה ובשמשמש
 מי אבל וכלה יפסד שהוא א״ע מהפאר הוא ובן א״ע
 אוהב הוא הסובו׳ במדו׳ כמשממש ה׳ יראת בו שיש
 אתפאר בך אשר ישראל פסוק פי׳ וזה לסש״י ומפאר וירא
ל דייקא ב״ך  אתפאר אזי אלהוה מחשבה בך כ״יש ד

 וז״ש חג״ה כולל וההמפארוה שבך תפארות . במדת
ל מחלה כלים עשה אמר משה  אומר השכל הוא משה ד

 השבינ׳ בו שתשי־ה מחלה טובוה מדות לך ערה לאדם
 דל אמיסס היכן שאעשה בליס בצלאל נו אמר כיי בו

 ונהורא למר מחוק יהפכו שלא מהחיצוני׳ יראה שיש
 כנ״ל מחלה משכן אלא .טובו׳ המדוה וישוללו לחשוכין

ל הייה בצל״אל א״ל  שומרך ה׳ ע״ד להגין צל שצריך ד
צלך ה׳  ובמב עולם לכהונה משחמם להם להיוה והיתה

 כי הבא במסורה ב׳ משחחס בעה״ט
 ממימי׳ שהס בזמן ופי׳ אמור בס׳ בס מוס בהם משחמס

 מוס בהם בשיהי׳ אבל עולם לכהונה משחתם להם יהי׳
 ונודר מי'שון הוא משחמס כי ול״נ עכ״ל לבס ירצו לא

 כך הוא והפי׳ שנשחה דבר הוא ופי׳ לה׳ משחה וזובח
 מאוד הש״י גדולה ״׳תשיג ע״י הוא הענוה שמדת שידוע

 שנחשב עד בעיניו שפל עצמו הוא יומר שמשיג מה וכל
 פ״ע מורה הוא א״ט שמחשיב מי נמצא לאין בעיניו
 העלה ולא וז״ש השי״ה בהשגות כלום משיג שאינו

 אריג ועד״ז ברל ערוחד חגלה לא אשר כו׳ במעלות
 משחיה הוא השכל השגה נמצא .לך נותן אני עבדות

 השכל ;זה יישחיה הוא הרוח וגסוה הרוח גסות אח
 בהם כשכשחמה ר״ל בס מוס בהם משחמם בי וזהו

 איברים משר שהוא בס מוס בהשכל דהיינו בעצמוחס
 רביג דף בריח ובזיהר לכם ירצו לא בו שורה שהשכל

ז בי מזמור ז״ל  דאורייתא דזמר מסטרא מוס בי׳ ד
 זמרא ז״ר מויס איהו אחרא מסטרא זמר דצלושא וזמר

 במינוס ב׳ שיש והיינו . טכ״ל כו׳ בבימא חרבא בביחא
 והוא שמוה ע״ב משס קדוש שם והוא כמ״ש מו׳ס
 ואדנו׳ עבדו׳ והיינו ״משרתיו ״ואשר ״משרחיס בר״ה
 המשיחה אומה ר״ל וסימה לשון מדוקדק ובכאן כנז״ל
 להשחית סימן והוא המלכים את שמושחין כמו הימה

 וזהו לכס נותן אני עבדוה עד״ש בנ״ל רוח הגסות
 להיו׳ זה בשביל מהי׳ שהמשיחה ר״ל להם להיות והיתה

 לכהונה הגסוה השחתת שמהי׳ ר״ל משחמס להם
 אדנות וזהו אדנות ולשון משרה לשון כהן בי עולם

.וטבחה
וכמד
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 אץ הוא ה׳ שככוד וא^ כצמצומו שהם והארז השמים והל״ל כקמן מלא המשכן את מלא ה׳וכבוד
מרשים שמים מראים שצדקים ט״ש מלא נרןלא סוף וממא. לטילא י שלים דהוה כחירק מילא

jj Qjj, ------------- ---------------------------------------ppjjp ״

 מלא ה׳ וכמד ו1ו בטליון כמו התחמון כטולם ית׳ ככוח
 המשכן. את וזו .מלא אני והאח השמים את הלא ט״ד

 הוא ט״ד התחתון בטולם גם המשכן את כבודו שנחגדל
מן מלא ית׳ שהוא מקומו הטולם ואין טולם של מקומו

 השמים גם נמצא יספר לא אשר והצדיקים חדשה ואק
 מלא נקרא זה ובדרך ג״כ א״ס והם מספר אין והארן

 לכאן ומנין המקום ברוך בד״ה בפסח לקמן וטיין כ״י
:מ״ש ט״ש

^ אומים יוסד בעורם א ה וטגשטמ . העולטומ וכל ו  .ממוחות קחמו אפו וו

אוטום ספר אוהוא מאוני ספד גאולש

ויהרא ספר
א ד ס  כד מוטד מאהל אליו ה׳ וידבר משה אל ד

 משה אל ה׳ ויקרא דהל״ל שהקשו מה
 הקורא הוא מי מבואר אינו זה דזולת אליו וידבר
 אל טלה אמר משה ואל ט״ד שהוא המקובלים בתבן

 הפרשה טל מוסב ויקרא כי כתבו וקצת ט״ש כד ה׳
 את ה׳ כבוד מלא כי . כו׳ לבא משה יכול ולא הקודמת

 משה. אל קרא הנזכר השם ויקרא אמר זה וטל המשכן
 הקודמת בפרשה נזכר משה גם הא קשה ג״כ זה טל

 שקורא מי משל ט״ד «הוא אמד טנין כי נ״ל אמנם
 הדמיון במוח מצייר שמבחון הנקרא אזי שמבחון לחבירו

 בכח רק בו ומשיג בו דבוק נמצא .הקורא את שלו
 הציור בכח רק בו דבוק להנקרא הקורא וכן . הציור

 כח אזי טמו הקורא ומדבר לבפנים הנקרא וכשנכנס
 ובהפנימיד הממשביי בכח בו דבוק והוא לו הולך הציור

 .יבואר ובזה > טצמיי דבקות ז״בז דבוקים והם .שבו
 שהוא הקודמת בפ׳ הנזכר ה׳ כבוד טל פירושו .ויקרא

 והוא מבחון משה טדיין הי׳ כי . לבד המצייר כח
 אל גם חז״ל. בדברי הנזכר מאירה שאינה אספקלריא

 של החיו׳ לכח משה אל רק פשה לטצמיות לא ר״ל משה
 אז לפנים שנכנס ואחר .כנז״ל הציורי שהיא לבד שמו

ל אליו ה׳ תבר  הוא ואליו הפנימי הטצם שם ד
 הדקדוקים כל יתורצו ובזה משה של הפנימי טצמיות

I יט׳ש המפרשים שהקשו
ו1 נ ת  ובכ׳מ כו׳. המזבח טל אש הכהן אהרן כני כ

 טדש ואמרתי הכהנים, אהרן בני כתיב שם
 ההדיוט מן להביא מצוה מלמטלה יורד שהאש אטיס רז״ל
 דוקא וזה מטלה. של באש מטה של אש לקשר כדי וזה
 טל שולט והוא שלום חסד איש שהוא הכהן אהרן ט״י

 אוכל היה מטלה של ואש אש המכבים מים כמו האש
 רית אהבו ו״שלום ״אמת כתיב אהרן וטל מטה של אש
 לזה ראוים היה לא הבנים בכהונתם בניו אבל איש

נשים נשאו שלא טל זרה אש בהקריבם שנשרפו ור^איה

■1'

 «י שהם בבמי׳ מקדבין שהיו רק השלום במדת ופגמו
:הכהן אהרן  לה׳ ניחוח ריח אשה לפעמים כתיב למה נשאלתי
.לה׳ אשה ניחוח ריח כתיב ולפטמים

 ממטס ודחילו רחימו וים .ורחימו דחילו שיש והטנין
 ורחימו דחילו ג״כ למטה וממטלה רחימו דחילו למטלה

 המלכות וגדולת הרוממות יראת דחילו יש כיצד הא
 ממנה למטלה המלכות נגד ההיא והיראה ית׳ הבורא
 בכל טמו שגומל הטובות טבור הבורא אהבת רחימו

 שנולי מיום הקודמים הטובות טבור ב׳ בחיג׳ טוד טת.
 ים׳ הוא כי הת׳׳ת נגד הנז׳ והאהבו׳ בחויה כמ״ש

 ורחימו דחילו טוד ויש טמו טל מלן שהוא במה מתפאר
 ראיס אותיות יראה הבושה יראת דחילו למטה ממעלה
 ומתפחדממנו ומתבייש לנגדו השם שרואה כמו שנדמה

 שהוא ית׳ להבורא אהבתו רחימו החכמה נגד היראה וזו
 ולעבדו לשרתו גשמיים אנשי׳ בשפל ובחר ונורא גדול אל

 אוהבת ורבקה במדרש וז׳׳ש הבינ״ה נגד ההיא והאהב׳
 טל אהבה מוספת קולו את ששומעת מה כל יפקב את

 סל ההוא שהאהבה הנ״ל הרנה אהבת ר• יובן אהבתו
 אותו אוהב הוא האהב׳ אותה וטל י׳ית לעבדו בו שבחר
 וע׳ל להעבוד׳ גורמת האהבה טבודת נמצא אומו ועובד
עדז מצוה מצוה שכר  אהבתו מל אהב׳ שמוסיף יוסף ו
 בחכמה והוא ממנת גדול הוא הניל הבושה יראת אבל
 וכמיש יראתה׳ אשה ס״ד היראה הוא אשה ו;*ש כנ״ל

 מקננת מלכות כן כי העשי׳ למילוי אשה במקובלים
 לעילוי וז״ש כנדל הת״ת שנגד האהבה הוא ריח בעשי׳

 בפרשת לכוין שיש בכונוח ועדש ביצירה שמקננ׳ היצירה
 בסוי דדא לחוטמא חזרתן בסוד הדינין להמתיק תמיד
 הדיניי כל מאסף שהוא הפרס אפר את טהור איש ואסף
 שכנגד"ביג׳ האהב׳ הוא ניחוח עכ׳׳ל. הריח בכונת כמ״ש
 שאין במי חו בבריאה שמקננת הבריאה לפלוי ודש הנ״ל

היראה במדדגת שהוא מי אבל הרוממות היראה רק לו
פג׳



לצבי*דמראצפחה־
1 הנ״ל הבושה יראח הב׳  ה^הכו׳ נימוח ריח הדרגין י6

 ודל בהמחקוח ומיין אמריהם היראה לה׳ אשה הנ״ל
 והוא הבורא גדולס מחמס יראה א׳ יראוס מיני ב׳ יש

 והוא לנגדו השם אס שרואה כמו שנדמה ראיה אומיוס
 הבינ׳ היא והאהב׳ חכמה היא הירא׳ ווה יס׳ אצלו קרוב
 ווהו ודחילו רחימו יוצאין ואח׳׳כ ורחימו דחילו ג״כ <הם

 יומר לממה מדרגה והוא יס׳ שובמו מחמס הב׳ יראה
 שפרש״* כמו חכמה מל רומו מין ודל שם מוד טכ״ל
 שק׳ הוא מ׳ ממיד מין נקרא הדור חכמי המדה מיני

Dוq .יחוד הוא להוי׳׳ה ומני׳ דלה ד׳ מלכוס מ׳ דרגין 
 מוד מ״ש מסארס הוא ויה״ו הממנוג מולם הוא שהלמד

 מי סי׳ ושכינמי׳ קוב״ה דא ויראה אהבה וו״ל שם
 ממסאר ב״ה א״ם או ויראה באהבה השי״ס אס שמובד

 המפארוס היא והאהבה טמו סל מלך שהוא במה בו
 אברהם בן יצחק סקדס סוד ווהו המלכוס היא והיראה

 המקום שם ויקרא ווהו ביראה אהבה המבללומ -וא 3
 לסולם הורא׳ מצא שמשם ח״א ובגמרא יראה ה׳ ההוא
 לשון הוא והיראה לסולם יראה מצא שמשם וח״א

 סוד ט״ש האור להמגלומ כדי הוא הצמצום כי המגלומ
 כי בבריאה מקנן אמא באצילומ מקנן אבא ודל שם

 זה היה לא ואם דבר ממוך דבר שמבין המבין דרן
 ומבין הברואים מן דבר המבין כן מבין הי׳ לא מדבר

 יראמו וכל וה כל פסל אשר הסבומ סבמ אלוה שיש
 מקננמ הבי״נה ווהו הברואים בחי׳ מכח ועבודמו
 צורה שיש שרואה מה מכח ר׳׳ל ביצירה ווסיר בבריאה

 למבודמו נפלא אשק לו יש הקב׳ה של כפיו יציר והוא
 וקמץ ס״ד חג״מ והם קמן שבא חו״לם הוא וח׳ש״ק

 מגושם שהיא מה מכח במשי׳ ומלכו״מ חסד. הוא הכהן
 מבין ומזה סכ״ל. נו״ק מלטמ בחי׳ והוא לקבל צריך מאד
 ממידכו׳ כמיבסולח בממידשלשחר ולזה הנ׳ל דברי
חי׳ ממחילין שהמדריגו׳ נימוח לריח  ריח שהוא דכר מ
 מבחי׳ ממחילין הבחי׳ הסרבים בין של בממיד אבל כנדל
 • והבין לה׳ ניחוח ריח אשה ממשה כמיב ולכן נוק׳

 אליהם ואמרם כמיב הממיד קרבן בפרשם סוד ונשאלמי
ח לאשי לחמי קרבני אם  זה להם ואמרם . כו׳ ניחוח ד

 והשבמי כו׳ ואמרם והכפל ולהם אליהם השינוי כו׳ מאשה
 רצון והמקשרו׳ ודביקום צוומא לשון ב״י אמ צו .מדז
 לצדיקי׳ סוב שכר ולימן להטיב השי״מ רצון דהנה ברצון

 ומשלם שמשסיס מה הקב״ה של נ״ר סצמו הדבר וזה
 שבשמי׳ לאביהם מסרנסין ישראל ובזה ליראיו טוב שכר
 מצו׳ ג'כ הוא שכר שקבלמ מצוה מצום שכר רויל ודש

 לו קול שארדל מה וידוס הסוסלמ מצוה סל נוס^
 ייחוד הוא אליו כי כו׳ ישראל וכל שמס משה אליו קול

 מיוחד שהשכר מה ר״ל אליהם ואמרם ודש סצמיי.
 כמושארז״ל לאישי כ״י ופרנסמי לחמי קרבני הוא אליהם

לאו ואס לחמי סוא ובטובה ברצון סושה אמה אס

 p־Hר בזוהר שכמוב סיד קרבני אם באו״א לאשי.
 שלכן משם היוצא באריכום ס״ש ליה מבסי קריבומא

 בזה זה מדרגום להשמלשלו׳ קירוב ס״ש קרבן נקרא
 שומם ואיר אוכלם אש יש כי אישים נקראים והמדרגו׳

 . הקרבן ס״י בזה זה וממקרבין כו׳ אוכלה אש ויש
ל לחמי קרבני אם ודש  בקרבן לבם שיכוונו מה ד

 בזה זה לאשי והמקרבום קירוב גורס זה לחמי שיהי׳
 וסיי לחמי שהוא המדרגו׳ ראש ס׳י ימייחדו סייז כי

 המדרגו׳והשמלשלו׳ כל ימייחדו הסובד המדרגו׳האד׳ סוף
 סניה שום בזה יהי׳ שלא דל משמרו ניחוחי ריח שביניהם

 שהוא רוח רקשסלום כידוס רס ריח שהיא הרוח וגסום
 המצוה סל להזהירם פשוט להם ואמרם . נימוח ריח

 א״ש ס׳ש אשה נקרא האשה זה מסשה. האיך הפוסלס
 אשה נקרא זה וסיש הבלים ה׳ בו שיש הלב אש ה׳

 להסלף ומהראוי אליו הלב המלהבו׳ זה ס״ש ג״כ בקמץ
 ה׳ סגול סגולה ס״ש בסגול לה׳ לאשה הזה ההמלהבו׳

 אומרים שמאי בים בילקוט אימא . שנה בני כבשים
 ובהיא סונומינו יכבוש כד״א רסונום כבשים שהם כבשי׳

 שמכבסי׳ כבשים אלא למטלה צף להיומ סוסו הכבוש דבר
 היצהיר לכבוש צריך כי הטובדא מיד וזה .טכ״ל טונום
 מחם כבוש טבד ולמהוי כו׳ הכובש גבור איזה סד״ש
 אומרי׳. הלל ובים .הטונום כובש השיים זה ונגד רבי׳
ל ט׳ צף להיום סופו הכבוש דבר  ממגבר יצרו שאחיה ד
 ממגבר אדם של יצרו ויום יום בכל שארזיל כמו סליו
ל הטונו׳. שמכבסים כבשים אלא .ט׳  לכבס שצריך ד

 כי ללבן שבו הדין ומוקף מהאדמימום יצרו אם הטובד
 טשימז אמה שארדל כמו טוב לטשומו האדם ביד יש
 מרט׳ כבסי כמ״ש ולכבש למוטב להשיבו יש וכח רט

 אם כמיש הסויום מכבס השי״ם זה ונגד כידוס לבך
 שנה בצי כבשים ודש ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהי׳

הניל שנים ט׳׳ש
מנחה נשמנ׳ מה אריי מנחה קרבן מקריי כי

 אמר אלא קרבנום שאר מכל נפש בה שנאמר
 סליו אני מטלה טני מנחה להביא דרכו מי הקב׳ה

 סיאכי דף בשלח הזוהר סיד לפני נפשו הקריב כאלו
 למלכא קריבין דאינון בגין כו׳ ה׳ אביונים אל שומס
 כל מיח אדש מו כו׳ נשבר לב דכמיב מכולא ימיר

 ומסכנא ונסשא בגופא קב״ה קמי׳ אמחזיין סלמא בני
 לנפשי׳ קריב וקביה בלחודוי בנפשא אלא אמחזי לא

 שמטין סיי הוא הקרבנו׳ כפרם וירוס ס״כ. מגופא ימיר
 שחיטה בקרבן הנטשה הסבורה מטשה שכל החוטא
 וזהו מאש בגופו נסשה כאלו אישים והטלאות וזריקה
 אלא אמחד דלא מני אבל גוף לו שיש סשיר בקרבן
 נפשו. הקריב כאלו סליו אני מסלה כנדל בלחודי׳ כנפשי׳

י  ראשים קרבן כו׳ ירו מקט לא דבש וכל שאור כל כ
עיין .מ׳ יעלו לא המזבח ואל לה׳ אומם מקדבו

נססלי



אצמחה׳ ר פ סב לצביד
 ד״מ כשאור נמשל היצה׳ל שכתוכ אסרים מוללם כשסר

 אין היצה׳ר פל אמנם גוסו חמורם קרכן מכיא החונוא
ק  לכנול אפשר שהרי םמורםו כפרה אדם שיכיא לה׳ ח

 להקדכ שהכשיר םודה מקרק חוץ וכלי מכל מציאוםו
 הזוכח זה יככמני. מודה ווכח שארדל מפני החמץ מל

 כהטםקו׳ שכםיםי מ״ד ויהי׳ טכ״ל כו׳ מליו ומתודה יצרו
 אהכת אין דהל״ל הזה כמקום אלהי׳ יראת אין מיש מל
 יכולי׳ דוקא אלהים יראת שט׳׳י כקיצור ותירצו כו׳ ה׳

 והטנין מיש למטלה ולהטלותו הרטו׳ אהכת לנטל
 כידוט וקטנות דגדלות דינין הם ודכש דשאור ידוט

 כחי׳ הוא ודכש והיצהיר אחרים אלהים כל נמשך ומשם
 תוכיותיו ומר כפנימיותיו וקשה כחיצוניותיו ומתוק פרכ

 דיך אכול מצאת דכש טדש וזה הרסוא׳ כמלאכי כידוט
 משורש הנמשך היצה״ר טל ורומז ותקיאנו תשכטנו סן

 השי״ת לטכודת כמוכרח כו להשתמש שיש כנדל. דכש
 כחי׳ הוא ושאור והקיאתו תשכטנו פן ממנו לישכט ולא

 ככל הם והרי הקשה חמוצו טיי הכצק הממתיק היצה״ר
 שהוא דלתמא אתטרותא הוא ראשית קרכן רק תקטירו
 וכמ״ש היצה״ר כחי׳ ט״י וזה דלטילא לאתטרותא ראשית

 נשים תאות לו שאין מי הטלות כל טלח לטכוד יוכל לא
 . רט יגורך לא כי ניחוח לריח יטלו לא המזכח ואל
 הי׳ אלו שארדל מה וזו שורשו כשורש להמתיקו ויש

 מפני כו לטמוד יכול אדם הי׳ לא דכש של קורטוכ כו נותן
 נמחק כודאי הי׳ כקטורת דכש הי׳ שאם ריל ריחו

 ולהשתמש כו לפמוד לאדם אפשרי הי׳ שלא פד בשרשו
 יומין תלת שחכשוהו כיצה״ר וכמשארז״ל כהמוכרח כו

 המשגל תאום מכטל וריח יומא כת כיפתא אישתכח ולא
 מהמשגל רפ הריח לכטל כדי מתכשמו׳ הנשים שלכן
 מפני לפמיד יכול אדם הי׳ לא וז״ש שונאו הריח שחוש
 המזכח ואל ודש הריח חוש התגכרות מן ר״ל ריחו

 הי׳ המזכח סל יקטר הי׳ אם כי כו׳ לריח יפלו לא
 הפול׳ קיום מפני לכטלו וא׳א וכל מכל לאיכותו מתכטל

 קדישין כאשין מתחממין יהיו שאז הגואל כיאת פד
 כרית מלח תשכית ולא תמלח כמלח מנחתך קרכן וכל

 המלח כי מסריח שאינו למלח כרותה כרית וארדל אלקיך.
 .פ״ש פ״א כשפר כמ״ש לצומח דומם כין ממוצס הוא

 רדל כמ״ש שכו הצומח כח מן הוא דכר ככל והסרחון
 וכזה יצמח ולא יזרפ לא ומלח משרחת מתוכה ירך

 סרחון כלי לקיימם הפולמו׳ פם הכרית השייש כרת
 הפסוקים כל יתכנו וטפיז היצה״ר

 יצירה כספר דאיתא ט״ד יסירנה הפצה לעומת
 שזו וניל .פכ׳׳ל הרהור פצה תמורת ודל

 כליותי יסרוני לילות c!6 יפצני אשר ה׳ כרוך פסוק פי׳
 קרי לידי ויכא כיוס אדם יהרהר אל שארז״ל פ״ד כו׳

 ככליותיו הש״י שנותן הפצה ט״י השמירה וזו כו׳ כלילה
לילות אף וטי״ז טוכה טצה יטצני אשר ה׳ גרוך יש1ו

 כליל׳ טומאה לידי אכא שלא מוסר כליותילשון יסרוני
ל הפצה לפמת ודש  ההרהור שהוא הפצה תמורת ד

יסירנה
ם  חוטא כשגדול הטם לאשמת יחטא המשיח הכהן א

 כשנתמנה דאיתא פ״פ ונ״ל הוא הטם אשמת
 yנ והטטם . פונותיו כל לו מוחלין הצכור פל אדם
 כדי לזה מוחלין ולכן פכירה גוררת פכירה שידוט מפני
 יחלל שלא לחטוא אותו שמגרור פכירה לו יר\׳ שלא
 ולכן כו׳ כשרא דשקילנא אנא כגון דאריי כידוס השם

 המשל כידוט הטם לאשמת הוא שחוטא רואים אנו אם
 אחר נגרר הוא חוטאים כשהצבור זלה״ה מהכפשיט

 • הוא הטם אשמת חוטא גדול כשהכהן וזה הצכור
 חוטא שלו שהנשיא לדור אשרי יחטא נשיא אשר

 דהמט״ס ששאל דאיתא פ״פ יו׳ קרכן ומכיא
 טרדת אותו שמטריד מפני אלהים לפני פולס ישכ

 אמרו וכן ינצרוהו מן ואמת חסד הש״י והשיכו הצכור
 איש נקרא ככיתו וכשישב אלישט נקרא לשוק כשיצא
 .כו׳ כלים והם צבור צרכי פליהם הטל מ״ש וכן אלהים

 רק אחר פון לו שאין מי אשרי יחטא נשיא אשר וזהו
 ופיין הש״י כפכודת מקצר הוא נשיא שהוא מה ט*י

 מנחמם אל תפן אל ה׳ אל ויאמר כפסוק קרח כפרש׳
פ״ש כו'

ו כ מ ס  לכל ה׳ סומך הפסוק פ״ד כו׳ הפדה זקני ל
 אוה״ט ויקרא כפי כאן המדרש פיס הנופלים

 יש ישראל מצרים סומכי ונפלו שנא׳ סמיכה להם אין
 שלכן ורל פ״כ. הפדה זקני וסמכו שנא׳ סמיכה להם

 אין כי תפול נפול לנפול החילות כאשר כהם כתיב
 סומכים שהי׳ חכמים סמיכת הי׳ ופד״ז סמיכה להם
 הנוסלי׳ לכל ה׳ סומן ומ״ש ידיו את משה ויסמוך פ״ד

 ששורשס אוהיט אכל גבוהים ששורשם לישראל רק זו
 והסמיכה סמיכה להם אין ולכן כידוט הנפילה ממקום

אמת. למה אמת אלהים וה׳ ודל זו פ׳ במדרש :הנופלים לכל ה׳ סומך וז״ש גבוה ממקום לנופלים הוא
 פולם ומלך חיים אלהים שהוא אכין א״ר

 ואחד האמת אחד שיש כחדה פד״ש ונראה פכ׳׳ל
 וכדא אמת אינו הפוכר שדכר מדנריו והיוצא הפוכר

 כ׳ וים שקר לשון ארגיפה ופד לפד תכון אמת שפת
 נמשך וחיות החיות מן נמשך וכחת וכחות חיות נחי׳

 דברים ויש כו׳ את מחי׳ והחכמה כמד״א החכמה מן
 מרוכס וכמו חלושה והכרתו מפוטה חכמה כו שיש

 ויש הרבה וכח מוטט חיות כו שיש דכר ויש וחזקה
 הדוממי׳ ושארי ברזל כגון הרכה וכח כלל חיוה כו שאין
 דכר והחיו׳ החכמה שאין מפני הם השינר׳ ואלו כיוצא
 כזמן. וכלה נפסד הוא ולכן מזה נמשך שזה רק אחד
 והנה כולם הכמת וכפל תקיף פירושו אלהים שם והנה

כחת בהם שיש אף כי . אלילים הפמים חלהי כל כי
אפפ*כ



מחה »צ י ן ל מד צ ל

 מחכטלי׳ ולכן החיוה טם אסדוח שלהם f5הכח אין «פ'כ6
 אלהים הוי׳ שהוא הש״י אכל נאמם מחים וכקרא־ם

 חנ׳ד והם ויהי״ה. הו״ה היה 1רומ ב׳׳ה הוי״ה ששם
 הוא מלכא נחקולים וכמי׳ש אחד נאחדו׳ וכחח וחיוח
 האמח אחד נאחדו׳ מיוחד שכחו ודל כהון חד וחיוהי

 ה׳ כי אמח אלהים וה׳ וו״ש אמח אלהים הוא לכן
 אמיח הוא לכן חד וחייו וכחחיו פירוד כלי אלהים סוא

 כי טולם ומלך חיים אלהים שהוא ודש טונר ואיכו
 כלי חיוח כו משפיע והוא וגנורחו כחו הוא העולם
 כמ״ש החיוח מן נחלק והכח נפסד הוא ה1 ווולח הפסק

 חד. וחייהון אינון לאו דכריאה ספירוח עשר גחקוני׳.
 שהוא יח׳ ממנו חיוח משפיע עולס מלך יח׳ שהוא רק

 אוה״ע אלקי אכל הרל כמדרש שסייס ה1ו חייס. אלהים
 ור״ל כר להם עינים כו׳ להם פה שנאמר הם מחים

 וכלים נפסדים הכחח וגם חיוח כלי כחוח כהם שיש
 שאין אוירי רוח דל כפיהם רוח יש אין אן» ודש כומן
 הוא אלקינו אכל מחים נקראי׳ ולכן כפיהם יש לא ג״כ

 ’ אמח אלהים וה׳ חיים אלהים
ה ר ט פ ה  כי וישראל יעקכ אלה כר1 ויקרא כ

 ישראל אחה לי עכד יצרחיך אחה עכדי
 כו שחטאו כמה צדיקים הידוע ע״ד אמרחי חגשני. לא

 נחרצו וכאלה חטאו כאלה כמדרש כמכואר מחרצים
 הוא אלה וענין רכים. וכמוהו העדוח אלה פקודי אלה
 כקדושה והוא כידוע ל״ו הוא פ״ו ו׳ מן הכנין ויק

 אלה גם וכחיכ כידוע אלהיך אלה כקליפה וול')
 שארדל כמו השכחה מחח הם דקליפה אלה כי משכחנה.

 אלה גם הקכ״ה אמר העגל מעשה לי תשכח לא שמא
 כמקום דדכורא כעלמא הוא דקדושה ואלה משכחנה
 דנוק׳ עלמא הם וישראל יעקכ כחי׳ כ' כי וידוע הוכירה
 כחי׳ כ׳ וישראל יעקכ אלה כר1 ודש דדכורא ועלמא

 כלי כמלך לזכור מחויכ והעכד .אחה עכדי כי .הנ״ל
 כט״כ לעכד אותך שקניחי חאמר ושמא . שכחה שום

 לי עכד יצרחיך אמר ה1 על יוסן} נמכר לערי־ כסנין
 לעכד שחהי׳ שיצרחיך מעח כך זכוח לי שיש דל אחה.

 אשר כענין לעיל שכחכחי ע״פ עוד ואפשר . אחה לי
 יצרחיך ודש ע׳׳ש כו' עכדים מכיח מארמ״צ סונחמיך

 אחה עכד לי אומר אחה מן1 כאוחו כ״י שיצרחיך כעח
 שקיימח קודם לעצמו אדון קנה כאלו כך קיימתי כי

 קורא דל לי. עיד יצרחיך ודש . לי העכדוח אתה
 לא ישראל ככחיג׳ ר״ל חצשני לא ישראל אחה אותי

 ירך ככן} נגע כי הגשה מגיד כאה השכמה כי .מנשני
 ולכן . ישראל עדיין נקרא הי׳ לא מן1 וכאומו יטקכ

 ישראל ודש .השכחה ממנו הוסר ישראל שמו כשנקרא
• לאתנשני

ר ש  שלו שהנשיא לדור אשר פרש״י .יחטא נשיא א
דהאי ל״ו דן} שמוח הזוהר ע׳׳ד מ׳ קרכן מכיא

 רישא אי וז׳׳ל נחמד דכר ע״ש כו׳ זכאין דעלמא רישא
 לעלמ׳ וי זכאן לא ואי לעמא טכ לעלע׳ טכ זכאין עמא

 ישוכו לאלה אדונים לא ה׳ ויאמר כו׳ מנלן כו׳ לעמא וי
 מכעי׳ ככיחו לכיחו ליה מכעי׳ ישכו לשלום לכיחו איש
 רישא אי תנינין הכי אלא קיימי' כאתרייהו דהא ליס

 רישא ואי כו׳ כחוכייהו מחפסין עמא זכאן לא דעמא
 לא דינא דהא מישחזכין עמא כחוכין מיחפס דעמא
 כלומר לאלה אדנים לא ה׳ ויאמר דכי עלייהו שריא

 איש ישוכו אורחא מהאי לטמא רישין הוי לא אלו אם
 ט״ש מיחפסין ראשיהן אי משתזכין כלהו כשלום לכיתו

.הנ׳׳ל רש״י דכרי וחכין
 חצוה ס׳ כמדרש ע״ש .ישגו ישראל טדח כל ואם

 אוחם לקדש חעשה אשר הדכר וזה כפסוק
 שישראל ולפי כו׳ ה׳ אל ושוכו דכרים טמכם קחו הה״ד

 קרכן.משיח ומכיאים חוטאים הנשואים רכש״ט אומרים
 כל ואם א״ל קרכן לנו אין אנו .קרכן ומריא חוטא
 להכיא לנו ואין אנו טניים ליה אמרו כו׳ ישגו עדח

 טמכם קחו הה׳׳ד מכם מכקש אני דכרים א״ל קרכנות.
 הפסוק סי' יהי׳ וטד״ז פצוה המדרש טכ״ל כו׳. דכרים

 אוחם תקדיש פי׳ אותם לקדש תעשה אשר הדכר וזה
 אל מקורכים שיהיו שלהם הדכור את שתקדש כדכור
 כחרכי האמורי מיד לקחתי אשר שפרש״י ט׳׳ד הש״י

 נמשלה שהחכמה והפי' .ותסלחו חכמתו הוא וכקשחי
 האויכ א״כ אלא כחרכו ללחום יכול האדם ואין לחרכ
 כחרכו לו יכול אינו מקום כרוחק אכל מקרוכ נגדו עומד

 אש כי מכוקשו כה להשיג יכול אין לכדה החכמה כך
 נמשלה החפלה אכל מקורכים אצלו העומדים דכרים
 ממקום מכוקשו ומשיג למרחוק חיצים שזורק לקשח
 היא עולם של כרומו העומדים דכרים וזשארז״ל רחוק

 לטילא פרחין החפלות של שהחיכוח כזה הורו התפלה
 כמקומו׳ כנזכר טלמין ח׳׳י לצדיק דמטן פד ולטילא

 ע״ש וזוהר כחקוני' טיי׳ לחויא גירין זרק הצדיק רכים
 והאיש . לטילא פרחין שהדכרים החפלה סגלוח נמצא

 ומחשכותיו וכוחיו חושיו כל מקשר והמשכיל הנלככ
 טם ונשמחו ורוחו נפשו א״ע ומטלה .המפלה לחיכח
 דכרי׳ טמכם קחו ודש גכוה מטל גכוה החפלה חיכח

ל  א׳ט שמקשרו כלומר טמכם הדכרים אח שחקחו ד
 זמן כאוחו הדכורים ויפרחו שכשיעלו כאופן מאוד אחם
 מקושרים שאחם מפני טמהס אתם גם וחפרחו חטלו
 לא וכל׳ז לשוכ חוכלו זה שדרך ה׳.דל אל ושוכו וזו כהם

. אל מהרה הדרךמקרככם וזה מאוד נחרחקח כי  ה׳
 שטחינו. סרים ונשלמה טוכ וקח טון חשא כל אליו אמרו
 כולו הטולם כל מנשוא טוני גדול על רז״ל עד״ש הענין
 כס״י הוכא הפי׳ .לסכול יכול אחה אין ועוני סו^ל אחה
 להמחכל אחר ממקום סרנסה נותן שהש״י הוא עון נושא

לי דעכיד סלניא הא תמיד שמקטרג מפני כמונו שנכרא
ת ול̂ו



ס:לצביצרצמחה
 מן הקדוש' כל ושואב פוש' שהוא המצף שסט ולוקח
 זה שישוב מפרנשוממקיאפד ברחמיו הש״י לזה האדם

 החסלל וט״ז . ההוא המשחיר! ממבמל ואז במשוב'.
 רא שא ממסלליז הם וטדז כרל. טוני גדול במי׳ש קין

 אל לטוב טבדך טרוב דהמט״ה המפלל וט״ז .סשטינו
 המשחימ לפרנס מחוייב שאדם מפני ר״ל זדים יטשקוני

 הדין ומן להאדם לפרנס מחוייב והש״י בטונו שברא
 מנין דא׳ נמן מדר׳ להמשחימ הזאמ הפרנס' שימן

 המפלל וט״ז כו׳ בחבירו וחבירו מנה בחבירו לנושה
 שאל טרב הש״י שיהי׳ לטוב טבדך טיוב דהמט״ה
 מבואר וזה שבטולם בנוהג׳ כידוט ומיד מיכ^ יטשקהו

ל טון משא כל אליו אמרו בכאן וז׳׳ש בס״י  משא כל ד
 משא אלא כו׳ אין וטוני ר״ל טון סובל. אמה הטולם כל

 ולא באוצרומין טוש׳ שאני הטוב אמ אמה וקח טוני אמ
־ שלימ׳ במשוב׳ לשוב מוכלו וטי״ז המשחימ

צו פרשת
ו  אר״ש ולדורו' מיל זרוז לשון אלא צו אין סרש״י צ

 כיס חסרון שיש במקום לזרז הכמוב צריך ביומר
 הלן הואל כמדא ט״ז אלא צו אין אמרו ורז׳׳ל טכ׳ל
 שהמצו' ט׳׳י צוותא מלשון נגזר צו מלת ונ״ל .צו אחרי

 מצטרף שר בחרה וכמ״ש הציווי ט״י המצווה טם ממחבר
 טבד וכן טבד בצירוף אם כי אינו אדון מלת למשל

 האדון במצות לזרז הטבד חבור הוא צו ומלת אדון בנירוף
 . צו ס׳ בזוהר וטיין הטבד אצל שייך הוא הזירוז כי

 והוא והאדון הטבד והוא א״ט טובד שהוא ט*ז וטיקר
 מאי לפרש ונ״ל כרל בו מצרף טצמו והוא בטצמו צו

 כיס חסרון בו שיש במקום לזרז צדך ביומר דאר*ש
 הלב והרהור הלב הרהור טל מכפרת טולה חז״ל טדש
 מכפרת טול' כיס חסרון בטנין מש׳׳י מן הבטמון בסור

 ולבא מליא בלבאי דטמאי טד״ש הלב הרהור ונקרא
 חסרון שיש במקום לזרז צריך ביותר וזיש מליא בכיסא

 וז״ל ו׳ דף זהר בהקדממ שכחב ט״ד נ״ל ובאו״א :ים
 בחמד. שטון ולמהוי הכא למיזל לך יהב מאן לי׳ אמרו

 לא כף וסמך בכ״ף אמווין בחדן קרבא טבד יו״ד א״ל
 למהוי יכלה דלא במר בהון לאמקשרא לאסמלקא בטי׳

 בגין לאסמלקא בטא לא סמ״ך .בי׳ אלא חרא רנטא
 למהוי יכולין לא סמך בלא דהא דנסלין לאינון לסטדא

 ואמר טמי בכה לי וגפף לי נשיק יחידאי לגבאי ארח יוד
 ואנא אסתלק אנא הא אבל לך אטביד מה ברי לי

 מאילן ימיר טילאין טמירין ואמוין טבין מכמה אממלי
 אהי ואנא לגבך אימי כן במר יקירין דאינון דאסמלקו

 ימיר טילאין אמוין דמרין אחסנמא לך ואחסין לך סטיד
 למהוי טילא׳ ושי״ן טילא׳ יו״ד י״ש דאינון מאיליןדאסמלקו

 ופל חמרי ספן והוי זיל בד ובג״כ מכלא מליי׳ אוצרין לך
צריןלזח ביותר דש שרמז אפשר וזה פכ׳׳ל בכך דאאזיל

ל .כוי בו שיש במקום  ט*מ חסרון בו י״ש במקום ד
 בזצרכה וטי״ז כנ״ל לאסמלקא בטא לא וסמ״ך דכ״ף
 האדם את לזרז הכתוב וצריך כנ׳׳ל־ בש׳ להתחבר היו״ד

 .כנ״ל ביס חסרון ט׳׳י הוא שזה אף לי׳׳ש שיתחבר
 לי׳מצוהקלה קרי ואמאי שארז״ל מה טפ׳׳זיובן ואפשר

 איסמלקי׳ וסמ״ך כ״ף כי דל . כיס חסרון בה שאין
 כי׳ס ונטשה היו״ד אל ג״כ ממחברין וטי״ז סוכה למלת

ל כיס חסרון בה שאין וזה  . כנ׳׳ל סוכה בתיבת ד
 טדש נ׳׳ל ולדורות מיד זרוז אלא צו אין שאמר ומה

דו גמול כי רט לרשט אוי בפסוק  המדרש ט׳׳ד לו יטשה י
פ רט ינקה לא ליד יד וז״ל תשא פ׳  בן הכהן אד

 ליד מיד שכרה מתן תבקש אל מצוה טשית אם חמא
 שרט מטונותיך מתנקה אתה שאין תנקה שלא למה
 בקשו שאלו כלום לבניך להנחיל בקשת שלא נקרא אתה

 האיך שטשו מצום של שכרן ממן ויטקב יצחק אברהם
 לאברהם זכור מזכיר הי׳ האיך נמלט צדיקי׳ זרט הי׳

 סלח ותרגומו ינקה לא ונקה ודפ טכ״ל ויטקב יצחק
 קשה ולכאור׳ מזכי לא תייבין ודלא לאורייתא לדתייבין

 שבי׳ הם שבאמת אך תייבין לדלא שיזכה תיתי מהיכי
 ולק כנ׳ל ליד מיד התשובה שכר מבקש הוא אבל ג״כ
 מניח שאינו זו ולא מטונותיו זו בתשובה מתנק׳ אינו

 ולזה בניו טל נפקדים טונוחיו אף אלא כנ׳׳ל כלום לבניו
 אוי וז׳׳ש כו׳ אבות טק פוקד ינקה לא בזא״ז כתיב

 טר ויהי כדא רט נקרא בניו טל חס שאינו רט לרשע
 זרטו טל חס שלא וזה .וכדארז׳׳ל כו׳ רע יהודה בכור
 שפושה ברשט אפי׳ וזה .בפוטל שהולידם אחר וכ״ש

 גמול כי וז״ש ליד מיד שכרו לקבל שכוונתו רק תשובה
ל .לו יעשה ידיו  גמול מיד לו לשלם במצוה שכוונתו ד
 מיד פי׳ ולדורות מיד זירוז שצריך הפי׳ וזו ידיו
 פסוק יפורש ובזה ליד מיד ולא לדורות שמור יהי׳

 פרש״י .ינקה לא ליד יד לב גבה כל ה׳ תועבת במשלי
 ;טכ״ל לבו גובה גמול לו בא ליד מיד
 יקידות בה ריבה פרש״י בו. תוקד המזבח על והאש

 בו תוקד המזבח על ואש מוקדה. על הרבה
 תאכל אשר מ״ש טם ונ׳׳ל .עכ^ כו׳ תוקד המזבח ואש
 טל מכפר טולה כי יקידות ממש הם העולה את האש

 בבשרה יגע אשר כל : הבלים ה׳ שבו הלב הרהור
 ומורק בשלה נחשת בכלי ואס כו׳ חרש וכלי כו׳. יקדש
 חיים מצא מוצאי כי הפסוק פי׳ טדש במים ושטף
 כי בפרשה לטיל ועיין כו׳. מוצא או מצא חז״ל ופדש

 באריט׳ ט״ש בעיניך חן אמצא למען בענין מ״ש תשא
 נשגת דקדושה דססרא הזוהר מ״ש וידוע היסב

 וסט״א סגי ובממונא דגרמי׳ ובאתקנותא סגי באטרחותא
 שהסריח פי' מצא וז׳׳ש < עכ׳׳ל כו׳ שויא ומגן הוא מנן

 איש של שדרכו שארז״ל ופ׳׳ד סגי באטרחותא והשתדל
הוא אבירמו טל שמחזיר האנירה כבעל אשז אחר לחזור
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צוה צמח
 וכדרך מרמי׳ לוסמקממי׳ כצלו שמצלו סי׳ ׳5מו נווסאו מצא

 לו שגמצאמ רק כלל אכידסו ואיצנה המקרים ככל מקרה
 לו הוגצם שאיכה אשה והיא ההפקר מן כמציאה כמקרה

 המורה כן ולא האשה. אס כו׳ מר אני ומוצא כיה קרי
 מה מוצא ככחי׳ אף מיים הוא הנ״ל האופנים כשני

 הם חיים כי ודש . חיים הוא מטצמה לו שנמצאם
 לא מאמין אל יגטחי ולא מצאחי ארדל כמ׳׳ש למוצאיהם

 דשמיא סייטח׳ גירסא לאוקמי אכל לאיחדודי אלא אמרן
 שניהם ומצא מוצא ר׳׳ל חיים מצא מוצאי ודש • הוא

 ודל לכוהני׳ מגי הנכיא אמר וטד״ו לחיים אצלי שוים
 קודש כשר איש ישא הן מורה הכהנים אם נא שאל

 היקלש כו׳ המיר ואל הלחם אל ככנפו ונגט כגדו ככנ^
 יגט אשר כל שנ׳ כחטאח טל׳׳ש ר״ל . לא ויאמרו
 יקיש ממנה ויכלט יגט אשר ודרדל יקדש גכשרה
 נחשח ככלי ואם . כו׳ מפסול פסולה אם כמוה להיומ
 כליטמה לפלוט ופרש׳׳י כמים ושוטף ומורק כושלה
 סטרא כי יקדש לא לכד שכנגיט׳ מזה היוצא . טכ״ל

 ואח״ז כרל דגרמי׳ וכאחחקנוחא סגי כאטריחוחא קדושה
 ואמרו היטמא אלה ככל נפש טמא יגט אם אוחם שאל
 חגי ויאמר וטדא כנ״ל הוא למגנא סט׳׳א כי טמא כו׳
 יקריכ ואשר ידיהם מטשה כל וכן .כו׳ הזה הטם כן

 והוכיחם דמגנא כמילוי ניחאלהו כי ט״ש הוא טמא שם
:שני כיח כנין טל  וכטלי׳ אוכלי' כהנים כהם כופר אשר אוחם ואכלו

 שהכפלים ללמד כא זה הרי ממכפרים
 אוכלים שהכהנים למד ונמצא כהנים כאנילח מחכסרים

 הקרכנו׳ אכילם להם הי׳ כי ממכפרין שהכטלים כמה
 היו כן למזכח ואימורים דמים וכמחן מסילין כהנחמ
 משחלחם הכרכה הימה ולכן השכינ' מזיו ציזונין אכילמן

 וטדז אחד לכל המגיט המטט מן שכטים שהיו כמלוקחן
 הככליים כשכח להיוח שחל י״כ הלחם שמי ס׳ אח׳׳ל

כ של החצון שטיר אס אוכלים  יפה שדטחן חי כשהוא ״
 וזו השכינה מזיו ליהנוח וממהרין יפה שדטמן פירושו

להם לשכח  שאמרחי לפני נ׳׳ר סרש״י לה׳ ניחוח ריח אשה
 שאמרחי אמר לא למה לדקדק יש רצוני ונפשה

 רדל כדכרי ששגור מה וכן דכורי או מאמרי ונטשה
 טושין אמר לא למה ג*כ קשה מקום של רצונו פושין

 יודט אמה שאין הס״י שכחכו ט״ד וניל .כו׳ מאמרו
 ואינו כמלך מורד שהוא מי דכאמח מצוח של שכרן מחן

 טל מטניש אינו הש׳׳י רק מימה חייכ הוא מאמרו פושה
 אכל כדכריהס טיין הקדמונים שכחכו הטטמיס מן מ׳ט
 צדיק לכל הניחן השכר הטנין אך כנדל הטוצש ל״מ טל

 אותה ואהכחו קונו כמצות ושמחתו זריזמו לסי וצדיק
 שארז״ל ט״ד יח׳ מאמרו נגד הצדיק טושה שאפי׳ ויש

לטכוד דוד כקש שארדל וט׳׳ד ט׳ לשמה מכירם גדולה

לצבי
ט כו׳ 1ט״  חושש והי׳ כוראו את אהכחו שמחמה ^

 יומר ומחדכ מוכרח הוא ית׳ שמו יחולל שלא ית׳ שרצונו
 הס׳׳י שכמכו ופיד ט״ז טל ימ׳ וציויו מאמרו מן לקיים
 לו הי׳ שאטפ׳׳כ מאחר חון כנים שוכו קול הכת כטנין
 שכמוכ כמו כחשוכ׳ החפן ים׳ רצונו לקיים כמשוכ׳ לשוכ

 רדל שכוונו וזו חפן והוא רצון והיינו כו׳ אספון לא כי
 ריח אשה וטדז כנ׳׳ל מקום של רצונו טושין כאמרם

 ורצוני מאמר ומקיימים שאמרתי לפני רוח נמת ניחוח
 שהנחס אך לקיים מחוייכים שמאמרי וזריזות כאהכה

;רצוני כהמאמר שמכוונים רוח

שמיני פרשת
י1 (השמטה) ח  למלואים שמיני פרש״י השמיני כיום י

 ידוט כו׳ נטל טטרוח ופשר כו׳
 אמווין כקרוכ כ׳׳ה הוי״ה שם הארת הוא שכמשרי

 וידכ הוייה משם י׳ הארת הם י״כ טד ימים י׳ דהיינו
 משם ה׳ הארת שאחרץ ימים הד׳ טם ולכאן לכאן טולה
 טל^ה אימא אנהירמ יומא דכהאי משוס כ״ה הוי״ה
 דל׳׳מ ריטין מרין והן .ולכאן לכאן ומולה מחאה לאימא
 הוי׳ משם ו׳ הארת סוכות של ראשונים ימים וששה

 שליטס הוי׳׳ה משם אחרונה ה׳ הארת רכה והושטנא
 ששם קרוכ כהיומו כו׳ כהמצאו ה׳ דרשו פי׳ וזו הלכנה

 כגלגלת הוא שניסן וידוט אמווין כקרוכ זה כחדש הוי׳
 ״השמים ״ישמחו כסדר כה השולטמ הד׳ ושם דרחל
 כשמ׳ אית רשימין יומין כלק כזוהר וז״ש ״הארן ״ומגל
 משטטין רוחין דאינון משד ויומי ניסן יומי ואינון

 ניסן שוין זה כטנין לכן .טכ״ל דאצטרך לאמר ופקדין
 ולהפך. הסוכות מחג המצות חג ט״ו ט״ו דילפינן ומשרי

 רומזים שניהם כי הזה לחודש וכטשור כמשרי כמיכ ולכן
 שכמשד כירהם ההפרש רק כיה. הוי׳ משם י׳ הארת טל

 וטשור . לטילא מממא מלכוס מן ממחלת י׳ הארש
 דין שהוא חוזר אור נק׳ וזה כסר הארת הוא לחודש

 לשק משרי החודש ולכןנק׳ כר״ה מלכיות אומרים ולכן
 ממלה כמחשכה ממשה וסוף למפרט שהאמדן משר

 דר״ח א׳ וכמס זה להפך ניסן אכל . כר׳׳ה והמחלה
 בזוהר כמכואר מלכומ הוא טשור וכיום כמר הארס
 י׳ נק׳ ולכן ישר אור נק׳ וזה קיימא כטשיראה טשירי
 כזוהר שכסכ וזה כמר. טל רומז היום אומו נטל טטרוח
 דלכקהוא לכון איהוואנאמסרימ דילי לכם הזה החדש

 אכ״י״כ דאמוח כסדרא הוא דלכון ירחא .כאמגליא
 אכל • דאמוויז כסדרא ואיהואכ״ג כו׳ רזא י״כ דאיהו
 מסיפא משרק ל׳ משרי דאתודן כסופא שכיטאה ירחא

 מדה״רושמפהלמה״ד הקדים רז׳׳ל ודש טכ״ל לרישא
 קודם ואכ״ג • כו׳ ד׳ק ג״ר כ״ש דא״מ א״כ דהיינו

 חדשים כ׳ סוד והם טמם ומשומסים מש״ר לאומיו׳
: השמטה) (ט״כ וניסן משרי

̂־יכו רר



דלצביישמינייצמחה׳ ס

 כסב אומם צוה לא אשר ה׳ לסני רסr אש וימדבו
 ונרמס וכן אומס צוה לא אשר בעה״ט י

 עכ״ל כו׳ צויסי לא אשר ם השס צבא לכל והשסמויס
 צוימי לא אשר כסשושו ראם רבדו qסו ונ״ל לשונו וע״ש

 שלא צדסי אשר הל״ל להם להשסחוס שלא שצוה דהיינו
 להשסמוס צויסי לא אשר הפירוש להיוס ומוכרח לעבדם
 מגדולס לאוה״ע כי כך ולא כך לא צלל צוה שלא דהיינו
 רק כמשז״ל לע״ל שלמענו כמו רנו גדולס ניכר העבד

 צלם קדישא הדיוקנא שמשפילים מפני נאשר לישראל
 הש״י צוה לא אעפ״כ ואמנם פניהם על אשר אלהים

 עבד שמגדולס כד השמים לצבא דוקא שישסמוו לאוה*ע
 אמסלא להם ויהי׳ להם צוה שהש״י יאמרו שלא כדי כו׳
 לכן כו' עבד שמגדולס כדי כוונו ולא 1ע״ שעבדו מה
 אע״פ באמס כי כו׳ צוה לא אשר בכאן וכן כלל. צום לא

 ההדיוש מן להביא מצוה השמים מן יורד אש שהי׳
 הןאס בפעם אוסס צוה שלא רק הדין, נכד עשו ולא

 כימי עולם כימי יהודה מנמס לה׳ וערבה בילהוט רבן בפני הלכה שהורו וכשמדל להביא
 ומאכל ה׳ מלפני אש ומצא בו שני משה י

 ביי וכל שנא׳ שלמה כימי קדמוניוס וכשנים העולה. אס
 מולם ימי ויזכור עדש ונ׳׳ל .עכ׳׳ל האש ברדס רואים
 ועמה למשה הש׳׳י שאמר מפני האלשיך ופי׳ עמו. משה

 חסן היה נמצא בדול לגוי אומך ואעשה כו׳ לי הניחה
 מתפלל היה לא שאם באו״א עוד . עמו משה שיהיה

 גרם ומשה עם ממציאות מתבטלים הי׳ עליהם משה
 כל פי׳ יבנה מסד עולם פסוק עיד ול״נ עמו• שיהיו

 היה לא אם כי הם העולם בשביל ולמטה ממםד המדות
 ומי אהבנו ומי ורחמים ודין חסד ישפיע למי סולם

 . עולם בלא אפי׳ הוא ויודע מבין מכם אבל ייראנו
 בשביל ר״ל המה מעולם כי וחסדך רחמיך זכר וזהו

 להעולם. ידם טל שמשפיע רחמך זכר ולזה נאצלו העולם
 הבנין ימי ששה נק׳ ולמטה מחסד הנ״ל שהמדות וידוע

 מעשה כל משאז״ל וידוע העונמות כל בונין שהם ר׳׳ל
 המורה אס ישראל שקבלו עד מתמוטטים היה בראשית

 לשום שאין ידוע כי לארן והורידו משה עמד עד״ש וזה
 מתמוטט׳־ם היו ולכן בשורשו דבקות לו יש אא״כ חזוק דבר

 ישראל וכשקבלו מהרקיעים למעלה השכינה כשנסמלקה
 ולזה העולמות לארןנממזקו השכינה והורידו המורה את
 העונ׳ נברא לא וזשארזיל (ע*ם)משה[עמו] עולם ימי נק׳

 אם לכממלה נברא היה לא בודאי כי משה בשביל אלא
 לכתמלה. נברא שמזקו משה ובשביל להתמוטט סופו היה

 ביצקוט הועתק במדיא עדש עמו משה שנק׳ והטעם
 אומס ברא הוא כאלו משה של ושכרו וז״ל ע״ב. דכיח

 במשה המקובלים ועדש עכיל כו׳ עולם ימי ויזכור שנ'
 נגד משה שקול וזה ישראל נשמות רבוא ס כלולים היה
ישראל שגס qוא הנגלה. והם הנסתר הוא רק ישראל כל

 וזיש • כנ*ל ברא שהוא העיקר משה מ״מ התורה קבלו
 העולם. נברא שבשבילם עמור׳׳ל משה עולם ימי ויזכור

 נשתנה מה חז״ל עדש יהודה מנחת לה׳ וערבה וזהו
 מעלה עני מנחה להביא דרכו מי כו׳ נפש בה שנ׳ מנחה

 ונשאר נאמר ולעמיד לפני, נפשו הקריב כאלו עליו אני
 ותצא שנ׳ כרל משה כימי עולם כימי ודל עני עם בך
 בשלמה• וכן עשיר קרבן שהיא העולה את ה׳ מלפני אש

 לעמיר יהי׳ כן בארן השכינה השראות הורידו והם
, בב״א מנחה ע״י

ם ו ד י י ה לתשועת ודומם ויחיל טוב כתיב אהרן. ו
 שיהיה צריך ולפעמים דצח*מ הם המדרגות כי

 ירגיש שלא כעפר ונפשי ע״ד דומם במדרגות האדם
 ית׳ מדומיו אמר יהרהר שלא או מבירו שמצערו בצערו

 הצומח ממנו נטל אס בצער מרגיש שאינו הדומם כמו
 דומם למדרגות א״ע שהביא אהרן וידום כתיב ועד׳ז

 שנתייחד ל3ק שכר ומה שתיקתו על שכר קבל וסרש׳׳י
 לדומ׳ מדבר ממדרגת א״ע שהוריד ע״י ר״ל הדבור, עמו

 מלה ועדיש כ׳י. שכינה דבור למדבר, מדומם נתעלה
 נטל כי וידום בדד ישב ועד״ז במרין־ משתוקיתא בסלע

 וז״ש הדומם. משא עליו המשא נטל כמו נטל סי' עליו
 כשביל ויחיל סוב ר׳ל ה׳ לתשועת ודומם ויחיל טוב

 א*ע שמביא וריל עצמו בענין ודומם כיי ה׳ תשועת
 שיתייחד יהייט ס׳. לתשועה יזכה ופייז דומם למדרגת

 שהוא לשאול יודע שאינו ועדז כ׳׳י ה׳ הדבור עמו
 : כו׳ לו פתח את דומם במדרגות

ש ר ד מ  ימול השמיני וביום הליל מאי אהרן וידום ט
 זכות באיזה במדרש דאיתא ערלתו בשר

 באיזה מקשה מאי וקשה מילה בזכות לפנים אהרן נכנס
 הזכיות כל הענין אך רב־ם זכיות לו היו והלא זכות

 הקדימני מי ס״ד קדימה בהם להקב״ה יש שבסולם
 ולכן .כו׳ טלית נמתי שלא עד ציצית כו׳ כלום ואשלם

 באיזה ר׳׳ל ה׳. אקדם במה עי׳ד נכנס לא הזכיות בכל
 כ׳׳ז כי כו׳ בעולות האקדמנו לה׳ קדימה לי יהיה דבר
 קדימה נק' אין בגופו שהוא במילה אך קדימה אינו

 לאדם נחשב אין וזהו הקב״ה שברא הבריאה אם כי
 מילה מצות ולכן כד נברא שלא לאדם לו טוב ע״ד לטובה

 מיל׳ בזכות ולכן הקב׳ה מל לאדם קדימה הוא שמקיים
 איסא שם כמדרש אך .הקב׳ה של פניו להקדים נכנס
 משמע בן לו נמתי שלא מד לפני אדם מל כלום וז׳ל

 להקביה. קדימה בזה ויש בנו שמל על לאב ההנא׳ שטובת
 ממך גדול אני ליצחק אמר שישמעאל במדרש ואימא
 וחצי למחות יכול היית ולא ימים לח׳ נמול כו׳ שאתה

 אומר אם ואני מאיברים בא׳ אתה יצחק אמר שנים לי״ד
̂׳מך שחוט הקב״ה לי  השטן בא מיד עושה אני לפני יי

 י״ד בן נימול יצחק היה אם ונמצא עיש עליו וקטרג
מדול להנסיון צריך הי׳ ולא .׳ בשטן כח הי׳ לא

וסימה



לצבישמיניה צמח

 ימחו כימ״ש הג״ה
 שממקדש ר״ל ק״ש טל

 של מפורמנומן שמו
 משכר כמו רשטים
 בריאת וטטם צדיקים
 רק הי׳ לא הטולם
 וטעם ישראל בשביל
 ח״ל וז״ש כעיקר
 במסשבה עלו ישראל

. טעמים בבתי׳ ר*ל

 שצימול מאמת אך כצ״ל קדמה לו נחשבת המילה והימה
 גופו כל למסור צריך והי׳ למס״נ לו נחשבת אין לח•
 השמיני וביום הל״ל מאי ווהו הגדול שמו קדושת על

 והורה אקדש בקרובי ה׳ דבר אשר הוא איל שמשה ריל
 יכול הי׳ קיה על נפשם למסור צריכים שהי׳ וה שענין
 ולא ימים לח׳ אותם שמל הראשונות על לתהות אהרן

 מילה במצות פוטרם והי׳ גדולים שיהיו עד המתין
:אהרן רדום ואעס״כ גופם כל מלהמסר

 ומה שהקשה מה בזוהר עי׳ כו׳ משת אל ושכר *'יין
 דאמרו הגמרא מן קשה מ״מ אבל שם שתי׳

 הענין אך סקחין וריחני חמרא
 לא הקב״ה אמר שאז״ל ע״ד

 לא אמר וביעקב טעמ׳. בסבי
 סם הטעמים עצה בדרדקי
 טעמי׳ בקין כמשרזיל בחכמה
 שיש אך למטשה הלכה הו׳ והעצה

 להמיר כמו לאיסור טעמים
 איך קמ״ל טובה עצה ע׳׳י מימ
 ית׳ להבורא כבוד יותר שיש

 חמרא מ״ש והנה הלכה הדרא
 הוא הפקחות פקחין וריחני

 חמרא אגברו כמשזיל להטעמים
 . וטעמים סברות והיינו מלה דלימרו היכי כי אדרדקי

 שמה וכמשז״ל מפסיד ואדרבה מועיל היין אין לעצה אבל
 רז״ל עד״ש זקניס ע״י דוקא הוא והעצה יורה אל רביעית

 בהם אין טעמים אבל כו׳ סמור זקנים לך יאמרו אם
 כו׳ אטעם אם אמר ברזילי גם יקח זקנים וטעם כמיש
 ימחו מ״ש כי עצה בדרדקי ולא טעמי בסבי 'לא וז״ש
 לעולם שאיא וכשם מקום היא ה׳ עצת בו הי׳ לא מ׳

 משת אל ושהר יין וזיש ישראל. בלא א״א כך רוחות בלא
 הטמא וביום הטהור ביום להורות צריכים הכהנים כי כו׳
 נקרא וזה כו׳ יגידו אשר הדבר עיס ועשית וכמ״ש כו׳

 מענין מש״ש בשל״ה ועיין לזה בוגד והיין כניל עצה
: ע״ש כו׳ יין שתיית

 לרש״י דקשה המיתה מן נותרים פרשיי הגומרים
 לי למה ועוד נותרים ל׳ במחצה שייך שאין

 למי נחלתו לשארית שרזיל עיד היא אך כלל נותרים
 נו׳׳א שממו שראו המיתה ומן כו׳ כשירים עצמו שמשים

 עדיז אהרן וידום וכמיש כשירים עצמן כעיני הן געשו
 • פשעיו כל ממנו מעבירין כי נצולו ולזה בהם הי׳

ת  את הפרסה וממפריסי הגרה ממעלי מאכלו זה א
 הגמל את במדרש כו׳• הגמל את כו׳ מאכלו לא זה

 מרומם נבוכדנצר אלא לרקב״ה קילוסין שמעלה בבל זו
 מאכלו לא זה את אמר איך לפי״ז ויקשה ע״ש כו׳ ומשבח

 שמעלה הרמז הטניןעיד להקב״האך קילוסין מעלה הא
העודפו׳ הבורא מומס לגו טל מעלה שאד׳ מה מרמז גרה

 הקודמות הטובות על להגורא ושבח הודה ונותן עליו
 שער ובמו׳׳ה פרס. מל׳ הוא פרסה מרמז פרסה ומפריס

 הבורא חובות לשלם א״ט מוצא איני בקיצור וז״ל עב״א
 סל במלות אודנו כשאהודנו מפני בהודאות טובתו על

 התמדת על בההודאה וכונמי ומחשבתי עלי. טובו גודל
 הטובה מתוספת נואש כוונת לא עליו ולהוסיף הטובה

 לפי״ז נמצא ו׳ פרק שהאריך עיש והתמדתה
 את וזהו • שבפה ההודאות מבטלת הוא פרס הגקשת

 להקב״ה קילוסין שמעלה הוא גרה מטלה כי הגמל
 את מלבו ומשכח פורס שאינו ר״ל מפריס איננו ופרסה
 שאין לכם הוא טמא ממש בקילוסין אין לכן פרס הבקשת

 עוהיז. הנאות נקראים פרסה כן.עוד לעשות לב(כן) לבם
 שמעמידו אדם של ממונו זו ברגליהם אשר היקום עד״ש

 וחציו לה׳ חציו פורם שאינו מפריס אינו רגליו על
: כר״א לכם

ד ל  כו׳ אזנו יאטם חרש פתן כמו הפקוק ע״ד י״ל ע
בס׳ שכתוב ע״ד כו׳. בפימו שינימו הרס אלהי׳

 גזיוי דהו״ל אודני קרני למבעי בעי הוי גמלא בע׳מ
 הלסתות שיני להם ן א גרה המעלה שהבע׳׳ח מניה

 הגמל ולכן קרניים להם נעשה התולדיי עצם אומו ומן
 למבעי ובעי גבורה רוח הוא קרן ר׳׳ל למבעי(הג״ה געי

 כנ׳׳ל) רחבה נפש ר״ל שן במילוי שינים לו שאין קרני
 גזוזי להיות לו ראוי שהיה ואודני לו הודו ולא קרני
 האוזן של הסחוס מן והוא ניבי ליה אית גמלי כי מניה
 ומאיזה .אזנו יאמם חרש פתן כמו יאמר ועדז ע׳׳ש
 רשעים קרן רוצה שהיה בודאי אודני מניה גזוזי ענין
 אין במילוי שינים להם כשיש כי בפימו שינימו הרס לכן

 רשעים שיני יאמר ועד״ז קרני׳ לשאלת מקום להם
 ואף יאמר עדיז וכן אגדע רשעים קרני וכל וכן שברת

:כס שיניו את הקהה אמה  ע״ה ולא חטא ירא בור אין שכתבתי עיד באו׳א עוד
 קאמר ולא עיה אמר ולא בור אין מיש מסיד

 הרמבים עדש עיה אין או בור אין לישנא בחד במרווייהו
 מדוח ולא מכמה לא בו שאין בור המשניות בפירוש

 קצת לו יר\ו אבל שכליות מעלות בו שאין הוא וע׳׳ה
 גזרה כו׳ בור אין נקט בבור ולכן עכ׳ל המרות מעלות

 נקט ובע״ה חטא ירא שיהי׳ לעולם שנמנע מוחלטת
 אפשרי אבל עתיות נמנע שהוא חסיד ע״ה ולא לא לשון
 שינוי לפרש עפ״ז ונ׳׳ל חסיד ויהי׳ השכלית שילמד הוא
 מעלה כי הגמל אח ני שנ בס׳ בכתובים זו בפרשה לשון
 כו׳ כי השפן ואת כי׳ מפריס איננו ופרסה הוא גרה

 בראשית מעשה כל ארז״ל כי . כו׳ יפייס לא ופרסה
 באדמה מצינו והנה פירושו במ״א וכמ״ש נבראו בצביונם
 ארז׳׳ל וגם ט״ש בחומש רש״י כמ״ש מדמה ששינתה

 בבריאתס נתרצו שלא מזינן נמצא כו׳ קרני בעי גמלא
איננו גמיל במי׳ ג׳ בזה שהי׳ ואפשר שנבראו כמות שיהיו



פהלצבישמיניצמחה׳
 גזרו ממלה של שכ״י כדל איי! כלשון נמואלס מפייס

 מסריסכמומלס. אינה לכן נתרצה והוא מפריס יהי׳ שלא
 מסריס יהי׳ שלא גזרו לא שלממלה שכיד שפ״ן ב׳ כתי׳
 ל״א ל׳ יפריס לא ופרסה וז״ש יפריס שלא כרצונו והוא
 שיהי׳ יטל הי׳ הכריאה שכנוכט כנ׳׳ל המחיי נמנט

 ששינתה הפריסה לא ופרסה הארנכת ג׳ כחי׳ מפריס
 וז׳ש כרל אדמה כמו שלממל׳ הכ״ד מגזרת מדתה
 נרה מעלה ואיננו קאמר ולא יגר לא גרה והוא בחזי׳׳ר
 גרה והוא וז״ש להתיר! חזיר עמיד שארז׳׳ל למה לרמוז

 גרה• מענה שיהיה יוחזר לעתיד כי העתיי נמנע יגר לא
 כו׳ יגל לא וגרה כו׳ פרסה מפריס כי האזיר ואת

 עעס אינו שזה פרסה מפריס כי ל׳׳ל לדקדק ויש
 אך כו׳ עמא יגר לא גרה כי כקיצור הול״ל לטומאה

 כחזיר טלפיו שפושט ארוס זה החזיר את כמדרש עדיש
 שמכפניס כזה רצו אני כשר לומר טהרה סימני מראה

 סימני מראה ומנמק יגר ^א שגרה טומאה סימני לו יש
 כמו כתוכו רע שכרו ממי שגרוע ספק כלי וזו סהרה

 פרסה שמפריס וא״כ לשלום דכרו יכלו ולא על שפרש״י
 שלא ר׳ל תאכלו לא זה את וז״ש יותר טומאה סימן הוא
 מי זה והענין . ע׳׳ש ויצא כס׳ וע*ל זו מרה לכס יהי׳

 מכחון טהרה סימני מראה אזי לשמה שלא תורה שלומד
 מעלה שאינו טומאה סימני לו יש וכפניס המורה עס

 שהוא התורה עס להש״י קילוסין מעלה שאינו ר״ל גרה
 ולחון השפה מן דואג של תורתו חז״ל וז*ש וכנז״ל לומד
 המטונפים כמכואוח כד״ח מהרהר שהוא לאדס כא ומזה
 אזי לנוינוף וכשכא כחיצוניוחיו רק הוא שתורתן מפני

 שהטכעיח כמו שלו התורה את מעוררים החיצונים
 טהרה סימני שס ולהראות טינוף כמקום לשרות נחזיר

 מהרהר לכן כנ׳׳ל לו דומה הוח לשמה שלא שלומד ומי
ת שס ד  מפני מאוד כזה ליזהר הס״י כתכו ולכן כ

 שלא וכלמוד ח״ו הטומאה אל הקדושה מן מוציא שהוא
 ויש ח״ו כו׳ מהקדוש׳ שמוציא כן כמו עושה הוא לשמה
 כמכואוח ד״ת לו כאיס אס כחשוכה להרהר לאדם

 לשמה שלא כתורה פוסק הוא שכודאי על המטונפים
 טינוף למקום כשכא מעצמו אזי לשמה שלומד מי כי

 לכית כשכאה אסתי כמו ממנו מסתלקין ד׳׳ת הרהורי
 : כידוע השכינה ממנה נסתלקה ועי״ז הצלמים

 עלהארן השרןהשורן ככל נפשותיכם תשקצואת
כו׳. והתקדשתם כס ונטמתס כהס תטמאו ולא

 אני כי כו׳ הרומש השרץ ככל נפשותיכם את תטמאו ולא
 השינוי׳ ועל הכפל על נשאלתי מאמ״צ. אתכם המעלה ה׳

 הש״י שכריאת הידוע ע״ד ואמרתי . הללו בהפסוקיס
 נלמד הרע ומן ורע טוג מנחי׳ ננראו והנמלים השרצים

 יחכמנו השמים ומעוף ארץ מכהמות מלפנו וכמ״ש הסוכ
 מעיפוש נכראו ונמליה ס שהשרצ הפילוסופים וכמ״ש
וזו המשגל תאות נהס ואין ונוקי דכר ע׳׳י ולא סאויר

 חכמות כמה מהס ללמוד יש עוד שכהס טונה מדה
 מיי ההעלאתן וזה וכיו״כ כו׳ עצל נמלה אל לך וכמ״ש

 אכל . מדצח״מ אכילה ע״י הטהורים דכריס שמעלין
 מחדמיס שאינם שקן משום השרצים נאסרו כאכילה
 בהס• תטמאו ולא כו׳ חשקצו ולא וז״ש כלל כקדושה

 וטינוף רפש המקלח צינור וסותם מישמטמטס עד״מ
 וז*ש וטינוף כרפש מחטמטמח הכלי אזי טהור ככלי
 השיקוץ אח ולסתום לטמטם תאמר שלא כהם תטמאו ולא

 שהוא סהור הכלי כי כס ונטמחס כי אכילתם ע״י שכהס
 והתקדשת׳ תעשו זאת אך כהוא כהשיקוץ יחטמטו׳ יםשכס

 והסוג החכמה את להעלות שלכם המחשכה כקדושת
 יתקדש שלכם המחשכה קדושת התפשטות שע׳׳י שכהס

 ולא כו׳ קדושים והייתם גדר עד הקדושה תפשט 1
 ככל לעיל שפרש׳׳י ע״ד הרומש השרץ ככל כו׳ תטמאו

 שלא כו׳ שכפולין היתושין את להוציא הארץ על השרץ
 נאכמיו ושרצו העולם לאויר משיצאו אכל האיץ סל כרצו

 מתסמאי׳ הטמא אויר שע״י הוא והטעם עכ״ל ע״ש כו׳
 ר״ל מאמ״צ אתכם המעלה ה׳ אני כי עז״א ומתשקצים

:ישראל pא אויר לקדושת העמיס טומאת מאויר

תזריע פרשת
 תחלה מזרעת אשה כר. זכר וילדה תזריע כי

 הודיפט נ״מ למאי המפרשים והקשו זכר יולדת
 אוי המזג סוכ׳ כשהאשה כי הידוע ע״ד ונ״ל ככאן. זאת

 שהוא לנעלה אהכתה גודל מחמת לנעלה כשמזדקקת
 ומסר להזריע ממהרת אזי כעיניה ונפלה ונשא חשוכ
 א*פ כלל חושכת אינה לנעלה נ״ר לעשות מחשכתה שכל

 להפך ואס זכר כדמות הולד צורת נחקק חאוחה למלאות
 צורת נחקק אזי חאוחה למלאות א״ע רק חושכת שאינה
 כ*י שאנחנו כהעוכדא עד״ז והנה נקנה כדמוח הולד
 כשאנחנו והנה כ״ה למקום נוק׳ כחי׳ סגולחו עם

 כל אזי כראשיחה דלתחא כאחערותא חחלה מזריעים
 מחמס וזה דכורין הס עושין שאנו המע״ט וכל ההשסעוח
 שכשפלנו פסוק סל כמ״א וכמיש נו1עצ; כעיני שלוחינו

 כו׳ביתה כיתה הליכות צופיה ס׳ פרשתי ז ועד׳ לנו זכר
 צופיה וריל כיתה את לשמש שכהולה מחוך חז״ל ל׳ ע״ד

 להזריע וממהרת כיתה הליכות וחושכח מסתכלת
 מצלות לחס שהוא החאוס כקשת היינו עצלות ולחם

 אוחה להזריע ומתעצלת תאוחה הפסק על שמתייראת
 שיולדת ר״ל ויאשרוה כניה קמו לכן תאכל לא החאוה

 הזוהמא מן כאה היא והחאוה ע״ז ויהללה נעלה זכר.
 וו״ש כאה. הנדה טומאת ומזה כידוע כחוה נמש שהטיל

 ט ימים שכעת רק וטמאה זכר וילדה תזריע כי אשה
 וטמאה כו׳ תלד נקנה ואם אכל זוהמא כלי אעפ*כ א״א

חסמ עלינו גמי כי פסוק פרשתי ועדז כו׳ שכועייס
ואמת



לצבי•תזייעצמחה
 שעמדה והיא בסירוש בהגדה עמ״ש כו׳ ה׳ ואמת

 והגקבה גבר שמתאה הי׳ מצרים גאולת שענין לאבותינו
 ממאה מחלה מזריע וכשאיש ע״ש נצבה וגס קמה עמדה

 חדשה שירה ביצי״מ ולכן נקבה ונעשה הנו«ק עפת גבר
 וזו זכר שיר חדש שיר ויהי׳ גבר עילאה ולעתיד לנו״ק
 מילאה ע״י תהי׳ הגאולה ולעתיד מצמח מארן חמת
 ה׳ ואמת יעי״ן חסדו סלינו גבר כי וזו החסד בחי׳ נבר

 וקצרו לצדקה לכס זרעו וזו בלבד תצמח מארן ולא לעולס
 עפת עי׳׳ז תחלה זורעיס ב״י שאנחנו ע״י כי חסד לסי

ה את הללו וז״ש חסד שהוא וכר ונולד גובר הזכר
 גבר כי עי״ז תחלה מזרעת אשה ויהי' כו׳ גויס כל

 '^ד אס וראו נא שאלו הפסוק פי׳ ועד״ז מסדו עלינו
ש. זכר ע׳  לבי בכל ה׳ אודה כשוק פרשתי ובזה כו׳

 הנז״ל לס כי עליון שמך אזמרה בך ואעלצה אשמחה
 גבר עלאה אזי ליוצרם נ״ר לעשות דלתמא באתערומי׳

 עפת גבר שתחאה עשה כ זכר ונולד המסדים עפת
ם מן יונקי יא הסע אז הנו״ק  האומות ועומדים הדנ

 אזי צבר שמילאה לעתיד אבל כו׳ פנינו וסר דור בכל
 ויעו ה׳ שס את ויהללו הקדוש־ סחת ׳ נכנע האומות כל

 האומות הס ס גו כל ה׳ אס הלנו ומ״ש לעבדו א׳ שכס
 אום ונקראו רונזנותם הוא החומיס כל שבחוהו הגופס

 עלינו גבר כי .כנ״י בישראל כד״א שצ־ס כנסיה ר״ל
 האוה״ע מהס שיינקו בעולס די! שוס ישתאר ולא מסדו

 לענין ונחזור ישראל אמצעוח פ״י ה׳ שס את יהללו לכן
 דותה נדת כימי כנ״נ ימים שבעת ועמאה נפי ראשו!
 ז׳ לבד נדה בעומאת רק עמאה שהינה יל ר מעמא

 הלידה מצד יותר ונא מהנחש זו־מא כקבלה ש ע ימיה
 הערל̂ר והיא כנחש מצד מח זו ישג״כ כי.זכר ואיעיפ

ד שדעמא !הל והיהמ!  כמו כנידה מצד ימס ז׳ ״
 וביוס אמר ז ע זה מעעס כבועייס כעמאה נקנה ביימח
 הרי׳שונים ימים ז׳ מחר נבזכר ערלתו בכר מול רשריני

נונד ,י! ת יש  הנ׳י כל וע*פ אחרים ז׳ וח'צ רמלה ל̂ו
 כנחתי שלא ר׳ל לבי בכל ה׳ ̂ חוד ל הנ ק רכה יבוחר
 והשמחה לבי בכל ה׳ אודה רק בנב המנוי׳ ־׳.ייוה שוס נלני

 נמצא בך ואענצה אשמחה רעונדא נ, לי ש כ המעמג
 ועפת תחלה דלתתח והתערותא השחר מעורר מני

 אזמרה וז׳ש גבר. ועילאה גוברת סח״ז הנאה ס החסד
 ועד״ז עלי ון על והחסדים הרחמים כשמך עניון כמך

 התעוררות ע״י ר״נ כו׳ עניין נחלהיס אקיא ק רכס ׳ פ
 מהסך אני עי״ז עלי עליון לאלהים קראתי ע׳י תחנה שני

 עפת עלי גומר אל אלהיס מן ונעשה למדכי׳ר מדה״ד
 או זכר ונולד עלי הגומר והיא התחנה רג כי החסדים

 חלהים הנק' ומלכות גבורה על ון על אנהים נקי בינ״ה
 עלי גומר אל והוא מסדיס ׳ בח עצמה והיא

 כל אחר שיצירתו כשס שמלאי ר א כ־ש״י א ב;!}(*
כלבהננה אחר נחפרשת תורחו כך ועוך חיה בכמה

 מעע ותנזסרהו עד״ש והפנין ועמש״ל פכ״ל qועו מיה
 שפל להיות האדם שצריך פי׳ כו׳ והדר וכבוד מאלהיס

 אתם כי עד״ש מע״ע וזו ית״ש פאר רוממות לפני ומטע
 פי׳ מאלהי׳ א״ע. ממעעין שאתם בזכות ודרז״ל המעע
 בא זה ומנח למעע א״ע לשיחזק צריך אלהיס מלפיי
 בצלם שהוא האדם כל בפני רוח שפל שיהיה לדרג׳

 במעשה תמשילהו חעערהו והדר וכבוד זה ומכת אלהים
 בהולדו qתיכ ועהרה עומאה דיני באדם יש ולכן ידיך
 מכל כלול ושיהיה רגליו מחת שתה כל שתהיה כד

 שיצירתו כשם !ז״ש והעמאיס העהוריס qועו חיה בהמה
 יתגאה שלא בשביל כלומר qועי חיה בהמה כל אמר

 ועומאחו עהרחו דיני היינו נחפרש׳ מורתו כך שם כנזכר
 ימגאה שלא כדי qועו חיה בהמה כל אחר נמפרשר.

 כו׳. ידך במעשה תמשילהו שכו המע״ע ובזכות עליהם
 והדוה שהוא חעמא דותה נדת כימי רפסוק פי׳ ופד״ז

 בחוה נחש שהעיל זוהמא ע׳י לדו״ה הו״ד שנהפך בנדתה
 שפלות סל מורה זכר והולדת הגאוה עוץ נמשך ומזה
 השמיני וביום הוא תקונו כי ׳ל כג לנו זכר שכנ׳פלנו בנז״ל
 שנקר׳ המלכים מז׳ ה״ח מלך שהוא ערלתו כשר ימול
 ירך על חרכך חגור פסוק בענין בזוהר ועד״ש כדר

 וז־׳ש ע״ש לק״ת בסי וכמיש ע״ש כו׳ והדרך גכורהודך
 הקב״ה של נאים מעשים איז־ לר״ט המין ששאל במדרש

 ע״י הוא העיקר כי ב״א של ר״ע והשיב ב׳׳א של או
 הפשיה פולס עשיות כי כס כנזכר דלחמא אחערותא

 עליונים קדושי לפני הש״י כמעשה ותפארת דר י אינה
 ההתפארות רק ארן יושבי qעינו לסבול יכולים שאינם
 ליוצרם נ״ר לעשות התחתון ההתעוררות ע״י רוא וההוד

 ארז״ל ועד״ז . רומה שרם לפני הש״י מהפאר יבז־
 : ע״ש כו׳ וארן שמיס ממעשה קיס צד מעשה ני־וניה
ד ו  אמר וז׳ל בעה״ע כסב כו׳ מזריע כי אשה ב^ו״א ע

 מוכן אתה הרי מעשיך תעיכ לא אם לילד הקב״ה
 מעיב ואס שאח״ז בפרשה האמור כו' ויישפמס לשיייס
 האמורים qועו וסיה בהמה כל בשבילך ברחתי כרי דרכך

 אדם נברא למה שארז״ל ע״ד ונ״ל עכיל זה שנכ.י בכרשה
 לו יאמרו יתגאה שאס נדי ועוך ה וס מה ב כל אחר

 בראו, ואח״ב מזונותיו כתקין ארז׳ל ועוד יתישקדמך.
 במחשבה מעשה qוסו ישראל בשביל נברח שהעולם ׳ וס

 מורה לבסוף שנברא מה אזי צדיק הוח אס נמצא הסנה
 על מורה לאו ואס ,מחלה במחשבה שהיה בותו חש טי'

 . לבסוף נברא לכן מכולם ושסל פסוח שהוא פחיתותו
 תעיב לא ואס שאת תעיב אס הלא כסוק פרכת׳ והנה

 גדול קין ויאמר כו׳ תשוקתו ואליך רוק חעאת לפתח
 הלא זה מאי וגס בפסוק הרבה לדקדק יש מנשוח עוני
 . פעא לא סדין הלא הטון לך ואכפר שאת ׳1כ אס

 לא אס לתלמידיו א׳ פרוש אמר במו״ה טפמ״ש !נראה
שהוא במה עליכם מפחד הייתי עונות לכס יודע הייתי



סולצמתזריעה׳ צמח
 א״ל מהפונוש גדול הוא מה לו אמרו השוגוש מן גמל

 מש׳׳ש מושה אדם אם נמצא ט״ש וההשנשאוש הגבכוש
 אם ת״ש . ופבירוש שונות מן ממור הוא סה ומשנשא

 מפני .הוא רש מט״ש מששה אפי׳ אם ר׳׳ל שאש ששיב
 לפמח שטיב לא ואם שבלבך ההשנשאות מפני שאת

 הבל אש כשהרג ואמ*כ כו׳ לך מזומן יצה״ר הלא כו׳
 כזה גדול חטא שששימי מה ר״ל מנשוא טוני גדול אמר
 ואמר טשה שקין א״י שבלבי מהמנשאוש מנשוא הוא

 פוני גדול וזהו ההתנשאות מן שונו שגדול הוא שלהיפך
 של בא שצרפש וידוש כן אינו הקב״ה אצל אבל מנשוא.

 . לשאש מוכן אשה הרי תיטיב לא אם וז״ש הרוס גסוש
 להשפילו כדי כו׳ בהמה כל אחר נברא הרי שישגאה ור*ל

 בהמה כל בשבילך בראשי הרי מטיב ואם הגסו' ר׳ל לשאש
ף1 ה ^  יאמר איך האלשיך הקשה אותו וטמא הכהן ר

 בבחירתו אומו המטמא הוא באלו אושו שיטמא
 כטומא׳ של כחו וממשט מכריש בהבטתו הכהן כי ושי׳

 נפשה הוא טמא ובאומרו הקדושה מאחיזות ומנזסרהו
 בא שהצרשש השנין ונ״ל באורך. ש״ש בידים כמטמא

 או הרוח גסות להסיר והפשולה הרומכנז׳ל גסות טל
 רשים בדברים מגסוסו להכניט השנוהאו בדרכי להדריכו
 כדי הרשטיס לפרסם מצוה וכמשרז״ל ולפרסמו להכריזו

 של אנכי שש כתיב טרלשו בשר ימול השמיני וכיום .אותו וטמא ולז״א הקדושה מחש להכניטו
 יש דהנה המילה זו ודרז״ל רב שלל כמוצא אמרמך

 נקרא ששלל שלל ל׳ של נופל אינו מציאה ימלש לדקדק
 שאל המדרש ש״ד הטנין אך . מבירו שולל שא׳ מה

 אין למה במילה וחפן הואיל איל כו' הרשט טרנוסרופוס
 שוררו אין למה ר״ט א׳ל . מהול כשהוא יוצא השינוק

 הקב״ה נמן שלא ושוד . חשכשו ואמו שמשיו לו יוצא
 בש׳ וכי ט״ש כו׳ ישראל אש בהם qלצר אלא ממצות
 המורה הרב בשם כשבנו כבר וז״ל אפרים פוללס

 כן ואינו היצירה סשלמוס שהמילה חשבו שהקדמונים
 כל ארז״ל כזה שפל ובאמת כו׳ המדוש השלמוש אם כי

 הרי אומן איזה פטולש של המוסיף שכל גורט המוסיף
 לא נאמר כזה וטל אומנותו כבוד ומפחיש גורש הוא

 יגרפבחקו לא אזי יוסיף כשלא דל מגרשו ולא תוסיפו
 וטדי פכ״ל ישי׳ש בכבודו ח״ו גורט אזי וכש־וסיף יש״ש
 מהול נולד אינו ולמה כוי נאים מפשיס איזה המין שאל
ט א״ל ל כו׳ משחש לו יוצא שוררו אין למה ד  בזה ד

 בכל ורמז בו להתגדר מקום לב״ח שנשן הקב״ס הראה
 בו יכנס שלא הסבור חשך כי ידוט בי בשבור דברים
 וכמ״ש ופחים מצינים מון ׳ש ביד והכל האוירי ומום הקור
 הקב״ה ורמז מהם ירחק נפשו שומר כו׳ ם ופח ציניס
 להתגדר נתן במילה ב׳ שמיס. בידי ולא אדם בירי שזה

 וליראה לאהבה ולהכניסה השאוש ממושרי הנפש לתקן
שמיס מילאת pח שמיס בירי הכל כירוט ב*ס ה׳ אס

 כל ש״ד כ״י כשלילשכבוד שהמילה מזה היוצא נמצא
 כנז״ל. ישראל לצרף כדי שששה רק כניל גורש המוסיף

 שזה אף ר״ל רב שלל כמוצא אמרשך של אנכי שש וזה
 חלילה יש״ש מכבודו שוללים אנו אין שכ״ס מכבדו שלל
 כמו וזו המילה. וזו מציאה כמוצא אצלינו השלל שזה רק
 אנכי שש וזהו שניים שימצאו במקום משוש שמניח יש

• כנ׳׳ל אמרתך של

מצורע פרעת
שמנעיס לפי סרש׳י טי לעיים שחי למשהו ולקח

 דברים פטפוטי מששה שהוא לה״ר טל באים י
 בציפצוף שמיד שמפטפטי׳ צפוריס לטהרשו. הוזקקו לפיכך

 טכ״ל. הרוח גסות של באים שהנגשיס לפי ארז ושן קול
 ׳1כ צדיק טל הדוברות שקר שפתי שאלמנה הפסוק פ״ד

 צריך לה״ר ששיקר מפני ישחרשון יששמקון במדרש
 כ״כ אין לו שומט ואין לחוד דבדבור ושמיטה דבור

 שהדבור במ׳׳א כנזכר ונוק׳ דכר ש״י נטשה נמצא שבירה
 אמר לכן המקבלש הנוד!׳ היא והשמיטה המשפיש הוא

 פ״ד שלשי טל פושליסרש ששניהם ישחרשו״ן ישששקו״ן
 להיר. מספרי של שקנשן מה אמרו לזה שלישאי לישנא
 בשורה יטסוק סוא ש״ש אם לשני יוצא פופל הוא מספר

 שורה ללמוד ששקונוכוא דל חיים. טן לשון מרפא שני
 המקשיבים ש״ת ב׳ וט״ד כנ״ל והשמיטה הדבור ומשקן

 והשמיט׳ הדבור שמתקנים ביניהם. שכינה בהלכה לזה׳ זס
 השמיט׳. טולם טס הדבור פולס לייחד למטלה וגורמים

 וישמט. ה׳ ויקשב רטהו אל איש ה׳ יראי נדברו אז וזהו
 ברוה׳׳ק דוד כרשו שכבר שקנה לו אין סיפר אומר ר׳

 כשאדם שכשכו ט*ד פי׳ . מלקוש שפתי ה׳ יכרש ש:׳
 ואין לגמרי מס האבר אותו אזי א׳ באבר הרבה חוטא

 שמשם ריל ברוה״ק דוד כרתו שכבר וזהו ,רפואה לו
 ואין משם דוד וכרתו כידוט האדם ללשון המיות מושפט

ל שקר שפתי שאלמנה אמר ולכן חיוש שוס לו  שהוא ד
 שכתב ט*ד הוא שטדבריס רואים שאנו ומה באמש אלם
 של והדבור שמיד שמפטפטיס צפרים ולמה הנזיל רש״י
 יהי׳ הס׳׳י שנשבו וזהו • פטפוט כאותו הוא לה״ר נטל

 הדבור מטולס אינם שדבריו מפני נובח ככלב נפיניך
ל המשנה בלשון חכמים שנו וטדז  המשנ׳ בלשון ששנו ד

 בהם שבחר ברוך .הדבור קדושת קנו שמשם הטליונה
 כשוב . מ׳ לשמה בסורה הטוסק בל רמ״א ובמשנתם

 שלא טל א״ר כוי. הארן אנדה מה טל ט״ד טו״א בס׳
 שלא שורה שלמדו שהוא מחלה. בשורה ברכה ברכו

 נהנו לא נמצא אחרת לפנייה או להתייהר רק לשמה
 כמ״שטלולא בשבילה. שלמדו הדבר מן רק השורה מן

 להיות צריכין שהברכות וידוט כו׳ בה למחוך קרדום
לא כי במורה ברכה ברכו לא ולק הנהנין פ״דברכס

מו ל



n n mלצבימצורע
ל לכן אמכה נמלי שהיו ממגה כמו  אץ אמש פרקי «

 מממיל כאן אכל לשמה שלא להיוש פאכשר מכרך
 כהם שנמר כרוך אמר לשמה כשורה המוסק כל רמ״א

 פטפושי מג כצפרים מצורמ של שקץ וזה וכמשיתס
:כנ״ל דכריס

 ולספחש לשאש כו׳ הצרטש ט גג לכל רמורה
 אמרשי הטהור וכיום הטמא ייוס להורות ולכהרש

 מד״ז כו׳ טהור טהור שאמר נחמני כר רבה כסנין
 לשמר קדמה כהרת אס דרקימא כמתיכמא מיפלגי קא
 לאשרייא חמן אתר ונטיל קדים א’םט כי אמרתי טמא לכן

 לכן ושטר דסט״א הנגט הוא והנהרח דקדושה סטרא
 נקי כטמר רישי׳ ושטר כד״א טליון לובן שמר טל ממז
 הסט״א מהכרית הוא נס בודאי קדמה וכשהבהרש כוי.

 ואם כידוט כחדר טלפיו ופושט טהור א״ט המראה
 קדים רקדו' פטי־י׳ כי טהוי לכסרת קודמת לכן שטר
 אומר הקכ״ה ספץ ׳א סט שרי לא ותמן אחר ונטיל
 מ״ט יש כי טמא אמרי דרקיט מתיכחא ומלהו טהור
 למכמיס משור והדכר טמא פנים ומיס טהור פנים

 א״טלסטרא שמכריט׳ ט״י היא וההכרפה להכריט
 אומר כמדה״ר הקכ״ה וז״ש דשמאלא לסטרא או דימינא
 אמרי טמא אמרו מדה״ד כמלי הם ומתינתא טהור

 שהי' ובאהלות בננטים יחיד אני דאמר רכ״נ נוכח מאן
 נגטים המביאים הדינים את ולהכניט להכריט יודט

 ט׳ שדרו סולם של יחודו ברצון אהלות וטומאת לעולם
 דמלכותא בידא ימסד ולא גכרא דההוא נפשי׳ תינס אמר

 למלכות כידוט נוקכין מיין הטלה למיתה א״ס מ״יפמסר
 נפשי׳ נימי קא כי לק דימינא סטרא והכריע שמים
 םט׳א נגד וא׳ דימינא סטרי׳ נגד א׳ טהור טהור אמר

 ממדה״ד נהפכו כי כרממים הסכימו הם שגם שמאלא
 כירך והי׳ טהור שגופך רכצ״נ אשריך וז״ש למדהיר

 מטהור בטהור נשמתך שיצתה כיש לטהור להכריס ממיר
 וביום הטמא ביום להורות וז״ש העליון לטהור החממון

. הטהור

מות ^חדי
י11 ר  חדל טד״ש וימותו ס׳ לשני כקרכתס כו׳ ח

 השכילה שלדכקוח וידוע יין שמוי שנכנסו
 נתגבר יין שתיות שע״י וידוע הגשמיו׳ המפשטות צריך
 ר׳׳ל בקרכתס וזהו עצמו אל עצם ומתקרכין החומרי כח

 ועד! ה׳ לפני נמסין והיו לטצמס קרובים שהיו
 שנאמר התפלה מדין העולם כל לפטור יכולני משארדל

 ועושו השכל אח מככיד השכרות כי מיין ולא שכורח
 כאו״א • כנ׳ל הגשמיו׳ החסשטוח צריך ובחסלה נשמי

צריך לא הש״י ולפני עצמו אצל קרוה האדם כי נקרכמם

 להנאות מכוין יהי׳ שלא ורומז פצמו אצל קרוב להיות
; טצמו ,

ן ע מ  זובמיס הם אשר זכחיהס אח כ׳׳י יניאו אשר ל
שלמי׳ וכמי׳ וזנחו לה׳ והכיאום השדה פני טל

 והניאו© גם זוכמים הס אשר לי למה נשאלתי אותם. לה׳
ש ואמרתי מיותר אותם גס מיותר  כפסוק צמיא עד

 יכול אדם כשאין כי הידוע וע״ד להם ישחט ובקר הצאן
 לדומם מורידו הבע״ח אזי באכילתו הבע״ח את להטלות

 להעלותו וכשיכול לארז למט׳ יורדת י־ הבהמה רוח ע״י
 כשאין נמצא למעל׳ היא הטילה ב״א רוח ע״י מעלהו

 וסקר הצאן ודש כטליו אח זוכה הזכה אזי להעלות יכול
 זכחיה© את ב״י יביאו אשר למען וז״ש דייק׳ ל־־דס ישמ״ט

 למטה שירדו הנצוצו׳ את שיטלו דל זיבחים רם אכר
 הזוכחים נעליהם את הזובחים והם c הזביח ע״י לאי!

 אותם ויאכלו צומח לבמי׳ דל השדה פני טל ויטלס
 פ״י כיצד והא לה׳ והכיאום ודש תקונם. הכע״מויהי׳

 וכמ״ש אומם יעלו אותם לה׳ שלמים לה׳ זכחיס וזבחו
 כי קרכנות מצות ובקיצור פ״ש. ויקרא בס׳ לק״ת בספי■

 ומכל דצמ׳׳מ בחינות ד׳ הקב״ה ברא כנגדם הוי״ה שם
 עולמו׳ לד׳ הקרבן ע״י לעלות וברורים תקוניס יש אלו

 יש ועופות מיו׳ שבהמו׳ ורע ט׳ לה׳ קרבן וזזו אצי״ט
 טהרה אם הקדש מחיו׳ ינשפעו׳ היורדת נפש להם

 ע׳׳ש כו׳ הטמא׳ ממרכבה טמאה ואס הקדושה ממרכבח
 כשאין שם שכתוב באופן הנ״ל וכל באריכו׳ הענין כל

 ניצוצין הרפ״ח להעלות הנ׳׳ל התקון רק גלגול בבהמה
 הפסוק פי׳ יהי׳ גלגול בבהמ׳ כשיש שס שכתוב וכאופן

 שהיו המגולגלי׳ להעלות זונחים הס אשר זכמיהם את
 רוח תמת וירדו להעלומם יכלו ולא בהמוח זוכמיס

 על א׳ והן הזנח והוא הזוכח הוא נמצא לארן הכהמה
 למדה ועוף מיה ציד יצוד כי וז״ש כגדל כו׳ השדה פני

 זו בהזתנה אלא בשר אדם יאכל שלא ארן דרך מורס
 ציוו רמיה יחרוך לא ודש קדושו׳ נצוצו׳ ציד לצוד ודל

 שדס איש טשו עדש הרמא׳׳י צייד ימרוד ולא ימי׳ לא
:ציד יודע

ת  כו׳ בסס ללכת משמרו מקמי ואח מעשו משפטי א
 לשיה וראוי האלשיך דל חלט לא ובמקוחיהם

 ותיק מלכו. כמקותי אס כמקים הליכה אמר לכלמה טל
 תתעכבו ולא מלכו טעם משוללי במקות אם זמת״ל
 מצות שיש ידוע כי ול״נ .שם פכ׳ל ט׳ טעמים בהרהור
 כו׳ והשבות היום וידעת כגון במוח במחשב׳ התלוים

 בידים החלוים מצות ויש בשכל החלוים מצות וכיוצא
 נדבת מסח כמ״דא וטעם שכל בהם גם ויש במעשה

 כסיס בחפן וחפש וכד״א ינחם כפיו ובתבונת ובדיא ידך
 1 ולמס! להבין שכל בהם ואין ברגלים התלוי׳ מצות ויש

בדרך מוליכם שהוא למוח שמאמינים כאמונה רק המצוה
שכל



סולצביאחרידד צמח
 ישראל ריכץ5 הממם גמלמי המקים w ופדלד שכל

 לשון ולדא כיי השכינה מאפרי רגלי פנמיר לקיימם
. חוקים אצל הליכה

ם ת ר מ ש  אומם יטשה אשי• כו׳ מקימי כל אס ו
 שאם לטוה״כ סרש״י כהם וחי האדם

 לדקדק יש טכ״ל מס הוא סיסי והלא לפו״הז מאמר
 לפוה״כ ימים והארכמ שארו״ל ככ״מ וכן פטוה״כ הליל
 תן מסר מיקר הלא קשה יהנה ונ״ל .פעוה״כ הליל

1שכר. שום כמורה נזכר ולא הספר  המורה וכל וה״כ5
 הנזכר טוה״ז ששכר הטנין אך טוה״ז גשמי שכר מלא

 כהם וחי וז״ש כידוט טוה״כ לקנומ הכנה הוא כמורה
 כהם שיקנה חיים כטוהיז יחי׳ המצו׳ שט״י ר״ל למוהיכ
 שיקנה שימי' הוא שהשכר ר״ל לטו״הז שא״מ טוה״כ
 הוי ולא כמורה מסק דוד חז״נ שאמרו ומיד מוה״ז כחייו
 שהדגול׳ נמצא מנאיס כמה וכן כו׳ לי׳ המוח מלאך יכול
 מוכרח שט.יכ ר״ל מת הוא סוסו והלא לטוה״ז הוא

 סל לא׳ רפואה אמר א׳ משל ט׳׳ד מס והוא להפסיק
 ושהגיט פטומים״ מרנגולים יום כל שיאכל ימים אריכו׳

 &לא ימים ג׳ שזה החולה לו וסיסר הרופא כא קיצו
 שצוימי כמו טשיס שלא ממ אמה כודאי הרופא א״ל אכל

 כן ציויו לטשומ מחוליו יכול היו שלא אמר והמולה לך
 אכל ללמדה שיכול כ״ז לאדם סגולה המורה הזה סדכר
 וחייו ממנה להפסיק שמוכרח מסני מס הוא סופו

 ומי דקאי ודאי אלא בהם וחי אמר איך נמצא נססקין
 כטוה׳׳ז שיחי׳ המור' סגולמ כודאי שזה לטוה״כ כהם

 מיכהםמיי אזי כטוה״ז וכשנפסקים סוה״ז חיי ידה טל
. טוה״כ

|^ ל  אם הא פרש״י .אלהיכם ה׳ אני בהם מטמאו ל
 ומה מאחרי נפסלו ואמם אלהיכם חיני מטמאו

 אני נאמר לכך ככיה ממחייבים ואמם בכם לי יש הנאה
 בט״מ בספר דאימא ט״ד נ״ל .טכ״ל כו׳ אלהיכם ה׳

 היא השכינה פי׳ טומאימם במוך אמם השוכן וזיל
 והיינו פנים בהססר היא אבל חטאם בטמ גם כישראל

 בהחיצונים ממלבשי׳ והמלאכים המלאכים במוך ששוכן
 במוך קרא דייק ולהכי החטאים מטומא׳ הממהוים
 לה מוצה מצויה שהטומא׳ המוכיומ באומו טומאומם

 הכבוד שישכון אפשרי בלמי זה אבל חטאומם בסבת
 כהן או השכורים כין נזיר נמן מי כי ו מ״ כטומאומם

 דהיינו טומאומם במוך שוכן אלא הקברומ כבימ
 מה טל המקובלי׳ פי׳ והנה טכ״ל• קדושים כהמלאכים

 הי׳ לא שמלאך שרף ולא אני מלאך ולא אני שאיז׳׳ל
 מקדושמו א״ט יוריד שלא במצרים דין לטשומ באפשרי

 אין ובטצמו בכבודו והש״י גלולים מלאה שמצרים טבור
 אבל הנז״ל בט׳׳מ הפך זה ולכאורה כ״י בקדושמו הורדה
 יח׳ גילוי ט׳׳י אדרבה שבמצרים דא״ח. ואלו אלו באמם
̂כחוה ונכרתו לתתכרו כככורו כהמס מ״ד סטומא׳ כל

 מלאן ט״י כן להיומ יכול הי׳ ולא כו׳ האש מפני דונג
 אומו מוריד״ הטומאה כמומ והי׳ גדולה אינו שקיושמו

 ישראל מחטאה הממהווי׳ טומאמ כאן אבל קדושמו מן
 כידוט במשוב׳ ישראל שישובו טד להפילם יה׳ רצונו אין
 קדושמו מגודל שימבטלו מפני בטומאומם שישכון א״א לכן
 ממלבשבמלאכיםובאמהישלהמלאכי׳ ולכן בלאטה ימ׳

 צפקו אראלי׳ הן טי׳ד בהחיצוני׳ שממלבשין בזה ירידה
 כ׳׳י במוכם ושכנמי טל ממקובלי׳ פי׳ והנה .חוצה

 ואלהיכם אלהיך מלמ פי׳ וזו ממש. בגופם שוכן בכבודו
 פסוק טל ארז׳׳ל והנה .שלכם וחיוה כחכם לשון בכ״מ

 לבו מטמטמה מבירה בם ונטממם בהם מטמאו ולא
 הוא הטון בסיבה הנבראי׳ שהחיצונ׳ מפני פי׳ אדם. של

 ממטמטם נמצא במוכם נשמט והוא צדדים מכל מקיפו
 וזו בהם שמטמט ר״ל בהם מטמאו ולא וזו לבו

 כמכס איני ר״ל אלהיכם איני מטמאו אס הא שפרש״י
 אפשר אי ולבטלם השיכורים בין לנזיר א״א כי וחיומכם

 נפסלו ואמם . אומם בראמם שברצונכם מפני כנ״נ
 יכול שאינו רז׳׳ל בלשון נקרא פסול כי סי׳ מאחרי

 שאינם אף ור״ל לטצמו פסול שהוא רק אחרים לטמאוס
 במלאכים מתלבש שאני מפני מיו טומאה לי גורמים

 שהם טל מאמרי ור״ל מאחרי נפסלי׳ אמם מ״מ כנ״ל
 לקמן ועיין .כנז״ל נהם קודמים המלאכי׳ כי אחריו

 לעיל ועיין מ״ש ע*ש לפנים ולא ר לאח ויהיו בפסוק
 • עיש מטבורו אחר לבכם וסעדו בפסוק וירא בפרשה

 לי ים הנאה ומ״ה לז״א דמך אפסי מה מאמר ואם
 היא ההנאה באוה״ט לך יש הנאה מ־ וא״ח .בכם
 כו׳. בים טובעי׳ ידי מעשה כמשארז״ל ידיו מעשה שהן

 ההנאה אומו לך יהי׳ כן במעשיו ה׳ ישמח וטל׳־ש
 הנדון שאין ר׳׳ל כלי׳ ממחייבים ואמם לז״א ממנו. עצמה
 הסטיא הם ושורשם מיומם כל שאוה״ע לראיה דומה

 אבל מיו׳ להם שמשפיע במה מהם נפי־ע ׳א הס ואין
 טד״ש מהם נפרע אזי משט״א לקבל רוצ־ם אס ישראל

 לאים״ הנ״ל ההנאה גם ולכן כידוע כו׳ ביר וממוגגנו
 הבמינומ כל להורומ אלהיכם ה׳ אני נאמר לכך מכם לו

:הניל

קדושים פרשת
ם י ש ו ד  קלוש כי מיל כמוני יכול במדרש מהיו ק

למטל׳ קרושמי אלהיכס ה׳ אני ^
 ויאמר שנאמר הרשע מפרעה למדין ואנו מקדושמכס

 פרטה אני מ״ל כמוני יכול פרעה אני יוסף אל פרעה
 ודם כשר של מאני אריב״ל מגדולמך למעלה גדולמי

 שאמר עיי בויד של אני ומה הקביה של אני למוד אחה
 לכשינא הזה הכבוד לכל זכה פרעה אני ליוסף פרעה

ה׳ אמר כה וכסוכ הוא זקנהאר וער הקביה של אני



 אין ומבלמרי אממן ואני ראשון אני וגואלו ישראל מלו
 מדש ודל פלא והוא המדרש טכ״ל אעפ״ו אלהיס
 והי׳ שנאמר קדוש לפניהם שיאמרו צדיקים עמירין
 טמידין מהו לדקדק ויש לו יאמר קדוש נציון הנשאר
 קדושי׳ בפסוק המפרשים דקדקו עוד כו׳ צדיקים

 נחינח מה קשה אמנם היו. קדושים אמר לא למה מהיו
 עחידין דאם הוא הענין אך כו׳ אני קדוש כי מעם

 לנועל׳ יח׳ שקדוששו נהי קדוש לפניהם שיאמרו ישראל
 מעלה יח׳ קדושתו המס ענין ובאתה כמה קשה אפ׳׳ה

 ב״ה הוי״ה בשם הוא ית׳ שקדושתו הענין אך מקדושתנו
 שיהיו א^ הצדיקים כן ולא ויה״יה הדה הי״ה שהוא

 ובכחינוש לבד הוה בבתינו׳ קדושי׳ הס מאוד קדושי©
 אינו ובודאי היה בבאי׳ ולא כידוע מה בבמי׳ יהי״ה
 שנתקדש למי מעולם ועהור קדוש שהי׳ מי קדושת דומה
 מקחכתכס. למעל׳ למעלה קדושתו זו ובבתי׳ זמן אקר
 ע״ד להבא קדושים שתהיו ר׳ל שהיו קדושי׳ וז״ש

 כי דידי רבותא מת לכם יקשה ולא כו' צדיקים פמידין
 שאני הו״יה אני בבתי׳ ר״ל . אלהיכס ה׳ אני קדוש

 תהיו ואתם ועתיר והוס מבר בקרושתי שמיד הוא אני
 יכול שתיו קדושים ודש .כנ״ל להבא לעתיד קדושים

 אני קדוש כי ש״ל • אלי להשתוות לכם ויקשה .כמוני
 כבאי׳ לעמל׳ שהוא כנ׳׳ל מקדושחכם למעלה קדושתי כו׳

 שנאמר זו הכתינ׳ ר״ל הרשע מפרעה למדין ואנו היה
 יכול כו׳ וכלעדיך פרעת אני יוסך אל פרפה ויאמר
 ר׳ל . פרעה אני ת״ל .כלום לעצמי שארתי שלא כמוני

 אתה כן ולא מכבר פרטה שאני במה למעל׳ גדולתי
 מ״מ בהבל לי שוה ואפה כו׳ ירום לא שמבלעדך אפ״ס

 בו״ד של מאני אריב״ל לי שוה אתה אין זו בבמינה
 פרעה שארר ע״י ברד של אני ומה .כו׳ למד אחה

 לו שוה שהוא מזה שמשמע שר״ל פרטה אני ליוס^
 הכבוד לכל זכה פרעה מכבר שהוא מה רק דבר בכל
 שהי׳ מה הוא בו״ר של מאני הכבוד שזה ר״ל .הזה
 אינו להבא בבמי׳ אבל מה זמן לו קודם מקודם מלן
 הקב״ה של אני לכשיבא למפר. בו שיזכה להתפאר יכול
 דכחי׳ גס ומה להבא שהוא ד׳נ הוא אני זקנה ועד שנ׳
 ואני היה ר״ל ראשו? אני וגואלו ישראל מלך אמר כה

 עאכ״ו הוה ר״ל אלהי׳ אין ומבלעדי יהי׳ ר״ל אמרון
 לי משסוים קדושי׳ תהיו ואתם אני קדוש פי מ״ש ר״ל
 שבתנמוע׳ ובפרס שיפור בלי ומאוד מהוד גדול כבוד שזה
 עולמי שבראתי קודם לישראל הקב״ה לאס אמר ודל אמר
 ה׳ ברוך ואומרי׳ בכס י1אונ מקדשין השרת מלאכי היו

 קודם לשמי ונקדשחם הואיל הקב״ה א״ל כוי אלהי
 מ״ש כו׳ קרוש שאני כשם קדושים היו העולם שבראשי

 הי׳ הבחי׳ כל בערך יח׳ אליו שישתוו הקב״ה שאיל סי׳
• ויסי' הוה

ש ל ד מ צבאוש ה׳ ויגבה הס״י .ההיו קדושים כ

נמ6י
 ארשב׳׳י . בצדקה נקדש הקדוש והאל במשפס
 בשעה . ומהקדש מהגדל הקבי׳ה של שמו אימתי
 ויגבה קרא הדין ומן כו׳ ברשעים דין שמושה

 כו׳ צבאות ה׳ ויגבה דל איתא ובגמרא כו׳ צבאות ה׳
 ולהבין מ״ש בחנפומא לישראל.וכן וצדקה לאוה׳׳ע משפנו
 ממשה ילדיו בראותו כי בישעי׳ פסוק נקדים המנין

 שכתבתי ע״ד הוא הפירוש כו׳ שמי יקדישו בקרבו ידי
 א׳ שצדיק לפוה״ב חלק להם יש ישראל כל על לקמן
 ומפאר מקדש הצדיק ואותו בג״ע הרשעים מלק יורש

 חלקם. נוסל שהוא ע״ש הרשעים אה שברא להשי״ח
 פ״ש הרשמים נקראו ידי שמעשה שם כתבתי גם

 אם כי שאינם והסמם כו׳ בים סבומיס ידי מעשה
 וזהו ובריאה יצירה מלק מהם ונפחת גשמיות משי׳

 המה ילדיו אח רואה שהקב״ה ר״ל ילדיו בראותו כי
 חלקם שתרשפים ר״ל .בקרבו ידי מעשה הצדיקי׳
 בא כי ר״ל ידיו. ממשה למסרע נקרא ועי״ז בקרבם

 שמי יקדישו שהצדיקים מה ע״י סוב תכלית מכס
 הצדקה ע״ד הוא חלקם מסלים שהצדיקים שמה ובודאי

 המלך והשי״ח למלך נכסיהן מלכו׳ הרוגי כי • מהשי״ש
 צבאוס ה׳ ויגבה וזהו לצדיקים חייקס נותן הכבוד

 בעולמו גבוה נעשה ועי״ז לאוה״ט משפט במשפט
 לישראל כצדקה נקדש הקדוש והאל ומתקיים יראוי
 נקדש נקרא וזה לישראל בצדקה הרשמי׳ חלק שנור,

 ונותן לעצמו כלום צריך שאינו פרישות לשון קמשה כי
 על אות״ מקדשין הצדיקים וכן כנ״ל ל־שראל בציקת
 כי תהיו קדושים וזהו כנ״ל להיסב המולס שבית
 ני מתקדשים ואתם בכם מתקדש אני כי נו׳ קדוש
 ועיז כו׳ צבאות ה׳ ויגבה הה״ד ע״ש בחנחומא כמ׳׳ש
 קדושים חר\ו ולכן .כו׳ שמו אימתי ארשב״י מס־ש

. גכם שמי שיתקדש כד הצדקה לקבל ומזומנים
ה׳ אני קדוש בי ש״ל כמוני יכול תהי׳

יש חו׳׳ה בספר פד׳ש .כו׳ אלהיכם '
 שם להם שיצא כדי העולם לאהבה העולם מן פורשין
 המשתמשים מן יותר חמור וזה ט״ש מ׳ בדורו מופלג
 מן היוצא רע מולי שועיב אבן בספר ומדש בעתם
 ומועסין דורו בני כל מל המעולה שהוא שחושב השכל

 שהוא הרשע כפרעה בנבם חושבין שאינם בעולם הס
 פרישתך ע״י אלוה שתהי׳ כמוני יכול וז״ם .עכ״ל אלוה
 ס׳ כשאני קדוש תקרא אימתי ר״ל קדוש כי מ״ל

 למעל׳ מרחף ר״ל מקדושחכם למעלה וקדושחי אלהיכם
 שמים מלכות עול עליך לקבל קדוש ותהי׳ מקדושתכס

 והיא כמוני יכול באדא בלעדי אלוה שתהי׳ ולא
 לפני ישראל כנסת אמרה במדרש וכמ״ש אפשרי בלתי

 כר המוח ממני הסר תהי׳ קדושים לי אמרח הקנ״ה
 ממנה נולד שאדם הטפה בזוהמת כרוך המות כי מ״ש
ק קדוש שיהי׳ מפארו לסמא אפשר ואיך אח*ל ו

p m



̂ימצמחה׳ סחלצבי־ר־דו
 0רדור לעשות העולם אבות רצו שאלו במדרש

 עד קדושים נקראים ולא רצו שלא אלא העליון כעול׳
 כו׳ המה בארץ אשר לקדושים שנ׳ הגולל שיסמם

 בעוה״ז הצדיקים שקדושת הוא שבאמת והעני; . ענ״ל
 המ״ש הממי׳ ל)מן העמידה לקדושה הכנה רק

 לעתיד קדושים והייתם דרבה בההכנה והמקדשמם
 שבעוה״) ההכנה אך כידוע כעפר החומר שיודכך אחר
 שהוא מעלתו גודל שמו יח׳ כוראו על להעיד רק הוא

 נחשבת הקדושה שלימות אין חסרון בעלי ואצל קדוש
 מה כל עצמן לקדש ישראל צריכין לכן .למעלה

 מהי' שמו ית׳ העליונה שהקדושה כדי שכאפכרומם
 בד״ה במ״א וכמ״ש א״ס עד גדולה למעלה נחשבת

 קדושתי ״ש1ו ע״ש מהלה נאוה לישרי׳ בה׳ צדיקי׳ רננו
 קדושמי נחשבת מקדושתכס ר׳׳ל מקדושמכם למעל׳

 ישראל אמרו הגשמיות קדושה שוולת ולחשיכות למעלה
 פרישותו על למלך הגון שאינו יהודה מלך חזקיה טל

 מי מאסתם יען כמ״ש ירק של לימרא אוכל שהי׳
 נחשבת עצמם המקדשים הצדיקים אבל ע״ש כו' השילוח

 פרשת נסמכה מה מפני פ!י בן יהודה ר׳ אמר . מקדושמכם למפל׳ קדושמי ודש גדולה למעלה אצלם
 שאתה כ״מ ללמדך קדושים לפרשת עריות

 כהא ואתיא קדושה מוצא אמה שם ערוה גדר מוצא
 נקרא הטרוה מן עצמו הגודר כל פוי בן ריי דאמר
 כי קדושה נקרא מ שמפאר׳ דאימא ע׳׳ר קדוש

 ומובדל מופרש שהוא דבר בו כשיש הוא ההתפארות
 לכן כחד חשבינן וברית גוף אימי ועוד אנשים משאר

 בגופא לדבק יכול אינו ח״ו בברית פוגה אדם אם
 הפרוה מן עצמו כשגודר וכן'רפך המ״מ שהוא דמלכא
 דמלכא בגופא דבוק להיות יכול הברית ומשמר
 קדושה לידי מביאה פרישות אר)״נ ועד״ו קדוש ונקרא

 שקשה כראוי הברית כשמשמר הפרישו׳ שהעיקר
 לידי א׳ מג וכשפורש מהולדו בו שמוטבע מפני לפרוש
 ׳ד ע להקב׳ה המפארות שעושה מפני כנ״ל קדושה
̂י־ ישראל  ההוא המדה עליו ושורה אמכאר בך א

: ^ ד ן ר ת ה ם1ו .ה׳ אני כי קדושים והייתם ת
 ארס יעשה לעולם ח״ל עד״ש

 לטמא אפשר האיך מאמרו שלא וז״ש מ״ח עצמו
 והתקדשתם אצא כן מאמרו אל קדום להיות משארו
 לעולם שמרדל וכמו קיושיה אתם כאנו א״ע שתעשו

 וע״ד מעיו במוך שרוי קדוש כאלו א״ע אדם ימוד
 כו׳ באלו א״ע שתעשו ומיד אני גיור יאמר החלש

 קדושים שמהי׳ באמת כך שיתי׳ ר״ל קדושים והייתם
 נמצא מני׳ פנוי אמר ולים ויה״ה הו״ה הי״ה ה׳ אני כי

 בכל שה.א מעיו במוך שרוי בחמש הקדושה זו בבחי׳
 עד״) יאתר או .ההכנה רק צריכים ואייכם מקום
מ״מוהא עצמו יעשה נע!לם מ׳׳ש הנ״נ על קשה דהנה

 והפנץ ויטול יבא השם את ליטול הרוצה כל לא ארז״ל
 טוב שם ר״ל השם אש ליטול רק א״ע מכוין שאם

 כל לא כודאי השם אנשי על הזוהר וכמ״ש לעצמו
 לשם מ״ח להיות רוצה שהוא מי אכל כו׳ ליאיול הרוצה
 א׳׳ע יעשה לעצמו השם את ליטול רוצה ואינו שמים

 כאלו קדושים א״ע שתעשו ר״ל והתקדשתם וזהו ח ש׳
 ליטול כלי הכוונה שהיה שלא רק כנ״ל קדושים אתם

 ואני ה׳ אני כי קדושים שוהיימס כדי רק השם את
 קדושים: שוהיישם למען הוא הטונה אם בדבר מבחין

 כתוב ששמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו
 מאביו לה ירית לפממים קדושה נשמה בשל״ה

 מעשיו מצר לה זכה ולפעמיס הזיווג מקדושת ואמו
 אמו איש להיות מעשך מצד זכית אפי׳ איש וז״ש

 כשהאשה לפי קודם אמו כמוכ ובאלשיך .תיראו ואביו
 שהיו קדושים וז״ל כתב ובש׳׳ך זכר. יולדת סמל׳ מזרעת

 מי שכל קבלנו בעריות פרוצים תהיו שלא שארז״ל כמו
 הלך שהוא כמו זוגו בכת זוכה אינו איסור כיאת שבא
 יכא שלא מהי׳ קדושים וז״ש למון הולכת היא כן לחון
 שהוא ומאמו מאכיו הבנים שיהיו כדי אסורה כיאה

 כי ממנה לכא ראוי שהוא ודאית אמו שהיא זוגו בת
 ואינו ודאית אמו אינה זוגו לבת ממון ונולד כשבא

 ממנה לכא ראוי הי׳ ולא הואיל ממנה ירא כ״כ
 ואביו ממנה לבא הראוי אמו ר׳׳ל קודם אמו לז״א
 אני מאמרא ולא מאמו להביאו בקדושה שהשתדל ודאי

 היחול מל רומז בזוגתו איש זיווג כי אלהיכס ה׳
 בל הגמרא ע׳׳ד• פשוט לומר אפשר זה ובדרך עכ׳׳ל

 על לבי נפתה אם שנאמר עליו מזנית אשמו המזנה
 ועצי׳ אשתי לאחר תטמון ארבתי רעי פתח ועל אשה

 . מזנה שלא שהיו קדושים וז׳׳ש .ע״כ ממרים יכרעון
 בודאי אביו אמה שתהי׳ תיראו ואביו אמו איש ועי״ז
 שבתותי ואת שלך יהיה לא שסבן גורם שזנומך מפני

 כדי שבת על בזווג ותמתינו שתשמרו ר״ל תשמרו
 ואביו אמו איש וזהו בנין על קדישא רומא לאמשכא

.תשמרו שבתותי ואת ע״י תיראו
 ט״ד .משמרו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו

 דא ואמך קוב׳׳ה דא אביך את כבד הזוהר
 היו מיד שבמות ב׳ ישראל שמרו אלמלא וע״ד שנינשא

 במדרגת שמהי׳ ר*ל איש וזה במ״א שכתבתי נגאלין
 הקדים תיראו ואביו אמו נוק׳ במדרגות ולא דבר
 מורא. אצל קודמת היא ולבן ה׳ יראת אשה שהיא אמו

 ואס מזכה היראה בענין דכר כמדרגות ובשסהי׳
 שסרש״י וזהו פשמורו הנ״ל שבתות ב׳ ר״ל שבתותי
 שעובד מי ר״ל מנין אשת איש אלא לי אין ומדרשו

ל שנים באן הרי תיראו ת״ל .מנין פרס לקבל ע״מ  ד
 שהאיש איש נאמר למה א׳׳ב ונוק׳ דכר בחינות ב׳

ל .לעשות בידו ספק הם שויס יראה שלענין אף ד
מ*מ



םסדושיםצמחה׳ צ ל

 .הרל שנמוח ׳5 סשמורו שבסומי ולוס בננגין מ״מ
 דר יעשה ועי״) לשכינה השפעוח להמשיך שיכוין

 נבחי׳ וללו דכר בבחי׳ כשהוא אם כי אפשר אי w להרןנ״ה
 שהיא דכר נאומו ר״ל עלי׳ אמרים רשות שהאשה נוק'
 ממינוס וכשהוא עלי׳ דכר אוחו רשות אליו נוק׳
 והנה /יהם3 יבא לא ורומ יגשו באמד אמד הוא דכר

 .מאוד מפן במצומיו ה׳ אס ירא . איש אשרי כתיב
 שעושה מי אשרי רב אמר אשה. אשרי ולא איש אשרי

 סל שממגבר מי אשרי אמר ריב״ל . איש כשהוא משובה
 יקשה לא למה לדקדק ויש הגמרא סכ׳ל כאיש יצרו
 בריש ובפרט איש מלס במנ״ך שנוכר מקום כל טל להו
 שגם ובודאי כו׳. הלך לא אשר האיש אשרי מהלים ם׳

 כו׳ ישכחך שלא איש אשרי פ׳ וכן בוה אשרה האשה
 דכר בחי׳ אדם בכל שיש הוא הטנין אך .באלו וכיוצא
 .להשפיע דבר בכל שכונמו הוא דכר בחי׳ נוק׳ ובחי׳
 כידוע עצמו לחוטלח דבר כל שעושה הוא נוקבא ובחי׳
 לומר דאפשר איש שנוכר בכ״מ לרו״ל קשה לא ולכן

 ולא דכר בחי׳ בכונמו יהי׳ שהוא איש דוקא דאמר
חו יהי׳ שלא אשה  טד״ש נוקבא ׳ בח ההוא במעשה מונ
 בחי׳ לו שיש אפשר רשעים בטצח הלך שלא האיש אשרי
 עוה״ז ענייני או העונש יראח בעבור שפירש נוקבא
 ועובד א״ע ירא בס״י נקרא ההיא וירא׳ וכיוצא כבוד
 אמר כאן אבל דכר בחי׳ איש דוקא אמר ולכן א״ט

 ה׳ אח ירא .לפרש שיש גם ה׳ אח ירא איש אשרי
 הלא איש נאמר לכן כנו״ל נוק׳ בחי׳ והוא עונשו אח

 בשכר ולא מאוד חסן במצוחיו דקרא לסיפא שפיל
 העונש. מיראח ולא מאהבה העובד הוא ובודאי מצומיו
 דלא רסץ מרין אולין כחדא ואהבה שיראה בס״י כידוע

 בכאן לוה ה׳ ואהבח הרומח׳ יראח והיינו מחסרשין
 מי אשרי משני וט״ו אשה אשרי ולא איש אשרי קשה

: ע״ש והס״י כפרש״י כנ״ל שיעשה
ן פ ו א  שבחוחי יאח חיראו אייו אמו איש אחר ב
 קדושח טל דקאי בווהר מ׳ש ע״־ .משמרו '

 הרהורים לבטל דיש בס״י ואיח׳ חהיו קדושים הומוג
 חוצא וכמ״ש אביו של דיוקנו דמוח לפניו שיצייר רעים
 אב שוווג וידוע למינהו. ורע מוריט עשב דש״א הארן

 הבן וווג וכן .להבן חאוה הרהור׳ מעוררים אין ואם
 מפני בוה והטעם להאב חאוה מעוררים אין אשחו עם
 שהוא בעילחו חושב וכשהבן . מעילחו ירא עלול שכל
 העילה וכן . החאוה מבטלח היראה אוי והאם האב
 וו״ש .ההרהור מבטלח והיראה שיחקיים עלולו על ירא

 ר״ל אבוחם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב
 איש כאן וו״ש כנ״ל רעים מהרהורים הלב שיחטהר

 קדושס .משמרו שבחומי ואח ועי׳׳כ תיראו ואביו אמו
 אביך אח כבד כחיב שבלוחיח ייל ועד״) . כנ״ל הויווג

לבטלו רע הרהור שוה ר״ל רעין אשח מחמוד לא נגד

 « אבין אם כבד ווו כנ״ל אביו של דוקנו ע״י הוא
 ואביו אמו איש תניא רו״ל אמרו ביבמות אב כבוד

 ישמע יכול מחוור אל או סיסמא לו אמר יכול תיראו
 משמרו שבמוחי ואח כו׳ תיראו ואביו אמו איש ח״ל לו

 ל״ם כל כי אלו ב׳ נקט • עכ״ל בכבודי חייבים כולכם
 הם ואס אב כי לו ישמע שלא מחייב השכל שבתורה

 נוטל וכשהקב״ה הנשמה בו נותן והקב״ה הגוף מולידי
 הוי רק לפניהם מונחים ואמו אביו וחלק שלו אח

 הנשמה של הלבוש אח שמטמא דטומאה לאו שעל אמינא
 רנשממא לבושא הנותן הוא שאביו לו ישמע יכול כידוע
 האבידה דהשבח טעם וכן שלו הנשמה מן לברי׳

 הנמשכת נשמה לתקן מצא כי פ׳ לק״ח בספר מבואר
 עם מחגלגלח והוא אבידה מציאת כמו נשמתי׳ ע״י

 ע״ש כר נתגלגל שהוא בומן שמצאה ע״י בו נשמתו
 האב כי יחוור שלא לאב ישמע שבוה אמינא הוי ולכן
 שהנשמה ומן באותו נשמתו שהמשיך ע״י וה גרס

 ואת כו׳ ואביו אמו איש ת״ל נבוכה הימה ההיא
 תשא כי בפרשה לק״ח בס׳ ועיין .תשמרו שבתותי
 דנשמתא או״א שהם ומלכות ת״ת דא שבתותי שכתוב

 בכבודי. חייבים וכולכם בגיפא או״א הם ואביו ואמו
 טם כמו בוה מוקה להם שיש תאמרו אם אף ור״ל
 גם שאני בכבודי מחוייבים עצמם הם מ״מ .כנ״ל גופו

.דנשמתא או״א להם
 לכם תעשו לא מסכה ואלהי האלילים אל תפנו אל

 האלילים אל חפנו אל בווהר כ׳ אלהיכם ה׳ אני
 דלא בגין דאנתו בשפירו לאסתכלי׳ לב״נ ליה אסור
 רשב״י וכך אחרא למלה ויחסקר בישא להרהורא ייתי
 אבתד׳ אולין חברי׳ והוו בממא אויל הוי כד עבד

 תפנו אל לחברייא אמר והוה עינוי מאיך לאנתו וחמא
 דסליק בזמנא באינתת׳ שמש דאם .כו׳ האלילים אל

 מסכה אלהי דאוליד בנין אינון בישא הרהורא ההוא
 שומסין ג׳ מו״ל עד״ש הטנין ולהבין עכ״ל אקרון
 עשרה בו נותן הקב״ה כו׳ ואמו ואביו הקב״ה באדם
 הקלסתר נמצא .כו׳ פנים וקלסתר ונשמה רוח דברים

 חלהים בצלם כי עד״פ בעצם אלהות כח הוא פנים
 הצורה ר״ל מסכה ואלהי חס״ל בספר ואיתא כו׳

 אלהי נקרא ההיא האשה מן המדמה בכס הנשארת
 אלהי ול״נ .ט״ש כו׳ עצמכם אח דייקא לכם מסכה
 ההיא לצורה אלהות כח ממשיך שהוא ע״ש מסכה
 שמטריחני אלא עוד ולא ע״ד שלו המדמה שבכח
 בכח שהוא פנים הקלסתר ור״ל ממורים צורח לצור

 בו שחושבים הריא בייורה נולד שהבן וידוע אלהות
 אקרון מסכה אלהי דאוליד בנין אינון וו״ש ואמו אביו
 אל חפנו אל וו״ש • ההוא במסכה יש שאלהות ר״ל

 תהי׳ שלא כנ״ל דאינחא בשפירו תסתכלו שנא האלילים
ואת וממשך לחלהות שלך המדמה בכת ההוא כצורה

על
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 ט למה כדל לך מעשה לא מסכה ואלהי חהו מך מל
 קלסתר נומן ואר כחכם ה׳ אני ר״ל אלהיכם ה׳ אני

 טיכס אלהיכם מ״ו לי צרה המסכה ותהיה פנים
 ידי לאל יש הארץ אילי ואת כמו וכחכם

 אל מפנו אל אח״ל האלילים אל מפ-ו אל
 רעות שמיס ט רלקוע א־מא כו׳ מדעתכה

 דעכיד א ה! תרמי יצחק לר׳ נ ר א״ל כו׳ עמי משו
 ששקולה הוא אחת קא׳ הכי להו שביק ומרתין משרי!

 לו יהיה ולא אנכי מר דאמר ע׳ז ניהו ומה כשמים
 האוזן יאץ לד־יר יכול הפה שאין מה נאמרו א׳ כרכור
 העכירות כל רז״ל עדש ונ״ל מטל לשמוע יכולה

 רק למעשה רעה מחשבה מצרך הקכ״ה אין שכתורה
 ראימא העעם ונ״צ כלים י כ׳ תפוס למען שנ׳ פ״ז

 הטעה ינ״ל למעשה מצטדפ.! הקכיה סוכה מחשבה
 המפשטית לו שיקדים בודאי צריך טובה דלמחשכה
 ולפעמים מאוד להש״ת ואהבה כיראה המחשכה
 ואהב׳ בירא׳ המחשבה המסשטות יומר יש לכד כמחשבה

 מחשבה ולכן גופה המצוה כמעשה עושה היה מאם
 התפשטות שיש מפני למעשה מצרפה הקכ״ה סוכה

 מחקן לעשות שרוצת במה דהיינו לבד מחשבתו המצוה
 בדו״ר שחושק ובמה עושה היה אם כמו משיה בעולם

 כא'יו ממש מתקן נמצא המחשבה בעולס מחקן להמצוה
 ע״י אס כי באה אינה רעה מחשבה אבל עושה היה

 והיראה האהבה את שמצמצם המחשבי׳ השכל צמצום
 לישן שדומה השכל צמצס וכ״כ וגבוליי גשמי בדבר

 הס״י כמ״ש הרעה בננעשה מתבייש שאינו ובחלום
 שטות רוח בו נכנסת אא׳כ חוטא אדם אין וכמשאח׳ל

 ההוא שהמחשב׳ לפגום כ״כ בח אין לבד במחשבה ולכן
 עושה אין(אינו) למה והראיה ישכל ההתפשטות לה אין

 כשבא מורה וזה ומתיירא שמתבייש מפני המכירה
 ולכן לעשות מניחו ואינו השכל לו בא למעשה הדבר

 כשעבר אבל . למעשה רעה מחשבה מצרך הקב״ה אין
 המחשב׳ שגם גורם המעשה ההתפשטות במעשה עבירה

 ממוך ניכרת דמחשבתו עונש יש ולכן כמוהו מתפשטות
 ענשינן דלא בעצמו הטעם וזה לרעה שמחשבחו מעשיו
 והמחשבה מעשיו משוך ניכרת המחשבה שאין אעשה

ל שב יקרא היא ולזה מאוד אצלו מצימצמח היא  ̂ו
 אל האלילים אל ספנו אל ארז״ל בע״ז אבל .מעשה
 קדושה בין אמצעי שאין ור׳ל מדעתכם אל מפנו

 כמו ע־׳ז עובד הוא מדעמו אל שמפנה וחכך לטומאה
 אל ״ל י אליס אל נוטריקין אלילים שם שפרש״י

 במחשבה כשעופר חכך ולכן אל שאינו לדבר מפצה
 ועשה בקוס עיבר הוא אלהיך ה׳ אנכי העשה על לבד

 וזה מעשה ן ע־י עשה שלא אח מדעשו אל שפונה במה
.יידעתו אל ופנה שבלי את שצמצם במה עצמה העבירה

 הוא במחשבה שגס למעשה מצרך הקב״ה בע״ז ולזה
 במחשבה גם שבודאי במעשה כמו ובשכל בכווני עושה
 כל לו והיה בדעתו אל היה מדעתו אל שפונה קודם

 של העשה נמצא .במעשה כמו המחשביי ההתפשטות
 הוא אחרים אלהים לך יהיה לא והל״ת אלהיך ה׳ אנכי
 במחשבתו א׳ ובפעם ועשה בקוס שניהם על עובר

 אל שרינה מפני כו׳ אנכי מקיים שאיר שמכך הרעה
 . לך יהיה לא ועל ועשה בקוס אנכי על עובר מדעתו

 בקוס העשה על עובר אינו עשה מצות בשאר כן ולא
 לך יהיה ולח אנכי ולזה מעשה ואל השב יק ועשה
 במחשבה הן ול״ח שהעש׳ להורות נאמרו א׳ הדבור
 נוחנץ וכשמקיים השני על עובר א׳ על וכשעון־ר אחח

 שנכרים מפני הל״ת ומל גשה ה על שייהם על שכר לו
 השי״ת בגדולת שחושב לקמן שכתבתי וע״- בהמחשב.

 כי וזי . א׳ במחשבה וזו ובגריעיתה הע״ז ובשפלות
 עשו וזה כב׳ שקולה שהיא אמש ט׳ עשו רעות שטם

 אפי׳ א״א זה ובאמת עטות ב׳ ותן אחת פשיה ר״ל
 דבורים כל לדבר דסייג; אדם של הרוחניים במישים
 להיות יבול לבד במחשבה אס כי צשמוע וכן א׳ בדבור

 הפה שאין מה ־נקט וזה כנ״ל עשיי׳ בכאן נקרא וזה
 וזה במחשב׳ כ״א א׳׳א שזה להורו׳ כו׳ לדבר יכוצ

 על דתעניח בגמרא נמשך הנ״ל והמאמר עשיי׳ נקיא
 וינהלו יבערו ובאחת מ״ד לר׳י אר״י וז׳׳ל הקודם
 שמבערת היא אחח יוחנן ר א׳ הכי סוא ען הבלים מוסר

 הבלים מוסר הנא כמיב ע״ז היא מה בגיהנס רשטס
 הנ״ל המאמר נמשך ואח״ז כו׳ מעשה המה הבל וכתיב
 קרא לעיל ור״ל כו׳ שמים כי מ״ד לר״י ר״נ לי׳ וחמר
 הפשוק ט׳ וזו כנז״ל ומשני שמים וכאן אחת אומה

 ואומרים טועים הרשעים ר״ל ויכסלו בערו ובאחת
 ע״ז עובדין אין אם דהיינו א׳ על רק עוכרים שאינם
 ופטור אחת שזה אומרים לבד במחשבה רק בפועל

̂י׳  עשה על מענישין אין כו׳ אנכי על ממ״נ מהעונש ע
 כנ״ל רעה מחשבה על מע׳ישים אין לך יהי לא ועל

 הרל על להורות אלהים דבר אחת כי בזה וטועין
 העונש הלא קשה אך כרל לבד המחשבה על שמענישים

 אך א׳ בדבור אך דברות ב׳ ל״ל1 כנ״ל פגיהנם הוא
 מ׳׳ע ענ המקיימ׳ על שכר שנותנים השכר על העיין
 הפסוק פי׳ וזהו א׳ בדבוי־ דברות ב׳ הם לכן כנ״ל ול״ח
 לאוזן שאיא אך שמענו זו שתים אלהים דבר אחת

 בדבור דברות ב׳ להשמיע ויכול לאלהיה ״וז כי לשמוע
 ר״ל כמעשהו לאיש תשלם אחה כי החסד ה׳ ונך א׳

 מפני כנ׳ל א׳ דבור על רק שכר מגיע אין הדין דמן
 הם שבמחשב׳ רק כנ״ל א׳ דבור הס ול״ח שרעש

 שכר השי׳׳ת ומשלם דברים ב׳ הם ובמעש׳ א׳ דבר
להבין יש דלכאויה לענין נחזור והנה המעש׳ על במו

הלא



לצביימדושיםצמחדן־
 אין למה רכדם ושאר לחאוח רעוה הממשבוח כל הלא

 וג״ל .מדטחו האל פולה מכ^ הלא למעש׳ מצרסין
 לך יהי' ולא אלכי מקיים הוא שבאם הוא כך שסאממ

 ושאר בהחאום משחמש ואילו ברשומה לבם צדיקים כו׳
 בעבדי׳ הם והמאו׳ השי״ח לעבוד׳ אם כי צרכיו

 האל פולה אילו לצרכיו כשפולה ואןט אליו ומשרתי׳
 שאח בימר א״ע לדבק אח״כ ויכול ובל מכל מדעמו

 שזה א״ע שעובד ר״ל ע״ז עובד הוא אם כן ולא
 עצמם בשביל בולמם הי' ע״ז העובדי כל כי הע״ז העיקר

 ועובד׳ מבליח ועושים העומא׳ מדרגוח מדבקים שהיי
 הלאמם בשביל כולחם ומעיקר משם שישפיעו כדי לו

 החאוח ברשוח ר״ל לבם ברשוח הם ורשעים וכבודם
 ביראח גם לדבק להם וא״א עצמה הע״ז הם והמאות
 המודה כל ארז״ל ולזה . בו׳ המצע קצר כי השי״ח

 על עובר הוא בודאי כי בולה המירה בכל כוגר בע״ו
 עיבד הוא כי ממאות כהגד שהוא שבמורה ל״מ כל

 בבל במודה בע״ז כופר שהוא מי ולהפך למחאות
 לעבדים המאות לשעבד מוכן שהוא כיון כולה ״חורה
 שנא׳ למעש׳ מצרפה הקב״ה ע״ז מהשבח ולכן להשי״ח

 ובודאי לבם ברשות שהם ר״ל בלבם ישראל מפום למען
.כנ״ל ל״מ כל על יעבור

י1  עד״ש חזבחוהו לרצונכם לה׳ שלמים זבח חזבמו כ
 ישראל בין שלום שעושין שלמים נקראו מה מפני

 לה׳ שלמים זבח מזבחו וכי וזהו • שבשמים לאביהם
 שמזבחו ר״ל תזבחוהו. לרצונכם השי״ח עם להשלים ר״ל

 לה׳. כ״א תמיד לטובמכם הרצון יהי׳ שלא שלכם הרצון
 שזה כרצונו רצונך שיעשה כדי כרצונך רצינו עשה ע״ד

 רצוני לדודי אני לי ודודי לדודי אני ע״ל האממי השלום
 השלום וזה לי דודי ורצון ודודי לדוד נ״ר לגשוח
 מהא זביחמו מחלת לרצונכם וז״ל י שפרש״ וזר האמחי

מחשבת עליו מחשבו שאס לרצון לכם שיהא נ״ר ע׳׳מ
הזביחה מחלת פי׳ .עכ״ל לפני עליכם ירצה לא פהול
 לרצון לכס יהי׳ שהוא מה להשי״מ רוח נחת ע״מ חהא

 מהי׳ וזאת לכם רצונו שישלים אצלו גדול נ״ר זה כי
 שיפיק שמחשבו ר״ל פ״ול מחשבמ מחשבו שאם כונמכם
 עליכם ירצה לא ולעובחכם לרנאחכס לכם רצונו השי״מ

 מצא ופד״ז לפני נ״ר לעשות כונמם שלא מפני לפני
 לעשות מכוין כשאדם כי מהי רצון ויפק עוב מצא אשה
 המקבל והקב״ה דכר במדרגת הוא האדם ליוצרו ניר

• וד״ל ה׳ כבוד השכינה שהיא נוק׳ בבחי׳ כ״י הנ״ר
וע״ר בעינינו נפלאח היא זאת הימה ה׳ מאת ע״ד

 שמשלימים במה שבשמים לאביהם ניפרנסין ישראל
 הוי״ה השם מן ר״ל ה׳ מאח וזהו נ״ר לו לעשות רצונם

 ר״ל זאת הימה העולמות לכל המשפיע שהוא ב״ה
 נפלאת היא הנ״ר שמקבל נקב׳ בבחי׳ נפשה שכ״י

שמקבל ר״ל אשה מצא וזה גדול פלא שזה בעינינו

 סשסעום להמשיך יטל מצאמוב רוח צמת ממנו הקב״ה
 המשפיע. ישוד נקרא מוב בידוע העולם כל על שובות

 האדם אל רצונו משלים שהקב״ה ר״ל מה׳ רצון ויפק
 המקובלים שכתבו וע״ד כנז״ל כוי כרצונך רצונו עשה ע׳׳ד

 רצונו עשה • ע״ש כו׳ לעלות סגולה לו יש שהיסוד
 עשה מה דבר לבקש ברצונך עלה כאשר ר״ל כרצונך

 תהי׳ וכוונמך זה דנר ממנו שמבקש דהיינו בזה רצונו
 הוא כרצונך ולשון לך שמשפיע במה נ״ר לו שתעשה

 שיחלנולך בזמן המפרשים ופירשו לך יחלנו כאשר ר״ל
ד פי׳ כרצונו רצונן שיעשה כדי עלינו חסדך יהיה  ט׳
 והוא להניק רוצה פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר

 שלא פי׳ כוי רצונך בשל שברצונך ממה ייתר יעשה
 כנ״ל להשי״ת הנ״ר בשביל רק כלל עצמך בשביל תבקש

 היונקים המקשריגים ר״ל אמרים רצון שיבשל כדי
 יונק אחה רצונך וכשמבשל כידוע והדין מהצמצום

 רצונם ויבושל כו׳ שהעגל ממה ויותר מההתסששות
א רצונך מפני י  לך שיש אחה ר״ל כוי רכיל מלך ק
 שום תשמע ולא תשא ולא עמך בין תלך לא רכיל שבע

 הולך אינו רגל לא ר״ל לשונו על רגל לא וז״ש רכילות
 :רכילות ידבר שלא הלשון בשביל פי׳ נשונו על ברגליו
א  ׳3 לאדם שיש ידוע כי בלבבך אחיך אח תשנא ל
 אח לשנוא יובל לא לבד וביצה״ר .ויצה״ר יצ״ט לבבות

 ולמה רעים המעשי׳ כל אוהב שיצה״ר מפני שכנגרו
 שלו היצ״ס אח שמצרף אך רע שעוש׳ לחבירו ישנא

 והיצסיר מרע החלק אח שונא ועי״ז ההיא להשנאה
 עיי שבחבית השוב חלק אח שונא גם .שבחבירו
 שונא שלו היצ״ס ע״י נמצאו שוב שונא שהוא היצה״ר
 של היצ״ס שונא שלו היצה״ר וע״י מבירו של היצה״ר

 הימין זה כנגד זה העומדים ארם בני שב׳ מפני מבירו
 .מבירו ימין נגד ושמאלו מבירו של שמאל נגד שלו
 ושמאל ימין נגד ימין זה אחר זה עומדים אס אבל
 א׳. סוג שניהם כי לחבירו לאהוב יש לכן .שמאל נגד
 יצרים ׳33 שאמה כמו ר״ל כמוך לרעך ואהבת וז״ש
 שלו בימין הרל בחינות בב׳ לחבית לאהוב יש לכן

 חבית של היצ״ש אח לאהוב לו יש שלו היצ״ש שהוא
 כי חבית של היצה״ר את לשנוא לו אין שלו וביצה׳׳ר
 שאתה במו ר״ל במוך לרעך ואהבת וז״ש א׳ סוג שניהם

 ונלכה נסעה עשו וז״ש בן במו לרעך יש כן יצרים בב׳
 כנףל שמאל נגד ימין שיהי׳ לנגדך ופי׳ לנגדך ואלכה
 כדי ר״ל . עבדו לפני אדוני נא יעבר לו השיב ויעקב
 וז״ש כנ״ל שמאל נגד ושמאל ימין נגד ימין שיהי׳

 כו׳ ואימינה השמאל אם מעלי נא הפרד ללוש אברהם
 ימין שיהי׳ גורם וההתנגדות לי מתנגד שאמה ר״ל
 גורם הימין ואם ואימינה השמאל אם וז״ש שמחל נגד

 לא וז״ש .מעלי צא הפרד לבן ואשמאילה ההתנגדות
לבבות ב׳ לו שיש אחיך הוא זו בבח•׳ ר״ל אחיך תשנא

ולא



לצביצמחה׳
 רמוך־ לרעך ואהכת אלא מ״ל לככות כ׳3 ולאמשנאהו

ת ב ה א  לא נא׳ ושם רטך אמר ככאן כמון לרעך ו
 מסאה כאה השנא׳ ט .אחיך אם חשנא

 עיקרו אדם םולדם וכן היצ״ט CJוכצירו העיקר היצה׳׳ר
 מצום לקיים היצ״ע כצירוף היצה״ר מחמימום הוא

 הוא זו שככמי׳ כלככך אהיך םשנא לא וז״ש . סו״ר
 הוא האהכ׳ אכל .שוה כחולדה אלו לככום ככ׳ אחיך
 נוחן שהקכ״ה הנשמה מצד כשוה והוא לכדו היצ״ט מצד

 לאהוכ לו יש ולכן אחקרי אהכ׳ כולא אצילוח ע״ד כו
 היצה״ר אם ולשנוא שלו כיצ״ט מכירו של היצ״ט אם
 לרעך ואהכח כחיכ לזה כן כמו מכירו של זו וככמי׳ שלו

 וז׳׳ש רעך רק והוא כמילדה שוים אינם זו ככמי׳ כי כמוך
 כאדם שוחפין ג׳ כי .הקכ״ה זה כו׳ אכיך וריע רעך רז׳׳ל
 שמן ומה אח נקרא והאם האכ מן שכחולדה ומה כו׳

 לרעך ואהכח כאו״א ■ כו׳ אהוכ ריע רעך נקרא הקכ״ה
/ אני כמוך  אכיך וריע רעך כמ״ש הקכ׳׳ה זה רעך ה

 שממוייכ לרעך ומהכח הפסוק פי׳ שזה ׳ל נ מעזוכ. אל
 כ״יש לא כמוך וכו״ד אדם הוא אשר לרעך לאהוכ אםה
 משיכוח ערך שלפי .ה׳ אני וז״ש הקכ׳׳ה זה לרעך
 .כמו״ה כמ״ש עצמו השפלח ולפי .כו האהכ׳ הריע

 דם על מעמוד ולא פסוק עצ לק״ם כספר פי׳ וכן
 להרוג הדמום אם למעט מעמוד לא ר״ל ה׳ אני רעך
 אחה וכאלו עליון דמום כ״י ממעט אחה כי אדם שום

 מי ואמר וכיאר .השי״ח הוא העליון רעך דם על עומד
 כס׳ עכ״ל רעך הנקרא ה׳ אני ואמר רעך זה הוא

 המרכ׳ אמלאה ע״ד חעמוד לא לשון ונ״ל ע״ש קדושים
 שז״לע״ז מפני כו׳ צור נחמלאה לא נופל זה קם כשזה

 שלך העמידה ר״ל מעמוד לא אחה לזא׳ זה כהפך וזה
 הוא רק זה כהפוך זה שאין רעך דם על חהיה לא

 ואהכח לפרש יש וכן ועמידחך קיומך הוא וקיומו רעך
ל .ה׳ אני כמוך הקכ׳׳ה הן אדם ריע הן . לרעך  ד

 ועי״ז והמדום המדרגוח שיווי ע״י כאה שהאהכ׳
 כ״י שאני לרעך לאהוכ לך שראוי וז״ש .האהכ׳ נשלמה
 אני כמוך אומר שאני עד וכמדום כריעוח לך משמוה

 רעך נגד אף ולכן אלקים כיראח מושל צדיק ע״ד • ה׳
 משחוה איננו והוא אהכנו איך לאמר חחנשא אל כו״ד
 משחוה אינו כודאי ים׳ נגדי אחה כנ״ל־כי כמדרגה אלי

 כמוך אומר אני ואעפ״כ אמד מלק רככוח ככמי׳ אפי׳
 שכמוך חגרום דעך אוהכ אחה אם כאו״א . ה׳ אני
 כו׳ ורעי אמי למען כמ״ש הריעים אאהוכ ה׳ אני
 כין עכר והוא עד״ש כמון לרעך ואהכח כאו״א עוד

 מי לכעל מוחכים שהי׳ הענין דאיח' האלה הגזרים
 כמו שכיניסם כאהכ׳ ולדכק לקשר כדי כריס ככרימו׳

 מי כהיוחו ההיא ככע״ח אמד גוף היו הכמרים שככ׳
 נזק או מולה או מכירו כצער מרגיש ממם א׳ כל וסי׳
האנשי׳ כ׳ כן המום רק המם הגזרים כל כין הפריד ולא

 (ישמור כחיים כהיוחם אמד כגוף יהיו הכרים הכורחי
 כנזק וירגיש לעצמו כשמירחו מכירו אח מהם אחד כל
 לעצמו שעוש׳ כמו עמו יעשה הטוכו׳ וכל מכירו צער או

 אין עצמן אם שאהכחך כלומר כמוך לרעך ואהכח וז׳׳ש
 שהוא חמשוכ לא מכירך אח אהכמך כן זולחיח כה

 האהוכ. עם האוהכ שיחאמד אהכ׳ גדר והוא זולחך דכר
 .כלל עצמו זולח האהוכ כי אמ״ד גימערי׳ ואהכ״ה
ד ו  דסאני מאי גדול כלל זה כו׳ לרעך ואהכח ארז׳׳ל ע

 גיורא האי כקש וכגמרא חעכיד. לא למכרך לך
 ע״ש. כו׳ א׳ רגל על עומד כשאני כולה חורה למדני כו׳

 אומך ה׳ ויכרך עד״ש הסכה נקרא רגל כי הוא הענין
 הם שהרגלים כמו כי והטעם כסכחי שפרש״י לרגלי

 ומניע מסככח הסכה כן הנוף אח ומניעים משככים
 סכום כ׳ לו שיהי׳ צריך דכר ככל והנה הדכר אח

 הדכר מן המניעו׳ אח לנצח הנצמון א׳ • הדכר אם להניע
 כ׳ וכלי לעשוחו אצלו הו״ד ההוא הדכר שיהי׳ והכ׳

 צריכין ג״כ וכן .להגמר דכר שום יוכל לא הניל סכוח
 הוד הדכר ימי׳ לא שאם . למכירו א׳ הדל פכוח כ׳

 .אצלו הוד שזה כודאי וצריך המניעוח ינצח לא אצלו
 להוד הדכר יכיא לא המניעוח ינצח לא אם ולהפך
ד נו״ה נקרא ולזה לזה זה צריכים ששניהם נמצא  ח
 והם הגוף. סוף שהם ירכין ונקראו .כידוע גו^ו פלגי

 מכור למס שיש ירכין כמו פירוד להם ויש מדוח כ׳
 אכ וכנין א׳ מכחוכ אכ מכנין וזהו פרוד ואמ״כ לעילא

 נרה פי׳ אחד מכחוכ ארן יסד כחכמה ה׳ ע״ד פי׳
 כחיכ הראשונו׳ שכלומוח וזהו ויחוד מכור לעילא שהם
 הם .כמוכי׳ משני אכ וכנין .יחיד לשון ו׳ מסר למח
 כמיכ שניו׳ כלומוח ולכן מדוח כ׳ והם כשנפרדי׳ נויה

 למודי ונק׳ .ח״מ יקראו ונדה רכים לשון מלא לומוח
 נקראו ולזה דממשכה מסטרא שהם הח״מ והם ה׳

 מצאין כ׳ ר׳׳ל גופא פלגי מרי נק׳ ולזה . אכ כנין
 א׳, וענין א׳ גוף הם לעילא ממוכרין וכשהם כשנפרדים

 ועד מחמל׳ ממוכרי׳ היו ואם כנז״ל א״א זה כלא זה כי
 יכול מי׳ ולא למקום ממקום מחנועע הגוף הי׳ לא פוף

 עד״ש עולמו לכיח אדם הולך נקרא והאדם .להלך
 נק׳ המלאכי׳ כי האלה העומדי׳ כין מהלרם לך ונסחי

 רגל ורגליהם עד״ש א׳ רגל אלא להם שאין עומדין
 מהחרמקוח כא שהחענוג ידוע כי אמר טעם עוד ישרה.

 זה כשכאין ואמ׳׳כ רכ זמן זמ׳׳ז שנחרמקו אמיח כ׳ כמו
 נפרדים שיהיו צריך ולכן גדול חענוג להם יש לזה

 מוסיפים אזי לעילא מכורם למקום לשורשם וכשנמעלים
 חמלה מ׳׳מ כפופה והכ אח רז״ל וז״ש ושלום חענוג
 מזה זה נפרדים חמלה ור״ל .כסופה ואהכה זא״ז שונאי׳

 וזג לעילא ומכורם ימודס כמקום כסופה ואהכה כנ״ל
 שניהם דכרי כו' מחירין ואלו אוסרי׳ שאלו אע״פ שארז״ל

וז״ש א׳ אמדוח הם שכשורשם ר*ל מיים אלהי׳ דכרי
רז״ל



יסדושיםה׳ צמח ב צ ל

 אין לכאוד מרבים ולשון לס פ5 שלום מרבי׳ מ״מ ח״ל
 לבד הממלוקת העדר הוא השלום כי השלום למדם ענין
 המצוי!׳ ׳ גורע למטה המפרדוחם שע״י הוא הענין אך
 באהב׳ הם ושם בגו^ מבורם למקום יהתענוג ׳יין וה,

 השל׳ס בריח ומייסדי׳ מפל׳ של בגבורה כס פיס ומוס
 כפולם שלום מרבים וזהו מולם הצקרא המדה מם

 פומד כשאצי התורה כל למדצי שאמר וז.!ו וד״ל כגדל
 איסור המפלגות בלי המורה ר״ללמדציאמ א׳ רגל סל

 צדה מן צפשך שזה ופסול כפר וטהרה טומאה והימר
 רק כצ״ל שוקיים ב׳ וצקראו . גופא פלגי מרי שהם פ״י

 א׳ רגל הס שבאממ לו והשיב א׳ ברגל אומה למדצי
 אף ר״ל f דסצי מה יז״ש כצ״ל לפילא מסרס במקום

 מדת וזה לך דסצי מה המציפו׳ מ5לצ צריך אמה אם
 חבורם במקום מ״מ ר׳׳ל מעביד לא לחברך כצ״ל מ5הצ

 הס שם ד לחברתה מדה ציצוח שום מעביד לא לעילא
 לתמא כשהם ואף דא״ח שציהס ודברי חדא באחדומא
 ר״ל . בסופה אהבה ממיר וזה אוסר זה ממפלג־ם

 שמ״צז והקיציר מעביד לח למברר וזהו חבורם במקום
 במקום בסיפה אהבה אפפ״כ בהלכה מסלה זא״ז שוצאים
 שלא ור״ל מפביד לא לחברך לן דסצי מה וזה חבורם
 מעביד לא באמת חברך שרוא למי ר״ל לחברך מעביד

 חברך שהוא ממחלה שמדע בהחלט לך דסצי לדבר ליה
 המור כל וזה .א׳ רגל הם הרגלי׳ כל ועי״ז .בהחלט

 ר״ל א׳ רגל על המורה כל למדצי יאמר או א׳ ברגל
 ובעבור בשביל לשון א׳ רגל המחשבה על עומד כשאצי

 יצצל איך .שילמדהו ממצו ובקש ב׳׳ה השי*מ שהוא אמד
 המורה מסשה כל ויעשה ובפבודה במור׳ הפציוח מן

 יבחין שאדם כלל כחוב מו״ה בספר והצה .אחד לשם
 על קוצו לבין ביצו המור׳ רפשה פושה היו אם דעומיו
 לא לאו ובאם יעשה ברבים שפושה כמ! ההוא הדרך
 לחברך ור״ל לחברך לך דסצי מה לו שהשיב וזהו יעשה
 וזהו הנסתר השומף עצין וזהו לבוראך אומך לחבר
 שלא שם כמ״ש מעביד. לא לביראך מחברן איצו בודאי
 ויעשה ה׳ אל הרעה ממחשבתו שישוב ער דמצוס יעשה
 שההרגל הוא שהעצין א׳ גדול בשם שמעתי עוד לשמה
 בשום מציחו איצו בהרגל בו שאדם ודבר שצי טבע נעשה
 למדצי וז״ש תמיד דמדרגמו נופל ואינו בעולם סבה

 ממדרגמו יפול שלא א׳ רגל על עומד כשאני המורה כל
 לפעמים ממדרגתו נופל שהצדיק הוא העצין אך לעולם
 מה וז״ש נופלים שאר עמו שיקים כדי אחרים לטובח
 לא לחברך ממדרגמך ליפול לך דסצי ר״ל לך דסצי

 וצריך להקימו מי ואין צפל שכבר למברך ר״ל מעביד
דאמרי׳ לי היו לאויבים שצאמים שנאה שכלימ פסוס .כמוך ולהקימו ממדרגמך ליפול אמה

 בו שרואה כגון לשצאמו שמומר ה״ד בגמרא ’
ואמריצן • מליו להעיד יכול יאין יחידי עבירה דבר

 גמור רשע ונמצא גמור צדק שאני ע״מ המקדש בגמרא
 צדיק ונפשה משובה הרהר דשמא והטעם מקודשת הר״ז

 עבירה דבר בו אה שר על למטרו שונא אחד אס ינתצא
 השנאה נמצא במשוב׳ הרהר שמא לחוש מיכף הוא צריך
 אמרים דברים על השנאה אס אבל .מכלית לה יש הזו
 לה שיש י־״ל שצאמים שנאה מכלית וז״ש מכלית לה אין

 יאמר אן■ מכלית בלי לי היו לאויבים הם אבל תכלית
 רק אדם לשוס לשנוא אין כי הוא ידוע כי .׳1כ מכלית

 הממשי׳ ממיר לשנוא שיש מפני שנו הרסי׳ המעשים
 שפושה רואה אס ■יכן הוא יעשם שלא כדי הרפי׳
 דבר נקרא השנאה וזהו ס״ז לשנאת* יכיל חבירו אותם

 למעשי׳ שממאס מכלימי דבר השנאה מזה שבא תכליתי
 לאויבי׳ לי היו והם שצמחים שנאה מכליי* ודש רעים

 * לבני ודע אל חקרני ועז׳׳א סנס שנאת ורוא מצם על
ח כ ל  • חטא עליו משא ולא עמימך אה נזוכיר ה

 מובא דלי׳ על מקבל וצא אונקלוס חרגוס
 כדרכו קובא עליו מקבל ולא פי׳ לא למה לפ״ז וקשה

 ברבי׳ פניו מלבין ולא פירש׳׳י פ״ם ונראה בכלמקוייות.
 וקלר מלקו נוטל מבירו המבייש שכל וידוע לניישו שלא

 מה ר״ל מובא דליה על מקבל ולא וזהו בגיהנס מכירו
 פניו תלבין לא לכן עונשו מקבל לא פונו׳ לחבירך שיש

:ברבים
א  הוקם שאינו ת״א כל ארז״ל כו׳. מטור ולא מקום ל

 מקום ולא כ׳ הא וק׳ מ״ח אינו כנחש ונוטר
 מה אמה כו׳ ואוכל דורס הארי שארז״ל ע״ד פי׳ כו׳

 ואמה כו׳ הלשון לבעל ימרון מה אמרה לך יש הנאה
 לסופא דבבו לי׳ נטיר מהי׳ ואס תרגומו עקב משופנו

 וצ״ל מהאדם. נוקמת שהיא לנחש הנאה שיש נמצא לפ״ז
 וכמ״ש נקמתה■ סבור נושך הנמש שאין לרז״ל לי׳ דקים

 וזהו השמים מן לה שמלחשין לחש בלא הנחש ישך אס
 בשביל משך שאינו ר׳׳ל כנחש ונוטר נוקם שאינו מ״ח כל

 :דשמיא נמילי כאן שמסיק וכמי הנאמו
א ״ ו א  ע׳׳ד . כנחש ונוטר נוקם שאינו ת״ח כל כ

 קולה ע׳׳בוז״ל קי״ט דף כר כמי■ פ׳ הזוהר
 ודאי איהי בגלומא דישראל כה״ג השמא וגו׳. ילך כנחש
 לעפרא רישי׳ כפיף נדינא איהי כד חויא כנחש אזלה

 מאן קמי'. דאשמכחי' אינון לכל ומחי שלט זננא וסליי
 דאמכפיא רישא ומחי ושלי׳ לעילא דיםמלק לזננא עניד
 שיהי׳ ולנטור לנקום מ״ח צריך ועד״ז עכ״ל. כו׳ לסמא
 נהנקימ׳ יהי׳ שלא כעפר עצמו שיעשה לעפר כפוף ראשו
עדז .לאריו׳ זננ הוי ועד״ז כלל עצמו כונת  ימן ו

: מקוה יש אולי פיהו כעפר
ת ר ד ה  עד״ש .ה׳ אני מאלהיך ויראת זקן פני ו

 כצל ימי׳ יחריך ולא לרשע יהי׳ לא וטוב
 דוקא למה א׳ לדקדק יש אלהי• מלפני ירא איננו אשר
הלא .כו׳ ירא איננו אשר טעם נומן למה ב׳ כו׳ כצל

פפמייט®



עא לצביפמשיםה׳ צמח
 מי־ומר אלהים מלסני טוד רשט פהוא פשוש פממ״כומו

 זרןום ח״ל יונה לד שע״מ כספר שנמוכ ט״ד הענין אך
 שנאמר במל״מ חהירוה כמו שמים יראה נקרא מ״ע
הן והדרה מקום שיכה מפני  אני מאלהיך ויראת פני;

 מרפ סור אמדו ונאמר אלמדכם ה׳ יראה ונאמר • ה'
 כמשייה פוסק שאינו מי כי מ!ה למדנו .כו׳ פוכ ומשה
 הרשמי׳ מן והיא שתים יראת הפר שלום וכקשה הפוכ

 א׳ יראה מיני ׳3 שיש ונ״ל פכ״ל אלהי׳ ירא לא כי
 ב׳ רפה יראה וו יכולתי ככל הירמ,י מן המתרסק

 שמכין מפני יכלתו ככל להיראוי מו5פ שמקרכ ירמה
 משרי פל שאמרו וכמו מצופו וצפשות לירא נאה לו כי
 משמאלא היא הירא׳ וכאמת .כדרכי׳ ההולך ה׳ ירא כל

 רק מ״מ נגד דימינא מספרא והאהכ׳ מל״ת נגד
 גם שתפשה ור״ל .למדה״ר מדה״ד מהסכי; שהצדיקי׳

 והדרת ודש כאהכהלכד ולא כרל כיראה פשה המצות
 כיראה וו מצוה שתפשה ור״ל מאלהיך ויראת וקן פצי

 וכן מדה״ר ה׳ אני מדה״דפי׳ו שהוא אלי\ך לפני
 אלמדכם ה׳ יראת קודם אמר כו׳ מרם סור כפסוק
 אל ה׳ פיני כיראה שלום וכקשית פיכ שתפשו דהיינו
 מהפכי׳ הרשמי׳ אכל כמדה״ר פליהם ישגיח ר״ל צדיקים
 נהפך דימיני׳ מספרא שהם מ״פ ואפי׳ למדה״ד מדה״ר

 וכמ״ש ריתחא כפידן אפשה גס פנשינין לוה לשמאלא
 שמי׳ הירא הפך לרשפ יהי׳ לא ופוכ כאן וו״ש .כמ״א
 הפך ימי׳ יאריך ולא פוכ לראות ימי׳ אוהכ שהוא
 מרמה שאינו הצל כמו ר״ל כצל כו׳ חיים החפך האיש
 למפרכ ממ׳רח השמם מן וכורח השמש לפני פצמו

 אלהי׳ יראת מ! וכירח מתרחק הרשפ ק הפוך וכהפכו
 מלפני ירא שאינו מל ימים יאריך שלא כצל נידון לוה

 פפמו מלכני לפין ומ״מ אלהי׳ לפני מלהיות ר״ל אלהי׳
 הרשם ר״ל איננו נ'סר כצל כך והפי׳ אלהים לפני מלהיות

 ירא שהוא מפני איננו לושר מוכר כצל ימי׳ יארך לא
 כצדיקי׳ מכל יולדם לפני מלסיו׳ ור״ל אלהי׳ מלפני
 כשממה וישישו אלהי׳ לפני ויפלצו וצדיקי׳'שמחו נאמר

 מללכת אלהי׳ מלפני ירא איננו אשר יאמר או .וה מל
 אכיו אש לפווכ ירא שהוא פוכ כן כמו אלהי׳ לפני מן

 מלפני מן ומ״ם א׳ רגפ אף ומיראתו ממנו וללכת
 דכר קצרה ולשון .לפני מן ללכת ור״ל לפני מן פטמו

.הכמוכ
ש י א  אשת את י<אף אשר מיש אשח אח ינאף אשר ל

 את לכתוכ קשה ומ״מ כרש׳׳י פיין כו׳ רפסו
 המונה כל ח״ל פד״ש ודל .הכפל ול״ל רטהו אשת

 פ׳׳י ומפרש איש. אשת את וו׳׳ש כו׳ פלי. מונית אשתו
 אתמשתלפהו ינאף אשר הנוכרהוא שהאיש מפני מה

 המפשה כא ופי׳׳ו פליו מונית אשמו מונה שהוא כיון
 חייכת האשה שאין אמינא והוה חחמיו נואפת שאשתו וו

חוננה כי כנומיכם פל אפקוד לא כפסוק וכמ׳׳ש מימה

 ופרש׳׳' הוונותיפרדו פס הם כי תנאפנה כי כלומכם ופל
 מפון מנוקה האיש וכשאין יפרד׳ הוונו׳ פס כפציהם כי

 כפסוק ימרו כפרש׳ ופיין פכ׳ל אשמו כודקין המים אין
 הנואף יומת מות כאן נאמר 1פ' פ״ש מנאף לא

.שניהם כפרופרוט והנואפת
 פד״ש כס ואקון האק אנשי פשו אלה כל את כיי

אחרי׳ אלהי׳ דאמקריאו דספ״א מיוון איח כרפ״מ
 . חיים אלהי׳ דאיקר׳ דקדושא דססר׳ מיוון ואיה

 ווו קצ״א גימטריא מיי״ם מן במ״ם יומר ואחר^׳ם
 אני מצות רוכי אחרי וו כפרשה שכחוכ מה כס ואק״ן

 פ״י כי פירוש אמונה מצוחיך כל הפסוק פ׳׳ד הוא ה׳
 מה וכל האמונה למדרגו׳ האדם כא המצוח פשיו׳

 אני וו״ש .יומר האמונ׳ להשגה בא יותר מצות שמקיים
 :ה׳ שאני מאמין מצוה שכקיום ר״ל ה׳

ם ת ל ד ב ה  וכין .לטמאה הטהורה הכהמה כין ו
 פל נשאלחי .לטהור הטמא הפוף

 כפ׳ שפרש״י פ״ד ה1ש ואמרחי להפוף כהמה ההפוך
 מטהור׳ מן מדוכה טמאה וחי׳ שכהמה למדנו ז״ל ראה

 מן מרוכים הטהורי׳ וכפופו׳ המופט את פרט לפיכך
 כאן יאמר ופד״ו פ״ש כו' המופט פרט לפיכך הטמאים
ל כו׳ הטהור׳ הכהמ׳ בין יהבדלתס  ולהכדיל לכיור ד

 הטמא הפוף ובין הטמאי׳. המרובי׳ מן הטהורי׳ המופש
 מן אמכם ואבדיל אח״ו וו״ש המופט הטתא כי לטהור

 כמ׳׳ש מכם הפמי׳ ואבדיל אמר ולא לי לדוח הפמים
 כדא האומו׳ מן המופש ישרמל כי פ׳ש פ״ז כמדרש

:כו׳ ספמי׳ מכל המפש אתם כי

ר ו מ א ת ז £ ^ ר פ

ת ב  אסרן מדת ט פי׳ כו׳ נוגות מחג כי כהן אי: ו
 שלום אוהכ דמשרונימא שושכינא שהוא הכהן

 שפירדי פ׳׳ד האלו מדות פ״י זנתה וכמו שלום ורודף
 שלם פלן שלם פשפשה דהוה וו״ל דכרי כת שלומית אצי■
 הכל שלום ושואלת כדכרי׳ מפשפשת פליכון שלם פלך

 אין ארו׳׳ל לכן . ונחה שלום מדות פ״י נמצא טכ״ל
 איש וכת וו״ש לאיש אשה וכן כלנ אשה כשלום שואלין

 וחילוף וממורה חילול לשון מחל לונוס מחל כי כהן
 כי מאכיה לה שיש השלום מדוח אח וממיר שתחליף

 היא אבי׳ את וו״ש לונומ• מחלפת והיא ברמא יסד אכא
 כאש ומחלפת. מחללת הנ״ל אכיה מדת את ר״ל מחללת
ת שהוא כז׳ א״ש יפקכ כיח והי׳ פ״ד השרף.  אמ״ת ד

 .שלום אוהכ כידום יוסף מדת והוא שלו״ם
ן ה כ ה • כו׳ יטמא לא ולאמו לאכיו מאחיו הגדול ו
 לאמו כתיב הדיוט ככהן למה נשאלתי י

 לא כדרך הוא שכהדיוש ואמרתי .קודם לאמו ולאכיו
שאינו אכיו אפי׳ אלא ודאית שהיא אמו וו לא וו אף וו

ודאי



' ה ח מ לצביאמורצ
א1 לא גדול ובכהן יטמא אעפ״כ ודאי  ודאי שאינו יו5ו
 אמרתי עוד .יסמא לא ודאית שהיא אמו אפי׳ אלא

 שג׳ א!» כי מלאמו לאביו שיטמא יותר הסברא שבכ״ג
 שיהי׳ שאח״ל בכ*ג מ״מ שוין ואמו אביו באדם שותפין

 דברים בג׳ אח״ל גם ובעושר בנוי בחכמה מאחיו גדוצ
 דברי׳ ג׳ ע׳׳י נמצא בעושר בנוי בחכמי לבנו ובה1 האב

 לכך לו שיטמא אמינא הוי גדול כהן הוא האב )כה0
 הדיוט ובכהן הוא וחידוש הואיל ברישא לאביו כתיב

ולאביו לאמו כתיב שוים  כו׳ אלהיו למס את בו מום כו׳ נטרע אשר איש כל
 בו יהי׳ אשר כוי מזרעך איש דלעיל פסוק וכן

יקרב לא מום בו אשר איש כל כי כו׳ יקרב לא מוס
רמ«ח בבל מצוי כל לעשו׳ שצריך ידוע בי אמרתי כף

 ושס״ה מ״ע מרמ״ח כלולה המצו׳ כי גידי׳ ושס׳׳ה אבריי
 חסרה המצוה כנגדו וחסר מוס בעל שהוא ומי ל״ת

בו מום כו׳ יגש לא וז״ש ול״ת מ״ע ברמ״ח מכללותה
חסרה העבודה כך חסר שהוא כשם כי כוי לחם את

 מום בו יהי׳ אשר איש כל כי פסוק פי׳ וכן ופגומה
 וכן העליור לקדוש׳ יקרב לא עצמו שהוא ר״ל יקרב לא

 בפסוק י״ל וכן העליונ/ לקדוש׳ מקרב לא שלו העבודה
 להקריב יגש לא הכהן אהרן מזרע מום בו אשר איש כל
 להקריב יגש לא אלהיו לחם את בו מום ה׳ אשי את
 מום בו יהי׳ כי אהרן מזרע איש כל דה״לל נדקדק ויש
 למה שארז״ל ע״ד ונ״ל כו׳ את בו מום הכפל ועוד כו׳

 מומין בעלי ההרי׳ כל שנעשו גבנוני׳ הרים מרצדון
 ממצא לא כי עליהם המורה נימנה ולא סיני הר לגד

 בו יהי׳ אשר צ׳ דן> אמור פ׳ הזוהר וז״ל הרוח בגסי
 לית פגום דאשמכח ״נ5ד כוי פגום דאיהו כגון מום
 כהנא כ״ש עלי׳ אסהיד פגימו וההוא מהימנומא בי׳

 מ״ש ועיין כו׳ דמהימנומא מארי שלים לאשמכחא דבעי
 איש כל וז״ש ע״ש בם מום בהם משחמם כי בפסוק

 בי׳ לית פגום דאשמכח ב״נ כל ר״ל .מום פו אשר
 שפו המום הכהן אהרן מזרע כ״ש לא כנ״ל מהימנומא

 ואהרן עליו משה שאמר אהרן מדת חסר שהוא מורה
 יגש לא הרוח מגסי שהוא מורה המום וזה . הוא מה
 .בשביל הוא המום בו שנתגלה מה ר״ל פו מום כף

 פגימו וההוא בזוהר כנ״ל להקריב יגש לא אלהיו לחם
 שיחזור כדי המום נמצא פשוט ובאיש עלי׳ אסהיד
 כו׳ לחם את כי וקדשחו שם בזוהר כמבואר במשוב׳

 לישראל יקשה שלא פי׳ . מקדשכם ה׳ אני קדוש כי
 לקדש להם ולווה תהיו קדושי׳ ישראל לכל נאמר כבר הא

 ה׳ אני קדוש כי לז״א . שבקדוש׳ דבר בכל הכהן
 לקדש למרומי מתדמי׳ ומהיו מקדשכם ה׳ אני ואעפ״כ

קדושי׳ עצמכם שאמם אע*פ הכהן
ם ח  יאכל הקדשי׳ ומן הקדשי׳ מקדשי אלהיו ל

נאמר ואס קלי׳ וקדשי׳ ק״ק אלו שם סר״שי

 בעל יאכל ק״ק אומר היימי קלי׳ קדשי׳ נאמר ולא ק״ק
 בקדשי׳ אבל זר מלואי׳שהוא פשר משה שאכל כמו מום
 וקשה .עכ״ל בהם מולק זר מצינו שלא יאכל לא קלי׳
 זר שהי׳ אכל שמשה ומצינו מקק״ל חמורי׳ ק״ק אם

 אוכל ג״כ הי׳ קלי׳ קדשי׳ לאכול צריך הי׳ אם בודאי
 שלא ומה הקל לו ויאסר החמור שיאכל מימי במהיכי

 פ׳ לק״מ בספר עד״ש ונ״ל • לדבר הוצרך שלא מצינו
 אכילה בסוד זווגי׳ שיש הפני׳ לחם בענין וז״ל אמור
 נפסק שאינו או״א זיווג סוד והוא רעים אכלו סוד והוא

 לעורר תמיד חם והי׳ השלחן על ממיד הי׳ לכן ממיד
 חכמ׳ כי אותם אוכלי׳ היו הכהני׳ ואמנם העליון זיווג
 וכ״ד הלוי׳ והכהני׳ פסוק מבין והנה רבא כהנא הוא

 ולוי כהן הלא כי הענין וסוד לוי׳ כהני׳ נקראו פעמי׳
 אשר והלוי ממפרשין לא ששם ולפי חו״ב הס העליונ׳

 הכהני׳ עם גדול התחברו׳ פו יש דין בלי נמשך הוא שם
 גבורות סוד הוא שהלוי למטה אך שריין כחדא וכולם
 כהני׳ מאכל הפני׳ לחם הי׳ ולכן ממחברי׳ אין קשים

 ק״ק אכל שמשה לומר אפשר ועפ״ז .עכ״ל המכמ׳ מצד
 קדשי׳ אבל כנ״ל כהני׳ הלוי׳ ושם מב״ד נגד הרמוזי׳

 ממנו יאכל לא גמור דין הלוי ושם בז״מ רמוזי׳ קלי׳
משה אפי׳  ההיא הנפש ונכרמה כו׳ לדורומכם אליהם אמור

 זה לצד זז מצד יכול ופיש״י ה׳ אני מלפני
 בכ״מ ה׳ מ״לאני אחר במקומ ויתיישב ממקומו יכרמ
 יומר כיי! זאת פרש״י למה לדקדק ויש .עכ״ל צזאני

 ונ״ל .כן אינם שפמור׳ הכריתו׳ ושכל הכרימו' מבכל
 שכמוב ויש עבירו׳ מיני לכמה כרימות מיר כמה יש כי
 שנכרת וזה עמו בני לעיני פו שכ׳ ויש עמו מקרב פו

 משובה מקנהע״י לו שיש ויש משם הוא אשר משרשו
 כדמיון יצמח ושם אחר במקום שינטע או למקומו לחזור
 במקום אומו ונוטעי׳ ממקומו אומו שכורתים אילן יחור
 לקח ורוצה השם המחלל אבל עפירו׳ בשאר וזהו אמר

 ואין האילן מן לגמרי נכרמ זה הסט״א אל מהקדושה
 מפני לעוה״ב חלק להם שאין האפיקורסין כמו מקנה לו

 ולכן הטומא׳ אל מהקדוש׳ להביא ורוצה ד״מ שמפקיר
 זרעכם מכל יקרב אשר וז״ש .בקדוש׳ חלק לו אין גס
 הטומאה השראוס שעליו ר״ל עליו וטומאמו הקדשי׳ אל

 אל הקדוש׳ מן ולהביא הקדשי׳ אל ליקרב מצה והוא
 בפרושו רש״י שכיון וזה ה׳ אני מלפני ונכרתו הטומאה

ת1 כי*!  ביחזקאל בהפטורה הנה כו׳ מהי׳ כי כהן ב
 בחולו׳ אם כי לנשי׳ לסם יקחו לא וגרושה ואלמנה כמיב
 מכהן אלמנה מהי׳ אשר והאלמנה ישראל בית מזרע
 דלפעמי׳ הדיוט כהן על דה״ק ונ״ל בפרש״י עיין .יקחו
 טל במורה לאו אין ולכן • יקח ולפעמי׳ אלמנה יקח לא

 יחזקאל אבל מילמא פסיקא דלא באלמנה הדיוט כהן
בחי׳ מאיזה וידעו דעה הארן ימלא שאז אלעמיד מדבר

היא



עבלצביאמורצמחה׳
 מדה״ד בה שנתגרה על פשונזס אלמנה יקמו לא היא

 תהי׳ אשר והאלמנ׳ לגרישותא ופרתי ישראל בת והיא
ל .מכהן אלמנה  לגריפופי׳ חדא אלא דליכא כ־,ן כפ ד

 פשומ אדם אפי׳ קח שלא בזוהר פד״ש באו״א . שרי
 אופה בהנושא מקפרג בגוה דשביק דרוחא פ״ש אלמנה
 אינו משורשו שהוא כהן הראשון במלה הי׳ אס ואפשר

 מכהן אלמנ׳ פהי׳ אשר פשוסו ופירושו בו מקסרג
: כהן אשת שהיתה  וג׳ יקחו מכהן ואלמנה דהל״ל לדקדק דיש באו״א

 למופר אך פהי״ה אש״ר והאלמנ״ה פיבו׳
 וזרש וגרוש׳ מלמנה פהי׳ כי כהן ובפ כפיב בפורה וכן
 למופר פהי׳׳ה כ״י פיבו׳ שם גס כו׳ ושבה כו׳ אין
 בש יוחנן א׳׳ר שוברי! אלו בפ׳ שארז״ג ש״ד השנין אך

 מאי יפה שולה גן זי! סין לשיה פ״ח יבפ לישראל כהן
 נה אין זרש או גרושה או אלמנ׳ או חסדא א״ר הוא

 כי לי׳ וסמיך זר לאיש פהי׳ כי כהן ובר דכפיב פרש״י
 כי במלפ רמוז שזה ונ״ל שכ״ג כו׳ וגרושה אלמנ׳ פהי׳
 למנ׳1א שההי׳ שנשאה מיוס ומוכנת שמזומנש ריל שהי׳

 וכן .זר לאיש שנשאש ט״ש .כו׳ אין וזרש וגרושה
 בה שפגשה ש״ש כו׳ קחו לא ואלמנ׳ יאמר הכא

 שהי׳ אשר והאלמנה ה' יד בי יצאה כי ׳א כד מדה״ד
 ששהי׳ מכבר מוכנש שהיש׳ לומר רצה מכהן אלמנ׳
 ש״ש יקחו כהן בש שהיא ששלי׳ כהן קדוש׳ ש׳׳י אלמנ׳
 ולפשמיס מדה״ד בו ישגרה לא ושוב כהן ג״כ שהוא

 שהוא ולפי לפ״ה ש״ח בש כגון ישאנה לא בזה גם
 שובר ואינו במורה גאו כתיב לא לכן פסיקא דצא מילשא

 הבחי׳ מן בחי׳ איזה ויבינו ידשו לשתיד אבל בלאו
 הכהניס ישנהגו שע׳׳י הנ״ל הבחי׳ כל זה בלשון כלל ולכן

י כ  ור׳ :נחס ר׳ וז״ל ע בינק פודה זבח תזבחו ו
 לששיד דגליל פנחס ר׳ בשס אמר! יוחנן ור׳ לוי

 כל בשלה אינה פודה וקרבן בשלין הקרבנו׳ כל לבא
 שנאמר בשלה אינה ־־מודה והודאו׳ בשלין ההודאו׳

 אומרים קיל כלה וקול חפן קול שמחה וקול ששון קול
 אלהים סלי דוד אמר וכן מוד: קרבן זו ה׳ אש הודו

 אלא כאן כתיב אין תודה לך פודות אשלס נדרך
 של כפב רש״י * ה. טכ״ל פודה וקרבן ההודאה פודות
 תזבחו צרצונכס לה׳ פורה זבח חזנחו וכי זה פסוק

 למתשסק מכאן לדשתכס לרצונכס לשונו וזה פרש״י
 פרש׳׳י יאכצ ההוא ביום ק׳ בשחיש׳ שפסול בקדשים

 לו צקבוש שאס כן ש״מ שתהא אלא להזהיר בא לא
 בוקר שד ממנו מותיר! ולא ש״ש כו׳ כתיב כבר הרי זמן
 בשיניך יקל ואל הדבר סל גזר מי דש פרש״י ה׳ אני

 פרש״י ה׳ אני אוחס וששישס מצומי ושמרשס שכ״ל
 שחללו ונח המששה זה וששישס המשנה זו ושמרפס

 מקדשכס ה׳ אבי ב״י בפוך ונקדשפי קדשי שם אש
שחללו ולא פרש׳׳י ה׳ אני כו׳ מא״מצ אפכם המוציא

 מה שחללו ולא שנאמר ממשרט מזידין דברי של נשבור
 . ה׳ אני כו׳ שמי וקדש שצמך מסור ונקדששי פ״ל

 . פודה זובח ש״ד פודה זבח שכ״ל שכר לשלס נאמן
 והשנין שליו ומתודה יצרו הזובח זה וארז״ל יכבדנני
 יכבדני. וה״ל נונין בב׳ יכבדנני כפיב למה לרז׳ל שהקש׳

 ששוב׳ של שיקרו וארז״ל שונס אש והשודו כשיב הנה
 הס שבשול׳ השובדוש שכל מפני הששס וידוי חרשה

 אש מפיל היא אזי שביר׳ שובר וכשאדם אופיו׳ ש״י
 משוב׳ וכששוש׳ לשבירה ההוא השובדא של האישיות

 השביר׳ האיפיו׳ אש שמביא ש״י השבירה אש גתורה ו
 האופיו׳ ומעל׳ מאוד ומתבייש מסחרש אזי ו ם לדבור
 בינה שד אופס משל׳ נמצא בלב וחרט׳ הבוש׳ ליראת

 ששוב׳ וכששוש׳ השבירו׳ כל נשקן ושם מבי! הצב נגד
 ש״ד החכמ׳ מאור חיוש להם ממשיך הוא אז מאהב׳
 זכיות. לו נפשים זדונות ולזה בשלי׳. אש פח'׳ והחכמ׳

 אש רק לסלק גורס אזי מירא׳ ששוב׳ מושה ואם
 .החרטה ע*י האושיו׳ של המשיך אשר הרש׳ המחשב׳
 זדונו׳ ולכן חיו' ובלא טשמיס בלא האושיו׳ ונשארים

 בלא באופיו׳ הוא שהשובדא שוגג כמו כשגגו׳ נששים
 אס נמצא מירא' כאן מאהב׳ כאן רזיל וז׳ש מחשב׳

 מלכו׳ והיינו פשאה ששוב׳ נק׳ אזי מירא׳ משוב׳ שוש׳
 כששוק׳ אבל החטא בש ושז בחרטה יצרו את זובח ז־

 ומחיה הבינה עד השביר׳ אופיו׳ מפלה הוא מאהב׳
 מאין והחכמה ש״ד והכשר החכמ׳ חור ש״י אותם
 זובח וז״ש כנז״ל והחרט׳ הוידוי י ש״ וזהו שמצא
 וגס החטא ושזיבת בחרט׳ יצרו שזובח ר׳׳ל שודה

 והם עילאה ופשובה שמאה ששובה דהיינו שליו מתודה
 יכבדנני וזהו . לתשובה שכפןה ש״י כפופים נונין ב׳

 פרין יכבדנני ך׳ qד וקרא הזוהר וז״ל נונין בב׳
 וחד דין בשלמא חד לששא וחד לעילא חד אינון כבודין
 זבח תזבחו וכי וז״ש .כאן למ״ש ומטון דאתי בעלמ׳
 הרצון כי לדששכס. ופרש״י תזבחו לרצונכם כנ״ל פודה

 רק בחיצוניותו שצמו רצון משיג אדם ואין מאוד נשלם הוא
 ידיך אש פותח בפסוק מ״ש לקמן ושיין בפנימיותו

 כופין משרז״ל מבואר שם וגס ש״ש רצון חי לכל ומשביע
 באדם רצונו׳ ב' שיש ש*ש אני רוצה שיאמר פד אופו
 החכמה מן הספיח׳ מפחילין ובחצוניו׳ באריכו׳ ש״ש

 ששוב׳ שעש׳ מי ולכן הכחר במקום והדעת כידוע
 ששוב׳ להבינ׳ האופיו׳ משלה הוא הדעת ע״י מאהבה
 שסרש״י וזו . כנ״ל החכמ׳ באור אותן ומחיה עילאה

 הכפר שהוא הרצון צוניו׳ ח נגד היא הדעת כי לדעמכס
 כו׳ ממנו שופירו ולא יאכל ההוא ביום . לי״ח כידוש
 המעלה וקדימש הזמן קדימת קדימו׳ ב׳ שיש הענין

 בראשי׳ במעש׳ ולכן לפרי קודם הקליפה זמניו׳ ובקדימש
 בוקר ויהי ערב ויהי שד״ש ר\ילה אחר הולך היום
קדימת שזה היום אחר הוצן הצילה בקדשים אבל
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אמור ה׳ צמח
 הפרי שהיא וחשיבו׳ במטלס קודמח הקדוש׳ המפלה
 שהלילה שבקרשים ווו וימלון במטל׳ לקלים׳ וקדמה
 ליום שצאכלין בזה וכיוצא חודה ולכן • היום אמר הולכה

 הזובח טיקר כי .בוקר טד ממגו חוחית לא וליל׳
 הקדוש׳ המטלו׳ קדימה בדטח שיודט ט״י יצרו אח
 יהיה בוקר טד ממנו יוחר ואם כנ״ל הקליפס טל

 שסוא הקל־ם׳ וחחבבר בזמן ליום קדמה שליל׳ משמט
 טל שחהא שפיש״י וזו כו׳ חוחירו ולא כ׳ ולכן היצר
 היצר זבירח ההא זו כונה לשם ר״ל כו׳ הזביח׳ כן מנח

 חמגלר פלא הבוקר פד יוחר ושלא הקדוש׳ שחחגבר
 ולא א׳ ונינה ימים לב׳ נאכלין ששלמים ומה ־ הקליפה

 שלום שטושים ט״ש נקראו שלמים כי להנז״ל חייש
 המטל׳ קדימו׳ בין השלום בטצם וזהו • כו׳ ישראל ני!

