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זאת זכרון
 אשר הקדושים חיבורים מהשלשה השני החיבור הוא

 המאירה אספקלריא ופרישא חשידא קדישא חיברבוצינא
 חידושי ומסתרתא נלהעמקתא והוא דמטמריןגליןליה

 איש ידי מעשי חכמה תעלומות דאורייתא ן ורז תורה
 אדונינו התורה שר שבחבורה ארי ונורא קדוש אלקים
 זצקלה״ה הידוויץ הלוי יצחר! יעמב מרה ודבינו מורינו

יע״א. ״ ’ ׳ לובלי מק״ק
 בדפוסים כמ״פ נדפסו ועכ״י זי״ע מלובלין רבה״ק של ספרים הב׳

 סנועס להנות המשתוקקים ירוב הקודש חבת נודל ומהמת שונים
 ובמה אורם ולהדש לחזור נתע,ררנו ע״ב בנמצא ואינם תמו ספו זיום

א׳) כאן באו בקורש מעלות  מטושטשים היו הראשונים דפוסים (
 רוב על חסנו לא כעת ואנחנו כידוע מקומות ובמה בכמה מאד

 ובאותיות יפה נייר על ולהדפיסו לחזור והתאמצנו והשתדלנו ההוצאות
 רבינו סדרו לא זכרון״ ,,זאת הראשון הספר (ב׳) ומזהירות מאירות
 אל לגשת יראני ואנחנו הפרשיות סדר על זצ׳ל הקדוש המהבד
 ואמנם הפרשיות כדר על לסדרו הספר בגוף שנוים ולעשות הקודש

שבוע בכל רבהיק של מדבה״ק להנות משתוקקים אשר ב״י לתועלת
מען‘’ הפרשיות סדר על ערוך מפתח עשינו השבוע של הפרשה ושבועע־*

לקוטים ספרים הג׳ בבל הוספנו (ג׳)מבוקשולמצוא כאו״א יוכל
 בשמו הקדושי׳ םוריו‘תי בספרי המובאים המחבר ׳ק רבה מדברי יקרים

 ותלמודיו זצ״ל המחבר מהגה״ק וסיפורים לרות ת, סדרנו ועכ״י(ד׳) ״ע ז
 ולכ״י לנו יעמוד זצ״ל הקרוש המחבר וזבות זי״ע הקדושים

בב׳א. ורחמים ישועה בפקודת ונפקד שנושע
נ־י יין‘ק' אריה יהודה מו״ה האחים התשתדלות בהוצאת לבה״ד הובא
 מו״ה ואחיו
יין‘קי יעקב

 ב,י י נ״ קליין משה
טונקאטש מעיר נ״י

2?י2|

 חיים מרה החסיד הנגיד הרבני
 נ״י וו״ב יעקב מו״ה וגיסם יע״א

תצ״ו סאטמאר מעיר די ורב בעריש מו״הישכר החסיד הנגיד הרבני בן

, מינסאטש
ך ישכון ותקרב ר.גחר אשלי ביגנח צ" לפיק. ח
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 קדישא סבא הצדיק הגאון הנדול המאור מכבוד
 יה1א יער!ב מוהר״ר נק״ש ופרישא שסידא

ראדזימין. דק״ק הרב זציק״ל

 הרב לפני בא ווארשא עיר פה בהיותי הנה
 המפורסם החסיד ובקי החריף המופלג

 אב״ד הורוויץ הלוי במהר״ז ד ו ד מוהר״ל
 הגאון הצדיק הרב מרן נכד לאמאז׳ דק״ק

 אלקיס איש חו״פ קדישא בוצינא סמפורסיס
 אמס בדברי זורחת תורתו אור ישראל קדוש

 הורוויץ הלוי יצחק יעקב מוהר״ל כקשית

י את להדפיס ורצונו זצלל״ה ר ב  של קדשו ד
 אשר זאת זברון ספר הנ׳׳ל הצדיק אא׳ז

 והמפורסם קדשו/ בכ״י כתב זללה״ה הנ״ל הצדיק
 סמוכו דין מן וכל והסכמה״ ראיה צריך אין
 אחינו לבב יתלהב החיבור שע״י מיבטחני כי לנא
 תהיה למען אך וב״ש, ב״ה הבורא לעבודת ב״י-

 משך גבול את להשיג שאסור זאת זכרוז
 הנ״ל הרב ברשות שלא דלמטה מיום שנים עשר

 הנ*ל הקדוש המחבר וזכות לביה״ד״ המביא
 לכבוד עהיח באתי ועליני״ על־הס יגן זצלל״ה
 תרכ״ט שופטים א׳ בעהמ״ח הרב קדושת

לפ״ק

רארזימין׳ חופ״ק ארי׳ יעקב נאום

 תפארה הדור פאר הגדול הגאון הרב מכבוד
 חסיד יקרים חיבורים חיבר ישראל נזל הזמן
 ולתהלה לשבח תבל קצוי בכל המפורסם ועניו

 וואקס״ די אליעזר חיים מוה״ר כקש״ת כו׳
וואיישא. בעיר וכעת קאליש הגאבד״ק

 לייביש יהודא מו״ה החריף הרבני כבוד
 על להעלות רוצה מונק״ בהרי״ג נ״י

 זאת זברון אמת׳ דברי ספרי הדפיס מכבש
 רכב הוא קדוש אלקיס מאיש זכרון וזאת
 עמודא המא־רה אספקלריא ופרשיו ישראל

ב מו״ה כקש״ת ישראל של רבן דנהורא ק ע  י
ק ח צ  רבי כל בפי הנקרא מלובלין זצוק״ל י
 על הסכמה לו ליסן ממני וביקש מלובלין״
 סכרים על להסכמה מקום שאין אף הדפסם
 ולבקש בקשתו למלאות אך כאלה, קדושים

גבולו ישיגו שלא מאחינו

 חרט״ג י למב כ״ט יום עה״ח בא הנני
יואי־שא. לפ״ק

 קאליש אבד״ק וואקס אליעזר חיים נאום

ווארשא. בעיר וכעת
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 בהיר ומצוחצח צח אור לנו נגלוח בהגלוח היום נכבד מה אשירה אנכי לה- אנכי

 ולא שנה. חשפיס זה טמון ססין היה אשר מכמה חפלומוח ס. בשחק הוא
 איש קדישא ביצינא הקדום זקני ממרן זאת זכיון ססר יס כח באור לאור זכינו

 דרכו נודפ וכבר זצקלה״ה. מי^בלי] רב' רבינו בשם כל בפי המפרסם האלקיס
 הראשון נידפים. המה בשמם אשר לטולמיס. יצאו כצר אשר הקדושים בספריו בקידש
 אשר החיכין הפמוד הוא הקדוש הספר וזהו אמת. דברי והשלישי זכיון זאת

 סין! א ומה אמלל ומס אדבר מס שני. ספר זאת זנרון בשש נקבהו קדשו סי
 כי גס ומה חסלה דומיה לו מלה בפי אין מהולל. בחשבמוח כבר אשר אח להלל

 להשי״ח וחהלה שבח נוחן והנני חלמידיו. חלמידי הם דורנו קדושי וגדולי צדיקים כל
 אשר לביה״ד. הנ״ל הקדוש ספר להביא הרבים ממזכי להיוח גמלני כי הטיב כל פל

 כחב כי לדפח וזאח זצ״ל. הקדוש אביו מירושה לו שהיה הכיה״ק ימי' אבי לי מסר
 הקדוש בלש־נו ונמצא מאד. משונה מקימה בכמה הקדיש זה בספרו הקדושה ירו

 פל רק הכחיבה בפה כלל ן הלש טל הביט לא החלהבוח מגידל אשר הניכר חסרון
 חכמים לשין כי הקדושים בדבריו להגיה ידי לשלוח יראתי זאס ובכל הקדוש. המכוון
[] כזה החבה וסגרתי חיבות איזה הוספתי ניכר שהחסרון מקימות באיזה אך מרפא.

ת: בלוח בסיסו או הטפו
 דברים ובהם הקדושים מהתנהגיחיו פליס ארבפה כמו נמצא הספר לסך קרוב גם

 של ברומו פימדים הדבריס כי באות אוח ג״כ ונפחיק מאד. מאחני נפלאים
 אך מסר. אצלו כתבתי הכתב טשטיש מחמת להפחיק יכולתי שלא מה אך פילס.

כפרשיות סדר פל הקדוש הספר לסדר בזה הרבה ויגטחי מדפחי הוספתי זאת
פשה ז״ל מאמרם פל בזה וסמכתי מביקשי. למצוא המפץ יוכל בנקל אשר למטן

בתירס: סימנים לך
ת א ז  חצאי בשני הס אשר תיבות איזה הספר בזה ימצא אשר מקום שבכל לרפת ו

 קודש בשבח ולא הכתיבה בפח הקדושה בדפחו שבא מה הוא () כזה לבנה
: חשא בס׳ הקדוש ידו בכתב כחוב כן מצמי, בפני מדור לו פשה

אא״ז וזכות יצליח בידי ד׳ ססץ כי להבא פל ומתפלל לשפבר הוראה נותן והנני
מורי אבי ואח אוחי יברך שהשי״ח פלי יגן זצקלה״ה כקדוש המחבר הרב

 וללמד ללמוד לשמוט ולהשכיל להבין ונזכה ישראל ביח כל ופם ב״ב כל פס שימי׳
 בניס לגדל ואזכה אבוחי. פס הי׳ כאשר פמי אלהי ה׳ ויהיה ולקיים ולפשוח לשמור

:אמן גיסא ובריות רוימא ומזוני אריכא בחיי ובמצות בחורה פוסקים בנים ובני

האפשרות. בכל מאד רבה ביגיפה הדפיס לבית והמביא לאור המוציא דברי
בפומר ל׳ג ה׳ יום סיום

למאז: פה לפ״ק ובימינו בטהיה לציון הנואל יבא בא למכ״י
 זצקלה״ה הקדוש המחבר הרב נכד הורוויז כלוי זושע משולם במסור״ר דוד הק׳

אמת) דברי בספר נדפס כבר ישרות (הנהגות הנ״ל. ק״ק פה סונה



 ?צ״ל המחבר מרבה״ק יקרים ליקוטים כאן נציג pSn נייר ונשאר הואיל
:זצ״ל דקדוש בשמו הקדושים תלמודיו בספרי שהובאו

 ר״י במאמר מלובלין הצו״ק ממורי שממחי קמינהי] [ר״ה וישלח ש׳ יש״מ בסה״ס
 החשיב אם ולכאורה אנא דאיכא מנוה חחני לא ט״ב] דמ״נו [סימם

כי ׳ב] כ [חהלים המהוק כמ״י טמ״מ יובן אך מזו גדולה גאוח לך אין לטניו טצמו
יודט אס בוטח טני כאמח שהוא מי אמי׳ דר״ל טני טנוח שיקץ ולא בזה לא

טנו סואר לו ויש יח׳ בטיניו חשוב זה גם פצמו מקטין הוא וטי״ז חסרונו ומכיר
טני באמח הוא אם אסי׳ הטני של הששלוח ר״ל טנוח וגו׳ בזה לא כי וז״ש

 אף ר״ל אנא דאיכא טנוה ובטלה החני לא ואמר ר״י מאמר וזה כנ״ל בוטחו
טכ״ז חסרונוס מלא כמוני איש יחגאה איך כי המנוס לי כאס חסרונוחי שבסיכח

: טכוה״ק מקרי מנוה זה גם
 ויחאכלו חשא] [ש׳ נאמר שהקשה נכג״מ מלובלין מהרבי שמטחי ויקהל] [ש׳ חשל״מ כסה״ס

 ממליך טויך הורו ומחה למשה אמר ואח״כ מליו טויו איש שחו ולא
 טויו איש אשר לשמוח לכם אל שמו שחו ולא טצכיס שסי׳ ויחאכלו השי׳ ואמר

 ושח״ח: ט״כ ממליך טויך הורו בוטחה נטנשו ולכך הכחרים שהם טליו
 יבא אם זצלה״ה מלובלין ההצה״ק מו״ר כשם וישלח] [ש׳ שממון חורח בסה״ס

 הנשאר המחנה והי׳ המחשבה היינו ח״ו והכהו האחח המחנה אל טשו
 : וק״ל ינהויכור ס״ו להחקלקל יוחר מוטוח המחשבה כי לשליטה סויכור היינו
 שי׳ חשוב פשר ואל כש׳ טל וטכ״י זי״ט מלובלין הה״צ מורי כמ״ש יחרו ש׳ שם

 משר ואנכי שאפר אאט״ה שהי׳ כמו משר לכחי׳ לבוא רוצה שאחה קוום
טכ״ל: מקוום לשוב אחה צריך ואשר

׳ הירני חהלים בליקוטי שם  אחז״ל כי וטכ׳׳י זי״ט מלובלין רבה׳׳ק בשם ורכך ו
 הורני והט׳׳ה החשלל ולזה וכו׳ רמים אחה אף רמוס הוא מה במווחיו סוכק

 והכן: במווחיך להדבק איך ליוט כוי ורכך ו׳
 הצ׳ מורי שאלנו וכו׳ הבקר וכן ומלב ממאה ויקח ו״ס וירא ש׳ יש״מ בסה״ק

 וגיס המלאכים כסטווח כמוה״ק נז׳ לא מ׳׳ט זלה״ה מלובלין מהרי״י וק׳
 הי׳ הסטווה שטיקר לשי והשכחי ווגים בשר נזכר וכורז״ל כהר 3יטק ויזבח וכן

 מגולגלים צויקיס ורוב האריז״ל ככחכי אי׳ והנה גלגולים ולחקן נציצוח להטלוח
 כימי ואז חיקון לשוס א״צ הגחלים כצדיקים אכל קטנים צדיקי׳ ודאי והיינו כדגים

 זה שמשום ואמר מאו וקלסי׳ בחורה כנזכרים הגדולים הצדיקים רק ל׳׳ה אברהם
 גשנו חחח ואיש במילואה סיהרא הי׳ שאז לשי דגים שלמה בסטווח ג״כ נזכר לא

ווסח״ח: זה והכן מושיח נשמוח הכל שהי׳ היינו
 מכביד שמטחי וכו׳ שכח ח שכוח אם והי׳ טקב שרשח א׳ אוח אגדש בםה״ס

 ווקא רצ״ל שממה לשון שכח אם והי׳ אומרו זצקי״ל מריטי״צ אדמו״ר
 ו3א כי סיום בכס הטיווחי נאמר ט״ז חשכח אשר מזה שמחה ח״ו לו יהי׳ אס
ברו״ר, החשו׳ דרכי להם ויורה מוחו לקהל יסלח וסלח לטוב ט״ז חחטצב אס אבל וכו׳



זכרוז
 ס׳ ימין מיל מושה ס׳ ימין כתיב

מיל. מושה ׳0 ימין רוממה
 שביס, לקבל ששוטה ימינו אימא זמנה

 הושיטה ידידיך ימלצון למטן כהיב וכן
 ימים אורך כהיב דהנה וטנני׳ ימינך

 ושירשו וכבוד, טושר ובשמאלה בימינה
 הסולמוה כל דהנה כו׳. בה למימינים רז״ל

 שמוהיו היא ההורה וכל בחורה נבראו
 והנה אור, נחלבש^בהחורה האור וכל
 וגשמיוה רומניוח ששט להמשיך שרוצה מי

 והנה החורה, טי״ד הכל להמשיך יכול
 היא »ודאי רומניוח הקדושה ט השש

 ויראהו ואהבהו קדושחו ששט והוא הטיקר
 והכל יח׳, לרצונו גדול ושכל ומכמה יח׳

 שכחוב וכמו מיוח שהיא במכמה נכלל
 כל שורש והיא בטלי׳ חמי׳ המכמה

 במכמה כולם שכחוב כמו הנבראים
 שהוא הימין כמו הטיקר הוא זה טשיח

 כהה יד טשלה שמאל ויד לאדם הטיקר
 הטיקר היא רומנייח שסט כן כידוט,
 למיימיני׳ יזה השמאלי, וכגשמיוה והימין,

 ידה טל לסששיט לימין בה שניטים בס
 בה שנוטה בה ולמשמאילים רומניוח, ששט

 יכולים גשמיוח, שסט ידה טל לסששיט
 יח׳ דבקוחו שהוא ימים אירך וזה כן,
 טוב כי האור אח אלקי׳ וירא כחיב כי

 אלא טוב אין כידוט, החזרה, היא וטוב
 יום לאור אלהים ויקרא וכחיב חורה

 טליונה במדריגה גדול בדביקוח שהוא ומי
 ארוכים. שלו שהימים ימים אורך לו הוה
 טושר בה ולמשמאילים בה, למימ־נים וזה

 במזרח לומר אששר צריך) ולזה וכבוד
 דטחי ישוב בלא לי בא שמאחו ב׳׳ה אל

 הרוצה יח׳ מאחו שבא בששטו כ״א
 מכמחו ששט להמשיך שי' ידרים להמכים

 במכמה, נכלל רומניוח ששט כל כי כו׳
וכן למכם לומר היה חמי׳, לכאורה כי

א זאת בראשית
 ששט להמשיך להמכים ולשון להחטשר,

 דמם האיז ומלאה שכחוב וכמו מכמחו
 «ל קאי זה מכסים, ליס כמים ה׳ אח

 להחרבוח קדושחו ששט והנה יח׳, קדושחו
 נמי בגלוי להמשיך יכולים שמים כבוד

 זס טל קטרוג שום להיוח יכול אין כי
 שיחרבה רוצה שאינו ומי סבדיך סכל כי

 ט״כ יח׳, בו מורד הוא שמיס כבוד
 הוא אס גם זה טל קטרוג שוס אין

 צריך לשממים גשמיוח שסט משא״כ בגלוי.
 מל קיטרוג חסי׳ שלא לכח בהצנט דוקא

 הדבר יצסין שרוצה למי להטשיר וזה זה,
 ידידיך ימלצון לממן י״ל וזה וחצשנסו, לשון

 וחטאים ורט ששליח מכל הטולם שיסלצ'
 כמו שי׳ ימינך, הושיטה ידידיך, שיהיו

 וטנני מקריח, כשסט סי׳ בס למימינים
 הדבר אומר וט״כ גשמיוח, בטנין גס

 שאומר ומס וטנני, אחח, במלה בהצנט
 דרום אל הולך שהשמש טל י״ל ידריס

 האור ובדרום צסין אל וסיבב יום בכל
 סשוטה ס׳ ימין וזה בגלוי, ביום מאיר
 טל כסבנו והנס שביס, לקבל בגלוי

 שני האדם צריך כי קידש טהור ממולח
 יחי לשניו רוח נמח לגרוס אחד דברים

 ולסחדבק מטיהרס נששו שחסיס לראוח וא׳
יח׳ לסניו רצוי׳ טבודחו שחסיה יח׳ בו

 רצונו השלמח טל הוא קודש טהור וזה
 נקרא שזה קדושה שטרי בסשר כדאיחא

 וזה רצינו להשלים כחנחו שכל מי קדוש
 לכמכים גירס מיל מושה ס' ימין י״ל
יחב׳ קדושחו ששט להמשיך סמולם אח

 ולהמשיך כבודו לסרבוח ונסלאוח ונסים
 ללבוח ב״ה ויראחו ואסבחו קדושחו ששט

 אלקים יחד שיקרא צבאוחיו לסיוח ב״י
 מוטיל וגם מיל, מושה וזה ישראל, צבאוח
 ט״ו הצדיק להחדבק רוממה ס׳ הימין

שיחרומס רוממה וזה ב״ס, בסבורא
ויחדבק



זכררז ב
 יוסר ויוסהר ב״ס בסגורא יוסר ויסדבק
 במשיכס הצדיק שפועל אמר משסלומ

 לו הטולס אה לקרב מיל לטשוה הימין
 להמרומס גופו להצדיק ק גס ומוטיל יה׳

 מיל, טושה ה׳ ימין וגס שפלוח, מכל
vגשמיוה שפע ידו טל להמשיך גוליס 

 אח לי טשה ידי וטיצס כמי שכחוב כמו
 טוה׳׳ז מניני של צרכוה טל הכוונה המיל,

 שבא המורה טי״ד להמשיך יכולים ג״כ
:דה אש מימינו

ח ג  להשגימ האדם צריך סנה מן. מצא ו
 חמיד פקימא בטינא יח׳ לרצונו

 טינא דג פירושו נון מיקרי וזה ובהכנט,
 כפופה נון ויש נשא בזוהר כדאי' פקימא

 יה׳ אליו משגימ שהצדיק סנ׳׳ל הוא
 במכמס אך טגודחו טל המיר ומרד לרצונו
 משומם למה הרבה מצדק אל שכחוב וכמו
 נמ זזה ח״ו שמורה מרה מזה יבוא שלא
 מיוה ר״ח גס מכמה ומי כפופה נון

 להשגמח זוכה] שצ״ל [נ׳ (זה) זה טי״ד
 פשוטה בנו״ן המרומז פקימא טינא

 ממנו ומכמה לחהא מטילא החפשטוח
 וכן כו׳, מן מצא ונמ וזה להאדס ימב׳
 שינס מנדד להיוח האדם צריך נמי

 טינא כפיפה בנון מרומז נמי ממיניו
 שנקרא הבריח פגס מחקן בזה פקימא,

 חורה וילמוד טר שהוא מס טי״ד רט
 היפיך לכל טוב יהיה וגם טוב, שנקרא

 אלה י״ל וזה ניימא לשון נח (וזה הרט
 הראשונים אח פסל אלה נח חולדוח
 כי ראשונים, מינוח לו מזיקים שאינם

 נמי וכן בידיו, אבוח מטשס אוחז אינו
 ולגריח הראשונים למםדים צריך אין

 אלה וי׳׳ל צדיק, נמי מטצמו כי ראסוניס
 מי׳ נשמה שמשיג נח כג״ל נח חולדוח
 מדר׳ 3 כדאיחא וכןנמי נח בר״ח מרומז
שפט ממשיך כי למולם ניימא לו טימא

זאת בראשית
 מליו דרך טובר הרומניוח ממילא להטולס
 הוא פרגםה טל סמחפלל בזוהר כדאיחא

 בכולא הרכאין ישחכח ידו דטל מהימנא ברא
 למשל מלמטלה היורד דסשפט טלמין

 כרצון כאן יורד איני למס ודאי פרנסה
 מזונוח ונטשה ומסטבה מהגלים ולמטה

 מליון כצדיק וסנה במן, בזוהר כדאיחא
 טובר השפע ובשרשו טס מהמון יומר

 וזה יח׳ קדושמו אור לו ובא ברומניוח
 ולבנים לאבוח וכן למולם, וניימא לו ניימא

 השפע ועובר טליוניס סס האבוס כי
 לטליוניס וכן להבניס וגא טליהס דרך

 ואדון איש הוא צדיק איש ומממוניס,
 וגס צדיק. שיהיה שרוצה מי טל זה טל

 שיקרא מזה גאוה לו בא אין פי׳ ממיס
 מטלה פי׳ בדורומיו היה מוס, בטל

 יחברך בינה שהיה מטולמיח ניציצוח
 סחיקיןלהיוה למולם הוא ומטלה וסמריבן

 אס בדורוחיו, כיה וזה דורוח, מהם
 לשון נח דסנס נמ, החהלך האלקיס

 וכן כמסן ולא נייח לסיוח דצריך ניימא
 הנ״ל. למדרגיח בא ומזה הסל הפרושים

 הוא אם המהלך האלקיס אח וקאמר
 נמי בא זה טי״ד נח בה׳, דבוק חמיד

 פרשנו כו׳ נח (ויולד נח. להיוח ממילא
ומזיני): חיי בני טל

נח פי־שת

 בקיציר י״ל כוי. בניס שלשה נח ויולד
 כח יש שבח בזכוח דהנה גדול

 של שירש שהס ומזוני מיי בני להמשיך
 טל אלשיך ר״מ סרב שפי ונמו הטולס,

 וזה הטולס מיוס סנומה, בא שבה בא
 שלשה מנומס, השבח הוא נח ויולד י״ל

 מיני שלשה בנים להנקראיס להיוח בניס
האין של המזל שייך שלא כנ״ל השפטוח

כ״א



נח זכרון
א  במזלוס הלוייס וסם לישראל, ס

 השמים מאוסות יסב׳ אמר ולנו סממונים,
 לך לך במדרש נמי וכדאי׳ כו׳ סיותו אל
 אס הם, מה ומסרש בנים, שלשה וזס
 מזלאמשיב המגיד מהרב שמטתי דהנס שם

 לבוש הוא האדם של השם כי שימיה
 ואת מיי, הוא שם אס חסו שלו לחיות

 מתמממין בזוהר וכדאיתא בני, הוא סס
 יפת ואת מם, את וזה קדישין באישין

 יפות מל כדאיחא ומושר. מזוני הוא
 נראות הבריות בפולס כשסשובט תואר

:יפת את וזה לזו זו יפוח
ב ו  כמו ורחמיו י״ל כו׳, לכל ה׳ ט

 סס ואוהביו פי׳ קמצא. דרממיס
 כח להם ויש מושלים, מטשיו כל מל

 הגזירות, כל ולבמל השפפות כל להמשיך
 כי לכל ה׳ שמיב מה זס גס ומ״כ

 מדוחיו לסם יש אוהביו הס רחמיו
 לכל ה׳ מיב וזה הכל, מל לרחם

כו׳: ורחמיו
 יש כו׳. וקציר זרט הארץ ימי כל ׳ערד

 היה כאלו טוד לשון מאי לדקדק
 שייך מלהבא יותר הטולס מן הטבר זמן

 שינוי דהנה וי״ל אינו, וזה טוד לשון
 קור להיות הראוי בזמן דהיינו הזמנים

 גורמים מלילה להיפוך או חום הוא אם
 סקב׳׳ס והנה ר״ל, רשמים טל חולאים
 כמו כמולם לחרוב שלא בשבוטה הבטיח
 ניסן} טוד ואמר כו׳ qאוס' לא שכתוב

 שינוי שוס יהי׳ שלא אפשה זה טל
 חולאים שוס אפילו תהיה ולא בזמנים

 השבומה מל qניס פי׳ טוד וזה להמולם,
 הי׳ זה אך כו׳׳ האיז ימי כל יהיו הנ׳׳ל
דקרא בסיפא מוד וי״ל שבומס, בלא

איחא דהנס ישמחו לא הלצה בדרך
ס הד מו  ססולס סיס מס טל ז״ל אלשי״ך ג

פי׳ מנוסה, בא שבח בא מנומס חסר

נ זאת
 וכל הגשמיות כל נברא דהנה ז״ל הוא

 הפליונה הקדושה הוא ומיוחס הויתם
 וזה כידוט. האמצטי מרכז השבח והוא
 וזה כו׳, מנוחה מסי הטולם היה מה
 הטולם בריאת טל הבטיח דהנה י״ל

 לא, ואמר כו׳ כארץ ימי כל טוד כנ״ל,
 יקיימו פי׳ ישבותי, כן יהיה לא אם פי׳

 במזרח הכל יתוקן כתקנה שבת מצות
ת׳: אל י

 משדי בטזר טוד פירשנו הזה ובדרך
 מקש בדרך פחים צנים טל

 ינים כן י״ל מהם, ירחק נפשו שומר
 צנים להיות וטוב שראוי בפת פי׳ פחים,

 או ממיס פחמים לשון כידוט פחים הוא
 מקש בדרך הוא לפרש יש נמי להיפך
 השימר פי׳ וינפש, לשין נפשו שומר

 יסוקן השבת טי״ד כי מהם ירחק השבח
: כדל הכל

ה ש  דהנה כו׳, גפר מצי חבת לך ע
 בין ומצלי מגינה ותורה חפלה

 דלא בפידנא ובין בה דטסיק בטידנא
 טל מגינים כדיביריס והנה בה, מסיק
נקבה (וכמו ממנו שבא הגס האדם
ה הוא דיבור גם כי גבר תסיבב קי נ

 לך משה וזה לדבר חסץ מה מקבל כי
 לשון גופר מצי ומלת חיבה לשון חיבח
 תשחית לא טל בזוכר שפי׳ וכמו מצה
 מצה, הנותן הצדיק פיצה לשון מצה את
 וזה כן, השדה כץ האדם טל פי׳ וכן
 ית׳ לו החבטרה הוא לזה מצה גופר מצי

 את חמשה קנים ואש, גפריח לשון
 הדיבוריס להיות צפור קן לשון התיבה,

 ומבמק, מביח אוחס וכפרת להקדושה, קן
 תמשה אשר וזס ותשובה, כפרס לשין

 אלי, זה כן, נקרא יח׳ הוא זה אותה,
 שתראה סחיבה אורך אמס מאוח שלש

רחמים, מהדין שחפשה הדינין שחמחיק
יכן



ח זכרון ד נ
 צינזמיס/ גימ׳ ״ד1י במילוי אלקים וכן

 שלש וגימ׳ רממים מאלקיס נטשה נמצא
 אמסה אס סשלמ1 לשון אמס וזס מאוס״

 טי״ד רמבס״ אמה וממשים זרוט״ לשון
 וכמו שטרים ממשים בס שיש בינה

 נקרא מקבל שכל טל מי שנקרא שפירשנו
 וסנה מטצמו״ לו אין כי דלוס לשון ד׳

 הבינה כי נמצא ויודט מבין מכמה טי״ד
 בירד מרומו וסמכמס מסמכמס מקבלה

 אוס כל וראש מסנטלם הסמלס הוא כי
 ורמז ברמיזא למכימא וכן יו״ד הוא

 במכמס כולם כהיב וכן ביוד״ מרומז הטין
 אום והוא יש מאין ססמלס סוא משיס
 בינה וכשמקבל יו״ד הוא יוסר הקטן

 אך ראשונה ס. נטשה דלס הנקרא
 ט״כ מטשרס וכלול למטלה סיא באמס

 כמו סיוד וכשמקבל לבינה ארבטים בן
 נקרא בבינה ומכם במכמס סבן שאיסא

 סיא כי הנסר רמוביס נקרא והוא מי
 כי צמצום ״כ כ בו ואין לטולם קדמה
 לטולם קדמה וססשובס יבנה תשר טולס

 ורפא ושב יבין שכסוב כמו מבינה ובא
 ושלשים רמבה אמס וממשים וזס לו

 ר׳א שכלול מב״ד טל קאי קוממו אמס
 ס״ל באויר ספורמ במגדל ומרומז מטשרס

 שמרומז שכל טי״ד שהוא לימיד לשון
 האבוס שורש טי״ד לומר יש וכן במב״ד,
 שמרומז ליזצרנו ולפאר ויראה אהבה

 צהרים לשון לסיבה׳ סטשס צסר בשלשה׳
 לפיוס מלמטלס סכלנס אמס ואל אור״

 ססיבס ופסמ גמור׳ סאמדוס טד למטלה
 טי״ד לבא נפסמ לסיוס סשים. בצדה
 בביס כמו טי״ד. ליסנוס לסטולס שסט

 להוכו שנכנסים ספסמ טי״ד ממנו נהנים
ס/ לו לסיוס וסטיקר בצדה, לסיוס זס  י

 סמסים מלמטלה סכלנס אמס ואל וזס
 סיקון טי״ד סטשיס. ושלישים ושנים

הנני ואני ומטשים ודיבורים ■שממשבה

זאת
 כו׳^ אסך בריסי אס וסקמוסי כו׳ מביא

 שטמיד שנים אלך טסיד טל רמז י״ל
^ יהיה סולמו אס בסם למדש סקב׳׳ה  ר

 ואשסך אמס הסיבה אל ובאס וזס מים
 ימי^ משורשו אשר כל כי סמי ומכל כר

 נשמרו אשר כל גופי׳ בנח י״ל וכן אסו״
:משורשו היו למיניהם

ד ו  י״נ כו׳. וקציר זרט הארץ ימי כל ע
יס׳ נשבט לכן דקודם טוד הלשון

 אמ״כ טוד״ מבול כמו סאיז לשמס שלא
 ימי כל יסיס זה טל נוסך סוד אמר

 ומוס קור ומורך קץ וקציר זרט הארץ
 וסנה אויר׳ שינוי להיוס שלא ישבוסו לא

 נפשו שומר טקש בדרך סמים צנים כסיב
 וי״ל ססושפוס פי׳ ידוט מסם, ירמק
 (משליך פסוק טל לטיל סי׳ דהנס טוד

 כו׳״ כצמר שלג סנוסן כפיסים) קרמו
וסוכיד© רממיס ביקש דוד דסנס
וסיס ורו׳ ושלג וברד ש6ל לארץ

 ליקמ האדם שיוכל כדי י״ל הפטם
 ל^ גם לו שצריך בטס דברים אוסן לו

 אדס לבני נסן סאיז כי ססלס״ טי׳׳ד
 שאמרו כמו הארך סולדוס טל קאי ודאי
 מי מבטן וזס ברכס. לאחר כאן מז״ל
 סנקראי הצדיק ממחשבה פי׳ הקרח׳ יצא
 כרי להטולם שצריך בסס הקרח יצא מי

 וזס הזיק שלא סאויר שינוי הסיס שלא
 שזמן בטס ודאי דסנס כו״ סחים צנים

 טוב אדרבה המוס מזיק לא סחוס של
 שמם סבואס ממגד שכסוב וכמו כן,
 בגלגל הלאה כי מסי דיומי מירגא וכן

 קור לסיוס שראוי בזמן אך כידוט״ ממס
 סוא כי ממימוס אז לסיוס טוב לא ודאי
 של במס פחים צנים וזס סאויר שינוי
 בדרך סוא זה שרבי׳ סחים סם אם צנים

 כי מסם ירמק נפשו שומר אבל טקש״
 וזס כו׳״ כן ויטשס צנים שססיס יגזור
סשבוטס טל נוסך סאיז ימי כל טוד

שסהיס



נח זכרון
פירשנו וחום קור כו׳ זרע הארץ ימי כל שמהיס

 כדי ישמחו לא ממנו אמד כל כו׳
 נוסן» גמולם הגון» בריאות אפילו שחהיה

 ישמחו לא וי״ל השחתה. תהיה שלא טל
 הוא׳ כן לא אם פי׳ לא> הלצה. בדרך

 ממילא שגת יחזיקו ישבותו׳ שינוי׳ יש &ם
 להיות: הראוי גדרך שחהי׳ הכל יתוקן

 דהנה י״ל כו׳׳ גטנן נתחי קשתי
 הטולם טל זכות יש הצדיק בלא

 מיקר מנטוריו, רט האדם לב יצר כי
 כמו הצדיק בשביל היה הטולם הבריאה
 נברא לא כולו הטולם כל רדל שאמרו

 יש מלילה ידו ופל לזה לצווח אלא
 והוא יצה׳׳ר לו היה הוא נם הלא קטרוג

 להתפלל כח לו יש זה טי״ד אך טוב.
 צריך הצדיק והנה ממ״נ. הטולס מל

 וקשת סנן. וזה וקים קבל נכנט להיות
 המגיד הרב בשם שמטתי כן מפלס, לשון

 קשתו׳ באימן ומשב טל זלה׳׳ס מראוונא
 קשת כן וי״ל בטנן נתחי קשתי אח וזה

 וזה לדורכים. קשת כמו טליו שמגין
 הוא הארז ובין ביני בריח לאות והיחס

 ושלא להטולם מזיק שלא החומרית
 הארץ טי״ד מטשיהס מלהטיב יחיאשו

 שנפלו מלכים אפילו וכמו חומריות ־הוא
 וכן צדיק הוא הלא כי שנתקלקלו

 ביני וזה טליסם. רחמים לבקש נמי
הארץ: ובין

לד לך פרשת
ש ר ד מ  לגוי ואטשך ז״ל רש״י שמביא כ

 אברהם אלהי שאומרים זה גדול
 והיה מ״ל בכולם חוממין יהיו יכול <ו׳

 אברהם וסנה בהם♦ ולא חוממין בך ברכס
 י׳׳ל גוים, המון אב נקרא פ״ס אבינו
והנה ואהבה׳ המסד מדת ירש דסנס

ה זאת
 אוהו טגד ט״ס א״א שאימא

 בשניהם ויטקב בפחד ויצחק באהבה יח׳
 למס וי״ל מ. שימפאר ליוצרנו לפאר
 אביו במדרגת די לו היה ולא יצחק חדש
 אך וממטט׳ למגרט אביו אח המזיק וכי

 שירשו אבינו שאברהם דרכו יורה האמת
 יח׳, לו אהבה וגורם המסד מדת הוא

 ובושה יראה הוא הראשון ודאי וסנה
 אח פחד ג״כ א״א וסנה לכל, קודם זה

 מ להמדבק שסמחיל וחיכן» ב״ה הבורא
 קדושתו שפט לו בא מלפניו בבושה יח׳
 בא יומר שסמדבק מה וכל משורשו יח׳
 אהבה והוא יוחר משורשו אור שפט לו

 כ״א האהבה מגודל לפחד יכול היה ולא
 טי״ד ט״כ יראה מטוט ח״ו לו יבא שלא

 לו נפממו יח׳ בו אמד גימט׳ אהבה
 הרבה יח׳ מרוממותו והשיג מכמה שטרי

 סרוממוח יראת טוד ונמירא קץ אין טד
 א״א של אלקימו וזה יח׳, חכמתו טי״ד
 לטבוד רצה ג״כ ט״ה אבינו ויצחק ט״ה,
בו שהמדבק ומיכן» באהבה יח׳ אומו

 מדת שהיה משורשו שפט לו גא בבושה
 לו בא יומר שהמדבק מס וכל הפחד
 מפחד׳ לסבוד יכול היה ולא פחד יומר

 שמים מטבודח ימטט שלא מפני אך
 לו נפתחו הגדול פחדו טי״ד ומלשבמו

 וגרם יח׳ חסדו גודל והשיג בינה שמרי
 יצחק של אילו שופר וזה אהבה גס לו

 טבודמו לו גירם והוא יצחק של תוקפו
שורשו אבינו ויטקב אלקומו. ונקרא

 מכל ליוצרנו לפאר דטח ממוצטח מדם
 יושב דסוא ט״ה אבינו יטקב ט״כ סנ״ל

 זה וסומק מיור הוא תפארת אוהלים
 ויראה׳ אסבס בו ויש לאדם תפארת הוא

 דסוא בבושה יח׳ בו בהמדבקו וסנה
 יח׳ אורו שפס לו בא לכל סממלס
וכנס ביחד׳ ופחד אהבה ופחד ממסד

לאהבה



זכרון ו
 לו להסחח מכמה שפרי צריך לאסבס

 וכיון כנ״ל> בינה שפרי ולפחד כנ״ל
 שפר לו להפחח צריך ביחד לו שבאים
 הכמה פי״ד כי סו״ב הכולל הדפח
 בזה כי אלקוסו זה ונקרא יודפיס ובינה

 להבין בינה לבוא ביחד חרווייהו בו יש
 ונגד להמסיק הסהד מדס נגד מסדו

 יפקב כי פוד וי״ל מכמה. שפרי האהבה
 בו שיססאר בהחפארוח פבד פ״ה אבינו

 הדבר סלה רוה נמס יס׳ לו וסהיה יס׳
 מצרים בל' נמלה לו יש פ״כ יס׳ לו

פ׳  מלוי אהבה משא׳כ אורה השפרי כ
 פמד לו יש פמד וכן אוהב שהוא בו

 מסד פולס כי בהפולס מפם סלוי פ״כ
 וזה אפ״ה, יפקב משא״כ ודל, יבנה

 מיים פן הוא זה כי וידופ יפקב, ואלקי
 מ״ק מהלך מייס בפן דבוק הוא כי

 השם. והנה כביכול). דמלכא (גופא שנה
 כן המיוס של לבוש הוא האדס שס

 שימיי יחיאל רבי המגיד מהרב שמפסי
 דלפילא כגוונא למבין ומובן לאוי״מ.

 המייס, פן שורשו והוא יס׳ משמוסיו
 ואלקי שאומרים זה שמך ואגדלה וזה

 והיה ס״ל בכולם מוסמין יהיו יכול יפקב
 האדם של המסימה דהנה כו׳, ברכה

 אדם של דיוקנו ופל פליו סימן הוא
 כמוסם שמיני פסוק פל בזוהר וכדאיסא

 בספר זה שראיסי נ״ל דהנה כאן. וכן
 האדם ירצה אס ז״ל ר״ס של הישר

 בפבודס ממזיק היא האיך בפצמו לנסוס
 ומסאוה שמפן מה ויסבונן ישסוק שמיס

 רצונו לפפול או פוב להיוס משסוקק אם
 להיוס ססאוה אם ומכ״ש מוב. הוא יס׳
 וכיוצא שמיס כבוד ויהי׳ לישראל סוב אך

 לאכילה הוא שסשוקסו אדס ויש בזה׳
 ומכ״ש המדומה לכבוד בזה וכיוצא וכהי׳

בפס ודאי מלילה. למגירה שממאוה מי

זאת לד
 לאכילה האדם ממאוה וצמא רפב שאדם
 לגשמיוס מהאוה אם בסמס כ״א ושמי׳,

 באהבה הוא פיקר כי מיקון צריך אז
 א¥רהם היה (א׳ וזה אוהב, שהוא מה

 הוא האהבה אס פי׳ הארן. אס ויירש
 הארן אס נוחל הוא אברהם במדה א׳

 של אלקומו של הדיוקן הממימה הוא וזה
 סייפמא ג״כ צריך ולזה לו. והסימן אדם

:בהם ולא מוהמין בך וזה דשמיא,
ד ו  מלך נפשה מה׳ הירא כל במדרש ע

 ידפמי פסה שנאמר נסירא אברהם
 פמ^ אל ונאמר אחה אלקים ירא כי

 רבינו משה ואן£ המלך. פמק הוא שוה
 בישורון ויהי שנאמר מלך ונפשה שנחירא

 הנה אך גס, מאי ממוה ולכאורה מלך,
 המגיד הרב רבינו קדוש מפה שמפחי

 באריכוח, שאמר בפר ר׳ רבי מראוונא
 אמר פ״ה המלך שלמה הדברים ומוכן

דייקא, ממני רמוקה והיא אמכמה אמרחי
 ובא פנוה להשיג יכול היראה פי״ד כי

 ממצא מאין מכמה כי פליונה מחכמה
 מלך כי גגדלוח להחנהג צריך ומלך

 וזה מחול, כבודו אין כבודו פל שממל
 יכול אמר אדם משא״כ ממני, רמוקה
 מזה היוצא פליונה, מכמה גס להשיג

 גדלוח. מפס לו צריך מלך כי לפניננו
 מאשר במשה שנאמר גדול כי וידופ
 פפר ואנכי אמר שהוא באברהם נאמר
 ה״א מה ונמנו אמר ומשרפ״ה ואפר

 בשביל אך מלך. להיוח לו אפשר שאי
 פי״ד (ואפשר מלך ונפשה זכה היראה

 בהחאסן! מלך בישורון ויהי לפרש זה
 אין ואז ישראל שבסי ימד פס ראשי
 כלל. פיו אח ממרין אין כי גדלוח צריך
הדן£. סיןן3 הגליון סל כחיב היה [זה
 אין הבהמה מן האדם ומומר י״ל וזס

:ודו״ק] מאין להמשיך שיכול
יש



זכרוז
ש  כאשר רם3א וילך מאי לדקדק י

 וילך בקיצור יאמר ה׳ אליו דבר
 י״ל שמיה! דכר מאן לום וגם אברם׳
 הראשון בספר כחוב נ״ל כבר כי בקיצור

 הדבוק כל סי> ברכה, והיה זו פרשה פי׳
 ברכה אחה כאלו מחברך יהיה בך

 דבוקי׳ יהיו לא אשר גם מברכך ואברכה
 גם כי אאור, ומקללך זה מל ונוסך! בך

 דין להפיל לטובחך ממך יסכים הדין
 וילך אמר זה ומל להנאחך׳ שונאיך מל

 כלל הנ״ל הבטנזה בשביל היה לא אגרם׳
 לו היה כאלו שוה אצלו שהיה מ״ו וכלל
 כאשר אברם וילך וזה זה מי״ד צמר
 שהיה קשוח לשון דבר ה׳> אליו דבר
 לשום ונא יח׳ רצוניו למשוח כוונחו רק

 דבר כאשר וזה הטובוח, בשביל פניה
 ודאי משה אם אליו דבר כאלו ה׳> אליו

 גם כן לשמים כ״א פני׳ לו היה לא
 הבטנזוח כל כולל בזה אחו וילך ממה
 לטובה הבטנזוח מבטי׳ לא שאמר הנ״ל
 קשה שיוחר מה אפילו נחקיימו לבד

 זה גם ונזסדו לטובמו טמו הדין להיוח
 לטוסא לשון לום אמו וילך וזה נמקיים,
 :אאור ומקללך ימי לו שאמר כמו

 כ׳ דהנה כו׳. שנים נזמש בן ואברם
הנמורי׳. בני כן גבור ביד כסצים

 משוס לגמרי ניצול אדם להיוח שרנזוק י׳׳ל
 שמושה מה טי׳׳ד אך הנטורים׳ נזטאוח
 זכיוח והנה זכיוח טבירוח נמשים חשובה

 מיקר רז״ל שאמרו כמו בנים נקראים
 טובים. ממשים צדיקים של חולדוחיהן

 הנטורים, בני כן גבור ביד כנזצים וזה
 לו יש זכיוח׳ נמורים מממאוח שמישה

 חהיה, כפי מזולל יקר שמוציא גדול כנז
 והנה בגמרא כדאיחא גזרוח. לבטל

 אס שכחוב כמו בשנים מרומז טבירוח
בן ואברם וזה כו׳! כשנים סטאיכם יהיו

ז זאת לך
 מצרים ארץ אח ונזמש לשון שנים נזמש

 מזוין הי׳ כי ישראל בני טלו ונזמשים וכן
 הטבר מגלגול או בטקביו הדש מטבירוח

 שחיקן המדוח הוא שנים ושבמים וכנ״ל
 מס טל והמנזרם מדוח שבט והם לו

 לטובה למטלה שגרם או צריך שהים
 הנזסל מדח מחקן אדם אם סי׳ הטולם.

 לאהוב שאין מה יאהוב שלא מיראה שלו
 מדס להאיר גורם לאהוב׳ שראוי מה כ״א

בזה* וכיוצא למטה נזסד
 ולאברס וכן כו׳. אח אנזוחי נא אמרי

 צאן לו ויהי בטבורה הטיב
 כן לומר מוגן אינו וראשון כו׳, ובקר

 היה בשני וכן במגירה לו שייטב כדי
 ויהי מהו לו וימן בטבורה הטיב לכמוב

 וי״ל אנזר, דבר היה ההטבה משמט לו
 ר׳ רבי בשם אומרים שממחי דהנה

 מאכל יצא מהאוכל לאוי״ם שיחי׳ מלך
 מאכל. יצא זה מי״ד אוכל שהאדם ממה

 בגמרא רז״ל אמרו הנה כי הדבר והבנמי
 ליוצרנו דומה• הנשמה דברים בחמשה

 מל קאי רמים אכלו כמיב והנה ב״ה
 ה׳ טל והחטנג כמיב והנה וגרון חיך
 דהנס פשוט י״ל לבך. משאלוח לך וימן
 אדם יש וסנה לו. מסייטין לטהר הבא

 אכלו של הימוד באכילחו לטורר שרוצה
 זן באכילחו שהאדם כמו דהיינו רטים

 יחטורר כן קטן טולם שהוא גיפו כל אח
 יח׳ מאחו מזוני שפט לימשך לממלה

 הטולמוח לכל וגרון חיך הנק׳ הסולם דרך
 שלו ובחטנוג טולם ביחד הכל שנקראים

 שפט שימשיך מזה חטנוג יח׳ לו להיוח
 הוא׳ חסד חפץ יח׳ כי טובים מזונוח

 ה׳ בשביל פי׳ ה׳. טל חמטנג אז וזה
 של להקיצוי מהמקור שפס טי״ז לימשך

 לנו׳ כו׳ לה׳ ומיו״ד ליו״ד וממנו יו״ד
ימן לבך משאלוח לך וימן ס׳ סל וזס

לו



rr וכרוז
 כדי לבך משאלוח שיפמל לזה כח לך

 לטהר סבא כי יח׳ רצונו שחמשה
 ח״ח שבח טונג זה ומפרש כנ״ל לו מסייטין

 דין לו (יש בשבח אדם וכל שבח נקרא
 כי אשס יקרא לזאח כחיב וסנה סבר

 איש נקרא יח׳ סוא זאח> לוקמס מאיש
 נקראח ישראל כנסח ט״כ מלחמה איש
 ישראל כל הכולל שורשנו נקרא וכ״י אשס
 נא אמרי לשרה אמר וסנה כנ״י. היא

 לטורר בכ״י שחחזיקאוחך פי' אח אמוחי
 כנ״ל וכסיסך בשארך סן בטניני למטלה

 יח׳ ממנו זה טי״ד לבוא לך נוחן שאני
 כנ״י במקום היא אם והנס לכנ״י.