 א׳ ולינה ימים לב׳ נאכלין ולכן כנ״ל הזמן לקדימח
 ומקרל המפלה קדימה אחר הוח הזמן שקדימח להורו׳
 חיות הי׳ לא הקדוש׳ מן חיות קבלה לא שאס ממנה

 טל גזר מי דט פרש״י ה׳ אני . כידוט ומחבטל כלל
 שפרש״י אשלמטל׳ דקאי ר״ל בטיניך יקל ואל הדבר

 שכל וידוט הדטח ט״י החשובה שטיקר דהיינו לדטמכם
 נשים כי קלה דטמו אזי נוק׳ בבמי׳ הוא שהאדם זמן

 נכנס אם אבל . אצלו ליום קודם ולילה קלוח דטחן
 שמדומיו ויודט שלם בדמח הוא אזי דכורא בבמי׳

 במ״א פרש״י כמ״ש רחמנו' ולא גזירוח הם הקכ״ה של
 גזר מי דט וז׳׳ש כנ״ל יצרו אח זובח הוא ולכן • ט״ש

 בטינך יקל ואל כנ״ל גזיציו׳ מדוחיו שמטש׳ הדבר טל
 מטלמא כנ״ל שלימה דטח רק כנ״ל קלה דטח ר״ל

 הקריב כאלו ומתודה יצרו הזובח כל ומ״ש .דדכורא
 נטשין זדונו׳ לק״ה בספר שכחב ט״ד פי׳ .חודה
 אי אדם יאמר אל לטולם ארז״ל הדין מצד כי זכיות
 שבשמים שאבי אטש׳ ומה אפשי אלא חזיר בבשר אסשי

 וטוש׳ חטא אם אבל מטא לא אם דוקא וזה סלי גזר
 שארז״ל ט׳׳ד וכל מכל היצה״ר אח לבטל צריך חשוב׳

 שאין טד בגירסא וא״ד '׳‘בח^ א״ד ליצה״ר הרגו דוד
 ייצה״ר חאוה ל, שאין וכמו ר איס לדבר וה1מצ שום לו

 לו נטשין וזדונו׳ לטבירו׳ יצה״ר לו יהי׳ לא כן למצו׳
 כי איש בטנין אמור בזוהר איחא והנה ט״ש זכיוח
 באלהים אפילו קלנא ב״נ יד יטב דלא אלהיו יקלל

 באריכו׳ ט״ש כו׳ דקב״ה טובדין דאינון בגין אחרים
^ ונבטלו היצה׳ר אח להרוג בדין אין זלפ״ז  רק וכל מ
 כו׳ גזר שבשמים שאפי אטשה ומה אפשי שארזיל כמו
 הזובח כל שארז״ל וזו ברירה. אין חטא שבבר מפני רק

ל .יצרו  ט״ד ליה דישחוט במקונים וכמ״ש שהרגו ד
 ומשוד׳ פי׳ טליו ומתודה כו׳ להרגו השכם להרגך הבא
 שטוש׳ דבר טל שמחודה אדם כדרך שהרגו טל טליו
 מודה הקריב כאלו זו .כנ״ל שהוכרח רק כדין שלא

טל שממודה להורוח חמן להם בו היה מודה קרבן כי

לצבי
 ל כמ*ש ממן נאשר המנחו׳ ובשאר כנ״ל שהרגו יצרו
 במ׳׳א וכמ״ש לה׳ אשה תקטירו לא כו׳ שאור כל

 מובדוי דאיהו טל טליו ממוד׳ טי׳ש.וכאן יצרו טל יקריב שלא
 ט׳׳ש ציון אח ברצונך הטיבה בפשוק לקמן ומיין דקב״ה

 אבל לפרי ושומר לפרי קדמה הקליפה שטחה הטנין כל
 לפי שומר א״צ שוב טלמא מן יחטבר דסט״א לטחיד
 מוחא אקדים דירושלים בניינא וכן לקליפה קדם שמוחא

 מבנה ולבתר בקדמיחא ציון אח ברצונך היטיבה דכ׳
 שם ימחבר שאז צדק זבחי מחפון ואז ירושלים חומות
 דהויה לשמא להוי וקרבנא שלים שמא אלהים הוי״ה
 יסלקון שלא אלהים נבם מקרבין אין שטחה אלהים
 כי לטחיד אבל חמן לאחחברח אחרים ם אלה אודנין

 אלהים ואין לבדך אלהיס אחה נפלאו׳ וטושה אחה גדול
 כי חודה קרבן היה זה ובדרך באריכו׳ ט״ש אחרים
 . שלים שסא ויהי׳ היצה״ר אח רקב״ס ישחוט לטחיד

 ובטלמא לין בטלמא כבודי) מרין נונין בב׳ יכבדנני וזו
 כולם יהי׳ וכיוצא ומטאוח טולה הקרבנו׳ כל נמצא דאתי
 הקרבנו׳ כל שהחוב מה ובאמת לטחיד חודה בבחי׳
 אביא המקדש בית לכשיבנה ארז״ל הנא לטתיד בטלין
 גם קרבנו׳. שיהיו כתיב ביחזקאל וגה נו׳ שמיג׳ חטא׳

 כו׳. כסדרן חמידין כו׳ לפניך נטשה ו:ם חפנה בנוסח
 . זולת ולא חודה בבחי׳ יהיו הררבנוח כל הכונה רק

 לא שארז׳׳ל ט״ד בטלין ההודאו׳ כל הדל בילקוט ומ״ש
 וטל הטוב טל יאמרו שבטוה״ב הטוה״ב הטוה״ז כמו

 הנ״ל הזיהר ט״ד ופירושו והמטי׳ הטוב ברוך הרט׳
 מקדמת ולא טחה הוא אני אני כי טחה ראו שמסיים

 ולא חדא זמנא אני דאמאמר זימנין בכמה דהא דנא
 כי טחה ראו יאמר לטמיד אבל סט״א חמן הוי ימיר
 טמדיכו׳ט״ש אלקי׳ ואין וז״ש סט״א ולא הוא אני אני
 כו׳ מטלמא בישא זוהמא דיחטבר ואחיה אמית אני

 ובטוה״ז והמטיב. הטוב ברוך יאמרו כולן טל ולכן ט״ש
 ובטה״ב הצרה מן ינצלו שיצאו טל להידור. צריכין ד׳
 והצרה המיחה בטלין.כ ההודאות וכל זה סל יודו לא

 ההודאות רר! כדל בישא זוהמא דימטבר לטובתם תהיה
 זו כנ״ל היצר זביחח טל שיודו . בטי'ה אינה דמודה

 קול מפסוק נאי׳ חי ומיי למולם בטלה אינה ההודאה
 קרבן זו ה׳ אח הודי אומרים קיל כי׳ שמחה וקול ששון

 ולא לה׳ הודו שאמרו יהושפט מלחמת ט״ד מודה
 הקב׳׳ה של ידיו מטשה פחוה״ט טל טו^ כי אמרו

 היצה׳ר כי טנ ה׳ את הודו יאמרו בכאן וכן
 קרבן טל דקאי ראי׳ וזה כנ׳ל דקב״ה טובדוי

 ולא נדרן אלהי׳ טלי מפסיק ראיה טוד ומביא חודה
 לה׳ קרבן וטולוח זבחי׳ כבר לך שנדרמי מה פי׳ נדרי
 לשמא שנית טור לטחיד להביאס טלי כנז״ל אלהי׳ ולא

 .ממוח נפשי הצלם כי וזה מוזה קרבן בדרך דאלהי׳
P ממוח נפשי שהצלש טל יהי׳ ההודאו׳ כל ר״ל

סיצס״ר



!HSלצביאמורדד צמח

 שצדכין דנרי׳ הד מל כי ומפרש וולהו ולא מיצה״ר
 הלא ודש כדל למוכה הוא כי א) הודאה אק להיליה

 החיים נאור ה׳ לסני להמהלן נשכיל הוא .מדמי רגלי
 ידי טל המלמי ממוח נפשי שהצלח טל ההודאוה הל רק

 לא כי נמינ והנה וההודאה מודה קרכן ווו כו׳ היצה׳ר
 קכ״ה נטא לא וכי ודל נוו״ר וכמונ ואתנה זנח ממפוץ

 לחייניא נאורייתא אמקין הא קרכנין קמיה דלקרכי׳
 לא וקרננא אמר. דאלהים לשמא דוד אלא כו׳ קרננין
 כייקרינ כמד״אאדם רקלהוי״ה דאלהי׳ לשמא מקרכין

 דאלהי׳ ולשמא לה׳ שלמי׳ ונח לה׳ מודה זנח לה׳ קרנן
 דלנא ומנירו טצינו . נשכרה רוח אלא מקרנין לא

 קיימא אלהי׳ נמדת דהא מסמיי׳ טצינו נישא ונמלמא
 ונח דכא טלוהי דינא שלמא ולא מסמיי׳ טצינו וההוא

 אלהי׳ ונדכה נשכר לכ קמי׳ אקרינ למדמדינא דאמחוי
 איהו רומא ונרמות נגאות דאיהו לנ אכל מנוה לא

 פלי הפסוק פי׳ שפיר הנ״ל ולפי . הווהר טכ״ל כווה
 ולא ה׳ לשם קרננומ ככר לך שנדרתי מה נדריד אלהי׳

 נהמ״ק לכשיננה דאלהי׳ לשמא להניא טלי כנ״ל לאלהי׳
 מודה לאלהים ונח ודש כדל מודה קרנן דרן טל לפמיד

 ;שפיר והנן .כו׳ נדריך לטליון ושלם
ל ח ה  נקמה מקרי אל ארדל נקמה חרמש מ

ל . כקומה אלא  טדא נספר טד״ש ד
 טוה׳׳ן גשמיו׳ שנטנין מרמו שטורי׳ של שהוא שהטומר
 ונשנוטו׳ שטורי׳ שמאכלה להנהמה האדם שוה כאכילה
 מאכל שהוא ממי׳ של לחם שחי מקרינין המור שקנלו

 טיש כו׳ המור׳ היא הנהמה מן אדם ימרון כי אדם
 שמינוה ודל השוחט פ׳ חולין כמס׳ דאימא ופ׳ד .מכ״ל

 וי״א מטהו ששח ממקום ושחט שנאמר מצץ הצואר מן
רי׳ והואפדש כו׳ ט׳׳ש מטהו שסח ממקום דנ  רדלנג׳

 כמלאכי׳ כו׳ וקופה כקומה לנהמה וכג׳ למלאכי׳ @וה
 למדנר ממי להטלוחו מי הכפל שמיטה ופיקר יפ׳׳ש ס׳
 ששח ממקום ולמ׳׳ד מטהו שסח ממקום סמיד סונר לוה
 אל ודש וקופה לקומה כפופה מקומה להפלומו כדי

נקו׳׳מה: אלא כקמה מקרי
 נטיניך קלה הסומר מצות מהי׳ אל אר״י

 הסומר מצות נוכוח הארן לירש אנרהם שוכה
 כו׳ משמור כריסי אס ואמה נו׳ ארן אח לך ונממי שנ׳

 שמושה השטורים מן נאה שהיא הטומר מצות גדולה
 שכחנו ט״ד ואמרתי טניל כו׳ לאשמו איש כין שלום
 אנרין רמ״ח כאדם כי הוא האיפה טשירי׳ והסומר הסיי
 ר*מ מן דהיינו איכרים הראשי והם לשמים לפשרן צריך

 והלשון פיני® ושני אונים שני המוח והם ך״ד המפשר
 היופצו׳ כליו׳ שמי והמרה והכנד והטפול והלג והשפחים

 מטשה כל טיקר שהם הידים אצנטו׳ ופשר רגלים וג׳
 מפשר כנגד כפרלה ממנו במסר הגויה וראש האדם

כמ״ש נכלל ואדם איבררוא טשירי׳ וזרו הנוחרים ח׳

ק ניסדי היית איפה  מילה שנימנה הטפם שוה ודל א
 ופדש .כדל איכרים מ׳ מן מפשר שהוא טל כשמיני

 V ט׳ טשר לי חמן אשר וכל המדרש טל רצא כפ׳
 היא הנסמך הסרלה הדל המשכון שלפי ס״ש המילה
 אפשרט טשר מו סשירין נ׳ הוא ומומש האכר חומש

 הטרלס כי אטשרנו טשר או המילה. וו ודש טשירין נ׳
 אכרם ח* מן מפשר הוא כולו והמטור המטור טל מטשר
 הניל נםי׳י כנזכר לשמים לקדש צריך הדל ואכרים הדל

 השמיני׳ סל למנצח וכמשזיל המילה היא ההמקדשו׳ וטיקר
 טלל והמילה השמיני׳ טל מפשר המינה כי המילה וו

 כולם יתקדשו המפור נהחקדש כי הדל האכרים כל
 .המילה פ״י ממקדש והמפור מפור אומיו׳ פומר ולוה
 ונספיד׳ שכ״א גי׳ הפומר רמז דרך אמרמי הפנין וזה

 • וכו׳ מממיקם qהאל ט דינים הש״ך ממתיק הפומר
 כן ולא מחוקניס אנרים הרמ׳ח כל אזי וכשנממקים

 אא שמרח וריל אשך. מרוח נק׳ אזי ממקדש אינו אס
 מרים ומרגומו מום הוא ולזה ממחיקם ואינו השך*א
 אכל החיצוני' ויראת פחד פחדים שממרס ודל פמדין

 הנורא ירא׳ טרדם אזי אלהים נפחד נשרשם כשממחקן
 נמילם מלוי וזה אנריו רמ״ח ממקן וכזה הנרואים ירא׳

 וכדומה אשך מרוח מום נו יהיה שלא המפור וכקדוש׳
 הפומר מצו׳ שנוכו׳ הדל כמדרש ודש שלם הסומר ואז
 מילס הנרי׳ פ״י כי כו׳ משמור נרימי אח ואחה שג׳ כו׳

 כדל ההוא נהטומר המלוים האנרים כל נו נתקדשו
 לאשמו איש נין שלום שפושה וכמיש הארץ לירש זנה ולזה

 השלום נריח הוא המסור ממקדש אם נזה מלוי זה כי
 שארז׳ל ט*ד או והשלום. החיים אמו הימה נרימי כמ״ש

 שפורים גי׳ הוא ושלום ונר ניס שלום משום טדיף כימו נר
 כל חשרדל לאשמו איש נין שלום נטשה נשטורים ולכן

חא; שלמא נכדא שפרא  הטונו־, למשגון ראשון הראשון כיום לכס ויפחתם נני
 טון לו ה׳ ימשונ לא אדם אשרי ונלפיד

 ייוזואין לו ה׳ יראת ימשונ שלא שיוה פי׳ נס״י וכמ״ש
 ידוט וזה . נשל׳׳ה וט׳ רמיה כרומו הי׳ שלא אס״פ כו׳

 ולולננטשיימן סוכה כמצות פוסק שאדם דנפח מו׳׳ה מס׳
 טרדם מפני פח נאומו נהש״י מושנ שאינו אף ומקונן

 ודש . ט׳׳ש ימשנ למצוה מ׳מ ומכשירי׳ המצוה תקון
 אחה פשית רכוס הפסוק ופ׳׳ד טונוס למשכון ראשון

 דהנה ט׳ אין אלינו וממשנומיך נפלאומיך אלקי ה׳
 שישראל כיון נממשנה הש״י אח לפנוד ממויינ איש כל

 .זי; נגד הפנוד להיות ממוייכ יס׳ אצלו נממשנה פלו
 כטס אפיי נהם ממשנ הי׳ נממשנה פלו כשישראל והנה

רנו׳ ודש הפולם. ומקון פשייח
 אלינו וממשנומיך כו׳ פשית זכור וזפ׳ה הג״ה

 גמדמס ולא אליך פרוך אין כי קנית טדמך
ובמדרש הדנר. נזה אליך אנחנו ישראל דל כו׳ קדם

ממשנומיך



לצמ אמררה׳ צמח
 גאלה למולם שקדמו כו׳ אלינו חשבונוהיך מהשבוהיך

 משיס כו׳ נחלהך שבט לפי הוא החשבון כי והטטס *ש.1(
 הר לטולס שקודם אין מחשבה אין ואם ממחשבה

 כף שכנה ה1 ציון מחשבה המקובלים כמ״ש חשבון
 שקודם בהמ״ק ה1 שבין ימים בד׳ ולכן מ״ה■ משיב
 לטולם בהקין שטרודין לםוכוה יו*כ

 חל המחשבה טון אין המצוה
 שאיני טונוה שאר טל אש־׳ כלל חשבון אין ולכן «יל

 אחטא כמשחו״ל 1ט״ שסומך לא אם החשבון המה נכנסין
 טבריין שכל הפוסקים קו׳ קשה לא ה1וב כו׳ מכפר ויו״כ

 מכפר אינו יו״כ אפי׳ בסה דבודאי ויחטא ט״ז יסמוך
 יחשוב שלא ט״י שחוטא במקום דבריהם אמרו רז׳׳ל אך

• כנ״ל ה׳
ן |  פרש׳ וו פירש״י כו׳ יח1 שמן אליך ויקחו ב״י אח |

 אלא נאמרה לא חצוה ואחה ופרשה הנרוה מצוה
 משמט וכן המנורה צורך לפרש המשכן מלאכה סדר פל

 קשה ומ״מ טכ״ל כך טל ב״י אה לצוח סופך ואהה
 ט״ד ואמרחי פרשיוח ב׳ ול״ל חיכך שם צוה לא למה

 צווי אחר הנרוח מצוח כי שם שכ׳ אמור בס׳ הזוהר
 טל נצטוו ומשם נחגלה המוטדו׳ אורוה כי המופדו׳

 שיטשה המוטדו׳ אחר צווי צריך וממילא פ״ש סנדו׳
 טל אלא נאמרה לא הצוה ואחה ופרשיו׳ ממש בפוטל

 המנורה במטשה נחקשה משה כי פי׳ המשכן מלאכי סדר
 מתברכ׳ מלאכחן שאז׳׳ל ט״ד וזה מאליה. סנטשי׳ פד

 משחה שמן חכמה מן הוא הברכה שורש מאלי׳ ונפשיח
 שמשם זה טנין למשה להודים צריך היה לכן כידוט■ קודש

 שפרש״י וזה מאליה. נטשיח מנורה וחהא הבא הברכה
 המשכן מלאכי כל כי נאמרה המשכן מלאכי סדר פל

 חצוה ואמה משמט וכן ודש .הרל השמן מן גהבוך
 ומפרש הל׳׳ל. צוה ואמה לו דקשה כו׳ לצוח סופך ואמה
 האורו׳ שימגלו אחר לצוח סופך מצוה ואחה פירושו שהכי
 כו׳ בהטלוחך וז״ש כנ״ל(הג״ה המוטדו׳ פרשה אוזר
 המנורה נטשיח שטי׳׳ז וריל כו׳ המנורה מטשה וזה

 דבר נמצא הנרוח) אח שהטלה סופו ט״ם חחלה מאליה
 הטנין חכמה שקנה זה אדל זקן פני והדרת מאלי׳: ונטשיח מחברך מלאכמך זה ובכח בכח יש הוא זה

 וז״ל כו׳ למאהבי קראחי בפי קו׳׳ב בס׳ טד״ש
 רקיטיס במ״חקנ״ה טולה כשהוא נטר שהוא !•נויס

 כו׳ נאנחים טמה כל ובפי ט׳׳ש. הו׳ זקן לק׳ שבכסא
 נחקבצו מטלה של פמליא כל ודל היכלוח פרקי בשם כ׳

 מעעמזטיר רר^יטי׳להראו׳ מייפלהלנוחחקנ״ה ואמרו
 ולא אטלה אני מט״ט ואמר כו׳ חממוניס של מפיט

 ובבה בבכיה קולו שם חח׳קונוחן מד אלא לטלו׳ יכול
 שבקש במדרשים שכחוב שזה ונ״ל ט׳ פמו הקבייה

 למקו׳ אכנס הקבייה אמר מט״ט הניחו ולא לבטח הש״י
שלא ם רק־ט נ״ה הך והיינו .ואבכה רקוח לך ;}אץ

 ליכנס יכול לא למה הטטם וניל שם. ליכנס מט״ט יכול
 מדח נגד אלו רקיטים שנ״ה אפשר רקיטים נ׳׳ה הך

 אוצרו היא ה׳ וירא׳ חכמה היא ה׳ ירא׳ הן ט״ד יראה
 כידוט ו״ה של הייחוד הוא והן גוואי בחי והיינו

 החחחוני׳ בין בשלימו׳ יראה זמן באוחו הי׳ שלא ואפשר
 יכול מטיט הי׳ שלא וזהו .הין ביחוד פירוד הי׳ לכן

 שהיא יראה כשיש אבל המחשונים במטשה לשם לטלו׳
 רקיטי׳ בהין גם לטלו׳ מטיט יכול אזי במחחונים חכמה
 וזהו חכמה שקנ״ה מפני כנ״ל זקן יקרא ואז הנ״ל

 שיהיו שלך במטיט שחכוין כלומר זקן פני והדרח
 . הנ״ל זקן פני ישהדר שטי״ז כדי היראה בחכמי
 חמקנ״ה וזיל כחוב הנ״ל קו״ב בס' ל״ג בדך והנה (הג״ה

 מאוח ו׳ הוא סחומה מ״ם כי שמיס כמנין הם רקיטיס
 השמים אלהיך לה׳ הן הרמ״ז מנצפ״ך מ״ם הוא כי

 לה׳ כמחקנ״ה מן ה״ן רק החתקנ״ה הן השמים ומלוח
 נאנחים טמה כל וז״פ הנ״ל בדך ט׳ש הוא אלהיך

 ולא זקנחי נם הייתי נטר פ׳ שאז״ל ט״ד לחם מבקשים
 סטולם שר זה פ׳ לחם מבקש וזרטו נטזב צדיק ראיתי
 ולא ואז הטליון הייחוד גורם אזי זקן כשהוא ^י אמרו
 חכמי שקנה ט״י וזה הנו״ק לחם ט׳ נטזב צדיק ראיתי

 לחם מבקשים אזי ח״ו ייחוד כשאין אבל קנ״ה ת״ת כי
 דכורא קבילת דלא דטד נטר. שמלכך ארן לך אי ט״ד

 בח׳ח טולה שהוא זקן כשהוא אבל נטר אתקריאח
טכ״ה); לחם לחכמים ואז חכמה קנ״ס אזי במט׳׳ט שמקנן

בהר פרעת
 אצל שמ״מה פאין מס פרס״י סיני כהר כר דדבר
 הארץ שמטת דהנה אמרתי כוי. אלא סיני הר

 נייח תרגומו שבתון שבת השביטיח ובשנה ט״ד הוא
 בארטא נייח שייך איך הוא והטנין לארטא תהא שמיטתא

 רגזה שלש מחת כתיב דהנה אך ביגיטה. מרגשת שאינה
 פרס לקבל טושה שאם ר״ל ימלוך כי טבד מחת הארץ

 בת״א בזה שכתבתי כנזכר לטצמו ומלך טבד הוא אזי
 שהוא בחצוניותיו שמראה ימלוך כי טבד תחת וזהו ט״ש
 שפחה ותחת וכו׳ שלו ההנאה כי מלך הוא ותחתיו טבד
 גבירתה שחירש ובלבה שפחה שהיא שהחצונימה כו׳

 למס ישבט שטי׳׳ז ובלבו בפוטל קמצן שהוא ר״ל ונבל
 אינו ג״כ ארן שהרטשח ארן רגזה אלה שלש ותחת
 כמי שאומר מי והטנין רוטשת תחתיה רק בחוץ נראה
 מאמין ואינו כנ״ל כו׳ ימלוך כי טבד הוא ידי.כו׳ וטוצס

 שמסלקה טל הארץ רגזה וט״ז המשגיח ויכולת בכח
 מצות ובאה ההשגחה שר\א הטליונה משורשה במחשבמו

 הטליונה בקדושה ולחברה מרגזה לארץ נייח הארץ שבת
 דאצילות מלכות טד הטולמות ולהטלוש ההשגחה שהיא

לייחד ה״ו דע דטהו דרכך בכל לקיים לק״ת כמ״שבס׳



רצמחה׳ ה ביב צ עלל
 ות״ו לה׳ לייחדה השגחה טל מורה שהיא אחרונה ה׳

 האדם וטנודח יכול הכל שהוא ית׳ הקדמון טס שהוא
 ויכולת כח ואין כאריכוח ט״ש כמ״ש לחקון רק הוא

 כהגדה וז״ש הש״י ויראח טיוה שורש וזה כלום האדם
 דיינו סיני הר לפגי רךכנו ולא כשנח אח לנו נחן אלו
 כלכ יראה ומכיא הש׳׳י ייחוד טל מורה השכח דהנה כו׳

 שכת שאימת כשכת משקר לא הארץ טס כמשז״ל האדם
 ההשגח׳ טל מורה יומין שיתא כל אתזג יומא ומהאי טליו

 הר וקרכת ית״ש להכורא רק יכילת ן שא טנוה ומביאה
 ישראל שאז״ל וטיד מ״ל הארץ שכת טל מורה סיני

 רוח הגסות וזהו זוהמתן פסקה סיני הר טל שטמדו
 כטלי טלס ט׳ גבנונים הריס תרצדון למה שאז״ל וט״ד

 כבר ואם הרוח בגסי תמצא לא שאז׳ל וט״ד מומיןט׳
 סיני הר קרבת יצרךכי׳כ לא בראשית השבת לנו נתן

 הר לפני קרביו ואלו והיראה הטנוה טל להורות שהוא
 אני מטיד התדב״א עדש התורה לגו נתן ולא סיני
 התורה כל אותי שמתיירא מי כל כו׳ וארן שמים טלי
 ושבת סיני הר שקרבת מזה היוצא בלבו החכמה וכל

 שבודאי ני ס להר שמטה תלה ולזה להס א׳ בחי׳ הארץ
 ניתיו המצות כל כן להס א׳ בחי׳ ופרטותי׳ כללותי׳

זו בנחי׳ ני בס
ה ת י ח  בראשית שבת הנה כי לאלה לכם ה^רץ שבת ו
לאכל׳ לכס הארץ שבת אבל כלום מגימי׳ לי׳ לית

 וט׳׳ל ליראה ת^מד למטן אלקיך ה׳ י לס ואכלת ר ט״
 כו׳ השדה מן לחי׳ כלה בארצך אשר ולחי׳ ט״ז מ׳׳ש
 תו ח כל לאטל אתיו שדי חיתו כל שאז״ שכתבתי ט״ד

 שיתוקנו מטלה של ושרים הכולל מתקון ג״כ טניינו ביטר
 שד״י בגי׳ שהוא שד״י נק' ׳ט מט כי ידוט כי המה גם

 וטולם הקודש חיות שד״י תו ח שם ביצירה שהוא
 תרמוש בו בטשיה שהוא יט״ר גי' וסנדל המלאכים

 ית׳ שמלכותו והחיצונים הקליפות הס יטר חיתו כל
 בארץ א׳ אופ! והנה ני׳ דאתמר סנד״ל ט״י משלה בכ״ל

 ר״ל שדי חיתו כל וז״ש בי׳ מקננא חתאה דאמא
 הקליפות ביטר חיתו כל לאכול אתיו שביצירה המלאכים

 אל טלייחן הוא האכילה שטנין לתקנן כדי שבטשי׳
 דקאמר ולאכול ותקונן והשבתתן שבירתן והוא הקדושה

 תיקון טל הנאמר תאכל יצא מהאוכל כמו לתקן טניינו
 וכן רא בט אכיל בטירא אית אתמר וטד״ז הניצוצות
 שניציר׳ החיי רוח כי וסנד״ל מט״ט הס יטר בשדי מצאנוה

המה שגס רומז ר ביט׳ של וב׳ בטשי׳ באופנים הוא
והבן מלכותו טול יק^ו

בחמותי פרשת
 חקיקה מדרגות ג׳ שיש ידוט כו' מלכו בחקחי אם

חקוקה הש׳י אהבתו שיהי' וצריך רשימ״ה חציבה

 ברטיון נתפ׳ שאינו בדבר האפשר האיך קשה רק בלב
 שהאדם הטנין אך כלל בי׳ תפיס׳ מחשבה ולית ובשכל
 יש והאין אין היש בטיניו שיהיו במחשבתו להפשיט צריך

 צריכם החקיקה נמצא ׳ש ט ונזיר המלך בן בס׳ כמ״ש
 וזהו בלבו. הבורא אהבח נחקק וטי״ז אין בבחי׳ שחהי׳

 שמא אך מה בלי אין שהוא כנ״ל ט׳ חלט בחקותי אס
 מצות לקיים יכול איך מופשט כ״כ אהי׳ שאס תאמר

 ונמתי לז״א וכיוצא פ״ו מצות כגון בגשמיות התלויות
 בעתו: דבר כל לך הצריך הגשמיות ר״ל בטתס גשמינס

ם ת ב ש י  רש יבנה בחכמה ט״ד לבטח הארץ טל ו
 ואינך פשוט יסוד א' וז״ל דנ״ט אגוז גנת בס׳ וטי

 חמצאהו א׳ יסוד שחהפכהו צד לכל כי אוחו להטך יכול
 ברן בונה אינו א׳ ואבן א' אבן שהוא א׳ ט בנן ב׳ ט'.

 ב׳ טור ורל טכ״ל ט״ש כו׳ בנין בונין אבנים ובי לטולס
 למטלה שחהפכנה ב׳ ב׳ צורח הא׳ צורות לנ׳ מתחלפת

 וזהו ח׳ צורת היא למטה כשתהפכנה ג׳ ט׳ צורת היא
 ממלותיו בשמים ובונה בחכמה כשהוא ביח יבנה בחכמה
 מט׳ ומהפך מטה של בנין ואח״כ לט׳ מכ׳ הב׳ ומהפך

 מטה של בנין חחלה וכשיונה בט*ח qרו צ הוא אזי לח׳
 וישבתם יאמר וטדז בח״ט צירוף הוא לט׳ קודם הח׳ אזי
 היאיראמס׳סיא ט״ת (הג״הוהנה לבט״ח הארץ על

 כו׳ דרמא לי׳ דלית טל חבל טד״ש דרתא והיא אוצרו
 הטוב אוצרו את לך ה׳ יפתח ע״ד בגווי׳ יז .ושוב
 למסס להשפיט לח׳ ומתהפך בגווה גנוז דטובי׳ ט׳ וזהו
 כשקבל! סדש בילקוט וז׳׳ל טוב. וטשה בה׳ בט״ח וזה

 ח*ט מאותיות חון הא׳׳ב כל קבלו התורה אס ישראל
 אותיר ובל חטאהון ט״י ח״ט אותיית חזרו לא״י שכאו טד

 האוחיו׳ אלו והוו ישראל חטאו ואמרו הכריזו בטצמו חי׳ט
 חיס אותיות ב* ונתהפכו בהמ״ק את שלמה שכנה טד

 בח״ט שהיו מה בט-ס ישראל וישב והיינו ט״ח ונטשו
: והבן) טכ״ל בע׳ח נטשה  שאזיל מיד הוא גשמכס מלת בטתס כס גשמ ונתתי

 הגשמים ט וזה גשמים מורידים הצדיקים
 שהמטרכת וזמן טח לפי הס המפרכת מפאת היורדים

 הגשמים אבל לרטה או לטובה טחיס הי׳׳ד הסי מחייב
 הגשמי׳ שצריכין בטחיס הס נחפלחס מורידים שהצדיקים

 • מחפלחכס ר׳ל שלכם גשס ר״ל גשמיכם ונחתי וז״ש
. לטובה שצריכין בטחס  פרש״י לחרב. לפניכם ונפלו אויבכם אח ורדפתם
מ׳ חמשה מכס ורדפו באחיו איש חרב

 בפסוק השינוי טל נשאלחי לחרב לפרכס אויבכם ונפלו
 באמיו.ואמרתי איש חרב שפרשיי מה טל גס הב׳ מן א׳

 הקליפות ט״י הוא מהאו״ט האויבים ט הידוט ט״ד
 מברציי' שהם ט׳׳י לישראל אויבים והס טוב בהס שנחטרב

 מעשי׳ גמרם שהקליס׳ טון ידוט גס מהס הטוב אח
כבר ני הוא והטטס מעצמם ונפלה מתבטלת היא אזי

כמטרר



בחקותי ה׳ צמח
 המנגרות שבה להרט ואין בה שי\׳ הטוב כל במביר

 ומכח שבה הרט טל שבה הרט התגברות רק הטוב טל
 דהיינו אויבכם את ורדפתם וז*ש א״ט מפלת היא זה

 מלחמה שעשו ויהושפט דהמט״ה כדרך ישראל כלל
 נתברר שכבר מפני באחיו איש בחרב אויביהם שנפלו

 ההחבררו׳ אחר וכבר א״ט מכלה והרט מהם הטוב כל
טליה׳ חרבך להניף צריך 'צך1ל לכן לך אויניס אינם שוב
 ורדפו ב׳ ובפי באחיו איש חרב מעליהם כלים שהם רק

 אחווים שישראל טליונה יד הכח נקט כו׳ חמשה מכס
 שעדיין זמן באותו כי אויביכם ונפלו נקט אצבעות ה׳ בה
 לחרב לשייכם אויבכם ונפלו עליהם תתגברו נתבררו לא

 דומה אינו שם שפירש״י ע״ד וז״ש אויביכם עדיין שהם
 המצות את העושין למרובים המצות את טושין מועטין
 יד כל כולל מהם כארא אזי מאה במספר וכשהם
 רודף מאה חמשה חשבון ולפי אצבעות ה׳ שהם הגדולה

 של עשרים לבחי׳ ישראל של ימידית בחי׳ לעשרים א׳
 היד מכל כולל כ״א מאה בבחי׳ שישראל ועתה כאויבים
 נמצא ך׳ ה״ס מהם למאה מישראל א׳ ורודף הגדולה

 ומכח מהאויבים רבבות בחי׳ רודפים מישראל מאה
 שדילג עד וזב״ז בזה זה נכללים המצות הסושי׳ מרובין

 לרבבה ומק׳ ק׳ עד מא׳ מדרגות ב׳
 בפסוק למטלה עפמיש כו׳ מאה חמשה מכס

 הגלילי ר׳׳י ההגדה ע״ד והעני! כנז״ל ורדפחס
 שנ׳ כו׳ מכוח סאר במצרים המצרים שלקו מנין אומר
 מכות עשר באצבע לקו כמה כו׳ הוא אלקי׳ אצכע
 ומכה מכה שכל מנין אומר אליעזר ר׳ כוי מעתה אמור

 ישלח שנ׳ מכות ד׳ של היתה במצרים הקב׳ה שהביא
 בכתוב הא אליעזר לר׳ וקשה סכ״לה כו׳ חרון נס

 שהמכה דאמת לדעתו וצ״ל אלקייכנ׳׳ל. אצבע נאמר
 אצבעות ד׳ כח בו כלול שהי׳ רק א׳ אצבע בכח היתה
 ובזה מכות ד׳ האצבעות ד׳ כמנין בו מכה והי׳ השאר

 לסי נמצא כנ*ל אצבעות ה׳ היד נגד ממשה שתסס יובן
 אלהיס אצבע לגד מכוון שהוא שא׳ ה״ מהראוי הנזיל

 שהיו ע״י רק .כרל מצרים במכות כמו אויבים ד׳ יכה
 הכה ה׳ מן כלול היי וכיא מזה זה כלולים היו יחד ה׳
 ורדפו וזו ק׳ עולה ך׳ והים ך׳ שהם ד׳ ה*פ מהם א׳

 א; יחד מאה כשהי׳ זה ולחשבון .מאה ממשה מכם
 אויבים מאה מכה והיד היד מכל כלול מהם כאו׳א
 רבבה מכס ומאה וזו רבבה הוא ק׳ ק״פ הרי .וכניל

 ושד אלפי׳ שרי לו ולשום ח׳ א׳ בשמואל ואיתא ירמסו
 שד ל׳׳ק למה לדקדק ויש כו׳ חרישו ולחרוש ממשים
 פנחס ר״מ טיס וניל בתורה. כמיש משרות ושרי מאות

 דאות מסטרא אלפים שרי עליהם ושמח ז״ל ריל דף
׳ יאות מסעיי' מאות ושרי אלי׳ף  שנה מאות ד׳ ד

 חמשי׳ שרי דאורייתא בדלת במצרס ישראל דאשתעבדו
^׳ מסשיי' באינון ישראל די׳ מסטר׳ פשרות שרי י

לצבי
 ט׳ ושכינתי׳ דקוביה בנין דאיצון אשתמודעין עזות
 ככל לשפטנו מלך לנו תנה שאמרו בשמואל אבל עכ׳ל

 מאסו אותי כי שם כדאי' שמים במלכות ומאסו הגוים
 אדנות על המורה הנ״ל אדני בשם פגמו עליהם ממלוך

 הצירוף ונהפך שמיס ומלכות
י א*ן לא ואם 'ש1ו הג״ה  כו׳ בער די אין כדיא ד

ושרי אלפים שרי להם וניתן תצות אל תשמעו
שפגמו א״ן אותיות נגד ממשים ה׳ י*ד והיתה כו׳ ה׳

י ובאבתיכס בכס ״ ד י שהי׳ כ  מלכות להם ד
 עלינו ומלוך כדיא לבד שמיס

 טשרות שרי י׳ שהי״ד מכאן מבואר נמצא לבדך ה׳ אתה
 ו״ף נשלם מאה סך שנשלם אחר ולכן מאות שר• ד

: השם מ! . אתכם נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי
 תענוג אינו תמידי תענוג בהעתקות שכ׳ ע״ד

 תמידי דבר סל מורה וזה בתוככם משכני ונתתי וזהו
 פנחס ס׳ באלשיך וע׳ אחכם נפשי מגעל ולא ואעפ׳כ

 בג״ע ממכם אטייל פרש״י בתוככם והתהלכתי
מני׳ דלעיל הפסוק ונלע״ד עי׳ש כו׳

 שלא וקשה אתכם נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי
 לא כו׳ אויביהם בארן כו׳ ואף בפסוק יא כ גיעול שייך

 אוהב שהתענוג הידוע ע״ד הענין אך .כו׳ גטלסיס
 שזה בתוככם משכני ונתתי כתיב ובכי־ן ה־תרחקוח

 לז״א יגעלם שעי״ז ואפשר תענוג ואינו תמידי תענוג
 לז״א השכלי בחי׳ נגד שזה וקשה אתכם נפשי תגטל ולא

 פ׳׳ר וזה נו׳ עמכם אטייל ופי׳ בתוככם והתהלכתי
 שהי׳ דהיינו לעיל לצדיקים מחול לעשות הקדה עתיד

 ב׳ וכמו לגן מביתו שמטייל מי כמו מעט ההתרחקות
 ומתדבקי׳ ומוזרים מעט זמ״ז ומתרחקים זא״ז המתחבקים

 הוא ההתהלכות וענין . עי׳׳ז תענוג תוספת שיהיו כדי
• שעשועים

ה ל ו ס מ ב  באמתך והתהלכתי בתוככם והתהלכתי ו
 השעשועים אם לר׳ ששאל בהע״ת שכתוב ונלע׳׳ד

 לאברהם אמר השיי כי אמת שהוא לו והשיב אמת הוא
 שא׳׳ל וסבר האמת כיון לא שאברהם רק לעולה והעלהו
 בשם ששמעתי ע״ד ודל השעשועים נולד ועיי׳ז לשוחטו
 שהוא כו׳ מהם פני אסתיר ואני זלהיה בער ר׳ רבי הצדיק

 וחוזרים זמ״ז עצמם ומסתירים הילדים שמשתעשעיס כמו
 להם זה אזי המסתיר את וכשמוצאים זא״ז ומחפשים

 השטשועי׳ עיקר נמצא השעשיעיס וזהו גדולה לשמחה
 אמחתו על לבוא יכול האחר א״עואין שמסתיי־ הוא
 ובקשתם הפסוק וזים אמחתו על ומוצאו שניחפשו עד

 וזיש . כו׳ תדרשנו כי ומצאת אלהיך ה׳ את משם
 שזה וש״ת כנ״ל. שעשועים ענין פי׳ בתוככם והתהלכתי

 שהש״י סי׳ באמתך והתהלכתי לז״א כדל אמת אינו
והידוע היודע ש:וא הרמנ׳ס כמיש אמתתו תמיד ודע

והלפת



צמחוז
 יודטים הם ישר^ל רק לומתתו היודת וסוק הדעת
 בעצם ו1ו העילה משיגים העלול הדעת עיי 'מתתו

 כ*כ אמתתו מכוונים לוין שמתחלה והתענוג ,ישעשועים
 כ׳י לוותו ומוצאין הלומת את ומכוונים חוזרים יאח׳ז

 : באמתך והתהלכתי וזהו מהסתרתו
* ר ו ב ^ א  קוממיות אתכם ואולך עולכם מועות "

 בש*ם שאית׳ ע״ד ונ״ל זקופה בקומה פרש״י
 קום אוכנ לא בידי ה׳ נתנני וז״ל ע*ב דס״ג יבמו׳ ־ים׳

 חסדא רב .בכספו תלרן שמזונותיו זה אמרו .מערבא
 וכל שאז״ל נלע״ד ע״ש רעה אשה לו שיש מי זה 'מר

 על שמעמידו אדם של ממונו זה ברגליהם אשר ,«יקום
 . לקום יכול ולא ממשרו הוא ממנו שניזון וזה 'גליו.
 השפעו׳ הן רגליו על שמעמידו אדם של ממונו הרמז

 הש״י אוהב שהוא החסד אהבת מן שנשפע :חסדים
 נקרא ולכן ית׳ בו האמונה הוא רגליו על מעמידו זה

 עוה״ז אהב׳ דהיינו בו תלוי שמזונותיו וזה לתאוה נסן»
 מ״ש גם השכינה על זה בזוהר שדרש וזו לקום יכול א
 שארדל עיד הוא רעה אשה לו שיש מי זה חסדא ב

 אדם .כו׳ לאדה עזרתו אשה כמה כו׳ עזר לו !היות
 עיניו את שמאיר נמצא לא כו׳ כוסס חעים חמים ביא

 רעה אשה לו שיש מי אבל טטל רגליו על •עמידתו
fוהענין קום אוכל לא ביד וזו רגליו טל מעמידתו ינה 

 ברכי הני בענין בזוהר המובא ע״ד בדבר נימיות
 ותבעת נח: של רגלים שקיצן ע״ד הוא מנייהו •שלהי
 כ״כ הנחש מזוהמת בה שאין עובה ואשה עיש. •ידה

 במדרש עד״ש האמונה והיינו .רגליו על עמידתו
 שמזונותיו ג״כ והיינו לך. קאים וברייך תיב ליה •אמרה

 יתיש בהבורא אמונה לו שאין כנ״ל גיכ בכספו לויין
 בדה קי* דף בקר פ׳ בזוהר וע׳ אמונה ירעה •מיש

 נוק׳ שהיא זו האמונה ומן עיש כניל נאכל מה תאמר כי
 עובה מתנה עובה אשה ומשם . דעלמא נוקבין •ל

 אומו שמשכל׳ דהיינו משכל' אשה ומה׳ כו׳ בטלה
 הוי ה׳ אמר כה פסוק ב׳ במיכה אי׳ והנה •אמונה

 יעשוה הבוקר באור משכבותם על רע ופועלי רע ושבי
 המשפח׳ על נועה הנני ה׳ אמר כה לכן ידם לאל יש •י

 תלכו ולא צוארכם משם המישו לא אשר רעה •זא׳
 רומה תלכו ולא ז״ל ופרש״י היא רפה עת כי •ומה

 הזווגי׳ קמש׳ טל רומזי׳ הנ״ל והפסוקים זקופה קומה
 ללמוד משיאו ואתה בצוארו רחיים אז״ל והנה טש

 שנותנ׳ עול ע״י לו גורמ' והיא רעה אשה וזהו ורה.
 קום אוכל לא בידי וכניל כפופה בקומה שהולך צוארו

 ועול מלכו׳ עול שהוא עולכם מועו׳ ואשבור כאן יש
 רעה אשה ועול בו תלוין שמזונותיו כסף עול שהם א
 זקוע׳. בקומה קוממיו׳ אמכם ואולך ועי״ז ד׳א מול זו

 ערומים שהם ביא אלו ה' תושיט ובהמה אדם שז״ל
ומשימי׳ זקופה בקומה למלאכים נדמו בדעתו ריל •עת

?ה לצבי בחקותי
 וכמשזיל כמשז׳ל לעומיש כפופים להיו׳ כבהמה עצמם
בהשתחואו' הקומה כפיה׳ וכן רבו. לפני ויושב כפוף

ב׳ ר״ל קוממיו׳ וזיש השכינה קימת גורם וזה בתפלה
 ובדרך דילך וקומה כ״י השכינה קומת שיעור קומו׳

 לנו תתן וישעך חסדך ה׳ הראנו הפסוק פי׳ הניל רמז
 יתגאה שלא כיי מכוסים החסדים כי במ״א עדש כו׳

 ויאמר חפן שלבו מה ויעשה מגולים בחסדים האדם
 ומושיע עוזר במלך במ״א מיש וידוע כו׳ ידי ועוצם כחי

 יטל ואינו במעשה דבר עושה שאדם מה קרא עוזר
 עוזרתו אשה במה הרל ע׳ד ועוזרו א׳ ובא לגמור
 עני והוא כלום לו שאין מי נק׳ ומושיט כו׳ לאדם

 וכמיש תושיט עני עם ואת כדא ומושיע לעשיר ובא
 וז״ש .לקמן עיש לך ויושט לה׳ קוה בדה בפסוק
 תתן ישעך וגס מגולים חסדים ר״ל חסדך ה׳ הראנו

 לו שנותן לעני עש־ר כמו לנו מושיע שאמה מה לנו
 עצמה הישועה לנו תתן אלא כן תעשה לא מטעמה

 הטובה ע״י נבעט לא ואעפ״כ עצמה העשירו׳ דהיינו
 לא כי העור ע״י אליך צריכין נהיה מ״מ כי ולהתגאו׳

ל קומה וז״ש .בלעדך בטובה לקום נובל מלכו׳ מדת ד
 על ומעמידמו למעלה עד״ש רגל־ם ומעמד' קומה שהיא
 עזרתה דייק לנו עזרתה וז״ש שעוזרתו עיי וזה רגלי!
 ר׳ל חסדך למען זאת המעכב׳ מדה׳׳ד מן דל ופדני

ה׳ חסדי ויתבוננו שיתגלו כדי
 שאזיל עיד הוא וידוי מצו׳ טעם את^עונם. והתודו

האותיו׳ שמעלה ידוע כי כזכיו׳ נעשין זדונו׳
 שבלבו החרט׳ ט״י הבירה שהיא הקדוש לשרש׳ שבשביר׳

 עצמו החטא והאומיו׳ העלולי׳ לרום חטאו גודל שמבין
 לשורשם מתעלים הם בחרטה לבו בבינ׳ שמתודה עיי

 הרל נפי עוד . כזטו׳ נעשין זדונו׳ וזהו שם ונחקנים
 עמי הלט ואשר כו' אשר במעלם כו׳ עונם את והתודו

 בארן אותם והבאתי בקרי עמם אלך אני אף בקרי
 עונם את ירצו ואז הערל לבבם יכנע אז או אויביהם

 אם הוא נגח שור כי נודע או כמו יכנט אז או פרש״י
 טונם על יכפרו עונם את ירצו ואז לבבם יכנע אז

 טונם את והתודו במ״א עד״ש ול״נ עכ״ל. ביסוריהם
 בשם ואיתי במעלם מחזיקים עודם פי׳ כו׳ אשר במעלם
 אשר טון בתשובה שתיקן האדם ידע איך יונה. הרבינו
 ואם תיקנו עיניו נגד לנגדו לו בא אינו הטון אם חטא.

 משמט תמיד נגדי וחטאתי כתיב הא וקשה לא לאו
 תמיד נגדו חטאיו שיר\׳ שצריך דבאמת הענין אך לעולם
 כל לב ובשבירת ובבושה בהכנעה נכנע שיהי׳ לטנין

 שיחשוק פירושו עיניו לנגד יבא שלא האריי ומ״ש הימים.
זכיו׳ נטשין זדונו׳ לק״ת בס׳ וכמ״ש בלב אפי׳ בו וירצה

.לזדונו* תאוה יהי׳ לא כן לזכיו׳ ותאו׳ יצה׳ד שאין כמו
 במעלם בלב שמחזיקי׳ סי׳ בי מעלו אשר במעלם וז״ש

וע״ז .בפיהם ומתודה ההוא בתאוה ורוצים וחושקים
וסבאתים



לצביבחהותיצמחה׳
 טונומיו הם איש אויבי ר״ל אויביהם. באת והבאתים

 כך או אלה משחי אחח סי׳ או. 1וטי״ טיהיו מר שבאים
 שמסאחם בושה ט״י הטרל לבבם יכנט א) או כך או

 שירצו או טונס את ירצו אז או כנ׳׳ל תמיד נגדם
 ירצו וא) טל גם קאי אדלטיל ואו ס״ב :ו0ויחשוק בטונם

 יכנט שטי״ז ס־׳ כי׳ ימט אז או באו״א כו׳ טונם אח
 טונם אח ירצו ואז מפני התשובה pn השלימו שלא לבבם
 באו׳׳א טונם אח ירצו לא המשובה חק השלימו שאם
 פשוק וכ״ס טליו לכפר לו ונרצה וכן זכיו׳ נמשים זדונו׳

 רגמ׳ ונל״ם מאהבה משובס כשמושין וכו׳ טונה נרצה כי
 הודונו׳ מאהבה משוב׳ כשטושה מיראה כאן מאהבה כאן

 יראי׳ בספרי טד״ש שגגו׳ נמשין מיראה כאן זכיות נמשין
 בהקב״ה שמרד האדם כשיזכור מאהבה לחשובה הבחי׳
 ממנו מנט ולא הטבירה לטשות חיוח לו השפיט והש״י
 הוא כאשר כו׳ טון נושא כמוך אל מי מדוח וזה החיו׳

 מאהבה משובה מושה ומי״ז מ״ש לאברהם חסד בס׳
 ־־,ב״ס ה של מדוחיו נתגלה ידו שטל זכיו׳ הטבירו׳ מן נמשה

 הקב״ה של מדומיו מתגלים שמושה המצו׳ מן כמו
 שמשיב משובה לשון וזהו מיראה כן ולא כידומ. הטובים

 במדו׳ הש״י טשה וששוב משובתו ט׳׳י מכונם טל המדו׳
 נרצה ואז מאהבה שב והוא אפו לו שהאריך אפים ארך
 זכיות מהם נטשה כי טונם וירצו לכפר ונרצה טונם

ם א  ולנקבה שקל משר חמשה כו׳ שנה ששים מבן ו
 הזקנה לימי כשמגיט וז״ל ופרש״י שקלים משרה

 בהזדקנו פוחת האיש לפיכך כאיש להחשיב קרובה האשה
 שליש אלא פוחת׳ אינה והאשה בטרכו משליש יוחר

 בביחי׳ סבחא בביתא פחתא בביתי׳ סבא אינשי דאמרי
 טדז ונ״ל . טכ״ל בביתא שבא ושימנא בביתא סימא

 אלהי משגבי אלהיס אשמורה אליך טזי פסוק ונקדים
 כו׳ אחיה כי אמות לא פ׳ טל שמדל בס׳ מד״ש חסדי
 אינון דב״נ יומין שרה חיי בזוהר טדש הוא והטנין וז״ל

 הם שנה שבטים בהם שנותינו ימי דכחיב מלאין יומין
 ואח״ז שנה ט׳ הם מטשרה כלול כ״א טי^!ין דרגין ז׳

 מפני הקליפו׳ טולם הוא ואון טמל ורהבם ימיו בסוף
 יורד׳ רגלי׳ בסוד הקליפו׳ טולם הוא המלט״ח אחר כי

 טם ההמון וזה המות מלאך ט״י מח טמל ורהבם מוח.
 וכשבא לטילא מחחא הש״י חושב הצריקים טם אבל
 שם אין אשר מילאין ביומין בא אז החסד מדוח סוף
 ט׳ אחר כי בימים בא זקן ואברהם וזהו למלאה״מ רשו׳
 אינם למוח זמנם פמגיט ואף טילאין ביומין בא שנה

 מם שהוא רק שלישה לו אין שם כי מה״מ ט״ מחים
 הכינה ממייס בחולי צדיקים מימח וכמשז״ל ביסורי'

 יותר במיתתן צדיקים גדולים וזשרז״ל מה״מ ט״י שלא
 ובחייהם י״ה של טילאין ביומין הם במיתתן כי ננבחייהון

 משוס חי נקרא במיתתו צדיק וזשזי׳ל מי״ה למשה הס
שירד משום מח אקרי רשט אבל ת״י דאקרי בדרגא שהוא

 ר׳׳ל אחיה כי אמות לא וז״ש כנ״ל מותא דאקרי לדרגא
 כנ״ל טם ההמון כמו למסה דלמטלה מדרגא ארד לא

 יהיו ששנומי ר״ל אחיה כי למשה מלמטלה בא שחייהון
 ואספר פילאין ליומין חי דאקרי לדרגא לעילא ממחא
 י״ה יסרני יסור די״ה לדרגא בס אבא י״ל י״־ מטשה

 אמו׳ שלא ד׳ל נחנני לא ולמות היסורין מיתת שוב ר״ל
 חיי שיהיו ר*ל צדק שטרי לי סחחו כנ״ל המ:״מ מ״י

 י״ה. אודה בם שאבא טד לא ׳'ע מהחא מצדה מהמילין
 הצדיקים שכל ר״ל בו יבואו צדיקים לה׳ השטר זה כי

 משרז״ל שזהו ונ׳ל הזהטכ״ל. השטר מן ימיהם מתחילי!
 וזקני טליהם ממיספה דטחם שמזקינים כ״ז ת״ח זקני
 לחתא מטילא החיו׳ ממשיכים טס ההמון כי כו׳ ט״ה
 הנפסד התחתון לטולם והקיים הטליון הטולם מן ר׳׳ל
 למולם ממשיכים חיותם כל הצדיקים אבל ט״ה זקני וזה

 הנ״ל שנה הט׳ והנה מתוספת ודטתס הקיים העליון
 עילאין יומין אבל שנה ע׳ יקראו ולכן חמאין יומין הם
 ע״ז צירוף וזהו ז׳ והס אומה באהכחו אחדים ימים נק׳

 אליך ר׳׳ל אשמרה אליך עזי וזהו
 ע׳ מן שאבא ומצפה ממתין אני ארז״ל ועד׳׳ז הג״ה

 אלקים י״ה מן לי׳ ז׳ ומן לז׳ שבת במס׳
 שהוא אלקים מדת דל משגבי פוחת אומרים ב״ש

 רק ח׳׳ו מוחלש דין איננו דין ימי׳היוצא־ן נגד והולך
 מרוממי שהוא משגבי שהוא והולך ף מוס ובה״א

 הוא ובאמח לחיים מות משערי הנכנסין ימים נגד
 החסד החפששו׳ כי החסד הוא כאן וחבין כו׳

 מתפשס שהוא למים דומה הוא
 סתם החסד המפששו׳ מן כי ור״ל ושפל נמוך למקום

 והדק .הנפסד בעוה״ז השפל בעולם עצמו מדבק אדם
 למעלה מרוממני והדין למעלה שמגביה לאש דומה
 שהולך כמו נצחיים חיים מיס שהם העליונים למיס

 לגבוה נמוך ממקום למעלה ממסה בנהר בספינה
 הוא שמרוממני דל משגבי אלהים וז״ש המיס לעומת

 לדברי לעניןהא׳ נחזיר חסדי. באמח הוא חסדי אלהי
 המלט׳ שהיא לדרגא נכנס הוא ס׳ שמבן השעם רש״י.
 זו שאין מאוד נפחח לכן דכר והוא נוק׳ בחי׳ והיא

 לכן מקומה היא זו אבלאשה בביתא פחא ולכן מקומו
 וסימנר בית הנק׳ המלכו׳ הוא וביתא בביתא סימא
 ואי שלה נה״י שליש אלא פוחתח ואינה בביתא שבא

. בביתא ומנוחחה מות יורד׳ רגליה
 בשוב רע או ברט שוב אותו ימיר ולא יחליפנו

 ברג שוב .לא בשוב דרע מאחר וכי הש״ס קו׳
 אכלי ולא אתפשש דאיוב כמה וז״ל. הזוהר ט״ד כ״ש, לא

 ד ולבתר שוב לי׳ גוונאיהיב בהאי ליי דן איהו שו״ר
 ש« למנדע ב״נ אתחזי דהכי לשוב אהדלי׳ ולבתי

 דמהימנות רזא הוא ודא לשב גרמי׳ ולאהדרא רע ולמנדט
ליל שוגשצרך ר״ל סו״ב כו׳ יחליפנו לא וז״ש טכ״ל•

ממלה



עולצביבחהותיה׳ צמח
 31P3 רע או . במסלה לידיעה ברע ימירנו לא הלה”

 תחלה הרע למדו בחו״ה כמ״ש דלא ווה בסוס ידיעה
 תלמידיו שא״ל כמ״ש כנז״ל עובה הוא שגס אפשר
 לידע ללמדו ורצו מחלה העוב מן שידעו הרי העוב. מדנו

 שלמדו ואח״ב תחלה הרע למדו השיב ע״ו ,רעיומיו
 ובפרס בכלל לי׳ למנדע בזורר כמ״ש הפרסיות

ה ל  במדרש אי׳ ב׳׳י ובי! בינו ה׳ צום אשר המצות ^
 המצות ,!״לאלה לפ׳במ״בר !ה פ׳ סמך למה

 אבות׳ לבית למשפחותס ב״י ראש את שאו לי׳ וסמוך .ו׳
 להס נו שניר אלו נשתנו מה מפני אוה״ע אמרו ,ו׳

 שישראל כמו מ־כם יה סכרי הביאו הקב׳׳ה א״ל .*מצו׳
 הם פ את הקב״ה סתס ע״כ אבוחס לבית א״ע יייחסיס

 והענין חב ייחוס להם !ח שגויס שא!״ל ע״ד תה כ״ל
 בנים על אב כרמם ״א ע, מדה״ר בחי׳ נק׳ אב כי .*וא

 יונקים שהגויס וירוע ניק׳ גבורה בחי' היא אם בחי׳
 כלל אב ייחוס להם אין לכן כלל ממדה״ר ולא ׳ימדה״ד

 שמשם וידוע . או״א בחי׳ הם משם י״ה שאומיו׳ ידוע
 הוא י״ה אותיו׳ בלא כי הדבור נמשך אלהי״ם מן ׳׳ה

 כי דבר ודבר חפציך ממצוא בשבת וז״ש אל״ם אומיו׳
 שבסיי״ה וז״ש דבר ודבר א! לכן שסי״ה שורה שבת
 בשבס הארן את והכה מל׳ הוא שבסי לישראל ■גדות

 לישראל עדות הוא י״ה משם הנמשך הדבור ור׳ל יו
 אבל כנ״ל או״א בחי׳ מן שנמשכים אבותיהם בני הם

 ואין שורש שם להם שאין 5א ייחוס להם אין זוה״ע
 לרשעים צדיקים בין אין במדרש וז״ש קדוש. דבור הם
 סתם מיד הנ״ל במדרש ו!״ש בלבד פה דבור לא

 שפרש״י מה ועדי! (הג״ה כנ״ל ר״ל פיהם את *קב״ה
 הבוזי ברכאל בן אליהו זה בו; איוב זה עוך וז׳׳ל איוב ייש
 שמחתה ממשפחת הוא זה יחיתני משפחות ובוז איוב ״ש

 נרגא בי׳ ליזיל אבא ובי׳ מני׳ אינשי דאמרי והיינו יברי
 אבל ממדס״ד הם שאוה״ע ע״י וזה שם) י רש׳ .כ״ל

 הגוי׳ איי נפרדו מאלה כתיב ובגוי׳ ממדה״ר הם שראל
 להם אין כי בלה״ק מדברים שאינם ע״י כי ללשונו ̂יש
 ואיש אב מייחוס נפרדו עי״ז י״ה בשבס אחיזה ייס

 בגופניותם בגוייהם בגשמיותם ר״ל בארצותם לשונו
 תירא אל כתיב י׳ סי׳ בישעי׳ וכן הם דפרודא עלמא
 אתכם ויגד^ ימרךו פיו בשבס פרש״י יככה בשבס אשור

 במ׳׳א וכמ״ש דפרודא מעלמא הם כי עכ״ל רבשקה .׳׳י
 שנתן ע׳׳י ר״ל ב״א בהפרידו גוים עליון בהנחל :פ׳

 רבים לגוים נתפרדו זמ״ז מפורד בארן נמלה כ״א
 ללשונו איש בארצותם הגוים איי נפרדו מאלה :מ״ש

 ר״ל האדמה כמשפח׳ שמנו ולא נאמר ופ׳׳ז צגוייהם
 משפח׳ שגם אדמה בבחי׳ הוא למשפחו׳ למחלקים ה

מה1 כו׳ המיה וכל הבהמה כל כמ״ש משפחה קרוי י
 עמים גבולו׳ יצב וזה .התיבה מן יצאו ׳יפחותיהם ’
שהגבול ביניהם גדול פירוד שהעמים ר״ל ?סרכיי ’

 ביניהם ואין ומשפחו׳ גוים נקראו ולזה ביניהם מפריד
 שאין בהמה משפח׳ כמו הם אב משפח׳ מצד אחדות

 הזכר דעת מוח מן הזרע סיפוח כי האב לזרע ן חושש
 ולכן דעת לה אין ובהמה קלה נשים ודעת קר הע הוא
 עמים משפתו׳ לה׳ הבו וז״ש האב לזרע חיששין אין

 יכולים הם שישראל ורק כנ״ל מב ייחוס להם שאין
 מה וע״י ביניהם שנתפזרו מהשבירה הניצוצו׳ את להעלו׳

 כמ״ש שביניהם והכחו׳ הכבוד היינו ועוז כבוד לה׳ הבו
 לה׳ הבו לב״ו מכבודו שחלק ע אוה מלכי על אומרים

 והמ״י ויתעלה ית׳ שמו לכבוד ככבוד להעלו׳ שמו כבוד
פ ה ה22ב  יבושו עוזביך כל .ה׳ ישראל מקוה ר

 מים מקור עזבו כי יכתבו בארן וסורי
 והמקווה והקיווי שהמקוה פי׳ כו׳ ה׳ יפאני ה׳ את חיים
 הקיווי והדבר חד וקב״ה וישראל אורייתא כי ה׳ הוא
 ה׳ אל קוה פסוק על במ״א כמ״ש ה׳ עבור כן כמו הוא

 בחינו׳ כל על לרמוז ישראל״ה׳ מקוה וז״ש ה׳ בעבור
 איינו וגם .ה׳ א״ל ישראל מקוה אמר לא ולכן הנ״ל

 ר׳׳ל עוזבך כל הוא א׳ ענין כ״ז כי מקוים מה מפרש
 המקוה אם אבל יבושו הנ״ל בחי׳ ג׳ בכל שעוזבו מי

 דבר הוא הקווי שדבר אף ה׳ הוא והמקוה ישראל הוא
 אר״י שאזיל מיד יכתבו בארן וסורי יבושו לא אחר
 הענין הצדיקים מיסורי לא ואף הרשעים משלות לנו אין

 והן תורה בסול בהם שאין יסורין הם הצדיקים יסורי
 מקיימים שמ״מ במ״א פי׳ וכמ״ש אהבה של יסורין
 שלהם והיסורין דייקא בו כו׳ ולילה יומם בו והגיח

 עד״מ והענין אהבה של יסורין וז״ש אהבה חולת פ״י הוא
 הנובע מעיין הוא ממנו שואבי׳ כשהכל חיים מיס באר
 פוסקים אם אבל ומתוקים לונים‘̂ המים ועי״ז סיף כלי

 ומין וסר עכורן ונפשו המים מתקלקלים לשאוב ממנו
 פעולה גורמת הרבים שאיבת נמצא נחלה ממנו והשותה

 ואפשר ממנו השותה לזה וגם עצמם להמים סובה
 להפסד המים את שופכים המים כסואבים הרבים שאותן

 להמיס הפעולה עושין אעפ״כ
 בריא שהוא ממנה השותה ולזה שמים כי וזש״ה הג״ה

הוא הנמשל הללו המים מן עמי עשו רעות
כשישראל ה׳ הוא חיי׳ מים המקו׳ מים מקור עזבו אותי

 הנומןשפע שהוא ית׳ אליו מקוים בורו׳ להם מייסלחצוב
שהקיווי אף לכולם וחיות וברכה א׳ רעה ופי׳ נשברים

וכלה נפסד דבר הוא שלהם שהוא המקוה שעזבו
גשמיות ממנו שמקווים דהיינו והב׳ חיים מים מקור

שלהם הקיווי ע׳׳י מ׳׳מ מוה״ז הלואי וזשרז״ל הקווי.
שהש׳׳י ע״י סובה פעולה גורמת תורמי ואת עזבו אומי

מתרב׳ וברכי סובה להם משפיע האיך וקשה שמרו
עוד להשפיע יח׳ שמו ומתגדל התורה לשמור אפשי
עמך על הישועה לה׳ עדש ולא אנכי בה שכתב

ס״ן וכמ׳שבמ׳יא מלה. ברכתך וכיו׳׳ב כו׳ לך יהי׳
ו׳עדק



בחמותיד!'
 סקביס אח עזבו אם
 אח סטניןשישמרו אך

 c[6 בוודאי המורה
 בהקיווי כוונח׳ שיהי׳
 מאווח׳בסוה״ז בשביל

 וזהמק׳ סרס ובקבלת
 יטשו שלא טזבו אוחי

 והלוואי בשבילו
 בדרך חורחו ששמרו

. זה

 מחברך המברך כל רז״ל ועי״ש
 מן5ט המים מחרפאים ועי״ז
 וטדיש כו׳ וירסאוהמים כדא

 ה׳ אח וברכת ושבטח ואכלה
 והשביטה האכילה שט״י •אלהיך
 טל ה׳ אח מברך אחה סצמה

 להיוחך אליו בהקיווי א*ט שהכנח
 וזה ברכה ממנו לקבל ראוי
 הטוב כדרך יח׳ ומסצו רצונו

 מסרנסין ישראל וטדשז״ל להטיב
 סטולה וטוד .שבשמים לאביהם

 כנ״ל היה הוא שלו הקיווי שגם להצדיק בזה טושים הב׳
 ובממונו בגופו ובשלום בשופי זאח השפטחו מקבל שהוא

 מחברכ׳ וחורחן ממברכ׳ מלאכחן וכמטז״ל ובמורחו
 המים כי וכיויב וגבורה טצה לי היו. שחסידים מחוך

 טוזבים כשישראל אבל פוסנךם ואינם ומבטים סובבים
 שיש qא ח״ו ויבש יחרב הנהר אזי אליו מלקווח ה׳ אח

 היינו משם ושואבים כנ״ל לה׳ קיווים שכל מטט צדיקים
 מקבלים והס עליהם באי׳ והיסורין מ׳׳ו דינים ר״ל

 של יסורין הנא וזה כף ברחמי בין בדינא בין באהבה
 המקרי׳ והם אהבה של שאיננו יסורין ויש כניל• אהבה

 יסורי ירמיהו וז״ש ופגטיטוה״ז
 באר! שלי היסורין ריל באק

 טולם למקרי חושבם חהא לא
 יכחבו אם כי בארן שאני סל זה

 של יסורין הם כי החיים בספר
 חיים מים מקור טזבו כי אהבה

 מן השוחה אני ולכן ה׳ אח
 באי׳ רסורין נחלה ההוא המקור

 יש וארפא ה׳ רפאני כנ׳׳ל טלי
 מה גם רפאני הי דהל״ל לדקדק

 הבא שכרסואה בזוהר שסי׳
 חמידה אינה וכיוצא מהמלאי

 הממקיימי׳ רפואה ודאי הוא מהש״י שבא הרפואה אבל
 הסנין אך מהש״י. הוא המלאך ט״י גם הלא להבין צריך

 הרפואה אבל המלאך ט*י הוא הגשמיוח שהרפואה
 כשאין כי כנ״ל להמקורחיים רסואו׳ טצמם הם הנפשייח

 המי׳ מן כשישחה נרפאאח״ז כשהאדם א^ נרפא המקור
 ב׳׳ה הש׳י מן כשהרפואה לכן זה בלא זה וא*א יחלה
 הש׳׳י החפשטו׳ מפני ונצחיו׳ טולמי׳ הרפואה טל מורה

 הרפואה ר*ל ה׳ רפאני וז״ש כא׳ מחרפאים שניהם וכ׳׳י
 וכדרך כנ״ל בודאי וארפא הוייהב׳׳ה שם התפשטו׳ שלו
 המושיט הוא עצמה הישועה כי ואושטה הושיטני ייל זה

 מהלחי כי כו׳ ישראל של ישוטחן וכמשזיל במ׳׳א כמיש
 אחה: וזהו כ*י בשבילך הוא להושיע שלי המפלה ר״ל אמה

ב<ןוה״י ויקרא ספר וזסלח

י ב מ

במדבר פפר

 הוא והכחו׳ הגיה
 באין וסור״*

 ממנו והסרים פי׳ כו׳
 בארןישובו ומחדבקי׳

 כי טולם לחיי ויכתבו
 טיי בארן יסורי הם

 מן שואבים שאינם
 וזיש חיים מים הבאר

 מים מקור עזבו פי
: כו׳ חיים

הש^ לחדש באחד מוטד באהל םיניבמדבר
 אוה״ר בס׳ הקשה כוי השנית בשנה

 ואח°ו סיני במדבר הכלל הקדים המקום בהודטח למה
 בא הפרט הקדים הזמן ובהודטח מוטד באהל הפרט
 1ט« וחי׳ כוי השנית בשנה הכלל ואח״כ השני לחדש

 שמשר מוסד אהל הרי טולם של מקומו הוא הקביה
 הפרט סיני במדבר והזכיר • הכלל הוא יוצא הדבור
 טי טדש ול״נ טכ״ל ט״ש הזמן בהודטח כמו חמלה

 בסיני למשה נאמרו מצוח חרי״ג שמלאי ר׳ דרש משרז״ל
 שסיה נגד מל״ח ושס״ה אדם של איבריו נגד מ״ע רמ״ח
 שלימו׳ מקנים שמ׳׳ע כמו בזה הורה טכ״ל. הממה ימוח

 אס הל״ח כן קונו רצון לטשו׳ טושה אם בנפש קדושה
 קדושה שלימו׳ מקנים הש״י ואהבי יראת בשביל מקיימם

 במספר המצוי ולכן כוי. טבר ולא אדם ישב כמ״ש בנפש
 פטולה כל הפוטלים אדם של אבריו נגד מ״ע רמ״ח זה

 שהזמן כמו הזמן שהוא החמה ימות נגד ומליח ומטשה.
 אינו וטחיד אין הטבר כי בפוטל נמצא בלמי דבר הוא

 הקושל רק הוא כי האמח ט״ד אינו גיב וההוה טדיין
 לכל המציאו׳ שלימו׳ נוחן הוא אטס״ב והטחיד הטבר

 דבריס הם אם אף מל״ח כן בזמן הנמצאים הדברי׳
 מ״ט ולכן .לאדם שלימו׳ נוחנים בפוטל נמצאים בלחי

ק מן למעלה שהוא ומ״ט פטורין נשים שהזיג  חייבים הז
 אדם וישב בישיבה• דאמחא מילוי דבל חייבים ומל״ח בו

 רנ״ב כי אברים לרמ׳׳ח מכונה אינן והם כו׳ טבר ולא
 הופיע אלהים יופי מכלל מציון כתיב והנה באשה יש
 במקום וזו .יופי מכלל וזו הכלל מן הוא הדבור כי

 מהקדש הפרט הפטל כי חמלה הכלל מזכיר בסטל שנמצא
 כמשז״ל הפרט מן מתקדש הכלל הזמן אבל הכלל פטל מן
 וכיום החורה בו שנחנה כיום כדאי הטולם היה לא

 א׳ יום בחורה הטוסק כל אז״ל ובן השירים שיר בו שנחנה
 השנה של הימים וכל כולה השנה כל טסק כאלו בשנה

 ההוס היינו הזמן פרט כל בי ההוא מיום קדושה מקנים
 ולוה .לו טפל הוא והכלל להפטל טיקר היא בהפעל

:קודם הפרט הזכיר
 הי׳ שהמנין בזוהר כ׳ כו׳. ב״י טדח כל ראש אח שאו

 רא״א פגמי ט״ד הוא טליהם שכינה להשראוח בדי
 מטיו במוך שרוי קדוש כאלו א״ע אדם ימוד לטולם

 ובכל עד״ש מדידה ל׳ הוא ימוד . קדוש בקרבך שני
 והטנין • כו׳ לן מודד שהוא ומדה מדה בכל מאודך
 שבנננין לדבר טצמו יחשב אדם כל וז״ל בשל״ה כמ״ש
 נברא בשבילי אדם יאמר לטולם טדש בו. תלוי הכל וכאלו

 אדם יחשוב לטולם ע׳ד במעשיו מלוי ושהכל העולם
 וכל א״ע מכריע א׳ מצוה טשה כו׳ זכאי מצי שהטולם
בטל אינו שבמנין דבר כי והעלן כו׳• זכוח לכף העולם

לעולם



ילצביכמדברה צמח ע

 לדכרהממיוסמדוד א״ט שיסשוכ לו״ס ימול וזהו למולם
 המנין הי׳ ולזה כו׳ מטיו נתיך שרוי קדוש שטי׳׳כ

 טדת כל ראש את שאו וזהו טליהם. שכיצה להשרו׳ כדי
 כישראל שכיצה להשרוח ראוי יסי׳ מהם או״א שכל כ״י

.כצ״ל  יספר ולא ימד לא משר וז״ל כמדכר ס׳ ובמדרש
 אומר שהוא מי ריכ״ל נשם סימן א״ר

 אם יספר ולא ימד לא אשד ואומר חוזר ב״י מספר והי׳
 אומר שהוא כשם מספר להם יש האיך מספר להם אין

 כרמי ק טכן וילכד וגו׳ הישראלית האשה כן ויצא
 כו׳. סלוא כן זמרי כו׳ המוכה ישראל איש ושם .וגו׳

 מ״ד ורל טכ״ל. מספר אין לצדיקי׳ אכל מספר יש לאלו
 מאו' טשירית יחידית כו׳ ככ״ר אי״ק א"כ יש כי הידוט

 הי׳ ולכאורה נריאה מאו׳ יציר׳ טשירו׳ טשי' יחידית
 .היצזוד טולם הוא כי אצילו׳ יחידו׳ להפך להקרא ראוי
 גשם ואין כללו׳ כה שאין ט״י הטשי׳ כי הוא הטנין אך
 ומוכדל מופרד וגשם גשם כל לכן הכי מגשם כלול א׳

 כל ויצירה יחידית צקרא ולכן יחיד צקרא מחכירו נזה
 הל וכריא׳ טשיריח צקרא ולכן יציח׳ מטשר כלול יציר

 חוזר ואצילות . מאות צקרא צכראים ממאה כלול צכרא
 דכרי' כפרש׳ כתוכ הצה וצקרים כידוט א׳ שהוא לאלף

 ככוככי היום והצכם אמכם הרכה אלהיכם ה׳ כפסוק
 רכוא ששים אלא היו לא והלא ופרש״י לרוכ השמים

 לטולס קיימי׳ כיום מכוצים הצכם .היום והצכם מהו
 טליכם יוסף אלהיכם ה׳ טכ״ל וכוככי׳ וכלכצה כחמה

 כאשר אמכם ויכרך שוכ מהו פרש״י כו׳ סטמי׳ אלף ככם
 כנר לכרכומיצו קצנה צומן אמה משה א״ל לכם דנר

 משלי זו א׳׳ל למצות איש יוכל אם אשר לא״א הכטיח
 מ*מ וקשה טכ״ל ט׳ דכר כאשר אמכם יכרך והוא
 של ככרכמו צכללת שכרכמו כיון לכרכמו צריכים איצם
 אין טד הש׳׳י של וכרכמו מצה מאתיים וככלל הש׳׳י

 יספר לא אשר וכמיכ מספר והי׳ כמיכ כמשארז״ל מספר
 כרכם יואכ ואית׳ כו׳ רש״מ טושין כשישראל כאן ליק

 גדול וארז״ל פטמים מאה וכהם כהם כו׳ ה׳ יוסף
 וכפלו המצין וכהם כסל כהם משה משל יואכ של ברכתו

ד  וקשה טכ״ל פטמים מאה טד חוזר וכן כפלי׳ ד׳ ה
 של ככרכמו צכלל הכל הרי טוד כרכם מאי לטצין גיכ

 שיש המקוכלי׳ שכמכו ט״ד וצ״ל יספר לא אשר הש׳י
 אלפי׳ מאות טשירות יחידות והם אכי״ט טולמות ד׳

 להפך הוא ולכאורה אלפי׳ אצילו׳ יחידו׳ לטשי׳ וקראו
 יחידית לקוראו הל״ל המוחלט אחדות הוא האצילו׳ כי

 כשטלה והצה וז״ל א׳ כהטמקו׳ טד״ש הטצין אך וכצ״ל
 אי״ן אור לסכול יטלי׳ היו לא הטולמו׳ לכרוא כמחשב׳

 יומר שהוא טולם וכל הצמצום להיות והוכרח כ״ה סוף
 שקרוב טולם וכצ כצמצום יומר נו האור הכהירות רחוק.

לסכול שיכול לפי יותר כו הבהירו׳ יותר השורש אל

 וטולס הכהירו׳. אור מן ימירית הוא הטשי׳ ולכן יושר
 הטשי׳ צגד פטמי׳ טשר כהירו׳ נו טשירי׳ הוא היצירה

 פטמי׳ אלף ונאצילו׳ הטשי׳ צגד פטמי׳ מאה והכריאה
 נמק איצו יספר לא אשר ה׳ ברכת והצה שם טכ״ל

 מכל ומסופר ומשוטר מוגכל הוא גשמי דנר כי הגשמי
 טד הטליוצי׳. נאורות חיל אל ממיל שילכו הוא הכרכה

 לטמיי יתקיים וזה יספר לא אשר והוא מכלית ואין א״ס
 מיחידת למטל׳ אורות ככהירו׳ ויתפשטו הגוף שיתפשט
 לאלף ומאלף .לאלף מאות ומן למאה ומטשירות לטשירו׳

 וקשה תכירו של מחופתו גטה צדיק כל ואימא א״ס טד
 יוסר לצדיק יש מדרגה ומה מחיל ילכו הצדיקי׳ כל הא

 גדול א״ס וכי לא״ס הספכטומו צדיק כל הא מחכירו
 כחייו זכה א׳ צדיק משל ט״ד הוא הטצין אכל מא״ס

 ט״י כחייו זכה חכירו וצדיק ליו׳׳ד מיחידות לרתפשטו׳
 נמצא למאה ומי׳ לי׳ מא׳ להתפשטות הטיכי׳ מטשיו

 חיל להלך צריך הא׳ הצדיק לטוה״כ כשכאי׳ הכ׳ אלו
 ממאה זמן כאותו הולך הצדיק וחכירו למאה מטשירית

 ואותו כטוה״ז מחכירו מדרגה שחסר מה נמצא לאלף
 כאלפים אח״ז הולך שהוא אף לנצחיומו צשאר החסרון

 ולטולמי לטולם כמדרגה ממצו יומר הצדיק חנירו כן כמו
כו׳ הי,ם והצכם וז״ש טולמי'

 אורות ככטרות המדריגה ר*ל איזה וטדז (הג״ה)
 מים ק פרש״י ולכן המככי׳ הרואה חכם

 מי׳1פ אלף כו׳ ה׳ יוסף לטולם אף פי׳ הצולד את
 אור לכהירו׳ נטהיז שתזכו ר״ל שוס המוליד שככחי׳

 לילו מזט וטי״ז . פטמים אלף הולך וזה הולך זה
 טיי לאלף מאלף מיל אל ממיל איצם הצולד ככחי׳
לא שהוא הכי״ת של כרכמו ככחי׳ הולך שזה שוים
אמכם ויברך וזהו א״ס טד יספר ככחי׳ הולך וזה מאו׳

של וכרכמו לכם דכר כאשר אלפים
 משל יומר גדול׳ טוד הימה יואכ

 משה של כרכמו כי ארז׳׳ל וטוד כצ״ל הכפלי׳ ט״י משה
 שצא׳ מוטט לזמן יואכ של וכרכמו מרוכה לזמן הימה
 שכרכמם שפר׳ מה לפי והצה רואות המלך אדוצי וטיצי

 ממיל לילך יזכו חיותם כחיים שימרכו טרך שלפי הי׳
 אפשר הכהירות אורות ריכוי טל הי׳ וכרכת׳ מיל אל

 א״צ זה לדכר כי מועט לזמן ג׳׳כ משה של כרכמו שהי׳
 קודם וכודאי פטמי׳ אלף כרכם שמשה הטיק רק זמן

 עד מאה ככחי׳ שיהי׳ קודם צריכי׳ אלפי׳ לכחי׳ שיכואו
 וז׳׳ש אלפים כמי׳ עד מאות ככחי׳ למאה ממאה שילט
 כהם שכרכם רק מאה ככחי׳ כרכם ויואכ מרוכה לזמן

 נכפל המאה ננחי׳ כטודם ומכף פעמי׳ מאה וכהס
 והיו כפלי׳ ק׳ טד שיגיטו עד פעמי׳ אלף יהיו וה״ז היו

 מועט לזמן שהוא מאה ככחי נמצא רככר אלפי׳ אלפי
 יר\ו אלף לכחי׳ כשיזט אח״׳כ ולכן אלפי' אלפי עד יזכו

נרנסו ואח״כ כה שהי׳ ק׳ כחי׳ טרן לפי אלף נכחי׳ וילכו
של



במדבר r1 צמח
 הדל והאלפי׳ המאה מרך לפי ומכרך מטלה הקכיה של

 דכדיכא מילי לן אימא לי׳ אמרי׳ אמונא דבי גסבי וז״ש
 פמקא לי׳ מלוי וה״ וילדה כומימא לן הוי לון אמר

 א״ל י1זו אלפי מאה אכא בבי דמסיק בי׳ וכהדב
 ט״כ דבדאי מ־לי נינהו הי לון אמר ילדה מי וטדניימא

 ט״ד שאמר רק אמת לדבר ורמז אמר שריגיח וניל
 הנובט נגד וטושה מקיים שהש״י להם ולהראות הגוזמא

 לאאט״ה קראו ומכיריו שנמרוד במדרש אימא דהנה
 לו והראה כן אמר טוג וגם יולדה שאינה כה־ניימא

 וילדה. כודנימא לן הוי וזיש אלפי׳ אלפי מבניו הקב״ה
 לי׳ תלי והוי . טקרים שהיו ושרה אברהם טל רמז

 שכתוב ונביאי׳ המורה טל רמז . בי׳ וכתיב פמקא
 הקב״ה טל רמז זוזי אלפי מאה אבא בבי דמם'ק בהם
 יואב שברכם ר״ל מאה ית׳ אצלו לישראל להם שיש

 נמצא משה אחר ברכם שיואב וטל משה שברכם אלפא
 מאה נקרא משה של האלף את כופל שלו פטמי׳ המאה
 אמת דבר בפ'ו דודאי ילדה מי וכודנימא א״ל אלפי

 ננהו דבדאי מילי הי א״ל הגוזמא דבר טל שמרמז רק
 והש״י ילדה מי וכודניימא כך אמרו שהבדאי׳ פי׳
 שטדז ונ״ל לטנין נחזור ית׳ ברצונו הטבטות משנה ביה
 הש״י שציוה המניני׳ ושאר הפקודים חומש של מנין הי׳

 יחידו׳ שהוא התחמון מנין ט״י כי ישראל את למנות
 וט״י בנפטל הפוטל וכח הטשירית הטליון המנץ הסורר

 שכ׳ וזו ס א״ טד האלפי׳ המאות וט״י המאות סטשירית
 טצס וזו טליהם שכינה להשרות כדי הי׳ שהמנין בזוהר

 בכ״ר אי״ק מנין ט״י נמטורר וזה השכינה השראות
 נמשכי׳ שמו והאוחיו׳ מיומו אדם של ששמו וידוט כניל

 יחיה ה׳ פי מוצא וטל החיים מקור שהוא השיי■ מן
 וז״ש שמות במספר למנותם הש״י צוה ולכן האדם

 לצבאומם אותם מפקדו כו׳ צבא יוצא כל כו׳ משרים מבן
 האלפי׳הטולי׳ שהם לצבאדלעילא כאן אותם לפקוד ור״ל

 למסה איש ואיש ואהרן משה הי׳ ולכן היחידות מן
 הגוף כל כולל שהראש כמו כי אבותיו לבית ראש איש

 נמשך וט״י ושמומם השבט כל כולל הי׳ בשמו הנשיא כן
 את ואהרן משה ויקח וז״ש וחיותם הארתם השבט לכל

 היו הנשיאי׳ שמות כי בשמות נקבו אשר האנשי׳
 מספר מונה וז״פ השבטי׳ השמות האותיות כל כוללי׳

 הוא המספר שט׳י ר״ל יקרא שמות לכולם לכוכבי
 לשון פירושו ויקרא השמות משך ט״י חיות להם משפיט

 כו׳ דין מן דין ומקבלין זה אל זה וקרא כדא קבלה
 ברבות בפסוק כתוב וז״ל שם כתוב בהטמקו׳ ומיין

 ראות כ״א כו׳ לבטליו יתרון ומה אוכלי׳ רבו הסוב׳
 ממונה א׳ שר שנפל וראה המלחמה שרואה מי משל טיניו

 הטלאות שזו וידוט .טמו נפלו והם אלפי׳ כמה טל
 האומיו׳ הם מהם כ*א של חיות כי מהשביר׳ אותיות

האותיות יצאו נהרג וכאשר אצלו בשבירה שנפלו שמו

מ נ מ

 השמו׳ כל כולל הוא השר של והשם .השבירה מנרתקי
 שנהרג שמו וידט השר אומו שראה זה נמצא תחתיו אשר
 ואותו שמי׳ ירא לפני הדברי׳ וסיפר הלך .וטמו הוא
 הטל• הנ״ל דברי׳ שמט וכאשר בהש״י דבוק הי׳ צדיק
 מי לפני זה סיפר ואח״כ .בדבור הנ״ל האומיו׳ הוא

 שנתטלו טד טוד וכן למחשבה והטלם יומר צדיק שהוא
 נקרא שייחוד וידוט וזהומקונם לשורשם הנ״ל האומיו׳
 ברבות וזהו • אוכל הוא אשר הלחם כ״א כד״א אכילה
 את ומזווגי׳ מייחדי׳ הרבה שיש ר״ל אוכלי׳ רבו הסובה
 הנ׳׳ל המטשה אומו שראה הראשון אך לשורשו הדבר
 טיניו ראות כ״א לו יתרון מה סטם בלי וסיפר והלך
 ר״ל .הים כחול ב״י מספר והי׳ פירוש וזו שם טכ״ל

 הטליון המספר יספר ולא ימד לא אשר התחמון המספר
 אומר שהוא כשם כו׳ זה כיצד במדרש וז״ש ידו טל

 בו׳ דברי בת שלומית אמו ושם הישראלית אשה בן ויצא
 שמוחם האומיו׳ את להטלות וכ״ז כו׳ ישראל איש ושם או

 פנחס בפרשה לקמן וטיין חסאם ט״י בשבירה שנפלו
 זה בדרך הטנין כל ט״ש בו׳ ולזרטו לו והימה בפסוק

 טד שמותם שמטלי׳ לצדיקי' אבל מספר יש לאלו וז״ש
• מספר אין שורשם

* תי ל א צ ^  אתכם יטמדו אשר האנשי׳ שמות ואלה נ
 בתרגום כו׳. לשמטון כו׳ אליצור לראובן

 כו׳ אמרבול ליהודה כו׳ שלומיאל אמרפל לשמטון יונתן
 תירגם לא וגד בראובן לבד אמרכל תרגום בכולם וכי

 אליסף לגד שדאור בן אליצור לראובן פשוט רק אמרכל
 למה וז״ל מסות בפ׳ לק״ת בספר מ״ש ט״פ והשבתי כו׳
 דט במ׳׳ל נשארו מנשה שבט וחצי גד ובני ראובן בני
 היו למה הסטם אמנם כו׳ המלכות קומת הלא כי

 שלבן יוסף שהוא חשב לראובן בהולדו יטקב כי דוקא אלו
 פחז רק הבכור ספת אז ירד לא בלאה אומו המטה
 מיס מוציא וא׳ זרט מוצא א׳ נקנים ב׳ יש ביסוד כמים
 ונימת המים נקב ביסוד יצאה ראובן של ספה ואותה

 בסוד בכור הוא כי ונמצא . כמים פחז וזהו שם
 הזה והנקב • המי׳ נקב בסוד הוא אך היסוד

 ראובן יצא לכן .לחצוניס היוצא המיס צנור הוא
 האלף סוד בינה שהוא טליון דטת סוד הוא וראובן לח״ל

 הזרט מנקב יצא לא כי בגדה היא בגד במלח החסרה
 ביסוד לגד• אירט לראובן שאירט כמו המים מנקב רק
ב• כי נחל כמו בגדו וזהו לנוקבא ז״א בין שלמסה ב׳

 אמרכל מלת והנה וט״ש לטנינינו טכ״ל כו׳ היו בגידות
 פיו טל נחתכו׳ מלכות דברי שכל כל אמר צרוף הוא

 החו״ג הכל הכולל היסוד הוא וכ״ל בדברו נהי׳ ושהכל
 כל טל אמרכל תרגום ולזה כידוט למלכות ומשפיט

 א׳ כל שיטלו כדי למטל׳ וכמ״ש בהמנין מרם וא׳ א׳
 שמו ט״י לטילא לצבאומם בשמומס שנסו את ואחד
היסוד בסוד שהיו וגד וראובן .בכלל השבט בל הכולל

נניל



עחלצביבמדברצמחה׳
 נר!פ בסוד שהיו לסי ר.בל לוה ג״כ כח בהס היו *־ל

ס מי  :אמרכל מלח בהס שייך לא ה
p p s בשמוח נקבו אשר האבשים אח ואהרן משה 

למעל׳ שכחבמי וכמו יקרא בשס לכולס ע״ד
 והיינו ׳1כ מדין דין ומקבלין וא״ו וקרא מלשון זהוא

 נוקבא הוא נמצא שמו האומיו׳ מן החיוח £מקבלין
 שמס הצדיקי׳ במדרש וו״ש . שמו אומיוח מן שמקבלח

 מלחמה איש ה׳ בשלחבססוק בס׳ לעינ ועיין להס קודס
 בשמוח נקבו אשר וו״ש הענין בל ע״ש שמו .י'

 ע״ש לעיל וכמ״ש השמוח מן שמשסעי׳
ו י ה  ה׳ אני לזה שייך מה נשאלמי ה׳ אני הלויס לי ו

 ואח מסקוד לא לוי מטה אח אך מ״ש על גס
 נבחר לוי שבט כי והשבמי ב*י במוך משא לא ״אשס
 בסוד ושמאלא ימינא ולויס כהניס כלול שבו להיומ
 קדס אלהי מעונה וזהו מחבקני וימינו ראשי מחמ שמאלו

 עולם זרועומ הס ולוי׳ כהני׳ בי סולם זרועומ וממסת
ר הס קדס ואלהי בנז״ל.  כידוע הוא הלוי ועבד וע״ד ג׳

 וז״ש מגוסא לבר הס שהזרועומ ב״י במוך נמנו לא ולכן
 נאמן ה׳ אני שסרש״י ע״ד מ׳ אני הלויס לי והיו

 אינו השס כי לסרט. נאמן סרש״י ולסעמי׳ שרר לשלס
 בשמאל׳ וימינא בימינא שמאלא בהמכללומ אס כי שלס
 בהמכללומ ה׳ אני דשמאלא מסטרא דאמו הלוי׳ וע״י

.כנ״ל  סרש״י כו׳ והמאמי׳ ושבעי׳ שלשה ר סדויי ואת
 יוסף של מכירמו היא כך לגלגלמ שקלי׳ חמש׳

 בססר עיין עכ״ל רחל של בכורה שהי׳ כסף עשרי׳
 הי׳ העבוד׳ הלא בלוי׳ הסדיון הי׳ איך שהקש׳ מגי״מ

 הי׳ א״כ לכהני׳ העבודה נמנה בעגל וכשחטאו בבכורי׳
 במה הבכורי׳ נסדי׳ אח״ז למה עוד בכהני׳ לסדומ להס

 הי׳ שמחלה ומירץ ללוי׳ ולא לכהני׳ שקלי׳ ה׳ שנומני׳
 רחמי׳ שהוא דחכמ׳ מסטרא שהס מסגי בבכורי׳ העבודה

 ראוי העולם אין הזוהמא וחזרה העגל וכשעשו גדולי׳
 ומפני ולוי׳ כהני׳ ונבחרו גדולי׳ ברחמי׳ שישממש

 הבכורים אמ לסדומ הוצרכו דדינא מסטרא הס שהלוי׳
 • גדולי׳ רחמי׳ מכח דאמו דלשמכח היכי כי בגוסס
 באומו שלהס הדין שנמבסס וכיון דינא ימבסס ובהכי
 לכן כנ״ל לפדומ שוב וא״צ הדורו׳ לכל נמבסס הדור

 מסטר׳ הס כי לכהני׳ שנומנין שקלי׳ בה׳ נסדין הבכורי׳
 וכהני׳ גדולי׳ דרחמי׳ מסטרא הם הבכורי׳ כי הוTד

 ובזוהר ע״ש. נשא בס׳ דבריו מורף ע״כ דחסד מסטרא
 בכור אמקרי דמיכאל ומסטרי׳ וז׳׳ל מ״ב דף בא ס׳

 סלעי׳ ה׳ כסף הבכור סדיון ובג״ד חוור כסף דרגי׳
 במכירמ הי׳ שהפגם ונ״ל ע״ש. בו׳ דאברהם ה׳ כחשבון

מוסף ולזה .זו בה׳ יוסף  עדות כמ״ש אח״כ זו ה׳ לו נ
עשריס יוסף של מכירמו היא כך רש״י וז״ש .כידוסף

 בשסנו הנקרא לה׳ רמז רחל של בטרה שהי׳ כסף
; וצ׳׳ע רחל אממ  השפם אמרמי כו׳ ומאמי׳ ושבעי׳ השלשה פדויי ואת

 יסדו הבכורי׳ כל כי בכורי׳ רע׳׳ג עודסי׳ שהיו
ח להמתיק כדי דדינא מסטרא שהס לוים של בגוסן די  ה
 פי פ׳׳ד מאור קשי׳ מדינין שהיו אסשר רע׳׳ג אלו אבל

 הוכרחו לזה . רגע זעמו כמה וכמשארז״ל באפו רגיע
 המסד איש לאהרן לממס שקלי׳ בה׳ א׳׳ע לפדות

 חיים באסו רגע כי פסוק פירשתי זעד״ז . להמתיקן
 עליון חסד שהיא החכמ׳ מן נמשך חייס כי ברצונו

 גער הפסוק סי׳ ועד״ז זה קו מן החסד מן והכהני׳
 קנס ונעץ גבריאל ירד שארז״ל ע״ד ב׳ קנס חימ
 סרעה בת את שלמה שנשא בשעה וזה כו׳ וממנה בים
 מעיר לי הימה חממי ועל אפי על כי הקב״ה אמר וע״ז

 ט׳ סרעה בת את שלמה שנשא ביוס הי׳ וזה הזאת
 ביום לישראל ברצונו נמשך שהי׳ שהחיו׳ ונמצא .כנ״ל
 מסך קנה חית גער וז״ש הנ״ל קנה לחית נמשך הנ״ל

 יער^: אביר ע״ד ישראל הס אבירי׳ עדת באפו רגע מן
. בעגלי מי׳  ע׳׳י בקדוש׳ ונאקזי׳ היונקי׳ אוה״ע שהם ע

 ר׳׳ל כסף ברצי ממרסס העגל י ע״ שחזרה מזוהמא
־ כסף ברצי שיסדו

ה ר ו ט פ ה  לא לושר וכתיב כו׳. ב״י מספר והי׳ ב
כשעושי׳ כאן ל״ק יספר ולא ימד

 בע״מ עדיש והנה .ער׳׳שמ כשאין כאן מקום של רצונו
 שב׳ גס ומה אוסן ובכל זמן בכל נצחיית היא שהמורה
שכמבמי פ׳׳ס עד׳׳ז י״ל א׳ בכתוב כתובי׳ ההפכי׳  עה

סי׳ מספר על דודאי הפרש׳ במחלמ לעיל  א׳׳א הגו
 אשר כמ״ש האנושי בכח יספר לא רק יספר לא לומר

 הכוכבי׳ וססור וכן כו׳. עפר את למנות איש יוכל אס
 מססר על שהכונה רק כו׳ לספור תוכל אס אשר

 מספר ואין א״ס עד שזה פ׳׳ש כנז״ל והבהירו׳ האורות
 ור\׳ זה בדרך פני׳ הב׳ מקוימי׳ ערש״מ כשאין כאן וז״ש

 הנסשיו׳ לסאורו׳ יספר ולא ימד לא אשר לגופי׳ מספר
 יש למעלה אבל האנושי לכח רק יספר לא אשר וזה

 רשימ כשעושין כאן הנסשיו׳ להאורו׳ אפי׳ מספר
 מססר למעלה מספר והי׳ זה בדרך פני׳ הב׳ מקוימי׳

 בכח אבל כנ*ל למעלה מספר להס יש שעכ״ס לגופי׳
 ימד צא אשר כנ״ל. לגופים אפי׳ מספר אין האנושי

 וכן • כניל למעלה אפי׳ הנפשיו׳ להאורות יספר ולא
 כאן יוסי אבא משוס אומר רבי במדרש שכתוב ע״ד
 של רצונו עושין וכשישראל שמיס בידי באן אדס בידי

 מקומו לא שארז״ל וע׳׳ד במדומיו הדבק ע״ד פירוש מקום
 הוא ובזה המקום את מכבד הוא אלא מכבדו אדס של

 מה בפסח ועיין מקו׳ שנקרא י׳׳ת לבוראו ממרמה
נק׳ שהקב״ה המקוס ברוך בענין ס׳ באריט׳ שכתבתי

מקוס



לצביבמדברה׳ צמח
 מקומו המולם ואין מולם של מקומו שהוא מ׳׳ש מקום
 מפר רש״מ כשעושין יספר ולא ימד לא שאח״ל ווהו

 בכפל הוי״ה שם ע״ש מפום שנקרא לבוראם שמתדמי׳
פ״י ס י ס 1 לס' ה ה  שס ועיין מקום עולה ה ה

 ואינו בועצמו להחכפל שיוכל דבר כי בזה שכתבתי העעם
 סוף ואין שיעור אין עד להתכפל יכול מ!ולתו מוגבל

 יאמר ועד׳) וכן יספר וצא ימד לא אשר הם יהיו כן ע״ש
 אמם עמי לא ל ר׳ אתם עמי לא יאמר אשר במקום והיי

 של מקומו שהוא מקום למדת ממדמי׳ שאינכם מפני
 שממדמו המקום יגרום מי אל בני להם יאמר עולם

 שיהיו אפשר איך קשה ולא כנ״ל מקום במדת לבוראכם
 בבן האב ונח מי אל בני שרם מפני מספר בלא א׳׳ס

 מקראי ה׳ נאום ההוא ביום והי׳ בן.פמרה עוד יספר ולא ימד לא להיות יוכל לכן
ש פי׳ בעלי עוד לי מקראי ולא אישי ד  ר)״ל ע

 הנה כו׳ בימי ולביתי אשמי לאשתי קרימי לא מימי אר״י
 בית יבנה יחכמ׳ ע״ד למכימין מוכממא יהיב כתיב

 רז״ל בדברי הנזכר דרמא והיא מכמה היא ה׳ ויראת
 בית נקרא שהיא והמעם דרמא לי׳ דלית על מבל
 למאן בית איהי מאמרא דמקבל מאן כל הזוהר ע״ד

א ולכן העליונ׳ מהחכיג׳ מקבל והיא דיהיב קי  בית נ
שהם לחכימין עליונ׳ מכמה ׳ל ר מוכמתא יהיב וזהו
 אכרן ביח ה׳ את ברכו ישראל בית כתיב ולכן ה׳ יראי

 ולאכת־ב ־ ה׳ את ברכו ה׳ יראי כו׳ הלוי בית כר
 דבר ולא הבית היא עצמה ה׳ יראת כי ה׳ יראי בית
 בימי לאשתו ר״י שקרא וזה הבית מהם ומון אמר

 בשלהבוימא ממממחו שהיא ע״ש אשמי כי בזה הורה
 ע״ש רק בית אומה קרא הוא ממנה נהנה והוא דאשא
 שאין בזה הורה אשתי קרא ולביתו ממנו מקבלת שהיא

 . בתוכו שנותן מה מקבל שהבית אף כי ב־מ לקראו
 קראו ולכן נהלה הוא רק בזה נהנה אינו הבית מ״מ

 כי הבית עקרת נקרא׳ האשה כי והענין כנז״ל אשמי
 עם עישה כן ביתו עם צרכיו כל עושה שאדם כמו

 אדם לאדם עוזרתו אשמו במה ׳ל שארז וע״ד אשתו
 לובש פשתן פשתן מביא אדם כוסס ממי׳ ממי׳ מביא

^ בערך שויס ולביתו לחשתו אהבתו ׳ז לס נמצא כו׳  א
 כי אשמו מאהבת מרובה הבית כאהבת א' במי׳ יש

 לה. שנותן מה משמרת שאינ׳ שמקנימתו אפשר האשה
 וכבמי׳ צד בשום דבר בשום מקנימו אינו הבית אבל

 יש להאש׳ כי ביתו מחהבת מרובה אשמו אהבת אמרת
 ומפצו רצינו לעשות דעת לה ויש אליו אהבה כן, כמו לה

 ובשי מנממיו נחמ הוא האשה כי גם צרכיו בכל
 יקרא לזאת כו׳ מבשרי ובשר מעצמי עצם כמ״ש מבשרו

 בו שאין הבית כן ולא ׳0 זאת לקתה מאיש כי אשה
 קרא יוסי ר׳ והנה ממנו נפרד ענין הוא וגם דעת

אס אפילו עמה מתקיממ ה״ פלא לענין ביתו לאשתו

 עם מתקוממ שאילו כמו שמביא מה משמרת ר\תה לא
 לא כלז׳׳ל מרובה אשמו שאהבת הנ׳ל ובבחי׳ .הבית

 ואצלו נגדו. מתגאה שלא ימירה אהבה לה להראות רצה
 לשון הוא בעל של הלשון וידוע בערך האהבות שוים הי׳

 לבעליו ישיב כסף כמ״ש מפן על מה דבר על אדנות
 הנ״ל לפי נמצא הבית בעל כמ״ש בית על או וניו״ב

 וזה הבית בעל נקרא הוא אזי בית אומה יקרא הוא אם
 נקראת היא כי הבית בעל ע״ד בעל לאשמו איש שנקרא

 אם אבל להבעל חכמה הם הנ״ל שהבחי׳ והאמת . בית
 משמרת שאינה דהיינו בית במינו׳ לב׳ א״ע מחזקת האשה

 מאוד. גרוע זה אליו אהב׳ לה אין גם בית כמו כנ״ל
 א״ע מחזיק שלא ר״ל בעלי עוד לי תקראי ולא וז״ש

ש אישיע״ד אם כי כנ״ל בית בבחי׳ שהכימאי  לקחה א
רצונו לעשות ודעת אליו עבעית אהבה לה ויש זאת

®■עחנ&א
ה. שכורת לשכור רכא כל מד השיר הוא פרש״י ע

 ע׳׳ד והיא עכ״ל אחרת לעבודה עבודה שהוא
 בגבעון שמש מ״ש וז״ל ע״ב ק״ה דף ק״ב בספר שהובא

 משורר שהוא מהשיר דוס אלא עמוד אמר ולא דום
׳ כו׳ מהולל מבואו עד שמש רמזרח כמ״ש פי׳  דל ו

 שירה ואומר הולך -שקיעתו עד השמש זריחת משעת
 עמד דום יהושיע וכשאמר והולך מתגבר השיר וע״י

 כמו בסל שירו שבסל כיון ממממיו מש ולא במקומו
 . הלוט כח הוא השמש של השיר אמירת נמצא עכ׳ל

 לדבק לעולם מעולם הלוכו כח הוא שלו השיר באדם כן
 ללבב ה־׳ השיר שע״י בזוהר וכמ״ש העליון באור נפשו

 ודש כו׳ המנגן כנגן והי׳ וע״ד למעלה נפשם ונתלהב
 וההלוך היציא׳ צח ר״ל בשיר יוצאין שיר בעלי בל רז״ל

 ומזין למעלה ר״ל בשיר ונמשכין כנ״ל למעל׳ מלמס׳
 למשכין ואילם במקומן כשהן ר׳׳ל במקומן וסובלן עליהן

 סבלי׳ לשון סובלין או שיסהר ולסבול להזות צריך למעלה
:במקומן כשהם

 פניי׳ איזה ח״ו אם הקדושה מן יוצאין בשיר יוצאין י א
דז כנ״ל למעל׳ בשיר ונמשכין כידוע בשיר ע  ו

 ולעבדו ׳ל שארז כמה והוא אחרת לעבודה סבורה הוא
 בשמים שמעלה פרש״י כוי אשמו משסה ר איש איש תפלה: זו אומר הוי בלב שהיא עבודה איזה לבבכם בכל

ה׳ ע״ד שלמסה ובאשה מעלה של מלחמה באיש
 רק למלחמה א״צ ית׳ הוא כי שמו ה׳ מלחמה איש

 ס׳ עד״ש להם נלחם ית׳ ושמו נלחמים שהתחתונים
 ומאמיני׳ ית׳ לו מיחלים המ״מונים אס דהיינו לכם ילחש

פן אשר כל לעשות בידו כי בו  שהם או מפניו ויראים ח
ת׳ בו שתופסים והמדה הבחי׳ אותו ו ב־נדת דביקים  י

ברב 1נוש המלך אין כמר״א עבורם הנלחמת היא היא
ח<



עט לצבינשאצמחה׳
 ה׳ וזה לחסדו למימליס יראדו אל ה׳ טין הגה מיל,כף

 שחושבים במה שמו ה׳ הפסוק ומפרש במה מלחמה איש
ה ר\״ה שהוא ומאמיגים התחחוניס  בודאי יש ויהי״ה הד

ק בידולטשותכל ח שר  שמאמיני׳ טצמה האמונה ואותה א
ת׳ הוי״ה בשם  כדאי שאזיל ט״ד המלחמה המושת היא י
 במלחמות וכן .הים את להם לקרוט לבני האמונה הוא

 ובודאי היצה״ר את ברא שהוא בהקב״ה מאמין היצה״ר
 ואותה כנ״ל. לטיב להפכו ויוכל בו מורד טבד ברא לא

 לא אס וזהו היצה״ר טס הנלחמת הוא טצמה האמונה
 והבטחון האמונה ר׳ל לו יכול הי׳ לא טזרו הקב״ה הי׳

 שלמטל׳ מלחמ׳ באיש בשתים שמטלה וזהו כו׳. בהקב״ה
 של מלחמה איש בטזרת היצה״ר טל להתגבר לה שהי׳

. כניל בהאמונס מטלה  תמי׳ ל׳ הוא יפליא כו׳ לנדור יפליא כי אשה או איש
 איך טצמן ומפליאים תמהים שההמון והפלאה

 להם גורס והוא מטוה״ז טצמו ופורש מופרש הוא
ההפלאה בנזירותו

 טולם חיי מניחין רשב׳י. שתמה ט״ד יפליא כי
 בהפוכא טלמא האי כו׳ שטה בחיי וטוסקין

 טל יפליא והוא טליו מפליאים הטולס דאתי דטלמא
 הוא שהפלאה כמו כו׳ טולם מיי מנימין איך הטולם
 שטנינו נדר לנדור יפליא כי וזה טוה״ז טל הטליון בטולם
 מתוך דבר שמבין וט״י בבינה נדר ט״ד להבינ׳׳ה אהבה

 ההוא ההבנה את אוהב כו׳ מיי' מנימין דברהאיך
:לה׳ להזיר וזהו בנזיר ונודר  רישי׳ ושטר וזיל המדרש ט״ד ראשו טל אלהיו נזר

 ר״ל בלום בריה לשום חייב שאין נקי בטמר
ת׳ שמדותיו  ית׳ בטרבו מותרות הס בשטח׳ הרמוזים י

 כדי שהם רק לזולתו חוב לפרוט לטצמו להם א׳׳צ כי
 והנזיר כידוט ובנדבה במסד לתחתונים להשפיט להנויב

 טוה״ז!בשביל (אמרי) למותרי הרמוז שטר מגדל היה שלא
 לטשו׳ לטוה״ב שטר ומגדל מתקדש והוא פצמו הנאות

 מדמה מצוה ותוספת מותרו׳ אמר ורוד^ לבוראו ניר
^ נקי כטמר כו׳ רישי׳ ושטר בזה כ״י לבוראו טצמו  כנז
 כל שמואל אמר איתא הנפש טל מנוא מאשר וכפר ראשו: טל אלהיו נזר וז״פ טצמו הנאות בשביל טושה שאינו

 הקפר בן כר״א לה סבר חונוא נק׳ בתטנית היושב
 חטא נפש באיזה וכי הנפש טל חטא מאשר וכפר דממר

 היין מן אלא פצמו ציטר שלא זה מה הדברים ק״ו אלא
טא חו ק׳  ר\ושב כל טאכ״ו. ודבר דבר מכל המצטרטצמו נ

 אלא ובמצוי בתורה טוסק שאינו ר״ל כו׳ נק׳ בתטנית
 באיזה וכי טצמו שמתטנהומצטר היום כל ומחשב יושב
 הלא שמתפנה בזה בנפש יש פגם מה ר״ל חטא. נפש

 שהנפש שהצטר ומשני הגוף רק ושתיה לאכילה א״צ הנפש
 טושה אם כי כנפש החוטא הוא הגוף בצרת מצטטרת

הפורש כמישהש״י שהוא לסצטטר. לה היה לא לשיש

 מן להרחיק הפרישות וטיקר הטולם לאהבת הטולס מן
 מחוך שורה השכינה ואין כידוט טוה״ז אהבת הנפש

 כו׳. היין מן אלא טצמו ציטר שלא זה ומה וזהו טצבוש.
 פרט גדל יהיה קדוש שנ׳ קדוש נק׳ אומר אליטזר רבי

 קדוש נקר׳ כוי טצמו ציפר שלא זה ומה ראשו שטר
 המגדל משזיל קדושט״ד שנק׳ טאכ״ו כו׳ המצטרטצמו

 הגוף מותרו׳ הס שהשטרו׳ והטטם דאגה מגדל שטר
 טוה״ז מותרות אחר למשוב בנפשו כח נולד שמגדלם וט״י

 . שטר לגדל אין לכן בחלקו שמח ואינו תמיד ודואג
 ימטט לטוה״ז דאגתך אם למביירו אמר שא׳ בי ובחו״ה

 הנזיר לפי׳ דאגתך ה׳ ירבה לטוה״ב ואם דאגתך הש״י
 לדבק שרוצה לה׳ להזיר כו׳. יפליא כי איש טליו שכתוב
 קדוש לז״א בנ״ל לטוה״ב בדאגה להרבות צריך בהש״י

 טולם לאהבת מטוה״ז טצמו ומפריש שמבדיל ר״ל יהי׳
 ראשו. שטר פרט גדל לכן נכנס זה יוצא וכשזה הטליון

מה  הוא ט חוטא אינו היין מן טצמו שמצטר הצטר ו
 שיש הדאגה כי וגם הטליון בסולם לדבק כדי זה טושה

 טוה״ז טל הצטר ממנו ומבריח מטריד טליון הטולס טל לו
 ושמואל פליגא ולא ומא״ח חדא אמר זמר קדוש נק׳ ולזה
 ומשני קדוש. איקרי הא ושמואל ופריך בזה מודה נמי
 שנקרא הוא שהאמת כנ״ל. ראשו שפר פרט אגדל האי

 אומר ואני כנ״ל בו מכוין אס פרט גדל בזה קדוש
א ופריך .כנ״ל מכוין אינו אס חוטא שנקרא ד  הא ו

ל איקריחוסא ד  מקרי טוה״ב לאהבת שבא קודם ו
ל נפשי׳ במסאב ההוא ומשני חוטא טכ״ס  תחלה אס ד
 בוז חוטא אינו כנ״ל לשלימות שיבוא כדי שלימה כונתו

אבל טדייןלאהבת בא שאינו אף ה״ב.  שנטמא בנזיר טו
 ימנט לא ה׳ כי שלימה כונתו הימה שלא מוכיח סופו
א והא ופריך בתמים להולכים טוב ד  ימוד לטולם א

 בקרבך שנא׳ מפיו בתוך שרוי קדוש כאלו טצמו אדם
ל קדוש  ושתיה אכילה וטיי בתוכם ושכנתי נא־״ש ד

 צוחה צוחות ד וכשאז״ל כידוט יקדושה נצוצוח מטלה
 מקדשי כריסו וימלא פאבי בן ישמטאל רבי יכנס הטזרה
ל כו׳ נפשי׳ לצטורי דמצי הא ומשני שמים.  צריך שאינו ד

 ולהצטטרטלטולסהטליון לדאג כדי מטוה״ב (הפרישוהו
 לצטורי שדייק וזה .טוה״ב טל תמיד דואג בל״ז כי

 טצמו המצטר טל כמ״ש גרמי׳ לצטורי קאמר ולא נפשי׳
 אביך הלא ט״ד וזהו .לנפשו מגיט טוה״ב שהצטר לפי
 לצטורי מצי דלא הא כו׳ וצדקה משפט ופשה ושתה אכל

ק׳ מטוה״ז בפרשות אם כי הטליון טולם טל נפשי׳  קדוש: נ
ש ל ד מ  אכלתי לא מימי הצדיק שמטון א״ר כ

הדרו׳ מן א׳ בא פ״א רק טמא נזיר מאשם
 אמרתי וסדורות תלתלים וקווצותיו רואי וטוב פינים יפה

תי צאן רוטה א״ל זה נאה שטר לגלח ראית מה לו  היי
 שלי בבבואה והסתכלתי המטיין אצל והלכתי אבא אצל
(ו הטולם מן לטרדני ובקש סלי יצרי סחו מיד תי ר ט א

ס0ר



מנכיצמחה
 שמחיר כמי שלך שאינו צעולם מחגאה אחה מה רשפ

 לו אמרחי לשמים שאגלחך המנודה וחולטה רמה להיוח
 אומר הכחוכ טליך כישראל נזירוח רי1נו ירכה כמוחך

 מוכר כמראה המסחכל דאיחא ט״ד כוי. יפליא כי איש
 נהנה הוא כי הוא והפי׳ אשס שמלח גנר ילכש לא מל

 שלה ההנאה שכל נוקכא למדרגח ויורד פניו מהדרה
 והוא למוחרוח רומוים שהשטר טרוה נאשה שטר וזשז״ל
 אינם אשה של שימומי׳ וכל ההנאה המקכלח נוקנא

 פושה שהסתכלו׳ וידוט כמראה המסתכל ולכן נאוף אלא
 לכן נוק׳ למדרגו׳ נא טי״ז לקנל כדי הוא והכלי כלי
 שלו ננואה וראה במטיין מסחכל שהי׳ ט״י הסיר «ה

 וטי•! נוק׳ למדרגח ירד מ׳ וקווצותיו כו׳ יפה שהוא
 אל כך יהי׳ לא טד״ש מ׳ לטרדו ונקש טליו יצרו סח!

 טוה«! להנאו׳ נוק׳ שהוא מי כי כטלך!ר יהי׳ לא !ר
 נשכיל אלא יצהיר ננרא לא ט״ד לנטל היצר לו נטשה
 שהוא ומי .לטוה׳ז נוק׳ שהוא מי נשכיל ר׳ל אשחו

 ואשונה אלכה טד״ש שלו כטל הקנ״ה אוי לטוה״נ נוק׳
 לו אמרחי .טרוה ואינם קדושי׳ ושטרוחיו כו׳ אישי אל

 ט״ד ר״ל שלך שאינו נטולם מתגאה אתה מה רשט
 האיך דאל״כ לך אשמט שלא שולחו הקנ״ה כודאי הנ*ל

 שרצה אדריאנוס אצל כנ׳׳ל שלו נסלמץ נמלך תמרוד
 מסיחני כי לך יש הנאה מה וטור אלוה טצמו למשות
 ולא נהנשמה שישלוט סונר שהמה״מ והר1נ טדיש לחטוא

 דלי׳ מסטרי׳ שהוא הגו!) הנשר רק מחנל אינו כי כן
 ני שיש נחלקך להתגאות לך אין ולכן הנמש ומזוהמת

 לשמים שאגלחך הטנודה ותולטה רמה להיות שסו®
 כנ״ל כהשטרוח הרומויס והמוחרו׳ החאות אותן ®י

 נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר הכתוב טליך א״ל
 • לה׳ ר\א כודאי וו הכוונה לה׳ להדר

 הצדיק שמטון דה כמטשה מו״ל ^רשכדנרי
 נא ומ״ש כרל כו׳ נויר מאשם אכלתי לא ®מי

 שפי׳ ונסוטהנגכה• ט״דהלוך ר*ל סדרום. מן אי אדם
 דהיינו דימינא ונסטרא המסד כמדח לססדכק שהלך

 אח יאהב חסד ונאהבת החסד סל ישרה שמממס
 לבד חסד לדש ולא יו״ד באות מסיד נק׳ ויהי׳ החכמה

 מסידא למהוי דבפי מאן האי יהודה א״ר ארז״ל והנה
 הזוהר נשם בהטתקו׳ טד״ש ורל כו׳ דנזיקין מילי לקיים

 מכמה שהיא יו״ד ממנו שמסר מפני ט״החסיד ולא
 נפשו גומל טדש וזהו טכ״ל יו״ד בלי חסד רק והוא
 טבדין לגרמיי׳ דטבדן סבו כל בזוהר טד״ש מסד איש
 חסיד ולא מסד איש היא לנפשו רק ר״ל נפשו גומל וזהו

 שהוא דנויקין מילי לקיים וז״ש • לאחריני׳ גומל •שהוא
 מכמה הס נזיקין דיני וגם אמרים ובין שבינו דברים

 שאין ממונות בדיני יפסוק שימרם הרוצה פמשז׳לאריש
 והרוצה הנובט הטפיין מהם יותר בתורה מקציע

סpונ*ל טכ*ל ןבן^:ס5ש«ס את כו׳ישמש שיטסוק »

 האותיות מכל ננסח והיא החכמה שהיא י׳ על רומז
 האי וז״ש א״ט. שמקטין במי אלא שורה החכמה אין כי

 מילי לקיים בי׳ מסיד ר*ל חסידא למהוי דבטי מאן
 סליו וישרה כנ״ל למבירו אדם שבין מה שהוא קין דנז

 באן ודש ביוד. מסיד וימיה כנ*ל החכמה שהוא היו״ד
 טיטו המטצים כל ט״ד טינים יפה הדרוס מן א* בא

 טיניו טוצם שנ׳ השכינה פני להקביל זוכה עבירה מדבר
 פניו טל אלהים צלם ט״ד רואי וטוב בו׳ ברט מראות

 בקשו׳ טל רומזים השטרות בי חלתלים סדורות וקווצותיו
 הבהמה בי שבאדם החכמה טל מורה וזה בנז״ל המותרות

 הש*י לעבודת שכל לה אין כי ממותרות מבקשת אינה
 בהטחקות טד׳׳ש הייתי לאצא רועה וא׳ המותרות טם
 את וק רוטה שהוא בו׳ השכל נק׳ מהימנא ורטיא וז״ל

 שישגיח צדך צאן הרוטה כי י״ל וטוד ט׳׳ש כו׳ האמונה
 לשמור צייץ בן רעות מחיות ולשמרם הצאן יטטו שלא
 רק האמונה שתהיה רטות אמונות מן מאמונה כח אח

 לאבא רוטה כאן וז*ש אמונה ורטה וזה בזולתו לא בהש״י
 מהיאתה רשע אב נק׳ והמחשבה השכל הוא ר״ל הייתי

 קטן מולם הוא האדם כי שלך שאינו בסולם מתגאה
 הגאוה אין ובאמת שיתגאה לאדם מסיח והיצה״ר

 האדם טצמיוח כי האדם לעצמץח מגיט וההתפארות
 הש״י את בעצמיוחו ממרה ואם קטנה טיר כמו היא
 בתוכו ומתפאר מתגאה הש״י אזי בתוכם ושכנתי ט״ד
 בטצמיותו משרה ח*ו ואם אתפאר נך אשר ישראל ע״ד
 יהי׳ לא וט״ד כו בת מתגאה הסס״א אזי הסט״א אח
 נמגאמו כלל הנאה לו אין עצמו האדם אבל זר אל בך

 במשז״ל טי״ז בנפשו מעלה הוספת שום מוסיף ואינו ההוא
 אשס של מגופה נהנה שהוא מזה לנואף דומה המתגאה

 ולא בגופו לא מטלה מוספת שום לו אין שבאמת ר״ל
 יש ולבן ידוע בנפשו ולא כמש מכחיש גופו כי בנפשו
 הקטנה בפירי הסט״א להמליך לי למה למשוב לאדם
 שהוא י“סש את להמליך טוב הלא כלל שלו לא והיא
 ן3 און אשת וכמ״ש שלי מנאה ואין הואיל באמת שלו

 והכא חלמידא המס אנת הזאת לצרה לך מה פלח
 שלך שאיט בעולם מתגאה אמה למה רשע וזהו חלמידא

 אונה לך גם ותולטה רמה להיות שטמיד במי ומוד
 ותולטה-מטבודה רמה שימי׳ דבר טם מתגאה שאמה גאוה

:כנ׳׳ל בו׳ לעמים שאגלחך
י  לומר סוטה ל® נזיר פ׳ נסמכה למה פרש״י יפליא כ

 מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה שבל לך
 מבירה הרהורי ארז״ל טכ״ל. נאוף לידי מביא שהוא ®ין

 בדיוקן שולמת טבירה אץ הא להקשות יש מסבירה קשים
 מנילה הרהורי לה באו ומהיכן ופנז״ל טדוט הנשמה
 מסבירה באים ססרמוריס הענין אך ממנה שקשים
 מעביר' קשה ההרמר זס בה ושמם שעשהיער קודמת

ססכסוריסתבאיס ^ ברוחני והס )א1ס0 עצמה
מחמת



אצפחדד ש ינ ב צ ל

 הנשמה נליוקן ציגס יכולים אין לןלומה פנייה מהנמו
 פוגמים שם נהם גם שממשכה והנפש הרוח רקמיוקן

 קשיםמטניד ענייה הרהורי ו)״ש פנירה. הרהוד אלו
 נמצולוס ומשליך וז״ש מנירה. מחמת ר*ל המממת מ*ם

 כר לעולם עללנ יעלו ולא כו׳ מכרו שלא נמקום ט׳ ים
 עכור מסמלק שלא נשמה כנפי׳ יוכרו שלא נמקום
 יעלו ולא רוח כנפי׳ יפקדו ולא כמ״ל פנירה הרהוד

 הלנ על יעלה שלא והכונה נפש ננפי׳ לעולם לנ פל
 מקום כל אח״ל והנה כנדל. מפממטכיד עניר׳ הרהורי
 נם׳ וע״ל קדוש׳ מוצא אמה שם ערו׳ גדר מוצא שאמה
 הערוה מן עצמו הגודר כל שאויל נענין מ״ש קדושי׳

 פד פשטנן ונרימ וגוף קדושה נק׳ ס״מ כי קדוש נק׳
 להיומ יכול הכריש ושומר הערוה מן עצמו וכשגודר

 כן נע״מ ס׳ ודל ט״ש קדוש ונק׳ דנוקנגופאדמלכא
 שהמ״ש פי׳ כו׳ הפדש נדנר לידון ויצא נכלל שר\׳ דנר

 נעצמה מדה״ר להמהפך אצלו פדוש והוא דין לפעל מסייע
 מדה״ר וכין מדמהפפד נין המכריע הוא כי למדה״ד

 דאמצעימא עמודא נמקונים כדאי׳ פסד כלפי מטה והוא
 נטיימו ועיקר נו׳׳ה נין המכריע הוא ויסוד מימינא נפל
 דאיהו לשמאלא נטיל איהו צדיק נמקונים וכדאי׳ הדץ אל

 הורד שיוסף וכיון נשמאלא סט׳א עלמין פ״י קין יצחק
 טסוד אפר נמשך שהמ׳׳ש אפריו ירד יפקנ מצרימ׳

 אמה ואי אהנה נטנומוח אמשכם אדם נפנלי פמ״ש
 שלועדשיפןירנוהכמונכו׳. למדהיר לכללו יכוללהפזירו

 הוא שנה שהמיופד שנכמנ מורה הפסד הוא הכמונ
 טיח והיינו למדה״ר לכללו למ*מ יחזיר והוא חסד סורס
 מעצמה לזווג ממעוררמ שנע*פ מורה כשהמל׳ היסוד

 כי דין שהוא פתר כאור ואינו הרפמים ממרנים אז
 אהרן שהוא הפסד מדמ שהוא הנעל שושניני׳ לה יקדמו
 דמטרוישאונשממןדצדיקיאוהם שושנינא ימינא דרופא

 יטלה ואד והרמ״ז נהש״מ רממ:ם וממשיכים משפיעים
 אומיוה נ׳ והם שנשם אפרונה ס׳ גי׳ א״ד הארץ מן
 דממערין דצדיקיא נשמשין לרנומ וא׳ד מן ו׳ אדניי מן

 ינואר ועפ״ז קדושים. נח׳ למש״ל מכוון וזה מממאפכיל
 לו נראיש צרכיו לעשות יוסף שנקש נשעה משרדל

 הדיוקנא הוא אדהיר כי כוי אניו של דיוקנו דמוה
 דאדהיר למפרמא מטא כי כמשדל הדיוקנא דמות דפקנ
 עצמה נדיוקנא דוקר נדמות נסמכלת ואמרה ניק יצמס

 נפנלי ר׳ל ט׳ אמשכם אדם נפנלי ו;*ש מסמכל• לא
 סהוא הדוקח!) דמות ממשיך הדוקנא שהוא אדהיר

 פיי האסנם נפנומום יוסף את אליו שימשיך יפקה
 שמים ייג יודע הוי לו מיש תהו כניל. פסד אהנת

 משם שמך. יפסר וכשמפטא הפשן אנר יינ על כמונים
 אהרן שהוא פסד האהנת ענומות אליו המשיך סה

 כמשנה אי׳ הנה לנו על שמומן שנטים הי'כ שכמונים
לפטר׳ א״ע קשטה היא לו. מודדק מודד שאדם מדה5

 גילה המקום לענירה א״ע גילמה היא מנולה. המקום
 מלקה ואמ״כהנטן מפלה נענירס המפילה הירך. מלי׳

 ירכן את ה׳ נמת כדכמינ הנטן ואפ״כ מפלס הירך
 שמדדה נמדה נסוטה מצינו וכן ז״ל ונגמ׳ כס נו«מ

 לו ליראות נימה פמפ על עמדה היא לה מדדו נה
 לכל. קלונה ומראה רקנור כשער מעמידה כהן לפיכך

 נוטל כהן לפיכך ראשה על נאין סודרין לו פרסה היא
 פנים לו קשטה היא רגלי׳. מחת ומניפ ראשה שעל כיפה

 עיני' לפיכך עיניה לו כפלה היא מוריקות• פר׳ לפיכך
 סומר כהן לפיכך שערה את לו קלעה היא . נולטות

 צמיני׳ לפיכך נאצנעומי׳ לו הראתה היא שערה את
 פנל מטא כהן לפיכך נצלצל לו פגרמה היא נושרת

 ירכהלפיכך לו פשטה היא מדדיה. למעלה וקושר מצרי
 צנה. כריסה לפיכך כריסה על קכלמו היא נופלת. ירכה
 , נהמה מאכל קרננה לפיכך מעדנים האכילתו היא
 כהן לפיכך משונמים ככוסות משוכת יין השקתו היא

 טשמה היא מרס של נמקיד׳ מארריס מים אומה משקה
 מגלה כו׳ שנאה מכסה שנא׳ פרסמה המקום נסתר
 כזוהר ונמ׳׳ש שמומ נם׳ וע׳׳ל עכ״ל נקהל רעמה
 לשינאה נטי ט׳ וממדנק כעונדוי דעניד מאן סט׳׳א

 כעונדהא ענדת אממא האי מעלמא לי׳ ולאפקא לי׳
 יש כי אמרתי ט׳ להם אמור נ׳׳י את מכרט בה :ע׳׳ש ט׳ ירכה ונפלה נטנה וצנמה כס כמינ מה

 כמ״ש הטין ראיית ע״י היינו אמיר׳ כלי כרכה
 .ט׳ טלך עינוי יפקת קניה וט״ד ינרך הוא עין טוכ
 רכים דף צדיקים אל ה׳ עיני בם׳ פקודי פ׳ כזוהר עי׳

 אשגח לא קדישא דסטר אשגפומא ההיא דשלטא באחר
 דסטיא עין צדיקים אל ה׳ עיני וע-ד כו׳ סט״א עליו

 ס׳ על נמ״א שכמנמי וע״פ ע״ש יטללשלטאהטליו לא
 ט״ימדלו ההיא והנרכ׳ ט״ש. יקצורון אשר כשדה עירך

 הוא והממשג׳ למפשנ׳ ההיא דנר שמדכק עיי הפכמ׳
 העדה חכמי כמשרז״ל טין נקרא ההוא והפכמ׳ אנהוח
 ומיש ההוא הדנר ממנרך ועייז כו׳ העדה עיני נקרא׳

 מימה או עור או טירהם פכמים שנחנו פכמיםכ׳מ
 גל ונטשה עיניו ניה יהינ רדל שזכרו תנאים כמה וכן
 הי׳ ההוא הפכמים עיני שנאמח היינו כו׳ עצמות של
 שנמנו כמקום להתברך הי׳ מפויינ ואדרב׳ טונה פק
 שהדנר מפני אך ינורך הוא עין טונ עדיש עירהם נו

 ראייתם ומיי ארור הנק׳ נקלים׳ מלונש הי׳ ההוא
 הק׳ והרצון כלמה וכטשן הקלים׳ נסתלקה הקדוש׳
 גורמים ר\׳ ולכן להראי׳ מקורו אל נאסף ההוא שנדנר

 אם אכל עצמומ של גל נעשה או עור או מימה או
 נסוג מחניך הי׳ אדרנ׳ קליפה כלי ההוא הדנר הי׳
 מרא' רשפים ושלומת חניט נעירך רק וז״פ שנהם. פין
 פסרוהם אח הרשעים משתלמים שנו הק׳ הרצון ריל

נשירן שמניט וכמה נראיחן ריל מראה וטזיסוסם,
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אה׳ צמח ש לצבינ

 ט״ד והמניןהוא הג״ה
 מענין ההוד

 ושניר׳ הנקודי׳ טונס
■ הכליסט״י  ההשחנלו׳

 מצא לא ארדל וטיז
 'ק1מח כלי הקכ״ה

 השלוס אלא כרכי
 מן הוא ההוא שהכלי
 מה וכל הרויקו! טולס

 היא כה שמסנין
 לקכל טצמ מרחכח

כמ׳׳א נוה ש וכמ

 הטי! ראיית ט״י ההוא שהכרכ׳ מפני ולכן מהם מסלקו
 צוה וכחסדיו כרסמיו הש״י לזה השכר מן להפסד קרוכ

 חסד כלפי לרטוחה דמטרוליחא נין שושכ שרם לכהנים
 את יכרס שהם הקרכנות ט״י מדיני׳ ולהמתיק׳ שכם

 שהוא דכור מן להמתיק׳ רכה ל׳ שהוא כאמיר׳ ישראל
 ר״ל ׳0 מכרכו כה וז״ש הדכור טולם שי־וא קשה ל׳

 שהכרכ׳ כ״י טם ר״ל כ״י אח כחסדיס מכרכו כה מדת
 אמור ולישראל לה׳ תכלול ההוא
 יהי' שהנרכה ט״י ר׳׳ל להם
 הטין ראיית ט״י ולא אמירה ט״י
 וישמרך הי יכרכך וז׳׳ש לבד

 ישא וכן ה׳ יאר וכן נאמצט השם
 טל להורות כאמצט השס הי

 דסמים ההוא יברכך הנ״ל.כלומר
 ממשך שיומשך ה׳ אח כ״י

 המדרגות ט״י ממקור החכמ׳•
 ה׳ יברכך והיינו כה למדת
 וישמרך ברוך שלמה והמלך כמ׳׳ש

 ה׳ ישא ה׳ יאר וכן ישראל טל
 באמצט הנו׳ שהשם ר״ל כנ״ל

 הברכי ט׳׳י באמצט׳ כ״י מחברך
 אח ושמו ז והח המקירוח כל ממקור ישראל שממברכין

 באמירה מחלה שיתברכו יי ט ר׳׳ל כו׳ די סל שמי
 הברכי לקביי יוכל ז את מדיני׳ המלכות להמתיק׳ צליל.

 טניו טייי ואשימה ט׳ד וכמו וזו הטובה סין מראיית
 והמתברך הממותק הנ׳ל שמי ר״ל די טל שמי אח

 דין טת ט׳ד די טל שלכס הטין בטוב תשימו כנ״ל
 נשמו פירושו וכמשיל הקדה של בשמו שיקראו צדיקים

 בשמו שקראו די טל השם והשמח חיות זו אדם של
 המתברך השם מז חיותם שמהיר להם גורס הקביה של

 אברכס וא.י וז׳ש מחברכים וטייז ברכות מי» בבל
 אח תברכו כה זה בטנין טוד ממכרך המברך כל טיד

 ושלה ות כח להס שיהיה ר״ל זרטך יהיה כה סד׳׳ש *י5
 כח להם שיש ט״' וזה מבטל והצדיק גוזר שהקביה

 כס מרח לרם ה שי־־ ר׳׳ל מברכו כה וז׳יש בה מדת
 שיגורו להס היה כ! יהיה וכה כה שאומר הקכ׳ה של

 ירטה הזוהר וטדש זרסן יהיה כה וז׳ש יקיים והקדה
 אח מברכו בה וו״כ רטומן בכל לה דבר הוי אמונה

 ודבור רקיר טל ורומז מקור הוא להם אמור פ׳י די
 יכשממדבקי׳ ברתא יסד אבא ט״ד הטליונ׳ ממחשב׳ שהוא

 מי ט״ד שירצו מה כל לגזור יכולים מאין יש להמקור
 גמ׳א וכרי׳ש כוי לחומן יאמר כוא וידלק לשמן שאמר

 לוחך שכינסא כ׳ ינהר הרגומו כו׳ פניו ה׳ יאר ט׳׳ן
 כי הלה החנו פניו יאר פסוק טל וירט בפסח טדש
 יראה ודש אלהים צלם שכינחא אנפי פניהם צדיקים

כוי האז,ן פני טנ כלומר ה׳ האדון פני אח )טרך כל

 טל כטולם מתגלה השכינה שאור ט״ש באלשיך וכמיש
 נשיאת כו׳ פניו ה׳ ישא שדנמא אנפי כידוט הצדיק פני
 נשיאו׳ וטנין הצדיקים טי׳י למטלה והקמתה שכינמא פני

 פניהם אין .קטן נגד הטומד גדול טד״מ. הוא פנים
 מרכק הוא א)י הגדול גטיני מן הקטן וכשנושא מכוונים

 הקטן אח ומגניה שנושא או הקטן כני נגד כניו אח
 להם פנים אשא לא האיך וזשז״ל פניו נגד למטלה

 כל וכן כו׳ וכביצה כזית דקדקו והם כו׳ אומר אני
 חן מציאת ויחנך וט״י זה בדרך פנים נשיאת ל׳ מקום

 כו׳ הש״י יקבל מרגומין שבקצת וזה כוי פניו ה׳ ישא
 שההקבלח אפי׳ ה׳ יסב מרגומין ובקצת פנים הקילה ל׳

 טגמו שמרכין או למטלה בידיו שנושאו ט״י הוא פנים
 את יטקב וישא מד״ש נשואה ג'כ נק׳ למטה ברגליו
 נסיב מרגום ובל׳ אשה הנושא רז״ל בל׳ וטד״ז רגליו

 לך יהי׳ שאעפ׳׳ע שלום לך וישם א׳ טנין והם אתמא
 והשלום החיים אמו היתה בריחי ד’ט ונפש בגון> שלוה

 . ט״ש ט׳׳ז במ״א וכמ׳׳ש כידוט
 מנוח ושמו כו׳ רצרטה א׳ איש ויהי הפטורה

המטש׳ ספור כו' ילדה ולא סקרה ואשתו
 במטשה במדרש וכמ׳׳ש בה מלוי שהכל להורות הלז

 שהכל ראה שם דברי! יסון) זא׳ז שגרשי וחסידה מסיד
 שכיני לגלוי וזכה הי׳ ט״ה שאז״ל מנוח זכה וכאן בידה.

 יסקב בית ה׳ דבר שמטו כמיכ הנה אשמו באמצטו׳
 כה ז׳ל ימרו ס׳ המדרש וט״ד ישראל בית משבחות וכל

 נשים למה כו׳ ומגיד הנשים אלו יטקג לבית תאמר
 מנהיגות שיהיו כדי דיא במצות מזדרזות שהם תחנה

 הקדה אמר דקסרין תחליפא א״ר לחורה גניר.ם את
 נצטוית ואס״ב אדהיר אלא צוימי לא הטולם כשבראמי

 קורא איני אס טכשיו הטולם את וקלקלה וסגרה חוה
 כה נאמי לכך התורה את מתבטלת הם מחלה לנשים
 וטדז כו׳ ה׳ דבר שמטו וטד״ז טכ״ל יטקב לבית תאמר

 דכורא מסתברא כי ה׳ כאור ונלכה לכו יטקב בית כי׳
 נוק׳ גבר מסובב ונקבה לסתיד אגל ברישא מסגי
 במשל ט׳׳ב קמ׳׳ג דן> ימרו במדרש וט׳ ברישא מסגי

 בית קאמר דלכן וצ״ל טכ״ל הא׳ שנשבר כיסוח ב'
 ואצליהם להטגל נמנו לא שהנשים ט״ד שמטו יטקכ

 הא הנ״ל טל ול״ק ונשמט נטשה כוסית הכ׳ נשארו
 היצה״ר ימכטל דלטמיד אשה אחרי ולא ארי אחרי ארז״ל

 השמרי ופתה כו׳ ישאג כארי׳ ילכו ה׳ אמרי יב1וכי
 הרה הנך כי טכורך מיום פי׳ כו׳ ושכר יין תשחי יאל

 לכן נזיר כן להוליד אמה שמזומנת לפי שי׳ כו׳ ולדת ו
. הקדשתיך בכטן אצרך כטרם  לאמר פי׳ לאמר לאישה ומאמר האשה ותבא

 נדרה יפר שלא כדי לו לאמר שהוצרכ׳
 ומראהו אלי כא אלהים איש הדברים ושארי יין משחיית
המרות ההשמות כי מאודי נורא אלהיס מלאך כמראה

1י5



אלצביבהעלתךה׳ צמח &

 נורל) שראמה ונשכיל היראה מכשלת והיראוי הירא כין
 לו שאין אלהי׳ כמלאך כהיראה שמראהו ידמה מאוד
 מממת היא מוה אי שאלמיהו ולא דכר. כשום לנו שיווי
 שלוח הוא מי כשם לי לומר ממוייכ שהי׳ אך יראה

 יורשי׳ הכל כי שיאמר א*צ לכל הניכר נכיא כי אלי
 הי׳ לנכיא ניכר היה שלא )ה אכל ה׳ כשם אומר שהות
 או לי הגיד לא שמו ואח ו)״ש אמר ולא שיאמר צריך

 ויאמר הוא. נכיא או מלאך אם לכרר האלשיך כמ״ש
 אח הנה המלאך ל׳ לו אמרה ולא כו׳ הרה הנך לי

 משוס r!ל׳ למניח אמר לא המלאך גם כי כו׳. עקרה
 כו׳ השלום גדול כמדרש כמ״ש לאשחו איש כין שלום

 והמלאך טומאה כל חאכלי ואל כו׳ חשחי אל ועחה
 הכינה והיא עצמו. רטמא דכר י״ל טמא כל לה אמר
 טומא׳ כל ווו כטומאה ולד על גם שכונחו כינתה כטוכ

 שכונסו כעלה יאמר שלא מוחו יום עד כו׳ נזיר כי
 מן לה מ״ש מן הדכר הכינה והיא נזירות סתם על

 מוחו יום עד רק נזירות סתם על לומר שאין הכטן
 לא או נכיא האיש זה אם תיכף ספק למנוח ונפל

 יין מיש גם כנ*ל שמו הגיד שלא מה מלאך הוא או
 לא או הגפן תן היוצא גם נאמר אם חשת אל ושכר
 יחל והוא המלאך לה מ״ש לנעלה אמרה שלא ומה

 לו ועכד נקלה איש טוכ ע*ד כו׳ ישראל אח להושיע
 ע״ש דמהימנוחא לחמא כזוהר וכ׳ לחם ומשר ממחככד

 חיו יגרום האמונה ומחשרון יאמין שלא לכעלה וחשדה
 אם והי׳ כפי כמ״א וכמ״ש יכא לא1 הדכר יהי׳ שלא
 מצוה יעשה שלא כדי או עיש תאמנו לא כי תאמינו לא

 ע״ד כו׳ שלמח אשר אלהי׳ איש כו׳ מנוח ויעתר :היולד מכן וככוד שכח לקכל נוק׳ ככמי׳ זו
 כפומהון מילי אתפשט דרא זכאין כד הזוהר

 דטפשין נסומהון אתפשט זכאין לא וכד ונכיאי׳ דצדיקיא
 . האלהים מן שליח הוא וכך כך וכין עיש כו׳ ורכיין

 כו׳ מלאך ויכא אלהים איש אמר לזה אמת והנכואה
 כי אליו לסגלו׳ ראוי שאינו להורות האשה. אל עוד
 מאיש אלי נראה הנה אליו וחאמר אשתו כאמצעו׳ אם

 שהכניס חחר אלהיס איש אמרה לא אלי כיום כא אשר
 אשר ומ׳׳ש אלהי׳ איש הוא אם נלכה ספק מנוח לה
 עלתה לא אלהי׳ מלאך ספק על כלומר אלי כיום כא

 כמיש כלילה רק כיום שיכא לכך ראוי׳ שהיא כדעתה
 ויהי כפסוק וכמשיל אכימלך אל לילה אלהים ויכא
 מנוח וילך ויקם עכ׳׳ל כאמ*צ משה אל ה׳ דכר כיום
 אשתו אחר שהלך הי׳ ע״ה מנוח ארז״ל .אשתו אמר

 ככחי׳ ור״ל אשה אחורי ולא ארי אחורי משז״ל וט.Tכ
 כו׳ דכרח אשר האיש האמה לו ויאמר כידוע נוק׳
 כעצת שהלך רז״ל וז״ש כנ״ל אלקים איש לו אמר ולא

 איש לו אמרה ולא האיש אלי נראה לו שאמרה אשתו
ככראשונה אלהיס

ל מ א י  אל אמרתי אשר מכל מנוח אל ה׳ מלאך ו
כו׳ לס אמרחי ככר כלומר תשמר. האשה

 אשר מכל . הגפן מן היוצא גם נאסר אם הספק רק
 זיל כי לה אמר שלא !תחלה תאכל לא היין מגפן יצא

 דין כל עלי׳ ויש הנער יהי׳ אלהים נזיר ני טעמא נחר
 כניל לנעלה האשה כמ״ש תאכל חל טומאה וכל נזיר
 ויאמר הנער. נזירות על צויח׳ אשר כל הטומאה ולד על

 כד*ה מ״ש כרוח עי׳ אוחך נא נעצרה מלאך אל מנוח
 ר׳ל ה׳ לפני נעצר הפ׳ כענין עמ״ש ותכא ותלך
 לנורא נ״ר לעשוח ליפוק ולא ק׳ השגת לקכל שרצה

 חולי כן כגוף נעצר הגוף כחולי וכמו וככודו להנאתו רק
 דעייל מאן זכאי כזה מ״ש ע׳׳ש .כנפש נעצר הנפש
 השיכ וע״ז עצמו הנאות נעצר ופי׳ ע״ש כו׳ ונפיק

 שאצל אף כלומר כלחמך אוכל לא תעצרני אם המלאך
 . נוק׳ ככמי׳ היה לא שכונחו המלאכים אכלו אברהם
 ולהוריד נ״רלכורא להעלות שמי ניידע אשגכהו רךע״ד
 אצלו המלאכים אכלו זה וככח כידוע דרגין ל^ השפעו׳

 .כלממך אוכל לא נוק׳ ככחי׳ שחעצרני ע״י אמה אכל
 ידע לא כי פי׳ כו׳ מלאך כי מנוח ידע לא כי וז׳׳ש

 ע*ש. ם ככחכ וכמ״ש כנ״ל כראוי הכוונה לייחד מנוח
 ואין הוא ה׳ מלאך כי אצלו לאכול יכול הי׳ לא וע״כ

 הדעת יקירי ע׳׳ד כו׳ שפלה למדרגה א״ע להוריד
 מיסכ מי יודעין אח׳כ כז׳ מסוכין היו לא שנירושלים

 כידוע כדצח״מ נהעלוח יחד שיתייחדו והכוונה עמהם
 לא לכן הוא ה׳ מלאך כי מנוח ידע שלא כיון וכאן

. אצלו אכל
ד ו  כו׳ נא נעצרה ה׳ מלאך אל מנוח ויאמר כארא ע

 כלחמך אוכל לא תעצרני אם ה׳ מלאך ויאמר
 הוא. ה׳ מלאך כי מנוח ידע לא כי כו׳ תעלנה כו׳ ואם

 א׳ כס׳ הל׳ל כו׳ מנוח ידע לא כי טעם דהנחינו׳ קשה
 לו יש שייכות ומה כו׳ ידע לא כי כו׳ אותך נא נעצרה

 ה׳ מלאך וירא כתיב חחלה כי הוא דהענין ואמרתי כאן
 ה׳ מלאך נקראח שהשכינה מהזוהר וידוע האשה אל

 ישכינחא• מלאכא דהוא אלהים מלאך נק׳ פשוט ומלאך
 ומראהו אלי נא אלהים איש לאישה אמרה האשה והנה

 אלהיס מלאך ויבא כתיב וארז״ל אלהים מלאך כמראה
 אל ה׳ מלאך ויאמר כתיב ואח״כ כו׳ האשה אל עוד

 מסופק הי׳ מנוח נמצא כו׳ אמרתי אשר מכל מנוח
 ולא ם׳ על האלשיך וכמ׳׳ש מלאך או איש זה אם

 הוא איש אם לידע כד־ סי׳ כו׳ הוא מזה אי שאלחירו
 דשמא לו שאלה לא והיא גשמי מקום מקומו ודאי

 שמו אח שאלה רק מקומו לשי״יי כבודו ואין הוא מלאך
 אעפיכ אך לי ד הג לא שמו ואח וז״ש לה הגיד שלא רק

 אותך נא נעצרה ממנו בקש מ״מ כנ״ל מסופק שהי׳
 ואכלו רמלאכים אח מאעיה ששאל נמו כו׳ !נעשה

בין ממ*נ ממנו בקש ולכן רמנהג לשנות שלא כדי אצלו
שסוא



צמחה׳
 הנומס גכאן אמר לא ולכן מלאך שהוא כין איש שהוא

 לו הי׳ מ״מ ידמ שלא qשא הוא ה׳ מלאך כי ידמ לא כי
 המלאך רצה שלא מה כאמת אן משה וכן כנ״ל להומינו

 שהיי מפני הוא הנומס כלחמך אוכל לא כמ׳ש לאכול
 כמו אלהיס מלאך ולא כ״י השכיני שהיא ה׳ מלאך
 הי׳ וכאן קו!ם מלאכים היו ששם אאפ״ה אצל שהי׳

 קשה לס״) כו׳ לה׳ פולה תפלנה ואס ול)״א ה׳ מלאך
 לאפי׳ ר׳׳ל מנוס ידמ לא כי ולז״א מנוס הזמינו למה

 מ׳ מלאך שיהי׳ לידת בלכו מלה לא כנ״ל ססק פל
 מנוס ידמ לא כי וז״ש אלהיס מלאך מל הי׳ ססיקו רק

. דייקא הוא ה׳ מלאך כי
ר מ א י  מלח כי שמך מה אמר ולא שמך מי מנוס ל

 לידמ שרוצ׳ רק סוגו שיודמ במי נופל מה
 שמך מה ושאל מלאך שהוא שידמ ימקב כמו שמו גס

 הסוג מי אמר מלאך או אדם הוא אס ירמ שלא זה אבל
 והשיב שמך מי מסחא בסוס וכללינהו שמך ומה שלך

 אש פמס שוה שלי הסוג שאין כלומר פלאי והוא לו
 בי מושה והוא במדרשים כמ״ש רוס פמם מיס סמס
 למשוח ומפליא מ״ש שם במדרש וכמיש פלאים פלאי

 דכ׳ הנזירוס שס ומל פלא הנק׳ הטליון הנחיב טיי
 הנחיב אח רואים ואשחו ומנוח יפליא כי איש גיס

־ פלא המושה ההוא
הי  אח רואים ואשחו ומנוח כו׳ הלהב במלות י

 ומלייחה הפלא ירידח רואים והיו ההסחלק׳
 יסף ולא :אפים נפיל׳ בסוד כידומ פניהם מל ויפלו
 כי מנוס ירמ אז אשמו ואל מנוח אל לרראה ה׳ מלאך
 איש בדמוס לו נדמה חחלה כי סי׳ הוא ה׳ מלאך

 נמרחק הוא ואס״ז טוב אדס טס שמדבר מי ומ7ו
 במחשבתו לו נחקק '־דס אוחו כל הדיוקני אזי ממנו

 אכל החמונ׳ את שרואה מפני רואהו כאנו לו ולומה
 אזי ממנו ומסתלקח רומניות דיוקנא מס מדבר אם
 מתמונתו אח״כ כלוס רואה ואינו במסכבתו לו נחקק אין
 והדמיון הרעיון ראיית ור*נ להרסה ‘0 מלמך יסף ונא וזו

 מי״ז רוחניות דיוקנא שהוא מפני להראות הל׳ל דאליכ
 משה בין החלוק הי׳ הדבר וזה הוא ה׳ מלא־ כי ידמ

 כו׳ יהי׳ רם דברי נא שמעו וז׳ש הנביאים לשאר
 ממנה שאין השמש מראה כמו ר״ל חתודס אליו במראי
 כשאני ר*ל בו אדבר בסלום ודמיון ברעיון מקיק׳

 ממנו חקיק׳ שאין יעוף כחלום לו דומה ממנו מסתלק
 עד״ש ראינו אלהיס כי נמות מוס מנוח ויאמר ע״ש יביט ה׳ ותמונת בס׳ בהעלותך בס׳ ועי׳

הי׳ ראויס וברזיל ידו שלח לא ב״י אצילי ואל
 בשכינ׳ שהציצו השמח׳ לערבב כלא אלא יד לשליחת
 שהי׳ כמו ומנח׳ מולה מידנו לקח לא כוי. לו ותאמר

 הרל הפלאות אלה כל אח הראנו ולא אהרן בבני
וידוע גלוי הי׳ שאס כלומר כזאת השמיענו לא ובעת

לצבי נשא
 היי לא מימה ונתחייב השכיב׳ הצצות פ״י שנחטא

 מעומדים שאנחנו טובה הבשור׳ זחת כעת משמיענו
 ר״ל לפעמו ה׳ רוח ותחל לנו. מחל שודאי אלא לה

 עלה אשה לישא ור״ל כו׳ מעצמי עצס הפעם זאת עד״ש
 לבעלה צרעת רעה אשה חז״ל עד״ש צרעה בין בדמחו

• משכלת אשה ה׳ ומן כד״א א׳׳ל אש״ח אשתאול ובין

בהעלתך פרשת
ך ת ל צ ה כו׳ המנורה פגי מול אל הנרות את ב

 ששבח הקדוש׳ שער כר״ח מדש נ״ל י
 ע״ש כו׳ דחול יומין שתא בין האמצעית נקודה היא

 הוא כן כי האמצעית וגס הז׳ המרה היא שבח נמצא
ד׳ יום עד ומאיר שבח הארת מתחיל ד׳ שמיום האמת
 היא הבורא ויראת בארס מדוח ז׳ יש וכן הבא משבוע
 ופרש׳׳י כו׳ יאירו המנור׳ פני אל וזה והאמצעי׳ הז׳ נקודה

 מערביים וג׳ מזרחיים ג׳ שהי׳ מפני סיי האמצעי נר
 והוא האמצעי נר זו פי׳ לזה אחור או פנים נק׳ ואיזו
 לו שיש על הפנים לחס נק׳ ועד״ז ולכאן לכאן פנים
 סונים יהי׳ שבאדם המדוח שכל ור״ל ולכאן לכאן פנים
 צדיקים אורחת בם׳ וכמ״ש ב״ה ס׳ יראת פנים מול
 שתהא עד להדליק צריך כו׳ בהעלוסן פי׳ רש״י ע״ש

ב׳ יש באדם כי רמז ע״ד ע׳׳ש מאלי׳ עולק שלהבת
 קשה לב וזה בשר לב רך לב זה ויצה״ר יצ״ט לבבות

 יסוד בו שיש האבן מלב אש להוציא ארס וצריך אבן לב
בהתלהבו׳ להש״י בו ולעבוד רך לב את בו ולהדליק אש
 ההחלהבף ר״ל שלהבת שיהא עד כ״כ שידליק שצייד רק

 יחזיק ולא בזה יתגאה שלא רומז להש׳י מאלי׳ עולה
 צריך וכ״כ מאליו שנעשה דבר על כמו לעצמו טובה
 שהשלהבת עד הנ״ל בהדלקה טובות ההכנות תחנה
שלסעמי׳ בהעתקו׳ עד*ש אמרתי זה ובחיך מאלי׳ תעלה

 מאוד גבוה שנתעלה מפני וזה ע״ש התלהבות לצדיק אין
 לאבוקה כשבא שככה נר כמו מהתנהגותו כבה ועי״כ
 וכשהעשן ממנו יוצא העשן שכנה פ אע אבל גדולה
 עליו מלמעלה אור יורד רזי למעלה ישר דרך עולה

מלמעל׳ לו הבאה החדש׳ סנשמ׳ היא וזו העשן איתו עם
 ט״ש עמך בתסל׳ עשנה מחי עד בס׳ במ״א וכמ״ש

 חז״ל וז״ש להצדיק והבכי׳ הדמע׳ באה הנ״ל העשן ומן
 שטוב הריזיל בשם כשוב ועד״ז כו׳ דמעה לחם האכלתם

 הבכיה וע״י בשור׳ משיג שאינו דבר על לבכות להשג׳
 הבכא בעמק עוברי שז״פ ואפשר גדול׳. השגה לו בא
 שנעש׳ ר״ל ישיתוהו. מעין כנ״ל ד״ח טל שבוכין ר״ל

מהשג׳ ר״ל חיל אל מחיל ילכו בתור׳. המשגנר כמעיין
: ממנה שלמעל׳ להשג׳

 וז׳׳ל ישכ1 ס׳ כתנחומא ע״ד כו׳ בהעלותך באו״א
 מוצא אתה . כו׳ מראות עיניהם תחשכנה

שכצדקיס



פב לצבי בהעלתךצמחה׳
 וישא אברהם בעיביהם ומסרוממים מסעלין שהצדיקים

 וסנה ט׳ וישא המקום אה וירא עיניו אש אברהם
 ביצחק כו/ אנשים שלשה והנה כו׳ וישא ט׳. אסר איל

 ס׳ יעקב וישא ביעקב מ׳ גמלים והנה עיניו דשא
 נופלים הרשעים אבל כו׳ ויחץ כו׳ עשו והנה וירא

 צפור בן בלק וירא וכן עיניו אש לוע וישא בעיניהם
 אםשר מגלש ובמדרש עכ״ל. ט׳ אדוניו אשש ומשא בו׳
 מראיש )״ל מסיים כו׳ מרדכי אין כי המן וירא בס׳

 מעלה עיניהם שמראיש לפי שואר צדיקים של עיניהם
 עיניהם במראוש שמחים רס לפיכך העליונ׳ למעל׳ אושן
 בהעמק׳ עד״ש ו)הו עכ׳׳ל וישמחו ישרים יראו שנ׳

 כו׳ בהקין אשבעס כו׳ פנין אש שמחוש שובע בענין
 הנחש מן הוא עליישך בי־עלחך כאן רמו ועד״) ע׳ש.
 ושיהי׳ עיניא גלדי ז׳ ה׳ עיני אלה שבעה עינים שהם

 האבן הנה יכמיב ה׳ בהם שמרא' ס׳ עיני אלה ב)'
 עד״ש עיניס שבעה א׳ אבן על יהושע לפני נשמי אשר

 מוקק רו׳ צרוף כסף עהורוש אמרוש ר\ אממש
 במורה דבירים ללבר אדם שצריך שפי׳ שבעמים

 והמפארוש וירא׳ מאהבי בלול דבור כל שיהי׳ ובשפל׳
 הו1ו שמיס מלטש נגד ועבדות ויסודוש והודיוש ונצחון
 שיבה נק׳ אבן כי א׳ אבן על וז״ש שבעמים מזוקק
 לרמז יש וזה ומדה מדה כל טל פין עיניס שבעה כידוע.

 עינים מלאוש וגבותס להם ויראה להם וגובה בפ׳
 בדרכי לבו ייגבה ע׳׳ד הש״י בעבודש גבהוש שצריך הענין

 ברשת יפול שנא כדי לזה גדול׳ יראה צריך אבל ה׳
 עינים מלאוש וגבושם להם ויראה וז״ש החיצונ׳ הגחו׳
 עיניס מלא היא אה אפי׳ בעריות יסתכל לא יל ז ועדש

 נשמור עינים מלא הוא אס אפי׳ בזה רצונם כמה״מ
 יסתכל לא אפ״ה רעים הרהורים ומן הגאו׳ מן א״ע
 א״ע לשמור עיניס מלאוש וגבהושס כמו וגבומם וז״ש

 ופרש״י גביכם חומר לגבי באיוב כמ״ש ט״ל מגבהוש
• ע״ש גב לך ושבני כמו גבהומיכם

ל  לנו והייש בפי לקמן עד״ש המנור׳ פני מול א
 וארז״ל בהעלשך כאן וז״ש הענין כל ע*ש למינים

 מאירים שאמס האומוש בפני אשכס להעלוש בהעלחך
 בעיניהם נופלים האומוש כי העולם והי' שאמר מי לפני

 גר כי לפינים לנו והייש וזו בעיניהם משעלין וישראל
 ורמ״ח דכורא בחי׳ הוא וישראל צדק מנוק׳ הוא צדק

 מחור מלקים ש׳׳ק הם שבנוק׳ ורנ׳׳ב שבזכר איברים
 מזריע ואביו איברים כל מן הוא הזרע כי שבאדם עינים
 הפינים מאור כח הוא הזרע ולכן האודם והאם הלובן

 אמה ש״ק נטלו ולכן וצד״ק צדי׳׳ק בחי׳ וזו אדם של
 גסה פסיע׳ כי בערן מ״ש לקמן ועיין יריחו של דושנה

 פינים מאור חלקים ש״ק נגד ממ״קאמות א׳ הוא
 מש״ק א׳ נוטלת ולכן מאת׳ יושר הוא גסה ופסיט׳ כנ״ל

בהעלשך ׳ל ר ובאדא אמוש. ש״ק הי׳ ©משכן חצר ולכן ט׳

 חל^ בשגא ודאששמש פ׳׳ד כו׳ פני מול אל הנרוש אש
 בו הבורא ממדוש דה מ שום אין בכמרו כשמשתמש

 מה במדושיו לדבק לאדם שצריך מה חלף וזהו כידוע
 בהיפף פוש׳ להקב״ההוא גאו׳ ה ולהניח כו׳ רחום הוא
 דהיינו כ׳ ללא כשר ליש ך׳ בהטלוש בהעלומן וזהו

 העליוג׳ המנור׳ פני מול אל להקב״ה הכתר שמעל׳
 מן המתחילים המדוש דהיינו שלך הנרות שבעת יאירו

; ולמטה הבנין
^ ר ד מ  יהא הקב״ה אמר אדם נשמש ה׳ נר ז״ל כ

« הקב״ה של נרו בידי ונרך בידך נרי
 אורי קומי וכתיב אור ושורה מצוה נר כי שנא׳ תורה

 כשברא אישא דהנה כו׳ זרח עליך רי׳ וכבוד אורך בא כי
 על בה ומסתכל בתורה מביט הי׳ העולם את הקנייה

 באמת הקב״ה של נרו המור׳ נמצא כו׳ העולמות כל
 באמר. אדם של נרו הוא האדם השכל שהוא אדם ונשמח
 לך תאיר התורה דהיינו בידך נרי יהא הקב״ה ואמר
 הוא לאור׳ וכי קשה ע״ז אך לי שאיר הנשיג׳ שהוא ונרך
 וז״ל י הלבבות מנוח צם׳ במ״ש הוא הענין אך צריך

 לאדם ודבקותו הש*י השגח׳ עיקר פי' אדם נשמת ה׳ נר
 ברוחני דבק והרוחני רוחנית שהיא הנשמ׳ ע״י הוא

 מה כל על ומשגיח הש׳׳ית יודע הנשמה ע״י וסנה
̂זה החדם שבמצפון  לפני מאיר כנר היא הנשמ׳ הצד ו

 הי׳ לא הנשמ׳ ולולא במצפינו אשר כל לדעת רש״י
 חי בעל שאר מעל יותר בפרטות ראדם על משגיח הש״י

 להש׳׳י ייחוס שאין לפירושו ופי׳ עכ׳׳ל ע״ש כו׳
 הנשמה ע״י לא אס והגסי׳ העבי׳ בדברים להסתכל

 לי נר שהי׳ הנשמה ר״ל בידי ונרך פי׳ וזה הרוחניים
 ובא שם נאמר שבקודס ר״ל אורי קימי וזו ע״י לראות

 לאורו תקומה יש נמצא כו׳ מפיך ימושו לא כו' לציון
 אני משמר אשה ואם בחמת הפור׳ שר\א הקנ״ה של

 קומי וזו ישראל לנשמת מקומה יהי׳ נמצא כו׳ משמר
 כי שלד הנשמ׳ שהוא נרו שיקום אומר השי״ת אורי

 ר״ל זרח עליך ה׳ וכבוד כנ״ל המור׳ שהיא אורך בא
 כי כנ״ל נשמיזך ע״י וזהו כרל בפרטות בך להשגיח

 אור לי למה שקשה ולא ר״ל כו׳ ארן יכסה המשך הנה
 לאומי׳ וערפל ארן יכסה החשך הנה כי הוא הענין לזה

 על בפרסות עליהם להשגיח יחוס שוס לי שאין ור״ל
 נא ע״י ר״ל השם יזרח ועליך כנ׳׳ל כאלו גשמיות דברי

 זרחך לנוגה ומלט׳ לאורך גויס והלכו כנ״ל הנשמה
 המדרש פירוש וזהו השגחתך ע״י יושגחו שהם רי׳ל

 שהאירו אלא כו׳ צריך שאני לא ז״ל זית שמן אליך ויקחו
 כל בפני אמכם להעלות כדי לכס שהארמי כשם לי

 לכל שמאיר למי מאירים ישראל אומרים שיהיו ראומות
■ בפני לישראל זה שבח מה תמוה הוא ולכאור׳  האומו׳
 כך הוא והפי׳ כנ״ל הענין אן צריך שאינו למי להאיר

עינ בי אור לשום צריך איני בשבילי ר״ל צריך שאני לא
׳0



׳ ה ח מ לצבי כהעלתדצ
■ כשם לי שהאירו אלא כו׳ משוששוה ה׳  לכם שהארמי

 הוא שכודאי לכס מאיר שאני עצמה כחי׳ כאומו דל
 עליכם שאסתכל כדי כשכילכס לי האירו כך בשבילכם
 האומות כפני אחכם להעלות כדי תהו .כנ״ל כסרסות

 לכל שמאיר מי בפני מאירי׳ ישראל אומרי׳ שיהיו כו׳
 גויס והלכו כנ״ל הפרסיית ההשגחה גורמי׳ שהם דל

 ש־רך דל בידי. ונרך בידך נרי יהא וז״ש ׳1כ לאורך
 ובתור' . הגופני׳ צרכי על השכל באור להשתמש אדם

 עושה הי׳ שאקיים הש״י רוצה הי׳ אס בלבו אומר ובמצוה
 ע׳ש בחו״ה רנזכר והצדק ההכרח תההענין שאקים

 בידך ומצות המורה דהיינו נרי יהא הש״י אמר ולן
 אהה אשר וצרכיך ׳ל ר ונרך לקיים וחפצך רבשוהך
 על נרך ע״י אשגיח שאני ל ר׳ בידי יהי׳ בנרך משממש

.כרל צרכך כל  שלא אהרן של שכחי נהגיד פרש״י אהרן כן ויעש
 העדוחי בפ׳ ׳י רש עד״ש נראה רש״י עכ״ל שינה

 בשמי׳ הסתכלו לישי־אל הקכ״ה להס אמר ואין שמי׳ בבס
 שמא מדהס אה כנו שמא אתכם לשמש שבראתי וארן

 שמא ־עולם לכל וההיר כמזרח מן חמה גלגל ע^ה לא
 שמא או צ־יחה ילא ז־עמס שמא מדתה שנתה האין

 לא שנבראו אלו ומה שעוי-י׳ והעלתה ס חע זרעתס
 ןיכין אתם שאס אחס מדתם שנו לא לעונש ולא לבכר

 ויש .עכ״ל ע־יכ״ו עייש ׳ מקכל לאו ובאם שכר מקבלי'
 שכר מקבלים זוכין ארם חס דאמר מה חדא לרקדק
 הרב את רמשמשין כעבדי׳ מהי׳ אל רזי׳ל מ״ש נגד שהוא
 של המדה אס מדמם אה שנו הלשון ועוד לק״פ. ע׳׳מ

 בעל שהוא אדס על ׳ רא זו מאי כך היא וארן שמיס
 אדס של העבודה עיקר דבאמה הענין אבל בחירה
 הבי כמו בוראו חפן יעשה שהנברא בטבע להיות מחויב

 משנה הינה׳ר באדם אך המדה היא וכך האב מסן
 סרס בשביל שעושה מי ובאמת אומו וממרה מדמו

 מפני בו איננה הנ׳ל הטבעית המדה אזי עונש ומיראת
 הבטיח ולזה המדה מן משנה הי׳ והעונש הפרס שאלולי

 היצה״ר וכשנדח׳ היצה״ר אח לדחות כדי ועונש פרס הש׳׳י
 שאין וארן שמיס מה רק״ו וזהו בהמדה נשאר הוא אזי

 מדתם שינו לא מדתם על שיעמדו החון מן סבה להם
 שלא להס נתן וזמן חק לבנה קדוש בנוסח איתא ועד״ז
 כו׳ קונס רצון לעשות ושמחים ששי׳ תפקידם את ישנו
 גדול עזר לכס ויש כו׳ שכר מקבלין אתם שבאמת אחס
 ה׳ אני פסוק וז״פ כו׳. ע״ש הנ״ל המדה על לעמוד בזה
 זה עושה שאני הטובות וכל המסדי׳ כל ר״ל שניתי לא

 קבלת בשביל ולא שלי המדה מן משנה שאינני מחמת
 למעל׳ מ״ש ועיין המדה היא שכך רק ח״ו ויראה פרס

 וז״ש הנ״ל ללבב יראה וה׳ לעיייס יראה האדם בפסוק
 וע״ז נרותיה העלה המנורה פני מול אל אהרן כן ויעש
כו׳ מול אל העלה בודאי הא כף מול אל לי למה קשה

 שינה שלא להורות ירצה אלא אהרן כן יעש כתיב דהא
 ולהצמיח גשס להוריד וארן שמים שבמדת כמו המדה את

 פני מול אל אהרן עשה כן .הש׳י ציס כן כי ולהאיר
 משה את ה׳ צוה כאשר במדה נרתיה העלה המנורה

 מה דבר שוס בשביל עשה ולא המדה מן שינה ולא
 המדה מן שינה שלא רק העונש מיראת או פרס לקבל
 דל שינה. שלא אהרן של שבחו להניד שפרש״י וזה כנ״ל
 וזה ה׳ צוה כאשר רק שינוי כונת שום לו הי׳ שלא

 פני מול אל הלשון מדוקדק ועפ״ז .כמאמרה מצוה
 אל הציווי הי׳ כאלו תאירו אמר ולא כו׳ יאירו המנורה

 אמר ולמי אור יהי הקב״ה שאמר ע׳׳ד וזה עצמן הנרו'
 אור יהי של עצמו הדבור ומן המוחלט לאסס בודאי

 דת שאין שארז״ל וזו ליש האין מן האור נתהיה
 דל כאין עצננו משים א״כ אלא באדם מתקיימים

 ליש מאין ומתקיימי׳ אליו מצוה הדבור אזי כאין כשהוא
 אל מרצון שינוי שוס כו אין ואפס אין שהוא כדכר כי

 כ׳׳י לכוראו ומתדמה ותמונה ורבוי תמורה ושום רצון
̂ילו׳  לשום ד״ל תלכו אלהיכס ה׳ שכ׳אארי היא וזו כהש

 לא כו׳. לא ופני אמורי וראית וכן בשלילות כאק א״ע
 מתקיימת המצוה אין אזי ליש כעיניו הוא האדם חס כן
 בכריאת והנה שבו והפרודי׳ והרבוי' השנוים מחמת בי

 כמ״ש רצון שינוי שום בהם אין והמאירו׳ ואין שמים
 הס כי . תפקידם את ישנו שלא להס נסן וזמן ח־!

 היי' לא האור אם למשל על!מהם הנס דבר הם בעצמם
 מקיים אינו אס וכן כלום איננו עצמו האיר אזי מאיר

 מצותיו ואת ירא אלהי׳ אח וז״ש אדס נקרא אין ממצות
 בריאתם נמצא ע״ז במ״א וכמ׳׳ש האדם כל זה כי שמור

 ההתחלה שרק הנרות את כהעלמך וז״ש ישנו שלא הוא
 כאלו להיו׳ הוא צריך משהתחיל אבל ורצון בבחיר׳ היא
 מאין נפעל הוא כאלו ירו על נפעל והדבר אי״ן הוא
 נעשה מעצמו כאלו רק אחרת דעת שוס כו שאין ליש
 ידי על ולא יאירו מעצמם כאלו הנרות שבעת יאירו וזה

 ותורמן מלאכתן היו שחסידי׳ מחוך שאחז״ל וע״ד פועל
 ודש .אין ככחי׳ היו שהס מפני ור״ל .מאלי׳ נעשית

 וכאשר הנ״ל וכהמסשטת זו בכונה ר״ל אהרן כן ויעש
 במעשה הנאמר כן ויהי וכמו כן במלת לקמן יבואר

 האירו ומעצמה כנ״ל התחל׳ רק עשה שלא וש״ת בראשית
 שצי מול אל אמר לזה כלום אח״ז עשה לא והוא כנ״ל

 בו הי׳ שלא רק העלה שהוא ר״ל כו׳ העלה המנור׳
 ומעובדא הוא ונעשה כאין נחשב והי׳ כנ״ל שינוי שוס

 וז״ש מעצמן הנרו׳ שבעת יאירו קייס זז אבל אחדות
 הי׳ המנור׳ שמעשה ודל המנורה מעשה וזה אח״כ
 הוצרך למה מאליה נעשית המנור׳ שבאמת זה בענין
 הדבר שהוצרך הענין אך לעשותה למשה לצות הש׳י
 יהי׳ שהוא למשה וצוה כנ׳׳ל בראשית מעשה אצל כמו

כעולמות נתהוית הש״י של הדבור ועיי האין במקוס
סטלייני?■׳



פגלצביבהעלתדצמחה-
 גמהוייו משה ראייה 'י1ו למשה הראה ושם העליור
 כן בהר משה אה ה׳ הראה כאשר ה״ש ההחהון בפולס

 ובטצמו בכבודו טשאה שהקב׳ה שטשאס מי פי׳ כו׳ פשה
 המגור׳ מפשה וזה א״י .הנ״ל הדלקה כמו ממש וזה
 פשה הוא כאלו טליו מפלה אהרן שהדליקה ההדלק׳ ר׳ל

 מאלי׳ שנפשיה אט״פ המגור׳
n J H לח יטקב בגי ואמם שגיהי לא ה׳ אגי כהיב 

 רבד הוא השיגוי כי .בחו״ה פד״ש כליהם
 שאין והדבר וכלה גפשד כוא והמוגבל מוגבל הוא והרבוי

 לפד וק־ם ח' אך וגפשד ומוגבל רבוי איגו שיגוי בו
 יש מחלה לו שיש דבר כל וכן ימ״ש הבורא זהו ו ולנצח

 וט׳י אחרון ואגי ראשון אגי ׳ד פ .ה׳ אגי וז״ש סון! נו
 בו אין ופי״ז שגיסי לא . סוף לו אין מחלה לו שאין
ד ביי בי דבורך׳ שאמה זה וכח והפסד יגבול רבוי ק פ  י

 כדבר כליחס לא . מחל׳ יבפלי שגוי בטלי שאמס אף
 מ״ה בכ״ח כלימס לא יפקה בגי ואמם וזו .ומחלה שינוי
 אחי במקום כמ״ש וכנ״ל מאין שהוד. חכמ׳ שהוא
 א־ו׳ל והנה פ״ש כנ״ל חייור׳ פינו בו אין שהאין

 כמאמרה פי׳ . טילמוה ב׳ יוחל כמאיירה מצוה הפושה
 נוי ש בו שאץ ודבור בשכל הקרה מפי שנאמרה כמו

 אפשר ואיך וגבול שינוי בטל היא והאיס כנ״ל וגבול
 לאין פ א״ שמחזיק י ט״ הוא אך כמאמרה המצו׳ שיפשה

 מפשה כל כמו כג״ל אין מן מאליה נפשימ ומלאכמו
 כמאמרה המציה נפשיח אז ליש מאין שגמהוו בראשיה

 ול״ק משה אח ה׳ צוה כאשר אהרן כן ויפש רש״י וז׳׳ש
 שפשה משה אח ה׳ צוה כאשר רק .משה לו אמר כאשר

 והאיך לרש״ וקשה הקב״ה מפי כנ״ל כמאמרה המצוה
 שבחו להגיד ולז״א .כך שיפשה שיניי בטל לאדם אפשר

 כנ״ל האין בכח א״ט הדביק כי שינה שלא אהרן של
 .פ״ש ובמ״א כנז״ל האין נח פ״י כו׳ המנור׳ מפשה וזה

ב י ת  ובמדרש . במשפט רשפים יקומו לא כן פל ב
 טל כן לא אמרמם ואתם כן אמרמי אני וז׳ל

 דאית׳ ט״ד ושמפמי .פכ״ל במשפט רשפים יקומו לא כן
 ולא כן ויהי מ״ב בכל נאמר למה הבהיר ם׳ בשם בזוהר

 בששת הנברא דאור משום כן ויהי אור ויהי אצל נא׳
 שראה משים לבא לטמיד לצדיקים נגנז בראשית ימי

 באותו להשתמש כדאים שאינם הרשטים את הקרה
 אור יהי הקב״ה כשאמר ר״ל כן אמרתי אני וז״ש אורה
 ׳י ט ר״ל כן לא אמרתם ואמם כן שיהי׳ ט״מ אמר

 כו׳ יקומו לא פ״כ שיגנז גרם רשפים של מפשיבם
 אור ויהי אור יהי אלה־׳ ויאמר ל״ו חקון התקוני׳ וז״ל

 ודאי כן טל ה׳ כבדו באורים כן טל אתמר פלייהו
 זה לפי׳ מכוון וזה טכ״ל כו׳ ואינון כן ויהי בי׳ דאממר

 ופד״ז השבת יום את ה׳ ברך כן טל הפסוק פי׳ וכן
 ר״ל שינה שלא אהרן של שבחו מגיד אהרן כן ויפש סי׳

וזה להם להאיר פנן בפמוד אור שנתגלה הגורם שהוא

 שנא׳ מקים שכל אמרתי ואני ט״כ« המנורה הדלקת ט״י
 כונת אסר שארז׳ל ט״ד הוא רי כן ויטשו או כן ויפש
 אנחנו כנים פ׳ טל בתרגום כמ״ש הדברי׳ הן הן הלב
 צלסחד בנות כן כמו אמתיים פי׳ ורש״י אנחנו כיוני

 וטד׳׳ז שלם באמת לבם טנת בכל כן שטפו ור״ל כו׳
 פ״ד חשבון בואו המושלי׳ יאמרו כן טל פסוק יפורש

 אמרותי כל ׳׳ל ר כן אמרתי אני וז׳ש ביצרם המושלים
 כן לא אמרתיכם כל ר״ל אמרתם ואמם ובכונה באמת

 במקום כי במשפט כו׳ לא כן טל אמת לב כונה בלא ר׳ל
 נא לכו כן לא אמר פרטה ולכן האמת קו שם המשפט
 לא ואשמט הקשבתי ח׳ בירמי׳ כתב וכן כו׳ הגברים

 אהרן של שבחו להגיד פרש״י אהרן כן ויטש כאו״א הודט כן ימינו למנות ודש ידברו ין
 בטנין בחו״ה שכתוב ט*ד שינה שלא

 זמן כל כי כו׳ והגנות השבח בטינך השוה ההשמות
 בהיישרת המצו׳ טבודת שתהי׳ אפשר אי חשוב הוא שהשבח
 שגוף אף השבח אמר נמשכת המחשב׳ כי מחשבה

 שאם המחשב׳ מצד שינוי בה יש כשלימות נפשית המצו׳
 כאלו ונחשב טצמה הטובדא משנה הי׳ השבח בה הי׳ לא

 הקב׳׳ה שאמי• פרש״י והנה טצמה בטובדא בה שינה
 הנרות את מטיב שאתה משלהם גדולה שלן לאהרן

 השבח הי׳ לו שוה והגנות השבח הי׳ לא אם טפ״ל.נמצא
 ודש ממאמרה המצוה משנה כו׳ משלהם גדולה שלך זה

 לא שלו שהשבח ר״ל כו׳ אהרן של שבחו להגיד בא־רן
 מצו׳ הטושה כל רז״ל ודש ממאמרה המצוה את שינה

 • כנ״ל ושינוי שם בלי ר״ל כמאמרה
ט ״ ה ע ב  חד במסורה ב׳ הלוים את הפקד ואתה ב

 שארדל וזו רשט טליו הפקד ואידך הכא
 טכ״ל מצמטל׳ רשט נטשה הצבור טל שוטר המתמנה כל

 לטולסופד מחית שמם רשט אבדת וז׳ל איסא ובילקוט
 לא רשפי׳ יטקב ף6 אלא אינו או טשו זה רשט אבדת
 שכ׳ ט׳׳ד וי״ל טנ״ל כו׳ טשו זה אומר הוי רשט אלא נאמר
 כמ׳׳ש החרדה לשון הוא הרשט וטנין וז״ל יתהלי׳ רד״ק
 טכ״ל ולכנוס לאסוף חרד והוא ירשיט ומי ישקיט והוא

 מלמטל׳ רשט נטשה הצבור טל המתמנה כל ארז״ל וטד״ז
 שהטנין רק הרפות מצא לא טליון מפי הלא ט״ז וקשה

 צבור לצורך דברים לפשות חרד שיהי׳ רשט שנטשה הוא
 אבדת וזו חפשית והבחירה ח׳׳ו לרט או לסוב הן תמיד
 אלא אינו או הון ולכנוס ולגזול חרד שהי׳ טשו ז: רשט

 למצות חרד שהי׳ רשט נקרא ג״כ שזה ר״ל יטקב אף
 אחיו וכמ״ש והברכות הבכור׳ לקח ומרמה טקבה וטשה

 טד״ש טוד וני׳ל שמים. לשם דטמו שהי׳ אף ברמאות אני
 יש וכי וקשה כו׳ לו יטשה ידיו גמול כי רט לרשיט אוי

 הוא טוב צדיק ותרצו בגמ׳ שהק׳ כמו רט ורשט טוב רשט
 טוב הוא טוב שאינו צדיק ולבריות לשמים טוב צדיק

רשט הכא גם התירון אומו לבריו׳ טוב איט אהל לשמים
רמ



׳ ה ח מ לצביבהעלחךצ
 מוב שהוא 31P ולשפ ולבריוה לשמים רפ הוא רש

 מל שמממנה מי כגון לכריוס רפ הוא ל3א לשמים
 יח' רצוגו ר3ופו ורודה ה ומב ומשפפ דין ופושה כלכול

 והמכין 3טו לשמים הוא אכל ממנו נומים הכריונו ואין
 רשפ שיהי׳ בידו והכמירה לזה השמי׳ מן 3ל שכומכיס

 הרל הרדיק דכרי פ׳ד נקרא ורשפ שוכ רשט או רט
 הקדושים הדיני׳ מן נמשן וזה דכל פל מרד מלשון

 רט רשט להיום ויכול להשט״א וכא הקדושי׳ והגכולודז
 רשט טליו הפקד וז׳ש כשורשם נממקי׳ הדיני׳ כל ל3א

 רשט נטשה דיל רשט טליו כפקודה שמתמנה מי ר״ל
 לזיא הרטוה תצא לא טליון מסי והלא וקשה מלמטל׳

 שהם כשורשו להמתיק שיכול הלוים את הפקד ואמה
 רשט הוא ושם .הלוי׳ שורש ששם הקדושי׳ הגכורות

:שוכ
ככור כל הכותי כיום ישראל ככני ככור כל לי

ק לטיל טד״ש פי׳ לי• אותם הקדשתי כאמיצ  נפסו
 שלמנות כמות כל אסף רש׳׳י כי כו׳ 5“כאמ ופכרתי
 מצרים אלהי וככל טד״ש השליטה השורש אל מצרים
 הדין ששורת הדין שורה הוא שפטי׳ פי׳ שפטי׳ אטשה

 ית׳ הכורא אצל רק לסט־׳א שייטנות שוס יהי׳ שלא נותן
ת הי׳ ולכן כיה ט  כו׳ ככיודו כקנ״ה ט״י כנורות מ

 חיי' כפל וידוט אצלו שולטנו׳ כחום כל אסף ית׳ שהוא
 וכן להפך וכן מת הוא לאש אימו כשמושכין כמים הגדל
 שורשו אל שורשו מהפן אומו מושכין ואם ליכשה ממים

 שולטנות כמות שהם מצרים ככורי ולזה חי• יומר הוא
 ונמכטלו מתו שורשם היפך אל נמשכו כאשר הסט״א

כן שנמשכו ישראל ככורי אכל  לקדושת זמן כאותו כמו
 נפלא׳ כקדוש׳ נתקדשו השורש מאותו שהם ית׳ מטלה
 כל הכותי כיום וזו נרוצה אחריך משכני וט״ד זמן כאותו
מ כספר אימא ז וטד* לי אותם הקדשתי כאמ׳׳צ ככור ט'  כ
 שכיתה היתה לא כי שס וז״ל מימה 3מיי ששכת גוי כטנין
 משורש הקליפות ששורש טליוני׳ כשרשי׳ אלא להם

 טלה שכמחלה פי׳ ואתגגיזו כמחשכ׳ דטאלו כקדושה
 הטליונה כמסשכ׳ ושם כמדס״ד הסולם לכרוא כמנזשכ׳
 שם וט״כ מתקיים הפולם שאין הש״י ראה כי אתגנזו

 ארז״ל שט״ז סי׳ ומיממן אזהרתן והיא שכימתן הוא
 הוא שם הטליונ׳ כמחשכ׳ כי מיתתן היא זו אזהרתן
 מיתתן ושם שלהן ושורש זהרא והיינו זוהר לשון אזהרתן
 לטמל המפשטות טס אך רוגז חדלו שם כי וכיטולן

 מאנין מ״ז הקליפו׳ וירדו הטולמות שנחפשטו סי׳ יולדו
 שליחותן לטשו׳ יולדו לטמל המשי׳ לטולס למטה מכירין

:טכ״ל והמלאכה הטמג להם
אסקתי׳ כטין זה פי׳ ה׳ לפני מנופה אותם אהרן

 יס'חו שלא להו ומכטי כיצחק הנאמר .אחפי׳ י
 דטרוד משה גכי ארז״ל וכן השכייה מככוד דטמם

יתרו כי ממך אלהי׳ ויהי איטצך יתרו ודש הוי ש?ינ׳3

 טרחי מפליו שיקל א״ל וצרכה ההתכודדו׳ מטלות יודט הי׳
 קרח הי׳ ואלו תמיד• ראשך טל ה׳ ככוד ויהי׳ הצכור

 כמו למטל׳ כגכריאל למט׳ הוא הי׳ זו כהנסמו מסכים
 קרת רצה שלא רק למטלה כמיכאל למטה אהרן שהי׳
 ולכסוף .כנשיאו׳ ונתקנא לשוטלים ראש להיות רק כזה

 ויקרם מהגיהנס יטלה כף אמת משה שהמודה הואיל
 • כידוט קר׳׳ח ס״ת יסרה כתמר צדיק פ׳ כו

ש ע י  צוה כאשר ללרם כ׳׳י טדת וכל ואהרן משה ל
 נשאלתי ב׳׳י להם טשו כן ללוים משה את ה׳

 משה ולא כ״י רק משיכ דלא טל וגם כפסוק הכפל טל
 הי׳ שהטכודה דהטנין ואמרתי דקרא כדכרישא ואהרן

 מטפה המטור כריה מקון הוא הככור כי כככורים
 טליק אל הנקרא חכמה שהיא ממוחא דאממשכא קדמא׳

 הי׳ הכמרים טכודת וט״י טליון לאל כהן והוא כד״א
 הנ*ל כרית ופגמו הטגל את טשו וכאשר ישראל לכל מקון

 לתקן ללוים הטכודה נימנה וש״ד וג״ט ט׳׳ז טל שמכרו
 ולהטכיר לטהרם וצוה השיר טכודת ט״י הלשון הכרית

 שיתקשרו כדי המותרות מאות להטכיר כשרם כל טל מטל
 וזה כפ״ה וקדושת הלשון כרית כטהרת ישראל כל

 וכלנכך כפיך טד״ש פ״ה סנ״ו מנופ״ה אומם והנפת
 א׳ כחי׳ שטשו דל ללויס כו׳ משה ויטש וז״ש לסשוסו
 ה׳ צוה כאשר כ׳ וכחינה כו׳ צוה כאשר ללוים הרצוה
 סוטל טשו לטצמם להם ר״ל כ״י להם טשו כן ללייס

 הלשון ולקדושת המאורות ולהרחקת לטהרה הדמיוני
:כפוטל ללוים שנטשה מה ט׳י כנ״ל והפה

 וראוי׳ פירש׳׳י כו׳ טמאים היו אשר חנשיס ריהי
 כל כדאר משה ט״י ליאמר הזו הפרשה הימה

 כו׳. זכות שמגלגלין ט׳׳י שמאמר אלו שזכו אלא המורה
 אדוני כו׳ כמחנה מתנכאי׳ ומידד אלדד כשל׳׳ה טד״ש
 כשאל מוטד אהל סכיכות טמדו שלא מפני כלאם משה

 ויטמדו לכן .משה כאמצפות הנכואה שקכלו הזקנים
 אוהל אל שלשתכס צאו וכן משה טס מוטד אוהל סכיכות

 ומרי׳ אהרן שיקכלו כדי אלא המם כטי מה משה מופד
 מה ואשמט׳ טמדו כאן יאמר ״ז ומד כאמצטותו הניואה

 הנכוא׳ לקכל האמצטו׳ לי מהי׳ שאתם ר״ל לכם ה׳ יצוה
 .כו׳ שזכו אלא הפרשה הימה ראוי פדשי ז״ש1 הזאת
ל  ה׳ כדכר כי פי׳ .יסטו ה׳ פי וטל יחנו ה׳ פי ע

ית׳ הדכור נמצא כה אשר וכל והאר! נפשו שמים
 יחנו ה׳ פי טל פי׳ וזו כ״י טצמו טל הטולמי׳ כל סוכל
 טוצו סי׳ וטד״ז .הכל סוכל שהוא ית׳ ממש פיו טל ר״ל
 וקנה וטר אל. טמנו כי יקום ולא דכר דכרו ומופר טצה
 חושכ כשאדם ר״ל . ואמלט אסכול ואני אשא אני ס׳

 אזי הכל הסוכל והוא ית׳ כצמצומו ונוסט חונה שהוא
 יכולין ולא דטלמא כישין פגטין מכל נצול ההוא האדם

 יחנו ה׳ פי טל כמכ וכשנ״ה כדכור ולא כמטשה לא לי׳
טל וזהו הש״י טזרמ3 טשי׳ כל קודם לומר לארס שיש



ז ד ח מ פד לצבי בהעלתךצ
S' במדרש נשאלמי . כו׳ ו1יס ה׳ פי ועל ימנו ה׳ 

 י־רי לזכרון לפס והי׳ שופרומ הד בחצוצרות ותקעתס
 ראו מה ומדי מלהיות הרי אלהיכם ה׳ אני זכרונות

 אלא שופרו׳ ואחיה )החנות ואח״ה תחלה מלהיות לומר
 שי)פור מלסיו בקש )הרהו ואח״ה מחלה עליך המליהוהו

 חרוש של אלא שופר ואי! .חרות של בשופר ובמה .לך
 אבל הו׳ גדול השופר יתקע ההוא ביום והי׳ שנאמר

 יתקע בשופר אלהי׳ וה׳ ת״ל התוקע הוא מי יודע איני
 שאון קול ת״ל יוצאה. התקיעה מהיהן יודע א*ני ועדיין
 בהקדמת עד״ש בקרא השדר שינו והן עה״ל פו׳ מעיר

 לי׳ הוו דלא בגין בחשוו! נפקו קדמאה בגלותא התקו׳
 מירו לן דאית בתראה בגלותא הו׳ דאורייתא תירו

 לפחך עד״ש והענין תצאו במפוון לא פי התיב דאורייתא
 באחור פנים הי׳ שהוווג אח״רי הו׳ במדבר אסרי

 דברה כעבד׳ השהינ' אחרי במנוסה נפקו להן כידוע
 ומאחריהם לפניהם והולן פב״ם יהי׳ לעתיד אבל מרבוני׳

 להל מאסף לשון ישראל אלקי ומאסיפהם המ״ש ה׳
 דקרא סדרא ולכן המורה חרות ע״י ווה המחנות
 אמר פה ע״ד ו)ה .התור׳ החירות שהוא מחל׳ שופרות

 הו׳ אחרון ואני הו׳ ראשון אני וגואלו ישראל מלך ה׳
 מהיכן יודע איני ועדיין ומ״ש ולאחריהם לפניהם היינו

 ה׳ מהיכל קול מעיר שאון קול ת״ל יוצאה התקיעה
 מסלה של בירושלים יכנס שלא הקב״ה נשבע פ״ד הו׳
 ולא קדום בקרבן שנאמר מעה של בירושלי׳ שיכנס עד

 וסדרא שלמעה מירושלים יוצא הקול נמצא בעיר אבא
. ודוק למעל׳ ממעה דידן

י ת ל א ש  בני מחנה דגל ויסע כתיב דגלים בפ׳ נ
 בראובן רק בני כתיב בכולם וכן יהודה

 שראובן למעל׳ עדש ואמרתי .ראובן מחנה דגל כתיב
 בני בו כ׳ לא שלכן וי׳׳ל .כמים פח) דה׳ מים מבחינת

 שהוא כיון בדגלי׳ רק ו)ה .)רע מבחי׳ בנים שמשמעו
 למפל׳ כנ)׳ מיס בבחינת ג״כ שהי׳ בדגלו סי׳ גד ושבע
 ראובן ימי ע״ד ובאו״א כנ״ל לארץ בחוץ נשארו והם
 מעשה על וכפרש׳י מניינא במומא ותרגום כו׳ ימות ואל

 וירושת מת אינו כאלו ליורשו בן המניח ואר)״ל בלהה
 עליו משרע׳׳ה שהתפלל קודם ולכן המנין מן אינ׳ ח״ל
■'לומר שמו על בניו נקראו לא  וע״ז ראובן. בני בדגלים

 ריל מספר מתיו ויהיו כו׳ ראובן ימי עליו התפלל
 מת לא כאלו והיו ראובן בני שמו על במנינהון שיקראו

 בהם וכיוצא יהודה בני במניניהם השבעי׳ שאר כמו
 המנין מן ועוג סיחון ארץ לארץ חוץ ירושת שתהי׳
 ו)״ש .מש אינו וכאלו ליורשו בן מניח והי׳ א״י חלוקת

 אססנתהון ויקבלון ותרגומו מספר מתיו ויהיו ימות ואל
 ;ועוג סימון ארץ אמסנתהון ר״ל במניינהון

ף^ היי  כו׳ העוב והי׳ עמנו מלך כי והי׳ לסינים לנו ו
על אמה מ״ק יריחו של דושנה שנעלו פירש׳׳י

 א׳ נועלת גסה פסיעה שארו״ל עד*ש • כו׳ אמה ת״ק
 נמצא פ״ש למעל׳ וכנוכר אדם של עיניו ממאור ממ״ק

 משם שאמר על ל)ה מלקים לת״ק ממחלקת הראיה
 אמה מ״ק עירו ימרו לבני נתנו לפינים לנו והיית ליתרו

 0) בפסוק עוד .וכנ״ל פינים מאור מלקים מ׳׳ק נגד
 חנותנו ידעת כן על כי אומנו מעווב נא אל ויאמר

 ממנה וממדבר שארו״ל ע״ד כו׳ לעינים לנו והיית במדבר
 כמדבר עצמו שמשים במי אלא מתקיימת המורה אין

 ואין במדבר חנותנו ידעת ע״כ כי ו)״ש הסקר שהוא
 כי לעיני׳ לנו אתה והיית עוה׳׳) על הסתכלות שום לנו

 שעשה העובוס כל על סינים בחינת להם הי' לא ישראל
 להם ודש • כנ״ל מדבר בחינת שהיו מפני הש״י עמהס

 ס׳ לראות וסינים לדעת לב לכס ה׳ נתן ולא משה
 ארדל ועד״) לסינים לנו והיית מיתרו בקשו ולזה

 לא בעינינו שינה השואבה בית בשמחת שמחים כשהיינו
 השינה אס ישן כשהוא רואה מי וכי ומקשים .ראינו

 מגשמיות מופרעים הי׳ כך שכל אומרים שהיו ונ׳ל
 ששינה מי כמו בעוה״ז ומסמכלי׳ רואים היו ולא עוה״)
 בעינינו שינה אמרו המליצה ודרך רואה. ואיננו בעיניו

 נמתי כאשר כי בקהלת פסוק פי׳ וכן בהם ראינו ולא
 נעשה אשר הענין את ולראות מכמה לדעת לבי אח
 רואה• איננו בעיניו שינה ובלילה ביום גם כי הארץ על

 לא לראות כו׳ לבי את אני שנתתי כמו כאשר פירוש
 ובלילה ביום הס והרי לראות לבם אה סרשעים נמנו
 ערודה שמחשבסו מפני רואה ואיננו בעיניהם שינה

 אומי. בדבר מסתכל ואיננו והעריות הממון אחר ושעוף
 וכמיש כנ*ל. עוה״) במאות רואה איננו בקדושה ולהפך
 כאשר ויהי וכן ע״ש כו׳ עיניו את אברהם וישא במ״א

כנ״ל וע׳׳ש כו׳ ראם
 פ״ל • כו׳ יאמר ובנחה ה׳ קומה כו׳ בנסוע וי*הי

 יוצא לשלום יוצא כשהוא בו״ד מלך המדרש
 . רבבות רובי עמו יוצאים למלחמה יוצא וכשהוא יחידי

 שנאמר לעצמו יוצא למלחמ׳ יוצא אלא כן איע והקב״ה
 רבנו׳ רבי עמו יצאו תורה ליתן וכשיצא מלחמה חיש ה׳

 השעם עכ״ל שנאן אלפי רבותי׳ אלהים רכב שנא׳
 ההשמלשלות ע״י לא אם לסבלו יכולי׳ לא במ״ת כי

 ודש למלחמ׳. יחידי יוצא עצמו זה ומעעם המרכבה
 אויבך ויפוצו כדי כנ״ל לעצמו ה׳ קומה כו׳ בנסוע ויהי
 יאמר • כנ״ל לשלום היינו ובנחה למלחמה הבאים כו׳

 המרכבה שהם דלעילא ישראל אלפי רבבות ה׳ שובה
 אתקועע ובממקוממך אשנא ה׳ משנאן הלא כתיב והנה
 אלו משנאך וינוסו המכונסין אויבך ויפוצו שפרש״י ע״ד

 הרצים המקובלים עד״ש פי׳ והרודפין עכ״ל הרודסין
 בסע״א וכנגדו בקדושה הרצי׳ תא שיש דחופים יצאו
 הרצים ע״י הוא שבסע׳א הרצי׳ תא והתגברות ע׳׳ש

הרצים לתא התגברות ועושה עבירה לדבר התחתונים
א“סע3צו



בהעלתך ה׳ צמח
 שנסנו״א הרודפי׳ אלו פי׳ משנאך הלא וז״ש סמ*א3ש

 מנירה לדנר p שאימי משניאם אני ר״ל אשנא
 ט״ד אמקוטנן והמכונסין הקמים אלו ונממקוממך

 רגלין קצוצין כדין דאוריית׳ המכין איה כד הווהר
 ״ש1ו ט״ש מ*ו הסך ולהפן מלך גחונך טל כד״א דסס״א

 שאני מפני רגליהם מקצן שאני אחקוסט ונמהקוממו
 שכל ישראל שונאי אלו פרש׳׳י ומשנאך דאוריימא מסמכי
 הטולם והי׳ שאמר מי אח שונא ישראל אח השונא

 סוד יטרימו טמך טל הם ומי ראש נשאו ומשנאך שנא׳
 לימא כפשוטו משנאך דאי לרש״י דקשה נראה .טכ״ל

 וזה הרודסין אלו רש״י פ•׳ משנאך דהא וטוד שונאן.
 ומה ישראל טל דקאי פי׳ לזה .הש׳י אצל כ״י שייך אין

 וטוד שונאנו וינוסו אמר ולא משנאך כלשון דאפקא
 ששונא נליטל טנד טד״מ הוא מפטיל ל׳ הוא משנאך

 לכן רט לטשורז כח שוס לו ואין כנו וארז המלך ארז
 טם סוד והטרים הלך טשה מה טצמו למלך וכ״ש המלך

 כנו לפני המלך ארז והשניא כהמלך שימרוד המלך כן
 ודחפו בנו ארז להכורז המלך הרזחיל ואז נו שמרד טד

 המשל סו!» השנה ראש נדרוש לקמן וטיין ידיס בשרזי
 נקמה הבליטל להטנד לו הי׳ טי״ז נמצא באריכוח. הזה
 רזקרי אל מורז אהנו משנאי כל וז״ש • וכנו המלך טל

 האנ ארז שהשניא השנאה ט״י וזה משניאי אלא משנאי
 שכל ישראל שונאי אלו מפטיל לשון משנאיך וז״ש ■ לבנו

 להורו׳ מפטיל נלשון אפקה ולכן כו׳. ישראל ארז השונא
 ארז מכניסי׳ אא״כ לישראל לטשורז כח שום להם שאין

 כישראל הטולם והי׳ שאמר מי טל להם שים השנאה
 מה ט״י ראש נשאו ומשנאך שנאמר משנאך נקרא ולזה
 כמו טמך טם טמך טל ר״ל סוד יטרימו טמך טל

 ט׳ש אצלו כמו טליו שס שפרש״י כמו טליו והחונים
 טם . צפונך טל ירזיטצו .נך טמך שימרדו סוד יטרימו

 לכו אמרו אח*ז ודש להכשילס כדי מרזייטצי׳ צפונך
 כו׳ נרירז טליך יחדיו• נוטצו טליך כי כו׳ מגוי ונכחידס

 בטולס. ישראל של שונאיהן יהיו שלא אמר שאומרים ר״ל
 מ*ש ונראשונה ניניהם יחדיו נוטצו טלין זאת אחר

 מפנין משנאך וינוסו ודש ישראל טם ר״ל סוד יפרימו
 ונופלי׳ מרזנדרי׳ הסט״א חיים מלך פני כשנאור כי ממש

:כידוט רנא דרזהומא לנוק׳
 מדקדק נאלשיך ה׳ באזני רט כמרזאוננים הטם ויךןי

 שכרזוכ ט׳׳ד והטנין ט׳ש כמרזאונני׳ מהו
 ד׳ מן באי׳ הם הטונוס שכל לרח׳׳ו קדושה שטרי בספר

 גרוס וזו הטפר יסוד מן הוא והטצבוס כו׳ היסודוס
חי אדס יסאונן מה רז״ל וז״ש • וגס״י ט״ש הטונו׳ מכל

ד ב צ ל

 נקרא מיונז בו שאין דבר שהוא וזהב כס^ המים טצני
 אזיהיצה״ר מהקדושה החיוס מן.האדם וכשמססלק טצב

 הטיקר גם הסנו׳׳א מן וחיוס טומאה בו מכניס
 גשמיים לדברי׳ שמסאוה מה מן סמיד בא הטצבוס

 אין צרומניו׳ חושב אדם ואם הטצבוס בא לו וכשיחשרו
 לאדם מראה הרט שהיצר ידוט וזה לו בא הטצבוס

 ט״ז שסטצוב לך ראוי לו ואומר מצוה דרך טצבוס
 מן רק הוא הטצבוס שהטיקר ובאמס מצוה שזה

 מחשבסו שמגשם וזהב כסף טל ובפרס הטוה״ז מאוס
 יצמיח ולא יזרט לא ההוא הטפר שמן וזזב כסף בטפרוס

 לו זהב וטפרוס ט״ד • חיוס שוס בו ואין
 • ממש זהב ולא הזהב בטפרוס מחשבסו שמגשס ר״ל

 ממנו שלמטל׳ פסוק טל שמוסב י״ל הנ״ל לפי נמצא
 הטס ויהי וזו • ה׳ קומה ובנסוט ה׳ שובה יאמר ובנוחה

 הנ׳׳ל. דברי׳ רט מסאונני׳ הי׳ כאלו כלומר כמסאונגי׳
 רט שזה השכינ׳ סלסול טל שמורה ה׳ שובה ה׳ קומה
 יאכילנו מי בלבם מסאוננים שסי׳ והאמה ה׳ באזני
 ממלוננים הי׳ וכן .ה׳ וישמט ולזה הטריוה וטל בשר

 ; בדרך נהלבסנו כמה כמ״ש שלהם סלסול טל
א או׳ כ  וזה ה׳ באזני רט הוא טצמו שהטצבוה י״ל ׳ו

 בדברי כנדל סרטוה המדו׳ מכל גרוט
 מסבבי' היסודות שכל מפני הסטם ונ״ל הנדש הרח״ו

 והטיקר שבכולן הגס החומרי והוא הטפר היסוד אח
 וטובדאימ מק׳ בבחי׳ שהוא לאדספ״י בא הוא הטצבוש

 היא הלזה הנשמ׳ הארן ונזיר מלך בן בס׳ שכחב ט״ד
 המפסם במשל לבלטך ובדטח' מסטמי׳ לך מסטמ׳

 היא. בכל ארן ויסמן וזו ט״ש בוי שמן שיהי׳ חרנגולח
 היסרון בל ור״ל הטפר אל שב והכל הטפר מן הי׳ שהכל

 טושהניאם ר״לאינה היא בשבילה הכל טושה שהארץ
 סב כל טפר יסוד אצל נמצא אליה. שישוב טצמה בפביל

 הגשם ירד כאשר כי פסוק ודס טברח לגרמה דטבדה
 השמים בחי׳ ראה ר״ל כו׳ ישוב לא ושמה כד והשלג

 אם כי וטדא טצמה בשביל ארץ ובחי׳ להשפיט רק הוא
 רמזו בז׳ לאוכל ולחם לזורט זרט ונתן הארץ אח הרוה

 בה שיזרט לזורט זרט שיהי׳ כדי היא הצמיחה שהטיקר
 האוכל שהיא רמז או . אצלה מפל הוא לאוכל ולחם

 היא כי טצמה בשלל מגמתה כל נמצא לכל והאוכלח
 מיד לאכול שנוחנס ומה היסודוח. מכל יוסר נוק׳ בחי׳

 כוי אלהי׳ לפני טולם ישב ודש אצלה הפסולח חוזרת
 בו הי׳ לא השמי׳ שמן ר״ל כו׳. ינצרוהו מן ואמס חסד

 טצבונז הוא אזי זה ביסוד דבוק שהוא מי נמצא .פסולח
לו לא כי אונן וידט טיד מה דבר לו יחסר אם ואנינוח

 בשביל אונן נקרא שלכן ר*ל אלצה ושחח כו׳ ט כזר יהי׳ שלאדם אנינוחו בשטח אפי׳ יצחק א״ר חטאיו טל גבר
 ושחת ט׳. יהי׳ לו לא כי וכשידט טביד לגרמי׳ סוב כל מה ר״ל יחאונן מה המפרשים ופי׳ טליו מחגבר יצרו

דקא מזייא וזשארז״ל טפר• ליסוד ר׳לשכמדבק אלצה. גבר חי לאדם צריך רק היצה״ר נגד בהאנינוס מוטיל
ומסר מק׳ בבחי׳ שאמה דל אס מסאה א״ל .מפחד מלשון הוא שטצנוס וידוט יצרו טל שיתגבר חטאיו טל



ה׳ צמח
 ורמ3ק קוד אבל שנר!׳ וזו לשוןחשרון ומשא׳ דבר איזה לן

 ואחר ממגו נהגה ואינו צולמו שרואה מפני אונן ממו
 מה טל לאנינות אין כי אונן נקרא אינו הממ שנקבר

 אונני׳ כמת מלות ב׳ דל כממאונני׳ הטם ויהי וזהו לסול.
 שנפלו ודל .המת טל כאונןי המאוה טל שאננו ודל

 מאוה שהתאוו ט״י הי׳ והטיקר מתאוננים כמו לטצבות
 ה׳ באזני רט שזו דל ה׳ באזני רט נוק׳ לבחי׳ ונפלו

 ה׳ באזני מ״מ שה1מ ואין דברים ואין אומר שאין דל
 למה האלשיך שהקשה מה יובן ובזה ה׳ וישמט רט הוא

 לחומר מחשבתם דבקו שהם הוא והטנין בשרפה נידונ׳
 שהיי דת אש שהוא ה׳ במורת ומאסו כנ״ל הספר ליסוד

 בשביל ולכן החור׳ מן לפרוש שבקשו רז״ל וכמ׳׳ש בקרבם
 שהיה האש את לסבול יכלו לא הטפר ליסוד שהמדבקו

 דל בקרבכם אשר ה׳ את מאםמם כי ובמ״ש בקרבם
 וזה .הוא אכלה אש אלהיך ה׳ כי וכתיב ממש בקרבם
 לסבול יכלו שלא רק טוני טי׳ד לא ה׳ אש בם ותבטר

 טד ארז״ל וטדז כנ״ל הטפר ליסוד שהתדבקו מפני
 שלא רחמי׳ בקש מטיך לתוך דת שיכנסו מבקש שאמה
 שכל הוא והסטם כו׳ למוך ימירה ושמי׳ אכילה יכנסו

 אש לסבול יכול אינך אזי החומר אל דבוק שאדם זמן
 הוא הטנין האש ומשקט ה׳ אל משה ויתפלל .התורה

 לאדם ויש הרט מן הטוב בחי׳ כל לברר לאדם שיש
 הנ״ל יסודות ד׳ בה שיש הטוב בבמי׳ להש״י לטבור

 שט״ק בספר הרח״ו וכמ״ש שבהם הרט מן ולהתרחק
 מחשבתם שהמדבקו טל ראו כאשר בכאן הטנין וזה מיש.

 היסוד מן להרחיק רצו • ה׳ אש בם בטרה טפר ליסוד
 ביסוד ג״כ טוב בחי׳ יש ובאמת האחרון קצה טד הזה

 מהי׳ לכל כטפר ונפשי ט׳׳ד הטנוה מדת דהיינו ההוא
 והארץ בארן ששקטה האש ותשקט השיי להם והראה
 מ״ש באלשיך וטיין שבה הטוב בבחי׳ דהיינו אומו סבלה

: ט׳׳ש בזה
ה׳ ישמט לא בלבי ראיתי אם און כתיב ה׳

 ט׳׳ד כו׳ תפלתי בקול הקשיב ה׳ שמט אכן
 דלוי וידט חמא שמטון וז״ל ט״ב ס״ב ד^ אמרי הזוהר

 ימיר קשי׳ דדינא מסטרא ושמטון אמי דדינא מסטרא
 שמטון שנק׳ ונ״ל ט״ש בחד חד נמטרב אמר אמאחד

 וידוט . כו׳ וימן אנכי שנואה כי ה׳ שמט כי טדש
 ופני כדא הימין מן היא וראיה מהשמאל היא ששמיטה

 וט׳כ כו׳ משמאל שור ופני ראי׳ אותיות מהימין אדי
 כי ושמטמי כמ״ש נאמר דין טל שמיטה שני מקום כל

 כממאונני׳ הטם ויהי כאן וכדא כו׳ והרגתי פו׳ אני חנון
 המפלה שמיטת רק אפו וימר ה׳ וישמט ה׳. באזני רט

 וטיין כו׳ קולנו את ה׳ וישמט כמדא לרחמים היא
 דמלכאכד אודנין וז׳ל ט׳ב קכ״ב דף משפטים בזוהר
 קדישא דטתיקא ונהירא ינקא ואמא אשתכח רטוא

ואימא דאבא ונהורא מוחי דתרין נהירו מתטרין אתנהיר

פה לצבי בהעלותך
 וכדין דישראל צלותהון אתקבלת דהא ה׳ אוני אקרון כו׳

 מארי מתפח דא ובאחטרותא ולביש לטוב אמטרומא
 ט״ש. ה׳ אזני אקרון וכלהון דטלמא קלין דנטלין מדפין

 לא וכ״כ יתבוק ולא און וירא כתיב מצינו ראיה אבל
 נתכווט פרדי בממאונני׳ בשמיטה אבל ביטקב און הביט
 און טל שמתבונן הרי ה׳ וישמט ת׳ באזני רט להיות
 דף ררא גס׳ ג״כ בזוהר אי׳ ראיה לטנין והנה שבלה
 ט׳ קמי׳ אמגלי׳ כלא והא ואראה הא ארדה וז״ל ק״ה

 ין7 דנא במאן טליהון היאלאשגחי׳ דא ראיי׳ ואראה
 לסב ראיי׳ לביש ראיי׳ ואשכחן לטב ראיי׳ אשכחן לון

 דכי לביש ראיי׳ כו׳ וידט ג״י את אלהים וירא דכתיה
 וזס ט*ש הדינא טלייהו לאשגחא בגין ואראה נא ארדה

 שמט רק לאישמטה׳ בלבי ראיתי אם און דוד שהתפלל
 להש״י והוד׳ שבח שהתן או תפלתי הקול הקשיב ה׳

: כך שמלותיו
ל כ א ת  משס כשאמר במדרש . הממנה הקצה ו

 אוחז אמס משה הקג״ה א׳׳ל נא אטהרה
 וא*ת נא סלח הסל נא אטהרה א״ת ראשי׳ הה׳ החבל
 ניויב ואלף משה יאבד איל נא אטהרה הטל נא סלח
 בב׳ סחבל ל׳ להבין טכ׳׳ל. כו׳ מישראל א׳ יאבד ואל

 המחנה הקצה ותאכל טו״א בס׳ טדש הוא ראשים
 ומורף שבהם המקוצים וי*א שבהם בקצונים רז׳׳ל דרשו

 אז הקצוות משני בא׳ מישדאל נפדט שהקה׳׳ה דבריו
 ט מוסר יקחו שההינונים כדי ברטים או הסוהים

 י׳9הלמ יאמרו ברטים יפרט שאם הטובים צריך לפטמים
 לזס כמותם חטאים אנו אין כי הרטה בטדנו תגיש לא

 ימשו מה בלחים אכלה אש אם ויאמרו בטובים צריך
 ר הטובים מן ראיה שאין שיאמרו ול«ומים יבשים טצים

 ש* הפלסין המלך למורד דומי אין כי מאוד נשטר׳ סביביו
 ולסטמיס הרפים מן לפרט וצריך לסלסין חון למורד

 ונראם . שם לשונו בפ׳׳ז ט׳׳ש וברטים בטובים בשניהם
 רוח השפלות א״ט מחזיקים טם כשהמון טוד לפרש
 הרשטים מן השם הקדוש אזי טובים ולא רטים שהם

 ח כשפושה כר מתגדל הקה״ה של שמו אימתי וכמ׳׳ש
 לצדיקי׳ א׳׳ט וכשמחזקים הלנונים יטוררו שטי״ז הרשמים

 וזיש בצדיקי׳ השם קדוש צריך הרשטי׳ מן יוסרו ולא
 במדדגס א״פ שהחזיקו דל ה׳ את כף ב״י ריב סל

 גדולים. הצדיקים דייקא הם ויקדש ס׳ את לריב גדולה
 ויצטקהפם הכתוב מן דרש שבהם המוקצים היה ובכאן

 בסנוס א*ס שהחזיקו מיני׳ שמט ה׳ אל ולא משה אל
 משם אל צטקו לזה טצמם טל להחפלל ראוים שאינם

 שבאמת סבר שבהם בקצונים ומ״ד טליהם שיתפלל
 כמו הוא ה׳ אל צטקו שלא ומה לגדולים איט החזיקו

 אוהבו אל והלך בהו טל שכסס למלך משל שם שפרש״י
 המדקו ממילא .טכ׳׳ל המלך מן טליו שיבקש מלך של

רשיי שטון וזה כך שהכפס רק וחשובים לגנים א״ט



במעלתך tt ח5צ
 אתה מ״ל במדרש ת״ש שבהם גלןצורס ממד׳ למק
 לא אסרע שלא רוצה שאתה ראשים בבי החבל אומן

 אעברה אומר שאתה משה הוא קצונים הגק׳ זו מקצה
 :נא תלמ שאמרת שבהם במוקצה הב׳ ובקצה נא

ץ א  שהובא מ״ד » הזה העם לכל לתת בשר לי מ
 כד באדם יש בעולם שיש מה כל במדרשים

 בעולם אש וכמשז״ל השפעתו מ״י הדברים כל שיושפעו
 גופא דא רגלך ממל נמלך של ואימא כוי. באדם אש

 מזוהמא היא שבאדם הבשר כי לך זמין אמרא וגופא
 כתנות גון>5 ונתלבש הנוף אותו ופששמשה דנזויא גישא
 היא האשה מן לפרוש נמלך של למ״ד וגם כידוע אור
 משה ולכן דםש*א נוק׳ בלזי׳ היא שהבשר מפני היא
 שאלו וכאשר צרכם כל לישראל להשפיע האמצעי שי׳

 לז״א הנ״ל בשר נוק׳ בבמי׳ הוא יפול שלא נתיירא בשר
 ופירז״ל לי עושה את כפה ואס כו׳ לעבדך מרעות למה
 פ׳׳ד ר״ל הרוג נא הרגני כנ״ל וזה כנקבה כמו משש
 בבחי׳ הי׳ שמשה ידוע כי ור׳׳ל קשלית קשילא נברא

 וישלח בם׳ לך שלח בפי וע״ל בהירותו רואה הי׳ ולא מה
 ואין התקון הוא מ״ה ששם באדיכו׳ למור משה אותם

 שההסמכלו׳ שלו ענוה על מסתכל ן שא הסתכלות בחי׳ בו
 מבקש והי׳ ע״ש המקון הוא מ״ה במי׳ השבירה גורם

 ששם לבמי׳נוק׳ יפול שלא במי׳ באומו שהוא מימהכ״ז
. כר הזה העם לכל למת בשר לי מאין בא״וא • ברעמי אראה ואל וזהו ברעתו יראה

 משה וכי וז״ל קנ״ו דף בהעלמך בזוהר פי׳
 למיכל מני׳ דשאלו בגין עלמא בני מכל עניו דאיהו
 למשה קב״ה דא״ל בשעמא אלא כו׳ למיתה נרמי׳ מסר
 ואמר משה מדי השמים מן למס לכס ממשיר הנני
 אשמכמ בגיני דהא אשמכח בי שלימו ההוא השמא ודאי

 לדרגא לנמת׳ דאהדרו משה דממא כיון לישראל ק
 הקלוקל בלמם קצה ונפשינו ואמרו בשר ושאלו אמרא
 ואם אמר כו׳ פגום דלי דרגי׳ הא הוא הכי אי אמר
 במיכלא נוק׳ דחשיבא הרוג נא הרגני לי עושה את ככה
 לדרגי׳ לנממי׳ מלאה דרגא דאיהו שמיא מן נמית ואנא
 השעם וניל לשונו. יפיש נראי משאר עדיף ואצא דנוק׳

 בזכותו בשר להס למן משה יכול שלא דאמר מה פל
 הקדושי׳ אבריו באמצעו׳ ההשפע׳ מודד שהצדיק ידוע כי
 וכמבואר העולמות ההשתלשלות נגד מסוניס אבריו כי

 עד״ז נמצא מהילקוס הספר בראש מוסר שבס בס׳
 הקדושי׳ לאבריו יורדות שהשפע׳ שמיי ההשפעה ממשיך

 מפל נעלך של על משרז״ל וידוע העולם כל ניזון עי״ז
 מג״ע אחר גוף לו וניתן הבשרי נופו שנשמלף רגליך
 להמשיך יכול הי׳ לא ולכן בשר למשה הי׳ שלא נמצא
 בשר בגופי לי שאין דל בשר לי מאין וזהו בשר להם
 משה הי׳ וגס הזה העם לכל למת ביכולתי אין ולזה

בשר למדריגת דבי׳ עילאה מדרגא שלאיורידוהו מתיירא

מנבי
 לזס הרוגכו׳ נא הרגני לזיא מגופו שנשלף מה
̂ים פ׳ באמצעות בשר להם שימן הש״י לו  שהיי זר

 ש^ורו וסדז ע״ש בזוהר כמבואר מסיהרא מתנבאים
 ;ודיל עמהם לי יש בשר שאר רז׳׳ל

ר מ א י  ובקר הצאן כו׳ רגלי אלף מאות שש משה ו
ס׳ בו סי׳ שמשה ידוע כוי להם ישחס

 ממולקי׳ בגופים סי׳ שהם רק ישראל כל של נשמות רגוא
 רגל רגלי אלף מאות שש וזהו א׳ בגוף כלולים היי ובו
 הבשר הוא שהסי׳ רגליך מעל נעלך של ע״ד הגוף נקי
 נופים הסך שהם ר׳׳ל בקרבו אנכי כנ״ל.אשר הנוף מן

 שהמאות וידוע מאוח גוף ולכל בקרבו נשמתי אשר
 במדבר מאוס וימאוו בפ׳ עדש הנשמה את מורידים

 והיי שנענשו היי כן ובאמת עיש בנפשם רזון וישלח כוי
 אינו המדבר שאס וידוע זרים הם שהמאות לזרא להם
 הצאן וזהו מימורידו הבעל אזי הבעיח את להעלות יעל

 האכילה להם ישמס ובקר צאן להם תמן אם דל ובקר
 שיתגברו דל להם להסדללהאוכליסומצא ישמע הזאת

 כל את אס מממוני למדרגה ויורידם האכילה עליהם
 הניל: ע״ד רשב״י משוס פירש״י כן וכמו כנ״ל פי׳ כו׳ דגי

 מראה עמה מקצר ה׳ היד משה אל ה׳ !ייאמר*
 כי הפלוסופים מ״ש ידוע .דברי היקרך

 מי הוא האדם וגוף במקרה ומת בעצם מי אדם נשמת
 אמ ככה שאם משה שז״ש ואפשר בעצם. ומת במקרה

 שזו הרוג נא גניx בשר בגוף שאתלבש דל לי עושה
 פתה השיי ואיל בעצם מת הוא זה שגוף קסילא גברא
 מי הדל הגוף את שאעשה דל דבד היקרך מראה

 : להשפיע כדי וזה במקרה
ז £ ^ ר ד מ ב  איר דבר מסרת לא הזה ובמדבר בד׳׳ה ו

 מילא מימר אלא מסיר הוית דלא מנינא
 הן *ים ט׳ ממסיר הנני רוצה אני מן אמעבדא הוא
 בניך להקב״ס אמר משה ששמע כיון בשר ט׳ צור הכה

 .&ור לי מאין אמר להם מן הקב״ה א״ל בשר מבקשים
 כ״כ כניס צפרדעים במצרים לך היי מאין הקביה א׳׳ל

 הי׳ משלך רבש״ע לפניו אמר לך אין ועכשיו עשיר היית
 ה׳ היד איל לי אין ועכשיו לי הי׳ במצרים א״ל לי

 ל»זסר לא רועי ה׳ כו׳ מקלסין ישראל והתמילו כו׳ מקצר
 פכיל לעולם עובתך מסרת לא עבא רעיא הוא את

 בשר לי מאין פי׳ למעלה עדיש פי׳ ואמרתי המדרש•
 כל ימסרו לא ה׳ ודורשי הפי סי׳ במ״א ועד״ש כנז״ל.

 ימסרו לא כ׳ עוברק כל מהם נמסר לא כתיב ולא עוב
 קנון עולם הוא שהצדיק מוב כל כוללים עצמם הס כי

 כלמוב לעצמו להמשיך יכול זה ובכמ המציאות כל וכולל
 לך היה מאין הקב״ה איל המדרש ומ״ש כולל שהוא

 בס׳ ומועמק נתן דר׳ אבות ע״ד הוא וכנים צפרדעים
 באדם יש בעולם שיש מה כל «״ש• ב׳ דף מוסר שבע

מי מס באדם מיים מים בעולם חיים מיס ע״ש כו׳
רגלים



&ולצכיי בהעלותךצמחה׳
 דברים ושארי ורמשים שרצים שמגדלים אדם של רגלים

 שבמ בריאומך מן ר*ל לי היה משלך משה השיב ומ׳ז
 ממני נסמלק וזה דמויא ממשכא סוא בשר אבל הבריאה

בי. לכללו רוצה ואיני משלך אינו כי בו רוצה איני וגם
 :כנ׳ל מקצר ה׳ היד השיי לו השיב ומיז
ר ש א  אמון אצלו ואהי׳ במדרש כו׳ האומן ישא כ

 אח האומן ישא כאשר כדא סדגוג אמון
 אמון מוצע מלי האמונים כד״א מכוסה אמון היונק
 רבמא אמק .כו׳ הדסה אח אומן וימי כד״א מוצנפ
 מאלכסנדריא וממרגמינן אמון מנוא המינור כדא
 במור׳ המוסק כל המשנה מ׳׳ד שזה אמרמי מכ״ל רבמא
 מבריו׳ אמ אוהב אהוב רימ נק׳ כו׳ מוד ולא כו׳ לשמה

 נקרא וזו המדומ מקון א׳ בחי׳ ד׳ זו במשנה ויש כו׳.
 היראה המלבשומ מזה למעל׳ ב׳ במי׳ . כו׳ אהוב דמ

 גדולה מנוה וכמשז׳׳ל מהמדומ לממל׳ שהם והמנוה
 וירא׳ מנוה ומלבשמו במשנ׳ וז״ש ממא יראם וכן מכולן

 ומה וכד׳׳א צנימומ מזה לממל׳ ג׳ במי׳ כו׳ ומכשרחו
 והצנע מסד ואהבם משפנו עשומ אם כי ממך דורש ה׳

 להיום שמוכשר אמר שהצניטום הרי כס ה׳ מם לכם
 די בחינ׳ כו׳. וארך צנום והוי במשנ׳ וז״ש ומסיר צדיק
 מזכיר הנ׳ל בחי׳ זד׳ בו׳ ומרומממו ומגדלמו במשנ׳ מיש

 מקון לאדם מלמדם המורה פדגוג אמון הנ״ל המדרש
 היונק אם האומן ישא כאשר כדיא הנ*ל. א׳ במי׳ המדומ
 כידוע נהיי חג״ם המרום ממפשנוין היניקה שמיי כידוע
 וז״ש והירא׳ הענו׳ לבוש מלבשם שהמורה מכוסה אמון
 המולע הלבוש כיסוי שהוא מולע עלי האמונים כדיא
 מוצנע אמון כידוע והענוה היראה במי׳ אדום שהוא
 ד במי׳ רבמא אמון . במשנ׳ הנז׳ צנוע והוי ג׳ במי׳

:כו׳ ומגדלמו
כו׳ בשר ואכלמם למחר המקדשו מאמר העם ואל

 ימים חדש עד כנ״ל יומים ולא מאכלו א׳ יום לא
 להם שאמר אמר אכלו איך האלשיך שהקשה מה ט׳.

 מנוחה בריח בס׳ עדיש ואמרחי ההיא מהאכיל׳ שימוחו
 מד גדול באור לידבק שהחאוו החאוה קבמח במנין

 בו ונשרף הנר באור הפורח הזבוב כמשל בו שנמבטלו
 הענין וזה .בהאור לידבק משקו רק זה שיודמ ואף

 בשר לאכילח פשונו׳ חאוה שהחאוו האספסוף ע״י נמשך
 ע״ד בשר יאכילנו מי ואמרו ביי גם ויבס וישובו מייז

 כי החקדשו משה להם אמר ועיז ססודכמ״שהניל.
 יום לא בהם החרה אבל הגדול לאור עצמן לקדש צרירן

 הוא האכילה שכוונם המקובלים עדיש כו׳ חאכלון א׳
 וסם ויי ייו למטה י*ו למעלה י״ו המחמלקח אל״ף עיי
 אה״י אוחיוח גי' הס וייו בדבריהם ע״ש שינים ל״ב

 שלמעלה אהיי של א׳ נגד א׳ יום לא וז״ש מאהייה.
 אה״י של ה׳ נגד ממשה ולא דלמטה א׳ נגד יומים ולא
י׳ נגד משרס ולא וכסלו,י ס׳הנ׳׳ל עשרסנגד ולא

 לסעלומ יוכלו שלא בהם החרה זה וכל וכסלו• דאה״י
 א׳ דר לזרא לכס והי׳ וז״ש כניל האכיל׳ מן הבירורים
 ט מחבעלו כי לכם זר מהי׳ הברורים המעלה שהאליף
 והחאוומם חשקם מגודל ואעסיכ כניל ה׳ אח מאסחם

 והארע .כולם אכלו זה ומכח אכלו הגדול באור לדבק
 נגד ימים חמשה ולא כסלו. יומים ולא א׳ יום לא סי׳
 ב׳ של אצבעום נגד עשרס ולא האוכלים. אצנעוח ה׳

 מם כל ואכל האומרים כמשל יום עשרים ולא ידים.
 מובב אף כמיב והנה מכיל. ורגליו ידיו באצבעוח שיאכל
 ידוע ט כו׳ לרגליך חכו והם בידך קדושיו כל עמים
 העליורם אצבעוח לי׳ מרכבה הם הידם אצבעוח פשר
 סרגלים אצבעוח וי׳ נמחקים שאינם שמוח עשרה שהם

 הרגלי׳ לקשר לאדם ויש יחלוק שדי בצל וזו להם צל הם
 בי מוס יורדס רגלי' יהי׳ שלא יצחק כעקידס בידים

 כמשרדל לקדוש׳ שיש כמי הצל צל להם אין הקליסוס
 וזיש להו ליס דבבואה בבואה להו איס בבואה גמירי
 אוה״ע חסידי עמים חובב אף וז״ש רגלם ממוט לעס

 סמח רגל יד סמס יד בידך קדושיו כל הוא והחלוק
 שהוא לרגליך סוט הם הניל האומוח דל והם רגל
ויוסר הרגלים צל הוא שלכם הידים נמצא שדי הצל
 בידם הרגלים וכשנממכרו דבבואה בביאה להם אין
י נעשה הגוף שהוא ו׳ ע״י  ופרס שופטח עדה י׳ ^1א

 ידיהם ורחצו לזה ורמז מסד כלסי מטה והוא״ו מצלח
 • בידים רגלים בחבור כאחד מקדשים שהי׳ ורגליהם

 וכיס עיש ע״ז במי׳א שם וכמיש רגליו יעקב וישא וז״ס
 סן כנ״ל בידים סרגלים המייחדוח דל ישאונך כטם על

 בבואה הצל צל להם שאין הסט״א רגליך באבן מגוף
 : כו׳ אלף מצדך יפול ועז״א כנ״ל. דבכואה
ממנבאים שט׳ סי׳ לי. אמה המקנא משה ויאמר

 יהושוע ונמיירא מכניס יהושוע מח משה
 שלא עיד קנאה מליו שיהיה למשה הגורם יהי׳(.וא שלא

 ל׳ אמה המקנא משה וא״ל כו׳ עלי אדם ק-אס סעלה
 שארזיל ועיד לי קנאה מסעיל אסה כלום דל מסעיל

 ;וסלמידו מבנו מון מסקנא אדם בכל
ו ר מ א י כף. בנו גם הלא ה׳ דבר במשה אך הרק ו

 פניו סרש״י ט׳ מאוד ענו משה והאיש
 עצמו בעיני שסל הוא אם הלא לדקדק ויש וסבלן שסל
 דאימ׳ ונרא׳ לשון. כפל במשה אך הרק ועוד סבלן איצ
 ענוס סמני לא אדי ענוה בטלה כו׳ משמח יוסף איר

 שהוא בי דאיס אנא דאיכא דהליל וקשה אנא. דאיכא
 עניו שהוא עצמו על אומר שאם ועוד המדה על אמר

 בי׳ דאימ מאן בשמסא אמר דאסה ועוד ענוה זה אין
 ענוה דאיסא הענין אך כו׳ בי׳ דליס ובשמסאמאן

 שהמד׳ וידוע כידוע עליון כסר נגד היא כי מכולן גדולה
 מלס אין ובודאי המחח כל בעגול מקסח היא הזאח
סעגולי׳, מכל הגדול העגול היא ט אומה ממסת אמרמ
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•בהעלותךצמחה* ^ צ ל

 משמם שסי' ד דאית אמר ולא אנא דאיכא או״י ולזם
 המנוס כי הוא כן ולא כה ויודפ המדה אח מנןץ> ססוא
 אדם* של סמדוש כל אח מקמח והיא גדולה להיוח לריכ*

 היה לא כי אנא דאיכא לומר בפצמו הוא יכול
 מקסח היא פגוה כי ויחנאס כס דהנה שישמח לדא

 טל וגס המדוח וכל והחסארוח שטחה סמדוח כל אם
 מאוד מנו משז והאיש פצמו סל כ׳ rtp נא משה

 הרק ויאמרו כניל.וזהו זה כי כו' האדם מכל(סני) (מפל)
 אלא ואינה מיפוט אמר מיטומ לשק שזה כמשה אך

 משה והאש ולדא מיו כנדלוש חשדוהו n סל לרכות
 שהוא ריל וסכלן שסל וסרש״י האדם מכל כנ*ל מאוד פניו

 המדו׳ כל שסוכל כיכ גדול כלי הוא וסשסלוח סצמו כסיני
 כודאי כי הנ״ל מיפופ אחר המיטוס מורס ופי; .גחוכו
 הכי ומפוס השסלוח הוא הא׳ שהמפוט רק אמח אמרו

 כי הוא ולרכוח כו מחסאר ואינו סשסלוח שסוכל הוא
; כנ*ל מכולן גדולה

ה נ ה  למשה אך קאמר ולא כמשה אך הל׳ דקדוק ו
 כנין שלום ורכ ה׳ למוד כניך וכל כחיכ הנה

 כפנין הקדמונים שכחנו פ״ד נוניך אלא כרך איה ארזיל
 כדכר חלוקים ג׳ יש וז״ל המרככה רגלי הס הצדיקים

 יושסס ידו שפל פצמו מכוין החחחון שיצדיק א' זה
 הצדק היוח מזו יתירה ממלה כ׳ סולמוח.wלר שספ0

 השכינה אל ו7 טל שיושפט מליון צדיק דמוח סחחתון
 כסיס מכין מטון להיוח שיזכה מזו גדולה מטלה ג׳ כיי.

 ולא הגוף נמוך כנשמה נחוכו נסמרח ור\א לשכינה
 ה׳ דנר כמשה אך הרק וזה מרט״ה אם כי לזה זכה
 והיא לשכינה כסיס הוא כי נמשה רק למשה אמר ולא

 משה של כקולו כקול יטננו האלהים וכן נחוכו מדגרת
 הצדק נמדח שהם ניך ר״ל נניך וכל יאמר וסדז סכ״ל•
 כדרך הנקר מנהיג שהוא הנקר מלמד לשק ס' למוד
 לשכינ׳ הו״ה שם מן השסט ממשיכים הצדקים p הישר

 המרכי׳ הצדיקים רי׳ל שלום ורנ ה׳ למוד ונקראו ולהסולם
 הסגיכ נניך והשסס הנרכה המחזיק והכלי הצינור את

 לנניך זה כניו נין מלוק מה אליטזר לר׳ והוקשה כרן
 א״ט כונים שהם כורך אלא נניך איח לזיא דלפיל
 לנוה לו אהא ואנוהו. אלי זה תד״ש לשכינה ומסון לנרן

 צדיקים מדרגות שזה ואסשר הניל ג׳ מדריגה ודירה
: נהמקוכלים הנזכר מ״ד ממלים  • הצדק שהוא כל מדח שיש שידוס מזה נסיםך איי

 אמר ופשו .כל לי יש אמר ימקכ רנ. מרח ויש
 דכורא. מדח הוא וכל נוק׳ נחי׳ היא הוא ורנ 5ר ל' יש

 שלום ורכ כניל מ״ד נחי׳ ה׳ למוד כנ״ל וכלכניך תיש
 סנוק׳ כנין הם נניךהםנוציך מייןנוקנין דל נמי׳מינ

ט מולם הק׳  ננאיה״ם ונניהם מניקוח גמלים מל׳ או מו
 : סיש נניך ינסלוך וטדישנמיא נוריך כרך ופדיז

ש1 ^ ד׳ אדם לכל ים כי כוי מאוד פרו משה ד

 פל למפלס הוא אדם. שם אדם איש גכר אמש שמוח
 להש*י הנפש וגכהומ סחנשאוח טל מורה והוא כולם
 מורם גם כמדוחיו להדכיק כידוט לעליון אדמה פ׳ד
 כחיי הוא ואדם נגזר שמשם אדמה מל* הגוף ששלוח טל

 נו רוח אשר איש פדש רוח כמי׳ הוא ואיש נשמה•
 ופייכזוש• הנגוף הגוף נחי׳ הוא אנוש כחי'מפש. גנר

 כי דכי אדם ולא איש אקרי אמאי משה מ*ח דף ח;ריפ
 כד אדם אקד לא אמאי משה האיש האיש משה זה

 כסיכ הכי ואוף דלפילא אדם לגני ש א אקרי הכי אוף
 לר׳ זיל א׳ .כו׳ ליראיו ה׳ א׳לסוד מלחמה איש ס׳

 דר׳ לגני אזיל לגלא דלא ט״מ מני' אוליפנא דאנא אכא
 כדימיכ דלמילא שלימוחא תקרי א אימתי אמר כו׳ אנא

 כמראה דמוח הכסא דמות ועל הה*ר כו׳ נכורסיי׳
 כללא דהוא אדם דכחינ משמע מלמעלה עליו אדם

 אח אלהים ה׳ וייצר הה״ד ס׳־ש כו׳ דכולא ושלימוחא
 דכלא שלימומא דאיכו דאוקימנא כמה מלא כשם האדם
 כרף שם עור נאריכוח הענין כל ט״ם כו׳ דכלא וכללא

 דאדם שולטני תחוח דאיהו מאן כל ח״ח אדי ע״נ ה׳
 מררגין דאדם ■־י׳ נג דאחתקן משום כו׳ איש אחקרי
 נחת אדם אסברי כד כו׳ כקדמיסא כיה דהוה אחרא

 ספרין מחרין רוחין תרין עמי׳ irr.1 עלאה ק׳ נדיוחנח
 אסקרי דימינא ורוחא דאדם כללא ומשמאלא מימינא
 דשמאלא ורוחא חיים נשמח נאסיו ויסח רני נשמתא
 ק*נ ונם׳ . וחכין העני; כל ע״ש כו׳ חיה נפש אסקרי

 שיקרא ראוי נשמה נו שיש מי איש וז״ל כחג ליד דף
 . ע״ש נשמסי' דמחמן כינה ש׳ סכמה י׳ כסר א׳ איש
 היה כנחי׳איש שמשה עניוריל היה משה והאיש וזהו
 כבחי׳ שהם האנשים מכל ר״ל האדם מכל יומר עניו
 לכחי׳ שממדמיס ר*ל האדמה סר על אשר אפי׳ אדם

 סני רק הס כאלו עצמם כעיני שנחשנים והוא אדמה
 חר ותחדש יכראון רוחך סשלח כשה״כ לכד האדמה
 שלא הוא שורשה הענוה שמדס פ1יד והנה • אדמה
 והפחוסו׳ הגרועו׳ נמדוח רק הפוכים כמדוחיו אדם יחשנ
 שימצא האדם כל כסר רוח שפל שיהיה יחיילד וטייז שנו
 שמשה ארז׳־ל והלה כידוע עליו יסירה מפלה אדם ככל
 לו שהיה נמצא ישראל נשמיח רכוא מס׳ כלול היס

 ,הנ׳׳ל מסיר ונשמה נשמה ככל שיש ענוה מרח למשה
 כו הם מהם שנכ״א הגרופוס מדוח שכל סוכר והיה
 והאיש וזיש פססכל היה לא שנו המשונחוח נרות ועל

 שעיקר סי' נאו״א פור האדם מכל מאוד פניו משה
 כפסרלכל ונסשי לכלפדש הנימש כעפר שיהיה הפנוה

 כפסר פצמו כפיר שהי׳ משה פנומנוסושל היח׳ וזה חהי׳
 משינוחם וזו עליו ודשים האדמה פר על הם האדם וכל

 ישראל חכמי כל אמר זומא כן דאיחא נאו״א עוד פצמו*. אדמה כמו עצמו כפיר והוא הארמי מ״ס שהם נגדו
המקרשי© והקשו פו׳ כקליפוההשוס טלי דומים
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ד ח מ לצביבהעלתך1צ
 דיש 1ל1ס ספק אך המנוס מגדר רצא כן אמר האיך

 ידומ אך לסני דומים ה״ל טלי דומים אמר למה לדקדק
 שני כשיסגטו שנים אל פנים כמים הוא הפנוה שגדר

 שוה מכירו כסני מםכנול מהם כ׳א הפרך גדולי אטים
 הממשכה ואומה מכירו כסני לאין נמשכ שהוא סובר
 זטדז מכירו נגד כאין שהוא למכיח כן כמו כאה סצמה
 טצמו ממשיכ א׳ אם כן ולא זאיז כבדו מלאכים ארז*ל

 כל זומא כן נגדווז״ש כיכילהמנו׳ יכול מכירו אין אד
 כקליסומ עצמו המזיק זומא שבן ר״ל ט׳ ישראל מכמי
 כן כמו שהם יודע הי׳ ופי״ז ישראל מכמי נגד השום

 ר׳׳ל עלי דו״.ים וז״ש נגדו השום כקליסונז א*פ ממשיכים
 אני ובממשכמי השום כקליפות נגדי הם בממשבתם

 אדון הי׳ משה מזה היוצא ככלל נמצא כקה״ש נגדם
 לאין נגדו א*ע ממשיכים הי׳ מישראל וכ״א הנטאים כל

 נגד א״ע מושב שהי׳ למשה הי׳ עצמה הממשבה אותה
 האדם כל מן ר״ל האדם מכל פניו וזו מישראל כאויא

: למשה לו הי׳ הפנוה
ד ו א  שתקונז אדם כל בסני רוח שסל הוי מאוד מ

 שבמקרא אנשים כל דארז״ל פ״ד אנישרמה.
 ע׳׳ד הסמימונז פל מורה ימיד ל׳ ואנוש משיבות ל׳ הוא

 זה ושם מזכרנו כי אנוש מה ועדש הוא אנוש אנוש
 אנוש של המשיבות נמצא האדם שמות שבכל הגרות
 מובלע שיהי׳ אנשים זרע שארז״ל ועד״ז ב״א בין כשהוא

 מסני אדם כל בפני רומ שפל הוי מאוד וז׳׳ש אנשים• בק
 אנשים שאין ובמקום וזשרז״ל רמה אנוש מקות שזולתם
 שהשם גורמים שהאנשים אנוש ולא איש להיות השתדל

 שם אזי מהם בהמסרדך אבל . במשיבות ימשיב אנוש
 אל בס״א וזשרזיל איש להיות משחדל לק צגריפות
 מפרוש אל ריל כו׳ בעצמך מאמין ואל הצבור מן מפרוש

p מכוון וסענין .פ״ש שמואל המדרש כמ״ש הצבור 
 מתיירא איני וש״ת כנ״ל אנוש לשם מפול שלא לפנינו

 עד בעצמך מאמין ואל לז״א איש במדרגח אל כי מזה
 במדרגת אמה אם ובייחוד בבירור נדע שאז מומך יום
 אישר׳׳ל ולא תולעת י5ואנ פסוק ועד׳׳זקי׳ לא. או איש

 מרפת איש מדרגת ולא .דמה שמקומו אנוש מדרגת
 רואי כל • אנשים בין המערבות לי ואין פס ובזד אדם

 .איש נק׳ אהי׳ ר״ל יפלטהו ה׳ פל גול כו/ לי ילפיגו
 היא רבים ל׳ ואישים משיבות ל׳ הוא איש הפולה הכלל

 מלילות להחעולל רפ לדבר לבי מט אל וכמ״ש גריפות
 אנשים ולא דייקא אישים אק פופלי אישיס את ברשת

 מלשון נגזר איש כי והטעם כו׳ משיבות הוא אנסים ד
 הגבהות המעלה הוא ואש מרז׳׳ל כימע מהשם אשי׳

 בדרט הוא הגבהות עצמו לבין בינו לבמ וכשהוא כידופ
 אישים נק׳ ברבים וכשהוא ה׳ בדרכי לבו תבה פ׳׳ד ס׳

 לגדטות הוא הל׳דבים ולזה זה לסיי זה הוא הגבהות
וטצים למפלה פולה הלהב הוזלק מז־ד p מידמשל

 הצדדים לכל מטה הלהב אז זא׳ז דולקים שהם רטם
 סרדק כמ׳׳ש הוא אנוש כי להיפך הוא אנוש ומלת

 ואץ אנושים שהם סלה המה אנוש גויס ידעו בפסוק
 פכיל שברך אנוש מענין נגזר אנוש כי כנגד כת בהם
 וגריעות פחיתות הוא אנוש במדרגת ימיד כשהוא נמצא

 משימתם ר״ל משיבות ל׳ אנשים יהיה ברבי׳ וכשהוא
 ; האמיתי המשיבות וזהו זל״ז דעתם שמשפילים הוא

א ׳ ו א . איש ולא מולעח ואנכי הפסוק סי׳ פ־פ ב
 מולק הי׳ שאריסטו העיקרים בספר פד״ש

 הבפ*מ בטבע לדבר רצו שלא הקדמונים המכמים על
 כמו ונקבה זכר מן ולא העפוש מן הנולדים ספמומי׳
 תמימות׳ מממת בהם לדבר רצו ולא בהם וכיוצא התולעי׳

 אדכמו ואמר ונקבה מזכר בנולדים דברו אס כי ושפלותם
 שהם מממת האלו הסמומי' בבע״מ לדבר ראוי יומר כי

 בלי שזה בם מחפשט האלסי והכמ גרוע ומיומס סמומיס
 כמ נותן שהוא ושלימומו הפועל מפלות פל יורה ססק
 שהבפ׳מ שם כתב עוד עכ״ל כזה גרוע במומר מיות

 במין קיימים אינם זו״נ ע״י שלא האדמה מן הנולדים
 . פ״ש כו׳ אדמה פני ומחדש יבראון רוחך משלח וזה
 מאמר נמלך במי בצלמנו אדם נעשה פסוק על כתב עוד

 במלאכ׳ לוי בן יהושע רבי אמר רבים בלשון נעשה שאמר
 אדס׳׳ר שנברא שקודם לפי זה וביאור נמלך וארץ שמים

 קיימים שהם העליוני׳ ממחלפות יצירות מ־ני ב׳ היו
 ונמלך באיש ולא במין קיימים שהם והממתונים באיש

 בצלמנו אדם נעשה אמר ובמממונים בעליונים הקב׳ה
 כמו באיש קמם ימד כמות הב׳ בו שיתחברו כלומר

 כמממוני׳ במין וקיום בו אשר השכלי כת מצד העליונים
 דבדם פ״פ ויובן ע״ש. כו׳ בו אשר החומרי כח מצד
 מיה שדה״מ מרז״ל ידוע כי תולעת ואנכי פשוק הנ״ל

 ר\ולד האדם פמימוח ידוע גם נפל להיות ראוי הי׳
 ננו היא חרפה המישוש מוש כי החרפה היא זו״נ פיי
 זה כתולעת שאולד הי׳ מהראד דל מולעח ואנכי וזהו

 שאיש איש ולא וזה במץ ולא באיש לא קיים שאינו
 שלא ממלה לי הי׳ כתולעת הייתי אם רק ובמין באיש קיים
 מרפת אס ט הוא ק ולא ■ ואשה איש מרפת פ׳י אוליד
 בעזד ה״ והש״י במץ• קיים שאינו דל פם ובזוי אדם

 סוי מאוד פי׳ וזהו • שנים פ׳ ושנים ימים לי להוסיף
 נךיס סס האדם שכל מפני כו׳ אדם כל בפני רוח שפל
 אט׳ קיים שאינו רמה כמו מקוחך הימה וזולתם במץ

:במין
ן ע מ  אמודע אליו במראה כו׳י יהי׳ אם דבד נא ש

 חקיקה ממנה שאין השמש מראה כמו ריל
 qיס ולא בדה נשא לפילבהפטורת מיין ודמיק ברפיון
 כשאני ריל גו. אדבר בחלום פיש. להראות ה׳ מלאך

 טמנו. חמישה שאין יעוף כמלום לו ממס ממנו מסתלק
יומי כאשר בו אדבר סס אל טה משסק׳ עבדי ק לא

ק א



בהעלתך n צמח
 שממאה לאחר ר*ל יגיש. ותמונתס׳ אלרמהו. איש

 נרפיונו• שנחקקה כהתמונה מכיש סוא ממנו משמלקת
 שהחקיק׳נשאר רפסו אל איש ידבר כאשר שהוא מחני

 אחודים מראה וה יביש ה׳ ותמונת שסרשיי ווו .בו
 שאני אמר אמורי ור*ל אמורי את וראית שנאמר כפין
 .הנ*ל המקיקה את מראה אז מננדך פני את משלק

 בראי׳ לה לראות יכול אדם אין מס5ט בשמש משל דרך
 ממנה פיניו שמסלק אמר בה שרואה המפש ואותו גמור׳
 בראי׳ רואה ווה ממנה וסקדירות הגוון בדמיונו רואה

 בהקץ אשבפה סי ופריו יביזש ה׳ ותמונת ווו גמורה
 אסרי ראיתי הלום הגם אמרה כי בהגר וו׳ש תמונק־

 ז*ל בא ס׳ המדרש פ״ד אתודפ אליו במראה ;כניל החקקה דוקני׳ פימש כו׳ רואי
 אותו אפשר מאיר. ר׳ את שאל אחד כותי

 הי׳ מלא אני האח ואת השמים את הלא בו שכתוב
 מראות לי הבא איל ארון. בדי ב׳ מבין משה פם מדבר

 הביא גדולה אותה ראה שלך בבואה ראה איל גדולות
 אתה אם מה א״ל קשנה אומה ראה קשנות נמיאות לו

 שאמר מי שתרצה מה לכל פצמך משנה אמה בויד שאמה
 השמי׳ את הלא רוצה כשהוא הוי פא׳כו• הפולם והי׳
 מבץ משה פם מדבר הי׳ רוצה וכשהוא מלא אני כף
 גרמי׳ דאוטיר מאן הזוהר ט״ד וזהו מכיל ארון בדי ב׳

 ר\׳ לכן האדם מכל פנו הי׳ ומשה לגבי׳ אופיר קבים
 במראה ארון בדי ב׳ מבין אליו ודבר מצמצם הקביה

 מומי אמרי ידפמי כי פדש כו׳. יביש ה׳ ותמונת :אמודט אליו במראה ופדו קשנה.
 אמר האיר קשה .כו׳ תשחיתון השמת כי

 הנבי׳ בסי הדבור כי לשיחשאו דמיוני פוטל ופש׳ זה משם
 מכריז ישטי׳ זיל טד״ש הטנין אך .ומכריח דמיוני סיפל
 פל קומתו רגלי פמדו כי פירושו אני שם היותה מטת

 לשוב מכרית בלת* פשוש בכח וקבלשםנביאמו סיש הר
 לשפמו אף רטיה משה נבואת הימה וכן כשיל לרט או
 כמו הימה נבואתו כי ומכרמת מכרפת הימה לא מנו11

 הימה משה שהשגת לסי ביה המקום בדפת שהיא
 בהבורא לפיל שכ׳ כמו נבחר להיות הפמיד הדבר בצפיית

toשמצא כלל נבואיי דבור או אמירה בו קדמה ולא . ׳ 
 התמונה ירצה יביש ה׳ תמונת אלא .הסופל אל מכס

 וכלהטמידו׳ זולתו הנמצאים מכל שהקב״הרואה פצמה
 רואה שהשיי כמו כ״י מש̂ל רואה האלו הממונות כל

 והבשההואמלמפל׳ יביש ה׳ ותמונת ו1ו התמונות אלו
 כל ראיתם לא כי כתיב הא יקשה לא לפיו .למשה
 הנמצאי׳ פל חוזרת הממונה כי .הבשה לשון וגם תמונה

 פ׳׳ד כוי. בו אדבר פה אל סס . בסם שסש״י.מביש
 אלא לי׳ מבטי׳ סיו כו׳ ובזוהר פיהו מנשיקות ישקני

 פאיש כאן הכונס וכן פיש. מ׳ במדא תמיייהו לאמלא
כו׳ לפיס תית מפס מדפר שאני שומע ומשה כו׳ ^

לצבי
 אדבר וזו גרונו. מתוך מדבר הדבור ואותו מדבר הדבור

 בחיריק המ׳׳ח מדבר הקול את רשמת פי׳ וזהו .בו
 בינו מדבר הקול ופירשו ההתפפל מבנק לר\ותו בשו׳א

 מוסףפליהםמשה שארזיל חה שומט. ומשה פצמו לנק
 וניל פיש משות בפי לקמן ופיין • הדבר בזה שהתנבא

 הפוטל פל להביא ריל שפמים פרל אני הן שכ׳ שזה
 נביאך יהי׳ אחיך אהק איל וטי! פרטה מפות דמיוני

 סי׳ המכות ההתראות ולפן דמיוני פופל לפשות ריל
 ולא ומראה : כיה סד שמפת לא והנס ה׳ אמר בכ״ה

 מראה אני כאשר כמו יוצא פופל הוא ומראה בחידות.
 אומן למשה מראה ששומט והדבור שהקול והכונס אותך

 שנבואת מזה היוצא • בחידות ולא בבירור הנזיל התמונות
 שם שפמדו הנביאים נבואת ככל בסיני הימה משה
 פד דמיק בפוטל ומכרחת מכרפת נבואתם wהיתר שלא
 כרומה ובדת נבואתו לפרסם ובשפמו בזמנו הנביא בא

 למרן ובאו״א :לשוב או לרפ דמיון פוטל להיות לשסמים
 הן משה אמר שמקודם נאמר שם דהנה הניל קושי׳

 מותי אמרי כי ואף כו׳ הייתם ממרים ממכם מי בפודני
 דיו בקיו שהדין בגמ׳ ואימא שבתור׳ קיו י׳ מן וזהק״ו

 לפופלדממן זה משה ואמר כנדון שיהי׳ הדין מן לבא
.מבחייו יומר יחטאו שלא

ע ו ד  צפבדי גמ־ש״י •wבמשר בפבדי לדבר יראתם לא מ
פי׳ פבד שאינו אף במשה .משה שאינו אף

 טוצא ואלף משה יאבד משה אמר המדרש טיד לסירושו
 שמשה משל פ׳׳ד והפנין .מישראל אמד יאבד ואל בו

 ושישא פבד בבמי׳ האב את המשמש גדול כבן א״פ המשיב
 בפצמו והוא ממנו הקשנים הבנים את למונס האב במשא
 משה וז״ש , פיש בהר סוף בזוהר שיין .פבד בבחי׳
 ט הרבה להקב״ה יש פבדם כי ,כו׳ משה יאבד

 וטבדו מסידו בלשון וכמ״ש מבדים נקראין המלאכים
 בי׳ שיש אפ״פ הנאבר בן ט .מישראל א׳ יאבד ואל

 פבדיר״ל שאינו אפיס משה וזיש צפר יש הרבהמימ
:ופבד בן שהוא כיש לבד בן בבחישת הי׳ אם

סחז פר^ת
ח ל ז  דלט לקית בשסר שכתוב פ״ד .אנשים לך^

 הנשמות הפטר פל שקאי משה אל ויבאו
 אומן ט י ממש לך אנשים לך שלח וזהו פ״ש בהם שר\׳

 מיין .בהם נשיא כל . משה אל חזרו הניל הטבורם
 פיש לרגל לילך אומו לבן נשא אשר כל שסי׳ ברשב״ם

 מ הטבור אשר כל הפירוש י׳wיר הניל הלק״ת ס׳ ולפי
 לט סי׳ שפייז ואפשר . בקרבו הטבור את נושא והוא

 :כניל שבקרבו הפטר פ״י לילך נושאו
ו ל ו ח י  פנק ליל הקשו מ׳. אשר כנק ארן את ו

סהמבץ כ׳ ויסורו הפנק אך הארן סול״לאס
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פחמנבי•שלחה׳ צמדו
 לבד מלשון דבר. לקמח שבאים ברירה בממס הוא זיל

 מבין דוו ונ״ל .מכיל כו׳ והסוחרים החרים מאנשי׳
 מבחי׳ ממלה צריך כי מרגלים ונקראי׳ הניצוצות גרור

 ויכולין הגוף כל נופל הרגלים וכשמתברר׳ לברר רגלים
 וויש • המרגלי׳ קדימח טמם וזה הגוף כל לברר אח*כ
 אשי׳ ממנו הוא חזק כי ועז׳א כידוט אחם מרגלים יוסף

 החרש כי מרש מרגלים וזו לקמן כמ״ש ט׳ אינו בסה״ב
 דמי׳ לו נותן מרשו שארז״ל ט״ד גוף בלא רגלים רק הוא
 ט״ש נקרא כנטן ארן והנה לרגל יכלו ובזה כולו

 והחרים הסומרי׳ הם ארן נכבדי כנטני׳ כדא החשיבות
 נטים כנור ר״ח וכנטן הטוב. והמבררים הרמב״ן כמ*ש

 ל״ב בן נבל בזוזר כידוט נר כ״ו הוא כנור נבל סם
 נסי׳ כנו״ר וסי׳ח הניצוצין ההטלאח אלו ייחודים שס״י

 נקרא ולזה י׳ש אוהבי להנחיל טדש ש״י גימט׳ נבל טם
 אח ויתורו וז״ש כו׳ אוהבי להנחיל ט״ש נמלה כנסן ארן
 הנ״ל כנטן מן הטוב ויטלו יתורו שישראל כנסן אנץ

א ר מ י  טד״ש כו׳ יושיטך י״ה יהושס להושט משה ו
 הקב״ה לפני ישטחמה שבירבה יוד במדרש י

 ואלף שלמה א״ל .אוחי ומבטל טומד שלמה הרי ט׳
 אותה שביטל ומנין יבטל לא ממך וקצה כו׳ בו כיוצא

 מקרא לא אשתך שרי שנאמר לתורה וחזרה מן״החורה
 להושט משה ויקרא חזרה והיכן שמה שרה כי שרי שמה

 לטיל וכמ׳ש מחשבה היא הירד כי פירוש טכ״ל יהושט
 הי׳ שלמה כי ט״ש משה ויסתר בדה שמום בפרשה

 שביטל ס״י וזה רבות בנשים הבורא רצון שיקיים סבור
 אך ממ״א כידוס הניצוצות שיטלה בשביל רק סצמו רצון

 נשים יקח ולא והל״ל נשים לו ירבה ולא כתבה החור׳
 שפרש׳י וכמו המחשב׳ טל מורה ירבה מן היוד אך רמח

 אפי׳ נשים לו ירבה ולא ודל ט״ש ט׳ ישיר אז בפ׳
 לא ג״כ טובה במחשב׳ רק טצמו ורצון מאוח לשם שלא

 מה ט״ש שלמה טל ירבה של היוד שקטרגה וז״ש . ירנה
 ואוכל לאיחיאל שלמה שאמר והפגין באריט׳ שכתבתי

 הטבט לנגד בקש והוא הטבט גי׳ אלקים כי אל אמי
 בו הי׳ הטבטיח אבל . אל שם ס״י יסור ולא להרמת

 כמ׳ש . לזה א״ט אדם שיביא השיי רצון אין וזה מדיין.
 של מטשיהם אלו טוב כי האור את אלהי׳ וירא רז׳׳ל

 במיא מיש וטיין רשטי׳ של מטשיהם אלא איט או צדיקי׳
 הצדיק ביוסף כמו מטשה לידו באה אס רק ס״ז פירוש
 וסד׳ש כנ״ל אל בשם הטבט להנגיד צריך בו וכיוצא

 נמחק הטבט שהוא שאלהים דל אל בטדח נצב אלהים
 דל ישפוט אלהיס בקרב המסד שהוא אל בסדח ונצב
 אל אוחיו׳ דהיינו בתוכו. אלהים בקרב ישפוט הנזכר אל
 יצרו סל בו שיגביר האדם טל ונצב מקיים אלהים מן
 קונו טס ומחחסד מסד טצמו והוא קשה לשון אל כי

 וינוס ראה הים אלהי׳ מן הים ואותיות קונו רצון למשוח
ארזיל ופדו ט״ש במ׳׳א וכמ׳׳ש החוצה ויצא וינס ט*י

 כניל סי׳ הכי למיטבד מהו ואנן תלמידו לו אמרו
 ואי לחיי ככשורי לכו דמיא אי להו אמר הטבט להנגיד

 לטבס מיז כבר יצאתם אם פירוש הכי חטבדון לא לאו
 השונמיח וז״ש לכחחלה הטבס להנגיד לא אבל .כמוני

 יפי׳ בהוד שאחזה טל קדוש אינו ומשרתו קדוש הוא
 מנגיד שהי׳ טל קדוש אינו נקרא ולכן הרל ט״ד שטשה
 ואלישט זמן באומו גמור רשט הי׳ זה שזולת שבו. הטבט

 כנ״ל. הי' אלא המת להמיוח נס לטשוח שלמו הי' לא
 ושטשופי׳ חטנוג שיטשו ישראל שבשביל סבור הי׳ ושלמה

 מקפדת המחשבה אין הניצוצין להסלוח יח׳ להבורא
 בשביל טצמה שבטלה שלו והראי׳ רצונם מפני טצמה לבטל
 אחותי כדא המחשב׳ בח שהיא שמה שרי שהי׳ שרה

 בפלמא שהיסה לילד יכולה הימה ולא ט׳ אבי בת
 דנוק׳ מטלת׳ במקומה ה' ונכנסה היוד ונסתלקה דדכורא

 שחזרה באמת אבל לטולס ישראל ומביא שתלד כדי
 יהושט «י כמ״ש דנוק׳ מטלמא שהי׳ ליהושט אמ״כ
 ;המחשב׳ לטולם להביאו לו הירד וניחוספה לבנה כפני

י ת ל א ש  כתיב ולא כו׳ נון בן הושט אפרים למטה נ
 למטה כתיב מנשה ובנשיא יוסף למטה

 בס׳ סדיש והשבתי כו׳ סוסי בן גדי מנשה למטה יוסף
 יטקב בני שבטים שי׳ב ויבאו וילכו פסוק טל לק״ח

 דאויל נון בן בהושט ולכן ט*ש בהמרגליס נחטברו
 רק יוסף לסבור נצטרך לא בזוהר כמ״ש טילאה בסייטמא

 טצמו הצדיק יוסף נחסבר סיסי בן ובגדי אפרים לסבור
^ למטה וז״ש הוטיל לא ואטפ״כ החטא מן להצילו כדי ו  י

: מנשה למטה
ח ל ש י  טזיאל בן ביונתן כתיב כו׳ לחור משה אותם ו

 ארטא יח לאללא משה יחהון ושלח וז׳ל
 נון בן להושס משה קרא טנוחנוחו משה ממא וכד

 כו׳ זכאץ כולם אנשים טלם בזוהר סדיש ונ*ל יהושוט
 לארטא ישראל יטלון אי אמרי אלא דא טיטא נטלו אמאי

 רישק למהד זכינן דבמדברא רישין מלמהוי אנן נמפבר
 משה שסירב שמה ונודט ט״כ ט׳ נזכי לא ובארטא

 רצה שלא מסני היה למצרים הקביה ששלמו בשליחותו
 נודט כי סנוסנוחו גודל מסני הצבור פל להתמנות

 נחשב היה ולא מ׳ה ונמנו טיד מ״ה בבמי׳ היה שמשה
 אינו טנוה של המדה כי מדט וגם ואין לכלום בטיניו
 מסתכל אם אבל למפל׳ רק מסתכל כשאינו כ׳א באדם

 אדם רואה אם למשל ממנה יצא ממנו שלמטה למדריגה
 הוא נמצא טנוה בו שיש בטצמו ורואה טנוה בו שאין
 גמלה נמצא מגידו סל ימירה מפלה ft שיש מבין
 שם וסנה וזיל בט״ח שרמז אפשר ולזה הסנוה אצלו
 מ אין ולכן מכולם אחרון הוא המצח מן היוצא מיה

 נקוד׳ כמו הסחכלות בחי׳ ולא כו׳ הגל במי׳ לא
 גחי׳ סיג משם הי׳ הנקודה הנה כי טכ׳׳ל. הפינים

ושם השבירה גרם ווה מיש שם בהגיס כמיש רוח גס
מ״ה



לצבישלחצמחה׳
 המםם שזה אפשר לכן התקון גרם מ״ה ואנחנו ל׳ מ״ס
ח״ שאין  שהיא שבו הטנוה מל מסתכל שאין הסתכלות ג

 שהי׳ לכמו הדבר יחזור מסתכל הי׳ שאלו מכולם גדולה
 שהתפלל ארז״ל שמרט״ה בכאן לומר אפשר וזה כרל

 משה ויקרא וזה מרגלים מטצת יושיטך י״ה יהושוט טל
 מרגלים מחשבות יודט שהי׳ נמצא יהושט ט׳ להושט
 וחיכף ראשים שיהי׳ כבודם טבור א׳׳י טל דבה שיוציאו

 הצבור מל מלהתמנות ברח שהוא סנותנותו ראה ומיד
 הואינ ממדרגתו שנפל בטצמו וסבר הראשון בשליחות

ש טל התפלל לכן בטנוחנותו. שנסתכל וכיון שוטטד הו  י
 יהושוט הא אמר בדוחקא ר\׳ כלב כדין ודל בזוהר

 דשמשא מנהירו סיהרא דאנהיר טילא׳ בסייטתא אזיל
 משה היי לכן ממשה מקבל הי׳ יהושוט נמצא פ״ש ט׳

 במדרנתו אינו בטצמו שהוא הואיל יהושוט טל מתיירא
 ביונתן וז״ש טליו מתפלל הי׳ לכן בטנותנותו שנסתכל טון
 משה חמא וכד ארטא ית לאללא משה יתהון ושלח ב*מ

 דבה להוציא המרגלים מחשבות שראה ט״י ר״ל פנותטתו
ד  מהשררה ברח שהוא בטנותנוחו ונסתכל ראשי׳ שיהיו כ

 טליו שהתפלל ר״ל יהושוט נון בר להושט משה קרא
ל שלא ט  ושלא מטנותנותו ממדרגתו המקבל יהושוט י

. שררה לבקש מרגלים בטצת יהי׳
י ו5ו ח .כו׳ הארן טובה ויאמרו הארן מפרי בידם |

 יהושוט הא וקשה פ״ש וכלב יהושוט פרש״י י
 ויקחו בדברים כתיב ובן במדרש פיי כלום נפלו לא וכלב
 כו׳ ה׳ אשר הארן טובה ויאמרו ט׳ הארן מסרי בידם

 טכ״ל וכלב יהושוט טובתה שאמרו הם מי סרשיי
 הארץ דבת שהוציאו המרגלים שאר את מהם הזכיר ולא

 להם נתכפר ושכבר גנותם להזכיר רצה שלא אפשר
 בגנות לדבר שאין בס׳י שהובא וכמו במגפה במיתתן

 הארן ובזיון בגנות לשמוט להם היה שלא והוכיחם המת
ק ק כשבח י א  מי בודאי ט וכלב יהושוט כמ״ש ה

 מן בו יש דשמיא במילי בפרט מה דבר בשבח שאומר
 לכל ובז שמגנה ומי בפיו אמת ודבר המשובחות המדוח

 . בפיו ושקר המגונות המדות מן הו יש הוא דבר
 הזה הטם יאמר אשר לכל קשר תאמרון לא וכשרז״ל

 ויהושט כתיב והנה המנין מן אינו רשטים קשר כי קשר
 שבל פ״ד ור״ל ההם האנשים מן מיו כו׳ וכלב נק גן

 מגירו ומלק מלקו נוטל שומט ואינו מבירו אח המוכיח
ס  הטובה החי׳ נמצא ההם האנשים מן מיו וז*ש טדו

 והכתוב לבסון׳ וכלה יהושט אצל היס המרגליס כל של
 והרי כולם בלל ר\ו וכלב שיהושוט טחה משל מדבר

 לרמז ויש כו׳ טובה ויאמרו כף הארץ מפרי ויקמו סס
 צ״ט אפילו כו׳ לקרקס בממיבר נחנח הסאה ט*ז נמשגה

 כהלכ׳ שאמר שומסין לזה לבוז אומר וא׳ לחלק אומרים
 האדם אס שמחבר דבר היינו לקרקס המחובר ר׳יל

שמהם רפוס התאוות דהיינו קרקס וחומריות לגשמיוס

 שיטול ר״ל לחלק אומרים ציט אפי׳ לסבירות אדם בא
 החאוה את שמבזה לבוז אומר וא׳ ההוא בדבר מלק

 כן אינו ובדקל הדלית כהלכה שאומר שומט־ן לזה ההיא
 טיי למפל׳ אדם מחשבת את שמגביה שמיימי הדבר ר*ל

 אפי׳ הקרקס גשמיות מן ומודלה מוגבה ההוא שהדבר
 אומר וא׳ הדבר את שמבזים ר״ל לבוז אומרים צ״ט

. כהלכה שאמר שומטין לזה בו מלק ליטול לחלק
י  ממנו אלא ממנו חקרי אל וארז״ל ממנו הוא מזק כ

ח ?טל אפי׳׳ ט ש משם כליו להוציא יכול אינו ה טד  ו
 דרוס טיש אוכלי׳ רבו הטובה ברבות בס׳ בהפחקיח

ש התכמה נק׳ והטה׳׳ב האותיות נק׳ שכלים  החכמה טד
 ט״י הבירור נמצא אחהרירו במחשבה וכולם בים יבנה

טל אינו בטה״ה אפי׳ וז*ש בטה״ב. שהוא החכמה  י
:משם כליו להוציא

י ה נ  שראו פי׳ בטיניהס היינו וכן כחגבים בטינינו ל
 קטני הטנקים של פין בבח שלהם בבואה א״ט

 של טין בבת נראית אדם של שהבבואה כטבט הכמות
 קטן איש ריל ין1ן בת אישון נק׳ ולכן בו הרואה אדם
 ברא והשיי כחגבים קטנים לפניהם א״ט ראו כן כמו
 בצלם יתגאה שלא כדי פניו אח האדם יראה שלא

 הצדיק שמסון של בנזיר כמשרזיל פניו של ובדיוקנא
ת נשא בס׳ וט׳ל שלו בההבואה שהסתכל  זה דבר באדכו
 משה לו יש אזי אלקים בצלם מבירו של פניו וכשרואה

 ונחשב רואה אינו טצמו שבפני אלהים צלם אח כי מפניו
 וזו אלהים בצלם רואה מבירו ואח ואפס לאין בטצמו
 של טין בבח רואה חבייו בפני וכשרואה הבושה טיקר
 ויבוש סצמו שיקטן כדי מאוד קטן שלו הדוקנא מבירו
 לפירם א״ס רואה ר׳׳ל לפינים יראה האדם וזיש מפניו

 בו נמצא שהוא הצדיק ללבב יראה וה׳ כנ״ל. מבירו של
 בפ׳ן בזז מ״ש יו״ט בס׳ וט״ל בהלבב א׳׳ט כ״י ורואה

 ‘בטי טין כי פ׳ לפרש יש ופדיז ט״ש יטור השוחד כי
 לה׳ כי בזכרי׳ פסוק פי׳ זה ובדרו ה׳ אתה נראה

ם ׳א ובאו טכ״ל אלס טין  כנ*ל לסינים א״ט יראה ראי
 בסין טין לסינים אוחו רואה שהוא שכנגדו באדם ר״ל
 לטיני• נרא׳ ואינו רואה שהוא פי׳ וה׳ כנ״ל ז־ נגד זה

 הוא נמצא במרה כמ׳׳ש בו נראה כ׳י שהוא ללבב יראה
 :ציון ה׳ בשוב יראו בטין טין כי וזה בלביו׳.

ם1 ת  סר הם לממנו כי הארן טה את תיראו אל א
נאכלי׳ לממנו כי פרש׳י אמנו וה׳ מטליהם צנם

 טם באבן ירגמוהו הארן טס שפרש״י ט״ד וזה כלחם
 תמיד שממשבהם אותם ר״ל הארן נבראת שבשבילם

ה״זלא ד הארן רק בשבילם טוה׳ב נברא באהבחטו  סי
 צדיקים ובשביל טוה״ב ויטקב טוה״ז מלקו נטל טשו

 של שור ובמשנה וארן השמים נבראו בטוהיב שממשבמם
 של שנגח נכרי ושל סטור נכרי של שור שנגח ישרחל
כמו שזה התימה מן אין הרמב״ם כתב חייב ישראל

שהומר



ה ח מ חצ ל צלצבי•ש פ

מגרול הבטיח לפחות לאדס בהוחר דו שהואאכן  ולאטל
cכידוט להבט״ח גס ורחמים מסד בוה טושה רןב*ה 

 והאלשיך לישראל ממונם המיר גויס ויתר ראה כי ט״ז
 בטבור להס הי׳ לאי׳י ליכנס היראה שהטיקר במב

 והימה ט״ש אומות ז׳ של סאמס נתמלאה לא כי שחשבו
 נטל טשו טיד הארן נבראת שבשבילם ט״ד היראה

 טס את תיראו אל ואמם כלב אמד ט״ז טוה*) מלר!ו
ל הארץ  נתמלא שכבר כנ״ל הארץ נבראת שבשבילם ד

 שהשיב טי׳ד צומח ■ימדרגח זאת ממדריגה ונפלו סאמס
 יורד הגשם חוטאים ביא אס ובהמה אדם אפריקי מלך

 נמצא ממנה במדרגה גרוט האדם כי בהמה בזכות
 במו שהם הס לחמנו כי וזהו טכ״פ. צומח במדרגת הוא

 הבטיח באכילת שיש מה אכזריות בדבר שאין הנחם
 מטליהם צלם סר לז״א והאיך ומפרש הומר בודאי זזה

 דלמתא באתטרומא שהוא ימינך יד טל צ.ך ה׳ טדיש
 בהם שהי׳ כ״ז וזה כיחט הצל כמו דלטילא אמטרומא

 סאחם שנתמלאה טמה אבל הצל זה להם הי׳ טוב קצת
 דלטילא האתטרומא ר״ל אתנו וה׳ מהם הצל הלך

 תיראו אל ואמם א״י תיראו. אל לכן אמנו זה ה׳ שהוא
 טון ט*י טצמן שהח׳יי־ו ישראל טל קאי הארן טס את

 ולכן בשר לאכול אסור הארץ וטס הארן. לטס הטגל
 לרשת ראויס אינם ולפי״ז במדבר מאוה בבשר נאסרו

ק  בטיח ממדרגת נפלו כי מזה תיראו אל טמים ז׳ א
 הותר בודאי וזה .כניל הס לחמנו כי

ם ל ו א ה א״ל ארזיל כו׳ אני חי ל  משה למשה הקד׳
 מייני נפשי לטפר דבר!ה כתיב בדבריך החייתני

 נמשך אני חי ואולם פסוק כי לפרש ונ׳׳ל כדבריך.
 חי ואולם בדברך סלחתי ה׳ ויאמר שלמטלה אפסוק

 הדבור כי ידוט בי אני חי בדבריך כדבריך ור^ בו׳. אני
 ותרגומו חי׳ לנפש הארס ויר\׳ טד״ש ממי׳ הוא חכמה
 ולבן אדס של החיות הוא הדבור כח נמצא ממללא לרוח
דז בדבורו לאחר להחיות יכול ט  והחכמה פסוק יפורש ו

 לחכמה בטל שייך לא כי ט׳׳ז וקשה בפלי׳ את מחיה
 פי׳ ולכן קוממו שיטור בל של הבטל הוא החכמה כי

 בטלי׳ בי ול״נ במש״ל והבטל הפוטל הוא כי האב׳ט
ל מחי׳ ס׳׳ח מוסב ד  החיות של בטלי׳ אח תחי׳ החכמה ו
 למשה ואמר החיים וחי החיים מקור שהוא הש״י שהוא

 החי׳ כ״י החכמה בדבור משה נמצא בדבריך. החייתני
 טצמו שהדבור חיים ודבריו ט״ד וזהו המיות של בטלי' אח

 שהטפר נפשי לטפר דבקה וז׳ש שבו בחכמה מי הוא
 שדבריך כמו בדבריך חייני שבאדם. המיתה חלק הוא
 בדבריך שנבראתי נפשי את חחי׳ כן וקיימים חיים הס

 קהו פסוק יפורש וטד״ז וקיימים חיים הס ודבריך
 והוא נפש משיב ל׳ ושובו ה׳ אל ושובו דברים טמכס
 וכ״פ .ה׳ אל כ׳י נפש משיבי שתהיו ושובו וזהו החיות

עי־ז כ״י למטלה וחיות נפש משיבי שתהי' וחיו והשיבו

דז צריך דלתמא אמטרומא כי חיות לכס נמשך ט  אז״ל ו
ס׳ מסות בס׳ וט״ל המלך בחיי נודר כאלו הנודר  ולא ג

 ולחלישות בלב הוא הכולל והחיות ט׳׳ש. כו׳ דברו יחל
 שהלב סל נפש משיב שהוא וחזק חריך דבר צריך הלב

 כסיגוסיס החשובה כח וטיי מגבורוח ורפואחי בשמאלא
 וזהו הקביה כ״י מטלה של נפש נ ״ש הוא ובזטק׳
 אדם יטשה מה שאדל ט״ד באו״א בחזקה ה׳ אל ויקראו

 צדק מ*ל כן לד״ח אפי׳ יכול באלם טצמו יטשה וימי׳
 מדנרינו והיוצא .בזה מ״ש בדרושים וט״ל כו׳ מדברו!
ת טיי הוא האלם שחיות  אילנא השם מן ואו שהוא ד

ש דמיי׳ טד  ט׳ והחיימס אמת אות לי ונממס בזוהר ו
 אומסח ואולם וז״ש ט׳׳ש מלויין חיין דמממן י וא דא

 כל אח ה׳ כבוד וימלא ין ח לה נמשך ואיו שט״י ו׳ אלם
ד הארן  שהוא באלמיס באלים כמוכה מי שארז׳׳ל ט׳
ק כל אח ה׳ כבוד מתמלא ובזה ושותק גידופו שומט א  ה

 ששומס שם ה׳ שכבוד וגידופי׳ חירופים במקום ׳ אם
 לחרוסים מרגיש ואינו ששוחק אלם שורש וזה ושותק

 הרמות המטלות מן וזה ולגנות לשבח אצלו והשתווה
 מן שנטשה ואמלאהו סיך הרחב וז״ש . והמשובחוח

 ה׳ כבוד וימל״א וז״ש ה׳ ברכת מל׳א אל״ס אותיות
 בטבור הטמדמיך זאת בטבור ואולם וארא בפ׳ וז״ש

 הניל ו׳ אלם אותיות פי׳ שמי ספר ולמטן כו׳ הראוחך
 לנך זלחוזק לחירופך חשתי ולא הטמדמיך זאת בטבור

 מןוא׳׳ושל הנמשך כחי אח הראוחך בטבור בחי׳ לשני
 אותיות מן הנמשן־ הארץ בכל שמי ספר ולמטן אול״ס
 מרופים במקום אסילו ה׳ כבוד שהוא אול׳׳ס מן אלים

 באויא טוד כו׳ נוראומיו הן הן גבורותיו הן הן כשרדל
« משרים מדברון צדק אלם האמנם ש  טד*ש . ביא ו1מ

 מאותיות הוא דקסנות המוחין התחלת כי המקובלים
 משם הדבור לו ואחיבבא דבור לו מאלהיםואין אלים

 אמנם אס ור׳ל אמנה ל׳ אלם האמנם וזו מאלהיס ייה
 אמנם בקושסא תרגום אמנם הא^ אמנם כשאדם אלם

 אח״כ דקטנות מוחין לו כשבאים אמנה בטל שהוא
 משרים צדק מדבר הוא הדבור לו כשבא מדברון צדק

 דבר ודבר חפצך ממצוא בפסוק שייל וזה ב״א. משפטו
מז שבת כי מול. של כדבור שבח של דבורך יהא שלא ח  מ
 הוא והדבור י׳׳ה בשבח הן ו״ה אפי' כי כידוט י״ה בשם
 כתיב והנה בשבח הדבור לשמור צריך לכן י״ה משם

 אלם מוך פי׳ אלם גו ואמרו גואלם טליון לאל מהלות
 הוא אלם מילוי כי אלם מוך היה צדק הנק׳ הכלה כי

 למילוי לבא יבול אלם טצמו שטושה שטיי ר״ל צדק מספר
 נאלמה גוזזה לפני כרחל ט״ש רחל הנק׳ הכלה צדק שהוא

 שהוא אבא יסוד משפט כשנממלא׳ הדביר לה בא ואח*כ
ת בחי׳  לאל מהלוח באויא .במדרשים וט׳׳ל כידוע ד

 דומיה לך וכן ושותק שומע שהוא טיד גואלם עליון
ש באו׳׳א תהלה. האיץ על ואמה בשמים אלהיס חז״ל טד

פ״כ



חצמחה׳ ל לצביש
ס דבדך יהיה ט»ר  למעל: שבחלשים מלש ׳ אס מעמי

 כשהנכור כ״ש לא הגבור על החלש אימת למנוה וגמר
חוור! לשון אל עליון לאל ודש למנוה וחלש גמעלה

עליון שהוא וכ״ש
ן1 ח ו מ  במגפה רעה הארן רבת מוציאי האנשים י

 ההגונה מיפה באוסה סרש״י ה׳ לסני
 לשונם ונשחרבב בלשון חעאו הס מרה כנגד מדה להם
 טבורם לפיך ובאין מלשונם יוצאים ותולעים טבורם עד
 . סיהו עליו ארף כי בס׳ אחר במקום עד״ש ע״ש כו׳

 ע״ש כנ״ל הטיבור די היה ושתיה אכילה של ן והענ
 נכפה למה ושפיה אכילה על הוא המכוון הפכלית דאס
 כמשרדלנפתח הסיבי־ שהוא אמך בבטן לך שהיה סיך

 לדבר הוא שבאדם והס״: ע״ש. הפתוח ונסתם הסחוס
 ויש ד״ת פה לעמל יולד לעמל מדם כמשרז״ל ד״ת נו
ש התולעת כח בו  יעקב תילעת תירא אל רדל עד

 אלא כחם אין ישראל כך בפה אלא כחו אין תולע מה
 התולע כח מתגבר לה״ר ס״ו בו וכשמדברים נסה

 וימותו לה״ר שדברו במרגלים כחן וזיש כידוע הטמא
 ההגור ובמיפה הראוי כו׳ במגפה רעה הארץ דבת כו׳

 שבהם שהלשון רומז טבורם עד לשונם שנשחרבכ להם
 וחולעי׳ הטבור רק א״צ ושמיה ולאכילה אצלם מיותר הוא

 ה׳ לפני וזהו שהתגברו התולע כח אותו כו׳ יוצאים
מ מדה ההגונה מיפה נאומה  רשעי׳ של הדבור וכן כוי כנ׳

 פסח בדרו׳ עיין מטבורן שיוצא נראה מפיהם היוצא
 ע״ש פה דבור אלא לישעיס צדיקים בין אי! נמדרש

דז ע  אם יודע איני יולד לעמל אדס רדל דברי יפורש ו
 עליו אכך! כי אומר כשהוא פה לעמל או מלאכה לעמל
 אם יודע איני ועדיין נברא פה לעמל אמר הוי סיהו

 ולילה יומס בו והגית ת״ל רס ת לעמל או שיחה לעמל
 אכילתם בעבור תיוחס מבקשים הרשעים בס׳׳י עד״ש

 וסיוחם חיותם בעבור אכילתם מבקשים והצדיקים ומשקם
 נמצא ותכלית פועל יש דבר ש'כל וידוע הש*י נעבור

 ושתיה והחבילה הפועל אצלו הוא החיות הרשע אצל
 וכל ושתיה האכילה להיפך הצדיקים ואצל המכלית היא

 שלו המלאכה רוא והתכלית הפועל הוא בכללו הסה
 איני וזהו . הבורא עבודת דהיינו ההוא בהחיות שמושה

 הפועל נק׳ עמל ר״ל נברא מנתכס לעמנ אס יודע
 האכיל' דהיינו הפה היא והתכנית הפועל היא והמלאכה

 הפוסל הוא שהפה ר׳יל נברא פה לעמל או כו׳ ושתיה
 להיות המלאכה צריכה ולסי״ז המכלית היא והמלאכה

 וע״ז הפועל מן לתכלית יתר,ן כמו מהסה במעלה גדול
 פה לעמל אומר הוי פיהו עליו אכף כי כשה״א משיב
 מצינו בחי׳ באיזה שקשה רק הפועל הוא והפה נברא
 מצינו אבל תכלית שיהי׳ מלאכה איזה פועל הסה שיהי׳

 בעצמו וזה מדבר שהוא מה הבע״ח מן לארם 'תרו! שיש
והדבור זה דבר המעל הוא ופה שלו המלאכה הוא

 על לומר נוכל לא כי הפועל מהפה במעלה גדול הוא
 עם משתוה הוא בזה כ ושותה איכל שהוא המלאכה

 הפועל מן לתכלית יתרון ומה מדברים נם שא הבע״ח
 יודע איני לז״א משובח שהוא הדבור על נומר ומוכרח

 שיעמול העמל הוא מה אותו ר*ל כו׳ שיחה לעמיי אס
 יומם ולילה יומם בו והגיח ת״ל תורה או שיחה ו בם
 ר״ל כידוע השכל חשכת נק׳ ולילה הגדוצ השכל נק׳

עמל בעמל שיעסוק רהוי  והגית שיקיים רק שיחה תו
 מחשבתו שיהי׳ ור׳ל מלאכה שהוא שיחה עמל נקי ולזה בו

^ ית׳ בו דבוקה  דגריסנא אורייתא וושרז״ל דבוריו ב
 עצמו שמדבק שע״י ור״ל בלילה לי מנהרא הות ממה ב

 יממא הנק׳ הגדול השכל שהוא מורייתא ע׳׳י בהבו־ח
 שלא שיחה הנק׳ השכל החשכת את בליל׳ לי׳ מנהרא

 כידוע להש״י בה עצמו שידבק רק ח׳ו בטלה שיחה תהי׳
 והקיצות עליך תשמר ובשכבך אותך תנסה בהתהלכך ו׳הו

 בכל בהש׳׳י יתדבק התורה שע״י ר*ל חשיחך א ה
 התורה לשתה״ רק ושיחה ושכיבה בהליכה תנועותיו

 ב*ר חמא א״ר בש״ס ואיתא כו׳ בו והגיח כמ״ש לש״ש
 יעסוק הוא ת״ס אם לה״ר מספרי של תקנתן מה חנינא

 ל ישס היא ע״ה ואס ם חי ען לשון מרפא שני בתורה
ף שנ׳ זו דע ס'  אמר בריח אבא ר׳ . רוח שבר בה ו

ד כרתו שכבר תקנה לו א! סינר  יכרת ברוה׳קשנא׳ ה
 ע״ש משיש סייג הק׳ בשער בריח עי׳ עכ״ל ו׳ כ ה׳

 הרמ״ח המחנים שהאברים וויסל חיים ר׳ הרב עדיש ול״נ
 ושסיה האבר לאותו המחייחסו׳ פרטיות ממצו׳ ניזוני׳
 הצינור יסתום אזי ל״ת על וכשעובר ל״ת נגד גידים
מ לגמרי יוסר שלא אף שכננדו האבר ומתיבש ההוא  מי

ס מעשה שכל מזה היוצא ע*ש מחיבש  מכפרת אינם מי
 להל״ת המכוון הצינור נתייבש שכבר ל/! עבירות על
 גם ומרפאת מרפא בשרו ולכל בה דכתיב התורה רק
 רק העבירות כל טל מכפרת התורה ולכן הגידין אס

 הלית סבירות עיי הגידין שיתייבשו להיר סבירות
 יפסוק ובמה עצמו הלשון שהוא האבר עי״ז ונתייבש
 כמיש בתורה אף תקנה לו שאין מסתברא והי׳ בתורה
 הוא תורתו כי כו׳ חקי לספר לך מה אנהים אמר ולרשע

 לשון מרפא פסוק רחב*ח מצא ולזה בעלמא. הסיר רק
ד בה בעסקו מרפאת התורה שאעפיכ ר׳ל חיים ען  ו

 האבר הוסר נמצא כו׳ כרתו שכבר מקנה לו אין אמר אבא
 בכל משאיכ להרפא במה פה לו ואין וכל מכל ההוא

 וספיז כנ״ל. לגמרי האבר הוסר שלא ל:רפא יוכל ל״ת
ע נגד לה״ר שקשה משארז״ל יקשה לא  ועיז וש״ד גי

 יכולה ב״ד ומיתת כריתות שהם אף אלו כל על דהנה
 נכרתין טלם אין ידו ועל שלם כשהלשון לכפר התורה

 שלימים האברי׳ ששארי אף נכרת עצמו כשהלשון אבל
 יכוין אבא שד ואפשר להתרפא במה להם אין מ״מ
טל בע״מ בס וכמ״ש האי״ן לשער שיגיע תקנת צו אי״ן

מי׳ש



ח8^צמחה׳ לצביל
ר דור מ*ש מ מ ש ע״ש כו׳ לעוס״כ סלק להם אין ה  וטד
 כאי״! טצמו שמשים כמי אלא מתקיימים ל״ת אין מ״ל

 כריא׳ נטשה א)י איין הוא אם כי מכפרת התורה וכדיז
 ואסשר .כארן חדשה נורא אנכי הנה כמ״ש חדשה

 מה תקנה לו אין סיפר מ״ש לדקדק דיש שיכוין טוד
 לה״ר מספרי של תקנתן טל דהא סיפר כמלת חידש
 מוטלת תשונה המכירות כל טל דהנה דה״ק אלא קאי.

 ט״י כי התשוכה כפני טומד דכר לך אין כמשרו׳ל
 זכיות נטשין ומאהכה שגגות נטשה מיראה התשיכה

 אין לה״ר דכרי אכל המצוה למקום המכירה את ומטלה
 ואמת כמ״א זה סל וכמ׳ש כטולם טלי׳ שום לסם

 הלה״רטצמווהדכורי׳ אכל לכפרה לו מוטילה שהתשוכה
 והוא תקנה לו אין סיפר וז׳ש תקנה להם אין ההם
 של כתקנתן מדכר חמא ור׳ יפלו הראשונים הימים ט״ד

 כי ואיבה ר״ת הזה במדבר יפלו אתם ופגריכם כתורה תקנה להם שיש המספרים הבטלים
 מקיר גבוה ממחצב היו המדבר דור

 י' בתוספתא קס״ד טמוד קדושים בזוהר ש’כמ האהבה
 יה״ו הרי ומצות מורה ו׳ אהבה שבשם ה׳ יראה שבשם
 אמרו והס י״ה בן כוי להי ארם בניס נאמר ובג*כ

 ונידונו זה בתחום שנאה והכניסו כו׳ אותנו ה׳ בשנאת
 וטקרב שר^ נחש מקום רמדבר בטפר זוהמתן להתטכל

ת איבה להם וגרמה אשית ואיבה בה שני  ת ר ארי
 פ׳ וז׳ל אי׳ ובזוהר איבה ר״ת הפיר בדד ישבה איכה
 מסרונין דכו*נ כליל יצה״ר דא פגריכם מאי קס״ב דף שלח

ט דאית  בקודש סליק ולא לחסרונא תדיר נמית דיצהיר ב
 ולאמטלין תדיר מורידין במסאבא מורידין ולא מטלין
ס׳ד  פגרו אשר כד״א דלטן חסרונין פגריכם אקרון ו

 ולא יפלו דכתיב יוכיח דקרא סיפא הנחל את מטבור
 ושם פגרים אינו! יתמו הזה במדבר וט״ד תפלו כתיב
 מטלמא פגרים לאינו! לשיצאה דקב״ה דרטותא בנין ימותו
 ט׳ יפלו ופגריכם הל״ל לפ״ד קשה ומ״מ טכ״ל לסולם

 א״ר בטנין נשא בס׳ למטלה טד*ש הטנין אך אתם ולא
א נזיר אשם ט׳ הצדיק שממון  משם והמולה ט״ש כוי פ׳

 לו מגמת ההנאה מסיתו שהיצהיר מה חושב שהאדם
 באמת ופגריכם וז״ש כרל. חסרון לו שמגיט הוא כן ולא
 במדבר יפלו אמס שזו חושבים שאת' רק פגריכם הוא

 יפורש וטד״ז אחר דבר ויצה״ר אחר דבר שאתם ותראו
 הקדושה במדת שאוחז מי כוי קדושיו הי את יראו הפי

 קדושה יאיר בן פנחס ר׳ שמנה רמס מטלה ורוא
 להקדוש׳ ונכנסתי הואיל יאמר שמא טנוה לידי מביאה

 מטלי! כי ההוא מהדרגא אפול לא כי להיראה א״צ שוב
 והטטם קדושיו ה׳ אס יראו לז״א מירידין ולא בקודש

 וחלק פנייה איזה שיש אפשר ההוא בהקדושה שגם
 צריך לכן מטלי! ולא ומורידין מסאגא והוא להיצה״ר

לחקרו יכול יצה״ר אין הרוממת וביראת ליראה תמיד

 הנקרא הנ״ל ר״לטצה״ר מחסור אין ט וז״ש ולהורידו
. לחיים ה׳ יראת ז״פ1 • ליראיו חסרון  דבר אשר האלה מצות כל את תמשו ולא תשגו וכי

 משה כיד אליכם ה׳ צוס אשר כל את משה אל ה׳
 לדקדק יש . לדורותיכם והלאה ה׳ צוה אשר היום מן

 טסמ״ש ויתורצו טליהס טיין אלו בפסוקים הל׳ בכפל
 המשני ט״ד ט׳ מסיני מורה קבל משה במשנה באריכות

 והלומד וללמד ללמוד בידו מספיקין ללמד ט״מ הלומד כל
 משם סטולה הפי׳ שמואל במדרש וט״ש כל׳ למשות ט״מ

 ואפי׳ כלום אינו למשות ט*מ שלא שלומד מי שבודאי
 המור• מצות רוב שיש מפני כך הפי׳ ונ״ל ט״ש. נק׳ רשט
 שלומד התורה ובלמוד לבדו לקיימם יכול אדם שאין

 המוסק כל טד״ש טשאם כאלו לו נחשב האלו המצות
 מי מזה ויותר כו׳ טולה הקריב כאלו טילה בפרשת

 לקיימם יכול אין שהוא שאף ללמד כדי לומד שהוא
 ההזדמנות ריבוי ט״י ממנו התלמידים אותם מקיימים

 וז״ש לקיימם. יכול אי! לבדו שהוא המצות אותן לידס
 מספיקין ללמד ט״מ הלומד כל

מי ט׳ במס׳ וטי׳ הג״ה  כוונתו כל סוף שסוף מ
 ט*מ והלומד המצות שיקיימו דק״ט יבמות

 במצות תמיד שסוסק ר״ל למשות סצמו ולתוקט בד״ר
 לטשותם יכול שהוא הלבנות לא ט״ש הלכה לדבר

 מצפ׳ לקיימם יכול שאין ובמצות מגמר דקא צריכא
 ויקיימ׳ לידו הש״י שיזמין תמיד וטבדי ואזלי לאחריני

 תמיד ולומדם במטשה בטצמם לי׳ אית דתימא מהו
. כו׳ ללמוד בידו מספיקין בזה קמ״ל לדידיה אגרא

.כוונתו כסי לו שטושין ולמשות בזה ט״ש
 התורה קבל משרט״ה והנה

 כמשז״ל בממש׳ נסצמו המצות כל שיקיים לפשות ט״מ
 לא לבדו שלמשה ראי׳ ופוד משה זת מצות יקח צב חכם
 האזהרות כל רק הממש׳ טל להזהירו הש״י צריך הי׳

^ כלל דרך  טל הש״י שהזהירו נאמר וביהושט ישראל ל
 למטן כו׳ יומס בו והגית יהושט בס׳ כמ״ש המטש׳
 את משה לו כשמסר במחל׳ כי ט׳ לטשות תשמור
ה  הש״י הצריך לזה כנ*ל ללמד ט״מ לו מסר הסיי

 כניל בטצמו בממש׳ לטשותם ט״מ שילמוד להזהירו
 ט״ט שקבלס ד׳ל לסשות קבלה ל׳ תורה קבל משה וז״ש
 הש״י לפני משה שאמר טדשרז״ל מסיני בטצמו ותם לטש

 ולא אמרת לי לך יהי׳ ולא אנכי כשאמרת המגל בממש״
 אח״כ שקבלו ישראל כן ולא מסיני קבלם שהוא נמצא להם
 התור' כל פי׳ ליהושט ומסרה רבים בל׳ להם שני מה

 בזה ושייך לישראל ללמוד כדי ליהושט מסרה קבל שהוא
ד. הנמסר כדבר מבלהס״יגרק מסירהשאינ> ל׳ לי ד  מי

 לא אבל התור׳ כל לכולם שמסר כו׳ לזקנים ויהושט
 לקיימם שיכול לכאו״א רק לבדו לו שנמסר׳ כמו לכאו״א
קנלו שלא מפני קבלה ל׳ לא בהם נזכר לא לזה בממש׳

ק״א
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 קנלה לכ״א שנמסר מה מסני מסיר׳ ל׳ ולא כולה נ״א
 נממענוו שאז ומפני לאנכה״ג מסרוה ונביאים כניל לממש׳

 ל׳ בהם ול״ש ט״ש שבאבוס מבחר בס׳ כמ״ש הלבבות
 מצות כמה הי׳ כי מסיני א׳׳י מסיר׳ ל׳ רק כלל קללה

 לא״י שנכנסו ואחר לא״י שנכנסו מד מסיני משה ש־,יים
 בשר ומצות המשכן מצות כגון המצות אלו נהגו לא

 מסיני, כא״יוו״ש נהוגים כאינם מצות גאלו וכיוצא תאוה
 בשמת לטשותם טצמו על קבל בא״י הנהוגים המצות ואן>

 אתכם למדתי ראה הפסוק פי׳ ופריז מסיני מקבלה
 בקרב כן למשות אלהי הי צוני כאשר ומשפמים מקים
 אמר למס וקשה לרשתה שמה באים אתם אשר הארן

 בם׳ כמ״ש אלהיכם ה׳ אמר ולא אלהי ה׳ צוני כאשר כאן
 ע״ד ונ״ל כו׳ מלהיכם בה׳ הדבקים ואתם ממנו שלמעל׳

 זכה לא דמשה משום אלהינו אמר דלא ומה וז׳׳ל סזוהר
מ״ד לארעא׳ למיעל  כמי דומה בח״ל הדר כל כי אלהיך ו

 מסיני תורה קבל שמשה וידוע מ״שי כוי אלוה לו שאין
 לישראל ומסר׳ ולקיימ׳ לעשות׳ אומה ע״ע שקבל ור׳ל
ע קבל בארן הנהוגות מצות אפי׳ המצות וכל  לעשות עי

 בו הי׳■ ולכן לא״י יכנס שלא עליו שיוגזר ידע לא שהוא
ח  הדבר׳הנאמרי׳ ערבים כמ״ש הקבל׳ כח ע״י המסיר׳ נ

 ציוני כאשר כו׳ למדתי ראה כאן שדייק וזו סושיהם מסי
ל י  קודם אלהי ה׳ בעודני ר״ל אלהי ס׳ לעשות שציוני י

 בקרב כן לפשות שסיים וזו לאיי אכנס שלא עלי שנגזר
 ממני לקבל תוכלו ולכן כניל כן אעשה שאני הארןריל

 שב׳ דבאמת מהנ׳ל העולה בארץ התלויות המצות גם
 רק הקבל׳ הי׳ לא לך יהי׳ ולא אנכי הראשונות דברות
 שמרע״ההי׳ רק ע״ע לקבלם יכול הי׳ הוא כי לבד למשה
ם ונאמר כנ׳ל ישראל כל בעצמותו מלל  שיקבלו להם נ

 וכי על והנה לקבלם מוכן שהי׳ משה באמצעות עליהם
ש', כו׳ מדבר הכתוב בע״ז חשגופירש׳׳י  וכי וזיש ע״

 פ׳• איזה משז״ל על רומז המצות כל את תעשו ולא תשגו
ד גופי שכל שבחור׳ קסנה ו  לרטך ואהבת בה תלוי' ח
 הכוללת המצו׳ אותה מקיימים שאינכם ע״י לכן כמוך

 ועיין כנז״ל למשה רק נאמר׳ לך יהי׳ ולא אנכי גם אזי
 ור״ל משה אל ה׳ דבר אשר וזה משיש בזה יתרו גס־
 אבל בסינ* רק וזה באמצעותו יקבלו ושישראל למשה רק

 אל דבר כמיש משה בשליחות ע׳ז על כ*פ נצנווו לאחיז
 ר״ל . כו׳ אשר b אח נאמר ישראל שלכל ובפירוש ביי

 בה והמוד׳ המצות הכל שקולה היא ע״ז של זו דמצוה
 מצות שנצמוויחים מה נמצא וכסרש״י החור׳ בכל ככופר

 שמצו׳ תדעו וזיש זו מצוה בלא להיות יכול לא אחיז
 ה׳ דבר אשר הוא כי אחס שפנוודם סוברים אתם אשר זו

 צוה אשר כל אח ההוא המצו׳ כי הוא כן לא משה אל
 ה׳ צוה אשר המצות כל כוללת שהיא ר״ל אליכם ה'

 ה׳ צוה אשר היום מן ב״י אל דבר כמו במרוש אליכם
ל והלאה מן לדורותיכם בסי׳ צוה אשר המצות אותן ד

 נדרי׳ במס׳ עי׳ הגיס
 אריי ל״ח דף

 לא בחמלה בריח
 אלא התורה נימנה
 שנא׳ ולזרעו למשה

 מה לך פסל לך כתב
 אף יהא שלך פסולשן
 תהא שלך כתיבתן

 נוובח בה נהג ומשה
 לישראל ונתנה עין

 אומר הכתוב ועליו
 יבורך הוא עין עוב

 לדל מלחמו נתן כי
 ואותי חסדא ר׳ מחיב

 ההיא בעת ה׳ צוה
 מקים אתכם ללמד

 צוני כאשר ומשסטיס
 אוחי ומשני אלהי ה׳

 כו׳ לכם ואני צוה
: וצ״ע ע״ש

 מייבין בודאי והלאה ההוא היום
 המצות בכל כמו זו גמצוה אמם

מצו׳ קבלתם שלא שתאמרו אף
מ כנ״ל מסיני זו פליכ׳ חלה מי

 שקבלתם והלאה ההוא היום מן
:מצות שאר עליכם . משה אל ה׳ דבר אשד

 לך יהי׳ ולא אנכי סרשיי
 דבר אחת שמענום הגבוי׳ מפי

.עכ״ל שמענו זו שחים אלהים
 מסנו אל בדיה קדושים בם׳ פי׳
 על שם עדיש האלילים אל

כו׳ עשו רעות שמים כי הילקוע
 בפסוק נמצא אחר בלשון ע״ש•

 כל את תעשו ולא תשגו וכי
 אל ה׳ דבר אשר האלה המצות

 שוגג שייך איך כי פי׳ משה
 ולא אנכי הא׳ המצוי שהוא בט״ז
 המדרש ע״ד הוא אך .לך יהי׳
 אנכי אמרח לי משה שאמר הניל
הי' ולא  אשר וזו להם. ולא לך י

 דבר למשה שרק בזה שימעה ר״ל משה אל ה׳ דבר
 שהזוהמא ידוע כי להם ולא אמרח לי מרע״ה מיש ופי׳
 של זוהמתן שפסק׳ אף ולזה אחרי׳ אלהים מצד היא

 לגמרי פסקה למרעיה רק פסקה לגמרי לא בסיני ישראל
 מרעיה רק לקבל יכולים הי׳ לא לך יהי׳ ולא אנכי ולזה
 כולם העדה כל כי שאמרו קרח במחלוקת ולכן לבד

 ה׳ אנכי בסיני שמעת׳ לבדכם אתם לא ופרש׳׳י קדושים
 חעא יהי׳ שלא מרעיה ונתיירא שמטו העדה כל אלהיך
 פניו על ויסול משה וישמע וזו חיו וניער חוזר העגל

:שם שפרש׳י וכמו . בשגגה במעאה השוגגח הנפש על הכהן ובפר
 עולה תלמוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי עדשרז״ל

 שהיא שסובר אביו שמכה שוגג יש כי במדרש וכמ״ש זדון
 אביו שמכה שסבור שוגג ויש גמור שוגג זה אביו אינו
 לימוד עיי למידע דהרל זדון עולה השגג׳ זה אסור אינו
 ופרש׳ בזדון. כששוגגת ולא בשגגה בחמאה השוגגח וז״ש

 עיז עובד רש ע״ש שסרש״י וכמו כניל בע״ז מדבר זו
 עובד ויש . כו׳ לך יהי׳ ולא אנכי למד שלא זדון עיי

 דוקא. בשגג׳ וז״ש הוא מותר שסבור לפעור עצמו ססוער
ר ב  ועשו הליל קשה ס׳ ציצית להם ועשו ב״י אל ד

 הכונס על רומז אך להם ול״ל כו׳ כנפי על ציצית
 כמו שפרש״י הש״יכמו על הסתכלות לעצמם שיעשו

 ולזה ראי׳ אותיות יראה כי הש״י אח ליראה כדי כו׳ מצין
 המצו׳ עיקר כי הציצית מן פעורה בקופסא מנחה אס

הלכושי היינו לדרתס בגדיהם כנסי על דייקא הואלהיס
אוי
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 ושמרו «ל סוהר שסי׳ כמו לדרסם דרכגי ״
יי ה שיהי׳ שהוא חשר נררסס השכח אש למשוח : ר  ד

 אור לכושי מר5לפ שימשו ר*ל לדרחם כאן וכן |שכח
א המולמיח, הדירה שהיא דרחם’ מד כ  לדור דללדרתס ו

 מן חם אוהלים יושכ חם איש וימקכ שג׳ יפקכ זה ^ם
 צורא הוא יפקכ שמדח סי׳ טכ*ל הגזל מן חם המכיר׳

 • הירא׳ סולם הוא והציציח כו׳ המקום נורא מה _׳ש
 שהוא מפני מם נקי ולמה יטקכ זה סם לדור לדרחם י

 ומ׳׳ד חו״ג מדוח נ׳ וממזג שמנזכר אוהלים .שכ
 הא הקכ״ה אמר מחמוסט הי׳ הפולם הנפלם המדרש
 מני׳ למיסק זמין ישמפאל הא מני׳ למיפק זמין *כרהם

 מני׳ למיפק זמין פשו הא מני׳ למיסק זמין יצחק הא
 וישמפאל הפרי הוא החסד שהוא שאכרהס הפנין ומוכן

 יצחק וכן ניאוף והוא רפה אהכה והוא הקליפ׳ הוא
 הוא ויטקכ וגזל רציחה והוא הקליפ׳ הוא ופשו גכורה
 הקליפוח אח ומשכר כיחד מחו״ג שממוזג שלימה מפתו
 הגכור׳ ככח משכר הנ״ל רפה האהכה אח דהיינו הנ״ל
 .שכו החסד ככח כהפכו משכר הנ״ל רפה ור\רא׳ שכו
 וזה הגזל מן מם ככ״ל כאוף ר״ל הפכיר׳ מן מם וזו

 כו׳ ציציח פל ונמנו .כדל אוהלים יושכ שהוא כשכיל
 ורקיפ לרקיפ דומה וים לים דומה חכלח ארז׳׳ל מכלח
 אשר מיראו לא הממני וזיל כמדרש דאיחא סי׳ לכה״כ
ל שמחי  כפכטו ורוצה הפולם מכל גכוה הים לים גכול מ
 שכ החול הגכול אח שרואה וכיון הטולס כל אח להציף

 וירטשו כמ״ש יטל ואינו שמצפטר אלא פוד ולא לאחוריו
 להש״י הים טכודח נמצא פכ׳׳ל. יכולו ולא וימגפשו

 ואימא שמצעפר אף כמפשיו שמוכרח הירא׳ פ*ד הוא
 חמה הגלגל שינה שמא וכארן כשמים הסמכלו כמדרש

 שנא׳ ששמח אלא סוד ולא למזרח ממפרכ חזר ושמא
 השמי׳ פכודח נמצא כו׳ כגגור ישיש כו׳ יוצא כמחן והוא
 מחמח הוא ושוכ רצוא החיוח ואי׳ וכאהכ׳ כשמח׳ הוא

 מן ושכים אהכ׳ מחמת להסתכל שרוצים וירא׳ אהכ׳
 הוא כן המדריגות סדר ולזה כו׳ ונשא רם מסחד הירא׳
 שמצפפר אף שירא לים דומה התכלת והיא הירא׳ מחלה
 כשמח׳ שפוש׳ לרקיפ דומה שהוא לאהכ׳ כא ואח״ז
 שהירא׳ לירא׳ קודמת אהכה וירא׳ לאהכ׳ כא ואח׳׳ז כנ״ל
 דומה וזו מאהכ׳ גדול׳ שהיא כידופ הכושה יראת היא

 לציצית לכם והיה וזו כנ״ל ושוכ רצוא שהחיות לכה׳כ
 את טכדו כשתקיים ור׳׳ל שמח׳ אלא אינו והיה כמ׳׳ש פ׳׳ד

 ג*כ ותהי׳ כנ״ל לים הדומה התכלת שהוא כירא׳ ה׳
 למדת וחכא לרקיפ שדומה כשמח׳ ה׳ אס פכדו מקיים
 לנוכח פמכם שאדכר תגרם השמח׳ ר״ל ור\ה וזו אהכ׳
 לשון להם ופשו אמר לכד כירא׳ ממחל׳ כי לציצית לכס

 וכשאוהכ המלך מן פצמו להסתיר הירא׳ דרך כי נסחר
 הש״י פל מוסכ אותו וראיתם וזהו להמלך א׳׳פ מחכר

דל לסם ופשו אמר שכתחל׳ ופל ראיה אותיות שירא׳ י

 וסי׳ אמר ואח״ז הסתכלות לפצמס שיפשו שפירושו ציצית
 פסמ*ש יכואר להסתכלות א*פ שיפשו משמפ לציצית לכם

 פין אין הגשמי שכאדם כו׳ רואה פין שמואל כמד׳
 רוא׳ הוא האור ופ״י פינו טל מכהיק שהאור רק רוא׳

ש כזה הנסקותא ונרא׳  אדם שאין פטם הפלוסופים פד
 והוא המקומות בל מלא שהאויר מסני הארר את רואה
 פל מ׳׳ש ופ*ל .אומו לראות א*א ולזה הפין טל מונח

 א״א לכן מלכהיכ שהשכינה כו׳ לנגדי ה׳ שויתי ססיק
 אין הגשמי שאדם כך הוא הנ״ל הנפקיתא ולזה לראותה

 . הנפלם האור מן שרואה רק הפין כטצמות אור לו
 מפני רואה אינו ממש הפין פל מונח דכר אם ולזה

 כטצמות אור לו הי׳ אם אכן האור. לכין כינו שמכדיל
 יראו כפק טין כי וזיש האויר. אח גם רואה הי׳ הטין
 כל וממלאים משופפים ה׳ שפיני אף ור׳׳ל כו׳ ה׳ כשוב
 מסני יראו אפס׳׳כ ממש אדם הפין פל ומונח הארן
 . בו׳ בפין פין בי וזו הטין בפצמוח אור להם שיהי׳

ל ציצית להם ופשו לחוד כיראה בחחלה וזו  שימשיט ד
 רק להיות יכול לא וזה הש׳׳י פל ידו פל שיסתכלו אור

 יוכלו לא כקחב כי לי נראה ה׳ מרחוק פד׳׳ש מרחוק
 בשיבא ואח׳׳ב . בטצמותם אור להם שאין מפני לראות

 לציצית לכם ור\ה אמר מאהבה שהיא רקיט למדריגת
ט׳ דהיינו להסתכלות א״פ דל/שתפשו  בפצמוחיכ׳ אור שי

 כל את וזכרתם כנ״ל מקרוב אוחו וראיתם וטי״ז כנ״ל
^ שהוא הקלים׳ מצד בא שהשכחה ידוט כי ה׳ מצות  מ

 ית׳ בו דכוק אדם אם ולזה החכמה לכין כינו מכדיל
חד חמורו ולא כו שולפת שכסה אין מכדיל מסד כלי  א

 כנסן ארן אח ויתורו יי שלח הזוהר פד״ש כו׳ לכככם
 המפפ רפה אם היא הסוכה הטליונה הארן היא כו׳

 רק כו׳ חמלה הרט למדו כחו״ה טד״ש וזה רכ אם הוא
 כמי׳ הוא ומשה כהשכל פו״ר לדפח אם כי אינו שזה

 . כד שלח מרצה אם לדפמך ולז׳א השכל מן הטליונה
 יחדבק שלא מפני להלב הרט אח להוריד אסור אכל
 ממורו. ולא וזו בלב הוא ויראה אהכה טיקר כי כלכ רס
ל  חמורו לא בלב אמנם בשכל פו״ר לחור שמומר אף ד

ד כנ״ל ח  הפין פרש׳׳י לפי פיניכם ואחרי לכככם א
ש איפכא הל״ל חומד והלכ רואה ד ט ך  ס׳ נשם לטיל א

 שפוכר מי נמצא פ׳׳ש פוכ ופשה מרט סור כחי׳ פ׳׳מ3
 הדם המכיאי׳ שהם דופקים גידים בשס״ה הוא מאהכה

 שהאכרים יש כרוחרות כן כי האיכרי׳ אל הצכ מן
 אחר חומד שהלכ להיפך ויש הלב הרהור אחר הולכים
 . להלכ הדם שמכיאים השוקפי׳ כמו וזה הטין ראיית

 הלכ הרהור אחר הולך הפין אם מאוד ממור וידופשזה
 פיציב׳ ואחרי לבככ׳ אחרי וזו האלשיךשם כמ׳׳ש לפבירה

 השוסס בכח הדפת כמוח לחור שמצוה יופר והמחוור
 בהשתוות אצלו שהדכר כזמן זה אך כנ״ל. וסוב רט לדפת

במות להבחין יכול אז לרט נלב חמרה שום לו ואין



לצבישלחה צמח
 סרט את כלבו חמר כשכבר אבל לרט. טוב בץ הלפת

 ולא וז״ש הרטח במוח אפי׳ בלל להבחין יכול אינו אזי
 אחרי לבבכם אחרי הרטח במוח אפי' סי׳ כו׳ ממורו
 פי' אחריסם זונים אסם אשר וז״ש שבלבבכם הממד׳

כוי. ה׳ מצוח כל אח וזכרמם כוי. ציציח להם ועשו : השלם הדטח ולא הזנוס בא והטין הלב של אמריהם
 זה י5לס זה ושפלוח הטנו׳ מרוח בהם שיהי׳ ר״ל

 זה נגררים שיהיו ציצים א״פ שיטשו ר״ל ציצית להם וזהו
 אנשים טשר והחזיקו וט״ר .בגריהם כנפי סל זה אחר
ד איש בכנף הו  בשיפולי נקטי הויח המם הויח אי ופ׳׳ר י

 ואהבת מצות בוראי מקיים הטנו׳ מרח וט״י כו׳. גלימאי
 כל אח וזכרתם וזהו המור׳ כל כולל שהוא כמוך לרטך
 כלל. ררך והוא כוי לרטך ואהבת מצות דהיינו ה׳ מצות
 ואחרי המינוח זו לבבכם אמרי ממורו ולא מזכו ומי״ו

 ומבזה הקדשים את ממלל כולל מינות הזנות. זו טיניכם
 ברבי׳ מבירו פני ומלר! כוי פנים ומגלה המוטדוח אמ

 זנוח ט״ז במ״א רטוכמ״ש אשלמה אומר שהוא מפני
ט בדרוש טי׳ כוי בריח מפר כולל  למטן מ״ש. ט׳ש יו׳

 שממורו וכ״ז שבמה נקי הקליפ׳ כי ריל כוי ופשימם תזכרו
 לוה בפרט המצוס כל אס מזברו לא כרל לבבכם אמרי

 כל לטשוח מצומי כל אח תזכרו למטן כוי תתורו ולא
דז בפרטות ומצוי מציה ט  שיאמוז המקובלים כתבו ו
 כבור יהי רז״ל טד״ש כטס ליד יבא ולא בידו הכנף

 במד״ש וכמ׳׳ש לכטוס נוח מהי ואל כשלך חביב מבירך
כ אצלו מבוזה שמבירו מחמת בא הכטס כי טס ט'  נו

 מרוט׳ וזה כוי מברך כבוד לזיאיהי ומגדפו וממרפו נגדו
ל לכטוס נוח מהי׳ שאל ס  הטנו׳ טל מרמז והכנף . פ

 לבבכם אמרי ממורו ולא הכטס אח ממתיק ולק כנ״ל.
 אחרי לשון כוי וטור מ״ש ט״ז נאות דבר באלשיך טי׳ ט׳

 ואת לבבכם אח ומרחיקו הפליגו שלא ור׳ל מופלג הוא
סל הדברים אמר כן אמרי כמו אמרי ול׳ פיניכם  שלא ו
 לב לכם מהי׳ לא ושוב לבבכם אחרי שיהי׳ דבר ממזרו
 הכסיל כי טיניכם ואמרי לב מסר אשה נואף ט׳׳ר לרטש

 שהוא מי לומר צרקות בגמטרי' ציציה בטה״ט כתב : לזה הגורם בדבר ממורו ולא הולך במשך
.טכ׳׳ל השכינה פני ורואה זוכה בציצית זהיר

 וטשו למטל׳ ולפמ״ש כו׳ פניך אחזה בצדק אני שנאמר
 פי׳ כמוך לרטך ואהבת מקיים וכשאדם כו׳ ציצית להם

 לחברו צרקה כשנותן נמצא אמה הוא כאלו לרטך שתאהב
 חברו של בביושו רוצה ואינו לסצמו נותן כאלו לו דומה

 בהית ולא השכינה פני ורואה זוכה טי׳׳ז בבושתו במו
 לשון החרכים מן מצין לשון ציצית וזו באפי׳ לאיסחכולי
 ומבא כו׳ ראשי בציצית ויקתני כתיב כנז״ל מסתכלות

 אומי נושא כאלו הראני פרש׳׳י כו׳ ירושלימה אומי
ל ירושלים ומביאני ס  לשון הוא שציצית הנז״ל וכסי פ

ההסמכלוח בנח ראשי בציציש ויקחני ו*ש מששכלות

 ומד ציציש במישה ג׳ פטמים ד ציצית במסורה : ליחשלים שמניאני בו והראני שבי הנבואה
 ויפמירני כו׳ ראשי בציצית ויקחני ביחזקאל

ד בו׳ לארן השמי׳ בין  ואמונתו ומלכותו בכונס שכתוב ט׳
 פטמים ב׳ לפ״ד ונחמדים נאמנים כו׳ קיימת לטד

 שמו׳ מ״ד הנוק׳ של הקדקד לתקן קד קד גימט׳ לט״ד
מט׳ בנים ד׳ הם החסדים טם ממותקים ב״ן  קדקד גי
ל ציצית הארת פ׳׳י נטשה זה וכל כו׳ ס  ולם*ו ט׳׳ש. ט

 וידוט בנ״ל ב*ן לד׳ רומזים ציצית פטמים שהד׳ פשוט
 כמשארז׳׳ל איסור מביאת האדם את מצלה ציצית שמצית

 סל לו וטפחו ציציותיו ד׳ באו כו׳ אמד באדם במטשה
 נימי שסם הני׳ל ב׳׳ן שמות ד' סי׳י שזה וניל ופירש פניו

 הסבירה מן שפירש ט׳׳י הצדיק יוסף זכה ומזה קדקד
 כו׳ אביך לברכות קדקד שגימט׳ הנ*ל שמות ד׳ ט׳׳י

 בפרשה ומיין אחיו נזיר ולקדקד יוס^ לראש מהיין
 יפו״ש• שם שכתבתי מה אחיו נזיר ולקדקד בד״ה ויחי
 בחוצה אומו ויוצא טל שפרש׳׳י ט״ד החוצה ויצא וינס וזה

 טצמו מצד ביוס» היה כן השמים מן למטלה שהגביהו
 ר׳׳ל ראשי בציצית ויקחני וז״ש הטבירה מן שסי׳ ט׳י

 לארן השמי׳ בין ויטמירני כנדל המחשבה בהסמכלוח
 ואם שמו וצדיק לארן השמי׳ מן טומד א׳ טמוד ע׳׳ד
 שנטת ד׳ שהם ציצית מצות ט״י טביר׳ מן פורש אינו

 ויפי׳ בקדק״ד נמלה ארמי׳ הבוטל ארז״ל כנ׳׳ל קדק׳׳ד
 טל pלא שמים בין ויממידני ראשי בציצית ויקחני סי׳

 באבשלום וכמ״ש לארן השמים בין השטרות התלי׳
 סצמו פירש ואם לארן השמים בין האילן טל שנתלה

 יקויים ציצית בהארת התלוי׳ הנ״ל שמות ט״י מהסביר׳
 ובא כנ״ל. וקדוש רוחני בדרך ראשי בציצית ויקמני בי׳

: גדולה לקדושה
ס ת י א ר  למטן כו׳ ה׳ מצות כל את וזכרתם אומו ו

 טיין כו׳ מצומי כל את וטשימם תזכרו
 גופי שכל קטנה פרשה איזה משארז״ל וידוס למטלה
 המור׳ שכל הרי כו׳ דטהו דרכך בכל בה מלוין ההורה

ם בזה מלוי  כל למדני דאמר גיורא בהאי ארז״ל ג
 כמוך לרטך ואהבת א׳׳ל א׳ רגל טל טומד כשאני התורה
 לרטך ואהבת מחלה מקיים כשאדם א׳ טנין הם דבאמת

 בפרשת למפלה וטיין מטניד לא לחברך לך דסני כו׳
 ולדבקך למברך לך דסני מה ט*ש בטנין שם מ״ש קדושים

ס וידוס .שלום ברית ימוד והוא מטביד לא להש״י  מ
 הלא שמא לשון וקשה הוא זמה שונא שהקב״ה שארז״ל

 הסבירות בכל בי הטנין אך שונא הש״י הסבירות כל
 פוגם זנות אבל ההוא המצוה נגד שהוא א׳ באבר פוגם

 ומקשר המייחד האבר והוא האברים בל המלל בהאבר
 יאהבה זו״נ בין השלם הייחוד ידו וטל האברים כל

 כל הזה בהאגר מפריד הוא ובזנות . השלימה רבה
P)ppo וז״ש פשצס הייחוד ומן הקדושה מן האכריס

' 0י*



׳ ה ח מ צ

_C מ ד שמסר פי׳ יפרדו הזוצוס  דפרודא לעלמא א׳
ס שצאה שהוא .;סט״א ה נמקו כ דז כידוע אז פ  כסיכ ו

 לשון עשו נפשוה ועד״ז כו׳ הגויס איי גפרדו מאלה
 ועיין א׳ נפש יהוד כחי׳ נפש שכעיס כיעקכ אכל רכים
שז עושה כענין כמ״ש לקמן  שכר ומכקש זמרי מע

 ה׳ מצוס כל אס וזכרחס כאן וז״ש ע*ש כו׳ כפנחס
 אמס אשר כו׳ מתורו ולא כרל לרעך ואהכס שהוא

 כנ׳׳ל. ואר^כס הפך שהוא דייקא זוניס זוניסאחריהס
 דרכן ככל שהוא גדולה היוסר למדרגה מזכו ועי״ז
 ועשיסס סזנרו למען וז׳ש הסור׳ כל כוללס שהוא דעהו

 דעהו דרכך ככל שהוא דייקא מצומי מצוסי כל אס
 השלוס ככריס ימייחד כי כנ״ל. המצוס כל כללוס והוא

 כולא ואצילוס לש״ש מעשיו כל שיהיו י ע״ הש״י ואהכס
ד לאלהיכס קדושיס והייסס עי״ז ואז אמקרי אהכה  עי

 קדושה מוצא אמה שס ערוה גדר מוצא שאמה מקוס כל
 ואהכס כס׳ ונכלל מרומז דעהו דרכיך ככל וכאמת

 רעך כמ״ש הקכי׳ה זה רעך שפרש״י וכמו כמוך. לרעך
כו׳ תעזוכ אל אכיך ורע

י נ  כמצריס שהכחנמי הוא אני ופרש״י אלהיכס ה׳ א
 עמיד אני ככור שאינה לכופה ככור נזפס כין

 הוא. מכי'מ ואומר ככגדו אילן קלא המולה מן ליפרע
 היראה היא שהמכלס למעלה שנזכר ממה ידוע כי

 החיצוני׳ היראומ לכנזל מחלה האדס וצריך הקדושה
 יראס ערדם כחו״ה עד״ש הקדוש׳ כיראה לזכוס כדי

 חומר הי׳ וזה .ח׳ו להפך וכן הכרואים יראש הכורא
 לעכדי׳ עכדי׳ שהי׳ עומאה שערי כמ״נז מצריס עכדוס
 שהכחנמי אני וזו כידוע. הסנז״א השלסנוס מצריס וככורי

 הסע״א השלענות מכחין שאני ר״ל כו׳ ככור נזפס כין
 קל׳א המולה מן ליפרע עמיד אני ולזה החיצונ׳ והיראה

 ששמו כישא רצועה שהיא החיצונה יראה ר״ל אילן
 הדעמ הען מן הרע אילן והוא קליא גימנז׳ סמא״ל

 לו שיש א״ע שמראה ור״ל מכלח שזה ואומר ורע נזוכ
. עהורה יראה

ת ^ ^ ר ח פ ר ק

ח ק י  שיעקכ פי׳ יעקכ כן אמר ולא כו׳ קרח ל
 געולס מחלוקת כשוס שמו יזכר שלא המפלל י

 חכירו על ממנשא שאחד ע״י המחלוקת וסכת עיקר כי
 וכמ׳ש מחכירו גדול ייחסן שהוא

ה) אח שלקח קרח אצל המפרשיס הג״  המדרש וז״ל (
של קפדנותן כו׳ יצהר כן שהוא שלו הייחוס
 ענומנומן ולא אכוס ויקח ושזהו המחלוקת לסיכוח

 של קפדנומן כניס של יעקכ המפלל וע״ז .ע״ש קרח
ויחר כחיכ מה אכוח את אדם כני ישתמשו שלא

ט׳ כלכן וירכ ליעקכ . ח״ו למחלוקת מצדו סיימוס

ח ל צבלצבי^
.ככודי ממד אל כקהלס וז׳׳ש חנזאתי מה ס^עי מה
יכוא לא כמדי שע׳׳י ר״ל אח מפייס יעקכ כו׳

ימוסא שארז״ל וזה . למחלוקת ענומנוסן ולא חמיו
שהוא ור*ל . שמיקומא דככל שאמר מדוד כניס של

יצחנין אכרהס כן שהוא ייחסן עשיסי מה ליונמן
כיישניס רחמניס שהס ויעקכ לאכיך חעאמי ומה

רוצוה אינו ולכן . חסדיס גומלי נפשי אח מכקש כי
ס לריכ כפיוסו ש׳׳ד מזכיר משה מחמס חנירו ע

מכירו אח לחרף רוצה ואינו עכ״ל
 שמכיישו וזה . רממיס מחמס

 על שהמפלל וז*ש . מהס אינו שהוא כעצמו מראת
 אינו מחלוקת הכעלי כי כממלוקח שמו יזכר שלא עצמו
 ממדו׳ ההפך הוא כי אצלו יעקכ הייחוס אח לצרף יכול

אע׳׳ה יעקכ מדרגוס
ו ל ה ס י כו׳ לכס רכ אליהס ויאמרו ואהרן ננשה על ו

 אלא לכס נומן אני שררה לא שארז׳׳ל ע״ד ’
 וכמ׳ש כמשה הי' הפנין כן כו׳ לכס נומן אני ענדוח

 רגלי אלף מאות שש כו׳ כחקיך שאהו אלי מאמר כי
ס  מ״ר הי׳ המדכר דור מכל כי כקרכו אנכי אשר הג
 כולם שורש והוא .כשורשו כמשה חלויס ניצוצין אלף

 בחי׳ ולא לכס הרכ כחי׳ .לכס רכ קרח לו אמר וממה
 כל כי מהשררה ליהנות כשכיל לכס וזה העבדוס

 שאמר׳ כמו אמה ולא ה׳ וכמוכס קדושיס כולס העדה
 ממנשאו ומדוע כמוכס עצננו ה׳ רק כקרכו אנכי אשר

 לוי כני לכס רכ הוא נהפך כי משה להס והש־כ כו׳
 שככס הרכ כשכיל הוא כהונת שכקשמס מה ר״ל

׳ הכדיל כי מכס המענז כנ״ל וכשכילכס  מס ר״ל ט
 המענז כעכור היו אליו אמכם ישראל אלהי שהכדיל

 ממטנזין שהיימס כזכוס שנכס
ע שכמכמי וע׳ד הג״ה כי פסוק על רז״ל וכמ״ש אי

אס לעכוד • כו׳ המעש אמס ואל לקמן
אי׳ע שממעש מי ר״ל ה׳ עכודס יומר ככוד מחמוד

כשלימות כו העבדות נחי׳ אזי כשמכקש כי מלימודך
וזו לשרמס העדה לפני ולעמוד כעצמו הראה יומר
שררה ולא לכס נוסן אני עכדוס . לש״ש שלא שהוא
שכמו טל המשרה ומהי עד״ש כו׳ מכס המעש וז״ש

ד המעש זה אס וכודאי ה לסמל שכמו ויש עי ^ מ ה ש
לסמל. למשא לו הי׳ השררה ר׳׳ל לוי כני לכס רכ

הנועדים עדמך וכל אמה לכן הוא שלכס‘ הככוד
ל .ה׳ על מ׳׳ש לקמן ועיין ד שלכס הרכ עכור ו

וכמוכם אמרמס וככר הצבור על מכקש אל כענין
רוצי׳ שאמס השררה נמצא .ה׳ . ע״ש לעצמך גדולה

 מה ואהרן ה' על הוא ליעול
ל עליו סלינו כי הוא  כי זאס המלונה אין אהרן ועל ד

: מ׳׳ה ככחי׳ הוא
ד ן ר !  כספר דאיס׳ ע׳׳ד עף לן אשל את ה׳ ויודע ב

ים7מס ז
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 ה׳ יראת סכמה ראשית כת'כ ו)*צ .חר*ן סי׳ מסירים
 כשודד הוא הרי ישן כשהאדם כי היא הסכמה ממלת

מה הוא מיד וכשמר,ץ מה שעד זה דו  הימה לא ע
 מיד כרשומו ממשנתו מיד משנתו ויקן כרשומו ממשנתו

דז עכ״ל כו׳ ישראל שמע לומר מר,נו ע  צדיקי׳ ארדל ו
 ויודע כור,ר וזהו יצרם נרשות ורשעים ברשותם ממשנתם

י בהם שימורו הי׳ שסנור פרש״' לו אשר את ה׳  ע׳
 ויודע כנ״ל לרשותם ממשנתם ומנא שיממדש כור,ר

 אשר את ע׳׳י ה' יראת את לו יודע שהבר,ר ר״ל ה׳
 דף ויר,רא בזוהר עיין כנ״ל לרשותו ממשנתו שבאה לו
א ו׳  דההוא וסיומא הוא מחשבה דכולא רישא וז״ל ע׳

 דגוסא שיומא הוא ומאי נקר דאקרי אמר ממשנה
 סיומא דכלא רישא דנ״נ ממשנה כך לנוק׳ דמבשם
ד בבר,ר אימתי עובדא אמעביד כד מחשבה דההוא  הה׳

 באור משכבוחם על אימתי רע ופועלי און חושני הוי
 פרשה המדרש ע״ד כאו״א ע״ש כו׳ יעשוה הנקר

 מבחר אשרי הה״ד לוי מעה את הקרב וז״ל ס״ג במדבר
 ואיזה קרבו שלא אע״ס הקב״ה שבחרו מי אשרי ומקרב
 אבל כו׳ באברהם בחרת אשר שנא׳ אברהם שבחרו

ע קרב הוא אלא קרבו לא ה בחרו יער,ב א׳ קני  שנ׳ ה
ה לו בחר יער,ב כי  הוא אלא קיבו לא אבל . כו׳ י׳

 ע״ש כוי אוהלים יושב חם איש ויעקב שנא׳ א״ע קרב
 מקרב דבעי מאן אלהכון יוסי לר׳ שאלה מערונה

 ויפה יפה בוררת והייתה מאנים של בלבלה לפניי הביא
 יודע אינו והקב״ה לברור יודעת את א*ל ואוכלת
 ביי בחר הול! עבין עובדין ממי דהוא מאן לברור

 בו בחר שהקב״ה מי אשרי דוד אמר בוי ליה ומקרב
 מי בכפלים אשרי ואיזהו שיקרבו מי הוא ואשלי

 וזה .עב״ל בו׳ ולוי אהרן זה וקרבו בו במר שהקב׳ה
 מלוי הכהונה שהענין סברו איש הר״נ בכאן הי׳ הענין

ה בו שבחר במי קני  ישראל וגם קירבו שלא אע״ס ה
 בולם העדה כל בי וזהו ע״ש הנ״ל במדרש כנזכר נבחרו

ני:ו׳ שמעו בולם קיושים סי  לקח שאהרן וסברו ב
 ורצו השיי קרבו ולא מעצמו המרןרבומו ע״י הכהונה

ע להתקרב הם גם  אבינו מימלןב למדו המדה וזה א׳
 זה לענין במחלוקמן שמו יוכר שלא ע״ז התפלל לכן

 בנז׳ וקרבו הקב״ה בחרו לוי שבט בפשיטות סבר וקרח
 יבול יומר עצמו לקרב שרוצה מי וסבר הנ״ל במדרש

 אל מספיק מירון שיהיי משה להם השיב ועיז הוא
 בלום ריל לו אשר את הי ויודע בר,ר עדתו בל ואל קרח
ה בוחר  אדם של המע״ט יודע אא״ב מקרב או הקני

ה ה׳ ויודע וזה בנ׳ל למנ׳רונה ריי כמאמר קני  יודע ה
 בהונה מבקשי׳ איש ר״נ ובודאי הקדוש ואת לו אשר את

 והקריב יומר קדוש שהוא מי רר! אפשר בלמי זה גדולה
ל אלץ  שמי בסברומיכס ולא לקרבו צריך שרקב״ה ד

גדולה בהונם לענין בי הוא ק לא לר!רבו א״צ שנבחר

אי צ בד ך ה י קני כ לר,רבו ה  כה״ג בולם הייתם דאליב גי
ל אליו יר,ריב בו יבחר אשר ואת וזהו  צריך שהקב״ה ד

ל: מעצמו ההתקרבות ולא אליו להקריבו בני

ב  טסשי© ולא מנחומא בשם פרש׳י לוי בני לבס ר
בו׳ נפשומם על חעאו הם בהם המרה שכך היו

 העעמו עינו בו׳ זה לשעות ראה מה הי׳ שפקח וקרח
רז סי׳ ואמרתי ע״ש בר  רות נסש בחי׳ שיש ידוע בי ט

 פרס ליןבל שעושה נוקי ׳ בח הוא נפש בחי׳ ונשמה
 עייז שאפילו עוהיז ושבר ייעודים בתורה נזכר ולכן

 שמשכיר ית׳ בו שמאמין מהש׳י שכר לקבל שמצפה
 אמיב יבול ואז דקדושה נפש בחי׳ לו ישתלם ומעניש

 ליי יהבין ימיר זבה בזוהר במ׳ש דקדושה לרוח לזכית
 עבודתכם חלף לבם הוא שבר בי וזיש עיש בוי דקודש׳ רוח

 שבר לקבל וחשקה עשיה עולם מן היא הנפש בי
 בעבדי׳ תהיו אל ז״ל שאמרו ואף מומר וזה בעבודתה
 תתקיימו שלא ו תה פירושו בו׳ לקיפ ע״מ המשמשין

 למדרגה ממנה שמלכו רק לק״פ זו במדרגה ותשארו
 העבודה מן תענוג לו שיש דיצירה רוח לבחי׳ יומר

 וספוריי הדבורים מן תענוג לו שיש אדם במו עצמה
 ותמנה תמנו פרס שום מקבל שאינו אף עצמו של

 יתיריהבין זבה בזוהר במ״ש נשמה לנסי׳ יומר למדרגה
 ליוצרו נ״ר לעשות וזה דבורסוון מסטרא נשממא ליה

 לעשות שרוצה יומר בחינ׳ עוד ויש רצונו ונעשה שאמר
 לבבך בבל במיןוניי במ״ש נפשו באבוד אפיי ליוצרו נ״ר

 ובמ״ש נפשך את נוטל אפי׳ נפשך ובבל גופך נוטל אפיי
 ועיד . בו׳ ע״ז לעבוד דוד בקש עד״ש שהוא במ״א

 עיש כוי מבר אשת מיעל לשתה עבירה גדולה שאמרו
 מיה בחיי הבחיי שזו ואפשר נמכוין לש״ש מקושש וע״ד

 ור״ל א״ע ימית לחיות הרוצה ע״ר בהמקובלים הנזכר
פ׳ לעיל ועיין נפש מסירת  מן י׳ בענין מיש שמות ג

ה לפני נשמטחה נשים לו ירבה לא קני  שלמה הרי כוי ה
 שהיה זה בענין שכתבתי מה עיש אומי ומבטל עומד
 הטעם וניל נכרי׳ מנשים קי ניצוצות להעלות רוצה
 בי כניל לניר נזה לעשות בזה מורה שאסכה במה

 נמצא חמדמן אדם של נפשו וזהב כסף וגזל עריות
י הוא בקדושה הנפש שהמסירה הדבר וקרוב אפשר  עי
 בענין הדבר נאסר ולבן . זה מחמרת החיונית שנפשו

ה. ובדומה וזהב וכסף נשים  דבר לעשות שיבול רק בז
 וכיוצא בנ״ל מקושש כגק כיב מימוד בו שאין בדבר זה

 נפשך אה נוטל אפי׳ בהחלט נפשך ובבל יקיים שאז בזה
 כי בנפשוהם האלה החטאים וז״ש ■ הנפשות בחיי כל

ת הם ס  רק הנפש במסירת בנ״ל שיאבדו אפיי נפשם מ
 והמאוונית החיונות כנפשוהם דבר שעשו וחטאו שטעו
 ואחיו מלך הוא הגדולות בל נטלו אלו במיש וגדולה כבוד
מטאו הם כו׳ היו טפשים ולא התנחומא וז״ש בו׳ כה״ג

בנסשותס
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 הפפאיס מפתות את בפסיק אפ״ב וז״ש כצ׳ל גצפשותם
 על הנפש מסירת ע׳׳י ר״ל קדשו ני בצפשותם סאלה
 זס שעשו על צאבדו הם אך המחתות קדשו קה״ש

 ונשמה רות בפי׳ את מקיןז היה שהנפש כנ״ל בנפשותם
 ודוס לרוח וכסא מרכבה סיא הנפש ובאמת ופיה.

 עד״ש הי׳ שפקפ וקרס ומ״ש כו׳. לפיה ונשמה לנשמה
 במשה נתקנא ולכן קין רוח בקרס שנתטבר המקובלי׳

 ולא רות בבפי׳ חעא הוא נמצא ע״ש כידוע סבל שהוא
אעינו לשסות ראה מס לז״א נפש בבסי׳ עז״ ה  הסעתו ז

 וכמ״ש כהניס הלוים ויהיו יתהפך שלעתיד שראה ר׳ל
 לק׳׳ת בס׳ ועי׳ בות במ״א כמ״ש בו׳ הלויס והבהניס

 בהירות ע״י רואה שבעין השחור כי העבעי׳ עד״ש «ה
 לכהן רומז והלובן כלום רואה אינו והלובן שבעין הלובן

 גבורה בחי׳ לוי בפי׳ על רומז שבעין והשמור פסר. איש
 בפי׳ ובקר ערב וזו הגבורות ע״י הוא והראי׳ ודין

 ה׳ ויודע בקר וז״ש כידוע. פסר ובקר דין היא ערב
 ויהי שגא׳ כו׳ לערב בוקר להפוך תוכל שלא כשם כו׳

 ע״ש להקדישו אהרן ויבדל כך ויבדל בוקר ויהי ערב
 יום לא אשר יום ויהי הדיגי׳ כל ימתקו שאז לעמיד עד
* כהנים הלויס יהיו ואז לילה ולא  ראה מה כאן וז״ש .
 כנ׳ל הראי׳ שמשם ראה מה והרוח הגבורה בבפי׳ ר״ל

 שראה הסעתו העין עצמה זה ר״ל הטעתו עינו ועז״א
 כ״ד וראה הראי׳ שמשם העיקר הוא שבעין שהשחור
 כהני׳ שיהיו וסבור כו׳. ושמואל ממנו יצאו כו׳ משמחת

 הי׳ ומשה לוים. שיהיו למקומם תשוב׳ שעשו ראה ולא
: הראיה שמשם כרל. לוי ג״כ הוא ני רואה

ל  סלב ונעשה צעכר דם ע״ד ודבש סלב זבת איז א
 דין שורשו במובן ודבש לפסד וצהפך דין ושורשו

 מדה״ד שמהפנים הצדיקים מדת וזה למתיקות ונהפך
 בבסי׳ עצמם שמסזיקיס וע״י ולדבש לחלב נהפך למדס׳ר

 הדדים נקבי פן ב1מ ליניקת צריך וקטן וענוה קסטת
 יניקה ע״י דבש ובן . מזיק הרבוי בי ברבוי יסצק שלא

 מצאת דבש בד״א מזיק והרבוי בו׳ דבש ויניקהו בד״א
 צמצום עיי זב ר׳ל ישראל איז שבח וזו בו׳ דייך אכול
 ביניקה בסו לפי לקבל אפר בל שיבול בדי מדדי׳ נקבי

. בנ״ל ודבש סלב
י ג י ע ד פי׳ .מנקר ההם האנשים ה  בל מתו בי ע׳

 ואבירם דמן הס פרש״י בו׳ המבקשים האנשים
 פשובי׳ ד׳ ואיחא במתים וסשוביס מנבסיהס שירדו
 . עניות לנו גרמת מפלה וז״ש .בו׳ סומא עני במתי׳
 ועיין סומא שהוא שני דבר לנו לגרוס תרצה עמה

ד בשליה  מפן אל משה אמר שלק ואפשר זה ענין ע״
 עני ענפה להביא דרכו מי שארז״ל ע״ד מצפמס אל

 התפלל ולזאת לפני נפשו הקריב באלו עלוו אני פעלה
. מנחתם יקבל שלא עליהם

ר1 ב א בסיג נו׳ מצסתס אל ספן אל ה׳ אל משה י

 נפשך את ואתה בו׳ רשע הזהרת כי ואתה
 מאפר הנשמות הנה הרי״ז׳׳ל בשה כ׳ מצאתי הצלת
 אל צימן שבאדם הטוב חלק ולפעמים ורע מטוב שהם
 מצות קצת שעושין רשעים לפעמים תמצא ולכן א׳ רשע

 רשעים הם עניינים ובשאר הצריקיס כמו בתיקונם
 גמור צייק שיהי׳ להפך הוא לפעמים וכן . גמורים

 וזם מהם להפרד יכול שאינו עבירו׳ רצת בו ויהי׳
 אל שיש בפי׳ לאותה המתאוה • שבו הרע חלק לסבת

 תערובות כפי הוא וכ׳׳ז ההיא העבירה אל הטומאה
 הרע וקצת ברשע נתערב צריק של טוב שקצת הנשמות

 הרשע את מוכיח הצדיק ואס בצדיק נתערב הרשע של
 של שהטוב נבררים הם אז לדבריו שומע חינו והוא

 יתסבר שבצדיק והרע שבצדיק הטוב אל יתחבר הרשע
 הוא רשע הזהרת בי ואתה וז״ש .שברשע הרע אל

 ולא הרע שהוא לבד בעונו כלומר . ימות בעונו רשע
 ואתם .אצלך לו הלך חלף הטוב כי בו שהי׳ הטוב עם
 ממנה הפרשתו הרע חלק בה שהי׳ הצלת נפשך את

 שהם שהנשמות עוד וכתב בו׳ אלהיס ויצל מלשון וממך
 אף בי זע״ז עונשים סובלים שהם די לא אחד משורש

 שלימים נקראו אינם להם הצריך בל בזמנם תקנו אס
 .עב״ל שבשרשהון אותו פגם יתקנו אם עד ומתוקנים

 לבלתי צדק הזהדסו בי ואתה ביחזקאל ב׳ פסוק ועוד
 נ״ל .בו׳ נזהר בי יפי׳ פיו חטא לא והוא צדיק סטא

 בגבהות יפטא לבלתי ר״ל . צדיק פטוא לבלתי פירושו
 בי ר׳ל נזהר בי יפי׳ פיו במעשיו צדיק שהוא במה
 את ואתה העונו׳ בל מן גדול שהוא הגבהות מן נזהר

ק שבל מה ר׳ל הצלת נפשך את  רבוא מס׳ בלול צד
 וידוע . הצלת בו הכלול שלך הנפש חלק אותה נשמות

ם של סטוב את חצים אינם גדולים שצדיקים ד פ  א
 אינה ועד״ז ע״ש עמהם פלקיט ושים מכונת בידוע
 משה וז״ש שלהם הדע פלק עונש יסבלו שאפרי׳ רוצים

 לו לתתם שלהם המע״ט לשבר ר׳ל מנפתם אל תפן אל
ם אפר תמוד לא ה  ספרים נושא פמור ע״ד נשאתי :
 איט ור״ל ומצות תורה עול עצמו על הנושא הרשע בן

ד . מהם אחד את הריעיתי ולא שכרם מבקש  לשון ע״
 :שהרעותי מה שיסבלו חצה איני ור׳ל .הרעוחי ואשר

א ד א  בתמידי חלק להם שיש אני יודע במדיש כ
 סניפט לרצון לפניך יקובל לא סלקם צבור

 לזה שייסת מאי וקשה .עכ״ל ע״ש סאבלט ולא האש
 נשאתי לא הליל קשה עיר כו׳ א׳ סמור לא הסמוך עם

ל גן׳ הרעותי ולא אצל במו עהס מאחד פמור הנ׳  ו
 טשא שהוא נשיא בך ע׳׳ש נקרא שהנשיא הוא דהענין

 וע״ד בו׳ עון את אהרן ונשא ע׳יד ההמון אח עצמו על
 תאמר כי עצמו משה שאמר ובמו נושאיו אח נושא ארון
 טשא והוא בו׳ האומן ישא באשר בחיקך שאהו אלי
ינמא נשיא אשר מ״ש וידוע עצמו על הצבור טול

לאשמת



לצביהרחצמחה׳
ס לאשמס  ועל מדרגסו גפילס לו גורמים וזמם הי סע

 צבור פסמידי וידוע ־ מהנר לו שהי' כסו הורע ידם
 הנשיא עם יכללו שכולם כדי ישראל מכל נגנה הי׳

 שאני אוסי מושרים והם הואיל משה וז״ש א׳ כאמדוס
ס ולא עליהם טשסרר דו  אל ספן אל . אצלי הוא ענ
ר ני כנ״ל מלקם לפניך יקונל לא מנססם אמסלאסמו  נ

סי א ש סנ ה מ  מהם מאמד עכור מומר שלא ר״ל א׳
 לשון וספם נשאסי רכים חומריים אלא עלי נשאסי לבד

 שינסן מהשי״ס נקש שא' ממעשה המדרש ע״ד חפור
 לא למה לדקדק יש דהנה .כו' עליו לרכוב סמור לו

 למ״ש דרמז ו״ל .הנביא בשמואל כמ״ש לקחסי נאמר
 לו שינכו ואפשר וזיל מפנוס קבלס בענין במו״ה

 וזה כסוב אחר ובמקום . לך שמעניקין במה מזכיוחך
 בהנאה כו׳ גדולה הנאה שקונה מומר כמו והוא לשונו

ה  עין! שהי׳ בחמד הנ״ל במדרש הנזכר ומשל כו׳ ^ונ
 ובא אחד חמור השי״ס לו שיזמין מתפלל והי' בדרך

 דידן ובנידון כספו על שישאהו סיייח לו ונתן א׳ גוי
 שהוא סובר הוא הענקה לו שיתנו שרוצה העני הנמשל
 המחנה כי הוא כן לא אבל הואהנרכב והמתנה הרוכב
 מזכיותיו לו מנכין שמעניקין מה שהוא עליו רוכבת

 ועד״ז כידוע. הנותן על ויתפלל שישא צריך וגם .כנ״ל
 את הרעותי ולא כו' נשאתי מהם אחד חמור לא י״ל

 הי׳ לא מהם לו שהי׳ נחי הודעת ר״ל . מהם אמד
 רקמטלם. לבד שבהם המיוסד שהוא מהם האחד מן לי

 שיהיו רוצה איני עליהם משתרר שאני שאומרים ועתה
 להם אמר יאמר או עלי לישאאותם הצנור בכלל בחלקי
 א׳ ארון אחר ה' אלא לנו אין אנו כו׳. יש הגוים בדרכי
 א׳ קרבן הי׳ ולזה אחד וכה״ג ח׳ ומזבח א׳ והורה

 העובר אחד יש כי בזה והענין כולם על מכפר התמיד
 העובר ואחד זולתו. שסין אחד ה' הוא אמתי ואחד
 כמותו. עוד יש כי א׳ אינו ובאמת אחד ארם בן הוא
כדי אחד וכה׳׳ג א׳ קרבן לוקחין ישראל כל היו ולזה כו׳  ו

 . האמת באח׳ לדבק שיוכלו כדי לאחד כולם שיתאסדו
 א׳ כל נקרא אזי רעהו מן איש מפורדים הם אם אבל

 כולם וכשמתאחדי׳ אמתי אחד ולא העובר אמד מסס
 פי׳ וזו האמת אחד ע׳ש נקרא מהם אחד כל אזי כאחד

 יחדיו אחים ישבו כי א׳ ע״ש. האלשיך שהביא ספפורה
 אחים שהס והנשמה הגוף הן אחים ר*ל מסם אמד ומת

 במקרה סי שהוא הנוף הוא מהס אחד ומת ז׳לז וריעיס
 שיש כנ״לע״ד העובר אמד מסס אמד ופי׳ בעצם ומס
 א׳ הנקרא הוא מהם אחד והוא כמוהו רבים עוד

 שכתוב ע״ר ר״ל מהם אמד כדבר דברך וסי׳ ב׳ העובר.
 אחד בין ולהפריד האחדות מבינים אינם העולם בחו״ס
 א׳ מנין הבורא על אומר וכשהוא העובר לאמד האמה

 לבורא ר״ל דברך. והי' וזו העובר. אמד כמו מבץ הוא
וז״ש העובר אחד כדבור ר״ל .מהם אמד נדבר י״ה.