 יש׳, ממנו מלק הכל כי אמוחי נקראח
 טי״ד שאהיה בטבורך, לי ייטב למטן וזס
 רצינו לטורר יכול ס שאס כדי טיב זס
 נפשי וחיחה משמיוח וגם כרל, יח׳

 המרומז גשמיוח בטנין לי גם שחבא בגללך
 הטיב ולאברם ולזה וכנ״ל, בגללך בנפש

 הטבה טיקר וזה טוב שיהיה בטבורה
 גשמיוח סטניני לו ויסיס זה גם וממילא

:ג״כ במקרא סכחובים
ל  טולם וטד מטולם ה׳ ומסד פסוק ע

 לו ויחן במדרש כר. יראיו טל
 סוי למי נחן מי יודט איני מכל מטשר
 משמו אוח לאברהם נחן סקב״ה אומר

 אך ביאור, צריך וזס הכבוד, מכסא ה׳
 ינחם ולא ס׳ נשבט טל פירשנו סנס
 צדק מלכי דברחי טל לטולס כסן אחס

 טבד ברכיח שם שהקדים אמרו דהנס
 ידוט סנס אך טליו, טטס וצריך לרבו
 לפרש צריך סנס כי יבנה, מסד פולס
 יבנה מסד טולם כי פליון אל לשון מאי
 מציאוח שורש יח׳ שלו המסד מקור ויש

 שם ורצה סוא מסד מסן כי הטולם
 כמסד בשירש ט״ס א״א אח לקשר

המסד במקור לכחקשר א׳ הכל ולסיוח

זאת לו
 במקיר לאברהם מסד שכחוב וכמו

 טליון לאל אברם ברוך וזה המסד,
 מהמקור טליון אל וברוך טליון המסד

 זכר וילדה חזריט כי אשה שכחיב וכמו
 אשר ואמר למפלס ממטה סחטורר ט״כ
 החסד יתפשט שלא בידך צריך מגן

 ומס מלילה כוכבים טובדי סס לשונאיו
 שם מכל מפשר יח׳ לו ויחן כן ופטל

 וכנס אל, הוא מאין מיש מפשר אל
 פולס כי ס׳ ט״כ יבנה מסד טולס
 מקור הוא ס׳ וחסד י״ל וזה בס׳. נברא

 שיח׳ חשד מצר הוא הוי׳ שורש החסד
 המציא פ״כ מסד לפשיח ומצפה ניצר

 וטד מטילם ס׳ וחסד וזה סטולמוח
 פי׳ יראיו טל לטול׳ מטולם פי׳ טולס,
 אח יראו טל שפירשנו וכמו -יראיו, לצ׳רך

 כי ליראיו מחסיר אין כי קדושיו ס׳
 כי קדושיו לראוח להשיג אפילו יכולים

 יראיו טל וזה מלהשיג לסם מחסיר אין
 גשמיוח שפט ג״כ לסם בא זה טי״ד

 לסיוח לסם בא אם פושר וגס ומזוני,
 לבני סזכיח יוטיל צדקה לטשוח יכולים
 בא״א וכמו ׳לרשמים יבא שלא אך בניס
 לבני או לישמטאל בא סיס אם ט״ס

 (זה לו וניימא טוב היה לא מ״ו קטורה
 פקודיו ולזוכרי בריחו לשומרי אומר

 זה טי״ד בחורה סטוסקים סם לטשוחס,
 ליטקב אמח חחן וזה פקידיו, זוכרי
 לי חחן מס שאמר ומס לאברהם. מסד

 אך בטוה״ב, הוא שכר טיקר הלא כו׳
 והוא טוס״ב לו יש בשורשו הדבוק סנס
 סחפשטוח והוא מסד הוא שורשו כי ידט
 ליס סוס איך זרט ליס סוה לא ואם

 ואין המסד בשירשו דבוק לסיוח טוס״ב
 נחפשט שלמטלס ומסמסד לסחפשט מי טל
 לו יש וסאיך כן לא והוא סטולס כל

:וק״ל שורשו
נשבט



לד זכרוז
ע1 ב  למולם כהן אהה ינמם ולא ה׳ ש

 בשם איסא רסנה י״ל כוי.
 וברוך כו׳ מליון לאל אברם ברוך שאמר

 קדוש מל ממם וצריך כו׳. מליון אל
 המבד ברכס הקדים באמס למה מליון

 כי י״ל היה כוונסו אך יס׳/ לברכסו
 זכר. יולדס סמלה מזרמס אשה ידומ
 ונשובה אליך ה׳ השיבנו אומרים אנו ט״כ

 כיצד אך כר. אלי שיבו אומר יס׳ והוא
 הקודש רוח הוא כי הכסובים ב׳ יסקיימו

 כו׳ ריקם אלי ישוב לא מסי היוצא וכל
 כך השיבנו מססללים אנו כך אך כסיב
 השיבנו וזה שמנו״ מל נקרא שיהי׳ בדרך

 ימזור סי׳ ממצמנו״ ונשיבה אליך ה׳
 נסים לסמול גדול מזר להנוהר להבאים
 מאהבה ישראל יסקרבו מי״ד ונסלאוס

 וכיוצא ואססר מרדכי בימי כמו הנס
 השסמה לו יבא אברם ברוך וזה צזה.

 למורר י:ול שיהיה מליון לאל וברכה
 מליון אל וברוך מי״דזה, מליון לאל נ מ׳

 אוהו להיוס בידיך. צדך מגן אשר
 לגיג רמז היה שהם ידומ כי השפמה.

 לו שנשבמ גרם באמס י״ל וכן ימגוג.
 כו׳ והרבה אברכך ברך במקדה יס׳

 פי׳ מקב אויביו״ שמר אס זרמך ויירש
 לאברהם סי׳ ה׳ נשבמ י״ל וזם לבסון».

 ומה הסרה. יהיה לא מ״כ ינמם ולא
 אסה שנשבמ מה מסרש השבימה היא
 ובני כמו למולם שר סי׳ למולם, כהן
 כי צדק, מלכי דברסי מל כסנים. .דוד

:בדיבוריו כן הסמורר הוא
 בהר ישכון ומי באהליך יגור מי ה׳

 דהנה י״ל כו׳. סמים הולך קדשך
 ממני מסהר אל בארץ אנכי גר כסיב

 דאיסא י״ל אך הוא׳ ממם ומה מציסיך״
 הגירוס סנאי אמי קבל הלבבוס במובס

האמה האדם שיזכור סי׳ ̂צגו״ש, כו׳

טזאת
 קיומו מיקר קיומו מיקר בכאן שאין
 גר הממ״ה דוד אמר וזה למוה״ב, הוא
 לממלס היא דירסי מיקר בארץ. אנכי
 הוא מציסיך ממני סססר אל מ״כ

 יודמ שאינו הלבבוס מובס וכן דבקיסך
 יגיר מי ה׳ וזה ב״ה, הבורא כ״א בהם

 כמו יס׳ אהלו נקרא מוה״ז כי באהליך,
כאוהל וימסמם שמים כדוק הנוטה
 לגר מצמו ימזיק יגור מי וזה לשבס

 בהר ישכון ומי השמים, המה באהליך
 קדשך בכר הוא שכונו מיקר קדשך,

 וקאמר בזוהר׳ כדאיסא הבא מולם הוא
 שסמ להמולם להמשיך יכול כן שהוא מי

 הוא סמים הולך וזה ומזוני, מיי בני
 שנאמר מילה, מצוס בהם לקיים בני

 לסני הסהלך מ״ה אבינו לאברהם מליה
 הולך כמו סמים, הולך וזה סמים, והיה

 שסמ הוא צדק, וסומל המדה, אל מהרה
 גירם צדק, ס־מל זה מי״ד ומושר, ומזוני
 אמס וחבר צדקה, ליהן יכולים להיוה

 דובר ממים, ידבר כמו הולכה, לשון ג״כ
א אמס  אמה הסן כמו דמיי, אלנא ה

 מיים. מץ הוא ימקב כי וידומ לימקב,
 אמוססו מיין במלום ימקב הרואה מ׳׳כ
 כמו אין, מדס צריך לזה הלא אך לי'.

 במר ר׳ האלקים איש מהרב ששממסי
 שממזיק מי לישראל מזל אין מל מראוונא

 הסלויס דברים להמשיך יכול ן לא מצמו
 בלבבו קאמר לזה ומזוני, חיי בני במזל
 שני לסממים במצמו שמוצא מה מי״ד

 כאין, במצמו ושסל נכנמ נמשה לבבוס,
:ודוק כנ״ל להמשיך יכול יהיה

 בל מליון ובמסד בה׳ בוטח המלך כי
בוטח, אני בזאס כסיב דהנה ימיט,

 שמים יראה לו שיש מי כי כסיב כבר
 דבוק הוא כי מנין, משים מסירא אינו

כי הכל, מל מולך והוא שמים במלכוח
מלכיסו



זכרוז י
 אס אומרו וזס משלה, בכל מלכוחו

 יש כי לגי, יירא לא מחנס מלי חחגס
 מלממס טלי שקום אס ט״כ יראחך׳ לי

 יירא שלא בזאח סי׳ בוטח אני בזאח
 יראחך! לי יש כי לבי״
 קאו כי סיראס״ הוא
 בזאה, וזה לבי. יירא
 הבורא לו גוחן יראה
 בה׳ בוטח המלך

כנ״ל מלך הגקרא

 זה לסי זאח וסי׳
 לא שאמר אמה
 לו שיש מי והנה

 כי וזה אהבה.
 יראה לו שיש מי

הוא בה׳ ביטח
 מליון ובחסד זה, טי׳׳ד לו שיבא האהבה

 י״ג. הוא אחד גימ׳ אהבה כי ימוט, בל
 דרממי. מכילין י״ג להמשיך יכול זה טי׳׳ד

 ומזוני חיי בני בו החלויס המזל ובכללס
 החסד מקור המזל הוא מליון בחסד וזה

 ומצסה ושומר שנוצר חסד׳ נוצר הנקרא
 הטצמיוח הנדיבוח מקור והוא חסד למשוח

 בחסד וזה סנ״ל. סרב בשס שמטחי כן
 ברא בניס לו יהי׳ סי׳ ימוט״ בל מליון
 כי רגלי׳ ימוט בל וזה דאבוה׳ כרמא
 ממון כי מזוני׳ וכן כראוי כרטא יהיה

 וכן רגליו, טל אוחו מטמידין אדס של
 רק כי לנשמה, רגל הוא גי^ כי חיי

 מיקר כי למטה סס הנשמה ורגלי הסי^
למטלה: שורשה הוא

שת וירא פ'

שמו. הזכיר ולא אלי! וירא י״ל וירא
 שמו הזכיר סטמיס וכמס וכמס

 בחחלח וכאן צירך׳ ללא אסילו נראה
 שלו מטלה מס וגס סחס׳ אומר הסדרה

 לך לך בריש המילה מקודס יוחר טחס
 סנה אך אברס, אל ס׳ וירא כתיב נמי

 בחלוס וכן בו״ אדבר בחלוס כחיב
 בנסיל משכב טצי בתנומות לילה חזיון

אוזן יגלה אז כו׳ אנשיס טל חרדמס

זאת לך
 אברט אל ס׳ דבר היה כתיב וכן אנשיס׳
גס לילה׳ בחזיון כמו לאמר במחזה
וסנה סניו. טל ליסול שהוצרך שאמרו

 כי הנשמה״ הוא סאדס טיקר כי ידוט
 נותן סשס וכן אדס׳ בשר נקרא סגי^

נשמתו. שורש כסי הילד אב בסה סקב״ס
 הנשמה הוא אברס, אל ס׳ וירא י״ל וזה
 אדם בני יש וכן לילה׳ בחזיון כמו לבד

 שינס קודם או בתנומות יח׳ שמו רואים
 אוחו רואים ביום גס ויש כן, אחר או

 אל ס׳ וירא המילה קודם י״ל וזה יח׳״
 וירא שנימול אח״כ משא״כ כנ׳׳ל׳ אברס

 והוא וזה ביחד. ונשמתו לגוסו ס׳׳ אליו
 שס^ נחנמנם לא ודאי האהל סחס יושב
 רבינו ילמדנו המדרש לסרש טוד וי״ל
 שנו כך נמול׳ הוא ימיס לכמה קטן

 וממי ימיס׳ לשמונה נמול קטן רבותינו
 ט״ס א״א אוחו שמג מיצחק למד אחה

 אס אברהם וימול שכתוב וכמו לשמונה׳
 והוא כו׳ ימים שמונח בן בנו יצחק
 ומקרא דבר טמא מאי חזי סוק חמום

 בטזרחו ונראה סטמיס׳ כמס הוא מלא
 שנכרתו מילה גדולה רז״ל אמרו דסנס יח׳

 מסרב ושממתי בריחות״ טשרס שלש טליה
 י״ג דסוא ז״ל מראוונא בטר ר׳ רבינו

 ברית רז״ל שאמרו וכמו דרחמי״ מכילין
 מס שורש כן ריקם חוזרים שאין כרוחה

 אז אמר הוא כי זוכר ואני ששמטחי.
 מדות ס״׳ג וכולל שורש וסנה באריכות,

 נוצר שסקב״ס חסד צר1נ שנים, סם
 רחום אל וכולל חסד לטשוח ומצסה

 מנקה רז״ל שאמרו ונקה וכן וכו׳, וחנון
 גס וסנה כו׳, טון נושא כולל לשבים
 ומלתם שכתוב וכמו מילה נקרא חשובה

 מבינה שחשובה וידוט לבבכם, טרלח אח
 כי וידוט ושב. יבין ובלבבו שכתוב וכמו
וחשובה ימים לשבפח נברא טולס

קדמה



זכרוז
 מחחא שמיני יום סוס לעולם רןדמס
 אוחיוח יננס מסד מולם כי לעילא!

 מעורר מילסגופו וע״כגם סקודם״ בינס
 ומעורר נוגע וממילא למולס! שקדמס מס

ק׳ מכילין סי׳׳ג הנ  קידם כי זקן דרממי(
 זקן). נק׳ סרבס שקודם ומס לעולם
 קסן כי יעקב יקום מי כחיב כי וידוע
 בינס! שערי נ׳ סוא מי מי״ד סוא
 מפני עעם פעמים כמס שפרשנו וכמו
 סבן כי ממכמס שמקבל מי נקרא מס

 ומשפיע דל! ל׳ דלח נק׳ ומקבל במכמס
 סוא כי יו״ד, בסמקיר ולמעלס ו׳י

 מפני סבינס וגם סאוחיוח, של סחמלס
 מעשר׳ פמוח דברשבקדושס אין קדושחו

 מסמכמס שמקבל וסיו״ד מ״ם סוא סד׳
 קען כי יעקב יקום מי וזס מי! נקרא

 חשובס עי״ד ראש סרמח לו ואין סוא
 ואין סקיצין כל כלו כי יעקב יקום

 יגאלך אס וזס בחשובס אלא חלוי סדבר
 לא ואם יגאל ומ״נו חורס סוא טוב

 סשובס סוא אנכי״ וגאלסיך לגאלך ילהיז
 שמטיל גבור כמו יראם, סוא אני כי

 6סכין ואנכי״ סוא אני אני אומר אימס.
 מלך פני באור מלכוס סוא בכסר מרומז

חשובס: סוא נזיים
ל  גם דסיה מצרים דיציאס אנכי נמי וי׳׳

 במדרש וכדאיסא סשיבס״ עי׳׳ד כן
 סרשעיס ישראל״ בני אס אלקיס וירא

 עשו ובינוניס בלבם חשובס כרסרו
 א׳ שאן» אלקיס וידע ונסקבלו סשובס
 כי ס׳ אליו וירא וזס ידע). לא במבירו

 ונקס נוצר סוא סמזל. על רומז י״ו
 מי״ד וזס ז״ל. סאר״י בשם וכדאיסא

 שמשם סמזל סוא ממרא״ באלוני מילס׳
 אלנו׳״ לשון אלוני סוא ומזוני״ נזיי בני
 לסממרים אפילו ממרא מוזק! לשון '״ל וכן
ופרושו במזלא אלא סליא בזכוסא לא כי

יא זאת וירא
מועיל. זכוס גם ודאי כי כדאי, אין סגס

צרס. סכנסס וכמו לבנים זכוסאדא״י כי
 גם פרושו כ׳׳א וסורס צדקס זכוס וכן
 וסוא ממרא״ באלוני וזס כדאי אינו אם

 סנקרא סנססר עולם על קאי יושב,
 יסיב יומין ועסיק שכסוב וכמו סוא

 זקן לשון נמי י״ל וכן ונעלם״ סנעסק
 לבושו לעולם. סרבס שקודם על וכנ׳׳ל,
ראשי" ושער עונוסינו׳ ללבן נזיוור״ כסלג

 כעמר מוסרוח. בשער סמרומז סדינין פי׳
 סעובדי מל כ׳׳א ישראל על יבא שלא נקי״

 פי׳ סאסל פסח יושב וסוא וזס כוכבים
 פסוח מעלס של סאור סמילס עי״ד
 ז״ל רש״י וכדפי׳ אורם. יסלו לשון ואסל

 שנאמר ונטלן. משס זכס וכולן מל בשבס
 פי׳ סיום כמום סאסל. אח יקח ומשס

 נקראים שסם ומ״ט. בחורס כשעוסק
 סיום כמום וזס כאש. דברי כס סלא אש

: סאור פי׳ סאסל צו פסוח
 ימים לכמס קטן ספדרש. י״ל ועס״ז

לב״ מרלח מל קאי נמול. סוא
 פי׳ ואענסו״ יקראני שמי ידע כחיב כי

 סרמס לו שאין בגלוח קטן כנקרא יעקב
 חשובס, לו יכזיןלסמשיך יום לאיזס ראש

 לשמונם נמול קטן רבוחינו שנו כך ומשיב
 נמול בן או ילד יאמרו דקדוק יש כי

 וזס לזס רמזו אלא קטן. ומאי לשמונס
מיצחק! למד וממיאחס רבוחינו״ שנו כך
 קראו אברסם אלשיך בר״מ איחא כי

אברסם. בזכוח סיס ראשון ביס כי סר
 מ״ג ביד שבמס שעבדו סד מרבס ולא
 שדם קראו ויצחק סמסד״ מצד פיס כי
 מ״כ פחד, סוא יצחק בזכוח שני ביס כי

 שסים סגס חרבה. מנם שנאח בשביל רק
יצחק״ סזס סגלוח ונקרא וגמ*מ״ חורה

 שמצ בנו מיצחק למד אחה וממי וזה
:ימים שמונח בן אוחו

ויכלו



זכררז ב י
 הילד אח והשלך סחמח מן סמים ויכלו

 למס י״ל סשיחיס. אחד החח
 בגחח להניחו לס סיס איחו השליכס

 היחס כי אוחו שנאה לא והלא סל״ס,
 נקרא חסלה סנה אן כדכחיב סליו, גוכס

 כדאי׳ שולם. של ברומו סטומדיס דברים
 צריך אם כי זלוח, כרום סל בגמרא

 סחסל׳ לסיוח וטוב צריך גדולים לרחמים
 אין אס כ״א חומריוח בלא לשמים רק

 מופיל׳ ג״כ כך גדולים לרחמים כ״כ צריך
 משרט״ס האריך לא זה בשביל (ואפשר
 לסיוח נקל במפט כי אחוחו פל בחפלה
 י״ל וזה אחוחו) שהוא טל לא הכוונה

 סם סחמח מן החסדים הם סמים ויכלו
 לרחמים צריך וסיס חמס, לשון כגבורוח
השליכה הילד, אח וחשלך גדולים,

ילד לס שהיה הילד פנין מחשבחס
שיחים השיחים, אחד חסח שפשופים,

 פי׳ פין חחח פין כמו וחחח חפלה לשון
 שהוא מיוחד אחד חפלה לס לסיוח בשביל

ספולם: של ברומו סטומדח החפלס

שרה חיי פרשת

 זקן ואברהם פסוק פל שרה חיי בם׳
במחני׳ איחא דסנס כו׳. בימים בא

 אח חולין אומר אליפזר ר׳ קל״ז דך (שבח
 בשבח. לחלוי' ונוחנין טיב ביום סמשמרח

גיו״ט סמשמרח אח חולין אין וחכ״א
 דסנה וי״ש, יח׳ אל בטזרח י״ל כוי. ואין

 ויקרא כחיב דסנס כו׳ יוצרו ימים כחיב
 בקר ויהי פרב ויהי יום לאור אלקיס

 אור נקראח סחורה הנס אמד, יום
 כזה בדרך נ״ל אוד, סחורה כדכחיב

 בקר ויהי פרב ויהי סנ״ל הפסוק נמי
 מחיל הולך להיוח צריך האדם דסנה כו׳
אלא קוב״ה קמי׳ פיחלנא וליח חיל אל

זאת וירא
 האהבה גס יראה בלא ובאמח רמימו,

 יבא בזאת שפירשנו וכמו כראוי, אינה
 כולה סחורה כל כי הקדש, אל אהרן

 נקראת האהבה פ״כ סקב״ס של שמותיו
 זאח נקראח היראה וסנה הכהן אהרן

 שהיא פל ראשון בספר שכתבנו כמו
הפבדוח, פיקר פדיין אינה כי נוקבא

 רמימו, אלא קב״ה קמיה פילחר ליח כי
אהיה, לאדם סקב״ה טחן מהיראה כ״א

 הבורא אח לפבוד יכול אינו ביראה כי
 כמו יחב׳ רצונו זה כי ולהללו, ולסודות
 ברא לא סקב״ס שברא מס כל שאיחא

 והכל לקילוסו במ״א ואיחא לכבודו, אלא
 מאויבינו נושפים הקילוס פי״ד כי א׳.

 שכתוב וכמו שמים, כבוד נחרבה ממילא
 וזה אושט׳ אויבי ומן ס׳ אקרא מהולל

 סקב״ס שברא מה וכל שמים כביד הוא
 שכ׳ וכמו הם, ישראל הכל סטיקר הוא

 קרואים וישראל האדם, אח אלקים ויברא
 איחא ט׳׳כ במחשבה טלו וישראל אדם

 כגם שיצר ולא סקב״ה, שברא מה כל
 קאי זה כו׳ האדם אח ויצר ג״כ שכתיב

 באפיו ויפח אמ״כ כח־ב הלא כי אגיך
 אינם היראה טי״ד והנס חייה, נשמח
 לא אס יחב׳ לסיוצר ולפאר לשבח יכולים

 מודים להאדם. אהבתו טחן שהקב״ס
 שלא כ״א יח׳. לו ומפארים ומשבחים

 גדלוה הוא זה גם כי לסאדם גאוס חבא
 יח׳ לו להודות מוכרח הוא שהאדם כ״א

 (אחר האדם בלב שבימר אסבחו מפני
 חבא שלא חבטרס אותה כשפיסק כך

 בלב בסוד יח׳ סקב״ס פושה מס גאוס
 שכל פיני סקב״ס מאיר האהבה האדם
 ומחכמתו יח׳ מרוממיחו להשיג האדם

 זב־שס ככנטס לאדם בא שיטור לס שאין
 ואין כאין, שטבודחו ומכיר יתב׳ מלפניו
יח׳, לפניו כראיי מה לפי כנראה חשיב

ולפי



זכריז
 והחיוס י״ל חס יח׳ ומובוחיו ססדיו ולסי
 אח״כ שבא והיראה מאהבה ושוב רציא

 נמשך כנ״ל» ממש מרוממוסו יח׳ מסשגסו
 לאדם והפנמה ויראה נושה אח״כ מזה

 יוחר בממלס מליונה והיא יח> מלסניו
 שמ״כ בראשונה, להאדם שהיה מהיראה

 והיראה כנ״ל האהבה ב״ס הבורא לו נוחן
 יוחר בממלס סטליונס היא סנ״ל השני׳

 אהבה זה מי״ד לאדם אח״כ בא כן כמו
 יוחר והשגה מרך לסי טליונס, יוחר

 יח׳ מלסניו להחבייש רוממוחו להשיג
 סוד והוא כדל, מסניו ולירא להפנט

 ואס״כ השני׳ מהיראה יוחר בממלס
 השגה וכן מהשני׳ יוחר מליונס אהבה

 כנ״ל סכל שימור אין מד יוחר כנ״ל
 לאדם שבא מס כל כי ראשונה בסמם
 גדלוס, נקראס והיא יוסר גדולה אהבה

 גרומס שהיא גאוס יש זה. לטומס חס
 ססלכבוס בסססק לסאדם חמשך שלא
 ססש״א של סגדלוח במקומה חשאר שלא
 השגה מומילס ואינה הגרומה הגאוה היא

 הגאוה כי הנ״ל, יח׳ מרוממוחו הראשונה
 מליון יוחר מילם של הנ״ל הגרומה
 לממלה הקדושה שכל כגם הדל, מהשגחו

 צריכים אטפ״כ למשה, היא הסש״א וכל
 טליונה בהקדושה הסש״א להכניס

 מלכוחו כי בלמומחה טכ״ס או מלטומחה
 מליונה השגה צרך מ״כ משלה, בכל

 יוחר הכנסה גורם טליונה ושכמה יוחר
 דוק יוסר, אהבה ואס״כ יוסר ויראה

 מוטלה היסה לא הראשונה האהבה כי
 מלסניו ובושה השגה ממנה שבא כיון

 שלא יוסר וההלהבוה יוסר הבמרה צריך
 היראה והנה מלשבסויה׳. להסאסק יוכל

 וכמו בוקר, והאהבה ומרב. לילה נקראה
 כדאיהא בבקר אברהם וישכם שכהוב
אחד, יום בקר ויהי מרב ויהי בזוהר