 העוהק שהאדם ר*ל מהם. אחד כנפש נפשך את ונתתי
שו אזי באחדות מחשבתו ומדבק תמיד  באור נדבקת'נפ

 וזהו העובר באחד נפשו נדבקת אזי ולהפך העליון.
 מהם אמד כדבר דבריך שהי׳ מעעס נפשך את ונתחי
 חי שהנפש הי׳ וברין העובר אחד בנפש נפשך יהי׳ כנ׳ל.
 סי׳ האדם הן במדרש איתא ועד״ז במקרה ומת בעצם
 כך מיתה טעם טעם לא אליהו מה כאליהו ממנו כאחד

 אמת כאחד ממנו כאחד אמר ר״י כו׳ ראוי הי׳ לא זה
. ע׳״ש כו׳ מאחי נחלק ורע טוב הרעת עץ ע״י וזה

:הנ׳ל כדברי וזה
א  לסבול יכולתי שלא ר״ל נשאתי מהס אחד חמור ל

 הרעותי ולא העובר. א׳ שהוא מהס א׳ חומר
 מיוחד הוא ובודאי שבהם. המיוחד הוא מהס אחד את

 זה נמצא לכולם א׳ החומר בי הצורה במעלות בהם
 לו רומה שאינו על האמת אחד להקרא קרוב המיוחד

 משתווה הוא דברים ובשארי בחומר מ״מ המנויים שאר
 הרעותי ולא וזו העובר אחד כן כמו נקרא הו' להס
 שבהם המיוחד אפי׳ ור״ל ריעות לשון מהם אחד את

 התמיד קרבן ואצל העובר אחד שהוא מהס אחד נקרא
 ה' באחד לדבק אמת אחד שיהיו עד שיתאחדו* צריך הי׳

האמת
ר ב ד . כף קרס למשכן מסביב מעלו כו׳ ה׳ ר

בו׳ אסלי מעל נא סירו מעדה אל וידבר
 .מלשון שינוי על נשאלתי כו׳ קרח משכן מעל ויעלו

 הרעות יראות כל מן להעלות שצריך הידוע ע״ד ואמרתי
 הטוב אח להעלות צריך ובן הטוב וניצו׳ן הטובה היראה

 נוטל זבה ע״ד פקודתם בנית מהס הנפרד הרשעי׳ מן
 פן הטוב לברור מאוד שצריך אך בו׳ חבירו וחלק סלקו
 סשי״ח וז״ש ההוא. בהניצוץ הרע גס יתדבק שלא הרע
 העלאות העלו ר״ל . מסביב העלו העדה אל דבר

ם ושכנתי ע״ד בו׳. קרח למשכן מסביב כנ״ל הניצוצ׳  ב«כ
ל ד  . כנ׳ל העלו ובסביבותס בס השוכן הטוב הניצוץ ו

 ע״ד שבסביבה הקליפות גס יחדבקו שלא חשש ומשה
 להם אמר הקליפות שדל סביבותינו לכל לחרפה ועמך
 פן כף. תגעו ואל כו׳ מאנשים אסלי מעל נא סורו

ל חטאותס בכל חספו  יתעלה וממילא בנ״ל הקליפות ד
 מסביבואם העלו ולא מזה נזהרו רשראל לבד הטוב

 הניצוץ לבד מעל משכן מעל ויעלו רק הקליפו׳ עם
 סביבותס ומן משכנס מן משבן. מעל שנסתלק הקדוש

^ הציווי כונס הי׳ וכן ע «מא כו׳. הרשעי׳ האנשים אהלי מעל נא סורו . בו׳ מסביב ה  בחנ
כו׳ מכירו על ידו המגביה רשעי׳ נקראים ד׳

אלום משלם ואינו והלום בו׳. תכה למה רשע כד״א  בד׳
 מתבייש ואינו פרס עזות בו שיש ומי ישלם ולא רשע
 ובעל בפרו. רשע איש העז כד״א ממט שגדול מי לפני

שעיס האנשים אסלי מעל נא סורו שנאמר פסלוקת הי
טכ״ל



מ צמח
י ואבירם בדתן היו אלו ד וכל עכ״ל. ם מ ד ב  נצים ע
 עניים היו כי משלם ואינו לוה ואבירם דתן סרס״י
ד פניהם העיזו האנשים בל מתו בי בריא  ובעלי משה ע

 אשיבנו לא ארבעה ועל וז״ש מ.pמחלו
נ א  ר״ל בו׳ שלשני ה׳ בי תדעון בזאת משה ד4^

 עליהם התפלל הוא בי יששדוהו שלא
 השי״ת כבוד דבר על ולא עצמו בבור עבור שימותו

 שלבי על לא ר״ל מלבי לא בי בו׳. תדעון בזאת לז״א
 ה׳ לא בו׳ אדם כל כמות אם בבור עבור עליהם
מה שלשני  מיתה לתם שהארכתי ידי על היה שמתו ו

 . ופצתה ה׳ יברא בריאה ואם זמנן לפני השבעיית
ז שפי ר״ל אי  שאפשר pר ביה״ש שבת ערב נברא ה

 זמירות הארז מכנף עד״ש שירה שתאמר בדי שנבראה
 כש לה ה׳ שיברא ר״ל ופצתה ה׳ יברא לז״א בו׳ שמענו
 נאצו כי וידעתם בו׳ אותם ובלעה ובולע המושך רוסני

 הם מות מלאכי בל ידוע בי ה׳ את האצה האנשים
 מרגשת אינם הארז אבל וביפודם לאדםבשבעם שונאים

 שונאת ואינם ממנה משומר אריז והאדם עלי׳ כשדורםים
 נאצו כי שבעה נגד זה דבר השי״ת לה נתן וע״ב אותו

 אינו ג״ב שהוא ענותנותו להם רמז גם בו׳. האנשים
 שמובע רא מרגשת שאינו הארן במו בבורו פגם מרגיש

ז בבליעת להם רמז או .ה׳ בבור אי  ידוע בי ה
 והתאוה הקנאה ע״ד הי׳ ואבירם ודתן קרש שמסלוקת

ש באריכו׳ בשל״ם כמ״ש והכבוד  רז״ל אמרו וע״ז ע׳
 איש מוראה שאלמלא מלבות של בשלומה מתפלל מוי
 המעלות עם לו אשר בל עם בלעו שיים רעהו את

 מוראת צריך ולפ גופו ועם ממונו ועם ושדותיו
 ליסוד המלך התנשאו׳ נמצא השלום לתווך בדי המלבות

ש  עפר לבתי׳ העם יפלו שלא גורם הוא למעלה. ^
 מרה ועדתו קרש נידונים ולזה רעהו. את איש שיבלע

עד  על שאולה שיים להם אשר וכל הם וירדו מדה ב
 המלך בהתנשאות רצו שלא

 ל״ו רף צו ע״ד בו׳ ימתון אדם כל במות
ואפי׳ שלישותי׳ קב*ה עביר ובבולהו וזיל ע״ב

 גוי עליך ישא שנאמר עבו׳ם ביד ואפי׳ בו׳ ברא בשיות
׳  א״ל שליחותי׳,. עביד דישראל ובידא אלעזר א״ר ט
 דישראל בירא רשע אבל דצדיק בירא רשע כגון אין

 לא דאיהו בזמני׳ אלא שלישותא עביר לא אשרא רשע
 בו׳ לידו אנה והאלהי׳ צדה לא ואשר דבתיב בי׳ מבוק
 שמסחהו ממה נתיירא לא ששמשק י״ל ובזה עב״ל. עיש
 רק דקב״ם. שלישותא הוא ימתוהו אם בי פלשתים ליד

 נתיירא בבשירם רק דקביה שלישותא דלאו מישראל
עד׳ז דייקא. אמם בי תפגעו פן לי השבעו ואמר  יפורש ו
 דודאי דוקא כמותך רשע ופרש״י רעיך מבה למה רשע
עד׳ז השי״ת. p בשלישות אינך  כמות אם באן יאמר ו

ם. והרץ פלארם, ס׳ שימותו מה נמצא עמ א ל רי צי ע

צדלצבירןידו
ה ואס זה בדבר צדיק שאיני שלשני א  תרעון ט׳ יברא בד

 ורשע צדיק ואני רשעים והס ה׳ את האנשים נר.צו בי
: שליחותא קב״ם עביר דצדיק בירא ׳ ה׳ לפני אותם והנח אב לבית מעה משה סח  מה ט

 האות הספיק ולא ע״ז אות עוד צריך שהי׳ ׳
׳ יברא בריאה ואם בו׳ אדם בל כמות אס הראשון  ט

א הי׳ הראשון שהאות בזוהר מ׳ש ע״ד הוא הענין  בדנ
 לקלל יודע היה שייבא בלעם דגם אמתי אות זה ואין
 ר״ל בו׳ ה׳ עם את המתם אתם וז״ש לברך לא אבל

 האות צריך היה ולזה זאת. גרמה משה שקילל שהקללה
ש דין על מורה וזה שקדים וגמול האשרון  מקל עד׳

 שגדולי׳ לרחמים נתהפך ואעפ״ב רואה אני שקר
ע מדה״ר שמהפבים צדיקים ד אזי רו ה״ מד  בי בבירור ל

 במפרשים בדאיתא האלה המעשים לעשות שלשו מ׳
 הכהונה שתהי׳ מהשי״ת ביקש שהוא עשה את שששדו
 לך רב כמ״ש כהוגן שלא ששאל עליו מליזים והיו לאהרן

 לו שנתן מה ראיה אין וזה בו׳ המלוכה לך נמלת אס
 והים שאלתם להם ויתן על בנז״ל ותפלתו בבקשתו הש״י

:באהרן בסר עצמו שהשי״ת האות בזה
ץ  יומת מקרב הקרב בל אבדנו כולנו אבדנו גוענו ך,

 על מששו לא שהם הוא הענין לגוע תענו האם
 הלויס שהיו ובמו בע״מ בספר במ״ש הגופנית המיתה
 בהם מבלה הארון שהיה אעפ״י הארון את נושאים

 מחמת הנר לאור א״ע שמקרב הזבוב מן שיחע וכמו
 היא הזאת ממיתה בי בהאור. שנשרף אןז האור עריבות

 חששו שמם אך א״ע ימית לשיות הרוצה בל ע״ד משיים
 ימות אס ולזה לבך ראויס שיהיו שלימות להם מיה שלא

 וז*ש בצדיקים. נאמר גויעה וידוע עולם מיתת ימותו
 שהוא בצדיקי׳ הגויעה במו גועע הלואי ריל גוענו הן

 אבדנו. אלא הוא בן לא אבל בידוע, מקורו אל שנאסף
 הגוף סלקי בל ר״ל אבדנו בלנו בנ״יל. עולם מיתת ר״ל

אף יומת. הקרב הקרב בל ומפרש מה ע״׳״ והנפשית  ו
 גרעה נקרא וירזי׳ ית׳ שמו קרושת על עצמנו נמסור אס

 שנזכה שלימות לנו יש התם ריל לנוע תמנו מאס בנ״ל
 ונ״ל תם. איש ויעקב מלשון הוא תמנו גויעה למדת

 ואבדע בנ״ל. צדיקים מיתת היא גויעה בי ידוע בי עוד
 הנשמות שעליות וידוע אבדון שנקרא לגיהנס ירידה היא

 נשמות בשורש שאחוזים הוא הגיהנם מן מרשעים
מ מצדיקים  עמוק לבור מורדיו להפיל שצוה מלך עד״

 סבידו מל א׳ עמד בבור שם רבים שהיו וע״י ואבדון
 והעלה הבור p עלה שהעליון עד שבית על ושבירו

ד לא׳ אשר העלו ואש״ב שבידו את סבל ע״י  שעלו ע
 אם אבל יסד. רביס שהיו ע״י היה זה נמצא טלם.
הpז זה אמר זה אותם הפיל ם שראשוני׳ עד מ ש ^  י

ס שסם עיי הנ״ל תרופה להם יועיל שלא pבז  מעסי
ס היו בודאי ושלשים שניים יפול זה אסר ממיס מל ונאבדים



׳ ה ח ם ^m•מנכי
 ריל גזבדצו והלויזי כצ״ל. גופלו הן וז״נז ה.8 וגאבריה

 חה מ״ל לעלות חקוה ויש אכדגו שפולט רק לגיסנס
 ממנו האם כנ״ל. וא״ו דמיינו יומס 3הקר הקרב בל

* כנז״ל פנ״ל
ת ד י ו ג ו  ע״רמשל פי' פו׳ פהונתכם אח אמן מחנה ל

 ופפרים עיירות במחנה לשריו נוחן מלך
 לו ואומר מזה פלום לו נוחן אינו ביומר אצלו והנאהב
 המלך לפני שלחן ויערוך וישרחו ושישמשו אצלו שיקיבו

 אמר לימים עצמו. למלך שצריך מה ופל לפניו צר וימיר
 ממנוח נוחן אחה שרים לפל למה למלך זה הפצי•

 ועובדים משמשים הם והשיב צוחן. אחה אין ולי ואמוזוח
 אחה אבל וארנונות במסים שלי מלטח במינה אח

ף משמש ט  לדבק שזפיח מזה גדול שפר ים ופי שלי ה
 סרואיס השרים ופל שפר לשום צריך ואינך גופא למלך

 ועבורחך שתרצה מה לך וימנו לך ישתחוו פבודך אח
 לא וחלק תנחל לא בארצם וז״ש השפר הוא עובד שאחה

 אח אתן מחנה עבודת פו׳ חלקך אני פו׳ לך יהיה
 שהוא לפי למה העבודה הוא מממנם ר׳׳ל צהונחפם
 ואחה יומח הקרב הזר פי שפירחפם ר׳ל פהונחפם

 שפר ארז״ל זה ע״ד או מזה גדול פבוד לך אין מקורב
 רצונו בהוא טל מצוה הוא השכר שקבלת מציה מצלה

 עבודת וז״ם עבודה הוא שמקבל שהמחנה נמצא יח׳
פו׳. חח אמן מחני} חפ׳ הונ פ

 לא וחלק תנחל לא בארצם אהרן אל ה׳
 בתוך ונחלתך חלקך אני ב״י בתוך לך יהי׳

ח׳ חלקו הם ישראל פל הא וקשה ב״י.  חלק פי פמ״ש י
 ודבוקים אחוזים היו ישראל שפל הענין אך פו׳. עמו ה׳

 באמצעוח העליונה א״י שהיא העליונה ונחלחם בחלקם
 הי׳ אהרן אך זה נגד זה ממפוונים מחשחונה א״י

 א^י באמצעות שלא העליונה ונחלתו בחלקו דבוק
 ר״ל ב״י. בתוך ולחלחך חלקך אני וז״ם התחתונה

ב״י־ בטוה״זבחוך
 מחשבה ע׳׳י הם שההשפעות ידוע כי

 של ובלבו לפפור זה של בלבו נותן סהש״י
 המושפעים אבל לקרבוצרחק. ולשנוא ולאהוב לקנות זם

 ללב יראתו השי״ת שנותן ע״י רק אפשר אי מצדקה
 ב״י בתוך פו׳ חלקך אני וז״ש נותן הוא ועי״ז הנותן
ח׳ בהוא  ארצם ונתן הפסוק פירוש וי״ל בחופם. י
 חלקך אני זה פסוק ע״ד עמו. לישראל נחלה לנחלה

 מירושת אם פי נחלה שייך אין פי ב״י בתוך ונחלתך
ז ולה׳ אבות. אי  י״ת ממנו נחלה שייך ואין ומלואה ה
 נחלה שייך לאומות רק לעד. וקיים חי הוא פי להארך

 בעלמא והם פ״י. ית׳ עמנו ס׳ חלק אותם פי ית׳ ממנו
ח׳ ממנו ונפרדו דפרודא  מעל וישלחם עד״ש והנחילם י

 שלא ירושה מתנות להם ונתן מי בעודנו בנו יצחק
מיתתו. אחר ער נחלתו נתן לא וליצחק יצחק עם יממי

 לאוהי׳ע נתן .בהארך נחל׳ ג״פ לישראל שיהי׳ ופדי
 ארצם ונתן וז״ש מהם ישראל שינחלו פדי לנחלה ארצם
 לפס אותה ונתתי וז״ש עמו. לישראל נחלה לנמלה

 מן מורשה רק ירושה פתיב ולא ם׳ אני מורשה
 ובשל״ה לעד וקיים חי ה׳ אני פי ממני. ולא האומות

ד פחב  מורשה קאמר ולזה החיים אח יורשים המתים עי
 ע״ד ירושה ולא מורשה. משה לנו צוה חורה פי׳ ועד״ז

: לך ירושה שאינה סארז״ל
גי פ ל  פו׳ עבודתה חלף פו׳ מעשד פל את נתתי לוי ו

פד״א בעבודתה דה״לל לדקדק ים  אשרפו׳
 בעבור ופירושו פי׳. אשר בעבודה זו את גס לך ונתנה

 לפם הוא שפר פי אח״ז בפסוק ופן חלןז לי ולמה העבודה
 מצום שפר משאדז״ל ידוע דהנס ואמרתי עבודתפס. חלף

 אך לפס הוא שפר פי אמר איך וקשה ליכא עלמא בהאי
 רק געלין דיניו לדון שפר הנועל שארז״ל ע״ד הענין

 זה שאינו והעעם ניקח. מותר ממלאכתו שמבעל מה
 כידוע תינוקת במלמדי הענין ופן בטלה שפר רק שפר
ף ר״ל עבודתפם. חלף לפה הוא שפר פי בכאן וז״ש  ח'

עד. אוהל לעבודת מביתם שלהם העבודה  סכר וזה מו
עד אוהל לעבודת מעבורת׳ בעלה ס סלף וז״ם מו חפ טד  ע

ער• באוהל מו
א ף א ם׳ גיסיגן ב  מתני מ״ד דף מציעא בבא בע

 הכסף את קונה הזהב* ברי׳ לר״ם רבי לי׳
 הזהב את קונה הכסף ך בילדות לנו שנית רבי א״ל

 הכסף אח קינה הזהב בזקנותך לנו ותשנה וחחז־ר
 סבר בילדותי׳ סבר. מאי ובזקנותי׳ סבר מאי בילדותי׳

 פירא הוי חשיב דלא פספא עבעא הוי דחשיב דהבא
 הוי דחדיף פספא סבר בזקנותי׳ לטבעא פירא לי׳ וקני

 לטבעא פירא לי׳ וקני פירא הוי חריף דלא דהבא פבעא
 כזהב לוי בני אח וטהר מצרף וישב ב פחי הנר^ עפ״ל.
 הפהנים נקראו מקומות צך*ד שארזיל ע״ר וי״ל ופפסף
ף יחזקאל לק״חנלקיטי בספר דאיחא ע״ד ונ״ל לוים.  ד

 ובשביל הכהונה עטרת הי׳ ולו הבכור הוא קין וז״ל י״ו
 אעס״י החסדים שהוא הבל לזרע ורתן ממנו נטל׳ שחטא

 עטרת חיל אשת בסוד החסדים מן גבוהים שהגבורו׳
 והפהניס מהגבולות קין משומש באו והלוים בעלה.
 יהע שהלוים ראוי והיו החסדים שהוא הבל משורש
 פט״ש הדבר נתהפך שאס״פ אלא לוים והפהניס פהנים

 הם הבל ששורש בעוה״ז אמנם הלוי. אחיך אוזרן הלא
 אבל פהנים הם לפן טוב ורובם נקיים יותר הס החסדים

 הלוים יטלו לבפורחו ויחזור ויטהר קין שינקה לע״ל
 פהניס ולוים לוים הפהניס שיהי׳ באופן ומעלתם עבודתס
 שהלוים הלוים והפהנים אמר לע״ל על שניבא ויחזקאל

 פהנים נקראו שלכן ונ״ל ע״ש עפ״ל לע״ל פהנים יהיו
ד מקומות ״דp הלוים  ללרם שיחזרו כהונה מחטת ך״ד ע
שינקה ר״ל לוי בני אח וטהר מצרף וישב וזהו לע״ל

ויטהר



יקרחח׳ צמח פ צ הל צ

פ ויפהר הנ «עלת5 ופכפף פ<הנ מ״ל pp א ה מז הל  נ
 כהן מן זהב כחי׳ גכורוה הוא0 לוי ממלח יגדל פן מפפף

 פ׳3 בהעלופך ׳93 לק״ח ר9פ3 יין9ו חפר כפן* הוא6
 ני ורחל לאה טק׳ ׳3 פור הס הואוי׳׳ל נאפן כיפי כל3
פ3  ני כעלי׳ חטיך נשרפו כפור ורחל לאה הס ועלי׳ י

 ׳’pn'9 הריצין ולפעפיס עליח כזווג אחוון ך*כ גימ׳ חטה
ם והם עלי׳ כני ראיחי כפור כעצי׳ נסרפו  פו׳ מעטי

ר לרור כפפוק אמרתי זה וכסנין עיש ה  פיננת אמונחך ו
ר ץ אל ר ופעמו  לאחר להם שהי׳ שותפים כ׳ שארז״ל עי
פ3  העלי׳ לכעל יש והעלי׳ הכית ונפל העלי׳ ולאחר י

ע שליש ק פי  פרש״י פיצתא לכית מפפי׳ שהעצי׳ מפני כ
 שהעלי׳ עפשיו שנה צ׳ לעמור יפול הכית שהי׳ נגח

 נמצא ענ״ל שנה פ׳ רר! לעמור יפול איט עליו פפכיר
ע כשליש עחה זוכה שזה מזינין ק י פי  ומן הזמניות פח ע׳
ה הזמן  הזמן הי׳ הא׳ שהכריאה והטעם כעין לקרקע זנ

ממט  ורור לרור וזהו מפולס על הרכרים כל נשתלשלו ו
ז פינגת מזה כהזמניות אמונחך ר״ל .אפוגחך  אי
ר ת לעולה ז והאל כא ודור הו^ך דור וער׳׳ז ופעמו מי  עו

ת לעולם והארץ הזמניות מן ריל מי  שליש לו שיש עו
ע ק קי ת כס׳ עור ופנואר כ קי  העליונים ולוי כתן פי נ

 שם אשר והלוי מתפרשין לא ושם העליונים ח״וכ הס
 לזה הנהנים עם נרול התחכרות כו ים רין כלי נפשך
 ונכורות רין הוא שהלוי למטה אך הלויס והפהניס נפיכ
פ עיש פו׳ פתחנריס אין קשיס עי  הזהכ יפלרש הנ״ל ו
 רין כלי מלוי ושם כינת הוא 3זה פי הכסף. את קונה

 וזשארז״ל פהן הוא ויהי׳ לכפורפו יחזור קין ונשינקה
 חטו נשרפו יאמר שמא אלא קינה מעות תורת דבר

 שארז״ל טו״ר הדעת מעץ שאנל החסה והיינו בעלי׳
 מעות לפן בקין נדבקה הזוהמא אותת ועפ׳׳ז הי׳ חטה
ע מטבע שהוא ב' ט  חינם דין והוא אלהי׳׳ס בניע׳ ה

 חי פל בהם להחיות החפר מצר שהוא פירא רק קונות
 ץ ואו שמיס להקב״ה הקנה אברהם ופשארז״ל קונה הוא

 וארץ שמיס קונת עליון לאל הכרן יהוא החפר איש שהוא
 שושבינא שהוא וארץ שמיס שמחבר ץ ואו שמיס קינה פי׳

 בחי׳ הוא וזהב הבל בחי׳ תפר הוא וכפף רפסרוניחא
 לי׳ מתני׳ הנ*ל מימרא יפורש ועפ״ז שינוקה לאחר קין
 מארץ רבי ענין חקיניס בפיף עיין ברי׳ לר״ש רבי

 לנו שנית רבי א׳יל . הקב׳׳ה על רומז והוא ישראל
 הבל בחי׳ שיהיו הקב״ה עמה צוה לפה כלוע׳ בילדותך
 הוא חסד שהוא כשף ר וזהו הלויס קין ובחי׳ הנהנים

 ותשניזלנו ותחזור ננ״ל השושבין והוא הזהב את קונה
 שבחי׳ הכפף את קונה הזהב לעתיד דהיינו בזקטפך

הני׳ יהיו קין  את יקנו והם וארץ שמיס לו והקונים הנ
תהייזי׳ של הכהניס דהיינו הכפף  וזהו תחתיהם ע

 המה נתונים נתונים ני בהעלותך בפרשה בהלויס שנאמי
ב״פ לי אותש לקחתי פו׳ תחת ישראל בני עתוך לי

 את ואתנה נתיב ואמ״ז ואלעתיד עתה על רומז נתוניה
 קונה שהפפף עתה רק וזה ולבניו לאהרן נתונים הלויס

 פבר בילדותי׳ ומשני להפך ימי׳ לעתיד אבל הזהב את
 מאור חשובים קין ר׳לשבחי׳ טבעא הוי רהבאדחשיב

 מנשוא עוני נרול בפור קין חטא בעצם וזו עצמם בעיני
 דין טבעא הוי וגדלות גבהות בישא הזוהמא והוא כו׳

 הבל בסי׳ חשיב דלא כפפא תקיפין דינין שהם כנ״ל
ש א׳׳ע מחשיבים אינם חפרים מ׳  הוא גס הביא והבל נ

 שלא עיי ני ומסלבהן צאנו מבטרות שיריים הוא כאלו
 שראה שכתבתי במ״א כמבו׳ לכלו׳ א״ע מחשיב הי׳
 פירא לי וקני פירא הוי שבעבודת לגדולה השית׳ את

 שהם לנהנים הכל פי׳ לטיעא
 דין ק־ן בחי׳ לטבעא הפרי
 ברל נתונים תחתיניס שיהיו

ר בזקנותו  הוי דחרין) נפפא פי
א ע  איש ויעקב שפרש״י ע״ר טי

 קרוי לרפות ף חי שאינו מי תס
חפדי׳ מבחי׳ שהוא מי וזהו תס
 רע ומיעוטו טוב רובו הוא

 צדי ולהחניןי לרמות שצריך
מבסי׳ שהוא ומי מדתו להעמיד

 הן מדותיו על עומד הוא קין
ומרעה. ערמה בלי רע הן טוב
 לעתיד דהיינו בזקנותי׳ וז״ש

 רהבא ונקי ך1 ויהיה קין ינוקה
. כנ׳׳ל לרמות ר״ל חריף דלא
 הוי רחייף וכפפא פירא הוי

ה דין טבע״א נ עי  וקני ננ״ל ב
 שלעת וזהו לטבע׳׳א פירא ליה

 ומעות טבעא הס ר\ויס עתה
 מט^טלץ אס כי קונות אינם

 חלף לנס הוא שפר פי וז״ש בחליפין ר״ל במטלטלי
 בפפוק ויקי־א בפרשה לעיל שכתבתי וזהו עבודתכם

 מצר הוא הת״ת מצר שהאהבה לה׳ ניחוח ריח אשה
 אבל ננ״ל. חליפין והיינו מהשי״ת שמקבל הטובית
ה על אהבה שהיא הבינה מצד האהבה הי  קניה היא א

ה בפהנים נא׳ ולפן מעש  כהונתכם. את אתן עבולתעתנ
 ויקח במדרש שאמר וזהו ע׳ש פירושו לעמלה וכנזכר

ח ך לק״ת בסי׳ ועיין לעצמי רע מקח שלקח קי  א
 ניצוצק ש״ח שבו הרע מחלק הבל מבחי׳ הי׳ שקיח
 במשה היה הנ״ל ניציצין ש״ח מן הטוב וחלק קרח נענין

 ותרא ונמ״ש טוב טלו הוי הבל נענין ל״ז ונס ציתקט
ע׳ ול״ז שיח כי בעשה וכללו טוב ני אותי  משם גי

הוג׳ על לחלוק נתמודד ואז קין רוח בקרח ונתעבר  הנ
 ט עבר שנת על ר« עקח שלקח הלשון שזו ונ״ל ע״ש
עו הנהונה יטול שקין סבר והיה קין רוח לעמיר נ

הג״ה
 בהרימכם בהלוי׳ וז׳׳׳ש
 לתקן ממנו חלט את
 ב הקי־ ש'א קין עין

 וז״ש ית׳ לה׳ מהחלב
 עליו תשאו ולא סז״ל
 את בהרימכם חטא
 שכתבתי ע״ר חלבו

 תיטיב אס הלא בפסוק
 עוני גדול ופן שאת

 שהואהתנשןי׳ מנשא
 שהוא שבטוב וגבהות

 והואנדולמגנל עושה
 ולא וז״ש ע״ש עונות
 חטאר״ל עליו תשאו

 בזה תתנשאו שלא
 חייבו את שבהרימכס

ממצו*



לצביהרחצמחה׳
 אמרו ודוק למעלה כנזכר וקנין מקח בנהי׳ כו ויזכה
 זהו אי כו׳ להתקיים שים׳ לש׳ם שהיא מסלוקת כל הז׳ל

 עדתו וכל קרח מחלוקת היא זו לש״ש שאינה מחלוקת
ש עיין מד׳  שהיא מחלוקת פשוט נ“ול פירושו שס נ

 ההוא הדכר להתקיים, פיפה שמים לככוד פי׳ לש״ש
 מחלוקת וזו זה שמיס הלשם מתקיים זה לשם שעושה

 שטונו שמים הלשם מ*מ כביה שהלכה אף ושמאי מלל
 סופה אין לשיש ושאינה ידם על נתקיים וב״ה יש3

ד התכלית נקרא סופו להתקיים ף עי  מעשה ס
 התכלית היא המחשבה ראשית כי תחלה במחשבה
 להתקיים סופה מין וזיש המעשה כל לסוף ומתקיים

ח ומ״ש מתקיים אינו זה לשם שעושה התכלית ר׳׳ל  קי
 תכלית ה ה לא שלהם המחלוקת תכלית כי עדתו וכל

 כמו לעצמו גדולה כהונה בקש מהם אחד כל צי אחד
 ולכן גדולה כהונה מבקשים איש ר"נ ואתם שארז׳ל
 היה לא האסד בצד אפי׳ כי אינו.מקקייס זה תכלית

 ב׳ מן הי׳ ושמאי הלל מחלוקת אבל אחד תכלית להם
 .כנ״ל שמיס לכבוד אחד תכלית צדדי׳

א ר א  פ״ד להתקיים סופה נב׳ש שהיא מחלוקת ב
 בשני טוב כי נאמר לא רה מפני המדד׳

 בין הבדיל רקיע שכשנברא המחלוסת נברא שבו מפני
 פוטר שנאמר בעולם המחלוקת נברא וממנו למים מיס
 שיזוא מחלוקת ומה טוביומי איר מדון ראשית מיס

 מחלוקת ט,ב כי בו נאמר לא כך עולם של לקיומו
 מלת עורה ועד״ז עכ׳ל עאכ׳׳ו עולם של לחרבנו שהוא
 שמים לשם וזה העולם. לקיום שהשלימו ומיס אש שמים

 וזהו שמים השם שמורה כמו רעולם לקיום ר׳ל
 מ׳ חסר ומים במלואו אש שמאי כי ושמאי הלל מסלוקת

: כידוע חסד הוא והלל השני
^  שנענו פרש׳י בנפשותס האלה החטאים מחתות א

. עכ״ל הקביה על שנחלקו בנפסותם פושעים
 דלא קרקפתא בגופן ישראל פושעי רז״ל עפמ״ש יובן
ד והוא תפילין מנח  צדיקי׳ פסוק על בע*מ בם׳ מ׳ש עי
 במצות דאיגי ישראל שארז׳ל בם יכשלו ופושעים בה ילכו
 וחלו רגזו היום כל שתמיר אלא עוד ולא גופייהו ל וחב

 רעה זו גם בס יכשלו ופושעים וזהו הנביאים ממוסרי
 . ה׳ דרכי של בגבוליס יהי׳ המכשול כי הטובה מעין
 מאוד הדבר אליהם קרוב בלבם במשובה שיהרהרו ומיד
 הא׳ פסחיהם שצלו בשנים רז״ל ברברי המכוון והוא
א׳ מצוה לשם אכלו  כו׳ גסה אכילס למאות אכלו כו׳־ו

 שאכלו וזה כו׳ בם ילכו צדיקי׳ מצוה לשם שאכלו זה
 לשם שאכלו זה שנם ר׳ל בס יכשלו ופושעים כו׳ לשם

פ גסה אכילה  הוא והמצו׳ הוא במצו׳ דעוסק כיון עכ׳
 נופייהו וחביל במצות דדאיגי שלהם הנוף למכשול להם
ס עכ״ל כנ״ל המשוב׳ להם קרוב עייז  במאמר ייג סי

ואין תורתך לאוהבי רב שלום ם׳ נ׳ל ועד״ז ע״ש. א׳

 לעמי ורצועות תפילין איק ובתקוני׳ כנ״ל מכשול למו
 מצות שע׳י נ״ל עכ״ל למשא וכחמור לעול כשור האיץ

 פושעי וזהו .היצה״ר ואוסרים חומריה׳ מזדכך תפילין
 שאינם שלהם בגוף פושעים שהם ״ל ר בגופן ישראל

 הר״ן ובכאן תפילין מנח דלא קרקפתא אותם מזככים
 פושעים הי׳ ולא במצות להוסיף שרצו אדרבא הי׳ איש
עי' הקב״ה על שנחלקו בנפשם רק : באריכות בשל״ה ו

חקת פרשת
ת א כו׳. אדומה פרה אליך ויקחו כו׳ התורה חקת ז

 יובן וטהר׳ טומאה חוקת ולא המורה חקת וז״ש
 התור׳ אין ודרז׳׳ל באהל ימות כי אדם המור׳ זאת בם׳

 מם ג׳׳כ קשה עלי׳ עצמו שממית במי אלא מתקיימת
 המצות נתט לא ז״ל עד׳ש הענין אך לכאן מורה ענין
 מצות אין דאם קשה כו׳ ישדאל את בהם לצרף אלא
 יכול ובת״ת כולם כנגד ומ״ת ע״ד הענין אך כלום אין

 עדות הנקראי׳ מצות אך המצות כל לתקן האדם
 חביבה בי נגדם ת״ת לבטל מחוייב משפטים פקודים

 הנק׳ מצות אך התורה הנהגות סם כי בשעתה מצוה
 לא כראוי במורה עוסק האדם הי׳ שאם מהם יש חסים

ר להם צריך הי׳  דברים ד׳ אמר לוי ר׳ המנחומא ועי
 דכתיב אח אשת חקה בהם וכתיב עליהן משיב יצה״ר
 עלי׳ יבא יבמה בניס בלא מת כו׳ אחיך אשת ערות
 דכמיב וכלאים חקתי כל את ושמרתם בי׳ וכתיב כנ״ל

 את .חקה בי׳ וכתיב מומר בציצית סדין כו׳ תלבש לא
 כלאים ובגד כלאים מרביע לא בהמתך תשמרו חקמי

 בגדיו יכבס כו׳ את והמשלח המשתלח שעיר מייבש לא
 זאת והיחה בי׳ וכתיב נזחרים על מכפר עצמו והוא
 בה העוסק כל דמנן אדומה פרה עולם לחקת לכס

 בם וכתיב בגדים מטהרת עצמה והיא בגדים מטמאין
 עליהם משיב יצהיר שר״ל ניל והענין עכ״ל כו׳ חקה
 למצו׳ צריו הי׳ לא האדם את המחטיא יצהיר שלולי

י זו מצום מקיים והי׳ זו ה רק לבדה התורה עי  צה״ר נ
 מזוהממם ישראל את לצרף המצות לאלו ומכריח משיב
ח אשת בענין בתקוני׳ עדיש ידוע אח. אשת  למס חי

 עיש בו׳ דלהון בנין דליה אורייתא פלא יבוס צריכה
 צריכה הימה לא היצהיר שזולת סוף כל סוף הענין כל

 עלשנמשב׳ נאסרו העריות כל גס ומה יבוס ת״ח אשת
 טעמו כלאים וכן חקה. בהם כתיב ולכן היצה״ר זוהמת

 בציצית ודומר דק׳ בסטרא דסט״א חולקא לערב שלא
 כידוע כהונה בגדי כדין מותר הי׳ היצה׳׳ר הי׳ לא ואם
עי׳ ר צריך הי׳ לא היצה'^ זולת שעיר וכן במ״א. ו  עי

 היצה״ר זולת אדומה פרה וכן .כו׳ עליו השעיר ונשא
 בטלה הק׳ רבינו כשמת כמשז׳ל מטמא המת הי׳ לא

שעסקו ע״י וזו מטמאי! אין צדיקים קברי וכן הכהונ׳
בסוד׳



צולצביחסתדד צמח
ר׳ תו ני דוד ט״ד בתורה היצה״ר ת6 והמיתו נ  הי

 ימות כי אדם וז״ש פרה. למצות צריך הי' ולא נתורה
 מזה מתהוית המית׳ שמומאת ר״ל כו׳ התור׳ אין כאהל
 עצפיי דביקות באדם בעצם מתקיימת התור׳ שאין
 התור׳ זאת וז״ש שבקרבו היצה״ר את המית שלא ע״י

 ימות כי לקיים יכול הי׳ המור׳ שע״י כו׳ ימות כי אדם
 ומהרה מומא׳ דיני לכל כלל צייך הי׳ ולא היצה״ר על
 יכולה הי׳ הזאת שהסקה התור׳ סקת זאת מ״ש וכן

 בתנתומא ההפוכים ומ״ש לבדה. התור׳ ע״י להתקיים
 לא התור׳ זולת כי עניינם הנ״ל דברים ד׳ על הנ״ל

 אדומה שבפרה הנ״ל תקים למצות צריכים נ״כ הי׳
 קבריעכו״ס אין וכן מת בממא מממא נוי שאין ידוע

 וסומאים התור׳ שקבלו ע״י ישראל רק באהל מממאים
 שממהרת בה רמז ולכן פרה. למהרת צייכי׳ היצה״ר ע״י
 על שהתור׳ כמו כו׳ העתורי׳ את ומממא השמאי׳ את
 כן וכפרה טהורים ואוה״ע במת מוממאי׳ ישראל ידה

 נמצא כנ״ל יצה״ר בלי בם העוסק את מטהרת התור׳
 :הנ״ל דברים ג׳ שארי וכן ונמהר נסמא התור׳ עיי

ן י נ  שהוא בם׳ שראיתי נ״ל כו׳ הטהורי׳ את מטמא ע
 התנשאות מדת כי והענין נוגה קליפות מנין '

 וכמ״ש ה׳ בדרכי לבו ויגבה ע״ד ית׳ הבורא בעבודת
 בסו״ה מ׳׳ש עוד כו׳ העולם נברא בשבילי שיאמר הס״י
מעט כי ודע  וכמהו הש״י בעיני רב הוא אצלך ה

 אומן ר״ל הטמאים את לטהר טובה הוא זו המחשב׳
 מחשב׳ ע״י בתשוב׳ ולהשיב בגשמיות ומאמינים העוסקי׳

 המחשב׳ אזי טהור למדריגת זו ממדריג׳ כשבא אבל זו
 להש׳י עובד שהוא בלבו אומר הוא ויאמר מפסידתו זו

 בחו״ה וכמ״ש גדול לשכר וראוי דורו בני כל על מעולה
 שהגבהות אדומה וזו הטהורים את מטמא וזהו ע״ש

אדומה ממרה היא
י ת ל מ ש ממני רחוקה והיא אחכמ׳ א  החכ׳ עד׳

 הענין וזהו נדעך שלא הוא שנדעך תכלית
 שא׳׳א ומשיגים ובגדולתו בחכמתו שמחקרים ע״י כי

 כלל מחקר שאינו ומי מאוד ומהולל יראוי הוא להשיג
 אבל הירא׳ הוא המבוקש נמצא יראה לידי בא אינו

א בודאי להשיג  מאוד ה׳ מעשיך גדלו מה וזפ״ה א׳
 לשון איש שהוא מי אפי׳ ר״ל כו׳ איש מחשבותיך עמקו

 מחשבותיו עמקי לידע יכול אינו ידע ולא בער חשיבות.
 לא כלל. מחקר שאינו מי ר״ל וכסיל מעשיו גידל ולא
 שאינו סובר שהוא זה מבין שאינו ר״ל זאת את יבין
כ  חסרון מפני הוא ערכו יודע שאינו מם רק ח״ו גדול כ'

 וזאת יודע הי׳ ומחקר לומד הי׳ אס כן ולא למודו
 א״ע אפעל ל׳ אחכמ׳ אמרתי וזהו הירא׳. מדת «.ק׳

 לפני אחינו בנוע גוענו ולו כו׳ משה עם העם וירב ומאוד מאוד ממני רחוקה שהיא לידע כדי
ט סן פסוק על שס מ״ש קרח בפ׳ ט׳׳ל ה׳ ע ט

ש ה׳ לפני שהוא אחינו בצוע וז׳ס ע״ש כו׳ אבדנו  מי
 אנחנו שם לפות כו׳ הבאתם ולמס ביייוק. כאן ותבין

הפ׳ ומקרה האדם מקרה כי בפ׳ מ״ש ע״ד ובעירנו  הב
ס׳ ואי׳ כו׳. ב״א רוח יודע ומי כו׳ לכולם א׳ מקרה  ג

 במרג שיהרגוה מהפריצים ובקשה אמו שאמרה יוסיפון
 נפשה תמסור כשיהרגוה כי הטעם ואפרה כך תפות שלא

 יעלה לא אזי מגונה מיתה אבל הרוחות לאלהי ורוחה
 מחללי חרב חללי טובים וז׳׳ש .ע״ש כו׳ למעלה רוחה
 לפטה ויורדת לפעל׳ לעלות יכול׳ רוחם שאין רעב
 בארץ עצפה במדבר ר״ל שם לפות וז״ש הבהמה. כרוח

 והשקית כן כמו הש״י הטיב וע״ז שוים. ובעירט אנחנו
. תושיע ובהמה אדם ע״ד בעירם ואת העדה את ם׳

• בהמה בזכות אזי אדם זכות אין אם
H p כו׳. לעיניהם הסלע אל ודברתם כו׳ המטה את

ס ובאב״ע. שועב אבן ובס׳ באלשיך עי׳ י  שהקשו פ
 דאיתא וג״ל בדבור. וכאן להכות הצווי הי׳ בצור למה

 כל ואית׳ .התור׳ מן ידיהם שרפו פרפידים ויסעו פ׳3
 התרפית טנא׳ נשמעת תפלתו אין פר״ת עצמו המרפה

ת הטעם המפרשים וכתבו . כסכה צר צרה ביום ד  ש
 ולפעול בתפלתו לפלות כח בו שיהא הדבור את מקרשים
 כס הי׳ לא הצור על ברפידים ולכן הדבור עיי פעולתו
 בכאן אבל להכות הצווי ובאה לבד בדבור הדבר לפעול

 וזשרז׳ל לחוד בדבור לפעול כח הי׳ תורה בעול שהורגלו
 אחת הלכה או א׳ פרק עליו שנה הסלע אל ודברתם

ל הסלע מן מים מוציא והוא ת שע״י ד  כח יהי׳ די
 ס׳ פי כי יחדיו בשר כל וראו עדיש פי׳ לעינייהם .הסלע פן מיס להוציא בדבור
 הקולות את רואים העם וכל ע״ד ר״ל דבר

 ובן קדושתו מגודל הראות בפוש הקול מרגישים שהיו
 לעיניה׳ בכאן וז״ש הקהל כל לעיני כו׳ דוד ויברך עד״ז

 הצווילפשס הי׳ ולכן ההוא. הדבור את ישראל כל שיראו
 ע״ד הסלע אל ודברתם כמ״ש ידברו ששניהם ולאהרן
 ביניהם שרויה שכינה בתורה שעוסקין שנים שארז״ל

 פ״ש ועד״ז .השכינ׳ השראת סס שיהי׳ הי׳ הכונה וכל
 שכחה הי׳ לא הסלע אל מדבר משם הי׳ אם בזוהר

 וז״ל בהעתקות וכמ״ש הדעת פן הנפיל׳ היא שהשכחה
 דבר אלא הסלע את משה הכה לא אלמלא בזוהר איתא
 שנעשו נסים בל שמרע״ה לזה וטעם שכחה הי׳ לת אליו
 לעובדא שייך הי׳ ולא מדבור ע״י רק הי׳ לא עיי

 הים נכנע לבד ובדבור כו׳ מסך את מרם ע״ד כידוע
 ונמשך דעת מנחי׳ הי׳ משה כי בנודע יהושע לאפוקי

 דור נק׳ ועש׳ז דעה דור היו דורו ונס הדבור. אל
 בדבור. התור׳ וקבלו הדעת מן הנמשך דבור לשון המדבר
 ובא לא או שבת דוחה פסח אס ידעו ולא שכחו ואיתא

 שלא שבכם עצלות ואיל כו׳ דוחה שפסח ולמדם הלל
לטס שנרם לזה וטעס .הו׳ ואבטליון לשפעי׳ שפשתה

סשכפס



לצביחמתצמחה׳
א השכחס כי ואננוליון שמעי׳ שמשו שלא ®שכמה  מן ג
 שמשו אלו וע״כ הדעח מבחי׳ הנצוצוח שנפלו הנפילה
 דושוחp נצוצוח דהיינו גרים היו שהס ואבטליון לשמפי׳

 משכחיס הי׳ לא כודאי והורמו והוקמו ננפילה שהיו
 הלכה ונזכר מעשה ראה שה ואימא הנפילה כהי׳ דהיינו

ל כו׳  מהדעמ הנמשך הדטר מכסי׳ רק שכסה שלא רי
 חמו כאשר והנה . הדעת הכחי׳ נטוכדא נשאר אכל
 אסר דור ובי. דעה דור המדכר דוד הראשון דור

 כאיה שהם דוקא עוכדוח הס שנסינחם מרע״ה סכר
 הקכ״ה א״ל וכאמח הסלע. אח הכה וע״כ הארץ לרשת

 ולהרימה השני הדור את להקים הוא צריך אדרכא כי
 הי׳ לכד כדכור דהיינו כנחלתם יקראו אכיהס ע״ש
 דור מכסי׳ הס גם הי׳ וכזה הטדכר דור כמו מים יוצא
 נפילה דהיינו שכחה גרם הסלע שהכה ומזה כנ״ל דעה

 העתקו׳. עכ״ל הנ׳ל הזוהר וז״פ העוכדא אל הדכור מן
 לא כנ״ל הדכור את רואים ישראל כל היו אם נמצא

 . הדכור אל הדעת מן שנמשך מסדר כך כי נפיל׳ הי׳
 הדעת מן נפל ההכאה רק הדכור ראו שלא ע״י אך
ד העוכדא אל  כל נמצא הלכה ונזכר מעשה ראה עי

ה  אפיייון לנוה עליון מדעת אור להמשיך כדי הי׳ המנ
 משה שכעס שעיי אך הדכור עולם שהיא השכינה שהיא

 ממנו מסתלקי׳ שרנה הכועס כל ארז״ל ונס כמשז״ל
 כעכורס למשה וירע מריכה מי על ויקצפו הפסוק וזיש
 ככאן כעס שמשה מקום ככל מנוחז״ל לא שכאמת פי׳
 הכעס זה כעס ככאן שנס ל’רז כדכרי שנמצא מה אך
 כפסוק כמ״א עדיש ישראל מצר רק מצדו לו כא לא

 בזוהר ואיתא עיש העם לאשמת יחעא נשיא אשר
 נשמה אשר כו׳ באפו נשמה אשר האדם מן לכס סדלו

 הנשמה לו נתחלף הכעס שע׳י עיש כו׳ כאפו אסליף
ש ממנו  רוחו את המרו כי כעגורם למכה וירע וזו ע׳

׳  איתא וכן חילוף שהוא ימירנו המר לשון המרו ל י
 כו׳ ליצחק רוח מרת ותהיין כפ׳ זה בדרך במדרש

 המרו כי כאן ג״כ וז״ש רוהיק טמנו לסלק לממרו גרס
 שהוא ברוחו חילוף למשה גרמו שהם ור״ל רוסו אח

 נקרא הק׳ שהדבור וידוע הדבור והיא ממללא הרוח
א בזה כמ׳ש פה דבור  שפתיים דבר נק׳ ק׳ ושאינו במ׳

 מטנו שנסתלק ע״י ר״ל כשפתיו ויבעא וזיש למחסור אך
 החסיל גרונו מתוך מדברת השכינה שהיתה הק׳ דבור
 המרו כי ל׳ המורים נא שמעו וז״ש לבד בשפתיו לדבר

 הנ״ל מכל העולה .זה כל לו גרמו שהם כניל רוחו את
 הסלע אל לדבר רצה לא ולכן כניל נסתלק שהדבור

 הצווי שהי׳ דבר לא אהרן וגס כו׳ הסלע את ויך כגיל
 הש״י ומ׳ש כנ׳ל כמשה לו שקר׳ אפשר וגס לשניהם

 שיוחזר בהש״י לבטוח לסם שסי׳ כו׳ בי האמנתם לא יען
 להאמין להם והי׳ עי״ז ש״ש שיתקרש כדי הק׳ הדבור להם

ט״י מיס שיצאו שמו קדושת למען שיעשה כסש״י

ד שהי׳ ר״ל ב״י לעיני להקדישני וז״ש לבד. דבורם מי  ת
 וזו לעיניהם במלת . כנ״ל ב״י לעיני הדבור סקדושת

 לא לכן לז״א המקובלים כמ״ש א״י נק׳ בעצמה המדה
ט אשר מריבה מי המה כו׳ הארץ אל כו׳ תביאו  ב׳׳י ר
 עד״ש וזו .ב״י ריב על נאמר אסר ובמקום בם ויקדם

 מטעם ואפשר שעו רי״ב השכסה על הממינה המקובלים
 ראוי שיהי׳ מה ר״ל בם ויקדש כנ״ל נתהוה שמשה
ס ע״י הקידוש שיהי׳ טר  P השם הקידוש ור״ל כנ״ל ד

 ויקדש מדה כנגר מדה כנ״ל השכסה וקליפות טומאת
 שבע׳ס התורה היא הסלע כי שכתוב באלשיך ועי׳ בם
 בו׳ ומצודתי סלעי ה׳ עד״ש סלע שנק׳ ונ״ל ע׳׳ש כו׳

 שלא בתנסומא עד״ש לעיניהם הסלע אל ודברתם וזהו
 שזהו וי״ל דקדוקים רוב מפני שבע״ס תורה לקבל רצו

 ב״י ריב על כתיב ובמק״א מריבה מי ענין בעצמו
 מנפילות מן בא והשכפה כנ״ל. שמו רי״ב שכפה של שי כי

ת פבפי׳ הניצוצות  עיניס הראייח ע״י הוא והתיקון הדע
 כתבה ע״ב י״פ דף מגיל׳ במס׳ רז״ל עד״ש הדבור את

 שכתב מאיר בר׳ מעשה פיתבי יצא לא הכתב מן שלא
 בנפשי׳ דמקייס ר״מ שאני ומשני וקראה מלבן מנילה

ך יישירו ועפעפיך  מ״ד דא״ר כו׳ ועפעפיך מאי כו׳ נגי
 עיניו כשנועה פרש״י ד״ת אלו ואיננו בו עיניך התעיף

ת מעט ד  הס פיושרין אפ״ה ממנו משתכחין ת־כף מ
 מיושרין הד״ת שהי׳ משמע ע״שנמצא כו׳ מאיר ר׳ אצל
 שמו נק׳ למה וזשרז״ל משתכסין אינס ועי״ב עיניו לגד
 תורתו שהי׳ ור״ל בהלכה. פכמיס עיני שמאיר מאיר ר׳

 בענינו נא ראם מתפללים שאלו באל״ף אור כתטת
ל ריבנו וריבה  שר הרי״ב מפני בדעת עניים שאנו ד

עיין בעניינו יראה שהוא מהש״י מבקשים ואנו שכחה של  ו
 שהוא השכחה את יריב והוא הדעת מן תפלתנו יתוקן
 לומדים שהי' מריבה במי הי׳ הענין שזהו ונ״ל ריבנו

 התורה שהיא מהם נסתלק הסלע ורוחניות ושוכחים
קו ועי״ז שכע*פ  וז״ש הנשמים. הסלע מן המים נסת'

ל לעיניהם הסלע אל ודברתס  או פרק עליו שישנו ד
 עיניהם נגר מיושרין שיהיו הדבורים את יראו והס הלכה
ל מימיו ונתן שילמדו מה לעולם ישכפו לא ועי״כ  ד
 והשקית הסלע מן מיס להם והוצאת ועי״כ היוחני הסלע

 בעירם ומת ה׳ דבר לשמוע הצומאיס העדה את כו׳
 שהכעיסוהו כעס ע״י ומשה הגשמיים. במיה הסומר הוא

 שמעו להס אמר וכנ״ל למעלה וכנזכר רוחו את והמרו
ל המורים נא  לקבל תוכלו לא הדבור אל ראי׳ בבחי׳ ד
 . וכניל מחליפים מורים שאמס ע״י שמיעה בבחי׳ רק

 הלכה ונזכר מעשה ראה ע״ד לעובדת צריך הי׳ ועי*כ
 היו שאס במעשה הסלע להכות צריך הי׳ לזה .כנ׳ל

תזי׳ מקבלים  שבע׳פ סתורה כל להט הי׳ כנ״ל לדבור נ
ר שבכתב כתורה  ראיית שהוא לבך לוס על כתבם עי

ז השכל עיני ד ע ט׳ דבריה בג׳ הסתכל רז״ל שרמזו ו
עין



7צלצביחקתצמחת

 אור לה יש שהמין שם המד־ש וכמ״ש רואה פין
 להשמיט׳ שיש שומסס לראוסואון לאור 5וא״ שטלמוסה
ם כססר מטשיך וכל קול שמיעת כלא כפצמומה כי ס  מ

ם ג׳ כל נמצא ודיו וקולמוס כוסכ כלא  אחד הם דכד
 גשמי סדם ואצל .הכסיכה והיא השמיטה היא מראיה

 מיוחדים חומריים אכריס לו שיש דכרים לג׳ מסחלקים
 אור צריך לראי׳ דהיינו לכאו״א מיוחדוס וסטולוס לכ״א

 מכחי׳ נוחל אדם לכן ודיו םפר ולכמיכה קול ולשמיטה
 כא ואטח״כ החכמים מן לשמוע לשמיטה וצריו מדטס

 דומה איני וכמ׳׳ש לראי׳ פטולה טוד וצרין שכחה לידי
ד לכוא יכול ואעס״כ לראי׳ שמיטה  וצריך שכחה לי
 . הטוכדא אל הדמס נסילס ווה ודיו כטחר לכסוב

הל ו״ם1  שכחה הי׳ לא הסלע משה הכה לא אלמלא מו
 אס רואים שהיו כידם לאחדים היו דכרים הג׳ פי

 :נחשם כהירוס כס׳ ונכמכ הנראה אס ושומעים הנשמע
ן ף ו צ | כ י  וכן נוטוס לכלל כא כטס לכלל כא משה ו

 כך שהסי׳ שמעסי . המורים נא כשמטו י
 שטוס הי׳ לא הסלט אס שהכה אן! משה כטס לא שאם

 שילם למלאכים כטצמו אאט׳׳ה שמשה מה כגמ׳ דאיסא
 לכם ממטיר הנני לחם פס ואקחה כטצמו לכניו הקכ״ה

 ט״י הקכ״ה שילם שליח ע״י כו׳ מסט יוקחנא לחםכו׳
ה ממנכא הי׳ משה ואי׳ שליח  המפרשים ופי׳ הדכר מ

 . משה של גרוט ממוך מדכרס שהיסה השכינה שהיא
 טיי מים גם הי׳ הסלט אל מדכר משה הי׳ אם נמצא

 . שכטס מה ע״י אך הסלט משה הכה ולוה הקכיה•
 הדכור גם נמצא ממנו מססלקס שכינה הכועס כל ואיסא

 ווהו הסלע להכוס צריך הי׳ לא ולוה שכינה דכור אינו
: הטעוס הי׳ הכטס שט״י

ן ע  שאם וו״ל ופרש״י כו׳ להקדישני כי האמנחם לא י
 הסלע ומה אומרים ישראל היו הסלע אל דברסם

 מקיים נסרנסה וא״צ שומע ואינו מדכר שאינו הזה
 ג׳ ז׳׳ל רש״י ומפס .סכיל עאכ״ו אנו מקום של דכורו

 רק שומט שאינו מי אף הטכעיוס מן כי אלו דכרים
 שפמיו כדכר כהסכוננוחו רכו דכרי לקיים יכול שמדכר

 מה ומכין יודס כן כמו הדכור כח כו שיש מפני רכו של
 ומקיימו דכריו על שעומד טד וישאלו רכו אליו שמדכר

 .מדכר שאינו אט״פ ששומע מי ומכ״ש שומט שאינו אף
 לשון שומטס שאינה אף וכיו״כ הכהמה כגון הכע״ח גס

ה היא מ*מ מדכרס ואינה כ״א לנ  רומו שאדם מה מ
 כה שאין אף לפרנסה לו שצריכה מפני אלי׳ ומלכר לה

ס מ״מ דכורו ולהכין לידע דעס  וההכרחית שכה הטכעי
 ולקיים ולהכין ע7ל מכרמס היא לפרנסה לו שצריכה
ה וז״ש דכוריו  שומט ואינו מדכר שאינו הזה הסלט מ

 דכורושל יקיים שמאין גדול פלא שוה כו׳ לפרנס׳ וא״צ
 כחוק אס כי א״א ווה עאכ״ו אנו מקיים ואעפ״כ תקום

ס׳ הכורא שנמגלה ינו דה מדכורו נתהווה שהכל מפני י

ס׳ מאמרו ק שמים וכרא י א  ליש. מאין כה אשר וכל ו
 וכסו מיומו כי יס׳ דכורו לקיים יכול גולם אפי׳ לכן

 שמים שמטו ספ׳׳ה הדכור• מן הוא הגולם של בהרככמו
 שומעים ואינם גולמים שהם אפשר והאיך ארץ והאוינו

ס׳ כחוקו הוא אפשרי ולזה דכר ה׳ כי לו״א ס . י  כני
 הואיל שומעים וארן השמים ר׳׳ל כו׳ ורוממתי גדלמי

ס׳ מדנירו רק שנמהוו  וכל למקום כנים שהם וישראל י
ס׳ שלימות כהם ויש ככן האכ כח סיוי  סאכיו כלמדו

ס׳ מאמרו לקיים להתפעל להם שראוי  י3 פשעו והם י
ל שככן האכ ככח ממש כיי ריל ד  זה ככח שעושים ו

 כמלאכה יד ושולח שפושט מי כמו רצוני שאין מה רצונם
 שצדך מפני כעליו אכוס וחמור קונהו שור ידע רטהו.

ל כו׳ ידע לא ישראל לפרנסה אליו  זו כחי׳ אפי׳ ד
ל המכונן לא טמי יודטות. שהכהמות ת שמים כחי׳ ד א  ו

 מקום: של דכורו מקיימי׳ ולאין מאין רכה מכונה צריך שזה
 הקכ׳׳הסרי וז״לא״ל כמדרש והפשט. אהרן את
 שאין מה לכניו כתרו מוריש שהוא מנחמו את

 כגדיו את אהרן את משה ויפשט לכניך מוריש אמה
 מהר מון כהונה ככגדי כה״ג יצא אם והלא וילכישם.

 צמרופשסיסאלאלהודסך שהם ארכטי׳כו׳ סופג הכית
 כלשון כו אהרן אם קח ואיל לכהונה שקרכו שכלשון

 הקושיא שאין פלא והוא .טכ״ל ההר אל לעלות לו אמר
 דאימא ט״פ וניל .כלל כזה מחורצת כו׳ יצא אם והלא

 אמרתו נמצא דילי׳. פורסירא כזע אמרתו כצט כמדרש
 נ״ל . ממירה למלכוש שקרא והטטם מלכוש מל׳ היא
 צריך ארזיל וכגמרא רכה ל׳ היא אמירה של׳ ידוט

 ועT גם .מצי׳ דלקכלי׳ היכי כי כנימומא למימרינהו
 ממגליה אינה שהמחשכ׳ המחשכה מצכוש הוא שהדכור

 הוא כשהדכור ולזה כהדכור סצמה שמלכשת ע״י לא אס
ש כנממנשמעי׳ דכריחכמי׳ טד״ש כניחותא  כיהואמלכו
 צדדו מכל מקיפו הוא והמלכוש השומט את כהדכור
ס אחדות ונטשה  מפני רצונו לו וטושה שלו המחשכה ט
 מלכוש. אמירה נק׳ ולכן א׳ כמלכוש עמו מלוכש שהוא

 קחו כמו כדכרים אותם משך נקרמויקח שפרש״י ווה
ל דכרים עמכם ד  כס׳ גם שלו• בהמלכוש אותם שלקח ו

 קחנו פרשיי מ׳ כניו ואת אהרן את קח כפסוק צו
 מולם שהוא כהמלמש אומו שיקח וריל כו׳ כדכרים
 דמטרוצימא. שושכינא ונטשה כ׳׳י השכינה וזו הדכור

 על מכפר הי׳ שהמטיל כידוע כהונה כגדי רומויא וע״ז
 .הניל המדרש וויה הטקרי מלטש שזה מפני לסיר

׳ סופג כי׳ כה״ג יצא אם והלא כו׳ משה ויפשט  מ
 ומי׳ש כמקדש כהונה הכגדי שפשט שהאמת ומסרן
 הפי׳ להר• כטליימו אסרן אם כו׳ משה ויפשט הכמוג

 אסרן אם קח ואיל לכהונה שקרכו שכל׳ להודיטך הוא
 והלשון הדכור מלכוש ט״י הי׳ הקירוכ שהעיקר וריל
לו אמר כלשון ט הרומניים כהונה הנגדי שהם כי׳ל

לעלות



צמהדז
 : כו׳ והפשש הו1ו הדל המלבוש והוא ההר אל למלוח

^ ^ ע י הלשון. טל משל לשון סירש״י נחשח שש5 משה ו
 מחיה <מש או ממית נחש וכי אמרו ורז״ל

׳ כ״ו אלא  ושוד צוק־ ללא נחש וכי אמר למה וקשה ט
 מג״ח מדוח שגי ידוט הוא הענין אך שממיס. מזיין הא
 באמצט המכריש ל׳ הוא ונחשח ונחשח. וכסף זהב הן
ד דף חרומה ש׳ הזוהר וז״ל .המאזנים כסוח ב׳  קמ׳

 נחשים אסטרין דא וחוקסא ומחילא נמשח אסיק אשא
 ס״ש פו׳ כאשא סומקא איהו ונחשח מאשא דנסקי שרפים

 החיים וזה ומחיה ממיח מלך מדה נק׳ ששם וידוש
 הנחם כח נמשך בהשחלשלוח ומשם הלשון ביד והמוח
 טל ר״ל בורא׳ סל לה״ר הנחש שססד וזשרז״ל להמיח
 נושל לשון הי׳ הנמש וחטא משם. שנברא׳ ממדה בורא־

 משה טשס ולכן כדל הטליון הלשון טל ר״ל לשון טל
 ובהשורש כחה שמשם השורש אל להטלוח כדי נמשח נמש

ל מ׳ או ממיח נמש וכי וז״ש חיים יש  לה בא מאין ד
ל מטלה כלסי מסתכלין שהיו כ״ז אלא זה כח  שהשלו ד
 נחש ויטש וז״ש חיים שם כי מחרשאין היו השורש אל

 הטליון הלשון שיהי׳ כדי לשון טל מסל לשון יחשה
 ששם הנחש הלשון טל נוטל החיים ששם נחשה שהוא

ט״ז המיחה :וחי אומו וראה ו
ם ר * י נ ש חשבון אבד ו ד  ראיוח ג׳ יצירה בס׳ פ

 מגדחוזו שין טיןרטה נואסוח טין רטוח
ם ריח ד  ממה״מ לפני חשסן אבד מגדח. רטה נואסוח נ

ה ד ק ' ה
ת א  שאהל מכאן . באהל ימוח כי אדם החורה ז

 גניזה אלא מימה ואין כמיחה מכפר המור׳
 טיכצריך המושך מדרכי שהיאממטלמח המשכלח לנפש

 באהל מדכחיב כדמשמט בסתר המירה בפסק להרבוח
 לזולחו להיטב להשכיל בגלוי שליו ר.כריז טצמה שהיא סד

 שום בלי לשמים לבו שיכוון ובלבד לו צריכין שרבים בזמן
: נכר אל טמו ואין ינחנו בדד ה׳ אז כי אחרח פני׳

בלס ®־עת
ה ת  והקשו כו׳ סביבוחינו כל את הקהל ילחכו ע

 חצר אל צוה שהשיי מואב ידט הא המפרשים
ם חחגר ואל מואב אח ש ודל ט׳ נ  בס׳ למטלה טד

 בשר לו נאסר אדם והנה ט״ש הס לממנו כי בפסיק שלח
ר ת ה ד׳ לו ו  הים בדגח ורדו כמ״ש ובבט״ח בבהמוח ר

 לא כי רדי׳ לו ונאסר בשר להם הומר נח ולבני ט׳
 צפר ששש׳ סל בחרב נהרג בלסס ולזה ורדו להם נאמר
 חדש בילקוט טי׳ כו׳ בידי חרב יש לו ואמר לאמונו בט״ח

 שרמזה כו׳ הסבנחי ההסכן האמון שהשיב שמה ואפשר
 טי בשר שאד ט״ד בשר אכילח נק׳ שביאה טלי׳ שבא לו

וזו בשר אכילח לך הוסר אם בטיח צמר לן אסור ולזה

לצבי חקת
ר אל להם שצוה שאף ירא מי׳ שמואב  6מלמננ ט סמנ
 מומר רדי• מ*מ בשרלאדה׳ר שנאסר כמו להם ונאסר

ק שנא׳ לביב שדם אנחנו רדי׳ בטנין כי להם  ששב טר
 השדה; ירק אח השור כלחוך וזהו ט׳ כל אח לכס נחמי

ל ה ה  אשר האנשי׳ יקרא קהל סביבוחינו. כל אס ה
 קלה דטסן נשים שיד נוקבא בבמי׳ הס

 בסובמושל רוצה זה ט קהל נקרא באמדוח וכשנאססיס
 דלא פ״ב רליז דף פנחס בסרשח ר״מ וזיל בזה וזה זה

 רב סרב מינייהו דאחסבר סד וחבור קהלה אחקריאו
הו דמחטרבץ בזמנא כביכול  הזו לא כאלו רב ערב טניי

 הקליסוס אח ילחט שלא מואב ויגר .שכיל אחד גוי
:סביבוחינו הנקרא שלהם

י ס כחב .כו׳ מבורך מברך אשר אח ידטמי כ  בפהי
סולם. וטד מטפה מבורך ה׳ שם יהי׳ שוד מסורה

׳ מבורך ה׳ שם יהי לקח וה׳ נמן ה׳ באיוב שוד  נמש ט
 .מחדש ולא מכבר מבורך חברך אשר אח ארז״ל והנה

 לאודאס נשא דחבר׳ בשבחא דמשחטי מאן אמרו ובזוהר
 לאודאה ור*ל סבא בשינא פלי׳ ולאוטבא ברכאן שלי'
ט׳ לו שראוין לומר מכבר לו שיש נוה ברכאן טלי׳ ר ב  ה
׳ לי׳ לאודאה וזהו  ברכחר אם ט אשלחן לא פסוק ט״ד ט

ט שנרכני הברטח של לי הודה וסירש׳׳י  משרשר שששו א
 הכריש מי וקשה שיש כר טליהם לו והודה ט׳ טליהון
חו שיברך כפשוטו דילמא לי הודה לפרש לרש״י  שיד ^

 ש״ד הוא הפנק אך כו׳ הדיוט ברכח מהי׳ אל שארז״ל
 אינו ארור שהוא מי בברוך מרבק ארור אין שסרש״י

לברט׳ ובשא הנ״ל בזוהר כמ׳ש הוא והטטס לברך יכול
 שהוא ומי דלבא וברחימוחא סבא ובלבא סבא בטינא לי׳

 לב ואץלו טוב מכל ומנוגב וריק חסר שפרושו ארור
 במקום ט דלבא רחימומא ולא סובה טין ולא טוב

 כח שום מ אין שנאה מדח בקליפה שם אהבה מדח
 מדבק ארור אין רש״י שדקדק וזו . דבר איזה לברך

 באמש ט . בארור מדבק ברוך אץ להפך ולא בברוך
 הברכה ששיקר אוחו ולברך בארור לדבק יכול ברוך
 ריק דבר ששל אף ומחרבה מחברך וחסר מטט שמן הוא

מ שורה הברכה אין גמור ומסר  ומסר מפס מן מי
ץ ט כלל בברוך מדבק אין ארור אבל הרבה מחברן  א

ישר% מ״ש ולכן ובטצמיוחו בו ההוא מהברכה דבר שוס
אי ברכחי קם כי ץ לא טי  של שרו אוחו שיברך ט

 לברךכניל. ימל שאינו וגם מני׳ לי׳ נסקא מה כי טשו
 רש מלאך ש״ד ט׳ הברכוח של לו הודה סרש״י לזה

 ימל רשם מין לו שיש מי ט הוא וההכרחיוש אמן ישנה
 בהם להכניס כקש בלפם טל והמשארז״ל בברכה להזיק

 מזודאס בשא וז״ש שלו ההודאה מוטיל לזה .הרט שץ
. לי׳  ברכה ו״ל ט׳ טבא בשינא לי׳ ולברכא ומ״ש ט׳

׳ דמברי׳ לשבחא דמני מאן בזוהר וז״ש להבא  כיש ס
שם יהי דהמש׳׳ה וזיש דקדש׳־ש׳• שבחא דמני מאן

ה׳



בלק ה׳ צמח
 שמבורך היא מרן וזה מנכר מכורך ריל מכורך ה'

 וכרכה הוראה וזו פולס ומד ממשה מכורך יהי מנכר
ה נסן ה׳ אמר ואיוכ  מן שארזיל כזה ונועה . לרןמ ו
 צוה שס כי והנועם • שקלי לא משקל יהכי מיהכ שמיא

 א׳ ככלי שורה וקללה כרכה ואין כו׳ הכרכה את ס׳
 שאינם מסה מצר כאה הקללה רק קללה הוא ומישקל

 המחזיק כלי מצא ולא כעצמיו שלום שאין מצד לקכל ראוי'
 מכורך. ה׳ שם יהי אמר ולכן . השלום אם כי כרכה

 יכול לא כי עולם ועד מעמה אמר ולא מככל ר׳ל
א כטינא לי' כרכא  והקלל׳ שהכרכ׳ הי׳ כדמשו כי מנ
 שאתה ר*ל מכורך מכרן אשר אש וז״ש .אמד ככלי

 לו להודו׳ יכול אשה מככר מכורך שהוא מי רק מכרך
• כנ״ל הכרכוש סל

ם  כו׳ ה׳ סי אש לעכור אוכל נא כו׳ כלק לי ישן א
 מי והקשו כו׳ על לממכר רשו לי ליש ותרנומו

 היא שהרשוש ואמרתי ה' סי את לסכור רשות לו ימן
^ ׳ל שארז וע״ד .המסשיש הכשירה  והרשות צפוי ה

 יוכל שלא גמור מרשס הכמירה שנוסלין וידוע צמונה.
 כו׳ לטנור אוכל לא וז״ש הרע ככמירמו לישראל להרס

 כט״כנלה וז׳ל כאן שסרש׳י ווו כוי. למעכר לישלירשו
 שאור לא סמהם שלך לא כלטם אל אלהים !'אמר טכ״ל כו׳ אחרים ברשות שהוא
כ סרש׳י הוא כרוך כי העם אש  א׳

 אומרים משל הוא כרוך כי לכרכשך א״צ א׳ל אכרכם
 שמ׳ד סי׳ משידים כססר טד״ש כו' מעוקצך לא לצרסה

הי׳ מש ראוכן רואה שאדם חלום יש וז״ל  ראוכן כן י
 וקול יחלה או שוין תוארו או כשמו ששמו אמר אדם אז

 שוס או ממונו מאכד או מצמסר או מסוכן שהוא יוצא
 לר^ יהסך כי השמנית לו מועיל לכן■ שמצטער דכר

 להתהפך שיטל אלא יתקיים שלא אסשר אי כי שכהם
 סניכם נגד רמה כי ראו שנאמר כמו המולוש דוגמת
 וכשכ עכ״ל כו׳ גלושי היום וכשיכ מילה לדם שנהפך
 כשנגזר מקומו׳ כמה מצינו זה וכטנין כהגה וז״ל כשל״ה

 כמו אמר לענין והגזירה הדבר ישהסך אזי א' דכר
 בההיא כגמרא מצינו זו ודוגמא כנ׳׳ל סרטה שראה הדם

 כורסיך ששהסך לי סכדיש שרי כבי ואמרה דקללה אששא
 הכסא אש להפך מיד צוה כני׳ טל אבל ששהי׳ כלומר

 במדרש וכןמצינו וינצל הקללה דבור זה סל ששחול כדי
 אלו האנשי׳ וא״ל לבנו ששלח ר״ש בענין יהושס ילקוט
 אמרו והס בו׳ דלברבינן לגבייהו זיל הם צורה אנשי
 פשורן ישבלבל כו׳ שמצד ולא דשזרע רסוא יהא
 נינהו ברכחא כולהו אביו א״ל שקללהו לאביו ואמר בא

 אמרו באמש למה שם בהג׳׳ה סאדווה מהרים ומקשה
 ראו הם בי הענין פרשתי אני אבל . מיש קללה בלשון

 ס״ב רטים דברים המערכת מצד טליו שיגזר בגזירה
על המערכת גזירת שיססוק קללה כלשון הכרכות הוציאו

צחלצבי
 השליה עכ״ל .לטובה הי׳ וכוונתם קללה לשון דבור

 לטובה בממשבשו הגזירה להפך אדם שיבול מזה מיוצא
 היא הגזירה אס שלהפך ובודאי הטובה ממשבשו עיי

 בדרך .לרמה בממשבשו להפוך רס אדם יבול טובה
 מה ניכר רשע אומו של מברבושיו בלסם סל שאמרו

 הדבר שומט טוב אדם שאם רק . בו׳ לקלל בלבו ר^
 פירוש וזהו לטובה שיהי׳ במחשבתו ומבריח מבוין הוא

 יברכו בפיו בזב ירצו להדיח יסצו משאתו אך הפסוק
 וברבשו מהשנשאושו משאתו ריל סלה יקללו ובקרבם

 ממנו בי נפשי דומי לאלהיס אך כו׳ ירצו להדיח יסצו
 לאלהים נפשי אש מקשר במחשבתי שאר ר״ל שקושי

 הי׳ וזה כן שיהי׳ לטובה הגזירה הש׳י שבמחשבת במו
 ברוך כי א׳׳ל ט׳ אברכם א״כ שאמר הרשע בלעם כוונת

:הוא
ף ח י  שהדבר ראה פרש״י הוא הולך כו׳ אלהים אן> ו

 ובזיהר עכ״ל. לילך ונתאוה המקום בעיני רס
 אשם לך קום וארר רשוש לי׳ יהב בקדמישא הא זיל

 דהולך בגין אלא ט׳ אף ויחר אמאי אזיל דהוה הששא
 הדבר את ואפס דא׳ל מההוא לנפקא ברשותי׳ הוא הוא
 ידוע בי הוא הולך כי לפרש יש ועוד עיש. עכ׳ל ט׳

 סדיש למדרגה ממדרגה שהולך הולך נקראו שהצדיקי׳
 רז״ל שאמרו ווו האלה העומדים בין מהלכים לן ונתתי
 שלמעלה למדרגה ממדרגה לילך רגלים לו יש אמש
א דהיינו רגלים לו אין ושקר ממנו  רגלי׳ לה אין הסט׳

 להם אין שקר שאותיות כידוע למדרגה ממדרגה לסלוח
 הי׳. אמד ברגלו חגר בלעם ארז״ל וטדיז א׳. רגל רק

 לה אין השט׳א הוא הולך כי אלקי׳ אף וימר וזיש
 דאוריי׳ שמבי׳ לית בד לא אם דמויא רגלי דקציצו הליבה

 בעיני רט שהדבר שראה שסיי ואפשר בידוס בישראל
 ובמו רצונו הפך לעשות כדי לילך ונחאוה .המקום

 דאשבח הוי׳ בלעם חכים כמה שם בזוהר שמפורש
 ההתהלכות הוא זה עיש כו׳ מרשותי׳ לנפקא סיטא
 וכבוד ממון טבור לילך נתאוה שבחחלה דססיא דרגין
 המקו׳ בעיני רע שהדבר שראה על לילך נתאוה ואמ*כ
 ואפשר להכעיס מומר להיות לתאבון ממומר הי׳ והלוט

.בזוהר שב׳ ולמה להנ׳׳ל רש״י שרמו
ד כד ותט האתון ותראני לנגדי הדרך ירט  עי

 וכשיש הדרבים בצדי ארס ילן אל לעולם שאחיל
 נטשה ולכן הדרן. באמצע ולא הדרך בצד ילך בעיר דבר

 שאני לנגדי הדרך ירד כי וז״ש הדרבים לצדי האתון
 ולכן בו׳ ושט האמון ותראני לכן בצדו ולא עצמו בדרך

. צר במקום לעמוד המלאך צריך הי׳
ד מ י  נגלה הקב״ה אין במדרש .בלעם אל אלהיס ל

 שנאמר דבור בחצי אלא לנביאים לאוה״ע
 שנא׳ שלם בדבור ישראל לנביאי אבל בו׳ אלהיס ויקר

דבור יצי פי׳ הרמב״ן וכתב .עכ״ל משה אל ויקרא
בסרשת
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 עייר ול״נ * טיש כאריכות דכדו כל ט׳ש כלק «רשמ3

 כל כסי דה״ל לרקדק ויש הנשמה b כסי ומכורך כרוך
 הנוף כחוך היא כשהנשמה הטנין אך רכים ל׳ הנשמות

 אכר מן ושומטת הסה מן אחד אכר מן מדכרת היא
 לאכרים מיותרים החושים כל וכן האוזן שהוא מיותר

 היא אזי כגוף מוגכלת אינה כשהנשמה אכל . מיוחדים
 ושומטת שכה הרוחניות אכרים רמ״ח כל מן מדכרת
ל הנשמ׳ כל כסי ומכורך כרוך ודש • כשוה מכולם  ד

ל כסי שאמר וזה להש״י מכרכת הנשמה כל  ככח ד
 כל ודש י״ה מהלל הנשמה כל ודש . שכה המדכר
 תאמרו דה״ל לדקדק ויש כמוך מי ה׳ תאמרנה טצמומי

ל אך רכים ל׳ יאמרו א!  ככל המתסששת הנשמה ד
ל . כו׳ תאמרנה טצמות׳  להש״י חודה שהנשמה ד

 שאין אדם טצמות כל ומן גוף ואינו גוף מן כהשלילות
 שלם דכור נקרא וזה לו ולטרוך לדמות י״ת כמוהו

אה הנשמה מכל יוצא שהדכור כו קהנ  הנשמ׳ לכל נשמט ו
 אכרי׳ רמ״ח ככל הנכואה את ככחה קכלה הנשמה וכל

א קכלה לשון משה אל ויקרא וזי .גידים ושסיה ר  כ
 נכואה שקכל דין מן דין ומקכלין זה אל זה וקרא

 לנכיאי אכל .המקכלת נשמתו שלימות נגד שלם מדנור
 שאין מסני דכור כחצי אלא טליהם נגלה אין אוה״ט

 צריך הי' ולכן מהולים ואינם כנשממם שלימות להם
 הנכוא׳ לקכל יכול ואין כו׳ טיני׳ וגלוי נושל כד״א לנסול

 ויאמר כלטס כסי דכר ה׳ וישם ודש מיוחד כאכר רק
 רק הנשמ׳ ככל הנכואה קכל שלא • תדכר וכה כו׳ שוכ

 מצי אלהי׳ ויקר וזו תדכר כה כשכיל שסה לסי כסיו
א דכר סרות נקרא וזה דכור חצי . קכלה ד  ולא כ
ד טומאה לשון ויקר וזו דכר טרות כך יראה ק  הדכור כי ו
 ודש .מקכל כלי זרט מוציא כמו הוא מקכל לו שאין

 שארדל וזו שלם דכר ר״ל • דכר ודכר חסצך ממצוא
: דכר חצי ולא דכר

 לכ לו אין גמור הרשט כי הנ״ל כמדרש י״ל כאו־א
 מצי אכל היצה״ר היינו לכ חצי אלא שלם

 כחצי לכלסם נגלה ולכן לו אין יצ״ט שהוא השני הלכ
 שלם ללכ שלם כדכור למשה אכל שלו לכ לחצי דכור
א נאמן שהי׳ ויצה״ר יצ׳ט ד  נאמן לככו את ומצאת כ

 שוא וזהושכחוכ . הוא נאמן כימי ככל וכמשה לסניך.
ל ידכרו. ולכ כלכ רטהו את איש ידכרו  לכד. כיצה״ר ד
 כו׳ כלככך אחיך את משנא לא כססוק לטיל מ״ש וטיין

: ט״ש ש ימחשכ לא ובגרם  מאסם נגדו כאין הגוים כל טד
 כך אשר ישראל טד״ש לו נמשכו ותוהו

 שכמכמי ט״ד הצדיקים כמטשה ממסאר הש״י כי אמסאר
 וכל מקרושמכם למטל׳ קדושתי קדושים כס׳ למעלה
 כטוה״ז הצדיקים מקדושת למעלה ניכר הש״י קרושה

כל אכל . קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי ואל וט״ד

 וזיש הש״י קדושת מעשיהם ט״י ממשיכי׳ אינם הגוים
 וכן כנ״ל ממשיכי׳ אין ית׳. לו נמשכו ותוהו מאסם

ד סל רק זה את זה ממשיכי׳ אין טצמס הצדיקים  י
 אכל הגדולים ומשיכות גדולת מהם הקטנים הצדיקים

 מגויס חשוכים שהם לומר כלום חשיכומם אין מגוים
 יתחשכ. לא וכגוים ודש הצדיקי׳ נגד ותוהו אסם הם כי

 ותוהו מאסס נגדו כאין הגוים כל כססוק סי׳ וכארא
ס כל וטדא כו׳ ה׳ אוינך הנה כי טד״ש לו נמשכו  הגוי

 שכראס ומה נגדו כאין ודש להש׳׳י שלהם התנגדות כאין
 אח ישראל שיקיימו כשכיל אלא כראם לא למתנגדים

 ודש וכוהו לתוהו חוזר הטולם הי׳ שזולתם המורה
ל ותוהו מאסם  הטולם יחזור שלא ותוהו אסם מן ד
ד׳ לא אכל לכראם לו נמשכו זה לענין לו נחסכו תנג מ  ל
 הכרזל ככור והלכון הצרוף שט״י יאמר רמז ודרך מלילה

 למסל׳ ותוהו מאפם הנציצית מתעלים מלכיות כשטכוד
:זולת ולא לו נמשכו זה לטנין כידוע לקדושה

י ״  שכראס עליהם מתחרט הקכ״ה ג׳ שארדל ט״ר א
ל ותוהו מאסם וז״ש אוה״ע. מהם ואחד  אם ד

 סמה מן יומר לו נמשכים הי׳ ותוהו המומלט מאסם היו
. שכראם

,כו׳ אמר ההוא ויתנחם אדם וכן ויכזכ אל חיש
 נתונה והרשות צסוי הכל וז״ל כע״מ כססר אימא

 שאין המעשה רוכ לסי והכל נידון העולם וכטוכ
 מחייכ דמיוני לסועל עדיין יצא שלא רפשוט המציאות

 ג״כ וראי׳ ר\מכ*ן כשם למעלה כנזכר העמיד c המעש
 יסגירו יחד שנאמר אטיס כי דקעילה וחומים מאורים

 מ׳׳מ הסועל וכין שכינו מה אל הסשוט מן יצא וככר
 דמיון פועל היה לא עדיין ר הסגירו ולא ירד לא

 דכרת על הנגזר יוכל ממנו הנרצה כו שימטצם
י מנאי על הוא אדם כני  ססר עכ׳ל ססק ^

ל ויכזכ אל איש לא שדש וי״ל כט״מ  איש שאין ד
 כארן צדיק אדם אין כי כצדקתו תמיד שיעמוד אל
 3מכז הוא ולסעמיס יחטא ולא טוכ יעשה אשר כו׳
 כשם נקרא ידה שעל לו כאה כשהנשמה ר״ל אדם וכן

ל ויתנחם אדם.  .משוכה ועושה ומתחרט מתנחם הוא ד
ל אמר ההוא  לסניו צסוי שהכל ונעלם טמיר ההוא ד
 הזה האדם על מחלה וגזר שאמר מה שיכחר מה ויודע
 שיתנחם וכאם מנאי על היה שחטא מס סל עונש

ל יעשה ולא .ויתחרט  ואין ההוא הגזר יעשה לא ד
 לסניו צפוי שהי׳ כיון כ״י לסניו רצון שינוי כזה ח׳׳ו

 שלא דעת על אמר אמירה כשעת נמצא משוכה שיעשה
שה.  למשוכה לעורר כדי הי׳ גזר וי שהאמירה רק יע

 אסי׳ שארדל כדרך קשה גזר אסילו יקימנה. ולא ודכר
ד ד  .כו׳ יהודה מלך מיכניה וראייתם שכוסה עמו שיש ג

ם והכמירה הידיעה כאשר דל שכסכ ע׳׳ד כאו׳׳א  הג
אצל אמס שניהם הס א׳ כנושא הסכים כשני שנראים
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״ ל ט ח׳ ה ה הדבר כן י  שאמרו ההפכים פשאד מ
 בוה ואין עליהם ביכולמו הש״י יתואר שלא זפלוסוסים

ח סי  נמנעים שיהיו קיים שבע להם יש יען היכולת 'י
:p כי אסר וברגע אסר בנושא ושסור לבן ונפרד זוג 

 אדון אצל נמנעים אינם אלו כל אלא כן הדבר אין אמנם
/ הכל ת מנע אל שיש ואע״פ י  השכל אצל קיים שבע הנ

 וצמצום הכל ארק אצל נמנע דבר כל אין מ״מ המנושי
 ממהשארז״ל ראיה יש וכן .עכ״ל ולראי׳ לעד שכינתו

 ישראל כל שארו״ל מה וכן המרה מן אינו הארון מקום
 ד׳ על עמדו ישראל כל וכן ארון• בדי ב׳ בין שמדו
 ונעלם שמיר כשהוא ולא אמר ההוא וז׳׳ש סלע. של אמות
מנע דבר שיהיה אומר  הפכים ב׳ דהיינו קיים בשבע נ
ל יעשה א׳ :משא ע ואין כזה יעשה ית׳ הוא ד מנ  נ

 למען בסיזוק בדבור שגוזר מה כ״ש ולא ודבר אצלו
 המד׳ מן שאינו ארון מקום דהיינו רבים ימים יעמוד
 את מקיים הוא אדרב׳ יקימנה רבים ימים כך שעמד
ע שיהי׳ קיים השבע מנ  קיים שבע לו עושה ית׳ הוא נ

 ולא ביעקב און הביש לא אמר הרל ועפ״י ימנע שלא
/ עמל ראה ו  שלהם באוניות להתבונן שפרש׳׳י וכמו כ

ע ואין הפכים ב׳ ג״כ וזה עמו אלהיו ה׳ ע״ש מ׳ מנ  נ
ט וכן ית׳ אצלו  ע״ד ג״כ אשכסך לא ואנכי משארז״ל ג

 . מאוד גבוה ממקום והוא א׳ בנושא הפכים ב׳
 רלו בפ׳ בע״מ הס׳ דברי עי׳פ כו׳ הביש לא ובאו״א

 העורים הסירך אם כי כו׳ ירושלים ואנשיו המלך
 ר\׳ בגרותו הי׳ מלכנו שדוד כ״ז וז״ל כו׳ והפססים

 והפססי׳ השורים עם כנגדו מתגבר ירושלים יושב היבוסי
 כנודע דסשאה סרסורא אליהם שהכנים דוד נפש שנואי
 כמ״ש בבלעם הוו ותרווייהו והסומא הסגר ממשל
ק ל מ  המורים והיו • העין שמום הגבר ובן בלעם רגל ו

 אץ המעשים מסריבי והפססים והמסשב׳ העין מסשיאי
 ודמות צלם להשלמת גדולים מונעים והמה מושא ברגלים

 הדמות מונע המעש׳ ומון הצלם מונע העין פגם כי
 ענין שהוא תבוסה דם מל׳ נגזר יבוסי ששם םפק ואין

מה שיצאלאסר הדם עם מסיים שיצא הדם תערובות  מי
 שהא׳ באדה״ר האמור ממות מות המיתה ל׳ כשעם

 ויש ממש המית׳ על והשני מסיים ההתכה על קאי
 לגרום שלא לכלנו רבה אזהר׳ מדרבנן שהוא גשומאתו

 ישראל כל על דוד שמלך וביון לצורך שלא ההתכה בעצמנו
 בו שיתקיים בשח אז הנה בולם הפרצופים יחוד והוא

הי׳ א׳ ומלך א׳ לגר אותם ועשיתי  בכל והכריז לכולם י
 שבחו מה פי׳ ולא בצנור ויגע יבוםי מכה בל ישראל

 הרצון בצמר ספק בלי יגע היבוסי אס שיכה מי כי
 ימנו ומשלו מזה גדול שכר ואין והצליח שליחותו למשוש

מסי ואת כתיב יהושע ובימי ושר לראש להיות לו  ר\
 יוכלו ולא קרי יכלו לא להורישם• יכלו לא ירושלים ושב
מיג ם ; הג יוכלו לא כהו כתיב דוד קהורישם ^רמון.

 שנממרב לאחר ונערו חזרו כי בידינו נתקיים שלא להיות
מ עכ׳׳ל הבית  מחשיסי שהמורים מדבריו והיוצא הרל. בע׳
 ברגלים אץ המעש׳ מחשיאי והפסחים והמחשב׳ העין

 הקל׳פ׳ הס שהמורים עלד ורל בנ״ל ע׳׳ש מישאכל׳
 . ע׳׳ש במ״א כמבואר השכל עיני המסכבי׳ גדול ענן

 בחי׳ שהיא האתונ׳ המחסרים הקליפות הם והפסחים
 נאמר וע״ז מאמין ואינו שמאמין מרמה ע״י הרגלים

ע׳ כו׳ הסעיפים שמי על פוסחים אמם ממי עד  לקמן ו
 מקשני מנין ע״ש דמהימנומא רזא פסח בענין מ*ש

 הנ׳׳ל ופסחים ומורים ע*ש הפוסח חגר כמו שהם אמנה
 מרמה ואיהי שקר איהו ומרמה שקר הקליפ׳ בחי׳ הם

 שהוא למי למו כסל דרכם וזה ע׳׳ש■ במ״א זה כמבואר
 מן ומסמאו שכלו עיני את מסכך השקר השכל קס

המרמ׳ יכול השקר ואין חזק ששכלו ובמי האמת אזי  לו
 לחמא לחם וחסר מתכבד שהוא ע״י האמונ׳ מחסרו

 רז׳׳ל עד״ש ביעקב און הביע לא וז״ש דמהימנומא
 באדם יביע שלא פניו על פורמי להמזיק עושה שהקב״ה
 ומאור כנ״ל והמחשב׳ העין מחמיא און הנק׳ והקליפ׳

 שהוא ביעקב להביס תוכל לא זו הקליפ׳ השכל עיני
 הקליפ׳ בישראל-עמלנק׳ עמל ראה ולא השכל ודל קסן

 הפסחים שהם הרגלים בחי׳ את ומייגעת המשלהת
ש כנ״ל ד  אותה הוא מינייהו דשלהי דרבנן ברט הני ע

 לייגעו בישראל דהו כל ראי׳ אפי׳ לראות תוכל לא הקלים׳
 שכל לו שיש ישראל ריל בישראל דלי׳ ממהימנומא רגליו

 ג״כ זה מהאמוג׳ רק לחסרו יכולה הקליפ׳ ואין גדלות
 הוי׳׳ה שם כי עמו אלהיו ה׳ כי למה לראות תוכל לא

 השם שבקרבו אלהות בחי׳ מ׳׳י אלהיו המפשמומי. ב״ה
 ע׳׳ד בו מלך ותרועת לו. יכולין הקליפות ואין עמו הגדול

 מן ומתייראים .תנפצם יוצר ככלי ברזל בשבע תרועם
 בחי׳ אח שמשבר לקמן עד״ש או המלכות התרועח
 ותרועת וזו .להקב״ה עבד נעשה ועי׳׳ז שבו המלכות

 מתגאה הוא זאת שבלתי עמו אלהיו ה ועי׳׳ז בו מלך
 עצמך סלק אומר כאלו כ״י לדור יכולין והוא אני ואין

 :עמו אלהיו ה׳ בו מלך שתרועח וע״י כו׳
ש ד פ ל  זעיר לקו קו לצו צו כי כתיב יומר הענין ל

ש כו׳ שם ד  הוא צו שהענק למעלה ע
 שסבחיר׳ הוא שהענין • א״ע העובד על דקאי ע״ז

 מסר סי׳ דאל״כ שבמדות המלטת בחי׳ הוא החפשיי׳
 סל מלך כמו שהיא היא שהבחיד רק מהקומה א׳ מדה

 את נותן מה<» כ״א אזי מלך וכשממליטן ידיו מעשה
שה שבחרו להמלך שבו המלכות בחי׳  מלך הוא ועי״כנע

ם נעשין והם בול׳ על בד  נותן כשאינו נמצא אליו ע
 במי׳ בעצמו ט מחוסר אזי להמלך שבו המלכו׳ בחי׳ את

 העובד ולזה ועבד. מלך לעצמו והוא והעבדות המלכות
ק׳ א״ע  ועבד מלך הבחי׳ ב׳ בעצמותו מ שמחובר צו נ

שחהי׳ במי׳ ג׳ יש וסנה ס*ז אלא צו אץ וזשרז״ל
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לצביבלקדז צמח
 ממיד מזורז שיהי׳ א׳ לארונו שלימה ד3מט ודפ3פ«
מזו3ל«  אמר אדם לשום "ימל ולא ייקום שלא ׳3 ולצדו. ו

לס. פו  ארוגיו לפני גרמי׳ ויזעיר מאור נכנע שיהי׳ ג׳ נ
 לציו צייו כעצמו הס אלו כמי׳ ג׳ כל א״ע המוכר נמצא

 המלך כעצמו הוא הוא כי להמצו׳ מצו׳ שהוא ר׳׳ל
 מקוה שהוא להמקו׳ מקוה שהוא ר״ל לרףו ק״ו והמכר
 עצמו לפני גרמי׳ דאזמיר ר׳ל כו׳ זעיר שה זעיר לעצמו
 וגדול קקן ע׳׳ד שם זעיר ומלה הזמירה כעצמו שהוא

 מלכות מרה שמשכר פי׳ ו3 מלך והרועה וז״פ הוא שם
ה׳ להכורא שכו  וכאו״א .אמה אלא מלך לנו אין ו^ס י
ר לאהכיע כם׳ ע׳׳  ה׳ הכיש משמים מד׳׳ש המליצי כו׳

אכו׳ כל אם ראה  לא הש״י מל כלכו שחושכ ומי כ׳׳
 כימקכ וזהו יה׳ כו וכפירה רעה ממפכ׳3 און הוא הכיע

ר יעקכ שאצל ר׳׳ל  און אצלו שממשכה כס מקוע׳ האמו
 לא מ״מ לראוה אדם שמכים שלפעמים ראה ולא

 שהם כישראל הפיי׳ה מל סממשכ׳ זאם לפעמיס יראה
 עמילום עמל הוא הממשכ׳ זאה אצלם ישראל כמדרגה
 אינו כשיעקכ הכיט לא או דעה כלי שהוא פמומין

 לא וכן אק אצלו הוא להשייה לראוה שכלו כעין מכים
 כמ׳׳א: וכמ*ש ה׳ ימשוכ לא אדם אשרי ועד׳׳ז כו׳ ראה

ע׳׳דממשכ׳ כו׳ און ולאהכיט פשוק כאו׳א פי׳
אפי׳ וזה כישראל למעש׳ מצרפה הקכ׳׳ה אין רפה

 ישכ ארז׳ל רצון שע״י אונם עיי הי׳ עשה שלא מה
 הכיס לא וזיש . מצוה כפושה לו נמשכ פכר ולא אדם

 היינו עמל ראה ולא רמס מנזשכ׳ סייגו יעקכ3און
 רואה אים זה עושה הי׳ וזולמו עשאה שלא האונס
 ומכיס למעש׳ מצרפה אונס כלי אפי׳ לגוים אכל לישראל

 ולא מצוה לפשוה 3חש ע״ד ראהכו׳ ולא או .לאוןשכו
. עשה  והעמל האונס רואה אינו ראה ולא וזיש ט׳

 ;כו׳ עשאה כאלו לו נמשכ רק המצר לכטול
א ן , ך ן  רז״ל עד״ש יקימנה. ולא ודכר יעשה ולא אמר ד

 להרהר רשום לך ואין גזרמי מקקמיגזרה חקה
 ויעמוד צום הוא ויהי אמר הוא כי עדיש סי׳ אמרי׳

ד  עשיה סציכה מקיקה רשימ׳ מדריגוה ד׳ שיש הידוע עי
 והרשימ׳ כהאכן. האומנים שרושמין כדרך רשים׳ והנה
 עושה ואמ״כ לכדו האומן אם כי משיגה אין ההיא

ק׳ קי  שאעפ״כ רק אומו ומשיגין הרשים׳ מקום על מז
ן כי הממצכ מן הנמצכ האכן אם משיגין אק די  מנזוכר ע

 ועי׳׳ז הממצכ מן האכן ונגזר המציכ׳ ואמ״כ כהמנזצכ
 לגוכהו צורה כו ויעשה העשי׳ ואמ׳כ .יונור ו3 משיגין
 . הוא כי וז״ש אדם כל כו ומשיגין ועציו ורמכו ועמקו

 אמר השנה כו שאין מאין אין שהוא הרשימו על ר״ל
 ל׳ אמר ההשג׳ לישות ור״ל ליש מאין המקיק׳ סל ויהי.

 האבן גזירת סמן והוא כמציב׳ על ציה הוא ממשב׳.
תיו שפושה רז*ל עד״ש ממחצב׳ מ  רחמים הקכ״ה של מ

ם וסם א גזירות אלא אינ ש שהוא וכמ״שכמי ד רזיל ע

 לשוחט או הצואר מן לשוחט להקכ״ה לו אכפת מה כי
 מוכרמיות מדות ור׳׳ל המשי׳ על ויעמוד .העודןז מן

 הרשימו והוא האין על ריל ההוא וז״ש המשי׳. כטבע
 העשיה כשכיל בודאי זה יעש׳ ולא המקיק׳ על אמר

 ולא המציכ׳ טל ר״ל ודבר מחל׳. כמחשב׳ מפש׳ שסון»
ל ד ה מנ קי ש המשי׳. קיום בשביל בודאי זה י אעד אוי  ב

 כס מוזר איט לסוכה הקכ״ה מפי שיצא דבור כל רז*ל
 ע׳׳ש. בא בס׳ למעל׳ עי׳ כזה הטעם בה. מוזר לרעה
ת׳ לפניו במחשב׳ הי׳ הטובות כל כי כן הענין ובכאן  י

 .להטיב הסוב מדרך כי העולמות ברא זה בשכיל כי
 נמצא מלאך נעש׳ הקב״ה מפי שיצא דבור מכל והנה

 ממחשב׳ שלימ׳ יציר׳ הוא ההוא המלאך הסוב מדבור
 הוא עצמו הדבור כי בו חוזר הקביה אין ולבן ודבור

 מנין הוא והוא המחשב׳ חיות בו ויש משיה על נהגלם
 בממשכ׳ עולה לא זה רע דבור אבל כידוע המלאך

 הדבור נמצא לבי על עלתה ולא צויתי לא אשר כמ״ש
 ר׳׳ל ההוא וז׳׳ש בו מוזר ולכן המחשב׳ מיוה כלא ההוא

 ס׳ היא ראשונ׳ ה׳ כי מאין ים שהוא קדומה ממשכ׳
. ע׳ ד  סעמו ההוא ולזה ידוע שאיט סממו הוא ומלת הי

 הדבור שבודאי בתמי׳ יעשה ולא אתיידע ולא דאתיידע
 ולא ודבר המחשב׳. חיות ט שיש מפני מוזר אינו ההוא

 פדשז׳ל וקיום עשי׳. בח*׳ מ צריך דבר לכל כי יקימנה
 וכידוע בסיון ששה עד מרופפים היו בראשית מעשה כל

 הי׳ וקיומם וההעמדה מאמרות כעשר׳ הי׳ שהבריא׳
 : יקימנה דבור ע״י שבודאי ודבר וזיש דברות. בעשר׳

ת ע  מי מתנה וממדבר עדשז׳ל .פניו המדכר אל ד
 עכדא סיד והענק ט׳ כמדבר עצמו שמשים

 ובלעם אלהים עשה זה לעומת וזה ליי. ניחא כהפקרא
 הפסוק יתפרש ומד״ז ישראל. אה לקלל כדי א״ע הפקיר
 פירושו פדיש ריל אמוס בל מימיני כי 7תמ ה׳לנגדי שוימי
 הוא וגנות שכח שהשתווה וידוע השתוות על קאי שויתי
א לרשע אבל סובה לצדיק  והפקרו׳ ההשתוות מהססי
 שהשתוות מתיירא איני דור אמר ועיז יומר רע עושה
 לא דימינא מססרא ר״ל אמוט. בל מימיני כי לי יגרע

ההשתוות; מאוד סוב ושם אמוס
ה  משרכ לינצל עשוי אוהל .ט׳ יעקב אוהליך סובו מ

 וגזלנים גנבים הרעים מב׳׳א ולא וממטר ומזרם
 דברפםאדםכד*א לו אין באוהלים השוכן שאדם ורומז
ם שביתו על ובסוחבהס אדם עם להם אין ודבר ק  . ד
 מורה רק כהם שאין אוהלים יושב מם איש ויעקב וז*ש
 ורטם שררה על רומז ישראל בבחי׳ שהוא מי אבל

 פי׳ ועד״ז משכן. צרץ אליו צריכים ורבים בו מתקנאים
 דלתרין־ ישראל זופמה ולכה יעקב לי ארה לכה תרגום

ד ישראל לי j מפני עי r• י י  מלאמני זעם ט ישבתי ב
חי ענין הוא זעם ופי׳  מסדא רז״לרב וכמ״ש ובדידות נ

ויל המנונא *•ב אמר לפרקיה דנזוניא סבי אמו לא
לנטינהז



פיכלהצמחה׳ צ הל
 הסגר לו לומר גדוילח״ח פרן הוא פרש״י צו׳ לצפיגהו

 והוא לו צריכין שרכיס «ל ור״ל .מכ״ל בביחך ישג
 לי הריך ישראל )וטמה שתרגם תו פונש. אצלו זה להס

 כלקואגרשנומן לו ממ״ש אמר וזה בדד שיהיה ישראל
 שאין ראה יפקב אהליך סובו מה באויא סוד .הארן

 פ״ד א׳ גדול בשם שתפתי זה מול זה מכוונים פתחיהן
 למדרגות לכא שרצו נידם סלתה ולא כרשב״י פשו סרבה
 טבוד• שיטש׳ תכלית לאדם שסותח פתח נק׳ וזה רשנ׳י

ני׳ פתחיהן שאין וזו בשבילו טו  בשביל זה מול זה מ
.זה תכלית

ה ת ע  והנה אכבדך כבד אמרתי מקומך אל לך ברח ל
לברות. לו צוה למה קשה מכבוד ה׳ מנפך

 שרמז ורל ממך כבוד ה׳ מנס והנה אמר לא למה ופוד
 ממנו בורח הכבוד הכבוד אחר הרודף כל שארזיל פ״ד
 כבד אמרתי וז״ש רודפו הכבוד הכבוד מן הבורח וכל

 אמרתי אחריו רודף שאתה הכבוד אומו ר״ל אכבדן.
פן והנה שתכבדך  תשיגנו שלא מנטך ור״ל מכבוד. ה׳ מנ

 ר׳ל . לו ברח לך הפצכ לזה אחריו. רודף שאתה אף
 ויכול מקומו אש המכיר פ״ד מקומך אל ממנו תברח
 מן ם׳ י״ל ופד״ז וישיגך אחריך הכבוד שירדוף להיות
 ר״ל בתמים להולכים סוב ימנט לא ה׳ ימן וכבוד

 מלהשיגו אותו ימנט לא והש״י השמים אחר רודף שהכבוד
ך ר ד ב  כבוד ואחר תנחני בטצחך פסיק פרשתי זה ו

כו׳ אומו ולאהבה כתיב הנה ט תקחני י
 שאהי׳ כדי אשנה רבי שיקיאוני כדי אקרא תאמר שלא
 . פ״ב לבא הכבוד וסוף מאהבה למוד אלא כו׳ זקן

 אדם יאמר שלא כו׳ מאהבה למוד אלא בזה דקדק
 למוד וסז׳א אחרי הכבוד שירדוף כדי הכבוד מן אברח

פי׳ז מאהבה ל לבא הכבוד סוף ו  ואחריתו כבוד שנ סוסו ד
 מדבוק אס בלבך כבוד מחשבת לך יבא שלא דהיינו
 הקב״ה שברא מה כל ידוס כי והפנין גמורה באהב׳
 לכבד׳ והברואים ב*א אחר רודף הכבוד וזה ברא לכבודו

 ומפוארי׳ מכובדי׳ בריות שברא הש״י שיטבד בדי ולסארס
 שמיד ומתגלגלי׳ מתנוספי׳ הגלגלי׳ הקב״ה ברא והנה

 לפולס שהיא הארץ כמו וסומדים ם קבוט בראם ולא
 והפולס אלהות שהס סוברים היו כן שאלולי פומדת
 שמתנוסטיס במה רק קרמון

 שהס מוכרח אזי ומתגלגלים
 המניפ בירא ולהם מחודשים

ס דבר אץ כי אותם  א״ס מני
 הטנין בן בידוט אחר גכח רק

 באדם קבוס הכבוד הי׳ אם הזה
 הכבוד מלך שהוא אומר הי׳ אזי
 בראו לזה לסצמו לוקחו והי׳

 האדם אחר רודף שיהי׳ הקביה
האדם סל שופט הוא וברריפתו

ה  גזט בס' טי׳ הג׳
׳ כבוד יהודה ט

 כי כבידוש ל׳ כולם
 רוח יכבד הכבוד
 ונ״ל ט״ש כו׳ נושאיו
 עליו יכבד שטכ שדל
 שום לסשו׳ יכול שאינו

 מצך הוא כאלו טבודו׳
: בפנים כשכר

 לו איא אבל להש״י אמתי והכבוד בו האדם ונתכבד
 לברוח האדם צריך לז־ מסניו בורח אדם אין אס לרדוף
ד בחו בכל רודפו והכבוד בחו בכל מפניו מ פו ס ד א ס א  ו

 ואף בורח הכבוד ומיד תיכף אזי לקבלו ורוצה מבריחתו
 לכן כי א״א זה ובלי .משיגו אינו אחריו רודף שהוא

 אפי׳ א׳ מדריגה על לעמוד יכול שאינו הולך אדס נק׳
 ג׳ פד*מ א׳י .שוקסים שאינם הגלגלים כמו א׳ רגע

 הבורח ומי הרודף מי ניכר אינו בעגול זא*ז שרודפים
 בץ מהם א׳ אש ותוסס ביציהם ומפריד א׳ בא אס אך
 וזה הבורה הוא ידיו שבין זה בודאי אחריו רן והשני ידיו
 לי כשבא כלומר כבוד ואחר וזו הרודף הוא אחריו שרן

 אשיגנו ולא בידך תקחל הכבוד אמר שארדוף בממשכ׳
 רדיפה יהי* ממנו הכבוד שברח הבריחה אוחו וממילא
 איי .בסולם החוזר גלגל שהוא רזיל טדיש וזו וישיגני

 כבוד מן הוא הכבוד מן לברוח וצוו רז״ל שמ׳ש ידוע כי
 ף6 לרדוף מצוה האמתי כבוד אחר אבל מביא המדומה

 העולם כבוד שאין לכבוד כבוד בין לחלק שייך שאין
 ממחשבתו כבוד מיני כל לברוח צריך לבן אצלו מושג העליון
 ומסד צדקה רודף וז״ש ומסד. צדקה אחר רודף ולהיות

 כי ובאמת זאיז בהדרגה וזה וכבוד, צדקה חיים ימצא
 בעצמך וזה לבריותיו שנותן וצדקה ס חי הוא הש׳׳י כבוד

 את לפניך נמשי ראה פד״ש העצה הוא ומה חנחני
 העצה נמצא שם שסרש׳י וכמו בחיים ובחרת וכוי החיים

 רדוף המות שהוא הכבוד אחר לרדוף לך מה השיי של
 חיים מוצא דימינא מסערא רודף שהוא ומי החיים אחר

 מססרי׳ רודף שהוא ומי וכבוד צדקה ואמ״ז מימינא תחלה
 וכ*ש ממנו בורח והכבוד מחלה בכבוד פוגע דשמאלא
 ריל תנחני בעצמך וזו . וחיים צדקה ממנו שבורחים

 דהיינו למטלה ו ממטה הכבוד אחר שהס וצדקה בחיים
כ ממנו ואברח הגשמי מכבוד שאתרחק פ׳  אמר ‘אהי ו

ש א״י יח׳ העליון ד  ר׳׳ל לבא הכבוד וסיף למעלה ע
 כבוד מחשבת שוס סוד יבוא שלא יבא ואחריתו סופו

ז כנ׳ל בממשבחו המדומה ד  ור׳ל כבוד ואמר כאן יאמר פ
 שיחפון לאדם בסולם כבוד שום שאין שלי במדומה שיהי׳

 : המדומה כבוד וסוף אחר כמו אצלי ויהי׳ בו
ה ת ע  יסשההסם אשר איטצך לכה לעמי הולך הנני ל

 מואב כי הידוע פ׳׳ד הימים באחרית לסמך הזה
 ויתברר במ״א כמ״ש א׳׳ב מן מל׳ המחשבה מוח נגד הוא

 והמחשבה העיון ממטיאי פסה והן ישראל פ*י לעמיד
 העם יסשה אשר בדבר ששמסיאס איסצך וז׳׳ש כידוע

 לא בפסוק מ״ש לעיל ועי׳ הימים באחרית לסמך הזה
 וסי׳ ממני הוא עצום בי בלק וטדיש ביעקב. און הביס

ק ממואב שבא דהמט״׳ה על בזוהר  כי הנ*ל. ע״ד י׳ל ו
 ויבררו שיעלו ניצוצות מן הוא עצום כי ממני הוא טצוס

 הישיבס אמילם צ׳ ריל ממולי יושב והוא וז״ש מואב מן
• כדל הגוף ממני שמכריס ממס שלו דפס ויישוב שלו

אוי



ה׳ צמח
ן מ׳ ת־ח׳ל .משמואל ימיה מי א  שמחיה מי ל)וי ע

 דהוא ונ״ל ס״ לו אין הל׳ וזה אל שם3 סצמו
 ישראל אלסי אל לו ויקרא וישלח כס׳ בסרש״י מי״ש

ה דרשו רמחינו ר ק  מרא כ׳ הנה אל לינוקכ לו קרא ה
ל כו׳ מוז נוחן הוא ישראל אל ממקדשך אלקי׳  ד

ה מלפני יראה לו להיות האדם צריך דמתחלה ר ק  ה
 וזפ״ה המסד מדת תמת להיות הוא יכול אחין ואז

 אל אזי יראה לו כשיהיה היינו ממקדשך אלהים טרא
ל כו׳ מוז ממן הוא ישראל  מסד כמי׳ שהוא שהאל ד
 היינו לאלהים סוז מנו צ״ל שכהמלה רק אל מסד כידות

כו׳ הוא ישראל אל ואחיז יראה כמי׳ סוז מן  כרוך ואז נו
 אלהי׳ הוא אל ואז למדה״ר מדה״ד שמהפך הייט אלהים
 רוצה כשאדם אכל כידונו אלהים הוייה שם ונכלול

 זה סל כלל יראה לו ואין חסד כחי׳ תחת פצמו למסות
 והוא אל כחסד לחסות שרוצה כסיל שזה כמרה איתא
ס׳ז אלהים את ממר׳  רוצה שהיה לדואג דוד אמר ו

 רז״ל כמיש מורתו למוד מפני המסד כמי׳ תחת רק לחסות
 שלא כאמת אך כיוס סליו מושך חסד של שחוט התורה סל
 כרפה מתהלל מה דוד ועז״א כלל יראה מדת לו הי׳

ר מ ל היום כל אל מסד הג  כרמתו להיות שרוצה היינו ד
 מחשוב שהווח אינו זה וכאמת היום כל אל מסד מחמת
 רפות וממשכות שקר כילו אלא אינו כתורתו ריל לשונך
 והוא כאן לחתוך שחצה רמיה פושה מלוטש כמפר
 סל וממשכמו מורה לומד הוא כך אמר. כמקום מחתך

 שאוהכ היינו מטוכ רס אהכת וז״ש ושקר אחר דכר
 זאת וטל סלה צוק מדכר שקר הרט רק כטוכ מן
 כלל סליו אין אל מדות שגם היינו לנצח ימצך אל גם

 מדמו והי׳ ואהכה כיראה ממולא י׳wשר כיסקכ אכל כניל
 קכלה ל׳ הוא ויקרא נידוס ואהכה יראה שכולל אמס

 ס״ז דין מן דין ומקכלין וממרגמינן זאיז וקרא כמיש
ה רזיל סיי ד ק  החסד מדת שהוא אל ליסקכ קרא ה

 אל מדת ממת שהי׳ ליסקכ כך קרא ישראל אלהי שאל
ד מהסך שהי׳  הוי״ה אלהים אל כמיש למדהיר מדה׳
 שממי׳ מי אוי כו׳ ימיה מי אוי רז״ל וזיש כו׳ דכר
 הי׳ ולא אל ממס להיות שרוצה היינו ריל אל כשם סצמו

 יראה לו שהי׳ להיפך הי׳ וכימקכ כלל יראה ממלה לו
 לאימיאל שמהס״ה סל רז״ל מ״ש ייל ופדיז מחלה ואהכה

 אל כחי׳ תחת שהוא היינו ואוכל אל אמי אמרתי ואוכל
 אלהי׳ ומדות כשורשן הדינין את להמתיק ויוכל החסד

• כמ״א כמיש חסד הוא כשורשו ש מואב. כנות אל לזנות הסם ויחל  איש נח ויחל סד
 הסם ויחל וזה ט׳ חולין סצמו משה ופרשיי כו׳

 אמה שם סרוה גדר מוצא אחה אשר מקום כל כי
 וסיין חולין זה כזנות סצמם סשאו והם קדושה מוצא

 מוצא שאמה כ״מ זה כסנין מיש קדושים כס׳ למסלה
הסם ויאכל כו׳ לזכמי לסם ותקראן מיש סרוה גדר

לצבי בלק
. וישתחוו  זכאי שהאכילום טיי מואב שבנות פי׳ ט׳

 פ׳׳ו שהוא לאלהיהן ולשמחוו גרמו,להם כנ״ל מתים
ס זכחי שהוא כניל פשוטה  ויצמד גרמו מדין ובנות ממי

ם זבחי שהוא פסור לבטל ישראל  צואה: וקיא ממי
ה מ ה  מי אפשר כמדרש מוסד אוהל פתח כוכים ו

 אלא ידיו יתרשלו כסגל רכוא ס׳ נגד שסמד
 משה שנתסצל ומפני שלו אח וימול פנחס שיכוא כדי

 סיד סכיל קכורמו את איש ידס ולא שטים כמסשה
 אין צדיקים כמשרז׳ל מנוחה אין היא מנוחה כי הידוס

 חיל אל מחיל ילכו כסוה״כ ולא כסוה״ז לא מנוחה להם
.  וכמיגסצלה נק׳פצלות היא וא״ת שב של והמנוחה מ׳

 ויפל סד״ש נוק׳ כמי׳ הוא נסשה וסי״ז מרדימה מפיל
 ונבנית מצלטמיו א׳ ויקח וישן האדם סל מרדימה אלה־ם
 שילך יהודה לר׳ יצחק ר׳ שכקש מהזוהר וידוס הנוק׳

 והנפש נפשו את שיסורר כדי צרכיו שם להתפלל קברו סל
ה . להנשמה והרוח הרוח מסורר המנ  שישפיט כדי ו
ה ד ק ה הי׳ בסוה״ז מי שהי׳ כמו לסוהיז ידו סל ה  הקכי
 לפי וזהו . כידוס דכר כחי׳ נק׳ וזה ידו סל משסיס
 רז״ל סד״ש קבורתו את איש ידס לא לכן משה שנחסצל

 יודס הי׳ ולא קכור משה היכן ואומר הולך ירמיה שהי׳
 ויביא קברו סל השטחתם כהיות יסוררוהו שלא כדי וזה

• כנ״ל לטוהיז ונפלמוח גדולות השפסות ידו סל
 התחתונים מים כטסם בוכים והמה זה בסנין עוד

 מלכא קדם למהוי כפינן אנן אף ואמרין בוכים
 מים כככיית הסליונים השרשים לסד^ היה וככייתם

ה צורך כן כמו שהיסה התממונים מ  כדאי׳ גכוה מסל ג
ה ה׳ תקון כתקונים ד ואומרי׳ בוכין תתאין דמים כגין כ

ש. כו׳  סיש אטידן מה כס׳ כגלאנטי המאמר וכאור ס׳
 אנן ואמרין כוכין אינין תמאין דמים בגין המקונים ודל

 לסלקא וכסיין הטלות סלח מלכא קדם למהוי כסינן
 לון שוי הטלות דסלח פד בינייהו אפריש ורקיס לסילא

 דאיהו באמציסוהא ו׳ דא מסטרא וי׳ דא מסטרא י׳ שוין
א המילות לסלת קריכין כולהון וסלץ א ח  ויסש דמלה ו

 ההיד שוק ואימן הגדולים המאורות שני את אלהים
 המאמר וכיאר סכ״ל הממה כאור הלכנה אור והיה

 חכמה הוא א שכאלף יודין כ׳ סוד כי וזיל בגלאנטי
 קצות ו׳ הם שבאמציסיתא והואיו תמאה וחכמה סילאה

 והוא תתאה לחכמה להשפיס סילאה מחכמה המקבלות
 מיין וכין סילאין מיין בין למים מים בין המבדיל רקיס

 ההשפסה והמסבות התלבשות סל מורה והוא מתאין
 מתאין מיין ואילין תחאה לחכמה סילאה מחכמה היורדת

 כי מקכלח שאינה שכינה נממסטה כי בוכים מים נק׳
 הם ולכן אמצסי. כלי לקבל רוצה והיא קצות ו׳ ס״י אם

ס סד כוכים ד ק ה  מזדקף כי שוין להון ישוי לסתיד ד
 בהשוואה מהכתר יונקים יהי׳ ששניהם א זה כדרך האלף

ה א*ס מאור א׳ הגדול הממיין דמיון מליו השורה ד
שמקלח



כלה ה׳ צמח
 . פכ״ל ׳6 בש5 כול׳ ומחמלאים כריבוי מים שמקלח
 פי׳ פו׳ רצו! פ5ש ולנפתלי הפסוק פי׳ אמרתי ועפי״ז
 יס ה׳ ברכת מלא כרל ב״ה הכתר רצון שבע שהוא
ל ודרום  המתמלאות מההשפעה ה׳ ברכות מן שמלא ד

 ים הנק׳ תתאה חכמה היינו לים שמשפיעים מהרצון
 ודרום .במערב שהשכינה מערב שהוא ימה מל׳ או

 ומקבלים יו״י בדרום העומדת עילאה חכמה היינו
דו בשוה שניהם פ  משפטין בחרמי אמונה דרך פסוק פי׳ ו
 ומפ׳׳ס מצות מתאה מחכמה פשופה יראה דאית שויתי
 מאורייתא דנפקת יראה ואית גדול מעשה אמרו שעלי׳
י וזה מעשה לידי שמביא גדול תלמוד ועז״א  שהמכמי ע׳

 מהי׳ ולעמיד תורה שהוא הת״ת מן מקבלת ממאה
 מן שויס פניהם מקבלים רהיו ידו פל שלא מקבלת

 בחורה פיסק שאני בחרמי אמונה דרך וז״ש כנ״ל הכתר
 וזהו שוין לעתיד שיהיו מאמין שאני בשוה שוה ובמע״ס

:שוימי משפסיך
 רבי׳ עתי׳ בקרב יעקב שאריח והי' כדפערה

 בכל בפסוק שכתבתי ע״ד כו׳ כטל
 בכל ישראל נתפזרו שלכן שארז״ל וע״ד ישועתך גויס

 להו ליקרי דלא כלי׳ בהם יעשו שלא כדי ולשון אומה
 נחמינן ובהא סלקינן בהא המין וכמאמר קטיעא מלכומא

 ישועתך זו גוים בכל שנחפזרנו מה ר״ל גוים בכל וז״ש
ז ד  על פליסמסהוא שאריח יעקב שאריח והי׳ יאמר ע
ם בקרב שהם ה כי ה׳ מאת כטל רבים פמי  כתיב הי

 ישוב לא ושמה השמים מן והשלג הגשם ירד כאשר כי
 השמש חם כאשר למעל׳ שחוזר הטל טבע אבל כו׳

ח׳ אליו חוזרים ישראל שיהיו וז״ש כידוע  אליו ושבי׳ י
 למעל׳ ושב למטה שיורד הטל כמו רבים העמים מן
 למעל׳ שמוזר ה׳ אח והוא ה׳ מן .ה' ממם כטל וזו
 מקרב גוי לו לקחת לבוא אלהי׳ הנסה או שכתוב עד״ז חו
 כטל וז״ש אמו מרחם הנשמט כעובר וארז״ל כו׳ גוי

 לעיל וע׳ ויקיאנו בלע חיל וע״ד למעלה שחוזר ה׳ מאת
בזה מ״ש תשא כי בפרשת

ח י5ו ת  כו׳ מרכבותיך והאבדמי מקרבך סוסיך ר
 זה ידיך למעשה עוד חשחחוה ולא

 ולא לאיש יקוה לא אשר למעלה כמ״ש הבטחון על קאי
 נותן ואתה בהש״י בטימים אדס׳ויהיו ייחל(עוד)לבני

טי בשער בחו״/ה וכת״ש בעמו אכלם אח להם ב  רהכל < ר
 ע׳׳ש ולאחר להקדים מועיל חריצות שוס ואין בזמנו בא

 להקדים החסן השלמת שממהר הוא פעולתו הסיס והנה
 בטוח הוא בודאי הסוס בגבורת שבוטח מי והנה ולמהר
 שרוצה והראי׳ הזה החיל לו שעשה ידו ועוצם בכחו

 בגבורת לא וז״ש ובעמו בזמנו נותן שהש׳׳י מה למהר
 בו חסז אין מ״מ הקב״ה אוחו שברא אף יחפץ הסוס

ח׳  בטוח שהאדם מה הייני ירצה האיש בשוקי ולא י
ידו ועוצם בכחי ומא*י*ן האמונה נקרא והשוקיים בעצמו

האלצבי
 וז*ש לחסדו המייחלים את ה׳ רוצה כו׳ החיל לו לעהות

 בך מאמין תהא שלא ר״ל מקרבך סוסיך והכרתי
 סוד משחחוה ולא ידך ועוצם ובכח וחריצותך בזריזומך

 אזי ידיו ובמעשה בכחו מאמין שהוא שמי ידיך למעשה
 כתיב וכן לו ומשחחוה אליו אלהוח ידיו המעשה
 למעשה אלהינו עוד נאמר ולא נרכב לא סוס על בהושע

 רצת רגלים את זה בענין עוד כנ״ל והיונה ידינו
 תדמה ואיך דרז״ל הסוסים את תתחרה ואיך וילאוך
 ז*ל במדרשים וכן ־ כסוסים לפני שרצו r לסאב■ עצמך
 כסוס לפניך רצתי שנה ארבעים רבש״ע משה אמר

 במהירות קונם במצות שה׳דרזו כנ״ל ופרושו במדבר
ת׳ חפצו והשלמת השלימות שמהרו כדי וזריזות  בדבר י

 • מצוה גוררת שמצוה אחרת מצוה לידם יזדמן אולי זה
 בזריזות האבות של מעשיהם כל במדרש איתא וכן

 כו' רן הבקר ואל כו׳ אברהם וימהר שנאמר ומהירות
 שר׳ל כו׳ הסוס בגבורת לא וי״ל כו׳. אברהם וישנס
ס לו שיש ד בוי שמדת  וכן בו להתנאות כדי ונאה חזק סי

ד גדולים ושוקיים גבוהי׳ עבדים לו יש  להתנאות כ
 הש״י אבל הריצה דהיינו שלהם הפעולה עושים ואינם

 שיעשו ברא לככודו וברא שעשה מה שכל כן לא ב״ה
 לבד הסוס בגבורת לא וז״ש זה בשביל שנברא פעולתם

 וכמו בודאי חסן אינו זה פעם בשום בו ירון ושלא
 רוצה כרל בשוקי ולא . כסוס לפני שרצו חז״ל שדייקו

 בי פי׳ וזה כנ״ל פעולתם ושיעשו כו׳ יריאיו אח ה׳
 הן הן האבות ע״ד ישועה מרכבותיך סוסיך על תרכב

 :לישראל ישועה באה המרכבה ומן המרכבה
י מ  הוצאתיך כי בי ענה הלאיחך ומה לך עשיתי מה ע

 פל הנ״ל סמדרש ע״ד ר״ל עמי כז׳ מאמ״צ
 • ע״ש כו׳ לכם אהי׳ לא ואני עמי לא אתם כי פסוק
 וחפצם ברצונם שהם הח״ח הצדיקים עם שמדבר ור״ל

 לך עשיתי מה ר״ל לך עשיתי מה עמי שיקראו
 כשור שהם הנ״ל הכת נגד מדבר הלאחיך ומה מצות
 כתפי טל אטיל כאילו להון ודמי למשוי וכחמור לעול

 ופושעי׳ ע״ד ביגיעה המצות ומקבלים דעלמא מטולין כנ
 מה והן לך שעשיתי מה הן ור״ל כנז״ל בס יכשלו

 איי כי עלי שתעיד כדי בי ענה בשביל הוא שהלאיחיך
 בי ענה הלאיחיך ומה וז״ל במדרש וז״ש כו׳ ך היצאח

 שקר עד כרטן מענה ואל שכר וקבל בי ענה אחא ח״ר
 כדי הוא המצות שהעיקר ור״ל נ ע^ וחשבון דין ותקבל
 חפילין מצות ובפרט מא״מצ הוצאתיך שאני עלי שמעיד
 ולכן כו׳ מאמ״צ צאתן יום את תזכיר למען בו שכתוב
 הקורא כל ע׳׳ד שקר עד ברען מענה ואל שכר תקבל
 ובתקוני׳ בבוראו שקר עדות מעיד באלו מפלין בלא ק״ש
 למשוי ובחמור לעול כשור הארן לעמי ,תפל וז״ל
ען מה נא זכר עמי כו׳ ברפך תענה ואל וז״ש  בלק י

ק הגלגל ועד השטיה מן כר צפור בן מ צדרךח דעת ל
ה׳



בליזצמחה׳
 ממכס עשישי צדקות כמה רל/ו הקכ״ה אמר וכגמרא ‘ה

 בכל זומם ואל וכזוהר כו׳ הימים אושן כל כמסשי שלא
 הדין טל זומם שהמםד משמט כו׳ כשיב לא צזטם יום

 מ״ו הי׳ הירדם באותן זוטם הי׳ לא אם לסיז נמצא
 במסד טולמו המנהג טד״ש הוא הטנין אבל משגבר מהיד

 לקבלממדת יכולין הבריות שאין מפני ברממיי ובריותיו
 וזו צדקה. נקרא זו וההשסטה מרחמים ומקבלים החסד

 ט״י הסשפטו׳ היו שלא טמכם טשיתי צדקות כמה ראו
 בדרן והי׳ מדהיד יתגבר שלא כדי הזוטם המסד מדת
 בלק של שהטצה ר״ל הגלגל וטד השסים מן .צדקה

 לגלגל בבואם הי* והתקק . בזמה להחטיאם ובלפם
 טרות נקרא וזה מצרים מרפש גלותי היום שאה״כ

 לשון וזה המילה ט׳׳י התקון הי׳ ושם מצרים ארץ
 כמה טמי ריא פתח וז״ל ט״ב ריג ד^ כלק הזוהר
 מלוי כל גבי׳ דמאבו דאט׳׳ג בנוהי טנ רחמן אבא קב״ה
 כ״כ לי׳ אלקי אבוהי לגבי׳ ברי׳ מטי ברי׳ לגבי׳ סאבא
 .קביל ולא במלין ני׳ נזן> מארחי׳ תב לא לי׳ דאלקי

 יומא. טד דטבדנא כמה למ־טכד בטינא לא אבוי אמר
 אהא גבאי. דלי׳ האכאכא יהאחששברישי׳ אלואלקיי׳

 אזיל אלא אטביד מה משתנייא. דיוקני׳ הא בי׳ נזף
 ימטצב. דלא בגין רכיכין מילין לי׳ ואימא לגביי ואתמנן

 לאלקאה טמהון שארי בישראל קב״ה אזיל זינין בכל כן
 בברי ממינא קב׳ה אמר .קבילו ולא בהו נזף קבילו ולא

 מגו דהא וי ברישיהן חששו לון דלקינא מלקיותא לבגין
 נזיפיא צר. לו צרתם בכל דכתיב אנא מששנא דלהון באבא
 מארם משחור חשך דכשיב דלהון דיוקנא אששנייא בהון

 אששמודטו ולא בהו אסמכלנא כד וי בחוצות נכרו לא
 טמי ותחנונים תנחומים גו לגני׳ מתחננא איהו הששא

 חביבא דילי יחידאה ׳:רי סנאיפיך ומה לך פשימי מה
 שניטיש נך עשיתי מה מפשאי

ה) שלישית היכלי בני כל טל לך הג׳׳ מה וי״ל (
. לו טשיתי ואי .דפלמא מלכין כל טל לך

 הוא שעשיתי מה כל בי טנה אחרנין עובדיץ לך פבדת
ומה בשבילך לך וטיין טכ׳׳ל בי׳ סהיד הוי אנש
יגיטושי כל הלאיתך בטנין מ״ש ישרו בפרשת לטיל
א. שבך בי פנה נך בססוק כו׳ חורי! p אשה ולא  הו
 ך הוצאת אשר ט׳ ה' אני

 א׳ רגט אף הייתם שלא ר״ל כו׳ טבדים מבית מא׳׳מצ
 וז׳׳ש ממש טבדים מביש וז״ש הפקר בבחי׳ אדון בלא
 להיות חורין בן הייש לא לטולם ר״ל חורין בן אשה ולא

 טמי יאמר זה ובדרך ט״ש לי׳ ניחא בהפקרי׳ טבדא
 אותך הנחשי ולא כו׳ שהוצאתיך במה לן פשישי מה

 טבודה עליך הכבדתי האם ט״ש למעל׳ כנזכר להפקר
 לא אתם כי המדרש וז״ל .כו׳ הלאישיך ומה זה בשביל

 סבורי׳ דעס בלא מנינא א״ר כו׳ לכם אהי׳ לא ואני עמי
הוה שאינו לכם אהי׳ לא ואני אומר שהוא מה לומר

לצבי
ס להם אהי׳ לא ואנכי מהו אלא לאו לאלוה לכם  אעי

 אהי׳ לא אני ממני לפרוש שתבקשו עמי לא שאתם
 פעי תהי׳ בט״כ אלא עמכם משתווים דעתי אין לכם

 אסם אשר שהי׳ לא הי׳ רוחכם טל והעולה וכה׳׳א
 מס אלא .כגוים נהי׳ אומרי׳

 ה׳ נאום אני מי לכם. עוטה אני שהי׳ לא הי׳ (הג״ה)
 שסוכה ובמימי חזקה ביד לא אס הי׳ לא כלומר

 חיבתן למדש הא עליכם אמלוך ששהי׳ מעול׳ זה דבר
 .עכ׳׳ל המקום לפני ישראל של כי חורין ובן מופקר

דז פדיתים עברי׳ מבית ע  ס׳ שויסי הפסוק פי׳ ו
 שדטשומששויש תמיר.ר״ל לנגדי לא גם למעל׳ כנזכר
שאהבתו כמו המקום לדפש ולאחריו לפניו מוסב

יס׳ לנגדו אני p עלי וחיבתו ולא הי' לא כלומר
אמר או שמו. יש׳ אושו ואוהב :שסי׳

 במויה שכתוב ט״ד כו׳ שויתי
 לאדם בא וזה כו׳ וגנות שבח בפיניך שוה כו׳ הנששויש

ש; וכנזכרלמעל׳בטנין שמיד לנגדו ס׳ יראש אס עי ה  ז
י מ  שרצונם לצדיקים יאמר .כו׳ לך טשישי מה ע

 הנז׳ל ט״ד כו׳ הלאישיך ומה דייקא עמי להקרא
 המצות וכל למשוי וכחמור לשור כרצועות לפ״ה שפילין

א כו׳ דעלמא מטולין כל אכשפי׳ אטיל כאלו ד  ופושעים כ
 שהם הנ״ל והגבעות ההרים לפני בי ענה בם יכשנו

 ואל שכר ותקבל בי ענה ובמדרש והאמהות האבוש
 סי׳ • עכ״ל וחשבון דין וששן שקר עד ברעך תענה

 ישראל אס בהם לצרף אלא נישנו לא המצוש שעיקר
 על להעיר אמת טדי שיהיו ומזוככים מצורפים שיהיו

 שמעידי׳ ואף בשקר דבוקים הס מצוש ובלא ית׳ ייחודו
 אמש משה מ׳׳ש טל וכמ׳׳ש שקר כעד הוא ייחודו על

 של בפשמה אפי׳ שרשעים בדאים ואנו אמת ופורשו
 כאילו תפילין בלא ק׳ש הקורא ארז״ל וטד״ז כו׳ גיהנם
ל בעצמו שקר טדוש מטיד  מעיד שקני עצמו שהוא על ד
 P שכר ותקבל בי ענה וזי׳ש אמש שהוא אף שקר עדות

 מה באו׳א כנ״ל שקר טד .כו׳ תענה ואל המצות כל
ל לך עשיתי  שסזעיר לך שעשיסי ור׳ל מה ונחנו ט״ד ד
ל . הלאישיך ומ״ה מ״ה בבחי׳ גרמך  מצמצם שאני ד

 ‘גרמי דאזעיר מאן בזוהר כמ׳ש סבולך כדי א״ע כ״י
: לגבי׳ גרמיה אזטיר קב״ה כ״י

י ״  שמברכק במ׳א וכמ׳׳ש גוי עשני שלא שמברכין ט׳׳ד א
 משנברא נברא שלא שטוב מטעם שלילוש בדרך

ש כו׳ עשני שלא בל׳ מברכין לזחש  סש*י פתח ולזה ע׳
 כוי בראתיך ולא ט׳ מאמ״צ שיך הוצא אשר כו׳ אנכי

 אהרן ואש משה אש עשה אשר ה׳ פסוק יפורש ועד׳ז
 ואהרן משה שעל ממצרים אבותיכם את הטלה ואשר
 שנבראו להם טוב כי ובראס שעשאם על להש״י שבח שייך

 שהעלם מה רק שבח אין באבותיכם אבל לישראל וטובה
בדז ממצרים דן סי* ו שמן ואקוס פשית כי לעולם או

3'



צמחה׳
ד נווב כי  וכ1נ הוא ואדם מולם שכריאח סי׳ רסידך «

 מה סמי כאן וז״ש . מ״ל ואהרן משה כמו מסידך נגד
 סוכ כי למה אצלך הוא לך שמשיחי מה ר*ל לך משיחי

 הוא ככריאחן שיגסחי מה הלאיחיך ומה כנ*ל נכרא שלא
 : כו׳ מאמ׳צ הוצאחיך כי כי סנה סכ״ס כנ*ל למה לך

ן  שהמצה למסלה כר1כנ כו׳ הגלגל ומד השמים מ
 נא זכר סמי וז״ש בזימה להסמיאם ובלק מבלטם

מן מה  המצה ר״ל בלטם אוחו מנה ומה בלק טליך י
סה  כו׳ לסמי הולך הנני שאמר בחורה שכחוב ט*ד הי
ם באסרח לסמך הזה הטם יסשה אשר איסצך  הימי
ק ט*ש למטלה פי׳ וכמ׳ש  אשר בדבר שיסמיאם שיי
ם באחריח לפמן הזה הטם יטשה מי  להחבררו׳ הי

חה המחשב׳  וזנוח זימה ומחשבוח במזמו׳ יחטיא׳ ס
 נק׳ הגלגל וטד זנוח נמל שהוא השטים מן ודש כניל

 מש״א וארז״ל מצרים חרסח גלותי היום שכתוב ט״ד כן
א רטה ששמו כוכב סניכם נגד רפה כי פרעה  הי

 כידוט רט נקרא׳ המטור בריח המטמאת הקלים׳
 לנו היא חרסה המשוש חוש שאמרו ט*ד חרסה ונקראה

 הקונה היא והמילה ובוז חרסה מפלי גל נאמר וטד*ז
 שם טל גלגל נקרא ולכן המוחריח הטרלה בכריחוח

 נחחקנו נמצא הארץ סרוח שנקרא מצרים חרסח גלוחי
 בגלגל רטחם כל בהושט ססוק יפורש וטד״ז בגלגל מכף

 בל פרי יבש שרשם אפרים הוכה .כו׳ שנאתים שם כי
 פגמו כי ור״ל בטנם מחמד והמחי ילכון כי גם יפשק
 שהחרם׳ סבר ובלטם כניל. בגלגל שנחחקן המסור בריס
 להחטיאם יפצו לכן לטחיד טד בהם דבוקה פהי׳ ההיא
 באחרית לסמך הזה הטם יטשה אשר חי׳ש .וזנוח בזמה

 קרוב ולא אשורנו פחה ולא אראנו אחיז וז״ש הימים
 רטה הנקרא המכב נגד כו׳ מיטקב כוככ דרד .ט׳

 החכמה במוח שיכה מואב שאחי וממן . י־ניל
 רוח שיסביר ור״ל מואב טל שהוא הזונה השפחה של

 היסוד שח נקרא שח• בני כל וקרקר הסולם מן זנורם
ל יהרסון השחוח ט פד״ש ד  יסוד לחימום קר שיטשה ו

 טושה וישראל הזוהמא מיסוד סחה שהוא הנ*ל מקליפה
ל רא׳ש ל׳׳י ט״ש ישראל מיל  בקדוש׳ המוחץ שיתחדשו ד

ח יצא ומטיין כמ״ש היסוד ימי׳ ומשם ט  והשקה ה׳ מ
 השטים נחל ויתקדש שיחטהר ר׳ל השטים נמל את

 הזמן באומו ישראל טם הקב׳׳ה טשה צדקה אבל כידוט.
 לגלגל בבואם סיכף ההיא בטח הקליפה החגברוח שביטל

 דטח למטן הגלגל וטד השטים מן וז״ש המילה ט׳׳י
 כמ״ש הימי׳ באומן כטסחי שלא שארזי׳ל זזו .ה׳ צדקת

 ימינא בדרוטא הוא הזה שהזסם וכנדל .כד זוטם זאל
 זמן וכל ניאוף שהוא ישמעאל של בישא דמא ומסמן

 שאלולי ה׳ זטם לא שולט היה זה וזנוח זנונים שרוח
 טס הקב״ה טשה צדקה וזהו ■ כו׳ נשתייר לא מ״ו כן

;ישראל

קה לצבי בלק
 מקודם ממך מרש ה׳ ומה סוב מה אדם לך הגיד

 מרום לאלהי אכף לה׳ אקדם במה כסיב זה
 אקדם מה ו ונחנ טי׳ד מ*ה במדות כשאני פירוש כו׳

ל לה׳  למטלה שכחבחי ומיד .לה׳ מקדם אני בזה ד
 הזכיוס שבכל ט*ש. אהרן וידום בפסוק שמיני בפרשה
ש קדימה בהם יח׳ להבורא יש שבסולם  הקדמר מי טד

 . כו׳ מליח לך נחמי שלא טד ציצית כו׳ כלום ואשלם
אינו כל כי בטולוח האקדמנו ה'  שהיא במיל׳ אך קדימה ז

 שבראו הבריא׳ אם כי קדימה נקרא אין אדה של בגופו
 כנ*ל נברא שלא לאדם לו סוב כי לטובה נחשוב לא וזה

 האדם בזה וטוצא מילה במצות נפש ובמסירס ס*ש
 טצמך מסרח כלום לומר סברא אין כי להשיי מקדם
 שלא ברכות סל הפוסקים בשם וכנ׳ל שבראחיך קודם
ת נקרא זה שאין גזי טשני מ ד  לאדם לו סוב כי טובה ק
 במדרגס כשאדם כי לה׳ אקדם במה וזהו כו׳ נברא שלא
ה  רומו א״ט מוסר הוא ב״ה יח׳׳ש גדולתו נגד מ׳

ח׳ אליו ונשמתו ל מרום לאלהי אכף וזו י  שמבין ד
׳ בטולו׳ האקדמנו ומפרש לפניו ונכנט יח״ש גדולתו ט

 האמן .טולוח לו שנתן להש״י קדימה יש הכל שלזה
 כלום ט*ד להש״י קדימה יש בזה דגם כו׳ פשטי בכורי

 מה מדם לך הגיד בן• לו נחמי שלא סד לפני האדם מל
ל מ״ה בגימ׳ אדם ט*ד טוב ד  שם הש״י לך שקרא מס ו
 הוא אדם שם לך שהמשיך המשכה לשון והגיד אדם זה

 סוב שהוא מה במדרגות שרזה״ בשביל סוב מה בשטל
א מדרגה שאומה ור״ל ממך דורש ה׳ ומיה  דורש הו
 חלמה מלשון אדם שנקרא שארז׳ל פ״ד יאמר או ממך

ה במדח נקרא והשיי לטליון  פולה באלפין הוי״ה מי
ה וזו מיה מי  ממך דורש וזו אליו מדמה זו מדרגה ה׳ ו

 אלהיך טם לכס והצנט מסד ואהבת משפט טשוח אם כי
ט כחב ותרגום .למו דת אש מימינו טד*ש מי  מגו י

פי' לנא יהב אורייתא אשתא  חסד תורת נק׳ שהמורה ו
ש ר מפי ותורה לשונה סל חסד ותורת טד נאמר׳ הגבו

ד ק לנו נתן אמת תורת ג׳ בחי׳ בחינות ב׳ ה ט ה  ו
 לקבל יכולי׳ הי׳ שלא רק חסד תורת נקרא׳ שהחור׳ הוא

 ומפי בגבורה לצמצם והוכרח המסד התפשטו׳ מגודל
מר׳ מדין נאמרה הג  טמו ששחף טד לקבל ביכולת אין ו
ר  כתב הניל התרגום שסי׳ זזו אמת תורת וזו מדהי

סא דין הוא אשסא מגו חסד תורת הוא ימינו  אודי
ש המכריס דהיינו אמת חורת הוא לנא יהב טד  כי ו
׳ יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת אם  ה׳ מורת וריל • ט

 אי בודאי אבל לקיים חפצו יהי׳ חסד תורת שהוא
 שהיא ובתורתו כזה גדול המפשטות לקיים אפשר

 אם כי וזהו ולילה יומם יהגה . לקיים אנושי אפשרות
 וזו הנ״ל אמת תורס מדת הוא מש«ו משפט סשות
 בחירת ותחסךן ותאהב חסד ואהבת ולקיים לטשוס תוכל
ט גבורה מדת נגד אלהיך טס לכת והצנט כנ״ל חסד

סצדטות



לצביבלרןצמחה׳
ע הצמצוס הוא הצכיטומ  שהוא חכמה צכוטים ואח טר.

: הרל מ״ה כח
|^ י ך ן ^  לאדם משאול אם נייומר אדם לן הגיד ב

 עשוס אלו דפרים לך יגיד טופ מה פשוט
 דורש אין אלהיך ה׳ וכן 1אח״ המכר כו ואהכח משפט

מן דורש ד׳ ומה ה״ש יומר. ממר  ההארם או כו׳ מ
 או .וכו׳ ממך ד׳ דורש ומה טופ מה לך הגיר הנוכר

 אדם שם לן־ המשיך הש״י .אדם לך הניד רנ*ל פ״ד
 אמה מה לך לרמוז מ״ה גימי ואדם לטליון אדמה לשון
 כו׳ טלמין רכון מה כד״א ה׳ ומה טופ מה וז״ש טופ

 והטנין שפלוחן טל שלך ומ״ה גדולמו טל רומז והמ״ה
 לכלום חשוכ שאינו מ״ה כמי׳ יש כי הטוכדא טל הוא

ה ואנחנו כד״א  מה כמי׳ ויש כוי מזכרני כי אנוש מה מ׳
 רפו מה טונך רפ מה כד״א סוך אין טד חכיכ שהוא

 כהם לומר שאין כלומר מטשיך גדלו מס ה׳ מטשיך
 שרוצה ומי הס וכל״ח א״ס טד רפ כי וכמוח מסוס

 ואמ*כ הממסון מה פפחי׳ לדפק ממלה צריך לדכקם
 א' מ״ה כחי׳ נ׳ שיש טוד הירוט וט״ד * הטליון למ״ה
ט ומ5מ שאטסה רני מה שאומר לרט וא׳ לטופ מט׳  ו
 וכן .יכשלו כמ״ה ידטו לא באייייר רשטים לרך וז״ם

 מ״ה ומכמש וכן רוא נחשה כמ״ה כי כו׳ נפשו טורף
 רומז א׳ מ״ה מ״ה פ׳ש כא׳׳ח ציציח זה וכדרך להם

 וזו מ״ה אפר אכרהם למרוח רומז וא׳ מה כמינו׳ לכי
 ה׳ ותוי וזו נשרי״ם גימט׳ ציציח כי כנשרים אכר יטלו

 א״ל כו׳ אלהיכם מה כח״ה שכמוכ ט׳׳ד כאו״א עוד : הטליון מ״ה ככ״ח החחהון מ׳׳ה כ׳׳ח כח יחליפו
 כלומר לך הגיר יאמר וטד״ז כו׳ הוא כצפיה

 שכו־הוא קטוכ כלומר טוכ מה אדם שהגיד מי לן הגיד
 מגיד שום זה דכר לך הגיד שלא ודאי הוא מה הנשמה

 אחה ה׳ ומה כמו״ה שם כנזכר ידוטה אינה היא כי
 חוכל שלא ממך דרוש כלומר ממך דורש לידט רוצה
 כלומר כי פירוש כו׳ משפט טשורז אם כי טצמך אח לידט

 משפט טשוח אם ממך הנ״ל החתירה מחקור אימח
 ורצונך כדטרך אם כלומר כו׳ לכח והצנט כו׳ ואהכס
ח׳ פו לדפק כו׳ לכח והצנט כד. משוח  בנ״ל חסקור אז י

 לקמן וטיק ח״ו ההרחקה מוסף החקירה לאו ואם
 1כמ ליראס אם כי הפירוש שם וגם כו׳. ה׳ מה בפסוק

 סמר סוצאס זו וארז׳׳ל • אלהיך סם לכח והצנע • וט׳׳ם אלהיר ה׳ מה שואל אזי ליראה מהי׳ אם בחן
משוצכי־ האלו דברי׳ כ׳ הטנין כלה והכנסח

 הוא והשמחה בנגלה שמחה כלה בהכנסח כי בזה זה
 ט נפסד הי׳ זה שזולמ האנושי מין קיום יושלם שבה
דז הדבר בנסחר ואפל יגון והרי למוח אדם כל סוף ס  ו

 אהלולא .כו׳ דמיחנן לן וי כו׳ מר לן לישרי אר׳׳ה
 שמחה ובנסחר נגלה ויגון אבל הוא המס והוצאוח לכרי׳
כל ומכליה כו׳ השמש וזרת משאש ובא «״ד וששון

 הנסמר בדבר בלומר בהצנט ממיר שחהי׳ אלו הדברים
 אין זה וזולה אלהיך ה׳ טם הנ״ל שבדברים והצנוט

ס ללכת טיב פי׳ וטד״ז כלום ט  ביס אל מלכח אבל ל
 ללכה טוכ המשחה ביס אל מלכס כלומר משמה

 ללכה טוב וכן האבל ביח אל שבה הצנוט בהמחשב'
 למדי״ן בב׳ ללכח וזו כניל המשחה לביח האכל מפיח
 במי£ בפסוק באו״א טוד .כנ׳׳ל הדבר להפן הב׳ למ״ד

 שרפי׳ כפסיק במ״א שכמפמי ט״ד כו׳ אנף לה׳ אקדם
ס מדי  בנשמחן נמלך שהקב״ה מז״ל טד״ש נו ממטל טו

 המטלה קדימה ר״ל אקדם במה וזה ט״ש צדיקים של
 אכף זה. אגרום במה כרצוני ויטכה בי שימלך לה׳ כ״י

ח ימנהג ככה בי שיהי׳ טנוה במדח מרום לאלסי ש״  ה
 טל בפסוק רש״י יש וכנו טהוחנוחו במדח נגדי כן כמו

: ט״ש אדם נטשה

פגחש פרשת
£ ח נ  לפי פרש״י כוי הכהן אהרן בן אלטזר בן פ

כו׳ הראיחם אומו מבזים השפטים שהיו
 אמרו הנה טכ״ל אהרן אמר ויימסו הכמוב )ב לפיכך

 יבקש מס״ח כפנחס שבר ומבקש זמרי מטשה טושה מזיל
קא זמרי מטשה הל׳ נקט למה וגם כפנחס שכי  ולא יו

 שבר דוקא ולמה אמר רשט או טשו מנגשס אמרו
 המטור בריח כי והטנין אמר• צדיק שבר ולא כפנחס
 שלום מטיל ונקרא השלום בריח נגד מכוון הוא שבאדם

 הוא טכראה פרשו קדישא בריח דטייל והרשט בביס
 פירוד גורם הוא ובאמח שלום מטיל הוא שאדרבה סבור

 לטיני המדיניח אח שקירב זמרי שכוון וזה .הקדושה מן
 להרבות כדי מוחרח שזו סבר שהי׳ ישראל ולטיני משה
 הוא ובאמס ־ השלום בריח שכר ובקש השלום מדח

 הרבה הוא אדרבה שהרגו ופנחס הפייוס במדח פירור
 אמרא פרשו ליטול דלא קדישא לבריח דקני השלום מדח

מה זמרי שמטשה אף  ממטשס הגשמיוח הטשי׳ הי
 באמח .והחפרדוח יחה5ר להפך פנחס ומטשה השלום

 כ״ד שמחו ורציחה החפרדח זמרי מטשה ,זה להפך הי׳
 רז״ל שחפסו וזה שלום פנחס ומטשה ידו טל אלף

 וזהו כפנחס שבר ומבקש זמרי ממשה טושה בלשונם
 ר*ל רחקו מחורמך זמס רודפי קרבו בפסוק פכמוב
 םכי וט׳׳ד רחקום הוא הקרבוח שזה מטירה סחורה

 טטם ניטל בהמ״ק משחרב שארז״ל מה טל ק״ב בס׳
 פסוק סי׳ אחר ובאופן טיש טפירה לטוברי ונחן ביאה
 במשנה שפרשתי פירוש ט׳׳ר נו׳ זמם רודפי קרבו הנ״ל

 לידי ומקרבתו החטא מן ומרחקמו נו׳ חכמים שנו
 המדרגוס סדר זה שאין במד״ש והקשה • זכוה
 מן ומרמקחו יאמר כו׳ וחסיד צדיק שהוא אחר

ממנו החטא ומרמקח דה״ל ומור החטא
וטור



גלצביפנחסה׳ צמח ה

ת לירי ומקרכתו מאי ופוד  6הי פצמס3 התירה הלא ז:י
« למפלה שאין זכות מ פ רי ל ומקרבתו אומר ומה הי  ן:ו
 יהא5מ ר׳ מ״ן דף ט״ז במש׳ רז״ל טד״ש דיתכן וה׳׳ל
 שבילי מרי להצי מטו כי באורחא אזלי׳ הוו יוצתן ור׳
 נוש.11ל תחא אה פני הוה ותר דט׳׳ו אסיתתא פני הוי מד

 א*ל יצרי׳ דנכיס דט״ז אפיתחי׳ ניזל לחברי׳ חד א׳׳ל
 טפ אגרא ונקבל ליצרן ונכפי׳ דזינות ׳ אפיתח ניזיל אידך

 א״ל מקמייהו דאתכנשון ת לזוג׳ חזינהו להתס מטי כי
 מבונה טליך תשמור מזימה ב כת א*ל הא לך מנא

 תורה פליך תשמור זמה מדברי מזמה מאי בו׳ תנצרכה
 החטא את מ־חקת התורה שאין מזה היוצא כו׳טכ׳׳ל

 שלא משמרתו התורה חטא לידי כי! אס רוק האדס מן
ש  דייקא ך טל תורה טליך תשמור ה מ ז מדברי יחטאכמ׳

 יכוא ש'א החטא את לשמור יומר טוב הלא זה ולמה
 ויקבל יצי־י׳ טל שיתנבר כדי הוא הטיין אך האדם. לידי
ת מחא אס ניזיל כמ״ש שכר ו נ  וטד׳ש אגרא ונקבל ת

 וז׳ש ׳ש ט היינ בדרכיך שוא מראית טיני הטבר בפסוק
 מ! האדס אי־׳ מרסרת התורה ׳ל י החטא מן ומרחקתו

 . ונו ; המטא r שמרחק ולא לילו. שבא אף החטא
 ויקבל ליצרו שיכיף זנית די נ ומקרבתו רן ת זה ולמה
 האלשיך וכני״ש גדול בחסיד אפי׳ שייך וזה כניל. אגרא

 טובר כשא־ס תדט ארז־׳ל ש מ׳ סל חסידא טמרם בר׳
 הלוא' חומר לטבור בידו העבירה כשכבר ר״ל טבירה.

 לו יעמוד תורה ר וזכית בי'ש וממעט ־ם י יראני שלא
 רודפי קרבו יפירש וטס•׳ זנוח, לידי ויבח יעביר שלא
 רחקו ומחירמך זמה רודפי להיות קרוביס שהס יל ר זמה

 מבזים היו השבטים ן לגנ יחזיר מהתטת ו שתצילס
 מצר לסנחם מניט אין זו שהטיבדא אומרים שהיו תי א

 ש-יום ורודף שלום אוהב שהוא אהיין של גנו בן שהוא
 אליו מגיט לע״ז טגלים שפיטם אמו אבי מצד אבל

 זיבחי וטד״ש כו׳ איש מכה השור שוחט טר׳ש זו טוידא
 אהר! אחר וייחבןו הכתוב בח לפיכך ישקון טגלים אדם
 טיקר כי דאהרן טובדא דסביד ממאן זו שהטוב־ ר״ל

 להמתקת ודין כמם צייך ולשטמים ם ד־נ להמתיק הטובדא
 אלא כתיב לא נזטש יום בכל זועם וחל ד ע הדינים

 אותו מבזים שהיו והשבטים ט״ש בזוהר כמ״ש זוטס
ש הי׳ ברטמט ואבטנון שמע׳ טד מון  דטבדין לשלם !יי

 מוברח טבדין דלא לשלם ט׳ בר ייתון ואל ואהרן טובדא
 זו שהטובדא אהרן אחר וייחס ה:׳ בא לכיכך לאהרן

דאהרן טובדא
ץ ל ה  כי הוא הטנין הי׳ שלום ורודף שלום או־כ א
 של שמו .<ולז שלום הוא לאחרות הנוטה הדכר '

 כי האהכה שורש וזה אמתי א׳ שהוא טל שלים הקכ״ה
 ככ״א יש זא״ז שאיהכיס כ״א ושני אח״ד גי׳ אהכה
ם  כ״ה רוי״ה שס כמני! כ״ו גי׳ אהכה וכ-׳ם הכה‘■ מה

אהרן וזו כשלום תו ע את יברך ה' וזיפ השלום פיי׳ וזה

 יכרת פסיק ז״פ סג״ה
 שפתי כל ה׳

 שהם כו׳ מלקות
 השם את כ״י מחלקין

 אלהים דכי א׳ וזיש
 ׳ו ז שמעני זו שתים

 אהכה וגי׳ אחד גי׳
הי/ו כ״ו גי׳ זו וב״פ  ו

 הכלולי׳ ויראה אהנה
 והם אזיין וכחדא זכ״ז

 הדבור בהתגלות א׳
 הם השמיע׳ ובמורגש

 זו שמים וזש שחים
.שמענו

 מי אך אחדות היינו שלום אוהב היה אהבה מדת הוא
 אף התפרדות שוס לסבול יכול איננו זו במלה שהוא

 אהרן אבל ביניהם השלום לתווך
התפרדו׳ מקום כל אמר רודף הי׳

 הגורס הקליפות את ומבריח
 מדת בכח והמחלוקת ההחפררות

 שלום ומכניס והייחוד האהבה
 קשה ולא שלום ורודף וזו ביניהם

 ועמך וכתיב מסד מדתו כהן הא
ש שהטיין כהן כמריני  כזוהר עד

כ׳ לא נזעם יום בכל זועם ואל
 הנגדיוחו מדה*ד את זוסס אלא
 טם מריב החסד מדת הכהן וכן

 הגבורות ט•' הנגדיות מדת
 הוא ישראל אל וזש״ה שבחסריו

 אל כי לטם. ומטצימות טוז ניתן
 שכחסד גבורה והוא כמשז״ל קשה
 הדין נמתק אלהים ברוך ׳ז וטי

ט״ש בכוונית וכמ״ש
ב ל ש  תוכיחני כאפך אל ה' כתיכ כי׳. חמתי את ה

 מל אמר ל״ח וכמזמור תיסי־ני בחמתך ואל
סיני ובחמתך מוכיחח בקצפך ס׳ מ״ש ט״ד מ׳ מ נ  בס׳
 יסרת מ חימה ואת״ב מימו פייו ע' לאדם מוכיח שהאף
 ביסורי׳ לבפוט לאדם גירם בהיותו באחרויה מכלה וקצף
 כעצמו מגרה עי״ז לסביל רוצה ואינו קיצף שהוא ע״י

 אל בקש לוד שנתייסר קידם יובן ועפ׳יז ע״ש הקנף
 שנתייסר אחר אמר ל״ח ומזמור כו׳ כחמתן ואל באפך

 יתן שהש״י רחמים בקש תוכיחני בקצפך אל התפלל וע*ז
כח  הקצף עליו יבא ולא ביסירי׳ סבלן לריות הסבל לו

 ולכן מיסרני ובחמתך הואיל תיסרניר״ל בחמתך וזהו
 חמתי את השיב כאן וז״ש תוכיחני כקצפך אל מכקש א"
 בישראל ה׳ אף ויתר מיניה כמש״ל אס׳ השיב אמר ולא
 למ״ש שכיון ואפשר מומו כניו על לאים מוכיח סאף כי

 מייסרת ואחיכתימה כו׳ האנשים r מצח טל והסויתתי״ו
 רושם שטושה ר״ל רושם טושה אף ויתר שג׳ כ*מ ארז״ל

די כ ^יו פ  במרים ודש לייסר החמה אח׳כ שתבא עי
 והלך כר׳ל רושם האף שעושה דלךר׳ל בם ה׳ אף ויתר

 החימה והתחילה כו׳ מרים אל אהרן ויפן ואח״ז לו
 פלו את האף עשה שכבר הענין היה כאן כן לייסר
 א“א כי פטולתה לפעול החימה והחח־לה רוסס ופשה

 אפשר אז פעולתו האף שיפעול קודם לא אם להשיבה
 ה׳ קומה משה אמר כעגל כמשז״ל שניהם את להשיכ
 להשיב והרבה וז*ש בתימה. ואני באף אתה קום באפך

 אפו מאריך שהש«י שע״י ר*ל חמתו כל יע׳ר ולא אפי
ד אינו לכן רכות פעמים ומשיכו ע  כולה הח׳מה את מ

הרושם האף ה כשמש אכל .מזומנת שתהא מקצתיה רק



לצביפנחסצמחה׳
 בכאן במרשלו וע״כ למשיבה וא׳א נטורה טלה המימה

ד  כמ*ש קדה׳ש טל נסשו שמסר פ״י ופנחס משה י
 בהיוח׳ ר״ל ב״י ראש מטל החימ׳ אח השיב ט*ש באלשיך

 : ב׳י מטל חממי אח השיב 1)1 בהס טלמ1ס כבר
ן א נ ס  חבטן1 בא רדל טד׳ש כס1בח קנאמי אח ב

אלן> כ״ד 1יסל אלו טל רבש״ט ואמר בקרקט
 טנין ולהבין . טכ״ל רפלל פנחס ויטמוד מה מישראל

 סלקו מ׳ קנאמי קנא אליהו כשאמר דאי׳ וו מסלה
 בטולס להיוח יכולים והס אמה אין אמר לרקיט סקב׳׳ה

 ‘ובישטי בהושט. וכן בני טל קטגוריא מלמד שאמה א׳
ש בניו באהבמ רוצה הש״י כי  רצונו ישרים ומפלמ טד

 מסר מרט״ה ולכן ישראל בטד לבקש יימ׳ רצונו שזהו
 יחרה ה׳ למה ואמר כנ״ל הש״י רצון זהו כי טליהס נפשו
 כלו׳ כו׳ גשמים מוריד אמה במדרש וכמ״ש כו׳ אפך

 אמ משה טשה נמצא ט״ש כו׳ בחכם מכס אלא מחקנא
 פ׳ טל טד״ש ישראל אהבמ בשביל כלום ללא הש׳י ר!נאמ
 הפטיל שכבר ובכאן ט״ש ישראל טס טפה ה׳ צדקמ
 אלף ביד ונפלו המחילה החימה וגס כולי פטולמו האף

 פנחס וחירש כהיל בוהים והמה ובכוכמ״ש נחרשלוידיו
 המחילה שכבר הש״י קנאמ לבטל שא״א שראה זו סברא
 ה׳ קנאמ מקנא הוא גס הי׳ אס ואפי׳ פטולמה לטשומ

 קמי' ניחא לא זה כי הלוס טושה היי לא לבד באומ5
ה  זמרי אמ והרג ה׳ קנאמ לקנא המחיל ט*כ כניל קני
 הרי מישראל אלף כ״ד יפלו אלו טל ואמר בקרקט וחבטן
 הללו החוטאים ט״י יפלו שלא ישראל קנאמ ג״כ שקנא
 וזהו א׳ בחבור ישראל וקנאמ צבאומ ה׳ קנאח חבר ובזה

 נפמלמי טל רש״י כמ״ש חבור וזהו ויפלל פנחס ויטמוד
 פירושו זה כי וימפלל כמיב ולא וט״ש כוי. נמחברמי

 טס הלילות טשה וכמשרז״ל ויפלל רק לנד לה׳ מפלה
ל קונו  והשווה צבאומ ה׳ לקנאמ ישראל קנאמ שחבר ד
 ואהבמ כשמקייס הסיי וז״ש ימ׳. לאהבמו אהבתם אצלו

 טס פלילוח וזהו בו׳ ס׳ אח ואהבת מקיים ט׳ לרטך
 קנאתי את בקנאו וזהו כו׳. איכא נמי חברותא סיד קונו

ל במוכס  ממחי אח הטיב וזהו קנאהם במוך קנאמי ד
׳ ביי מטל  טלב״י היי החימה כי ב״יכו׳ מן אמר ולא ט
 ישראל טל ואהבמו קנאמו מבח השיבה והוא .כניל

 החימה אח דחה והוא אהבמו ישראל טל הפייטן כמ*ש
 ישראל טל שהוא השיי של האהב׳ בכח ביי טל שהימה

 ישראל לאהבת שלו התחמון בהמטוררוח ופנחס כנ׳׳ל.
 אפשר הי׳ לא ג״ב לבד שבזה רק כיי לטילא סמטורר

 קנאמי אח בקנאו וזהו כנ״ל. קנאות ב׳ בהצטרפוח רק
 לבד בקנאמי ר״לכי בקנאתי כוי כלימי ולא במוכס כו׳
ל כו׳ אמור לכן כנ״ל מוטיל הי׳ לא  שחבר שט״י ד

׳ בין שלוס וחווך  ישראל בין שלוס וטשה הניל קנאות נ
 שלוס.והימה בריחי את לו ממן הנני שבשמים לארהס

והיא נוק׳ אבחי׳ קאי זה ר לו נהי׳ אמר ולא ט׳ לו

 הבחי׳ לו והימה וזו דמטרונימא שושבינא שהיא הבהור
 שזו סולם כהונת וגס שלום בריח בחי׳ לו מהי׳ נוק׳

 זכה למה ומפרש כידוט טולס הנק׳ הנוק׳ שושבינות
 וזכה דכורא קנאת הרי לאלהיו קנא אשר מחח בשתיהן

 שלום וטשה נוק׳ קנאת הרי ביי טל ויכפר שלום לברית
; ביניהם . בו פוגטיס קנאים ארמית הבוטל אמרו חדל עוד

ל קנאים  וקנאת צבאות ה׳ קנאת שמקנא מי ד
 הקנאה אין אחרת מבירה דטל באריכות בנדל יחד ישראל

^ ביד מימות ט״י הקנאה וזהו לחוד ה׳ קנאת רק  א
ח ונוסן נשג׳׳ז טל טובר הוא ארמית הבוטל  בהקליפו׳ נ

 רזיל וכמיש ורטיס טובים הורגת והיא נפג״ז הנק׳
 וכמו ודטיס טובים והורגת לטולם באה אנדרלמוסיא

 לקנאים רשות ולכן שטים במטשה המגיפה שהימה
 בו. לפגוט יחד ישראל וקנאת צבאות ה׳ קנאת שמקנאים

 ודש להורגו השכם להורגך הבא רז״ל למ״ש דומה וזה
 לו ומחשב המגפה ומטצר ויפלל פנחס ויעמוד . כנ״ל ב״י טל ויכפר לאלהיו קנא אשר מחת

 ומחשב מהו לדקדק ויש כו׳ לדור נצדקה
 טצמו חיים ואויבי הס׳ סי׳ ברקדס ונ״ל נקבה בל׳

 פ׳ שהי׳ החג פרי טטס הנה כי ט׳ שקר שונאי ורבו
 כליה וסימן והולכים מממטטיס שהם אומות ס׳ כנגד
 לכאורה וקשה טליהס מנינים הי׳ המקדש ובימי להם
 ובזוהר טליהם להגין כדי בשבילם קרבנוח נקריב למה

ש מתרן  גמלים כי כד האכילהו שונאך רטב אס טד
׳ לך ישלם וה׳ כו׳ ראשו טל חתה אמה  הטנין טיש ט

 וא*כ ולהפסידס. להשפילם כדי להם זאח שהי׳ ונמצא
 הוא והטרן טליהס• מגינים שהיו ז׳ל רשיי כמב האיך

 אהביה חביד שממה בולה היא דקדושה הסטרא כי בך
 נשמות נחצבות ומשם ונדיבות טובות המדות וכל ויראיה
א ולהיפך הרל מדוח מכל מלאים והמה ישראל  כי הסטי

 ובמקום ושממון וחרבון טפשוח מלא חכמה במקום שם
 ביה והבורא שנאה האהב׳ ובמקום ואנחה יגון השמחה

 ונותן והטמד׳ קיום להם שיהי׳ כדי עולם אח מחיה
 שמח׳ להם ונותן להמקייס שיוכלו כדי לטפשומם חכמת

 להם נותן ואהבי יגונם זה בשביל וירבה יגונם להמיות
 מן חיות להס נומנים הדברים לכל וכן שנאתם להחיות

 שטייז מפני מיממן הוא להס שנותנים ובהחיות הקדוש׳.
 איש אל הרטשבא איש כדמיון כנ״ל וקנאמן שנאתן תגדל
 לו ומשפיט לזולתו בהשפיט ושמח טובה שטיניו הנדיב
 להשפיט אדם הקביה לו שזימן במה ושמח מרוב׳ טובה

 שבמה׳ב הטוב׳ באומו שטינורטה האורח האיש ואותו לו
 שרואה מפני ביותר רטה וטינו בוטט הוא לו משפיט

 אומן שינטל ורוצה ביותר אוחו ומקנאו זולמו אצל טובה
 ובהשמח* לו דנמן מבטה׳׳ב והממק והנכסים הטונות

ול/נמס יגון אצלו מגדל במהשמשפיפלו שמח שבמה׳ב
מדל5ן



פנחס n צמח
 ונמצא השנא׳ אצלו מגדול בטה״ג של האהב׳ ונגודל
 למדומם מיוה להם נשפע הקדושים כדברים שמכל

 והולכים מממעמים המה בעצמו החיום ובזה ההפכיומ
 ואמרימו לח־וח להם הוא המונו׳ להם שמשסיפים ובשמה

 שהם מפני ישראל שהקריבו החג פרי הי׳ וזה להכרית
 ומסנוג שמח׳ ובטל' לב נדבי והם נחצבו קדוש ממקום

 שיגיע מד לקיימם כדי עי״ז וחיות מובות לסם והשפיטו
 קדושות השפעות להמשיך לנו למה תקשה ואם קיצם

 כי ולמה כוי שונאך '־טב אס בזוהר תרצו לזה לאוה״ט
 השמח׳ בראותם כי כידוע ראשו על חותה אמה גחלים

 תגדל ישראל חכמת ובראותם יגונם תגדל לישראל שיש
 להם ליתן לי למה וא״ת וחורבנן ושוממותן מפשותן
 ממקום היא החיות כל כי ק׳ והשפעות קדושות ניצוצות

 אומן לך ויחזור ימן הש״י ר״ל לך. ישלם וה׳ לז״א הקי
 וז״ש .חיל עושה וישראל קדוש למקום ויחזרו הנ״ק

 עצמו חיים הסמ״א הוא אויבי ר״ל עצמו חיים וארבי
 שקר שונאי ורבו להם ממשיך שאני עיי בחיים עצמו ר׳׳ל
 אותי שונאים שהם מפני שקר שונאי עי״ז פלי שרבו ר׳ל
 בעצמה ההיא והטובה טובה להם משפיע שאני ע״י

 טוב הוא ההיא שהטוב׳ מפני שקר שונא והוא אותי שונא
 ונעשה שונא אוהב ואין אוהב הוא טוב וכשהוא בעצם

 ט׳ טובה תחת רעה ומשלם שקר שונא הסטיא אצל
 האהב׳ מגביר שאני במה כי כנ״ל אהב׳ ממת ושנאה

 כדי ג*כ הי׳ הקטורת וענן השנא׳ אצלו מתגבר עליו
 פנחס ויעמוד וז״ש להם שיש והחיות הכח מאת׳ ליקח
 מל׳ הוא עלילה ל׳ קונו עם פלילות שעשה וארז׳׳ל ויפלל
 המתיק שעש׳ הזאת במעש׳ ופנחס דינים ל• בפלילי׳ ונתן

 עם פלילות שעש׳ וזהו לשורשם והעלם כנז׳׳ל הדינים
 עד למפל׳ העלה הדינים שהם העלילות שהעל׳ קונו

 הנק׳ בחיי ומחשב המגע׳ ומעצר ועי״ז כידוע הכל הקונה
 לדור כידוע צדקה מצדק שנפש׳ לצדקה לו דין שהוא
 כידוע: ע״ע ודור לדור עד אותם שהעל׳ עולם עד ודור

י ^ ^ ,  שלום כתיב בבעה״ט שלום. בריתי את לו נותן ד
 אליהו כתיב לכן אליהו הוא פנחס כי קטיעא וי

 מאליהו משכון נטל יעקב כי ו׳ מלא ויעקב ו׳ מסר
 יגל וזהו בניו את ויגאל משיח עם שיבוא עד הוא׳ו
 לאליהו הוא״ו ויחזור לעתיד שישמח ישראל ישמח יעקב
 ע*ש בתוכם קנאתי את בקנאו למעל׳ עד״ש הענין פכיל
 ישראל וקנאת צבאות ה׳ קנאת קנא שפנחס משם היוצא

 והנה כנ״ל מישראל אלך כ״ד יפלו אלו על במיש יחד
 קנאתי קנא במ״ש לבד צבאות ה׳ קנאת רק קנא אליהו

 לבד הברית קנאת וקנא כו׳ עזבו בריתך את כו׳ לה׳
א ולימד ד  כנז״ל לרקיע נסתלק ולכן ישראל על קטגו
 רומז היו׳ משך י׳ ישראל על רומז ו׳ וידוע רז׳׳ל בשם

 בעל דקדושק בפ״ג ארזיל והנה צדיק יסוד הברית על
בריתי את לו מתן הנני שני מנין ססולס שעבודתו מום

ד1הלצבי
 שלום והא ופריך מסר כשהוא ולא שלם כשהוא שלום
 משם היוצא עכ״ל קטיעא דשלום ו׳ ארינ בוא״ו כתיב
 הצדיק שלימות שהוא שלימות על מורה ו׳ בלא שלם
 בוא׳ו ושלום הברית קנאת קנא אליהו לזה הברית והוא

 ישראל תפארת הוא הו׳ כי ישראל על שלום על מורה
 .כנ״ל יחד ישראל וקנאת הברית קנאת קנא פיחס ולכן
 על הנחי׳ ב׳ על להורות קטיעא בוא״ו שלום לו ניתן

 הרמבין וז׳ל כנ״ל הברית שלימות ועל ישראל שלום
 עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו והימה כתיב באהרן

 ברית כתיב בכאן אבל ולתפארת לכבוד נאמר באהרן כי
 הברית לו שנתן שלום בריתי את ואמר עולם כהונת

 והמשכיל לאלהיו קנא אשר אמר ולכך בו דבוק השלום עם
 מלמד שאליהו איתאבתד״א והנה הרמב״ן יביןעכ׳ל

 קטגוריא שלמד מה על והתחרט ישראל על זכות תמיד
 שלקח וזהו .ע״ש ט׳ לה׳ קנאתי קנא באמרו עליהם
 שלם רק צריך איננו כי מאליהו הו׳ למשכון אבינו יעקב

 בריתך את כמ״ש הברית שלימות על להורות ו׳ בלא
 ועי״ז בוראם לפני זכות עליהם וילמד שיחזור עד עזבו
 ושלום מלא. אליהו ויהי׳ הו׳ לו יחזור ואז לגאול׳ יזכו

 להורות קמיעא ו׳ הו׳ ותהיי א׳ ה׳ יהי׳ ואז בו׳ מלא
 • הברית שלימות ועל ישראל שלום על יחד בחי׳ ב׳ על

 שא״א כשם שלום בר קטיעא שאמר לשונם בצחות וזשרז״ל
 על ורמז ישראל בלא לעולם א״א כך רוחות בלא לעולם

 ישראל שלום שלימו׳ ב׳ על שמורה שלום מן קטיעא הו׳
 שא׳׳א כמו איא לבד הברית שלימות כי הברית ושלימות

 ג״כ יחזרו ו״ה כי א׳ ה׳ יהי׳ ואז רוחות בלא לעולם
 to להורות הי׳ מן יוצא ו' כי וה׳ הוא עתה כי לי״ה

 להורות ה״ו נתארכה ולזה הי׳ שלימות מלוי בזה ישראל
 וישראל ישראל בשביל בראשית כמשז״ל כעיקר טעם מל
 טעמא מינך דנפיק וזשרז״ל ראשוני ההיולי על הטעם הם

 כאמ״ה ראשונ׳ הה׳ מן נמשכת אחרונ׳ הה׳ אבל מלפך
 לשורשם הטעמים כל שיוחזרו לעתיד אבל .כבת״ה

ל אחד ה׳ יהיה ד ־ ו
ה נ ה  יעקב בריתי את וזכרתי בפסוק בחוקתי בפרשה ו

 משטן שנטל ו׳ מלא יעקב וזיל בעהיט כתב
 ו׳ חסר אליה כתיב פעמים ה׳ ולכן ט׳ מאליהו ו׳

ט שאם במדרשים אימא והנה . עכ״ל  יהיה ישראל יז
 עכ״ל. ציון מבשרת בה חפצי תהיה לאו ואס המבשר אליהו
 ובזה בן גימ׳ הוא אליהו כי הידוע ע״ד מאליהו ו׳ הענין
 את וזכרתי וז״ל הזוהר וע״ד וע7כ ויו במילוי ו׳ השם

 יעקב דבית נפש דאיהו ו׳ דאת אמערומא דא יעקב בריתי
 לאמערותא ששים ושש ששים יעקב לבית הנפש כל שנא׳

סך לאמערותא ושש דיעקב  דאימן ו״ו איהו דא ועל דו
ב אתערותא הוא וי■ כי עכ״ל חדא בחבורא מרין ^ ע  ד
 ו׳ ששים ושש ששים יעקב לבית הבאה הנפש כל כד״א

בחבורא תרין דאינון ויו דא ועל דיוסף ו׳ ושש דטקב
תדא



־פגחסצמחה׳ י ב צ ל
 נננורסו שפכד מוס בעל שארו״ל מה וידוע . 6סד

 וסריך שלום בריחי אח לו רוחן הררי מדכי מרין ססולה
 וכרו׳ל עכיל קעיעא ישלוס ו׳ ומשני כתיב שלוס והא

 א1ר כר״ל דיוס^ אחערותא היא וו קשיעא ו׳ והרס
 ולכן וי בלא שלם יעקב ויבא פחיב כיעקב ני דברים
 קנא ואמר לו שריחן הברית על קנא פנחס שהוא אליהו
 והנה והנדל נו׳ עונו בריתך את נו׳ צבאוח לה׳ קנאתי

 אליהו יהיה אוי הברים פנס ויחקרו ישראל יוכו אס
כי שר.  למנכון ממנו שרעל הוא׳׳ו יעקב לו יחוור או המב

 ויקוייס ודיוסף דיעקב וקענה גדולה ו׳ מלא שלום דהא
 שלום משמיע מבשר רגלי ההרים על נאוו מה מ״ש

 החסרים פעמים ה׳ ו׳ מלא אליהו ויהי׳ ו׳ מלא שלום
 הויות י* שהם לראות סר גימעריא יהיה ב״ן ה*ס

 סבר היה מצרים בגאולס כי הגואל בביאת שיתוקנו
 לראות סר כי ה׳ וירא ודש • אלו הויוח יוד שיתוקנו משה

 ע״י הגאולה שהיחה רק כו׳ תקרב אל השי״ת לו ואמר
 אהי״ה פעמים נ׳ בי חדש בווהר וכמ״ש אהיה שם

 כתיב הד׳ גלות ועל גליות ג׳ על ס רומו שם הכחוביס
 ותהי׳ עיש כו׳ שלחני אבוחיכס אלהי ה׳ כו׳ תאמר כה

 פעמים ה׳ כמנין כרל הויוח יו״ד שיחקנו ע״י הגאולה
 תהיה אוי חיו יוכו לא ואם כצ״ל ו׳ מלא אליהו

 יעקב יהי׳ יעקב של מדתו הרחמים במרת הגאולה
 שהוא בידוע פק״ח גימערי׳ ו׳ מלא ויעקב הנ״ל ו׳ מלא
 גימע׳ חפצי .ציון מבשרת תהי׳ בה וחפצי ט׳ ייחוד
 דנפש אחערותא הוא ו׳ כי ו׳ מלא יעקוב כמנין פקיח
 תהיה הו׳ מן מקבלת והה׳ כנ״ל ששים שהוא יעקב

 לה להשפיע ב״ה שלי החפץ ר״ל .ביה חפצי ווו המבשרח
ד הד מן מג  שנעל חסר אלירו פעמים ה׳ כתיב וה ו

 לבניו שיבשר למשכון ממנו יעקב
ת ח  התחת בפסוק עד׳׳ש .כו׳ לאלהיו קנא אשר ת

שחאת עיש אלהיסאני  לקח שקנא אשרכו׳ וד
 ולהעלותו אלהיס תחת הנקרא אחרים מן^אלהיס הנח

; קדושים אלהיס שהוא לאלהיס
ם ש  שייחס במקים פירש״י כוי המוכה ישראל איש ו

.עכ״ל לגנאי הרשע אס יימס לשבח הצדיק את
 הרשע אח ייחס נמה ועוד כו׳ במקום דוקא למה וקשה
 מוכי אבא שאחילאין ע״ד ונ׳ל .לגנאי ייחוס אין והלא
 גריעותא הוא לכאורה צדיק אצל הייחוס ולפיו . ברא

 אם אך אבותיו ממעשה שלמד צדיק להיות שמוכרח
 אינו צדיקים בן צדיק שגס חוינן צדיק בן רשע מןינן

 מרשע והראיה ברא מוכי אבא אין כי במעשיו מוכרח
 לשבח הצדיק אח שייחס במקום שפרש״י ווו .צדיקים בן

 ולא לצדיק שבח הייחוס כדישיהי׳ לגנאי הרשע את ייחס
דו • כנ״ל שבח רק גרעותי׳ ע  ירמיהו דברי כתיב יאמר ו

 דתקנין קלקלתא בר ייחי ות״י ׳1כ הכהן מלקי׳ בן
הו מז עובדוהי דמקלקלין מסקנסא בר ולוכח סו

 שמו שמוכיר שכ״מ נביא בן נביא שהי׳ כתב וכאלשיך
ס ומה נביא בן נביא שהוא בידוע אביו ושס  היה אס ג

 .עכיל הכהונה מגדולי שהי׳ גדול כהן שפן בן חלק׳
 שלכן לדרוש הביאו מי יונתן התרגום על מימה ולכאורה

 למה כך ואס הזונה מרחב שבא על סוכמה לנביאות נבחר
 משה ששכח שארדל ע״ד שוה ונ״ל בהונה מיימוסי ׳ ה

 פנחס שיבוא כדי בו פיגעין קנאין ארמית הבועל הלכות
כ שלו את ויעול  בן שהי׳ מפני דוקא פנחס ולמה עי

 ע״י וה השם הקדוש סי׳ ואס פועי בן הי׳ וגס גדולים
 בן לא אס ש״ש לקדש ממנו למדין היה לא גדולים בן

כ פשוע בן היה ואס כמותו גדולים  למדים היו לא ג׳
 נבחר ולבן עשה עוב לא שבאמת לומר שיכולו ממנו
דו אדם כל ממנו וילמדו בו היו הדברים שבל פנחס ע  ו

 ביי על ויכפר כו׳ עולם כהונת ולורעוכו׳ לו והיתה :בנ״ל האדם כל העובים מעשיו ממנו שילמדו בדי בירתי׳
 המוכה האשה ושם בו׳ המוכה איש ושם

 שכתוב ע״ד אלו הפסוקים וסי׳ המשך . כו׳ המדינית
 יתרון ומה אוכלי׳ רבו העובה ברבות בכסיק בהעהקות

 כך הוא והפירוש פירושו למעלה הובא וכבר ע״ש בו׳
 ב׳ ביי על שמכפר א׳ מקונים במה בזה עשה שפנחס
 אומו ע״י בשבירה שהפיל זמרי של שמו האותיות שהעלה

 סל ויכפר אדלעיל מוסב פי׳ ישראל איש ושס וזהו עון
 הכה אשר השבירה מן העלה ישראל איש ושס וגס ביי
ל המדינית את  והוצרך בשביר׳ שמו שנפל לו גרס שזה ד

 לשמעוני אב בית נשיא סלוא בן זמרי עמה מוכה להיות
ל  משבעו שנפלו אלן> הך״ד כל נתקנו שמו תקון שע״י ד

 למעלה וכנזכר כולם את וכולל הראש הנשיא הי׳ שהוא
 האשה ושס ע״ש שלח בפרשה רנ״ל העמקות כשם

 ריל כו׳ אמות ראם צור בר כזבי המדינית המוכה
 סל וני אומות ראש בת ור\א שמה האותיות שהעלה
 וזהו ממדין לנקום יוכלו ועייז ממדין העיקרי המיות

ם אח צרור  ור״ל בידו לקח הכס^ צרור לשון צרור המדני
 שלכם בצרור ולהעלותו ממדין המיות את ליקח שעליכם

 כו׳ בנכליהס לכם הם צירריס כי אותם והכיתם וזהו
 האומות וכל העיקר הם ישראל וזיל מהעתקות כידוע

 b חיות ומקבלים יונקים שממנו בישראל חלק להם יש
ע אומה  לצבא אנשים מאתכם המלצו משה וז״ש בפ׳
ל מדין על ויהיו  שמדין דוקא אנשים אותם לברור שצוה ד

ל ׳ש ע כו׳ בהם לנקום יכולים בקל ואז מהם יונקים  עכ׳
 הרשע אז רשע עם מה קרבות לו שיש מי ידוע נם

 מפני הצדיק מחשבת מוריד הרעים ובמעלליו במחשבותיו
 מחשב זה גס מחשב שזה ומה במחשבה קרבת להס שיש
 ליקח רוצים היו שהם ריל לכס הס צירריס כי וזהו

 על לכס נכלו אשר נכליהס עיי בהטומאה שלכם המיות
ל פעור דבר ד  דמותכם במחשבמס מקשרים שר\ו ו

ל ׳ כ נשיא בת כזבי ועיד לספור עובדים שתהיו ד שהיו ו
«נ«!בים



ת ח מ ר,הלצבי©נחסצ
 שגס כדי הללו דכריס פל דמוסכס ר״ל לכם השכים

 ולכן היה וכן הללו בדברים ישדכק ג״כ ־חשבומיבס
; כו׳ צרור וזו מהם סנקמו

ח ר ו ס :  ויבש כפשב הוכה ג׳ המדינית אס הוכה ^
 ט״ד ט״ב יבש שרשם אפרים הוכה לבי

 רכוס טד״ש מורה של מטלבונה לבריוס להם אוי ארז׳ל
ס  פי צדיק אלא כסיב לא לצדיק כו׳ ומכולם צדיק פו

 הדבקות כי מאורטוסיו כל במימשס נרגש אינו ;צדיק
 רמות רבות וז״ש בפבפיות מהרגשומם מפרידו נאלהיו

 ויצל שבו אלהות הדבקות ר״ל ה׳ יצילנו ומכולם דיק
 שמפרש ר״ל הפרשה לשון שהוא מקנה את ויצל ־לשון
 שאינו מי אבל ט׳ מהרמות המוחשות הרגשיות מנו
 נתפפל הוא בתורה פוסק ואינו אלהות בדביקת בוק