יג זאת חיי
 בכל והנה אור שנקראה מההורה הוא
 ימים כמס לו לסיוח לאדם אסשר יום

 ימי י״ל חס ויראה אהבה בכל כנ״ל
 ססירס גימ׳ שנס כי כר, בכם שנוהינו

 בכל שינוי שצ״ל (נראה שינה לשון וגם
 שהסחי׳ מססירס לשובה שינוי יש ססירס

 כמס ראשון בססר שנזכר מדוח וסשבמס
 ובאדם שנים שבט נקראים סממים

 כי שבמים, נקראים כ״כ הגון שאינו
 באחדוח הוא יוחר בדביקוח שהוא במי

 במי משא׳׳כ שנים שבס נקראים יוחר
 מאוחס ממש בו יש מסמים כראוי שאינו
 הולך ואם ממש, מוד ולסטמים מדס
 מולה הוא מאד בהדרגה מיל אל ממיל
 אינה שבקדושה דבר וכל ממש, ממש
 אמשל וזה שבטים היא ממשרה ממוח

 שבטים שחסיה סש״י במזרח להסביר
 כמס יוחר ויוחר מאוח שבט וגם מדרגוח
 כן שמחנסג הצדיק כי י״ל וזה מסמים
 קדושס שסס ממשיך חמיד ויראה באהבה
בחשובה. שישובו נמשך ממילא לסולם

צ בהימיס בסם שנוחינו ימי וזה  הד
 שבטים נסטלים בסס כנ״ל, הרבה שהם
 חוזר שנס כנ״ל, הגון שאינו אסילו

 מושה בדביקוח יה׳ לו שלימה בחשובה
 יח׳. לסבירא א׳ אסדוח סמדוח בכל
 בגבורוח מחנכג כצדיק אם בגבורוח, ואם

 או מנין. בכל יצרו מל מאד שמחגבל
 אחרה מחשבה מושב אינו אם הכוונה

 סנקראח מסבינס הוא ב״ס בסבורא כ״א
 ממשיך שנס שמונים סומל גבורוח,
 שלימס בחשובה כך שישובו שנס שמונים

 לסם שיש סד בסבורא כ״כ ומחקשרים
 וממאחי לקיים חמיד חשובה הרהור

 חס הסבר, מל לססמרמר חמיד נגדי
 סמירוח שמונה שנס שמונים נקרא

חס שונאים, להכניס סומל וגם באמדוח,
ורסבם



. זכיוז יד
 ימים ,י״ל מזה ולס״ז ואון ממל ורהבם
 חולין.ר)ח אזמר ר״א י״ל זה ולמי יוצרו)

 שנקראח החורה הנה כי בירס״ המשמרח
 חורה אלא מיב אין כדאיחא מוב,

 של יום טוב יום נקרא ויראה ואהבה
 חולין וזה טוב. הנקראח החורה

 נקראח החשובה המשמרח אח
 והשוט למשמרחו! משמרח לשון משמרח,

 היין אח שמוציאה משמרח כמו ג״כ
 הרהור מי״ד כן השמרים״ אח וקולטח
 להחמסק באיזה טסקיו מברר השובה

 טוב וביום בהם. למסיק שלא ומה
 אך למולם״ חשובה הרהור ממשיך הנ״ל

 בספק״ חולה כמו גמור בקבימזח לא
 יוחר דביקוח הוא בשבח לחלוי׳ ונוחנין

 שנקרא המחשבה ומולם ב״ה בהבורא
 יח׳. אל רוממוח חמיד שמחשב שבח״
 להיוח החלוי׳ להחשובה לחלוי׳ כח גוחנין
 אח חולין אין וחכ״א בה. כחומה האדם

 וגם פומל, בודאי כ״א ביו״ט המשמרח
 בשבח כי בשבח״ לחלוי׳ נוחנין אין

 יוחר מליונוח ופמולוח יחידים סומלים
 להיוח כח ביו״ט לחליי׳ נוחנין אך מאלו״

:בודאי שלימה בחשובה שב
 היראה היא שרה חיי ויהיו י״ל ר?ה

 לו יש כי שררה לשון שרה״ נקרא
 ממנו פורק זה וטי״ד ם״ שמ מלכוח טול
 מאה שרה נקראח ט״כ כו׳״ מלכוח פול
 היא ראשון חשובה הרהור כי שנה

 בספר וכדאיחא כידוט גדולה בחבמרה
 ופיטל בחחלחו כחסידוח חוזק אין הרוקח

 הכל הגונים היו לא שמדוחיו הגם
 שלשה שכולל השכל וגם חאווח בטניני
 מפוזרים הם ודטח בינה חכמה בחינוח
 בקדושה, שרשם הלא אך הפירוד, בפולס

 אחח כל שמפירדים מאה נקראים מ״כ
אחדו׳ הכל להיוח פוטל מדדגוח למשרה

זאתייח
 אחת שנה אומר ט״כ בחחלה, אחד

 ככל שמשנה טל שנה א״נ א׳, אחדוח
 ממט כך אחר שנה ומשרים לטיבה,
 הדטח. בישיב מדוחיו ומיישר מחישב,
 לטינא מחחא ב״ה בכבורא הכל ומקשר

 מושה לחחא ממילא קדושה שפע וממשיך
 לטילא מחחא במינוח בהטשר אחדוח
 (ושבט) שנה משרים וזה, לחחא וממילא

 לכן שקידם בסשיטוח שנה מאה א״נ
 בקי שלא כיון בחשובה, שב שהוא גס

 אינו מדיי; לשמים שכוונחו הגם מדיין
 מדיין נסה שלא היא גמור בדביקיח

 משרים ואח״כ מאה נקראה ט״כ באלה,
 מוצא אס״כ כי שנים, ושבט ואח״כ שנס

 שהם ומשיג יוחר בהמדוח חסרונות לו
 בא שהוא כיון מסירדיס״ שנים שבט

 כראשון כגדול החימום בלא הדטח לישוב
 בטירו דש להיום מיל אל מחיל שבא מד

 שרה סיי שני וזה שלו החטוררוח הוא
 כמו ולגיך, לנפש כפיל חיות לו יש

 בחורה יפסוק בראשו מש מל שפרשנו
 מד כנ״ל. לראשך כס מן לויח שנאמר
 בחירה יעסיק גיפו בכל חש שאומר
 קסה וצכאירה מרפא. בשרו ולכל שנאמר

 בפסוק וגם גופי״ בכל מם בקיציר יאמר
 טל קאי אך בקיציר, יאמר לי למה גופו

 סוא בגרונו בהשכל״ הוא בראשו הנפש,
 לשין גרוט בדביר או גרונו. אחר שלהוט

 במטיו מש כחוח, הארבט וכל הרט
 יצא אשר בני שכהוב כמו נשים, חאווח
 בשביל גאוס לו שיש בפצמוחיו מש ממטי
 לטיהר השמים פצס כמו ובהירותו זכוחו

 שני וזה כגוןן, טל קאי גיפו בכל חש
 וזה כנ״ל. ולגיך לנפש כפיג חיות חיי,
 באוחם כו' בימים בא זקן ואברהם י׳׳ל

:סיב ימים
ויראה אהבה דכנה ואברהם י״ל עיד

נקרא



זכררז
 6בל 6ורייח6 יחא6 כי ברהם6 כקרא
 מצום וכן למילא. פרחח לא ורחימו דחילו

 ויראה באהבה כנפייס לו ימשה משה כי
 כנפיים זה מי״ד יש יח׳ בסבורא שחושב

 שהוא מהאדם שיוצא ומציה להסורה
 גימ׳ האדם והנה לממלה/ ופורח בגיןן
 וגם אדם קרוי׳ נמי הנשמה כי מ״ה,
 שם מהשורש הוא הנשמה אם כי כגין}/

 מ״ה״ומוד גימש׳ אלפין במילוי ב״ה הוי׳
 כאין האדם הבורא ויראח מאהבה כי

 כנפים נקראים אבר והנה מה, וזה כגדו
 מ״ה אבר וזה כנשרים׳ אבר ומלו כמו
 פומל ואברהם וזה אברהם, אוחיוח הוא
 למולם. הרחמים ממשיך בימים בא זקן
 זקן א״נ רחמים, מלא זקן שאיחא כמו
 קנה זה זקן הנקרא מכמה להשיג יכול

 הרמבח מי״ד בימים בא זקן וזה מכמה.
 ר״ל צמר משא״כ ימים שנקראים הלב

 פי׳ אברהם אח ברך וה׳ לילה. נקרא
 להשיג שיכול ויראחו אהבחו מל <וסןן
 כל בשביל פי׳ בכל, אוחו ה׳ ברך פוד

 ולהמשיך יח׳, הבירא אל לקרבם המולם
: למולם שפמ

ד עו רואי. למי באר מבא בא ויצחק י
 נקראח פה שבמל חורה דהנה

 שבכחב חורה פי׳ מנאר שהיא מל באר
 חיים מים באר גנים ממין כחיב והנה
 מהבורא כאדם שממשיך השפע דהנה כו׳.
 כן, נקרא כצדיק גנים ממין נקרא ■ב״ה

 מי״ד להמשיך וממין נהר כמו שהוא
 מקים לכל מרומז להגנים, השפש כצדיק
 להמשיך וצריך פ־רוח מושה להיוח שיכול

 ברגלך והשקיח שכחוב כמו שפמ, שם
 מ״כ להשקוח צריכים גן כי הירק כגן

 בסיב לפמול יכול וזה גנים ממין נקרא
 ג״כ שבמ״פ בחורה שמוסק מי ונכון

להבין בה שיש הגם ורמימו גדמילו

טר זאת חיי
 באר וזה ב״ה בסבורא יזכור ולסממיק

מים שנקרא חורה שלומד חיים מים
 מיי שנקרא ב״ה הבורא דבקוח בחיים
 מן נוזלים להמשיך יכול מוד וגם מולם.
 הרחמים מהמקור הבא השפמ כי לבנון,

 שהוא ב״ס הבורא של הרצון הוא והמסד
 במכמחו כבין זה מי״ד לברואיו להימיב

 להשפיל לנו מסד למשוח האיך וידמ
 וכנ״ל ממו מל ולרחם שונאינו ולהכנימ

 מל קאי יבנה מסד מולם כחיב והנס
 המסד של והצנור הרצון שהוא הנ״ל מסד

 במסד להחנסג בא סנדיבוח שמסשורש
אמדוח הוא ובהמקור מולם קיום לצורך
 מהכס שמחפשש מד מדיין המסד ונמלם

 שירש יש בסמקיר גם אמפ׳כ הפומל, אל
 שלהם ובגימס׳ רחמים של מדוח י״ג של

 והוא כוללם להמיב וכרצוין אמד סוא
 בפשיע גס מסד נוצר אוחיוח הוא צנור

מסר למשוח ונוצר ומצפה שימר שהוא
 ומ״כ כידומ. נצירס נקרא יוחר השמירה

 זה הנצירה מל פקימא מינא נקרא
 ינוס לא סנס שכחוב כמו חמיד שנוצר

 פקימא מינא בזוהר שאיחא כמו כו׳,
 נקרא זס והנס חדירא. ונמיר ניס דלא
 מסד להחפשמ ונובמ נוזל שמשם מזל

 ומזוני מיי בני חלוים ובהם מולם לקיום
 חלוים אינם מ״כ המולס לקיום שצריכים
א בזכיחא (במזל)  כדאים שאינם הגם ס

 וזה יבנה מסד מולס וזס מהמזל. באיס
 הרחמים מולם לבנין מן ממשיך ונוזלים

 כי מבא. בא ויצחק י״ל וזה הגמורים.
 מחירא שאינו מל יצחק נקרא כצדיק
 ומחירא יצרו מל מחגבר הוא אם מסכל

יח׳ בס׳ שבימח סכל מל צימק יח׳ מה׳
 למולמוח בא פי׳ מבא. בא ויצחק וזה

 מי״ד ולא יסורין מי״ד לא המליונים
חשובה במל ויהיה מי׳׳ד שיוכנמ ממא

אם



ז זכרוז טז
 שטוסק רואי למי באר לו יש הוא אס

 ולמי באר שנקראה ג״כ שבט״ס בחורה
 לסבורא המיר ומכזחכל רואה שהוא רואי.

 וקים מי כטולמיס, מיי שהוא יח׳
כנ״ל: נורא

 מושש אינו אס הנגב. בארץ יושב והוא
ואפי׳ הזה. מונס טניני טל כ״כ

 לש״ש. הוא טוה״ז בטניני שרוצה מה
 מהס. טצמו מנגב הגין) חאווח ומצד
 טל להחסלל כו׳ בשדה לשומ יצמק ויצא

 לטשוח שדה כמו הוא פרנסה שפט
לפטול וכן מזונוח. להמשיך פירוח

 לא יוסי בר׳ שאיחא כמו דינין להמחיק
מרומז שיר שרי׳ כ״א לשורי קראחי

 המוטר. ושור חס שור כמו גהרינין
 בשוד נאמרו נזיקין אבוח שלשה ואימא
 איחה שסוברין שרה כמו שרי קראחי
 הרינין שהמחיק פטל כן פירוח. מושה

 להכניט שבאו מהס הנאה לו היה
 שבאו הדינין כמחקח הוא כן כי שונאיס
 במלאפוס שירי פרשנו וכן שונאינו׳ להכניס

 לא רינין ראה אס ראי׳׳ לשין] צ״ג [אוצי לשוס
 כ״א כן שראיחי כן כההיה אימר הייחי

 סלינו רממיס שחהיה הרינין מברחילהמחיק
 מרב לפניח בשרה לשיח וזה המיר׳

 מושך שוס חהי׳ שלא כמושך שיופנה
 כ׳ טיני יש כי טיניו׳ ויבא כלל, וצרה

 פיעל כצדיק הטולס בטונוה שרואיס כו׳
 ולדקדק לטיין שלא למטלה שיוגבהו

:בטונוח
 ארס בני באיס, גמליס והנה וירא

 באיס וטוב מסר להס שגומליס
 זה טי״ר להחרבק הימיד לרשוח

ב״ה: בכבורא
 כו׳ בימיס בא זקן ואברסס במדרש

אלקיס ושיבה זקנה סר וגס

זאת ̂יי
 זקנה לי חחן אם דוד אמר חטזבני. אל
 ׳ה ט בא״א מצינו וכן ממה שיבה לי חן

 אס יצוה למטן כמ״ש החורה שקייס
 ומשפט צדקה לטשוח כו׳ ביחו ואח בניו
 כו׳־ זקן ואברכם שנאמר לזקנה זכה
 יראס ובלא מכמה׳ קנה זה זקן י״ל

 בחשובה מרומז ושיבה כלוה׳ אינו שמיס
 וטחיק שכחיב וכמו סונוח. וממילוח

 להיות כו׳. מיור כחלג לבושי׳ יחיב יומין
 מרומז השיבה נמצא טונוח, מומל

 צדיק אין כי טונוח לממילח הלבנינוח
 לממול טמה שיבה לי חן וזה כו׳. בארץ

 זקנה כהיב ט״ה בא׳׳א וכן טונוח־׳ כל
 לטשות שנהוג כמו כראו׳ טיב היה

 בא זקן ואברהם וזה ומשפט. צדקה
 וה׳ כנ״ל. טובים מטשיס טל מרומז בימים

 דכחיב י״ל בכל לשון בכל, אגרכס אח ברך
 בכל רו א זורט כצדיק פי׳ לצדיק זרוט אור

 ומושפט גדול כוא ואס אליו הקרובים
 ברך וה׳ וזס מחברך בם אשר ארו גס

:בכל אברכם אח
ב ת'  קולס כי זה מטין טור למטלה ב

 כרבה שפומל לצדיק נראה
 מכיר יח׳ לו יוחר מקורב שהוא ׳כ ואס

לו נראה ובפבודחו בסצמו מסרונוח
שהוא■ לו נראה ואמ״כ מטט שפוסל

 המסרונוס וטיקר מסרונוח לו ומיצא גרוס
 לגמרי כראוי כלס לחקן שקשה בהמרוח

 שלא א' מדוח שבט וכס מי שהוא כ״ז
 יח׳ לו זולחו אמרח אהבה שום לו יהא
 שהוא ממה מוץ כלל ישנא שלא וכן
 נדנוד ש־ם לו יהא ושלא יחי, רצינו נגד

 כלל לנצמ ירצה ושלא מטט, סחפארוח
 כלל יקפיד לא מזה ויוחר לשמים. זולחי

 בכל כאמח טל יודה וכן ינוצמ׳ אם
יטשה שלא וכן ככל, טל ויודה לגמרי

לו



זכרוז
 טל לסחפנג כ״א חפנוג גנמוד שוס לז

 כבוד שנין שום יחשוב שלא וכן ס׳.
 היה קודם שנס מאס י״ל חס וחשעות.

 בסוד כמאוס יחודים ששופלס ב׳יל
 רק שנס ששרים כך ואחר גרכוה מאס

 בזס וגם ביחידוח דק ואח״ב גפשירוח
 ושבט וזס ופבירוח ־חסרונוס לס מצאס
 כשנים חטאיכם יסיס אם לשון שנים
 כי סי׳, ושנס, מבר לשון סרושו ופנס

 דלחחא אחפרוחא פיטניס שמיר גפסח־ח
 מסס אין ואיחא מלמפלס פפ0 לגא

 מולוח שמיסיים פד מל־מפלס יורדס
ודו*ק: כסול שנס חס מלממס.

תולדות פי^טת

ל ׳  אברם לאברסם סקורא איחא דסנס י
 כדר כי לא וליפקב בששה שובר

שנא, ומס כן למס י״ל קרא. סדרי׳ א
נקרא דאברם שפרשנו מס לסי וי*ל

 בסחסשמיח גדול ודבקוח כחלכביח
 מליון בשכל רם אב ופירושו כגשמיוח

 אמרח חאוס שים שייך אין שם ממילא
 לסחסשט רצה סקב״ס אך גאוס, שום ולא

 אח לאהוב בגשמיוח גס סאסבס
 ס״א נחוס^ אברהם וזס ב׳׳ס הבורא
 חסיס שלא ופ׳׳כ בס״א שנברא מוה״ז
 סחפוררוח פי״ד אמרוח בחאוח אחיזה

 סבא גאוס לא וכן ב״ס לסב!רא האהבה
 צריך יח׳ אל אסבח שגורם מהגדלוח

 י״ל וזס יצחק, סמד יצחק זזס יראה,
 בן יצחק נולד מזה יצחק חולדוח אלה

 סי׳ יח׳ לסבורא בן שהוא מי אברהם
 כבן אוחו ואוהב רצונו למשוח שרוצה

 כ׳׳א הגשמיוח בסחסשמוח רק ולא לאב
 כי אברהם הנקרא וזה פולם, נאוחו

פ״כ מ״ל, יצחק אח הוליד סס אגר

יז זאת חיי
 בפשס, שובר אברם לאברסס הקורא
 משא״כ למשי׳, גם האהבה מביא שאינו
 סמלסמס פל אמד פירושים, כמס יש יפקב

 חטשס בחמגולוח שכחוב כמו סיצה״ר
הר שאיסא כמו ברמאוח. מלחמה לך  סו
 לכחנהג צריך פרום סי׳ שנחש מל

חחסל, שקש פם וזה ובחמבולס, במרמה
 ויפקבני. כמו רמאוח לשון יפקב וזה

 למלחמה צריך ואיני בדביקוח וכשהוא
 הישר בדרך שהוא אל ישר ישראל נקרא
 לשמאל או לימין לסמוח צריך ואינו

 בפצמך חאמין אל איחא אפס״כ ברמאוח
 ג״כ: יפקב אמ׳׳כ גם נקרא מ״כ כו׳.

ר ת ע י  ה׳ לו ויפחר כו׳ לס׳ יצחק ו
 ויפחר הלשון פירוש מובן אינו

 חפלח נמשלו למה אמרו ז״ל ורבוחינו
 מדס״ד שמספכין כו׳ כשחר הצדיקים
 ז״ל דש״י ולפירוש דרש הוא וזה לסדס־ר

 הכל טל לפרש ואפשר ריבוי לשון פירושו
 בכאן שמי׳ דכר מאן וחסלס יפו״ש,
 יח׳ במזרחו ונ״ל הספר, מן מסר וטיקר
 קראוהו בסמצאו ס׳ דרשו כחיב דסנס

 בפשמוח בסמצאו לשין ומה קרוב בהיוחו
 זה גם וכנס הוא, חשובה ימי גיו״ד כי

 סנה אך זמן, באוחו מדוש פירוש צריך
 גם ודאי חליא במזלא ומזונא מיי גני

 דא״י זכוחא רז״ל שאמרו כמו מופיל זכוח
 ולמזוני לחיי צדקה זכוח וכן לבני מופיל
 ומסד צדקה רוו^ מל רז״ל שאמרו וכמו
 ממציא סקב״ס וכבוד צדקה חיים ימצא

 פרשנו ואנו צדקה, למשוח מפוח לו
 צדקה חיים וזה ומזוני מיי בני טל שקאי

 שיכבדו בנים הוא וכבוד מזוני הוא
 כוונחם כ׳׳א אב כבוד מצוח שיקיימו אוחו

 אדם אין אם גם חליא. בזכוחא לא
 הוא המזל מן לו להמשיך יכולים כדאי

מפז כי מסד למשוח הוי׳ של הפקיר
מסד



תולדות זכרו; יח
 מצפה שומר פי׳ מסד ונוצר הוא חסד

 כויוס המציא כ פ״ מסד לטשוה יה׳
 ולמבין מחיקים וסדגרים הטולמוח
 המכמיס משס זה מטין ושממתי בדוקים.

 שירש הוי׳ מקור הוא זה והנה מובהקים
 להיות פרושו שכן אהיה הוא התשובה

 שלא הגם כן הוא בתשובה וכן הוי׳,
 מתוקן אהיה וכן פוב אהיה כראוי ’סייס
 את דרשו וזה הוי׳ שורש והוא וצדיק

 כגם כנ״ל כוי׳ שורש הוא בכמצאו ס׳
 ית׳ הטלות כל טלח כי הוא א׳ שככל

 כל כי אמד ושמו והוא שמותיו המציא
 בני מרומז בהוו׳ והנה א׳ נקרא השמות

 כלל הוי׳ הוה לא זה בלא כי ומזוני מיי
 להמזונוח וכן למיים כולם צריכים כי

 במזל אוחס יח' חלה ט״כ לבנים וכן
 להיות כדי קפרוג יהיה שלא במקור

 מרומז בני כי י״ל וכן הטולס. קיום
 אותו. מל בן לי שיש מי כי בהוי׳

 יפלה מי טל כדאיתא הוי׳ מרומז ובמילה
 ברוך הוי׳ וס״ת מיצה ר״ת השמימה לנו

 מייס טץ הוא כי בו מרומז מיי וכן הוא
 בכס תלוי שהמיות דיסידות שירש וכן

 ברכת מזוני וכן ב״ה. הוי׳ הוא פירשם
 בהמצאו ה׳ דרשו וזה תטפיר. היא ה׳

 ביוד רז־׳ל וקאמרו כנ״ל תשובה מל הוא
 בני טל בפנינו וכן ודו״ק תשובה ימי
 ואמ״כ מהמקור להמשיך פי׳ ומזוני מיי

 לקרות רק די קראוהו המשיך שכבר
 דרשו כתיב קיים משא״כ קרוב בהיותו
 סי׳ לה׳ יצחק ויפחר י״ל וזה ודו״ק.
 הרבה מה וטל מהמקור לס׳ הרגה

 לנוכח אומר זה ב״ה להוי׳ מהמקור
 כו׳: וחכר כ׳ לו ויסחר וכו׳ אשתו

ם  יצחק שחפר הבארות בשכר במדרש ש
לד׳ בניו זכו שבט בבאר אבינו

ם. לי ג ך ד רי צ ר ו או ה בי ר מ כ ך פ ה שיי בז

זאת
 בבאר קאמר מה וכן הוא. מצוה ומה

 בארץ יצחק ויזרט כתיב והנה שבט.
 מובן אינו לכאורה ה׳ ויברכהו כו׳ ההוא
 מאה מצא כי נהברך כבר הלא

 ויברכהו לכתוב כיה טכ״ס בדשטרוכי
 אם סנה אך בפשיפות. לשינו ומה טוד
 בו אדם וכשזוכר כלום אן יראה אין
 כליות ובומן כבודו כארץ כל שמלא ית׳
 כי מלפניו גדול פמד האדם נתמלא ולב

 נשאר פכ״פ זה וטי״ד הקרובים טל סמד
 ה׳ וזה מכמה טי״ד (יזה יראה לו

 ארץ נקרא והיראה ארץ) יסד בחכמה
 הוא אהבה כי תחתונה מדרגה היא כי

 רז״ל שאמרו וכמו לפניו הרצויה כטיקר
 רחימו. אלא קוב״ה קמי׳ פולחנא ליח

 ארץ נקרא והיראה לאהבה בא ומהיראה
 כי היא וקרי הוא כתיב וט׳׳כ ההוא

 מקבל נקרא ט״כ שסט ממשיך היראה
 לילה בפוד ותקס שכתיב וכמי ומשסיט

 וזה לנטרוחיה, וחוק לביתה פרך וחתן
 טל קאי יצחק ההוא. בארץ יצחק ויזרט
 לו שיש מי כי צחוק ולשון יצחק פחד
 ומצחק מכל שוחק הוא יח׳ ממנו פחד
 יצחק ויזרט וזה טנין משוס מתירא ואינו
 לשון ההוא בשנה וימצא ההוא בארץ
מ״ן פי״ד שסתטורר וכנ״ל ושנה טבר