 בראכויטשיק מש ׳ל שארז וזו במומשס הפבטיות ,הרגשת
 בחקלניס שארז׳ל ט״ד הוא מורה של וטלבונה . ,תורה

 קלנא ופבדה דשכינתי׳ ביתא מריבת זנונים אשת חש
 . ט״ש כו׳ אלהיך איה יומא כל לה דאמרין ,שכינתי׳

 להם אוי ור״ל מורה של טלבונה נק׳ הקליפה מצא
ה אחר במקום ,מ״ש ד  שמרגישים מה לבריות להם אוי ב

מ  פלבונה הנקרא הקליפה מן בא הוא במוחש האוי '
 טוסקין שאינם סל הבריות טל ושליטתה תורה זל

 אלמלא מאיר לרבי שאמרה שארז״ל וט״ד . ,תורה
 הוינא ובתורתו בר״מ הזהרו ברקיט דמכרזי מטנא
 נקרא בחורה פוסק שאינו מי שכל וז״ש כו׳ קרטנא

 שליטות יש שלזה ור״ל לשמים מנודה וסירש״י נזו!>
 מיס מקור שטזבו ט״י להם בא וזה סליהם להקליפה

 הגשמיו׳ במאות והתדבקו נשברים בורות להק לחצוב חיים
 וז״ש כידוט דשמאלא משטרי׳ שהם הטבטיות ובמוחשת

ל .מזיר באף זהב נזם  טניני טל הממראה שהבהירות ד
 באף זהב נזם כמו הוא הרטוח והתאוות הגשמיות

 כן בטינופת אפו ומכניס טלו את טושה והחזיר מזיר
 וסרת יפה אשה בטינופת מנוחתו בה שמחדבק מי

טפס אם שאמר הגלטדי ברזילי טל שארז״ל טיד .שטס  י
 וניטל היה בזימה שטיף וארז״ל . אוכל טטס טבדך
ה ודש טליו קפצה וזקנה המאכל טפס ממנו  יפה אז

 הטטם הרמז וע״ד רטטס ממנו בהשרת בזימה ששטף
 בכל לאדם שיש במ״א וכמ״ש ה׳ טוב כי וראו טטמו של

 בזה כיוצא בדבר והן במאכל הן טוב טטם שטוטס דבר
 סרת טתה הזימה רוב וט״י ה׳ טוב בי בו לראות

 ממתקים חכו בו שנאמר והמצות התורה טטס ממנו
ה טוטמי  מי ר״ל הנ״ל המסורה פירוש וזו .זכו חיים ו

 הוכה אז בחורה טשק שלא ט״י דהיינו ברקליס׳ שממדנק
 שהוכה רק המכה טונש ע״י שלא זה כן מכה בלא בטצמו
 מדנים אשת שנקראת הקליפה היא המדינית את מטצמו
דל פטמי® כניה במשל* כמיש  הקליפה בו כמחדגקת ו
ל כטשב הוכה וטי״ו ד בלי מדאי וזה שהוכה טכב כמו ו

 מי וכן ומתייבש מוכה שוא לחות בו שאין י ט״ רק מכה
ש לבי וייבש .הוכה בה שממדבק  חסר אשה נואף טד

ל לב ד  • לב מסר והוא בתורה מלהבין נתייבש שלבו ו
ל אפרים הוכה ופי״ז ד  שהוא ההתקשרות כח הוא ו
 פשוטו וגס ,כידוט אדם של ומצות מפ״ט ורבה פרה

 ידי טל צדיקים בניס להוליד הגשמיות ור^יה פריה טל
 אבל יבש שורשם ונטשה הוכה בקליפה התדבקות

 מי אלא חורין בן לך שאין זה מכל ניצול בתורה הטושק
; בתורה שפוסק

ש כו׳ הוכה משפט בהם לטשות הפשוק פי׳ טד
 פנחס בזוהר טד״ש חסידיו לכל הוא הדר כתוב

 אדכר לא רבא לכהנא דאשתלק לבתר וז״ל ט״ב רכ״ה דף
 כלל יתאחד דלא בגין יאות ולא דזמרי קטלונותא ליה

 ופנחס ביה אית דשט״א טנפין דקטל דמאן דשט׳׳א בטנפי׳
 הוכה אשר ובניד כו׳ יאות ולא ט׳ בימינא אמאחיד סוא
 והטניןאףשב*ד טכיל ט״ש בו׳ הכא פנחס אדכר ולא
 הוא דס״א טנפין בהון ולית בדין הורגין ישראל של

 דרחמניה ושליחותי׳ מפורש תורה בדין שהורגין בשביל
 קבלה ט״ס לזמרי שהרג פנחס אבל בסט״א ולא ן טבד

 יאות ולא כו׳ משיני למשה הלכה כו׳ ארמית הבוטל כל
ל כתוב משפט בהם לטשות וז״ש כנ״ל לו  הכתוב ד

 לכל הוא הדר שיהיה כדי כו׳ שמיס ידין ה׳ כי בתורה
 t כנ״ל בימינא דאחאחדן אף לחסידי לון ויאות .חסידיו
* ד  נחלתו חבל יסקב טמו ה׳ חלק כי כתיב ט׳ בגורל א

 אם שהקשה ומה משיש תחלה באלשיך טיין י
 שפרש״י ט״ד יובן ט״ש גורל הוצרך למה ית׳ חלקו ישראל
 טולה פלוני שבט אס ברוה״ק אומר היה הכהן אלטזר

 פתקין בי״ב כתובים היה והשבטים .פמו טולה פ׳ גבול
 היה טצמו והגורל כו׳ ופתק השבט פתק בידו טולה כו׳

 בגורל אך וזהו . ט״ש ני לשבט תי טל הגורל אני צווח
 כגודל שהי* תחלק הגורל פ• טל פתקין הגורל ר״ל יסלק
׳ לו נתנו ה׳ פי טל כנ״ל צווח ו נ ת ק. הרי א הי  הרו

 הוא והטנין במד שגי הא ג׳ הוצרך נמה שם גס וקשה
ל גורל לשון משמשות מלות ד׳ כי ד  חולש כמ״ש חולש גו

 חביל כו* בניו טם ומפיס שארז״ל כמו מפי״ס גויס טל
ב יטקב ותרגומו נסלהו חבל יטקב כמ״ש ד  אחסנתי* ט

 שניהם שמסכימים הסכמיי א׳ גורל מיני ג׳ יש כי והטנין
 כן הגורל לו שנופל ומה שלו יהי׳ היורל לזה יפול אם

 שנופל אלהומ.ב׳ חכמת חיוב ט״פ ולא המקרה ט״ד הוא
 מרמזים וזו אלהות חכמת חיוב ט״פ ג׳ מזל ט״פ הגורל

 אלהות סכמת חיוב ט״ם האממי גורל הנז״ל מלות ד׳
 גימטריא שהוא קס״א ט״ב מפס נמשך כי גורל נקרא
ז גר״ל ז  קשורג; הנחלה כי נמלחו תבל ג״כ נקרא הגורל ו

 כמו בהיורש וקשורה מהם תזוז ונא תלקח לא ניורשיס
ל בנטימים לי נפלו חבלים ש וו׳ חבנ5  בניטימיס ד

כשהחבלים ממפרשיןכידוט דלא רטין מיין שכס ״א א!
נפנו



^פנחסה צמח ב צ ל

 שפרה הנמלה גס ר*ל טלי שפרה נמלה א משם לי נפלו
 והחכליס הנמלה כי נמצא נמכלים קשורה הנחלה כי פלי

 לשון מולש טלי. שסרה ווהו טלי כולם הס והנטימיס
 הגורל ונופל מוליה ואמרטיה דטמיה מלש מיד חולשה

 הגורל שמפיל ר״ל ויאנדס גויס סל חולש חה סליו רס
 לסי טליו הגורל יסול מזלו שנפל ומי דטח׳ מלישוח טיי

 הגורל נקרא ״ס מס חולש נקרא הגורל וזה חלישוחו
 ט״ס לא שאינו נאגוויס המשחקים חינוקח כמו המקרה

 ופטם כמקרה ייק מזל ט״ס ולא אלהוח חכמח חיוב
 המוי״ט שכנזוכ כמו מסי״ס ונקרא לזה וסטס לזה טפל

 נספר ואימא ט״ש נכך זה טס זה שמ^יסיס מפני שס
 ננראו נקומחן נצניונם נדטמס מ״נ כל אסריס שפר

 טל הנשמה יצירת קודם נמנו מטלה של שנ*ד שאח״ל
 ט״ש כו׳ שלה הרצוניות כל וטל קוממה טל רצונה כל

 הטוה״ז מן מטט לו מגיט אס להרהר לארס אין לכן
 נירר ונוראי לטולס ניאו קודם לסצמו נמר כך נוראי כי
 ויורט מכס נוראי הוא כי ראסשר מה נכל לסצמו ונ1סנ

 ורצונו אלהוח מכמות מיונ נמצא רקשוט נטלמא כשר\׳
 לטונה שוין כולן לאחריס היו שלו והנמלה מזלו דהיינו
 האון מלוקח הימה ולזה טלי שפרה נמל׳ א^ כמ׳׳ש

 החחייכה שמכמה להורות ה׳ סי טל הניל רנריס ג׳ פ*י
 להורות כו׳ צווח היה שהגורל כגורל סי מל כן לו

 קורס זו נחלה לו נימנה וכרצונו נכך נחסייס שככר
 מזי הוא שהמקרה להורות ן סמק וכגורל • כנ״ל כראותו

p הכלל גורל ל המס של טצמו ולרצון השי״ח לרצון שוה 
 רנשמחא המזל הרצון וגורל הטליון הרצון גורל שהי׳

 טל הרומז המקרה וגורל .רנ״נ מזליה היא קרישא
 להרהר להם ואין שוין א׳ נקנה טולין כולם היו .הנמלה

 ס ומס גורל הימי׳ כל זה נהמרל נרמזו והיו כלוס
ג׳ הטשוי זה כמכל משולש שהוח ומכל וחולש  גריליס נ

 טמו ה׳ חלק כי וזהו .למטה ממטלה כמכל קשר וגס
 מכל יטקכ א׳ כנחלה שויס נ״ה יח׳ ורצונו רצונם ולק

 ונחלתו טצמו הגורל והחכל יטקנ הנ״ל שט״י ר״ל נחלתו
 והס שהוא לאוה״ס להראות גורל צריך הי ולכן אחד הס
 לאדון לשכח טלינו ׳ פ וזהו .למד נמלק יסין ממס כיו

 . סשה חסן אשר כל הכל אדון שהוא כמינות ג■ הכל
ח כראשית ניוצר גדולה לחח  כראשית מטשה שכל כ׳ ׳ נ

 . הארצות כגויי טשנו שלא כנ״ל ננראו ונצניונן נדסחן
 ט״י ריל אדם כני נהסרידו גויס טליון נהנחל פד״ש
 לגויס נתפרדו מזה זה מוסרד נארן ^חלה א׳ לכל שנתן

 איש נארצוחס הגויס איי נפרדו ומאלה רניסכמ״ש
 האדמה כמשפחות שמנו ולא נגוייהס נארצותס ללשונו

 שנס אדמה נכחי׳ הוא למשסמוח שמחמלסיס מה ר״ל
ה משסמת מ ה  המי׳ וכל הנהמה כל כמ״ש משפחה קרוי נ

ה מן יצאו למשסמוחיסס ס׳  גנולוח יצכ וזהו .החינ
ניניהם גדול סירוד שהפמיס ריל .נ״י למקפר ממים

 ואין ומשסמוה גויס נקראו ולכן ניניהם מפריד שהגנול
 משפנזת כמו הם כי 3א משפחח מצד אסדות ניניהם

 מוח מן זרט הטסה כי 3הא לזרט חוששין שאין נהמה
מה אנל קלה נשים ודטח סטיקר היא כזכר דטח ה  נ

 הציכ ולכן כלל לזרטהאנ מוששין אין ולכן דטח לה אין
 שוס ניניהם אין ר״ל . ב״י למססר טמים גנולות הקנ״ה
 טל שפט נספר כמ״ש ניניהס מפריד המספר רק פירוד
 אינם א׳ וצורה א׳ קומה להם שיש נ״א טשרה למשל

 כי גמור אחדות הס אנל כמספר רק לטשרה מלוקים
 תלוי שחלקם כהס חלקנו שס שלא טז״א טמו ה׳ מלק

 והחלק ונחלתך חלקך ואנחנו ונפירודיס נגנוליות
 ר»ל המונס ככל גורליגו נפל לא לכן הכלל אל שואף
 חכל אמיתי גורל רק כמקרה שהוא המון הסכמת גורל

• נחלתך
ר ב ד י ת אלהי ׳0 יפקוד לאמר ה׳ אל משה ו  החמו

ט כתונ כו׳ הטדה טל איש כו׳ טה״  אין נ
 וידנל כמה לי תזכור לא לו אמר כמורה כזה אמר פסוק

 ראוי ואין הוא קשה לשון שדנור פי׳ טכ״ל אלי שדכרח
מי מזכור לא פי׳א״ל לזה מטלהכ״י כלכי זה לשון  .לי
 נספר טד״ש הוא ומלל מלל תרגומו דנור וטנין כנ״ל
 ל׳ .מלילות וקטפת כמוכן משולש מלל וז״ל יהודה ..זט

טה ל׳ • מלל מי דנור טי  יציאה אלה כל כרגליו מולל נ
 לשון שדנר וז״ש טכ״ל וכקיטוף ונטיטה נדינור נכח
 .ה׳ גנורת ימלל מי יפורש ופפ״ז קשה כח ר׳ל קשה

 צדיק איזה מי אלהיס ניראח מושל צדיק סיד ר״ל כו׳
 מטלה של דינין להמתיק ה׳ גכורוח אח וימלל נכח וצנר

 לטצמו ולא ׳5ל החהלוח כל שומט מי תהלתו כל ישמיט
 מנטל׳ והוא גוזר שהקכ״ה כמה לטצמו התהלה יקס שלא
טני שקץ ולא נזה שלא טל לה׳ מהלה שישמיט רק ת  טנו

 כד׳׳א שכינתי׳ דא תהלתו כל ישמיט פ״ג דף הזוהר וז״ל
 ר»ל זווג לשון ישמיט וי׳׳ל טכ׳ל הארץ מלאה וחהלחו

 ר\יק׳ לאנייהס מלל מ־ וז״ש שכינתא תהלת־ צרי״ק כ״ל
 נמפרכ צדק דקאי דטחך מה הגמרא ט״ד שרה כנים
 מטככ והי׳ דין הוא צדק כי כמזרח ליה קאימנא אנא

 כדין ונמחק כמזרח שהקימו טד כן לו שיולד ידו טל
ס הניקה וזה חלנ ונטשה נטכר דס וטיי׳ז כידוט  נני

 והוא הדין גנורח מרח טל כח לשון מלל מי וזהו שרה
 טל מחגנר דנר כל כי כנז׳׳ל יום ככל זוטס אל ט״ד

 שומר אמר מליל מה שומר פי׳ וכן ונגדיומו ההפכו
 פירושו לאמר משה אל ה׳ וידנר שנאמר מקום כל ולכן
 והייט שמטנו הגנורה ומפי מסד חורת הוא שנאמח הוא

 המפככ מדה״ד נגר להתנכר שצריך טל שנחסד גנורה
ש לארץ התורה מליחן  השמים טל הודך מנה אשר טד

 לשק שהוא וידנר נאמר ולזה כו' תזכרנו כי אנוש מה
 נמסק כנ*ל הדנור מן ר״ל לאמר הניל מדה׳׳ד נגד כח

משהשנגזר שככאןראה ואפשר רכה אמירה ונטשה הדין
ק ס



צמחה׳
p  הר אל מלה רםpה כס׳ כמ׳׳ש כאן שימוס מליו 5

 ישראל וכנח הרבור נכח הדין אס להמחיק רצה המכריס
 והיה רומה להם אין אשר כצאן ה׳ עדח סהי׳ ולא

דן שיחכנול כדמחו  משה וידכר ככאן נאמר ולכן ממנו ס
;כנ״ל לאמר ה׳ אל

ף ן  סי׳ .ט׳ יפקוד לאמר ה׳ אל משה וידכר שם ^
 לאמר שמים לככוד שדכר מה ה׳ אל משה וידכר

 אין שכלמדי׳ מפלה של ככ״ד ההכרזה צורן כו שיש מה
 כמלח העממיס ולכן למנוה הצכור מל סרנס ממנין
 מססיק נומם שהוא ה׳ מלח חסח ונוססא קנון קן>1 משה

 א׳ מנין ודכורו ודם כשר אין כי משה למלח כרTו כין
 ככ״מ אכל ה׳ לככוד משה ככוד כין מססקח ומסחא
 כוידכר קנון זקף נופם אין משה אל ה׳ וידכר שכחוכ

 ודכורו יח׳ הוא כי לדכורו יח׳ כינו להססיק שאין ה׳
 היה לא משה של שומפח אוזן לגכי וגם כמצמוחו אמד
 אח וישמפ כדכתיכ לדכורו י״ח כינו ומפסיק חזצז דכר

 מאספקלריא משה נכואת היח׳ כי מחדכר פי׳ מדכר הקול
 וכאחה כו אדכר פא״ס כמ״ש מח*ח והיינו המאיר׳
 שמים ככוד כין להפסיק ה׳ כמלח לכדה הנופסא

 כמלח קמן זקף כא ויהושפ אהרן וגכי משה לככוד
 א׳ פנין כפצמוחו ודכורו שהשי״ח הגם כי .ה׳ רדכר

מ  שאינה מאספקלרי׳ ייכואחס היחה שומפח אוזן לגכי מ׳
 ולהורוח מח״ת השחלשלוח דרך ממלכרח והיינו מאירה

 אלהיו ה׳ פני אח משה ויחל וגכי .קמן זקף כא זה טל
 אין כי כמנהג שלא האחנמחא מלפני הטפחא חסר

שמוח כ׳ כין כו להפסיק
ת כ מ ס  מנר נר כמדליק כמדרש פליו ידך אח ל

 כלי אל מכלי כמפרה מליו מהודך ונחח
 וההפרש הויד ומדה חפארח מדה שיש סי׳ מכ׳ל

 והדכר לפצמו מפצמו שמססאד מה חסארח כי ביניהם
 ישראל וז״ש רוח נחח כמו לו והוא אצלו מפואר הוא

 הוא ההחסארוח כי אחפאר טמך ול״ק אחפאר כך אשר
 אמרי׳ לפני הוד לו היא שזה הוא והוד טצמו אל מפצמו

ח ההוא הדכר או שהמפלה דו  אחרים אנשים כסני לו הו
 וחפארח טוז לפניו והדר הוד הפסוק יפורש ופד׳ז

 הוא מ״ח כי להויד ח״ח כין הרל המלוק ט״ס כמקדשו
 כ״א שאין מלכים כסגולח מלך כמשל מחפאר נטצמו
 טצמו אל מפצמו כהם המלך וההחפארוח כהם יודפים
הדד  שלזה ואפשר .כ״א שישכחוהו הודאה לשון הוא ו
 כי המקוכלים וז״ש מגוסא לכר ונ״ה גוסא ח״ח נקרא

 כנדח׳ והדוה כסוד לדו׳׳ה ההויד שנהפך גורם הגאוה
 הגאוה היינו ההרד מן החיצונים יניקוח ודש כו׳

ל לסניו והדר הוד ודש כ״א שישכחוהו והסני׳  לכר ד
 נר כי כמדרש ואיסא . כפנימיוח כמקדשו וחפארח טוז

 לטצמו מסר אינו צדקה שטוש׳ מי אור וחורה מצוה
מאור אור כמו הוא חורה וכן מנר נר מדליק כמו שהוא

P לצבי פנחס
ל .ידך אח וסמכח וזהו  ואור מכמה כו שישטט ד

ל • מנר נר כמדליק כידיס הנפשים ומצוח תורה  שלא ד
 ונסת .כרל לו שהשפיט כמה כלום חסר משה הי׳

 כפני הודיוח לו שיהי׳ ההוד השספוח .סליו מהודך
 כי מה כחי׳ א*ס ממסר משה הי׳ כודאי כזה . אנשים

 כפולס לכד א׳ לאדם שיש כמפלה ההודיוח דומי אינו כי
 אש מחסר אחד שכל א׳ כמטלה לשנים לההודיותשיש

 V כלי אל מכלי כמטרה ודש אנשים כהודיוח חכירו
דז ע  אמיון ליום וששחק לטשה והדר עוז פסוק יפורש ו

 האחרון יויט לילי למדו מכאן סרש״י שמח אך והייס טיד
 שמחה וממסט מטוט לשון הוא א׳ך רמז דרך לשמחה

 היא אם הדכר ולכרר . מצוה שנ שמחה רק שחוק של
 האדם צריך אחר דכר כו מטורכ או מצוה של שמחה
 שמח הוא אם האחרון ליומו ההיא השמח׳ אח לדחוח

 היא לאו ואם מצוה של שמחה היא האחרון כיומו כו
 כה סצכ יהי׳ האחרון כיומו ואדרכה שחזק של שמחה

 פוז ודש . לשממה האחרון יו״ט לרכוס שארדל וזו
 נגיכרח טוכדא הפושה אדם משל ט״ד כי לכושה והדר
 כשעושה השיי׳שכ׳׳ה לפני הן אחרים לפני אצלו הוד שזה

 הו״ד ומנין לש׳׳ש שלא כשטוש׳ הכריות לפני והן לשיש
 שישכחו כדי כנדל אחרים לפני נאוחה פוכדא שטושה

 סהודסוז מן לו נמשך וטי״ז לפניו הדר ויהי׳ האחרים
ח כ ל  והטוכדאנוחנח שהפוכדאיפה מחמח להטוכדא ד

 לו נמשך אוחו שמשכחים ההדר ומן לטשוח׳ כח לו
ל לפניו והדר הוד וזיש .מדוה למעל׳ כמכר לכר ד
 ודש כנדל מגופח לגאו ריל כמקומו ומדוה סוז שהיא

 הטוז מן לה נמשך החדוה אזי . לכושה והדר טוז
 שממה היא כי כניל אחרון ליום וחשחק כנ׳׳ל וההדר

מצוה של
ד ו  רק נאה למש לפצמו שסוש׳ מי משל סיד כאויא ע

 כלכוש שמחה לו אין אזי ליקרע ונוח חלש שהוא
 אד והדר חזק הוא אם אכל ויקרס שיכלה ידוט כי זה
 ודש .האחרון יום עד כו שילך ירוט כי שמחה לו יש

 וחשמק וכזה והדר חזק לכוש ר״ל לכושה והדר טוז
טדיש סוז שהוא לשמה החורה טל ורמז אחרון ליום

׳ יחן לטמו טוז ה׳■ וחשחק וכזה כו׳ סוז חנו וטדיש ט
סדיש מוז שהו לשמה החורה סל ורמז .אחרון ליום

ותשחק וכזה כו׳ סוז חנו ופדיש ט׳ יחן לעמו פוז ה׳
 ורפה סדר ללכוש נמשל לשמה שלא אכל אחרון ליום

 האחרון יומו כוא קודם כלום לו ואין מהר שמחכלה
 לילי למדו מכאן פל מ״ש טם זה פסוק מכוון ולפ״ז
 ס״ד האחרון י״ט נקרא סוה״כ כי לשמחה האחרון יו״ט
 האחרון יו״ט ליל נקרא המיחה ויום טוכה שכולו יום

 ממוסיא הוא מנייהו דכלי׳ דרכנן מאני הני ארדל וטד״ז
ל דידהו לשמה. שלא הסניוח שהם הקליפוח של מחוסיא ד

קרעים חורמו שנפשיח נומס חלכיש וקרמים ארז״ל וכן
קרעים



נינהם r1 צמח
 טו) לשמה אבל לשמה שלא לימוד ט׳י of וכל מרפים

רכרל: חזק לבושה והדר הד ו
ן ף . לךאמיהושט ר ן ו  שהקניההשיבלוט׳׳דשכחוב קנ

 צסון אל וסיבב דרום אל הילך פסוק טל בזוהר י
 אחגהירט דסיהרא שם הוא זורח שואף מקומו ואל פו׳

 ר\א שלך האור כי שלך להאור ר״ל לך קח וזה משמשא
 לטיציה׳ טליוכו׳וצוימאומו ידך את וסמכת למולם מאיר
 מצר צר כמדליק היא שהסמיכה למטלה הצזכר נדרך

 . לטיניהם וז*ש הטיצים בחוש הראות בחוש צרנש וזה
 צרנש וזה כלי אל מכלי כמטרה הוא טליו מהודך וצחה
 . ב״י טדת כל ישמטו למטן כתיב ולזה רשמיטה בחוש

 קילבהצטרם טיס שמשמי משקים לשאר שצמשל ההוד וזה
 כמו ההכיי׳ ר^רמ ש־דא כה הסמ אבל .כלי אל מכלי

 בטין חכמתי ומלאו ונדוש מצא ככלי טשהו שסרש״י
 בהצטרו קול משמיט חיצו והשמן שמן נקרא והחכמ׳ יסה

 הטיניס בחיש ההארה ט״י צרנש רק כלי אל מכלי
 אותו וצוית טליו ידך אח וסמכת וז״ל .מצר «־ כמדליק

־ דייקא לטיציהס  בשם לכולם אומר א׳ כתיב במדרש שמית כמספר
 אלא יקרא שמום לכילם א׳ וכתיב יקרא

א׳ לקתחן מבקש כשהמביה  אחד סס לכולם קירא הוא נ
 אומו קורא רוא בשמו ואחד אהד לכל קירא וכשהוא
 למטלה אלא לי אין יקרא שמות וזו גכריאל מיכאל
 טכ״ל כצלאל כשם ׳0 קרא כי ראו שצאמר מצין למטה

א כד״א קכלה לשון הוא קרא פי׳ קי  דין ומקבלין זא״ז ו
 הוא וקכלמו ומקבל קרא ה׳ כי ה׳ קרא וזהו כר

 של החיות שהוא בשם שהשפיט ובמה שמשפיט במה
ח׳ משמו בצלאל י ודטת וביצה חכמה י ^ כאלו ס  ק
 להם להשפיט ר״ל כאמו לקרותן כשמבקש וז*ש ממצו
 חיוה מקכלים שם ט״י כי אחר שס לכולם קורא ככלל

כ כו׳ קורא וכשהוא  השפטות ר״ל קורא הוא בשמו ג׳
כו׳ בשמו החיות

 ז״ל כו׳.בתצחומא סיצי בהר היטשוי׳ תמיד ילת1ע
 יש מאמר אם אלא טולה טשו סיצי בהר וכי

 בו כתיב מה ראה ממשה למד ושחיה אכילה לסלו
 הי׳ אלו כו׳ אכל לא לחם כו׳ יום מ׳ ה׳ סם שם ויהי׳
 אוכל שאצי ממה ושומה אוכל הי׳ ושמיה אכילה לפצי

 קירוב הוא תמיד סולת מצין ואמרתי טכ׳ל כו׳ ושומה
 הויה שם כי וייחודם כידוס ב״ה הוי״ה דשם אמוון
 רגט כל והוה וטחיד במכר צמהוה שהוא הזמן מקשר
 וידוט הזמן ממידה לשון תמיד צקרא ולכן מהזמן ורגמ
 לא אם כד״א סיצי בהר שצמצה המורה ט*י צטשה שזה

 וברית שממי לא וארן שמים חוקת ולילה יומם בריתי
 ויהי׳׳ה הו*ה הי״ה הרומז ב״ה הוי״ה שס היינו המורה

 כידוט ולילה רום והשטות הרנטי׳ את המקשר הוא
בתורת הפוסק כי קיצי בהר הפשויה תמיד פולח הו

לצבי
 בספר שכתוב מ״י ובאו״א . פולה הקריב כאלו הטולה
 מימים בו׳ הזאת החקה את ושמרת אמרים לקוטי
 לטובדות דכורין סז הקודמות הטובדות שכל ימימה

 סיצי בהר הטשוי׳ תמיד טולה וז״ש .ט״ש כד האחרוצות
 סיציהיאדכרלכלהטולות בהר שצחקרב הטולה שאומה

 ט״ש ג״כ סיצי הר של אומה תמיד צקראח זה וט״ש
:תמיד יום בכל שמתקרב

 וכבודי ישטי אלהים טל כתיב .כו׳ התמיד טולת
 דף אחרי בזוהר איחא באלקים מחסי טוזי צור

א טלי כפר׳ טצי הביאו ט״ב ט״ט ד  טומדים שרפים כ
 טולת כוי ה׳ טל הצוטדים כמיב בקרח דא וטל לו ממטל
 לטילא לבא לכווצא דבטי החמיר טולח טל בשבחו שבח

 דייקא. התמיד טולת טל וט״ד יומין משאי יתיר ולטילא
 דבצין בגין דייקא טל .ה׳ טל וממכלל במנה כתיב תניא

 ד״קא טל יהבך ה׳ טל השלך כו׳ מליא קדשח במזלא
ל!׳ ח^ייא במזלא מזינא דהא  אליך חסיד כל יחפלל ס‘ט
ל וכבוד ישט• אלהים טל י״ל וטד׳; ט״כ  בשביל ד

 באלהים מחסי טוזי צור וכבודי ישיגי ^׳בקש אלהיס
 בקשחו לו ימנו שבודאי לבטוח ארס יוכל זת שבדרך
 והיה בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך בפסוק במ״א וכמ״ש

• שם ט״ן מבטחו ה׳
/ ו ב  להם חדשים ראשי וחקי הודטח להס קדשך ש

 הניתן חז״ל טד״ש הודטת בשבת נקט קבטח
 מקדשכ׳. ה׳ אני כי לדטת שנ׳ להוריטו צדך לחבירו מתנה
 שמה ושכח גנזי בכית לי יש טובה מחג׳ הקב״ה אמר

 שמרי בטל בשם מ״ש בט״י עי׳ והטנין כו׳ והודיעם לך
 בעולמו להקב״ה לו זילאין טד*ש י״ל וטור ט״ש. אורה
 שמים יראת בו ומישיש בלבד שמים יראת של אוצר אלא

 וידיט׳ ט׳ש בש״א שב׳ הבחי׳ וזו שבת קדושת בו שורה
 שבת אמרה וזשרז״ל כו׳ אדם וירט טד״ש חבור ל׳ זו

 כו׳ זוגך בן יהיו ישראל א״ל כוי זוג בן נתח לכולם
 ט*ש שבת אקרון מ״ח בזוהר אמר זו בבחי׳ ולכן טכ״ל
 ושבח ישראל ולא השבח מקדש בא״י בשבח אומרים ולזה

 ושבת ישראל כולל שבת ומלת שבת נ״ב נקראי׳ ישראל כי
 הקב״ה שנתן ז״ל טד״ש קבטת להם חדשים ראשי וחוקי

 ומוטדים זמנים בהם ולקבוט החדש לקדש ישראל ביד
פי׳ במופדם אוחם וארז״לאשרחקראו א ס ח  שוגגים א

 פ״י או שוגגים כמו דטח בלא שאפי׳ רמזו מזידים. ואפי׳
 . שלם ברטת שאיננו למזיד המאות הכרח כמו הכרח

ח ישראל מקדש הברב׳ בסוף אומרים ולזה ד  ישראל או ו
 בביח לי יש טובה ממצה הנ״ל חז״ל בל׳ והנה והזמנים.

 בכית לי יש טוב דבר דהל״ל לדקדק יש שמה ושבח גנזי
ק נק׳ לא כי למנה רוצה ואני גנז• ר מנ׳  הנמינ׳ בטת מ
ש ונ״ל האוצר בבית שמונחת בטת ולא  שבת ש״א בס׳ טד
 . טיש המלכוח שהוא הגנוז בביח ומונח היסוד הוא

שנכצס מי וידום שמים יראת של האוצר שהוא וידוע
לאו^י



פנחס ה׳ צמח
ס שאינו ומי שגת קדושת משיג הוא אזי י״ש לאוצר מ  נ

 ר״ל גנזי גבית לי יש שונה ממנה וז״ש משיגה איננו כה
 נעשית משם י*ש לאוצר להנכנס אם כי ממנה אינה ;

ה ׳•תנה  ודש .כנ״ל י״ש להאוצר נחו! להמומד ולא טונ
חון ר״ל לגלויי עכידא לא שכרה מן  אינה לאוצר ג

ה להנכנס אם כי מתגלה ; נ
ש כו׳ רגליך משכת תשיג ד  ישראל שמרו אלמלא ע

ל נגאלין היו מיד שכמות כ׳  אומרת שהשכיר ד
 לכוין שלא לצדיק יש לכן לגכך אמערנא נרא כמה ^זי

טין רק כזה עצמו .ינאות  ידו על שרם תקכל שהשכיר י
ה  ית׳ אצלו נ״ר שזה לשניו וניר הקכיה רצין יעשה נז
or אכיך אמך ואת אכיך את ככד וז״ש לעולם שמששיע 
 שכמות. כ׳ נק׳ וזהו כידוע שכינתיה דא ואמך קכ״ה א

 . המלכו׳ היא ד׳ יסוד נק׳ י׳ נגאלים הי׳ מי״ד זהו
 שהוא לרגלי תך א ל׳ כטעם רגליך משכת משיכ אם דש

 רשכת תכוין שלא רגליך משכת שתשיכ ור״ל כעכורי ׳1
ל קדשי כיום חכציך עשות .עכורך.  לפשות תרצה שלא ד

 עונג לשכת וקראת רק שכת כיוס והנאמך עצמך ״פצי
 מכוכד ה׳ ולקדוש פצמו לשכת ורר תענוג שתפש׳ ל“־

 ממצוא דרכך מעשות וככדתו כנ״ל נהקכ״ה כזה שמכנד
ל שצך  מאכיו מה דכר מכקש שהתינוק המשל ע״ד ד

 והניר הככוד נמצא זו מהכקשה תענוג לאכיו שיהי׳ .ונתו
 מפשות וככדמו וזהו עצמו צרכי כקשות מכת לאכיו :א

 ריל לדור א׳ דכר ע״ד דכר ודכר חשציך ממצוא ירכיך
ל ה׳ על חחענג אז להעולמו׳. השפע ינהוג  שימי׳ ד

 והאכלתיך ממך תענוג ית׳ לסכורא שיש מה שלך התענוג
 שהוא מפני . מצרים כלי נמלה ט׳ אכיך יעקכ חלת
 אס כן ולא ותכלית סוף לו שאין לתענוג כמעשיו נכוין

 והרככמיך ותכלית סוף שהוא פצמו הנאות מטין מי׳
;כו׳ ארן כמתי על

לצבי
מטות

ןז5

 משה את ה׳ צוה אשר ככל כ״י אל משה
משה. את כתיכ ולמה אומו דהל״ל הקשו

ש שלח כס׳ לפיל מד״ש אמרתי  לא כסמל׳ רז״ל עד
 כהג״ה תשגו וכי כד״ה ע״ש ט׳ למשה אלא התורה .ימנה

 טלה המור׳ מכל יומר כמועדו׳ שייך הענין וזה שם
ס חדשיכם כתיכ פרש»מ ישראל כשאין שי פדכ מי  שנאה י

 אכותיכ׳ את צויתי לא כי כ״ש כתיכ הקרכנו׳ וכן ששי
 למשה שצוה הענין אך צוה וכאמת וזכח עולה דכרי פל

 . למשה הש״י שגילה הסוד נדרך זה כל לקיים לזרעו
 סיני כהר כי כנ״ל סיני כהר העשויה תמיד עולת זו

 כולה שהיא העולה תורת קייס יום מ׳ משה אכל .לא
 עולת ונק׳ כפועל עולה הקריב כאלו עליו ומעלה שליל

 שמשה רק המופדו׳ כקרבנו׳ כל טד׳׳ז וכן כנ*ל שמיד
 כו׳ ויאמר ועד״ז .לישראל ונתנה כה עין טובת הג

;משה את ה׳ צוס אשר ככל

H f כחצות ה׳ אמר ככה נתנבא משה שרש״י ט׳ הדכר 
 משה סליהם מוסיף ככה מתנכאים הנכיאים וכל

ל עכ״ל הדכר כזה שנתנבא ש ד  נק׳ מלך כי למעל׳ עד
 ואם יאמר בה אם לו ששומעים דבורו ע״י ט הדבור

 היא וזו עבדים לו והשומעים המלך הוא לכן יאמר כה
א בבה הנבואה ד  ישראל מלך צבאות ה׳ אמר כה כ

ת עצמו המרשה כל וזשרז״ל בו׳ ד  ראי׳ והביאו ט׳ מ
 צרכ״ח דרש ובזוהר כחכה צר צרה כיוס התרפיה מש׳
ל כ״ה  עליהם מוסיף כנ׳׳ל כ״ה שנק׳ הדבור כח צר ד

 מזי תח הלשון בזוהר עד״ש הדבר בזה שנתנבא משה
ל ת אומרים כשהיו ד  שמשמעו ת״ש אומרים היו לא ד

 דבירי שנעש׳ חזי תא רק לבד לשמיע׳ הוא שדבוריהם
 הי׳ וכן כנ״ל הדכור את רואים והי׳ הק׳ מלאך ה׳

 ומראה הדבור את רואים שהי׳ הדבר בזה מרע״ה נביאות
 מה נ״ל ועד״ז לבד לשמיע׳ הוא וכ״ה הדבר זה להם

ת שנאמרה ט  שם ט שרעה לשני בעמדו שהי׳ בטרו׳ מ
 הי׳ לעיר מחיץ המכות שאר אבל כ״ה בל׳ הנבוא׳ הי׳

: הדבר בזה נבואתו
א ״ או  וידבר שכתוב המורה בכל סנה ט כו׳ הדבר זה כ

 קול יש ט דע לאמר. מלת לאמר משה אל ה׳
 דבור וכן דבור בלא הקול כי זבל״ז להיו׳ יוכל ולא ודבור

 יחד משניהם אם ט דבר שום מהם יבינו לא קול בלא
 ידברו אשר הדברי׳ ולרעת לשמוע יכולין ודבור קול דהיינו

 ידבר והדבור בתחל׳ הקול יתעורי־ הדבור ובהתחלת
 אדם שיצעק יש לפעמי׳ אמנם רוצה שהקול מה ויפרש
 סי׳ וזה רוצה שהוא מה בשכלו יבין והשומע פשוט בקול

 שהקול אליו מדבר הקול את וישמע וז״ש משה נביאות
 אלא הדבור לשמוע מרע׳׳ה צריך הי׳ ולא אליו דבר בעצמו
 מפי יוצא והדבור משה של גרונו לתוך הולך הי׳ הקול
 משה של גרונו מתיך מדבר׳ סי׳ השכינה וזשרז״ל משה

 התחיל ושם משה של לגרונו ובא מלמעל׳ יוצא שהקול
 יותר בכ״ה נחנבאו הנביאים כל רז״ל וז״ש לצאת הדביר
 כל שנביאו׳ מפני הדבר בזה שנתנבא משה עליהם

 הקב״ה מסי שיצא הדבור לשמוע שצריכים הי׳ הנביאים
 ור\׳ לבד קול מבתי׳ נבואתם להשיג יכולים הי׳ ולא

 בלשון נבואתם נאמרה ולבן בפי הדבור לשמוע צריכים
 מרמ׳׳ה אבן נבואתם. שמשםהית׳ הדבור בחי׳ שזו כה

 דבר שכל ונמצא קול בחי׳ הוא שזה מז״ה נבואתו הית׳
 סי׳ והדבור מתמל׳ מתעורר הקול כן הי׳ למשה שנדבר

 ר״ל לאמר משה אל ה׳ וידבר וז״ש משה מפי יוצא
 הקול בחי׳ וזה קשה ל׳ הוא ודבור דבר ב״ה הש״י

 מקום אל ר״ל לאמר משה אל משה נביאות מקום
 אצל ושם גרונו מתוך מדברת היתה שהשטנ׳ האמיר׳

אבל השלם הדבור נשלם ושם ודבור קול נתייחד משה
לא



לצבלמטותה צמח
 צריפי׳ הי׳ שהם ואה ככמי׳ היו שלא נביאים שאר נן לא

 השניג׳ כי הדבור מקום שהוא נ״ה מבמי׳ נבואתם לשמוע
 וא״נ מלאך סוא ה1ו משה של גרונו מחוך מדברת הית׳

 הזה הדבור מן נעשה הי׳ משה של מפי הדבור כשיצא
 המלאך הלך מדבר משה וכשהי׳ אלקים מלאך והוא מלאך
 ואל אהרן א^ או ישראל אל ודבר מדבורו שצעש׳ ההוא

 השומעים ממשבח ומן משה של מדבורי כי ונמצא בניו
ת אדם יאמר שכאשר ממש הדבר וזו מלאך נעשה  ד

 יבא לפעמים ישכח אס ואן> הדבר יודע השומע וזה
 האומרי׳ מפי היוצאים הד*ת יהי׳ ואם ויודיענו המלאך
 אזי חמים בלב ישמע והשומע לש״ש ונאמני׳ שלמים
 שנעש׳ המלאך כי לעולם ממנו תשכח לא ההיא התורה

 לעולם הדברים יזכירו שניהם של והמחשב׳ מהדבור
ל בעלה סופה מלאכי עמה שאין חורה כל וז״ש  ד

 כנ״ל התורה מדבור שנעש׳ המלאך תורה של מלאכ׳
 לא שלם בלב נעשית שלא ר״ל מלאך עמה אין ואס

 לאמר בניו ואל אהרן אל דבר וז״ש ממנו ותשכח מתקיים
ל  הדברים ויאמר וילך מלאך ההוא מהדבור שימש׳ ד

 כי השומע במחשבת ר׳׳ל בלב אמירה וז״ש אליהם
: כנ״ל לממשבחס הדברים יודיע המלאך

 הונא א״ר חלבו א״ר הגמי אית׳ הדבר זה בענין עוד
שנ׳ נשמעים דבריו שמים יראת בו שיש אדם כל

 זה כי מאי החדם כל זה כי כו׳ נשמע הכל דבר סוף
 בשביל אלא נביא לא כולו העולם כל אר״א כו׳ האדם כל
ד זה שקול אמר כהנא בר אבא ר׳ זה ג  כולו העולם כל מ

 לצוות אלא נברא לא כולו העולם כל אמר עזאי בן ריש
 הנכבד השם את ליראה הוא דקדוש׳ ז״ה ענין עכ״ל לז:

 נראה דבר בכל כי ואנוהו אלי ז*ה וכן הז״ה והנורא
ת׳ נק׳ ועש״ז בנבראים וכמו דכולחו חכמתו  והוא זה. י
 כשמסתכל אבל הדברים ברוחניות האדם יסתכל כאשר

 לבו. מעמעם כי העמא לכם זה יקרא סדברים בגשמיות
דז ע  ספיר הוא זה ר״ל אדם חולדו׳ ספר זה פי׳ ו

 ומצות המע״ע שהוא כצדיק האדם שלתולדו׳ והארה
 מהעדר ז״ה ונשא הדוב ואת הארי ובא פסוק וז״פ

 מוצא מן שמוצאם זסשר״ן בחילוף מתחלפים והאותיות
 כו׳ושכילה הרחלים כעדר שניך רומז וע״ז השנים מן א׳
 . שיכול שום בהם אין השנים שאוחיו׳ ר״ל בהם אין

ל במדרשים כמבואר היצה״ר הוא שארי וידוע ד  שהיצה״ר ו
 המיוחד בזה יסתכל שלא כ״י מתוך הז״ה את ליעול רצה

 כו׳ והצלתי אחריו ויצאתי כנ״ל. האמחי זה אלי זה
 אדני מם לדבר זה אדוני עבד יוכל ואיך דניאל וז״ש

ל זה ל עבד מלת על חוזר הראשון שזה ד  יוכל איך ד
 שהוא זה אדני עם לדבר התמהוני בדרג׳ שהוא זה עבד

 בזה תאחז אשר עוב שהעיה שרמז וזה העליונה בדרג׳
 שניהם אח יצא אלהי׳ ירא כי ידך תנח אל מזה וגס
ל והעהור העוב מזה וגס בעוה״ז בזה תאחז אשר עוב ד

 עוב ט״ל שניה׳ את יצא אלהי׳ ירא בי ילך מנח אל
א עם חורה  תנח אל ולערב זרעך זרע בבוקר וז״ש ד

 אמס אץ ־ זה או הזה יבשר איזה יודע אינך כי ידך
 גדולות מצות איזה לעשות שתוכל יש לפעמים כי יודע

 אשר פנינים שאר או חסדים בגמילות עוה״ז בפניני׳
 שניהם ואם בהיפך או .השכל מעבודת עניני׳ תגדל
 אימת זיל וז״ש העניניס בשני תעסוק ולכן עובים כאחד
 לברים ג׳ סז״ל וזיש וד״ל. הזה האדון כשירצה כו׳ יבוא

 ואלו באצבע הקב׳׳ה לו שהרא׳ עד למשה לו הי׳ קשים
ד. מעשה וזה שנ׳ מנורה הן  הזה החדש שנ׳ חדש המנו

 ה׳ b רומז .עכ״ל העמא לכם זה שנ׳ שרצים לכם.
ת שרצים מנורה חדש היד אצבעות  I כשמרא כי ממש ד
 שכל נמצא האצבעו׳ שאר ולצמצם לכפוף צריך באצבע

 לזה רומז ומנורה ההיא להוראה משמשים האצבעו׳
 ממקף ממשיה שיצאו העהור׳ מנורה ז׳׳ל במ״ש דקדושה

מא' המתחדש לזה רומז חדש עהרה  במו לעהר׳ מעו
 וז׳׳ש כנ״ל• העמא לזה רומז שרצים רמתחדשת הלבנה

 המזבח. סל תעשה אשר וזה שנ׳ שמיעה אף וי״א רז״ל
 ממלת ש׳ ואות שמיפה ע״י להיתר מאיסור שיוצא רומז

ת רומז שמיעה ד  משה זה לעומת זה וז״ש ממש מלת ב
 הנכבד השם את לירא ע׳׳ד דקדוש׳ זה יש כי כו׳

 זה ויש הזה האדון כשירצה וכמארז״ל הזה. והנורא
 את זכור ט׳ לי קדש בס׳ וז״ש העמא לכם זה דסע׳׳א

׳ יצאתם אשר הזה יום  אתכם ה׳ הוציא יד בחוזק כי ט
 לקדושה לזה אתכם ה׳ הוציא לסע״א מזה ר״ל מזה

: זה לעומת זה וז״ש הזה היום הצק׳
ה  ואב ובעל בהתר׳ מכם הוא מיעוע פרש״י הדבר ל

 ואין מופר אין חלפו ואס כאן הנ׳ כלשון בהפר׳
 כתיב הא וקשה עשית בחכמה כולם מותרמכ״ליעד״ש

 אלהי׳ ויאמר כתיב מ׳׳ב ובכל נמשו שמים ה׳ בדבר
 ע׳׳י נתגלית והמחשבי .ברתא יסד אבא כי הוא והתי׳

 והמפן הרצון הוא והאין תמצא מאין והחכמה הדבור
 להתיר החכמה מצד שהוא במכם כח יש ולזה העליון

 ומי שויס הדברים כל שם כי הדבור שאסר מה אסורים
 החכם ולזה • כו׳ לחומץ יאמר הוא וידליק לשמן שאמר
 ומ״י במחשבתו הדבור את שמהפך מעיקרא הדבר עוקר
 לחכמי הדבור בא הלב בינת פחח שהוא החרעה פחח

 מהיר ה׳ וז״ש .הדבור ואסרי קשרי את מחיר והמכס
 הנדר לעקור יבול אינו שהבעל בהסרה ובעל אסורים

 בט״ב מיפר שהוא רק במחשבתו הדבר להפוך מעיקרא
 מתנגד להיות יבול והבעל גויס עצת הפיר ה׳ ועל״ש
 אינה החכמ׳ בן ולא כנגדו עזר לו אעשה ע״ד לדבור

 וממרח מהפכת היא ברצונה אם רק להדבור מתנגדת
אסר קשרי את  בפתח מתהפך עצמו והדבור הדבור ו

 . מופר ואין מותר אין חלפו אם ולזה כנ״ל המרעה
אין והמחשבה המחשבה נגד הוא חכם כי הוא והפנין

ז לה



ה צמח
 כדכור מחשכה בווהר וכמיש הדנור ט*י רק המנלוס לה

ט כרתא יסד אכא וכן אתגליא  כמחשכ' כח אין ולכן טדו
 ההפעלף למחשכה אין כי כרכור כרכור ולהסר לכטל
ר ל  היו 0 כספרים המוכא משל וע״ד הדכור ט״י רק «

 שהוא הדכור טל מלמד היה א׳ המלך לפגי מחוכמים
 טל שלי מן מלמד אני אמר ופטרו השחיקה טל וא׳ טוכ
 הח:מ׳ אין וה כנמשל כן שלך טל שלי מן מלמד ואמה שלי

 התגלות לו אין וזולתו הדכור אח כרכור להפר יכולה
 התגלות לו יש והקול קו״ל נגר הוא הכטל אכל להפר

 אין כד״א הקול זולת התגלות לו אין והדכור דכור בלא
 להפר יכול הקול לכן קולם נשמט כלי דכרים ואין אומר

 אינו אכל כט״כ להפר טליו טנין לו יש כי אפי׳ כדכור הדכור
 מקול מתייחס הדטר אין כי מטיקרא ולסקר להמיר יכול
 ואסרי קשרי להתיר בקול כח ואין כנ״ל המחשכה מן רק

 דוקא כהפרה כטיכ רק הדכור
 מטות לשון כץ הפרש מה להכין יש המטות

 והמסים כו׳ לטיכים ה׳ הט־כה כחיכ שבטים למלת
ר׳נ קטרין ג׳ באדם יש כי כו׳ ה׳ יוליכם סקלקלוסם  נ

 אבל נפשך מה מל׳ רצון ל׳ הוא נפש הוא כך וטנינם
 הטליון רצון טוד האדם אצל יש כי אמיתי רצון זה אין

 שום לו שאין שהוא האי״ן במי׳ הוא כי אין הנק׳ כטוב
ק שבלה הזרט וכמו דמיון א  ואז אין שנטשה טד ב

 אבל הראשונה טצמה היא לא אכל אחרת להצמיח מתחיל
ט לקנות הוא הנפש רצון  מטלות בטבור טצמו למוטלח מטי

 דמסאכא נפש יש זה וכנגד הטוה״כ שכר ולק״ס טובות
 לטומת זה כי בטוה״ז מאומה למלאות מגמתה כל אשר

 מבלי פונו רצון לטשות הוא רוח ובחי׳ אלהים טשה ה
 קונו רצון לטשוח רק מזה לקים חוטלח שום לו .יבוא

 לטולם טובות ההשפטו׳ כל ממשיך וטי׳ז לפניו נ״ר
 יומשכו ידו שטל רוצה הוא מ״מ אבל חושש אינו להוטלחו

 מובחרים אינם אלו בחי׳ וב׳ זולתו ט״י ולא ההשפטו׳ הל
 נקרא הנפש ולכן לטצמו הדבר יסובב בשחיהם כי ה׳כ

 ה׳ שויתי לקיים א״א האדם ולזה כידוט טגולים .בחי׳
 למוטלת כונתו מט״ט שטוש׳ מה כל כי תמיד נגדי
 אדם ילמד לטולם ארז״ל וט״ז לפניו חקוקה ודיוקנו טצמו
 להשלמו׳ רוצה שהוא אף הרוח ובחי׳ כו׳ לשמה יילא
 שישלים רוצה שהוא במה מ״מ לחוטלחו ולא זולתו .נץ

 אבל וכנ׳ל כ״כ חשובה אינה זולתו ט״י ולא ט׳י יוקח
 והארן כמ״ש הוא נשמה לשון כי הטהור׳ הנשמ׳ חי׳

 בחי׳ ט*י בטבורה מחשבה שום לה שאין הלזו ״נשמה
 אופן בשום טצמה מחשבת בלא מטשי׳ שכל אלא ורוח סש
 טצמו שמשים מי רז׳׳ל כמ״ש ושממה מדבר בחי׳ היא

 בסט״א ג״כ ויש לנגדי ה׳ שוימי לקיים יוכל ובזה :מדבר
ר'נ הנ*ל בחי׳ ג׳ וכנגד אלהים פשה זלט׳׳ז כי זו .חי׳  נ

ם אי״ש אנו׳ש שמוח ג׳ ש ד  כח משוח ל׳ הוא אנו׳׳ש א
^י שם הוא איש נפש• במי׳ שמ*א סחוחה דרגא היא ב ל

ר!הלצבימטות
 משורש והוא חשובים שבמקרא אנשים כל וזשרזיל רוח

 ואח כמיש אישים הוא אי״ש מן הריבוי ובשם אי״ש
 הס הנפרדים ובשמות הפחיתות טל מורה והוא אישים
 והט נפש מבטלי אנשים בהחקבן כי בהיפך מורים

 מחבירו גדול מהם א׳ שום ואין זה מפני זה מוכנסים
 בתכלית הם אז ממנו גדול בטיניו חשוב חבירו ואדרב׳

 אנשים מלח וט״כ החשיבות בתכלית הם ואז השפלות
 החשיבו׳ טל רומז איש מלת אבל חשובים לשון הוא בכ״מ

 ואם וגסות גברות טל רומז ואש אש״י אוחיו׳ הוא כי
 לבו ויגבה ט״ד שלו גבהות וגם חשוב הוא אז יחיד כ״א

 להם גורם זה ״ז1ז ומתגאים יחד ובהחקבצם ה׳ בדרכי
 ויש פחיתות ל׳ טל מורה אישים מלח לזאת הייבוי

 כו׳ המה ומשטנחך שבטך בס׳ כמ״ש ומשטנח שבט
 יקרא טליהם המושל הכח התחחונ׳ לדרג׳ כי וטנינ׳
 לדרגות והמושל בשבט אוחו שמדריכים לקטן כמו שב״ט

 היא נשמה ובחיי בבינ״ה הוא ונדר מט״ה יקרא טליוני׳
כ  אצל נאמר לכך מבינם שדי ונשמח כמ״ש בבינ״ה ג׳
 כי לטובים ה׳ הטיבה וז״ש המטו׳ ראשי נדרים ס׳

 הרוח בטלי המה ולישרים הנשמה בטלי יקראו טובים
 והמטים נפש בטלי הס בלבותם כידוט ישר אור שהוא

 אבל נשמה בחי׳ שהוא מטה להם שיש ר״ל טקלד^ותס
 סוטלי אח ה׳ יוליכם וטרךיךוח הרצוני׳ לתכלית הוא
 ישראל טל שלום וטי״ז טדיין פטלו שלא אט״פ האון

 ואורם כחם ויתוסף לישראל יטלו שבהם הק׳ הניצוץ כל כי
 וחיים: ושלום רחמים הקב״ה להם ישסיט וטי״ז ישראל של

א י  בהטחקו׳ טי׳ יטשה מפיו היוצא ככל דברו יחל ק
ף הראשונים וז״ל הי׳ דבר אומרים שהיו הינ

 בטלים מדברים פיהם את מרים ש שהיה מקויים חיכף
 אנחנו משא׳כ בתפלתו תיכף נטנה היה משה וכדומה

 לא וז׳ש נטנים בחפלה הדבורים אין לכן נו ס מסמאים
ל דברו יחל  כי ולה׳ר הבל בדבורי דבוריו יחלל שלא ד
 יטשה מפיו היוצא ככל הפטולה ויהיה קודש דבורי אס

 כשמוציא כי א״י מפיו. כשיוציא חיכף בקשתו הש״י שיטשה
 ח׳׳ו ואם קדוש מלאך מזה נברא מפיו קדוש דבור אדם

 ופי׳ דברו יחל לא וז״ש להיפך ח׳ו נברא אזי להיפך
 ואם ק׳ קדושה אם יטשה כן מפיו שיוצא כמו כי למה
 משרז׳ל הידוט ט״ד ונ״לטוד טכ״ל כו׳ ח״ו להיפך לאו

 בחיי שנודר כמו נדרים לשבוטות נדרים שבין ההפרש
 ראיה שאין ואט״ס טצמו במלך כנשבט שבוטה המלך
 פ׳׳ש שלח בס׳ וט״ל נפשך וחי ה׳ חי לדבר זכר לדבר
 כמיש בבינה היא הנשמה שורש כי הטנץ בזה מיש

 שהוא מפני טלי הרי בל׳ הוא והנדר תבינם שדי ונשמח
 ׳0 טל חחטנג אז טד״ש מהבנין למטלה שהוא בבינה

י והטנין הבנין ימי מז׳ למטלה הוא התטנוג שהסולם  פ׳
 מפני צרה בטח שנודרין משרז׳ל כגון מה דבר שייבין
שיטש׳ הגדול החסד לאמתו הדבר מבין הוא צרה שכמת

לו



ממותה• צמח
 דש להש״י לנדור לגו ומנרג זו מצרוזו שיחלז הש״' לו
 הצג וכינת נדכוח על fa וזה גופא מהנלר תענוג לו

ת שמכין ע  כינמהלג ממנו מסתלק כ“אמ אכל צרמו ג
 זה לנדר מנדכו לכו ואין מצרתו נמל׳ן שככר מפני זס

ס כניס נדרים כמון כי לשלם צריך מ״מ  אשמו אי ממי
 הלג מכינת מסלק הרי משלם שאינו כיון והסטם מסה
 מעל הכניס או הכנין ימי הז׳ הכנים אס שהיא הנ״ל

 נלזמר וכפסוק צרה כעת שנודרין משז״ל ל״ק ולכן האס.
 כחיי כנודר הנודר כי כו׳ מדור לא אשר מוג סתם
 ששומעים דכוריס שע״י הדכור נק׳ המלך ר״ל המלך

ק׳ לו  הלכ כינת הוא הדכור של וחיותו וכנ׳ל מלך נ
 דלא רפין מרין הס וחו״כ כו׳ מחיי והחכמה עד״ש כנ״ל

 שלו מחיות יוצא הדרור כנ״ל צרה כעת נמצא ממפרשין
 מפני לשס להשיג יכול אין כי לנדור אסור כל״ז אכל
 אינו ההוא והדכור הכנין ימי מז׳ למעלה הוא שאין
 משלם ולא שמדור ואפשר כחיומו ומקורו כמקומו דכוק

 דלתמא שכאמערומא כדי לנדור מצוה צרה כעת אכל
דז למעלה. למלך חיות ימשיך ע  ויאירו פין פתח ארז״ל ו
 הה׳ נק׳ פה כי כו׳ מפיו חכמה ימן ה׳ כי עד׳ש דכריך

 הלכ של הכלים ה׳ שלרס והחיות כידוע הפה מוצאות
 יכיל לא אזי הכנין ימי ז׳ ממוך מדכר כשאדם והמצין

 וזה אוסר זה המדוח כי ישר כדרך הדכור את לכוין
 יוצא כשהדכור אכל כידוע הדכור מתכלכל ומי׳ז מתיר

ש מפיו מעצמו  והסה כיג מפי יוצא השם כשהי׳ עד
 וזה כהוגן ישר יוצא הדכור הלכ כחיות הקשור הוא
 ר״ל חכמה ימן ה׳ כי וזהו כו׳ ופי מפתח שסמי אדני

 .כנ״ל ומכונה דעת מפיו אזי לאדם חכמה נותן כשהש״י
 את שתפתח רק חסר אינך יל ר פיך פתח ארז״ל ועד״ז

 ישר חור יהי׳ שכ״כ שר״ל ך דכר את יאירו ומיד פיך
 כל לעיני כפסוק למעלה עד״ש לעיניס מאיר שהדכור

 וראו ועד״ש לעיניהם כסלע אל ודכרמס וכמ׳ש הקהל
 דכוק שהשומע מפני וכעעס דכר ה׳ פי כי כשר כל

 הוא השומע החוש כנשמה וכרוחניות החיות כרוחניות
 ראשונות ג׳ כי מפורדים אכריס להס ואין כרואה חוש
 שלו וככונה ידור כי איש וזהו כידוע כחד חשוגין הס
 יחל לא למלך המלך חיי שהוא הנדר שימשוך לה׳ נדר

כי  דכורים כשאר חולין איננו הזה סדכור כודאי דכרו
 מסיו היוצא ככל המלך מיי שהוא כיון קדוש הוא כי

ג והנה כניל לנדור אסור דכל״ז כנ״ל מסיו מעצמו שיצא ת . דכר ה׳ סי כי יחדיו כשר כל וראו כ
 כל״ל מ״מ כנ״ל שיראו שאפשר אף וקשה

ש הוא הענין ושמעו  כקולות את רואים העס וכל עד
 ושמיע׳ והנעשה עשי׳ דכר על רק שייכה אינה שראיה

 דכור שמכל הענין אכל הנפשה דכר על שייכה אינה
 ולגן רצדיק מסי וכן מלאך נעשה כקכ״ה מסי שיצא

ה אין ישראל אמרו זה ודרך שייכה ראי׳ רק שמימי נז

 הנמש' הוא ה׳ דנור ׳נ ר ונשמע נעשה ה׳ דכר אשר כל
 מעש׳ לידי שמכיא גדול תלמוד רז״ל וז״ש הנשמע והוא

 כשמכיאה גדול הוא הצדיק שלומר מלמוד אומו ״ל ד
 ולא יפורש ועי״ז מלאך. ממנו שנוצר כנ״ל מעשה לידי
 לפני ואומר קדוש מלאך נעשה הדכור מן כי דכרו יחל

 מקיים שמינו ועכשיו לי דעכיד מפלניא אני הקכ׳׳ה
 יחל ולא וז״ש והעומאה החול אל הקדושה מן מוציאו

 היוצא ככל כאו׳א מלחך יעשה מפיו היוצא כל כי דנרו
 צדיקים כי! אין כמדרש פסח כדרוש ע־״ש כו׳ מפיו

 חלוק יש הא וקשה פרושו יע״ש פה דכור אלא לרשעים
 רשעי׳ וכין צדיקים כין הרכה ומצות כמע״ע כל׳ז גדול
 הפה אחר הולכים אדם של המע״ע שגס הענין אכל

 ק׳ דכור הוא שי׳דנור כאס הלכ קולמוס הוא שהלשון
ע הס המעשים אזי כנ״ל ע׳  גם אזי לאו ובאם מ

 פניי׳ או עינא כהס יש כודאי כי ט רצו אינם המעשי׳
 ר״ל ה׳ דכר ישר כי וזהו יעשה ו מש היוצא ככל וזהו
 מעשהו וכל אזי ה׳ לדכר ישר הוא שלו הדכור אם

 נפיק שארז״ל מה פרשתי הנ״ל הדכרים ועפ׳׳ז כאמונה
 כענין שלח כפרש׳ למעלה שכתכמי ע״ד והוא ואשכח דק

 ישראל היו ואס ע״ש כנז״ל לעיניהם הסלע אל ודכרמס
 אל רק הדעת מן נפילה הי׳ לא הדכור את רואים
 משנחס שוני׳ היו שהראשוני׳ ע״ר ור״ל ע״ש כו׳ הדכור

 שגורים שיהיו ושננמס ע״ד כפיהם שגורה שהיתה עד
 הדעת מן שנפל א[> נמצא כזה וכיוצא תשכח שלא ך כפ
 נכקש הדעת מן ר״ל נפק וזו הדכור מן נזכרים היו
 שרמה ע״י שנזכר כמו הדכור מן ולזוכרה ההלכה אס

 שלכן כנ״ל המעשה הוא הדכור כן כו׳ ונזכר רעשה
 המעשה מן כמו הדכוד מן נוכרי׳ ויהי׳ אומו ים רוא

D I p J עמך אל תאסף מאתהמדיניסאחר כ׳׳י נקמת 
 האותיו׳ את להעלות צריך הי׳ שהוא פי׳ כ!׳ י

 יותר מעלה הוא גדול היותר שהצדיק כנ״ל מהשכירה
 וכנ׳׳ל. משורשו יונקים והיו נמגדל כמדין שמשה וכפרע

 ישראל מאלפי וימסרו זו נקמה אצל להיות צריך הי׳ לז:
 זה מ״ש וקשה קה״ש על עצמן שמסרו האלשיך פי׳ כו׳

 כנ״ל הענין אך וימסרו כמיכ דלא מלתמוה מכל
 צריך ולזה לקדושה שלהם הניצוצות להעלות צריכין שהי׳

 היו הנה הן משה וז״ש כידוע קדה״ש על נפש מסירת
 ור׳׳ל פעור דכר סל כה׳ מעל למסר כלעם כדכר לכ״י

 ע׳׳י לסומאה מהקדוש׳ יוציאו שהם למדם הי׳ שבלעס
 שמסרו ר״ל כה׳ מעל למסר וזכו לס״א נפש מסירה

 נפשם והמסירה כה׳ מעל והוא מהקדוש׳ להוציא נפשם
 ישראל מאלפי וימסרו וזהו פעור דכר על הי׳

ו צ ל ח  ־ כו׳ מלין על ויהיו לצכא אנשים מאתכם ה
 ול״נ ע״ש זה על נחמד פי׳ כאלשיך עיין

ס ב׳׳י שמוה ואלה הזו-כר ע״ד א י הכ  והם דלעילא כ
קכעם אח למצרים אן3ש ה׳ צנאוח ע ע׳׳ש ׳V יעקכ י

וזו



קטלצבימטותצמחה׳
 מהם ויזדיינו שיבחרו ר״ל לצבא אנשי׳ מאחכם החלצו וזו

 כמ״ש מדין על ויסיו דלעילא לצבא ריל לצבא אנשים
 והק׳ למע׳ אלף למעל׳ שכמבחי כמו או פ״ש האלשין
 אלף יאמר ולדרכנו ע״ש. ממעה אלף דהל״ל ה^לש־ך

 מעל׳ צבא עליהם שישרה ר״ל דלעילא צבא למע׳ אנשי׳
ע׳ מ ת לכל וזו שלם מ  משלחו . דלעילא ישראל מעו
 י״ב רק ומאנשים כולם ילכו דלעילא צבא בי . לצבא

 הני׳ל הצבא עליהם שישרו אלף
 שיהי׳ ר״ל צבא חלוצי כו׳ ישראל מאלפי וימסרו

 חלוצי וזהו הגשמי בעחון מכל מופשעים
 ע״י וזה כנ״ל דלעילא צבא עליהם ששורה מה רק

 בפסוק זה פירוש וכן כנ״ל קדה״ש על הנפש מסירת
 ערום הוי שארז׳׳ל מה וזהו .ה׳ לפני חלוצים נעבור נחנו

 ילך ערום וז״ל יהודה גזע בספר עיין ביראה
ש עירום לשון ידוע ערמה לשון ארכע על  שניהם עד

 אילן שם ולשון חיוים ערימת ע״ד ערימה לשון ערומים
 הערמה ומפורסם. גלוי לשון וכולם וערמון. לוז כמ׳׳ש
 גבוה ערימה מגולה והערום השקר. יגלה האמת יכסה

 שלא מה וממי׳ . עכ׳׳ל בגידולו גבוה ערמון בגודשה.
ש חכמה (בנז״ל)[הזכיר]  קשה עוד ערום סי׳ והנחש עד

 ערמה יש הא השקר ויגלה האמת מכסה הערמה מ׳׳ש
 ועל בזה וכיוצא שתיק בעי דאי מגו כמ״ש בשתיקה

 אצבעותיו עור. וז״ל עצמו הנ״ל בספר מ״ש קשה כולם
 והי׳ כמ״ש אויב ל׳ וסומא עור ל׳ הנפש מור ל׳ חמש.
 ערוה גלוי ל׳ כבודי סורס כמ״ש המעוררת ל׳ עריך
 האויב ומפורסם גלוי ל׳ אלה כל י מעור ערי׳ כמ״ש
 וכן מה. מכסה מתחת נגלה המעוררות .במעשיו נגלה
 ממנו והכל מכל יראה הוא מגולה והסומא ערוה. גלד

 לב׳ וא׳א ופירסום גלוי עור שפי׳ הרי עכ״ל מכוסה
 לפרש נ״ל לזה . א׳ ענין על להורות משמנ׳ תיבות
 המלמד כל ז׳׳ל סוסה מס׳ הגמרא ע״ד ערום תיבות

 שכנתי חכמה אני שנא׳ מפלות מלמדה כאלו מורה במו
 ערמומית בו נכנס באדם חכמה בו שנכנסה כיון ערמה

 ערמומות מבינה היא המורה שמתוך ופרש׳׳י דבר. כל של
ס שמלת ונ״ל עכ׳׳ל בצנעא דברי׳ ועושה  אותיו׳ הס פרו

ם הנ״ל עור ״  גלוי על מורה עור ותיבת סתומה י
ם מ וכשמממברת כנ״ל  ומכסה סותמת היא סמי»׳ י

 בוש הוא לבוש בלי ערום שהוא שתי צמו הגלוי את
 ערומי׳ שניהם ויהיו כמ׳׳ש א״ע ומתחבא עצמו לגלות

 וערום עד״ש חכמה ל׳ וכן .כו׳ האדם ויתחבא בו׳
סה  אין ערמה שכנתי חכמה אני שארזיל וכמו דעח כו

ת  ור״ל עליה ערום עצמו שמשים במי אלא מתקיים ד
 הוא כן ב״א בפני א׳׳ע לגלות רוצה שאינו פרום כמו

 חכמה צנועים ואת כמ׳׳ש שבו והחכמה הדעת מכסה
 בצנעה דברי׳ ומיכמ ערמימוח מבינה היא שפרש״י וזה

ערמה לשון וכן כנ״ל הצנעא היא טרמימוח סיקר כי

 סלי הערום כמו שבלבו האמת לגלות רוצה שאינו מפני
 מסי׳ ערמות י׳׳ל וכן א״ע לגלות רוצה שאינו לבוש

 סרימה וכשנעשין נגלים הס מפוזרים הם כשהחסים כי
 ממכסה שהפרי ערמון ר״ל וכן ובהם מהם ממכסים אזי

 שלא ר״ל י ביראה ערום הוי וזשארז״ל הקליפס במוך
 לגלות רוצה שאינו ערום כמו אדם בני בפני א״ע מגלה
 יאמר או .אלהיך עם לכת והצנע ע׳׳ד ב״א בפני א״ע

 מלא מקום הי׳ וז״ל בחו״ה עד״ש כו׳ עם לכת והצנע
 הצנע תמיד הוא נמצא . מלא כלא בעיניך אדם בני

 וז״ש . אלהיך עם לכת והצנע וזהו .ה׳ עם ומתבודד
 ערום אמה כאלו תמיד בעיניך שיהי׳ ביראה ערום הוי

 אמה ומוכרח אדם בני בין הולך אינו בודאי וערום
 כאלו הוא בעיניך כי שיש אע״פ ביא שם שאין לומר

;תמיד עיניך שנגד ה׳ פחד מגודל אינם
 אחר בפסוק עד״ש כו׳. מאסף אחר ב״י נקמת

 שהואענין הנקמ׳ כאןע״י וז״ש ע״ש מעבורו ^
 החיות אח ונוסל במ״א ע״ז כמ״ש נפשי ממלאמו עד״ש

י או עמך לישראל ר״ל עמך אל מאסף וזו האחד. מן  ע'
 פעור ביח מול ונקבר מת שלכן שארז״ל כמו מיתתו
 עון ע״י שנפלו הנשמות להעלות וזו מנור עון על לכפר

: בקודם הנזכר הנקמה ענין והוא .בעור
 מנין שבח בגמרא אימא כו׳ באש יבא אשר דבר

 כל שנא׳ סמא שהוא ממכות בכלי קול למשמיע
ע .המליצה ע״ד בו׳ באש תעבירו באש יבוא אשר מ  י
 ה׳ שורש שהוא ההבל מן נמשך אדם של ודבור כקול

 ומפלה מורה של דבורים בדו״ר וכשאומר הפה מוצאות
 העליונים. ההבלים מעוררים הדבורים אזי בהתלהבות

 לעורר יכול אינו ורחימו בדחילו מדבר שאינו מי אמנם
 כמו והוא סמא ההוא והדבור לעילא פרחח ולא כנ״ל

 ההבלים מן יוצא אינו שהקול ממכות בבלי קול שמשמיע
 כו׳ סמא שהוא ממכות בכלי קול למשמיע מנין וזהו
 יבוא דבור אפילו כו׳ באש יבא אשר בר / כל שנאמר כנ״ל
 P הפסוק והפי׳ .התלהבות חמימות באם ר״ל באש
 ומפלה חור׳ דבור כל ר״ל באש יבוא אשר דבר כל הוא

 באש מעבירו ר״ל באש מעבירו מסיני באש שנתינמן
שלכם; ההתלהבות

ח1 ן ל  אל אוחו ויביאו האלפי׳ שרי מאת כו׳ משה י
 הזהב אח בידו לקח משה פי׳ מועד אוהל ׳

 ויביאו ואח״ב הקדוש מחשבתו פס יומר כנ״ל להעלותו
 לסלי לב״י זכרון למביאהון שכר לימן כדי מעצמן הן ר״ל

 ;ה׳ לפני שהם תמיד ב״י שיזכרו כדי ה׳
ך י ד ב  כידינו אשר המלחמה אנשי ראש אח נשאו ע

 כידינו אשר המלחמה שפי׳ באלשיך עיין י
^ שמים בידי הכל האדם ביד שהוא היצר מלחמת זו  ח

 התשועה לה׳ אנושי אויב מלחמות אבל שמים מיראת
ד לה׳ ומלחמה ט סכו׳ ו ה נשאו עבדיך וז״ש פ״ש שמי א

רא?



לצמיימטותצמחה׳
 להרים הוא שכידילו ר״ל בידינו אשר הגולממה אנשי ראש

 כי איש ממנו נסקר לא ולכן יחנואו שלא ראש׳ ולישא
ן ד ב  להש״י ונשאום העם מחשבה שהעלו אה נשאו ע

 נשיא נקרא שלכן זה הוא בידינו כי כלומר בידינו אשר
 ועיין . ע״ש לממוה שבידו מי כל ע״ד במ״א מ׳ש5

 כושל להקי׳ ברש״י וכמ״ש השוערים ודברו בפסוק לקמן
 למה ‘שנשאלה ע״ד איש. ממנו נפקד ,ולא .במלחמה

 ויוכרזברונינו ויפקד כו׳ ויבא יעלה בנוסח מהפללין אנו
 . ראשון ראשון על ווכרונינו פקדונינו הל״ל ופקדונינו

 ה׳ זכרנו אמר ואח״ז פקידה כאן הקדים למה עוד
 והשבהי קודם זכיר׳ לברכה בו ופקדנו כר אלהינו
 יברך זכרנו ה׳ עד״ש המשפיע השפעה נקרא זכירה

 אה לפקוד אדם חייב ע׳׳ד הנוק׳ קבלוה נקרא ופקידה
ה׳ לעבודהו להשיי ופקידה זכירה ויש כו׳ אשהו ד י  וזכי

 המשפיע הוא יה׳ הבורח כי והענין ב״י לנו וסקירה
 יה׳ הוא זו בבחי׳ נקשהינו וכל צרכינו וכל מיומנו לנו

ה' ולו הנוק׳ המקבלים ואנחנו הדכר  ולנו הזכירה י
 לאביהם מסרנסין ישראל שארז״ל ב׳ בחי׳ ויש הפקידה
 כו׳ זכורך כל יראה עד״ש הזכר אנחנו זו בבחי׳ שבשמים

 הימה ה׳ מאה בפסוק במ״א וכמ״ש הנוק׳ בבחי׳ ימי והוא
 נקבה ל׳ זאה ר\מה המשפיע הוי״ה שמבמי׳ ר״ל זאה

 מחלה המעוררוה שצריך וידוע נ״ר מאמנו מקבל
 ימברך לו בעבודמינו לההעורר צריכין ואנחנו מהמחמון

ה׳ הבורא שיקבל  דלממא ובאמטרומא מאמנו נ״ר י
 . צרכינו כל לנו משפיע ית׳ שהוא דלעילא אמפרומא

 יפקד יה׳ שהוא ר״ל . ויפקד cמחלו ממפללין שאנו וזו
 משפיעים שאנחנו במה ר״ל בזנרונינו שלו מק׳ בבחי׳

 כל פקדונינו לנו ישפיע ההש״י ר״ל יזכר ואח׳׳ז יה׳ לו
 שיזכור ר״ל כו׳ אבומינו וזכרון שלנו. נוק׳ בבחי׳ צרכינו
 ר״ל לפניך שם דמשיש מה וכיוצא מחבוהינו שקבל בהנ״ר

 כנ״ל לפניך שההי׳ והפקיד׳ הזכירה על המפלצנו כ״ז
 שיהי׳ לעובה בו אלהינו ה׳ זכרינו ממפללין אנחנו ואח״ז

ח לנו  כח ננו שימן דהיינו כן במו ופקידה זכירה נ
ר יח׳ לו להשפיע שנוכל  לטובה וזהו הזכירה דהיינו ר
 דהיינו לברה׳ בו וכקדנו לטובה לבנו משאלוס כל «״ד
 ברכה ע״ד לא אס טובה רוב לקבל יכולים אנחנו שאין

 אזי הכלי וכשנמגדלמ הכלי לפי מסט כש״י לנו שנומן
 מעט שמן הברכה שורש שזו יומר ונעשה ממברך אומו

 צריך שלנו רכקידם ר״נ בו ופקדנו וזהו .כרב׳ נפשה
 שמים בידי הכל ע׳׳ד הענין לחיים בו והושיענו לברכה

 להזכיר׳ ורצטרממ כח הנוחן הוא הש״י נמצה מי׳׳ש חון
 יראמ וכמיב .שמים גידי אינה יראה אבל כנ״ל ופקידה

 שהבחירה וכמו לחיים היא שהיראה ר״ל .לחיים ה׳
 ובחרמ וכמ״ש לחיים אצלו הבחירה כן הירא׳ כאדם גיד

 הקב״ה אלמלא ע״ד העוזר ימ׳ הוא שליראה וכמו בחיים
ו י ז על שסרשיי וכמו ישועה צריך לחיים כן נו׳ «

 המי'* בחלק שמבחרו לכם מורה אני וזיל בחיים ובחו־מ
 הנממ גורלי מומך אמה כו׳ חלקי מנמ ה׳ כ׳ וע׳׳ז
 וזו .עכ״ל לך קח זה אמ לומר הטוב גורל על ידך

 שיש שהענין כו׳. ויזכר ויפקד יאמר או לחיים הישועה
 הסי׳ ויהי׳ . לנו שמשפיע המה ונ״ר מענוג להש״י
 שמשפיע במה מענוג מקהל שהוא בזכרונינו ויזכר ויפקד

י לנו משפיע י״מ שהוא ר״ל .בפקדונינו ויזכר לנו  ע׳
 . נ״ר לו וסושי׳ ימ׳ אומו פוקדים שאנחנו פקדונינו

 יש כן וכמו נוק׳ טל נופל פקידה שלשון מזה העולה
 ולא וזהו .הנ״ל הצבא אנשי נשמרו ומזה לסט״א נוק׳

. איש ממנו נפקד
ב ל ס נ  ל׳ וקשה כו׳ מצא אשר איש ה׳ קרבן אמ ו

 והאלו בהמה קרבן רק שייך אין קרנן
 בכל כמ״ש לה׳ קרבן הל״ל ועוד הקדש ל׳ נופל דברי׳

 מה לענין . לו איש בזזו הצבא אנשי מ׳׳ש ושוד מקים.
 סל קרבן שלשון בזוהר עד״ש הענין אך . זאמ השמענו

 הוי״ה לשם העליוני׳ המדוח אמ ומייחד מקריב שהי׳
 מקריבי׳ הי׳ ובכאן באריכומ ע״ש לה׳ קרבן וזהו ב׳׳ה
 הידוע ע״ד ר*ל מעשה■ כלי ^ והמאומ האלפי׳ שרי

 כגוןאשה ומאוה לדבררעגשמיומ היצה״ר משיח שאם
 יפשוט הגשמי דבר על הבהירוח את וננראה וכיוצא
 בודאי ההיא בהירומ כי להש״י ההיא הבהירות אמ הצדיק
 טוב ונפסד כלה גשמי דבר לאהוב לי מה יאמרv מהשיי

 את מעל׳ ופי״ז הבהירו׳ בעל שהוא הש״י אח לאהוב לי
 קרבן כמו וזו ״ה3 להש״י ומקרבן הגשמיות מן הניצוצות

 שבגשמי שהבהירו׳ שיאמר ע״י היא העלאה העיקר נמצא
 השיי אח שמקרב ע׳׳י כנ״ל מעלהו ואחי׳כ מהש״י ר\א

 הקה״ה שאלמלא להעלותו יוכל עי״ז כניל הגשמי לדבר
 שהיו הנ״ל אלפים השרי עושים שהי׳ וזו כו׳ עוזרו

 הגשמי טל בהירות שהוא כו׳ וכומז אצעדה מוצאים
 להבהירו׳ הש״י אח ומחשבי׳ ייקרהים היו לזמה ועשוי
 טורנסרוסוס אשח על שבירך ר״ע שעשה וכמו ההיא
 והעלו החטא. מן ניצולו ועי׳׳ז טובות בריות שברא ברוך

 וז״ש להש״י עצמו מעשה של הכלים דהיינו הבהירות אח
 השם אח וקרבנו סחשבנו מם ר״ל ה׳. קרבן אח ונקרב

 לשורשו אומו לקרב ה׳ קרבן אח וזהו זה לדבר ב״ה
 זאת שעשינו ריל ה׳ לפני נפשותינו על לכפר כנ״ל

 נפשותינו שיהיו לכפר כדי אלו לדברי׳ הש״י את שקרבנו
 מדי אם ה׳ קרצן את ונקרב על שפרש״י ווו ה׳ לפני

לי ידוע כי .יצאנו לא הרהור מידי יצאנו סבירה  ת
 הי״ב והנה און כל לצדיק יאונה ולא ישמור חסידיו
ד כנ״ל לעשות להם ולמה צדיקי׳ כולם היו אלפי׳  כ
 יrמ יצאט עבירה מידי אם שאמרו רק עביר׳ מן להנצל

 שם את שחשבו הנ״ל הפעולה ועשו יצאנו לא הרהור
 להנצל כדי נזכיר וכו׳ ה׳ בשם ואנחנו וכמ״ש ה״ה הוי״ה

:ההרהור מן
אמי



לצבימטותה׳ צמח
י ש נ א לו איש נווו הציא ^ ח׳ י ו י נ ר נוו דמילא ג  גנ

 מההרהור להנצל שעולה עוד שיש ר״ל לנסשי׳
תה כיוס שיוכור  גמותו (ישפיל ומולעה רמה ושהוא המי

ת ר או  באריכות בס*י וכמיש הגאות מן הוא מות •
 לא אשר הצנא אנשי ווהו לרחיו הקדוש׳ בשפר ומיין
 תקון עשו הג״ל האלסי׳ שרי כמו שטולת׳ לסמול יכלו
 א*ע שבתו לגששי׳ גבר בוו ותרגום לו איש בזזו זה.

 כי יאמר או כדל. גאותן שהשפילו ע׳י החמא מן רנצלו
 דהיינו האלפים שרי אצל הרל מפין המצאה טוד יש

 שמעט ע׳׳י זה גשמי דבר אוהב אני אם האדם שיאמר
 בת שהיא היקרה נפשי טל אחים לא למה בו בהיחת

מ מלך ה׳  גשמים דברים מכל היא ונאה הקביה מ
 הבהירו׳ את ותעלה החטא מן א״ט מציל וטייז שבמולם

 בנפשו אור ונתוס^ ממש לנפשו ההוא שבדבר ק׳ והנצון
א שדייק וזו ת׳  העלו ממש לנפשו ר״ל לנפשי׳ גבר בזו ה

 לי׳ גבר בוו הנ׳׳ל דאל״כ בנפשם אור ונתוש^ הניצוצין
 לפני חלוצי׳ נעבור נחנו .כניל אלא בכ״מ כדרכו

 פרש״י לירדן מעבר נחלתנו אחוזח ואתנו כנען אלץ ה'
אה כו׳ ברשותינו בידינו  בדרך אנכי דכתיב מ״ד לי וני

 היה שהחסיד ידוע כי כו׳ אדני אחי בית ה׳ נחני
 לו יהי׳ שלא הנפש מפזור יצילני הרחמן מתפלל
 מי וכן שם מתפזרת שהנפש רחוקות במדינות נכסים
 וגופו בבימו שמחשבתו הנפש פיזור הוא בדרך שהולך
 גורם שהפזור ימי קצר כחי בדרך טנה וטדז׳א בדרן

 ועד׳ז וההעמד׳ הקיום גורם והחבוי והכליון ההפסד
 בית בנה אשר האיש מי כו׳ השוטרים ודברו פי׳ נ׳ל

 או כו׳ יחנכנו אחר ואיש במלחמ׳ ימות פן כו׳ חדש
 בהמיחוש לאחר זה בין חלוק מה וקשה כו׳ אשה או כרם

 הוא רבי׳ גשמים בדבר שהמחשב׳ הטנין אך .ימות פן
 הרוממות יראת מנטלת החיצונית והירא׳ הנפש פזור
 העיקר שבאמת הענין בהגשמיוזהו ^מקושר כשאדם חהו

 כי כו׳ הלבב והרך הירא האיש מי ר\׳ הכהן הכרזת
 מלחמות נקרא שע״כ בהמלחמ׳ קדה׳ש על מס׳׳נ צריך

 אשה נשא או כרם או חדש בית שבנה מי רק ה׳
 פן יתיירא וט*כ ההוא בהדבר יתיר׳ אהב׳ לו יש חדשה
ו׳ אחר ואיש במלחמה ימות  מבטלת ההיא והירא' . נ
 מחמת כי ישוב ולזה כרל יח׳ קדה״ש על המסינ ממט
 וז׳׳ל במדרש איתא אך כן להיות יכול זו חצוניות יראת

 לאיי והגיעו רבים גוים בין בספינה הי׳ א׳ יהודי איש
ם  שכל מפני האי למקום ילך שהוא ליהודי ואמרו הי
 לך קאים ברייך את אבל בביתו שלו הע״ז מהם אחד
 פזור לו אין בהש״י שדבוק מי לפ״ז נמצא עי־כ אחר בכל

ל הארץ כנפות מד׳ יחד וקבצנו וזו הנפש ד  וזהו ו
 הנפש מנוחת לי יש בדרך שגם ר״ל ה׳ נחני בדרך אנכי
ה שאמר בכאן הענין וזהו בה׳. דבוק שאני  לישראל מז

עמיו אס ל ה׳ לפני למלחמה מלון כל וב׳׳ר גד בני י ד

V
 מהנחלה ובסרט הגשמי׳ מכל וחלוצי׳ מופשטים שיהיו

 שיהיו רק הנפש פזור להם חר\׳ שהיא הירדן שבעבר
ז ה׳. לפני הנפש במגומח ד ע ל נחנו אמרו ו  מנוחת ד

 לפני מופשטי׳ נהי׳ ה׳ לפני חלוצים נעבור שלנו. הנפש
ל נחלחינו אחזת ואמנו כנ״ל ה׳  כמו בדעתנו שהוא ד

 שישי׳ מרחוק הנחנוהו ולא נחלחינו הולכמ^אחזח שאחנו
 מנוחת היא ועי׳ב בקרוב אמנו שהיא רק הנפש •זור

הנפש
ך ר ד ב  במסורה ד נחנו וז״ל .המסורה יפורש זה ו

 נמנו אחד איש בני כולנו ב׳ מה. ונחנו א׳ י
׳ ומרינו פשענו נחנו ד׳ כו׳ חלוצים נעבור נמנו ג׳  פ

 הנסש מנוחת פי׳ הוא נחנו שלשון הנ׳ל ע״פ ויפורש
ל נחנו אחד איש בני כולנו וזהו שלנו  הנפשו׳ מנוחת ד
 מחלוקת ביטנו ואין נחנו אחד איש בני שכולנו היא שלנו

 הם כולנו של ונפשותינו לכולנו אחד אב כי ופירוד ושנאה
 ונדבה אהב׳ מנוחת בו ינוחו ובניו יפקב ׳ד ע א׳ נפש

 שאמה שלימה מנוחה כו׳ שלום מנוחת כו׳ אמת מנוחת
 מ״ש באריכות תרומה בפרשה לעיל ועיין כו׳ בה רוצה

 מנוחת שאין שהענין המלאכ׳ כל ותשלם המדרש על
 גורמת והשנא׳ האהבה מדת בה שיש אם כי הנפש

 כיס הרשעי׳ כי נוחה הנפש ואין הנפש ופזור הפירוד
 שלימ׳ מנומס אומרי׳ שאנו וזה הענין כל עיש כו׳ נגרש

 יכירו מאוד זו במנוחה רוצה שהש׳י בה רוצה שאתה
 שנכיר מתפללין שאנו ריל כו׳ היא מאמך כי וידעו בניך
 אחד אב בני שאנו מצד הזו הנפש מנוחמ שאין ונבין

 אבינו ואחה בניך שאנו מפני רק לבד יעקב שהוא
ח׳ בך מושרשים ונשמותינו  יקדישו מנוחחס וטל לכן י

 וידום שמך קדושת על נפשותינו שנמסר ריל .שמך את
 אהבתו נגד בטצמו מתבטל הוא שאדם עיי הוא שמסינ

 מס ונמנו טייז נחנו א׳ איש בני שכולנו עיי וזהו ימ׳
ח׳ אהבתו נגד מה בבחי׳ שאנו ריל  נעבור נחנו ועייז י

 נפשו מוסר הוא למלחמ׳ היורד שכל ה׳ לפני חלוצים
 כשיש אבל ה׳ מלחמות נקרא שעיכ הש׳׳י קדושת על

ז לעבוד הנ*ל אחדות ביניהם  ט״דחבור בזה כיוצא או ע׳
 ע*ד יאשמו טחה לבם חלק לו הנח אפרים עצבים

 וסמרא . בפירודא וסיים בחבורא שארי סט׳׳א שארז״ל
ה שאינו וזה • בחבורא וסיים בפרודא שארי דק׳ מ  מ

 קנאה מחמת הוא לרטהו איש ישראל שנין חנם שנאת
 מן וכשנעדר והנפסד הכלה עוה״ז בענייני שמקנא

 ואוהב השנאה בטלה אזי ההוא הבל של הטונ חבירו
 דבר ובטל בדבר החלוי׳ שנאה היחה השנא׳ כי אוחו

 זאיז אוהבי׳ צרה בעת ח״ו או באיב׳ כמו כו׳ בטלה
 וזו .יושע וממנה ליעקב צרה ועמ וזזו זל״ז ומושיעים

 השליס מתווך העניות כי לישראל עניומא יאי שארז׳ל
 שהיו מפני זחיז שונמי׳ תחלה שהיו והטעם .ביניהם
מדבקי׳ אזי מהם שנעדר עתה ונפירוד׳ בגשמיות דבוקי׳

מאשבתס



ה-  m iממטות מ
 i‘f)t אוהכי׳ ואד הקלוש׳ לרומניומ לשורש© «©3©אש
 וכן כמכורא ושיים כפ-רודא שארי לקדום׳ ©סרא חקו
נ לרן הו  להם כשיש להיפך הוא כנוי© אכל כישראל «

ם מחלוקה אין מוכה ה י  3מר אד מסס וכשנמלר מ
מ ווה כרפהו איש  א׳ מנכלה אוכלי׳ רכים כלכיס פי׳׳

 מריכי׳זט״ו י1א א׳ ממיכה רק לה© וכשאין מריכי׳ אינם
ה להם גורם ההמלר ?מצא כ מד  מפני והשפם ה

 ודש כפירולא וסיים כחנורא ששארי כסש״א שלמק״
 לה יש ההיא השנאה ר״ל כו׳ שנאמי© שנאה הכליה

 לאויכי׳ כה מלוי׳ שהשצא' הלכר כשיעלר ומכליה קן
ל .לי מיו  מוה הפך הס כסש׳׳א לכוכ]י׳ שהם לי הם ד

 לאויכי׳ מחדש לי הם הצ״ל הלכר כשיעלר אדרכה
 ר״ל לו הנח אפרים טצבים מכור ודש לי. היו ווו

 מסטרי׳ הס אס ילוע ואין כחכורא הם שפל״ן מפני
 לכס שחלק אמ״כ כשנרגלה אכל . מסש׳׳א או לקדושה

 שארי ש״ל מי׳ שהי׳ והמטר הסטי׳א מצד הם וט״כ
 ר״ל .יאשמו עמה .כפירודא סייס ועמה כחכורא
 צדיקי׳ אכל א לסט סצמדכקי ע״י מעמה שיאשמו
 סל שאף שר״ל יאשמו עמה ודש כנ*ל דקדוש׳ כסטרא
 ונקרא כנ׳ל. הסט״א מצר הי׳ החכור כי יאשמו המכור

 .כנ״ל הנשמה מצד m המכיר אין נמצא רשעי© קשר
 כא הפירוד אחר כי הפירוד מן גרוע יומר המכור לכן

 כחכורא וסיים כפירוד׳ שארי כנ״נ דקדוש׳ כסטר׳ המכור
 אחה ומרינו פשענו נחני ווהו להפך הוא ■א הסט וכצד

ל .סלחת לא  הסליח׳ כי המכור מצות ע״י סנחח לא ד
 .הניחוח ריח אח ה׳ וירח ע׳׳ד הנ׳׳ר היא

 לס שיש כהמה עד״ש כו׳ כחמרא שארי ובאו*א
 ואוהכח כצערו מרגשח קטן שהוא כ״ז ונד

 אוהכח ואינה מרחקחו אזי הולד וכשנתגדל מאוד אוחו
 לוליה אהכחה כל כי והטעם כצערו מרגשת ואינה אוחו
 ויונק מכשרה וכשר מנמחי' נמח הוא שהולד מכח הוא

 שנחגדל ואמר . ממש כגוכה לה חשיכ ע״כ ממלכה
 יום מידי מאמו לו שיש הפרשיוח הלימה ממנה נפמח
 יוצא הוא ויום יום וכל הניחוך ממורח לו והמזון כיומו
 הל וכן כשנהגדל מרחקחו ע״כ .אמו ומחמר מנוסו
 אהכ׳ שהיא מסני והולכח פוחמח הגשמיו׳ אהכה מנייר

ה וכטלה נפסד שהוא רסני הגשמי כיכר התלוי׳  האהנ
 הוא כאדם אכל כסירודא וסיים כחכורר! שארי וזו

ף ומ הילד שנמגדל מס כל להפך  הוא ודעת מכמה סי
 יעקכ אח אוהכח ורכקה שאחדל ע״י אהכה כו מוסיף

ז  מוססח הימה כחורה מוסק קולו שומעח שהי׳ ע׳
 זמן כמה יש כי כפימדא שארי וזה אהכחו. על כה אה

 עד אצלו אהכה ואמו לאכיו שאין הולד שנולד אמר
כחכורא: וסיים וזו החכמה אור כו שמחנוצץ
 חטאחכם ודעו לה׳ חטאתם הנה כן חעשון לא

חוטא כשהאל© כי על״ו כו׳ אמכם ממצא אשר

ל משמים ההוא מהמשא נטשה א ד  ואוסר למפלה ונ
 הזה לאר© שמשפיעים ההשפעות כל ואז עשני פלוני

 חשוכה מושה האלם וכאשר אוחו מוסף ההוא החטא
 מוצא ההוא המשחית ואץ החשוכה כצל מסתמר הוא

 אין אז הרכים אח החטיא ואס השפעומו לקכל אופו
 יטשס אם שאפי׳ מפני חשוכ׳ למשוח כילו מספיקין

 נחגלה וט׳׳י שהחטיא׳ אוחס נשארו אעפ״כ משוכה
 מטאמכם ורעו משה להס וז״ש להשחיס לראוח המשחית

 כנ״ל הרכים אח כשחחטיאו כנ״ל אמכם ממצא אשר
: אחכם ממצא חטאחכם כודאי

ה ל ו ח מ  רמקו כי עול כי אכוחיכם מצאו מה ב
ד ידעוני לא ההורה וחופשי כו׳ מעלי  כ

סרן • כו׳ הלכו יועילו לא ואמרי  רט ט כו׳ רעמך היי
. מזכך ומר  וטכדהו אכיך אלהי אח דע כחיכ הנה מ'
 אהכומאהכם ג׳ יש ודל עיקרים כספר שכהכ ע״ל כו׳.

כ ד ע  והמומיל העי־נ אהכח והצש • וטי״כ ומיעי״ל ה
ט׳ רק יודע הלכ ואין מהס וימיר חשר נפי .ישמנ ערו  ח

 לו שנחכאר למה הטוכ אהכח אבנ כהולמה והתועלת
 אצל הידוע הוא הי־הוכ כעצמו טוכ הוא האהוכ שזה

 שיצדק על כלכו המסוק כלכל נאהכ לכר והוא והכ6ה
 הארלוח הוא האהכה כי • האהכה גדר חל אליהם
 כשלימוח. שכלי לכוק יחל והסלכק האוהכ פס הנאהכ

 לאוהכ אין כי ויחיד נחסר משמנה לא האהכה וזאח
 לכד כו הידיעה אלא מהאהוכ חועלח שום לקכל

ו הידוע שיעור כסי הזאת האהכה וכהחאסף  יחכרך נ
 הש׳׳י ואמנם ועכלהו ס׳ אלהי אח לע ודש עכ׳׳ל
א מומיל הוא ד  נותן והוא להועיל מלמדך ה׳ אני כ

 שהוא מצד נאהכ שיהא ראוי אלם צרכי וכל וחיוח נשמה
א ערכ הוא וגם מועיל ד  כל כרא וגם ממתקים חכו כ

 הצד ומזה אלם לחיות מוכרחים שאינם תענוגי© מיני
 כי וראו טעמו ודש . הערכ מצל נאהכ שיהי׳ ראוי
 וראו . כנ״ל הטרכ מצל סטעס כחיך טעמו ס׳ טוכ

א כעליו היתרון שהוא הראי׳ כחוש ד  יתרון ומה כ
 נטוכ לראוח המועיל והוא עיניו ראות א© כי לבעליו
 ג׳ וזה טוכ שהוא ומצל ה׳ טוכ כי .מהרע ולכרוח

 כי ואחריו כרל ראו ואמריו טעמו מחלה זא׳׳ז הדרגות
חססכו הגבר אשרי זו למדרגה ובשבא ה׳ טוכ  ובזה י
ק נאמרו לברי׳ ג׳ ודל חולדות בס׳ המדרש לשון יובן  ב

 שנאמר חכמה מוסיף לעינים ויפה למאכל טוכ הדפת
ט טוכ שט׳ מבאן טוב ט וחרא  מכאן לפינים מאוס ו
 חכמה מוסיף שהוא מבאן להשכיל למינים יפה שהי׳

 טוב .הנדל דברים ג׳ שפוטלים שהם ונראה טכ״ל.
 חכמה מוסיף מועיל הוא לפינים *פה ערב הוא למאכל

ס הבולל טוכ סוא זה כי טוב הוא  מה יאמר טד״ז ג
(3 יש אסרוג כמות ד׳ נגד שכלולב מינים ד׳ שארזיל

מרא*ם



׳ ה ח מ תצ מו אמ ל ה

ח סי׳ רי״ח שע״ס *ה6מר ד׳ שמם 3לול מש׳׳ל ד מ מ  ה
 אין ערבה ומראה שפם ולא ריח הדס וריח מראה ולא
 ומ5מ ודקדוקי וגוצומ חורה בהס יש צדיקים כלום בו
 היא מראה הפשי׳ היא ריח המורה הוא טעם כו׳

 כו׳ למאכל שוב כי האשה ומרא 1ועד״ המשי׳ דקדוקי
 סקחין ורחבי חמרא חו״ל עד״ש הריח היא להשכיל ובחויד

 ־ הי׳ אתרוג הדעס שעץ ר)״ל וז״ש
באו״א  הכווב' ט״ד ועבדהו אביך אצהי את דע ו

 הזרע ושפת הדעת מוח הוא יעקב ואלה״י
א מרוום בכל אבין יעקב לק׳ ולכן הדעת מן למשך ד  כ

ק: נחלת והאכלתיך ג  מצרים בלי נחלה הוא ולכן אריך. י
 ימלאון שבעולם הסדרים כל סי׳ ינילסון חדרים בדעת כי

 רז״ל וז׳׳ש כו' חסר מה קני דדא וטדש׳״ל ההוא כהלעת
 רחמי׳ מדח כי סליו לרחם אסור דה־ בו שאין מי כל

 וכיון האמצעי כקו הדעת מ! ינמשן יעקב מדמ הוא
 הלהי אה דע וז״ש .עליו לרסס אפור דעמ בו שאין
ד יפורש 1ועם״ אריך ו  וז״ל שבח בכונס וכתוב הכל ק
 עישרז״ל . פכ״ל דדכורא יסיד הכל דגוק׳ דפס קונה

ה הין דעת אין אם ו  חסר דדא חסר מה קני דדא ל
 כיי דדא הכל נעשה ועי״ז דע״ח קונה נק' ונזה קני. מה

 כל קונה עשיר שהוא מי עד״מ אמרתי ועוד בי׳ כולח
י בן סחירה דכר ד  וכאו״א מכ״א העונדות כל קונה ה
 ראשית ה׳ יראת עד״ש ועבדהו אביך אלהי את דע עוד

 למה לדקדק ויש ה' יראת חכמה ראשית וכתיב דעת
 להיסך. וכבאן דעת לראשית קודס ה' יראת באן אומר

 למוד בלי יודע שאדם דבר הוא דעת כי הוא הענין אך
 ־ בינה לאנוש ומלמד דעת לאדם מונן אחה וע״ד מבמה
 אדם שום לו אמר לא אס אשי׳ כדעת יודע האדם ופד״מ
 שנמזוה מפני וזהו נשים ומאות ושתי׳ אכילה מאוח

ע׳י זו״נ ע׳׳י  לכן נוצר שממנה הטפה ושמי׳ אכילה ו
 ואס לכד בדעת הדבר שיודע רק מאחר זה ללמוד א״צ
 רק לימוד כלי ה׳ יראת יודע הי׳ חוטא האדם הי׳ לא

 א דאו׳ עטרין מן הוא הדעת בי וז״ש יודע הי׳ לבד כדעת
ת היא אדם של יצירתו מעיקר כי  השי׳י שנתן מנחו

 ה׳ יראת ר״ל ה׳ יראת וז״ש בדומה. שיולידו ואמו לאביו
 ואמו מאביו לו שיש דעת בל ראשית כאדם להיות מחויב

 ללמוד וצדך בדפת יודע שאינו גורס החטא אבל בטל
 שצריך חכמה ראשית וזהו ה׳. יראת לו שילמד ולמלמד

 חבמ׳׳ה מאתך וחננו ספרד כנוסח ה׳.וז״ש יראת הוא ללמדו
 ואח״ב מכמה תחלה למוד סדר דהיינו ודעת ובינ׳׳ה

 דע וז״ש בדעת. יודע שאמ״ב עד דבר ממוך דבר מבין
 למוד בדעת רק למלמד צריך שאינך ל ר׳ אבץ אלהי אח
 שנתן הכחוח מן יצירתך ועיקר אביך אלהי שהוא ע״י

 מזה היוצא .בו׳ אביך אלהי אח דע וזה לאביך הש׳׳י
 אמתלא הי׳ נמצא בחולדה מאביו לאדם נמשך שהדעת

כמוששרש״י מצרים יוצאי שאנותיה׳ כזה הדור לאוסו

 החולד" סדפת בטבע החטא להם ונמשך מטאו שם
 היושר על כשהוא לזרעו נמשך החולדיי דעת שהטבע אך

 הדפת שאין מה הוא העול כי העול על ולא והמחייב
 נמלו שקר אך ובד׳א כלל דעת נק׳ זה ואין סובלו

 רחקו כי סול בי אבומיבם מצאו מה וז״ש כו׳ אבותינו
 דעת ע״י אבוחיבם לבס שנחלו שתאמרו ר״ל מעלי

 מה ני עול. בי שמצאו על מעלי לרחוק היושר המולדות
 גבחי' בו׳ ידעוני לא המורה וחופשי בו׳ עוג כי מצאו
 גוי ההמיר זבנז״ל הטוב׳ הדעת ידיעת ע״י שהוא טיב

 סמורחם שהחליפו שנים עד״מ אלהי׳ לא והמה אלהיס
 א׳ אמר מהם א׳ שיס נתאנה לא נמצא זע״ז רעה

 נחלוף מה לענין אבל כדכר אונאה שאין אמת לחגירו
 אלהי׳ גוי הכמיר וז״ש בזה זה רעים הסחורות שב׳ ביון
 אמונה להחליף שלא וכ״ש כ״ש אלהים לא ששניהם אף

 דכרים ג׳ ונגד בלל יועיל לא כאמונת ומוטלת קיימת
 בל הסך שע״ז כאן אמר וסרכ טוכ מועיל שהוא הנז״ל
 ועמי . הלכו יועילו לא ואחר אמר ל המוע נגד הנ״ל

 ר׳׳ע כי אמר פר״כ טו״ב ונגד יועיל בלא בבודי המיר
 זה ע׳׳ר או בנ׳׳ל. הטרבוהער״כ הפך בו׳ עזבך ומ׳׳ר

 באלהיו ממיר הוא בהזדמנות אס אלהיס גוי ההמיר
 אלהיס לא וז׳׳ש א״ע עובד והוא לתועלתו בודאי הוא

 : לחועלחס אפי׳ אומי עוביים אינם בו׳ ועמי
ך ף ס י י  בי וראי ודעי חודחך ומשובותיך רעתך ת

 אליך פחדתי ולא ה׳ אח עזבך ומר רע
 במ׳׳ש הרע אל תמיד מאב שהוא הרשע בי פי׳ ה׳. נאום
 שהיצה״ר העכירה קודם זה הנה רע אומה רשע נפש

 מתעצב נפשו העבירה שעשה אחר אבל לעשומה. מלבכי
 להיומה שהנפש מצד שעשה הרע הפועל על ותדאג
 לטבעה הדומה הטובות בפעולת ומשמח מגיל אלהיח

 ובזה לטבעה מתנגדו׳ להיותן הרעות בפעולות והתעצב
 משמח עשה טוב אס בפעולמיו לידע האדם בל יוכל

 ר״ל רעתך מייסרך וז׳׳ש מתעצב. טוב לא ואס הנפש
 והמשובה אותך מייסרין עצמן הס שעשית הרעות הסעולו׳

 תחר בנפשך הקבועה והדאגה הצער תוכיחך עצמה
 עזבך ומר רע כי ולידע להכיר לך ים ומזה עשייתן

 מצר אינו שזה בלומר אליך פחדתי ולא אלהיך ה׳ אח
 עצמן הרעות מצדטכע אלא עליך המוטל ופחדי יראתי

 להיסך ובן להכיר סוכל ומזה ודאגה צער מורישות כי
 העושן. בנפש ותענוג שממה מורישות הטוכו׳ הפעולו׳

 שאין טוכוח סעולו׳ יש כי חיים אורח תודיעני וז׳׳ש
 שביל קצר אורח כמו והם לא או הן טונות אס יודע אדה

 שממו׳ שונע בסימן חיים אורח הם סס מודיעני היחיד.
 וחמוגגנוביד ע״ד בו׳ רעחך מייסרך ובאויא פניך את

 נפרע עצמו והעון ממנו השגמחו מסיר שהקב״ה מוננו
 עד״מ מירא אלהיך ה׳ אח מ״ש וידוע . כידוע ממנו
יקרהו שלא ממנו הקטן הנן את לטזוה מתיירא 3שהא

מתלה



לצבימטותצמחדד
 מייסרך ודש במ״א. וכמ״ש כן ממיירא הכן וכן מקרה
 ויראתי סמדמי שאסלק ר׳ל אליך סמדמי ולא מ׳ רפתך
מ מדה לכרך למוכך אליך  ועזכך יראתך שסלקח מחת «'

 ה׳ פחד היא מהחיצוני׳ שהשמירה סשוס או אלהיך ה׳
א ד  רפמך מייסרך ויאמר וסוזד אימתה עליהס מסול כ

 הלא והמשוכה מהרעה לשמרך אליך פחדתי ולא כו׳
ש כדרך מוליכך כעת כו׳ ואת  כמיכ מעיקרא רדל עד
ה׳ ה ואח׳ו יומם לפניהם הולן ו  לשמרך מלאך שולח מ

ר י • כיי  מקור עזכו אומי עמי עשה רפות שמים כ
מי ו׳. כ די ר״נ א*ל י' דף תפנית מ  דפכיד הוא תרתי ל

 כשמים ששקולה היא א׳ א״ל להו. שכיק ומרמין פשרים
 אחד כדכור לך יהי׳ ולא אנכי מר דאמר !“ע ניהו ומאי
 יכולה האוזן ואין לדכר יכול הפס שאין מה נאמר

 והיוצא כזה כאריכו׳ מ״ש קדושים כס׳ ופי פכ״ל. לשמופ
 אר״נ ודל לזה שקודם להמאמר נמשך שהמאמר משם
די  .הוא פן הכלים מוסר ויכסלו יכפרו וכאמת מ״ד ל
י ד  ע״ז הוא מאי כגיהנם רשעים שמכפרת היא אחת א
 ז ואמי כו׳ המה הכל וכמיכ הכלים מוסר הכא כמיכ
די ר׳־נ ואייל הנ״ל המאמר נמשך  רפות שמים כי מייד ל

 יכפרו וכאחת זו מימרא לפרש ודל עיש כו׳ סמי פשו
ד ויכסלו  ופיר יונחי היא אמה ופיד שאלתי אמת פי

 והיא היראה מדת שהיא כמ״א ע״ז כמיש ואמת אחת
 והוא כו דכוקה שהוא דח־י אילנא הוא חיים פן הנקרא

 שמכפרת היא אחת ודש חיים מים החיים ממקור צומח
ל כגיהנם• הרשעים  שמכפרת הנ*ל אמית כמינו׳ ד

 הנהגות הכלים מוסר שאומרים על כגיהנם רשעים
כ שזז הוא פן הכלים מוסר שהם פכוים  ומגין פן גי
א פליהם ד  כי מיד ודל אח״ז נמשך ופ״ז פן כה היש כ
 כ׳ וככאן אמה המם לי׳ דקרי מיש כו׳ רפות שמים
 ית׳ כו פכ*ס כשהיא אחת לי׳ דקרי והאמת כו׳ שמים
 שמים כי כאן אמד ולמה כאחד אחד פמיה למהוי
 שכיק ומרמין עשרין דפכיד הוא ין מרת ודש כו׳ רעות
ש וזה להו.  כפלונו אלהינו ה׳ פסוק פי׳ סד

 כזוהר שכמוכ פ״ד שמך נזכיר כך לכד זולתך אדונים
 פלאין דרזין שירותא דא אלהינו ה׳ דל ש׳ דף שמות

 ולחץ ז אדונים כעלונו כד כולא על שליט דא ושמא כו׳
 קלישא דשמא רזא כך לכד .סט״א שליט דכגלומא

 דא משמא ממכרכא ישראל וכנסת אמוון דךיכ כללא
קד א  יכרך כך .כך להם נשכעת אשר כד״א .כן ד
 הוו לא אשמכח דשלימו וכזמנא גדוד ארן ככה ישראל

 דא מן דא שממון ממסרשין
 הג״ה מכעלה אממא לאסרשא ואשור

כישעיה רש״י ודש כו׳ כדכורא ולא כרעץני לא
כ אנן עקו מגו נגלומא והשתא כמוכ אשרי ף

מדא טכדין מקיימי על כמהילים האי לאדכרא סי
אנן מכפלה מ־ שמא ד גין כ כמיכ וך*כ המורה כו׳

אמרנין ושלטין מינך רחוקין ישעיה שאמר ה״וי
מן כסירודא איהו ושמך נגלן וז״ש פכ׳׳ל רשפי׳ על

ל כך דאקרי שמא לו פוז אדם אשרי ד ופד״ז פ
ך פפ״ז שכח׳׳ל ישראל משארדל נשכפת אשר וכן ד
ך היא כאמת והנה מן כטהרה כפסוק ומ״ש ד

ה ד כללא שמא ךיכ עם אחת גדוד ארון כ
ה ד ך ולא כ כ כאן כי ד ך מחלקה ולמה שם כנזכר ד
אחת ומשל . לשנים כאן והי׳ כמלחמה מדכר
דכאמת כשמים ששקולה היא גכורות לה׳ צריך

ה לדא מנצפ׳׳ך ד העוכר רק כנ׳ל היא אחת כ
ז גית׳ אמת כשמים עוכר הוא פלי׳ פם אותיות ף

ם המקור את שעזכ מנצפ״ך אותיות ה׳ חיים מי
זה שפל רק משם צומח שהפן כידוע

מ אוחי י הלוא רדל אמרו  פז
מי שמרו מורחי ואת ד  ומ׳׳י שפי׳׳ז כידוע לנו״ק שמור כ

 מי אך פירושו לקמן וכמ״ש למוטכ יוחזרו שכה המאור
 שאותי למפרע שמיס על עוכר הוא ג״כ שומרה שאינה

 נשכרים והכ׳לחצוככורוח א׳ הרי חיים מים מקור פזכו
 חיים מים המקכלח הכאר אח ועזכו מכונסין מים לקכל
 מר דאמר ודש טפה מאכד שאינו סיד כור שלם כאר
 נאמרו ולעניןזה כו׳ נאמרו א׳ כרכור לך יהי׳ ולא אנכי

 רפות שחים עלי׳ והעוכר ר\א שאחת להורות א׳ כרכור
 מחזירו שכה המאור הי׳ דכוקכה הי׳ שאם כרל עשה

• לדכורא זכור היינו למוטכ
 ואח פזכו אוחי כחיכ הנה זה דכר כיותר )

 ואת פזכו אוחי הלואי וארדל כו׳ מורחי
 פיש כהפטור׳ כחוקתי כפרשה לפיל ועיין שמרו תורמי

מי הוא א׳ ופנין הפנין כל ד  פל מהסיית סרס קכלח כ
 עשוח ככמיי פזכו שאותי אף ללמוד להם הי׳ למודם

 שההודאה שם וכנזכר אור וחורה נקרא שזה ליוצרם נ״ר
 כאלו שמרו לא מורחי ואח הם אכל האור היא והכוונה

 זו וככח״י חורה של מאסה פל וזיש כלום מועיל כה אין
 נקרא ניר וכחיי סרס לקכל שמכוין אלהים פוכד נקרא
 שכה שהמאור ודש כעכדים אס ככנים אס וזה ה׳ מוכר

 לטוכ מחזירם שכה שהאור נאמר ולא למוטכ מחזירם
 רק חורה אור אק זה אכל טוכה זו כוונה גם שכאמח

א חורה מאור ד  שיכא האור מפעיל לשון למאור שמן כ
 ; כנ״ל להאור מהמאור יותר סוכ שהוא למוסכ פי״ז

 שם הענין הנה כד אחה אכי לי קראתי מעתה
 אך זס פסוק לישראל אומר שהשייח איך מדכר

 והכתיכ קראת הקרי וכחיכ קרי שם יש קראת כמלח
 להורות יו״ד ימיר הוא שהכתיב מה ונ״ל כיו״ד קראתי

 אמה אכי לישראל קורא שהוא אומר השי״ח כ״י כאלו
י הזוהר פ׳׳ד וזהו אחה נעורי אלוף ד כאלו ד ד  ליה פ

 כאחפרוח׳ אחה אכי לי קורא ישראל שאת׳ פ״י והס׳ לעילא
התחמק באדם כחום נראה וזה אבי כמוכם קראתי דא

ורא1שר

ולהבין



לצבי מפעי מטות דד צמח
מו ןורא5ש  שהבן סגי רחימומא ט׳י ווה אבי הקסן ל

 שבמבמי ט־ד אמה בטורי אלו^ דלבא. גרמימומא אבי
א  המו׳ יהקשו קמיה וקהה איכא וכי ח׳׳ל מאמר פל במ׳
ך לא למס י  שקראו ט״ד ומרצמי קמי׳ גטרות איכא וכי »

 ראשית אין קראו לא ולמה סו•^ איין להשי׳׳מ המקובלים
ת׳ גילוי כי מוי  בים שאח״ל כמו כ״י ראשית בקרא אלהו

qip בקרא ווה ט״ש כו׳ מלחמה איש כבחור להם נדמה 
 פ״ש קמיה בטרום א5אי מי הקשה לא ולזה .בפרות

 שהם כמו לישראל אומר השי״ת ר״ל qאלף בכאן וז״ש
ת׳ שהוא לו אומרים  להם אומר כן כמו פולס של אלופו י

 אלהומי גילוי של qאלו אמה ר׳ל . אמם בפורי אלוף
 הטולם בברא ישראל שבשביל כידוט נפורי בקרא שהוא

ס  טד״מ ובאי״א .ישראל פ״י רק הי' ית׳ אלהומו גילוי ג
 ובא לאביו לשוב גטגוטים לו ויש מאביו שבמרחק מלך בן
 וטשרו וגדולמו גלול מלך הוא איך מאבמ לו וסיפר א׳

 וזהו .זה מספור ומטבוג ושמחה מיום זה לבן יש אזי
 בבחי׳ הוא כשהבן דוקא וזה .בפשיכם ומחי שמטו

 כשהוא אבל אביו טל רק אמר בטחון שום לו ואין קטבומ
 מטמה וזהו אביו מסיפורי מטבוג לו אין גדלות בבמי׳

 שמקרא לך ראוי מטמה ר״ל • אמה אבי לי קראמי
 כאלו גקטבומ טצמך ומחזיק אלוף שאמה אבי אומי

 לך ראוי ואוהבהו ישראל בטר כי ע׳׳ד . אמה בטורי
• אבי לקראבי

ססעי פרעזת
ואלה למסטיהם מוצאיהם את משה ויכתוב

ל׳ טל שהקשו מה . למוצאיהם מסטיהם
 פסח בדרוש שכמבמי ט׳׳ד אמרמי וה בפסוק ההיפוך

 ההפכים כל היו בה כי הטליובה מצרים יציאת טבין
 ואחד אחד כל ובקבטו יצאו ומשם באלו אלו מטורבים

ל מוצאיהם אם משה ויכמוב וזהו ט״ש במקומו  ד
 לפי כלומר למסטיהם הטליובה ממצרים הבשמומ יציאת

 במקומו וא׳ א׳ כל ובקבטו לסולם מטולם השמלשלומם
 למקו׳ בשממו אמ להטלומ האדם צריך זה ובטנין כב״ל

 שצריך ר״ל מסטיהם ואלה וז״ש מוזר באור משם ׳שהוצבה
הנשמה שיצאה המוצא למקום למוצאיהם למטלה ליסט

ספר »סלמ

קיב
 וצדך טוה׳׳ז טבייני בכל מתפשט שהדבור וכידוט משם

 אמוון והך״ב אמוון בך*ב הדבורים להטלות האדם
 ולחברם השם של אחרובה ה׳ שהיא הפה מוצאות לה׳

 למוצאיהם מסטיהם וזה כידוט שבשם לוה׳׳י במוצאה
 נקרל»• כולם וכיוצא ושמיה אכילה ההטלאומ כל וכן

: למוצאיהם מסטיהם
ש ובאו״א  רצ׳׳מ הסי׳ אלהים מפטלות בספר טד

 מרטמסס ישראל נטלו כד וז״ל הפליאה בשם
טין לא ד  למוסרות או לקהלמה או לסוכות יבטלו אי הויי

 ומה . ט״ש כו׳ לסוכות דינטלון דטמי׳ מדברנא פקד
 ולהבין .ט׳׳ש פרושו זיל אסטרפליא מוהר״ש שפירש

 ב׳ אות כנגד ליסט שצריך הק׳ רוח פ״ס שירפו זה
 כך הוא שם שכמוב כמו להכריט ידטו ולא 3“מ משם

 מ*ב שם מן אותיות מוצאות להם כתב משה שבאמת
 המכוונים בשמותיהן המסטות להם כתב וטפ׳׳ז הסדר טל

 הנזכר ב׳ אות נגד למשל הב״ל האותיות המוצאות כבגד
 מוסרות קהלמה סוכות מסטות ג׳ פטמים ג׳ מ״ב בשם

 ירסו לא והם . למסטיהם מוצאיהם את משה ויכתוב וזו
 הראשוב׳ ב׳ אות נגד מסט איזה המכוון סדר את לכוון

 להם ופקד שאמר טד כולם וכן השני׳ ב׳ נגד ואיזה
 וז״ש המסטות נגד המוצא הסדר דאוממי׳ מדברנא

 בגד המכוונים מסטיה׳ כלומר למוצאיה׳ מסטיהם ואלה
. ט״ש שם כנזכר מ״ב שם מן מוצאיהם  כוי ומנחלת כו׳ נחלתן ונוספה כו׳ היובל יהי׳ לאם

 ביובל שחוזרת מכירה זו אין פרש״י כו׳ יגרט
 ואמרתי זו ליגימר להו למה קשה מ״מ ונשאלתי ט״ש

 באמרם יוסף לבני להו איכפת מה פשוטו פי טל דקשה
^ ואמי אמד כל הלא יגרט אבותינו מטה ומנחלת  ק

ס מי״ז דבר שום לו נגרט ואין לו הראוי נחלחו  וג
 אחיהם ישראל כל הלא אחר למטה שיוסב הקנאה

ש הטנין אך וחבירים ד  תשובו הזאת היובל בשנת ט
 היובל בטן מקורן אל ההויות כל שישובו אחוזתו אל איש
 זה נגד שם זוכה • בא״י קרקס אמות ד׳ לו שיש ומי

 אב הבית מאותו .זב״ז נכללים הכל שם כידוט בהיובל
ט אזי אב הבית נמלת נגרט אם נמצא כידוט והמשפח׳  מגי

 יהי׳ ואם ט*ש הכלליות מבחינות וא׳ אחד לכל הגרטון
:כו׳ היובל

ר גסדנ

דברים ספר
ה ל  בטרגה במדבר כו׳ משה דבר אשר הדברים א

 אלא כו׳ הי׳ במדבר לא סרש״י רו׳ סוף מול
 אמר כמשה ואמרתי 1ט״ש כו׳ במדבר שרנטיסוהו בשביל
 פירש זאחיכ רמונחות כל מופלג בקיצור ממל׳ להם
כמשובבוס הסבות שכל ידום כי ,אלו דברים הסנין להם

 להטותו ההוא בדבר לאדם שיש כבחיר בשביל הוא לאדם
 טל נמנו מטלה של ב׳׳ד שארז״ל כמו לרט או לטוב או
 הטפה טל שמכריזין ארז׳ל וכן שבאדם ואבר אבר כל
 או טפש או ששיר או מכס .כו׳ יצירת קודם יום מ׳

אוומבוארבמגי שבדטרם ארז״ל וכן טני. ונצביונןנבי
חו ז



לצפידמיייסדד צמח
 ישיזדפמ0רצוילהי«מק<30ניור osiocmtooQ ס״א

 onpusn י9הסמ כל pi P oft סס 'סלד0םממ
 ישראל אס ם«ןי*ס הילז ולק • מדרסו סל מחמס סס

 וכס״שלמסל׳בססוק ססכדזס מדו[ סל cos מי כסמל
 דס3ס למזס ואושיודסי׳ סנדים סכים כד '0 מ36

 סלד הסגמס וסיקר סכווס מוי׳ ככל לווסי וססגוו
ר סס ו1̂ וככל שך0ככל( וגל מכל לדס ^  כי ו

 ס5מח וממדכר שארדל וכמו לי* רסא כססקלא סכרא
 להם מי המוכר סיי «גא כמוכר סצטו שמסיס מי

 והוא כים. להש״ס מיל מיהר ככסיי סכדים לסיזס
 מוכר כמדי רסס כסי* דש כסויס. הסכר ההשסווס

 כזיו יראת סלץ ואץ וביר^וו כהשי״ס ומק השאילו
 ככל מוסקר והוא והגמס השגה כסיגיו סשוס p כמו

 ואיגו שכסולם הרסוס כל לסשוס יכיל מיל וכייו
 כלק וכמ״שכסרשי מוסמר הוא כי וכר משום מתיירא

 כרי א׳ס Tקoס שגלסס סליו המדמי כססוקדשסאל
 גסצאהמדוימסשיסכמד׳מוכר מ׳ש י»אל אס לקלל

 מורא שיהא רצון יהי אפר ריכיו ולוה לרנו או וכ1לג
ו למל לסם צוס נלא מ*ו כמורא סליהם סמים ^  י
 הקרושה היראה מדרגס סן שלוסל הי וכל מכל כו״ו
 ר*ל כמוכר םסופיחס יד יססא שלא מ*ר יראם סוכ

 לצוק דקומו הסגל אמ שמשו ססאסס מוכר מגדי
 מסלי יראם שום הי׳ ^־ו*ל מג וש״ו וניס מדו

 מ שגול מישור סוא כסוכה • מוכר נכסיי סכוא
 ❖ן P השוה לונורשכצין להם וד^ השוס וצץ למסים

 לסשי״ס, כמישור •לגמרו ורגליהם ואינמ מ מנוה ורום
 והס *0 אכרן כמקהלים כמ-שור סמרה מלי

 שכור שמו לקרא למה סארויל וכסו כזלוי* בם ססאו
IPs סאות שם הסגכח גס כמישור לו וומות הסומס 

̂ומרגו בא שמא המשגל  יווס מ . qv סול מלסש(
 ושם סלאץ וררגץ שוסא שהוא qw יה שלקרא מהדכי
 והסריסס הסרלס פור שפם דוגקים הסיצזליס (אומים

 איי סל וכסויסס כמילה סור n וסוג ססיסון כיחס
ב^ נדי qוpכ p יהוא המרלה אם לסול וצריו  מ
 מסססוצוק׳ וססס ו!^ס אדןאנל ומדסהלא וצוקס

 צקי׳ מסס אכל שייכן מלילה דרך ואמוסי . P 3םו ^
P וצוקה משוק כדי מס ככל פצוה של שמסס ססווס 

 והקוצים הסומים הל וההדס סריצים «יר סססס
 וממול .סכודסמילם המו • ט׳ פשושלה מן וכסרלה

»q• ץ הוסא יסו^ אח למ!ל לכם סהיו ת ? וו ^  ו
 נואם קורם ונאמס גומה מידם רסארס אולכם

 סאון נץ .כדל לכונס גליח ג״י לס ינוכסלמול צוה
 וכרם כ׳ נץ כס חס ישוו ככל סי׳ .ולגן סוסל וכץ
ן. נץ  לספיר כן אשר יכואל ש״ד • ל׳ כואפיי כיי

 ככל שכפסססס סל ס-מניה ן׳ וכיא סליה שסין כיחס
sM a כי אספל^ כך אסר ישראל לדא ^מרס

 B08n ffTK ppQw כמפס DniCwi יס1%נ פוח
 הסיס סחו ס6 מסורריס אוי למצרס לפשוסדר נשכיל
̂ץ <קרא והיא כיחס  W0 אסיסי . pVi מוסל וח פ

?wsm JniO OTwOSn 0Cp3 ftyf I3v P3W PH י 
 מא . ׳0 ציחן> שוס ואסרס׳ ו^וס p«ל* הוא

̂כ «ומשס »סמוס '0 ססיס ס* ולרס ל  סיס סא .
 למר P למ*ימ» אום שירצה כסי ולרס וכ0ל ומשמש

 סלוי וסכל שקר לשון לשוגס למוו וכמיש רס למו כ10
 הסא סלק יאודיק ^קוי לס שנו כמיקוי נסיה
799 P9ns P19 91P נ9 ומו WTO pnw lavfa 
̂;! *onoo dih 0: אור p דחס לגצס  ססלס ו

ו אס אכל .^כס וכקשס המודוס משמש ^ 
 סיש ססיס לס* משמשס הס* אד מ הס סמס המידי
 ס0< נשוא והודא נסקור* כמטאר שן וימוגך שרקי
 הלצס שדי פסיוס לו ואץ לס הוא שלן שהסס רומוס
 «קש* נ*כ והלמד ללו. א^ מי אסס שססילו וסיש כדל
̂׳. לשון לשולס למח  שמץ הוא ספלה וס qצירו ולק ש
 והוא לק. שהוא המן סל גקסלו ולכן סוסל חהו וחסי
 אחהופסרלר pסמי אשס p סורוס שר שארדל פיו
 ססשס הל מסרש̂א ודיל . סדסס גממלק ואס לגן
 nmoo מסגלה וגסניממסו ט קוד* סגנוטס סוב

 הוא הסלקל שכמיצורס האדלס כפרן למשל והלכמרס
 אשר סרצוצו׳ כסיד וכר הוא והסרמיר וגס שב ונר
̂ל לק. כשרמי אמם הנדצון מפס לוא׳ כיווס• כו  ול

 כד9הל1 מון וגלמור׳ מהירוי 06 היצר מואס רס וכר
 em9 שמואס שונו מה היוצא מנסליס והאומימד
 והמיס י מננדל אילו סלימיומו אד כסיצור׳ הלכררו׳

 סלווס oto שסיסשה למס p מיו משל סדא כסי כוה
 ^*הו ואדו מאוד סוב שוס הסילוק וכסבור לגלה
 ר׳ס והוא ננדצור* לנרנו« מראה פוס•! p לכלנ

 phJ ודל לכן שהיי סל המן פל שמשלו מ1 נשרמיוסו•
 וגם . ססלק מלוק למשך שהאציא׳ סיש לק גוון היי
ס^י׳ ונרסשוס כי*  ® ^ סלא נספ« קססיסו* נ

ו רוצה בהי* הסשס גס^וסורק ססס ל  סוסם *»0 ^
ס כמא יס׳ כטרא כמו ט ס^י סג  נקסוק כיחס מו

ם הס וסשילויס ׳0 וסגן שמש לי ^ צוי  no וסוא .מ
 או שהואססוג׳ מו ט לרואה שמר^ לסווק מראה

 סמץ להספיק נוי לק והוא כמן *6 גיח גי׳ ולכן לכן
 ו90 סלהלמט* שס^ו ולכן מוסל ווים . ממלה של

 לסץ שט נכלנרלו׳ לכססנר נבסמניו׳ ולא נססלוס
 .סדל סאון שמא כדל כבססארו׳ ולגרוס מפלה סל

 פרוט נסור שיו q7 לקיס ׳05 פי־ ומצרוס.
0^׳p9HP0a«הוא מסרב אינו שאס וכפרן טי. p P 
ד מסר^ ולק הקדוש כמלל  נמיסלמסן והיי שיסוי נ

 מצחם להס טס «מצא6הקו אל וו איש יקוג לא
m פ» אומה ^ .גגסוס לטחס ^*ל לסשוס



סיגלצבידבריםה׳ צמח
 ולוה .המל!דש אל זרים פיכנפו ועדתו רןרת תpחלו
 יקרב לא אשר למטן למזכח צפוי פחים ברקיעי אמר

 ודי משה אמר ארז״ל זהב ודי כנ״ל והפוונה זר יש
 הוא די שאמרו עד להם שהשפעת וזהב כסף מרוב הב
 שבח ושפתותיט כתיב הגה העגל את שעשו להם רם

 אחר תכף לילך שאין הס״י שכתבו ע״ד רקיע גמרחבי
 שפוותא מרחשין רחושי כי . העינופת במקום מור
 אפי׳ נמצא בקבר דובבות שפתותיו שארז״ל וכמו ,ד״ת

 מתצועעו׳ השפתים .שבאדם איברים כל מהרגשות ,ביטול
 שבח ושכתותינו וז״ש . פבח הם עצמן השפתים לזה
 כמרחבי וז״ם ע״ש שפון אלין והמשכילים בתיקוני׳ ז״ש

ע קי  כמין והולכין מרחיבין השמים שהיו שארז״ל ע״ד '
 בפפתים הענין כן די למס שאמר עד פתי של פקעיות :׳

 התורה מן אמות ד' הילוך כדי ער מאליהן מרסשין
 י׳ רחבה ר׳ צירוף שהוא ר״י כענין אמות ד׳ ערן
 העולם כל שארז״ל וכמו לשבת היחיד רשות שהוא בוה
ה אצל רה״י ,ולו ״  בשבת. גשמיס מוריד שהוא לשבת הקי
ד ז׳ש מי בהם שגער ע א  רה״י על להעמידן ד״י להם ו

 א׳ ביד שמיס כי י״ד צירוף והוא ד׳ ורחבה יו״ד בוה
 אדם של ידו רז״ל וז״ש שמים טפחה וימיני כמ״ש בראו

 אלו ר״ל . שבח ושפתותינו וז״ש ד׳ על כד׳ לו שובה
 כמרחבי והולכין ומדחיבין מאליהם מרחשין שפתינו ^יה

קיע  שיבלו עד די בלי עד ברכה לכס והריקותי וזשארז״ל '
 אינם יד שהחותיוח מאלשיך והקשה די מלומר כם שפתות
 יהי׳ הנ״ל ולפי .ע״ש קושיות שאר ועוד שפתים ממוצא
 שפתיים כבתי׳ כ״כ ותתרחב תתפשט שהברכה הפירוש

 עומדין ואז די חפירת עד כנ״ל מאליהן שמתרחבין
 ובאמירת השמן ויעמוד כלי עוד אין כמ״ש מהתרחבותן

 זה ובערך והתרחבותן מהתפשטותן השפתיס נבלו די
 כסף מרוב זהב ודי משה אמר ׳ל ארז ועד״ז הברכה תהי׳

 פי׳ העגל את שעשו להס גרס הוא די שאמרו עד כו׳
 מקום הרבים רשות שהיא העגל הכניסו די באמירת כי

 יו״ר וגבוה ד׳ רחבה די הנקרא ה׳ היכל לרה״י הקליפות
 וחס אותיות י׳ במלואו אותיות ד׳ ב״ה הוי״ה שם והוא

 לטשית בכס להם היה לא די הזהב על אומרים היו לא
 ולא שכיח ובגריעותא בססינותא תמיד הקליפה כי העגל

 שאמר כמו ך חת5 ה ר.שר כו׳ איכי לומר יכול היה
 זה ומטעם הקדושה מן בו ונתנו ד״י הזהב על כשאמרו

 ישים שלא לו להורות בידו תאומו וחצי מת אדם אין
 שבססרנותא הקליפות מצד שזה שיבין זהב באלהי כסלו

 מרוב מסה חמר ארז״ל ועד״ז בה׳ מבטחו וישים שכיחא
 לק״ת בספר ועיין ע״ש כו׳ די שאמר עד כו׳ וזהב כסף

 כי דע שור וצורת מזהב שעשו העגל סוד וז״ל ע״ג דף
 ע״ש כו׳ אמ״א בסוד שור צורת עשו ולכן חאבו באמא

א ה!א שזהב מזהב עשו שלכן ונ״ל באריכות  בסוד מאמ׳
דשפאלא מסטרא להמשיך היה וכונתס יאתה זהב מצפון

א עד ש .מהשמאג השור ופני ע״ר משם שיונק הסט׳  ח׳
 שכתבנו מה לפי כי לבעל עשו וזהב להם הרבתי וכסף

 לפי יותר בריבוי להם שהיו כסף מן לעשות להם היה
 מזהב שעשו אך .כנ״ל בחסרוצותא יהיה שלא כונתם
י הזהב על ואמרו  גם .דשמאלא מסמרי׳ שהוא לפי ד

י וקרינן זהב ודי מ״ש ד  . בפתח ולא בחיריק ה״ד ו
 הוי״ם משם ההי״ן ב׳ הוא ״י דוד צירוף כי ידוע כי

ה׳ ה ״ . צורת אחרונה ה׳ ד״י צורת ראשונה ב ו  ולפי ד
י צורת והוא ראשונה ה׳ שהיא חאבו שבאמ״א הנ״ל  ד

 ראשונס ה׳ על להורות בחיריק קריציןד״י לזה דודי מן
 המעלך אלהיך ה׳ אנכי פסוק עפ״ז יובן גם .כנ״ל

 לק״ם בם׳ עד״ש ואמלאהו פיך הרחב מצרים מאיץ
 ליאור משה שהשליך השם אוחו בכח יצא השור הנ״ל

 פשוט י״ה שם והוא י״ל״י והוא יוסף של ארונו להעלות
 הנשמ׳ עליית סוד והוא זה שם כמנין הוא יודי״ן ובמילוי

 ממצרים ישראל יצאו ע״י אשר בינה שטרי נ׳ גימ׳ והוא
 שם כי בזהב שהשליכוהו ע״י העגל עלה זה שם ובכח

 מרחיבין שמיס היו זה עכ״לונ״לשע״ישס המעלה זה
 והיא דאשונ׳ ה׳ שהיא די להם שאמר עד כנז״ל והולכין

 שם ובכח מאמ״צ המעלך כי׳ אנכי וז״ש בינה שעייי צ׳
 הנז״ל שפתים הרחבת בחי׳ פיך הרחב .כנ״ל המעלה

 המעלה כח ועם השמים הרחבת עם ח׳ בחי׳ שהיא
 שהיא וחסרונותא בגריעותא ולא ממש במלוי ואמלחהו

 ובשלימותא במליאותא ואמלאהו רק הקליפה מצד
 וזהב כסף הקב״ה להם נתן ובאמת . דקדושה מסטרא

 ושיהי׳ וצדקות מצות ולעשות המשכן למלאכת שינדבו כדי
• כנז״ל חפשית בחירתם

 משה להם אמר פרש״י לאפר כו׳ בעת אליכם
. הקב״ה מפי אלא לכס אומר אני מעצמי לא

 שכר לקבל אומר אם פרש״י לבדי אשא איכה פסוק ועל
 אומר אני מעצמי לא לכס שאמרתי היא זו אוכל לא

 רקשה ונ״ל .פלאי והוא .עכ״ל הקב״ה מפי חלא לכם
 יוכל שלא ידע מהיכן כו׳ לבדי אוצל לא אמר האיך
 ע״י רק האדם מן נמנעות הם שעשה הנסים כל הלח

 וכן .נמנע שיהיה בעולם בר ד אין הקב״ה של דבורו
 שרוצה מי כ׳ ובזוהר אותו מסייעין לטהר הבא ארז״ל

 סיועק וכמה קדישין מלאכים כרת כתקונה מציה לעשות
 פרש״י לזה . אוכל לא משה אמר והאיך מלעילא ליה

 יצא האיך קשה ע״ז אך .יוכל שלא לו אמר שהסב״ה
 ה׳ כתיב הא המצוה מן למנוע הקב״ה מפי זה דבר

 השמים מן לו מסייעין גס בתפיס להולכים טוב ימנע לא
 השי״ת לו אמר לא נזי שבו/ יל רק .למונעו שלא וכ״ש
 פירש״י כמ״ש יתענש שלא לבדו זו המצוה יעשה שלא
 א״ל כך אלא ע״ש כו׳ דייניכס ע״ג אתכם הרבה שה
מ כו׳ כעברים מסיו אל משרז׳ל ידוע כי  . לקב״פ ט״

ייעודי כבל מצום כל על ושבר פרם מבטיח סשי׳׳ת ועכ״ס
התורה
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 שכשהוא מ&ני . ״םpל ע״מ יעשה לא האדם ל3א מסורה

 בלי כ״כ השעיה מן הפיוע׳ אין י1א . עמלר!״פ עושה
 המשמשים כעברים סהיו אל בלשון מדוקרא וזה .פשגן
 הרב עם כ״י הרב את ועוברים משמשים שאתם ר׳׳ל
 ר״ל כו׳ כעברים הוו אלא . פרפ חקת שאתה כרי

 כו׳ עוזרו הקב״ה אלמלא כי הרב עם לשמש אתה צריך
מ שלא שתעשה pר השמים מן לסיוע וצריך  לר!״פ ע״

ת׳ מררכו אך  ליתן המלך ררך כן כי פרס נהבעית י
 דרכו לפי למשה השי״ת ואמר מנס לעוברו ולא פרס

 בחרון בער לש״פ תוכל שלא תדע פרס להבטיח ית׳
 . כו׳ סרבני׳ טרחני׳ והס הם רבים כי ישראל כל את
 לס״פ מכוין אינו אם מכריע אני לך המסייע שאני אף

 ממ״נ עתה אבל אפשר הנמנע מן לעשות יכול אני כלל
 כי תוכל לא אזי לקב״פ מכרן אמה אס זה לך למה

 מ*מ הוא ואפשרי ״פpל מכרן אין ואם כ״כ הסיוע אין
 אותם שתזכה ונם .שייסעוך אחרים ע״י שאפשר מצום

 לש״פ מכרן היית אם בשלמא לברך לעשות לך למה ג״כ
 רק בירך מוחה הייתי ולא .הפרם כל לשבל מחזיר היית
 מן לעשות כ״כ סיוע אין שלא״פ מפני הנמנע מן שהוא

ע מנ  נ״מ שום אין לק״פ מכוין אינך אם אבל אפשר מ
 אש־^יס עם שעשה אם או לבדך תעשה אם בין מצרך

 וז״ל כמררש זה כעין ומצינו למשה השי״ת אמר כך
 השי״ת וא״ל א״י מצות לקיים לא״י ליכנם בקש משה

 הרכה שכר לקכל וא״ת .אחרים ע״י שתקיים אפשר
 ישראל באים היו אס ורק אך עכ״ל לך שמור הצפון טוב

 מתלמירך או ממך או ללמוד נאה ממי למשה ואמרו
 והעיקר .ע״ש כו׳ אותי ותענו בפסוק שם שפרש״י כמו

 שהענל ממת יותר בלל וזה ממך ללמוד רצונינו שיאמרו
 להשי״ת אופר משה הי׳ להניק רוצה הפרה לינק רוצה
 מכוון איני כי אפשר הנמנע מן לי לעשות מחויב אתת
 שישראל הואיל רוצת אני כי כנ׳ל ממ״נ השה ולא לק*פ
מה ויותר לבר ממני קת1ד ללמוד רוצים  כו׳ שהעגל מ
ה ובודאי .כנ׳ל  והיה כנ״ל רצונו השי״ת לו עושה הי
 אין אזי כנ״ל ישראל אמרו שלא עתה אבל לבדו יכול
 על שפרש״י וזו בנ״ל הנ״ל על למשה פה פתחון שוס

 משיבים היו אס כי עיש כו׳ להשיב לכס היה אותי ותענו
 לא שכר לקבל אומר אס באן שפרש״י וזו בנ״ל יבול היה

ב רק לא אם לבדו אס מנ״מ ק״פ ובלא אוכל  אעפי
 ע״מלק״פ שלא עושה הייתי בי בן אומר הייתי לא מצרי
 מעצמי לא אך אפשר הנמנע מן השי״ת לי עושה והיה

 מעצמי לא לכס שאמרתי היא זו וזיש כו׳ לכס אומר אני
ה והשיית הקב״ה מפי אלא כו׳  לנסות ברי זה אמר בי
 כנ״ל רוקא ממך ללמוד רצוננו יאמרו אס ישראל את

 ומדוקדק הדבר על להוכיחם ברי זה להם ספר וטסה
 אפשר פרשיי לברי אוכל לא .נכון על ז״ל רש׳י דברי
ש בו׳ משה יכול היה שלא פשה בי הוא הענין לשונו ע׳

 כולם אח ליסא יכול סיס ולכן ישראל כל מן כולל היה
 כל נמצא הצבור אח כולל הוא המתמנה נשיא כל וכן

 חוטא הצבור מן וכשאחד .ובו בהם הצבור נפשות
 נאבדת החוטא של הנפש אזי בידו מוחה היה והנשיא
 הזהרת כי ואתה ער״ש נאבדת שבנשיאשכנגרולא והנפש

ל הצלת נפשך את ואתה כו׳ רשע  נפס נפשך את ד
 נפש אזי בידו מוחה אינו אס ולהיפך ניצל בך הכלול שלו
 נאבדת בהנשיא הכלול ונפש נאבדת אינו החוטא של

 א׳ נפש שבו בהכלליות הצבור מן ממועט הוא נמצא
 מסם כולל והוא רבים הם שהצבור ער ויותר וג׳ ב׳ וכן

 רבות נפשות שבו מהכלליוח נאבדו שכבר מפני מועט
 והרים הנריל אתכם הרבה אלהיכם ה׳ פרש״י וז״ש

 על ונתנו מכם העונש את נטל רייניכם ע״ג אתכם
 מסרים והדיינין בשלימותם נשארו שהם ר״ל הרייניןכו׳

 שלמה וז׳ש שפרש״י וזו בו׳ אתכם הרבה וזה .נפשותם
 מעון חייבתי אם אני אבל כו׳ לשפוט יוכל מי כי

ש כו׳ וקבע שנא׳ נתבע אני נפשות כרין שלא ר״ל ע״  י
 שיטלוממון כרין שלא אותם שזכיתי אותן נפשות ר״ל

 . עליהם העונש אין כי בשלימותם נפשם אזי חביריהם
ר ממני ונאבדו נתבע בי הכלולים ונפשותס ק עי כי ע׳ ט ה  ו

ה לכן ישראל מכל בלולה נפשו הריין וכן הנשיא  שמזכה מ
 בוולהפך הכלולי׳ נפשות׳ נ״כ מזכה במצות הפולס את
ת הרבים את וזיכה זכה משה חז״ל וזש״א הפך ח״ו ט  ו

 לסם שמניע שהשכר בנ״ל ממש בו .בו תלוי הרבים
׳ הרבים את המחטיא וכל יותן לא ובלעח בו תלוי  ט
 פרנס ממנץ אין ארז״ל וער״ז .כנ״ל ממש בו בו תלוי

 .מאטריו לו תלויה שיצים של קופה אא״כ הצבור על
 אותן .שרצים של קופה והענין ,בו ולא דייקא מאחוריו

 הוא אד כדל בהם מזחה והוא נפשותס ונאבדו שחטאו
 נאבדו עצמם שבהם ונפשות בו הכלולים נפשותם הציל

 אצלו ונפשות׳ הואיל מה בצר מאחוריו לו מלוין הם אזי
 ועליה׳ שארז״ל ובמו נפשם אברו כי שיציס עצמם והס

. יאכלו לא לכם הוא שקץ נאמר ׳ ו  סי־בים את והמזכה ב
;ובו בהה נפשם בי בו תלוי הרבים זכות

ם כ י ה ל  עליכם ה׳ יוסף בו׳ אתכם הרבה א
 ופרש״יאמרו בו׳ פעמים אלף בכס

 זו משה אמר לברבוחינו קצבה נותן אתה משה ישראל
 אם אשר לכם דבר כאשר אתכם יברך אלהיכם וס׳ משלי
 משה של ברכתו אהני מאי וקשה כו׳ למנוח איש יובל
 אלפים מאות עשירות יחידות בחי׳ שיש הענין אבל

 מחבירו מופרד דבר שכל ע״ש יחידות עשיה ובעולם
 יותר ההתחברות ששם וביצירה מופרד אחד הוא וכיד

 עשירות בבחי׳ רק עחבירו מופרד א׳ כל אין
 בבחי׳ בבריאה וכן החבור שלימות שם יש עשר וער

 והרי לא׳ חוזר ואליף אלפים בכפי׳ ובאצילות מאות
אלף לבשי׳ שיגיעו ברכם משה והנה גמור אסדות

ועי״ז



מידלצבידבריםצמחה׳
ת׳ הוא ועי״ו  מםפר בלי לכם דבר באשר אתכם יברך י
ע׳ ומנין  אתכם הרבה אלהיכס ה׳ שפרש״י מי: על נשאלתי באריכוח זה בערן מ״ש במדבר בפרשה ו

 וכן כו' דייניכס ע״ג אתכם הרבה כו'
 אפשר כו' עמך את לשפוע יוכל מי כי אומר הוא נשלמה

 כו׳ לשפוע יוכל לא הארס מכל ויחכם בו שכתוב עי
 היה זה לשפוע יוכל מי כי שלמה אמר שזה ונשאלתי

 מכל ויחכם ומ״ש החכמה מהשי״ת כשבקש בחלום
 והשבתי החכמה השי׳׳ח לו שנתן אחר היה זה האדם

א לב לחכם כי משלי בפסוק שכתבתי ע״ד רזה קי  נבון י
 הוא לב חכם פי' חכמה נתתי לב חכם כל ובלב ע״ד

 חכמה בו שיש ומי מבין הלב ע״ד בלב בינה כי הנבון
 קב״ה כמ״ש בהמוחין חכמה לו נותן הקב״ר^ בלבו זו

 אליהו דבי בתנא שאפר וזו לחכיטין חוכפתא יהיב
 ולכן בלבו החכמה וכל התורה כל אותי שמתיירא מי כל

 היח והיראה חכמה היא ה' יראת הן כי לב חכם נקרא
 מקבל מבין הלב כי חכמה תיוח נבון בלב וז״שה בלב

 בכתוב מי חפשי הנ״ל רש״י וז״ש מהמוחין החכמה
 ונקיא נבון לב מקודם לו היה בודאי ארס מכל ויחכם

 יכול היה הלא לשפוע יוכל מי שאמר ומה לב חכם
 והמדע התכע' שאל ומה לבד כמהו לב בחכמת לשפוט
מדע חכמה עתה ז״ל הימים בדברי ככתוב המוחין  תן ו

 חח לשפוט יוכל מי כי ואבואה הזה העם לפני ואצאה לי
 כו׳־ לו נתון והמדע החכמה השי״ת לו והסיב הגדול עמך
מדע חכמה ששאל היוצא ע״ש  כבר לו הי' הלב בינת כי ו
 לא למה ולכן לחכמתי קודמת שיראתו כל שארז״ל כמו

 תטח נבון בלב ובודאי הלב בבינת ישראל אח שפט
 פרש״י לזה לה כשיצטרך ללבו תבא החכמה וכל סכמה
 נפשותם למעלר^ שכתבתי כמו כו׳ נתבע אני נפשות

 מתיירא והיה ע״ש ממני ונאבדו נתבע בי הכלולים
 ממנו ויחפרו לבד הלב בבינת מה בדבר יטעה שמא

̂יה לא ושוב בו הכלולים הנפשות  על המוחין לחכמת יר
 שישרו המוחין ומייע חכמה על שאל לכן לשרות מה
 הכח בזה ונכן מס זמן הסתלקות שוס בלי בקביעות בו

 חכמה לך ונתתי מלכים בספר וז״ש ואוכל לאיתיאל אמר
 הוא דעת כי המוחין ובינה חכמה ר״ל ע״ש כו׳ ובינה

 לו הי׳ הלב בינת אבל מרע שם נזכר לא ולכן המחברס
 אהדדי קראי קשה ולא כנ״ל כבר

? ן ס ו  אלו> במדרש פעמים אלף ככס אליכם ס׳ י
 של שברכתו מלמד פעמים אלא כתיב לא פעם

 בעניז עד״ש אמרתי סופו ועד העולם מסיף הי׳ משה
 ע״ש דלתתא אברהם דלעיצא אברהם אברהם אברהם

 שיבין כדי שמואל שמואל בפעם כפעם ה׳ ויקרא וכן
 מי ע״ר וספק טעות שוס הין בדלעינא כי לו קורא טה׳

ה בכעס כפעם נמצא שמיח קמי ספיקא איכא  על מוי
ב׳ פעמים אנא כתיב לא פעם וז״ש .ותתא דלעילא

 אלף.ולעילא ולתתאבבסי׳ לעילא שיתברכו להורות פעם
^ הויותס סוף ולחתא הויותם תחלת הוא  חבל ע׳

ד העולם מסוף היה שברכתו וז׳ש כידוע נחייתו  סופו ע
 מסוף שנקרא וזו בסופו ותחלתו בתחלתו סופו נעיז כי

ף כי סופו ועד העולם  נמצא תחלה במחשב׳ מעשה סי
ה לזה הסיף הוא והגמר הסוף מן הוא ההתחלה  חי

עד העולם מסוף  סופו ו
 עליכם ה׳ יוסף כתיב עליכם ה׳ יוסף באו׳׳א
 וקשה .כו׳ לה׳ אתם ברוכים בניכם ועל עליכם

 נאמר ומה אח״ז הנזכר הבנים היא ההוא ההוספה
 ראש את שאו פסוק על שכתבתי ע״ר הענין ארל עליכם

 להשרות כדי היה שהענין הר ובז כו' למשפחותס ב״י
 אפי׳ שבמנין רבר שארז״ל ע״ר והוא עליהם שכינה
 והטעם ע״ש במ־בר בם׳ לעיל ועיין בטל לא באלף

 כשמונין מ״מ הוא א׳ שדבר אף .שבמנין דבר כי הוא
 אלף אחר או מאה אחר להזדמן יכול הרבה בין אותו

 השם אחד הוא שבאמת אף אלף חו מאה שעו ויקרא
 יש כי בטיל לא באלף אפי׳ ולכן ה־בה בכולל גורס

 כדי המנין הי׳ עצמה וע״ייז וכיוצא אלף תשיבות בו
א הראשון עד״מ הרבה מספ־ &ס שיקראו קי  אחד נ

א והב' קי א והג׳ שנים כולל הב׳ נמצא שנים נ קי  שלשה נ
ב׳ שלשי כולל נמצא ו  עולה עדיז וכן ששה הס וג׳ א׳

 במדבר בפרשת וכמ״ש מספר וחין א״ס עד המספר
 כלול יהי׳ וא׳ א׳ שכל עד המספר ומוזר ע״ש באריכות

 רבוא ששים ישראל שהיה הרי רז״ל וז׳׳ש רבוא מששים
 מישראל השכינ׳ שיסלק גורם בפ*ו עסק לא מהם וא'
 ששים התכללות ע״י וא׳ א׳ כל בתיך שורה השכינה כי

 ואחד א׳ כל על המספר שם קריאת ע׳׳י וזה רבוא
 ושורה רבוא מששים כלול וא׳ כ״א שיהי׳ גורס כנ״ל
 המספר סס ר״ל שעות במספר וז׳׳ש השכינה עליה

ב׳גיד  זב״ז ובשנכלליס וכיוצא רבו״א אל׳ף מא״ה א׳׳
 וזוכ׳ נשמות רבוא מ׳׳ס מזה וא׳ א׳ כל נעשה בזה וזה

ש משפחותס על ויתיליו וז״ש שכינה להשראות  אני עד׳
 בנ״ל רבוא ס' א׳ מן נולד המספר ע״י כי ילדתיך היום

 מספר קדישא עפר צבאם במספר המוציח וז״ל ובזוהר
א בגינ׳ דא שמא נטלין ושמים בשמים ותליא שמי׳  כד׳

 ומספר יעקב עפר ענה מי וז״ש ט' מספרים השמים
 אבנין קדישין אבנין אלין יעקב עפר מנה מ״י כו׳ את

 והי׳ כתיב דא ועל לעלמא מיין נפקין דמנהון מפולמין
ז כעפר זייעך אי  ומםפר דעפר בגינ׳ מתברך דעלמא ה
 עילאי) מרגלי) נקיין אינון דא ישראל רובע את מונה

ט: מ  מספר מונה ועד״ז ע״כ על̂ר שכיב דישראל ד
 עוד ולעתיד הכיכביס את מונה הנ״ל שהמספר לכוכבים

ה ע״י הצאן תעבורנה  בלא ביחודח כלא יהיו שלעתיד מ.
ע״ז להוומטה כולהו פרודא א!  מונה הנ״ל פסוק פי׳ חי
המספר שע״י ר״ל יקרא שמות לכונס לכוכבים מספר

יקרא



לצבידבריםצמחה
 ככחי׳ עי״ז ומתרבים המספר שמות וא׳ א׳ לכל י^רא

 עליב׳ ה׳ יוסף הניל הפסיק ניחא ובוה קדושות הארות
 בייבוי הוא ההוספה כי והע.ין כו׳ בניכם ועל עליכם

 ויוסף בניס בריבוי עליכם ה׳ יוסף כך והפי׳ ההארוח
 הארות בריבוי הנ״ל בניכ' ועל עליכם הארות ריכוי עוד

 ולוה וא/־ז שמיס עשה כו׳ אתם ברוכים כנ״ל הנשמות
 שהם ולהציפים השמי׳ מן שהם להנשמות הוא הברכה

כתי ועד״ז הארץ פן  דא אמת אות לי ונתתם פסיק פי
 מספרו לחלק יכיל שהוא ע״ש אמת שנקרא ונ״ל . ו׳

 לאחרי׳ לחלקו באנו אס דהיינו שבו כהמני] חלקים לו׳
 ג׳ שיי חלקים ב׳ לי׳ שלמי׳ חלקים ו׳ הוא פשוטים
׳ של חלקי׳ ג׳ נצד שלימים  צ׳ ב׳ א׳ הרי שכימיס נ
ה ויותר ו׳ מספיים  שלימים. בחלקי׳ לחלקו תוכל לא מ

 לחייקים לחלקו תוכל לא ס׳ שהוא שלו בעשירית וכן
 לע״ד חלק כל הרי ח^ק־ם לי׳ “כיל פעמי׳ ו׳ כ״א שויס
 חלקים לה׳ ט״ו חלק כל מלקי׳ לד׳ ף׳ חלק כל לג״ח
ה ותר ו עשייה חלק כל לו״ח י״ב כ״א  לחלקי תיכל לא מ

 תחייקו לא ולרבבות ולסלפים למסות וכן .שויס לחלקים
א שלכן ונ׳ל שוים מלקים לו׳ פ״א קי  אות ו׳ איח נ

 מדית י׳ על ורומו כנ״ל בחלסיס ושוה אמת שהוא אמת
מיד באדם שויס כולם שיהיו נה״י צ״ת צ׳  ציי־ת ו

 שיה רה צו שקראוהו וכמדומה ו׳ בשטחה שוה ארכה
עד׳ו  של שליחותן 1 ר״ל עפו ה׳ ח־יק כי פסיק פי׳ ו
קי ית' מרצו שלם חלק הם כי ישראל ע תו ־ל ח י  נח'
קי בריתי חכיתי בווסר כמ״ם ע א י  דאות אחערוחא י

ק: רבית נפש דאיהו ו' ע  יעקב לבית הנפש כל שנא' י
 וע״ד ליוסף וסש דיעקב לאתערוחא ששים ושש שישי׳
ן א בחבור'׳ מרין דאינון ף  אמת תתן וו״ש ע״ש חי

 וו'ש ליעקב כנ״ל אמת שהוא ו׳ אוח שתתן ר״ל ליעקב
פו ה׳ חלק כי  ששים הס ישראל ונכן .נחלתו חבל יעקב ע

 בחלקיו שינוי שוס אין כי שניתי לא ה׳ אני ״ש1ו רכוא
 מספר מן ר״ל כליתס לא יעקב כני ואתם י׳ אות של

רכוא ם׳
ם י י מ כ  שכתב ע״ד הענין . ע״ש כסופים פירש״י ח

 כסף לשון כסימן תאימיס כסף צ״י בס׳
 עוד ים והנה .עכ״ל נכסף הכסף כי . תאוה ולשון
 דין אכסיף דכסופא צהמא ״ל1שאר כמו בושה לשון מובן
 הבוטה ע״י כי הבושה היא ן הענ ששירש והעני! לדין

 מתבייש מה והמחאוהלדכר . ח!רא ואתי אוילסומקא
 והוא ההוא הדבר שחסר לו היא שחרפה ע׳׳י לשואלו

 צ״כ כה יש והתאוה לכן הוא והכתף חסרון בעל
 הנ״ל דברים לצ׳ וו תיבה משמשת ולכן הבושה לבנונית

 היא ה' יראת כי הכושי■- היא החכמה שורש והנה
 תהיה ובעבור ח״ל שדרשי הבושה יראת וו! חכמת
 . הנושה יראת וו תחטאו לבלתי פניכם על יראתו
יבא ועי״ו נרפך שלא הוא שנרעך תכלית עד״ש והעניז

 כשהיו . הראשונים החכמים על כמ״ש הבושה עליו
 שמאור עלמין רבון מה אמרו החכמה באור מסתכלים

 בו משיציס שאינם מתביישים והיה ממני מתפשט כוה
 בושה להם שיש ר׳ל חכמה צניעים ואת וו״ש .כלל

 האדם מכל הלומד חכם איוהו ארו״ל וכן עצמם לצלות
ה כמ״ש בישה להם ויש מדע כבלי החכמים כי ס  בעיניו נ

 הרואה חכם איוהו ארו״ל וכן כו׳ ה׳ יראי ואת נמאס
 הראיה מן שמתיילד׳ הבושה היא נולד ר״ל הנולד את
 חכמי העדה עיני ע״ד החכמה היא הראיה כי שלו

 ואתא סומקא ואויל חס-ונו מבין החכמה ע״י כי העדה
ם וכן מחדש הנילד הוא והח־ורא חיורא  חכמה ל' עיו

 שהוא מבי! החכמה אל כשבא כי .לבוש בלי עירום ר״נ
 הס ערומים כי וירעו כמ״ש ומתבייש לבוש בלי ערום
 הכסף בצל החכמה בצל וו״ש כו' עיניהם תפקחנה ועי״ו

 המתיילד אצל היא הבושה כן השמם מן מתיינד צל כי
 צל צ"כ היה ההיא והבושה החמה ל ה1ו החכמה מן

 מתיילד הצל כי הכסף בצל ווה כנ״ל הכסף סהוא התאוה
 ההוא חסיון וע״י השמש אור מקום בתיחו שחם־ ע׳׳י

 היה לא כלל השמש אור מאיר ה ה לא ואס צל נעשה
 החכמ׳ אור ואין חכם שאיני מי הענין כן הצל מתיילד

 החכמה שאור מי על רק הבישה צל בי חין עליו שירע
סו שיש מבין בי 1שיס  ומתילד המישג ובין בינו מבדיל מ

 מתאוה מנה לו שיש מי הכסף .בצל העני! וכן הבישה צל
 שהוא הבושה כחיי לו שיהיה הוא ה־אוי ומן כי׳ מאתים

 שיש מה יותר כי חסיון בעל שהוא על כדל הרשף צל
 עוות יענה העשיר מ״ש רק .יותר מס־ון בעל הוא לו

 אבל לו שיש במה בעויח הוא שלו והדבור העניה הוא
 לו יש כי עוות בו ואין חם־ון בעל הוא בפנימיותו

 פי׳ כסופים תכמיס רש״י וו'ם הכסף מצל שהוא בושה
 במתאוים תאוה ולשון .כנ״ל מדע כבלי שהם בושה לשון

 אמר מה לרש״י קשה דהנה כנ״ל אדם מכל ללמוד
 מא חכמים שהם ידעו מנין . חכמים אנשים לכס הבו
 ומצין צנועים שהם ובודאי חכמה צנועים ואת ב כת

 חכמים שהם וה3 שניכרים כסופים פרש״י לוה .ירעו
 בל״ו כי כנ״ל אדם מכל ללמוד ותאוה בושה להם שיש
 שאומר דמשניבמסכתא רבנן עבדי מילי בתלת ארו״ל הא

׳ יודע אס אף א׳ מסכת רק יכיל שאינו  וע״ר מסכתות נ
ע:״ל כלה מס׳ אפי׳ שיודע ת״ח איוה

 ופרש״י צרו ובין כו׳ צדק ושפטתם אחיכם בין
 אף ד׳׳א דברים עליו שאוצר דינו בעל וה

 צריך לצור בא א׳ שאס על והעני! עכ״ל דירה עסקי על
 עמהם להתחבר החושבים לב על ולדבר דברים לאגור
ר ואוצר גרות וענין  לחמו כקץ אוגר וו*ש הוא ה׳ דנ

 צר כמ״ש הגרות מדות על מורה בזה .כו׳ משכיל בן
א בארץ חנכי  תיראו לא פרש״י איש. מפני תצודו ל
עכ״ל ז בקי אוצי לשון איש מפגי דבריך חכניס לא ד׳׳א

והטמ



לצבידבחםת צמח
 יראת מפגי דברי\ מכצינז לפעמים כי ן»א א׳ ,

 להם טובים דברים לאגור צדך ולפעמי׳ .התושבים
ה׳ להתחבר מ  נר אני שאמר שלא כך עניינו ובכאן ע

ת א  בא האחר בי וילןויים התושב את אשפוט ואיך ב
 המשפט כי איש מפני תנורו לא לז״א . שפוט וישפט לגור

 גרים הן שוין כולם והם אתה אלהים ואצל הוא לאלהים
 כמ״ש עמדי אתם ותושבים גרים כי כמים תושבים הן

 ריל ,תושב הריני תרצו ואס גר אני תרצו אם אברהם
 באמת הגר הריני גרים בבחי׳ להיות אתם תרצו אס

היו  שנא׳ הדין מן ואטלנה תושב מדני לאו ואם .בעו
 באים נפסד האדם כי היא כך באמת כי כו׳ לזרעך
 כו׳ ותושבים גרים כי השי״ת אמר וכן .במין וקייס

 מחזיקים אדם בני ואם .ובעוה״ב בעוה״ז ית׳ הוא כי
. גיכ ית׳ הוא מתראה אזי לגרים א״ע ה״ז עו ב ר מוג  כ
ת לא כמ״ש זה עם זה להיטיב הגרים ודרך ל  את ת
 בארז אנכי גר דהמע״ה וז״ש כו׳ הייתם גרים כי הגר
 א״עבפניחבירו להסתיר המושב דרך כי כו׳ תסמר אל

 חביריו לפני דבריו מסתיר אינו וגר
 נשאך אשר כו׳ דבר חסרת לא הזה ובמדבר

 הזה ובדבר בנו את איש ישא כאשר
 גדלתי בניס כתיב כו׳ אלהיכס בה׳ מאמינים אינכם

 מאנשי אחד איש על בתו״ה שכתוב ע״ד כו׳ ורוממתי
 לביתו ויאספהו עליו וחמל במדבר תינוק שמצא מחסד

 שהשכיל עד הטוב׳ בכל עליו והתנדב וילבישהו ויגדלהו
 ההוא האיש חמל ואח״כ טובותיו דרכי אופני והבין

 עליו רחמיו ונכמרו שונאו ביד שנפל א׳ אסיר על עוד
 לתינוק בו היטיב אשר הטוב במקצת לו והטיב ויוציאהו

 התינוק מן יותר האיש נטובות מכיר מאסיר והיה .הנ״ל
 שהכרתו בעת והעוני הצער מן שיצאו ומשבח ומודה
 איש ואין כו׳ נערותו מימי רגיל הי׳ והתינוק . נמורס
 יותר התינוק של והטובות שהחסר מסתפק שכל מאנשי
 ויותר יותר וההודאה השבח בהתמדת חייב והוא ויותר

 בטובת אדם שהתגדל מחמת הבורא •כטובת הענין כן
 הן עצמות הטובות כאלו וסוברים בהם והתגלגלו ה׳

 פסח בדרוש וע׳ עכ״ל ית׳ לבורא בו מודים ואינם להם
 איש כו׳ ריקם ה׳ פני את יראה ולא בפסוק בזה מ״ש

 בודאי שזה אביו שמגדלו הבן וכ״ש ע׳ש ידו כמתנת
 מחמת כי בן לא ובאמת אביו של ובכבודו בשבחו מחויב
 מנערותו ורגיל אביו לו שמחויב אומר הוא בן שהוא

ב קדושים בזוהר ועיין .בהטובותהאב ומתגלנל ףפ״  ד
 על אב יכבד בן אדוניו ועבד אב יכבד בן וז״ל ע״ב
 אבא בכבוד הוא מצווה אבל אגרי׳ לקבל דלא מנת

 ואמא אבא ליה יכתוש צוויה למעבד בעי לא ואי ואמא
 ב״דכופין ברארברבא הוי ואי כרחו בעל דיעבר ער
 סורר זה בננו ביה כתיב מה למעבר בעי לא דאי ליה

ע״מ דמשמש עבד אבל כו׳ בקולנו שומע איננו ומורה

קטו
 מגו לי׳ אעבר אמרי דרביה ציוויה עביד לא אי לק״פ

 הכי למעבד יכול הוו רלא מה אחרא ואטול ביתיה
 בניס וז״ש ע״ש כו׳ יקטול או ציוי׳ יעביר או אלא לברי׳
 הוו לא ואפי׳ בכבודי שחייבים א׳ בחי׳ ר״ל כו׳ גדלתי
 ואפי׳ גדלת״י וזה בכבודי חייבים הי׳ גדולי אלא בניס

 ממאסרו שהוציאו הנ״ל אסיר איש כמו אלא גדולים לא
 אלו בבחי׳ ר״ל והם ורוממ״תי וזו בכבודי חייבים היו

 ודוממים גדולי׳ בניס והם בטובתי שהורגלו מחמת אדרב׳
 הנ״ל הפסוק פי׳ וזה זה לו גרמה אלו ובחי׳ בי פשעו
 עיי פי׳ כן׳ בנו את איש ישא כאשר כו׳ נשאך אשר

 מאב בטובות שננתנלגל בנו עם כאיש עמכם שהתנהג
 שבם לו ליתן רוצים אינכם ר״ל כו׳ אינכם הזה ובדבר

 טובתי פ׳ הרד״ק פי׳ ועד״ז זו האמונה על והוראות
 עליך מוטל אינו לי עושה שאתה הטובה ר״ל .עליי בל

 לקדושים .מאתך חסד הכל אלא כדאי אינני כי לעשות
ז אשי אי  :עכ״ל לקדושי׳ אלא טובתך ראוי׳ אינו המה כ

ת ב ר מ  כו׳ בס תחגר ואל תצור׳ אל עמון בני מול ו
 להם יקראו והעמוניס כו׳ רפאים ארץ

 אל כו׳ לו והתחולל לה׳ דוס בתהילים כתיב .זמזמים
י כו׳ תתחר ״  א׳ שעה שוהין היו הראשוני׳ שארז״ל ע
 מענייני המתשב׳ את להפשיט כדי פי׳ כו׳ התפלה קודם

תאבזוסרהאיעלמא העליון בעולם ולהדביק׳ עוה״ז אי  ו
 ולעשות א״ע להחליף האדם וצריך דאתי רעלמא בהיפוכא
 תשתיק ר׳ל לה׳ דוס וזהו דאתא עלמא כעין מחשבתו

 לשון ר״ל לו והתחולל א׳ דבר על מחשבתךסתעמוד
 מטבע על א״ע ותחליף שמחלל מטבע וחילוף חילול

 במצליח תתחר אל אח״ז וז׳ש בתפלה חכמים שטבעו
 שאין ר^אוי מן כי ר״ל .מזימות עושה באיש דרכו

 לפעמים כי תמיד עוה״ז מענייר דבר שום לחשוב לאדם
 השי״ת רוצה אס אפי׳ בטלים שמחשבותיו במזל שהוא מי

י הוא גורס אזי טובה לו להשפיע  כטובה חושב שהוא ע׳
 את מדחה הוא בטלים מחשבותיו שיהיו ומזלו ההוא

 מגעת היה בה חושב היה לא ואם מעליו ההיא הטובה
 שמחשבותיו זה להפך שמזלו במי מקנא שהאדם רק עליו

 אל וזהו . דוקא לחשוב הוא גס רוצה ועי״ז מתקיימים
 שעושה ד״ל מזימות עושה באיש דרכו במצליח חתחר

 שז״פ ונ״ל כנ״ל בו תקנא אל שבלבו המזימות ומתקיים
 מחשבות לו שיש במי תקנא שאל ר״ל מזימות עושה באיש
 התשובה המעכבים דברים מך״ד א׳ שזה ורעות רבות

 שתשתיק לה׳ דוס רק רעה מחשבה בעל שהוא מי
 חשובין חב״ד דסייט הג״ר כל ויהיה לה׳ מחשבותיך

 אחדותו רק אחרת מחשבה שוס תחשוב שלא ע״י כאתר
 והנעבד והעובדא אתה תהי׳ מצוה עושה וכשאתה ית׳

ת׳ אלהותו חלק אתה כי א׳ אחדות  כמו והעובדא .י
 תפלין מניס הקב״ה וע״ר .במציתיו קדשנו אשר ע״ד כן

rמב תייחד אתה ועי״כ ב״ה השי״ת היא והנעבר
«י3ן«ג



לצבידבריםת צמח
 ועי״ז .מצ״ר ה״ל! הניצוצות ומוציא לי&ופpe ומגרד
ג חיות דברים ג׳ עצמו על הארס ממשיך ענו ת  ו
 וז״ש בו׳ תהיה והסהמה ע״ד החכמה מן חיות סמ״חה

ל  בחיות המצות שיעשה בהם שימות ולא בהם וחי ח״
 המיתה מן pחל שהוא ובעצבות בעצלות ולא ובזדוות
 אהבה נעמת ומה יפית מה ע״ד מצוה של ותענוג

 : ידוע מצוה של ושמחה בתענוגים
n n S S D H ע״ר כנ״ל כו׳ עון כבד פס חועא גוי הוי 

 גוי שם וז״ל יהודה גוע בפ&ר שכתוב
 ובאות ג׳ באות ע״ש גו פן ונשאל רבים גופים ערינו

 ואין חשוב רב מהמון כי חשובות לשון עם כחוב ע׳
 עפמוהו לא ארויס ומלשון מניינו מצד למעע חשיבות

 אפי׳ אוי לצעוק יש ר״ל חועא גוי הוי ח״ש פ״ש כו׳
 מחמת כי שוגג חמא וחועאים רבים צופים שמם גוי

 עם כ״ש לא ־ זא״ו להוהיר להם היה ראוי רבים שהם
 חשובי׳ הס נפשם מצד כי חשיבות לשון שהוא מון כבד
 וכ״ש מזיר כ״ש לא מאד להם חמור חטא ואפי׳ מאד
 משחיתיס. בנים מרעים מזיד שמא עון כבד

 )רע הס והלא מרעים זרע קוראם האיך האלשיך הקשה
 הוא מע׳ מרעים שמלת ונ״ל ע״ש ויעקב יצחק אברהם

 שהמוציא במקובלים שכתוב וע״ד רעים מן בלומר שפוש
א זיל  לבטן נבנם הזרע שאין מחמת מאוד חמור מ
 בפרורא דאזלת הרשעה לבטן רק הייחוד נגד שהוא נוק׳

 באריכות. בדבריה׳ ע״ש כו׳ פשחיתיס בניס מוליד ועי״ז
 שאתם הוא המזיד ועיקר מזיר שהוא עון כבר עם וז״ש
 אברהם בני אהובים רעים מן זרע ר״ל מרעים זרע

 אופו ומן העליק ייחוד על הרמוזים בנ״ל ויעקב יצחק
 אלא אפשר בלתי וזה בתמיה משחיתים בנים יולדו הזרע

 משחית׳ לבנים אתכ׳ זאת עשתה שלכם הרעה סהבמיר׳
 ר״לא״ת ה׳ את עזבו במזיד עון כבד עם אפם ולק
 נאצואת .עזבו משם שנתהוו העליון הייחוד שהוא ם׳

 הזרע את מקדש ישראל שהיה מה ר״ל .ישראל קרוש
 שכתבתי ע״ד אחור נזורו שלימה מטתו שיהיה בנ״ל

 של קופה אא״כ הצבור על פרנס ממנין אין למעלה
 אותן שהם דייקא מאחוריו ר״ל מאחוריו לו תלוי׳ שרצים
 בו ולא מאחוריו תלוי׳ הס אזי נפשותם ונאבדו שחטאו

 שהם אהובים רעים זרע מן אתם ובאמת בנ׳ל ע״ש
בפנים פנים מבחי׳

לחליובל כו׳בלראש סרה תוסיפו עוד תוכו מה
 ע״י ממשיבין הראש לכאב כי הענין .דוי לב

 ועי״ז הראש לאחורי המוחין והמותרות הכאב פרפאין
 כשכואב ויצה״ר יצה״ט באדם לבבות ב׳ יש וכן מתרפא

 וז״ש היצס״ט ומתרפא להיצה״ר הכאב ממשיכין ביצ״ט
 ההכאה ע״י מחויב והי׳ בו׳ תוסיפו עוד תוכו מה על

 בל בי הוא בן לא אבל היצה׳׳ט שיתרפא היצה״ר כאב
:דף לבב

א ף א ב  תפסו .צערו על נתפס אדס אין ארז״ל ו
 כי והוא א׳ דבר עוד לרמוז זה לשון רז״ל

 להש״י בהם לעבוד צריך שבאדם המרות כל בי ידוע
 מוציא אזי גשמים דברים אוהב אס אהבה במרת למשל

 המרות בכל ובן .זה על ונתפס הטומאה אל הק׳ מן
א כן האמינ  גשמיים דברים על א״ע מצער שהוא מי הו

 דהיינו הק׳ אל הצער אח להביא לו שהי׳ זה על יתפם
 נתפס שאין רז״ל השמיענו בידוע וישראל השכינה גלות על

 לאבל דיו רז״ל וז״ש הצער לו די בי מעלה של בב״ד ע״ז
 הקדושה מן אינו הצער מדת בי והטעם באבלו שיעמוד

 ואינו במקומו וחדוה עוז לפניו‘והדר הוד אדרבה כי
 וזשרז״ל נתפס אינו לבן הקליפות אל הקדושה מן מוציא

 לישראל דיין וז׳׳ל שם פרש״י באבלו שיעמוד לאבל די
 דעת וזה עכ׳׳ל נגאלים תשובה בלא אפי׳ גלות צער

 תלוי הדבר ואין בו׳ הקיצין בל בלו אסר ורב שמואל
 אל מהצער להחזיר שצייך ור״ל ומע״ט בתשובה אלא

 ופי׳ השורש אל רכל להשיב חשובה וזהו בנ״ל הקדושה
 ועי׳׳ז עונות מכפר האבילות כי הידוע ע״ד לאבל די

 האבילות לו וגרס לבניו מיתה גרם שהוא מה נענש אינו
 מכפר והגלות הצער כן באבלו שעומד מה לו די כי וכיוצא

 לפי כפולה נחמה ישראל יזכו הנ״ל רב ולדעת להן. ודי
 נחמו נחמו וזהו בדל הצער על גס א״ע לצער שצריכין

 גס לכן חטאותיה בבל כפלים ה׳ מיד לקחה בי בו׳ יאמר
 תלוי הדבר אין שאמר רב לדעת והנה בכפלים. הנחמה

ט בחשובה אלא ע׳ מ א הלא קשה ו הי ט ע״  היאהתשוב׳ מ
 תשוב״ה אך מע״ט התשוב׳ עיקר שבאמת הענין אך

 אןז בי ג״ב צריך הספד בכיה ואפר שק תענית ר״ת
 עצמו שיסגף לזה צריך מ״מ לכפר מתוייב הגלות שעול

 ליתיב שארז״ל כענין הגלות אריכות לעצמו שגרס על
 שמענישי׳ דברים בכמה במקובלים וכמ״ש לתעניתו תענית

 דיו בזה אמרי׳ ולא לבניו מיתה שגרס על האדם את
ה על וז״ש באבלו שיעמוד לאבל  מם על ר׳׳ל תוכו מ

 לכם נחשב שחובו בזה בי לתשובה אתם צריבין שחובו
 העוונות על העונש אס דהיינו ומפרש סרה תוסיפו עוד
 ובל עונש הראש סלי הגרם על צריך לחלי. ראש בל הי׳
 מתום בו אין רמש ועד רגל מכף לפ״ז ולבן דוי לבב
 הדבר אין ולכן שיעור להם שאין דברים אלו כי בו׳.

• ומע״ט בתשובה אלא תלוי
ה כ י  בפרש׳ עד״ש כו׳ נאמנה קרי׳ לזונה היתס א

 אמח זרע בולו שורק נטעתיך ואנכי בפ׳ משפטים
 אצל נאמנ׳ אשה במו נאמנה קריה שהיתה ע״י כאן וז״ש

 ומכת תזנה שלא משמרה אינו חשודה שאינה שע״י בעל׳
 אין עי״ז בה ילין צדק משפט מלאתי מזנית. היא זה

 הורגים והס לבטח. ושוכב ורציחה ההרג מן א״ע משער
 וז״ש . זה גורם ביי עצמו והצדק המשפט נמצא אוחו

בם שמים והצדק שהמשפט מפעיל ל׳ מרצחים ועתה
מפעיל



הטזלצבידבריםצמחה׳
 אמרתי פיניך. כבור ואצרוף טליך ירי ואשיבה זה. מפעיל

 וטלו זכאי כולו בענין משפעים בפ׳ ג״כ הנזכר ע״ר
 ואנקמה מצרי אנסס הוי חייב שכולו אלו על וז״ש יב1נ

 סיגיך כבור ואצרוף אמר זכאי שרובם אלו ועל מאויבי.
 כדי לגמרי מכם הרע את שאפריד בדיליך כל ואפירה

 שפרשתי ע״ד עליך יד״י ואשיבה וז״ש זכאי. כולו שתהא
 היא שהימין פי׳ אויב מפני ימיע אחור השיב פפור!