 כו׳ יורדת טיפס אין כי בשנה מרומז
 מהרב ושממתי כו׳ מולוח שפיפיס טד

 ההוא. בשנה וזה ורחימו ד׳ הוא שיחיה
 כיראה את שהפלה י״ל שטרים׳ מאה

 וחכם בחכמה הבן וכתיב חו״ג להשכל
 בחכמה וכן בינה שטרי נ׳ ויש בבינה

 יום יום ה׳ ברוך וזה שטריס מאה וזה
 היראה שמטלה כן פרשנו דלת באלך

 וכמו יום יום וזה חו״ב בשכל להיות שלו
 ופרשו יום יום שטשוטים ואהיה שכתוב

למולם חורה קדמה שנה אלפים רז״ל
ראיתי



תולדות זכרון
 6סו דירמו אלפים וזה ובינה חכמה פל הפי' דאימי

 אלפים וזה בינה אלון» מכמה אלון£ ■לשון
 יבנה מסד סולם כי למולם קדמה וזה

 המסד הוא האל לנו יפמס זה פי״ד
 זה סי״ד וזה סלה ישוססנו זה סי״ד

 באר נקרא היראה י״ל והנה פ׳. ויברכהו
 מדוח השבט מכל לחוכו שנובט שבט
 כנ״ל שבס והם מדומיו מחקן ידה שטל
פ׳  (והנה שבס באר והוא שרה מיי ג

 היה פלשמים נאיץ שם היה שיצחק ל ׳י״
 להסלוח היראה שם ממדש למקן צריך
 באיז יצמק ויזרס וכנ״ל נצוצוח משם
 סושה יראה טי״ד האדם ואם כו׳), ההוא

 בא הסגדוח וסי״ד יח׳ לפניו הנהגוח לו
 מסד מיים מים ונקרא יח׳ שפסו לו

 מי יח׳ ממנ׳ מיוח בה שיש ומורה
 חיים׳ מיס באר נקרא וזה הסולמים/

 ממ״נו לזה באר ומקן מפד קודם וי״ל
 לו שיש י״ל במס״ס המים לנו כו׳ *ויריבו
 המסשקו כי סשק שמה ויקרא אמרח/ פניה
 וישב בו שהם השפל בסולם כי ממו,

 דיבורים מל י״ל אמרח באר זימפור
 למסלה סולם שהוא הגם גזה וגם וחורה,

 שיש י״ל אספ״כ הרוח סולם ממסשים
 ויסמק שסנה שמה ויקרא פניוח גו

 הוא מהשגה הנסמק נסחר לסולם משם
 כי רמובוח שמה ויקרא המחשבה סולם

 בו אין כי (וי׳׳ל הנהר מרחובוח שורשו
 נסלס והוא ומסשה) בדיבור כמו צמצום

 משם ויסל מסצור, ואין לה׳ בלמי הוא
 ושם כנ״ל> מליונה יראה היא שבס האר

 דכר. שבסה שמה ויקרא באר מפרו
 היא שבט באר סי״ד היו כולם נמצא

כנ״ל: היראה

ויצא פרשת
סיקרהצדיק דהנה הפרשה לראש

יט זאת
ימברך. בדביקומו למסלה

 ציביר בצרכי לסיין כן גם צריך אך
 רחמים לבקש בזה וכיוצא דינין להממיק

 שבס. מבאר יסקג ויצא וזה ישראל. סל
 מרנה וילך סליונה. והקדושה היראה היא

 כלל. אן£ מרון יהי׳ שלא בסנין לסיין
 שנקרא יח׳ בשבילו המפלל במקום. ויפגס
 אימא וכן צר. לו בכל^*צרמם כי מקום
 לשון מה שכינה המצספר יסיד אפילו

ויפגס וזה כו׳. מראשי קלני אומרח
 שם. וילן ב׳׳ה. מקום בשביל במקום.

 ויצא שנמנה במפלמו שפסל כבר פרשנו
 סוד וי׳׳ל שם! וילן וזה לאורה״ ממשיכה

 אורו המשיג צדיק יש כי מלונה, לשון
 כוסס מלילה קצן} שוס לו וכשנודס יח׳
 הואדוקא זה אך בזה. ופוסל הסס״א טל

 כי אמר איממי שם וילן וזה יח׳ פמו
 י״ל שם ולשון אורו. לו שבא השמש בא

 וגילו מל שפרשנו וכמי סס*א. סל קאי
 שם גילה במקום רז״ל אמרו ברסדה

 במקום ימברך בסזרמו פרשנו רסדה מהא
 שם בה׳ במקום הוא הגילה אם גילה

 חהא הסס״א הוא זה לסומח בזה פי׳
 זה קם כשזה ומשו ביסקב כמו רסדה.

 המקים, מאבני ויקח כו׳ שם וילן וזה נופל
 ופרושו יצירה בספר כדאימא האומיוח סם

 זה טי״ד מראשוחיו וישם ומפלה. מורס
 מראשוחיו וזה מימין. להשיג מומלח לו הוא
 כי פי׳ ההוא. במקים וישכב ראשו לשון

 מדריגה משיג וסלי׳ כסמלקיח הוא החלום
 בו. אדבר בחלום וכמו מבהקי׳ן, יומר
 הוא ההוא במקים שינה. היא וישכב וזה

 ואז יומר מליון סולם פרושו כי נססר
 פי׳ ארצה. מוצב סולם וסנה וימלום
 מגיס ראשו למטלה שהוא הגם שפסל

 שפרפו וכמו שמים שמי הוא השמימה
והנס להיפך. כאן כן לשאולה סל רז״ל

מלאכי



זאת ויצא זכרוז כ
כג< מרומזים בושמרני נמי וי״ל ממדי. הדין השלומי סי׳ מולים. אלקים מלאכי
 ויורדים ונמחקי׳. לשורשם מי״ד מולים

 יורדים הנקרא מסדים מהם נמשה בו.
ם: מים כמו הנגרי

כו׳. ממדי אלקים יהי׳ אם במדרש
 ב״ה הבורא ימקב אמר

 ממי ויהיה המולם ממני שיהיה הבפיסני
 אם וישמרני. שיהיה.ממי אדמ במה

 לחם אוכלים גדולים כהנים ממני יממדו
 חמוה. והוא כהונה, בגדי ולובשין הפנים

 מהרב שממחי לישראל מזל אין הנה אך
 והנה לישראל. מזל מאין אין מראוונא ז״ל

 מיקר והוא ומזוני מיי בני באים ממזל
 כ״א בזכוס הלוי לא מ׳׳כ המולם קיום

 משם להמשיך יכולים כראי אינם אם גם
 סממים. וכמה כמה נ״ל כבר שכחבסי וכמו
 שורש המסד המקור הוא המזל והנה

 המולמוח הקב״ה המציא שמ״כ המציאוח
 ושרשו הוא. מסד מסן צי להסיב כדי
 ושומר נוצר הוא שהקביה מסד נוצר הוא

 מל שסרשנו וכמו מסד למשוח ומצסה
 מל חולדוח בס׳ כנ״ל בהמצאו ה׳ דרשו

 סקימא מינא בזיהר נקרא וזה וימחר.
 ומסדו שסמו כי חדירא. ונמיר נים דלא
 נדיב כמו השגמה ונקרא מרומז יס׳

 מה נוחן שמשגימ מקים בכל לב וסוב
 מלילה. סנים הסחר נקרא והיסוך שצריך

 ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנה וזה
 אם וזה רבא. באררא בזוכר וכדאיסא

 ממי. לכחוב יכול ממדי אלקים יהיה
 כי ומזוני מיי בני מרומז ממדי ולשון
 מל ממידה נקרא דאבוה כרמא ברא

 של ממון מזוני וכן והכרמים. הרגלים
 לשין הוא רגליו מל אוחו דמממידין אדם

 לשון נמי ממי,דה כי מיי וכן ממידה.
 להאריך רב זמן במולם להחמכב מכבה
אלקים יהיה אם וזה מיי. וזה ימים.

 הנס כדכחיב סקימא. מינא הוא ששורשו
 אמר מ״כ ישראל שומר כו׳ ינום לא

 ושמרני ממי. יהיה אם אדמ במה בקיצור
 כמו המולם ממני נבנה להיוח פירושו

 כנ״ל ומזוני מיי בני ופירושו שהחמיל
 גדוליס כהנים ממני יבואו אם וקאמר
 כי מזוני שורשו מל הפנים למם אוכלים

 שס■ שאין הרממים במולם מרומז פנים
 בשביל נמי וי״ל ■אמורים ולא פנים כ״א

 וסימנך יצפין להפשיר הרוצה רז״ל שאמרו
 שפס נמשך הפנים מלמם כי בצפון שלמן
 מכפרים כהונה בגדי וכן ומושר מזוני
 לבושו יחיב יומין ומחיק שכחוב וכמו
 ישראל של פונוחיהן להלבין מיור כחלג
 איחא וכן המזל שבו, א׳ משורש והוא
 לאכול למם בפסוק ומרומז לשבים ונקה

 קאי כי נימא וכנ״ל מיוחר הוא לאכול כי
 וזה שפס בא שמשם הפנים למס מל

 כפרח הוא ללבוש ובגד מי״ד. לאכול למס
 לגוש בגידה לשון מבגד למשוח מונוח

 כי להנשמה לבוש דרבנן מלוקא הוא
 :מכפרים כהונ׳ בגדי כי זכיוח ימשו הסבירו׳
א ש י  קדם בני ארצה וילך רגליו ימקב ו

 לימקב אמח חחן כחיב דהנה
 מימי לאבוחינו נשבמח אשר לאברהם מסד
 י״ל בשדה, באר והנה וירא נשכמ, קדס
 מקור הנובס השסס הוא באר פשוס
 הבאר אל שנוזל המזל כוא השפס

 הנקרא הוא המזל שבו המולם והפיקר
 למ״ס יצא שממנה י^יז סיקיא מל שדה

 החבואה גדל שבשדה וכמו מדל, וגימס׳
 שדה. נקיא נמי כן למס ממנה שבא
 מדרי שלשה והנס בשדה. באר והנה וזה
 כחוס שלשה הס מלי׳ רובצים צאן

 כו׳. צאני אחן צאן הנקראים מישראל
והצריכיס בני הצריכים הם מדרים השלשה

מיי



וכרוז
 ססוא אר3ס מן כי מזוני. וסצריכים מיי

 היא וקרינן הוא 3כמי הסדרים. ישקו
 יש אפס״כ דרכורא. פלמא הוא שם כי

 מי משם הסדרים ישקו ונוקכא. דכר
 הצאר. סי סל גדולה והאגן שמשקים,

 החכיח סי שפל האגן איחא דהנה י״ל
 המגיח דהנה נוסלח. והיא צרה פל ממס
 סגיוח י״ל א״נ סשסס. של שורש כקרא

 שאמר שאיחא כמו האדם מרומז הוא
קג פ  פכרחם ולוי לשמפון פ״ס אגינו י
 ופכרחם ססציוח היחס צלולה סרשו אומי.

 סחורה. יין גו שיש ארם וסי׳ אוחס.
 הנקרא סיצס״ר הוא סי׳ פל אצן ויש

 דסנס נוסלח. והיא צדה פל מסס אגן.
 סמיצוס פס״י להחנכג גכל צריך ׳האדם

 ז״ל לסרמצ״ם סרקים צשמונס *כדאיחא
 צריך א׳ מצד ססרון ו3 יש אם משא״כ

 גמיצוס אס״כ פד לגמרי צסיסוך לסחנסג
 וכדאיחא ניסלח והיא צרה פל ממס וזה
 סיס אם ססגיוח׳ ין3 היחס יפרש׳ שם

 מסורג סיס כדל צסציוח שמרומז האדם
 קצס3 לסחנסג ומחגייש מאוד סצריוח פם

 היה אם מדאי יוחר לסזר דהיינו אמד
 היה אם צחפניח לסחנסג וכן קמצן

 והוא שם. כדאיחא זה3 וכיוצא רטצחן
 לשנוח ומחגייש מאוד סצריוח פם מסורג
 צדה, פל ומטה מגגיס אדם. ני3 משאר

 פד *ה3 הצורא דגקוח גו ליחן ריך5
 פמסם מסורג יהא ולא אדם מגני שיוגצס
 הלצצוח צסוצח כדאיחא גצדידוח, שימאיז
 מגגיס וזה כראוי, סשי״ח אח גאוהג
 גם י״ל וזה נוסלח, והיא צדה פל וממס

 דסנס הצאר׳ מ״ס גדולה והאגן מאן
 המגיד סרג וסירש לישראל מזל אין איחא

 מזל גורם אין שהוא מי ז״ל מדאוונא
 שיש שמחגאס מי כיסיך משא״כ לישראל

איחא 3מו גדלוח גם והנה גדלוה. ו5

זאת ויצא
 מוגש שאינו כ״א צפיניו שסל הוא ונאמח

 כמו יח׳ אל מרצון לסחגמל אדם לשום
 ואצלו צסוצוח סניו סלגגוח צסוגח שאיחא

 שיפשס ססץ הוא גאה שהוא מי כ״א גלגו
 לקגל חמיד רוצה הוא חמיד כצוד לו

 גדולה והאגן וזה אדם. ני3 ושגס כגוד
 גדולה וזה נוקצא שהוא גדלוח של סיצס׳׳ר

 הסדרים כל שם ונאססו כ״א כגאר פ״ס
ימאס׳ לא כציר אל כי סאצן, אח וגללו

 למקומה, האגן אח והשיגו אס׳־כ אך
 יכולים אחם. מאין אמי 3יפק לסם ויאמר
 ויאמרו כמוני. מאין שסס להמשיך אחם
 ויאמר אן£, מרון לסם יש אנסנו. מסרן
 הוא נסור. ן3 לגן אח הידפחם לסם

 מסולם קדושה חס שמחסשט הגדול הססד
 מסוממא דקידשא רוסא ססשימים הססדים

 נסירים לשון נסור ן3׳ וזה דסרדשקא,
 השלום ויאמר ידפנו, ויאמרו נפלם והוא

 ויאמרו להשיג יכולים שלום פי״ד סי׳ לו׳
כן, לסחנסג פצמם פל מקצלים שלום,
 נקראח ישראל כנסח הוא חו,3 רסל וסנה
 ושורשם צאן נקראים ישראל הלא כי רסל

 סיס ח3 שאיחא כמו גחו רסל נקרא
 כגסח היא שמס וצכל אצינו לאגרהם

 כל שסם ישראל פם כל3 היא ישראל
 נקרא וא״א כל לי יש יפקג שאמר שמו

 הגא הקודש גרוס (כי נסור. גן ן3ל
 נסירים לשון גא סוממא הנקרא מסולם

 כי י׳׳ל וסוד א״א, נקרא גדול ססד והוא
 מרומז ודין רסמים מדין פושים צססד
 אןן לשון גי נסרו אמי ני3 לשון גנסור

 פל כחוג סיס זה נסור. ן3 לגן וזה
 גחו יסל וזה הגדול, ססד סוא כגליון)

 חרג כ״א שלום פי״ד הצאן, פם אס3
כשחסי׳ ממילא סנם שנאח צפון שני יח3

 היום פוד ויאמר הגאולה, חסיה שלום
כיום היא שלום פי״ד סי׳ גדול גדול,

גדול



זאתויצא
 לנו גדולים רחמים יש במוה״ז גם גדול
 לא מוה״ב! מל נוסן£ גדול היום מוד חס
 אסיסס יש אם המקנה! 4האסן מח

 טח! לא ישראל׳ הם בהמקנס ואחדוח
 כי הזמן מקראוח מס״י מחנהג אין

 למטלה שהם ממולמוח להמשיך יכולים
 המקנה. האס^ מס לא וזה מהזמן,

 ממיל ולכו, הדינין, כל להמחיק כצאן, השקו
 והסקשרוח ריטוס חמשו רמי, חיל, אל

 רחל והנה טמם מדבר טודנו בהטולמוס.
 ומרגיש החטוררוס לו בא סי׳ באה,

 כאשר ויהי כו׳ הצאן טם ישראל מסכנסס
 ישראל ואס כו׳. רחל אס ימקב ראה

 לדורון הגשה הוא ויגש, בצטרס׳ כשהרגיש
 הצדיק, סוטל בכל כי ולמלחמה, ולחסלה

 ומלחמה סשופה, וססנה צדקה, היא ודורון
 וגם סורס, של מלחמסה חורה הוא

 חשלוט שלא כרט אח מכניט בצמקס
 אח ויגל יטקב ויגש וזס חלילה, לכרט
 אמי כי ויגד כו׳ צאן אח וישק האבן
 באבי׳. דביקוח לו יש הוא שגס הוא אבי׳

 חסן שהוא כגם סי׳ הוא, רבקה בן וכי
 סיא רבקה בן הוא אמס״כ הוא מסד

 רבקוח לשון שמים מלכיח ופול היראה
 היא חסד ממשיך שהוא בזה סי׳ בקר,

 זה טי״ד גור׳ כי אומה ומובד רבקה בן
 כי לאבי׳. וחגד וחיץ כנ״ל, שמיס יראח

 חסלוחיולהי״ח, ומפלח זכוח מליו מלמדח
 ב״ה הבירא טל קאי כו׳ לבן וירץ וזה

 ויחבקהו הגדולים, החסדים מפולס כנ״ל,
 סי׳ האלה, הדברים כל אח ללבן ויססר
 ישראל טל רחמים ומטורר רחמים מבקש

 קשים, דברים הם הדינין מספר וזה
 הנסש טל קאי ובשרי, פצמי אך ויאמר

 שגס ובשרי, לטוהר, השמים טצם לשין
 ונזכר הצדיק מצמו נלקדש הגיןז בטגייי

בפניני גס לשמים וכוונחו ד איס מכל

 חודש טמו וישב אחה, ובשרי וזה כגון!
לילוח. ולא ימים להיוח הכל שמחדש ימים,

ישרסל: מל רחמים ‘שחהי סי׳
 שכחוג נ״ל כו׳. בנוח שחי וללבן שם

ראשון: בססר
 נשכח: לבנה מקל יטקב לו ויקח שם

 החורה מדוח פשרה בשלש איחא והנה
 שממשיכין במס פירשנו בכן, נדרשח

 החורה זה טי״ד דרחמי מכילין הי״ג
 טל מקל אומר וזה כו׳. בהן גדרשח
 כן כי ישראל, שונאי טל וחומר ישראל,

 מדוח בכן שיש מל מדוח הי״ג נקראים
 ישראל טל כ״א יחסשטו שלא הרחמים טל

 אל כי פירשנו וכן השונאים, טל ודין
 קשה לשון דין גס ופירושו חסד הוא
 וכן קשה השונאים טל הארץ אילי כמו

 וכן כשונאיס טל חמור איחיוח רחום
 וגזרה וחומר, וזה המוחר, נשכח כולם
 כו׳. קשה גזרה חכי' שלא לכשווח שוה
 להקל סי' מקל, יטקב לו ויקח י״ל וזה

 פירושו נשכח לבנה ורחמים חסד להמשיך
 סצלוח בהן ויפצל ומזוני, חיי בני שהוא
 וזה החסדים להחסשט שיכולים לבנוח

 אוחן ויצג כמקלוח טל אשר כלבן מחשו^
 שממשיך מי מוחין רהיטי הם ברהטים

 רהטים, וזה ב״ה הבורא וחכמ' דבקוח
 חסדים שממשיך מי כמים ובשקחוח
 להצדיק הצאן חבאן אשר הדינין׳ ומחיקוח

 מי״ד להם להמשיך צרכם בשביל לשחוח
 לה׳ כחלכבוח בלבם ניחן ויחמנה, זה,

 טחודים, וחלדנה כו' הצאן ויחמו יח׳.
 נהי״ח, ומקושר נטקד לשון דבקוח הוא

 הוא נקודוח כ״א לכם אין אשר נקודים
 מרומז ירד הוא נקידה כי יח׳. קדושחו

 ממשרה, פחוח שאינה הקדושה טל
 הוא וטלואים ז״ל, האר״י בכחבי כדאיחא

יטקב הפריד והכשביס מנקודוח, יוחר
מיחר



זכררז
 כפשירים כס כצאן סני ויסן הפס מיסר

 בו דבקוס לכם יש אשר אל פקוד! אל
 אל לרצון אוסס הפשירים שיחזיקו יס׳

 כצלמה להס להיוח פליכם יחסללו והם
 כמו הבא פולם לחיי ידיהם פל ויזכו

 אשר אל סי׳ מום״ ואל ויששכר׳ זבולון
 סורה הלומדים וכן אל אהבס בלבם בופר
 לבן׳ בצאן מום אל וזה בלבם כאש שהוא
 צאן פל שסם ולא לבדו פדריס לו וישס
 הסריד הכשבים של פי׳ כסיום זה לבן׳

 כמקושרוס כצאן ימם בכל וכיה כנ״ל׳ יפקב
 י״ל וכן ב״ה, בכבורא שמקושרוס פי׳

 יש אשר וכן בכצריקים, פצמם המקשרים
 אס כו׳ ושם וריפוס, ואכבה שלום לכם

 מוחין רהיפי הם ברהטים׳ המקלוס
 פי׳ ובכפטין)׳ כדל׳ במקלוס ליממנה

 ובפנימיוס בפוב׳ סחפפפים רק שכם אומם
 מפשי הפושים כמו וחטאים רפים הם

 ישים׳ לא כפנחס׳ שכר ומבקשים זמרי
 בחשובה לשוב יוכרחו ללבן, כפטופים וכיו

כו׳: פונוחיכם ללבן
 והוא אמו, אמי לבן צאן אח וישס

 האדם הנה אך יפו״ש׳ מיוסר׳
 הוא וזה ואמו, אביו קרובוח לכבד צריך
 לבן צאן אח וישק וזה ואם, אב כביד

:אמו אמי שהיו בשביל
 כו׳ ואח פבדחיך אשר אח ידפח אתה

 לכאורה לרגלי, אוחך ה׳ ויברך
 נמשחי אמר בפצסו כלא מיוסר ככל

 נמשחי אמר כנה אך בגללך׳ ה׳ ויברכני
 נמש לא כי זה לו סחר ויפקב כו׳.