 ראויי׳ אינ׳ שישראל עכשיו לישראל חפד להשפיע הפשוע׳
 . פנים בבחי׳ ממנה האויבי׳ יינקו שלא כדי אחור השיב
 אמר וכאן ע״ש ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם וז״ש
 מהאויב פחד שוס אין לכן מאויבי ואנקמה מצרי אנחם הוי

 ידי ומ״ש עליך ידי ואשיבה לזה פנים ממרת שייניק
 ולדין לחשד פנים לב׳ הימין שמשמש לפי כי ימיני ול״ק

 תדע אשר כדרכיו לאיש ונתת שלמה כמ״ש שבחפד
 ואצרוף .הנכרי אליך יקרא אשר ככל לנכרי אבל לבבו
 בדיליך כל ואמירה לזכיות הזדונו׳ שיתהפכו פיגיך כבור
 בין מבדילים שהם לאותן ור״ל ראשו את להמיר לשון

 רישי׳ כמו הראשים מהם יופר שבשמים לאביהם ישראל
 כבראשונה שופעיך ואשיבה כידוע דיצחק בעעפי׳ דעשו

 הבירה שהיא לשורשו הכל שיוחזר שר״ל כבחחלה ויועציך
 וחיצון עול שום ואין צדק המשפע מקום ושם הבני׳ אם

 וזו הרשע שמה המשפע מקום שעתה כמו משם יונק
 שהי׳ כמו ראשונה ה׳ היא כבראשונה שופעיך ואשיבה

 שהיו כמו כבתחלה ויועציך ראשונה בה׳ השופעים
 עצה לי בינה אני כמ*ש הבינה שהיא בהתחלה היועצים

 גם כידוע קודש למקראי תחלה ע״ד תחלה ונק׳ כו׳
 בדרך או מנה מתערין דינין ולכן קשות ההתחלות שכל
 בשם אחרונה ה׳ היא כבראשונה שופטיך ואשיבה זה

 דינא ששם אחרון ואני ראשון אני ע״ש רחשונה ונקרא
 הכליות ששם ראשונה ה׳ היח כו׳ ויועציך דינא רמלכותא

 אח״כ כידוע לז״א מוחין שמשם דאמא שהואנרי״י יועצות
 שוס שאין הצדק עיר נאמנה קרי׳ הצדק עיר לך יקרא

 מהזוהר ידוע כי נאמנה קריה מסך יונק וחיצון עול
 דכד עלמא בך איברי לא הקב״ה וא״ל עאלת ש שאות

 על רומז ש׳ שאות וידוע שקרא אנת ק״ר בך מתחברן
 בה שמחחברין אף ולכן בה שורה י״ה שש ושבת שבת

p׳Y במשפע ציון ואז שקר שם ואין י״ה ק״ר הצירוף אזי 
ה יש לציון כי תפדה  בעונותיהם שנחרבה ישראל על עענ

 לישראל ויתן . לזה וצדקה לזה משפע הש״י יעשה ואז
 לה שיהי׳ כדי כידוע מדיני׳ הצדק את להמתיק צדקה

 שצייכין מה ר״ל ושביה וזו במשפעה לציון להחזיר מה
 הש״י להם שיתן הצדקה ע״י בצדקה. לה להשיב
 הש״י עדשז״ל בצדקה ושבי׳ חסדה במשפע ציון באו״א

 ציון בת עונך תם ועז״א ואבני׳ עצים על חמתו שפך
 במשפע. ציון וזהו סעאו. ישראל רק חעאה לא היא בי

אבל שמאה. ולא הואיל ציון שתפדה נותן העשפע ר״ל

^ צדקה ישראל עם הפיי שיעשה ר״ל בצרקה ושביה פ י  ו
 שאומוי הרמ״ע. בשם מאויבי ואנקמה מצרי אנחם הוי

ת׳ הוא  ולא צרימו ינכרו מאשר להנחם שאצערן■ הוי י
. ולא עשו שהה לומר יתגאו אס אקפיד  ואנקמה אני
 יפורש ולפיד עכ״ל. אותי המכעיפים ישראל הם מאויבי

 עושים רעות ששתים פי׳ ט׳ אגור אויב כעם לולי פ׳
 נקרא וזה אותי מכעיסים שהם מה ומלבד שחיז ישראל

רמה ידינו ויאמרו צרימו ינכרו פן אגור עוד אויב. כעפ
‘ זאת כל פעל מ׳ ולא

ואתחנן פרשת
ן ^ ת א ם חנם מתנת אלא חנון אין פי־ש״י ל  אעי
 שכתוב ולפי ט׳ במע״ע לפלות לצדיקי׳ שיש י

 עד״ש חנם מתנת ממנו בקש אחין אשר את וחנותי
 הב׳ והעדה וז״ל פפ״ו אלהים עבודת שער חו״ה בס׳

 במחשבת׳ ויעלה עליך הבורא חסד מבין שאינך מפני
 היטב וכבר עלי׳ בבקשתך אלא הטובה אל מגעת שאינך

 תשכל לא ולמה יודע שאינך ובמה שתדע במה לך
 עניו על קשה ולפ״ז ע״ש בתחלה זאת כל לך עשה מי

 במפרשים באריכות הוא והתי׳ עוה״ז עניני על תפלה
 לחיי ידה על להניע כדי שעה חיי על מתפללים שאנו

 שהתפלה העיקר והתי׳ מע״ע לעשות שנו^ כדי העולם
 ובעטרנו בשבילנו התפלה ואין ויחוד דביקות רק היא
 צרטס ושאר רפואה או פרנסה בל׳ שנתקן מה רק כלל

 על ההשפעות אלו כשמשפי׳ הוא העליון שנ״ר מפני
 להתפלל אנחנו צריכין לכן עי״ז ייחודים ונעשה העולם

 .זו להשאלה המגע הייחוד שיהי׳ כדי הכונה והעיקר כן
ת תפלה בשום אין לפי״ז נמצא  נקרא וזה כלל. עצמט טנ

 מתנות להם שיפן מהש״י שמבקשים ר״ל חנם מתנת
 שפרש׳י וזה נפקותא שוס בזה לסם ואין לו צריכים שאין

 שיוכלו ר״ל העוביס במעשיהם לתלות לצדיקים שיש אע*פ
ט לעשו׳ שיוכלו כרי א׳ תירוז ר״ל התי׳ ע״ר להתפלל ע׳  מ

׳ מבקשים אינם עכ״ז כנ״ל  את וחנותי שא׳ל ולפי ט
 כך הוא שהפי׳ ר״ל חנם מתנת ממנו בקש אחון אשר

 אני כ״י אחון אשר את דבר שמבקש לאותו וחנותי
 כ״י אני ארחם אשר את דבר שמבקש לאותו ורחמתי

כ הנ״ל. ע״ד  ממנו בקש שפיר אמר לכן לו אסון ע׳
ר אחון אשי את וחנותי א״י כנ״ל חגם מתנת  אל ע׳
 וחמתי וזה כו׳ הזה החיל לי עשה ידי ועוצם כחי תאמר

 ויודע שמכיר ר״ל . אחון אשר את בו אני שיודע למי
שר ויודע מניר שהוא לאותו שאניחוננתיוורחמתי  אתא

ארחם
ה ת  משה ויחל עריש כו׳ עבדך את להראות החלות א

׳  אלא מקנא כלום משה שאמר המדרש וע״ר ט
׳ בפכם מכם מעלה של פנים כ״י משה עשה נמצא ט

למול
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ש למל ד והוא גשמים מוריד אסה גמי ד  כו׳ מללין מו

י את משה ויסל «"ש הנ׳ל גמדרש מזכר  אלהע ה׳ מ
 שמשו העבירה על יס׳ בשניו קנא שלא כלומר מלי״ן ל׳

 רוממותו לפי כלומר התלות אתה כאן יאמר ועד״ז ישראל.
ה יח׳  ובאמת ית׳ לו לעברם אומנו מושה שהוא מ

 שהוא מה וגם כלל עצמו לצורך לעבודתינו א״צ שהוא
 לפנינו ומתפאר הסזקה ידו ואת גדלו את לט מראה

 הוא ומלין כ״י מעלה של ככור אינו זה ואפר עפר ב״א
 הוא שם גדולתו במקום כי הקודש עהרת על שנעשה

 הענוה בעצמו זו גדולתו לנו שמראה ומה עטמנותו
 וזה עבדך את להראות כניל חולין ל׳ החלות אתה וז׳״ש

 להראות ועוד ואפר עפר בעבד שרוצה ית׳ לו ענוה
 לזה ית׳ ענותנותו ממרת כן כמו שזה כו׳ נדלך את

ר׳ מלפניך לבקש לבי לי ערב עי  שלא שנשבע אף נא א
 הגדולה וכלל סומך אני ענומנומך על כי כו׳ תעבור

העטה במרת החזקה והיד
ב ת  אשר ואידך הכא במסורה ב׳ החלות בעה״ט ב

 עד״ש וניל הוא מ״ש ע״ש כו׳ נפול לנפול החלות
 מחורבנה אלא צור נתמלאה לא החרבה אמלאה רז״ל

 בגדול׳ ישוו לא יאמז מלאום ולאום על שפרש׳יי וכמו כו׳
 את כו' להראות המלות אמה וז״ש נופל זה קם כשזה
 אומה לקום דקרושה הסטי־א התחילה הרי כו׳ גדלך
 כו׳ לנפול החלות כאשר וזהו לנפול הסע״א המחיל העת

 הסטרא קיימת כי החילות בל׳ וחפקי׳ בהמן הנאמר
ד נגמר ולא התחלה הי׳ דקדושה  כי . במהרה לע״ל ע

 קימה יהי׳ הנפילה ואחר נפילה הי' ההיא הקימה אחר
ס א אבל קמתי נפלתי כי כמי  החלות כאשר אמר בסטי
 הנפיל׳ ממקים הסט״א התחלת כי מפול נפול לפניו לנפול

פער׳ בנפילה כהתחלה מהי׳ והנמר לי״ח כידוע ק׳ ונ  ד
כ קמתי נפלתי כי  כו׳ החלות אתה כההתחלה הנמר נ'

 ובארז בשמים תל מי אשר אח״ז וז״ש כו׳ נדלך את
 שלמעל בשמים אל מי אשר ר״ל כו׳ במעשיך יעשה אשר

 גבורה שמהי׳ וכגבורתך כמעשך שיעשה מסע״א היונקי׳
 היא ר״ל מקום היא ה׳ ועצת וזו נצחי וקיום נצחיות

 לבו מחשבות תעמוד לעולם ה׳ עצת וז״ש מקום לבד
 זה בדור נפילה הקימה אחר שתהי׳ אף ,ודור לדור
 הוא ויהי אמר הוא כי וזה .שאחריו בדור קימה תהי׳

 מאמרו׳ שבי׳ במ״א עד״ש אמר הוא כי פי׳ ויעמוד ציה
ד מרופפים השמים היו באמירה שנברא וע״י נברא  ע

 מה ולכן . כמשרז״ל ונתחזקו דברות יו״ד את שקבלו
 הנפילה על רמז . ויהי כ״י רכה באמירה אמר שהוא

 בס' וכמ׳׳ש צרה אלא אינו ויהי שנ׳ כ״מ שארז׳ל במו
 כמו נהיה . לנפש מערב נהי׳ מאוה וז״ל לר״י שע׳׳ת

 תאוותו אדם ישבר כאשר כי ונחלתי נהייתי מל׳ נשברת
 כי לה ומערב הנפש מצליח בזה המותרים בדברים

ונפילה. שבירה מל׳ ויהי מ״ש וכן סס. עב״ל ידו גבר הסכל

 ובצווי בדבור שמחזיק מה ר״ל ויעמוד. צוה הוא אבל
 במיכה כתיב והנה נצחיית וקימה עמידה בודאי ויעמוד

 ה׳ בחושך אשב כי קמתי נפלתי כי אויבתי תשמחי אל
 לא אלמלא קמתי לא נפלתי אלמלא וארז״ל לי אור

 אם אדרב׳ וקשה עכ״ל לי אור הי׳ לא בחושך ישבתי
 . ועומדת קמה היא כי לקום צריכה אינה נפלה לא
 דהיינו לקימה נפ'לה בין ממוצע דבר שיש הענין אך

 קימת כי בטבעיות והענין ו1מעצ: שוכב שאדם שכיבה
 מן אדם וקימת גדול בעצלות הוא השכיבה מן האדם

 מן כי והענין מאוד גדול במהירת היא הנפילה
 כשנופל אבל ממנה. הקימה מעלת מכיר איננו השכיבה

 לא אלמלא וז״ש הנפילה מגרימת הקימה מעלת מכיר
 לא אלמלא הזמן תירמות משכיבות קמתי לא נפלתי
 החושך ובין האור בין אלהי׳ ויברל רז״ל ער״ש כו׳ ישבתי

 והבדיל בערבוביא משתמשין וחושך אור שהי׳ מלמר כו׳
 ארם הי׳ לא בערבוביא משתמשי! שהיו כ״ז נמצא כו׳

 שהבדיל ע״י אבל החושך גריעות ולא האור מעלת מכיר
 ע׳י האור מעלות אדם מכיר אזי החושך מן האור

ת  אור הי׳ לא בחשך ישבתי לא אלמלא וזים החשך גייעו
 כו׳ החשך מן אור ויתי־ון וז״ש לי.

ת ו א ר ח  חד במסורה נ׳ בעה״ע כ׳ עברך את ל
 את והשרים העמים להיאות ואידך הכא

ת: ואת צ׳ כו׳ יפיה  להשמידם בשושן נתן חשר הדת כ
 כשאדם כי ונ״ל ע״ש כו׳ אסתר את לו־להראות נתן

 גדולת וישכיל שיבין כרי מהש״י שמקבל בהטובות מכוין
מי עליו שמו ורוממת א  נרלך את עבדך את להראות נ

ס לה־אות כרי בהם מכוין אס אבל ׳0  שהם העמי
ת ט כי יפיה את והתאות הקליפות  אז א ה מראה י

ה שהש״י כו׳ אסתר את להראות כו׳ אשר הרת כתב  בי
 מדה כו׳ אסתר הסתיר ואנכי כמ״ש ממט פנים מסתיר

ר פנים שהסתיר על כנ״מ כי ה  עליוני׳ פגים בטובת ^
ה ת ע  אשר המשפטים ואל החקים אל שפע ישראל ו

פי׳ כו׳. ו תח למען לעשות אחכם מלמד אנכי
 ע״מ ללמוד אם כי אתכם מלמד אני לבד ללמוד שלא

 עשיתם. כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם לעשות
 וכן כו׳ עולה הקריב כאלו טולה בפ׳ העוסק כל ע״ד
 גדול התלמוד שארז״ל שזו בסיי וכמיש התורה בכל

 שעיקר והטעם שעש׳ כמו שנחשב ר״ל מעשה לידי שמביא
 בחכמ׳ כולם כי ע״ד לעשות בלב והקבלה המחשב׳ היא

 :תחיו למען וזו בעלי׳. את תחי׳ והחכמה משיח
 ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם

ס לעיני  חכם עם רק ואמרו כו׳ העמי
 תשכח פן מאוד נפשך ושמור לך השפר רק כו׳ ונבון

 שיש ידוע כי . אלה הפסוקים המשך כו׳ הדברים את
 אם כי שחננו מהחכמה לקונו ההחפחרות לחת לאדם

מסתלק׳ החכמ׳ בה ועמגאם בהמכמם א״ע מתפאר הוא
ט מ מ



צמחה׳
 ממנו מפתלקח חכממו הול! מכם אם ״לfרBכמ ממנו
 רוס. ׳p( הש״ת שמדש ידוע כי והטעם ששוכמה וי״ל

 הכלי 'rP מאוד וחזק גדול בכלי דום טפחין אס ועד״מ
 וחלושה קצרה מכלי ואס בתוכה שנופחין מה כל מקבלת

 מדבק כשאדם והנמשל בה. הנפיח׳ מחמש מתבקעת מזי
 ומתפאר הש״י של היא מדבר שהוא והחכמה להש״י א״ע

 בריח בס׳ כמ״ש ממנו מתפשט כזה גדול שאור בהש״י
 שהמאור עלמא רבון מה הראשונים חכמיס שאמרו מנוחה

 גדול בהתפשטות היא שלו הכלי אזי ממנו מתפשט כזה
 אזי א*ע מתפאר אס כן ולא החכמ׳. כל לקבל ויכולה

 עניו וזו ממנו החכמה כל ויוצאת ומחבקע׳ חלוש׳ הכלי
 ואמרו כו׳ חכמתכם היא כי «״ש שמחיאה ע׳׳י השכחה

 ויבואו בה יתגאו פן הכתוב וחש כו׳ ונבון חכם עס רק
 פן מאוד נפשך ושמור לך השמד רק לז״א שכחה לידי

 עליו מעלה ולמה ארס בידי השכחה אין ולכאור׳ תשכח
 אך זה פסיק מן כמשז״ל בנפשו מתחייב כאלו הכתוב

 ישכחו לא וממילא יתגאו שלא האזהרה הענין
 המקים כל אח ישמעון אשר בבעה״ט איתא

 ערו״ה ר״ח כו׳ חכם ע״ס ר״ק ואמר״ו האל״ה
 הגאו׳ בחי׳ על למעלה עד״ש ול״נ ע״ש כו׳ מקו״ה וס״ח

ה ר״ת הוא ולכן ח״  שיאמרו בזה יתגאו אם להורות ע
 כמ״ש הערוה על כבא ה״ז כו׳ ונבון חכם עס רק עליהם

 מקו״ה וס״ח כולן העריו׳ על בא כאלו המתגאה כל ז״ל
 כמ״ש מהש״י הוא ההיא שהמכמ׳ ויודע מתגאה אינו אם

 שפרעה אף כו׳ שלום אח יענה אלהיס בלעדי יוסף
 שהוא האמת אמר יוסף כמוך ונבון חכם אין אמר

 ישראל מקוה כמ״ש שלו המקוה הוא הש״י אזי מהש״י
מן מטהר שהוא בשכר ה׳ ע בהו׳ א״ הג ח  ע״יהש״י ערו

 שיודעי׳ ר״ל מטהר הש״י כך מטהרכו׳ מקוה מה וזשרז״ל
 רמז ודרך מגבהות מטהרחם זה חכמה להם שהש״ינוחן

 הנ״ל ממלות בס״ח bשמסח ישבחנה באחור חכם מ״ש
 שהוא לאריות זנב הוי ורמז ה׳ ישראל מקו״ה ס״ת שהוא

 הנ*ל ר״ת שהוא לשועלים ראש תהי ואל כנ״ל הה״ח
י ת ו א  בארז אותם לעשוחכם כו׳ ההיא בעת ה׳ צוה ל

 היל״ל קשה לרשתה. שמה עובדים אתם אשר
 כי המצאה ל׳ הוא מצוה כי ונ״ל בכ״מ כמו לעשותם
 וחי כמ״ש חדשה בדיה מאז נעשה המצו׳ עושה כשאדם

 אוח׳ לעשותם ודש חי נעשה המצל׳ עשיו׳ שמשעת בהם
 כנ׳ל אותם שתעשו ע״י אחכם המצו׳ שיעשו כדי כו׳

 אלוה לו שאין כמי רומס בח״ל הדר רז״ל בדברי ואיחא
מה ובאיי ת׳ ודש אלוה לו שיש כעי דו  כאןלעשוחכסאו
 בארז אותם שתעשו ע״י אחכם המצו׳ שיעשו ר״ל בארץ

הי׳ ואז  שתקיימו המצו׳ שיעשו העשי׳ וזהו לאלהים לבם י
.בארז אותם

 אל אל כפים אל לבבנו נשא לפרש נקדים
כפים יגיע על מורם כפים מלח כי בשמים

קיו לצבי ואתחנן
 עובד שהוא עבודתו שיהי׳ וצריך בעוהיז האדם ועסקי

 כמ״ש עצמו מעשה שעושה כמו גדול בחשק הש״י אח
 לאי לצלויי קאים לאי ולא יומא כל טרון טעון במדרש

 ולעסקים לדברינו לנו שיש החשק ר״ל לבבנו נשא וזיש
 ככסף חבקשנ׳ אס כמיש כפיס מלח אליו שרומז שלנו

 שתעשו שלבם לעשיו׳ שוה שיהי׳ ר״ל לפשוחכס וז״ש כו׳
;בנ״ל וזריזו׳ וחשקו׳ בחריצו׳ אותם

י ; ט פי׳ . כו׳ אליו קרובים אלהיס לו אשר גדול גוי ו
ח׳ שהוא ע״ש נק׳ אלהים  ושאנו כלהכחוחכולס י

במי׳ שנק׳ וזהו וכחוחיו פעולותיו מצד יח׳ אותו משיגי׳
ס׳ הנזכר קרוב בסי׳ הוא רחוק ובחי׳ לר״ת הישר ב

ש העלנו׳  עבודסו מעובדים מהעם מרוחק שהמלך ע׳
 סיראוי מן מתרחק הירא כי יראה ועבודתו ע״ש שס וכנזכר

 מרחוק וז״ש כנדל הירא׳ אהבת מצד מחקי״ב שהוא רק
 פעולותיו מצר אבל ראי״ה אוחיו׳ יראה כי לי נראה ה׳

 לו אשר גדול גוי ומי וז״ש ממש קרוב הוא ית׳ ובחוחיו
 אליו קרובים בכחוחיו יח׳ שאלהי׳ ר״ל קרובים אלהיס

 קראט בבל בידהא. מלכא אקלירי דבל השכינה בחי׳ וזה
 בפסוק עקב בפ׳ לברוע״ל הקול אל אליו שנק׳ ר״ל אליו

: בו׳ תירא אלהיך ה׳ אח
ם י י ב ו ר ן  השי א־ לאדם קרוב מיני ב׳ יש הנה אליו. ר

׳ לכל ה׳ קרוב במ׳׳ש י א׳ ט עצמו הוא ו
 קרוב שהוא מה בודאי וזה עצמו אצל קרוב אדם ע״ד

א לכן אלהי חלק שהיא הק׳ הנשמה ע״י הוא לעצמו  הי
 הנפשיו׳שהיצ״ם מצד כן ולא ומיוחד מחובר ור״ל קרוב
 ובמעט . מחבירו חלק ומופרד מחולק הוא בהם נאחז

 קרוב אדם רז״ל שדקדקו וזה באפו נפשו טורף שהוא
ל בו׳ קרובו׳ מיני ב׳ נמצא הנשמה שהיא אדם בחי׳ ד

ט א׳ אחדו׳ הם ובשורשס אלהיח הס הנ״ל  מי עד״
ט להפרר רוצה אינו המלך אח אוהב שהוא מ אפי׳ מ
 איט ולכן א״ע גם אוהב שהוא על בודאי וזה א׳ רגע
 והתענוג השעשועים לו שיהי׳ ממלך מי להפרד רוצה

 נמצא זה. גורם המלך אהבת ובאמת המלך פני מראיית
 עצמו ואהבת המלך אהבת גורס הזה ההתקרבות

 באהבות פירוד שוס ואין שניסס ויבואו הס ושקולים
 לו יש אס אגל בשורשו א׳ הס הנ״ל אהבות וב׳ הללו

ד למלך א״ע ומקרב המלך מאהבת יותר עצמו אהבת  ב
אהבם הרי אחר לדבר או לנפשו ושבח מעלה לקבל א'  הו

 בני שט מוח אחרי ודש בטלה. וסופה בדבר התלוי׳
ל ה׳ לפני בקיבתם אהרן  לפני לעצמם. קרובים שמיו ד

ל לפניט ילך מל׳ ה׳ ד  לפט להם הי׳ עצמם שאהבת ו
 מי אבל וימותו ולזה הש״י מאהבת במעלה קודם ה׳

 אשוי גדול טי ומי נאמר עליו העיקרית היא שאהבתה'
חי׳ ור״ל אליו נךוביס אלהים לו ב  שהיא קרובהנ״ל ב׳

 ואסיה ר״לאזכם למולו כעש ואני מנביא ודש אלהוח
ש סש״י לפני פ למול ואמי׳ לכלום חשוב אינו שהוא נ

סמול



לצגי•ואחחנןצמחה׳
ד פ  * בהיכלו ולברןר ה׳ בגוטם להזוה מ

ר1 ן *  היא וההר פי׳ השמים לב עד נאש בוער מ
 מדת הוא ואברהם מר קראו אברהם ע״ד האהבה

 עד התלהבות באש בוערת היא הואח והאהבה האמבה
 בעולם בשמים הוא כאלו השמים אל הלב את שמגביה

מו הטלק שאלב  וע״ד בשמים אל כפיםאל אל ע״רנ
 וכמ״ש למעלה ולבו למעה עיניו שיהי׳ צריך המתפלל

במ״א פירושו  אלהיכסאשר ה׳ ברית את תשכחו פן לכם השמרו
 כל תמונת פסל לכס ועשיתם עמכם כרת

 0 עכיל לעשות שלא ציך אשר פירש״י אלהיך ה׳ אשרצוך
 לו נחשב עבירה עבר ולא אדם ישב חז״ל עד״ש וי״ל

 ובן לעשות נח אשר במקום וז״שאשרצך מצוה כעושה
 . בו׳ תעשנה לא אשר ה׳ ממצית א׳ ועשה מ״ש ע״ד

 רומן בענס תמלא וצחונך בהעתקו׳ עד״ש עוד ונראה
 כח נותן כזה כי ס הנש וביופי הגשמיות ביוסי יסתכל שלא

 אתה בזה וצופה מסתכל שאתה מה ר״ל וצפונך וזה לקלים׳
 כו׳ בענם תמלא וזהו ממנו ומתעבדות בקליפות בח נותן
 שלא ר״ל לעיניס כרותה ברית וזשרי״ל באריכות. ע״ש

 הדברים וחיות ברוחניות אם כי הדבי־יס בגשמיות להביע
 את חשכאו פן לכס השמרו וז״ש באריכות שם כנזכר
 הכרותה התקשרו׳ ברית אח ור״ל אלהיכס ה׳ בריח

 ר״ל פסל לכם וטסיחס החיור ברוחניות לראות לפינים
י  האלה הרשעים עיני במו חתם בגשמיות שחסחבלו ע׳

 הטומאה רות את בהסתבנוחס עצמה על מנושבים
 ר״ל .לבס תעשו לא מסכה אלהי אמר ועי״ז שס כנזכר

 וזו ומסכה פסל עושהו אוחו המדמ׳ שכח עצמיכס את
 תעשו שלכם והחיות א״ע לכס ר״ל פסל לכס ועשיתם

 ציך שבאמת ר״ל אלהיך ה׳ ציך אשר כל תמונת לפסל
ש והיינו הדבר בתמונת להסתכל אלהיך ה׳ ד  פ׳3 שס ע

 מדריג׳ הי' בזה אמנם שם. וז״ל חמונסך בהק־ז אטבעה
 וחיות רוחניו׳ רואה שהי׳ הנביאים מכל ניול מרע״ה
קין הגשמי׳ ה  פניך אחזה בצדק אני דהמע״ה כמ״ש נ
 אלהיס לו יהי׳ לא עדה״כ פי׳ תמונתך בהקץ אשבעה
 אינה תמונה בי .תפונה בל ראיתם לא בי פני על אחרים

 כשפתיו קורץ או בעיניו רומז כעין כ״א עצמיי דבר
 דבר דוגמת רמז אס כי עצמו ההוא הדבר מגלה ואינו
ד וז״ש . לילה וחזיון מחזה מל׳ הוא אחזה והנה  אני ח
ק צי  ואמר שכינתי׳ אנפי פניך לילה בחזיון פניך אחזה נ

 ביום שגס לפי תמונתך אשבעה דבהקיז משוס העעס
 חיות על רק מסתכל הייתי בגשמיות מסתכל כשאר

 מראות עיני העכר דהפע״ה וז״ש כו׳ דבר בכל הרוחני
ה שאין ש״מ עיני מראות שוא העבר אמר ולא שוא טנ  ה
 הרומרות הפיות ורק אך שיראה רק בלל יראה שלא

 באמת נמצא באריכו׳. ע״ם וסציני בגשמיו׳ ולא מפרמיות
אישא ובחקורס הדבר בתמונת להסחכל אלהיך ס׳ צוך

 םמתפ«ן אלהי כת והוא כלע״ש תמונת אתקריאת איהו
 ותמונת רס״א דף ואתחנן הזוהר וז״ל הדכריס. בבל

 נפקאכו׳ מני' דגופא תקוגא רכל בגין אקריהבי אמאי
 לא העולם ע״דכל צון־כף אשר בל תמונת א״י ע״ש

ם ובל תדא צוותא מל' לזה לציות אלא נברח בד  הד
 אלסיך: ה׳ צוך אשר כל תמונת וזו לצוותא לו הם שבעולם

ם ת ד ב ע  ואבן ען אדם ידי מעשה אלהיס שס ו
 ולא יאכלון ולא ישמעון ולא יראון לא אשר

 לא למם לדקדק ויש כו׳ ה׳ את משם ובקשתם יריחון
 כתב ובעס״ט אחרים. נב״מ במ׳׳ש אחרים אלהים אמר
 גם עב״ל. הס בעהרה ע״ז עובדי בח׳׳ל שישראל לרמז
 ושמיעה ראי׳ ננ^ו לפה גס אדם ידי מעשה ל׳׳ל קשה

 פה בתהלים כמ״ש ידברו לא אשר הליל וריח אכילה
ס מ׳ ידברו ולא להם ה  יהלט ולא רגליהם ימישון ולא די

על והנ״לדאפשר ע״ש שינוי יש עצמו בתהליס גס  דקאי
 בהעובדא ואין לבד גשמ־ות בעכדוח הש״י את העוברי׳

 ועבדתם וז״ש ותענוג שמחה ולא תבונה ולא חכמה לא
 ידי מעשה הש״י אח שתעבדו ור״ל קודש אליזיס שם

 ריל ואבן עז המישוש בחוש לבד בגשמי ור״ל בלבד אדם
 רק מדגישו שאינו ואבן בעז עובדא עושה שאדם במו

 םנ״ל האדם ידי דהיינו אשרלאיראון המישוש. בחוש
מו ע״ד לעובדו הראי׳ כחוש מרגישים אינם  וראו טע
שמעו ולא fוכיוצ שמעוןע״ד  ולאיאבלון כנ״ל כו׳ ותחי י
ה וע״ד בלחמי לחמו לבו ע״ד  . כנ״ל זכו חיים טועמי
 החוסים ונקע כנ״ל ה׳ ביראת והריחו ועד״ש יריחון ולא

 בהם שאין ריח טעם שמיעה ראי׳ שהם שבארם הרוחניס
 לבד הגשמי בחוש הש״י את שתעבדו אף אבל חרפה

 יגעתי בי .בו׳ ומצאת ה׳ את משם ובקשחס אעפ״ב
 ובבל לבבך בבל תדרשנו בי רק תאמן אל מצאתי ולא

 בדיקות בענין התשובה בשער יונה ר׳ ובמ״ש כו׳ נפשך
 והנה . ע״ש הלב כונת בפי המישוש חוש בחי׳ וז״ל סכין.

 עיניו שיהיו צריך המתפלל שארז׳׳ל מה לפרש אמרתי
 ר׳׳ל בעיניהם חכמים הוי ע״ר פי׳ למעלה ולבו למטה

 המכמ׳ אס להחכמה שישמשו באדם נבראו החושים כל בי
 בהחושים משתמש הוא אזי מצוה איזה לעשות מחייב׳

בן עינעוירא כמווישא המצוה לעשות האיך מ ד״ ע .  בו׳
 ובהליכתו לאביו להשיב רב געגועים לו והי׳ מאביו שנתרחק

 ותענוגים רבים ומעשים רבים חיילות ראה שובו בדרך
 שמעס ולא ראם לא והוא אביו לקראתו ששלח רבים

 שבל אף לאביו לו שהיה והדביקות החשקות רוב מחמת
 הוא וטועם ושומע רואה שהוא אותו רואים היו העולם
 הנ״ל בתענוגים טעם טעם ולא שמע ולא ראה לא נאמת
 ראי׳ וראוהו רואה ומיד תיבף אביו אצל בא ובאשר
 גנה בי נמצא . לקראתו מאוד ושמח עיניו כשני גמורה

 נתעלס החישיית שראי׳ מפני הוא מקודם ראה שלא
ה למחשכה פ גי 11הו אביו אס תיבף ראה שאפ׳ב ו עו

שעי^•



ואתחנן ה׳ צמח
 עוררחו עצמה והממםבה לראותו היתה המחשבה שעיקר
 בהבורא דבוקים האבות היו ועד״ן למקומו. החוש להשיב

 מחשבתם היתה הש״י אל שנוגע מה רק ראו שלא ית'
 עיניו וישא )״ש1 הצריכיס בהחושים להשתמש מעוררתס

 אלהים מחנה ויאמר ראם באשר ויהי וזו וכדומה וירא
 מאד דבוק היה והוא ראם חיך לו קשה שהי׳ ר׳ל זה

 מדת וזו ראם ולכן אלהים מחנה שזה לעצמו והוכיח בהש״י
 עליונים כהחושיס מזה להיפך הרשעים כן לא הצדיקים

 רואה עין ע״ד להחושים משמשים ומחשבתם למחשבתם
 הוי וזהו עיניהם אחר ומחשבתם לבם נמצא חומד ולב

 בראשו עיניו החכם נאמר ובצדיקים בעיניהם. חכמים
 המחשב׳ ולא בהמחשבה התקועה היא החושיית ר״לראי׳

 שאין רואה אינו מצדו העץ כי הולך בחושך והכסיל בה
ה בעצמו אור לה מ ק  היא והמחשבה לה מאיר שהאור ר

 נמצא מראי׳ אחר אלא מחשבה לו וכשאין המאיר האור
 צריך המתפלל וז״ש בחשך הולך ולזה לה מנין מראי׳
 אל לבבנו נשא ע״ד למעלה ולבו למעה עיניו שיהיו
 העינים מן למעלה שיהי׳ לבו את שישא פי׳ כו׳ כפים

 להפך. ולא הלב להמחשבת משמשים הראי׳ חוש ר״לשיהי׳
כו'. עוד אין האלהים הוא ה׳ כי לדעת הראת אתה

 הקב׳׳ה כשנתן אתחזיתא כתרגו׳ הראת פרש״י
 העליוני' את שקרע וכשם רקיעי׳ ז׳ להם פתח המור׳ את
 נאמר לכך יחידי שהוא וראו התחתוני׳ את קרע כך

 וכלת בזוהר עד״ש הזה הענין עכ״ל לדעת הראת אתה
 ית׳ בו מפסיקץ העולמות שאין שר״ל חשיב. כלא קמי׳
 והוא ית׳ באורו מפסיקין אין הגשמיים העולמות אפי׳

 ה׳ אני כמ״ש מני׳ פנוי אתר ולית המקומות כל ממלא
 מקום בכל ית׳ הוא העולם שנברא לאחר אפי׳ שניתי לא

 מימה ואין א״ס ית׳ הוא הי׳ העולם שנברא קודם כמו
 גשמי דבר חין רוחני שהוא כיון האויר יסוד שאפי׳

 ע״א מפסיקו דבר שום שאין שכלי בדבר כיש מפקיקו
 מפסיקו דבר שוס שאין רעיון מכל הנעל׳ השכל כיו
 העולמו׳ נבראו לא כאלו ריל חשוב. בלא קמי׳ וכלא וזהו
ס אור הי׳  אחר עתה כן וכמו המקומו׳ כל ממלא אי

 הא״ס באורו להפסיק חשיבין כלא קמי׳ וכלא שנבראו
ש מי ת׳.ו  בעצמותו פנוי מקום ועשה חיים טז נלסא י

ע וצמצם העולמות לברוא ית׳  הדבר אין וע״ש אי
 אין אבל שצמצם מיז שצמצם הוא הפי׳ רק ח״ו כפשוסו
 מה הוא והצמצום יח׳ בהתפשמותו מפסיק זה הצמצ׳

 שניתי לא ה׳ אני אבל מזה למטה זה אורות שהאציל
 חיים בען ומיש מקובלים ספרי ובשאר בתקוני׳ כמבואר

 משיג הקדוש האצילות פי׳ באצילות מסתיים הא״ס אור
 אור כ״ש עילתו משיג העלול שאין אף הא״ס אור

 כי הוא הענין אבל וכל מכל משיגו שאין אמת הא״ס
 אין א״ס שזה ואף וז״ל המחקר. חכמי מ*ש הוא ידוע
ס זה סוף בלתי שיהי׳ דבר ברעיונו לתפוס אנושי מ

קיחלצבי
 על לעמוד מחשבתו נוטה לזה מוגבל הוא שהשכל לפי
א^ מוגבל. אינו ית׳ הוא אבל תכליתו גבול על דבר כל  ו

ף לו מיהי׳ מוכרח הי׳ משיגו היית  בעל שאתה מפני סי
 כו׳ הנברא מן הבורא נבדל בזה ואדרב׳ השגתו. סוף
ס׳ ר״ת בדברי ע״ש  ועולם וברעב״ם ובחו׳׳ה הישר ב

 איך משיג גבולות בגרר ואינו מה בלי שהוא האצילות
 מהות את משיג שאינו אף א״ס הוא העלות כל שעלת

 כיק ותכלית סוף בלתי דבר להיות שיכול משיג מ״מ א״ס
 מסתיים א״ס אור וזהו .בגבוליות אינו כן כמו שהוא

 זה בעולם מסתיים זה שם שכתוב מה כל וכן באצילות
 הדבר להשיג שיכול ששכל כנ״ל הוא הפי׳ זה בעולם וזה

 הוא בכלל האצילות עולם אבל כנ״ל שם מסתיים ההוא
 ששכל רק אצילות יש העשיה בעולם אפי׳ המקומות בכל

 מקום בכל הוא הבריאה וכן משיגו. אינו הבריאה עולם
 יותר הרוחני וכל . משיגים אינם שתחתיו העולמו׳ רק

 שם מלהיות מפסיקו חבירו גשמיות התעבות מחבירואין
 להם שפתח ר״ל רקיעים ז׳ להם פתח וז״ש במקומו.

 ועי״ז יפסיקוהו לא הרקיעים ז׳ שכל ורוחני גדול שכל
 כאלו כנ״ל חשוב כלא קמי׳ בכלא זה בשכל והבינו רחו
 העליוני׳ והרקיעים העולמות וש״ת כלל עולמות היו לא
 מעולמות אבל כנ״ל מנ״ל בשכלם קי׳ מפס היו לא

 היו גשמים שהם כיון וכדומה ארצות ז' כגין החחחוני׳
 אס קרע כך עליונים את שקרע וכשם לז״א מפסיקי'

 מפסיקים מגשמים העולמות הי׳ שלא רי׳ל התחתוני׳
 שום שאין ר״ל יחידי. שהוא ראו ועי״ז כן. כמו בשכלם

 ממלא והוא הי׳. לא וכאלו ית׳ באלהותו מפסיק עולם
 וגבול סוף לו שאין האחדות הענין בזה המקומות כל

 עולם שום היו בלא ע״י הזך בשכלם ראו וזה מקום בשום
 ברוחניוס מפסיק דבור שום שאין כ״ש בשכלם מפסיק

 ר״ל . לדעת הראת אתה וזהו ית״ש ב״נז הא״ס אור
 ברוחניוס למעלה גדר עד נפתח ששכלם אתחזיתא הראת

 עד״ש מכולם למעלה ונתראו בי״ע מעולמות מכל
 משמי׳ מן למעלה שהגביהו החוצה אוחו ויוצא באברהם

 שהתפשטו׳ ויבינו שידעו ר״לכדי אלהים. הוא ה׳ כי לדעת
 הצמצום ואין מהתפשטות הוא הוא ורצמצום הצמצום הוא

 שהוא וראו וזה הוא הוא כי ית׳ בהתפשטוהו מפסיק
 כי ה׳ שם את יהללו ע״ד ר׳׳ל מלבדו. עוד אין יחידי
 לבדו הוא כאלו ית׳ שמו שנשגב ר׳׳ל לבדו. שמו נשגב
 וזה בו מפסיקין אין העולמות כן כלל עולמות ואין

 סוף לו שאין ברוחניות ומרומם ונעלה נשגב שהוא עבור
ת׳ נגדו כגשמייס מם העולמות כל לכן  מפסיקין ואין י
 הוא רק מקום בשום עוד דבר אין כאלו עוד אין וזו בו

: ויתעלה ית׳ לבדו
י כ ג  אלהים דבר אחת רז״ל אמרו כו׳ אלהיך ה׳ א

 אנכי הראשונים דברות ב׳ .שמענו זו שחים
ראיס׳ למה טעם ליחן ויש נאמרו ׳0 בדבור לך יהי׳ ולא

עעדא



צמחה׳
 . מדעתכם אל תפנו אל האלילים אל חפט אל בגמרא
 כשאתה מפני מ׳ תפנו אל הפסוק הפי׳ להיות ומוכרח

 שאין לאלילים פונה אתה ומיר תכף מדעתך אל תפגם
 שהסתלקות העומאה שהיא לסט״א קדושה נין אמצעי

 הקב״ה צוה איך ולפ״ז . הטוממה עצמה היא הקדושה
 תיכף הא אחרים אלהיס לך יהיה לא אלהיך ה׳ אנכי

ס פני מ  כאותה אלהי׳ שאינס אחרים לאלקי׳ דעתם מ
ם רגע פנ  אלו דכרות ב׳ הקב׳יה רכר לוה מדעתם אל ג

 כמחשבה שאפשר הוא כן שלא להם להורות ח׳ נדכור
 אלילים עמים אלהי חחריס אלהי׳ שכל כזה זה לכלול א׳

 גריעות מחשיב שהתה מת שאדרבה . כו׳ שמיס וה׳
ת כי מדעתך אל פונה מתה אין המ״ז עו ד  הע״ז הנ

 היא מדעתכ׳ אל חפנו אל ומ״ש .השי״ת שכח משבח
מז הרמז זה ועל דכריס שארי כשמחשב  מה השי״ת י
 מת זכור כתיב כילקיט איתא והנה נאמרו א׳ שכדכור

 עמלק לך עשה אשד את זכור וכתיב לקדשו השבת יום
רט של לכיס משל שניהם יתקיימו כיצר  של וכוס ן ק.נ

 לקישו השכת יוס את זכור איהח דהנה . ע״ש כו׳ הומץ
 עמלק לך עשה אשי את וזכור ית׳ אחדותו על מרמז
 ובנע׳ המפורשי׳ האריכו כאשר ויצה״ר השטן על מרמז
ה זכור פ  תשכח לא אומר כשהוח כלב אלא אינו או נ
פה זכור מקיים אני מה הא אמור כלב הרי  שקשה ׳ פ נ

 הסייס כיד אינו שכחה הלא תשכח לא המקים צוה ©איך
 כעצמו שיעשה השכח לח כצוה הענין אך .לשכוח שלא
 מענין א׳ רגע חפי׳ מחשבתו יפנה שלא ור״ל ישכח שלא

 אנחנו מחויב׳ לפ״ז נמצא .טרחי ישכח לא ונזה זה
 שמחויבי׳ כמו עמלק ן מעג א׳ רגע חף מחשב׳ לפנות שלא
 שניה׳ יתקיימו כיצר שמקשה וזה מדעחינו אל לפנות שלא
 קונדיטין של לכוס משל אמר לזה א׳ בנושא הפכים ב׳ והס
ת אחד דבר שזה ור״ל נו׳ עו : זה משכח זה בגיי

אשר את ה׳ ינקה לא כי לשוא ך אלה ה' את תשא
 ך אלה שהוא ר״ל .אלהיך קאמר תחלה כו׳

 דעתו לפי ר׳ל ה׳ ינקה לא כי אמר ואח״ז נאמת
מי לא לזה אלהיך אינו הרי לאלהות שוא רכר שמושב  קא

ך. כאן ה ל  וח^לח לשקר נשמי חסכעו לח במ״א וז״ש א
 אלהיך שם רק מחלל שאתה ר״ל .ה׳ אני אלהיך שם אח

ה מ  תדמה כן לא ובעיניך ,אלהיך כאמת שהוא ג
:ה׳ אני אבל

שדהו רעך בית תתאוה ולא רעך אשת תחמוד
. דרגא חד חמידה רס״א דף הזור\ וז״ל כו׳

 ליה למיסב אזיל יכול דאי חמידה אחיא דרגא תאוה
 תאוה עוכדא למעבד ל אז דנקט חמודה ההיא נגין
 אכתריה למהך אורחא ינקוט דלא אפילו דהא הכי לאו

 אשת אצל חמידה לשון כתיב זה דמשום ונ״ל טכ״ל
 הוא אף תירוג לא תתאוה ולא פי׳ רש״י דהגת רעך
למחזי דמרגג דמתיגמין למראה נפפד כמו ממדה לשון

מואתחנן צ ל

 ליקח ולא לגר לראות טמהאוה לקרא תאוה למצא עכ״ל
 . דוקא לעצמו הדצר את שחומד הוא וחמדה נחזקה
 אותה חומר ומיד תיכף איש לאשת המתאוה והענין

 . עוכדא הוא כה שהרהור כל״ל עוכדא למיעכד ואזיל
 ביום המהרהר וע״ד מעבירה עכירה הרהורי קשה ע״ר
ה עושה שאינו אף ולכן כלילה קרי לידי בא כו׳ מ  ע

 עצמה ור^מדה שהתאוה תחמוד לא על עובר מעשה
 וככיח רעך אשת תחמוד לא חמדה כמיבלשון ולזה עובדא
 עובדא דעכיד עד תחמוד לא על עוכר אילו כו׳ ושדהו

 על רק עוכר אינו הכתרה למהך אורחא ';קיט לא ואי
 ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא פי׳ וזה חתאוה לח

 חומר והלב רואה העין והלא ק׳ ולכאורה עיניכם
 לכבכס ואחרי עיניכם אחרי והל״ל גומרים והאבר׳

 חומר הלב אפי׳ לבבכם אחרי שי־״ל הוא הענין אבל
 אורחא ינקט לא ואפי׳ עיניכם ואחרי וזחו לבד לראות

 .העין חמדת נקרא וזה אסור אפ״ה עונדא למעבד
 טין מממדי בל ויהרוג בפסוק כתוב קו״ב בספר דהנה

 איש דניאל נקרא ושלכן דמראה מאריהון שהס כו׳
 עצמו שהעין שיש בקליפה הענין וכן ע״ש חמודוח

 הלג לחעדח שכיוט תחלה העין ומשארז״ל . חומד
 האדם וצריך גומרים והאברים כג״ל טוב־־א למיעבר
 .כו׳ אויתך נפשי השי״ת לחמדת דלבא חונידה להעיות

 בנשים דעתו המפנה בל וז״ל בגמרא איתא כיה ובמס׳
 ולא העבירם מן עצמו המפנה וכל עייי־ה לידי בא ף ס

 בכהן עולה להע^וח הוא ראוי ישראל הוא אפי׳ עשאה
 ויעלו בי׳י נערי את וישלח שנאמר המזבח ע״ג גחל

 נערי את וישלח מדכתיב רדייק ונ״ל ל עב כו׳ עולות
 אך צ״י אצילי ואל כתיב והרד גערי ליה וקרי יפיאל בכי

ת להשי׳ת האהבות כל להעלות שצ״יך ידוע הב א ט בפי  ו
 דרך דרכו ר״ל דרכו ע״פ לנער חנוך וז״ש כו׳ נשים
׳ יזקין כי גס בעלמא גבר  צריכים האהבות צל רהנה ט

ת להעלות הסי׳  שאהבה וידוע נשים אהבת ובפרט לאהב׳
 שבחוב מה וידוע מבזקן בנער יותר מתנכרת זאת

 הבורא כ׳׳י העלות עילח אח ב לאה! יובל לא הפלוסיף
 נבחין המורגשות מן כי נשים תאוח לו f שא מי ב״ה

 דרך דרכו ר״ל דרכו ע״פ לנער חנוך . ע״ש הרוחניות
 כל בתגטרת אהבה לו שאין יזקק כי גס בעלמא גכר
ד לא כך ס  וישלח וזהו . הבורא לאהוב שמורגל ממנה י
עיי אח  ויעלו ב״י נערות למעשה ששלח ר׳ל .ב״י נ

 ע״י וזה להשי״ת הנערות האהבות שהעלו ר׳״ל עולות
 והאהמת החמרות ובאוחן . העבירה מן עצמו שמפנה
 העביר׳ מן עצמו המפנה כל וז״ש בידוע בהשי״ח נתדבקו

 וחושב העבירה מן זאת והחעדה האהבה שמפנה ר״ל
 ופיה צואה מלאה אשה גשמי דבר לאהוב לי מה בלבו

 ׳3ית הנורא אח אאהוב זאש באהבי: הנא דס מלאה
אמדה אותה ומעלה העבירה מן האהבה את מפנה נמצא

להשי״גן



ו»חחק n צמח
ס וזו . להס״מב״ה מ עולות להפלות ראוי מ׳ ש ה״ג  פנ

״י דשלח שנא׳ ההעלאה. בעצמו ב ד פ תג  ר״לשהפ״י א
 .כנ״ל להשי״ת הנערות האהבות שהעלו נערי מדכתיב

 מן עצל עצמו שעושה מי ופל וז״ל שה מפייס ועוד
 ויחזו שנאמר השרת כמלאכי השכינה מדו ניזון העבירה

 פחותה עדרצה שזה ריל וישתו ויאכלו האלקים את
ע שפושה רה כנ״ל דעתו מפנה שאינה מראשונה  עצל א׳

 הא׳ ובמדרגה השכינה מזיו ניזון אעפ״כ העבירה מן
 האלהי׳ את ויחזו ובכאן ה׳ לפני כו׳ עולות ויעלו כתיב

יל כנודע השכינה שהוא  האהבות בהעלאות פס שהיו ו̂ר
 ניזוניס היו וא׳ וכ״א הנ״ל מדרגות ב׳ .הנ״ל הנערות

מררגתן לפי
ת ל כ ז ת עבר כי ל ז ה״ אי  ה׳ ויוציאך כו׳ מצרים ב

 יוה את לעשות אלהיך ה׳ צוך ק סל כו׳
 הראשיניס בדברות בשלמא כן על זה מה קשה השבח

 בפפוק עד״ש הענין אך .הכא כן ולא .כן העל שייך
 שעבוד שע׳י כו׳ עבדים מבית מא״מצ כו׳ ה׳ אנכי

 להיות יבוליה להיות עבדות בבחינת נחבחנו מצרים
 שהיא הוא שבת ששורש וידוע ע״ש להשי״ת עבדים
 כו׳ אחד אתה התפילה בנוסח וכע׳ש הנפש מנוחת

 יכול כל מלך לעובד אם כי חתכן אינה הנפש ומנוסת
 לא אדוניס ב׳ עובד אם כן לא .עליו ומעיב ושוב
ת כמבואר מהם אתד שום מל נפשו תנות אדנו  בספר ב
 פתנוס השי״ת ייסוד על שבח מורם זו ובבח״י סו״ה
 עבד כי וזכרת וזו .ית׳ יסודו על שבת שומרי נפש

ז היית י א  ישאר שלא הוא עבדות שבס׳׳י ותדע מצרים נ
 כן על .אדונים ב׳ עובר תהא שצא אדנות בסי׳ שום לן*

 נפשך ותנוס ייסודו על הרומז השבת יום את לעשות צוך
• ית׳ עליו

] ף  העניו כו׳ קהלכם כל אל ה׳ דבר האלה הדברים א
 אןז אל בית לנביא ששמע נענש הנביא עדו כי

 הפך השעה הוראת לפי שיתנבא לנביא לשמוע שמותר
מ הראשון הנביא שנתנבא מעם  לשמוע לעדו היה לא מ'

 השיית מפי עצמו הוא שמע ראשונה שהנבואה ביון
 שניהם וההפכיות שהנבואה לא אם אדם מפי וההפביות

 לשמוע מותר אז אדם מפי שניהם או הקב״ם מסי
 ואין בו׳ שמעת ודבריו כו׳ מדברים את וז״ש ההפכיותו

ו׳ והענן מאם מחוף : נביא שים מפי הפכיותו לשמוע לכם  הקול את כשמעכם ויהי נ
 למה נשאלתי .בו׳ בוער וההר החסך מתוך *

ם במקרא לא משך נזכר לא  אמרתי .והמאוחר הקוי
תיו חשך ישת מלשון הוא משך  השנה שום בו שאין ס

^ של קיצו מן נמשכין ודבור שקול וידוע  מסך שהיא יו׳
 כששמעו והנה .ודבור לקול ובא במחשבה ומתפשמת

 השיגו לא כי המשך ממוך שמעוהו הקול את ישראל
ע החשיבו שלא משך בבסי׳ רק עכבר הקול בזה וידעו א׳

ק׳*מלצמי
 אמר אבל .מתו ולא מקול את לשמוע זבו לזה לכלום
 האש גודל מסמס שמא נתייראו הקיל את השיגו שכבר

 וירצו גדלות איזה להם יבא ממנו יוצא שהקול ההתלהבות
 מענין כידוע במדרגה יותר הקול באותו ולהשיג לשמוע
 ועתה וז׳ש .מזה וימותו במ״א וכמ״ש החאוה קברות

 האש מתוך ההוא בקול משיגים אנו שכבר ועתה ר״ל
מ כבראשונה החשך מתוך ולא .ההתלהבות שג  כיכברה

 יוספים אם כו׳ האש חאכלנו כי נמות למה ושמענו
 באדם יש א׳ אבר ע״ד הוא יוסף שם ע״ד בו׳ אנחנו

 יוספים אנחנו ובודאי שבע ומרעיבו רעב משביעו
 רעב משביעו כי יותר עוד שמבקש במשל עוד לשמוע
 כי התאוה בקברות שהיה צמו נמות התאום ומגודל

 .ויתי כמונו חיים אלהיס קול שמע אשר בשר כל מי
 התאוהלא גדלות בלי בבסי׳ שהיו היום כמונו אפי׳ ר׳׳ל
 ושמע אתה קרב .יוספיסכו׳ אס כ״ש שיחיה ארס היה
 והוא האדם מכל עניו היה רע״ה שמפה ידוע צי כו׳

 ׳ תעיד עוד לשמוע ויכול זו בבסי׳ תמיד חסך
?י ת ר1ל  ע״ד הוא הענין .כו׳ ה׳ הראנו הן 1מ

 יחל לא בפסוק מסות בפרשה שכתבתי
 שיראו אפשר איך יתדיו בשר כל וראו הפסוק פי׳ דברו
 את רואים העם וכל עד״ש וזה כו׳ ושמעו והל״ל

 בעשי׳ הנעשה רבר על כ״א שייבה אינה שראיה הקולות
 שיצא דבור שמכל עשייה דבר על שיינה אינה ושמיעה

ב בספר ואיתא מלאך נעשה הקב״ה מפי  בפסוק קו׳
 מכוסה שי»א הבשר ועצמות ובשר עור וז״ל כו׳ בלע

 והכשר הרוחניות העשייה שבחלק המדורין הם בעור
 עולם המלאכים שהם העצמות את מופה הוא ההוא

 שייך שאין שם שכתבתי הדבר והוא עכ״ל ע״ם היצירה
פ רומניות שהעשייה אף עשייה בדבר אם כי ראיה  מ״
 נשר .בשר בל וראו וזו הרומניות בעיני לראות יכול

. רבר ה׳ פי כי .רוחניות העשיה חלק שהוא דייקא
 נעשה השי״ת דבור שמכל ר״ל

 גדר עד מתגלם והיה מלאך הצ׳׳ה
 שהוא בשד כל וראו ולכן עשייה בתקוניס הנקרא וזה

 רוסניות שמיעה וגדר בחינתו מארי דעיינין מארי
עושי ע״ר .מזה למעלה הוא :דאודנין

 דברו בקול לשמוע דברו
 מראיה והחוש .נעשה ולא נוצר הוא ההוא והמלאך

 הראנו הן וזהו / נשמע רק נראה ואינו סובלו איננה
 ראיה במינות ׳3 שם שהיה ר״ל שמענו קולו ואת כז׳

 נעשה . ונשמע נעשה אמרו ועד״ז .שם פנ״ז ושמיעה
̂׳ל .תחלה  ויכול נעשה הוא להשיית שהדבור כמו ר

 בן נשמע שהדבור וכמו . נעשה אנחנו כן לראותו
 האדם את אלהים ידבר כי ראינו הזה היום נשמע
 היא והראיה אלהים ידבר כי שראינו ע״י ר״ל ומי.

וזה .סייס נשארו ר״ל .וסי עיייב וכשר עשייה בכסי׳
ע״ל



צמחה׳
 על משקו ממלאך והיה נפמחן שרמה כי מירוע ע״ד
ל צשמתן וחזרה פיו ע כי  הארס יחיה ה׳ פי כל.מוצא חו

 וז״ל . הארס אח מחיה הוא מהרבור הגעשה שהמלאך
 המוציאה הברכ׳ ר״ל ה׳ פי מיצא כל על כי לק״ת ספר
 ע״י נבררוח וגס רע־מאה מן קרושה ניצוצות כפה

 לקיים צריכים הס שעתה פי׳ כו׳ נמות למה לעתה .ע״ש חכמה נתיבות ל״ב שהם שיניס ל״ב בלעיסת ה׳ פי
ה ער כי ונשמע מ  וייראו נטשה בבחי׳ הי׳ ע

 היה שבמחלה ירעו כי לברה השמיעה בחי' מן לנפשותס
 הגדול׳ האש תאכלנו כי וזו אותסכצ״ל. מחיה מראייה

סי׳ כו׳  האש מתוך שממנו קולו ואת כמ״ש השמיעה ג
 השמיעה שבחי׳ ר״ל מ׳ שמע אשר בשר כל מי כי

 כמונו כנ״ל בחינתו זה שאין מפני א״א הבשר לבתי׳
 אתה קרב אח״כ לומר שרצו מפני כמונו בשר פי׳ .וימי

 אפשר שאי לדבר אני אקרב איך תאמר ושלא ושמע
 מ״שבמיקוניס ע״ר הענין אך לכולכם. אפשר אפשר ואס
 והאי כו׳ פרעה בס ביה דנגעת גופא דא נעלך של

 לא נמצא ע״ש כו׳ בישא דחיויח ממשכא דהיא בי^־א
 אבל ושמע אתה קרב לכן כלל בשר בבמי׳ משה היה
 כל כו׳ ושמע אמה קרב וימי לשמוע א״א כמוט בשר
 שמיעה הקרים בכאן ועשינו ושמענו כו׳ ידבר אשר

 להרוחניות שמיעה לבמי׳ צריכים שעתה שירעו לעשיה
א ר״ל .ועשינו ומ״ש  תקשה לא ומעתה בפועל עונד

־ ע״ש האלשיך שהקשה מה כל  התשמם כו׳ תדבר ואמה פרש״י כו׳ אליט תדבר ואת
 את ורפיתם עליכם שנצטערמי כנקבה כמי את

 מאהבה אליו להמקרב חרידים שאינכם ראימי כי ידי
 ללמוד ולא הגבורה מפי ללמוד לכם יפה היה לא וכי

 מה כחי התשתם מ״ש לדקדק דיש זה להבין עכ״ל ממני
 וגם נקבה בל׳ תדבר ואת שאמרו ימרו בפ׳ כמיב בלא
 שבאמת הענין אך נקבה בלשון הס יאערו ענין למה

 הוא שטנתס הבין שמשה רק נקבה בל׳ אמרו לא הם
 . כו׳ אליט תדבר ואת ושמע אמה קרב •שאמרו במה

 זה הדבר לו ויהיה יהנה הוא כאלו ועשיט ושמענו
 ויעשו ישמעו והס להם ידבר שהוא במה כבוד להנאוס
 נותן אמה האיך המלאכים שאמרו במדרש וכמ״ש
 ע״ש כו׳ להם נמנה שהוא יאמר והוא למשה המורה

 בחי׳ אותו עסו מס נמצא בידוע נוק׳ בחי׳ הענין וזה
 בל׳ מדבר ואס במ״ש כונמס משה פירש עמה לזה נוק׳

 נוקבא בחי׳ שוס היה ולא עליכם נצעערתי ובאמת נקבה
 הגבורה מפי ללמוד לכס יפה היה לא וכי הזה בדבר

 וחי האדם את אלפים ידבר כי ראינו הזה
 נש בר עם מ׳ דממלל ממינין יונתן ותרגוס

 הרשב״א שכתב ע״ר עכ״ל ומתקיים ביה קדישא דרוס
 ראתה משארז״ל על הרמב״ם שכתב מה על בחשובה

הדברים שאין הנביא יחזקאל ראה שלא עה הים על פסה0

לצבי ואתחנן
 סבם טל אלא שורה הנבואה שאין ארו״ל רהא כפשוטן

 שדברי הרשב״א והשיב מוכן הבלתי על ולא ועשיר גבור
 על אלא שורה הנבואה שאין ידברו הרוב על רז״ל

 הנבואה לפעמי׳ ששורה נענע בלמי הוא אבל לה המוכן
אי׳ לכך צריכה השעה אס מוכן הבלמי על הי  משארז״ל ו

כו׳ ולקטנים לשוטים הנבואה נתנה בהמ״ק משסרב
 אמרו ועפ״ז שועב אבן דרשות בספר באריכות ע״ש
 זכו שלכן ישראל שהבינו ר״ל ידבר כי ראינו הזה היום

 שידבר לנביא כח שיש שיאמינו כרי בפנים פנים לנבואס
 לנבואה זכו ולזה בנביאים שיאמינו כרי אלהיסויחי׳ עמו

כו׳ נמוס למה ועמה לה מוכנים היו שלא אף הנדולה
 אנחט שאין כיון ר״ל כו׳ לשמוע אנחנו יוספיס אס

 שזה ר׳׳׳ל כו׳ שמע אשר בשר כל מי כי לה מוכנים
 שישמע לנבואה מוכן שאין בשר לכל הנמנע מן מראי

 ומייט שמענו אנחנו רק ר״ל כמונו ויחי׳ חיים אלקיס קול
 לכן אפשר אי זה זולת אבל .כנ״ל שעה הוראת מפני
 לכן כו׳ יוספים אס אנחנו גס נמות שעה ההוראת אחר
 כל יתורט ובזה תמיר לה מוכן שאמה ושמע אמה קרב

־ כאן המפרשים שהקשו הקושיות
י  כל את לשמור כו׳ הימים כל זה לבבם והיה ימן מ

 הלוחות על חרות שארז׳׳ל ע״ר פי׳ כו׳ מצותי
 מיו הקב״ס מפי שומעיה הי׳ ואלמלא מלה״מ מן חירות

 משה כמו וכל מכל דחיויא ממשכא מופשטים כן כמו
 לעולם לחיות יכולים היו ועי״ז בשר בבחי' היו ולא

 ולברהם להם ייטב למען הימים כל מצותי לשמור וז״ש
 שאלמלא לאטתינו טובה ונחזיק באו שארז״ל ע״ר . לעולם
 נמצא ע״ש כו׳ לעולם באט שלא במו אט בעגל חטאו
 מפיו שומעים היו ואם האבות בהעדר מבנים טובס

 חהו קיימים שהיו לעולם ולבניהם להם טוב היו יס׳
 לךלאשר אס*ז וז״ש לעולם ולבניהם למס ייטב למען
 וכמו באהל ימות כי ארס ע״ר לאהליבס לכס שובו להם

 בו ממקיימס הר״ת ד״מ על א״ע הממית כל שארז״ל
ס והיו זמן באומו למיתה א״ע מוסרים היו ואס מד  לו
 מפני במדרשים וכמ״ש כלל שכחה היה לא הקב״ה מפי

 רס״א דף בזוהר וז״ש הזברון ררכוראששס בעלמא שהיו
 עילאה באתר לקיימא לכו בעינא אנא הקב״ה אמר

 וגג״כ שרייא דנוק׳ אתר בעיתון אחון בחיים לארבקי
לטק׳ ימך חד בל לאהליבם לכם שובו להם אמור לך
 בארן יגלם והארכתם בו׳ תחיון למען וז״ש .ע״ש כו׳
 יחיו לא אבל הארץ על ימים שיאריכו להם רמז כו׳

 כארס אכן כו׳ אתם אלהיס אמרתי אני וכמ״ש לעולם
 ימים וזווהארכתס ט׳ חמומון

ש ר ד מ  זה לבבם ומיה יתן מי הקב״ה כשאמר ב
 אתה לומד לישראל להם היה כו׳ להם

 סומכים שהיו מפני כן אמרו שלא הטעם ע״ש ט' תתן
מס פמ״ש ה׳ את ליראה זבבסירתם שבידם עצמס על

ם׳
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ה שא&י׳ וכאשת כו' מעמך שואל ה׳  לבקש צריך מ
 כרצון שיכקש מה היא תפשית והכתירה מהשי״ת עזר

 צרץ דלתתא ואחערוחא מהשי״ח העזר מהשי״ת
 מ״מ הארס מן היראה תחלה מכקש שהשי״ח qוא תתלה

 ליראה לככיגו ויסד כרכור זה דכר מכקש שארס עה
 כרכור ולא כרצון היראה Dpמכ השי״ח כי שמך את
 סה לה אין ואשה נוס׳ כבסי׳ היראה כעגין הוא כ׳י כי

 ולכן תמלה נקרא הוא בדבור שמבקש והארס כידוע
 נוק׳ כדרך נסתר כלשון והי׳ יתן מי הקב״ה אמר
 ונקנה כתיב לעתיד אבל לנוכס לתבוע פה לה שאין

 אסר תמזר שהאשה שם שסרש״י וכמו גבר תסובב
 יראתי ואת כו׳ בלכס תורתי ונתתי נאמר לזה הזכר

בכס אתן קי  דעה דור כיו המדבר דור אז כי והעעם נ
 הגדלות מן שזה במ״א וכמ״ש רב ערב ביניהם והיה
 לעתיד אבל בעצמם בססונס תולים שהיו בהס שהיו
ס בך ונשאר כתיב ז ’וענו ודל עני ע  בעסונס ויתלו אי

 בך כי נבוש ולא כמ״ש בלבם יראתו יתן שהוא בהשי״ח
תן לזה במתע  ולא מעמך שואל ה׳ מה אזוז״פ הואי
 רק להיראה לבא לבד אדם ביד אין כי ממך קאמר

 . מעמך וזה כנ״ל ית׳ אלהי בעזר
י ת ל א ש  ב׳ .כו׳ זה לבבם והיה יתן מי ילקוע נ

כו׳. מציון יתן מי בתהליס כתיב פעמים
 והי׳ יתן מי אמר הרב התלמיד אמר וא׳ הרב אמר א׳

 נביאים ה׳ עם כל והיה יתן מי אמר והתלמיד זה לבבם
 מ״י ואמרתי עכ״ל לעוה״ב ער נתקיימו לא ושניהם

 בכסי׳ עצמו שהוא וצריק ה׳ על הנקרא מררגה הוא
 לבבם להיות יכול ואז זו למדרגה זוכה במ״א כמ״ש מ״י
 ועד״ז נביאים ה׳ עם כל ולהיות ליראה להם זה

 מנקודה יחן מ״י מדרגות ר״ל כו׳ מציון יחן מי יאמר
 וכשאינם בהלכה המצוייניס שערים וארז״ל ציון הנ״ק

 כי מהס לישראל ישועה אין מ״י בבס״י סכמים תלמידי
 כנ״ל מ״י בבמי׳ כשהם אבל כנ״ל בהם להתגדל יכולים

 תהלות יושב קדוש ואתה ע״ד ישראל ישועות מציון אזי
 מפאריס היו בריאה קודם כי במדרש אמרו מ׳ ישראל

ר; ולא וכדומה המלאכים אלהי כו׳ השמים אלהי ה'  ע
ד ית׳ לפניו  כבודו על ישב ואז ישראל אלקי שאמרו ע

 מרדל לגרגיר נמשב אינו בי״ע כל כי השעם ואמרתי
 אלהי או המלאכים אלקי הלול לו יערב ואיך ית׳ נגדו

 האל שמקבל ענותנותו שם גדולתו במקום אבל השמים
ת' ת׳ שבו הענוה ע״י הגדולה י  העצמיות הבמינה וזו י
 וזה א״ע שממעשין המעש אתם כי כד״א ישראל של

 שבות ה׳ בשוב ישראל ישועת מציון ועי״ז מ״י מדרגות
 ישר אור מן מוזר אור שהוא נמ״א שכתבתי ע״ד עמו
 מקום אל ואז לו משיבין שהם מה משיב והשי״ת ע״ש

 תהי׳ תמים ונעשה ללכת שביס הס שם הולכים שהנמלים
יגל ט״ק בס״י יעקב יעקב יגל אז וכמש״ל י״ס ת״ס

 ישראל ישמס לרקד אודסה נו״ק כי השממה בהתגלות
 : ראש לי ישראל ראשם על עולם ושממת כד״א בלב

 הקול כי בזה רצה דבריכם. קול את ה׳ וישמיג
 הוא והדבור רנ״ל השמיעה נס״י היא

 הראיי׳ נח״י שהוא בדבור רצו והם הנ״ל הראייה במ״י
 את ה׳ וישמע ועי״ז השמיעה בס״י שהיא בקול לא

 סצליכ״י ר״ל דברי קול את שמעתי ה׳ ויאמר כו׳ קול
 לא בי שלהס הדבור את ולא הקול את שמעתי להפך
 מפי ללמוד להס יסה לא וכי רש״י דברווכמ״ש כדת

 קוב כתיב ולא דברו אשר כל הימיבו כו׳ הגבורה
 נכונה דברו כאלו דבורם את היטיבו פי׳ כי דברו

 קה״ש על למסור להם היה בי עמו נכון לא לבם ובאמת
 ויפתוהו כתיב כך במדרש וכמ״ש ממות לירא ולא

 לעיל ועיין כו׳ ימן מי אומר והוא כו׳ ובלשוי״ בפיהם
ה המדרש פי׳ לו ויעתר בפסיק תולדות בפרשה  נז
 שאסכים לי קוראים שהם זה והיה יתן מי אמר בביכיל
 זה לנבס היה הלואי עמי נכון לא שלבם אף עמהם

 .ע״ש מצותי ולשמור אותי ליראה שאעזרס לפני להתפלל
 על למסיר להם שהיו עמו נכון לא לבס מתסלה אבל

 לנו בעינא אנא הקב״ה לדם שאמר אמר דקשה קה״ש
 להס היה .הנ״ל הזוהר בלשון כנדל בסיין לארבקא

ת׳ מפיו צשמוע ש־צינינו ולומר בהם למזור  הענין אך י
 היה שמסלה מועיל היה לא בהם חוזרים היה אס שאף
 לחיות הרוצ׳ שארז״ל ע״ד קה״ש על א״ע למסור להם
 ממית איט שיחיה כדי מכוין אס ובודאי א״ע ימית
 בשעה שארז״ל בענין מ״ש יתרו בפרשה לעיל ועיין א״ע

 מלכן היצה״ר נעקר לך יהיה ולא אנכי ישראל ששמעו
 ע״ש למקומו היצה״ר חזר עמנו אחה דבר שאמרו וכיון

הענין בל
 ע״ד לאמר ה׳ ציה אשר הדבר זה כתיב ודזנד׳

 הקב״ה מפי שיצא ודבור דבור כל שארז״ל
 מקבלני לו ואומר מישראל וא׳ א׳ כל עם מדבר היה
 אלהויתי את מקבל ואומר ישבי מצות וכד כך עליך את
ד ; עמהס מדבר היה עצמו שמדבור נמצא .כו' ע  ז ו
 ובמו אליו מדבר הקול את וישמע וז״ש במשה הי׳

 הי׳ עצמו שהקול ^והענין .עמי׳ מחמלל שם שפרש׳יי
 תמו כאשר וימי דברים פ׳ ב פרש״י וז״ש עמו. מדבר

 משילות אבל לאמר אלי ה׳ דדבר כו׳ למוח כו׳ אנשי כל
 ל״ס שבל ללמדך ויאמר אלא וידבר נאמר לא מרגליה

 בלשון הדבור עמי נתייחד לא נזופים ישראל שהיו שנה
 ור״ל עב״ל ש’ע כו׳ הדעת ויישוב פנים אל פניה חבה
 כנ״ל עמו ידבר עצמו שהדבור הדבור עמו נתייחד שלא
 זה וז״ש שבעולם אמירה כשארי פשיטה באמירה רק

 טצמו להרבור צוה ה׳ בלומר ה׳ צוה אשר הדבר
ז .לו אמר עצמו והדבור כן שיאמר ד ע  הפסוק מי׳ ו
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דן־ צמח
ן י י נ ע ב  מלאכיו כל ה׳ כנוסוקברכו עוד אטרחי «ה ו
,דברו בקול לשמוע דברו עושי כח גבורי י

ד  מלאך נברא הקב״ה מפי שיוצא דבור שמכל הידוע ע׳
 מקבלים הם העולם שהמלאכים רק הדבור נעשה וממנו
 המשפיע הוא שהדבור והשמיעה הדבור ע״ד ים׳ דבריו

 הולדה נעשה ונו״ק ומדכר המקבלרו הנו״ק הוא והשמיעה
 מדבר הולדה נעשה להמלאכים הקב״ה שממד ע״י כן

 לשמוע דברו בקול לשמוע דברו עושי וזהו ספן אפר
 שוממים שהם במה דבריו עושים שהם ר״ל .דברו בקול

 שחפז הדבר נחמוה וממנו מלאך נברא ומזה דבריו קול
 ובדבר וע״ד כו׳ ויהי אמר הוא כי עד״ש לעשות הקב״ה

 להדבור נו״ק הם המלאכים שהעולם רק נעשו שמים ה׳
 נעשה ישראל אמרו ועד״ז הדבר נעשה ועי״ז ההוא

 שר״ל מעשה לידי שמביא גדול הלמוד ע״ד ונשמע
 ע״י כי העלול הוא והמעשה העילה הוא שהתלמוד

 השמע ע״ד לאזניו ומשמיע מפיו הדבר ומוצית שלומד
 בלב ההולדה נעשה אזי מפיך מוציא שאמה מה לאזניך

 ברמ״ה ערוכה אם ושמויה ערוכה ע״ד ולקייכ לעשות
 מכל לצאה הדבור צריך לכן בלב שמורה היא אזי איברים
 נעשה ועי״ז הנו״ק שהם לאזניו וליכנם איברים הדמיה

 שהצדיקים שארז״ל מה וידוע בלב מלוי שהוא ההולדה
 נעשוור״ל שמים ה׳ בדבר ע״ד הרשים שמים בוראים

 העשיה נמצא נעשה שמיס ב״ם הוייה בדבור כשיש
 וזהו כנ״ל הקב״ה של בדבורו כמו בדבור מיכף נגמרת

א פי׳ מי  יצפה ונשמע נמשה ישיאל כשאמרו הנ״ל הג
 השרה שמלאכי לשון לבני זה רז גלה מי ואמרה קול בה

 דברו עושי כו׳ מלאכיו כל מ׳ ברכו שנאמר בו משמטשים
 זה רז להם צלה מי ריל דברו בקול לשמוע והדר ברישא
 שלא ע״ד ר״ל משחמשים השרה שמלאכי לשון ומשיב

 והיו להיר בעלי בהם הים ולא מלהיק לשונם אה שינו
 רוח הדבור שכשם השרה מלאכי של בהלשון דבוקים

 בקהלה במדרש אמד. ה׳ אלהינו ה׳ ישראל עמע :זה רז להם גלה הרוה וזה לאדם בא ממללא
שנ׳ הקב״ה זה אמד יש שני ואין אהד יש וזיל

 .בעולמו 1שוהן לו שאין שני ואין אחד. ה׳ אלהינו ה׳
 אלא . לו מנין בן לו אין אח אם לו, אין ואה בן גם

 כו׳ אפם בנים שנ׳ בנים וקראם לישראל הקביה שחבב
 ופלא לה״מ ע״כ ורעי אהי למען שנא׳ אחים וקראם

ר אלהיך ה׳ אנכי וזיל ימרו מדרש ועוד  משל אבוהו אי
 הקביה אמר בן או אה או אב לו וים מולך ב״ו למלך
 אח לי שאין אחרון ואני אב לי שאין ראשון אני כן איני

 המוה וזה .ה״מ עכ״ל בן לי שאין איןאלהים ומבלעדי
ה אין המצא מאין והמהמם שארז״ל ע״ד דזם וניל  די

 מדריגו׳ ג׳ וים כאין. עצמו שמשים במי אלא ממקיימיס
ה. מיי איין  ולא כלל השגה בו שאין דבר הוא ן אי מי

א3 מיי לשאלה. קיימא עליו ושואלי© שיודעים דגר ן

יואתחנן ב צ ל

ה איכותו. מי ר הוא מי  אין אבל איכוהו גם שיודעי! דג
 ׳S יש אלו מדריגות ג׳ נגד מ״ה ושואלים מהותו יודעי!

 הוא אזי המוחלע אין בבחי׳ שהוא מי צדיקים בחי׳
 . צדיק בי מושל מי אלהים ביראת מושל צדק בבחי׳

 נמצא משאני כאלו הקב״ה אמר הנ״ל בזוהר ועד״ש
 בגחי׳ הוא מ״י בבחי׳ ויש אב בבחי׳ הוא כזה צדיק

 ורוצה גוזר שהוא שמה וריע אח כמו ויקם אומר ותגזור
 מזר הקב״ה שיהי׳ בבחי׳ אינו אבל ממנו נמנע אין בו

ח שהוא רק מגמלה והוא א חי׳ ג  בן גבחי׳ צדיק ויש ג
ה בגפי׳  היום אני אמה בני לי אמר ה׳ מ״ד הנ״ל מי

 כ״ש לגזור יכול שאינו ר״ל ואמנה ממני שאל כו׳ ילדתיך
 בן. בחי׳ הוא לו ונותנים ושואל מבקש רק הנזירה לבעל
 רק איין בחי׳ טלם הם הניל הגחי׳ שכל העולה הכלל
 בכל הצדיקים עם מתנהג והש״י כנ״ל מזה גדול שזה

 הם שהצדיקים השעה לפי כנ״ל וג״ן ואיה א״ב הבחי׳
 ה׳ אנכי הוא כך המדרש פי' ולפי״ז ההיא במדריגה

 או אח או אב לו יש מולך ביו למלך משל אר״א אלהיך
 לבקש אדם כשצריך העולם שדרך הענין אך ולמנ״ע בן
א/ו דבר המלך מן  אזי לבדו המלך אל לדבר יכול ו

 את או אב מן בעדו שימליץ מלך של מקרובו מבקש
 רז״ל עד״ש כו׳ אב לי אין כן איני הקב״ה אמר לזה כו׳
 גבריאל אל ולא מיכאל אל לא תתפללו ולא חצוחו לא

 ר״ל אב לי אין פי׳ וזה לך. מני ואני צוח לבדי לי אלא
 ואין גזרתי לגמל ויטל לאב לי הוא אין בגחי׳ שהוא מי
 אח לי הוא ב׳ מדרגה איין גבחי׳ שהוא מי ר״ל אח לי

 יבואר ועד״ז כנ״ל ג׳ מדרגה בן לי ואין עלי לגזור ויכול
 ה׳ הקב״ה זה אחד יש שני ואין אחד ים הא׳ המדרש

 שהוא מי ר״ל בעולמו שותף לו שאין שני ואין אחד
 במעשה להקב״ה שותף הוא אזי כנ״ל אי״ן בגחי׳

 ונמלך צדיקים של בנשמותיהן נמלך במי עדיש בראשית
 והצדיק גוזר אני ע״ד וזה לאו או הן על בודאי הוא

 אפשר שופף וכאן כנ״ל אב קוראו ששם ואע״פ מבע^ה
 שותןי וזו כו׳ באדם שותפים ג׳ שאדז״ל ע״ד שזה

 ואח בן גם הנ״ל הסוחפים מן אחד הוא שהאב להקג״ה
 אין אח גם אמר אם בשלמא להמדרם וקשה לו אין
 גבסי׳ א׳ ענין הוא ואח ששוח^ לומר יכול הייתי לו

 מזה למעלה זה אין שניהם וב״ן א״ח אבל .מה חלוקים
 אס ריל לו אין אח אס וז״ש הב׳ חלוק׳ בבחי׳

 .לו מנין בן וזה גן בגחי׳ להיות יכול איין בבקי׳ הוא
 בדבר אגל וזה זה לומר יכול הייתי ישות בדבר בשלמא

 הקב״ה שחגב אלא דברים ב׳ להיות יכול איך אין שהוא
 לפי תמיד במדריגה שוה אינו שהצדיק ריל ט׳ לישראל

 המדרגה ונגד כידוע ההתרחקות פמיר אוהב שהתענוג
מו ממנהג הקב״ה בו שהוא  ישראל אח שחבב וזהו ע

 וקראם מעיד במדרגה שוה יהיה שלא צורמת והאהבה
: ובנים כו׳ אקים



ה׳ ח מ רוכאלצביואתחנןצ
 שלוח״ל ע״ד . כד ה׳ אלן וארוכת ׳1כ ישראל
 וכאלו העולם נכרא כשכילי אדם יאמר לעולם

 את מקיים אני אוי מעשי אעיכ ואם כעולם יחידי ,ץא
 כי אדם וע״ד כד מחריכ אני לאו וכאם כילו .יעולס

 הוא כאלו א״ע שעושה מי ר״ל לה׳ קרכן מכם קריכ
 מכם יקריכ כעולם יחיד שהי׳ הראשון כאדם ־חיד
ל  ומקרכ מכם מושרש הוא כאלו מכם א״ע שמקרכ "
 כין דעחו מערכ שהאדם מה כי והענין לה׳ ״ע

 ירשו ואם כהם א״ע וחולה הש״י עכודח כענין .!כריוח
ם  חשדל ואל כחו״ה וכמ״ש ג״כ כן כמו ידיו ירשו :

 זולחו כהעלמח כלומר כהעלמה והעלמה כהנחה :נחה
 והישר העוכ לכן זל: דרך על נח כס׳ וע״ל וע״ש .וי

 כ״י יח׳ שהוא כמו יחיד אחה כאלו זו כמדה ■יחחשוכ
 כך יחיד שהוא כשם כהעחקוח וז״ש . כעולמו ח*ד
 חהי׳ שלא מיוחדח ור׳ע לשניו מיוחדח עכודחכם תה־׳
 כעולם יחידי הייח שאם כמו כ״א לשני שני׳ שום ׳ושכ

 .ישראל שננע וז״ש . אחרח שני׳ שום חושכ הייח א
 מצר כולם ישראל שהוא יחשוכ מכם ואחד אחד כל ״ל

 שהוא מה אלהינו ה׳ זה דכר וישמע הנששוח מ :אחדו
 יחידי והוא אחד. ה׳ הוא רכים ואנו שלנו אלוה ח׳

 שאמה ומחשוכ כזס יח׳ אליו וחרמה זעולמו
 ישראל כל הנששוח ומצד כ״י כמוהו כעולם חיד
ס  ישראל כעמך ומי אחד ושמך אחד אחה וע״ד אחד :

. ע״ש אחד גוי
י ״  אחח אשה מורה שאסרה מה הטעם דהנה עד״ז א

 משריר שהאחד משני רכים לאנשים שמנשא
 נאמר ושע׳־ז זוגו וכח כינו מכירו של והריעוח סאהכ'

 שישא מומר למה לש״ז וקשי כידוע אלוף משריר ונרגן
אהל חוכל לא ג״כ הלא חורה כדין רכות נשים איש  ה

הל כי שלימה שחהי' א  אך . רכים על ממחלקות ה
 מקכלח היא והנוק׳ המששיע הוא שדכר הוא .:ענין

 כאדם שיש א׳ האכר ע״י היא שההששע׳ וידוע ׳:הששעה
 א׳ איש שנושא מה כל לפ״ז שכע מרעיכו רעכ <-ישכיעו

 נחרכיח וההשפעה רעכ משניע עי״ז או רכות /שים
 החרחקוח אוהכ התענוג כי חכרחה ע״י ואחת אחח .כל

 ונמסרה שכע הוא מרעיכו אם ההתרחקוח וכזמן . :נ׳ל
 הששעחה נחרכה שמשכיעו חכרמה וע׳׳י :ששעחה.

 אח ויאהכ וז״ש . זו אח זו משרכסוח זונוח רז״ל ז״ש
ל מלאה יחל  לרחל אהכי המעוררות לו הי׳ לאה מן ד

 אם כי מכרתה אהכח מפרדת אחת אין נמצא וחר
 ההששע׳ המוסש׳ ועוד לכלן האהכ׳ ניחוסש׳ :דרכה

 כירך מקנאת אחת שכל ע״י ואחת אחת לכל -אה
 גם וניחוםף לכעלה אהכחה על אהכה ומוסשח :כרחם
 הרואה שכל אתננה ארז״ל וכן אצלה אהכ׳ כעלה
 אהכחאשחו שנמרכיח דרי לאשמו מיליךאתנן אומה

רכוח נשים לישא א׳ לאיש מומר ולכן ראייאה ע׳׳י

י מאנשים חקכל׳ אחח שאשה אסור להפך אכל י  כי מ
 אלו׳׳ף מפריד ונרגן ממנה תכירו אהכח מפריד א׳ כל
 מזדרזים הם רכים עכדי׳ לו שיש א׳ אדון הענין וכן

 שעוכד א' מכד כן ולא חכירו על וא׳ א׳ כל כעכודה
 מהם אחד לשום כשלימות עוכד אינו א>י אדונים לשני

 האחר מן חסרה העכורה אומה ל.ה שעוכד מה כי
 שהוא אלהינו ה׳ הקודם כשי׳ כנ״ל ישראל שמע וזו

 כעכודחו ח״ו התפרדות זה אין מאמנו רכים של אלוה
ל אחד ה׳ זה מחמת  אמד הוא המשפיע יח׳ הוא ד

 אחד כאחדות היינו כאלו אלינו והששעחו אומנו ואהכחו
 זה כשביל הוא כגופים מחולקים שאנו מה ואדרכה
 כי הנשים אצל כנ״ל מאמנו אחד לכל השפעתו שיתוס,־

 וצדך א׳ כמדרגה לעמוד יכול אינו שהצדיק הכלל זה
 אזי המרחקוחו וכעת כידוע עלי׳ לצורך לירד לפעמים

 הוא ממעלה ואח״כ יח׳ השפעתו אח חכירו מעורר
רונר,צא ע׳יחכי שפעמו אלהינו שהוא כמה ונחרכהה  ה׳

 ה׳. את וארובת והוא אחר טעם ועוד .אחד ה׳ הוא
ל  ה׳ קנאת הקנאה ע״י יומר אוחו חאהוכ שאתה ד

 בו דבוק שמבירך שמראה כמה סושריס וקנאת צכאות
 החרכוח נמצא כנ״ל חכרחה בירך אשה קנאת כמו יש׳

 ימירה והשפעה להש׳׳י ימירה אהכה לך גורמים ישראל
ח׳ ממנו  :אחד אחדות אמס ולעולם לך י

ל כ  הובא פד׳׳מ וביצה׳׳ר ביצה״ט יצרך בשני לבבך כ
 מלן של מטרונית׳ והוא זה מעין במדרשים

 אוחו ומנשקת ומחבקת עזה באכב׳ המלך אל באה
 ר\׳ זה עבד אמרה מיומנם היום מה המלך ושאלה

 לשכב אוחי משמה והי׳ יופי מיני בכל לשני מתקשט
 חזרתי ומיד ותכף אהבתו כלבי נכנסה עמי להיות אצלי

 המעט יופי על אומו אוהב אני אם ואמרתי לאחורי
 לאהוב יש איך והדרך מישיך ורבבו׳ אלפי׳ מני א׳ שהוא
 אצלן• ובאחי ממנו ופרשתי יומר ורבבות באלפי׳ אותך
 אהב' לוקח הנלבב והאיש האהב׳ גורם היצה״ד גם נמצא

 ובכל להש׳׳י לזה זה אהבה גורמים שישראל הרי להש״י זו
 . אחד כללות ישראל כל כי נפשך בכללות ר״ל נפשך
 לצווח אלא העילם נברא לא האדם כל זה כי רז״ל וז״ש
ל לזה.  הם ישראל וכל להש״י ולדבקו זר אח לחכר ד

 ההוא לדבר שיש גולם שב דבר וכל אוחוכנ״ל. מדבקים
 היצהיר בחי׳ לבבך ובכל וזהו לז־ לצווח נברא אהבה
 וככל כנ״ל להש״י אהב׳ מעלה הוא דסט׳׳א הדכר שהוא
 דקב׳׳ה נוק׳ שהם ישראל נפשות כללות בחי׳ הוא נפשך

 החביב דבר כל מאודך ובכל לך לצווח אהבה ומעלים
 אלא נברא לא כי להש״י ההוא האהב' את מעלה עליך
 האב׳׳ע כחב מאודן ובכל . יח׳ בו ולדבקה לך לצווח

 בכל אוחו אהוב לרוב והטעם מאוד מאוד מטעם וז׳׳ל
 עש׳׳ד ונראה עכ׳׳ל גמורה אהבה ומהי׳ שתוכל מה

כמ׳ים מבשרי מכח למעל׳ האהב׳ שחמי׳ הוא שהס׳
<מ״ה



מלמדאתחנןדז צמח
ס י ו ש מ ו סאי נ ש ל מ מ ס6 מד סשפמ1<«< אמשי מ  י

״ לא שאם ס פד להמסשע ככמה ה איו א׳  אפשר מ
ס פד להמפשש מ שיש ודאי אלא א״ם לאהוכ  אי

ל תיש ומפלינו מ קי ו  שפרושו מאוד מאוד מלשון מאו
 מאוד ומהולל ה׳ גדול פסור! מל נד״מ כמ״ש שיפור גלי

׳ שמופ 0א והי׳ שג״ כפרשה למה והנה פ״ש• ו  כתיג נ
ל לננכס בכל מ ל נאמר לא למה וקפה נפפכם ו מ  ו

ר ככר והלא פי׳ דרשיי פשוש דיל .מאדהם הי ל מ  מ
׳ לכגך  לא ולזה שכיל לצכור אזהרה לימיד אזהרה אלא ט

 שממוש אדם לך יש פל ללמוד מאדכם וככל נאנמיכאן
 הצמר ממון שיה״ אדם לך אין דתאי מגופו מליו מכיג
 ככל מאודך וככל אמרו רדל והנה מגו® פליו חכיג
 מאוד כמאוד לו מודה הוי לך מודד שהוא ומרה מדה
ד ת שפרש״י סי א ה ד או ס מ פ  מחלקי יומר שנשלמי ה׳ ה

 מודד שהוא מדה ככל וז׳ש פכ׳ל להודות לי יש מפסה
 ואין לך המגיש ומלקך שלך שהואסמדס תאמר לא לך
 שהמד׳ מאוד כמאוד לו מודה הוי אלא מליו להודות לן

 • מאוד מאוד מחלקך יומר הוא הזו
D 'H O B S ^מע דרשרכא קייכ ד ש כיי  מ״דאהכמי

 ישראל כנסת אמרה תחנוני קולי את ׳0
«י  שאמה כששה לפניך אהוכה אני אימתי הקכיה ל

 כו׳ אהכמני כמו אהכמי סרש״י שכ״ל תחנוני קול שומת
 רק השמי׳ מן לאדם נומנין האהס ידוש כי ול*נ סכיל.

 ואוהכין כשמי׳ סירות פושים הסוני׳ שמששיו פיי מה סיי
 האהכי ונמשכה פא״פ כמים היא והאהכ׳ כשמים אומו

 אומרים אנו זה ודרך הש״י את אוהכ שהוא לו גם
 מכקשי׳ אנו ואח״ז כו׳ אלהינו ה׳ אהרמנו רכה אסכה

 ר״ל כו׳ ישמש כי אהכמי וז״ש כו׳ לאהכה לככנו דמד
 לפניו אהוכה שאני שיי מה וש״י השיי את אוהנ אני

 וזה סא׳׳פ כמים אוהכו אני סייז תחנוני קול ושומם
 אוהכ שהוא אלהיך ה׳ שם שמאהוכ ריל ה׳ את ואהכת

כ אומו מאהוכ אותך  אלמלא כזוהר וזיש פאיס כמים גי
ה להו דרחים רחימומא נשא כני תפין  שאגץ הוי קני

:שיש כו׳ ככפירא
ל כ ב  ה׳ את ואהכת וזיל אימא כמקוני׳ נפשך ו

 סליו מניב דאי נפשך את נושל אפילו אלהיך
 דהיינו וקשה כוי נפשן וככל נאמר לכך מגופי נפשא

ן  ישורי של דקאי ואפשר נפשך את שמשל היינו דגופא ה
מה היא ונפשך לגוף קשה פכוד׳ או הגוף  ממש. מי

 ופיש כוי פיז לשכוד דוד כקש שארזיל פ״ד נרא׳ והמסר
 שארזיל וסיד אסים נטלת ככונס הנפש מסירת וזו

 אחרי׳ נשמות ממם להסלוס לגיהנם מרדי׳ שהצדיקים
ם והיו נפשך ככל ח® לכד הנפש מסירת וזה כד  הד

ד לכנך סל היום ס׳ האלה  סד האיש ישקוש לא כי סי
ר כלה אם ט  סל מס דכד לו שיש מי ®י היום הדנ

.המם וז״ש • הדכר גומר אם סד ונח שקש איננו לכו

י היום. הרכר שתגמור ריל ׳ שיהיי פי י כי ד ן ה כ ^ 
ם. יום ככל וכן לסשומם. לככן חפצי סל ד דו  שארזיל סי

:אק דיומא אגירי
ת  ילאה כי פי׳ .מסכת■ אומו מירא אלהיך ס׳ א

זר\רא* .כפוסל שכודה ולא שכלכ סכודה ר\א
 ואם לזיא • אדני שם זו וככמינו׳ המלכות מכחי׳ היא

 ודיש • לאדנות שייך הירא׳ כי מוראי. איה אני אדונים
מלטת ככח״ שכינתי׳ לרכות אס אלהיך ה׳ את  וז® ה
 ואין לקמן מזה אכמוכ וכאשר תיראו ואכיו אמו איש

 ־ אלהי״ם שם כמי׳ נקרא וככוד . כהאכ נכללת האם
ל דכר הסתר אלהים ככוד פד״ש  אלהים כככוד ד

 שהיא הדכור סולם שהיא השכינ׳ שהיא הדכר הסתר
ש כפומל שכוד׳ הקרא וככוד כו נכללת מד ל ו מ יזי ^ 

 ®יכים ואמך ואמה וזהו כו׳ מים השקני לו אמר
 .כניל לכפלה למפלח אממא דאורח .ארך כככוד

 אומו שאמר וזה . ככודי איה אני אכ ואם אמר לזה
 כפוסל. סכוד׳ שהוא הקול. אל להתפלל וכמיש משכוד
ח וכמ״ש רי  לנמלה שירים משוררת היא שגם פ״ח נ
 ככודי איה אני אכ אם כיי• אומה משוררי׳ רק ואנחנו

ס ש״ד מוראי איה אני אדוני׳ ואם ח  ככד כזוהר הי
ך אם ר  ארזיל גם שכיהמא דא אמך ואת קכיה רא א

 ארך ככנוד חייכי׳ ואמך שאמה לאם אכ הקדים כככוד
ד איה יחיד ל׳ .אני אה אם וז״ש ו  האם שככוד כנ

 ארוני׳ ואם כוי חיינים ואמך שאמה כנ״ל כהאכ נכללת
 ושכינתי׳ הוא כי אני ושכינתי׳ קכ״ה אדונים ר״ל אני
 נכללת האם ואינה להאכ האם הקדים שררא' רק חד

 • אדוני׳ ואם ואמר חמלה שניהם הוזכרו לזה כיראה
 אדונים ואם אמר לזה מור ג ייחוד הם סוף שסוף אך
 וסדין®* • מוראי איה לאחד חוזרים כחינ׳ שר אני
^ כו׳ רחמנו ככנים אם כשכד׳ ואם ככנים אם  כריח ס

די׳ שנקראו ומה וז׳׳ל האהכ׳ משמר פיח  כרית סי׳ סנ
 לכסלה המשמשת היא כי מכדים נקראים השכינ׳ מצד כי

 שכינתי׳ פ״ש מססראה פכדים אמקריאו אכהן מלת וזיל
ד׳ אמקריאת אמאי ואיהי ה׳ שכורת דאיהי  כאורח סנו
 אכל לאטהון. למיפלח כנין ואירח לכסלה למפלח אממא

 דמלטת מססרא הם מלכים כני ישראל כל אמרנין לגכי
ן וזה .כסכדי׳ ואם ככנים אם וז® שכיל ש״ש טו  מ

ל מי  שאמה דשטנסי׳ מסשרי׳ דא כו׳ אני אכ אס ל
 לכפלה למסלר אממא דאורח וכמ״ש ככנודי חייכים ואמך
 כי לאכוהון למפלח כנין ואורח ה׳ ככוד נקרא שהוא

 שאמה וכניל דאכוהון פולחנא דאמהון פולחנא כככוד
א אם אדונים ואם ט׳ ואמך  ומסשרהא המלכונז כמי׳ הו

א׳ ®א מלטה ולהדר מלכים כני ישראל כל ר  הסיקרית מ
:וכרל

ת א ק ס מס׳ נסיתם כאשר אלהיכס ה׳ סנ שמור כ
׳ צוך כאשר כו׳ את תשממן למה והקשו .ט

ס תפ



סכבלצביואתחנזצמחה׳
 המקום לום שגסו נסיונו׳ משרה מן ממר מסם ססס

סן  נסיורן בטשראי רנסימון כמה בלומה סרגזם חנ
ר ואמרסי פ״ש.  רק הקב״ה אה לנסות אסור שארדל מ׳

 הוא והנועם בואת נא ובחנוני שנ׳ לנסות שרי במעשר
 סגוליות הן המצות אם המפרשים בין פלוגתא יש כי
 סגולית הם דהמצו׳ דאיח שניהם רברי ובאמת לא או

ד כגק ט  הענין רק וכיוצא ימים לאריכו׳ ואם אב כ
 ואין ההיא לפעולה מכריחו העבע שאין הוא סגול׳
 שהוא הרצון מן ונמשך ההיא הפעולה עושה למה ממם

ם מן למפל׳  בעעס מוכרח איננו הרצון כי כידוע העעמי
 בפעולתן מוכרחי׳ הם העבעים פעולת שאר כן ולא

 כן גם צריך מצוה העושה ולכן . ההוא הדבר לפעול
ס בלי ההיא המצוה שיעשה  לעשות לבד ברצון רק עע

 כנ״ל ג״כ סגולתה וי המצוה מעשה ועי•) קונו לצון
 פעמים כמה כי במצות הקב״ה את לנסות אסור ולכן
 יתלה והוא כדל השלם ברצון המצוה תפשה שלא

 מאהב׳ עשה אלא בזה וכיוצא המצוה בסגולת החסרון
 כדיא לזה זה קרובי׳ ורצון ואהבה כו׳ הכבוד וסוף

 מלכות בספירת תלוי מעש׳ מצות אבל וברצון באהבה
 המדידה בחכמת וידוע כידוע• לן עשירית שהיא

 העליון מנקב העשירית חלק התחמון נקב העשוי שמשפך
 שיהי׳ הפסק שום בלי ההוא במשפך לשפוך יטלין אזי

 כשיתמלא לפסוק צריך אזי זה משיעור ימסור ואם מלא
 לעולם מלא יר\׳ לא הניל משיעור יערוף ואה .המשפך

 רצון שבע נפתלי ודש המדידה בטבע מוכרח תה
 שום בלי להשפיע שרצונו רצון שבע ה׳ ברכת ומלא

 לנסות מומר ולכן . ת׳ ברכות מלא ושיהי׳ הפסק
 הפסק בלי שיושפע להעשיר מכרחת מצוה שהיא במעשר

 הפסק בלי ושופך משפיע שהוא אף ממלאומו יחסר ולא
 כי מהו אור ומורה מצוה נר כי וז*ל במדרש וכמ׳ש

 נר מדליק כאלו הוא מצוה שעושה מי כל אלא מצוה גר
ה לפני  ה׳ נר שנאמר נר שנקראת נפשו ומחיה הקב׳

 שאדם פעמי' הרבה אלא אור ותורה ומהו אדם נשמת
 מה לו אומר שבתוכו והיצה״ר מצוה לעשות בלט מחבב

 נותן שאמה מד . נפשיך את ומחסר מצוה לפשות לך
 מה ראה למצוה מן לו אומר ויצ״ט לבנך מן לאחרים

 אפי׳ דולק כשהוא הזה הנר מה . מצוה נר כי כתיב
 כך במקומו אורו ממנו מדליקין סבקין קוריינין אלפי׳ אלף

 מצוה נר כי עכ״ל נכסיו מחסר איט למצוה שטמן מי
תו אינו הנר המדליק כי . אור ומורה  בההדלקה מנ
 ולשרוף השמן לכלות דהיינו עצמה להדלקה המגיע בפועל

 נר כי ודש ממט הנמשך להאור הכונס רק הפתילה
 לבד בעשייתה לעצמה מכוונת אינה עצמה שהמצוה מצוה

 הנמשך להאור רק יוצרו רצון לעשות וכוונ׳ מחשב׳ בלי
 ומור׳ וזו ממנה הנמשך וההורא׳ הכוונ׳ שהיא ממנה

וההכנע עליו ה׳ שיראת שמורה אור ההורא׳ שיי לוור

דז מצומיו ומקיים אליו ע  נרי מאיר את׳ כי הפסוק פי׳ ו
 בינו מפסקת מחיצ׳ או עור הוא ואם ההדלקה בחיי ה׳

 אלהי ה׳ אמר לזה לחנם ההדלק׳ הפעל הרי להנר
 אלהי ה׳ שדייק וזו • כדל אור מור׳ ע״י חשכי יגיה
 וכמו רצונו לעשות לי וראוי אלהי שהוא במה ר״ל

 קרבן לפני הבאת אם לחמי קרבני את במדרש שארזיל
 מעלה איני ע״כ באונס ואם קרבני הוא ובטובה ברצון
 המ״כז״לכלומר פי׳ לה׳ אשה אלא לפני שמקרב עליך
 כניל. הכוונ׳ היינו ובטובה וברצון אישים לשריפת עומד
 אלא אור ומורה מהו המדרש שאמר וזה לענין נחזור

 שתחסר כדי מכוונת צרקה שמצות מאמר שלא ר״ל כו׳
 הפתיל׳ לכלו׳ כדי בנר ההדלק׳ פועל שאין כמו כי נכסיך
 מכוונת המצו׳ אין כך ממנה הנמשך להאור רק והשמן

 מ׳ כל כי יוצרו רצון לעשות ממנה הנמשד להאור רק
 ריל מפזר יש ודש נכסיו מחסי־ אינו למצוה שנותן

 מאמר ולא נחסר ואינו יש ‘‘שהו דבר מפזר הוא המפזר
 עוד ונוסף לז״א מחסיר אינו אס מפזר הוא מה לענין

 ולהכניס לעצמו עוד להוסיף כדי שפיזר המפזר שכונת
 לאביוני׳ נתן פזר יפורש ועד׳׳ז כדל מנר נר מדליק כמו

 ממדת נמשך שהיא הפזור כח בו יש אדם שבכל ידוע כי
 לבגדי׳ ויש לבנים ויש מאומיו על מפזר יש שבו החסד

 הוא הנ׳׳ל הפזורים ובכל בזה וכיוצא במים לבנות ויש
 וצדקתו יחסר לא לאביונים נתן וכשהפזור נכסיו מחסיר
 של זו והמצוה עולמים ולעולמי בעוה״ז לעד עומדת
 ולמעל׳ עליון מרצון שמקבלת מלכות נגד וצדקה מעשר

 למדה באו כשישראל ולכן מוכרחת היא ולמט׳ רצון הוא
 המוציא׳ המלכות שהיא מרים של בארה הבאר שהיא זו

 ה׳ היש באמרם המקום את נסו העליון החסד מימי
בחי׳ הי״ש אין אם בקרבנו

ה) הג״ רצון בחי׳ אין או מוכרחת הזוהר ודל (
כו׳ מסה המקום שם ויקרא דף פנחס

לנסויי שרי׳ בה כי כן נקרא בגין מצה ל ז׳ רדא
דברו וישראל מעשר במצות סטרי לכל דטברחת

הדברי׳ בכל לנסות מומר שלכן קטטה ועביד בישין
הוא כן לא אבל ממנה כננגשכי׳ בשדי כגוונא בהו

לנסות אסור ובג׳ח בצדקה כי לשדין דמבריח דמזוז׳
והצדק החסד למדת מכווני׳ כי ו איה או*ה ומזיקין
בה דרך יורד שהשפעה רק ועביד לון מבריח
נסו כו׳ גוררת עבירה ואח־כ בהו וקטטה מריבה

אבל אחרות בחי׳ נגד טוד ומריבה מסה כד״א
כדל מסס מן הי׳ התחלה והוא מצה כתיב ע*ד

לא ודש כנ׳ל דשרי דסברו איהו בסמך מסיה
מם כאשר כס מנסון דמסה תרגומו אלא במסה יסי

מסה הנקרא זו בבחי׳ שאפי׳ מצומא
 המלרן למצית מנסון לא כנ״ל

טעם בלי ר״ל צון כאשר כו׳ תשמרון שמור רק בה
§וכנ&



לצביואתחנןצמחה׳
 סגולתן ומעלין סגולי״ המציה 1וא צוך כאשר רק מוכרח

.כרל ם והיו כו׳ ה׳ את כת דאה  כו׳ אשר האלה הדכד
 האלה והיו.הדכרים מאהכ׳ מהו סרש״י

 .עכ״ל כדרכיו ומדכק כהקנ״ה מכיר אמה כך שמתוך
 הלוא' יעקכ קראתי אותי ולא המדרש ע״ד לס־׳ סירוס

 הלוא' ל׳ הוא מה העגין להנץ כ״ל1יעקכ- הכרתיך לא
ד והפגין  הנשואין מן אשמו את המגרש שארו״ל ט׳

 לחוש יש כה שמכיר שמחוך כחצר פמו מדור לא זה הרי
 ממגה לפרוש לו א״א כה שמכיר חזיניןשע״י גמצא לזנות

 חיישינן לא כה ורגיל מכיר שאינה אמרח כאשה כן ולא
 יפ־ןכ הכרתיך לא הלואי המדרש וז״ש לזלוח אחד במצר

 כי ואמה . מכם לפרוש לי א*א שהכרחיך טסה כי
 יומא כל נורון קאיס שם שכחוכ וכמו .ישראל בי יגפח

 שקידת ר״ל האהב׳ מהו ודש ט״ש כו׳ לאי ובצלויי לאי ולא
 רחימחין הוי כד כמשארז״ל שוה תמיד שתהיו א״א האהב׳

 כ־׳ והאידנא שכיכנא סססירא דחד אסותיא פדזא
 האהב׳ מהו וז״ש זמן כרמי מתמטפת שאהבה נמצא
 כי כהקב״ה מכיר אמה כך שמתוך האלה הדכרים והיו

 כנ״ל לפוים ממונו שלא לחהבה סבה היא ההכרה
 פירש ואינו לן מכיר הוא מה כנ״ל בדרכיו ומדבק

א p ממך  קקים הנ״ל המדרש ולפרש כו מכיר ת־
 וקלות כחוק שחרדל ט״ד נ״ל כנ״ל כו׳ לאי ולא סרון
ה. אח מרגילק ראש ח פ ל ם ד א  קלים כאיכה כמיכ הנה ה
 ר״ל .נו רודם היו קנים וז״ש כמיס מנשרי רודפינו היו

 וכמ״ש כג״נ ראש קלות ט״י אותנו ם רודס שסקליסוח
 למרוה האדם את מ־גילין ראש וקייוח שחוק יז״ל

 רגלי׳ בח״י הס הנ״ל הרודפים כי רגלים לשון מרגילין
 דשלהי דרכגן ברכי :ני בסוד קו״ב בספר טיין לסנו״א
 קו״כ בספר סי׳ ההרים דלקונו ההרים טל מנייהו

ח  והתפארות ויראה אהבה מנין הוא ולשיפחיגו חג׳
 והתפארות ויראה האהכי שתהיי דלקונו שהקליפות

 הזוהר ט״ד לנו ארכו כמדבר כידוט עצמו הנאות במכור
 ור״ל ובמשה בה׳ שדבר טל במדבר במדבר מת אבינו

 כנ״ל וירא׳ האהב׳ ממנו לשלול הדבור טל לנו סאורבים
 טלי׳ לה יש שזא״ח ר״ל המדבר מן עולה זאת מי וז״ש
 אימא והנה הדבור עולם עצגה שהיא הדבור מן רק

 האחרונ׳ שהמד׳ לראש צריה היו כפסוק הנ״ל קו״כ בספר
 לעפרא רישא qכפי איהי כד הנמש דמיון טחה סיא

 מאן קמי׳ דאשחכמו אינון לכל ומחי שליט זנבא וסליק
 לחחא דאמכפיא רישא ומחי ושליט דסליק לזנבא מביר

 שהזנב לראש צריה הי׳ וזו ילך כנחש קולה שכמוב וזו
 האדם את מרגילין ראש וקלות שחוק וזו עכ״ל ראש נמשה

 וכמ״ש ערוה וזנב רגלים בחי׳ נעשה שהראש לטרוה
ק ואמרו האלה כו׳ חכמחכס היא כי בפסוק למעל׳  ד

מ״ש ועיין הנ״ל הטנין מ״ש ערוה ריח כו׳ מכם *•ס

 זאת ביקש מי פני לראות תבואו כי בס׳ פסח בדרוש
 צדקה מצות מושה אינו אדם שאם חצרי רמוס מידכם
 על שילך הוא וראוי לבהמה שוה הוא בידיו וכדומה

 קאיס הנ״ל במדרש וז״ש ע״ש ברגליו כמו בידיו ארבע
אי יומא כל טרון  מחזקת דסט״א זו הבחי׳ כן ונא!י

 בכובד להיו׳ צריכה התפל׳ כי לאי ובצלוי׳״א הרגלים לו
 לו שהם רגליס לכובד ראש הכובד היפך והוא ראש

 במי׳ שהיא יטקב הכרתיך לא הלואי וז״ש ראש במקום
 רגליך שמור בפסוק שכתבתי וכמי וההכרה רגילות

ל אלהים בית אל תלך כאשר  הליכתן שתהא שמור ד
 בית אל לילך ותבחר החנו מל שתוכל טי״ר ׳ בבח שם

 מפרש ומ״ז מ״ש והמנהג הרגל ר צד מנ ולא אלהיס
 יגם שאתה רא״ש ל״י במי׳ ישראל בי יגטת כי כן למה

 לבחי׳ הזה הכובד ונמשך ראש בכובד להחפלנ בצלותא
א הרגלים ט׳ ס ה  שהוא מי אבל הראש במקום שרגליו ע״י
 וסרש״י רגליו חת ימקב וישא מז״א דקדוש׳ בסטרא

 את לבו נשא בשמיר׳ והובטח טובה בשורה משנתבשר
 והאמין בסשיק לממל׳ עיין עכ״ל. ללכת קל ׳:.זהה רגליו

 בחרש׳ למפל׳ שכתבתי מה וגם צדקה לו ויחשבה בה׳
 ט״ש כו׳ טוו בידיה לב חכמת אשה וכל בפסיק ויקהל

 .לראש רגלי׳ בחי' שמעלה רקדוש׳ סטרא בבחי׳ וכ״ז
 ממסאת עמי בת מון ויגדל וזיש כנ״ל בסט״א להיסך אבל

 : ידים בה חלו ולא רגע כמו הי־פוכה סדום
ו ג ו צ י  את ליראה האלה המקים כל את לפשית ה׳ ל

 כיום לחיותנו הימים כל לנו לטוב אלהינו ה׳
 דמשמ׳ וק׳ כו׳ לעשות נשמור כי לני תהי׳ וצדקה רזה

 משמע רבי׳ ובמקימוח יראה לידי מביא ם המק שעשיית
 מ״ד סי׳ ונ״ל .ולמשוח לשמור מכיא שהירא׳ להפך

 דמחעבדח עובדא או מלתא ובזוהר בחקינים שארז׳׳ל
 אלהינו ה׳ ויצונו וז׳׳ש לעילא פרחח לא ורחימו דמילו בלא

 סמוכה המצוה העשי׳ שתהי׳ כו׳ אח ליראה כו׳ לעשיח
ל אלהינו. ה׳ אח לירא ודבוקה  הנותן הוא אלהינו כי ד
 ה׳ יראת מד״ש לנו לטוב • סמצוה לעשות יח׳ כחותיו
 לאדם מיתה גורמי׳ החצוניוח יראת כל כי ופרושי לחיים

 מזלי׳ ואיחרס דעתי׳ מלש מד״ש והיגונות הדאגות מ״י
 ואיננה לעד ועומדת טהור׳ שהיא ה׳ יראת אבל ומית

 היא ואדרבה וכליון הפסד גורמת אינה כן נפשדח
 טילה כל כי ימים תוסיף זה׳ יראת כמ״ש ימים מוספת

 מפסידי׳ הנססדי׳ ירחח כן ונסעלו בעלולו כחו יפעיל
 חיים ונותנת מקיים לעד ועומדת הקיימת ויראה

 ראיה אותיות יראה כי לח״ס ה׳ יראת וזו לנסעלה
 ומוסיף מתחזק הוא אזי במילתו ומשיג רואה כשעילה

 ור״ל ה׳ אח ליראה על מוסב לנו לטוב וז״ש .בעצמו כח
 ר״ל .לדותינו הימים כל לנו לטוב היא הירא׳ ואותה

ם ה׳ יראת כי שלנו לחיות לנו לטוב הוא  . כנ״ל לדי
בקולו אם היום סםיק לפרש אמרתי כי הזה כהיום

תשמטו



חגןה׳ £נמח ת א כיו נ הכגמ
 כקולו אם היום לך אמר הכי דריכ״ל כמעשה שמעו
 אך .אחר כקרא היום מלח יש לא וכי קשה שמעו

ל1שאר ע״ד הוא .!גין  יום ככל היום מצון אלכי אשר '
 ד״ש יהי׳ שלא גיחלה היום כאלו כחדשים כעיניך <י׳
 מלוי שלימו׳ שכל וידוע עכ׳׳ל ישנה כפרועוגמא יניך1

 כעוכו המחדש וע״ד מדוש נקרא שזה כמ״א כמכואר ה
rהכירא כנסלאוח ממכונן ופי״ז .מ״כ תמיד יום ל 

 היום אני ועד״ש כו׳ מעשה שמיך ארחה כי טד״ש ה
 כאייו משמעו כקילו אס היום לו רמז ועד״ז כו׳ דמיך

c היום כחי׳ לך יהי׳ אס . משמעו כקולו היום 
 היום אכא משמעו כקולו ואם משמעו כקולו אזי נ*ל

 מנוחה נקרא שכמ ר״ל • לה׳ היום שכמ וזה גאלכם
 רמ5 שדואג למי הנפש מלוחמ שאין וידוע הנפש וחמ

 לחשוכ לאדם שיש רק שעכר מה על שדואג ומי חר
שם אשר א  וזהו היום נקרא וזה כנז׳ל שהוא כיוס הו
 ומנוחה שכמ עצמה הוא היום הכחי׳ ר״ל היום כמ
 ליום ינחילנו הוא הרחמן ממפללין אנו ועד״ז .ה׳

 לא היום ועד״ז . העולמים לחיי ומלוחה שכח כולו
 שדה איש ציד יודע איש ועשו ע׳׳ד כשדה מצאוהו

 כמ״ש היום כחי׳ ממצא לא זו שכחי׳ שהוא מי לומר
 לענין ונחזור . כו׳ וכחגרים כסוחרים ממצא לא ס״י
ל לכאן  חצוניומ יראה כל ממכסל ה׳ יראמ שככח ד
 יראמהכרואי׳ הכורא יראמ שרדס כמו׳ה שכמוכ דוע
 אם כי חושכ ואיננו אחרים ימים על דואג איננו ^י״ז
ל הזה כהיום הימי׳ כל ועי׳׳ז זה יום  ויום יום ככל ד
ש היום רק לו הי׳ כאלו רק חושכ אינו הימי׳ כל ד  ע
 אדרכ׳ ההיא והירא׳ למחר ימומ שמא היום ישוכ ז׳ל

מה כירא׳ המצוה לעשות ולכן חיים לו נוספת א אן  כנ״ל
 נשמור כי כו׳ לנו מהי׳ וצדקה רק פרס לקכל מסין א

 ה׳ לפני גדול׳ כיראה הזאת המצוה כל אמ פשוח
ל זלהינו  שאמר על צונו כאשר ממש לפניו כאלו ד
ת׳ רצונו נעשה  אל ה׳ עיני וכמיכ לפניו צ׳ר שיהי׳ י

 והרי לקי׳פ עושה ואינו המשפיע הוא הצדיק כי דיקים
 וזה עשה ה׳ צדקת כמ״ש להש״י כ״י צדקה כעושה לוא
א צדיקי׳ אל ה׳ .יני ד  כי פו׳ עכדים כעיני הנס כ

 ופשוק צדיקי׳ של ידיהם למעשה סינים ככ׳ נסתכל
 שנישא אחח ראי׳ פי׳ ה׳ סין יראיו אל ה׳ עין שנה

 ועד׳ז כמ״א כמ״ש אחת כסקירה ע־ד כעיניו חן ״\רא
 מהי׳ ולו פסוק וכן לנו מהי׳ וצדקה הנ׳׳ל הפסוק ^י׳

אלהיך ה׳ לפני צדקה
פי׳ כו׳ לעשות נשמור כי לנו מהי׳ וצדקה

 מי כי מצוה שום כעד שכר אין הלין מן
 יכוא ממי ממיד מצפי׳ שאנו מפני רק ואשלם שקדמני

 רע דכר ידע לא רצוה שומר עד׳׳ש ואקיימנה מצוה ידי
ל נשונור כי לנו מהי׳ וצדק׳ זהו  על מצפים שאנו ד

לנו יש וכזה ס׳ מכשירין לנו הזמין שהש״י קודם נמצוה

;קול׳ פי׳ לפני אלהינו ה׳ לפני וז״ש להש״י כ״י קדימ׳
ומרגום כו׳ ככם ה׳ חשק העמי׳ מכל מרוככס

 אומיא מכל גיוומנין דאמון כגלל מן לא יונתן
 נגכל וענוומנין רוחא מכיכי דאמון אלהין ככון ה׳ צכי

 אינם גיוומנין הם אם ממ״נ להולמו וקשה אומיא
 אחר ר\א הרצוי׳ שההכנעה כחדה עד״ש ונרא׳ ענומנין.

 דאל׳׳כ . הכורא כחנממ והרוממות הנפש ההתנשאות
 ונכנע עצמו מנשא שאינו דעת וחשר לכהמה שוה הוא

 שזס כידוע . ה׳ כדרכי לכו ויגכה ועד״ש כל מפני
 כל על גאה למלך יעכוד השפל שאדם גדול גדלות
 יש נמצא . כידוע עצמיותו כפרך הוא והשפלות גאים.

 כגכהות משתמש שהצדיק רק וענוה. גכהומ אדם ככל
 אדם. כל כפני רוח שפל שהוא וכענוה הכורא לעכודת
 ואומר הש״י כעכודת כה משתמש הפנוה להפך והרשע

 למלך לנחת שיהי׳ מצוה יעשה שהוא אפשר כלמי שזה
 הוא לחכירו כינו והגכהות עושה אין ולזה כזה גדול

 כעריות ומיעוען כגזל רוכן ארז״ל ועד״ז עליו מתגאה
 כעריו׳. והמיעוע כגזל הרוכ הו״ל ולכאורה ס׳

 מדות כאדם שיש יוכן הנ״ל ע׳׳ד רק .רוכן לשון מאי
 כל ומדת השפלות שהיא מיעוס ומדת גכהות שהוא רוכ

 הכרואים וכל העולמו׳ כל כולל שהוא ההמחכרות שהוא
ל • כגזל רוכן וזהו כל הצדיק נקרא שלכן  שהגכהות ד

 כאלו חכירו אצל סוכה שכשרואה לגזל מכיאן והגסות
ם גכה שהוא מפני ממנו נשללת  וכעיניו לככ ורחכ עיני

 חכירו. את גוזל הוא ולזה שכנווכות לגדולה ראוי הוא
ל כעריות ומיעונון  משממשים שכהם הענוה מדות ד

 כמ״ש לכל חרפה ^הוא לדכי דעמו שמשפיל כעריות כה
 עי׳׳ז שיכא חושש ואינו לנו היא חרפה המשוש חוש

ל כלה׳׳ר וכולן .רואיו כל כעיני ולחרפה לקלון  ע׳׳י ד
 וכצדיק • כל את מגלה הוא הכריות כל מן כו שיש

 כידוע דכר כל על שכח אומר להפך הוא כל הנקרא
 כמה משכח והי׳ הנכל׳ לפני שהלך אמד כאדם כמעשה

 דאמון כגלל מן לא התרגום וז״ש הנכלה של השני׳ לוכן
 עק£ והעזות שכאומו׳. עזין ישראל שארז׳׳ל כמו גיוומנין

 רק .ככם כחר לכד זה שכשכיל מאמר לא הגאוה מן
 יש והגכהות התנשאות שאחר ככם מעלה יומר שזה
 אמם כי שארז״ל וזו ככם יש וזה זה כי ענוה ככם

 כסכי דאימא וע״ד א׳׳ע ממעטין שאתם כזכות המענו
 איממאולא דכעי גכרא האי לריכ״ח שאמרו אחונ? דכי

 ?שקל מני׳ דמדלי׳ להיכא דאזיל חזי מאי לי׳ יהכי
 אמר אעל לעילא לה דצה עאל לא לתמאי דצה םיכמא

 המהרשיא וכ׳ .עכ״ל מזלי׳ כת לי׳ מתרמי נמי האי
 רצו שלא האומות מכל שפלים שישראל להוכיח שרצו
 עליהם כ׳׳ה הקדוש שהחזירה אחר המורה את לקכל

 דמאי שפלים שהם מוכח קכלו וישראל לקכל רצו ולא
כו׳ סיכמא ושקל מני׳ דמדלי׳ להיכא דאזיל מזי

ע״ש



ואתחנןצמחה׳
 סי׳ נאמן כמקום מקוע הוא שיחד סשוצו ול״נ מיש

ס. הוא שם אמו באמנה נאמן שהמקו׳ קו מ״י מ  והמנין
 לקבל יכולי׳ אינה שסלים שהם אף הםגיווסנים שאויהע

 מקו׳ ולימן מקומו אח לממש רוצים אינם כי היחד את
 הגדולה במטלה שהם אף ישראל אבל . להסיכמא
 סחורה אס קבלו ולכן א״ט ומממשים לטמם משסילים

 לא וישמטאל טשו כי סיכמא לשון רז״ל חססו ולכן
 לה דצה ודש מנאף ובלא מגנוב בלא א״ט לממש רצו

 .הטצוה בשבט גילו מ5 מולי׳ בח הם כי טאל לסילא
 שיקבלו טליה׳ המויר ימי טנוחנורו מממח ים׳ הוא כי

 וכמ״ש קבלו לא לכן כלל הטנוה במרת אינם ואוסיט
 ר״ל הסמים מכל מרובכם לא וז״ש אחר במקו׳ מזד
 כי בכם חשקה׳ אוה״ט מן במטלה גדולי׳ שאמם טל

 מגודל ולשון אומה כל טל כחוירה ימב׳ וא6 באמם
 המטש שאמם רק שסלות אוהב ים׳ הוא כי טנומנומו

 שאמם ואף הטנוה אוהב ים׳ וכוא א״ט ממסשין שאמם
 שבכם הטנוה אח מגרט אינו האומות מכל יומר במטלה
 וטנויםכמיש שסלים נטשיס טצמה המטלה «ן ואדרבה

 שכמבו ט״ד סי׳ האמס ומכל החסדי׳ מכל קשנמי יטקג
 הטודסו׳ ושובומיו ימ׳ הבורא חסדי אדם כשרואה הם*י
 ושסלומ ים׳ גדולמו ויראה ימ׳ גדולמו לסני ויכנט ישסל
 מקבל והוא חסדו בגדולמ משסיט ימ׳ שהוא טצמו

 לישראל שוב אך וו״ש . וכל מכל בחסרונו ההשסטה
 ל׳ כי מימוש ר׳ל איך הוא משסיט שהשי״מ 3השו סי'
 וטנוה שפלומ מביא השוב ור״ל מיטוש הוא ורק אך

 מה ידוט כי סי׳ .לבב לברי אלהים כנו״ל לישראל
 כו׳ אלהים טשה אשר אמ ימרו וישמט בפסוק שכמבמי
 שרואים ט״י שר״ל למדה״ר מדה״ד מהפכים שצדיקי׳

 במדהי׳ד לשובה ראוי׳ שאינם טנומנומם ט״י א׳׳ט
 ט»י רק ממדה״ד לכם מניט הטובה שאין ואומרים

 אומם ר״ל לבב לברי אלהי׳ ״ש1ו . והרחמים המסד
 ממיד במדה״ד א״ט ורואים כפים נקי הם לבב הברי

 להם משפיט ב״ה כשהשי״מ וטי״ו לשובה ראוים ואינם
 הטנוה למדמ טי״ו ובאים דטמם משפילים הם שובה

:כנ״ל
ף ן  משאחו אך כמיב כו׳ הממש אמס כי באו״א ע

 שפלוסופי הידוט ט״ד ונ״ל כו׳ ירצו להדיח ימצו
 השפל הטולם טל אלהוח השגחה את מכחישים האומומ
מ׳ רוממומו מרוב ואומרים  שפלי טל שמשגיח יחוס אין י

 ‘שמנשאי במה דיל .להדיח ימצו משאמו אך ווסו שרך
 ימ׳ כבודו אין וה שמפני ואומרים השי׳־מ אמ ומרוממים

 כוב ירצו האמונה תן מדיחים הם במממוני׳ להשגיח
 בפיו .כזב ממנו טושים הן האממ ההמנשאומ אפילו
 פחד אין לבם שבקרב ר״ל סלה יקללו ובקרבם יברט

 ומד*! ובממשבמס בס משגיח שאינו שאומרי׳ מסני אלהים
ק סי׳ נ אמר רדל ורש אויבך לך יכחשו עוזך בחב מ

לצבי
 שאוס׳׳ע מפל והשט׳ אוה״ט מן רוח נחמ אין הקב״ה
 אומרי׳ לכן ושפלות טנוה שום בהם שאין במדומיה׳ רואים
 שו משגיח ואינו השמים על אם כי ימב׳ כבודו שאין
 כי בהם שנא׳ ישראל אבל נ״ר מהם אין לכן השפל טולס
 ויש א׳׳ע ממעשי׳ שאמס בזכום העמים מכל המטש אמם
 גדולמו במקום כי הדבר אח מבינים ענוה מדת בכס
ת׳ והודו שבחו היא זו ואדרבה טנומנומו שם  שמשגיח י
 של ה׳ גויס כל טל רם הפסוק וז״פ . המחמונים טל

 מאוד רם שהשי״מ הסברא הגויס אצל ר״ל כבודו השמים
 המגביהי כי הוא כן לא אבל כבודו השמים טל רק ולכן

ק ששמים ר״ל ואר׳ן בשמים לראומ המשפילי לשבמ א  ו
 כאפס הם שמים כי משפיל. הוא ולשניהם ימי אצלו שוים
ק כמו א  רומס וז׳׳ש .מאפס גדול אפס ואין ימי לפניו ה
 שרוממומך ר״ל כבודך הארץ כל טל אלהיס שמיס טל

 שמשגיח במה האר! מן נראה וכבודך השמים מן נראה
 ורש ימב׳ כבודו האר! כל מלא ד ט״ המחמוני׳ טל

 ס׳ האר! ונם כבודו מספרים השמים שבמ של בזמירות
 לאחד שאין לשררות כפרים אנשי שמינה למלך טד״מ
 לשר מינהו שהמלך אף ממך גדול אני לחבירו לומר
 גדלוה מצד ולא המלך רצון מצד היה זה מסבירו גדול

 בפסוק מיש קרח בפרשה וטיין חבירו טל אמד ומעלמ
ומקרב: מבחר אשרי

ג ה ה1ב ר ו ד טמי נחמו נחמו ע עי ד  כילישוטסך כ
 נמממן הנחמ׳ כן וכמו היום כל קוינו

 ממנממם היא ובמה ממנחממ שהשכינה מה ישראל של
 ומה נחמו לישראל וזהו נחמו וזהו מנחממם כשהיא

 שזה . אלהיכם יאמר עמי שנחמו במה נמממכם יהיה
 . עמי נחמו מאמר שהיא מה ינס לשה גרולה נחמה

 של דברו כלל• כוונמ,טצמכם סנחמה באומו מהי׳ ולא
 ומנהגו דברו לדור א׳ דבר ט׳יד דברו ר״ל ירושלים לב
^ יראה ירושלים נקרא למה ט׳׳ד ירושלים • הלב טל  ש

 בדברים ה׳ אה ליראה טצמיכם הזמיט . אלי׳ וקראו
 היראה המפסידים מדברים והרחיקו היראה על העוזרים

 טונה נרצה ט צבאה מלאה כי ט״ש חו״ה בספר כמ״ש
 שבגוף הנשמומ כל שיכלו טד בא דוד בן משיח אין ע*ד

 והנה דקדושה האדם קומם שיטור להשלים כדי והטנק
 מלאכים נעשים איבריו ברמ׳ח טושה שאדם המע״ש
 רעים ובמעשים .דקדושה האדם נשלם וטי״ז קדושים
 טושה וכשאדם הבליטל אדם ונשלם ר״ל מחבלים נעשים
 מן גם ונעשים זכיות נעשים הזדונומ מאהבה חשובה

 דקיזש׳ קומה השיטור להשלים קדושי׳ מלאכים העבירות
 זה ימכן שלא אך . הקדושה של צבאה מלאה כי וז״ש

 אמלאה ט*ד מכלה כענן כולה שהרשעה בטר. אס כי
ל טונה נרצה כי לז״א המרבה  זכיות נטשו שהזדונומ ד
 ס׳ מיד לקחה כי .ירושלים ונממלאה הרשעה ונחרבה

ם לי השובר בעימ בספר שכמוב ע״ד חשאמי׳ בכל מ
סלים



קכדלצביואתחנןצמחדז
 סא' .בכפלים שוגה שכחורה אזהרוח מכל לוי מכיליה
ה ממשה מדר  למצוה נחשב היה ממנה נמלט שאלו והכי ה

ה ד רנ  כעושה לו נחשכ עבירה פכר ולא אדם ישב פי
 הפונש ר״ל כפלים ה׳ מיד לקחה כי וזהו פכיל מצום
 משמפ לקחה לשון כי כאהבה פצמה פל וקבלה לקחה

 כנ״ל. בכפלים שר\׳ החטא נגד כפני׳ ומרצונה מדפחה
 ההזדמנוח להכוזי־ החבר שאמר פ״ד כפלים יאמר או

 כו«י לכן קודם בהפדרה שחושב מה ר״ל .ההנאה כופל
 הזדמנות הם הדס בפלי אצל שהפבירות וידופ ההנאה

 וכשפובר פלי׳ דרר׳ הוא אריה לפניו שמוכן שאן> כיון
 היא לכן ימחקו גנובים מים פ״ד ההנאה כפל לו היא
 ח״י פרש״י צבאה מלאה כי בכפלי׳ וזהו ההנא׳ כסל

 ויש . מצבאה מלאה כמו גלווסא מן דחחמלי פתידה
 לקחה כי הארן פל לאנוש צבא הלא במו צבאה פומרין

 ה׳ קדם מן חנחומין כוס קכליח ארי כו׳ כפלים ה׳ מיד
 יתכן פשוטו ולפי חובהא חריןבכל חד פל לקחה כאלו
 של מדמו איך וא״ח כפלים פורפניוח לקחה' כי למיש

 מלא מקרא מצינו בחטאו כפלים לאדם לשלם הקב״ה
 וזהו רש״י פב״ל ומטאחם פונם משנה ראשונה ושלמתי

 פבירה הפוכר בפ*מ ספר בשם למפלה שכתבתי פ״ד
 נמלט היה באם ב׳ פבירה מפשה א׳ בכפלים שוגה ס׳

 פו״ן עונם משנה וז״ש בנ״ל למצוה לו היה ממנה
 שנחסר חסרון לשון הוא וחטאמם עצמה הפבירה היא
 ב׳ בו׳ אלהיבם יאמר עמי נחמו נחמו באוא כפלים וזו כנ״ל ממנה נמלט היה שאם מה מצוה שכר

 מחי פסוק פל בהעתקות שכתוב ד פ׳ נחמות
 מאביו שנחרחק בן משל פ״ד אלהים פני ואראה אבוא
 התראות אזי טוב בן הוא אם אביו אל בא הוא זמן ואחר
 שרוא׳ תענוג יש שלהבן לשניה׳ טוב הוא שביניה׳ פנים

 אבל ,טוב בן בנו שרואה תענוג ולהאב אביו גדולת
 כנ״ל תענוג להבן יש אז טובות מדוח לו אין הבן אם

 שיהיה ואראה אבוא מתי וזו חפנוג יש לא ולהאב
 נאמר וכן אלהים פני ואראה וזו ממני מפנוגלאלהים

 ז״ל איתא ובמדרש לכם אהי׳ לא ואני עמי לא אמם כי
 אהי׳ לא אני ממני לפרוש שתבקשו עמי לא שאתם אפיס

 תהי׳ כרחכם בפל אלא פמכם משחויח דפתי אין לכם
 אשר תהיה לא היה רוחכם פל והפולה וכה׳׳א פמי

 חי לבם פושה אני מה אלא כגוים נהיו אומרים אתם
 אמלוך שפוכה ובחימה חזקה ביד לא אם ה׳ נאום אני

 המדרש לשון ומבואר בלק בפרשה לפיל ופיין פ״ש פל'כ׳
 אומו פושי׳ אינכם שאתם רק פמי מהי׳ כרחכם שכפל

 נאמר אזי לרצונכ׳ אלהיכם הוא שיהי׳ ובנחמה לאלהים
 בחי׳ ר״לב׳ אלהי תאמרו ואתם אתם פמי יאמר הוא

 יאמר פמי במה נחמות ב׳ נחמו נחמו כאן וז״ש הנ״ל
 ירושלים לב פל דברו פמי יאמר במהשאלהיכם אלהינס

שיהיה דבור בפנץ פ״ש ס׳ כס ודברת בפסוק מי״ש

גי כלומר לב דברופל וז״ש • בלב מי ב סלג פל מ ב תד  ש
 מדברת היא כמ׳׳שוחנה ירא״השל״ם ירושלים ־הי׳ ואז
ש במדבר קורא קול .לבה על ק מפלה בפנין פד פ  כ

 קול וזה .ורחימו דחילו בקול שיר^ הדבור בבחי׳ הנ׳ל
 מפנים בזה ה׳ דרך פנו כנ*ל. במדבר במדבר קורא
ה משם בלול דבור כל שיהי׳ ביס הוי״ה י לשם דרך  הויי
 יכואו בבכי כתיב דהנה לאלהינו מסילה בערבה ישרו ב״ה

 כף י«־ בדרך מים נחלי אל אוליכם אובילם ובתחנונים
ש  כ׳ היינו מים יורדה פיני פיני וז״ל קויב בספר פד
 שישראל פ״י לרחמי׳ מים בריבות תחלה שהיו שלה פינים

 כמ״ש ובגימטריאות החכמה בפרפראות פוסקים היו
 והשתא בחשבון בריכות עיניך בפסוק פנחס פ׳ בזוהר

 פין גם אלא הדין בסוד שהוא שמאל פין מיבפיא לא
 חיים מים ברכות במקום כי מים ירדה אחת כל ימין

 וז*ש • פכ*ל מלוחים מים המרים מי בריכות נפשו
ס הבכי פ״י ר״ל אובילם ובחחנוניי יבואו בבכי  אוליר יז

 חיים מים הבריכות שהם ישר בדרך מים נחלי אל
 אל שתיישרו בערבה ישרו ופד״ז ושלום וחיים לרחמים

 גדילה פרכה כמשארזיל עליהם גדילה שהערב׳ מים נחלי
 שתפשו בלבבם מסילות פל גאלהינו מסילה מים כל פל

;לאלהינו בלבבכם מסילה
א1 ״ ו א  בפסוק וילך בנף לקמן עיין נחמו נחמו ב

 פל ט׳ רבות רפות אותו תמצאן בי והיה
 ספנין בל פ״ש אסתיר הסחר ואנכי בקרבי אלוה אין כי

 נחמות חצי רבים צרות משארז״ל וידוע שכתבתי מה
.הנ׳ל הנחמות פל נחמו נחמו וז״ש  הגליות דהנה חטאתה בכל כפלים ה׳ מיד לקחה כי

 פשוטים שנים הוא הא' הכפל כי כפלים זו ד׳ הם
 המרדים שהגיע חטאותיו בכל זה והיה ד׳ הכפל וכפל

 שנים שנים ג׳׳ב נמנים המה אשר אבי״ע עולמות לד׳
 :לחוד ופשיה יצירה לחוד. והבריאה אצילות

ל  בתקור* פד״ש השדה כצין חסדו וכל חציר הבשר כ
 דישחדלח לן ואימא זיל קרא אמר קול וז״ל

 אם דוד דאמר כגונא בקב״ה שכינתי׳ לחברא באורייתא
 אשתדל הוי ואיהו לה׳ מקום אמצא פד כו׳ לסיני שנת אתן

 דחסד מסטרא שכינתיה דהא כו׳ לחברא באורייתא
 וקרבנא פקידה אחקריאת דגבורה ומסטרא ג״ח אתקריא׳
 מאן ולית מורה אמקריאח דאמצפיחא דפמודא ומסטרא

 אמר קלא ובג״ד ט׳ בעלה לגבי מדות באלין לון דימפר
 לדבמא אלא משמדלין דלא חציר הבשר כל אקרא מה

 באורייתא דמשחדלין ואינון הארן פמי אינון ואלין בשרא
 וכל אממר ובגינייהו לגרמייהו אלא משחדלין לא ובגיח
 הבשר בל לפרש לפפ״ד וניל פכיל ט׳ השדה בצין חסדו

 חציר אם כי אינו ההוא והבשר בשר השתדלותם בל ר״ל
 לחמה. לבהמי נותן חציר הרים המצמיח ע״ד גדל שממנו

. צומח למדרגת בפיח ממדרגות אומו מורדין כי
וגסס



̂תחגן יו ב צ ל

BB31 וכמ״ש גל6המ מאוס והיא ו3 מחפשש הצוממנו 
 מ לבר במפוסי הרע יצר רבי ומשמיא במכלא בזוהר

 אמ ומייפה המשביע פרח שהוא השלה כציץ מהדו וכל
רז צומח במדרגה הוא והרי השדה מ  אמר פזאי בן ו

ד) .השדה כעשבי לי דומץ ישראל חכמי כל פ  פי׳ ו
 ובאו״א מבואר. והענין יצחן מציר אדם ומבן הפסוק
 במוך פירש״י מציר בבין וצמחו בישעי׳ בפסוק טד״ש
 שנא׳ עמלק הוא מציר עליהם שימוספו גרים ע״י עמלק
 הבשר כל ודש יענהעכ״ל לבנוה מציר מנים מה וסימה

 דעבדין עב דכל לקבל מנה פל עמלק מדה מציר
:עבדין לגרמייהו

ה ז  נממוהו נממוה׳טליוני׳ נחמו נחמו הילקוט לשון ו
 בעוה״) נחמוה׳ ממי׳ נחמוה׳ מיי׳ נממוהו מממוני׳

 נממוה׳ ובנימן יהודה שבע טל נממוה׳ לעוה׳׳ב נממוה•
 מבכה בכה בכיומ ב׳ שכתוב לפי . השבעים עשרת על
 נמנה בראש מעאו נממו נממו לכך ושני ראשון בית על

 וממנמיוים למלי ראש כל בראש ולקו כו׳ ונשובה ראש
 בעין מעאו w בראשם וה׳ לפניה׳ מלכם ויעבור בראש

 וממצממי׳ מים ירדה עיני עיני בעין ולקו עיניס ומסקרות
 הכבדו ואזניה׳ באוזן חעאו כר. יראו בעין עין כי בפין
 ואזניך באוזן וממנממים ממרשנה ואזניהם באוזן ולקו

 הזמורה את שולחים והנה »1בא מטאו ׳0 דבר משמענה
 ואן> qא3 ומתנחמים כו׳ אעשה אני qא באף ולקו לאפם

 בפה ולקו נבלה דובר פה וכל בפה חטאו .זאת גם
 ימלא אז בפה וממנממים פה בכל ישראל את ויאכלו
 בלב ולקו ושית שמיר שמו ולבם בלב מטאו פינו שמוק

 מטאו ירושלים לב טל דברו בלב ומתנחמים דוי לבב וכל
 רחמניות נשים ידי ביד ולקו מלאו דמים ידיכם ביד

 ידו שנית ה׳ יוסף ביד וממנממים ו׳5 ילדיהם בשלו
 ימנגפו בטרם ברגל ולקו מעכסנה וברגליה׳ ברגל חטאו

 רגלי ההרים על נאוי מה ברגל וממנממים רגליכ׳
 זה על כזה ולקו האיש משפט זה כי בזה מטאו מבשר

 הנה ההוא ביום ואמר בזה וממנממים לבנו דוה ר\ה
 הוא לא ואמרו הה׳ כחשו ההוא חטאו כו׳ זה אלהינו

ט בהוא ומתנחמים בם נלחם והוא בהוא ולקו  הוא אנ
 האש ולקו האש מהערים והאבות האש חטאו מנחמכם

 מומת לה אהי׳ ואני האש ומתנחמים אש שלח ממרום
 ולקו ירושלים חטאה חטא הכפלים חטאו כו׳ סביב אם

 הכפלים וממנממי׳ ים1כמ ה׳ מיד לקמה כי בכפלים
. ילקוט המדרש עכ״ל עמי נחמו נחמו

עקב
י | ף  של גדולתו במקום ע׳׳ד ה׳ יראת ענוה עקה 3כ

 זה ר׳׳ל ענותנומו מוצא אתה שם הקה״ה
ת׳ כביבול שממזיק מישראל הכתר גדולת לקבל עצמו י

 סרוח׳ טפה ודם לבשר א״ע כיי שמשפיל מענותנוחו זהו
 שפל אדם מן גדול למלך ומשוב׳ ספונה היראה אין וכן

 יראת אצלו חשובה ענותנותו מגודל הקב״ה אהל ובזוי
 וארז״למה .ה׳ יראת סטה עקה וז״ש ממנו שפל אדם

 מאין החכמה כי כו׳ ראשה על סטרה מכמה שעשתה
 עשתה ■ ישועה כתרו ית׳ רוממותו גדולת וזו .תמצא
 כמ מן הוא היראה של העטרה לסולייתה עקב ענוה

 אזעיל קה״ה גרמי׳ דאזער מאן אמר ובזוהר הענוה
 ממי רק היראה כהוד מקבל אינו שהקה״ה נמצא לגביה

 מקבל אינו גוותנין שהם הגוים מן אבל א״ע שמשפיל
 ואתחנן הח׳ כנ״ל מאוה״ע נ״ר אין וז״ש כבור מהם
 שרצה אף נבוכדנצר מן השבחים הקב״ה קבל לא ולכן

 קשה ולא . ע״ה מדה׳־מ יומר ומשבחות שירות לומר
 הללוהו ה׳ יראי וז׳׳ש כנז״ל כי בדבר יש פנים משא וכי
 ר״ל . הללויה קרובו עם כו׳ כבדוהו יעקב זרע כל

 הרל ענוה עקב לשון יעקב זרע מן הוא הכבוד שהעיקר
 שאמר וזה כו׳ עני ענות שקן ולא בזה לא ני אמ״ז וז״ם

 מהם שמקבל לומר רצה אלה עם לעשות ה׳ הגריל
 כל את וזכרת עמנו לעשית ה׳ הגדיל וכבוד גדולה
 למען במדבר שנה ארבעים זה כו׳ הוליכך אשר הדרך
 מצומיו המשמור בלבבך אשר את לדעת ולנסומך טנומך

 חהרהר ולא מנסה שלא מצומיו המשמור פרש״י לא אם
 ענותך למען במ״ש דקשה לפרושו פי׳ עב״ל אחריו

 כלפי שייך האיך ועוד .להגסיון הענוי ענין מה לנסותך
 . גליא שמיא כלפי והכל בלבבך אשר את לדעת מטלה

 וכמ״ש בתמימות תלוי ה׳ עבודת ששורש הענין אבל
 נסיונות העשרה שכל וכמו אלהיך ה׳ עם מהי׳ ממים

 אמרי יהרהר אם ה״י הנסיון העיקר ע׳׳ה א״א שנתנסה
 אברהם הי׳ שאם ע״ש וארא בס׳ שפרש״י וכמו מדוחיו
 בנך את נא קח לו שנאמר בעת מיומיו אחר מהרהר

 ־ כזה יאמר וחנון רחום שהוא מי באפשר האיך כו׳
 כלום מהרהר הי׳ עומדבנסיוןרקשלא הי׳ שלא בודאי

 אפס הוא האנוש׳ בשכל משיג שאדם שמה יודע הי׳ כי
ת׳ מחשבתו נגד ואין  מחשבותיכם מחשבותי לא בי כמ״ש י
 אבל .כלל הרהר ולא שלם בלב ית׳ בו בוטח והי׳ כו׳
 ית׳ חכמתו להשיג שיבול וחושב גבהות בו שיש מי

 7ומ סינף ורצונו שכלו נגד השי׳׳ת שעושה דבר כשרואה
 הקביה שהשהה מה והנה ית׳ ממנו אמור לבו נסוג

 שילמדו כדי י זה בשביל הי׳ במדבר שנה מ׳ ישראל
 שאינם שידעו ההכנעה ע׳י וזה והבטמון התמימות

 דרבי׳ אדעמי׳ אינש קם לא וארזיל ית׳ להשיגו יבולין
 פו׳ לרעם לב לכם ה׳ נתן ולא שנהוכמ׳׳ש ארבעים עד
ה. עד הז ם  ואומר שנהאקוטבדור וכמ״שארבעים היו
 לנסות שבאו שנים עד״מ פי׳ כו׳ הם לבב תועי עם

 יטלין אינם אזי מחבית גדול שהוא חושב אמד וכל .זא״ז
שמבירו מה מושב אמד שכל זה אם זה להשיג

שואלו



עקב ה׳ צמח
ם והולו ידיטמו מססרון הולו שואלו ר  והנמשל ממנו גדל ט

 האדם את לנסות א״צ השי״ת באמת כי .א׳ בצד הוא
 הנסיון שטיקר רק .ושכלו השגתו ית׳ הוא יודט כי

 מפני שכלו וחסרון פחיתות טצמו לאדה להראות הוא
 להשיג גדולה שהשגתו וחושב גבהות בו שיש האדם

 באמת דרכיו אס השי״ת את מנסה הוא ית׳ מחשבתו
 ב*ה והשי״ת פטמי׳ טשר זה אומי וינסו וכמ״ש ובמשפט

 הקטן את מנסה שהגדול כמו שכלם נגד א״ט כ״י הקטין
 שיכנט כדי שכלה וחפרו! פחיתותם השי״ת להם והראה

 לא ושוב ית׳ מחשבותיו מחשבותס לא כי וידטו לבם
 ובתמימות באמת וחוקיו מצותיו ושמרו אחריו יהרהרו

 שכתוב מפני ור״ל קטנות לשון אקוט שנה ארבטיס ו)*ש
 היה שנסוני ומה כר אבותיכם נסוני אשר מניה לטיל
 לא והס הם לבב מוטי טס ואומר לפניה׳ שאקוט ט״י

 ארבטין טד דרר׳ אדטמי׳ איניש קם לא כי דרכי ידטו
 וזכרת וז״ש כנ״ל אקוט שנה שארבטי׳ הצריך לזה שנין
ל טנומך למטן שנה ארבטי׳ זה כו׳ הדרך כל אח  ד

 ואדרבה אותי לנסות כח בשכלך שאין ומדט תכנט למטן
 הכל כי שבלבך מה אני שאדט טבור ולא לנסותך נאה לי

 שתדט ר״ל בלבבך אשר את לדטת אך לפני וידוט גלוי
 מחשבותי תפיג שלא זו לא כי שבלבבך מה בטצמך אתה
 אותך מנסה אני לזה משיג אינך שבלבך מה אפי׳ אלא
 לא אס מצותיו התשמור .שבלבך מה ותשיג שמשכיל כדי
 ואינו מהרהר אינו ובזה יודט שאינו הידיטה תכלית כי

 התשמור הכל תלוי בזה כי בתמימות מצומיו וטוש׳ מנסהו
 כנ״ל התמימות הוא בו מלוי שהכל יתד כי כו׳ מצומיו

 לקמן טוד אבאר וכאשר תהי׳ תמים
ך נ ע י  המן את כתיב כו׳ המן אח ויאכלך וירטבך ו

 טיין .כו׳ כנטן ארן קצה אל בואם טד אכלו י
 מן טטס טטמו ממצרים שהוציאו שבחררה שם בפרש׳׳י

 באדר ז׳ מן שבכליה׳ במן נסתפקו שנה ארבטי׳ ואחר
 ויאכילך כו׳ ויטנך הנ״ל פסוק ט״ד ואמרתי ניסן ט״ז טד
 המורה לקבל שיוכלו כדי לישראל ירד שהמן המן את

 הארן מ! לחם לברר יכלו לא טדיין כי שלימה בדטת
 ההארה ט״י ממצרים שהוציאו וחררה הקליפות מן

 הקליפות מן נתבררה מצרים ביציאת שנהגלה מגדולה
 שאכלו שנה ארבטים לזה ונשלם מן טטם בה וטטמו

 קצה אל בואם טד אכלו הנין את הכתוב אמר וט׳׳ז המן
ל כנטן ארן  מן האחרון הקצה למדרגה בואם טד ד

 אל בואם טד שבכליהם המן מן שאכלו מה ומן הכניטה
; נושבת ארן

ה נ ה  תולטיס וירום והנותר ביומו יום לקטו המן ד
 נושבת הארן מן הקיום כח המן וקבל ויבאש

מה טמה טד כי  זו בחי׳ וטתה מדבר נק׳ ארן בחי׳ הי
 אותו ואכלו הסריח לא שבכליה׳ והמן היישוב כח קבלה

המו את וז״ש נושבת ארז מקדושת ההארה לקבל נדי

קכה לצבי
י : נושבת pא אל בואם טד כו׳  לבדו הלחם טל לא כ

 לו נותן שהמלך מבד משל דרך טל פי׳ .כו׳ האדם יחי׳
 ממש מפיו ולוקח סוטד עצמו שהמלך ממה ממאכלו

ע שמח הטבד אותו חזי להטבד ונותן ט ת מ ה יומר ו  נז
 ממאכלומפיו ובטצמו בכבודו לו נותן שהמלך שזכה מה

 ובזה גדול מטדן שהוא א^ טצמו המאכל הנאת מן יותר
 המאכל מן חיות מקבל שהוא ממס יותר חיות לו יש

 פי מוצא כל טל כי כו׳ לבדו הלחם טל לא כי וז״ש טצמו
 פסוק יתפרש וטד״ז כירוט ה׳ פי מוצא הוא שהלחם ה׳
 המיות נמצא תחי׳ החכמה כי מפיו חכמה ימן ה׳ כי
 בזוהר כנזכר דאורייתא מז!נא וזו ית׳ מסיו האדם של

 מפיו מכמה יתן ה׳ כי ט׳ דף נדה במס׳ דאיתא וט״ד
 ומשגר לטבדיו ספודה שטשה בו״ד למלך משל חייא ר׳ תני

דז טכיל שלפניו ממה לאוהביו ט  ר׳ל הפנים לחם נקרא ו
 אדבר פה אל פה וט״ד .חיים מלך פני מאור שמשפיט

 נקרא וגס קהלכם כל אל ה׳ דבר בטניס פנים וט״ד בו
. כידוט השמים מן לחם

ץ ל ש לחם בת תאכל במסכנת לא אשר א  בזוהר טד
 ואוצרות טתק הו! לקבן הרודפי׳ טל המוסר י

סו סלק לא דלמא בפיהם וטטמס וזהב qכס  סמא לדיי
 מ*ש וידוט זה במוסר האריך טו״א בספר וכן דנהמא

 אוצרין בית קירוין ובנו לפרטה מסכנות טרי ויבן טל
 באוצרות שלא ר*ל במסכנת לא אשר ארן וזו .לפרטה

 נ*מ מה וא״ת .לך יזדמן הלחם כי .לחם בה תאכל רב
 לא אמר לזה לחם לאכול אוצרות ט״י יותר שטוב ואפשר
 בטורח שלא לך יזדמן שהלחם שט״י ר״ל בה כל תחסר

: כנז״ל כל במדת תמיד תהי׳ טי״ז ממון וטרדות

 הנובט המטיין טד״מ כו׳.פי׳ וברכת ושבטת ואבלת
 ונובט מתגבר אזי תמיד ממנו כששואל׳

 וכשאין מתברך מכיסי׳ נהרא שארז״ל ט״ד ומתברך תמיד
 כשישראל הנמשל לאחוריו המקור חוזר אזי מ«ונן שואבים

 השפטתס ית ממנו ושואבים ית' השפטתו לקבל ראויס
 בששון מים ושאבתם טד״ש ית׳ שמו מתברך מזה

 הוא והתשוטה למשוטה שצריך ר״ל .הישוטה ממטיני
 ג*כ הוא והשביטה האכילה נמצא ממנו ששואבים ממה
 מטשיית מצוה ר״ל ושבטת ואכלת וזו מטשיית מצוה

 מברך כשאתה הדרך בזה או • שבדבור מצוה וברכת
ש ושבטת ואכלת כאלו בטיטך יהי׳ להשי״ת טד  חז׳ל ו

 כאלו חדן דהוו וישתו ויאכלו אלהים את ויחזו פסוק טל
 הליל הכי כו׳ לבבך אל והשבות היום וידטת ושחו אכלו

 כ׳ למאי וגם לבבך אל והשבות האלהי׳ ה׳ כי וידטת
 מלבבך אלהי׳ הוא ה׳ כי לידט מרצה אס ר״ל אך לבבך
 אבל חד ואיסו בדא דא דאתכליל ויצה״ר יצהיט תדט

 וכמי: ביצהיר ואתדבקי! יצה״ט מן יצה״ר מסרישין חיינץ
ק במ״א ט זה ב

ם!



לצביעקבח׳ צמח
 לנכך ורם ירבה לך אשר וכל כו׳.1ושבמר מאכל

מסח לא ה׳ ודורשי כתיב הנה .ס• ’  שוב כל י
 דבר ומשו ססוקי כל וסרשיי כל לי יש צי ביפקב פדיש

ד ויותר יותר רב לי יש צלי כ  הוא ולכאורה .ססור!י מ
 אבל ססוקי. כל לא אבל רב לי יש משמט רב אפכא
 אדם אין ההסתסקות מדת לו שאין שמי הוא כך האמת

ה כי רב לי יש לז׳א בידו תאומו ומצי מת  הואמתאו
 שמאמין מ״י הוא הםמסשות מדת כי מזה ליותר 7ממ
 שמשה מד״ש יומר 5וא״ לו טוב כך הש״י לו שנתן מה

 דבר ומשו ספוקי. כל כל לי יש שסרש״י וזו צרכי כל לי
 ססוקי מכדי יומר צריך שאני רב לי יש נאוה בל׳

 במחשבתי ר״ל אחסר לא רומי ה׳ המטיה דוד בקש ומ״ז
 ר׳ל יחסרו לא ה׳ ודורשי וזהו חסר שאני אחשוב שלא
 להם שיש ומה במירהם שוב הכל ר״ל שוב כל כנ״ל
 משמט דהו כל כל שארו״ל ומ״ד שוב. כל להס הוא

 יש ימקב אמר איך רש״י דברי מל קשה לכאורה והנה
ד כל לי  באומו מופלג מוש׳ לו הי׳ ובאמת ססוקי כ

 כל הצדיק אצל הוא המנין אך .בכתוב כמבואר זמן
 מאמין ממש הן הרבה הן השמים מן לו שמזמינים מה

 הוא אם מומר בו ואין לו צריך כן שכמות באמונה
 מרובה שבהשפמה מומש הוא אם חסור בו ואין הרבה
 מצומג״ח מ*י נפשו שיתקן כדי הש״י לו שהזמין יודמ

 כל הצדיק אצל ההשפמה נקרא ולכן וכדומה וצדקה
 השפע׳ הרשע אצל אבי' כיל הנק׳ המשפיע היסוד ע״ש

 מע״ש בה עושה אינו כי למומר אך לו הוא מרובה
 לו שא״צ מכדיספוקי יומר הרבה רב בל׳ נקי ולכן
 כל כי מאתים מבקש מנה לו יש שאם בא זה ומן בלל

 זה ומשעם תמיד חסור הוא לכן דמי כנשול יתר
^ וז״ש כידוע ובגריעותי׳ חסרה תמיד הקליס׳ ד רז  ו

 כי העגל את עשו להם שהשפעת וזהב כסןז מרוב זהב
 זמן באומו מותרות אצלם הי׳ לכם שהי' וזהב כסף כל

 שנמדבקו וע״י כו׳ בלמה לא ושמלמך לאכול מן להם שהי׳
 אפשר גם המגל את עשו עי״ז הקליפ׳ שהיא במותרות

 מאתים מבקש מנה לו שיש שמי שבטית הש״י שעשה
 למלאות לשמים לבו וישבר חסר תמיד שיהי׳ כדי

 שאמרו עד כו׳ כסף מרוב משה אמר ולזה חסרונו
י כ  ולא כלל לו צריכין היו ולא מאוד רב להם הי׳ ד
 עי״ז לשמים לבס שברו ולא כניל מאתים ממנה נקשו

 לבעל עשו וזהב להם הרביתי וכסף וז״ש עיז עשו לכן
 כסף מרוב כנ״ל אומר הייתי מכסף עושים הי׳ שאם
 והענין כך כל הרבה הי' שלא לבעל עשו וזהב הם אבל

 הקדוש׳ מן נמשך הוא הנ״ל מאתים ממנה השבטית
 יוסף שנ־,׳ חי בני יוסף העוד בפסוק למטלה ער״ש

 בו וזהו תמיד יומר ומע״ט מצות ומבקש שמוסף ע״ש
ש בו לנפשי נופש שמיד אמצא  בו ונשמחה נגילה עד

ושסש מוסף הוא ית׳ בו שהדבקו׳ בשם בו אומר הוי

 הוא רב מדש בקדושה נמצא להדביקות לנפשו Tממ
 כר עבדת לא אשר תחת וזש״ה כל מדת כמו שוב

היז ריבובעניני במדת במע״ש ריל כיל מרוב  במדון עו
 כי ליראיך צפנת אשר שובך ר״ב מה וזהו כניל כל

 כל יחסרו לא ה׳ ודורשי וזהו ר״ב. במדת הוא שובך
 הוא הענין שזה ואפשר כל מדת להם חסר שאין שוב
 אלסקדוש׳ מקליפר להתברר שצריכין ניצוצין ר״ב ענין
 המקובלים עדיש להושיע ר״ב אתה ממים מחיה וז״ש

 ד׳ הוא ב׳ בברכה הנזכר ממים מחייה פעמים ד׳
ר והן כמתים חשובים  לו שאין ומי ומצורע סומא ע

 בדעת העני את אמה ממים מחיה וזהו ע״ש בנים
 מדת נמצא רב לו שיש אף ער שהוא אומר שהוא כנז׳ש

 שמחי׳ וע״י מאתים ממנה שמבקש בקליס׳ אצלו רב
 וזהו הריב מדת את מושיע הוא זה בדעת העני את

 חי בר יוסף עוד רב מעיה יעקב וזיש להושיע. וריב
 כנזכר בר יוסף שהוא עוד ומדת כניל רב מדת ר״ל

 לך ירבה וזהב וכסף ע״ש חי כולם ויגש בס׳ למעלה
 כו׳ כסימי׳ לי׳ אבדא ר״י רז״ל עדיש ירבה לך אשר וכל

 וכסף וז״ש מליא בכיסא ולבא מליא בלבאי דעמא אמר
 דעת נקרא וכל .כו׳ לך אשר ו׳.ל ועי״ז לך ירבה וזהב

 דעת חסרת מה קנית דדעת בי׳ כולא ביה דדא עדיש
 עיש הכל קונה פי׳ למעלה וכמ״ש קנית מה חסרת

 ובאמת בו מלוי׳ הדעת כי ירבה לך אשר וכל וז״ש
 כתיב הנה כי ועבדהו אביך אלהי את דע דעת העיקר

 המחבר כח הוא שדעת ידוע כי מכאוב יוסף דעת יוסף
 ידע והאדם עד״ש דבר לבינת או לחכמה האדם את
 הוא אזי אחד לדבר עצמו את שמחבר ומי כידוע כו׳

 איע מחבר ואס והידיעה החבור עיי התחזקות מוסיף
 גורס עצמו התחברו׳ אזי מזה זה משונים רבים לדברים

 הוא אזי זה לדבר א״ע לחבר כשרוצה כי ההמפרדף לו
 מתחלה בו שהי׳ מהדבר א״ע ולעקור להפריד צריך

 כוי דעת ויוסף וזהו המכאוב הוא ההרכבה ופירוד
 והענין דעת רק וכיוצא מבונה או חכמה ויוסף אמר ולא

 אך ותבונות חכמות רבוי בכל להשתמש האדם שצריך
 ומיוחד אמד ימ״ש שהוא א׳ לדבר רק יהי׳ לא הדעת

 ולידעו ית׳ בו לדבק ומבוני החכמות ללמוד ובשבילו
 :ועבדהו אביך אלהי את דע כמ״ש ולהכירו

ם ר  באמונתו וצדיק כתיב כו׳ ה׳ את לבגךושכחת ו
והאמול׳ לחם. ע״י חי האדם משל דרך ר״ל יחיה

 זה ובאמת יחיה לחם פת שע׳׳ישיסעוד בלבו תקוע
 עיי מ״מ אבל בריח הובא הבחיי כמ״ש המדומה מכח

 הדבר כשיהי׳ אס כי לחיות יכול אינו בלבד זו כאמוני
 האמונ׳ בהש״י אמונה לו שיהי׳ ומי לחם שיאכל בפועל
 בו הפועל הוא עצמה האמונ׳ כי אומו מחיית לבדה
 והבעל הפועל הוא כי בעליה את מחיה והסכמי עד׳׳ש
דליד האדם ימים לבה הלחם על לא כי ה׳׳ש כנז״ל

דכל״ל



m r mקכולצביעקב
׳לכדו בלחם לא דסל״לט '»  מל אךי״ל על. ומלד כו׳ '

 אס כי אימו הלסס מן המיוה ט ור״ל שמוך לשת
 לדמו לו מגיע ואינו רמוק כשהוא אכל לו כשהלסםסמוך

ל ה' סי מוצא כל כיעל וו כאמונה סי  כ״ה שהש״י ד
 א׳ כצד קרוכ מכל וקרוכ רסורןכצדא׳ מכל רמוק הוא

 לעשומו וכלככך כסיך מאוד הדכר אליך תרוכ ט עד״ש
ל ולעשושו י כווהר עד״ש ד  לעילא לי׳ עכיד כאלו ט

ק כנ״ל ע ס  סיים ודכריו כמאמרו נכראו העולמות שכל ו
 עם גמור דכיקוס לו יש האדם נמצא כו׳ לעד וקיימים

ס׳. לטרו א אמונה אוי וה מאמין וכשאדם י ט  פועלת ה
ל ה׳ פי מוצא כל על כי ורש סמיוס בס  שהדכור ד

 ודכוק שכעולם דכר כל על הוא ה׳ פי מוצא שהוא
ס כו ונותן שכעולם לכר ככל ו  האדם ימי׳ זו וכאמונ׳ ד
ק וז״ש ש א״י יסי׳. באמונתו צד ד ס ע קד מס  שאדם ה

 שיאכל וכסות מצפה ואם מת הוא ימים ג׳ אוכל שאינו
טל אח״ן  כודאי אמ״ז אכל מה יותר או ימים ז׳ לסיות י
ל הלחם על לא כי חהו ימות  הלחם על שכטות מה ד
 ה׳ את שוכח שאינו כרל ה׳ פי מוצא כל על ט יחי׳
 זוכר הוא וממלל ממלל כל ועל ורכר דכר כל על כ*ס

ס ה׳ דכיקות : ט
ת ל ט א  וזכרת ט׳ לי עשה ידי ועוצם כמי כלככך ו

לעשו׳ כס לן פנומן הוא כי אלהיך ס׳ את
 וקשה נכסין למקני עצה לך יהיכ הוא ארי ותרגומו תיל

 האדם כמות ט ידוע כי ממש.ונ״ל כת כפשוטו סי׳ לא למס
 יום שככל רק השרשית כלימה הולדו מיום להלאים טמן

 על נמצא הניתך. חמורת הוא והמזון ונחכח נתמעטת
 שייך אין כאדם עצמיי קישור הקשוח׳ ממש סכמות

 מיום כו מקושר הכת זה כי הוה לפון כת לך הטמן לומר
ה צונו ככר הניתך ממורח שהוא המזון ופל סולדו ט ק  ה
 הוא ארי תרגום לזה הזכירה הוא והרי בהמיז לברך
 מ׳ מכונס ואין עצה אין כי כו׳ למקני עצה לך יסיב

 עיקר וזו כשעה שעה מדי לאדם עצה סנומן סוא והש״י
 מה לכארא עצה יום ככל השמים מן היורדת ההשפע׳

 מן לו היורדת כעצה מלוי אדם הצלמות וכל שיעם׳
 היא ה׳ ועצת איש כלכ ממשכוח רכות ורש השמים
ל כת יחליפו ה׳ וקוי ורש מקום.  המזון ט הנ״ל ע״ד ד

 שמקוים ע*י וצדיקים כמו להשיכ הניתך ממורח הוא
 צרכיה׳ כל על הן כנ״ל ה׳ לעצת הן דכר הכל להשם
 ועצמה ואון וחיות כת להם מחדשו׳ הנא פ^נו הקיווי
ה השם וקוי וז״ש ירבה  מסי׳ ואמה כל אח המסי׳ ט

ל כח יחליפו נבזה קיוויו ע״י אומו מסי׳ כולם אס  ד
חן. תמורה ר ההתיג נעוריכי כנשר מתחדש וזה ה הנ  ו

 חקוח היא הא׳ פנים. ג׳ היא המקוה לקניו. ם׳ טוב
 לבד הפסד ע״צ שיוטענו להש׳י שמקום והוא המשד

 פנים מב׳ משובחת היותר והיא כלל חיוב שום מצד לא
שאלתו נכל לוקלבכו כ^כשיתן כסות שאינלו אלא תאמריס

 עמו שיעש׳ כמדרגה שאיננו בעצמו משער להיותו כי
 שאלתו את למת האדון ירצה שלא וחושב חנם חסד

 .המסד לו בא לא ולזה כראד מקוו: אינו זה זבעכור
מנע המסד הי׳ לא כראוי מקוה הי׳ אלו כי  הש״י מצד נ
א כראוי להמקוה להשחי׳ רוצה הוא תמיד ט ד  מצה כ
 המנע כי מכואר והוא לחסדו המיחלים אח מ׳ ה׳

 הרי .כראי מקוס כו שאין כעבור הוא המסד הגעת
 כמי וזו הכבוד חקוח הב׳ החסד מקות א׳ מקוה

 הרואה .עוזרו אינו ועמה אדם לשום לעזור שהורגל
 וחסרון ליאות כסיכת הוא עמה עוזרו שאינו מה יחשוב

ז העוזר. ד פ  מצד׳ ושמעו במרגלים משה מתפלל סי׳ ו
 • ס׳ •טלח מבלתי לאמר כו׳ אח והמתה ככחך כו׳

 שאתם ע״ד אסלח סי׳ כדכריך שלחתי נאמר וע׳׳ז
 כענין מהם אפרע אני אכל שמי יתחלל שלא אומר
ד וימלא אני מי ואולם ורש שמי יתחלל שלא ט  אס כ

איז כל ל ישעט אלהי טזרנו ודש ה  רגיל שהיית ד
 שיש חיוב בצד לא כלומר שמך כבוד דבר טל להושיטנו

 מר6ו שמך כבוד בטבור אלא זכיות מצד ולא טליך לנו
 תקות ג׳ חקוה אלהיהס. אי׳ הגוים יאמרו למה אס״ז

 בטבמ־ שיקוס מכולם בטוסה יותר והיא ההכטס׳
 אמת איש והמבטיח בט״ס הן ככתב הן לו שהבטיח

 אשל מל לעבדך דבר זכר וכה*א לברו ישלים ובודאי
ם דברים והנה ימלמני ד מי ע  שאינם אמר אסשרים הם ה

 כמו השווי על אפשרים מהם ויש תמיד כפעל נמצאים
 מציאותם לתולה הבריאות והגעת עמר הנשם ירידת

ס שסם שא^ דברים ויש באתשרוח שוים והעדרם ד תי  מ
 קננו מחויכים הם אכל שוה והעדרם מציאותם אין

ט שיהי׳ מחויב עמיד שהוא שא!ז השמש תליית  ראוי ו
ה ם לדברי לקוות הדרך מ  לדכד׳ שמקווה כאדם הנטאי

ה׳ וזיש מחויב שמציאותם חי  ולדכח קוההנסשי קוי
ההבסחו׳ לדבד היינו הוחלתי

ס ט  לפי לסקר משומרים לה׳ נפשי ילק כזוהר ומ׳ ה
ד דן ה ד  נמלקים כלילה המומות ששומרי ד

 קריאת עד שומר יש למשמרות קולי משמם בקר ה׳
 הכקר מד שזמר ויש .הגבר דא אלא בקר מאי כו׳

א׳ והשומר דאחער בקרדאברה׳ ד ק ד  מצפה הגבר ע
 שהוא פלהססק הגבר לקריא׳ וישכם דכחיב בעלמא
ר ט השיווי אפשר דהא כבקר אברהם שיסי׳ אמז

מר׳ אבל יהי׳ שלא ואפשר סאי צפרא אחער כד שו  ה
 בבטמון לבקר מצפים הם לבקר במלמא אמפר בכך

עי׳ כו׳  בוקר להיות מחויב כי גדול הזוהר לשון ו
 לבקר בשומרי׳ בטחונו הלה ולזה ה׳ כתיב דא ופג טד

 כשמר יאמר ועד׳ז מחויב שהוא ולא קולי תשמע בקר
 המעב מהגטת שהוא מוצאו נכון משמט ככקר ה׳ כ׳

 ס׳ את לרפת נרדפה נרפה וז״ש בקר לגבי אלא קולי
ן כקסר מי׳ש ^ זאברסם כלבי כלומד מוצאו ש

שגממי?



בצמחה* ס לצבי•ע
שם ויכא להיוה שמחויב ן כל לט מ מי  יי3ד ומ״ס ה

 יפורש הרל הווהר לדטח רודפי© אנחנו שאין פי׳
 פירש וכן ןה פסוק פרס קכלמ כשכ-ל ה׳ אס

 לכקרי׳ חדשים פסוק לנו להשפיט רקשיכא הממויג׳
שם גנדכה  היה פסוק ופי׳ כו׳. השווי. אפשר שהוא ע
 כו׳ לכקדם זרוטם אלהי׳. מניף נרכוה גסס וגמיש

 מ״ש וט״ל וצ״ט טד״ש וכן הממויכ כשחר פנודמינו אבל
 ה1 ד״ה בראשיה בפי שיראהו פי׳ שמש טם ייראוך מ״ש
 אדם הולדוה ספר השמש מריחה מחויב יה׳

 • ט״ש ירד השפטהינו וקבלה המחויב.
 האפשר שיווי שהוא ג) טל כמטר
 הבטחה נגד הטניך כפל . לנו לא ה׳ לנו לא ו«״א
 בשבילנו. הם המקווה וב׳ ההבטח׳ ומקוה הנ״ל המסד

 לשמך כי כסל לנו לא ווו לט שיהי׳ טמנו כן לא אבל
 אממך וטל חסדך טל הרל הכבוד הקוה כבוד מן

שהט ואח ר״ל  ג׳ כל וכוללם וההבטה׳ חסד טל c,oמט
 האמה וטל החסד וטל שמו כבוד דבר טל הנ״ל המקוה

ן ״ ד ג  וקוה לבך ויאמן חזק ה׳ אל קוה בפסוק י״ל ^
 בו מסופק שהמקוה לדבר ההקוה כי פי׳ ה׳ אל
טנו  להשיגנו מחשבו׳ לחשוב הנפש מטריד לאו או אסיגי
 שיבוא בו מובטח שהאדם לדבר המקוה אבל ומחלישט.

 יטריד לא לבא שמחויב כנ״ל הבוקר אור שיבא כמו
 הטוב משטר הנפש בהיוה סשמחנו אדרב׳ אבל הנפש
 הדרך וט׳׳ו שמגיטנן בוטחה והיוחה המבוקש ההוא
 שלם בטחון בו בוטח כשיהי׳ לה׳ המקו׳ שמהי׳ ראוי

 מי ואין בידו יכולה שיש אחר ספק. בלי מקומו שישלים
 ומשמחהו הלב אה החוק י.ואמ וההקו׳ ידו טל שיטכב

 המקוה כי כו׳ לבבכם ויאמן חוקו הכמוב אמר וט׳׳ו
 אומו שהמויק אלא הלב אה החלש שלא די לא אליו

 קדוש טל ונשטן סמוך לבו בהיוה להש״י המקוה כי
 כחו וימחוק אומן יוס^ שאלהו שימלא באמה ישראל

 יכשלו נשול ובחורים נטרים וייטפו הכמוב שאמר והוא
 ליטן> מדרכם שאין הנטרים ר״ל כח יחליפו ה׳ וקוי כו׳

 ואולם ייטפוויכשלו כולם כח להחליף שדרכם והבחורים
ה׳  יוכלו טצמה שירב׳ ומצד טצמ׳ וירבו בח יחליפו קוי

 קייס דבר שהוא להש״י המקוה היוה ומצד לקוומיומר
 כממנמלים הם אלו שהדברים טד יומר ימחוק ונצמי

 אל קוה 'ש1ו המקו׳ סבה וכחזוק החווק סבה השקוה
 והחיווק לבך ומאמן שמחזק יביאן הזאה והקווי ה׳

 הפסוק פי׳ וטד״ו ומכליה סוף אין טד ה׳ אל וקוה יביאך
 של האמונ׳ ט״י כי ר״ל והאמנו. אלהיכס בה׳ האמינו
 לא אם פסוק וכ״ס .כנ״ל שלכם האמוג׳ מהחזק פכשיו

 ממיר ואני כמיב והנה .כנ״ל מאמנו לא כי מאמינו
 סטיקרים ספר וזיל • מהלחך כל טל והוספתי אייחל

 והרי הש״י מהלות כל טל שיוסיף מאוד זר דבר יראה זה
המקו׳ כי סי׳ אלא כר מהלמך כל ימלל מי כשיב

 המהלו׳ כל מן מטולה יומר דבר הוא הש״י אל והמוחלת
 ט׳׳ו ראיות והביא טכ״ל להש״י להלל לאדם האפשרים

 הטולם את מזהיר דוד הי׳ המקו׳ מטלת שלגודל וכתב
ק שום בלי ממיד לה׳ לקווח  אל ישראל יחל כמ׳׳ש הפס

 כל טל והוספתי לפרש טוד ול״נ טולם וטד מטמה ה׳
 הנ׳׳ל ולפי להללך שאוכל הייחול טצמי מצרכי הייחולים

 פסוק ט״ד מטזבנו אל כחנו ככלות פסוק לפרש יש
 וכח התחמון כח באדם שיט כח יחליפו ה׳ וקוי הנ״ל

 למשל לו יבוא השני כלה וכשזה כח הנק׳ ממקום הטליון
 ממחלח אז מ־ש ונמבטלה כשנחרקבה החמה גרטין
 כח יחליפו ה׳ וקווי וזו שאת בימר חדשה חטה לצמוח

 לכלות צריך שהוא שלט הראשון ר״לכח כחנו ככלות וז״ש
 . חדש כח שנחליף טד טת באומו מטזבנו אל

א י ו א ב  נחלתו חבל יטקב וטד״ש קו נטה לשון וקוי ל
 בו שטושי׳ מנוטה וכל למטל׳ הקשור חבל כמו

 ומד*ן הטליון קצה טושה זו מנוטה התחמון בקצה
 לממאשקצה באמלטילא ואח׳׳ז לטילא אמטרומאדלממא

שוד׳ דליים ב׳ משל וט״ד הממחון את מניט הטליון  הק
 למטה ברכות מלא ממטלם בא׳ ומושיטין אי בחבל

 הדלי אזי ריקם ונשאר ממנו ומקבלים למטה כשמריקים
 לטולם וכן ברכה מלא הב׳ רורד למטלה. טולה זה

 והוא הא׳ דלי מן למטה לקבל ראויים יש לא אס אבל
 אמצט טד הב׳ הדלי יורד הב׳ הדלי כשממלא אזי מלא

 מלוים ונשארו החבל אמצט טד טולה הא׳ והדלי החבל
 יחליפו ה׳ וקוי אבל מנגד לך מלוים חייך והיו וז״ש באויר

 בזוהר וטי׳ מדליו מים יזל ט״ד הב׳ בדלי הא׳ דלי כח
 טרב שם דבר וסוף מלוי אשם במנין ט״ב ק״א דף צו

 לסלקא בה אחידן וזכוק . לסלקא לה מרחין לא רב
דז כח. יחליפו וז׳׳ש ט״ש באוירא ואשמארו׳ ט  שארזי׳ל ו

 תמיד ההוא הכח ומחליפין .כו׳ בגבורה כח מוסיסין
רדם למטה ההוא הכח את שמקבלין ט״י  כח וממטו

ל החדש מה וט׳׳ד מ׳׳ה. כ-ח ווו למטל׳ חדש ד  יטלו ו
ש כנשדם אבר  מתחדש וט׳׳ד מה אבר אברהם טד

ש נטורייכי. כנשר טד  משביטו באדם יש א׳ אבר ז״ל ו
 והנשר תמיד מתחדש הוא נמצא שבט. ומרטיבו רטב

 האמרונ׳ החי׳ שהוא תמיד מתחדש מ׳׳ה רכ״ב שבמרכבה
 ירחף גוזליו טל למסה ומשפיט מלמטלה תמיד ומקבל

 צדיק ירון בו לקבל למטל׳ שהריצה ייגטו ולא ירוצו
 ילכו טרחני בדבר שייך היגיט׳ כי ביגיט׳ אינו ונשגב

 דבר בלא אף הטיפות כי ייטפו ולא למטה להשפיט
;להיפך או טרחא

ל ארן לרשת ה׳ הביאני בצדקתי בלבבך מאמר א ס מ  א
 אס מנ״מ האלשיך הקשה כו׳. וברשטת כו׳ הזאת

 כסרש״י גרמות ב׳ לומר להם למה טוד בצדקתם יתלו
 יורש אני בצדקתי סל׳׳ל טוד גרמו• הגוים ורשטת צדקתי

אמה בצדמתך לא משה וכמאמר ה׳ הביאני ול׳׳ל בו׳ אס



צמחה
q למה עול ס׳. הביאך כתיב ולא ט׳ לרשת בא w משה 

 הגוים וברשעת הל״ל עול אמרו שלא מה לבבך וביושר
 בצלקתי כמ״ש המלבריס הם ישראל כי מפבי מורישם ׳0

ק׳ עול הביאני.  האבות משבועת ירעו הם גם והלא ה
 לבל הגוים רשעת יספיק הלא עול להםהארן לימן

 ופ״ן ט׳ נשבע אשר ס׳ הקים ולמען ול״ל להורישם.
 אומה ע״י להורישם להיות יכול הי׳ כי הרשב״ם מירן

 אלי:ץ ה' בצלקחך לא כי וילעת כפל למה עול אמרת.
 ובהכפל בו׳ לרשת כתיב בפי ולמה כו׳ את לך נותן

 הא׳ על ואמרתי כו׳ לרשמה כו׳ את לך נותן כתיב
 יתלו שאם פשוש שמעתי בצלקמם יתלו אם מנ״מ

 שאף או מלמטא ייראו לא שוב הגוים וברשעת בצלקמם
 לבל ברשעת כי מפר מהם תעוב לא הארן ימשאו אם
 שיהי׳ אמרת אומה צלקת מפני ואם ממנה יורשו לא
 צדיתים שיהיו אמרת אומה ימצא לא בולאי גורם וזה וה

 הוליעם ולכן . רשעים ישראל אם אף מישראל יומר
 מלהרשיע ישראל וייראו מורישם לבלה׳ שברשעמהגוים

ה כי מ  למען הוא אחרת אומה ולא ישראל שירשם מה ע
 כמשו״ל ירשיעו שלא בתנאי הי׳ וזה השבוע׳ את הקים

 שהוליע׳ השעם אמרתי ואני אמהמלכיות בירר אברהם
ה לקמן וכמ״ש יתגאו שלא הוא בצלקמם שלא ד  כה ב
 שלא להוכיחם יהושע שרצה כו׳ הנהר בעבר ה׳ אמר

 השלימות על שהם בחשבם בלבם יתנשאו ולא יתגאו
 אפי׳ משרו״ל שמעתי לזה ונוסך באריכו׳ ע״ש המכוון

 כרשע. בעיניך הי׳ אמה אמה צדק לך אומרים העולם כל
 כו׳. זכאי חציו א״ע ראה לעולם אמרו הא האריףל והקשו

 אומרים כאלו כרשע בעיניך הי׳ אמה שפי׳ ושמעתי
 יכול אמה צדק לך שאומרים מה כי אתה רשע לך

 רשע לך אמרו כאלו ע״ז דואג והוי לרשעות להביאך
 אמרתי כו׳ גרמות ב׳ להם למה הב׳ הקו׳ ועל אמה.