 כי כו׳. ידפח אחה אמר פ״כ ביפקב׳
 לרוב ויפרוץ לפני לך כיה אשר מפט
 לזה ניחוש ולמה יודפ׳ אחה וזה טי״ד
 שאיחא כסו נמי וי״ל לך לפין נראה הלא

 אובא זירא ר' זה שאמר נ״ל בגמרא
ומסיק כו׳. כדיבין ומילי׳ כדיב ממיא

כג זאת ויצא
 ימשכו שלא דבריו סחר אמח שאמר כגם

:נ״ס) (ברכוח פ״ש אמריו
 איננו כי אביכן פני אח אנכי רואה

 אבי ואלקי שלשום כממול אלי
 שאלקי מיוסר הוא לכאורה פמדי. היה
 בפירוש אמר אמ״כ כי פמו היה אביו

 איחא הנה אך לאביו׳ לשוב יח׳ לו שאמר
 גרחי לבן פם לפשו ששלח מה פל בזוהר

 פמכם לפשוח ידי לאל יש שאמר מה וכן
 המלממס לגבורים לא הלא יודפ והאיך רפ׳
 פ״ה כבלפם לקלל יכול היה הלא אך

ס מדבר לך השמר אלקים לו אמר  פ
 והיה בדיבור היה כמו כי כו׳ יפקב

 הפחיד פ״כ מפניו׳ לינצל שא״א מפורסם
 מבפי' ולא לבן פם שגר פשו אח בזה

 נחפשר אפילו אך ממנו שניצל
 גדול מורא לפשו היה ובזה
 מאוד פצמו שככניפ מה לולא
 שאמר ניחא כאן גם פ״כ
כו׳. אביכם פני אח אנכי רואה

 יאמינו לא שודאי ומש פלי, שנאה לו שיש
רצה, לאשר לכרפ מפורסם היה כי לו

 אמר פ״כ פמו, שלם שהוא ודאי כ״א
 חחמהו לא פ״כ פמדי היה אבי ואלקי

 פליו פחדו הפיל אבי אלקי כי זה, פל
לשלום: ממנו וניצל

 אלקי כחיב דהנה בפיניו, זכו לא שמים
לי, היה יצחק ופחד אברהם

 אמח חחן כחיב הנה פוד וי״ל סשיט׳ הוא
 נזכר אינו ויצחק לאברהם׳ מסד ליפקב

 יצמק גם כולל דבזה י״ל א, צמה, כאן,
 אח ויורש שבאביח מובחר יפקב כי

 פחד ומדח לפצמו המסד מדח שניכם
 שורש כל דהנה שונאיו, פל פחד להפיל

 ובשביל לברואיו יח' להטיב היה כפולמוח
 שפפו מרוב מחקיים הפולם שאין שראה

הוא הצמצם והנה יח׳. אורו צמצם יח'
קמץ

ממנו,
ממנו
לפניו׳
להם



וי זכרוז כד
 לוך דין/ וסוס יח׳. אורו ומיפפ קמץ
 והחסד הרצון שחבא לבד לכסיב הוא
 וממנה לחסד פשל והוה הסומל אל מנח
 ומפלה שיודס מי והנס הדינין. כל שורש

 הדין נייהוק שופל שורשו אל הדין ׳אח
 הצמצום הוא להשורש כן שמפלה יכיון

 החסד הוה החסד קיום לצורך רק שהי׳
 פולס. לקיום רק הדין בא ואין פיקר;
 אח יאבדו שלא גלולים פובדי פל דהיינו
 ומשליכים מישראל השחד ומסירים / המולה

 ולהלשין למסיר והריצים כוכבים/ פובדי מל
 ששורש כיון בזה, וכיוצא ישראל, סל

 לסיוח כן שופל הפולס לקיים הוא השמד
 הוא שאש אש מימינו י״ל וזה כן, הגמר

 הוא הימין לצורך מימין בא הגבורה
 ושחד אברהם אלקי וזה לאברהם, חסד
 אברהם מצדאלקי שניהם, לו היה יצחק
 השיל יצחק שחד ומצד חסר, לו היה
 מפוב יפקב פם ידבר שלא לבן פל שחד
 אישחד נמי קאי אלקי פוד וי״ל רפ, פד

 נמי. הפחד ושל אברהס של אלקי כלומר
 בגבורחו מושל יח׳ שהוא גבורוח בפל זזה

 אמח חחן וזה שצריך מי פל להשליכה
 ליפקב חחן רגלים לו יש אמח כי ליפקב,
 רגלים שחהיה אמח בדרך יצחק כפחד

 פל הפחד לבא סולם קיום זהפמדה
 שלא פולם וקיום והפמדה כנ׳׳ל, שונאינו

 אמח חחן וזה ומזוני, חיי בני יבפל
 לאברהם חסד פוד יגם יצחק, הפחד ליפקב

 יפקב שאמר כנ״ל, ליסקב נוחן אחה נמי
 היה לי היה יצחק ושחד אברהם אלהי

 והנה ואמח, לקיום הפחד לו מופיל
 שכולל וי״ל ממיצפח, מרס סוא רחמים
 גימס׳ ד׳ח כי הטולם, לקיום שניהם

 חור לשק פוד וי״ל שחד, שמדחו יצחק
השירש שהוא חירוח, ולשק מרה לשון

זאת צא
 הוא וזה חסד, מיס הוא ומים הדין של

 הוא הפיקר כי למסד נוסה כי בשירוש,
 קיום לצורך רק בא וסדין כנ״ל, חסד

 משל הוא והשמד כנ׳׳ל בחסד הפולם
 הוא זה כי בשירוש זה מ״כ להחסד

 שמים ש״ וזה רחמיה וזה הפיקר, הוא
 ומיס אש מים שם מים שא רש׳׳י שי׳
 אח להצמצם להשורש למפלה שא שי׳

 וזה מים והוא המסד, לקיום שהוא הדין
 יפשס ובמה ומיקר כלל דין אק מים שם

 פל גבורה אש חהיה שלא ומים באש
 גלולים פובדי פל חסר מים ולא ישראל
 בפיניו זכו לא ושמיה וז־ מלילה, להרס
 יוחר רחמים שצריך חמיד יח׳ כנ״ל

 ויגדל וזה יוחר, יחברך רחמיו ומגדיל
 מאוד גדל כי מד וגדול הלוך וילך האיש

 נאמר וביפקב גדול, ששורשו אברהם מצר
 מצרים בלי נמלה לו יש כי האיש וישרוץ
 לבד החסד (כי הפיקר. הוא כי כנ״ל,

 וצמציס שחד ומכ״ש מהקיים היה לא
 לצורך כ״א פצמו לצורך היה לא כי לבד,

 השירש רק השיפל, אל מכח המסד ביאה
 כנשל והשמד כלולים, בשניהם להימב היה

 יפקב מדח וזה הפיקר, סיס וזה להחסד
 גדר שורץ המלך כמו נאמרוישרץ), פ״כ

 מצרים בלי נחלה לו יש כי דרך, למשוח
 בזכוח במדרש איחא ימה ושרצח נמי וזה

 פקיבא ר׳ בשם דל הים, נקרס יפקב
 הוא מדרגחו כי ימה, ושרצח שנאמר

 כנ״ל, ספיקר הוא כי סין}, אין פד
 מכח הימודיס בו נמשים שניהם וכולל

 וזה סין}, ים וזה וסון}, לגמר השופל פל
 הוא חליא, בפמיקא סין! ים קריפח

 לשון פחיקא סין}, אין פד שפולה יפקב
 אחה ימה ושרצס וזה סבא, ישראל סבא

המדרש: כשי׳ הים אח חשריץ
שם



זכרוז
וישלח פרשת

 מלאכי בו ויסגסו לדרכו הלך ויסקב שם
 איחא דהנה וישלח׳ וריש כר. אלהים

 ממנו נברא הקב״ה מסי שיצא דיבור גל
 סיו שומר אצדיק גם דקאי י״ל ■מלאך,
 ברוך שמחקדש הקדוש סי וזה ׳ולשונו,

 בשמוחיו שורש לו יש שסיו יח׳ מה׳ הוא
 אין ממומאחה מחקדשח שהיא כיון יח׳.

 והם מלאך ממנה ונברא מבדיל מסך
 ויסקב ווה יה׳. אל במזרח דבורו סימלים

 החסללו אלקים מלאכי בו ויסגמו כלך
 נמי וכן ידו. סל כנבראים מלאכים בסדו
 יסקב ויאמר נמי, מלאכים יחר סשונו
 הצדיק סי׳ זה, אלקיס מחנה ראם כאשר

 הצדיק כי אלקים, ממנה לסמול יכול ג״כ
 ראשון בססר נוסמיס כדאיחא זה, נקרא

 שהוא סל משיבוח לשון רקיס נקרא וכן
 גוזר שהוא ומה הסולסוח. בכל משוב

 סליו שואלים כולם מקיים. ב״ה הבורא
 זה, נקרא ס״כ זה ומשיבים הוא מי

 שהוא מה ההיא, המקום שם ויקרא
 המקום שם וזה מקום, שנקרא ה׳ קידוש
 שטחן ג״כ ה׳ קידוש הוא שזה ההוא

 קרא כן לססול, להצדיק כח ב׳׳א הבורא
 יכול הצדיק שגם ממנוח שחי ממנים זה

 וישלח ב״ה, הבורא כמו ממנוח לססול
 במה ממש לסניו סי׳ לפניו, מ־לאכים יסקב
 בזה לסניו וזה סצמו, לבין בינו כן שדבר

 אחיו שיהא אחיו סשו אל מלאכים שלח
 אדום שדה שסיר ארצה כאח, אוחו אוהב

 שלח: ג״כ לזה ישראל, איז ילא
 אויביו ראש ימחץ אלקיס אך כתיב

שמיו, בא מחהלך שסר קדקד
 בסני ססוק הוא כי אך לשין מה י״צ

 דלמסוסי (וי״ל בס״ס, סי׳ לו ויש סצמו
הוא וגם סשוס זה אך אויביו, שאינם

ה זאת וישלח כ
 לו היה מחהלך לשון וכן דרש), דרך
 לשון משמש מחהלך לשון כי מהלך לומר

 מדינין האדם כשיודס הנה אך חסנוג,
 כהוי׳ שורש לשורשם להסלוחס ראוי

 האיך ססמים כמה כמבואר שם, ונמחקים
 כדאיחא אכי׳. הוא הוי׳ השורש והנה

למסלה, וכמבואר אורה, שסרי בססר
 לישראל סוב אך וזה כ״א, גימס׳ והוא
 הדינין נמחקין אך כמנין שהוא אהי׳ סי״ד
 מיחוק לשון כ״א הדינין נבסלו אומר ואינו

 להיוח שמחוקנין נ״א סליון סנין הם כי
 מהדינין וחטנוג הנאה ויש רשסים׳ ל6

 מיחוק, סי׳ וזה השינאים, סל שבאים
 הדין הוא ואלקים לישראל, טוב וסי״דאך

 לבב ברי הם אשר לבב לברי רק הוא
 להיוח משש שום להם שאין לבבוח שני

 וזה כוכבים, סובדי והס אמד לב להם
 כדין אלקים זה סי״ד הנ״ל השם הוא אך
 שסר קדקד אויביו ראש שימ״ץ בא

 לא אס חסנוג לו שהיה באשמיו מחסלך
 גם סליו ניסן£ כי אשמיו כ״א לו היה

 כשסיר ונשא שכחיב כמו חם דאיש סונוח
 נמי י״ל וזה כו׳. סונוחם כל אח סליו

 מלאכים ששלח לפניו ג^אכיס יסקב וישלס
מלאכים, שנקראים קדושים דיבורים הוא
 סל וכדאיחא כן, נקרא ג״כ שכל וכן

 כי או״א סל קאי מסלה המוני מלאכים
 סניו נקרא והוא שסלי׳ הדין המחיק שם

סי׳ לסניו, מלאכים וישלח וזה אן£, לשון
 סשו אל הכסס סניו להיוח זה לדבר
 סל שסי׳ וכמו כו׳. שסיר ארצה אחיו

 שדה וכן חמחונה, למדרגה לארץ וישובו
 כ׳׳א שדה צאן סוד להיוח שלא אדום

קם: זה נוסל כשזה כי אדום להיסיך
צ  קשה סשו. מיד אמי מיד נא לני־ ה

 אך לי, למה מיד מיד לכאו׳
לכבוח יוכלו לא רבים מים כחיב הנה

האהבה



זכרוז כר
 כפול׳ לשון יכמסוה לא ונכלוח האהבה

 הפובדי לנו ירפו שלא א׳ יראוס שני יש כי
 יוסר אלינו יסקרבו שלא וגם כוכבים,

 ללמוד שלא וחס חלילה להחמיא שלא מדאי
 מים נקרא הראשון והנה ממפשיהם׳

 ונהרוס'הוא הזדונים, מים לשון רבים
 לא ישמפוה, <א כדאיסא שלום! לשון

 הצילני וכן אליהם. האהבה אח ימשכו
 כן לפרש יש נכר׳ בני מיד רבים ממים

 הסחברוס לי יהיה שלא אמי מיד כאן וכן
 פשי מיד וכן להחסיא, שלא חלילה פמו
 ואחה קאמר זה ופל כלל. ירפ שלא

 כי כגם כי פמך אימיב כימב אמרח
 אימיב, הימב אמרח כלא למובה הכל
 צפר פי״ד ולא מיבוס׳ פי״ד המובוס פי׳
 פ״כ מוביס- חסדים נקרא וזה

 דסיים ובמה כלל, ירפ של ממנו הצילני
 אס ושמחי אמר כראשון וטל פסח,
 ודאי כי מרוב, יספר לא אשר כו'. זרפך

 רז״ל וכדאמרו יטקב נחירא לא פצמו טל
 שוב ממא ולא שנוחיו רוב שפברו מי

 ילמדו שלא נחירא בניו פל כ״א סימא אינו
 יספר לא אשר כו׳. אמרח וזה ממנו,
 טל בזוהר שפי׳ וכמו ספיר, לשין מרוב,

 לשון גדולה לשון מרוב מספרים, השמים
 שלא טליונה במטלה כ״כ שיהיה אור

 אור: מרוב יוחר ולחקן לכחכשר יצמרכו
ם  דסנה כו׳. החסדים מכל קמינחי ש

 אמר שחכם הלבבוח בחובח איחא
 ממאים לכם יש שאחם אלמלא לחלמידיו

 גרוט שהוא ממה בכם מחירא הייחי
גרוט הוא מס אוחו ושאלו מסמאים,

 פי״ד כ״א גאוס, והשיב מסמאים, יוחר
 גס וכנה במיניהם, שפלים כס מטאוחס

 יש חלילה אם הוא, לזה חקנה פוד
 נכנם, נפשה ר״ל פניוח או צפר לארס

לפנוח שאיחא כמו כפל, פני לשין וזה

זאת וישלח
 חקנה פוד ויש ושפל, מני לכיוח מפני
 אל רוממוח שמכיר גדול לצדיק מיבס
 יוצרו רצון לפשיח וראוי ך צר האיך ויודט
 פרט שלא ויודט פליו אל חסדי ומשיג
 נכנם הוא ממילא ורבבה, אלן! מני אחח

 קמונחי י״ל וזה כאין, והוא יח׳ מלפניו
ל' אפשר פי׳ וסאמח, כחסדים מכל

 החסדים סכל בטיני ושפל קטן להיוח
 מדריך שאחס משיג שאני האמח ומכל
 כי כו׳. משיח אשר אמס בדרך אוחי
 לשון לפפמים נקרא המיד הסוה דבר

 לשון ופטמים פחיד, לשין ופסמין מבר,
 מחפלל אני ט״כ ז״ל, ברש״י כדאיחא סוה,

 לשוס איני]צריך צ״ל [אולי אני כי כו׳. נא הציגני
 ר״ל חטא יש והנס ר״ל, צפר לשום ולא חטא.

 האדם בלב סיצס״ר מראה שלפטמים ויש
 וזה פבירה, באמח והוא מציה שהוא
 וכן לשוב, מרגיש אינו כי ר״ל יוסר השה

 יש ופצלוח, מצוס מניפח פבירה יש
אחי מיד הצילני בהפסוק ככל לפרש
 בסצדקי שחסץ כאח פמי יחנכג שלא
שלא פשו מיד פשיט וכן טשי, והוא

 כפיל ט׳׳כ פצלוח יגרום שלא יכן יחטיאני
ופל אחטא, קאי אוחו אנכי ירא כי מיד,
בנים, פל אם והכני יבא פן י״ל השני

 פטמים וכמס כידוט כחשובה הוא אם
 לככני יכול פי׳ בניס, פל ראשון, בספר
 חשובה בניס פל אס ולכיוס חלילה

 שסכיה חלילה יכנו ובאמח טובים, ומפשים
 ויהי׳ ומפ״ט בחשובה ממדריכנו לי נראה

פמך. איטיב היטב אמרס ואחה רמאי׳.
 שיהיו פי׳ טיבוס, טובוח פסך אפשס
 קיומי הם טובוס ולא טובוח, באמח

 וגם רמוס, וכס טיב שנקראס כסורה
 המפ״ט כס כים, כחול זרפך אס ושמחי

 :מפ״ט הם צדיקים של חולדוחיכם פקר כי
חיל אל מחיל נסט ויפקב פי׳ סכותה

פי״ד



מ זאת וישלח זכחן
סר6 גמקום אלקיס מפליו ויטל כסיב סכוסס וזה חמניוח׳ ראיה השיג זה פי״ד
 לו הבין ויבן. ביפי׳. סוכין שהבל לשון
 טל חבל שאיסא כמו היראה, זו ביח

 טס כס ולמקנהו, כו׳. דרהא ליה דליח
 ורומס שלהם פרנס שהוא ישראל בני

 טליונה מדרגה פי׳ סוכוח, משה שלהם,
 לבד טניניו טל לא לראיה שזוכה יוהר
 יטקב ויבא זה טי״ד הטולס, לצירך כ״א

 שכה, טיר וחורחו, וממונו בגופי שלם
 שמים היראס היא הססוררוח לשין מיר

 כמו יחי. ה׳ הוא ב כט החלק הוא שכם
 המגיד מהרב הוא וזה ה׳. רזלקי שכחיב

 אלקינו: טיר כן שפי׳ ז״ל מראוונא
ם  כמרים טל אלקים מסח ויהי ויספו ש

 ממיל הולך אם כצדיק דכנה כו׳.
 זה הלא כי לממה נופל ממילא מיל אל

 למטלה וכשטולה אלקים, משה זה למומח
 אינו שלו ראשונה מדרגה שכנגד השפלוח

 לילך רגלים לו אין שקר כי למלוח יכול
 שכנגד בשפלוח להחדבק מיל אל ממיל
 שכחיב וכמו טולה, שהוא שלמטלה סולם

 ויהי ויסטו וזה און, פיטלי כל יספרדו
 השונאים הם הפריס, מל אלקים מחח
 כי סביבוחיכס, אשר מרך, ויהי כמו

 כו׳ רדפו ולא ימהלכון, רשמים סביב
 כצדיקים חלמידי גם הם יטקב, בני אמרי

 הולכים ידאי הם כי בניס, שנקראים
 שקר הוא ההיפוך ממילא אמה, בדרך

חמרובוח: ולא ממש
 מצבה יטקב ויצב פסוק טג במדרש

 מצבת אחו דבר אשר במקום
 שמן, סלי׳ ויציק נסך טלי׳ ויסך אבן
 נסוכיס כמה למשוב שיודס מי מנן ר׳ אמר
 למשוב יודט אל בביח אבינו ימקב נסך

 למשוב לשון (וגם חמוה והוא מבריא, מימי
 מבריא במימי פה בס ומכ״ש למנוח, ולא

לזה קידם הפסיק ונפרש למשוב) האיך

 מלמדנו^ מס יודס איני רש״י פי׳ אחו, דבר
 שבמקוס יטקב דראה י״ל שמחנו ולפי

 מפליו הדין נמחק טמו יח׳ הוא שדבר
 לרממיו גורם הוא שהמקום כיון ראה ט״כ
 שצריך מה לכל רממים הוא שימשיך יחי

 פמולוח ככל משה שהוא כידוט לדורוחיו
 וזה בזוהר, וכדאיחא דורוחיו, כל בטבור

 במקום הדין, הוא אלקיס, מטליו ויטל
 קודש, שהמקום והבין אחו, דבר אשר
 אחו דבר אשר במקום מצבה ויצב ט״כ

 מרומז מצבה ומזוני, מיי בני שפט המשיך
 2הגון ובריאה מיי היא והפסידה קיום בו

 של ממונו כי מזוני נמי וכן וכמ, ומוזק
 כמטע והם רגליו טל איחו מטמידין אדם
יהיב מיי דיכיב מאן כידוט א׳ מנין

 כולל פ״כ להיפיך אמר פטם וכן מזוני,
 כי בנים מל י״ל אבן, מצבח א׳, בדיבור

 רומה משס טל שפרשו וכמו ובן, אב אבן
יין הוא נסך סלי׳ ויסך ישראל, אבן

 והוא בטנביו המשומר יין משורש מרומז
 ואנשים, אלקי׳ המשמח יין יח׳ דבקוחו
 וכמיסי יח׳ לו הגדולה אהבם הוא ודביקיח

אהבי אני שכחוב וכמו פנים אל פנים
 אהבס היא זימה שונא מזה והיפוך אסב
 ראחה לא מין י״ל וזה נשים, חאווח רטה

 לא טין אם דממא סרסורי ולבא טינא כי
 לחמה״ב, יבוא טי״ד צריך שאין מה ראחה
של אש הוא מאווח של יצה״ר והנה

 ימים בכג׳ ברז״ל שאיחא וכמו גיסנם,
 של אש היה חפוס דג״ט היצה״ר שכיה
 לכחממס כשהחמילו ואמ״כ כבה גיכנס
 גיהנס׳ של אש וניצח נבטר כיצה״ר טי״ד
 לו יש אם נופל, זה קם זה אס וכנה

 רטופ חאווח של מיצר ניציל ההלהבוס
 מאוחם להיוח וזוכה מגיכנס וניצול

כדאיהא להם, מהיל יהיה שכגיהנס
שחהיה



ח וכרוז ב
 מי וזה לצריקיס! מחול הגיהנם שחהיה
 יסקב ניסך נסוכים כמה למשוב שיודע
 שסה לו ין6ש אדם לך אין ודאי כי &בינו

 שיהיה למשוב הידיעה לו יש אם כ״א
 כ״א לבד אמד עמס לא כמה אצלו ששוב
 אבינו יעקב שניסך הנסיכים פעמים המה

 להמשיך כמשמס והיין הדביקוס שסקן
 למשוב יודע בענביו המשומר מיין זלהיוח

 הגיהנם פחמ על העוברים מבריא מימי
 הצדיקים״ בין לו מסול יהיה שגיהנם בידוס

 שורשי) על כיון ודאי יין הוא נסך הי
 הסקיעיח ע״כ כידוע׳ מכמה על נמי ושמן

מצוי: זיס שמן שם כי מכמה היסה

שת וישב פ־

 כסיב דהנה יוסן£׳ יעקב סולדוס -אלה
 לסבה יוסן» וביח אש יעקב ביס

 הלומס בצדיק דהנה י״ל לקש׳ עשו וביס
 כי על יעקב נקרא י״ל היצס״ר׳ עם

 לשין יעקב וזה מלממוס, הפשה הסמבולוס
 הקב״ה יוסר צדיק שהוא ומי כו׳ ^יעקבני
 צדיקים יש פשוט ובן ביצרו׳ משליטו
 העולם לטיביס כ״א מושבים שאינם
 וזה סמיד׳ מסרבה שמים כבוד ולסיוס

 צרכם לישראל סמיד כ׳ שיוסף יוסף
 והסגברוס שמיס כבוד יוסיף וכן הטוב

 אש משיג אש יעקב ביס וזה קדושה׳
 ואינו היצה״ר של מש שאוכלה שלמעלה

 כדאיסא העולם לקיום משייר כי מכלה
 היצה״ר יבטל שלא לבא׳ לעסיד כן שסהי׳
 העולם׳ קיום לצורך ישאר כ״א ^גמרי
 לבער למרחוק ששילט להבה׳ יוסף וביס

 למרחוק ואפילו אליו הקרובים מכל סיצה׳׳ר
 מהרה עי׳׳ד שנשרף לקש עשו וביה שולט׳
 גס להשיג יכול ראשונה ממדרגה והנה
ואפשר יוסף׳ יעקב הולדוס אלה וזה שני׳

וישלח
 דהנה לומר עוד

במורה עוסק

זאת
 שהוא מי י״ל יעקב

 מדביקוה יודע ואינו לבר
 אך טיב הוא זה גם והנס ב״ה, הבורא

 הוא כעיקר כי סכל גמר לבר זה אין
 ליה ובזוהר בספרים כראיסא רבקוה
 וכן רמימו, אלא קיב׳׳ה קמי פילמנא

 שזה שקאמר יעו״ש סלבבוס בחובה אימא
 דבקומס עי״ד השיגו סם כי האבוס מררגוס
 שלהם והעיקר ההורה׳ גם ב״ס בהבירא

 מסימסים הלומדים אנו ע״כ הרבקוס׳ היה
 לא שהם אבוס בזכוס יס׳ מס׳ ומבקשים

 אסור עסה האמס אך ההורה, לסם היה
 כמו יה׳ אל רצון הוא זה כי כלל׳ לבטל

 וגם ב״ה, המקום אס משמס שאימא
 כצריך מה כ׳׳א כו׳. בה הפוך איסא

 ודאי בו ולהסבודר ב״ה בהבורא לססדבק
 בסורה העוסק יעקב והנה יוסר, סיב
 במחשבה גס מלעבוד יודע ואינו לבד

 רוח נחס יס׳ לו שסהיה סמיר גם ולרציס
 לעשיס יוסר ממיד שססץ מי נקרא ויוסף
 מיל אל ממיל והולך יס׳ גו רוח נמס
 רוח נמס לעשיס יוסר מסן עס ובכל
 מוסיף רצונו שמשלים מס כל כי יס׳. לפניו

 ומוסיף רצינו להשלים יומר וספץ אהבה לו
 נקרא ויעקב יוסף נקרא וזה אהבה׳ לו

 הולעס כהיב וע״כ ללמוד אוהלים יושב
 בפס׳ אלא כמו אין הסולעס כמו יעקב
 בו דבקיס גורם שבסורה המאיר והנה
 כו׳. יוסף יעקב מולדה אלה וזה יה׳.
 אמר כו׳ בשלוה לישב יעקב בקש יי׳ל

 שמהוקן מס לצדיקים דיין לא הקב׳׳ה
 אימא דהנה י״ל כו׳. לעוה׳׳ב לעסיד להם

 לארז ליכנס הרבה רחמים שבקש במרע״ה
 צריך היה מפרי׳ לאכול וכי בגמרא איסא
 מלויוס מצום הרבה משה אמר אלא

ז אי  הקב״ה לו והשיב ואקיימם אכנס נ
אני שכר לקבל אלא מבקש אמה כלום

מעלה



כט* זאת וישב זכרון
שמסוקן לי שגרמו רוח הנסח לצדיקים משה וכי קשה קיימהס! כאלו טליך מסלה
 סרס« ל3צק מנח פל פכד פ״ה רבינו
 שכר צקגל אלא קש3מ אחה כלום שאמר

 אח יצוה 3כחי פ״ה ינו3א רהס3א3 וכן
 יא3ה צמפן כו׳ אחריו יחו3 ואח ניו3

 יל3ש3 וכי סליו; ר3ד אשר רהס3א פל ה׳
 שם אך שכר. יל3ש3 הוה כוונחו היה זה
 להדריך איחא וכן ניו,3ל כן יצוה לומר יש
 לשמה; ואו3י לשמה שלא מחוך כי כן

 ד1פ מחויז נ״ל ראשון ספר סין3£ ומיין
 כי זירא ר׳ גמרא3 איחא פוד וכן זה;

 המדרש יח3 פחח3 3יש מגירסא פין£ הוה
 שם רו3כשיפ נן3ר מקמי איקים אמר
 אך כנ״ל, חמיה זה גס אגרא. ל3ואק
 מצוה שכר איחא ני נמי 3ליש יש כס

 היה שלא ראה כי רצה השכר וזה מצוה
 חורה3 ולפסוק למצוח חשקוח כ״כ לו

 חפץ דהצדיק הנ״ל 3ליש ונראה כראוי
וידוס יח׳ ורא3לה רוס נסח למשוח

שכר ליחן יח׳ רצונו שהיא מאד
 נהמא חכיה שלא כרי היחה והכריאה
 רוח נחח להיוח כן חפצו ופ״כ דכס־פא,
 חפץ כי לכס. שיחן מס3 יח׳ לככורא

 וח3וסנדי כחסד אין אס כי הוא> מסד
כאשר להמקנליס צמר היה אס ש;ם
כשמקבלים משא״כ דכס־פא נהמא הוא

 לכס יראה לצדיקים י״ל ומ״כ שכר.
 דכסיפא נהמא להס יהיה ולא ככר היצס־׳ר
 פלוס אמר וזה כרבה; כי׳פטלו בשכרס

 באברהם וכן שכר, לקבל אלא רוצה אחה
ד וכן  היודס כצדיק והנה כן׳ י׳׳ל זירא ב

 יש ולסשפיס להטיב הקב״ה של חפצי
 ולהשפיס בפה״ז שייפיב אפילו מחפלליס

שמנינו ככוונה י׳׳ל וזה כאן; פד נמי
 שסצינו כמו בצדיקים מחפאר שסקב״ס

 הבורא פמו שכפאר פ״ה המלך בשאול
 בך אשר ישראל כחיב נמי וכן ב״ה,

דיין לא הקב״ה אמר י״ל וזה אחפאר;

 מבקשיס בפוה״ז אפי׳ אלא לפוה״ב לסס
 וכן חפלה, לשון ומבקשים בשלוה, לישב
 וכן יטשס׳ יראיו רצון כי בחשובה נמי

 בשלוה לישב יפקב בקש כן לומר יש לפיל
 פ״כ בשלוה לישב חסיד מבקש שהיה
 למנוט שלא בפחאוס רוגזו מליו קפץ

 צריו היה זה כי יחפלל׳ אס שאלחו
 וטוד הבחרים׳ בין של הגזירה בשביל
 חפלחו ונחקבל בשלוה לישב בקש פרשנו

 כמו ברזל של בשלשלאוח ירד לא פ״כ
 כו׳: מליו קפץ פ״כ לו ראוי שהיה
 אין איחא דהנה כו׳. אחיו בו וימנאו

 א״ר אלא לאשחו מקנא ארם
ד לומר אפשר פהרה. רוח בו שנכנס  פו

 נקרא שמיס סיראח הנס כי פשיטי, פל
 זה פל מפס ראשון בספר ואיחא אשה,
 לכל והנה ה׳. יראח אשה שכחוב וכמו

 בהצדקס שחפצים שמיס יראח יש ישראל
 אך הישר בדרך מחנסגיס לאשר מכ״ש

 שמים היראח האדם בלב כ״כ בופר אין
 רצינו מסשוח אוחו המונפים אח שישנאו

 היא לאשחו מקנא אדס אין וזס יח׳.
 וי״ל מכרה, רוח ו3 נכנס אא״כ היראה

 בלא לקריו מסור הוא אס מסרה רוח
קדושה רוח לו] בא צ״ל [אולי
 מכרה. רוח וזה המסרס פי״ד
 בא) (צ״ל ו3 לצדיק שסחמבר מי וכנס
 וזה מחמהריס, כשסם קדושה רוח לכם

 המחאמיס מאמה לשון אחיו׳ בו ויקנאו יי׳ל
 ידו פל להם סיה פמו ומחדבקיס פמו

 אביו כי פסל גס שמים׳ ליראח קנאה
 דין הוא הדבר אח שמר יח׳ ה׳ סוא

 : מלילה ישראל פל יהיה שלא
אביו. מגורי בארץ יפקב וישב ועוד

 מהפחד כי מגיר; לשון היראה הוא
 ובושה יראה סכ״פ נשאר יח׳ ממנו הגדול

כחיב כי אביו מגירי וזה מלממוא. מלפניו
פחד



שב זכרון ל זאת ר
צא אה לרטוה אחיו וילכו לשין יסקב קודם י״ל ט״כ יצחק, טחד

מוובולס צריך כי ויטקמי כמו טרמס
 ובושה יראה צריך ואז מיצס״ר׳ ׳לסנצל

 טל כשסמגבר ואמ׳׳כ מלחטוא מלאכיו
 רוממוחו להבין יח׳ דבוקוחו צריך יצרו
 אטט״כ כ״א אל ישר ישראל וזה יח׳.

 יטקב שם ט״כ בטצמך, האמין אל איחא
 בדבקוחו ישראל וכשנקרא הימנו נטקר לא
 וזה יה׳. מרוממוחו הכנטה לו היה יה׳

 אלה למטלה שאין מה וטוד כנטן צארץ
 לשון או טקב יו״ד כו׳. יטקב יזולדוח
 יטקב שנקרא בגשמיוח כשהוא כדל טרמה
 וזה טליהס״ ומחפלל הטולס צרכי מטין
 והכל ומזוני, חיי בני שפט שממשיך יוסן»

 בחזקי׳ שכחוב כמו מיי ביוטןז, מרומז
 מזוני להוסין£ וכן ימיך, טל יוסיןן הנני

 בן לי ה׳ יוסיף כמו בני וכן וטושר,
 בן יוסף יטקב חולדה אלה זזה אמר,

 כנ״ל שבט מדוחיוהם שחקן שבטטשרה,
 הוא מב״ד שלש הוא ושכל פטמים, כמס

 למטל׳ סמ׳׳ן הטלה זה טי״ד שנס טשרס/
 טי״ד משנס לשון שנס וזה טיפיים, והוא

 אחיו אח רוטס סיה שפט, המשיך זס
 אורייחא חמכי לסיוח המשיך פי׳ בצאן,
 צאן שנקרא קדישא טמא טשירים טי״ד

 אך כבהמה סשגס לסם אין כי קדשים,
 צאן נקראים חורה לימדי ממזיקים אס

 ס׳ הושיט ובהמה אדם י״ל (וזה קדשים
 וזה ח׳׳ח) הוא האדם אח ממזיקים אם

 צאן, טי״ד פי׳ בצאן, אחיו אח רוטס
 אח אסב וישראל כנ׳׳ל, כו׳ נטר והוא
 סמובים מטשים מכל פי׳ בניו, מכל יוסף

 חולדוחיססשל סיקר כי בניס, שנקראים
 זקונים בן כי טוביה, מסשיס סס צדיקים

 שהוא ב׳׳ל הבורא זה טי״ד כי לו, סוא
 בן וזה גדולה, מכמה לו נוחן מסד מפז

מכמה: קנה זה זקן לשון זקוניס

אביהם
 הלכו שלא אח טל נקוד בשכם,

 כמו כוונו כי י״ל טצמן, אח לרטוח אלא
 למטלה יטוררו כן אביהם, צאן שרוטים
 הנקראים ישראל לבני פרנסה להמשיך

אוחס: וזן למצרים יוסף שבא גרמו ט״כ צאן,

מסץ פרשת

 מדל כי עד כו׳ בר יוסף ויצבור
 סנה מספר, אין כי לספור

 הספר לפני אדם ישב לא במחני׳ איחא
 אדם יכנס ולא שיחפלל סד למנחה סמוך

 ולא לאכול ולא לבורסקי ולא למרחץ
 מספריס השמים איחא בזוהר כי לדין,
 לבנח ספיריי, לשון מנסרים אל, כבוד

 לפשפש האדם צריך ודאי וסנה הספיר,
 לו נוחן כשסשי״ח אך טח, בכל במטשיו
 ודאי יח׳. לו ונטימוח יח׳ אליו דבקוח

 ובטבירוח בשפלוח זמן באוחו למשוב אין
 לא י׳׳ל וזס כן, אמר טד בסן לסטצב

 להזכירו מוכיח הוא הספר לפני אדם ישב
 מטון שיוטסר במסשיו לבדוק שפלוהו

 ולא כן אמר טד כנ״ל, למנמס סמוך
 מצוה שהוא הגס סנה למרחץ, אדם יכנס

 אין אטפ״כ מזולל, יקר להוציא גדולה
 מי כמו לזה, טצמו להכניס לאדם נכון

 אח לטהר צואה מלא למקום שנכנס
 במרא מרחוק לו צריך ודאי ססוא המקום
 לבער המקום לאוחו ליכנס ולא ומצינא
 כן נמי וכן טצמו, ובכל בידיו הצואה

 החוטא בסבירוח מחטנף אדם כי סוא,
 שזה וגס בחשיבה, שב שהחוטא קודם
 ודאי והוא בחשובה, יחזירו אס ספק

 יחזירו אס ואפילו קידם, ממנו מחטנף
 כ״א כן, לסשוח נכין אין בחשובה בודאי
לו ליחן אמד חוטא שגא מסצמו' יזדמן

חשובה



לא זאת מלח זכרוץ
איחא מי דהנס מוד וי״ל כנ״ל כורסקי שהזמין הוא מה׳ כי לדרווחו אין חשוכה

 שמוכררו כזה וכיוצא הוא נסשו שורש אולי ק
 כי ומוד] צ״ל [אולי ופד דוקא, ידו מל להחקן

 שממחי וכן יקרכו, ומי כן, יאמרו כולם
 שאמר ז״ל מראוונא המניד הרכ גשם

 זכל שמשליך ורוצינא מרא כמו הוא מוכירו
 אם כ״א מחמנפח, כפצמה והיא <נקוח
 וכדאי׳ להוכירו, מוכררו פכירוח רואה

 אם אפילו מזה יוחר וכן מרוך, גשלרון
 וכיוצא חאווח פניני כמו מכירוח משה הוא
 אוחם יזכור אל] צ״ל [אולי אך ישוכ, אם גזה

 זה גם כי הנהגחם, כל לגמרי גמרושכחו
 כ״א היא מכירה והרהורי רופא הוא

 להרוזיר וכן ויפרסם, יזכור כלל גדרך
 יכנס שכל צריך האדם אח גחשוכה

 מל אומרים ושממחי הרשמוח, למומק
 שאין מי נציצוח, שמכררים אכילה מניני

א^ לחוך וחשקו מחשכחו כל מאסף מ  ה
 אס כנהר, סוכמ אדם כמו להגשמיוח

 הוא כקל מהנהר להוציאו כו אוחזים
 יקחו כ״א השני האדם אח גם שיסכימ
 הללו, הדכרים כן לחוץ, וימשכהו נשמרו

 זהו כחשוכה, להחזיר וכן כאכילה, הן
 מפונוחיו מצמו שירח׳ן פי' למרחץ, יכנס לא

 לכורסקי, ולא לגמרי, כהם יכנס שלא
 מס נראה וזה הרשמים, מונוח לסרחון
 וכלא כושס כלא למולם א״א רז״ל שאמרו

 אוי כושם, שאומנחו מי אשרי נורסקי,
 מי הוא כישם כי כורסקי, שאומנחו למי

 אדם כני לקרב הש״י כמכדוח שמחנהג
 יח׳ כה׳ שידכק יח׳ ה׳ כחורח ההולכים

 וללמדם חיל אל מחיל ולילך צדיקים להיוח
 איחא כי כשם, אומנחו וזה יוחר, חורה

 נחמלא הקכ״ה מפי שיצא ודכור דכור כל
 כגמרא איחא וגם כשמים, כולם המולם כל

 ישראל, כחורי אלו ריח, נחנו הדודאים
שאומנחו למי אוי חמא, פמם סממו שלא

 כמס איחא ראשין וכספר חשיכה, מדח
 כחורת כשפוסק גם והנה זס, מל סממים

 חשוכה מדח גם להמשיך אפשר ה׳.
 כחשוכה הרשמים אח ולהחזיר למולם,

 מי אשרי וזה לאדם, חזיק שלא כשכל
 שאומנחו האדם שממשיך חשוכה מדח הוא

 אוי לסירחון, וליכנס להחמנןן לא כשם
 כחשוכה שמחזיק כורסקי, שאומנחו למי

 לכורסקי, לא וזה כנ״ל, כורסקי מי״ד
 לאכול כשכיל להקדושה שיכנס לאכול, ולא

 אח ויחזו שכחוג וכמו רוחניוח אכילס
 הכוונה חהיה לא וישחו, ויאכלו אלקיס
 להמשיך יכול שיהיה לדין ולא זס, כשכיל

שונאיו: מל דין
 נקרא הצדיק כי יוסף, ויצכור י״ל והנה

 לישראל להוסיף חמיד שרוצה יוסף
 להוסיף וגם היום, כל אל וחסד צרכם
 מליו יח׳ קדושחו ולהוסיף יחי. לו חמנוג

 הנה להחרכו׳. שמים ככור ולהוסיף
 הכא כי ככל. חופלח לו נוחן הקכ״ס
 יוסף ויצכור י״ל וזה לו, מסיימין למהר

 כחול כר, נשקו כמו ׳,D'hBn הוא כר,
 מוד לסהר לספיר, חדל כיי מד כו׳ היס
 שאינו כו׳. מספר אין כי וגדול, הולך כ״א

 כמו כראוי ליסהר יכול ואינו מסיסד
 האדם: מכל מניו משרפ״ס שהיה
 הצדיק כו׳. הארץ מל השלים הוא ויוסף

 כחיכ דהנה דכריס, שני פומל
 שנים פי נא ויהי מאלי׳. שכקש כאלישס
 מאדם לכקש חמום לכאורה אלי, כרוחך

 פוסל היה אלי' דהנה וי״ל לו, שאין מס
 סחפלל וכן החי׳. המח אח גם כי ם־כוח,

 רמוה וכן נמנה, כי הכל ופמל גשם מל
 ומסר מל יהיה אם ס׳ חי שאמר כמו
 פי נא ויהיו כקש וזה כן, וסיס כו׳.

שנים כפיו לפמול יכול שיהיה שנים,
מנינים



ב זאת ממץ זכרון ל
ארץ טל גצאחו שמו ביסוסן} מדוח ועיד ודיז בפיו ויגזור שיססוץ למי רסמים מנינים

 שפטל] [אוליצ״ל שפט כמו כוכבים, טובדי טל
 טל וכן ישראל! של המלרזמוח טי״ד דין גם

 וזה מהם, ובקטו דובים שיצאו החינוקוח
 כן, יכולס לי חהיה אלי ברוסך יהיה

 השליט הוא פוסל! הצדיק ויוסן!, י׳׳ל וזה
 סל ופרזד דין להמשיך יכול הארץ, סל
 הוא הארץ, סל השליט וזה שרוצה, מי

 טם לכל ממשיך רזסד גם כו׳. המשביר
 איחא דהנה הזה, בדרך טוד הארץ,

 וכן סחורה, וכן ונסחר, נגלה הקב״ה
 ממסדים שפט ממשיך הצדיק והנה ישראל,

 שומר מסד, נוצר שהקב״ה בכס שהס
 פקימא טינא וזה מסד לטשוח ומצפה

 ונוצר משגימ, שהוא טל למשל נים דלא
 ממשיך וכצדיק טמנו מסד לטשוח מסד

 למולם לבא הפוטל אל מהכמ צר נ אוחיוח
 כגם ונסחר נגלה וזה ומזוני, מיי בני

 פטולוחיו מצד נגלה כן גם הוא שפשוט
 מצד ונסחר הכל, אח וכנהגחו ומטשיו

 אמח הוא הנ״ל גם אכן לטילם יח׳ פצמו
 צפנח הוא כצדיק שם וט״כ ונסחר, נגלה

 ונטלם מכוסים המסדים שהיו מה פטנמ,
 לצרך למוץ שמוציאה אוחם פטנמ בכס,

 גס מסדים הם שניהם והנה הטולם,
 כוכבים טובדי הנה רשמי׳. טל הגבורוח

 ארץ כמו רק שכם ארץ, לקרוחם יש
 זזה בארציוח, כ״א מושגים ואינם למטה,

 הוא הארץ טל השליט הוא ויוסןז י״ל
 לנו משוך משם הנסחר בסולם מרומז

 השליט הוא וזה שונאים, לככניט הן מסד
 בהם מושל כוכבים טובדי הם הארץ סל

 נמי וכן נגדנו, ראשם להגביה יוכל שלא
 טל קאי הארץ סס לכל המשביר הוא

 ירגמכו הארץ טם שאיחא כמו ישראל
 הארץ נברא שבשבילם סם רש״י פי׳ באגן,

:הארץ אח לנמול שטחיד סם

אשמט, ידטחי לא שפח מצרים
 לשון הס׳ מגבריאל קבל לא יוסןז דהנה

 וזה יח׳. משמו אוח לו שהוסין} סד
: כיטי״ד פי׳ יהוסן£  בהוי׳ דבוק היה ז

 שורש המיוחד שם והוא כראוי, ב״ה
 ט׳ בכס נאמזיס אשר השמוח

 טנין סל מוסין} ויו ויוסן} וזה לשון,
 טדוח וזה ככל, טל השליט הוא ראשון,

 סל בצאחו יח׳ ה׳ אח סי׳ שמו, ביסוסן}
 הוא יהוסן} שנקרא טי״ד מצרים, ארץ

 הדבוקיס כנ״י שגם הגאולה סל טדוח
 נשלוט ג״כ סמו הוי׳ חלק כי ב״ה בהוי׳
 : אשמט ידטחי לא שסח וזה כל טל
 צרפחסו, ה׳ אמרח דברו בא טח עד

 היה אלי אלי ה׳ וידבר איחא כי
 ויאמר: כ״א כחיב לא וקודם הדיבור

 כהונה, במחנוח הובא מזיח במדרש
 ראובן זה ריח נחנו הדודאים

 ססמינו וטל הבור, מן יוסן} אח שהציל
 פלאי, והוא מנוכה, נר זה מגדים, כל
 כמול בר יוסן} ויצבור כחיב הנה כי

 כי בן לשון י״ל כו׳. מאוד הרבה הים
 להיוס גרס לישראל שפט שהמשיך טי״ד
 הזה בספר וכמ״ש יח׳. בו דבקיח להם

 וטל האגוז וטל האבן טל פורפח סל
 המזמור פרשנו וכן יטרש' כו׳. כמטגט

 פטמים שלשה אימא כו׳. ישראל רוסה
 אלקי׳ פטם וטשטה, פניך והאר השיבנו
 פטם השיגנו צגאוח אלקים פטם השיבנו

 פני באור כי כו׳. צבאוח אלקים ס׳
 מיי בני מרומזים ובמיים מיים, מלך

 לו שאין מי כידוט, נקראים והכל ומזוני,
 כחיב והנה כו׳. משוב טני וכן ר״ל, בנים

 כו' לגיחה טרן} וחחן לילה בסוד וחקם
 כחיב נמי וכן בהיראה חלוי מזוני כי

ממסור אין כי קדושיו, ד׳ אח יראו
ליראיו



לג זאת מסץ זכרו]
נר זה מגדים׳ כל למטלה שהם אנו אוח3צ ואלקים אלקים׳ בשם הוא ליראיו׳
 והאלקים מיי׳ חלוי בו החשובה נקרא
 שהוא נצדיק׳ יוםן! שורש הוא צבאוח

 וממבר ב״ה הוי׳ שירשו א׳ יטקב טם
 כי ודוק צבאוח׳ אלקים ה׳ וזה ככל,

 להטולם שפט הממשיך והנה מאוד, קצרחי
 וכנ״ל יח׳ בו דבקיח להם יש זה טי״ד
 הוא שימשיך וסבלנוח גדול טנווח והוא
 ואיפכא טובים, יהיו זה שטי״ד שפט יח׳

 מוצאים אנו גדולחו במקום אך מסחברא,
 והנה כן, לפטול יכולים ט״כ טנווחניחו,

 שט״כ גדול, סבלנוח בראובן מצינו זה
 ממי, לבן בני בין מה ראובן, נקרא
 שנחנה כגם כבור, מן יוסך אח שהציל

 דרשו ריח, נחנו הדודאים וזה בכורחו, לו
 רז״ל שפרשו וכמו ישראל, פושטי טל רז״ל

 גמורים צדיקים טל חאנים דודאי שני טל
 סברם אבד האמר ושמא גמורים, ורשטים

 ריח, נחנו הדודאים ח״ל סכוים, ובטל
 וזה סוב, ריח ליחן מחידים ואלו אלו
 ישראל פושטי גם ריס, נחנו הדודאים י״ל

 שישפיט יח׳ טנוחניסו טי״ד מה, וטי״ד
 אח שהציל ראובן זה קאמר, וזה להם,
 לפורר יכולים אנו בזה כי וי״ל כף. יוסך

 שטוררה וכמו הנ״ל, הטניוח טל ולהמליץ
 כשהכניסו באמוחה, קנאה שלא במה רמל

 במדרש כדאיחא אבינו, ליטקב אוחה
מך אמ״כ נמי וקאמר ובזוהר, איכה,  ס

 נר כי מגדים, כל פחמינו וטל לזה,
 מטשרה למטה להנימה מציה מנוכה

 זה בשביל כי טל זה ולמה טפסים,
 אור להמשיך שהוא מנוכה, נר נקרא
 מטולם שכינה ירדה שלא מטשרה, למטה
 לא שהם אוחם למנך מפשרה, למטה
 אור אם והנה טובים, סכל שיהיו טיבים
 למטלה הם לאשר ממילא כ״כ, למטה

מינו פח טל וזה הרבה, גדול שפט בא

 טל לנו ממילא למסה, ממשיכים מנוכה
 להחטנג טליון נוטס שפט מגדים, פחמינו

 טי״ד בר. יוסן! ויצבור וזה ונשכס, ה׳ טל
 והאסין> הצביר וכנ״ל, שפט והמשיך שהוסיך

 וגם יחי. לו בן הנקראים ישראל אח
 בר לשון כחיב ט״כ במוץ, שהם אוחם

 נקראים שאינם חרגום לשון או לבר. כמו
 מהם: הרבה אוחם אוסך הוא ג״כ בן, מדיין

י ק ו ב  המס שולמו והאנשים אור “ה
 וזרמה כחיב דהנה וממוריהם,

 בכנפי׳. ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם
 גדולה רוס וסנה וארא טוד כחיב דסנס
 מחלקמס ואש גדול טנן הצפון מן באה
 מחוך המשמל כטין ומחוכם סביב לו ונוגה
 ראשון! יום של שאור ידוט דהנה האש,
 סיפו. טד הטולס מסיך בו רואה אדם
 בזוהר ואיהא לבא, לטחיד לצדיקים וגנזו
 ופשוט ממנו׳ לצדיקים יש בטוה׳׳ז שנם
 ויש הבא, מולם• מטין הוא שבח הלא

 אור וזה שבח, חמיד שנקראים צדיקים
 לאכול צו יש שזורט, מי כמו לצדיק, זרוט

 באוצרוחיו. לו שמור וסיקר מכפירוח,
 וזה טוד, זה טי״ד לזרוט וגם ירצה, אס
 מהרהרים שאינם לב׳ ולישרי לצדיק זרוט אור

 יש אליו, מחסברים אדרבה כצדיק, אמר
 דהנ׳ כאן, י״ל וזה ידו, טל שממה להם

 כמסיחה מוזק אין ז״ל, ברוקס אימא
 אהבחו כאש באדם מאוד ובוטר בחמלחו,
 שפלוחו יוחר משיג זה וטי״ד וחשובחו

 באס גדולה רוס ופנה וזה טונוחיו, וגרטון
 הצפון וטוב הגנוז אור הוא הצפון, מן

 בא להצדיק שנובט לבא לטחיד לסצדיקים
 אליו, להמחמברים והן לו הן זה טי״ד
 מש שאינו גדלוח רוס באה גדולה רוס

 אל, רצון מטשוח ממנו להחבייש לשום
מי כי גדולה, ולשין שונאם, להכניט וכן

שיש



תמסץזכרוזלד א ז
 מחסאר גאוה, הוא גרופ גדלוח לו שיש

 בא מלמפלה, שבא הגדלוח משא״ה פצמו,
 בפיניו ושסל נכנפ שהיה הכנפה׳ פי״ד

 מקבל והוא מה׳ הוא שזה ומשיג קודם
 מלמפלה ומקבל נוקבא גדולה וזה יח׳. מה׳

 משיג שהוא גדול׳ פנן בא מזה אמ״כ
 אש בלבו בופר מחלקמח ואש ששלוחו.
 ולהמחמבריס לו סביב, לו ונוגה יח׳. אהבהו

 שירשו החשמל, כפין ומחוכה סביב אליו
 יה' ס׳ יראה משני כו׳. משוח פחים

 הששוק, גם שירשנו זה ולשי ואהבהו׳
 כו׳ פבדו בקול שומפ ה׳. ירא בכס מי

 בו׳ ראשון בסשר כדאיהא כבר, ששרשנו
 בכם ויש כשבא בכם מי בקיציר הוא וזה

 הפצה כו׳. מי שנקרא חשובה הרהור
 וגס ה׳. ירא להיוח להחנהג האיך הוא

 ויאמינו שכחוב וכמו פבדו, בקול שימפ
 כי ישראל, ישיר אז מבדו, ובמשה בה׳
חכמים לדברי צייה אינו האדם אם

 ויהי׳ פבירוח, כמה לפשוח יכיל דור שבכל
 לצדיקים להחמבר צריך כ״א מציה, לו נראה
 מובה ממזיקים אינם שהס דור׳ שבכל

 בהשלימם, מקרו וכן אחס, וה׳ לפצמם
 לצירך בשרס פליונה, סיופ לכם ויש

 לומדים, וצא ח׳׳ח נקראים ופ״כ כפולם,
 שימפ וזה הדור׳ מחכמי ללמוד צריך כי

 מלימודה יוחר שביישה גדול כי פבדו בקול
 אמר בקולו. לשמוש ה׳ הפבד הוא ואיזה
 ממנו. הלך המשכוח משכים כלך אשר
 ברור פצמו מחזיק שאינו לו. נוגה ואין

 יכול כי לו. ניגה ואין י״ל פוד ונוגה.
 וגס מאין, יש ששפ אליו ולבא להמשיך

 מיי בני בו שמלויס המזל הוא שרושו
 שהבאמי וכמו מזל. אין שאיחא כמו ומזיני.