ק או והכנעני כמשרז׳׳ל מכבר ידעו שזה א דין ב  לא ע
 נשלם שעמה כו׳ ברשעת כי הטעם וידעו סאמם נשלם

 ולא מפניך מודשם ה׳ כתיב זה בפי ולזה סאמס
 ולכן ידעו באמת זה כי כנ׳׳ל שהקשה כמו מפני כתיב
 ודוק. מפניך מורישם כתיב ולק בעדם המדבר הוא משה

 בעדם מדבר אינו ועיז ג״כ בצדקתי לומר שעו שהם רק
 הגוי׳ וברשעת יחיד ל׳ בצדקתי ומ״ש כן האמת אין כי

ש הוא רבים ל׳ כו׳ מורישם ה׳ האלה  בח׳ למעל׳ עד
 העגין כל ע״ש כו׳ מחבירו רשע מעצמו צדיק בענין נח

 כתיב משפטים בס׳ כי .ה׳ הביאני ל״ל שהקשה ומה
ט הנה  המקום אל ולהביאך כו׳ לפניך מלאך שולח אנ
y משא ובס׳ ט׳ p ץ אין אם  מעלינו אל הולכים פי

ה לעיל וע׳ מזה ד  משא בס׳ מלאך שולח אנכי הנה ב
 שיביאם משה בקש שלכן משם היוצא זו. קו׳ על מירן
 לפשעכם ישא לא כי לו נאמר המלאך על כי בעצמו הש״י
בכבודו ה׳ הראני בצדקתי לומר משעה שלא תיש

קבולצביעקב
 יראת כי צדק אמה שאין מוכס זה מן אדרב׳ כי ובעצמו

 בצדקמן• לא משה וז״ש לפשעכם ישא לא ר המלאך מפני
 ארצם אם לרשם בא אמה היית צדיק היית שאם כו׳
 המלאך ד סי׳ כי בעצמו ס׳ שיביאך לך צריך הי׳ ולא
 ומס במאמרו ה׳ הביאך לומר משה חזר לא ולכן לנד

. לבבך ורושר משה qוס'wשר
סם בחי׳ ב׳ ר הידוע ע״ד בעשר פי׳ או הג״ה

שדי צדקים כמ׳׳ש לבבך בפי כמ״ש ל׳׳ב וי
 ט׳ ולישדלב לצדק זרוע אור כי פסוק על לקמן

ש והוא בעיני הישר מעשה ד שיי׳ ע לי  במ״אעלס׳
 כתיב ברשעים אבל מהלה נאוה ומבין הענין ע״ש ה׳

ימר(ושרש*י שפת לנבל נאוה צא :בכאן
 שפת לנדיב ט אף גאוה) דברי

 שיש יכשממפאר כלל משפי׳ שאינו קמצן נק׳ נבל שקר
 נהנה ומ*מ משפיע שאין מפני לו נאה אין עושר לו

 רוצה ואינו בטבעו לנדיב נאה שלא גאומווכ״ש מדברי
ר׳ תבטחו אל וזיש לו שאין ואומר ומשקר להשפיע ד  בנ

 בימרק מי את משנסין אם אצלי נאוה לא ובארא ;ע׳־ש במ״א וכמ״ש תשועה לו שאין ט׳
ת מעלה מ ד א ומנימת נ ד מ  צדק מרעהו ויתר כ

דז מסלה נאוה לישרים אבל ע  דכא את שוק אני ו
 אם אף ליוצרו נ״ר לעשות לב יושר לו שיש כו׳ ושפל
 של בטיקלא שהוא זוכה שלא בפועל במעשיו צדק אינו

 כלומר לבבך וטושר בצדקתך לא וז׳׳ש וטו״ב. עניות
 ועמ׳׳ש לך יש לא לבב יושר שהוא הצדיק העצמיות אפי׳
 בצדקתך לא כנז״ל.או הצדק עצמיות בענין נח בפי לטיל
׳ כס לרשת בא אמה לבבך וביושר מוכרת. הוא  שיש ט
 יתגאו שלא רק להוכיחם צריך הי׳ לא כי לבב יושר בך

 מוסב לבנך וביושר ענוה ענין הוא לב ויושר בצדקתם
 לז״א הספיק לבד שזה וש׳ית ט׳ לרשת בא לאמה למטה

 שה׳ גורם וזה וזה הגוים ברשעת כי זה אימת פי׳ כי
׳ וידעת כפל למה ומיש מפניך. מורישם  וסשינד ט

בפ׳ למעלה עד״ש בהכפלהזא ס קר  מ״ש חלקך אני בפ׳
 הלשונו׳ ב׳ יתיישב ובזה ע״ש לנמלה ארצם ונתן פסוק פי׳

 לך נותן כמ״ש בארן וירושה ממנה במורה הכמורס
 ממני ט גדול חילוק שיש האלשיך שהקשה וכמו לרשתה

 אך • ירושה לא אבל לפלוני ואחריך להיות יכול הוא
 ולק סארן להם לימן הש״י רצה כי שם כמ״ש הענץ

 כאן משה שהוסיף וזה שם וכמ״ש האומות מן הורישם
 שאץ זו לא ט׳ כוי בצדקתך לא כי סדעת באומרו

 ממן אלהיך ה׳ בצדקתך לא אפי׳ אלא לרשת בצדקתך
ק את לך א  יתורצו ובזה לרשמה וטש כנ״ל במתנה כו׳ ה

: הנ״ל הקושיות כל
מל אל בקרבך אלהיך ה׳ כי מפניהם מערוץ  ג
שה׳ ובתנאי בזמן מפניהם תערוץ לא פי׳ ונורא

י וטרא גדול אל הוא לבך בקרב בקרבך אלהיך א
סידאת



לצביער,בצמחה׳
 ובאו״ל) שמנולס. היראוח כל מבמלח שבלבך ה׳ היראה

 עמר' שהחזירו אהכה״ג ש«ן הק׳ למה אריב״ל דל סדש
 ירמיהו אחא והמרא הגבור הגדול האל אמר משה ליושגה
 אי׳בוראוחיוכו׳אחאמיאל בהיכלו מרקדים טיס ואמר
 עיש ׳1כ אנכה״ג דאמו עד כו׳ משעבדים גויס אמר
 אדעחייהו סמכו האיך ורבנן

 הן הן ואמרו הג״ה אר״י משה דאמר מה ועקרו
 הן נוראוחיו שאמיחי בהקב׳׳ה יודעין בריא

 שרואה גבורוחיו הן וקשה לו כזבו לא ולפיכך הוא
 ושמעחי . ושוחק חערון לא ג״כ אמר משה הרי

 נחמו יפורש שעדיז בקרגך אלהיך ה׳ כי מפניהם
 אלהיכם יאמר נחמו גנור אמר ולא ונורא גדול אל

 שיאמר הוא הנחמה בס׳ בירושלמי דאיח׳ ע״ד וסי׳
 ועדן שחיקה ולא שגיא מצאנוהו לא שדי הרואה

 נא יגדל ועחה פ׳ של וגבורחו כח מצינו לא כח
 דברח כאשר ה׳ כח זה בזמן כי לעיל הקב״ה

 בבחי׳ ולא לאמר נודע׳גבורוחיו מחגבר כשהיצה״ר
 אלהים וכן שמיקה יצרם על יראיו שמגביר במה ימי

 חחרש אל לך דמי אל יודעו ולא היצה״ר יבוטל ולעמיד
:ס׳ אל בע״מ ם׳ עכ״ל יח׳ גבורותיו

 זר אל בך יהיה לא ארז׳׳ל וסנה
 לא פסוק ופי׳ יצה״ר זה אומר הוי כוי זר אל א־זהו

 שלא כדי ואשמה חטא מן שחרמוק ר*ל זר אל בך יהי׳
 מאמ׳׳צ המעלך אלהיך ה׳ אנכי אמנם כי כו׳ פך יראה

 ממנו מצילך ואני מהשחרע המצע וקצר קדוש ופקרבך
 חערון לא בפסוק הכוצה עצמו הענין וזה חרצה אם

 לא היצה״ר בודאי ואז בקרבך אלהץ ה׳ בי מפניהם
 לתואר א״צ זה ועם מפניהם לעחן לך ואין לך יוכל

 משפטו שכן בקרבך אלהיך ה׳ במ״ש נכלל כי גבור
 ונורא גדול רק אמר לא ולכן יצרם על יראיי להגביר

 פירושו כי לאחערוןכו׳ הוא פסוק שהשי׳ ול״נפשוט
 יראה לך ויש ונורא גדול אל בקרבך אלהיך ה׳ אם

 חערון לא אז רוממותו ויראת מגדולתו ובושה ממנו
 יראת מתיילד הגבורה שמן גבור אמר לא ולכן מפניהם

 • הרוממוח ואהבח יראת רק עיקר אין וזה העונש
ה ת ע  ס׳ הזוהר ע״ד כו׳ מעמך שואל הי מה ישראל ו

 אח להם נוחן ואתה וז״ל נ״ח דף מוח אמרי
 מטרוניתא דא דצדיק עמו דא עמו מאן בעחו אכלם

 דהאי בשעתא ח״ח ישברו אליך כל עיני כו׳ עשו דאקרי
 כלהו בחדו עלמין כלהו עמי׳ ומחמברא לעחו אבסס כל

 ע״ש כו׳ ומתאי בעלאי אשמכח שלמא כדין בברכאן עלמין
 דמטרוניתא עחה דא אמישנה בעמה ׳0 אני ועד״ז עכ׳׳ל.
 כי סי׳ ונ״ל לה׳ לעשית עח פשוק פי׳ ועד״ז יסוד דאיהו

 ועתיד והוה עבר הוא והזמן העח מן ורגע רגע כל
 וזהו יהי״ה הוי׳ה הי״ה שהוא ב״ה הוי״ה שם ייחוד וזה
עמו וענין כרל להוי״ה לעשות צריך העת ר*ל עת

 כהוא ביום כייא יהי׳ במי׳ הוא עתה הד״ה בחי׳ הוא
 אוחיות ועמה מלח ישראל ועמה וזהו כידוע יהי״ה
 עבוד׳ שעיקר ו״ה ע״ח ואוחיו׳ עס״ה ואוחיו׳ עחי׳ו

 כנ״ל ועח׳׳ה עס״ו והיינו ו׳׳ה אוחיו׳ לייחד הישראלי
 והוא עתה הוא עת בכל תמיד ר״ל ישראל ועמה וסי׳

: בו׳ ליראה שואל יח׳
ה  והנהארדלאטו ממך כו׳וליק מעמך שואל ה׳ מ

 מלחא דמשה לגבי אין כף זוטרח׳ מילחא יראה
 המלך גדולח בעיניו שרואה מי שבאמת פי׳ זוטרח׳

 נופלת היראה השכל מחלישי הוא אם אף אזי ורוממוחו
 מלחא הירא׳ בודאי יראה לו שיש מה חידוש ואין עליו

 כאשר שהיראה גדול ודבר החידוש אך היא זוטרחא
 שמשיג רק כלל מהותו יודע ואינו המלך את רואה אינו
 כאלו לו ודומה המלך בפעולח החכמה מצד המלך אח

 מלחא יראה אמו וז״ש גדול דבר היראה זו בעיניו רואהו
 דמשה לגבי׳ ומשני כנ״ל הוא גדול דבר שבודאי זוטרחי
 הגבוה במי׳ והוא קאמר שפיר משה ע״ד זוטרחא מלחא

 השכל כשמעורר דמשה לגכי ור״ל השכל מן שבאדם
 ממיס ובגדולה ברוממוחו ומסחכל מאוד הגבוה כבמי׳

 זוטרחא מילחא והוא באה מעצמה היראה אזי הקב״ה
 הוא השכל כשמעוררים שבאמת מרעיה הוכיחם ועיז

 רא״ש ליי אוחיף ישראל מלח לי״ח וידוע זוטרחא מלחא
 כ״א מעמך שואל ה׳ מה ראש במי׳ ישראל ועמה וזהו

 היא זוטרמא מילחא היראה ראש כבמי' שבודאי ליראה
 יראם ייל לחיים יראחה׳ רא״שועדז ליי היא וישראל

 דהיינודפסיקרישייהוכנ״לטאם למתים ולא לחיים ה׳
. רא״ש ליי לצדיקים דהיינו לחיים

ל5̂ א ך  «״י . ט׳ אלהיך ה׳ אח ליראה כ״א מעמך ז
 מלת והענין אבקש אוחה ה׳ מאח שאלחי אמח

 שלו מהי׳ הנאה שכל אדם שמבקש דבר על נופל שאלה
 ספיקו שאלת ולשון בקשה ולשון שאילה לשון משמש ולכן

 אמר שלא מה יבואר ועפיז היא שלו ההנאה אלו כל כי
 דבר שמבקש פירושו מבקש כי ממך מבקש אלהיך ה׳ מה

 בשאלתי נפשי פי׳ ועד״ז שלו לחלוטין שמהי׳ ממבירו
 ונופל במין וקיים באיש נפסד האדם בי בבקשחי ועמי
 וזהו במין קיום שהוא בעמי בקשה ול׳ בנפש שאלה לשון
 הקשה הל׳ שמשמש במקום אף שואל ומלת לחלוטין שלי

 רוצה ואינו ממבירו דבר שאילת כמו היא הבקשה מ״מ
 שמצינו והעני! לבעליו להחזיר רק שלו לחלוטין שחהי׳

 ואלהים וטד׳׳ש כו׳ ברא לכבודו הקב״ה שברא מה כל
 כדי העולם אח הש׳י שברא ומצינו מלפניו שייראו עשה

 הדבר סתרי ולכאורה .להטיב כטוב שממדח להטיב
 שא״א כמו א״א לבד להטיב אבל להטיב שברא האמת אבל
 ועונש שכד הי׳ לא שאם מפני להוליד נוק׳ בלא לזכר

̂יה אם אפי׳ נחשבת כלום ההטבה אין מה דבר על  ר
ועוש שכר נכלל ובכבוד הכבוד וייחד צירף ולזה מטיב

וזו



ז ד ח מ קכחלצביעקבצ
 מפשיהם הברואים שיישיבו כדי זז וכל היראה פגין מו

 שהכירו זה על גם להם וייטיב טובו ויכירו להם וטוב
סוף. אין עד

 העיקר נמצא כידוע אלהי״ם הוא הדה הענק ךץן
 ולבקש לשאול יא׳ הוא צריך אבל להטיב כדי הו״א

 אלהיך ה׳ מה ודש לט שי־טיכ כדי מאמנו ויראה כבוד
 כניל למליטין לא דבר שאילת בקשת בבמ׳י ר״ל שואל

 כמו לנו להטיב כדי היא מאמנו יראה שמכקש מה ט
 המדוא כל ידוע כי ממך ול״ק מעמך .לקמן שמבואר

 לאתרים בהכרח יצטרך ולא לבינו בינו המדה שמהי׳ אפשר
 אוי לאחרים אינו אם אהבה כגון .ההיא המדה להשלים

 ירא שיהי׳ א״א יראה אבל המדות כל וכדומה א״ע אוהנ
 .עם בלא מלך אין ארו״ל וע״ו א״ע ויעבוד ויכבד איע
 אם כי יגמור שלא דבר שואל השי׳א ר״ל מעמך ודש
 יתייחד ידך שעל רי׳ל אלהיך. ה׳ את ליראה והוא עמך

 ה׳ יראת על יורה אלהים כי כנ״ל אלהיס הוי״ה שמות
 הבחירה כי לקמן שכתבתי ע״ד מעמך יאמר או כידוע

 ממנו להעתיקה וצריך שבאדם המלכות בחי׳ היא החפשית
 בח־רמו כשנותן ואף העבדות בחי׳ במקומ׳ ולקבל להשי׳׳ח
 רק בו ודבוקה אצלו חסשיח הבחירה מ״מ כנ׳ל להשי״ח
 ומ״מ ממך ר״ל מעמך וזזו בה׳ לרצונו מכריחו היראה

 שהיראה כנ״ל כו׳ לירא: אמר זה וכיצד היא עמך
 מעמך שואל וזזו שאלה לשון בזה נופל ולכן .מכריחו

 מהידוע כי דרכיו בכל ללכת אלהיך ה׳ אח ליראה כ׳׳א
 רחום הוא מה המדות בכל להשי״ח להדמות האדם שצריך

 ע״ד כן כמו צריך והתנשאות גאוה כגון מדוח ויש כו׳
 הוא קנא אל כמ׳ש קנאה וכן . ה׳ בדרכי לבו ויגבה

 ממדות דברים והרבה צבאות ה׳ בקנאח להדמות צריך
 הרט מן להסירם אדם צריך הרע ואל הטוב אל הנוטות
 והוא א׳ דבר עיי מלא א״א וזה כידוע הטוב אל ולדבקם

 יראה לו ואין לעצמו כשמחזיקו שבאדם המלכות מדוח כי
 רעות כולם הם שמתדמה המדוח כל אזי מהשי״ח

 והגאוה מלך בעיניו כי הכפירה הוא עצמו והכחדמוח
 יש אם אבל בעיניו הם שלו המדוח וכל והגדולה שלו

 ומדה מדה מכל המלכות מדת רק נותן הוא אזי יראה לו
 ה מצו ועושה המדוח בכל אליו להחרמות יכול אזי להשי״ח

 להשי״ח המלכות מדח שנותן השי״חואף ונ״רלפני גדולה
 וז׳ש מלך מלך עבד ע״ד מלכוח בחי׳ לו נשארה מ״מ

 ב׳ סובלים אלו ומלוח דרכיו בכל ללכח כו׳ אח ליראה
 וללכת ה׳ אח שחירא דהיינו וההפוכו הדבר הנ״ל תנאים

 המלכות ומדם הנאוה מדת להרחיק דהיינו דרכיו נכל
 אחה הקב״ה של דרכיו שהם חף ודומיהם הקנאה ומדח
 רק שהם בדרכי׳ הדבק אלא הללו בדרכים מלילך תירא
 ירא כל אשרי פסוק פי׳ וזה כו׳. רחום הוא מה טוב

 כשאמה וזהו דרכיו בכל ולא בדרכיו בדרכיו ההולך ה׳
הלא ידה על אדרבה העליונה וביראה התחתונה גיראה

 היא והיראה כנז״ל הנ״ל בממח אפילו להשי׳׳ח מחדמה
 . נשארה לא מהנה ואחח דרכיו בכל ללכת הגורמת
 נחייתד שכבר אחרי ר״ל כי .ולאהבו ול״ק מוחו ולאהבה

 הוא וה׳ כניל אלהיך הוי׳׳ה יח׳ הוא שיהי׳ היראה ע״י
 טדוע הלחמי׳ הוא הדין כי ברחמי בין בדינא בין אלהי׳
 ולעבוד בעולמו היחיד אח ר״ל אומו ולאהבה זכה עי״ז
 לשדה מלך ע״ד נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ את

 להשיית שבך המלכות מדת נוחן שאחה מה ר״ל .נעבד
 היא וזו רדוע מ״נ לעורר נעבד חפוחין חקל לשדה

 הה לה אין אשה כי .ידברו ולב בלב כי שבלב עבודה
 שבלב עבודה במ״ע לעבדה ולשמרה לעבדה וזהו וד״ל
 בהייחוד ידבקו שלא החיצונ׳ מן במל״ת ולשמרה כנ״ל
 במצוחיו קדשנו אשר ע*ד ה׳ מצות אח לשמור וז״ש

 כו׳ תפילין מרח הקב״ה פד״ש המצות מקיים יח׳ שהוא
 בקדושה לשמרם וצריך כידוע הייחוד ענין והוא וכידוע

 מאודך ובכל כאן נאמר שלא וזהו כידוע החיצוני׳ מן
אנכי אשר חקוחיו ואח רמוז שבלב עבודה על שבכאן
וזהו כייוע בנוק׳ חקה כי ה׳ חקוח וליק היום מצרך

 כידוע מצומיו אקרון דלא דייקא מצוך .מצוך אנכי אשר
 היחה ולכאורה הירא׳ ע״י זכית זה כל לך לטוב ז־ וכל
 לך לטוב כוונתי כל כי הוא כן לא אבל שלי ההנאה כנ

לכל שחזכה עד שאילה בבחי׳ יק היחה ל הנ והיראה
דוד השיב זה ועל לך לטוב קללו הגדולות המעלות

 או מה״וי ול״ק , ה׳ מאת שאלחי אחח ע״ה המלך
 ממני שואל שהשי״ח היא הוא אחח ר״ל כי הו״י מן

 ר״ל ה׳ מאת וזהו היראה והוא אותה שואל ג״כ אני
 יחי. ממנו זאח שואל ואני זאח שואל שהוא ה׳ עם מן
 כיא שלימוח לה אין היראה שהמרוח ה׳ מאת יאמר או

 כן כמו מעמך אצל למעלה שנז׳ כמו ה׳ ומאח מאחי
 שואל שהשי״ח ר״ל אבקש אוחה ה׳ מאח ל־־כך כחן

 אוחה ואני כנ״ל להטיב ועיקרו כניל שאילה בבחי׳ אוחה
 טל ה׳ ויראח ובי שלי שחזי׳ חלוטה בבקשה .אבקש

 לעשות ר*ל .ה׳ בנועם לחזוח רק פרם לקבלח ולא פני
לה׳ ונועם נ׳ר

 מה נחנו ע*ד מה בחי׳ ר״ל מעמך שואל ה׳ מה איי
 אם כי כאין בעיניך שתהי׳ מעמך שיאל השי״ח זה

בבחי׳ חהי' לירא׳ רק ר״ל לירא׳
 משה כשאמר המדרש ע״ד יש הג״ה

 מפני הקב׳׳ה א״ל הרעוחה למה לגבי אין ארז״ל ועד״ז
 והאיש בחורה עליך שהכחבחי מילחא יראה משה

 אחה כו׳ האדם מכל ענו משה ר\ה כי זוטרחא
 ור״ל ע״ש דברינו׳ על מקפיד והיראה או״ן גבחי׳
 בעיניו שהוא הוא הענוה כי בא״ין ולח ביש שייכא

יראה שייך והיאך וכאפס כאי״ן מילחא שלגבי וז״ש
הקב׳׳ה לו וז״ש . ואין לאפס ישראל ואצל זוטרחא

יראה לו I א ענו שאמה מפני כי רבחא מלחא הוי
ואתה



TO .ס״ש גבמ'׳'יש 
 דפקיד נמאן בזוהר
 בעלה והוא לבימא

:ע״ש כו׳ דמעמנא

די' צמח
 כ' דבוד על מקפיד ואחה
 כידוע היראה מולם הוא םדבור

 האדרא סוף נשא בזו% וז*ש
 ונכנס היראה מן שיצא מי חנא

 כו׳ ממנה סובה ענוה סענוה
 הנקרא והיינו הענוה אחר צריך שמכ״ם ורק אך פ*ש.

 יראה לו שיש דל חעא יראה יאיר בן פנחס ר׳ בדברי
 במשה כנדל מאוד המנוס בגדר שהוא ס״י יחסא שלא

 ליריאיו מחסור אין כי קדושיו ה׳ אח יראו המווק ס׳ חו
 ליראה אם כי וזהו להיראה המחסור הוא האין ר*ל
 כי וסי׳ י*ש ‘בבחי מהי׳ כוי ולשמור כו׳ ולאהבה ט׳
 כוי ליראה הרל מ*ה בחי׳ ממך שואל אני איממי כו׳ אס

:כנ״ל ממך מבקש איני ליראה לא אם אבל כו׳ ולעמד
לדעתי כי דמשה לגבי זוסרחא מלתא יראה '

 כזה ששפל להשי״ח כבוד ומה כאי״ן שהי׳
 שפלות בחיי מה בחיי ר״ל מעמך שואל ה* מה ודש ייראנו
 ליראה אם כי ודש זוסרח׳ מלמא היראה תהי׳ ועי״ז

 הוא האיך אלהיכם ששאל באחד בחרה ׳ש עד ם׳.ובאףא
 . אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה וז״ש .כו׳ ע״ש הוא ומה
 על אלהיך ה׳ מס לישאל במחשבתך לך כשמבא ר״ל

 שאל ור״ל כתיב חסר שאל כי מעמך שאל יח׳ מהומו
 אם עמך שהיא שלך הנשמה מן מעמך השאלה אותה
 לידע תוכל שלא יח׳ הבורא וכיש מהוסה לידע רזוכל

 ליראה תשאל זה אח רק דל אם כי . כנודע מהותו
 • לך לסוב השאלה וזה כו׳ ולשמור ולאהבה ה׳ אח

ה ת ע  מלך עד״מ כוי מעמך שואל ה׳ מה ישראל ל
 על ממונים והס מאוד גדולים שרים לו שיש

 אח שמשמש ב׳ או אחד עבד לו ויש המלכות דבר כנ
 למלך צרכיו כל ועושה ומנעילו ומלבישו עצמו כמלך

 אמרו המדרגה שפל הוא רק שר איננו העבד וזה
 המלך אח נשמש הגדולים שאנחנו ימן מי הנ״ל השרים
 ישתמש שאם הוא. המלך וכונח הזה השפל ולא לו כראוי
 תמיד מקורבים שיהי׳ מחמת אזי הנ״ל בשרים צרכיו

 רחוקים הם ולזה מפניו ויפחדו ייראוהו לא המלך אל
 אח ירא תמיד הזה השפל אבל עצמו המלך מן בקצת
 במר שהשי״ת הענין וזה מאוד מקורב שיהי׳ אף המלך

 יח׳ אצלו העיקר כי מעלה במלאכי ולא לשרתו גנו
 ההתרחקות מן יריאים כמלאכים הם גם ועי*כ היראה
 ללבושי שמושם המקרבות מן יריאים וישראל שמושם
 אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה ודש דמלכ׳ ולגופא דמלכא
 .אלהיך ה׳ וגדולת שפלוחך אתה מה שתבחין כלומר

 מבוקשו כל כי זה מעמך שמושו שואל הוא ואעפ״כ
 אני ריב״ז מ״ש הוא הרל והעצין כנ׳׳ל. לירא׳ אם בי

 הבחי׳ וזו המקום לפגי כעבד והוא המקום לפני כשר
 שלהם היראה כנ״ל המלכות דבר על הממונים שרים של
te למודים הם ומי״ז אמת פעם המלך פני שרואים

לצביעהב
 קודם יראה וזהו המדינה את להנהיג איך מלכות נימוסי
 הנ״ל השפל העבד ויראת דשכינתי׳. מססרא לחכמה
 אזי rממ גופא למלך מקורב שהוא מחמת שלו היראה
 מעצמה והיראה כנ״ל מלכות נימוסי קודם החכמה
 שיעשה הוא והיראה המלך ורוממו׳ שפלותו מחמת

 כנ׳׳ל דקב״ה מססרא יראה וזו מחייבת שהחכמה כמו
 עיין זוסרחא מלחא משה לגבי יראה שארדל ומה

 מססרא הי׳ משה יראת והענין שמוח. בפרשה למעלה
 כמ״ש עצמו בעיני שפל כעבד שהי׳ מפני כנ״ל דקב״ה
 דשכיני מססר הי׳ ישראל ויראת כו׳ ענו משה והאיש
 תהיו ואתם כמ״ש המקום לפני כשרים בעיניהם שהי׳

 נקרא לכן ד ישראל ועמה ודש כו׳ כהנים ממלכת לי
 כשר שנחשבת ור״ל כו׳ אלהים עם שריח כי ישראל

 היראה אצלן נמצא מה אמה עצמך ובעיני המקום לפני
 עבד בחי׳ ומן המקום לפני שר בחי׳ מן בחינ׳ מב׳
 היראה שתהיי ראוי ולכן השפלות מכח המקום לפני
 ממילא הימה משה יראת נמצא זוסרחא מלחא אצלך
 אצלי אם ק״ו לומד הי׳ ומשה ׳1כ מחכמה דנפקח כנ״ל
 אצלי והיראה השי״ח את ירא אני תמיד מקורב שאני

 עם כ״כ קורבת לכם אין ש אמס כ״ש זוסרחא מלמא
 כנ״ל ושפלותו ענוחנוחו מחמת זה הא קשה ולא המלך

 שזו כ״כ עגוחנוחו מן ידע לא שמשה הוא כ״ש ומה
 שפלות שיש שמי והענין ענו שהוא ידע שלא הענוה מן

 הלא אדם שום עם מדבר האיך האדם כל בפני בלבו
 תדבר אל אמרו ורדל דעתו לפי ממנו גדול האדם כל

 והוכיח שדבר משה וכ״ש כו׳ בחכמה ממך גדול לפני
 יותר שבלבם סובר שהוא הוא הענין אבל ישראל אח

 ובפרס בהם מדבר הוא ולכן שבלבו השפלות מן שפלות
 שפלות בלבם שאין יודע הי׳ שאם השי״ח מצות מן

 הימה ולא שבו נגדסבהענוה א״ע מחשיב הוא הי׳ כ״כ
 כן כמו שכם סובר משה הי׳ נמצא שלימה. הענוה
 דמשה לגבי יראה ודש כניל דקב״ה מססרי׳ בבחי׳

;לדידהו וק זוסרחא מלחא  חכמה ועיקר מבחר פי* ה׳ יראת חכמה ראשית
 כמו היא ראשית כי ה׳ יראת להשיג היא

 והוא שבשמנים מובחר שפירושו ימשחו שמנים ראשית
 שאר וכל הנצחיים חיים להשגת אדם מכלית עיקר

 לעמים רק להנפש מועילים אינם והמושכלוח החכמות
 אם כי בם סוב אין כי ידעתי כמ״ש בעוה״ז בחייו

 ;בחייו סוב ולעשות כו׳ ולאכול לשמוח
ה א ר י  מן אמוון הך״ב הם א״ח אלהיך ה׳ אח ל

 כידוע במלכות הם ואותיות ח׳. עד א׳
 המ״ח בה שמשפיע ע׳׳י יראה דאיקרי אמר והיא
 ארדל ודש הוייה שם מן ו׳ והוא והנורא נקרא שהוא
 כשהו׳ דל שלו בצבא הוא אות צבאות שמו נק׳ למה

הא׳ בין א״ת אחוון 5הך שסם שלו בצבא ו׳ דהייט
זהה׳



מכטלצבייעהבצמחה׳
 משה כשעלה וז״ש מגין צק׳ והוא או״ח נעשה והה׳

 כו׳ לאושיוה כשרים קושר שהי׳ להקכ״ה מצאו למרום
 מן כשמקבל עצה נקרא הוא כי לעורכי לך הי׳ עד

 כדי לעורני לך הי׳ אמר לכן יועץ ברוב וששועה החכמה
 כח נא יגדל ועשה אמר מיד יוען. ברוב הששועה שיהא

 מן עצסוששועה שיקבל לרמוו גדולה יגדל של ירד ה׳
 ככ״ל בהאושיוש משפיע כשהוא נמצא עליונה החכמה

 יש1ו הירא׳ עולם עצמו והוא הדבול עולם נעשה אוי
 הוי״ה ששם אלהיך ה׳ ע״י אשוון. הך״ב ר״ל א׳ש ליראה

:אלהיך בשש משפיע
ן  וו״ל ל׳ דף בשל׳ה עד״ש כד השמים אלהיך לה׳ ה

 ווילובמה אמרו הקנה בן נחוניא ר׳ של ובמדרשו
 שורה הלומד שכל שורה בשלמוד קונו עם משחסד

 ובגאושו בעורך שמים רוכב דכשיב קונו עם חסד גומל
 אשה או לשמה שורה לומד כשאדם אומר הזי שחקים

 ונ״ל עכ״ל שחקים בגאושו ואו שמים רוכב ואני לי עוור
 כי וכשיב חסדך שמים עד גדול כי כשיב שארו׳׳ל ע״ד
 לשמה בסורה בעוסקים כאן ל״ק כו׳ שמים מעל גדול
 והפי׳ שמים עד הוא לשמה שלא כאן שמים מעל הוא
 לו״א בעורך מאי יעורך שמים רוככ דהל״ל דק״ל כך
 לי• עוור אשה או לשמה מורה לומד כשאדם אומר הוי
 למרכבה השמים אש שעושה להקב״ה עוור האדם ר״ל

 מ״ש ווו לשמה לומד אם שמים מעל גדול כי יש׳ לו
 בעורך שמים רובכ הפסוק פ״ ויהי׳ שמים רוכב אני
 שחקים. בגאושו ואו עורשך ע״י שמים רוככ אני ר׳׳ל
 נקרא למה וארו״ל כשחקים ועווו גאושו ישראל על עיד

 ההשפעה על רומו ווה לצדירךם מן ששוחקים שחקים
 ישראל על שגאותו י ע״ ווה כידוע דאוריישא מוונא

 וו׳׳ש בשחקים עווו או שמים מעל כ״י אושו מרוממים
 ומשגאה שמים רובכ שהוא ע״י ר״ל שחקים בגאושו ואז
 וגבוה רם ממקום השפעה משפיע או גאים כל על

 לצדקים מן בו ששוחקים שחקים ווו דאוריישא מזונא
 בפרשה למעלה ועיין חכמה היא ה׳ יראש הן וכשיב

 שהוא ה״ן שייחוד שפי׳ וקן פני והדרש בדה קדושים
 הענין כל ע״ש ה׳ יראח חכמש ע״י נעשה רה ייחוד
 אוי השמים מן למעלה דפרמין ורחימו דחילו וע׳׳י

 י ע״ ר״ל ה׳׳ן וו״ש למעלה כנוכר שמים רוכב הקב״ה
־ כו׳ השמים אלהיך לה׳ הן ייחוד

 בכם אחריהם בורעם ויבחר כו׳ חשק באבושיך ן5ל
 כמושאשם בבס י פירש״ הוה. כיום העמים מכל

 מלש לפרש ירצה עכ״ל הוה היום העמים מכל חשוקים
 עמך משחת אל המדרש ע׳׳ד ונ״ל מיושר. שהוא בכם
 רב הערב הוא עמן שחש כי הקב״ה לו שאמר בו׳•
 עמך משחש אל חטאו לא ישראל עמך אס משה ואמר כו׳
 דמשה אמינא הר מאי ממ״נ והקשו הענץ כל ע״ש ט*

הענק אך העגל פשו רב שערב עיי לישראל שיכלה

 בגקדערג וו״ל בדש רל״בע״ב דף בווהרפצחש עדש
 דמיק דעלמא אומין ואינון שבעיסה כו׳ שאור אינון רב

 מאינזן רב דערב לישראל בגלושא מעכבין ישיר למון
 מי .משצישין מארי דאוקמוהו כמה דעלמא. אומין
 בישראל דבקון דאינון מעכב שבעישה שאור מעכב
 אשי כמון אלא אינון לאו דעלמא אומין בעיסה כשאור
 כי כו׳ עמך ששמש אל יאמר ועפ״ו עכ״ל רוח שדפנו
 שכלא שדו רב שהערב על ישראל כל על הי׳ הקצף
 . כולה ומחמיץ בפיסה הנבלל בעיסה כשאור בכולא

 פושעים ובעד כד״א העדר בפד גם השפלל ומשרע״ה
 שלא ישראל ודל עמך ששחש אל אמר ולכן .יפגיע
 רב הערב גם להששיש שוכל לא ועי׳׳ז בעצמם חטאו

 הרע מן הטוב ישברר לעשיד אבל זב״ו. שדבוקים כיון
 ר״להסרב און. פועלי כל ישפרדו כשיב ועי״ז לגמרי.

 קרני. כראם ושרם ואו בישראל מדביקושן ישפרדו רב
 שמן אין בעוה״ו כי רענן בשמן בלושי ישראל. קרן

 מן ישראל שיזדככו ולעשיד משקה שום עם ממערב
 ישראל וישארו והשאור הזדונים המים שהם העדר

 מלשון ובלושי רענן בשמן בלולה שולש ויהי׳ נקיה שולש
 העמים. מכל בחרשנו אשה וו״ש ע׳׳ש הרדק כמ״ש בלול

^ העמים מכל בחב״ד שנשבררנו המקובלים כמ׳ש  מ
 האי בירור דל אחריהם בורעס ויבחר וו׳׳ש הקליפות

 מכל בכם הבירור שמיד ולכן חב״ד. שהם בהאבוש הי׳
 צלול שהוא הוה וכהיום מזוככים ששהיו עד העמים.

 יוגמר המשיח מלך שיבא עד לילה. ונשפי מחשכי וברור
:לישראל טוב אך וישאר הבירור

. המסורה ע׳׳ד ושמלה. לחם לו לשש גר
 ללבוש ללבוש ובגד לאכול לחם מרין ללבוש

 פושקש כהונה שהי׳ שלא נשאוה שיעקב הבגדיס אש
 בוגדים בגדי לטהר בכחם יש ובניו יעקב ועוד מזרעו.

 כטעם ללבישה ראוי שיהא
. כהונה ובגדי בציציש כלאים הג׳׳ה

 לערב שלא שעטנ״ו שאיסור לסי כשיב בגרים אבל
שטרי׳ בגו דסט״א מולקא אין כי ושמלה לחם

כהונה ובגדי ובציציש קדישא להעביר יפה כוחם
לפשוש כדי השורה השירה בוגדי׳ מבגד הווהמא

 ולסשוש סניגור מהקטגור שיחליפנ׳ בשמל׳ ודיו
לי ונסן ודש וכיוש מזדוטש הנקיה צד אל מצד

שישא לאשה כינוי שהוא לחם מומנו׳ לעשוש והיינו
מזוהמש לטהרה שיוכל לבן בש ומסטריה שגגוש

ללבוש ובגד בה. דאדביק לבן לסטרא דשמאלא
ראוים שיהי׳ בוגדים בגד לטהר הם ושם דימיני׳

כהונה ובגדי כציציש ללבישה אבל . מתכפרים
ידעשם ואשם כשיב והנה כנ״ל עושים ובניו יעקב

 כי כו׳ גרים כי סגר נפש אש וכיוש; מודונוש
 לג״ע פזלים ׳pהצדי כשהנשמוש

ומגשי׳



בדד צמח מ מע צ ל

 גשמחין מאצין גהו דאמיר מאן הנד׳ משנמיו ופוגפי׳
 מכסי המחזיק כל שאס״ל במו בסו ומחלבש בהו זהי

 זה בלבוש הסליון לג״ע וסולים בהם זכה קודם הגר
 וכשחוזרין טלמא דהאי ממלין שם משחאב זה והלבוש

 הצדיקים הנשמוח נסכין
הג״ה ההוא הלבוש מריח וניזונים

 שלמוחיך וריח ופד״ז שאחם ר״ל ידפמם ואחם וז״ש
ובג*כ לבנון כריח דסלמא ממילין יודפים ממוח
כו׳ גר ואוהב כחיב נפש פ״י גסשהגר אח מילאה.

. ושמלה לחם ; בה נהניחם הגר

] ף  ובשמו חדבק ובו חעבוד אוחו חירא אלהץ ה׳ א
 ובו כמ״ש חעבוד ואוחו דהל״ל לדקדק יש חשבע

 חמבוד• אוחו חירא אלהיך ה׳ אח ריל אך כו׳ ובשמו
 זה כי אלהיך ה׳ אח ליראה וחפבוד חמשה אוחו כלומר
 האלשיך שכחב ט׳׳ד מדבק ובו ולכן שבלב מבודה מיקר

 ממנו רחוק הוא אומו מובד היוחר בו״ד מלך דרך כי
 ימשו ולא מנוחה אנשי הם אליו הקרובים אך ומהיכלו

 בו״ד במלך כי לזה והממס מ״ש מכ״ל כו׳ מבודה שוס
 ולכן רבות מרדוח ולזה גשמיוח ומסקי צרכו הוא מבודחו
 ממ״ה מכודח אבל המלך מן רחוקי׳ הם אלו מבדים
 אלהיל ה׳ מה כמ״ש אוחו ליראה רק הוא הקב״ה

 המלך אל להמקרב אדרבה צריכה זו כו׳ומבודה שואל
 כדי יח׳ ורוממומו גדולמו להשיג כדי יכלמו בכל

 האהב׳ כי זולח ולא הפבודה היא והירא' ביראה לטבדו
 ר״ל חדנק ובו וזו מלמפלה לו נומנים המדרגוח וכל

 ה׳ אח לירא ושפלה ממבוד אומו מדבק שבו שמ״י
 המדוח בך שיהי׳ ולאחר פרש״י חשבט. ובשמו אלהיך.

 מ״ש נקדים זה ולהבין מכ״ל משבט ובשמו אז הללו
 שבומה שהמחויב רק המנין אין אס וז״ל האלשיך

 לישבט פי׳ ולכן פה מחייחס נראה אין בשמו ישבט
 . מר״ל מ״ש כו׳ ליצרם שנשבמו ובומז qיוס כמו ליצרו
 המדוח בו אין שאם הממם הוא דהמנין פשוט ול״נ
 הוא הטעם כנ״ל. שפרש״י כמו בשמו ישבט לא הללו
 כנ״ל בו דבוק ואינו מובדו ואינו ה׳ אח ירא אינו שאס
 למצמו אלוה והוא א״מ וירא א״מ מובד הוא בודאי
 לקו קו לצו צו בפסוק צו בס׳ למיל ומיין לקמן כמ׳׳ש
 אלהוח שהוא הקב״ה של בשמו נשבט אם נמצא מ״ש
 והוא אלהוח הוא שאצלו למה הזה השם אח חושב הוא

 מובדים היו הט״ז כל כי המ״ז למצמו והוא המ״ז
 אל בדה קדושים בפרשה למיל כמ״ש סצמן להנאוח

 אלהקי ה׳ שם אח חשא לא וז״ס מ״ש האלילים אל חפנו
 אמח דבר סל שנשבט שאף שהכונה לשקר וליק לשוא
 כנ״ל אמר דבר רק השי״ח אח מובד שאינו רק בשם
 הוא שאצלו דבר מל ומושב אלהוח שס מזכיר והוא

שוא שהוא לדבר אלהיו שם אח נושא הוא אזי אצהות

 אבל שוא שהוא לדבר ר׳׳ל לשוא ׳1כ משא לא וזיש ושקר
 להבורא השם אח נושא הוא אזי ה׳ אח טובד הוא אם
 אה נושא והוא מצמו במלך כנשבט שבוטה וזשארז״ל יח׳

 וס״ בראשו מיניו החכם מ״ד ראשו מל כ״י השם
 וזה ראשו. שפל יח' הוי״ה השם טל דקאי המקובלים

 שיהי׳ לאחר שפרש״י וזו ולמבדו אוחו ליראה בשביל
 הנז״ל לצו צו בפסוק מד״ש ודל הללו המדוח כל בך

 שיהי׳ א׳ במי׳ ג׳ הוא השלימה הטבודה שבחי׳ והוא
 ה׳ אח היא המדה זו אדוניו. לפני גרמיה ויזסיר נכנט

 מ״ש המדה זו אדונו במבודח מזורז שיסי׳ ב׳ מירא.
 בפולס אחר אדון לשום יקוה שלא ג׳ חמבוד• ואוחו

 בו והרהו׳ שהייחול גורם הדביקוח כי מדבק ובו זו
 ובשמו אז הללו המדוח כל בך שיהי׳ ולאחר וז״ש יח׳

 האלשיךהנ״ל: קושיוח קשה לא וממחה משבט
 והלא לשכינ׳ מצמו לדבק לאדם אפשר וכי מדבק ^(•1

 רחום הוא מה במדוחיו הדבק אלא הוא אכלה אש
 לדקדק ויש חנון אחה אף חנון הוא מה רחום אמה אף

 אומרים ושממחי במדומיו ולא למדוחיו הדבק הל״ל
 במדוחיו הדבק ראווניר במר ר׳ הגדול הצדיק הרב בשם

 מ״ש מוד לדקדק ויש המדות• אח המחי׳ ב״ה בא״ם
 שהם וכו׳ וחנון רחום שמהי׳ הל״ל רחום הוא מה

 ד מהרב ששממחי מה מ״פ ונ״ל הקב״ה של מדומיו
 י״ג כו׳ וחנון רחום המדוח נקרא למה טטם הנ״ל במר

 למרך מומרוח הם שהשמרוח כמו כי דיקנא חיקוני
 שמו יח׳ למרכו מוחרוח המה ההם המדוח כך האדם

 להנהגח רק ההם להמדוח יח׳ הוא א״צ למצמוחו כי
 מבודח שמר בחחלח חו״ה ובספר מ״כ החחחונים

 קצחס אדם בני בטובוח נחבונן וכאשר וז״ל כחוב אלהים
 הידוט ומן וכוי הבן מל האב טובח הא׳ בו׳ קצחם אל

 וכו׳ האב נחח שהבן מפני מצמו לטובוח מכוון שהוא
 והחמלה הרחמים מן האבוח מליו שהוטבטו מה מם
 שכר לקבל הרש מל המשיר טובוח אבל וכו׳ בניהם מל

 קיימחיגיט גדולה הנא׳ קונה הוא כסוחר הוא שמים
 טובח אבל כו׳ ונבזיח קטנה בטובה זמן לאחר אליה

 צטר לדחוח בה מכוין הוא לו הכואב הטני מל החומל
 שחמל למי וכאבו נפשו ממגמח מצאהו אשר סצמו ממל
 טליו השם בטובח שמצאוהו כאב שמרפא כמי והוא מליו
 בא״ם במדוחיו הדבק במ״ש כיון נ׳׳ל וזה מכ׳׳ל וכו׳
 רחום הוא מס להם צ א׳ והוא המדוח אח המחיה ב״ה
 יהי׳ כן מלמו מטל צמר לדחוח ההוא הרחמנוח ואין

 צטר לדמוח ולא ים׳ בו לדבק רק הזאח המד׳ לך
 הרמז מ״ד וניל מנון אמה אף חנון הוא מה ממלטצמך

 פנים במי׳ פני ודל זקן פני והדרח הפסוק פי׳ שזו
 הטולם להנהיג שהוא דיקנא חיקוני׳ בי״ג להקב״ה שיש
 המדוחלחוטלם אלו יהיו לא לך כן טצמו לחומלח ולא

המשנה סי׳ שזהו וניל אחוריים נקרא זה כי סצמר
האומר



קללצביערבצמחה׳
1 משמר!'[ כד רחמיך יגימו צפור קן פל הלוומר  מו6

 רחמנוה הקדה של מדוחיו פושה שהוא מסר ומפרשים
 פל שמרמו נמקוניס מצעו וכאמה ירומ1ג אלא ואיגם

 הוא כך הפי׳ אכל מקומות. וככמה גדולים רחמים
 הוא כאלו רחמנות הקניה של מצומו מושה שהוא

 אלא ואינם צפור קן פל וצוה הרחמנות מן מוכרח
 מדה שוס ואין ית׳ מאמו נגורות המצות שכל גזירות
 כמו רמדות האציל ית' שצמו שהוא זה של מכריחו
 יש רחמים כה שיש ומצוה ית׳ ממנו שנאצלה המור'
 שהוא לפי רק מכריחו שהרחמנות לפי לא לקיימה לאדם
 כפ״י המליצה ש״ד אמרתי ושם') הקכ״ה של מצותו
 לנפש אליהם ואמרת אהרן כני הכהנים אל אמור מוק

 ה׳ את השוכרים הם הכהנים סי׳ כפמיו ישמא לא
 איש שוכר שהוא הוא כהן אלהינם כשר ר׳ שפי׳ כמו

 וכחותיו המשוררות ש״י שישה הוא שושה שאדם שהמצו'
 אליהם ואמרת שכ״ל א״ש שוכד הוא ולכן השי׳ת של

 לפני כפני׳ נפשם את יטמאו שלא פי׳ יטמא לא לנפש
 שמיו כין כשכודה להתפאר לשכוד א׳ש יכוין שלא כפמיו

 אשמו אלא שארו אין פי׳ אליו הקרוכ לשארו אס כי
 את לפאר שישכור וזהו נשמתו כזוהר נקרא ואשמו
 להקי׳ שישכור ולאכיו לאמו ואחיז כאחרימו נפשו

 פי׳ ולכמו ולכנו להקכיה נ׳׳ר שיששה ולאכיו השכינה
 כי כחי׳ כ' של למש״ט השכור׳ שיכיאהו כדי שישכור

 וכת כן נקראי' והס משיט צדיקים של תולדותיהם פיקר
 ושושה שוכד שהוא הא׳ הכחי׳ כחי׳ כ׳ כהס שיש מפני

 מכריחו מרה שוס ואין כ׳ס כא״ס לדכק כדי מש׳ט
 א׳ש שהטכיש הכ׳ והכחי׳ וכו׳ רחום הוא מה כנ*ל

 והמרה שני טכש לו שנפש־ פד גחל כהרגל טוכות כמדות
 צדק׳ לששו' מכריחו הרחמנו׳ כגון המצוה לפשות מכריחו

 כת נקרא וזה כנ׳ל משליו צשר לדחות לפצמו שהתושל׳
 פושה שאין הא׳ וכחינה ההנאה מקכלת שהיא טק׳ שהוא

 נקרא ולזה משפיפ שהוא דכר כחי׳ היא פצמו לתופלת
 ואהכת מ״פ לקיים ישראל כל כשס שישכוד פי׳ ולאחיו ק

 הימה לא אשר אליו הקרוכה הכמול׳ ולאחותו ט׳ לרפך
 נקרא שהיא הש׳י לו שהשפיש כחכמ׳ שישכור סי׳ לאיש

 לך שכרור כשם את אחותי לחכמה אמור פ׳׳ד אחותו
 הימה לא אשר אליו הקרוכ׳ כו׳ לך אסור׳ שאחומך

 שאס מפני איש לפני כה להתפאר הימה שלא סי׳ לאיש
 את מטמא הוא יטמא לה איש לפני כה להתפאר היתה
 הכשל נקרא כשל כשמיו כשל יטמא לא גס כזה נפשו

 חפשי׳ שהכחיר׳ מפני כחיר׳ כשל שמו נקרא ולמה בחיד
 כח מן לו כא וזה כרש ופשם כטוכ כוחר האדם ופטם

 לכחיר׳ ואדון כמל להיות האדם וצריך כו אשר סכחיר׳
 לא הכמוכ ואמר כרש ולא כטוכ רק לכחור שמתנהג

 יטמא לא כטוכ כוחר שהוא כחיר׳ הכשל ר*ל כפל יטמא
שהוא '׳P להחלו שהוא מפני נפמיו נזס להתפאר כזה

 טוכ ומחליף ממלל הוא כזה מתפאר וכשהוא לטוכ נוטה
 לכ»ר כפל כשהוא יראה ופ׳׳כ כזה נטמא שהוא כרש

טוכ רק שיהי׳ כטוכ
א ו  כתהלמיך להשתכח פ״ד ט׳ אלהיך והוא תהלתך ה

לפניה׳ שיאמרו צדיקי׳ פתידין שארז׳־ל מה והוא
 של כשמו שיקראו צדיקי׳ שתידין ארז׳ל ושוד קדוש

 כפנין לפיל כחכנו והנה כמהלמן להשתכח וזהו הקכ׳ה
 פצמו פל וחושכ אלהות השם את כשמזכיר כו׳ משא לא
 מכף כאן וז׳ש לשוא הוא אזי כנ׳ל א׳ע שוכד הוא כ־

 שמזכה ר״ל מהלמך הוא כנ׳׳ל שפי׳ משכש וכשמו אחר
 כשמו שיקראו דין פח כרל מהלמך כ׳י ית׳ הוא שיהי׳

 כנ״ל א״ט שמשכוד ולא אלהיך הוא כאופן ורק אך
 אלהיכם ה׳ אני מ״ל ממני מירא לא יכיל המדרש ש״ד
 משכש. ובשמו של מהלמךמוסכ הוא יאמר או ש״ש כו׳

 כ*א ומטר טל כו׳ יה׳ אם ה׳ חי אליהו שאמר ש׳׳ד
 התלמיד קללת אחאכ שאמר סל ודרז״ל דכרי לפי

 אליהו דברי סי׳ ולכאור׳ ש״ש ט׳ הרב וקללת נתקיימה
 פצמו וממהלל כמתפאר דברי לפי כ׳א שאמר במה

 מצוה שזה אדרכ׳ הוא הפנין אך הגדול כשם ונשבש
 של בגבורה כח מוסיף הוא בה שצמו שמתהלל שבמה
 כי וידמו וכמ׳ש אלהי׳ הוא שה' בזה ומראה טי ממל׳

 סובד שהוא הוא והתפארות שבדך ואני אלהיס הוא ס׳
 שהש׳י שצמו מהלל שהי׳ נפשי מתהלל בה׳ דוד וז*ש ה׳

 ולכאור׳ אתפאר בך אשר ישראל וז״פ רצונו לו מושה
 יד טל ההתפארות שבן ישראל ר*ל אך אפאר הל״ל

 וההמסארו' ני דבוק שאמה במה ממסאר שאתה כלומר
 ואפי׳ משבט ובשמו וז׳ש אתפאר וזהו ממני נספל שלך
 והואאלהץ הואיל אפ׳ה לך שהמהלה ריל מהלמך הוא

 מלס בו ולדבקה אלהיך ה׳ את לאהבה סי׳ ושד״ז כנ״ל.
 ירחי׳ מאן כי ית׳ בו האהב׳ את לדבק ר״ל בו ולדבקה
 דטק׳ האהב׳ הד כו׳ בנוהי שייחון בגין למארי׳

.בו ולדבקה א׳ לזה בפצמו
ת א  של ממונו זה ופירש׳י ברגליהם אשר היקום כל ך

 שמאמין י ש״ ר׳ל רגליו פל שמפמידו אדם
 כמו רגלי' נקרא ואמונ׳ ידו טל וימשנג שיחי׳ בממונו
 בל משמיד האמונ' כן רגליו של גופו כל סומך שאדם

 כי רגלי' לו יש אמת שארז׳׳ל וזו קצות והו׳ המדות
 אמת וזהו האמונ׳ שהיא רגליו טל וסומך אמת נק׳ גופא

 דבר אדם שיאמן בפולס אמונה הי׳ לא אס כי ואמונ׳
 ניכר האמונה וט׳י במולס ניכר האמת הי׳ לא מה

 ובאמונה אמונה לו אין ריל רגלים לו אין שקי כי האמת
 שארזיל ש׳׳ד י״ל ושוד . בה ונבחן השקר מן האמת נבדל

 וז״ל פרנסתי את וקפחתי מששי את שסרשומי לי או
 קסחינהו רבא אמר בשנין ש״ב דכ׳יט גיטין במס׳ רש׳י

 רגליהם קצץ וז׳צקסחעהו סמיכי רבנין למלמא ססיא ר׳
מלמע׳ שמקצצן קשיח לשון לדברי׳שס רגלים ימצאו שלא

פטל



לצביערבצמחה
 הם הסמס׳ כ' סמסח' אה קפמסי ופריז רשיי

 סי׳ ומדז לרגלי אומך ה׳ ויכרך וז*ש כנ״ל הרגלים
 ט״י סמסנזי אח ויןפחהי כו׳ רגליך משבח חשיב אם
 מה י'ל ובזה מיש. מ׳ ו בזוהר הנזכר יסובני פקבי פון

 מן וזו דאבוה כרמא ברא כי בני אח אקפח ריפ שאמר
 לא פי׳ ומדז דאורייחא חמכץ אלין בה למחזיקים •יים

 רגליך וחממוד ממונך מרבה לא דל חפמודפליסרטו
 פטמיו פי׳ וטדז משמט חרמי דמים רפין דם פל

 : נטלי אשליך אדום טל פי׳ וטריז הרשט בדם ירמן
ץ ר השנ׳ מרשים כו׳ אוחה דורש אלהיך ה׳ אשר א
 מלשון והוא מדירא יחה חבט חרגומו כו׳ וטד ^
 אין בפה והמובטח פה לה אין אשה כי להנשא מבפוה

 דבטי מכלל לה אין דורש ציון ארזיל ופריז כסוב׳ לה
 נז וט כסוח שאר שמקבל מביעה פנין שהוא דרישה

 שדורשה הדריש׳ אומה וט״י אומה דורש הוא שסרשיי וזו
 כל מושפטי' הייחוד שטיי ממה, הארצוח כל אם דורש
 בסוד דמטרונימא טולממאן הנקראים הארצו׳ פאר

 לנערותיה וחוק לבימה טרף וחמן לילה בטוד וסקם
 בלא שנה ואחרים הידיט׳ בה' השנ׳ כו׳ השנה מראשי׳

 שרשה שנה כל ארדל וטדש א׳ משר ומראשית ה*
 מראשיח מגיד הידוט ט״ד בסופה מחפשרח בחמל׳
 ראשונה ה׳ היא מראשיח ההשפעו׳ שממ^ץ אמרים
 אמריח טוב ועיר שבשם אמרונ' ה׳ היא ואמריח מהשם

 סנ״ל הראשים שפוסקת בשע׳ וידוע מראשיתו דבר
 רק בלטה ולא למיפלט טרודה כי מקבלת אינה להשמיט

 וג חט מניחה כו' נק ל רוצה שהעגל ממה שיוחר מפני
 עצה׳ שטישיח השנ' מרשית וזו להשפיט ופוסקת קבלחה

 כדי ההשכע׳ מקור טליון הפלא שהוא א׳ מן רשה
 בה׳ כחובה ולכן . דדרגין סוסה להאחרית שמפשיר

. במשפיטה מחברה שהדטח הידיט׳  מצוה אנכי אשר מצוחי אל משמעו שמוט אם והיה
 ט״ד נחדש משמע חשמטבישן פירשייאם כוי

 מלטילא קלא למשמע דזכאין צריקייא זכאין בזוהר מיש
 סצמן המצות מן הוא הקול וזה . ויומא יומא מל

 הצדיק וכששומע לי טביד דקא מפלניא אנא שאומרי׳
 וזים . ה׳ בטבודת להחזיק מאוד מחטורר הקול אומו

 דברו את וישמע וירא ה'• בסוד עמד מי כי ירמי׳
 דבר שהקשיב אוחו פירשיי .ושמע דברו הקשיב מי

 להרבב״י המגיד שאמר וזוהענין ושמפלמצוחיו הורמו
 המשנה הקול אליו שנתגלה בפיך המדברת המשנה אני

 קול שמשמע ר״ל .כו' בישן משמט אם וזהו • ההיא
 אחד כל עם מדבר הדבור שהי׳ רז״ל מדיש טצמה סמצוה

 למשמע דזכאין וצדיקי׳ עליך את מקבלני לו ואומר ואחד
 המצות קול אל ר״ל מצוחי אל משמפו וזיש .יומא כל

ויומא יומא בבל דזה היום כוי אנכי אשר תהו #{מן

 ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלהיכם ה׳ את ל»הבה : חדשים בפיניך יהיו יום בכל שארז״ל וזו
 ובכל כחיב לא למה מקשים נפשכם

 כבר והלא זיל ברש׳׳י דהנה הססט ט״ד ונ״ל מאודכם
 אזהר׳ ליחיד אזהרה אלא נפשן ובכל לבבך בכל הזהיר
 כו׳ נפשך בכל נאמר אם משארז׳יל וידוע עכ״ל לצבור

 לא זה ודרש כו׳ מגופו עליו חביב שממונו לך יש אלא
 שייך לא צבור באזהרת אבל יחיד באזהרת כ״א שייך

 אחר לזה מגופם עליהם הביב ממונם בולו הצבור שיהי׳
 לצבור באזהר׳ למימר צריכא לא נפשכם בכל שהזהיר

 וכת־ב כוי דגנך ואספת כחיב ארז״ל מאודכם ובכל
 רצונו עושין שישראל בזמן כאן ל״ק בעתו דגני ולקמחי

 ע״ד רש״מ עישין אין שישראל בזמן כא! מקיים של
 ולא כורין אלף שהוציאה משדה עובדא בהאי שארזי׳ל
 מאה עד כו׳ מאות ט׳ היציאה לשנה צ׳ רק עישרה

 הקביה עכשיו כו׳ לו אמרו לבנים ולבשו קרוביו ראו
 שישראל בזמן כאן ודש ע׳׳ש כו׳ כהן ואמה הבית הבעל
 כראוי מעשר ן וכשא מעש״ר אומיו׳ ר״ת רש״מ טושין
 כשמעשר אבל דנני ולקחתי לדא בעה״ב הקב״ה נעשה

. דגנך נקרא כיאוי
א י או־  בר חנינא רב גמ׳3 אימא כו׳ דגנך ואספת ב

כו׳ במתו דגני ולקחחי כחיב רמי פסא
 שעושין בזמן כאן קשה לא כי׳ דגנך ואספת וכתיב
 בגמרא שם עוד רשימ עושין שאין בזמן כאן ט׳ רצונו
 ובזמן אחרים ע״י נעשיח מלאכתן רש״מ שעושין בזמן
 ואספת שנאנור עצמן ע״י נעשית מלאכתן ערש׳מ שאין
 הקש׳ ומוסש׳ הני׳ל הגמרא דברי סוחר וזה כו׳ דגנן־
 המפישי׳ הקשו דהנה ונ״ל מובן אינם ומרוצם זאת קושי׳

 מחמת כרל מאודכם ובכל והי׳ בם׳ כתיב לא דאמאי
 ממונם בצבור שייך דלא וכנזיל בצבור מיירי זו שפרש׳
 כחיב דאמאי ריל ובזה . מגופם יומר עליהם חביבים
 ולפי רבים בל׳ נא׳ זאת פ׳ וכל יחיד בל׳ דגנך ואשפת

 י“הש שעובד האיש בזה מיירי דגנך דואססח שסיר הנ״ל
 ואספם נאמר ע״ז בממונו לא אבל ונפשו לבבו בכל

 נפשו בכל המקום רצון דטושה מיירי שפיר ולסיז דגנך
 מאודו בכל עובד שלא מחמת עצמו ע״י נפשה מלאכתו

 נפשית מלאכתו מאודו ובכל נפשו בכל כשטובד אכל
:אחרים ט״י

ם ת מ ש  שתגלו לאחר אף סרשיי כו׳ אלה דברי את ו
מזוזו׳ טשו חפלין הנחו במצות מצוייני׳ הוו

 לך הציבי וכה״א כשתחזרו חדשים לבם יהיו שלא כדי
 ממצות פטורי׳ היו זה הטעם זולת וכי וק׳ ״ל ע: ציונים

 חורה למוד ולא ומזוזוח חפלין תפס למה עוד .ה׳
 כוי אותם ולמדתם כמ״ש זו בפרשה כן גם הכתוב

אין בגלוח שכשישראל חורה אין בגוים עד׳ש ואמרחי
מורה



עקב ה צמח
 שארן״ל-וא״מ כמו מהם גשמכח׳ כי כלל לישראל מורה

 קשה דהא הוא הסי׳ .)רעו גיסי משכח לא כי כמיכ הא
 הוא אך מורעו משכח לא דהל״ל מיומר הוא מסי מלס

 אומר כשהוא כלכ אלא ו5אי או נסה זכור מז׳ל פדש
 משכח לא משם היוצא כוי אמור כלכ הרי משכח לא

 קרא דייק לכן הלכ מן שמשכח ונאממ .כלכ סירושו
 מסיהם משכח לא שהמורה .זרעו מסי משכח לא כי

 . ידעו הסה הרגל ע״י כי כסה למוצ'איהם רזיל פדיש
 דואג של מורמו רז״ל עד*ש או • שכחה יהי׳ כלכ אכל
 מסיו ר״ל .זרעו מסי וז״ש . ולמיז השסה מן הי׳ כו׳

 בו׳ אומם ולמדמם ודש כמ״א וכמ״ש כלה ולא ולחון
 כגלוס שכחה יהי׳ כלה כי כסה לדכר דל כו׳ כם לדכר
 כתיב לא לבניך ושננמם כמיב שמע בס׳ אבל בגוים
 בהם הלב ז:ירמ ע׳׳י בסין משוננים שיהיו בם לדבר

 דל הלקוש סי׳ ועד״ז וא״י המקדש בזמן שמדבר
 מה ולשמרה לעבדה כדא . מורה זו לבבכם בכל ולעבדו
 שמי ע״ד וזו עכ״ל לשעבר לעבדה אך לשעבר לשמרה

 שהל״ת והפעם רמ׳ח דה עם זכרי שס״ה י*ה פם
 ע״ד לבד במחשבה הוא קיומם כי בי׳׳ה הם שס״ה

 באומיוס הוא והמחשבה כו׳ מבר ולא אדם ישב שארדל
 עלה כך וע״ד לשעבר היה הוא י״ה שהצירוך י״ה

 דה עם וזכרי במחשבה עלי־ ישראל ועיד • במחשב׳
 הוא שהצירוך בויה ומלוי בהוה במעש׳ קיומם כי רמיח
 עולה הקריב כאלו עולה במורם העוסק כל והנ׳ הו״ה
 המצוה לקיים המור׳ בלמוד עצמו על שמקבל שמה

 גדול מלמוד ארדל ועד״ש קיים כאלו נחשוב לידו כשיבא
 וזה מחשב׳ עיי ג״כ המורה נמצא מעשה לידי שמביא
 זו לבבכם בכל ולעבדו וז״ש לשעבר עשה מצום מקיים
 וזה לקיים עצמו על ויקבל מורה שילמוד ר״ל .מורה

 לעבדה וארדל ולשמרה לעבדה כדיא בלב מ״ע פבודה
 לשעבר הוא לים לשמרה ומה . בל׳׳ם ולשמרה במ״ע

 ואחי) לשעבר ג״כ שיהי׳ מורה עיי לעבדה אך כו׳
 וז״ש כנ״ל להבא במעשה יקיימה לידו המצוה כשמבא
 דהוה כו׳ במצום מצויינים שמהיו כו׳ דברי את ושממס
 המורה עיי מצום שיק״ם מי אין שבגלום כיון אמינא

 באולפן אורייתא עבדי שמ״א וכמו העבודה עיקר שזו נניל
 לקיימם שא״צ אמינא והוי כניל מורה אין בגוים ט

 הציבי כד״א מצויינים הוו שמגלו אחר אך אמר לזה כלל
:צענים לך  בבבל סט איכא לריי איל בגמ׳ אימא כו׳ ירבו למען

כמיב. האדמה על ימיכם ירבו למען ואמר יממה
 דאהני היינו אמר כנשמא לבי ומחשכי מקדמי דא״ל כיון
 מדרשות ובמי כנסיומ במי עמידין רדל עד״ש כו׳ להו

 קייינן האדמה פל ומחשכי מקדמי נמצא בא׳׳י שיוקגמו
 עינו לימן צריך הממפלל שארדל מה ירש5 וכן בהו

״ז בו שממסלל המקום לקיש דל מ׳ לנימל׳ ולבו ״

אלצבי קל
 הימים כל שם ולבי עיני והיו פ״ד ישראל ארן בקדושם

 טקבא מדיר לשואה דדכורא אורחי׳ שיה״ש בזוהר ואמרו
 מסמלק דנא כו׳ ה׳ עיני הה״ד כו׳ בה לאשגחא לקמי׳
 איי לקדושם למפה עינו .ע״ש כו׳ חדא רגעא מעינא

 השמים כימי • המלכות שהיא העליונה לארן למעלה ולבו
 לילה ומ׳ יום מ׳ בהר הי׳ משה שארז״ל ע״ד הארן על

 לומד כשהי׳ לילה ואימם יום אימם משה ידע איך
 שבעיס מורה לומד וכשהי׳ יום שהוא ידע שבכמב מורה

 למוד עיי נבחנים השמים ימי נמצא לילה שהוא ידע
 ימים ג׳ ידעו שלא בזוהר וחבריו ברשביי ומציע המור׳

 וזיש . במורה דביקומם רוב מחמם לילה או יום אס
 אם מבחין לא בארן שמהי׳ ר״ל הארן על שמים כימי
 כןנוימי המורה פ״י הזמן אם שמבחין רק הארציי הזמן

 המורה ע״י שנבחנים השמים
ה ר ט פ ה  שכחני ואדני ה׳ עזבני ציון ומאמר ב

 גם בסנה בן מרחם מולה אשה המשכח
 זכור רזיל עד״ש הענין אשכחך לא ואנכי משכחנה אלה
 בלב הרי משכח לא אומר כשייוא בלב אלא אינו או בסה

 כנ״ל לסה ולא ללב שיין משכח לא מלמ כי סי׳ כו׳ אמור
 חרצובום אין כי עדש בלב ולשכוח בסה לדבר אפשר כי

 בפיהם ואומרי׳ שימומו יודעים הכל אולם ובריא למותם
 ועיין בלב משכח לא דרשו ולבן כאולם להם בריא ולבם
 בשם שם שכמבמי מה זכור בדה מצא כי בס׳ לנ,מן
 שיהיו שלם בלב אלקים שייחוד הייחוד מענין חרה ספר
 הייחוד אנשי ויש אחת בהשוואה שוים והלשון הלב

 אשר עד תמיד ובלשונם ובמלומם הרבה בה שהרגילו
 מחשבתם פל מעלים ואינם התימה ממלות אצלם שבה

 והעצלות הסכלות מסני לשונם על שיעברו מה ולהבין
 כשאני לא זכרי וזה לעולם שמי זה ארז״ל ועוד עכ״ל כו׳

 בזה והפעם באדני ונקרא בי״ה נכתב נקרא אני נכתב
 ובאמת תיבות ג׳ ויהי׳׳ה הרה הי״ה רומז הוי״ה שם כי

 לתארו יכולין היינו ואלו וז״ל בחרה כמ״ש אחד דבר הם
 . ע׳ש קרח בס׳ ועיין במ״א וכמ״ש מ׳ אחת במלה

 לבך לוח על כתבם רומז נכתיב ב׳ה הוי״ה שם ולכן
 וע״ד הנ*ל תיבות ג׳ אחת במחשב׳ לסבול יכול והלב

 הדברים שכל כן לומר ודם לבשר שא״א מה סרש״י
 עוה״ב כעוה״ז לא ארז״ל עוד והנה אחד בדבור נאמרו

 ההוא ביום עד*ש סי' בי״ה ונקרא נכתב יהי׳ שלעתיד
 הלב שמחשבת דהיינו ו׳ במקום י׳ .אחד ה׳ יהי׳

 מתייחדים שעמה כמו לעמיד הדבור עם מתייחד
 וזו מחשבה קול במקום ויהי׳ והדבור הקול
 שהכתיבה וידוע והדבור המחשב׳ לייחד בחשאי חסלה

 כמיב ולכן בססר זכרון זאח כמוב כמ״ש זכרון היא
 שידבר אך שאסשר הלב מן משכה שלא לבך לוח על כמבם

 פל כמבם לכן כנ״ל הלב מן ישכח מ״מ בהם היום כל
ונמרא זכרון על כי״,? נכשי שבעוה״ז נמצא לבך לוח

גאמיי



עקב דז צמח
 הדיה נממי ציון ומאמר w השכחה להסיר גאדגי
 וגם מפה טג כקריאה זוכרו שאייו מסהי גמורה טמה

 נקריא׳ זוכרו שאני אף כי שכחני ואדני • שכמה יש 3כל
 מל כה שהרגילו מנ׳ל כחו׳׳ה כמ״ש נלכ שכחו אני מ״מ

 חלילה מדה נגד כמדה זה ננד וכודאי כניל כו׳ לשונם
 אשה המשכח הק׳ רוח לה ומשיכ משכחני אמה גס

 אלו פולל־ס ויונקים טוללים מפי שארז׳ל פ*ד טולה
 ולחון הנשן מן שיצאו אלו ויונקים אמן שכמטי פוכרים

 היוצא נמצא טירונין כמס׳ רז״ל דכרי «ל מיש לקמן ומיין
 ואחר מחלה ככטן כמכור להיום דכור כל שצריך משם

 יניקה ככחי׳ רדכוריס הרי מקיימם והוא למון שמוציאם
 אז להמוכדא כא כשהדכור כי כינה שכמקוס הדדים מן

 וזו לממשה הלכה נקרא וזו גמורה כהכנה הדכור מכין
 כמקום דדים לה שמשה גמוליו כל משכחי ואל שארזיל

 טרוה מממוס כשיונק שכחה לירי יכא שלא כדי וזו כינה
 מעשה רא־ עדש להדכור יניקה כחי׳ ג*כ העוכדא וטל

 חסדים הה׳ חסדים גמילומ נקרא ולכן הלכה ונזכר
 לציון רוה׳ק וז״ש כנ״ל העוכדות מן יונקים שהדיכוריס

 המשכח מלכך שמומי את תשכח איך קשה עליך אממ3
 כ*ה הוי״ה שם כן המשכחנו כנמנה כשהולד פולה אשה
 הדכור חמ אדם שמעורר קודם כמן מדרי כל חושש

 השם מן לה׳ המוח שכל מעורר הוי״ה השם מן י׳ אזי
 הפנימי הקול שהוא השם מ! לוא״ו ומשם הלכ נמחשכמ

 הפנימי דכור הלכ הגיון שהוא ממרונהשכשם לה׳ ומשם
 שאמרמ ומה כרל שככנונך כהולד משכח חיך אח כן

 מימה ג*כ זה הסה מן כיציאה דהיינו שכחני ואתי
הכמן מן שיצא לאחר כמנה כן מרמס אשה המשכח

לצבי
ראה מרשת

 גס החצוני ודכור וקול מחשכה אדני שס וזו המשכחנו
 אכל משכחנ׳ איך מימה כודאי שזו ר׳ל משכחנה אלה

 שכיד כי השכל נגד שזה אף שמשכחנ׳ רואה אני אמה
 כי אשכחך לא אנכי אכל השכל נגד שהוא הקלים׳ מצד

* לפני שכחה ואין קדוש אני

ת ר מ א  גדל מי ואלה אלה ארז לי ילד מי כלככך ל
 ואתחנן כס׳ ודל האלשיך שכמכ ט״ד כו׳.

 יחעקרו לא למס׳ ישראל גויומ אל ונשמ׳ רוח נפש ככוא
 כשורשו דכק כמקומו נשאר שורשו אס כי לגמרי משה
 וממקרכ לכא יתייחס לא״י לארן מחון איש כל ככוא ועיכ

 השכ״י זזה לא כי השכינ׳ עם הוא שם כי שורשו אל
 כה יולד ואיש איש יאמר לציון רן טל כי מערכי מכותל

 שהוא ולשורשך לעצמי והדכק לך מארצך לך לך וזהו
 וכשארי עכ״ל כי׳ שלמעלה א״י נגד התחתונה ארן

 דרך יורדים ישראל נשמוש כל כן כמו אימא הספרים
 שעיש נ כל נמצא י א״ נגד המכוון הספיר לכנת סמח
 ר״ל אלה את לי ילד מי ודש יצאו משם כי ציון מי הם

:כך אומרת ציון

ה א  תשמטו אשר הכרכ׳ את כר לפניכם נותן אנכי ל
 גורל המפיל כי ראה וז״ל כעה׳ט כחוכ כו׳

 מכירו יכרור שלא והחלקים הגורלות מנסה מכירו עם
 החלקים וראה הגורלות’ ראה אחה אכל . היפה מלק

 כידי מומך שאמה גורלי מומך אתה וזהו כחיים ונחרת
 דלפ״ז וק׳ טכ*ל אומו ולכרור המוכ גורל סל ליחנה

 העניו אכל לפניהם גלויס החלקים אס גורל נקרא למה
 האוהכ אהכת להרכות שסגולמה מוכה אכן יש כי עד*מ

 וכדמוס כמראה מזויפת רעה אכן ויש השונא וכנאס
 ונמישוש כמרא׳ לזו זו כין היכר ואין הנ׳׳ל הסוכה אכן
 שהיא הסוכ האכן מסגולת הפוכה היא שכסגולה רק

 סמרא שיש הנמשל האוהכ אהכח ומפרידה שנאה כולה
 סגולה היא כה שמדנק ומי מונה אכן והיא דקדושה
 ויש לכ ככל מצותיו ולשמור השי״ת אהכח להרכות

 ובכהירות וכדמות כמרא׳ א׳׳ט מראה היא אשר סמ״א
 הכפרה נגע מעמוד מחמי׳ אכל הנ״י' דקדוש׳ הסמרא

 מי והנה וליראיו ולמצימיו להפי׳׳ת שנא׳ מלאה והיא
 ואיננו מראיהם על הנ״ל מוכות האבנים כ׳ שרואה

 הנ״ל כהסגולה סוכה איזה לו יודע אזי לכרור יודע
 לשמור השי׳׳ת אהכת מוסיף כה ההתדכקוח ע׳י אס

 וקללה רעה היא לאו ואס וכרכה מוכה היא כודאי מצומיו
 כהחצוניות ויש סמרין הכ׳ הכל כרא שהשי׳ס וכאמה
 פור והפיל דק׳ הסט׳ וכמראה כדמומ נהירות הסטיא

 חלקו אחד כל שיכחרו לאוה״ע ישראל כין הגורל הוא
כנ׳ שמחלקים כמו שירצה

 סימן לנו שמסר רק שויס דכרי׳ כפרש׳ ועיין (הג״ה)
 כנ׳ל הטוכ חלק איזה לידע נפסוק ימרו

לפניכם נותן אנכי ראה וז*ש אלהיס ויהי׳ איעצך
איזה כעיניך וראה וקללה כרכה ג*כ סי׳ ושם טמך

 איך מאמר ושמא וכרכה מוכ ה׳ לכות וכוחן פסוק
שוד׳ הם שלהם החיצוני׳ אס אדע עיש כו׳

 משמעון אשר הכרכה את לדא
 מכיר והקללה הכרכה את מכיר כזה ר*ל כו׳ מצות אל

 הכרכ׳ כעיניך רואה הנך נמצא כו' משמעו לא אס כזה
 השיי הוא כהכרכה והראיי' הסימן טיקר נמצא והקללה
 אחה ר׳׳ל גורלי מומך אמה וז״ש כנ״ל מצומיו ואהכח
 כך מקושר הייתי לא שאס הטוכ גורל על ידי הנחת

 הכרכה חלק לכרור יכול הייתי לא וכמצומיך וכאהכמך
 והחלק עמו ה׳ שחלק ע״י ר״ל עמו ה׳ חלק כי וז׳ש

 3יעק כירר ר״ל נחלתו חכל יעקכ לכן הכל אל שואף
 והמוכ׳ דקדוש׳ השמרא שהוא גורל נחלתו חיל לעצמו

 אכניך כפון מרכין אדי כנה הס׳ פי׳ ועד״ז והכרכה
 שהסתכלה שהיא עיני׳ כפיך ומשם כמ״ש כפיך פי׳

צכע היא ך ס וענין ?ים נ פניה אם הנשים כמראות
כמראה



לולבלצביראהצמחה׳
 פניו דמוח לו מרלוה לודם כה כשמסמכל לפושה שמראה

 אכנין כפוך מרכין אנכי ו׳״ש לא. או נאה הוא אם
 ואנפי ה׳ פני הם פניך אם מראה כו שמסשכל כדי

 הצלם מהסמכלו׳ כזוהר שהוכא וכמו לא. אם שכינס״
 משמח׳ עריכות שהשיג לא׳ עד״מ יאמר הנ״ל ולפי ע״ש.
 נהירין אפין הם פניו את כמראה כשרואה כו שהיה

 אפ״פ ומחלוק׳ כפס מן עריכות שמשיג ומי וטוכים
 את כמראה כשרואה מ״מ ג״כ כן כמו עריכו׳ שמשיג

 מש־ג וכזה וזועפים כחושים דלים אומם רואה פניו
 השמח׳ כעריכו׳ א״ע ומדכק הזה העריכו׳ פחימו׳

א • יייכיכה והטיכיי ״ או ב  לפניכם נומן אנכי ראה ל
 מי הס״י שכמכו המליצ׳ ע״ד כו׳ וקללה כרכה היום

 ממנו שילמדו כשכיל זה עושה אם כרכים צדקה שנומן
 שעוכד ע״ז עוכר הוא הרי לאו וכאם פוכ הרי רכים
 נותן אנכי ראה שאומר מי ר׳׳ל כו׳ ראה וזהו א׳׳ע

 חון לפניכם היום נומן אני זו צדקה דל היום לפניכם
 או כרכה להיות יכול זה לפרכס שלא פושה שאני ממה
 לפצמו. ממשיך הכרכה את ומפרש לפצמו גורם קללה
 כדי מכוין אם וד׳ל אלהיכם ה׳ מצות אל משמפו אשר

 שומע שהוא ממנו שיראו ע״י כו׳ ה׳ למצות שישמעו
 אינו אם והקללה משמעו במלת עמהם שיכלל וגורם
 הילדות מן למדין אין כי ממנו למדין אין להנ״ל מכוין

 כחדה כמ״ש עצמו הנא׳ שמכוין כו שמכינים וכפרפ
 כעוכד שהוא כו׳ וסרתם וזהו כו׳ תשמעו שלא וגורם

כרכ׳ הוא ולהיפך כחו״ה כמ׳׳ש ס״ז
ף[  משמעו לא אס והקללה כו׳ משמעו אשר הכרכה א

 מפי שיצא דכור כל שארז׳׳ל ע״ד אמרתי כו׳
 חכם קללת ארז״ל גם .כו חוזר אינו לפוכה הקכ׳׳ה

 משמשו אשר הכרכה את וזיש כאה. היא מנאי על אפי׳
 חוזר אינו הקכ״ה מסי שיצא דכור כי הכרה׳ מכא ומ״מ

 הא משמעו לא אם מנאי על רק הוא כן לא והקללה
 כנ*ל מכס קללת כמו לא הקללה מכא לא משמעו אם
 חכם שקללת והפעם הש״י אצל וכה מר פוכה מדה כי

 והענין פשע על ועוכר עון נושא הידוע ע׳׳ד הוא חמור
 ממריד אל ע״ד פי׳ המרדים אלו פשעים ארז״ל עד״ש

 העכיר׳ לעשו׳ כשמתחיל נמצא כך רואה והוא אדוניך אח
 על עד״ש פשע ונק׳ כמלך מיכך מורד הוא העון שהוא

 נק׳ יד והשלימו׳ כפקדון יד שולח שהוא פשע דכר כל
 הגאו׳ ולוקח ית׳ כגאומו למרוד יד כששולח נמצא פשע

 העונו׳ כל שורש שהוא לעצמו
 פשע נק׳ ולכן הג״ה אצילי ואל וז*ש פושע. נק׳ זו
 הפונו׳ מן גדול שהוא מכלל וארז׳ל ידו שלח לא ״י3

 : כו׳ והואהגכהוח מדה יד. ראויםלשליחו׳ שהיו
 ונהנו ונכנסו יד ששלחו כנ״מ
 יד שליחות נק׳ וזה ז״ל כמ׳ש הלכ גסוח ממוך מזיוו

השוכ׳ וכשעוש פון נק׳ ממש כפועל המכיר׳ זגשעושי

 מל ושוכר ח׳׳ל כדנד פירושו כמ׳ש המון נושא הש׳׳י
 .הפשע על ומוחל מדומיו על מעכיר הלשין ע׳ד פשע
 שיצא הקלל׳ כמשוכ׳ יחזור שאדם היודע הש״י נמצא
 פשע על עוכר תמיד הוא כי הפשע על חל אינו מסיו
 3ישו אס יודע שאינו החכם אכל כשעמהפשע אפי׳

 אומו שקלל שכשע׳ מפני ריקם ישוכ לא מלה מיכן> הקלל׳
 כמלאך ודש פשע על לעכור יכול אינו והחכם פשע

̂  עוכר שאינו חכם כמו הוא כי לפשעכם ישא לא כי
 עד מלה אינו מנאי על חכם כרכמ הנמגם ומזה פשע

 שיקיים ידע לא שכירך שכשעה מפני המנאי שיקיים
 מנאי על אפי׳ כ״י מפיו היוצא כרכה הש״י אכל המנאי

 הכרכ׳ וחלה לקיים שסופו יורע הוא כי מיכך כאה היא
 אס אשר עד אעזכך לא כי כפסוק כמ״א ועדש מיכן>

 והעמיד סהוה יח׳ הוא כי לך דכרמי אשר אח עשיתי
 הוה היא העמיד על שהכרכ׳ אף לכן אחד זמן כיחד

:ממכרך ומיד מיכף
ד ב  הגוי׳ שם עכדו אשר המקומו׳ כל אח מאכדון א

 מיי5 ר׳ כשם המור׳ על ש״ן כס׳ עד׳ש כו׳
 נכנס כ״ג שהי׳ כו׳ השכ״י מקום אין מכין וכזה וז״ל
 כמה ואמר וקידושין עכילות כמה אחר כשנה פ׳׳א

 כיח היא עמה איך עליו ממפללין ישראל שהיו מפלות
 שנמקפלה אלא שלהם ע״ז כית ישמעאלים של מורפה

 לומר ואפשר ארצו׳ שאר של קליפ׳ סליו וגכרה ירושלים
 שם שכנו עד מארם רצועה שם כאה ארצות שכקפול

 מכזכים והם כירושלים שכנו מושכים והם הע״ז כית
 וידוע ג׳ דף כש״ך ע״ש כו׳ אהלך מקום הרמיכי וכה״א

 ושולח א׳י זו הארן פני על מטר הנומן רז״ל שדרשו מה
 נקר׳ ארן מזה היוצא ארצו׳ שאר זו חוצות פני על מים
 מוצוס לאדן שככו מפסוק וז״פ ח״ל נק׳ וחוצוח א״י
 שימרחכ אחר כודאי וזהו א״י על שוככים שהחוצו׳ ר״ל

 ז׳ל כמ׳ש העולם כל כמו וא״י י א״ ככל להיו׳ ירושלים
 והמוצו׳ מארם הרצוע׳ כודאי אהלך מקום הרחיכי על

 רק מקומם זה אין כי ממקו׳ יאכדו א׳׳י על השוככי׳
 מארן רצוס׳ לשם המשיכו ע״ז שם העוכדים שהגוי׳
 אלהיהם ארזיל ולכן מחמיו ממקפלות ואיי הטמא העמי׳

 כאמת שהם ההרים כי אלהיהם ההרים ולא ההרים טל
 קדושים הם כי ע*ז שום עצמן על מקכלין אין א״י של

 שכודאי אלהיהם אלו ההרי׳ ואין
אשירה. שם נוטעו כעס נמקסלו לזה וראי׳ (הג״ה)

 מוצומ ארן על ע״ז רק וע״ז מפסוק
 מאכדון אכד וזהו לשם שהמשיכו ראיתי ד׳ ירמיהו
 דהייט נאכד שככר מה ר״ל רועשי׳ והנה הזרים

^  שנאנדמ הנ׳׳ל כישא הרצועה התקלקלו הגכעו׳ ו
 לכאן וכאמה הטמא מארצם המקלקלו ופרש״י

 ומכנ מכאן לגמרי אומה מאכדון ממקומ׳ ונזרקו נמקו
המקומו׳ כל אס ומפרש מקום• כחצים קלקל כמו

אשר



לצביראהצמחו?
 אלו המקומוח דל אלהיהם nfi הגוים שם רו3ט משר
 בכאן אלהיהם אם הגוים שעבדו ע״י הוא לבאן שבאו

 המלןומו׳ ובאו העומא׳ לסבול רצמה לא א״י וקרושס
 ההרים על אומם מאבדון ולכן לכאן העמא מארצם
 שנמרןסלה על רמים הרים שיעש׳ אפשר כו׳ הרמים

 עלי׳ 7גמש העמים מארן בישא ורצועה מחמיהם הארן
 מאלק׳ שוה שידעו הע״! אם העמידו הרים אומן ועל

 כילימומ ישפלו וגבע׳ הר וכל העעםמ״ש שזה ואפשר
 ואומו ההר שמחמ מלןפולה א״י ומרחיב ממארך המשיח

 כו׳ מזבחומיהם אח וגחצמם למישור ויהי׳ ישפל הר
 רוח אי כלל זה כי ההוא המקום מן שמם אמ ואבדמם

 ובודאי סט״א שריא לא ממן אמר וגעל קדים קדישא
 לשרות יכול הסס״א אין בה אלהיך ה׳ עיגי כמיב בא״י
 העובד ע״ז שהעובד וידוע הע״ז בעובדם שהגוים רק שם.
 על מ״ש שמומ בפ׳ ועי׳ בה בהאמיגו בהע״ז כח גומן

 הוא אדם ששם וידוע מי על מתקיים מי המדרש
 גומכים היו אזי שם להע״ז קראו וכאשר חיומו אומיות
 בו מלוי הע״ז וכמש״שגמצא מחיוחם וכח חיות להע״ז
 אשר מ״ל כו׳ מאבדון אבד וז״ש עזור. וצפל עוזר וכשל
 שגא ר׳ל אומם יורשים אמם אשר כגוים שם עבדו

 גומהי׳ היו שהגוים רק ממש בה אין בע״ז הלא מאמר
 בהע״ז כח שוס אין שוב גאבדו הגוים ואם כג״ל בה

 הנ״ל הגוים את ר״ל אומם. יורשים אמם אשר וזהו
 שמם. את ואבדמם ואף אלהיהם אם גם מאבדון מ״מ
 ההוא המקום מן .וכח חיום לו שהמשיכו האומיו׳ דל
 כבוד שאין להיפך מאמר ושלא כלל מקומה זה אין כי

 הזה המקום ויהי׳ גלולים שהיו במקום שמו שיזכר סש״י
 לא עז״א שם ים׳ שמו יזכר שלא רק ע״ז ע״ש נזכר

 אם ואבדמם שאמרמי מה ר״ל אלהיכם לה׳ p מעשון
 הש׳׳י לכבוד שמכוון אף להיפך ולא דווקא זה שמם

 אם כי וזהו כנ״ל אמר ונטיל קדים קדישא רוח בכאן כי
 אם לשום שיבחר מקום בכל ר״ל יבחר אשר המקום אל

 שמה ובאת מדרשו ולשכנו מוכן ההוא המקום שם שמו
י ת ל א ש  לפני ושמחת שבועו׳ אצל זו בפי עמ״ש נ

 ורלוי ואמחך ועבדך ובחך ובנך אמה אלהיך ה׳
 .בקרנך אשר והאלמנה והיתום והגר בשעריך אשר
 בחגך ושממת וכו׳ מעש׳ הסוכו׳ חג כמיב סוכות ואצל
 כו׳ והימום והגר והלוי כו׳ ועבדך ובחך ובנך אמה
 ג׳ כי אמרמי אלו בפסוקים השיטים בשטריך. אשר

 אברהם נגד פסח ויעקב יצחק אברהם נגד רם רגלים
 רחמי׳ יעקב נגד סוכום גבורה יצחק נגד שבועות מסד.
 למלכות הארומירם משפיעים שכולם וידום מו׳׳ג כלול

 יצחק גבורה נגד שהוא בשבועות ולכן לה׳ השער שהיא
 דגבור׳ מסטר׳ שהוא הלוי אצל רק גשטריך כמיג לא
 חג כמיב סוכות ואצל הגבורות בו ליכצס השער אז כי

יחד וגמר׳ חסדים נכנסים אז כי לן מעשה הסוכות

ת יעקב במדח כלולי׳  במגף ושמאת כמיב ולכן ח״ג ד
 לא בשמעו׳ ממותיםבחסדים.אבל וגמרו׳ בחסדים היינו
 על אלהיך ה׳ לפני ושממס רק בחגך ושמחת כמיב

 ימום גר לוי כולם נכללים בסוכות ולכן במעונו שהשמח׳
 חו״ג: בו ליכצס לה׳ השער זה אז כי בשערך אפר ואלמנ׳

ר מ ש  אדממך על ימץ כל הלוי אס מעזוב פן לך ה
 ומחבר הנלוה הלוי אח מעזוב סן לך השמר פי׳

 ההמקשרוח כח והוא שבשמים לאביך אומך ומדבק
 אדממך על ימיך כל שמחשוב במה מעזבנו ולא כידוע
 מזכור אלא ולעלמין לעלם הוא דילך שסלא עלמא דהאי
 ומקשר הלוי אח מעזוב ועי׳׳זלא בגרות ומחשוב ממיר
 . מהעוה״ז בהפרדך עמך שיהי׳ כדי לבוראך עצמך

 אומו דל ימיך כל הלוי את מעזוב פן לך השמר א״י
 כו׳ ישראל ימי ויקרבו הזוהר ע״ד ימיך כל המחבר

 ובמסל׳ במור׳ ולילה יום לחבר הס׳׳י כמבו ועד״ז ע׳׳ש.
 כל כי מומע׳׳ט מן א׳ יום אסי׳ מעזוב שלא והעיקר

 סן לך השמר באו״א עור . ימיך כל מחבר הוא יום
 דהליל וקשה אדממיך על ימיך כל הלוי אם מעזוב
 סל ל׳׳ל ועוד כו׳ מעזוב פן ימיך כל לך השמר איפכא

 שניטול וידוע בהש׳׳י הדבקו׳ הוא לוי אך אדממיך
 הוא דלי׳ עלמא דהאי חושב שאדם במה מלוי הדביקו׳

 השמר וזו עלמא האי לירמא מגממי׳ וכל עלמין לעלם
 על ימיך כל שמחשוב במה .הלוי אח מעזוב סן לך

. כידוע העוה׳׳ב הוא ימיך וכל אדממך
 אוכלה ואמרם לך דבר באשר גבולך אם ה׳ ירחיב י2

 גבול דל גבולך אם ה׳ ירחיב כי אמרתי כו׳ בשר
 באשר קדושה של דברים מדבר למדרג׳ שמבא נשמחך

 בדברו נהי׳ ושהכל ה׳״״כנ״ל דבר כאשר דל לך דבר
 אוכלה ואמרם אז כזה בדבור נשמתך הגבול לך וירחיב

 מאוה כי וז״ש כידוע למדבר החי אם להעיות בשר
 עצמו המפאר ובלעם גוסך. ולא נסשך בשר לאכול נסשך
 האמון דבור כמו הוא שדבורו הש״י לו הרא׳ בסיו שכחו

 ועדז כלל דבור אינו שזה פי׳ אמ האמון ומפתח וזו
 לו רמז גם הנ״ל מסעם בשר לאכול אסור ע׳׳ה ארז״ל
 המלאך אח שראה מה גילה לא מדבר שהי׳ אף האמון

 מגלה רכיל הולך ודרשו יחזה שדי מחזה גילה והוא
; בלעם על סוד  סרש״י כו׳• האלה הדברים כל אם ושמעס שמור

 משבח שלא בבטנך לשומרה צריך משנה זו שמור
 הזוהר ע׳׳ד ע׳׳ש. כו׳ בבטנך משמרם כי נעים כי במ׳׳ש
 מ*י מבטן כמ׳׳ש בסן הנק׳ והיא לנוק׳ ושמור לזכר זכור
 עולם עצמה והיא ביצה שערי נ׳ סוד והוא הקרח יצא

 שמור וזהו שבעיס• מורה שהוא הדבור ועולם השמיעה
 וכמ״ש גרונך ממוך מדברת עצמה שהמשנה דל ושמעת

 במס׳ אימא והנה ע׳׳ש. וכו׳ משמעו ובקולו פסוק טל
יחדיו יכונו בבטנך משמרם כי נעים בי מ״ד עירובין



סלגלצביראהצמחה׳
■ א®■ איר שפתיך על  שמשמרם סמן נפימים דת אימתי

 מל יחדו שינוע ממה מפיך תשמרם ואימתי מענך
 פיו נמענס לאיש שממה מהנא אמר זירא ר׳ שפתיך

 שמענה נשפה לתיש שממה אימתי כ1ע מה נפחו ודכר
 שדכר כזמן כפיו כמפנה לאיש שממה אימתי ל׳א כפיו.
 כטן פ״ד כנשנךפי׳ תשמרם כי הפנין עכ*ל כ1ט מה כפתו

 כפכור מחל׳ שיהי׳ צרך שכפולם דכר שכל והענין המלאה
 כהכטן הדת שיהיו צדך כד״ת כן להתגלות נא ואמ״ז

 שלם קיום לקיימם כוונתו כל שיהי׳ עכור כתורת
 ללמוד להתגלות כשיכואו אח׳ז ככטנו אצלו וכשמתחזקים

 מהם האחרי׳ ומתפכרי׳ ונשמפי׳ נפימי׳ הם לאחרים
 שהי׳ ע״י גדול חזיק להם יש ככר כי הדכורי׳ מן

 כתון וחורמך חפצתי אלהי רצונך לפשות וז׳ש נמכור
 מפי כמוך ומורמך רצונך לפשות כשחפצתי ר״ל מעי.

 היינו רכ כקהל צרק כשרמי רצונן לפשות אז כמכור
 אין אם אכל לשומעיהם נפימים הם ואו לאחרים ללמוד

 שקר וילד עמל הרה עליו נאמר כנ״ל כעצמם מקיימם
 וילד ופי״ז כו שקץ לפמל הדת לו היו שכהריון ר״ל

 הוא כהס שמוליד ההולדה לאחרי׳ שמלמדם כזמן שקר
 ילדו זרים כנים כי כגדו כה׳ הפסיק פי׳ וכמיש שקר

 הוא אזי כדרר לרכיס שורה אומר כשאדם ידוע כי
 דכר ופ׳י השמיע׳ כעולם מקכלי׳ והם כהדכור משפיע

 לשמה שלא לומד אס כן ולא טוכה הולדה נפשה ונוק׳
 כמו ממזר היא הזו וההולדה ללכם הקליפו׳ מכניס אזי

 רק אדם לכל שיש כמו פנים קלסתר לו שיש ממזר
 אמת היא שהתור׳ זה ההולדה כן רע. היא שהפנימות

 ממלכש הוא לומד שאם וידוע רס היא שהפנימיו׳ רק
 כל שארז״ל פל סי׳ כהעמקו׳ וכמ״ש כהמור׳ א״ע

 של שלייתו שנהפך לו מועכ לשמה שלא כתורה המוסק
 ככוד שרוצה מור׳ שלומד א׳ כחי׳ יש כי .פניו על אמו

 רק וממון ככוד הוא העיקרי רצונו נמצא מהתור׳ וממק
 לומד שאינו די לא נמצא כמורה רצונו אם מלכיש שהוא
 הגשמי וממון הסרוח ככודו שמלניש אלא לשמה מורה
 והשליא הקכ״ה של שפשוט כהמור׳ ואין אפס שהם
 אפי׳ הי׳ שלא מוטכ נמצא כתוכו מונח שהולד לכוש הוא

 כל ע״ש מהתור׳ מלנוש לעצמו משיעשה הסרוח לנושו
 דל כגדו כה׳ וזו הפק

 כזוהר ועיין (הג׳׳ה) כי והראי׳ כה׳ א׳׳ע שממלכשי׳
ד̂ן שמיני שהי׳ ומוכח ילדו זרים כנים
ה׳ ויאמר פ׳כ מ׳ לשמה. ילמיד ולזה לשמה שלא

ואמנה כו׳ משה אל כזק ככענך משמר׳ ואימתי
והמצו׳ התור׳ את לך הפנין .שסמץ על יחדיו שיכונו

להרתם כחכמי אשר דואג של תורתן שארז״ל פיד
מורה דא תורה פי׳ ולחון השפה מן ואחיתופל

דא והמצוה שככתנ מן רק לקיים כלכם הי׳ שלא
להרסם שכפ׳׳ש מור׳ וז״ש יוסר׳ נשכיל ולחוץ סשפה

 בלפני׳ ולנאיי סאג^ פן כי שסה ואל כדא חסר כתיכ
 לחדרי הדם שיכאו כשמניח פי׳ אית הכא הורתי מדר

 שאומרי׳ אף כלפנים כנ״ל. נטע להורתם לאסמכלי׳
 הוא אפפיב לאחדם ומלמד׳ הורתם מימ׳ אי דמי

קודם נכטנו כו הדת שה״ כמו הכי לאו דישראל
ולמוז האגף ומן לרכים שאמרם לא ישראל דהא

 השט׳ מן כאומרם ודקדקו כלחוץ קרא כהאי אדכרי
 השסמיי׳ כ׳ כי השפתיים מן ולא דתור׳ הורתם אלא

וע7כ והוד נצח נגד הם שכאדם יין דהוא ומצות
לצאת רוצה אינו כשהדנור והיינו דכל כגין דמנטרא

 שפמוסיו כמשארזיל הירא׳ מפני פלא׳ דספר כמיכה
 מור א״ם ואמזיל כו׳ שושנים ומממן שריא ממן

כשהדכו׳ דל פוכר מר אלא טוכ׳ וע״ד תורה נסקא
אהT מפר מר לו מר לחוץ שככמכ תור׳ קרינין

דרבי* מאיממא לי שיש וכושה כמכתי אשר פ׳׳ד
שמנצס פ״י לו כא הדכור אכל ודאי להרמס להרתם

 שצדן ספוד כפנור המחשב׳ זו הורתי. חדר אל כד״א
שפתי׳ נ׳ יש ולכן • לה׳ להודות

 אומרי׳ הרשע״ אכל ההוד נגד וא׳ הנ״ל נצח נגד א׳
 יראה שוס להם שאין דל לנו אדון מי אמנו שפתינו

 היראה לנצח וא*צ שרוצים מה שידכרו אתם והשפתיס
 אמט שסמים כ׳ להם יש ולמה ירא׳ להם אין כי כנ״ל

 ידברו ולנ כלכ חלקות שפם כו׳ איש ידכרו שוא כשכיל
 אשר גדולות מדכרת לשון מלקות שפתי כל ה׳ יכרת
 בשרל שפמים כ׳ להם שיש דל כו׳אתנו ללשונינו אמרו
 ב׳ מן הייע ולכ כלכ חלקח כהם לדכר לחלקם שיוכל

 לרפה הוא וכאמת לטוכה לכ לו שיש שמראה הלבנות
 שסה אלא לרשע״ שאין האמת כסי רז׳׳ל תפסו וככאן
 נגד שסה להם אין כי לכולם אחת ושפה וכמ״ש אחת
 גאויה כמנץ להם הוד זה שדכר ההוד נגד רק כנ״ל נצח

 השפה מן וז״ש כידוע למשחית פלי נהפך והודי כסוד
 הדכור לנצח א׳ שפמים כ׳ צריך כד״ת אבל ולמוץ
 אימת• וז״ש לאחרים ללמוד להוד וא׳ כטנו לחדד שירד

 שהדם שפתיך פל יחדיו שיכונו כזמן בכטלך משמרם
 ולפנים האגף מן ואז כנ״ל ההוד ופל הנצח פל נכונים
 ומורמך כו׳ רצונך לפשומ הפסוקים המשך וזו כלפנים

 דהיינו רכ כקהל צדק בשרתי ואז כנ*ל סי׳ מפי במוך
 אמנפ לא פי׳ אכלא לא שפמי הנה לאחרים שאלמוד

 לומד אני כי הנ׳ל הרשעים כמו השפתיס כ׳ פי״ז
 רק כזה יודע שאיע דל ידעת אמה ה׳ כנדה לאחרים

 ג*כ להוכיח שרוצז פי׳ מהכא אמר דז ללכ• הרואה ה׳
 ושמרם לקיימם שרוצה כמי אצא מתקיים דת שאין כנ״ל

 וקשה פיו במפנה לאיש שמחה מהכא ואמר כרל ככטנו
 מנינא מר׳ שארז״נ כמו כדת לשמוח שרי לא הא ט*ז
 בשביל בדבר מכוין אם הפק אך .בו׳ מרדיון בן

בדם שמח אס אכל אסור אז ממון או במד מאת



לצביראהה׳ צמח
 ס״ ופד״ז (הג״ה) משמחי ה׳ פקוד אדרנה פצמן

הגה הפסוק מכוין שאס .טה וההכמגה לב
ופעולמו אמו שכרו הוא א)י הסק מן cהנאו איזה
הוא השממה לפגיו שהוא שכשמה מלאכה בסל כמו

לפניו שהסטול׳ בטוד כי בשלימוס שמח איננו סובל
לקמן וטיין לפטלה טצמו ומייגט סובר הוא טמס

ה׳ הנה כד׳ה מ״ש אמ״כ לו שיכא מטנו ששמח רק
אמו שכרו הנה כו׳ דמ3 שמח אם אבל שכרטמלה

 • לפניו ופפולמו .שלומדן בשפה שמח אוי סצמן
 בשפה לאיש שממה איממי וז״ש

 וזה שמח הוא בפיו שהמפנה בטול ר״ל בפיו שמטנה
 הרבור טל וכשמטלה בהחלט בבטנו שהר״מ ט״י בוראי

 באה ההלא׳ למשל דיל טוב מה בטמו ודבר שמח הוא
 ההנאה טל המלאכ׳ בשטח מטט ושמח המלאכי אחר

 בשפמו אינו כי טוב לא זה המלאכ׳ אמר לו הבאה
 בטמו והשמח׳ בטמו דבר הוא ממש בדמ שמח אם אבל

 אמ משמחי׳ שהם דל כו׳ ישרים ה' פקודי וז״ש ממש
 מכוין אם אבל שלומדס בשפה בשוה שוה ישרים הלב

 ואחור סני׳ וזה הלימוד אחר באה השממה אזי להנאה
 שמחה איממי ל״א וז״ש והלימוד השמח׳ ישרים ואינם
 שמן דל סוב מה בטחו שדבר בזמן פיו. במפנה לאיש

 כ״כ מוכח שאין אפשר לבד פיו במטנה לאיש שמחה
 אבל .כנ״ל בפיו שמפנה בשפה לומר מכרימני מי כי

 פ׳ המדרש וז״ל טוב מה בטתו ודבר מן היא ההוכחה
 אני יורה אמר אבהו ר׳ מדבר אשר אש והורימ׳ שמומ
 אומר סימן ר׳ יירה ירה או כדא חן כמו בסי׳ לברי
 והפירוש טכ״ל. האשה ומהר כד״א ברי׳ אומן אני בורא
 ומ״ש בבטנך משמרם כי נפים כי כאן שכמבחי כמו
 שיורה זרט כמו מלה כל לבטי בזוהר טד״ש מן כמו

ט״ש כסן  מופלג הוא אמרי דל .מלכו אלהיכם ה׳ אחריי
 שהבורא הישר בספר הר״ש שכמב וטיד

 מכל וקרוב מהומו מצד רחוק מכל רחוק וקרוב רתוק ימי
 מופלג שהוא מצד * ה׳ אחד וזהו פטולומיו מצל ^־וב

 הפצם שם שהו׳ הוי״ה שהוא מהומו מהשגומ ורחוק
 וכחכס וחיומכם אלהיכם שהוא קרוב שהוא מצד אלהיכם

 המהלכומ לשון שהוא מיל אל מחיל ילכו ריל מלכו
 ומקרוב קרוב אל מרחוק מיל אל מחיל מלט שטשועים

 ממולשיטשה טנין וזהו רצואושוב, והחיומ ט״ל רחוק אנ
 שמשקרבי׳ שני׳ כמו אחר במקום כמ״ש לצדיקים הקדה

 בפרשם וטיין וממקרבי׳ ומוזרים וממרחקים לזה זם
 מיראו ואומו • יטו״ש בחוככם והמהלכמי בדה במקומי

 לצדיקי׳ ממול לטשוס הקדה טמיד הניל המדרש ס״ד
 ממני מיראו לא יכול מכם כאחד טמכם אטייל ואני
 מלכו אלהיכם ה׳ אחרי חהו טכ״ל. אלהיכם ה׳ אני מ׳ל
ט׳ל משמורו מצומיו ואם .מיראו ואומי אטפ׳׳כ גיל

 *9 מצוט אס לשמור בפסוק מקב ב^ישש לטיל שכמבמי
 מפיליז מניח הקדה כמ״ש המצומ מקיים ימ׳ שהוא
 החיצוני׳ ק בקדושה לשומרם וצריך הייחוד טנין והוא
 לייחוד הטגטים המצות להייט מצומיו ואח וז״ש ט׳׳ש

 . דשא זטרבודא הפניוח כל מן החיצוני׳ מן משמורו
 ומו«־ש מובדל שרזהי׳ כנ״ל קלושה ט״י הוא והשמירה

 אחיל וז״ש המצוה טשייח בשמם וטדרוח טומא׳ מ^
 הסרישוש היא שהשמיר׳ קדושה לידי מביאה פרישות
 .שזכה וטי׳׳ז הטליונ׳ כקדוש׳ טליו שמשרה ומדאה
 רומא לי׳ יהכין ימיר זכה הזוהר טיד ששמטו ובקולו
 בכל קלא למשמט דזכאין ואינון דחיוין מססרי׳ קדישא

 כנ״ל המצוש שמירש שט׳׳י נמצא ס״ש כו׳ ויומא יומא
 הדבר״ כל אש ושמטש שמור וז״ש ששמטו וכקולו יזכו
 מלטיל׳ קלא למשמט מזכה ושמטת שמור שט״י ר״ל כו׳
 בפסוק בפרטמ״־טקב לטיל וטיין הרל. קדישא רומא ט״י
 כמו כאן יהי׳ שם ולפ״ד • ט״ש ששמטו שמוט אם והי׳

 מזכה שפי״ז כרל ממלה המצוש שמור פירושו כן
 הלברי׳ אש שמזכה דל מאלה הדכריס כל אס ושמטמ
 בפץ המדברמ המשנה אני ט׳׳ד לשמוט מלטילא מחדש
 שכמבשי ט״ד מטכומ ואומו כניל להדי המגיד שאמר

 ולאהבו כמיב ולא אומו ולאהבה בפסוק טקב בס׳ למפלה
 וז״ש ט״ש. כנ״ל בפולמו היחיד אס אומו ולאהבה שדל
 למטלה שאמר מפני יאמר או מטבורו ואו״מו כאן

 שכלב וטכוד׳ מפכות ואומו טמה אמר משמפו וכקולו
 מטבורו או כידוט הקול אל להמפלל ור״ל מפלה ש׳הו

 בן פמו רצונכם שימשה אזמו מטכידו די מפטיל ל׳
 דביק׳ מדכקון וכו רצונו לו ומושה אדו לפני המממסא

 רצוט מולה כחדה טדש ברצון רצון דביקוס שהוא טצמיי
 הנאומ בשביל מר\׳ לא ההשפגה קבלס שאדלו ברצונו
 נ״ר ימי שאצלו לפניו דר לטפוס בשביל רק לטצמו

 מלבקו וטמו קאמר ולא מדבקון ובו וזו סוב להשפיט
 ויושב וטומד הולך שהוא רגט כל שימשכ לומר רצה כי

 מלבקון וכו וזהו יס׳ כצמצומו מטשיו כל וטושה ושוככ
:ממש בו די  לטמיד שנס באגלס ארז״ל אלהיכם לה׳ אמס בנים

 ימחו א*ל מטאו בניך לאברהם הקדה יאמר
 שס*י שאברהם נ׳׳ל המסקנא סוך פד כו׳ שמך קדושס טל

 כמיש הבשרי מכס לממל׳ להש״י אהב׳ מדס בו שהי׳
 ימ׳ שמו קדושח נגד הבנים אהבח נמבטל לכן כחויה

 נפסוק במ*א וכמ׳׳ש הצמצום בבמי׳ הי׳ שהוא יצחק אבל
 להמקיים יכול הטולם הי׳ שלא חסדך ברוכ אלהים

 והוכרח לקכלו יכולים היו לא כי החסדים גמהפשטוח
 . הטולם הקיום טיקר הוא שהצמצום נמצא הצמצום

 ררגום כי ליצחק ושטסמו אברהם אח כרת אשר וז״ש
 ט׳ הלין מל קיים הטולם שארז״ל וז״ש קיימא שמטה

כשקסלו שם וז*ש • ישראל בטל המלין יצחק ה״ ולכן
ישראל



לצביראהזד צמח
 בניך הי׳ לגשמע נפשה והקדימו המור nft ישראל
 לה׳ אמם בנים מ״ד ר״ל כו׳ בניך ולא בני וממה

 מ1̂ ונויק ז״א בני שהם המקובלים וסי׳ • אלהיכם
 שאמרמי לפני נ׳׳ר לה' ניחוח ריח שאר)'ל מ׳׳ד וזה

 שטיקר כמו כי דבורי ונטשה אמרו ולא רצוני ונפשה
 הדבור כן ההולדה הוא והחכלימ להוליד כדי הזיווג

 מטשה להוליד כדי א׳׳ט ומזדווגי׳ מייחדי׳ והשמיטה
 מיקר שוה להומה לנשמט נפשה שהקדימו וזה הרצק

 והנאמההטיקר לבד השמיטה ולא רצונו אצלםפשיימ
 נגד אלהיכם .הרצון טשייה נגד לס׳ אמם ברם וזו

 כוחכם דל אלהיכם נקרא שהוא הדבור פולם מן השמיט׳
 נטשה כשכקדימו וז״ש הדבור מסולם הכל כי וחיומכם

 שם שהוא המסשטוח למדוה דל .ברך הי׳ לנשמט
 בחי׳ בניך ולא הצמצום מדה שהוא בני ומכשיו הוי״ה

 כמה שאמר מליצחו הי׳ כצמצום בחי׳ וט׳י המסשטומ
 מן טשה וגם השני׳ צמצום שהוא כו׳ אדם של שנומיו ימי
 אמה כי וז״ש אומם שזיכה טד צמצומים המוט׳ זמן

־ ט״ש כו׳ אבינו  א״ט המכוין שהחו̂נ בחו״ה שכמוב ט״ד וכאו־א
 בני שיכבדוהו ט״מ וכיוצא דה בלימודו

 שאין מסר ט*ז מטובד גרוט הוא יטניקוהו או אדם
 ג׳ ביחזקאל פסוק ימפרש וטדז טכ׳׳ל לנטבדיו מכליה
 אמר כה אליהם ואמרה פיך אה אפמח אומך ובדברי

 המה מרי ביה כי יחדל והחדל ישמט השומט ה׳ אדני
 שהוא בו שיודטין בטבור להדורש שומטים יש כי והטנין

 כדי גדול חשק להם יש לכן אליו נפבדים והם מונף
 ולא ט' אומך ובדבר הקדים הש׳י לכן נטבדים שיהיו
 אח השומט ישמט השומט לכן חונף שאמה לך יחשדו
 מי והחדל ישמט דברי את לקיים באמת שמיטה דברי

 יחדל ל“כנ נסבד שיהי׳ רק דברי את לקיים רוצה שאינו
 הדבר׳ כי זו משמוטה נטבד יהיו שלא לו שברור מפני

 המה מרי בית כי טטם נמן זה וטל השי׳י מפי יוצאים
 צריך לכן נטבדי׳ להיות ורוצים בי ומורדי׳ שממרים דל
 מפי יוצאי׳ שהדברים שיכירו כדי פיך את לפתוח אני

 מחשדו לא דל כו׳ לה׳ אמם בנים משרמ״ה אמר 1וטד*
 ואמם לאלוהו׳ מחשיבכם שאני . כנ״ל לחונף אומי

 טובד ואיני אלוהו׳ שאינכם אמי אמת אך לי נטבדים
 אלהיכם לה׳ בנים שאמם ממשיבכ׳ שאני רק אמכם

 בשר לכל דראון והי׳ טדש למינה והדיה ודדאה מורה אמכם מלמד אני זו ובבחינה
 לראות יוכלו שלא פי׳ זו ראי׳ די שיאמרו

 זו ופרש״י והדיה והראה וזו א׳ מראי׳ יומר ביסורהם
 דיה יאמר אדם שרואה רטה לראי׳ ודל .דיה זו ראה
 דיה זו שפרש׳׳י ומה יומר בדבר יסתכל ולא זו ראי׳

 היצה״ר טל יצ״ט שירגח מחטאו ואל רגזו ט״ד רגזניס
בקבר פניה השמטח יפה אשה ראה אם ופכשיו כו׳

קלי
 אמה קדוש פם כי זו• ראי׳ די פ׳ד מאותו יבוטל וטי״ז

 להקד׳ סי׳ הקשו אמו בחלב גד מבשל לא אלהיך לה׳
 לא דהספם אמרתי כו׳ קדוש פם לכי גדי מבשל לא

 קמש פם כי הוא נכלה מאכלו ולא מופבה כל מאכל
 היא הטפם בחלב בשר אבל דמסאג׳ מססרא והם כו׳

 סם שהוא פ׳י ואדרבה וגבורות חסדים לפרב שלא
 אמינא הוי ו*ג ממ״ס טליונה מדרגה הוא וקדוש קדוש

 מבשל לא ט׳ קדוש שפם אף אמר לזה לאכול שמומר
.כד גדי

 וצמת ט׳ הדרך ממך ירבה וט כד מפשר עשר
 סוללות בספר הכתוב מוסר דרך כו׳ בכסף

 רק דוקא ממון מן אדם של הפרנסה יהא שלא אפרים
 בכאן יאמר וסדז . ט׳׳ש ט׳ ובהמות וכרמי׳ משדות

 היוצא זרפך בתבואד שממטשר בשביל פשר מטשר פשר
 יבסר אשר במקום אלהיך ה׳ לפני ואכלת ט׳ שנה שנה
 אשר במקום בהש״י לדבק תמיד פנוי שתהא דל ט׳

 שכתוב כמו ממון ט׳׳י הפרנסה אם כן ולא כו׳ יבחר
 למטן . פ״ש כו׳ האנשים טל הטבודה מכבד ז״נ הוא

 האלשץ והק׳ הימים כל אלהיך ה׳ את ליראה מלמד
 נרמ לו וטוד ה׳ לפני שיאכל במה ליראה ילמוד איך
 דאימא ט״ס ונ׳׳ל הימי׳ כל לא אבל מטשה בשטת כן

 מלק יום בכל מסמלקח שבאדם שרשית שהליחה בס״י
 ממורס הוא יום בכל האדם שאוכל והמאכל ממנה
 פ״כ המאכל מן יום בכל כח מחליף הוא ולזה הניחן
 מוסיף המאכל ואוכלים המלכי׳ לפני היושבי׳ והטנין

 בפת מהמלך יראה להם שיש ט׳׳י ודטת חכמה בהם
 ה׳ יראת הן טדש חכמה היא והירא׳ ופמיימם אכלם

 לפשר שלא מתחכם הוא היראה ט״י כי מכמה היא
 ההוא המאכל ולזה כסילות איזה לדבר ולא לחשוב ולא
 כמו הניתך ממורת כמ בהם ומחליף שמוסיף כמו

 ההוא והחכמ׳ ודטת חכמ׳ בו נמוסף ההוא בהכח כן
 מהמאכל שקבל ההוא שהכח כמו הימי׳ כל בו נקכט
 הוא צריך הנמוך למלאות שבודאי הימים כל בו נקבט
 מס אזי מה זמן אוכל הי׳ לא ואם ויום יום כל לאכול
 ממזרס למלאות יטל אינה הימים בשארי אח׳כ שאוכל
 כס 1ל מסר נמצא בהם אכל שלא הימים מאומן הניתך

 אזי ויום יום כל שאוכל מה ולהפך הימים כל תמיד זה
 שבמז המכמ׳ טדז וכן הימי׳. כל לטולם לו הוא הכח

 אלסיך ה׳ לפני ואכלת וזו הימי׳ לכל לו הוא שקבל ההוא
 ההיא מהאכיל׳ הכח ט״י דל כו׳ ליראה מלמד למטן כו׳

 יהי׳ ההוא והירא׳ .כרל ליראה מלמד ה׳ לפני שהוא
 ט ההוא בזמן ה׳ לפני מהי׳ לא אס אף הימים כל לך

 . הימים לכל בו נקבט המכמ׳ האכילה כח ט״י
י ^  סםלף אדם אולת טדש הדרך ממך ירבה ו

כנז״ל דהייט בהש׳׳י לדבק ישרה דרך יש סי׳ דרט
וכמו



׳ ה ח מ יצביראהצ
 מעבר <לו עדש מאוד רןיוב ההוא והדרך שארזיל וכמו
 קרוב כ' כו׳ הים בשומרי ממצא לא וארדל היא לים

 קרוב אזי הישרה מדרך הסתשה שאם במצא בו׳ אליך
 עקמימו׳ בדרך דרכו מסלף וכשאדם להשיי ההוא מדרך

 בעקמימות מ מ״ להש׳׳י ההוא בדרך לילך שבלבו א!>
 כמ״ש לבו qיזפ ה׳ שעל לו וגורם הדרך ריבוי לו גורם

 וזה בדרך נמלבמנו כמה שאמרו בדרך העם געש ומקצר
 ירבה ובי וז״ש שלו כאולת דהייגו אליו בעצמו הוא גרם
 הדרך הוא שרב זה גרם יצא ממך ר״ל . הדרך ממך

 יזע^ ה׳ ועל לסובלו מובל שלא פי׳ שאמו מובל לא כי
 יזעף ס׳ שעל וע״י ר״ל המקוס מייד ירמק כי מיל. לבך
 . ה' יברכך כי כו׳ ם המק ממך ירחק כי יזגרום לבך
 שמן הברב׳ ושורש הבר^׳ את ה׳ צוה ששם המקים ריל

 לו יש כי להסך לך חגרום עמה אבל ררבה יכי׳ מעט
 ה׳ במי־ אשר מקים גמצא כג״ל מאריה חסר הוא מגס
 ־\ך“אל ה׳ יבררך כי וזהו אורזך לברך כס שמו לשום
 ידי שעל בכסף ונחת במה ומפרש מרך רמיק הוא
 על אף ׳ ס כידך הכסף וצרח בכסף שלך ומחן משא

 יתקרב כיצד לאדם טוכה עצה המורה נותנת p סי
 ב׳ וצרת בעה״ם הכת: עי׳ד וזה ב״ה יתברך להשם

ידך הכא סד במסורה  והי־נו ן נכנס רוחם וצרת ̂ו
 ב מי לאסיריו לן ו־־סש !צמר חכירו לצג המפקיד דמגז

 שצרורין ס ח.נ דיך כ הכסף וצרת א׳ק טעמא ומפרש
 בידך יהיו ך במס אורם שצ-ר, אע״ס יזהו בידך יהיו

 חבירו אצל ייעות רמכ-ן־ד מיס־ ט״ד זה ל ונ עכ״ל.
 מכירו שיוא הייה״ר אצל מעות מפקיד שהוא ראדס זה

 והפשילן צררן ע״ש כו' הונה רעה יש רזוהר ועד״ש
 ויהיו ע׳׳ד ׳יאמוריו ויסשילן צירק צה״ר ש ר״ל לאחוריו

 בידך הככף יצרת דכמיב וטעמו יב ח לפנים ולא לאמור
 מקום מכל היצה׳ר בצירן ר״ל שצרורין סי על אף

 אל והלכת ומי״ז כרצויך כהס צמשוח בידץ הנחירה
 רהך בח ידי על ר״ל בו אלהיך ה' יבחר אשר המקום
 הוא וכעצ׳ מ מ הש״י בחירת למקיס תזכה בידך שתהי׳

 שלא בממונך קמצן מהי׳ שלא מראה ממלה ההנהג׳. ע
 בכל הכסף ונתת אלא כנז״ל חולה רעה עי׳ד בו ליהנות

 לבא אס״ז ומזב׳ ה׳ לפני שם ואכלת כו׳ נפשך תשאלך אשר
 בשעריך אשר והלוי וזי צדקה למת מזו למעלה למדרגה

 ידך מעשה בכל אלכיך ה׳ יברכך למען י ממזבנו לא
 שארז״ל ע״ד והענין מעפה אשר ל״ל קשה מעשה אשר

 ומלאכתן אומנמן מורמן היו שחסידים ממוך הראשוני׳
 ברכש ע״י א״ע העושה היא המעשה נמצא מאלי׳ נעשית

 מעשה של מ׳ מעשה אשר ידך מעשה בכל וז׳ש ס׳
 ע״ד בכל אלהיך ה׳ שיברכך ע״י לנקבה נסתר הוא
 וכתב ברעהו ישה אשר ידו משה בעל כל שמוט : הברכה את ה׳ צוה שם כי בכל אברהם את ברך וה׳

ישה כי ואידך חד«א ב׳ ישה וז״ל כעסיה

 מדל הדר כל ע״ד וניל עכיל כו׳ מעונך אלוה לך
 אלדה במלת שדקדקו וניל אלוה לו שאין כמי דומה
 המשלימה לנפט׳ כסות זה שה אלויה וזיל הריז״ל עדיש

 pבא הדר כל וזיש השוד ועיש כו׳ החיצוניה מן
 מן נשממו אמ המעלים אלוה לו שיש כמי דומה

 כי אלוה לו שאין כמי דומה בה״ל הדר וכל החיצונים
 ואנוהו אלי זה בירושלמי ואימא החיצוני׳ אויר אוירה
 סי׳ .וילבשני לבשמי צדק ע״ד וז״ש דירה לפניו אהא
 הצדק וילבישני מלבישו ואני הצדק מלביש שאני עיי

 להשי״מ ומלבוש דירה הוא האדם אם נמצא אומי מ'ביש
 מעשה כל וידוע אליו ומלבוש דירה הוא אלדה שס אזי

 רק הוא ית׳ אליו ומרכבה כסא עצמו עושה שהוא אדם
 ית׳ אצלו וזה נושאיו אס נושא יח׳ יהוא השאלה ע״ד

 אשר דיל ברעהו ישה אשי וזהו וההמלט האמת ד ע׳
 מעונו אלוה לו שישה עי״ז יזכה לרעהו מעות ישה
 לך ישה כי וזהו השאלה בדרך אצלו כ״י שידור ר״ל

 או באלוים. מהי׳ שמעונך מזכה ׳ז ועי מעונן אלוה
 קיימו שלא כשכיל אלא ישראל גלו לא שארזיל ע״ד יאמר

 אשרישה משה כעל כל פמיט ע״י וזהו כו׳ ויובל׳ ש־יסה
׳  ישראל דארן אוירה שהוא אלו׳׳ה לד ישה ד חזכה כו

 מעונך; ישראליהי׳ וארן שם שחדור כנ׳נייע־נךר״ל
ח י ת  ע״ד ט׳ מקס־ן לא כו׳ ידך אח ספתח פ

 וראה בא כו׳ ידך את פותח ודל המדרש
 שהספוג זמן כל בדד בדד מדת הקב״ה כמדת שלא
 מוליד הוא ידו קפן יורד טסה אין ידו פותח בידו
 סלג שנאמר w הספוג פן אינו הקב״ה אבל . מים

 סן שנא׳ יייח המים אין טצר אס מים מלא אלהים
 יהי׳ ולא השמים אס ועצר וכה״א ויבשו במים יעצור
 את לך ה׳ יסחח שנא׳ יורד המטר ידו פוחח מטר
 טכ״ל.ושנ״מ ט׳ ומשביע ידך אח פותח וכה״א כו׳ אוצרו
 והוא במקורה דבוקה אינה שהשפעתו ב״י שאצל בדבר

 המים נעקרו ושוב מים לחוט שנספג ספוג כמו רק
 ואינם שמומה שידו כ״ז המחזיקם הוא והספוג ממקורם

 הקב״ס במרת אבל מצירה עיי כ״א ממנו יוצאים
 שהוא אלהי׳ שלג נק׳ ולכן במקור׳ דבוקה שהשפעתו

 מן לעולם יוצאת היא סמוחה שידו כיז באלהיס דבוקה
 שלה הסמל והספוג א״ס הוא ההיא שהמקור מקורה
 מרד שלא למקורה ההשסע׳ להחזיר כשרוצה הפכיות

 דרכץ השיי ולמדנו בהססוג וסוסגה עוצרה הוא אזי
 ולדבק ביו כמדת שלא המקור נסמיחת צדקה לימן

 המריןדקים בל׳ מקור הוא שחויח וזהו יח׳ במדומיו
 משפיע ומהי׳ ידן אס משמח כן. שרושם ממן נמן וכן

r בקסיצמ ולא היד בסמיחת o שומח שמהי׳ ור״ל 
 להל מ1המש« ההששע׳ מקור את נותן שאמה זו בצדק׳

 יד קפיצמ עיי הוא ההשסע׳ ב״ו שבמדת ואף רצון חי
עליש מ'ל נססקש במקור׳ דבוקה שאינה טון מ״מ

חיל



ר,להלצביראהצמחה
ר המפלים ערום רשע ה*ד רו*ל ד י5לפ דנ  דערין ל
 מחן היד וכסתיחת וסאה שכח־ לקס ימול שלא נדי

אדא . בס״א דינרין אלף אפי׳ לו  אם מסמח פתוח ונ
ט לו ידך הענ  כל הענין לו יחשר אשר מחסורו די כו׳ ו
ע עליו מוטכע שהגוף מה נ ע  רוחניות מן נמשך הוא נ

א הוא לנוק׳ דכר מאות למשל הנפשיו׳  הנסשיי כח מן נ
ש לעלולו להשפיע בהעיל׳ תאיה שיש  אהנחך יפלאת עד

ת לי ס׳ וכתינ נשים מאהנ  יהונתן מן כי ודל לר!׳ם נ
א  הוא ודוד יה״ו אוהיו׳ ג׳ נו יש כי לדוד השפעה נ

 ונעשה ראשונים אוהיו׳ מג׳ הנשפעה תהתה ה׳ הקען
 מהראוי נמצא עכ״ל יחד נההייחדם כיה הוי״ה שלם השם

 יה״ו ראשוני׳ אותיו׳ ג׳ דכר כחי׳ שהוא להעשיר סי׳
 המסכל נור!׳ נכחי׳ שהוא להעני נפלא׳ תאוה לו להיוה

א מיין כ דאל נוק׳ האו׳ לי יש שנגוסניו׳ כמו  לו נ
 לענוד יוכל לא אריסמו' נשם ודש הגוסניו׳ לנו״ר, ההאו׳
 שאפשר ורעעס נשים מאוה לו שאין רי העילוה פילת
 כי נגשמיו׳ לו שאין כמו ננסשיותו דכר כחי׳ לו שאין

 לשמך נפש האום ול!:רך לשמך ודש תלי׳ נהא הא
 ה׳ עם יה״ו ראשונים אותיו׳ ג׳ כ״ה הוי״ה שם לייחד

ק׳ אחרונ׳  מן ההשפע' לגרום ולהשפיעך ולזכרך הנ
דז כנפש. האוס לי יש נכש האוה אחרונ׳ לה׳ יהיו ע  ו

 נישעי׳ כתינ והנה רסקי מתורתך זמה רודפי קרנו
תפל׳ צדיק מעיל ישר משרים ק לצד אורח כ״ו

 נפש חאות ולזכרך לשמך קוינוך ה׳ משפטיך אורח אף
 כאשר כי אשחרך כקרני רוחי אף כלילה אויתיך נפשי

ש הכל יושני למדו צדק לארץ משפטיך  זהיר הוי ז״ל עד
 פן חיים אורח המדרש וע׳׳ד כנחמורה קלה כמצוי
 פרדס לו שהי׳ למלך משל תדע לא מעגלוהי׳ נעו תפלס

ס כי סי׳ ונ״ל ע׳ש כו׳  וכ״ז מאזנים משקל הוא פ'
 אך ידם על המשקל יודע לא א״ע מניעין שהמאזנים

 חיים אורח ודש הרשקל יודע אז מהנעתן שינוחו אחר
 קלה ואיזה חמורה מצוה איזה לשקיל שתרצה תפלס סן

 ע״י המאזנים שמניעין שע״י הדע לא מעגלוהי׳ נעו
 הנע עולם שהוא כעוה׳ז יש כי מדע לא סמעגלומי׳

 וכן להפך וכן לקיים מאוד חמורה שהיא קלה מצוה
 סגי ורחימו נדמילו אוהה עושה והוא קלה מצום יש

 ליזהר צריך לכן ר דו׳ כלא חמורה ממצוה יותר ושוקלת
ל לצדיק אורח ודש כנמינור׳ קלה נמצו' נשוה  אורח ד
 אצלו הם המצוה כל ר״ל מישרים הוא לצדיק הנ״ל חיים

 צדיק מעגל ישר הדין מן לזה נאזהרהן ושוים משרים
 ע' שכר לצדיק לשלם לה׳ ומשפט נפלס כי . תפלס
 כו׳. משפטיך אורח אף ושוה ישר ג״כ כנחמור׳ הקלה

ד מקיימי' שהצדיקי׳ מ״ש רמ״ח שיש ידוע כי דו  כ
 של ונפשו מאוד מתאוה שהצדיק מל׳׳ם ושס׳׳ה ונאהכ׳

 וכמי׳ש קינו מאהכת עליהש עוכר ואינו מחמדתן אדם
אורח אף ודש כו׳. חזיר כנסר א״א ארם יאמר אל רז״ל

ל משפטיך  מן לר^\סד לחמוד שנראה הטכעית ד
 לס׳ מקדם אנחט קוינוך ה׳ והישר רטונ מן המישרים

ם פם  ושעי״ן אלהי״ם גי׳ שעולה הטכ״ע פ׳׳י ר\חמי
ה שם נשלם ה. הוי׳  י*ס עם שמי סיד ולזכרך לשמך כ׳
ל נפש. מאוה רמ״ח ו״ה עם זכרי שסיה  שלרמ׳ח ד

 תאום יש מל״ת ולשש׳ה המשכלת לנפש מאוה יש מ׳׳ע
 ולזכרך לשמך ממאוים ושניהם והטכעית החיונית לנפש

 זכרי עם ו׳׳ס שמי עם י׳׳ה כ״ה הוי׳׳ס שם להשלים
 החיונית נפש תאוה על שכר לקכל להצדיק יש לכן

 השם נק י*ס נשלם שע״י לשמך מתאוה שהוא והטנעית
ז נפשי המוחין נחשכת כלילה אויהיך נפשי נ״ה מ י  או
 המוחין נאמצעת ממללא הרוח שהוא כקרני רוחי אף

 הם הנפשיות צד כל נמצא וכוקר שחר לשון אשחרך
 לארץ. משפטיך כאשר כי לך ומשמרים מתאוים כולם
 צדק וארציות לגשמיות ניסה הטכעיוה כאשר כי ריל

 נראתי ע״ד תנלין ע״ש הכל נקרא כי הכל יושני למדו
 נמהק ידה שעל המורה למוד הכלק כראתי יצה׳׳ר

• הכל יושכי למדו צדק וזו היצה״ר
א ל  ינרכד הזה הדנר כגלל כי לו כחתך לנכן ירע ן

 ששאל ע׳׳ד לנכך ירע ולא כו׳ אלהיך ה׳
ה אם הרשע טרונוסרופוס ד ק  אינו למה עניים אוהנ ה

תך וזהו כו׳ לעכד משל מפרנסן ח  יתן תאמר שלא לו נ
 ה׳ ינרסך הזה הדכר כגלל כי .אוהנו אם הקכ״ה לו

ש אלריך  דוד אמר כמדרש כו׳ לפני סולם ישכ רז״ל עןי
 ינצרוהו מן ואמת חסר הקכ׳׳ה אמר נשוה עולם ישכ
 שחתן זה נשכיל כו׳ כגלל וזהו אצלך חלקו יש נמצא כו׳
 נמחשנתו יהא שלא לנו שהורה יאמר או נרכמיך לו

 שלא ר׳ל לכנך ירע ולא וזהו עור\ז פרס לקנל מנת טל
ה לשמים רע לנכך אח חעשה מ  כמחשנתך. שתחשוכ נ

 פרס לקכל ע׳׳מ הצדקה ויהי׳ ינרכ׳ הזה הדנר כגלל כי
 שלא שיהי׳ וא׳ שחתן א׳ פתיחות נ׳ חפרח פתוח אלא
 ע*ד כו׳ לננך ירע ולא לו חמן נתן .סרס לקנל ע״מ

 הזה העם אח התן נתן אם נח״א המהרש׳׳א שכהנ
טכע נהון כי הגס וז״ל כידי ע ר\ו רנ עם כי נ הטנ  ו

 ונכאן עכ*ל הכל ממך כי מחן אתה מ״מ פועל כלא דמות
ה לך שיראה מתן נתן יאמר מ  הוא כאלו שהוא שמתן נ

: פועל כלא נמן
O S N אניון יחדל לא כי וכתיכ אניון כך יהי׳ לא כי 

 עושק שישראל כזמן כאן ל״ק הארץ מקרכ
 כזמן כי הוא ופי׳ ערש״מ ישראל שאין כזמן כאן רש״מ

 יחדל לא כי .מקום של רצונו ועושים צדיקים ש־שראל
 לא כי ואפס כנ*ל הניצוצו׳ על קאי הארץ מקרכ אניון

ל ישראל על קאי ון אה כך יהי׳ ך יהי׳ לא כי אפס ד  נ
 רק אזהרס כלשון כתיכ ולכן האכיון אמה של? אניון

 לחמא הא ד״ה פסח נדרוש ועיין לך תא: יהא הנצין
וככל להסן־ הוא /זערס ישראל שא־ן יכזמן «*ש עניא



לצביראהה צמח
רם שר ןמן  וכל <ציד׳ המורה כי ממקיימים הכמו

 כשפושח לסיכה ממהסכים כמורה פכמוכים מןללו׳
: מקום של רצונו

י וזי׳ כי אסס וכמיב הארץ מקי־כ אכיון יחדל לא כ  לא'
 שכמכ טיד פרש*מ כשישראל כאן ליק אכיון כך

 אסס נקרא אסם ואוסס אסס וזיל הלככו׳ מנוח כספר
 האש משל דרך הכח מן אפס איננו אכל הפוסל מן

 הפוסל מן אפס הוא לפוסל צאתו כורם החלמיש מן היוצא
 ומסכמו מטצמו הוא ואופס סכמו שהוא הכח מן לא אכל

 הפוסל מן אפס ריל • יהי׳ לא כי אסש ווסו שכיל
 כארן מקרכ אכיון יחדל לא כי ווהו יש ככח אכל כניל
ל ד ה1ו הארן ככח ד  של רצונו סושין תמיד שיהיו כ

 האכיו! הארן ככח שיש ה1ר יראה להם שיהי׳ מקום
 צרץ רש״מ מושין כשאק כאן וז״ש מומלס אסס ואינו

; מזה שייראו
 אמך גר מי מאומי אפס יגור גור הן הפטורה

 מחה אל הפסוק ט׳׳ד כו׳ יפול טליך
 מחת אל שדל המגיד ופי׳ לפניה׳ אחמך סן מפניהם

 וקשה .אחחך לא שכודאי לפניהם אחמך פן ומירא
ם  היכא דמשני ומה נזקין אינן מצוה שלומי הלא ססי
 דמשמס נופל אינו אחמך לשון מכיס ט׳ הזיקא דסכיח

ק .זה יפסל שהשי״ם הרד  אם כו׳ אחמך סן ודל כמכ ו
 מהם מירא ואם מידם אצילך כי והכנוח מהם מירא לא

 קושיא־הנ׳ל למרן כוונמו סכ״ל לפניהם ואפילך אחמך
ד ה1ו  פ*ש לו ויצר וירא פסוק טל האלשיך שכמכ ט׳

ל כו׳ יגור גור הן הנ׳ל פסוק ימפרש ופליז  גור הן ד
ל מאומי אפס מורא לשון נגור  כל . ממני מון ד

 הוא שהשי׳ימ כשירא לא אם חיצוני׳ יראומ הם סיראומ
 אפס היא ההיא היראה ואם ההוא כהיראה שורה

מי ל י פאו לד אמך גר מי אזי .ממני פנוי ד  יפול ס
מה שאמה היראה'החצוני׳ רילאומה ראס  יסול טליך .י

ל  יכוא יגורמי ואשר מריש .ומפצשך טליך שמסול ד
מ ספר כשם מיש לקמן ופיין לי  שטד*ז ושמטסי כט׳

 כחדה טד״ש .יגורמי אשר חרסמי הסכר פסוק ימסרש
 וזהוחרפמי .זולחו יראמ שיראני מהכורא אר כוש זז״ל
ל .יגורמי אשר  זולמו ירא׳ שייראמי ההוא החרפה ד

 הכורא יראמ נוררמם וזיל . כחדה כמיש הצטן ט
: עיש הכרואים יראמ

̂ןוופטים פח»ת
 המקוכ׳ שכ׳ סיד כו׳ תחיה למטן מרדוף צדק צדה
ק כיס גימ׳ שלמן ’ כחינומי׳ ככ׳ מלטמ והיא צד

חי׳  למטן כו׳ צדק צדק ודש שנה רחל וכחינ׳ שנה לאה נ
• מרוך שלחן ס׳׳י חחי׳

א  ארדל ושמאל ימין לך יגידו אשר הדכר מן מסור ל
ימין וסל יחץ שטא שמאל פל לך אומר אפי׳

ד שמאל שהוא  . למדכ״ר מדהיד מהפכים צדיקים סי
 מקרכ הרס לכפר כגון נמדהיד שפוטלים פטולמן סי׳

ס כמיש ישראל סל מדהיר הוא ישראל הר מ ר ט  ונוונ ונ
פל מיש רשמיםאכזרי. להיפןורחמי ורשפים לך  אסי׳

:ימין שהוא שמאל
א ל ב ת י ק כ א ה ל  ואמרת א

ה מלד סלי אשימה הגי
מי אשר הגוים ככל הס׳ סי׳ אחר כאופן ׳ סנינו  ס

ד המלוכ׳ לה׳ כי  pלפ מלך. טליך משים שום סי
ק כדיה שפרשיי  הוא מלך שימת של המנץ נפסו

 הורחם ואיך מצות ממרייג הממלכה ה׳ לך
 ר סיד ואמרתי זה טל שמואל לראש לכל והמתנשא

 . כגוים ומושל המלוכה לס׳ כיו מלך פתרון דל
 נאלקותו מאמי^־׳ שאינם שהגוים שררה לפכדו שנתן

ם מושל הוא ית׳ אחר כמלכות וממשל׳ ה  אכל כטיכ נ
 ית׳ כאלקומו שמאמינים ישראל אכל טכדו הוא השר

 ומקיימים ממנו יריאים הם מלך של אינו המלט׳
 מכנול ואחד כ׳׳א נמצא מצומיו שהמלכו׳ ומלך הזה
ת׳ לרצונו רצונו הטכד אין שלו  הנחירה לו ונותן י

 ונגמרה כנו המלכות מדת אכל שלו המושל
ה ד ק  הממשל׳ שאין נמצא ימיש מלכותו שלו המלוכה ה
כ שלו המושל והפנד טי  P החילוק טצמו וזה .נ

 נימיה׳ מלכים שהיו הסולם אנוח הממלכה ה׳ לך ודם
 שהי׳ מלך כישורון רהי משה וכן דאפי׳ טלי׳ והמתנשא

כ ממשלה כלי מלך משמי׳ גרגומא ריש טי  וכמיש . נ
רנו אמה אלהים נשיא טכ״ל ליה מוקמי׳ תו  . נ

טדז אה מצד היה ומלכותם גם יפורש ו  ולכן טר
 ומלטת חק הטם טל נהגו לא :וקיל הנ׳׳ל הפסוק

 ממור לא וכמ׳ש • כשאול הנאמר
אכל שור את שמואל אמר וכן נשאתי מהם א׳ כו׳  מי

 וממשלה שררה סליהם שינהיג מלך להם כקשו ישראל
 ככל ודש • פשו פונ לא אשר וזה נכח סגוים כחוק

 רצו שלא מפני כו׳ משים שום .סניכומי אשר הגוים
 לנשיא אלהיט ליראת כניל שכהם מלכות נחינ׳ לנפל

 כסי להם המרה ולכן נחירתם נפלו ולא אלהי״ם
 רפר- יספנו כי ודש .ננחירה מלוי זה שדכר נחירתם

ל .מלך לנו לשאול כו׳  כטצי את מאסם נמנו שלא ד
 רק .המלל כנוד כמכור הנחיר׳ שהיא שלהם המלט׳
ר מטשיהם נמצא מלחמותיהם שילחום נשכילם טנו  נ

ל לנו לשאול וזו פצמם  פושין כשישראל אכל כשכילנו ד
 כס נק׳ ואז .רצונו נשכיל רצונם מנפלים אזי . רש״מ
 הפלאית ט׳׳י ומל׳ יסוד ייחוד וגואלו ישראל מלך ה׳ אמר
 הגוים מלך ייראך לא מי כמיכ כאוה״ט אכל ישראל מ״נ
ל כו׳  ייראך והוא כדל הכרח טיי נפשה הגוים שמלך ד
 מלכומך נחינ׳ שאמה : כמוך מאין כו׳ חכמי ככל כי

ח כלי ס : מלכותם ככל כן ולא ה
ושורש



קלולצבי עומטיםצמחה
 וכן כימיהם מלכים שהיו האכוה כי המצין

א ויהושע משה ד  הם מלך כישורון ויהי כ
 משסע נהגו לא ולכן .למרא מלך לכמינ׳ מרכבה היו

מד״ג וזו .בשמואל הכ' המלוכה  להם למנוח מצונן מ
 במיני מלך להם למנוח ישראל ירצו אם רק • כזה מלך
 ככל מלך טלי אשימה ואמרח וז״ש המלך כבור שהוא נו״ק

 הנ״ז המלוכה במשפע מלך עליך ששים שוס כו׳ הגויס
 ה׳ וישלח שמואל להם מ״ש יפורש והנה בשמואל:

 השופעי׳ חשיב קא ולא יפהח ואש בר״ן ואש ירובטל אש
 כמ״ש מלך בחי׳ נהגו הקורמי׳ השופמיי כי הקודמים

 בירובטל אך יומש פיך אש ימרה אשר איש ביהושע
 נהגו .ולא מלככם ה׳ כי בני ולא אמלוך אני לא כשיב

 רק טשו שלא אלו חשיב וקא בלל מלך בחינ׳ אמריו
 טליך אימשו ששהא וארז״ל .אויביהם מיד שהושיעם

 יראש מיראתו שמעלה כדי הוא המצוה העיקר ר׳׳ל
 שמשיירא המלך כשאימש .במק״א וכמ׳׳ש ב־׳ה הבורא

 טליך איעחו שתהא שא׳ וזהו הטם טל שפול הש׳׳י מן
 כדי אוה״ע מלכי לקראם אדם ירון לעולם שארו״ל וזהו

 ר״ל .ישראל למלכי אוה׳׳ע מלכי בין יבחין יזכה שאם
 כי הוא אוה״ע מלכי ובין י׳׳ש מלכי בין החלוק כי

 הקב׳ה ממ״ה ליראש האדם אש מטלה ישראל תלך יראש
 שהי׳ דהט״ה כמו .שתים למלכות מרכבה הזה שהמלך

 ואם .נו״ק המלכות בחי' שהוא שבמרכבה רביעי רגל
 דבורא בבחיג׳ מלך להם היה דטרא לבחי׳ זוכים היו
 והם לי שחוג רגלים שלש רק בשורה נזכר לא ולכן

 שהוא ושמ״ט רטקב יצחק אברהם שבמרכבה רגלים ג׳
 ארבעה לומר ברגלים נכלל לא .מלכות בחי׳ בפ*ט רגל

 הוא ראי׳ מצוח כי ראי׳ לענין בשנה לי תחוג רגלים
 מרכב׳ היו והאבות ט׳ זכורך כל כד״א דכורא חינ׳3

 שמים למלכות מרבבה ישראל ומלכי .שמים מלך לבחינ׳
 שהוא טליו אימתו הם מפניו המשייראים והעם נו״ק

 ככל מלך טלי אשימה ואמרת וז״ש כנ׳׳ל שמים מלטש
נ .ט׳ הגוים  מושל בבחי׳ מלך להם שיש הגוים ככל ר׳

 שהמלך אוה״ט מלכי אבל כנ״ל מלוכה ומשפט וחק
 לו חלק שהשי״ת אף .שמים למלכות מרכבה אינו טצמו

 אלהיך ה׳ חלק אשר ט״ד הוא החלוקה מ״מ מכבודו
מ בפרודא שהוא .הטמים לכל  לראותו לרון המצוה מי
 שהוא ישראל מלכי בחינ׳ מזה יבחין יזכה שאם כדי

 .שמים מלטש טול ט״ט ויקבל .שמים למלכות מרבבה
 בחי׳ ממנו לקבל יכול אינו בעצמו אוה״ט ממלך אבל

 רז׳׳ל כמ״ש מורה טול ממנו פורק הוא ואדרבה מלטש
ה טול טליו המקבל כל  ח׳׳ש בהיפך וכן ט׳ פורק מוי
י איש טליך לשש תוכל לא ט  לא דהל״ל לדקדק דיש נ

 מלטש טול עליך לקבל תוכל לא רומז אך כף עליך משן
 שאינו ואף טליך פ״ז שהוא אימתו ט ידו. על שמיס
• ידו על מ״ש סול טליך לקבל מובל לא מ*מ מיז סובד

מ9א מלך שבקשו שמואל בימי אבל הוא אחיך לא כי  י
 סליסי כניל אימשו שתהי׳ עלינו ולא .מלך לנו שנה לו

 לקפל ולא .כנ״ל מלחמותיהם וללחום לשפטנו לנו רק
 כף רסס יספנו כי שאמח הרסה היה וזהו ידו טל עמ*ש
 ועמס שמואל להם וז״ש רייקא לנו .מלך לנו לשאול

 ס• אחרי ומלככם אתם ותהיו מלככם אלהיכם וה׳ כו׳
. ט״ש כו' אלהיכם  אימתו שתהא הנ״ל רז״ל מאמר לפרש יש באו״א

 ממנו ירא שהמלך המלך של אימתו פי׳ טליך
 רק הכבוד מלך הוא הש׳׳י כי .טליך שהי׳ האימה זאת

ר הדמיון להתפעלות הוא ב״ו מלך מצות  פל שכי פי
 • מהשי׳׳ש יראה להם היה .אליו מגשת ויראו פסוק

 ט* וכן • הגדולה יראתו בראותם משה אל נששם מן
ת כל ארז״ל העט׳ ומזה ט״ש ויראני מורח לו ואתנם מו  ה

 נפש גלגול הוא דוד ט מיתה חייב דוד ביש במלכות
 אמר והוא אדה״ר את המליכו הברואים וכל אדה״ר

 שתהא בו וקיימו י כף ונששחוה בואו ואשם אני להם
 אלהיו ה׳ מן כ״א לירא ממי לו הי׳ לא כי טליך אימתו

 בשאר משא״כ דא מלטמא ירית גלגולו שהי׳ ודוד
: קצתם מל קצתם שאימת המלכים

ם י מ  עמו התהלך פרש׳׳י .אלהיך ה׳ טם שהיה ת
 העשידוש אחר תחקור ולא לו ותצפה בשמימ׳

 טמו מהי׳ ואז בתמימות קבל עליך שיבא מה כל אלא
 שאינו מי שפירש׳׳ישם ע״ד שמימוש טנין טכ״ל ולחלקו

 גלב חבירו טם שמדבר והטנין שם קרוי לרמות חריף
 חבירו טם ושלם שם הוא ואז ולבו פיו חלק ולא שלם
ט הוא כאלו ונעשה חבירו כרצון ורצונו כלבו לבו  שלם ד
 וכשממחבריס דבר חצי וחבירו דבר חצי שהוא חבירו טס

 בקע בענק תשא בס׳ האלשיך וכמ״ש שלם דבר נטשין
 צבך שיהי׳ בתמימות טמו התהלך וז״ש ט״ש לגלגלת
 ךT מל נגמרס יש' אחדותו ובאלו שלימושו טי משלים

 נשמת ט • אחד גוי ־שראל כעמך ומי רו׳ אחד אתה ט״ד
 החלק כדרך .לו ותצפה יש׳ אלהותו חלק הם ישראל
 היום כטנין הטשידות אחר תחקור ולא הכל. אל השואף

 מס כל אלא ט׳ש למטלה שכתבתי תשמטו בקולו אם
י ית׳ הוא כאלו בתמימות קבל לך שיבא  מקבלים ואמה ט

 ברט להיות לעבד דיו טיד בתמימות יחד הדבר אש
 מ דבוק שמיד טמו שהי* ואז בצרה אנכי שמו וט״ד

 טםהבלוז״שבשקונים ממש אי דבר שתהיי ממש וחלקו
 ממימם ר\א והטסה הים מן בטפה ר*ל י*ם שים שמים

 ס׳׳ד הסחירות אש שמקור ולא מ״ש והטנין הים סם
 רומז הוי״ס שם כי ברצונו חיים באפו רגע כי הפסוק

 למסלס יש׳ שהוא מורה וזה כידוע ויהייה הויה סי״ה
ס במי׳ לו אין הזמן מחת שהוא האדם ט הזמן מן  היי
 לו אין לזה עדיין אינו שטשיד ומה אין שטבר מה כי

יומר ט שהוא רגע באותו הוה בחיי רק יהייה כחי׳
נ<יג«



לצבישופישיםצמחה׳
 כשאדם רק גהו״ה ולא 7וטמ כמכר גכלל הוא מרנפ
 ממדכק הוא אוי כידוט השי״ח של נרצוגו רצוצו מולה
 דכוק הוא וה וט״י הומן מן למטלה והוא הנורא נרצון
ח' נשמו  ט״ד נאפו רגט כי ווהו ויהי״ה הו״ה הי״ה י
 הומן ממש הם והאף שהוטה זריל .רגם וממו כמס

 הרצון כי ר״ל נרצוצו חיים אכל כגיל רגט לק אינם לכן
 דכוק הוא אס נמצא נו הנצמיים והחיים הומן מן למטלה
 אצלו והעמיד הטכר אוי הומן מן למטלה שהוא צהשייח

 נמסוק טקנ נפרשה וט״ל הטמידומ אחר לחקור וא׳׳צ שיק
 הוקשה לרש״י כי הנאור ולהשלמוח כו׳טיש ישראל וסמה

 מיני ד׳ רש״י מסם ולכן מהי׳ מ״ם קאמר דלא מה
ד׳ המרומוים חמימות  אלהי״ך ה׳ ט״ם מהי״ה מלוח נ

 שלימות הוא שהמפה למטלה כנוכר יים מ׳׳ם ממים ווו
 אוי הים מן מפה שנימל שרואה מי וטד׳׳מ הים טם

 ראה לא אם אנל .הים מ, וו המסה שנחסרה יודט
 כד״א כלו׳ שנמסר נהים מכיר אינו שניטלה אפי׳ זנימלה

 שלימות אין ונוה • הים מן כמפה מרנומי חסרתי \לא
 נלא אפי׳ להים שלימות יש אנל הים סם אלא לספה
דו וו מסה מ  כו׳ טנדין ולא טנדין חייניא נווהר מ״ש ו

 כשהיא להספה ושטשוטים המהלכות מנין הוא ולהפך
 הקל׳ה נמל וה ולענין הים טם מדנקת ואח׳׳כ מחמידת

 ממנו ונמרמק׳ לטוה׳׳ו ושלחה אלוה מלק שהיא הנשמה
 נמ״א כמ״ש השטשושים טצם ווו נו ומדנק שחמקרנ כדי

 נד׳׳ה נמקומי נפרשה מ׳׳ש כידוט מחול פנק והוא
 והי׳ לפני המהלך וו״ש ע״ש כו׳ נמוככם והמהלכחי

 ר׳׳ל והי׳ אך מ״ם או ממים לפני המהלך והל״ל .ממים
 כח שמדט טד הוה והשטשוטח המהלכוח יהי׳ שלא

 נלא למפה כמו כלל המהום לך אין ווולמו כנספל הפוטל
 וו׳׳ש מ״ל ים נלא למפה והמהוות שלימות שאק ים

 שפרש׳׳י ווו .י״ם מ׳׳ם שלך המהרח ר״ל .סמים והי•
 וה שוולמ מר\׳ כמלח נרמו ווה נממימוח פמו המהלך
 ממים והי׳ למטלה כמ׳ש מהי׳ ולא מקום נלא הממון
 לישוטה צפית פ״ד .לו ומצפה מ״ש נרמוו פם ונמלח

 אם וה טל הדין שהטיקר יושט ממי נדרש ולא סמם
 סמםט״דשארוילישוטמן ר׳׳ל מהשי״מאך שיושט מצפה

 פ׳ מן נמדרש ואמרו מ׳ יח׳ ישוסמו הוא ישראל של
 רילולך .לצו לישוטמה ולכה ומס׳ אלהים נישט ^־אט

ק מ״ש נמ׳׳א וטיק • פכ״ל לישוסמה  ר\שוטה לה׳ נפסו
 והישוע׳ והנושט הצפיה נמצא .סלה כרכחך פמך טל
ק וכמ׳ש אמד סם ש מקוה נפסו טי מ׳ ה׳ שראל  ומלח י

 ומצמיח וו״ש כידוט ש׳׳טנהודן יה״ו צירוף הוא ישופה
 כדי המיסה כי נמ׳׳א כמ׳יש ומחיה ממיס אמר ישופה
 הכל ונין והנפעל הנדעל נין המפרדת הווהמא לנמל

ק ^ ה  להסוטל הישוטה צמימח ואח״ו .המחי׳ ואמ״ו ו
» פ הנ  נממימוח טמו הההלך אחר רש״י מ״ש מי יחד ז

צ א נשנילו כלומר לו לו. י6» די וכמיש לו אוחיל הן פל נ

 אשר סם טד*ש ט״ם נמלח צרמו ווה .וה טל נמ׳׳א
 ממצא אשר הליל ולכאורה יחיה לא אלהיך אח ממצא
 שממצא ממש נט״ו אין דהאמח הטנק אך טמו אלהיך

^ הפין עם הוא רק טמו לשון אמר לא ולוה טמו  הפין א
 כאן יאמר וסד״ו .כו׳ ממצא אשר טם וו״ש פמו אינה

 המפלך טמך אלהיך ה׳ כי כמינ ככר כי אלהיך ה׳ טם
 לו ומצפה ר׳׳ל אך אלהיך ה׳ טם הכא קאמר ומה כו׳

 שוה כנ״ל הצפי׳ ט״י ווה טמו מהי׳ כן טמך שהוא כמו
 מנו כד״א ממש נו ממן הצפיה ט״י כי .כרל הישוטה

מ צפיימך כלא ממש שהוא אף לאלהים טוו ס רצונו מ'  נו
 נמלח נרמו וה הטמידוח אחר מחקור ולא ומ׳׳ש כידוט

 אם כלומר למטלה כמ״ש ויר\׳׳ה הו״ה הי״ה שהוא ה׳
ר\ מאמר לך טתיד מה מאמר  הו״ה הי׳׳ה שהוא ס׳ עם מ
ח קנל טליך שיכא מה וכל ומ׳׳ש לטולם ויהי׳׳ס מו  נממי

ח קנל דין שהוא אלפק נמלח נרמו וזה מו ממי  נ
 כידיו נטצמו חונל אדם שאין וכמו למוכה הוא שהכל

 לאמדוח טמו ממים כשאמה כן דנר לאיוה לו שצריך כ״א
 מסיי ואו ומ״ש למונה שהוא הוא מוכרח שינא מה כל

 ננחיי כשאמה כנ׳׳ל השעשוטים טצם ר״ל לחלקו טמו
 המרחקוח נכחי׳ וכשאמה ממש טמו אן הדכיקוס

 וממדכק וחוור מהכל שנחלק החלק כמו יח׳ לחלקו סר\׳
 : השטשוטים טצם ווו סוף אין טד וחוור הולך וכן

א ״ ו א ב  הגמרא ס״ד אלהיך ה׳ טם מהי׳ ממים ו
 והולכין כלין ומלמטל׳ אמה מלממן קרשים

 אומר הוא ולהלן ראשו טל ממים והיו שנאמר כאצכט טד
ל ממים ווו כלי׳ לשון פרש׳׳י נכרמו חמו  אח כשתכלה ד

ש .שכך היצה״ר סמאווח ח אין טד  אלא מתקיימים ד
 נרוח כהמנח אמר מד דנרו אשר הימינו במדרעז :אלהיך ה׳ טם מהיי ט׳ טצמו שממיס כמי

ד כהסכח אמר ומד סו  מ״ד אמרמי ק
 מוג כי האור אח אלר\ם וירא עד״ש הנרו׳ כר^סכח
 נמ״ש יראים ישראל והיו שלצדיקים מטשיהן אלו וארו־ל

 ימים לחיות הרוצה ט״ד וממנו כוי לשמוט יוספים אם
 אשר ימים והגיטו פד׳ש מצום לטשו׳ שונ יכלו שלא א״ט

ם חפן לי אין מאמר ה  מונה ולא וכוח לא נהם שאין נ
ט ופזיא מי  פ״ד קמור׳ כהמכס וחד׳׳א .דכרו אשר מ

ט שארז״ל מי ה ה נשמח יקמירצה הנרו׳ אח נ  הקסרס ממנ
ש טד ה ח׳ שוולמ לנ ישמח וקטור׳ שמן וו  המכה אין הנ

 יפה שלא דנרו אשר הטינו אמר וטדיו כידוע נקמור׳
 קול כוי אשר מי כי נמ״ש דנוריס שהטיכו רק אמרו

 וכמ״ש להנאמם וכוונמם השי״ח גדולת רמוו .חיים אלהיס
ח כמו ווה ^מ״א וכמ׳׳ש כסימון דנו״ק אמר ח׳יל  המנ

;ודו׳ק ננרוח אומו שמטינין שהוא הקטוו׳
 ולא הדכר יהיה ולא ה׳ כשם הנכיא ידנר
ך מאמר וכי פרש׳׳י כוי ינא לננ כו׳ איכס נ

׳ סוור ן3 מנניה כשינא ^מר אמם פמידק ס׳ • ט אשר ונ
ימר



זלצבישופטיםצמחה ל ה
ש״' .בר  שלל) וחרל)ו לכל) מחיד זה ויל)מרדכר צוימי

א  מ״מ וקשה מכ״ל• כו׳ ה׳ דברו לא אשר הדבר הוא :
 וירמי׳ מזור בן בנזמי׳ כמו נדע איכה הנבואה כשמת

f הוא בשמחה שהנבואה הרמב״ן בשם מד״ש המרן 
 אדונים לא בס׳ י״ל ובזה (הג״ה באה היא דמיוני לפומל
 רבים ל׳ אדונים נקנו לשלום לביתו איש ישובו לאלה

 אלא כו׳ הנבואה אין כמשז״ל בסיני קדמו הנבואות כי
 כל הנבוא׳ שקבלו רמזו ממשה וכולן כו׳ גבור חכם מל

 הנביא מ״י שנתגלו קודם אך בסיני ממשה נבואתם
 מחייבות ואינן המתיד את כלל מכריחים אינם בשמתו
 לרמה סובה להשתנות להם שאפשר והסוב הרמות
 מד באו״א אמת תשאר מצמה והנבואה לסובה ומרמה

א  אלהפומל ליצאמכח הנבואה של והזמן השמה צורך :
 ממשה כסי דמיוני לסומל הנביא לסה הנבואה באה אז

 כו׳ אדונים לא מיכיהו מתנבא שהי׳ וזהו התחתונים.
 מכ״ס להתקיים מתידה והוא נפלאה לבשורה בסיני היה

 כי זולתיך זרים אדונים במלונו בישראל כתיב דהנה
 וזיש במל נקרא ההוא הזולת חסרון למילוי המשגיח

 מסס׳׳א זולתיך שאדונים כלומר כו׳ אדונים במלונו
 בגוסנו ולשלום הרסה נפשם סם למלאותינו עלינו משגיחי׳

 תמלא שסרש׳׳י ומה נפשו תמלאימו כטסם ונשמותינו
 נפשי אותם תמלא כפשוסו רק צורך אין נפשי. מהם
 בנשמותיהן ימשלו ולא יתבסלו ית׳ זולתו שאדונים ובזמן

 וז׳׳ש לשלום• לייחודם כולם הדיוקנאות ישיבו ישראל של
 : סכ״ה) לשלום לביתו איש ישובו לאלה אדונים לא

ה ג ד טן וסרום דבר לכל יאמין פתי כתיב ל  לאשורו י
ש ונ׳׳ל ס״ש כו׳ לפסימותו פרשיי  שקר רז״ל סד

 אמת הדבר אס בססיסותו מבין ולכן רגלים לו אץ
 אמר רז״ל וכמ״ש לדבר רגלים יש אם רז״ל עד״ש

 רבותא מה וקשס מאמינים. בני מאמינים בני הקב״ה
 דאמ״ת הסנין אך דבר. לכל יאמין פתי והלא שמאמינים

 ממינה אלא מקבלת אינה והנוק׳ דכו»נ הם ואמונ״ה
 והאמונה מינה שהוא אמת אלא מקבלת האמונה ואין

 ר״ל רגלים לו אין שקר וז״ש רגלים בחי׳ נה״י נקרא
 במדרש וז׳׳ש .לאשורו יבין וסרום וז״ש אמונה לו אין

 שמסורת הפקידה שמסו כי האמינו במה המם ויאמן
0T3 כי הפקידה סנין לו שנתוודס חשדוהו ולא כו׳ 

 חייב מ״ד האמונה את פקד שהאמת פקידה פירוש
 שהוא ידמו שהאמינו ובזה כו׳ אשתו את לפקוד אדם
 בזה ידע החלום יוס^ לו כשפתר פרעה וכן אמת

 דבר מקבלת האמונה אץ כי סמר שאמת לו שהאמין
 משתה שהנבוא׳ ס״י ממנכא שאמת ידמו בנינוה וכן שקר
 ובמה בה והאמינו כך יהא שבודאי בלבם דמיוני פומל

 לפועל הנבוא׳ באה כבר ט כך שהאמת מוT שהאמיס
 אדס איך וש״ת הדבר יהי׳ ולא כאן וז״ש המאמין בלב

הי' שלא ממה לו אין ששקר סי׳ יבא ולא מפרש וטיז י

 שהוא הדס ובזה כנ״ל דמיוני לפועל אפי׳ שיבוא רגלים
; ה׳ דברו לא אשר הדבר  שקר הסד שקר סד והנה היסב השופסים ודרשו

הנוע׳ הרקאנטי סד״ש הדברים כפל באחיו• סנה
 בודאי פיו סל הרגו דאם משה כאשר ולא זמם כאשר

 ס״ד חייב ס״י חוב שמגלגל'ן רק השמים מן סליו נגזר
 שאינו הורה הרגו לא אם אבל כו׳ שקר רוח והייתי

 ועדותו לבד שקר מד שהוא רק השמים מן מיתה חייב
 וז״ש שקר• היא מיתה לחייבו שהוא הסדות וגרמת שקר
 הוא אבל שקר הוא שהסדות ר״ל המד שקר עד והנה

 שחייב מיתה לחייבו אמת תהי׳ העדות שגרמת באפשרי
 ולכן באחיו סנה שקר אמר לזה .כנ״ל השמים מן

;זמם כאשר לו וסשיתם
 בעיניך יהיו סרש״י . אויבך סל למלחמה תצא

 ירחמו לל) הם כי סליהם תרחם אל כאויבים
 אחיכם אלו אין אויביכם מל פירש׳׳י לקמן וכן עליך
 כמלחמות זו אין עליכם מרחמים אינם בידם תפלו שאם

 למימר תיתי מהיכי קשה ולכאורה כר. וישראל יהודה
 אורי ה' לדוד כ הנה להזהיר שהוצרך במלחמה שירחמו

ש כו׳ אירא ממי וישעי  הוכיח וכבר וז״ל במ״מ בס׳ מד
 ירא היותו סל גנהו כסלתך יראתך הלא לאיוב אליסז
 לו שאין בזה רצה כסלתך אמר שעלי׳ העונשין יראת
 כמקרה שמא ודואג זוחל שהי' מס רק ביראה חלק

 יגורתי ואשר בעצמו שהעיד כמו יקרהו הוא גם הכסיל
 ממסשיו לירא שהוכרח סל יעקב מיצר הי׳ וכבר לי יבוא

 השתדל ומיד לו. ויצר זה וסל מאוד יסק^ וירא כדכתיב
 רצועה היא הסגעים יראת אמנם כי במפלה ונעזר בהצלה
 יעקב מאליהם שהרחיקוה קדושים אלהים מחת בישא
 דאי אני אלהים התחת שאמח בתורה כמ״ש ויוסף

 אלסים שבמקום לחשוב להאמין יסור פתי מי כפשוטו
 שרחל העונש יראת סל להזהיר סי׳ כונתם אבל המה

ר מתה אין ואם במפלמך בניס לי הבה אמרה  אנ
 וס״ז .הזה מהמות יריאה והיתה כמשז״ל כמת שאחשב

 שאתה בישא רצוסה אני וכי אני אלהים התחת לה השיב
ז וכן .המות ומר רסה יראה מתני מתיירא ד  השיב ס

 תהא לא בזה ורצו . ממנו יראים כשהמ לאחיו יוסף
 דסלי׳ גדלו ואת כבודו את אלהים את אלא יראתינו

 היא סצמו שבט כי ינחמוני המה ומססנתך שבטך אתמר
 אני ודח״ל זרוסותיכ׳ חזקתי יסרתי ואני כטסם המשסנת

 זרועותם שיתחזקו כדי בסוה׳׳ז ביסורים אייסרם אמרתי
 באמור ולילה יומם לחם דמסתי לי היתה וכתיב לסוהיב•

 בטבעה אשר הדממה כי פי׳ אלהיך איה היום כל אלי
 אנוש לבב לחם לי הימה היא נפש ודאבון סינים כליון

 מקור היא ואיה אלהיך איה לי שאומרים ע׳׳י יססד
 וי״ה כמר הוא א׳ שאות סי׳ אמת בשפת כידוע הרחמים

הו דאסמ שופטך.והיינו ריל אלהין הוא מו׳ב היא קראי טנ
ידא



לצבישופטיםה צמח
 החצוני׳ הילאה מן סר ירצה מרע וסר 0אצר\ ירא

 מרע סר איור היה ומחלה .לעצמו רעה הגורמת
 זוכו׳ כרשת נלכד מעוקל משסע על לדאוג וכשהתחיל

 אית מלרע קדישא דיראה כאתר וו״ל ומוהר עכ״ל.
לאלקא׳ כישא רצועה ואיהי ומקטרג ומחי דלקי רעה יראה

 לא וקסרוגא דמלקיומא עונשא כגין דדחיל מאן .־כיא מ
 אלא לחיים ה׳ יראת דאקרי ה׳ יראת ההיא עלי׳ שיי
 עליה דשריא ואשמכח רעה יראה ההיא עליה שריא מאן

 אמר וכג׳׳כ ה׳ יראת ולא רעה יראה רצועה ההוא
 ככתבי ואימא עכיל בו׳ אקרי ראשית ה׳ יראת דאקרי

.וז׳׳ל הריז״ל
י א כ צ  איש אויבי כל ידוע אויבך על למלחמה ת

 ממנו שיצאו הקרי ספות שהם ביתו אנשי
 משחית בראתי ואנכי כמ״ש הקליפו׳ מן גו^ להם ונברא
 נגעי הנקר׳ [א]הקרי אויבים(אל) מיני ב׳ שיש נמצא לחבל

 נפשות יש הנ״ל ומן . בעצמן הקליפו' וא׳ אדם בני
 בסוד ממש אדם בני והם גויס והם בסקלא דאמעשקו

 הם וכולם בקליפות שנמלבשו ונשמות עפות ב״א נגעי
 אלהיך ה׳ ונמנו רבים בל׳ אויביך על וזו ואויבים שונאים

 ושבית .ממש הקליפה שהוא הא' האויב נגד יחיד ר״ל
 האויב ביד השמים הדל אדם בני נגעי סוד שהם שביו
 האויב לך שמקח שביו ושבית אז בידך נתן הא׳ וכאשר הא׳

 ונ״ל עכ״ל בידו שבויה שהימה הק׳ הנשמה שהיא השני
 המסה עם מריבים והתבן שהמון המדרש ע״ד שזה

 בעה״ב סרח בשבילנו ואומרים העיקר שהם ואומרים
 בעה׳׳ב יעשה ממי נראה משיבה והמסה וכיוצא וזרע
 בעצמו וזהו בעה׳׳בע״ש. סרח בשבילי ובודאי ואוצר גורן

 מרעהו איש כקנאת הצדיקים את הקליפו׳ ששונאי׳ השנאה
 וחיות שמירה לתם שיהי׳ כדי הקדושה אחר ורודפים
 הם קדושה דהיינו חסה בניהם יהי׳ לא שאם שיודעים
 קדוש׳ עדיין וכשיש הדל ומבן מון כמו לאשפה נזרקים
 דהיינו המסה עבור ונשמרים מושפעים הם ביניהם

 ואומן הקדוש׳ מן נשמות בשביה שובים ולזה ק׳ הניצוצות
 הואיל מה בצד לאדם שונאים ג״כ העשוקות הנשמות

 בודאי אבל הקדוש׳ מן ונתרחקו בקליס׳ מלובשים והם
 לארם שונאי׳ עצמן שהקליפות כמו גדולה כ״כ השנאה אין

 שקר. שונאי ורבו עצמו חיים ואויבי דהמע״ה וז״ש .כדל
 בידים עצומים הם עצמו חיים הקליפות שהם וארבי
 חיים להם נשפע ועייז ההיושה מן נשמות ובידה׳ המה
 שונאים שהם ניצוצות רבים ביניה׳ שיש שקר שונאי ורבו
 הם כי לאדם אמת שונאי הם בעצמן הקליפות כי שקר

 שקרשהשנא׳ שונאי הם הניצוצות אבל ארם עם הסכים ב׳
 אבל .הצדיקי׳ עם אחדות הם באמת כי שקר ר\א ההיא

ב מל׳ ורבו בקליפה שנמלבשו הואיל הוא שנאתם  ד
 הוא הדל שנאות ב' שבין וההפרש במ״א כידוע ניצוצין

א ב״ עי הנג הכי בהשפעתו הצדיק את מקנאים הם הנ״ל ז

 ומביאים בזוהר כמבואר ופכי כדי שוברי׳ שהם דהיינו
 בזה בי מקנאי׳ אינם אדם של החיות סל אבל ח׳׳ו יסורי׳

 על מקסרגי׳ שהם הקליפות כן ולא א׳ אחדות הם
 ממי וישעי אורי ה׳ לדוד וזו כידוע אדם של המיומו

 שום לי ואין כדל חצוניות יראה שום לי שאין ר״ל אירא
ת ההשפעות על המקסרגי׳ האויבי׳ כת מן יראה  סוכו

 מעון ה׳ וישעי אורי ה׳ כי וישע אור נקרא שזה שלי
 על המקסרגי׳ הכת מן פחד לי אין ריל אפחד מעי חיי

 ה׳ כי החיות על רומז זה כי מיראה קשה ופחד חיותו
 לשלול הריצי׳ הם מחנה עלי מחנה אם וז״ש חיי מעוז
 החיות על השונאי׳ הם מלחמה עלי מקום אם ולבוז

 בדעתך מאמר שלא . הניל למרץ אמר ועפ״ז .כוי
ל הב׳ האויב במי׳ עם היא שהמלחמה ד  הנשמו׳ שהם ה
 כשמפול עליך וירממו באחדות עמם ואמה העשוקות

 השונאי׳ קליפות שהם מפני אחיכם אלו אין לזיא .בידם
 םוס וראית עליךכו׳. ירחמו צא והס מלוסה שנאה אותך
ס כידוע ונו״ק הדכר הקליפות הם ורכב  רמה ורכבו מסו
 שהם בטקלא העשוקות הנשמות הם ממך רב עם .בים
 עמך באחדות ממלה שהיו ממש ממך כידוע ניצוצין ר״ב
^ המעלך עמך אלהיך ה׳ כי מהם מירא לא א  מצרים מ

 כמו טומאה שערי מ״ט מן הנשמות העלה שבמצרי׳ כמו
 הניצוצי׳ אליך ולהעלות הקליפות להרוג עמה יכול כן

 ויפח ש^• עדי בי קמו כי צרי בנפש תמנני אל שבהם.
 האדם על שקר בלשון מקסרגי׳ שהם ידוע כי .חמס
 שהשיב עד איש אשת על בא דוד שאמר בזוהר שנזכר כמו

 צד בנפש ממנני אל יאמר או הוא. כן שלא השיית לו
 כי כדל ב״א נגעי שהס בנפשם .כדל בידם אפול שלא
י ר״ל • שקר עדי בי קמו  ובעצמי בי מביאים שהקליפות ע׳

 בין מבחין שאיני עד השקר לי ומאמתים שקר מחשבות
 מביאי׳ חמס ויפה ועי׳׳ז .בחרה שנזכר כמו לשקר אמת
 מרע לשוני נצור ממפללץ אנו וע׳׳ז .חמס לדבור אומי

 מביאים שהם הקליפות הם רעה עלי המושבי׳ וכל ט׳
 האמנתי לולא כו׳. עצמם הסר מהרה רעות מחשבות

 דוד אמר לולא על נקוד וארז׳׳ל ט׳ ה׳ בסוב לראות
 יודע איר אבל לע״ל לצדיקי׳ סוב שכר שיש אני יודע

 להפך משמע דבכמוב קשה ולכאורה עמה׳ חלק לי יש אם
 כן שהט׳ הענין אך .ה׳ בנווב לראות לו שיש שהאמין

 שיהי׳ ה׳ בטוב לראות מאמין שאני qא האמנתי לולא
 אל הוא שהקיווי ר׳ל ה׳ אל קוה מ״מ < עמהם מלק לי
כ פסוק על בע״מ בספר שפי׳ כמו • ה׳ בעבור ה׳  ע׳

:ע״ש לו אוחיל
ו2̂ ן מ ׳ למלחמה סיום קרבים אמם ישראל ז  ירך אל ט

 עמכם ההולך אלהיכם ה׳ כי .כו׳ לבבכם
 דה״לל לדקדק ויש אמכם. להושיע אדביכ׳ עם לכם להלחם

 להלחם וליל אתכ׳ להושיע עמכם הולך אלהיכ׳ ה׳ בי
לכם וליל אויביה׳ עם להלחם הליל או אויביה׳ עם לכם

אד



לצביתצאצמחה׳
 גקליטן אחלכשת שכיגמי׳ דל/יתא מ׳ד הוא כפלין אך

 ישראל היו אם והנה דלהון וגושסנקון מנסלין למברא
 היה לא ונס ה1ל צריך היו לא גמורי׳ צדקי׳ כולם

 כי משניה׳ מערוץ לא וכמ״ש 'ל1כמשאר אשי׳ מלסמה
 להורות גבור אמר ולא ונורא גדול אל בקרבך אלהיך ה׳

 גדול אל שהוא הרוממת יראת מה׳ יראים כשישראל
 עליה׳ משול כי האויבים נגד לגבורה צריך אק ונורא

 כולם מקיימי׳ ואין בישראל וכוון לית כד אבל כו׳ אימתה
 כנ׳ל בקלישין מתלבשת השכינה 1א כו׳ בקרבך ה׳ ט

 וגוששנקין מנעלין ותברת בעצמם הלותמים בהאויביס
ד כניל  ״ש1ו ישראל את להושיע כ

הג״ה זה עמכם ההולך אלהיכ׳ ה׳ ט
דו להלמם הולך הוא עצמו סשס מ לנו הבה שי׳ ו
רת1ע ט מצר עזרת מתלבש אויביכם סס לכס

 השכינ׳ והוא דבר שם *להושיע כדי וזה כנ*ל בהאויט׳
 והוא בהצר המתלבש זכותן שישראל מחמת וזה .אמכ׳
 המקרב אלהיס שם בהם שורה השטנה ואין מומס

 בשמאלא אוה״ע את האומות לבין הולכת כשלימות
 אדם תשועת ושוא כו׳ בני בין מה להבחין כדי

 שוא אצלם והוא סי׳ גמורי׳ רשעי׳ הס שהאומות
 בתשועת בסחונם כי וזה ישראל את להושיע וראוי
 אות׳ לנו תן לכן אדם ומשנה המתחשש המלך כמשל
ו ד  ואנחנו העזרה ומשיאן שכנגדו להמיל והולך ע
נעשה בו בבסחוננו את להושיע כדי להם רעות עצות
וזו וכח חיל בן עליך יבואו כי והיו וזיש עמו

 כו׳ חיל נעש׳ באלהי׳ אל והשבות כו׳ והקללה הברכה
 אלהיך ה׳ כר הגויס בכל לבבך
׳ שמס  הואיל לבבך יתשתה שלא לבבך אל והשבות וזיש ט

 לא כי עלץ השי״ת השגחת שאין הגרם בין גלה ואמה
^ רק לבבך אל תשוב הוא ק  גם הדחך אשר הגויס ב

 :שמה אלהיך ה׳ וזיש טליך. השי״ת השגחת שם
 עד״ש רומז צד*ק עי״ן אותיות ען השדה עץ האדם

 הדכר עין הבסת שע׳׳י ור׳׳ל צדיקי׳ אל ה׳ סיני
 חוס דרך ונמשך הדעת במוח הממשבה מתששסת במק׳

 עין וזו בצדיק הרמוז כעץ שמתקשה בהאבר כח השדרה
ק ד  כעץ עצמו מתקשה שהי׳ העצני עדני וזשארז״ל צ
 החיים ועץ וז״ש .בו שהי׳ רוא״י וסוב מדה ס״י והוא
 הקב״ה שנסרו הלשון רז״ל שחששו וזו הגן בתוך

 וע״י שרש חוה לו הובאה שעי׳׳ז כעץ נשירה • לאדהיר
:עץ לשון בהם מצסרף בה ראי׳

תצא כי פרשת
 הכתוב הרשות במלחמת סרש״י כו׳ למלחמה מצא

 השעולות לכל וז״ל בע״מ בססר שכתב ס״ד מדמי
ד׳ ולכל מ ד יצירת ב׳ בהן לאדם לו יש המחשבות ולכל ס

קלח
ב׳ וייצר רז״ל כמ״ש ומחשבות ב  יש יצרים ב׳ יוד״ן ה׳

 יצרך בב׳ לבבך בכל ארז׳׳ל וכן ויצה״ר יצה״ס באדם בו
 דהיינו רע ולא סוב לא שאינו יצירות מב׳ יותר אבל כו׳

 שלשני רק מיוחד יצר זה על לאדם לו אין הרשות דבר
 וכנגדן סמא וא׳ סהור א׳ שבילין ב׳ להן יש הנ״ל יצירות
 למצות יחשבו הס גס הרשות ודברי ול״ת עשה המצות

ן ומצוה דעהו דרכך בכל בעצמו שמקיי׳ למי קלות  טו
 שדבד בההשך וההסך לה קרינין רשות חובה לגבי זו

 לעבירות יחשבו מצוה לשם שללו בהם שעוסק מי הרשות
כ הרשות לדברי מיוחד יצר אין ולזה .קלית  תורף ס'
 על שקאי למלחמה מצא כי המקובלי׳ מ״ש וידוע דבריו

ל הרשות במלחמות וז״ש היצה״רע״ש• מלחמות  כנ״ל ד
 לאד׳ עומדין שאין ברשות זהירין הוו ודל ובהעתקות

 מאכל דהיינו הרשות לדבר מתאוה כשהצדיק דהנה כו׳
 לו בא התאוה זאת הרשות דברי שאר או משתה או

 אל ההוא הדבר שיעלה דהיינו ההוא הדבר שיתקן בשביל
ת׳ להבורא בזה ועובד שורשו  רוצה הזה הדבר ולכן י
 אותו אז להנאתו ההוא הדבר אוכל ח״ו ואס אליו לקרב
 ברשות זהירין הוו וזיש .למסה יותר אותו ממשיך הדבר
 לו מקרבין שאק לסי כנ״ל הרשות בדבר זהיר יהי׳ כלומר
ל הנאתן בשעת אלא לאדם  לך איע מקרבין שהם ד

 שנראים ואע״ש הנאתך בשביל ולא הנאה להם שיהי׳ כדי
 דחקו בשעת לאדם לו עומדין אין הנאתן בשעת כאוהבי׳

מדן אין ממדרגתך נושל כשאתה דהיינו  ועשיז • לך עו
 דתאוו לעצתו חכו ולא מעשיו שכחו מהרו ששוק ישורש
 אדם אם והענין .כו׳ שאלתם להם ויתן ׳5כ תאוה

 בעצת רק לנסשו עצה שם ואינו השי״ת על יהבו משליך
 מלשניךשזאת סובה בעצה ותקננו וע״ד תקום שהיא ה׳

 סובה בודאי היא סובה שהיא יודע ית׳ שהוא העצה
 פרנסתו כל לו מזמן השי׳ת אזי ה׳ בעצת רוצה וכשאד׳
 אן»שמתאו׳ ולזה מקונו ית׳ לסניו שגלוי כמו נסשו לתקון
 חיים ועץ וז״ש מהשי״ת לו באה התאוה אזי לדבר הצדיק
 הממונה למלאך הקב״ה שרמז שארזיל וכמו באה תאוה

 ק ולא המאוה לו באה נפשו ולתקן כו׳ התאוה על
 אן> להנאתו מאותו להשיג בנששו עצות אדם ישום אם

 המאוה אותה מ״מ תאותו לו ומזמינין רצונו לו שעושין
 לא וז״ש נסשו את ומחסיאו הקדושה ממדרגתו מורידהו

 באה הי׳ לא לעצתו מחכים היו שאס ר*ל לעצתו חכו
 תאוה וימאוו כנ״ל לעצתו חכו שלא ועיי זו מאוה להם
 שנתאוו מה להם הזיקה מה וש״ת שאלת׳ להם ויתן כו׳
 שהתאוה בנשש׳ רזון וישלח לז״א שאלת׳ להם ניתן אס

 מסלה אינו שאם וכחוש רזה הקדושה הנפש את עושה
 ויקנאו ולזה כנ״ל אותו מוריד הוא להפך אזי הדבר את

 כו׳ע׳ ישת אשת בשביה וראית כף תצא כי כו׳ במחנ׳ למשה
מס׳ כל יפורש לק״תע׳זועס״ד בשפר ב מ׳  ד̂ן קדושק הג

א ה ע*ב ט ;ע״ש כו׳ שביה בשעת בשביה וראית ת*ר בד׳
לא



לצביתצאצמחה׳
א . מהס והמטלמח מ׳ אמ׳ך שור אח תראה ר

 ורבומיט ממנו שמחטלם אומו מראה לא סרש״י
 כנודו לפי ואינו זקן ואיזה מגזטלם שאמה ‘פטמי אמרו
 לא מ׳ מראה כי אמר לא למה דק״ל לפירושו פי׳ טכ״ל

 להסמכל לאד׳ אסור שארז״ל ט״ד הטנין אך .כו׳ ממטלם
אבל לד׳ חון מץ.  ולהסמכלדוקא שרי בפלמא ראי׳ אמו

 ונם למצוה לבא אפשר נטלמא שראי׳ והטנין לאסור
 מצוה היא ממנה הפדשומ מ״מ טביר׳ דבר שירא׳ שאפשר

 הטנין וזה אגרא ונקבל ליצרן ונכפיין מא שארזיל וט״ד
 לד״א מון הסמכלו לא הראשוני׳ י׳7שמס במ״א כמבמי
 ראיה טיי לידם מזדמנמ מצוה כשהיה רק טין ומאיבו
 ויראו טיניה׳ שישאו אוה׳ מטוררמ נשמח׳ הי׳ מרמוק

ש אומה ד  ראם כאשר רהי כו׳ טיניו אח אברה׳ ו־שא ט
 צריך המחפלל בטנין למטלה ואתחנן בפ׳ וטיין .ט׳

 מראה לא וז״ש בזה סטנין בל ט״ש למטה טיניו שיהי׳
 אם ר*ל .ממנו שממטנם אומו מראה לא כו׳ שור את

 פיניך שנשאת טל טובר אחה אזי מתטלס שאמס סופך
 טל יטבור למה קשה אך . תראה לא וזו כנ״ל לראות
 ונשא יחטלם שלא שכיון אפשר ראייתו בעת הלא הראי׳

 אמרו ורבותינו לז׳׳א כנ״ל מצוה דברי לראות טיניו את
 וטובר לראות טיניו נשא ולמה ט׳ ממטלם שאמה פטמי׳

 לא ר״ל . להמטלס מוכל לא אח״ז וזיש מראה לא טל
 כדי אסחכל וש״ח לד״א חון מסתכל שלא כנ״ל מראה

 תוכל לא מצוה לך יזדמן אס לז״א מצוה לי שמזדמן
 מטצמך אבל טיניך לישא חחטוררד שבך שהנשמה להחטלם

כנ״ל: מראה לא
י .ס׳ מקנה נודדת כצפור ט״ד בו׳ צפור קן יקרא כ

ח ט ה  כמו שהוא התורה בטנין בחויה במ״ש ו
 בשביל ולכשיגדל פרוטה לו שימנו בשביל לומד שהקטן

 . ט״ש המורה טד״ז כן שם בשביל יותר וכשיגדיל לבוש
 או והחכמה האם היא לומד שבשבילה המחשבה נמצא

 בן כו׳ נודדת כצפור וז״ש .הבני׳ הם שלמד המדוח
 טסק שבשבילה המחשבה מן ר׳׳ל ממקומו נודד איש

 מן ר*ל מחמרכין דאזלין בתקוני׳ וז״ש ובמט״ט בחורה
 לא וזי׳ש נחי׳ ושב קב״ה בחר שילכו ונוגות המנזשבוח

 מן יומר במדרגה האם שחהי׳ פי׳ הבני׳ טל האם מקח
 כו׳ אוחו אנכי ירא כי בדיה וישלח בפרשה וטיין הבני׳
 האם אח משלח שלח כאן וז״ש ט״ש הבני׳ טל אם והכני

 טובד הוא פטמי׳ בק״א כי .פטמי׳ מאה אפי׳ ודחיל
 לא לאשר אלהי׳ טובד בין פ׳ טל וכמשארז״ל בודאי ה׳

 ומט״ט המורה ר״ל לך חקח הבר׳ ואח ט*ש כו׳ טבדו
 אזי השי״ח ובשביל לסט״א הם הפניות בי לטצמך לך חקח

כו׳ לך ייטב למטן לך שרחמי׳ בשם וז״ל ובמדרש ט׳ צפור קן יקרח כי עוד
טלהבהמ׳ רחמיו נתן כך האדם טל הקב״ה של

לא בנו ואת אומו וכן לקרבן ירצה השמיני מיום שנאמר

 כי שנא׳ הטופוח טל רחמיו נתן וכן אחד ביו' תשחטו
 כשם מ״ש ברמב׳׳ן וטיין .טכ״ל כו׳ צפור קן יקרא

 ממשרה קשה שכתב מה וטל דבריו שדחה הרמב״סומה
 החוש כי וטוד .כף רחמיך יגיטו צפור קן טל האומר
 במ׳׳א שכתבתי ט*ד וניל שם שכתב הרממי׳ זה מכחיש
 השי״ת נקרא ולבן ט״ש באריכות הנ״ל המשנה פירוש

 הוא מה וזיש הרחמי׳ טל בטל יח׳ שהוא הרחמי׳ בטל
ל כנ״ל רחום  שם שכתבתי וכמו מכריחו הרחמי׳ שאין ד
טדז  אשמו המפרנס זה ארז״ל טח בכל צדקה טושה ו
 במקור׳ כמ״ש האמחי טטם אבל יט״ש שם וכמיש ובי׳ב

 להשייח וצוטקי׳ זכו אולפן והטופיח הבהמו׳ טל שהממוני׳
 זכו דיולף מאן ל־מ אמר דקב״ה טד שתחמם מינם טל
 הוא ישראל בניו וטל ישראל טל טי״ז ומרחם בני טל

 שזו אדם לאכילת הבט״ח כמו למקונו שיבא ט״י רחמי׳
דז חקור׳ ט  ומיר מצות הנ״ל במדרש הנזכר ה׳ המצות ו

םהח׳ וטד לו הצריך לחיקק שיבא כדי ירצה השמיני  יו
 בנו ואח אוחו וכן בדבר מרגישי׳ והממונה הבהמה אין

 או בנה טל הבהמה שחגפגט כדי • אכזריות להנן־ הוא
 טל רחמי׳ ויטורר הממונה יצטק וטי״ז אמו טל הבן

 וחטלה אמס שחצטק כדי הקן שלוח וכן .כנ״ל ישראל
 הוא ווו ישראל טל רחמי׳ ויטורר הממונה טד צטקמה
 וז׳׳ש לחקונם שיבואו .והטושח הבהמות טל הרממי׳

 נתן כך טצמיים רחמים האדם טל רחמיו שנתן כשם
 וז׳׳ש מדוחייח רחמים והטופוח הנהמות טל רחמי׳

:ברור נ״ל
י  ימי מששת ליפול זה ראוי ממנוארז״ל הנופל יפול כ

 שראוי בשביל קראו למה קשה מ״מ כו׳ בראשית
 הוא בזוהמא הממסטל והגוף בחטאו הנופל פי׳ לכן ט׳

 הנחש ט שהטילה ימ״ב מששת ליפול הוא וראוי הנופל
 טרומי׳ הא וק׳ מפשיט טרומי׳ ובגדי פי׳ וכן זו הזוהמא
ת מן טרומים הבונה אבל • הם בגדי׳ מחוסרי מו אי  ה
 הפשטת הוא שבח לשלימוח׳ ובשובם אבל בגדי ולובשי׳

ד ללבוש טרומי׳ בגדי : צדקה מטיל ישט בג
א  כו׳ קדמו צא אשר דבר טל כו׳ ומואבי טמוני יבא ל

 טליכם שיטצו דבר טל כו׳״סרש״י טליך שכר ואשר
 ההורגו מן יומר המסטיא שגדול פרש״י ולקמן להחטיאכס.

טל ש“ט כו׳  אחרי׳ טטמי׳ נאמר בכתוב דהא וקשה ט
 הגמ׳ ט׳יד חטאת לאומי׳ ססד פסוק שפרשתי ט״ד ונ״ל

 רשט אוחו בטל בטילוח ז׳ יוחנן א״ר קיי דף ביבמות
י . מטבירה מתהני קא והא ט׳ ד  כל רשב״י משום א

 השמרלך הצדיקי׳שנא׳ היארטהאצל רשטי׳ של טובתן
 אלא לחיי רט בשלמא רט טד מטוב יטקב טם מדבר

 מדבר דלמא החם בשלמא בו׳ טובתן כל אלא אמאי טוב
 בה שדי דקא איכא רטה מה הנא אלא דט״ז שמא ליה

 דמדכר להיות יכול הנא גם הא לדקדק ויש ט׳ זוהמא
אשלמה תאמר אל בזוהר דאימא נראה אך דט׳׳ז שמא לה
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סלטלצביתצאמ צמח
 אדם של ר!ומה שיפור שתשלים תאמר אל שריל רפ

 והוא אלי:ים פשה 01 לפומת זה כי ידופ ט הכליפל
 קם וכשזה כו׳ צור גתמלאה לא סמרכה אמלאה פ*ל

ז מסל וה ד פ  ורבו פצמו חיים ואויבי סשוק יפורש ו
 תחת ישפנוני פובה תחת רפה ומשלמי שקר שוגאי
 כי הקדושה אחר רודפת הקליפה כי והפרן סוב רדפי

 סם שלה והחיות סכלה כפשן כולה הרשפה וכל זולתה
 הקדושה.ורבו מן ר״ל פצמו חיים ואויר קמשה.וזו פיצוצי
 והם שקר שונאי שהם נ״ק רב לה שיש ר״ל שקר שונאי
כ אצלה  ופרש׳׳י ב״י מפני ויקוצו ופד״ז אומה ושונאים בפי

 בהם קן שלהם החיות שהוא שהנ״ק ור״ל בחייהם קצו
 לב״י ללוות להם סוב כי ישראל בני מפר אותם ומואם

 אצל בחייהם נמאסו הם קצו וזו בפצמם קדושים שסם
 בחייהם קצו נ״כ ופרשיי ב״י מפני מואב ויקן וכן חייהם

 שמשלימים ריל סובה מחת רפה ומשלמי כנ׳ל וזה
 הקדושה מן להם שיש סובה מחת בליפל אדם קומת

לאפוד  רוצה שאני מה סוב רדפי מחת ני ישמנו אלא ו
 שאין ידופ כי כו׳ חסזבר אל וזו דקדושה אדם להשלים

 וכשלא לגמרי הרפ מן הסוב שיפרד פד בא דוד בן
 מכלה כפשן טלה הרשמה בהל־פ לגמרי סוב הי*

 סושי׳ שאוה*ס מה לישראל חמאת לאומים מסד ועד״ז
 כי לישראל חסרון חטאת זו ברפ סוב ומדבקים ״שד

ח היא הסוב -ה  של מובחן כל וזו להם. ולא לישראל ב
 שום כל ר״ל סובתן כל הצדיקים אצל רסס היא רשפים

 מבררים שצדיקים הצדיקים אצל רפה היא שפושין טוב
 שום ישאר לא אא״כ להתברר יוכל ולא הרס מן הטוב

 מדמי דלמא הסם בשלמא שסריך תו בהרשפים טוב
 הבליפל קומת שהיא הס״ז שם שמזמר ור׳ל דפ״ז שמא

 הכא אלא כנ׳ל הצדיקים אצל רפה בסצס וזה הטוב פל
ה  מכניס אינו בטבירה פלי׳ שבא שבזה ר״ל איכא רפה מ
 דשדי ומשני בזה. לצדיק פושה רפה ומה בקליפה נ*ק
 לנפשי שכול סובה תחת רפה ישלמור פ״ד זוהמא בה
 ורוצים ני וזוהמא רפה שמכניסים פושים שהקליפו׳ ריל

פה אומי להשלים  לנפשי שכול בה שאני סובה תחת מי
 וזו בה דבק שאר מהקדושה נפשי לשכל שרוצים ור״ל

 וגדולה לש״ש פשתה היא אך הצדיקים אצל רפה בודאי
ד ט  הסבירי מן הניצוצין את הכניסה שר\א ור*ל לשמה ס
 והפנין המפלה גדולת פי׳ וגדולה הקדוש׳ אל ר״ל -.שמה
 מפני הוא ה׳ בקהל שנאסר מה שבאמת p הוא .כאן
 ניצוציקמש׳ בה שיש והאומ׳ קדוש רצון שום בהם שאין

 ולק כמשרז״ל גרים מהם שיתוספו כדי לבא !ומרים
 לך בדומה ור׳׳ל הוא אחיך כי מסמם אדומי ןוחר

ק ניצוצק כאיזה  להם שהי׳ בארצו היית גר כי מצר ו
 ההוא הסוב ופדיין שפרש״־ כמו הדחק בשפת זכסרא
 שימוססו כדי בקהל לבא מותרים ולזה בהם. ,.פורב

ם ד ק ג ת ו בו ק שהי׳ מותרים ומואב מסמון מ

 פרידות ב׳ בשביל רז*ל וכמ״ש כנ׳׳ל נ״ק סדין בהם
 שם יושבים ישראל שהי׳ זמן שבאותו והסנין כו׳ סובוס

 ת*ש וכנ׳׳ל שם וכמ׳ש לישראל ממלוים הנ״ק כל היו
 שיושפס רוצים היו שאם ר״ל כו׳ קדמו לא אשר דבר פל

 הנייק אצלם ושימשיכו קדושה השפפת איזה סליהם
 חסד והי׳ ובמים בלחם אחכם לקדם להם הי׳ הנ״ל

 סוב שום בהם הי לא אך כנ*ל. כו׳ וחסאח לאומים
 ישראל אח לחסר פצה שלקחו רק זאח פשו לא ולזה כלל
הטך בלמה שיקללם ומיי אוחם שיחמיאו פ״י  לך ה׳ וי
 אין ולק הנ״ק כל לסצמס שהסלו לברכה הקללה אח

:לך בקהל שיבואו להם ייחוס שום
י . רס דבר מכל ונשמרם אדבך טל מחנה מצא כ

ד ויבא ביום אדם יהרהר שלא ארז׳ל בליל׳. קרי לי
ח אך בלילה. קרי לידי חבא שלא דהל״ל לדקדק יש פ  ה

ש ד  והספם . בא״א נכשל c1לסו המתגאה כל רז״ל פ
ש  הממגאה כל רז״ל מ״ש סל ס״ב ל״ז דף הסו״א סד
 מתאוה רוחו גסות שס״י כולן הפריות כל סל בא כאלו
ש הפריות לכל ש ול״נ כו׳,פי ד  החסיד שאמר בחדה פ

 שהוא מה פליכם מפחד הייתי טונות לכם ידפתי אלמלא
 נמצא כו׳ הגבהות הוא פד ״ש ט כו׳ הטונוס מן גדול

 והכנסה שפלות להם גרמה להם שהי׳ הפונות שפ׳׳י
ח פס  זה ולכן הגבהוח שהוא הטונו׳ מן הגדול מן ונ

 הטריות פל בא כאילו דומה הוא שבו בגבהות המתגאה
 הטריו׳. כל כולל שהוא מפני שבטונות הגדול והוא כולן

 כלום סבר ולא * כלל חוסא שאיננו בלבו אומר והוא
 פושה מה • מחגאה הוא ולכן

 החמורה בא׳׳א מכשילו הקב״ה ביחזקאל כמ״ש הג׳׳ה
הוא וממ*נ . שחסא שידט כדי צדיק ובשוב ג׳
 אין .משובה יפשה אם לו סוב טול ופשה מצדקו
 המשוב׳ בפני הטומד דבר לך לפרו מכשו׳ ונמתי

 שהוא הגבהות מן רצול ויהי׳ פרש״י ימוח הוא
 ואם לו סוב ואז פונות מן גדול דבריו פושה כשהוא
 ההכשלה אין משובה יפשה לא פצמו ומראה נהצנט
 בא כאילו הי׳ בל״ז כי לו מגרט וז סביר׳ נותן אני כצדק

 לסוף וז׳׳ש כולן הפריות פל כיד לפרו מפורסמת
 א׳ בצד למובמו ווה באיא נכשל וכשאבי׳ מפשיו לגלו׳
 מביר׳ הרהורי קשה וזשרזיל כנ״ל יהרהרו לא סליו רפה
טר׳ הרהורי ט פצמה מסבירה מזכרן ולא טכ״ל אחרי  פ

 כניל שבו רוח הגסות מן באין פשה אשר צדקותיו
ר׳ מן שפלות שום בו ואין פל במוהא פרש״י  ההרהו

 ולא חסא זה שאין בלבו שאומר שמתחרש הראשונות
 יש בפוטל שחסא אף בפבירה כן הראשונו׳ הצדקו׳ טל

 ודש .שחטא שיודס שפלות בו פכ״ל פשה אשר
 שלא רט דבר מכל ונשמרת מסר הסטם ונ״ל

 ט כף רבוא ביום אדם יהרהר היו שפשה שהצדקוח
לטונמו יוכרח אזי ביום אסיהרהר או גבהות בטבור

מצד



Pצ D׳ , לצביתצאד
ל א׳ מצר ד מ״  3כיר אחרס סני׳ שהוא ש-רע כ

א מ  אהכ׳ כסל דכר ונמל שינא ממונוס מן מדול »
ד  טל ממחרט הוא ולכן רדס שיוכצס כרי נלילה רןרי לי

 אם אכל הראשונות כליל׳ קרי לירי דכא וז״ש שחטא*
 א׳׳א לש״ש מושה הי׳ ולא שלילה כל׳ ולא הכרח כל׳
 הראשונו׳ טל שיחחר׳ המקוכלי׳ מ׳׳ש הטרן חה ט׳ יכא
טדז רס הרהור ט״י מוליר שארם מם  ואחה שם י״ל ו

 לכלח צד׳ הזהרתו כי והם מהוגנים אינם הכרס אותן
 לא והוא צדק סטוא הטסה שאותם לו וטוב רשמים

p חי׳ למגנא תלך רט ההרהור א ט זז׳ ר נ כי חי׳  י
 לנלחי סי׳ נ״ל ט׳ הארסרטשטשו כגוף רשם משיולר

׳ וזה הסולם. ר׳ל צריק חטוא של חסירחו הי
ח יחטא לנלחי ק׳ל האשה מן שסירש ארה״ר כגנהו

ה רוחין הלילית מן 7וםול שרם מ צדק שהוא נ
 כי יחי׳ חיו נמטשיו יומר שטונ הי׳ וטסמו ולילק

מן נזהר ר׳ל נזר^ רשסים נ״א חוה p משיוליר
ם׳ וס׳ הסולם יטשטשו ת חסר נ הו  גרול שהוא הגנ
רי וז׳ש לאנרסם  אח ואחה הטונות מן קטן יו*כ של נוי

 מה ר״ל הצלח נפשך היינו לא ופשטנו חטאנו לולי
^ מן מנקשים שאנו סי׳ טי משים  מס׳ כלול צריק ש
 אומה נשמות רנוא אלולי ט לט שיממול הש״י

 הכלול שלך הנפש מלק שהוא גנהוח לנו הי* שמטאט
 :הצלח כו ולא וז״ש כנ״ל המוטח p הגרול
הד ר*ל ונכלמי׳ נושים היינו הגנ  נ

ט לא  להמורוח יטלים היינו ולא ונכלמים משים היי
ם הייט מה ופל וזיש ד מו  לארם ר׳׳ל לארם לו א״א כי מ
 לו וא״א הטונות מן גדול הוא שסגנהוח זו השגה אץ

 נלנו אומר שהוא מסר כזה חטא סל מחילה לנקש
 כחטא נשארנו אם ריל רחמיך טוז יודס ולא מסאי שלא

טח. p הגדל המררך אלא הפו  סי׳׳ז יראיך מטאח נ
 לכרך לך וז׳ש לנו. למחול לך יש לכן רחמיך פוז יוו־פ

כמט ס׳ תצדק למפן ס׳ רטאחי  שאמר המסרשים ו
 יפמוד שלא שא״ל הש׳׳י שיוצדק כדי זה כשטל שחטא
ת סי  כך הסי׳ הנ״ל לסי סכל מאוד דחוק הוא ולכאורה ננ
 וזה אנרהם מגן כמ״ש דוד מגן שיימרו שאמר מיקז

 לא ואח לי מינסו אינהו הש׳׳י לו והשינ גנהוח הי׳
 ה׳ נחנני ואמר אליהם שתדמה נכהוח תה לי מינסיח

ח פוד חס ונסר• ט נ ח ט יותר ג טי מנ  נסצמוולא הי׳
ה אלמלא כמשרזיל הש״י ננטחון קני  לזה כף טוזרו ה

ר אוחך אנסה לו סשינ דנ ה נ ח  א׳ המתג פי לו להורות ט
א כאילו ח סל נ דו ט  כו׳ ור^ט חטאתי לכדך לך וז״ש ה

ח ריל הו  לנדך לך וזו יחי. הוא רק נו מכיר אין חה נגנ
 החוטא כי ט׳ נטירך והרט ט׳

ת הו  ס׳ הזוהר חיש הג״ה רמות פינים נק׳ והוא נגנ
ם ק טג י פי  ק״ז דף משסטים והרט וזיש טילאין נ

^ י פ דוד חטאתי לכרך לן• טשיחי שמיז ריל סשימי ב

 כנ״ל נסופל מפשס יTל ונאמי כלסודר לקניה מלכא
ק וזיש נכשלנאיא לסוף כאיסורא דאי ט׳ חכ מ  חצדק ל
ה שנקה לא הוי ך קני ד נ ד  נסוסל שהמפשה ר״ל נ

 נתחלה שאחהחצדק כדי הוכרח דכחי׳ והיינו לגני׳
 לא ואם לאנוח אוחי השווית שלא דוד וינחם לסהדוחא

ח אח מחגא׳ הייתי נסוטל המסשה הי׳ אשתו שכס נ
אמר מר^ר^ והייתי צדיק שאני כו׳ י*נ מששת

ח ואחקריאח  נרנריך אמה טחה אכל צדקתך שכס ט
־ כו׳ שכסה א׳ אכן סל

א מאי אלא ט׳ סינים ל  דכר סרוח כך יראה ו
סיד והסי׳ מאמריך. ושכ לאורי׳ רקטיל חוכא
 אט״ דנר מסרח לא הזה ובמדנר .ט׳ טמון כני כחרכ
ק כי חסרת לא דכור סשיחי כטיניך והרט ר נ׳  שהוא דנ
שככל הדנורים וכל הדכור סולם לי׳ מכסי טיניך לסני
אימן דנור מהאי הסולמות אחר כהאי דוד אמר

כי כה רנוקם טיי ומתקיימים הוה כטיניך דחכנא.
הדנר. נזה ונמסין לטילא סרחץ זמינין הוו פירך דהא

וטי׳׳ז לטולם יקום אלהינו ודכר ולא לגנאי וקיימין
שלא ריל לך ויקם אומר ומגזר נטיניך וזו לון משכנא

י טרוח יראה כדברך תצדק למטן נ  את יסמא שלא ד
 לטלא יפרח לא וטי״ז הדנור כדחא דוד כו׳ מזכה

 מאחריך ושנ חהו לאמור וחוזר ואט׳׳ג הוה דמלכא
 ח״ש מאחריך ר״לןושנהדנור דהוי כיון נצטרא דהוי
מ׳ חכ מלכא קדם אמרתי לא מימי רי׳י אמר נג

את ר״ל לאחורי ומזרחי רנר לכדמא נגין לנדימוחי׳
ט לאמורי המזרחי לא הדנר אנא אמר למלכא
 לטיל׳ וסרח נטהרה אומרו הייתי ונסני נחנני אמינא

 אלם של מסה אדכר סה אל ופה איקום דלא אמר׳ ואת
ת ופי׳׳ז ספליון לפה יסרח מכנא הא ננסיונך מ

: קייס נדנרך תצדק למטן
B ט׳ הוטמאה אשר אחרי :טכ׳ל כף

 אליך ה׳ השינט כחינ
 אלץ• ה׳ השיננו כו׳ מאסתנו מאוס אם כי ט׳ ונשונה
טן מס׳ כסוף ז׳ל מ״ש הידופ פ״ד כו׳ ונשונה  נשיא גי

 ומכיא דנר. טרוח כה מצא אא״כ כו׳ אדם יגרש לא
מ נאה אמרח מצא אפיי  אמרת שמצא המגרש ממנה.והני
 שמצא נשרל והמגרש ירצה. אם להחזירה יכול ממנה נאה
ה  והלכה אשמו אח איש ישלח הן אמר הנכיא והנה הוטמאה. אשר אמרי להחזירה יכול אינו דנר סרוח נ

 ישונו ט׳ ט ואנו אלי׳ הישונ אח׳ לאיש והיחה
 אזי אשתו המגרש דאיחא הטטם ונ״ל כו׳ ואשונה אלי

 מחזירה ואם כריתות ס׳ נר!׳ ולזה ומשרשו ממנו נכרתת
א דשניק רומא אזי הו שונ' הרא א הנני  וממכר מחזיר כגו

 נדמה אזי לאיש שהיחה אחרי אכל ולשורשו אליו אותה
ה דשכיק רומא האי  לה אין ושונ השני כיאת ט״י נגו

וזה סוטמאה אשר אמרי וזי׳ש . להראשון לשונ שקנה
סכמי׳



ר,מלצביתצאצמחה
סי׳ ה אגל אדם אצל הנ ד ק ס ימי לחדש יכול ה ד עו  נ
 אליו כנסיי להחזיר ויכול קדמאה כזיווגא קלמתה כקדם

 ימינו חלש כו׳ אליך ה׳ השיכנו לאיש.ודש שטחה אן>
 נשמחס שיצאה מ״ח בשעח קלמאה כזיווגא ר״ל כקדם
 כהס וחזרה כאשם ונפח וחזר הנופח אל הנסיחה ומזרה

 מאוס אס כי לזה והצורך ס״ש הנלאנטי כמ״ש נשממם
 חן נמצא ולא מאסתנו מאוס אס הן כי סי׳ מאסתנו

 הסומלי׳ הימיס נגרע שלא ימינו וחלש השיכנו אזי כעיניו
 סלינו קצסת אס והן . ע״ש הגלאנטי כמ״ש ככיסוסא

 וחלש השיכנו ג״כ אזי כנ*ל אחר לאיש שהיינו מאוד עד
 של הכפל מורה וזה כנ״ל קדמאה כזיווגא כקלס ימינו

 ואשוכה השיגנו של הפסוק פי׳ י״ל הנ*ל וע״ל השיגנו
 משוב אלי ישראל משוג אס הססוק וסי׳ אלהי אמה כי

 קדמא׳. רוחא להחזיר יכול אני הוי׳ שס ככחי׳ ר״ל ה׳ נאוס
 ולא נשך רכיח נק׳ כו׳ כסף נשך לאחיך משיך

 ארז״ל כי מליצה כדרך לאחיך מאכל לא והל״ל אוכל
 לחונן מאי יקכצנו לליס לחונן ומרכיח כנשך הונו מרכה
 מישראל ממון שנוטל סרש״י מלכא שכור כגון רג׳ אמר
 שנ׳ מחמוטטין נכסיו ארז״ל וכן לליס גויס כהס וחונן
 למלח הא כו׳ ימוט לא אלה עושה כנשך נתן לא כספו
 . עולין ואינם מממוטטין נכסיו ברכיה המלוה שכל

 פכ״ל מפסילין שמרוויחן ממה יומר כרכיה המלו׳ אר*ש
 סקרן אפי׳ לו משלס שאינו לא שמלוה שסופו שיי

 מה נמצא מזה אוכל אין שהוא מזה היוצא מתמוטט
^ן לחכירו שנושך מי כמו הוא שלקח  שנשך מה אוכל ו

 טורף הזאכ ואוכל דורס ארי לנחש לה אמרו רז״ל ז״ש
 ואין כשיניו שנושך פי׳ לך יש הנאה מה אמה אוכל

. יש הנאה מה שנשך מה אוכל
 מ“ע כס׳ אימא כו׳ כלכ ומחיר זונה אמנן מכיא

 כמו אשור ע״ל כנמר שחל כמו להס ואהי׳ ודל
 כארי. המזכח על רכוצה האש שסימה ראשון ככיח שחל

 שמי׳ וכלאלן ככלכ רוכצה שהימה שני ככיח כנמר
 נאסר לפיכך מזימותיו כל אלהי׳ אין אדוניס לא ומשמעו

 ככל מלכות שר הכוסרי הכלג והוא כלכ מחיר למזכח
 זונה אמנן נאסר ע״כ לאנסה הלכיאה אח רוכע שהוא

 דאמחללח כלכל היא דמטרונימא נערה למעלה והדוגמא
 נולד ולכיאה כלכ ומכין כו׳ כאלו חשוג דא כל ועם

 יער לחזיר הנרכעח הלכיאה מן הנולד נמר ויש הנמר
 משום אי חזיר מחיר נאסר ולא דאממני חיומא כממשלת

 הקרכנוח שכטלו משום ואי להמירו לחזור שעתיד
מר  מכשר ושלמה .מני׳ כדרכה לי׳ וקים כמלכותו לג

 נמריס מהררי אריות ממעונו׳ כו׳. כלה מלכנון אמי
 אכיהס רצון לעשות הגליות כין כנמר עז שיהיו ס״י

.לכרכה הקללה והיפך שכשמים
 לכם נחמי טוכ לקח כי עד׳ש כו׳ אשה איש יקח

יקח כי מורה אמרה מה מפר ע״דלאריש כף•

 שדרכו מסר לאיש אשה מלקח ד כתיכ ולא אשה איש
 שאכלה למי משל כו׳ לרכה ואק אשה אחר לחזור איש של
 נקרא׳ שהמורה ואימא כו׳ מי סל חוזר מי אכילה לו

מטר וכי כמלרשיס כדאי׳ אשה  שהמוד כתו את איש י
 יחזרו שישראל הי׳ הדי׳ מן נמצא ממהקכ״ה של כמו

 כל את אכינו אכרהס קייס ז״ל וכמ״ש המורה את לקכל
 חו שנימנה עד המתינו וישראל נימנה שלא עד המורה

 ולחזור ליקח לכס שהי׳ מה לכס נמתי טוכ לקח כי
 מורתי לכס שנממיה עד הממנמס נימנה. שלא עד אחרי

ל מטזוכו אל  כמו תורמי שהיא הכחי׳ אומה עכ״ס ד
 כצאת מצא לא כמדרש וכמ״ש מעזוכו אל ממהקכ״ה של

ל עלמא כהאי כה חשמעכדון שלא העבדים  מעש׳ אל ד
 ימשל לא נכרי לעס יאמר ועד״ז . כה לחתוך קרדום
ל כה בכגדו למכרה  הוא לשמה לומד שאינו מי כי ד
 וסי׳ למכרה ימשל לא נכרי ילעס כקליפה כח מוסיף
ע כשמלכיש כה ככגדו זה והאיך  כגוד להנות כה א׳
 יום מ׳ כל מדרש על כהעמקו׳ שאימא וכמו וממון

 שיש כממנ' לו שנמנה פד ושכחה מורה לומד משה הי׳
 וכמיש וממון ככוד שרוצ' מורה שלומד מי א׳ בחי׳ כ׳

 רק וממון ככוד הוא העיקרי רצונו נמצא נהעמקוח
 שאינו די לא נמצא כו׳ כהמור׳ רצונו אח מלכיש שהוא
 וממון הסרוח ככודו שמלכיש אלא לשמה כמורה עוסק

 הכורא של שעשועי׳ כהמורה ואין אפס שהס הגשמי
 מוטכ כו׳ לשמה שלא כמורה העוסק כל וזי׳ש ית׳

 שהולד לכוש הוא שהשליא פניו על שלייתו לו שנהפך
 הסרוח לכושו אסי׳ הי׳ שלא מוטכ נמצא כתוכו מונח

 : ס״ש כו׳ מהמורה מלכוש לעצמו משיעשה
ב י ש  וכרכך כשלממו ושככ העכוט את לו משיכ ה

 קונה שכע״ח חז״ל מכאן למדו צדקה מהי׳ ולך
 צדקה משכון קונה אינו אס צדקה מהי׳ ולך שנ׳ משכון

 אלא המצות נימ;ו לא רז״ל עדי׳ש כו׳ אלא לו מנין
 והנסיון שהצירוף מצות יש והנה ישראל. את כהן לצרף
 למען דם מאכל לא וכמשז״ל מעט כהס הש״י עכדי שהס
 עריות כך כו קצה אדם של שנפשו דם ומה לך ייטכ
 מלקי יש ועוד עאכיו מחמדתן אדם של שנפשו וגזל

 וציצית חסילין כגון כהם קצה אדם של נפשו ש^ן מצות
 יש לא כי מאד כהס גדול הנסיק אין כ אעם״ ודומיהן

 כאדם שיש מצות יש ועוד נגדס. מאוונית מדה כאדם
 שנפשו ועריות אסורות מאכלומ כגון נגדם מאוונית מדה

 מצד אכל .מאוד כהן גדול הנסיון מחמדתן אדס של
 למ״ח גנאי ז״ל וכמ״ש שכהם והגנות שהגנאי אחרת
 אצל אף גדול גנאי ועריות מתוקן. שאינו דכר שיאכל

 המצות חלק אכל כ״כ הנסיוןגדול אין זה ומצד הכריות
 גדול ונסיון צירוף כהס יש וצדקות ומעשרו׳ מרומו׳ של

 כ״כ מגונה הדכר ואין ממון מאות התאווני כח נגד
כהסרק שיכוין אסשר המצומהנ״ל חלקי וכל להסאוה

להמסאר



אצמחה׳ צ ת

 מסני מסרהם הבושה מסגי נ)ו ג*א בפני בהם להמסאני
q6 מורגש בודאי הוא בצדקה אבל שבדבר הגרח  אם 0
 בודאי שהי׳ צריך נוונחו סיקר מ״מ להחסאר סונמו
 מסיומו סלק לו גוחן הוא כי הש״י לסר צדקה לו שיהי׳

 אם אך ר״ל וברכך וז״ש אדם אצל הסיקר הוא והסיוח
 הזה הדבר בגלל כי כמ״ש שיברכך סבור כוונמך יהי׳

;אלהיך ה׳ לסר צדקה מהי׳ ולך מ״מ יברכך
א  אלמנה• בגד מסבול ולא ימום נר משפנו מנוה ל

 כן סל כו׳ ויסדך במצרים היימ סבד כי ווכרמ
 לא )ימך ממכונו כי ואס״כ הדברהוה לסשומ מצוך אנכי

 לימוס לגר אמריך ממולל לא כרמך מבצור כי מפאר
 אנכי ס״כ באמ״צ ה׳ימ סבד כי ווכרמ כו׳ ולאלמנה

 סבד כי ו)כרמ אמר במצומ למה א׳ נשאלמי כף. מצוך
 בפסוק מ״ש ב׳ בכלל. המצומ בכל ולא כו׳ אנכי ס״כ כו׳
 מצרים בארן .ב׳ ובפסוק במצרים היימ סבד כי א׳

 משפנו בהנויימ סי״ז הי׳ מצרים גלומ שהסנין ואמרמי
 ממבול לא ודש לי״ס כידוס אלמנה בגד ובמיבול וימום נר
 היימ סבד כי ווכרמ וימום גר משפנו מנוה לא בוי

 מ״כ כו׳ ה׳ ויפדך שם סבד היימ סד״) ר״ל במצרים
 ה)ה הלאו שבהרמקמ הזה הדבר אמ לסשומ מצוך אנכי

 אלו וכל • ס״ש ויקהל בריס וסמ״ש נווב וסשה מקרא
 ממבוש כי סילאין או״א ונגד נהי״ם מגימ נגד הם הליס

 אמריך ופרש״י אמריך מפאר לא לסכמה רמו) )ימך.)ימ
 שלא השכמה בא שנפלו דאו״א שמאמורייס ריל שכמה
 אשר הדברים אמ משכס שסי״) אמריך ההמפארומ מהי׳
 ו)כרמ כר הבינה נגד כרמיך מנצור כי כו׳. סיניך ראו

 דבר כי הנפילה במכלימ ר״ל מצרים בארן היימ סבד ט
 אנכי סיכ מנוה מנוה יורד גבוה מגבוה הנופל
 הווהר וו״ל שכמה זו אמריך וסנין כגיל לסשומ מצוך

 וסמומה פמוח׳ ב׳ מה מפני אמר יצמק ר׳ ליו דף צו
 הוא הרי באוריימא לאממברא אמי דב״נ בשסמא אלא

 סמים דב״נ ובשסמא בהדי׳ ולאשממפא לי׳ לקבלא סמימא
 מסנורא סמימא הוא הרי אמרא לאורמא ויהך מינה סינוי

 באוריימ׳ לאממברא דימוב סד פממא ישכס ולא אמרא
 בראשהומיומ ו)״ש טכ״ל מני׳ ימנשי ולא באנסין אנפין
 לסיל וסיין מאמר אמריה בסיר שסרים בפממי מקרא

 שאומ כו׳ לבנוס הארן סל וישבמם בדיה במקומי בסרשמ
׳ צורמ א׳ צורומ לג׳ מממלפמ ב׳  כשמהסכנה ב׳ ב

 היא למנוה כשמהפכנה ג׳ נו׳ צורמ הוא ׳u למסלה
 במזמה ממהפכמ משסשהב׳ והיוצא סיש ׳n צורמ

 ב׳ אמר יהודא ר׳ הנ״ל דף הווהר ו)״ל ולמנוה למפלה
 לשמיא מד • מיירי קא מאי לון דאמיד ומד גגין מרין
 למה רמו ונ״ל סכ״ל לון וקביל אמיד וקב״ה לארסא ומד

 סצמו שמשים מי אלא ממקיימ׳ המורה אין שארו״ל
 מי היינו בהמנשא נבלמ אם ואר)״ל הנדרםמ כאסקוס׳

המממונהשלהב׳ומסמכל נגצמוכאשקוסה ואומן שפושס

 למפלס ומרומממו מגדלמו הב׳ אוי לשמים לממלה
 אי® שמשים ומי מורה אלא פוב ואין סוב ס׳ ונסשימ
 למסה ומסמכל הב׳ של סליון בגג סצמו ואומו כשמים

ט סמו ממהפכמ אדם בר בפר להמסאר  למסה ה
 יין גימ׳ ג״כ שהוא הסוב נגד י״ז גימ׳ מיס מ׳ ונסשימ

 כשמים סצמו שמשים מי היא בשמים לא שארויל ווו
 למסלה ר״ל מקרא הומיומ בראש וו״ש

 שסרים בפממי למסה שהוא ממקומו מקראנו לראש
 בסיר למסה פרו ופונה כשמים סצמו שסושה מי בסיר

ה מד  כל וושארו״ל כו׳ מאהבו שמאים ממי סד מאמר א
 אמו של שלייחו לו שנהפבה לו נוח לשמה שלא הלומד

 מה וגם סרו סל הב׳ אמ מהסך שהוא ס״ש פרו סל
 סוממין למסה בס״א וכמ״ש לו פוממין לסמא הבא שארו״ל

 אומו מסייסין לטהר הבא אבל ס״ש דמה״ר דנוק׳ המס
 שם מיש ברומ וסיין בגוי׳ גניו דטובי׳ סוב לה״ס למסנה
 להממבר ס׳ אומ רצה שלא סיש אלמוני סלוני בפסוק

 סד נשמברו ולכן הראשונים בלומומ אומממ שאר סם
 שניומ בלוחומ ס׳ האומ ונמן הסולם אבומ שפייסוה

ט׳ מורה ס׳ אומ כי  בלומוס היה ולא בגוויה גרו דסו
 לומום אבל ובגדולומ קולומ בקולי רמנו כי ס׳ הראשונים

 .בגוי׳ גני) דסובי׳ מ׳ ס״י נמקיימו שניומ
ר ו ^  למלך משל בילקוס ט׳ סמלק לך סשה אשר אמ ו

 והלו פממו סל שוסה כלב והסמיד פרדס לו שהי׳
 בגדיו אמ הכלב וקרס הפרדס מן לגנוב מלך של אוהבו

 שפשה הרסה מסשה לו להזכיר המלך שרוצה ססם כל
 שומה כלב כמה וכור המלך לו אמר מפרדס לגנוב שהלך

 בקרבנו ה׳ סיש אמרו ישראל כך בגדך שקרסו וה הוא
 וו הרסה מסשה להם להוכיר משרס״ה רצה לא אין אם

 הכלב סמלק לך אשר אמ וכור להם ואמר לביישם שלא
 היש הסנין אמרמי הלשון בשינוי ס״ש הפמח סל הסומד

 זה דבר ולהבנמ ס״ש פירושו בווהר כמ״ש בקרבנו ה׳
 אלא ממקיימים ד״מ אין שארו״ל ט״ד פשוס ס״ד אמרמי

 וארך צנוס והוי במשנה ואימא כאין א״ס שמשים במי
 וסוד לנוכנז בוה אמר לא למה וקשה סלבונו סל ומונזל רוח
 סל ומוחל למימר ליה הוי המד״ש של המירוצים לסי

 כולה המשנה סל קשה סוד דהנה וניל לנוכח סלבונך
 לדברים מוכה ט׳ ססקח אלו הל״ל נסחר בל׳ הוא למה

 ט׳ בחורה ססקמ אם לסיל כמ״ש כולה וכן הרבה
 שהדרך בוה וכיוצא כו׳ כנמר ס) הוי ט׳ לך נוחנין

 שבכאן הוא הסרן אך יומר יחפסל הנוכח הלשון המוסר
 וידוס לשמה בחורה הסוסק של וממלוח גדולומ חשיב

 וכבוד גדולה לשום מכוין כשאינו כ״א אינו לשמה שמלח
 שימסוק ח״ו יבא הגדולומ שחשיב מכח אדרבא וקשה

 שיש מדס השמיסנו שהחנא הוא הסנין אך לשמה שלא
 אינו שזה רק דחשיב מס והם בחורה לסוסק ומסלוש גדול׳

ואם בסולם סני׳ לשום מטין ושלא לשמה בעוסק רק
סכרן



ה ח מ אצ צ אלצבייח מ ה

 ממך יפדרו ל^י הה׳ל מהמטלות מעלה לשום מכוין
 אך לשמה אס כי כה תפסוק לא ולכן .הנ״ל המפלות

 מהמטלות להמר. יכול איני אם דידי רכותא מה קשה
 כה מפסוק אס הוא התירון אך יכואו אס אפילו אלו

 פצמה התורה מן משיג והפריכות ההנאה אוי לשמה
 ודפריכות ההנאה מן יומר לשמה ממה מתייחד כאשר

 דמיונות הס הנ״ל המפלות וכאמה הנ״ל המפלות מכל
 כה שפוסק שקוד׳ מפני פצמה התורה פריכות לאדספל

 תיכ^ משיג הנ״ל והמפלות הפריכות משיג אינו לשמה
ם וכאמת  לשמ׳ פוסק אס רק כאיס אינם הנ״ל המפלות נ

 ד״ת אין הנ״ל פ״ד כאין פצמו שיחשוכ אדס וצריך
 כאין וכשהוא כאין פצמו שמשים כמי אלא מתקיימים

 ר״ל צנוט והוי ווהו • הדל מהמטלות כלל נהנה אינו
ת כשאתה מפלו  צ»פ תהיה והתהוות יש ככחי׳ הנ״ל !

 נהנה שהוא דכר פל כ״א מל אינו הצניעות שמדת מאוד
 כה. צנוט להיות צריך ולכן חרפה היא שההנאה ממנה
 אין ככחי׳ כוה שתהי׳ ר״ל פלכונו פל ומוחל רוח וארך
 וכמ״א מומלו ואתה לאחר רק לך הפלכון היה לא כאלו

 לא כי לכא הככוד וסון> מאהכה למוד כפנין כתכתי
 הנין הקושיא לישראל והקשה יכא וסופו כככוד תחפון

 נפקא מה מוה וככוד הנאה להם יהיה שלא מאחר כי
 הנאה מה תמיה לשון כקרכנו ה׳ היש וו״ש מניה להו

 אין כמדת להיות צריך אס אין אם כקרכנו ה׳ שיהיה
 השגת להשיג רצו ומם .כצל פצמו מנאות לסנות שלא

 כלי כפרדס שנכנס מי כי דדוע .להנאתם פתיקיא
 ווה שלמד מה ענשושמשכמ ולפחות נפגע אוי שלימות

 כד*א כלכ נקרא ווה .המתהפכת החרכ מלהט פ״י
 פמל״ק שורש ווו יחידתי כלכ מיד נפשי מחרכ הצילה
ת .מדה נגד מדה והוא  לקכ״ל מנ״ת פ״ל עמל״ק ד
 ל׳ וכור ופי׳ הנ״ל הילקוט יכואר וכוה משם. והנאה סרס

ל .מקור  כי תשכח לא וכרון וכור כמקום שתהיה ד
 ;כמ״א כנו׳ וכרון רק שכח׳ ימי׳ לא או פמלק וכר כשתמח׳

‘שהי וטומאה קרי לשון ופרש״י כדרך. קרך
 צננך קור לשון עוד וכור כמשככ מטמאן

 שעמלק כתכ סוהר וגם טיש כו׳ מרתיחמך וספשירך
מיני גדולים ככשפי׳ נלחם  וכח דמסאכותא חרשין ו

ת היא הסומא׳  הטכפי׳ וחכמי כישא דחיויא מסטרא קדרו
 שכו יתיר׳ הקרירו׳ מכה ממית הוא הנחש שארס כסכו
 כישראל ללחום ורצו הקל יסוד הוא ופסר לחמו ספר ומוש

 כמ״ש פקכ כפ׳ ופיין כו׳ קרך אשר חמו הומ כהקרדו׳
 ;הפנין כל פ׳׳ש ופחי׳ מצינים חון שמים כידי הכל כפנק

ה י » ד  ממחה כו׳ מסכיכ אויכיך מכל לך ה׳ נהניח ו
 שארו׳ל פ״ד דוקא כהניח . פמלק וכר את

 פכילו פד״ש והוא פולמיס כית וו והנחלה שילה זו מטח׳
 לשורשם השכי' מקדושה ניטצי והוא ל״ו שיי מלכים
ח סי ם ראשית כתיכ והנה שם ו ד פדי ואחריתו פמלק ג

 לפרי הקדמה כהקליפות ראשית נקרא הוא כי אוכד
 ראשית נקרא ולכן שכחצוניות החצונה קליפ׳ והוא

 פמלק או לשורשם האומות מכל הקדוש׳ ניצוצי ונשיחוור
 ויניק׳ חיות שוס ימי׳ לא כי מפצמו אוכד פדי אחריתו

 מני כתיכ ומנה ממס שיונק החיצוני׳ מהקליפות אפי׳
 והוא אפרי׳ משורש יונק שפמלק כפמלק שרשם אפרים

 יסוד הוא כנימין כפממך כנימן אחריך כנ״ל יסוד כחי׳
 האומו׳ מן קדושי׳ הניצוצי׳ מלקט הוא כעממך דנוק׳
 אלהיך מ׳ כהניח והי׳ וו״ש כנ״ל ממנוחה אל הנו״ק לרחם

 סכיכותיט הנקרא מהקליפו׳ ר״ל מסכיכ אויכך מכל לך
 השכח׳ כי . תשכח לא פמלק וכר את תמחה פי״ו או

 פמלק אחיות פ״י ווה שכחה לשון הנשה מגיד כאה
 תשכח לא או פמלק וכר את כשממחה ולכן כנ״ל כנה״י

 לשמן ד״ת שנמשלו שארו״ל ופ׳׳ד כלל שכחה יהי׳ לא
 ולכן מורה דכר יוצא כנגדו כטל דכר כו שנכנס כיון

; תשכח לא המכטל כיטול אחר

ת ש ר א כי פ ב ת
י ת ל ג הר Tאלה לה׳ היום ה  ו״ל פ״כ פ״ט qד סו

פילא׳ חסד דכגין ולאודאה לאחואה דכפי׳
 דחסד מסטרא דאתי לכהן דא אמר כו׳ מאי לכל וכה
ך כמשנה משה וו׳ש כו׳ אלהיך לה׳ וו״ש אלהי לה׳ ר׳  מו
 מכואר ווה אלוה לו שאין כמי דומה כחיל הדר כל פ״ד

: כמיא ממיש
מי ר  וה׳ פוכוני ואמי אכי כי כתיכ כו׳. אכי אוכד א

ד יאספני  אכא דאית כמא סומר שכתוכ ע׳
 משתלשל ומשם לנשמתא ואמא אכא אית כן לגופא ואמא

 שלו וכינה החכמ' פווכ אדם ואס לאדם וכינה חכמה
 חו״כ אותו פווכי׳ אוי טוה״ו כהכלי נפשיותיו אס ומסור

 מסיוור ומאספו ישראל נדחי מקכן שהשיי רק שלו
 כו׳ אכי אוכד ארמי פי׳ ופדיו יאספני וה׳ וו״ש הנפש

 כשכיל אלא מפולס נכרא לא שארו״ל ככורים שהפח
 ישראל כשכיל אלא הפולם נכרא לא ואחו״ל . ככורים
 פלו שישראל המחשכ׳ כי א׳ פנין הוא ראשית שנקראו

 המאכד והפנין ככורי׳ פנק ווה ככור נקרא הוא כה
 כל שארו׳ל כמו הרוח גסות לאדם הטוכה המחשכ׳

 אכי אוכד ארמי וו׳ש ממנו מסתלקת חכמתו המתייהר
 שארו״ל כמו לשמים א״ע שמרים הרמה לשון ארמ״י

 היינו אכי את הוה לשון אוכד ווה כו׳ היא כשמים לא
ד החכמ׳ כחי׳  לו. שנותנין מ״ה המאכד שוטה איוה פי
ה חו״כ והוא  הארמי לכן לכ את יפקכ ויגנוכ ועד״ו מי

 וירד .ה׳ כדרכי לכו ויגכה כמיש לה׳ לכו שיגכה
 כמשארויל מחכמה חוורת ושפלות הירידה ופיי מצרית׳

 הקכ״ה כו חוור ואס משפילו הקכ״ה לכו הגיס ואם
 גדול לגוי שם ויהי מפט כמתי שם ויגר ודש מגכיהו

: ופצום ״ ט
ושמחת



אה׳ צמח ב יצכיית
ת2ח ח מ  אלהיךולכ״מך ׳0 לן נתן אשר השוכ ככל ז

 ע״ד נ״ל • כקרכך אשר והגר והלוי אמה
א אי.  מסיו חכמה ימן ה׳ כי וו״ל ע׳ דן£ נדה כמס׳ ל

 למכדיו סעודה שעשה כ״ו למלך משל חיי.ו ר׳ מני
יו לא! ומשגר :  דאוריימ׳ מזוצא ווו עכיל שלפניו ממה ,

 מחי׳ החכמ׳ כי מפיו חכמה ימן ה׳ כי ווהו כווהר הנו׳
מ והענק כעליה אמ ד  ממאכלו לו נומן שהמלך עכר ע
 העכד אוי ממש מפיו סועד עצמו שהמלך הפרוסה מן

 qא המאכל. מן שממענג ממה יומר כוה וממענג שמח
 אצלו כלום אינו מ״מ גדול מעדן הוא לכד המאכל שגם
 מקכל וכוה כרל מפיו טמן שהמלך ההוא המענוג נגד

 נמשך ווה המאכל מן חיומ שמקכל ממה יומר מיומ
 ומכיר חכם שהוא מפני להעכד
ה לו נמשך ועי׳׳ו המלך. גדולת  המכמ׳ ואומה הג׳
 מגדולת שיכי׳ אם אכל ההוא המכמ׳ מן חיות

 שיקרים צריך המלך גדולת מכיר ואינו סכל הוא העכד
 שמקכל קודם לו התענוג אצלו חשוכ אין המלך
 ווהו ה׳ מפי חכמה הוא שלו החיות רק לכלום ההוא

 יראת חכמה ראשית חכמת׳ יהי׳ ווהו לכד המאכל מן
 הקודם כל וו*ש ה׳ שמשיגין לחכימין ריל לחכימין

 לחכמתו יראתו חכממא להון יהיכ המלך גדולת
 ר״ל ממקיימ׳ חכממו החנימן הם כעלי' אמ להחיות

 לו נותנת חכמתו נותן היי אם אף לסכלים אכל
 והעמדה וקיום חיות נמשך חיות סום אץ מסי^ להם
 ה׳ מסי שאוכל מה מיכלא מוונייהו לוה מוה להם

 כנ*ל לא כי הססוק סי׳ והו ומישמי׳
 כי האדם יחי׳ לכדו הלחם פל
 שהש׳י החכמ׳ מן סי׳ האדם ימי׳ ה׳ פי מוצא כל מל

דו האדם יחי׳ ה׳ פי וממוצא מפיו טמן ע  לחם נקרא ו
 שארויל ווה חיים מלך פני מאור שמושפע מפני מפנים
 ולהיפך צהוכר ופניו שכס הי׳ כפול מגיע שהי׳ שלכהן
ת כל סר סל ‘הי וסרעכ א  הרכה אוכל שהוא ^ ה
 הפני׳ סל הוא השכיע' והכרכת הפנים. על סי׳ הרפכ

 כו׳ חיים מלך פני מאור נשפע כי הפנים למס ווהו
 הם׳ דאדרכ׳ קשה הוא והענץ הטוכ ככל ושמיומ ווהו

 דהאי כנדלין ככסוסין לשמוח לאדם שאין כ׳ יראים
 שהעיקר ריל אלהץ. ה׳ לך כמין אש״ר לי׳א • סל«א

 אלהיך ה׳ לך שנתן שוכימ מה הסוכ׳ ככל יהי׳ השמחה
 כחו׳׳ה סד*ש לכימך כנ״ל מסיו חכמה ימן ה׳ כי ס*ד

 ח׳׳ש ע׳ש כיכ המפרנס הוא שיהי׳ כטוח אדם אין כי
 “את־ שתהא כנ״ל כו׳ לך נמן אשר הטוכ ככל ושממת

ל אמה ולכימך ווהו כ*כ המפרנס  הש״י נמן לך ד
 וגר הלוי וגם . כ*כ מפרנס שאמה ר׳׳ל אמה ולכיחן

 .שלך השמח׳ עיקר יהי׳ וה המסרנסן אמה כו׳ אשר
 עושה ואמה המשסיס שהוא לכוראך ממדמה אמה וטייו
שאר וכן כו׳ קטנים כניו המפרנס וה עמ ככל צדקה

מי׳ וגר כלוי צדקה  . וולם ולא אצלך השממה ואת י
דו ע  אוכיר ה' חסדי סיא קפיטל כישעי׳ פסוק יפורש ו

ת  הסוכה כל כסל פי׳ ה׳ גמלנו אשר כל כעל ה׳ מזלו
 :ית׳ וכגדולמו כככודו ה׳ גמלנו אשר היא . הכללית

ד בארא ס  ה׳ מהלות אוכיר .שוכימי כמה .ה׳ ח
 אשר כל כעל כ*כ גדולים האלו והחסדים

 לכדי שאני מה גדול הוה החסד כן ככלל לכל ה׳ גמלנו
.ה׳ מהלות להוכיר וכימי

א  כרכות כגמ׳ אימא שכחתי. ולא ממצומיך עכרתי ל
 השם הוכרם כה שאין כרכה כל רכ אמר מ׳ דף

 מלכומ כה שאין כרכה כל אמר יוחנן ור׳ .כרכה אינה
 לא דמר׳ מסמכרא דרכ כוומי׳ אכיי אמר כרכה אינה

 . מלכרכך עכרתי לא ש^חמי ולא ממצומיך עכרמי
 לא ומלכומך שמך ואלו עליו. שמך כיר1מלה שכחמי ולא

 הוכרת אמר שם אצל ל׳ שינוי לדקדק ויש עכ״ל. קתני
 ק׳ ועוד מלכות כה שאין סמס אמר וכמלכות השם

 ומלא הכרכ׳ על עכרתי מלא דייק האיך הכריימא על
 כה אץ אס ק׳ ועוד איפכא ולא השם הוכרת שכחתי
ז כרכה אינה השם הוכרת  מלהוכיר. שכחתי לא אמר מ

 עכרתי ככלל והוא כרכה ואינה השם הוכרת שכח הלא
 וכור מגל׳ כמס׳ כור1 אצל שארו״ל ע״ד ונ׳׳ל .מלכרכך

 הרי תשכח לא אומר כשהוא כלכ אלא אינו או כסה
 שכמכמי ע״ד הטעם ונ״ל .כסה וכור וממ״ל אמור כלב

 שנופל ויש הדעת מנפילת הוא שכחה ששורש לעיל
 הסוכדא אל הדעת מן נפילה ויש הדכור אל הדעת מן

 שלא כפה. וכור למודים ב׳ 7י5 ולכן .למעל׳ כמכר
 ראה כנ׳׳ל העוכדא אל הדכור ומן הדעת מן נפילה יהי׳

 ו^:שר הפה כהרגל מהי׳ שהוכירה רק ונוכר מעשה
 ואץ הדעת כשנחת היא ואספ׳׳כ הפה כהרגל שמהי׳
 שיהיו כלכ אפי׳ תשכח לא צריך לוה .כלל כלכ הדכור

 פל רגל לא כלככו אמת ודוכר ודש . שוין ולכו סיו
 כחו׳ס סדיש שדל אלו דברים ב׳ המשך סנץ לשוט

 בסשוא׳ שוי׳ והלשון הלב שיהי׳ שלם כלכ אלר\׳ שייחוד
 בלשונם הרבה בה שהרגילו ייחוד אנשי ויש אחת

 התימה ממלות אצלם שכה אשר עד תמיד וכמלורם
 שיסבירו מה אממת להכין מחשכמס טל מעלים ואינם

״ ט׳ וכעצלית הסכלות מפני לשונם מל  משער בפיב עי
ברטנ הן דברים כמה יש וה ובדרך הייחוד ההן  4מפל

 אומר האמת אחד דהיינו .בלבבו אמת ודובר וו״ש
 מוציאה וו ובממשכ' ברכ״ או מפל׳; או כלבבו מחצה

 לשוט פל רגל לא ווהו ההרגל סל הדכר מניח ואינו בפה
ל .שם הוכרת בה שאין ברכה כל בכאן ודם  אף ד

 ובדעת שלם בלב בהש״י בו נוכר לא אם השם שאומר
 ור^אי׳ הוכרה לשון דנקט ווו ברכה אינה .כניל

 שוה בפה מלברכך ריל מלברכך עברתי לא מברייתא
ט וא*מ בשב שהוא ואף בפועל עבירה נקרא מי

היא



אה׳ צמח ב לצבית
vס מל «ל1כמשאר בפוטל והשימה מגירה נקרא ״ מ  הנ

 נמצא ממטצל וסרש׳׳י פושט לי׳ דקרי׳ באפרונה גה״כ
 גם ׳׳ש1ו פשיטה נשיא דשמיא במילי הטצלוה כי מזיק

 גוזל רזי׳ל וז״ש משמיה לאיש הוא אח במלאכתו *תרפה
 וכל משמית לאיש הוא מבר פשט אין ואומר ואמו '?יו

ה  וכנסת להקכ״ה גוזל כאלו ברכה בלא הטוהיז מן *הנ
 קנך אביך הוא הלא שנא׳ הקביה זה אביו שראל.

 והטנין ט״כ אמך תורה תטוש ואל שנא׳ כני׳י זו אמו
 להטריח כבודו שאין שבו הרוח גסות מן בא הטצלוה ̂י

ט ״  מצלות זה כי פשט אין ואומר ואמו אביו גוזל וז״ש ׳
 שורשה הטצלות כי פשיטה הוא ובאמת פשיטה א‘

 מבר לזה כידוט השכינה סילוק שגורם הרוח 'יגסום
 ישראל את שהשמיה נבט בן לירבטס משמית לאיש .יוא

 מפני רק בט׳׳ז טטה לא ירבטם כי שבשמים לאביהם
 זה. כן מדרז״ל כידוט לרגל יטלו שלא שבו הרוח ״סוס
 בהרגל הברכ׳ שברכתי ושית מלברכך. טברמי לא ח״ש

 במו״ה כמ״ש הטצלות פשיטת ג״כ וזה בלב ולא לבד הלשון
 שהמתי ולא לז׳׳א • הטצלות הסכלות מפני בלשונו הנז׳׳ל

 אומר כשהוא וכמש׳׳ש הלב זכילס טליו.יר״ל שמך מלהזכיר
 טל שכחתי לא כאן גם דרוש אמור בלב הרי תשכח לא

 בפסוק שכתבתי ט׳׳ד כו׳ אביו גוזל ומ״ש .הלב זכירת
 בכאן הטנין כן ט״ש בי פשטו והם ורוממתי גדלתי בנים

ל  מפני פשט אין שזה ואומר ואמו אפיו את «וז
 שמתטצל היא הפשיט׳ ובאמת לפרנסו ואמו אביו שמחויבי׳

 וכ״י בקב׳׳ה וברכה שפט מרבה הברכה ט״י כי לברך
:כידוט

, קדשיך מממון השקפה כל ארז״ל ט׳
 כח שגדול לטובה שהוא מזה מון לרטה

ת  הטנין טכ״ל. למדהיר מדה׳׳ד שמהפכים טניים מתנו
 ט׳׳ד נראה ואיט בדבר רואה שאדם מה נקרא השקפה

^ ש  והם אותם ראה שאפימלך המלון פטד אבימלך וי
 והם פ״א טל השקיף משמים ה׳ וזהו אותו ראו לא

 כולו אלהי׳ דורש משכיל מיש וז׳׳ש ית׳ בו רואים אינם
 הסתרת טל שמורה לרטה השקפה לכן כו׳ יחדיו פג

 מיי׳ מלך פני באור כי אסתיר הסתר ואנכי כמ׳ש פני׳
 הרטה להרא יכול מי׳ לא א״ט מסתיר סי׳ לא ואם
 והטני בהטני רואה שהנותן מניים מתנת כח גדול אבל
 היא ההשקס׳ זאת נמצא באפי* לאסתטלי ופהית מש

 מסד וז׳׳ש דלטילא אתטרות׳ דלתתא ובאתטרות׳ סובה
 שהאמת טבור הטני נקרא אמת פי׳ כו׳ נפגשו ואמת

 ו’ 3פג השקר הטשיר כן ולא ם b מגרמי׳ לי׳ דלית אמו
 נפגשו. ואמת מסד כו׳וז״ש ידי וטוצם כחי שאומר במה

 צדק אזי מאמת פפל וטני ממסד בטל משיר כשפוגשין
 מדת מחבר הוא הטושר שטושה הצדקה .נשקו ושלום
 כידוט. צדק״ה ונטשה הצדיק שהוא השלום למדת ר^דק

בהצדקה שמכוין דהיינו .נפגשו ואמת מסד יאמר או

קפב!
 מצפה שאינו המתים טם שטושים אמת של חסד לטשות

 לשוס מכוין ואינו כמת משוב והשני גמול לתשלום
 תצמח מארן אמת כנ*ל נשקו ושלום צדק אזי פרס קבלת
 אותם מהשמקפרי׳ הוא המתים טם שטושין מסד דהנה

 ידי שטל הטיקרית הפטולה וזה תכריכין להם וממנים
כיןטתידן המתים בתחיית לחיות יזכה הקבורה  והמכרי
 תצמח מארן אמת וז״ש בלבושיהן שיטמדו צדיקים
 נמצא מארן מן לצמוח טתיד הנ׳׳ל אמת של שהחסד

 הארן מן שיצמח טד מזה במסד מסתכל איננו הזה ממת
 המסד רואה לבד המסד ופטל ממסד את וישכיל יכץ
 גיכ נשקף משמים וצדק טי״ז לכן הנ״ל השקפה ט׳׳ד

 מדה״ד שמהפכים טניים מתנת כח גדול וז*ש לטובה
 למדה׳׳ר מהפכים הם מדה*ד שהיא שצדק למדה״ר
 אמזה בצדק אני וז׳׳ש לחיים צדקה וכן צדקה מצדק ונטשה

 מדת שבו לראות א״א הצדק שבמדת אף ר״ל פניך
 כנ*ל למדמ״ר מהפכו שאני ט׳׳י מ״מ .כרל ההשקפה

:פניך אחזה
ץ0מ ן  מטון אהבתי ה׳ טיד כו׳. השמים מן קדשך ע

. בימך י  אלהי מטונה שארז״ל ט״ד והטנין נו׳
 מטון זזו מטונו הטולם ואין טולם של מטונו הוא קדם
 ים׳ בצמצומו הוא שממולם והיינו .כו׳ לנו היית אמה
 קדמון קדם אלהי וזו כ׳י פטצמו שפינה פנר במקום שמו
 פו שוכן שהוי׳׳ה השכינ׳ נקרא ה׳ ובית הקדמונים לכל

 הב׳ צמצום נמשך ומזה בממטון הוא מבית נמצא
 ויטט וטד׳׳ש ארון בדי ב׳ בין שכינתו מצמצם שהקב׳׳ה

 ונטבט טולם של מקדמונו טנוה במי׳ מקדם בטדן גן ה׳
 במטוט שהשמחה וז׳׳ש מהשתלשלות בכל זו מנוה מדת

 כד*א הטנוה ממדם הנמשכת השמח׳ שורש משם ט
 אהבתי ה׳ וז״ש להש״י האהב׳ נמשך ומשם שממה זלטנוים

 כ*י צמצומך ר״ל ביתך של המטון היינו ביתך מטון
 מולם של מקומו הוא ט׳׳ד ג״כ .כבודך משק ומקום

 הוא והמטון .הכבוד בו ששוכן פנוי המקום הוא כו׳.
 משקיפה וז׳׳ש מסובבי׳ והמחיצות מבית של הכתלים כמו

 טליונה מדרג׳ הוא משמים .השמים מן קדשך ממפון
 קדשך ממטון שהוא טנוה בבמי׳ למטה טצמה שמשפיל

 שמשטלין פ׳׳י למדה״ר מדהיד סכים שמה הצדיקי׳ ט״י וזה
 ומשפילין במדה״ר. רק בדין להם מגיט שאין לומר טצמם
 אזטיר קביה גרמיה דאזפר ומאן טניים למתנת טצמם

• במ״א וכמ״ש טמי׳
] ך  טקב בפרשם לטיל טיין .כו׳ היום האמרת מ׳ א

 כל ט״ש כו׳ אלהיך והוא מהלמך הוא בפסוק
 ולשם לתהלה וז״ל פטה״ט שכתב ט״ד טוד ונ*ל הטנין

 לשם ומהלל׳׳׳ משבחי׳ שישראל מה כלומר כו׳ ולתפארת
 להיו׳ הקב״ה טתיד דאמרינן והיינו לתפארת להם הוא

ת שאומן צדיק כל בראש טטרה מ ס ה שמטטרין ט ט ק ה  ל
שהוא במה תהלמך. וזהו טכ״ל. להם מחזירה בתפלתם

אלסיר



לצביתבאדד צמח
 מגזרה המל׳ כי .מ׳ האמרה האנ״ע וזיל כרל אלהץ
 אלהיך שהוא שיאמר עד הישר עשיה כי והעעס ויאמר

 סגולה לעם לו שההי׳ שאמרה עד לך עושה הוא גם
 עכיל פעלי׳ לשני יוצא פועל האמרה מלה מהי׳ והנה
 וידוע השכל הממהלל ימהלל כזאת אם כי כמיכ והנה
 יראם בי׳ ראיה וז״לכלמאן המקוני׳ הקדמה ע״ד אוהי

ה ובי יחהלל ה׳  איהי אלא גרמי׳ לשבחא לב׳׳נ לי׳ אי
 ל׳ .ימהלל בזאת אם כי וזהו עכ״ל ה׳ קדם משובח

 יוצא פועל לשון הממהלל .כנ״ל משובח דהוא נפעל
ל לשני ד  משבחו ומה ומשבמו מהללו שהש״י גורם שהוא ו

:אומי וידוע הש&
י ״  עיקר כי אמפאר בך אשר ישראל כמיב עד״ז א

והמרוממו׳ העובו׳ במדומיו הש״י של המפארומ
 ג״כ בהן שיש ישראל בפני רק להמפאר יכול אינו וזה
 הפוך שלבם גוים ולפני לב ישרי והם האלו המדומ מן
ל .בך אשר ישראל וזה בזה להמפאר יכול אין  ד

דז במדומי אמפאר שבך. במדוה ע  לפאר הצדיק יכול ו
ה במדומיו א״ע ס סו  הש״י שיפואר כונמו שמהי׳ רק ה

מ׳ עי״זבמדומיו  באיכה וז״ש כלל עצמו כונס בשביל ולא י
ק משמים השליך  מפאר׳ שע״י פי׳ .ישראל מפארמ א
 משמים השליכו זה עצמו בשביל א׳׳ע שממפאר ישראל

 לפעמים כי בשמים נשר דרך בהעמקומ שב׳ וע״ד לארץ
 שהי׳ ואפשר מס מפני יודע ואינו ממדרגמו נופל הצדיק

 ל׳ נשר דרך וזו ומסיד ועניו צדיק שהוא בלבו מהגאה
 שלבו מי בשמים. שארז״ללא ע״ד בשמים ונפילה נשירה

 ממדרגמו. נפל ולכן שמים כמו רם שהוא עליו ממגאה
 הממהלל ימהלל בזאת אם כי וזהו כו׳ ארץ משמים השליך
ל .השכל  שהוא שמבינים • וגדול סוב בשכל שממהלל ד
 ההלל וזהו להש״י שמהלל רק הוא כן לא אבל א״ע מהלל

 רק ויודע שמכוין ריל אומי וידוע . השכל הלל הוא
:א״ע ולא אומי

י ׳ ׳  אשר ישראל מהלמך הוא בפ׳ עקב בפרשה עד״ש א
 אן .אפאר בך אשר הליל ולכאורה אמפאר בך

ל  מהפאר שאמה כלומר ע״י שבךההמפארוה ישראל ד
 וזהו ממני נפעל שלך והמפארוס בי דבוק שאמה במה

 לפאר הש״י בשביל שיכוין הנ״ל וע״ד .ע״ש אמפאר
ל נפשי ממהלל בה׳ וזשיה כנ״ל א״ע  המהלל ה׳ בשביל ד

 השכל הממהלל כנ״ל ויפורש כנ״ל א״ע כלומר .נפשי
 וידוע אבל .עצמי על שאומר בחכמה שממהלל כלומר
 המשכה ל׳ והאמירך האמרה רש״י וזיל כנ״ל אומי

ך מאלהינכר לך הבדלמי והבדלה מל  והוא לאלהים לדו
 והוא סגולה. לעם לו להיום הארץ מעמי אליו הפרישך

 ונ״ל .עכ״ל און פועלי כל ימאמרו כמו מפארם לשון
 נבדל פי׳ קדוש כי מ״מ קדוש המקובלים קראו שלכן

 בדבר א״ע מפאר בודאי מה א״עבדבר מפאר שהוא ומי
וזו אנשי׳ מכל ההוא בדבר מובדל והוא בו רק שאיננו

 נכר מאלקי לך הבדלמי זיל רשיי שדקדק וזו קדוש ענין
ח מסמי אליו הפרישך והוא לאלהים לן להיום א ׳ ה  מ
 דברים משאד מובדל שהוא בדבר נופל הבדלה שלשון

ם׳ והוא מילי בכל  ההבדל במכלים הדברים מכל נבדל י
ם לשארי ששוה בדבר נופל והפרשה בד  צדדים בכמה ד

 וו*ש כד הפרישך והוא וזו מהם מופרש שהדבר רק
ד מביאה פרישוה מז״ל מיס וקיל. קדושה לי  פירושים ו
 האמרה ה׳ אה זה בדרך הכמובים המכם ימכן הניל
ל ה׳ ה׳ שאמהממפאראה ד ם ע ל  שזכימשהוא מה רי

 וללכה שזכים במה גם אלהים לך להיו׳ וזו אלהיך יקרא
 ז&ין ע״ד בקולו ולשמוע כו׳ מצומיו ולשמור בדרכיו

 ;כו׳ בכל,יומא מלעילא קלא למשמע דזכאן צדיקיא אינון
ך  שגרמם פד במעשך שזכים האמרם ה׳ אס יאמר א

ה׳ לו  יוצא פועל האמרה ומלס בך ימפאר שהוא י
 פסוק פירוש הנ״ל וע׳׳ד י האביע כמיש פעולים לשני

 לאלהים־ריל לסיומלך כנ״ל כו׳ ימהללהממהלל בזאה
 בעצמו הדבר הוא כ״י בך ממפאר שהוא ההמפארומ

ס׳ שמא עיי נמגלה אלהים השם כי • לאלהים לך הוא  י
ס כידוע בברואיו עצמו להמפארוה רוצה  • לך גורם ג

ש בדרכיו. וללכס ד  אמפארשע״י בך אשר פי׳ לעיל ע
ה׳ הוא בישראל וחנון רחום שהמדו׳  אלו שהמדו׳ י

 במשלי שב׳ וזה • כו׳ בזה מהפאר הוא בו בשלימוס
 שהוא בהבן ממפאר שהאב אני גם לבי וישמח בני חכם
ם וז״ש מכם ג״כ הוא דאבוה׳ כרעא שברא עיי חכם  ג
 ומצומיו חוקיו לשמור לך גורם הניל ההמפארו׳ גם אני

ס כי ומשפסיו מי  א׳ בדבור ושמור וזכור • נר!׳<זכור ה
ח כי בקולו ולשמוע נאמרו ה׳ הקול הוא המי  נןילו1̂ ו

 דקביה ספילין שארז״ל ע״ד סגולה לעס לו להיוה היום
 .כו׳ בארץ למוד גוי ישראל כעמך מי בהו כמיב מה
 לו להיו׳ גודם הזאח והמפארה בנו מהפאר שסוא ריל

׳ • לך דבר כאשר סגולה לעם  לו היו שלכאורה פ
ד לנו אלהים שהוא מה להמפאר  המלאכים שאומרי׳ עי

אי הוא אך .כו׳ ישראל אלהי ה׳ ברוך מפ  לן שיש מ
 והייהם וכמ״ש בשסלך ר״ל לך דבר כאשר סגולה עם

 דיל . לי ודודי לדודי אני ע״ד והענין סגולה לי
ל. אלהים לנו שנהיה בשביל הוא שלנו שהמפארומ פ  כ
ע•' לעם לו שצהי׳ בשביל השיי וההמפארו׳ ם הוג ל  סגו
ל מצומיו כל ולשמור .לנו גורם הלז ההמפארו׳  אפי׳ ד

 מחמה . המלך גזירה שהם הנ״ל והמשפסים המקים
 כאלו נשמור . סגולה עם אומנו שקורא האהבה גודל

 וגם מצוהיו כל וזהו כידוע מבור ל׳ שהוא מצומיו הן
 כי .פשה אשר הגוים כל על עליון ולממך לן יוגרם

לי אמר ארזיל כבר מע נחח הקב״האין עד ה״ או ב מ  רו
ל ״ למהלה • רוח נמח הוא שההממורומ  שיהללוך ד

ש על ימרו בנד ועדיש ולשם לכך שזכיס האומו׳  מי
׳ לעצמו קנס סוב שם קנה רז״ל מ״ל באריכו׳ עיש ט



ממגלצביתכאצמחה
 דכר והשם .איור דבר אחה ולא .שם יר\ו שמצמוחיך

 שתהיה ולתפארת .כמ״ש שם דוד וישש וט״ד אחר
 וזהו .כנ״ל פו' הסרישך והוא רש״י וכמ״ש מהם מופרש

ס ולר\וחך .כג*ל פרישות  .כרל קחשה הוא קדוש פ
 פד וקדושה הבדלה בגדר הטמים מכל מובדל שתהיה

 קדושים לי והייתם פרש״י דבר כאשר .כי*ל האחרון קצה
 מפני כנ״ל בשבילך לך דבר כאשר אמר שלמטלה ריל
 מכל מובדל טנין שהיא קדושה לגדר טדיין זכינו שלא

 והייתם ההחפארו׳ והיה . וחהלחם אדם בני תוטלח
 שנזכה טחה אבל כנ״ל לחהלה להם ולחוטלח י סגולה לי

 מוטלת שום לנו ואין .כנ׳ל מובדל טרן שהוא לקדושה
 ישוטחנו וישוטחו חוטלחינו הוא יח׳ חוטלחו רק מופרד

ל קדושים לי והייתם וזהו  כאשר וזהו כנ״ל בשרלי ד
 .כדלטיל לך כאן כתיב ולא דבר

ך ר ד ב  אל בירמי׳ הנ״ל דקרא רישא לפרש יש זה ו
פ׳ לטיל טי׳ כו׳ בחכמתו חכם יתהלל י

 מדטחו ומבין חכם הי׳ אא״כ בטנין שם מ״ש רקהל
ל בחכמתו חכם יתהלל אל וז״ש * ס*ש  יכול שלא ד

 רק אינו שהוא כיון כנז״ל בחכמה מכם שהוא להתהלל
 ט״ד .בגבורתו גבור יתהלל אל וכן כמ״ש החכמה

 גדול בתקוני׳ מ״ש וט״ד בגבורה גבור שהוא הנ׳ל
 דבר הן והוא ההוא הגבורה כי בגמר׳ וגמר בגדולה

 איזהו רז״ל טד״ש הוא והבחי׳ הלול בו שייך ואין א׳
ל אדם מכל הלומד חכם  כנ״ל בחכמ׳ מכם שהוא מי ד

 ומתלמידי בנפשו ומקיים כנ»ל והבטל הפוטל הוא אזי
 אפי׳ ריע אדם מכל הלומד וזה ט׳׳ש כנ״ל מכולם יומר

 החכמ׳ כי הבטל הוא בהם הפוטל שהוא מתלמידו
 טוזי ה׳ הפסוק וכ״פ א׳ דבר והחכמ׳ והוא בו טצמיו'
 הגבור׳ אין נמצא כו׳ הכובש גבור איזהו וכן וממוזי

 הלול שייך ואין א׳ דבר והגבור׳ והוא ולחיז ממגו יוצא
 השמח טשיר איזהו ט״ד בטשרו טשיר יתהלל אל בטצמיו׳

 הלול בו שייך ואין כדל א׳ דבר והשמח׳ והוא בחלקו
ד יגד והטנין ד  שאין לחם לחכמים לא כי מכמה. נגד ח
 זהב משם כי הטושר לנבונים ולא לו חוצה הוטל הדביי
 לו חוצה פוטל הדבר אין בבינה מבין וכשהוא יאחה

 פוטל איננו בגבוד גבור כשהוא המלחמה לגבורים ולא
 כי כנ״ל יתהלל אל אלו בג׳ ג׳ נקש ולכן לו• חוצה

 הפ׳ י״ל וטד״ז ט*ש לטיל פי׳ כמ׳ש יתהלל בזאת אם
ל משא לבדך ולצח לך חכמת חכמת אם  חכמת אם ד

 חכמ׳ מקרא טצמיוחך כי בהחכמ׳ נכלל בכלל אחה הרי
 בכלל. א״ט שחכמת לך חכמת וזה בחכמה. חכם כנ׳ל

 להם מה וחכמת ט״ד ולצח.
 אין ט״ד או הג״ה לבדך כלו' להם לו חשוב׳ שאינ׳
ה טמך נושא החכמ׳ ואין משא. ד ק  חכמה נותן ה
 חכמ' בו שיש למי אלא בחכמ׳ ולא ימותו פי׳ וטדיז

חכם יתהלל אל וז״ש ומבקש׳ ואין מכמה לן בקש מו

ש במשאו. טמו שמשא כדי גבור וכן בחכמתו מד  ו
ץ רישין דכל במ״א הקודמת בגבורתו ז  בקדש גי

 וז״ש הגוןז טם טסק להם ואין זרוט בטל ונטשה
מ׳ בפי׳ לעיל שהוא עד הרכה ואוכל  סגוף מוליכין הג
 ; וע׳׳ש הראש אצל בעופיו עשיר וכן גבור

;כו׳
) ד ל א  ואלה .גריזים הר טל העם אח לברך יעמדו ו

בברכ׳ לדקדק יש עיבל בהר הקללה על יעמדו
 כתיב בברכ׳ עוד הקללה• על כתיב ובקללה לברך כתיב

 אנכי ראה בם׳ עד״ש כו׳ בהר כתיב ובקלל׳ ט׳ הר על
 והשבות היום וידעת הזוהר ע״ד כו׳ היום לפניכם נותן

 שמה מד דאינון למינדע אלהים הוא ה׳ כי לבבך אל
 פמדא בהו וליח מד דאינון דהוי׳ ושמא דאלהים

 יום ומקר ערב ויום לילה דאיהו היום מן זאת וידעת
 לבבך אל ידעת אמה יומא מן היום וידעת וז״ש א׳

 לבבו׳ ב׳ ואינון לב אקרו ואינון ויצהיר יצ״ש דאיסו
 שהוא היום לפניכם נותן אנכי וזיש ע״ש. כו׳ חר ואינון

 וקללה. ברבה נמשכו זה מן ושמאלא ימינא ולילה יום
ל . אלהיכם ה׳ מצו׳ אל תשמעו אשר הברכ׳ אח  ד

 מצו׳ אל ומ״נ מיד שחהי׳ לייחד לי השמעי ל׳ משמעו
ה לייחד אלהיכם ה׳ ד  מצוה אנכי אשר • ושכינתי׳ ק

ל היום אחכם  לכס ומייחד מצוה שאנכי הייחוד בכח ד
 ראה בם׳ לעיל עי׳ כו׳ והקלל׳ ושמאלא. ימינא היום
 אל משמעון אשי הברכ׳ אח מ״ש הדקדוק על ט״ש
ל כו׳ מצו׳  ט״ש משמעון אשר הברכ׳ אח מכיר בזה ד
 אמר שלא מה והקללה ידוקדק וטד״ז באריכו׳ מ״ש
 ממ״ש ההיפוך מהי׳ שהקלל׳ ידוע כבר כי הקלל׳ ואח

 הקלל׳ מהי׳ כו׳ משמעו שלא בשביל וכי ש׳׳ח אך בהברכ׳
 הוא לך הידוע והקלל׳ לז״א הוא מעש׳ ואל שב הלא

 הדרן מן וסרתם אוי .כנ״ל משמעו לא אם כי עבור
 שסר קודם כבר כי היום כאן כתיב ולא כו׳ אנכי אשר

 נסתלק כבר ה׳ מצות אל שמע שלא ע׳׳י רק הדרך מן
 אשר אמרים אלהים אחרי ללכת . מהם היום הייחוד

 הנז״ל היום וידעת מן ההיפוך שהוא רומז ידעתם לא
דז כרל. ושמאלא ימינא ייחוד טנין שהוא ע  פ׳ יפורש ו
 ממקור נמשכת הברכה כי כו׳ לברך יעמדו ואלה הנ״ל

 הברכה טל קאמר ולא לברך אמר ולזה מלמעל׳ הברכות
 מנוק׳ שהוא הקלל׳ אבל מלמעל׳ עליהם הברכ׳ כי

 הר על וליק עיבל בהר ונקט הקללה על אמר .דמהיר
 כדאי׳ בהר רק עולה אינה ההר על אפילו כי .הר

 הצדיקים לטולם בא כשהפורענות ויקרא בם׳ במדרש
 :הקללה על יעמדו אלה שנאמר אומה כובשים

ך ו ר  סרש״י כו׳. בצאתך אחה וברוך בבואך אמס ב
 יציאחך כך חטא בלא לעולם שביאתן בשם י
 ט״ד אבל צורך ללא הוא ולכאורה בו׳ חטא בלא לעולם
די אחונא דבי סבי ששאלו ת רציצא ב״ח ל מהיכן דמי

נסיק



צמחה׳
 רעל מהיכא א״ל כקליסתו שמס אסרומ'd ‘ממי <םיא
 וסזכה הנשמה שחכא אסשר איך שואל שהמין ם״ נ״ל

 ומלא המומר כקליפות מסוככת כפוה״ז כהיותה לפוה״כ
 שאין כקליסתו אשרות כמיתת מיתתו ואלא המומר כמנואי
 רמז רעל מהיכא אלא רוחי׳ נסק דמהיכן לרוחו סלייס
 ממכירה נקיה הנשמה שמצא כאפשרי סי׳ לא אם להם

 וכקליפמו כסכיכו להחומר נכנסה סחומרכיצד ומסיכוכ
 מכוא יש כן כו להכניסה מכוא הש׳׳י כיכולס שיש ואלא

 שכיאמך כשם סרש׳׳י וזה חנוא כלא נקי׳ ממנו להוציאה
 מן יציאמך כן דננל מהיכא כנז״ל חנוא כלא לעולם

: חנוא כלא העולם  הה״ד כו׳ ככואך אמה כרוך .יש כמדרש שמעתי
 עונומיהם ואנחנו ואינם חנואו אכומינו

 שכיאמך כשם שפי׳ הנ״ל לפרשיי דהנה .ע״כ סכלע
 ע״ר י״ל אך כו׳ ככואך אמה כארור דריש מה קשה ט׳

 יוממו לא וכמיכ כנים על אכוס עון פוקר כמיכ שארז׳׳ל
 כידיהם אכופיהם מעשה כשאוחזין כאן ל״ק כו׳ כנים
 כמזיד כאן כשוגג כאן ואכ״א כו׳ אומזין כשאין כאן

 לעולם שכיאמך כשס ככואך אמה ארור לדרוש יש נמצא
 והיינו . לעולם הכן כיאה קודם שחנואו אכומיו כחנוא

 למידרש ליכא דלשנויאקמא כו׳ כשונג כאן כ׳ לשינויא
 כידו אכומיו מעשה אחז לא לעולם כואו דקודם הכי

 מה שר״ל כו׳ חנואו אכומינו שפי׳ כאלשץ אימא והנה
 ר״ל ואינם שוגג שהוא מטא כל׳ כשוגג מסאו שאכומינו

 שהוא עונומיהם ואנחנו אכל אומם סוכלים אנמנו אין
 למדרש וים כשוגג כאן כמרא כשינויא והיינו סכלנו מזיד
 שסיר ומידריש כנ״ל שכיאמך כשם ג״כ אתה ארור סי׳

 ואפשר כו׳ לעולם שכיאמך כשם ככואך אמס כרוך
 הו׳ הה״ד כמ״ש המדרש אלו קראי דאסינכינהו דסיינו
 ואנחנו כס׳ קשה דהנה כאו״א י״ל לעיל מ׳׳ש ועס׳׳י

 . אכ עון יסכול שהכן מימי מהיכי סכלנו עונומיהם
 ע׳׳ד הענין אך כנ״ל קשה כו׳ פוקד פסוק על גם וכאמת
 מלוכשמ נשמה לו שאין אדם לך אין המקוכלים שכמכו
 המצומ^שהואעושה וכל ואמו דעצמומאכיו נפש כלכוש

 א״ע מקדשי׳ אינם ואמו אכין ואם הזה הלכוש ע״י הוא
 נמצא היצה״ר. דוגמת לו מזיק הלכוש זה משמיש כשמת

 עכ״ל ואמו אכיו אל עונומיהס נמשכים חוטא הק אם
 ויש כאריכומ ע״ש וירא פרשת ק״ט דף לק׳׳מ כספר
 הלכוש לו נתן האכ כי האכ עון הכן סוכל שעדי! לומר

 שחטא עונותיו את סוכל הוא עצמו והלכוש הטמא זה
 מהיכא רוחי׳ דנפיק רציצא ע״ד וזה האכ ככח כשהוא

 נענש זה וככח הרע הלכוש אמ כו הכניס אכיו כי דעל
 המדרש כוונמ שזה לומר ואפשר רוחו את כו ומוציא
 שכיאמו וכשם הנ*ל הרציצה כמו והיינו ככואך אמה כרוך

 ממש 1עד* סכלנו טונומיהם ואנחנו הה״ד כו׳ לעולם
ג״כ הוא כטאך אמה כרוך ולכן כדל האכ לכוש עיי

לצבי תבא
 דא*כ לעולם ככואה נקי׳ שהנשמה ע״י ממילא ולא ייעוד

 הייעוד שהוא כצאמך רק ולימא ככואך מן קרא לשמוק
 כרוך ככלל שהוא כמן חטא כלא שהוא שמעינן וממילא

 א״ע ומקדש צדיק יהי׳ שארך ט״י הך הוא הפי׳ אלא
 פ׳׳י לנשמתך קדוש לכוש לך וימן • כנ״ל משמיש כשעת
 חטא כלא לעולם כיאמך שמהי׳ כלומר ככואך אמה כרוך
 שרש״י ואפשר ייעוד שהוא כצאמך כמו טוכ ייעוד וזה
כו׳ סטא כלא לעולם שכיאמך כשם כמ״ש לזה ג״כ כוון
 האכ וכלכוש ככיאה מליא דהיציאה מליא כהא דהא ור״ל

. חטא כלא היציא׳ כן חטא כלא וכשהכיאה כנז״ל  אמס ארז׳׳ל ט׳ סיום האמרת ה׳ את כפסוק עוד
 אמכם עושה אני אף כעולם אחת חטיכה עשימוני

 מלשון מסיכה לשון רז״ל תפסו כעולם אחת מסיכה
 כחסיכס לחוסכו אדם יכול אינו הק כי . פצים חוסכ
 הען אחרונה וכחסיכ׳ מסיכה אחר מסיכה רק אחת

 כראשית האחרונה כחטיכה שרוצה ומי לשנים נחמך
המור׳ את החזיר הש׳׳י כזה הנמשל יכול אינו המשיכה

 עד להם ואמר כה כמיכ מה אמרו ולשון אומה כל על
 לקכל רצו ולא לשמוע ונלאו מגטכ ולא מנאף ללא שכא
 כרישא עשי׳ ונשמע נעשה ומיד מיכף אמרו ישראל אכל

 כראשית האחרונה המשיכה כמו ודומה לשמוע והדר
 עשימוצי אמם וז״ם המשיכי נגמר אחת וכחשיכה החשיכה

 אמת משיר אמכם אעשה אני אף כעולם אחת משיכי
 דייק שלא סגול׳ לעם לו להיות האמירך וה׳ כמ״ש

 מדרגה אמם הלך ולא למשוא שעמידין כמה אחריהם
 לסגולמו וכחרם עשאם ומיד מיכף אלא מדרגה אחר

 עליון ט׳ ה׳ ונמנן כמיכ ככרכות למה נשאלתי :אחם כשעה עולמו קונה יש ז׳ל מאמרם פי׳ ועד׳׳ז
 כמיכ וכקללו׳ כו׳ לראש ה׳ ונמנך כו׳

 את ס׳ ימן ככרכה וכן ט, אויכך לפני נגף ה׳ ימנך
 רענן זית ז׳׳ל וכמדרש כו׳ נגפים כו׳ הקמים אויכך
 שום ממערכעס אינו שמן מה לזימ נמשלו שמך ה׳ קרא

 שהוא וכשם כאוה״ע ממערכין ישראל אין כך משקין
 כשעושין ישראל כן כמערוכמו המשקין כל מן למעלה נמון
 ונמנך שנא׳ אוס״ע מן למעל׳ נצכין הס מקום של רצונו

 מ*כ דף ככמוכר הסוגיא פ״ד ואמרתי עכ׳׳ל. עליון ה׳
 שמס עד לגכומ הספיקה לא אם רש״א אימכי׳ ז׳׳ל כ ע׳׳

להורי® הוי ממון אמרס ואי .עצמה של הן הד האכ
 האי רכא אמר .מיסוי כעי דאחין אמאי לעצמה לכניו

 ולא שנין ומרמץ עשרין ור״י רכה כה קשאי מלמא
 המם שאני ופירקה כרישא יוסף ר׳ דימיכ עד איפריק

 ממשים הנערה לאכי עמה השוככ האיש ונתן דא״ק
 וממון נחינה משעת אלא לאכ מורה זכתה לא כסף

 מכד גכי מעמה אלא קנסות כשאר הוא לכניו להורישו
 זכתה לא נמי הכי לאדוניו ימן שקלים שלשים כסף דכ׳

ונתן לסוד ימן ומשני .נתינה משעמ אלא לאדון תורה
למוד



צמחה׳
 דבר משמע וצהן ציר. לשון משמע ;r/ «*ש״י .למי

 מכבר ונמנך pp5 בברכה ועפ׳ו .פכ״ל כבר ממון
 מכבר זהו במחשבה עלו ישראל ע״ד בראשי׳ ימי מששת

 מיום ימך כ׳ ובקללו׳ .ויעקב יצחק אברהם מברכמ
:שממעא

 שור׳ זכתה לא הניל הגמ׳ לשון ע*ד ונמך עד״ז אן
 בברכה זוכה אדם אין כן נשיצה משעש אלא לאב

 מבאן קמיגורים במה במשארז״ל צמיצה משעש אלא
 בו ששזכה וצשצך עליון כו׳ וצשצך ודש גישון ועד

 שמוכן בצ״ל ציוי בל׳ ישצך בקללוש אבל . כשצשצך
 ע׳׳ד ג״כ והצ״מ מעלה של בדין העמדה משעש לכך

 אחריו ולזרעו לו פוסקין לאדם גדולה כשסוםקין שארז׳׳ל
 ולא ואילך צשיצה משעש כצ״ל לבציו להורישו רמל

 משעש הוא כו׳ פוקד חיולעצין ובקללוש מקודם
;ח״ו הגזירה

א ל  ואזצים לראוש ועיצים לדעש לב לכם ה׳ צשן ן
 ע׳׳ד • דעה דור היו הא קשה כו׳ עד לשמוע

 מקבל הוא ישר כשהלב בי לב ישרי בעצין שמזבשי
 לו מגלה שהדעש מה בלבו ומסכים שבו הדעש מן

 אין מימ עוב ממייבש שהדעש אעים הפוך לב אבל
 מכוון הלב שיר\ ר׳׳ל לב צשן ולא וזהו מקבלו הלב

 לראוש ועיצים מחייבש שדעש מה שיעשה לדעש ביושר
 עייצין ב׳ אילין צדק שערי לי פשחו השקוצים נדי

 בהון אשמר מישור באורח מסשכלין דאיצון ממצא
 מסשכלי) איצון דלאו ובזמצא אחיו אל איש ופציהם
 כי אשמר עלי׳ שמן עקלשון צחש הא מישור באורח
 מסתכלין דאיצון בזוהר ומיש עכ׳׳ל יפריד המוש
 הג״ה הדע׳ למוח דל מישור באורח

 במסכי שארז׳ל וזהו אשיש לא הרדק שב׳ ע*ד
 פ׳׳ב גו׳ו דן> ב״ב בנח שדל .כוי מיצי לעד

 מבין קיסם צוול וזו העירם צגד המכוון המדמה
 סול לו אומר עיציך בריש סיקק וזו הדעש מוח

 עיציך מבין קורה יראה שלא והעצין העיצים
העיצים שאין כלומר וישא ע״ר ה׳ מצוש כ*א בהם
באורח מסשכלין מרחוק המקום אש וירא עיצץ

איש פציהם מישור ובזמצא ומ״ש ע״ש במ״א וכצזכר
הקורה ע״י אחיו אל באורח מסשכלין איצון דלאו

הוריצי ודש המפסיק מחייב שהדעש למה דל מימי
 וצחצי דרק• ה׳ גשמיוש על בעיניו שמסשכל רק

 למען מישור באורח עלי׳ כצדל רישא פסיק הוא
 שורד דל שוררי מ* יפריד המוש כי אשמר
 ראיישי המפסיקים בסוד ודל שם לשוצו וכמי׳ש

 בין לסוספוש ודש היכל בין המפסיק ההבדלה
 אס לחבר ר״ל עיציך דשהומא צו׳׳ק ובין הספד לבצש
 אל איש פציהם עצי׳ ואזציס ועדז ע״ש כו׳ רבה

סוססוש ע״י אחיו המע״ה מד אמגי ועדן לשמוע

קמד לצגי חבא
בו׳ צשגנה ממר דעש פליאה גכשפי מס וזשארז״ל

ר״ל .דעש ושמי׳ פליאה דל מלשון כשפי ששים
ממני אצלי׳ דעש שהוא מה אפריקי ישאו בכתף

הצ״ל ומלבי ממר ט׳ צשגבה דין פריק מל׳
להביא דל לה אוכל לא צשגבה ס*ש הוא דמארי׳

אצה והוא ללב המחשבה אש וא׳ ב׳ צגד ב׳ והם
כו' מפרך ואצה מרוחך אלך . מכדע

 על דל אומר .ט׳ אסק אם
 משנוש שהוא .ישופר חשך אך משרז אצי זו הפליאה

 ומסך אור ר׳׳ל בעדצי אור ולילה ישופצי הוא השכל
 א׳ עוף שיש משל וע׳׳ד בעדו כו׳ ויסגור כמו בעדי

 יראנו שלא כדי בשלג ראשו ומוחב האדם מפר שבורח
 בשלג כשראשו רואה איצצו שהוא כמו סובר והוא האדם

 הוא כשאדם זה העצין כן .רואהו איצצו האדם כן
 מפר ההוא בחושך א״ע שממן סובר השכל בחשכוש

 מצד ר ממך יחשיך לא החשך כי איצו זה אבל הש״י
 כיום המוחין צפילש שהוא ולילה ממך ולא חשן הוא
 שצפסק הוא זה דבר הלב מן ההעלמה והעיקר יאיר
 להם זה לבבם והי׳ ישן מי הש*י ודש הדעש מן הלב
 אבל דברו ובדעש דברו אשר כל המיט שבודאי דל ט׳
 שמציס וזו להדעש מכוון ליראה זה לבבם הי׳ לא

 הש׳י מפי לשמוע רצו שלא מה פשו סוב שלא במדרשים
 :אלאהסי׳כרל דברו אשר כל הימיבו נאמר ובפסוק

ם ת ר מ ש  עין סיי כוי הזאש הברש דברי אש ו
 והוא לשסשים כרושה בריש שארז״ל

 כשמקשר השקשרוש ל׳ ובריש .הצדל הלשון בריש
 והכל • וקיימי׳ חיים ודבריו אזי בדבור אלהוש מחשבש

 ושמרשם וזיש צעשו שמים ה׳ בדבר וע״ד בדברו. צהי׳
 נצור ע׳ד לדבור שמירה ר*ל הזאש הבריש דברי אש

בדבריכם. ששעשופשי׳ דל אושס ועשיתם מרע לשונך
 שלא דבר חסרת לא הזה ובמדבר וז׳ל במדרש וכמ״ש

 לפציהסרש״א נברא והוא דבר להזכיר אלא מסרים היי
 דבר שמהרהר:לבו מי אלא חסרים היי לא דבור אפילו

 שעשון אשר כל אש תשכילו למען עכ״ל. נעשה הוי מיד
 לגא יכול שיהיי עד מרע הדבור אש שתשמור ע״י דל

 אש להביא שזכו כצ*ל שבו המחשבה ע*י עשי׳ לגדר
 ששכילואש למען וזהו דבור בלא אףבהעשי׳ המחשבה

 הישה הראשונים חסידים רז״ל וז״ש שעשון אשר כל
 פועלם מח!משם שהישה וזה מאלי׳ משברכש מלאכסן

 מעשיך כל ר*ל לשיש יהי׳ מעשיך כל רזיל וזיש במלאכשן
 שפיי חו ידיך מעפה וישברכו במחשב׳ שמים לשם יהיו

:שצליחו למען ששרלו למען האביע
ח1ד ל ל ם כס׳ פדיש ט*• מולך בח ל אורי קומ' פ

 חושך ויולך צהג אותי הפסוק על ק״ב
 15מקומו בכמה כי העצין אור ולא וכפל ודל אור ולא
^ והזא ככשר טון גמה במקום אפי׳ חשך שם צק׳



לצבי נצביםצמחה׳
 חשך גק׳ הגמר׳ וכן סמרו משך ישת וכמ״ש ההפלם ר5

 וכן . להשיגם כח שאין ממנה הנשסעים הגבורוס מיש
 אומי אמר וע״כ ההשסע׳ ל)אמ אונם גוון המלכומנק׳

 מושך דולך השפטמו נהג היסוד דהיינו שני אומ נהג.
 אור שהוא השדושו' מאום אל ולא הקליפו׳ מקום אל גמור
 פי׳ מכ״ל אור ולא וזהו השמאלה צד מל וחשך מעצם
 יכולים שאין מפני חשך נק׳ הק׳ אור באממ כי לפי׳

 שנמגלה מצרי׳ חושך הטנין הי׳ ווה נשמש כמו נו להסמכל
 הי׳ ישראל נני ולכל למצרי׳ חשך הי׳ וטי״ו מהק׳ גדול אור

 יושנמ ט״ד הטיני׳ נמושנומ ר״ל אורנמושנומם
 דח״ל טל וכמ״ש נרוחניו׳ לראומ יכולין והיו מלאמ טל
 לראו׳ שיכול מלאה טל יושנמ ווהו ט״ש כו׳ רואה טין

 מאיר אמה כי הפסוק פי׳ וטד״ו וגשמיו׳ רומניו׳ נהם
 לא מ״מ נרי שמאיר אחר ודל חשכי יגיה אלסי ה׳ נרי

 לראומ אוכל לא טינים גשמי במחשכי כי נו לראומ אוכל
 החשך דל חשכי יגיה אלהי ה׳ לא אס הרוחני כאור
 לישראל אומרמ השכינה דל אורי קומי ודש שנטין. של'

 אור ר״ל אורך נא כי .בו לראומ ומוכלי אורי קומי,
 טי״ז וגס ורח טליך ה׳ וכבוד ומראה שלך הטין

 ולאומים וכו׳ ארן יכסה החשך הנה כי אורי שימגלה
 וטליך טורים ונטשו הקדוש׳ אור לסבול יכולין שאינם

 שיש שאימא ט״ד לאורך רבים טמים והלכו ה׳. חרח
 לאורו ורואי׳ שלהם טינים אור מן בלילה שמאירים מיומ
 בספר וטיין . ורחך לנוגה מלבים כר טמים והלכו מהו
 טין מחמדי כל ויהרוג פסוק מ״שטל ט״ב כיא qד ק*ב

 דניאל נק׳ ושלכן דמראה מאריהון שהם ציון במ באוהל
 מרי וטינא לבא ארדל וטד״ו ט*ש בו׳ חמודומ איש

 אינו לבד הטין בי חומד ולב רואה הטץ טבירה סרסוד
 הלב רק בטצמומו אור לו אין שהוא מפני לחמוד יכול

 לראו׳ וחומד׳ אור לה יש טצמו הטין ברוחניר אבל מומד
וטי׳׳ן; ל״ב רבים ל׳ חמודומ איש דמראה מארי נק׳ ולכן

נצכים פרשת
ש מ  שאוסיף למטן פרש״י הצמאה את הרוה ספומ ל
כו׳ המויד טם שאצרפם טמה וגורם ט׳ לו י

 המשובה ט׳׳י כי משארו״ל נקדים וה טנין להבין ט״ש
 אונס שיש הטנין בי הטטם ונ״ל .שגגו׳ נטשים ודונומ
 נקרא ורצון המוברח נקרא אונס .ומויד שוגג ורצון

 שטושה שוגג .כלל הברח שום כלי ורצון בכמירה שמושה
 שאינו טל הרצון אל זה כנדון קצמ ונונוה דטם. כלא

 שטושה הוא ומזיד הדטמ. ניניהם החלוק רק בלל מוברח
 לאונס כקצמ ודומה מכריחו שהמאוה רק בן כמו גרצק

 אדם אין ט״ד דטמ בלא שטושה לשוגג בקצמ דומה גם
 דטמ בלא היא נמצא שטוח רוח בו נכנס אא*ב חובוא
חומד והלב רואה טין קארדל מה משל פ״ד זהטנץ

 ברל/י׳ ה6שר שוגג 6הו רולוה טין .גומרים והאיברי׳
 הואבדטמ חומד הלב דטמ בלי טבירה דבר פמאומימ

 גומרים והאיברים חומד הלב בטבט מוברח הוא אבל
 ברוח שטשה טל השוגג בח בו יש זה ובמויד מזיד הוא

 שט״י וזה בנ״ל בקצמ האונס ומבח בדטח ולא שנוומ
 דממ בלא שטשה בשגגו׳ זדונומ טושה השיי המשוב׳

 ראשון מטביר וזהו סטרי׳ רחמנא ואונס האונס ומכח
 הראשונו׳ הממשבו׳ כ׳ המזיד שמטבירטל דל ראשון
 ויק בד׳ה שמומ בפרשה לטיל וטיין ואונס שוגג שהם
 הרצק אם אבל . ט״ש זה מסנין לפרטה מסכנומ טרי
 זונה דהאי וכטובדא טבירה דבר לראומ מחלה הי׳

 כו׳ פרסי מ׳ אצלה וטבר נשכרה דינרין ביס שלקחה
 אונס באן ואין וכדטמ רצון הטין ראיימ הי׳ נמצא ט״ש

 הזה המזיד גומרים כשאיכריו אח*כ נמצא הלב חמידמ
 וחמידמ טיניו וראיימ למוחלו צד שום ואין נשלימומ הוא
 הרצון נמצא לטנשו. שכמזיד המטשה טם מצטרפים הלכ

 יהי׳ שלום לאמר כלכבו והמנרך ודש .זה גרם הקדום
 לו שהיה הקדום רצון ר״ל אלך לכי בשרירומ בי לי

 לו גורם זה ומזיד שוגג הן לטבירומ טצמו להפקיר
 הצמאה כלשונו רש״י שדקדק וזי ■ המזיד טם שיצרפו
 וכמאוה בדטמ במלם רמז טב״ל. ובמאוה בדטמ שטושה

 ובמאוה בדטמ זה המזיד נקרא הקדום הרצון שט״י
 לרמה מחלה הנחירה הי׳ לא שאם שניהם טל ונטנש

 ובלא שטומ ברוח שטשה שלו סניגוריא אלו דברים ב׳ הי׳
 מיש זה לו הקדום ר\צון רק מבריחו והמאוההי׳ דטמ.

 ימורןמס וטפ״ז משובה אףט׳׳י לו סלוח ה׳ יאבה לא
 טיניכם ואחרי לבבכם אחרי ממורו ולא בפסוק שהקשו
 אך מחלה רואה הטין כי מחלה טיניכם אחרי דהו״ל
 כי . ממלה הטין בהראייס כלל לאו שייך שאין הטנין
 יסמבל שלא טוצסטיניו ואם בשוגג פמאומימ היא הראי׳
 טד״שטוצם לו מחשב לצדקה המאוס שראי ההוא בדבר
 אמיי ממורו ולא היא שהלאו רק כו׳. ברט מראומ טיניו

 וטי׳כ .לזנומ הלב וההרהור הרצון יהי׳ שלא לבבכם
 מה יפורש וטפי״ז מזיד. היא טצמה שראי׳ טיניכם ואחרי

 אונס פושה אתה שבפולם שוטה הקב״ה א״ל שארדל
 ממוך אלא טשו שלא לפני וידוט גלוי כמזיד ושוגג כרצון
 יודע שהשטן סי׳ .הדטת טירוף וממוך והדחק אונס
 הרצון הי׳ אס אך כשגגומ זדונות טושה שהקביה מזה

 ושוגג .כרצון האונס אדרבה אזי לרט מחלה והבחירה
 הש׳׳י לו וטדא .כנ׳׳ל ובמאוה בדפת שטושה במזיד
 ואס׳ המחטיא שטות הרוח הוא רילאמה שבטולם שוטה
 • דמם ובלא השטות רוח ט״י הי׳ אומר שאמה מרצון
 דדוט גלד הוא ולהפך .כו׳ כרצון אונס טושה ואמה
 קמם. רצון להם הי׳ ולא אונס ממוך אלא טשו שלא לפני
 הדטם טירוף ממוך הי׳ מזיד אח*כ שטשו מה ולכן
שיהי׳ גרם ממלה שהרצון מזה היוצא כנז״ל שוגג והוא

השוגו



וילך rt צמח
v המשובה מס גורם מסלה והאונס מ)יל השוגג 

;כשוגג המויר שיהי׳
ד ר  שכחוב מה ע״ה הנ״ל פרש״י על באו״א ל

פ״) הוא הסצוניו׳ הפעולה הגבלה וז״ל בס״ע
 על יבררהו שיעשהו ובעה האדם שיעשהו שהדבר הדרך
 ואינו בקיומו רוצה הוא שנעשה ואחר בו ורוצה זולמו

 שהי׳ אע״פ הרצון אל שיוחס ראוי עשיימו על ממחרט
 בא בעה הים יורדי משל דרך על אונס קצה במחלמו

 . הוא אונס זה והנה לים סחורמם משליכין סערה רוח
 שיוחס ראוי עצמם וסכנה מצער בזה שיבחרו מצד רק
 הס היבשה אל מזה שיצאו אחר שאף לפי הרצון אל

 להצלהם סבה היה שזה בעבור ההוא בפועל רוצים
 בזה רוצים היו לא היבשה אל שיצאו אחר אם ואולם
 שאינם אחר האונס אל שיוחס ראוי ממחרטים והיו

 הנעשה דבר כל ימחייב ומזה ההוא הפעל בקיוס רוצים
 בקיומו רוצה אינו הפעל שנעשה ואמר גמור ברצון

 לאונס אלא הרצון אל שיוחס ראוי אינו עליו וממחרט
 שהי׳ אף בקיומו רוצה הפעל שנעשה אמר ואם וטעוה

 הרצון אל שיוחס ראוי הים ביורדי כנז״ל אונס קצה
 ופירשו .בחרטה פומחין והלכתא משארז״ל כן ויראה
 ממה וזה הר\מ וכדו עלך לבן לי׳ דאמר האיך הש״ס
 קיים הרצון שאם הרצון קיום אחר הולך שהכל שיורה

 כאלו השמע׳ הרי קייס הרצון אין ואס קיימה השבועה
 .ברצון המל׳ שנעשה אע״פ אומה וממירין בטעוה היא

 רוצה שהוא בלבו וגומר מהחרט אם הבע״ה ולפ׳׳ז
 מבא ושאם נעשיה סימה לא ידו על הנעשית שהעבירה

 שהפסל יורה וזה אומה יעשה לא אחרה פעם לידו
 הפלוסוף וכמ״ש .ידיעה ובלי בטעוה נעשה הראשון
 אדם שיענש ראוי ואין החרטה יקבלו לא השכל פעולה

 אחר ומינה פ״ש ק״ז דף עכ׳׳ל לו ומומלין עבירה על
 אונס קצה שהי׳ אף בה רוצה הוא העבירה שנעשה
 וז״ש לעונש וראוי הרצון אל שיוחס ראוי פנז״ל במחלמו

 שאוסיף למען ופרש״י הצמאה אה הרוה ספוה למען
 נקרא בקיומו שרוצה כיון כו׳ זדונומא על שלומא חטאי
 . כו׳ שבעולם שוטה הקב״ה אמר משארזיל וכן רצון

 שמממרטים כיון יפורש זה ולדרך פירושו לעיל ועדש
 ברצון אפי׳ ועפ״ז ושוגג אונס הם והרצון Tהמז מעמה
 רוצה שאינו כיון למחילה ראוי למעלה שכמבמי קדום

עמה: בקיומו  שכור כאדם הוא רוה פרש״י ־ הצמאה אה הרוה
. הצמאה אה . מדעה שלא עושה שהוא

 רוה ל׳ מפס .עכ׳׳ל ובמאוה מדעת עושה שהוא
 כדי הרבה לשמומ רוצה הוא הזה השכור עד״מ וצמאה

 פושה מה צמא שאינו מפני יכול וכשאינו שכור י׳ שיה
 לשמוה ויוכל צמא שימי׳ כדי ואוכל דלוחים מיני נוטל
 אמ שכרומ שיוסיף ל״ל הרוה ספוה למען וז״ש

והנמשל שכור שיהי׳ כוונמו ועיקר הצמאה ט״י הצמאה

המהלצבי
»׳ סמלה עושה הוא לעבירות א׳ע להפקיר שרוצה מי  פ

 כהיסר לו דומה שמר\ כדי בה ושולש ושונה ובמאו׳ מדעה
כשכור. שעושה השוגג אפילו לכן שכור כאדם שוב ונעשה

 :הצמאה ׳׳י ע בא שהוא המזידמפני עם מצרף
 יסלס לא אמר שלא לדקדק יש לו סלוח ה׳ יאבה לא

 שאינו דבר לו אין רז״ל כמאמר הענין אך ה׳ לו
 בפהיב שאומר מה כל בס״י וכמ״ש המשובה בפני עומד
 הי* משובה עושה הי׳ אס אחר ואפי׳ מצא פו! עשה

 ירצה ריללא ה׳ יאבו: לא וז״ש בדבריהם ע״ש ממקבל
 מאמר מוץ שובבים בנים שובו קול הבס וכמ״ש לסלוח

 לך אץ כי לסלוח הוכרח כ״י מאוד מפציר הי׳ אס אבל
: וכמ״ש המשוב׳ בפני שעומד דבר

ב1  בפרשם פדש .ורחמך שבומך אמ אלהיך ה׳ ש
 הפסוק פי׳ הוטמאה אשר אחרי בפסוק מצא

 השב׳ במינ׳ ב׳ יש והנה .ע״ש ונשובה אליך ה׳ השיבנו
 הגלילי בן די גרושה מענין במדיר המובא ע״ד א׳

 בעלה ואה אומה ופירנס מבשרי בשר שקראה עלי׳ שריחם
 דהיינו שובב ל׳ שבומך אה ה׳ ושב אמר זה ונגד ע״ש

 הנמהוה המשחית אס וגם ומפרנסו עליו מרמם שהקב״ה
 וזהו ממש לאשה שמשיבה ב׳ השבה כנ׳׳ל מהעבירה

 כדי הקליפוס מן פי׳ בו׳ העמים מכל וקבצך ושב
 :וזר ערל בה יבוא ולא טהורה שמהי׳

 ורחממים שבותם אה אשיב בי דנמיב ע״ד באו״א
 הבריום על המרחם בל שארז״ל ע׳׳ד

 ורממך רחמי׳ לך ונמן שנאמר השמים מן עליו מרחמין
 מהשי״מ רחמים מקבל האדם בודאי כי והענין עכ״ל
 רק הבריות טל לרחם שכל לו שאין בעוד הולדו מיום
 זה עם הבריוס על מרחם הוא שנמגדל שאחר מפני

 מוזר אור הזה הרחמים והרי מהשי׳מ שקבל הרחמים
 כי להשי״ם הרחמים אח שמשיב כמי ונעשה להשייס

 ישר באור הרחמים אס השי״מ שמשיב גורם מוזר באור
 כנגד מדה משלם השי*מ שנעולה הדברים כל ביאור וזה

 בל . הוא כך הפי׳ אלא זה להשמיענו צורך ומה מדה
 שמרחמץ ע״י לו בא זה המעוררת הבריומ על המרחם

 זה המעוררת השמים מן לו ונומנים השמים מן עליו
 מדה כנגד מדה הוא שירומם בדי הבריוה על שירחם

 הש״י לך שימן דל רחמים. לן ונמן מפסוק וראיימם
 ק״ש בברכה אומר׳ ועד״ז ורחמך כדי רחמיס המעוררות

 המרחם פי׳ כו׳ המרחם הרחמן אב אבינו כו׳ רבה אהבה
 רחם ולכן הבריות על שנרחם בנו שפועל הפעיל מל׳

 אדם שעושה האדם של הרממי׳ שאפי׳ מזה היוצא עלינו
 הש״י לו שהשפיע ישר אור מכח הוא להשי״מ חוזר אור

 כ״מביהרחמי׳ מדה מדברמכח אין נמצא המעוררות
 השיי מצד רק עצמו המעוררת מצד הי׳ לא האדם של

 כנ׳׳ל ישר באור הרחמים אה הש״י משיב א״פ״כ כנ״ל.
 לך ישיב שהש״י דל .שבותך את ה׳אלהין ושב וזהו
לעצמו יחזיק ולא ורחמך מוזר באור לו שהשבת מה

כעבור



ת ח פ צ

 ״שר האור המפוררה מן ס״ החוזר האור שאס״ נמכור
 לי׳ דשדר דורנא מסמא כזוהר ועייש לך ״שיכ רק

 לטני פרוסה שנמנה ר״ט כס של המטשה וט״ד קכ״ה
 וזכו השמי׳. מן הפני את אפיי לו שמזמינים הרי כו׳
 מיש ימרו ס׳ וטיין ורחממים שכוחם את אשיכ כי

 אלהין ה׳ ושכ י״ל או . אתכם אכיא ההיא כטת כס׳
 לכדך אמה לא שלך מוזר האור שכומך טם ר״ל .כו׳

 וכן החטורלו׳ יין שנתן טיי טמך אומו שה ה׳ כי משיה
.ורחמך שנומך את אשיכ כי פי׳

 כס׳ שכ׳ ט״ד כו׳ לים מטכר ולא היא כשמים לא
 שלא נמונ׳ המורה וז״ל י״א נהר כ׳ ממיין חס״ל

 מאצילו׳ אלינו המור׳ שדלגה כדלוג אלא השתלשלות כדרך
 ראה וכן המור׳ אצל נתינה חז״ל כפי שמורגל וזה ממש
 שכממנה נחליאל ומממנה כו׳ החיים את לפניך נמתי
 הטכט כדרך כהשתלשלות ולא המור׳ טנין הי׳ ממש

 לא וז״ש אהכ׳. טלי ודלוגו אהכה טלי ודגלו וז״ש טכ״ל.
 כנ״ל השתלשלו׳ כדרך כשמי׳ שאינה ר״ל היא• כשמיה

 טולם פי׳ ומטכר הטליון מים היא לים מטכר ולא
 כידוט ממאה לחכמ׳ לים פכר הם טשי׳ יציר׳ הכריא׳
 וכודאי השמי׳ טל הודך מנה אשר המלאכים אמרו ומד״ז

 .כידוט רוחניותה טל אלא המור׳ גשמיות טל אמרו לא
 הטנין אלא כו׳ ככם יש יצה״ר וכי הי׳ משוכה ומה וקשה
 כל כמו השמלשלומם טיי למט׳ מרד שהתור׳* כקשו שמם

 כאה וט״ז השמים טל הודך מנה אשר וזהו הפסטו׳
 וזיל ג׳ שמות כזוהר וטיין ככם יש יצה״ר וכי המשוג׳

 יהי׳ וכי כאוהל ימות כי אדם דכ׳ מוחא ככון אית וכי
 כטיין דאמון כנייכו אית חטא מום. משפט חטא כאיש
 שקרא כנייכו אית נאוף• גניכה. גזל כנייכו אית לדינא

 ואמח סממו מיד כנייכו אית ממדה כוי מטנה לא דכי
 מסס למה קשה ולכאור׳ טכ׳ל כו׳ אדיר מה אדונינו ה׳

 וכיוצא סו״ר מטשיות היא לסיסא מרישא המורה הלא אלו
 כמם שיצהיר דכרים אלא מפש לא דכדנו • לסי אכל
 נסר חל״א נס׳ טוד שכ׳ וט״ד כהשמלשלומס זה שאין

 או להמלאכים קכולאו כיח הוא השפל טולם וז״ל סי
 יסגור כאשר רק כיחד שייכים צא יחד ושניהם להקליסות

 להיסך וכן רכה דמהומ׳ נוק׳ נפתח הססיר לכנת היכל
 המחמונים שיקכלו אסשר האיך טסיז נמצא ט״ש כו׳
 היא למט׳ שהמור׳ המלאכי׳ השתלשלות פ״י המור׳ את

 או היצה״ר מן רמז כהם שם אין ולמטל׳ ליצהיר מכלין
 :השתלשלותם ט״י שלא נימנ׳ ולזה וכיוצא. וניאוף גניכ׳ מן

י  שכ׳ ט״ד כו׳. וכלכנך נסיך מאוד הדכר אליך קרוכ כ
 אם המור׳ מן מונט שהאדם לסי דל המהרשיא

 הכמוכ אמר המשיג קוצר מפני או המושג טומק מפני
 ולא המשיג קוצר שאמה כך למלות ממך היא נסלאת לא

 לא וטדא המושג ומחק כטומק למלות היא רחוקה
 המושג טומק שזו אחרי׳ להפלות צריך שאמה היא כשמים

ההשג׳ טומק הם הירח מגלגל למטלה שכשמים שדכרים

לצבידלך
 צהגיט יכול שאיט המשיג קוצר שהוא היא לים ממכר ולא
 וכלנכך נסיך שתמצא כו׳ אליך קרוכ כי ודש .טכ״ל לשם

 קוצר ממצא כסין דהיינו המשיג וקוצר המושג טומק
 כסס למוציאיה׳ שאח׳׳ל כמו כסה שהוציאם ט׳י המשיג

 קוצר מסני להכין שכלך יד שקצרה מה ומשכיל מכין
 היא נמצא כמ״ש כלככך ממצא המושג ועומק השגמך
 הא וקשה מעני רחוק׳ והיא אחכמ׳ אמרתי ודש כלכנומ

 וכלכנך כפיך כאמת כי מפי׳ אך היא רחוקה ולא כמיכ
 אמכמה ידה שטל שאמרתי מה אך היא רחוקה לא

 כמשארז״ל מנחי׳ ר״ל ממני רחוקה היא חכם ואקרא
 לא אכל כה סטיקר שהנאמכם ר״ל מכם הוא רק ואם

 ולא הנ״ל לפי והנה לעשותו וכלככך כפיך כי היא רחוקה
 סומק כדכר העוסק כי המושג לטומק פמשו היא רחוקה
 ההוא להמושג מכלית יש מ״מ משיגה שאיננו אף המושג

 מכצימ ודש מאוד טמוק שהוא ומראה ומחכימו שמשכחו
 הראשוני׳ כמ״א שכמכמי וכמו נדטך שלא הוא שנדעך
 רכון מה אומרים הי׳ החכמה כאור מסמכלין כשהיו
 אמרמי ודש טיש כו׳ ממנו מתפשט הזה שהמאור עלמא

 טיי ולשכחה הסיא החכמ׳ את אחכמה ר״ל אחכמה
 והיא משינה אינני כי טצמי אס ולא כה המטסקוסי

 אחכמה וזו החכמ׳ את ואשכח אחכם רק .ממני רחוקה
 כאו״ס כזה מ״ש ויקהל כפרשה לטיל ועיין אחכים וליק

 לחכמי אמור עדש מרחוק אחותו וממצכ כפסוק עדש
 אני ר״ל לחכע׳ אחכמה אמרתי יאמר ועדיז את אחותי
 ממני רחוקה שמהי׳ כאוסן כחכמה לעסיק כלבי אומר

: ממנה אהנה שלא
ה א  המום ואת הטוכ ואת החיים את לפניך נמתי ל

כו׳ לאהכה היום מצוך אנד אשר הרט ואת
 לבכן יסנס ואם מ׳ ה׳ וכרכך ורכית וחיית כו׳ ללכת
 העידומי כו׳ מאכדון אכוד כי כו׳ הגדתי כו׳ משמט ולא
 והקללה הכרכה לפניך נחמי והמות החיים כו׳ ככם

 המוס הטוכ היינו החיים לדקדק יש כו׳ כחיים ונחרת
 הקודם לססוק מקושר אינו מצוך אנכי אשר הרט הוא
 לככן יפנה ואם . טניינם מה וכרכך ורכית וחיית עוד

 .סכיל המות הרי מאכדון אכוד כי הרע הרי פרשיי
 הכומר אצל ולא המקום כעיני הרע הוא לבבך יפנה קשה

 • והקללה הכרכה לפנין נמתי והמות החיים עוד • כו
 .ב׳ שהם הד׳ כין לפניך נמתי כמלות הססיק למה

 נס׳ לפיל טיין כטוכ או נכרכה ולאקאמר כחיים וכחרח
 סה גם ויתכן .הענין כל ט״ש כו׳ הכרכה את כר ראה
 ורע וטוכ בעמיד מורגשים ומות חיים הנ״ל הדקדוקים כל

 ואת החיים את לפניך נמתי ראה ודש כהוה מורגשים
 עיי לא אם בהוה ונבחן מורגש איננו החיים כי הטוכ

 המאכלים הרגשות כמו בהוה שהוא הטובה הרגשות
 שהו׳ יודע טעם טוכ שהוא החיך טעימת עיי הוא הטוביס

 וראו טעמו ודש בו רמי׳ שיתקיים לגוף ובריאות חיים
למתיי ט ימסה הגבר אשרי תדס הטט׳ וט״י ה׳ טוב כי

ולצצת



לוצמחה׳ 1קמלצביד
 ומפרש רמ0 מורגשת פ״י לכאן המות להסך וק ט׳ ולנצח
 מצוך אנט אשר אמר ומק המורגש וסרט הנווג מסו
 ההוא הסטרא אם ותכחין מבין ומה ט׳ ל» לאהבה ט׳

 החיים הרי וחיית א)י שם כמיש ה׳ אהבת לך מוסיף
 כנ*מ מדה ובר^ .ה׳ באהבת ומוסיף שמרבה ורבית

 השי״ת באהבת מרבה שאמה כמו הרבה יהי׳ מוטט שמן
 שהסטרא מבין מה ריל הרט הרי סרש׳י לבבן יפנה ואם

 שממנה ומדט במורגש לבבך שיפנה במס רט ההוא
 מוניחך שאני במה ר״ל העם לבם הגדתי וזו בטמיד המות
 ההוא שבסטרא לך ומגיד הרם שמטטום לבבך לפטם
 pהפסו מכנה הנה וטד וכו׳ מאבדון אבוד כי וזו המות
 מיקר הוא ובאמ׳ כנ׳ל הטטימה לטנין ורט לטוב הדבר

 ברכה נקרא שהוא ה׳ אהבת בו מתרבה אם המנמק
 קללה שהוא כרל לבבו ופונה ה׳ אהבת בו מממטט או

 לפניך נמתי והמות החיים אח״ז וז״ש והולך שמממטט
 בהוה מורגשים שאינם והמות החיים ר*ל והקללה הברכה
 והקללה הברכה שהם הוה והרגש במבמץ לך נסתים

 ט*ש שם שפרש״י וכמו בנזיים ובחרת הזה המבחין וט״י
 המתהפכת החרב הלהט כי סטנין ט׳ בחיים ובחרת
 את לו שמהפכת היא למיטל מזי דלא מאן לבר דדמיין
 והוא כידום בישא רצוטה רטה ליראה הטובה היראה
 שישלו הוא הטובה היראה הוא הסימן ובאמת בה מוטה
 כן וצא לחיים ה׳ יראת כמ׳ש ומטנוג ושממה ממת

 דברים ג׳ כמשארז״ל ימיו שמקצרים החיצונית בהיראה
 החיים את מ׳ לפניך נמתי ראה וז״ש כו׳ פחד מקצרים

 יאמר או . לחיים ה׳ ביראת בחיים ובחרת המות ואת
 אל טם הלא כתיב וז״ל המדרש ט״ד לחיים ה׳ יראת
 לא׳ משל לוי א״ר המתים אל החיים בטד ידרוש אצהיו
 א׳ פקח הקברות בין לחובטו(טל) והלך בנו את שאבד
 א״ל מי א״ל מת או מי שאבדה זה בע א״ל אומו שראה
 החיים בין נמבטין להיות ממים של דרכן שבטול׳ שוטה
 צרכי טושים חיים מקום בכל המתים אצל חיים שמא

 מי אלהיט כן חיים צרכי טושים המתים שמא ממים
 להם פה שנא׳ הם ממים אוה״ט אלהי אבל לטולם וקיים

 אל החיים במד ידרוש אלהיו אל וז״ש מ׳ ידברו ולא
 .טכ״ל כו׳ למתים ומשמחוים טולמי׳ חי שמנימין המתים

 בפסוק אמרי בזוהר טיין (הגיה לחיים ה׳ יי־את וזיש
 לאומם פי׳ ט״ש) כו׳ מתו שכבר המתים את אר ושבח
 הממי׳ אל ודורשי׳ ממים שהם לרשטי׳ ולא . חיים שהם
 אלהי׳ שהוא ה׳ ליראת ודורשי׳ חיים נקראים צדיקי׳ אבל
 טמיד שכל בתורה גדול כלל בט״מ ספר ודל חיים

 שניה׳ לדרוש צריך אמה טמיד במקום וטבר טבר במקו׳
 טבר בחיים ובחרת וכאן וישר באמת סמוכים שיהיו

 אימא והא דהא לרמוז ההיפוך וי״ו לולי טתיד במקום
 ע״ד במלאכתו המלך טם כשהיינו בחיים בחרנו שבבר

 בסיני וק צדיקים של בנשמותיהן נמלך שהקב״ה שארז׳ל
: בהם לבחור אנו ומובטחים

ה ר ו ט פ ה  המשוח סי׳ מ׳ בה׳ אשיש שוש פסוק ב
 שם שהוא בה׳ שאשיש במה הוא שלי

 שורש בבני׳ באלהי נפשי מגל א׳ס בהמפשסות מי״ה
 וכמו אלהי זו בבחי׳ והוא ית׳ בו מושרש שאני נפשי

 באלרך אגילה אטלוזה בה׳ ואני חבקוק בפסוק שכתבתי
 בה׳מגלנפשיבאלהי אשיש שוש הנ״ל פסוק ט״ד ישטי

 מרגיש שנפשו מה שממה לאדם שבא מה נקרא שממה ט
 .זו לשממה ומרס סיבה שום וא״צ השמחה טולם מן

 אמר ומחזר שמח להיות רוצה שאדם מה נקרא וגילה
 שירים ולשמוט יין לשמות טק שממה לידי שיגיפנו סיבות
 אבל המגלות לה יש השממה זאת שישמח כדי ולרקד

 בלבי שממה נתתי טד*ש המגלות לה אין הא׳ השממה
 הוי׳׳הבה* שם בהתפשטות שוש ר׳ל בה׳ אשיש שוש ודש

 וששי׳ משתוקקים שאליו ויהי׳ה הו״ה הי׳׳ה שהוא
 נפשי מגל רצונו לטשות ושמחים

שהוא ס״י לי בא והגילה באלהי הג׳׳ה
 אלהי׳ מלק ואני וכמי ומיי אלהי הוא אלהי באו״א
 גילה לי מושה אני טי״ז ית׳ באלהות השגה בחי׳
 ואר ודש סבה של שממה שהיא שטושה מט״ט מנח
 ישטי באלהי אגילה אטלוזה בה׳ טליו שאמר טד

 ריי טד״מ ישט בגדי הלבשני כי טשאני באלו השי״ת
 וכשיש מכבדומא למאנא קארי ; במ״א ובמ׳׳ש כ׳׳י

 לו מתנין אזי טוב מלבוש לטר
 בצמצום מתפרנס אזי בגדים לו וכשאין כבוד דרך צדקה
 לאדם ומצות מורה השי׳׳ם נותן כך כבוד בדרך ושלא

 הטליח לטולם כשיבוא בדי אור מלבושי לו שיטשס
 כבוד ובדרך בריוח פרנסתו לו וימנו טובים במלבושים

:יטטני צדקה מטיל וזהו

פרעתדלך
 בקרכי לולסי לוין ט מל הלא ההוא טוס ואמר

 אםמיר הסתר ואנט האלה הרטות מצאוני
 אל פנה כי טשה אשר הרטה כל טל ההוא ביום פני

 טל יטנשו מה מפר האלשיך והקשה אמרים אלהים
 באומרם אדרב׳ ט בקרבי אלהי אין כי טל הלא שאמרו

 במשובה מוזרים ה׳ את שטזבו טל מתחרטים הם זאת
 האלילי׳ אל מפנו אל בפסוק לטיל שכתבתי טיד ונראה

 אל נוטריקון אלילים ז״ל פרש״י מדטמכם אל מפנו אל
 אמצטות אין לטומאה הקדושה בין כי לפרושו פי׳ אלים.
 6"מיד קדושה כשאין כי טומאה ולא קדושה לא שיהא

 שסרמם מיד אמרי׳ אלהים וטבדת׳ וסרתם ט*ד טומאה
 אי מפנו אל ודש אמרי׳ אלהים וטבדת׳ ומיד מיכף

 3א כשפונה מיד ט מדטמכם אל מפנו אל האלילים
 אהל האמת לפי וזה האלילים אל בפונה הוא מיד מדטמו

 «דט» אל שפונה אט״ס סובר ט זאת מבין אינו אדם
 ואיזנו מדטמו ש«ה טל שטובר רק בק• ט״ז טובד איט

ל(ז מענישו אם לס׳ז נמצא ט׳׳ז כטל עונש לו מגיט
האמת



לצביוי?ךצמחו?
לו עונשיו לור'־ ומהרהר כועע הולו ט״ו נעל האמה ד  ו

דן שלא שמענישו וחומר הקכ״ה של ד לא שהוא כ  ע׳! ענ
ו שזה ברעמו שסובר א וזהו כפ*ז א/ ־\  כי פל שאמר'

 בקרבו סי׳ ויהיו האלה הרעות מצאוני בקרבי אלהי אין
 כאלו א״ע אדם ימוד לעולם קדוש בקרנן שארז״ל כמו

 ע״ד אסמיר הסתר ואנכי אמ״כ ואמר בקרבו שרוי קדוש
מ כמב כסצייס ה׳ מיד לקמה י  מי כי ס״י ישאר בע׳

 ־ז״ש בכפלים לוקה הוא הקב״ה של דמו אסר שמררהר
 ומפני בכפלים שלוקין הסחר כסל אסתיר '־סתר ואי״י

 עשה שנא אומרים שהם פשה אשר הרעה כל על ״יה
 על נשו1ולמהי מדפחס אל שסנו קל דבר אס ני ה1
 שסיו ז^׳ח כי כו׳ הרעה כל על ור א לזה ט״: יל j קל
 אלהיס אל כנה כי עשה אשר הרעה היא מדעמם אל

 אל פינה מדעסו אנ כשפונה מיד כי האמת לסי אחרי־
 אותו פני אסתיר הסתר ואנכי פרושו או אחרים. אלהים
 אינס שהם מסתיר אני מהם מוסתר שאני הסתר

ם מהם מוסתר שאני מבינים נ  בתוכם שאני סוברים ו
 אל אומר היה רוא המשנה לפרש אמרתי לזה וכדומה

 לך 1 שא דבר נכל מפליג תסי ואל אדם לכל בז תהי
 הקרבן את פסנו זרות מחשבות שני כי ע״ר כו׳ אדם

 וכיעסהדררכי למקומו וח!ץ ל׳מנו חי! מחשבת דהיינו
 לפו יפנה אזי לשמשו המ^ך ככני העומד שהעבד כמו
 מחשכתו אס המערידיס המרדות ומכל המחשבות מכל

 שהוא בדבר שיחשוב או פנים משני יוצאים אינם והמח״ז
 ההוא מזמן חוץ שהית או אחר במקום המלך מבית חוץ

 שב ח שהוא חו המלך מעבודת ולא מעניניו דבר שהוא
 אחר במקים הייתי שאס במחשבתו וחשב המלך בענייני

 ויתר שאת ביתר המלך את עובד הייתי אחר בזמן או
ד אינו הזה העבד אמנם עוז  שיעביר צויך כי נאמן ענ
 לבו ויפנה לסייו עימד שהוא ההוא בזמן המלך את

 שיש מנינים משאר הן מעניניו הן הזרות מחשבות מכל
 גדולת אס כי ההיא בעת יחשוב ילא שירדא צד שום בהם

עיודסו ורוממותו המלך  הדבר כן אותו עייבד ש.וא ו
 בפני עומד אזי הקרבן את מקריב שהוא שבשע׳ הזה

 שהוא בעולם דרר לשום מחשבתו יפני שלא צריך אז הקב״ה
 שהם עניניו לעשות לו שיש עסקיו דהיינו ההוא לזמן חוץ
 שיש הגדול׳ הירא׳ מחתת יס נח /״־ו וזה למקומו רוץ

 ויהיה הוה היה שהוא ול ׳ ה והבעחון הקב״ה בסני לו
 ח״ו ואס מקום ובכל זמן יכל הצרנייז כל לו יזמין והוא
 אז עבודתו בעת ממשדותיו חושב בסצמו והוא כן אינו

 מחשבותיו כי עובדו ואינו בהקב״ה בועח שאינו מראה
 עבודתו בעת יחשוב אס ואפי׳ אחרים בעניניס טרודים

 מענייני דאג׳ שוס לי יהי׳ ולא עסקי מכל פנוי אהי׳ אם
 או חפיצ׳ ובנפש בנ״ש הקב״ה אס אעבור אזי העולם

 גס הש״י את עובד הייתי אז אחר במקום הייתי אם
 בי־קב׳ה בטחון לו שאין מראה בזה כי טוב לא זה

את אעבוד ואני מה עלי יעבור בלבו שימשוב צריך אבל

 שוס לחשוב לי שאין ענייני בכל לי יעזור והוא בוראי
 בל״ש ולעובדו ב״ה הבירא ורוממ׳ גדולת אם כי מחשב׳
 בעת שיעמוד וצריך הקרבן במקום סחסל׳ כי וידוע

 לי הי׳ לא אם יחשוב ולא וזכה צלולה במחשב׳ החסל׳
 כי אינו זה כי בכינ׳ להמפלל יכיל הייתי א(י זו טרדא

 בו ולבטוח השי״ת את לעבור יכול זמן ובכל מקום בכל
 אל ר״ל אדם לכל בז מהי אל שאמר וזהו עניניו בכל
 בוראו עבודת שירח׳ דהיינו אדם לשום בזוי בזה י1מי

 דבר לכל מפליג מהי אל וזהו העולם ענייני מחמת
 שאין .הגשמי טרדומו מחמת ירחיק לא השי״ת עבודת

 מחשבת יטרידהו שלא דהיינו שעה לו שאין אדם לך
 אזי עסקי מכל לי שיניח זמן לאחר שיאמר לזמנו חיץ

 היצה״ר מחשבת הוא כי אינו זה כי השי״ת את וד 1א
 את לעבוד יוכל שירצ׳ עת בכל שעה לו יש אדם כל כי

 שעה שוהים היו הראשונים חסידים רז״ל כמ״ש השי״ת
 אין ר״ל מקום לו שאין דבר לך ואין התסל׳ קודם א׳
 מון מחשבת שיטרירהו השם מטבידת דבר שוס ;ך

 השי״ת את לעבוד יכולין וככ״ז מקום בכל כ״א למקימו
. עניניו בכל פו ויבטח ממנו ירא אם

ן ,  אחרי כי ואך כו׳ הייתם ממרים ממכס חי בעודני ד
 להצילם כדי זה ק״ו אמר מפה כי אמרתי מותי י
 להיות הרין מן לבא דיו בק״ו כי יותר יחטיאו שלא

קר כנדון עי  כדי עונות כח בהם שיש שידעו כדי ו:
 והתנשאות הגבהות שהיא י־עונות מן ל ה.ד מן ̂.ינצלו
ד של ע׳ז שהוא  ס׳ לסרש אמרתי זה והדרך רנהר ענ

ר ה׳ אדר כה ר״ד יהו״.נ  אבותיכם ישבו הנהר כעי
 ובתמים באמת אותו ועבדו ה׳ את ייאו וטחה כו׳

 כו׳ הנהר בעפר אבותיכם ענדו אשר אנה חת והשירו
 מי את היום לכם בחרי ה׳ את לעפיד בעיניכם רע ואם

 אלהי את ואם הנהר בעבר אשר אלהיס ־■r■ אס מעפרון
 לא העס אל יהושע ויאמר כו׳ העם ויען כו׳ האמורי

 קנא אל הוא קדושים אלהים כי ה׳ את לעפוד תוכלו
 אתם עדים יהושע ויאמר .כי׳ לסשעפם ישא לא הוא
 הסירו ועמה כו׳ ה' לע־וד לכם בחרמס חתם כי בכס
 ישראל אלהי אלהי׳ אמרי לבבכם והטו ו׳ כ נכר אלהי את
 היוצא נהר עבר הנהר בעבר אמרתי האלו הפסוקים בו׳

 התנשאות עון והוא אחרים אלהים נמשכים שמשס מעדן
 הקדוש הנהר יגד והוא במ״א יכמ״ש עונות מן הגדול
 שלא להוכיחם יהושע ורצה עולם מימות המתנשא שהוא
 המכוון השלימות על בחשבם בלבם יתנשאו ולא יתגאו

ת בהם שיש שידעי רק בו כרו ד':  עונות עוי ויעשו רע עו
 השחת כי ידעתי מרע״ה וכמ״ש יורב המ הרע בכח

 שידעו וכמ״ש כניל כו׳ עמכם חי בעודני הן כו׳ משחיתון
 העונות מן הגדול מן שינצלו כרי עינות כח בהם שיש

ה שהוא  עד״ז אומר יהושע וכן כנ״ל והתנשאות יגבהו
ס־יו פו׳ יראו ועמה  אבותיכם עבדו אשר אלהי׳ נ׳מ וי
וע״ז העונות מן וגדול קשה זה כי .כו׳ הנהר בעבר

אמר



דלד ה׳ צמח
 אס כו׳ במחלכם כי׳ לממד במיניכם רפ ואס להס מר

 ז ע3 או המונוש מן הגדול רנהר מבר של t״r3 וצים
 וכמ״ש וג״ע הגופניות שאוש ממשיך שהוא אמורי -ל

 לא המם כל ויען כו׳ האדן אנשי עשו אלה אסכל
 לגמרי הרע מן שנשבררו חשכו כי .כו׳ נעכוד ה׳ אש ־

 לעכוד שוכלו לא לרם אמר לכן הסשנשאוש עצם ס
 וזה כו׳ רע עדיין יש ובכם קדושים אלהי׳ בי ה׳ ש

 שפלוש על להעמידם כדי בו׳ לסשעבם ישא ולא 'אמר
 לכן לששוכה שמיד לככם שיעו בדי נשברה ותח לב
 זה ובקידם ישראל אלהי ה׳ אל לבבכם והעו אמ״ז מר

 השייבי׳ בתקומוש היטיב ודוק ובשמים באמש אושו עבדו
־ הענין לזה

עון ששא כל איייו אמרו כו׳ ישראל שובה
 עוני גדול קין שאמי־ ע״ד טוב וקח

 וז״ש לסבול יכול אינך ועוני סובל אשה עולם כל •נשוא
 ג״כ עון ששא ר״ל עון . העולם כל אש ר״ל ששא ,צ

 פהמשתיש והטעם מצוס מכבה עבירה רז״ל עד״ש ״י
 כידוע המצוה איר מן משפרנס העביר׳ מן .!נשהוה

 אנש ר״ל כל וז״ש כו׳ מנה בחבירו לנושה מנין נחן •דר׳
 העילמוש כל המחי׳ עלמין ח״י צדיק עלמין דבולא .ללא
 וישן הנ״ל העביר שיחי׳ סשעיט נא שא ע״ד עון שא

 המשח־ש ויבוטל בששוב׳ שנשוב עד אחר ממקום פרנס׳ ו
 לך לנ׳ר שעשינו המצוה אש וקח .טוב וקח העולם זן
 עדימ שפשינו פרים ונשלמה העבירה ע״י יכבה לא

 כדי מאד וטוב משיק קטן דבר למלך שמביאין שהדורון
 משגש ידו כשאין וזה המשנה להמביא המלך דעש קרב
 גידיו ישס״ה אבריו לרננ׳ח המלן בו שיזון דבר לו הביא
 אבל מציש ושס״ה רמ״ח על מכפרים הי׳ הפרים הנה
 המצות כנ״ל המועט טוב קח בהמ״ק שאין בזמן .שה

 משלימים השפתי׳ דבר יהי׳ לפרים הדורון להשלמ׳
 אברים מרמ״ח היוצא ורחימו בדחילו דבור ע״י פרים
 ומשם הדבור ס̂י שהם להשפשים שלנו גידים כס״ה

:לרר לשמי׳ יעלה

האזינו פרשת
 מאוד אזי־ם יטו השמים ר״ל כו׳ השמים

 ודל קשה לשון שהוא ואדברה אפי׳ ולהאזין שמוע
 שהם מפני להאזנה צריכין אעפ״כ מזק דבור .אדבר
 קרובה שהוא מפני סי אמרי הארך וששמע ממנו חוקין

 ומשארז״ל רכה אמיר' שיהי׳ ואפי' שמיע׳ לה די לזז י
 מחשבתו שכל דל מהארן ורחוק לשמים קרוב הי׳ .שה

cלדבור עצמו הבין לזש לשמים שולה דבורו שיהי׳ י׳ 
 צוה ואדברה כמ״ש ■־ןשה

 הג׳ה)עודי״לע״ד מהארץ ורחוק להאזנה שמים
מקרוב האלהי ובשמיע׳ באמיר׳ לו די הי׳
 מרחוק אלהי ולא אני שאני במה ואדברס דייק .זה

השמים את הלא לעלוש הדבור׳ וצריכים דובר

רומולצבי
 שמעו אמר וישע־׳ לעילא משתא וזהו מלא אני והארץ
 .דבר ה׳ ב ארן והאזיני שעיש מרחוק שמים שמעו

 העיקר הי׳ ישעי׳ שנבואת דל מקרוב ארץ והאזיני
 דרך עוברת שחלה והנבוא׳ לארץ שאצלו דבר ה׳ כי

 הי׳ לזה לארץ שבאה עד השמי' רחוק יש לא יתברך
 הואיל בעלמ׳ בשמיעה לשמים די אצלי. שוה והכל וקרו

 הנבואה ממקים קרובין שהן
 והארץ דבר ה׳ כי וזו להאזנה צריב' רחוק׳ שהיא והארץ
 מעילא הדבור להוריד צריך הי׳ וישעי׳ ממנו רחוקה
 גרונו מתוך מדברש הישה שהשכינ׳ משרע״ה אבל לשתא

 ישעי׳ וזשארז״ל לשמים למעל׳ הדבור להעלות צריך הי׳
 יוו.ר לארץ קרובה הימה נבואתו דל לארץ קרוב הי׳
 כו׳ ארץ והאז־ני שמים שמעו בפסיק חוקת בס׳ ע״ל

ו נ י ז א  השמיעה אש ייחס הארץ וששמע השמים ה
 שנעלם שמי' שהוא ילש״ש לבדה למלכות

 קודם וזה האזנ׳ אלא אמר לא המעשה חסי־ון נגד יצלם
 כטעם לארץ ושמיעה להשמיס האזנה נתייחסה החטא

 אני שי־כונ׳ הי׳רץ את יענו והם השמים אש אענה ואני
 אורו׳ וטל מטר לשת רו׳. את ה׳ יסשח כי לת״ש אענה
 ואחר . למלכו׳ ישפיע והתיש מעצתו וברכה שסע

 השפע שפסקה מפני לשתים השמיע׳ נשייחסה החטא
 הש״ת אל לבא למלכו׳ לאשערא דלתשא אשערושא יצריך
 השמיע' לש״ש מייחס שמים וזו כו׳ אתינא ברא במה

 כטעם השסע לקכלש שם הכרחית כהיושה מלכות של
 מרחוק דשמיע׳ כנ״ל וע״ם .אליכם ואשובה אלי שובו

 שמעת ענויס שאות הפסיק סי׳ אמרתי מקרוב והאזנה
 שיביאהו רחמי׳ אדם שיבקש מיסד חכמי שכתבו כו׳

 שאות וזו ע״נ מכילם גדולה שהיא ענית למדת ויזכהו
 שמעת ענוים שיהיו שאוה לרם שיש מת דל ענוים

 למעל׳ שיבאו הוא מגמשם שכל מפני מרחוק שמיעת ה׳
 שכין ואח״ב בלבם קבועת הענות שאין זמן כל גדול׳

 מקרוב אזנך שקשיב ענוה במדש לבם
ר ו צ  דאשתסך ס״ד דף בשלח בזוהר עיין כי׳ שמיי ה

 אברהם א שת רשמים פעולת למעבד צור
 ב׳ ובפעם כו׳ מים אגם רצור ההופכי יזו שמים והי׳

 וישראל בחוביא .הצור מן מים להוציא משת כשרצה
 צור ואמר משה אשרעם . כמקודם שמים אשהדר לא

 מת דין והויש מקדמישא לי' חלשת כלומר תשי ילדך
 :עולימן כלומר ילדך בימי הי׳ שלא

מן ש י  פרש״י ישועתו• צור וינבל כו׳ ויבעט ישורין ו
ה׳ היכל אל ואיזוריהם כמ״ש וכזהו גנהו י

 עו״אהאווזי׳ בספר עד״ש עכ״ל מזת גדול ביזוי לך אין
 מלמעלה שיראי׳ מפני מלמעל׳ ורזים מטה מן שמנים

 על שדרים מפני להפך והתרנגולים מלמט׳. יריאי׳ ואין
 והצדיקים מלמט׳ רק מלמעל׳ יריאי׳ ואינם גבוה נס

 להם ימסר שלא עוה״ב בעניני דהיינו מלמעל׳ יריאי׳
הרואה׳ ארז׳׳ל ועדז עוה״ז כעניני מלמט' יראים ואינם

mft



חאוינו צמחה׳
 ומס רעה פין ״ל ופדו פכ*ל. לחכמה יצפה כחלום אוון

 רק מלמפל׳ ירא׳ לו אין גבוה רוח רחבה וגפש גטה
 הנ*ל מן הפולה גמצא .הרחבה גפשו למלאות מלמפ׳

 פמראלהי׳ הי׳ שאס מהסמלקו׳הירא׳ הוא שהשמגוניה
 ישורון וישמן ווהו פניו. על השמנונית הי׳ לא עיניו לנגד

 בחלב סרו שכוסה וכפרש׳׳י . כשית עבית שמנה דבעש
 נשמתו לסלק שבידו עשהו אלוה רמוש פ*י מה פ״י ווה

 מפני ישועתו צור וינבל מוה אT אינו והוא כרגע
 לו ווה הצור מל פולה הוא וכדומה מחיות ירא שאדם
 והי׳ מממוני׳ מפגעי ירא׳ לו שיש ‘א! והרשע לישועה

 ומנבל רוצה אינו אעס׳׳כ מפוו לצור ה׳ יראת לצרף לו
 שמי׳ מם ופי׳׳ו ה׳ סיכל אל מהשאחוריהם הוא והנמל
 מקיימים מצדיקים אבל הפנים מן יראה להם שאין

:ט׳ תמיד לנגדי ה׳ שויתי
ף ל  ידעו שאלמלא ר״ל דף בזוהר עיין .השי ילדך צ

 לקבלייהו לאמערא ומין צור דמאי הרשעי׳
 בעיניהם חלש הוא אלא חוסאין היו לא לון ולאלקאה

 נפק פילא׳ מצור פ״ש משי ילדך צור וזו בפיניהם ותשכח
 כו׳ ילדך צור וז׳׳ש לישראל דאוליד׳ האי ומאן אחרא צור

 דאבא.ואמרתי נהירו דסוא עליון חסד מחוללך אל כח ומש
 ילדך צור הנ״ל פסוק פ׳׳ד לאלהי׳ עוז תנו הפסוק סי*

 רדוע מעל׳ של כח כ״י ממישין מובואין כשישראל משי
 ושמשגברים היסודו׳ נמשך'מהמפרדות שהחולי בסי׳י

 האדם אזי מחוברי׳ השוה במזג וכשמיסודו׳ זע׳׳ו היסודו׳
 הוא מיעב כשממוברים האיברים עד״ז וכן בבריאותו
 שישראל וידוע ר״ל המולי בא וכשממפררי׳ בבריאותו

 כ״י מפרידים כשחושאץ ולזה כ״י שכינתא איברי נק׳
 וכשעושין מפנה של כח ממישין ועי״ז מזה זה האיברים

 כ״י מפל' של בגבורי כת מוסיפי׳ מם שלמקום רצונו
 בשלום עמו אח יברך ד׳ ימן לעמו עוז ה׳ יתפרש ועדו

 עוז נקרא למה והעעס .תור׳ זו ימן לעמו מוז וארז׳׳ל
 ונעשין שבשמי׳ לאביהם ישראל את מחברת שהתור׳ לסי

 מד כולהו וישראל ואוריית׳ קב״ה פ״ר עמו כיי אמדום
 וזו .ומפצומו' עוז הוא אזי כנ״ל מחוברי׳ וכשהאיברי׳

 עמו את יברך ה׳ העוז הוא ומה .יתן לעמו עוו ה׳
 השלום וזהו כולם האיברי׳ התחברו׳ דהיינו בשלום
ך ו  גבור׳ לי בינה אני עצהותושי׳ לי בפסוק אמרתי ע

 אדם של כח שממשת סושי׳ נקרא למה ארז״ל
 אדם ילמד לעולם שאח׳׳ל מה ידוע כי מהשת ולמה
 שיסין פי׳ לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא
 עכ״ס יכוין לשמה ללמוד עדין שכל לו שאין אדם

 מתוך לשמה שלא שלמד המור׳ את יוציא שכשיזכה
 כדי כו׳ אדם ילמוד לעולם וזו לקדוש׳ ויביאם הקליפו׳
 התור׳יהבתעיסא וכן תשי ילדך צוד וכתיב כו׳ שמתוך
 עלמ׳ דהאי בקליפין ואמלבשת האדם בה שידבק לגרמה
 לו שיתנו לומד התינוק שתחל׳ בחרה שכתב פי׳ד דהיינו
מראין שפות שזה ומרן שממגדל ומה מפוח או פרושי

לצבי
 הפניות p שהיא זמן וכל מזה גדול׳ פניי׳ איזה נו

 מששת היא בהשפעתה ולכן כ״י כת תשות היא הקליפו׳
 בק7ש לעצה צריך שאני זמן כל עצה לי וזו לומדי׳ כח

 כ״יאני תשכח כיאר ממשמכח אני ותושי׳ ביהאדם:
 לי .מקליפין דחירותא בעלמא למקור בא כשאני בינה

;אדם של כחה ומגברת גבור׳
ן א .בו׳ עמדי אלמי׳ ואין הוא אני אל כי מתה ר

 הגוף יסודו׳ מדי מורכב האדם ר הידוע פ*ד
 והחיוני הבהמי נפש הנפש וגם הגוף איברי ומרמ׳׳ח
 אני אומר כשאדם נמצא . והמשכלת והצומחת והתאוית

 ואיזה, אבר ואיזה יסוד איזה האומר זה מי ידוע אילו
 וז׳׳ש לומר יבול מורכב שאיננו ימ*ש הוא אבל הנפש

 מורכב שאינני דל ממדי אלהי׳ ואין .הוא אני אני כי
 מדעת לאפוקי האחדות בתכלית רק רבים מאלהי׳
 הדין פועל איננו רחמים שפועל מי שאומרם הכוזבת

 סחיר היא העצמה והמית* ואחי׳ אמית אני שאמר וזה
 אף אמות אצל אני אמר ולק נצחיו׳ שתהא כדי העתידה

 חיו׳ גורמי שהיא פלי'הואיל אייע ומזכיר קללה זו שמלה
 אינו קללה שהוא מחצתי אבל קללה אינה ולזה הנצחיו׳
 ט .ארפא ואני וזהו .הרפואי אצל רק .אני בה אומר
 א׳י לרפיא׳ יצערך ולא ימחן שלא להיות יכול הי׳ כבר
 איננו בודאי אני עצמו על שיאמר נגלה הוא אם האדם כי

 המוסתר הוא אני הנגלה. אני כי ית׳ והוא להפך וכן נסתר
 לבדי אני רק בשבילי מתגלה הוא שיהי׳ עמדי. אלהי׳ ואין

א ונסחי נגלה ף א  יהודאי לי סח בז׳׳ח מ׳ש ע׳׳ד ב
 נופיי׳ לאינון אמסיחמא ולא סגיאן מרעין לי׳ דהוי חד

 איזלהתם אמר ואמסאין. לעפוותהון במרעיהון דאזלין
 ועאל להתם ואזל מי. למחמי אבל אסור דהוא ואע׳׳ג

 פד אידמוך לא והוא אידמכו כולהו תמן ובת בגוויהו
 דאסוומא ומאני בינייהו אזיל דהוי שענא חד דחמא
 ולא עליו אמבר ואימסי וחד חד כל על שוי והוי בידי׳
 איל עלי שוי מרעין מבר אנא הא מרי לי׳ אמר לי׳ שוי
 לון לאבדא לי אתפקדו דאילין יעקב חלק כאלה לא

 מה קדם ומן כאילן לאו דיעקב בנוי אבל דאתא לעלמ׳
 אףהקב׳׳ה ובר. סמר הזה היוצר מה הוא הכל יוצר כי

 וק׳ עובד׳ לי וסח גברא האי נפק ובני וסתר ומסי ממי
 מימי סיבת הוא דסס״א הרפואה כי מזה היוצא עכל׳׳ה.
 סוף בל סוף בי להמכה ברפואה אינו וממילא הנצחיו׳

 רפואה הוא דק׳ מסערא הרפואה אבל בנצחיותו ימות
 הניצחיס חיים שימי׳ כדי הוא המיתה אפי׳ כי נצחיות.

 ואחי׳ אמית אני וז״ש ובני סתר הוא הכל יוצר כי בנ׳׳ל
 שא׳׳א בידוע הנצחיים חיים ואחי׳ כדי אנרת אני דל

 כשממצמי ממיל׳ זו המית* ע״י לא אם הנצחיים להמיים
 שמחצמי ומה שלימי רסוא׳ הוא הרפואה ארפא ואני

;לעיל וכמ״ש ארפא ואני כדי
 משפיע לאיזה אדם שיקוה שאיא ר״ל כו׳ הוא אני

הא׳ מארי׳ ג׳ בהמשסיע בו ימצאו אא״כ גמוי לחסד



לצביהאזינוצמחה׳
 בעצמוחז הן פעוי במל הולו שלום דנר פוח5 ישחנה שלא

̂ומ סן עוס נמלח p ונכחו  החקוה עליו יחנן לא בד
 שלא וגם בעולם רtע לשוס במעשיו צריך יהי׳ שלא הב׳
 וזה כרצוגו מלעשות ע״י לעכב בעולם דבר שום יוכל

 שאל״כ שבעולם. דברים כל על יכול שיהי׳ הג׳ • מבואר
 וג׳ אחר בדבר יפסיד א׳ בדבר ממנו שמר!בל העזר

 יתכן ואליו יח״ש בהבורא אס כי ימצאו לא הנ״ל תארים
 השתנות שום בלי פי׳ הוא אני אני כי וז״ש התיןוה
 לעכב או לעזר לי שיהי׳ עמדי אלהי׳ ואין כנ״ל בעולה

 הפכי׳ ב׳ על יכול כ״י שאני כו׳ ואחי׳ אמית אני ידי על
 יצטרך שאם והמקוה החקוה ויתכן ולהחיות להמית

 יצטרך ואם להמיתם יכול ית׳ הוא באויבים מלחמה
 כאין איע שמשים מי שארז״ל ע״ד .מציל מידי (ין1ו יושפע ית׳ ממנו ושלום וחיים לחסד

 ובזה . כו׳ אין ואם משרע״ה שאמר וע״ד כו׳. '
.מציל מידי ואין שאמר וזה הכלי׳ מן ישראל אח הציל

 מידי מציל הוא אין שהוא מי
 ולמשנאי לצרי נקם אשיב ט׳ ידי שמים אל אשא י5

 נש דבר בשעת׳ ח״ח וז״ל נ״ז ד!» בשלח הזוהר ע״ד
 והי׳ כדא לעילא דלי׳ אצבעין ומטין בצלוחא ידי׳ ארים
 חסר ידו אח אהרן וישא כו׳ ידו אח משה ירים כאשר
 לברכא אחכונן וכדין . כולא חליא בימינא דהא כחיב•
 לעילא ימינא דארים בשעחא הכי לאו וקביה לעילא

 . מהם מסחלקין והברכו׳ הסיועין שכל לחחאי להו וי
 ארימית ותרגומו ארן חבלעימו ימינך נטיח דכחיב

 שלחין ולא אשתכח עמי׳ שמאלא אשחכח ימינא וכד ידך
 לבדה שמאל הרי הימין וכשמסחלק הימין בגין דיני׳
 ימינו אחור השיב פי׳ ג״כ וזה .בכולא שרי׳ דינא כדץ

 אחרא באחר נשארח והימין בעלמא נחמי׳ לבדה והשמאל
 וכיוצא כו׳ תשכח אל ידן נשא אל יפורש ועד״ז עכ׳׳ל

:הנ״ל אשא כי פי׳ וכן נחילים בזה
ם  כי כתיב ידי במשפט ותאחז חרבי ברק שנוחי א

החשוב׳ וז׳׳ל ע״מ בס׳ שכ׳ ע״ד ממנו אפי שב
 ואומר מעצמו שב מקום של שלוחו שהאף כ״כ מעולה
 בחוקף דחאוני שכבר שליחותי לעשות א״א רבש׳׳ע לפניו

 אפי שב פ וזהו בני נצחוני ואומר משחק והוא חשובחם
 אחר בזמן כן ולא .שב הוא ומאליו מעצמו ר״ל ממנו.
 ע*ד להשיט צריך שהקב״ה אפו להשיב והרבה נאמר

 שוחר במדרש ועדז כו׳ מרבי ברק שנוחי הנילאם הכחוב
 על ממונה שהוא מלאך לוי ר׳ בשם ברכי׳ א״ר טוב

: מרחק מארן באים שנאמר הוא רחוק האף

ברבה פרשת
 ישראל שקבלו למו משעיר וזרח פארן מהר הופיע

 י״ל עד״ז הזוהר עכ״ל אוה״ע מן הברכוח
 זה בדבר לחול נמשלו ואוה״ע העמים מכל מהי׳ ברוך
בכלל אומה כל על אם כי פרטיי׳ השגח׳ עליהם דאין

קמה
 ור\׳ בפסוק כנזכר מנין השגחת בלא שנבראו החול כמו

 שיהיו דהיינו מזה ברכי הקב׳׳ה עושה ולישראל בנ״י מספר
 ואיש. איש כל על פרטייח השגחה עם ומנין מספר בלא
 מישראל א׳ כל העמי׳ מכל תהי׳ ברוך משה אמר שכך וזהו
 ע׳׳ד פי׳ . ישראל עם ומשפטיו עשה ה׳ צרמת :העמי׳ השגחות כללוח בחי׳ מן העמי׳ מכל ברוך יהי׳

 לזה וצדקה לזה משפט וצדק משפט עשיתי י
 וכמשארז״ל כו׳ יחרהיאפךבעמך ה׳ למה מחפלל הי׳ ומשה
 עשה כאלו כ׳׳י מדוח הי״ג מזכיר והי׳ כו׳ מחקנא כלוס
 נתן כאלו י כ״ כו׳. כח נא יגדל ועמה כענין למעל׳ צדקה

 שהי׳ לישראל ומשפט צדקה וזהו מעל׳ של בגבורי כח
 וזהב כסף מרוב רז*ל וכמ״ש ישראל פס שהמשפט אומר
 : עשה ה׳ וצדקח ישראל עס ומשפטיו וזהו ט׳

א " ו א  • וכו׳ נא אעברה משה שביקש המדרש ע״ד ב
• ראשים בב׳ החבל אוחז אחה הקב״ה א״ל

 ואלף משה יאבד א״נ כו׳ נא סלח בטל נא אעברה א״ח
 א׳ע שהחזיק והענין .מבניך א׳ יאבד ואל בו כיוצא

 הענוס וזו בנים במדרגת ישראל ואח עבד במדרגח
 בארן ולא ספון מחוקק חלקת שם כי וזהו בו שהיחה

 ומשפטיו ע׳ע ה׳ הדין אח שהצדיק עשה ה׳ צדקח כי
 : נא סלח בענין ישראל עם המשפט שיהי׳ כדי ישראל עס

ל ז ר  מעיינו כשיהי׳ וכימיךדבאיך. מנעליך ונחושת ב
 ופתויי הריק מפועל היטב שמור וחמום נעול

 האמור קלל נחושת כעין נוצצים ומבהיק כברזל חזק היצר
 שפע ויזל ימשוך ימיו שכל הוא מובטח השרת במלאכי

 בריחי חזק ט במילים י׳׳ל ז ועדי׳ ולאחרים לו רצון שבע
: בקרבך בניך ברך שעייך

ר ד מ  צדיקים של שכרן מחן משה כשראה וז״ל 0ב
 עם כמוך מי ישראל אשיץ להם אמר

 עזרך מגן בהקב׳ה משתמשי׳ שהם אדם בני בה׳ נושע
 הוא הפי׳ בידך צריך מגן אשר שנאמר אברהם נגד
 תהיו אל המשנה על כך ואחחנן בפ׳ שכחבחי ע׳ד

 השכל נגד שזה לק׳׳פ ע׳׳מ הרב אח המשמשים כעבדי׳
 הרב מן שכר הפעול׳ טל ויבקש הרב עם עבד להשחמש

 והשי׳׳ח הקב׳ס של בכחוחיו המצות כל עושה והאדם
 הגומר והוא כו׳ ואשלם הקדמני מי ע׳׳ד המחחיל הוא

 כו׳ מלאכחיך בעל ונאמן על שמואל המדרש בשם כמ׳׳ש
 למצוה ההחעוררוחו רק כלום עושה האדם אין נמצא

 ההחעוררח על רק שכר לו מגיע אין הדין ומן כידוע
 המצו׳ כל על כידוע חנם ממנת ע׳׳ד לו נותן שהש״י רק

 בכחומיו עושה והי׳ והגומר המתחיל לבדו הי׳ הוא כאלו
 הואיל בחנם נשאר בהש׳׳י כ״י שנשחמש השמוש נמצא
 משה נשרא׳ המדרש וז״פ זה על לאדם כלום מנכה ולא

 היו הן כאלו משלם להם שמשלמין ר״ל צדיקים של שכרן
 על דבר משום להם מנכין ואין כנ׳׳ל בכחוחם העובדין

 נושע עם כמוך מי ישראל אשריך אמר בהש׳׳י. שנשחמשו
ר״ל עזרך ומגן . בהקב׳ה משחמשיס שהם .בה׳

שהשתמשות



לצביברכהה צמח
 כמדרש כמ״ש ס5מ ל׳ הוא ומגן מגם על שהשממשות

 מגן אשר אכרהסשאמר נגד וז׳ש כו' לך מגן אנכי טל
 לככשן ירדתי אכרהם אמר הץדרש ע״ד ר״ל כידך צריך
ד הקכ״ה א״ל שכרי שקכלתי תאמר כו׳ ונצלתי האש  אנ
 מש״ע־ן לטהר ארו׳לתכא והנה עכ״ל. כו׳ לך מגן

 סיועא דמשמע ־עין מש אמר איך להקשות ויש אותו
 ומפורסם כלל לכדו הש״י גיושה המצו׳ כל הלא למ׳1כי

 הוא העדן אך האדם מן הוא ההתעוררות רק כש״י
 לו יכול הי׳ לא עוורו הקכ״ה אלמלא משאח״ל פ״ד

 זה ועל כ לס נהתעורר אפי׳ יכול הי׳ שלא קאי וסדאי
 כו להלחם היצ<-<״ר נגד ומסייעו פוזרו הקכ״ה ג״כ

 הש״ת עישה גופא המצוה לפ׳ז נמצא לטוכ שיתעורר
 פי׳ עורך מגן ו וז היצהי׳ר נגד עיזרו ג״כ וההתעוררות

 כו השתמשות על מהשכר ונננכה מקכל שאינו זו לא
 מוטל וכ ח שזה ההתעיררו׳ על שעוזר מה אף אלא ית׳
 ודש עזרך מגן וזו ס כח הוא זה גם לכדו האדם על

 אכרהס אצל כמו ור״ל צרך מגן אשר שנא׳ אכרהם נגד
 כן המלכי' נגד שעזרו מה משכר הש״י לו ניכה שלא

 ישראל אשריך כודאי ולזה הזה הוכר
 סוטה כמס׳ . פעור כית רול א כג אותו ויסבור

 ידע ולא ואפ״ה סימן כתוך סימן כרכי׳ א״ר י
 אצל הרשעה מלכות שלחה וככר . קכורתו את איש

א סטי  עמדו קכיר משה היכן הראוני פעור כית של ג
 כוי. למעלה להם נדמה למטה למטי להם נדמה למטל׳
 ולמט׳ טי נדמה למעל׳ העומדים לאומן כמות לכ נחלקו
 קכורמו את איש ידע ולא מ׳׳ש לקיים כו׳ למפל׳ נדמה
 . עכ״ל קכור היכן יודע אינו מש״ר אף כר״ח אר״ח

 שר״ל טכל כמה למשה קכר כי כבעתקית שכמוכ ע״ד סי׳
 סי׳ כנורא א״ל יתקן כמה משה הנקרא לשכל קבר כי

 כמו נק׳ וזה משתולל מרע סר ע״ד ע״ש כהחלהכות
 כו שיש מי וכענין עוה״ז של מטו״ר השכל קכורת רן

 עוה״ז. של שכלו ונקכר משתולל כמו הוא הענוה כחי׳
 השפלו׳ שהיא הגיא ומכמות ע״ד כגיא אומו ויקכור וזיש

 לעומת זה כי ע״ד פעור. הפנין פעור כית מול וסענוה.
 הכל סוכל ית׳ שהוא ענוה מדות כקדושה ויש כי׳ זה

 גנהו ופירש״י ישועתו צור וינבל ע״ד נגדו והחוטאים
 עצמן פוערין שהיו ה׳ היכל אל הם ואמורי כמ״ש וכזהו

 זהוא עכ״ל מזה גדול גנות מיש מעלה פי כל וממריזין
ת׳  מתדמה והסט״א ימי ענומנומו מדת וזס כ״י סוכל י

י כקיף  והיופוערין ע״ז דמות עושין וז־טשהיו אדם ט
 ראוי׳ הע״ז כאמת כי שכו ז5פסיל עמה להראות 'פניו
 סיכרי׳ שתיו ישראל חטה הי׳ וזי ענוה זו ואין זה לגנות
 ככן אותה הפיבדיס מדין רק בכך הע״ז מגנים שהם

 מישראל עבודתה בשעת במחשבתם אומה ממשכים גיו
 בנכליהם וז״ש עובד וזה רהשב זה ע״ד הדבר הי׳

 ישראל שהי׳ בשעה ר״ל פעיר דבר על לכם צכלו אשר
נענשו ולין כנ׳ל עבודתה הסממשבין היו א׳׳ע הוערין

 בצואה אומה עובדים שהיו והענין עכודמה נגמרה כי
 מזבחי אכלו כאלו כו׳ שלחן על שאכלו שלש׳ יד ע דוקא

 מקום בלי צואה קיא מלאו שולחנו׳ כל כי שנאמר ממים
ם מחים זכמי קרוי הע״ז הריז״ל שכתב ע״ד פי׳ וזה  ג

 הע״ז כחי׳ כקליפה ק׳ ניצוצי׳ רפ״ח שנפלו או> כי צואה
 מיו׳ בה אי! הע׳ז וכח ות לח הניצוצו׳ מן כלל שס אין
 הנה כי ציאה נק׳ וגם . מחים זכמי נקרא וט״כ כלל

 ולפי עליון חיות בו יש איכל שהוא מה כל אדם מאכל
 מן הגיף שניזון ואמר גשמי המאכל גם גשמי הוא שאדם
 למון יוצא כלל מיוח כו נשאר שלא המומר שכו המיות

 אוכל הי׳ המן כי רעי מוציאים היו לא המן אוכלי ולכן
 המיות שנתכרר אחר מאכלים שאר אכל לש פס בלא

 חיות שים כלי למון פסולת ייצא י־גוף את לזון שבהם
 המודה ולכן כלל מי!ח שם שאין בע׳ז בעצמו רענין וכן

 היוחר הטימא׳ היא כי התור׳ בכל ח״ו כיפר לו כא כע׳ז
 וזשארז״ל פכ״ל כה מעורב קרוש׳ שום שאין וחזקה קשה

מ ד עליו אמרו ולה באמרם  ממים מזבחי אכלו כאלו ׳
 שהנצוצות מפני ציאה קיא מלאו שולחנית כל כי שנא׳
 רק ונשאר ד״מ שם כשאין המאכל מ; כורמים הק׳

ם זכחי כעצמו וזה! הפסולת  שאין פי׳ מקום כלי מחי
 המחיה היא הש״י כי עולם של מקומו במוך צואה הקיא

 עולם של מקומו שהוא עיש מקום שנרךא כבמי׳ כולם אח
 בלי וזהו עילם של מקומו בתוך זה אין חיוח כס וכשאין
 פתח ע״ד כפרה מזכת נקרא ד״ת שם וכשיש מקום

 חמור פעור הע״ז שהי׳ וזה כו׳ כשלחן וסיים כמזכח
 פשוט׳ ע׳׳ז שהוא מחים זכחי מחברים שהיו מפני מאוד

 חזקה טומאה היא ולכן צואה בקיא אותם עובדים
 לכטלה שם ליקבר רבינו משה הוצרך שע״כ מאוד וקשה

 מכטל הי׳ שבו הכשרה הענוה כמדח משה כי והענין
 כנז״ל שכסט׳א הפסול׳ הענוה על המורה הפעור כח

 כינו מתבודד שהי׳ כמסיר מעשה כריח שכחוכ וע״ד
 ושמת לפניו עצמו ופער אחד ובא הספינה כשולי להש״י
 שלא ולתכליתה העטה למעלת שהגיע על גדולה שמח׳

 כבחי׳ גדול משה הי׳ ובודאי ע״ש כלל כבשתו הרגיש
 עניו משה והאיש עליו העידה שהחור׳ המסיר מוה ענוה
 פעור ע״ז לבטל במשה כח הי׳ לזה האדם מכל מאוד

 עוה״ז של הנימוסיות הנהגת השכל קבורת ר׳׳ל בקבורתו
 בגיא אומו ויקבור וזהו כלל בחרפתו מרגיש הי׳ שלא
 מול יחיר׳ וכענוה כשפלוח כגיא ר׳׳ל פעור בית מול
 הכשרה שענוה פעור למול מתנגד והי׳ פעור כיח

 פי׳ קבורתו אח איש ידע ולא פשולה לענוה מתנגדת
 כנ״ל משה קבורת בדעתו להשיג איש בדעת כח שאין

 הרי ענוה למדת שיבא כדי א״ט להשפיל שרוצה מי כי
 מגביה ואם ושבחה במעלחה עצמו להגדיל עושה הוא

 כי ממדרגתו ונופל אלי׳ יזכה שייא כ״ש א״ע ומגדיל
 מנוה שאר!״ל וכמו האנושי הדעת מן למעל׳ הוא העטה
הדעת מן שיצא עד אלי׳ שיגיע מי ואין מכולם גדולר

הנימוסיו׳



חצמחה׳ כ ד יג י ב צ ל

 שא״ר וזסו משתולל מרש וסר הי1ו שומיז של הצימוסיו׳
p 6ל ואס•^ סימן בסוך סימן גרני׳ t מן . כר לסי  רי
 מחלרן גמוך שהוא גדול ששלוח של מורה שזה «ג;א

ז אי  כמו שפל כ״כ שיי־^ ב׳ סימן סמור בית מול ה
 קכורשו את איש ידש לא ואפ״ה הדל בחסיד המששה

ל  סרל סימנים הב' האדם שימשה שאטפ״י שאכשר ד
 ושבחה למשלמה שיערן באם בפצם בו תהי׳ נא כ אשפי׳
׳ נדמה למשל׳ שומדם וזהו כניל ו כשרוצים ר״ל י

 למשי להס נרמס .כנדל א״ש ומגדלים המנוס להשיג
ל  להנו נדמה למכר מאוד פחותה למדרג׳ להם שנדמה ד

 להס נדמה אליי להביש כדי שמשפילי׳א״ש כלומר למפל׳
ל למפל׳ שאף שבה והשבח המשל׳ בשביל ד  משס וד
ל קבור היכן יודש אינו שצמו ס למדה שמגיש מי ד  מנו
 שבס ובהירות החשקות ברשמו משיג ואינו יודש אינו

ה הרגשותיו לקו נסת היכן יודש ואינו סיו מו :מי

רתתלתה התורה סיום סמיכות

א שאלת הזוהר ש׳׳ד וכו׳ ביאשית ישיאל כל לעיני משה עשה אשר מ׳ ה vאו
שלמאדפי למבריבי קמך ניחא

 כו» .וכי .ולי אנת לאתרך מוב למלך ריך1אנכ דשלמא בגין שלמא בך אברי לא א״ל . מלך אמקריאס
ם יזי ש׳׳ש כו׳ מלך בלא למיקה לשלמא יאות דלא שיש ש מ י ״ י ע ל ל " כ ך ״“י ״ ״ ל י ישראל ותיבת מ
 נברא לא לכן כנ״ל ישראל מלך להקרא חצשריך למלך דשלמא ש׳׳י ור״ל וגואלו ישראל מלך ה׳ אמר כה ש״ד רמז

י כראשית. בכ׳ רק מלך באותיות הטולם ״ דז א ה שהיא ל׳ כאות התורה סיום בש״כ דאי׳ מ מ  האותיות מכל ג
 המורס פותחת שלכן הסמיכות ויתכן שכ׳יל המפשים כל של ומרוממתו מגדלתו לשמה מורה הלומד כל לרמז

" לסמיך י א בראשית ממשה בל טל שמרוממחו להורות בראשית במטשה ל ׳ כ ב  המורה קיום ששיקר לרמוז ל
א כמ׳׳ש סוב ב ל ’פ״  סון> מחבר הוא אזי שוב לב לו שיש שמי והשנין כו׳ שובה דרך איזהו וראו צאו ד

מס ה׳ חורת ססוק פי׳ וזהו .כחדשים כטיניך יהיו יום בכל כמשארז״ל בשיניו חדשה ר\א כאלו לראשה התורה  תמי
ל את י״ז משלי י*ל ושד״ז .לגמור המלאכה שליך ולא וסו^ ראש לה אין כאלו תמימה ר״ל כו׳  מכמס מכק פ

ק כקצה כסיל שיני א ד שכת מרקים ל׳ כלים מס׳ פרקים ל׳ שהוא נזיקין סדר לשנות אוכל איך שאומר פרשיי ה  ף
 הגומרהלהתמלתה ה^פש אה משיכי שהיא נפש משיכת פרקים כ׳ ולמחר פרקים כ׳ היום שונה ולחכם פרקים

 שז׳׳א לשנותה ולא לגומרה כהתחלת* ומחשב התורה את שלומד מי אכל הוא א׳ ושנין אחת והמחלה שהסוף נמצא
ל ממי ״ב״ל ולכו בי  .ישראל כשרל השולסאלא נכרא לא רז״ל טד״ש אי׳י* ירשום כל כמישומששטים מבלשם ״
 ישראל וזיש כנשמוחיהם ונמלך לפניו כמחשכה פלו ישראל שארז״ל ש׳׳ד אף וכו׳ ברא כראשית יש״ראל ש״י וזיש

 . כו* השמים את אלהים כרא טי׳ז כחוכמא בראשית ירושלמי בתרגום כמ״ש במחשבה שלו שישראל מה בראשית
 ״ כו* משה פשה אשר הגדול המורא ולכל וז״ש לפניו שייראו ששה והאלסים ושיר .כו׳ מראו לא הממני ש״ד אן
 . ט׳ כראשית ת׳׳ש מלפניו וייראו השולה כרא ית׳ הוא כי המורה ש״י ור״ל .ש״ש תורה מתן טל המפרשים ופי׳
׳ אות שאלת בזוהר שכחוב וש״ד תחלה בסורה ברכה ברבו שלא ישראל גלו מה מפני שארז״ל ש״ר אן  ואיל נ
 וזיני • פלמא בן איברי ודאי הא אמר כו׳ ומתא לשילא לך מברכאן דכי טלמא בי צמיברי לך רחא שלמין רכון

;ממצה בתורם שיברכו בב׳ ממחלת שהתורם ישראל כל לטיל שיהי׳ כדי כל לטיל

דברים ספר חסלת
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