 מראוונא המגיד הרב בשם שפמים במה
 יבסח לו, נוגה ואין וזה ז״ל, בפר ר׳

כמושיפ הוא כי באצקיי, וישפן כ' בשם

 יח׳. מפצו כן כי הצדיק, פי״ד ומששיפ
 שממיראים שמי יראי לכם וזרמה י״ל וזה

 יראי וזה מלילה, כשם מלול מסיה שלא
 דוד ויפש כמו שם, קדוש להיוח שמי
 לכס יזרח יח׳. השם קדוש שפירושו שם׳

 בני גם מזה יבא הימים. שכפח מאור
 בהירות הוא ששוט שמש וזה ומזוני. מיי

 לפון בני פל דקאי וי״ל מליון. ואור
 פושר הוא צדקה וגס לשמשו. בנים שימש

 כי מזוני הוא וזה מזה. צדקה ליחן רב
 יש לאשר פושר מכ״ש בא. המזוני משורש

 מלהמשיך נקל הוא וזה שיחפשר. כבר לו
 שאמרו וכמו כלל. לו אין לאשר מזוני
 קאי נמי בני וכן כו׳. מזונוחיו קשה

 היא או והוא כלל, לו שאין מי אפילו
 הוא בניס ולהרבוח זקנים. או פקריס.

 בכנפי׳. מרפא וכן מדרגה. אומה מסיך
 וזה רפואה. הוא כזרימה של נסיך שי׳

 ממים. להמיוח אפילו הוא מיי משורש
 נס כ״כ שאין כיון מזה קל הוא ורשיאה

 לו יש אשר פל לכיסיך כמו והוה נגלה.
 כבנך. ציציח כמי סיך לשון בכנפיו וזה

 כי כלל. היי דלא מאין היש הוא והנ״ל
 מזל אין ששי׳ וכמו אמח, כפירושים כל

 מפשה ובלא כלל לו מאין אפילו לישראל
 נישראל ממזל לו להמשיך יכולים גשמיוח

 שמבקר בוקר נקרא הצדיק דהנס י״ל וזה
 ממיד מבקר גס במטשיו. ומפשפש חמיד
 שמיס כביד להיוח מבקר גס ישראל. צרכי

 לו שבא אור. כבוקר וזה ממרבה. חמיד
 נשלמים שולמו. והאנשים הגנוז. מאור

 וחמיריהס. כמה מישראל. דינין כבפלי
 י״ל פיד כזוהר. כשי׳ מהם המקבלים
 יכולים המשכה. לשין שולמו. והאנשים
 ששיט וכן בנים. הס אנשים להמשיך

 כמו סיבים. בניס אנשים מלמפלה שילמו
טמא דבר אין כי משיבי׳ לפון אנשים כל

יירד



מקץזכרוז
 טי״ד ב& &ס מכ״ש השמים, מן ■'ורד

 ורצונו וחשקו בספלסו הצדיק ■המשכס
 אשה כמו הוה יר&יו. רצון הקב״ה שמושה

 מהסטרוסא בא כי זכר. וילדה סזריט כי
 אמוסינו היו זה בשביל ואפשר דלססא.
 אין אנו משא״כ טליהס. שיספללו מקרוס

 הוא שזה יודטיס שאנו כיון לזה ריכים5
 מספלליס אנו שנספלל ב״ה הבורא רצון
 וזה בזה. וכיוצא הטקרוס. צטר בלא גם

 סיים פי׳ וחמוריהם. המה שולחו והאנשים
 חי׳ גון» בלא גם הנשמה כי הגופים. של

 וחמוריהם וזה בטוה״ז. גם קאי וסי שחי׳
מזוני; יהיב מיי דיהיב ומאן

 פסחים בגמרא שאמר מה פרשנו יעוד
 נגהי אמר הונא רב אור. מאי

 האור טל דקאי י״ל לילי. אמר יהודא רב
 הונא רב אמר ידו. טל להמשיך שיכול
 יש אם דוקא. ממש נגהי קס״ד נגהי

 אם משא״כ לו. להוסין£ יכולי׳ אור לאדם
 ומזוני. מיי וכן בני לטנין סן כלל. לו אין
 שאין למי אפי׳ לילי. אומר יסודא ורב

 יכולים ומושך. לילה כמו כלל אור לו
 אלא טלמאלילי. לכולי ומסיק לו להמשיך
 שאין שידטו קרינגהי הונא דרב גאסרא

 הדינין כל כי"המסיק כלל. חושך שוס
 לא אך אדם. מס לא א״כ לסקשוס ואין

 צורך שהוא שהבינו במקים אלא בקשו
 לשוא זו טני׳ שאימא כמו שמים. לכבוד
 מיחס וכן ונפקדה. רחמים בקש שמרה
 אח הסכם שסמי׳ באנטונינוס. וכן האשס
 שמח להושיבו אטשס איך אמר כי טבדו.

 ולא ממנו לילך הקלקלה. טל משיבין אין
 מלכוח בכבוד נוגט הוא משובה. להושיבו

 ודאי ברפואה כ״א והחיהו רחמים בקש
 וכן מישראל. צריכים לאשר ממיד שוב

ומזוני: בני

זאת
שת ויגש פ־

לה

וסנה טרמס. שכנמי סכמה אני כתיב
 דסנס ביראה. טרום הוי אימא

 ססרונוח לו ומוצא במטשיו שמפשפש מי
 מכיר והוא ב״ס הבורא לפני וממודס
 הסכמה כי מכמה. יומר להשיג יכול שפלוח

 שהולך למיס נמשלה וגם ממצא. מאין
 לשון ביראה טרום הוי וזה נמוך. למקום

 חסרונו ומוצא חסרונו שמכיר מרומים.
 ראוי סאיך שמשיג טושס. שהוא במצוח
 בטיניו טרום והוא הכבוד. למלך לטבוד

 זה טי״ד משיג כי ביראה. טרום וזה
 מכמה. היא ס׳ יראח סן וכמיב מכמה.

 טרום לשון מרמה שכנמי מכמה אני וזה
 סודה לשון יסודה. אליו ויגש וזה כנ״ל.

 ס׳ אל נגש הוא יח׳ לס׳ טונומיו ממודס
 אליו. סר בנס כחיב ט״כ הנסחר. למולם
 ידבר וגם ממו. שסקב״ס אדוני. בי ויאמר

 להיוח קל דבור פי׳ דבר. טבדך נא
 בטבדך. אפך ימר ואל וגם אדוני. באזני
 אפך ימר שלא בטבדך מלוי כדבר לסיוס
 שלא כן בססצי לפטול טבדך יכול שיהיה

 פרוטה לשין כפדטה. כמוך כי אפך. ימר
 ויהיה שישיגו פי׳ אהרן. פרטה כי הוא
הוא. מסד שחפץ כהנסחר בהנגלס גם

 כו׳: כמוך כמוני שכמוב וכמו
במטשיו. לפשפש זה בדרך ההולך והנה

 שאדם טבירוס להשיג לו טוזר ס׳
 כהימר. לו ונטשה ושנה וטבר בטקביו דש

 בספרים אומם למציא סקב״ס טוזר אטפ״כ
 י״ליאשא וזה חכמים. מפי לשמוט או

 צדיקים כמו טבירוח. סס הסרים. אל סיני
 ומפרש מזרי. יבא מאין כסר. לסם נדמה
 רגלך. למום ימן אל כו׳. ס׳ מטס מזרי
ורגיל בטקביו דש שאדם רגילוח לשון

בהם



ויגש זכחן לו
 להאדם לסיוח &י׳ למוט. יחן לא בסם

 לו אין ושקר שקר והוא טכירוח שאינם
 להיוח שלא לסחמוטט למוט וזס רגלים.
 למוט יחן אל וזה מלילה. ויחמוטט רגלים.

 שומרך. ינום אל חס יסירין, טי״ד ולא
 מסדו. ולמולם טוב. הוא סקב״ס דהנס

 מלילה. טניס לססחר מלילה הצמר נק׳ ט״כ
 שלא אמר וזס דדמיך. נמאן גרמי׳ וטביד
 שומרך. ינום אל וזס יסורין. לך חסיס
 סנה כמו מזומן לשון כו׳. ינום לא הנה
 הנסחר כסאמח כן. נראה שחסיס סנם

ישראל: שומר יישן ולא ינום שלא

 באים ימים סנס שכסוב זה במדרש
 ודורך בקוצר מורש ונגש

 הסרים והטיסו סזרט במושך ענבים
 זס קוצר יסודה. זס מורש כו׳. פסים
 טנבים ודורך אלומיס. מאלמים כמו יוסן»

 קשה יהודה לי דרכחי כי כמו יסודה. זס
 של זרמו שהמשיך יוסן£ זה סזרט במושך

 אלו טסים. סריס והפיסו למצרים. אביו
 מם אלו מדיינים מלכים אמרו השבטים

 חמוס והוא לני. איכסז מס אנו אלו
 ההרים והטיסו לפחיד כן יהיה האיך
 סוס, דהוס מס כו׳ השבטים אלו טסים

 פטם מורש יסודה אח קרא סטס וטוד
 כוסל. ולמס יוסך>. אח וכן טנבים דורך
 לסרש רוצה שהמדרש נראה ודאי והנס
 רק נראה והוא למחיד גס החירס כלא
 הנס שכחוב זס סירש ט״כ מטבר. ר סיס

 בהססוק גם לסרש יש סי׳ גאים. ימים
 כחיב וסנה ביאור. צריך אך זה. טל ויגש

 לסרש וצריך כי׳. אביו אח יוסך ויכלכל
 נוסן£ ומשביר ומפרנס זן ולא כלכול לשון

 בשלמה כדכחיב כלכל. יוסן£ נקרא זה טל
 ומכלכל כו׳. אדם מכל וימכם ט״ס המלך

 יחן לטמו טוז ס׳ כחיב דסנס יוסן£. זה
שלום ׳5 סרושו בשלום. טמו אח יברך כ׳

זאת
 יטשה במטחי ימזיק או שכחוב וכמו
 כצדיק דהנה ל* יטשס שלום לי שלום
 ישראל בין שלום שטושס שלום נקרא

 יוסך. צדיקים שני ויש שבשמים. לאביכם
 רז״ל אוחו קראו בנימין וכן צדיק. נקרא
 יסודה ממלק יוצאה רצוטה שאמרו צדיק.

 מצטפר וכיה בנימין של במלקו ונכנסח
 מי ובודאי לבולמה. צדיק אוחו טליו

 יח׳ בו משורש הוא צדיק. אוחו שקראו
 מטולם והוא ס׳. צדיק יח׳ בו שנקרא

 שכחוב וכמו טוב. כל ידו טל שמשסיט
 טוטמיס יח׳ בשסטו כי טוב. כי צדיק אמרו
 במדרש שאיחא הגס יוסף וט״כ טוגו

 צדיק אוחו קראו למסידיס ראש שהוא
 שהמשיך כן שסחנסג וטל שורשו טל

 השפיט. לא בנימין אך לסטולס. שסט
 יהודס נקרא ישראל כנסח דסנס אך

 ויש יהודים. נקראים ישראל כל כידוע.
 שבשמים לאביהם ישראל אח שמאסב צדיק

 ומשחטשט יח׳ לס׳ למטלה מ״ן ומטלה
 מ״ן שמפלס ימין בי בנימין וזה יה׳ ממו

 לפורר לפניו טיביס ישראל לסיוח ורוצה
 גשלסובין יח׳ לו אהבה ולפורר מ״נ

 טל אמר במקום סרשנו (וזה דרמימו
 מיס מיס חאמרו אל טהור שיש אבני
 ט״כ למטלה. טולה והוא המ״נ טל וקאי
 סמים כי טל הוא מ״ן קיראים שאנו הגס
 אינו באמח אך אהבה. ופרושו מסד הם

 חס לירד, סמים וטבט טולה כי מים
 והוא לבטלה). אשס לטהר צריך כי טהור

 יסודה אל שמקרב יהודה של צדיק בנימין
 יהודה נטשה וט״כ אליו. יוסף להחידט

 ויוסף טליו טצמו ומסר בנימין טל טרב
 לטולס. יח׳ ממנו המשסיט הצדיק נקרא
 יח׳ לו סמשסיט הצדיק הוא בנימין והנס

 חפנוג לו יש יח׳ הוא כי שישסיט חטניג
 הוא ויוסף ישראל. לכנסח לסשסיט
אליו ויגש וזה לכנס״י ידו טל המשסיט

יסודה



ויגש זכרון
כנ״ל/ כנ״י הוא לומר ויש יוסן». השורש מל וקאי יהודה

 סחם כחיב ט״כ הנסחר, מולם מל נמי
 כי אדוני. בי ויאמר למי. סי׳ ולא אליו
 שמיסיים מד מלמטלה יורדח טסה אין

 ישראל כנסס כי וידוט מלמטה. טולוח
 יראה לשון אדני כי אדני/ בשס מרומז
 ישראל, אח מכנס הוא בזה כי זאדון,

 ישראל כנסח וזה יראה להס יש הכל כי
 צרוסי וי״ב אדני צרוסי כ״ד יש והנה
 מלמטלה וטיסה מלמטה טיסייס וזה הוי׳.

 ידבר זה מי׳׳ד אדני, י׳׳ב הוא ב״י זזה
 אדוני באזני ויהיה בטלמא דגר טבדך נא

 בטבדך אסך יסר ואל ממש< חסלה ׳מנ״ש
 שלוס יטשה במטוזי יחזיק או וזה כנ״ל,

 שלוס ונקרא מטשי' מץ מטלה סי׳ לי.
 להמקור הוא לירד הוא ל״י המטלה הצדיק

 וכן האוחיוח והחמלח ראש הוא כי
 לי/ יטשה שלוס זה וטי׳׳ד להסכמה,

 כי ישראל, לכנסח שסט ממקור ממשיך
 ובנימין טליון/ צדיק שורש היה שיוסן£ הגס

 כל טחה כן אפילו מ׳׳ן, המטלה הצדיק
 שורש להשיג יכול במטוזי המחזיק

 היה יוסן£ גס נמי וכן ובנימין/ יוסן£
 רומניוס גם ולהשיג לסטול יכול

 אמרו וכן צדיק, כשהיה בנימין שורש
 גם בנימין שמש במצרים יוסן» כשהיה
 טשה יוסןז ויכלכל וזה יוהן>, במקום
 לחחא ומטילא לטילא מחחא ושלום כללוה

 נקרא. מכלכל נמי זה טי״ד כל כל יזה
 מטורר כי כן נקרא סרנסה נמי וכן
 וממשיך וצרכס ישראל חסלה ומטלה מ״ן

 לו שהיה יח' הוא אביו אח וזה שסט/
 להקרובים להם שהמשיך אחיו/ ואח הטנוג/

 הטן>, לסי לחם אביו ביח כל ואח אליו/
 הוא בשלום, טמו אח יברך ה׳ וזה

 באים ימים הנה וזה הנ״ל, שלומו׳ החרין
יהודה סי׳ בקוצר, חורש ונגש ה׳ נאום

m i לו
׳3 כנ״ל כיסוד יהיה

 ויוסן}! יהודה ביחד חיכן» יהיה שלומזח
 בטנין והנה מ״נ■ המטלה בנימין טי״ד

 מיי בני ומשם מג״ד/ מוחין הוא השסט
 בקיצר. מורש קאמר מזוני ולטנין ומזוני,

 חורש כמו מורש, נקרא מ׳׳ן המטלה כי
 נקרא וקוצר למזוני הכנה כ״א אינו טדיין
 קאי טנגים ודורך יוסן£, טי״ד הבא מזוני

 יהודה לי דרכחי כי שכחוב וכמו בני, טל
 קשחו, באיסן וחשב טל כידוט קשח;

 במנביו המשומר יין משם כי י״ל וטנבים
 הוא בנים לו שיש מי כי טוה״ב, הוא
 משא״כ לו אפשר אם כידוט לטוה״ב בא
 כדל בני הוא דורך נמי וי״ל לו, אין אם

 סיים בא שמשם מיי בו מרומז טנבים
 (בני) גס שבמזוני ובשביל למבין, כידוט

 במלח מרמז רק ט״כ כידוט, בה מיי
 אוחו קורא יוסן£ זה הזרט; במושך טנביס,

הזרט מושך בני שסט, משיכח בטנין
 וכמו למצרים, אביו של זרטו שהמשיך
 יוסן£, יטקב סולדוח אלה בזוהר שאמרו

 טסים ההרים והטיסו שסט, כל המשיך כי
 מכילין י״ג יש דהנה י״ל השבטים, אלו

 והם ב״ה, הוי׳ צריפי י״ב יש כי דרחמי,
 והנה י״ג, הם והכולל שבטים הי״ג שורש

 וכמו קטגוריא, כמו הוא ומקבל המשסיט
 יטשה ט״כ למסכני. ריב טל בזוהר שאמרו

 מלכים נקרא וזה לטני שנוחן מי שלום
 השבטים הס אנו זה, טם זה מדיינים

טסים: משסיטים רק הם דרממי מכילין הי״ג

כו׳. 4יזסן אל לסניו שלח יהודה ואת
 חשובה נטלי ש מקום איחא דהנה

 יכולים אינם גמורים צדיקים טומדים
 טומדים לשון מסו חמום ולכאורה לטמוד,

 מהלכים לך ונחחי כחיב הלא לטמוד ולשון
אין צדיקים ואיחא האלה, הטומדיס בין

לסם



זכרוז לח
 למוס״ג, ולא במוס״ז לא מנומס לכס

 סכל קרי כו׳ מיל אל ממיל וילכו שנאמר
 אדס של ממונו אי׳ דכנס וי״ל הליכה,

 כחיב י״לדסנס רגליו׳ מל אוחו מסמידין
 מליו אדס כמראה דמוח ככסא ומל

 סקב״ס דהנס וי״ל זה׳ מסו מלמסלס
 וסמולמוח סספירוח כל והאציל ברא

:ישראל בשביל
 בניס, יח׳ לו נקראים ישראל והגה

 וסנה בניס. מל אב וכרמס
 שהוא הרצון אוחו בנו ב״ס הבורא כשמשב

 אדס נקרא אחד ושמו הוא למד וקיס חי
 כמו כישראל, אדם שנק' ישראל דבר מל

 כי למליון אדמה לשון אמס אדס שכחוב
 הבורא מה אליו, יח׳ כבורא מדמה כצדיק

 גוזר כצדיק גס כן ומקייס, גוזר ב״ס
 גזרח לבמל יכול וכן מקייס, והקב״ס
 מילוי כמו שלו בגיממריא וכן ב״ה׳ כבורא

 מדיין הרצון אוחו וסנה ב״ה, סוי׳ שם
 מאד׳ לסמאציל וקרוב מאד סחוס סיס
 ובצמצומיס סחימאס קדמאס נקרא מ״כ
 אדס ישראל של המחשבה נקרא יוחר

 ממין דימקב שופרי׳ זה וסנה הראשון,
 נקרא שימקב כ״א הראשון, דאדס שופרי׳

 ממונו פשוס והנה זמיר׳ ובחרגוס קמן
 לישראל שמשפימ ב״ס הבורא סוא אדס של

 מל אוחו מממידין אדס, נקראיס שג״כ
 לו יש אמח חורח לקייס סוא רגליו,

 חורה, אין קמח אין אס כי רגליס׳
 צדיקיס. של לחפלחן מחאוס הבורא וסנה

 גדולים ברחמים מאחו שפס בא אז כי
 כשבא זכר, וילדה חזרימ כי אשס כמו

 במל ומכ״ש דלחחא, אממרומא מי״ד
 יוחר בנקל נשבר לב לו שיש חשובה

 יכול הראשונים, ממשיו נזכר כי מהצדיק
 כבורא כי ונפלאוח, נסים יוחר לפמול

במה האדם יחגאס ושלא חסד, מפז ב״ה

זאת ויגש
 ולהשכיל ולהזכירו פזר צריך חפלחו שהקובל

 כבמל וסנה ישראל. לסובח שהוא אוחו
 פומל מאד במיניו שפל שהוא חשובה

 לסיוח מאד צריכים וסנה ונפלאוח, נסים
 מל האדם אח לסממיד בריוח פרנסה

 לומדי להחזיק וכן ממון, מי״ד כנ״ל רגליו
 סמחפלל סנה הרגלים, מחוקניס בזס חורה

 סוא דבר לאוחו צריך והוא חבירו מל
 רגליו מל לסממידו לו יש חמלה׳ נמנה

דייקא. מומדין חשובה שבמלי מקום וזס
 בריוח מזוני להמשיך יוחר כח לו יש כי

 ג״כ לו ויש סוך, יס כקרימח שקשה
 נקרא י״ל צדיק דסנס י״ל ופשינן חחלס,

 נקרא בצדקו וממד נסיון לו שסיס מי
 מדריגה באוחו מומד שהוא ומי גמור צדיק
 אל מחיל שהולך ומי גמור, צדיק נקרא

 למדריגה פטס בכל למולם ממולם חיל
 באומה ממס סומא מסחמא מליונס, יוחר

 יוחר פמס בכל ג מש סוא ובל״ז מדרגה
 באמם למבדו ראוי וסאיך אל רוממוח
 מממרמר הפגם, גודל וכמס מחשבה, ובאיזה

 וגורס שמשה, סמבירוח מל יוחר מח בכל
 מהצדיק יוחר במיניו מצמר שפלוח לו

 וסנה חיל, אל מחיל הולך שאינו גמור
 האמה יודט מקרי שפלוחו המכיר האדם

 מקום וזס כ״כ, יודט שאינו מי משא״כ
 סרגלים פי׳ כו׳. מומדיס משובה שבמלי
 האמה יומר יודמיס כי יומר, סס שלהם

 שלממה במולמוח כ״א גמורים מצדיקים
 סאמח זה גס יח׳ קדושחו גילוי כ״כ שאין

 מגולים שלממלה סמולמוח לפי משא״כ
 כמו כן סאמח אין יוחר יח׳ קדושהו
 ואינם אל, רצון למשוח שראוי להם שנראה
 שאין גמורים הצדיקים שם לממוד יכולים

 האמה יודמים אינם כי שוס, רגלים להם
 סשפמה וסנה כמליוניס, סמולמוח לפי

ס הבורא השפס ששורש יוסן£, נקרא ס
בא



וכרוז
 הרצון שורש ממזלא א3

 מסד׳ למשוח ומצפה שומר מסד נוצר
 שם ואין סמיד׳ להוסין) שרוצה יוסן) וזה

 קאי יהודה ואס י״ל וזה די, צומר צמציס
 לפניו שלח וסוזב, שמודה חשובה אבטל
 השפט, לשורש יוסן! אנ הצדיק׳ לפני
 אין אם כי לפניו, להורוח ימשוך, ולמס
 מזוני להמשיך צריך ס״כ חורה. אין קמח

 פי׳ גישנה׳ וגם לפניו׳ להורוח בריוח
 ולהמדבק ימודים למשוח חקרובחא לגושן

 זה: בדרך בזוהר שפרשו כמו ב״ה בהבורא
 הנ״ל כפי׳ כו׳ אביו אח יוסן) ויכלכל

 נקרא שפס הממשיך דהצדיק
 ישראל צרכי חמיד ומחבונן שרואה יוסן)

 להם להוסין) ומבקש ורוצה המרובים,
 מין׳ טוב נקרא צדיק אוחו וט״כ חמיד
 טוב שכל סרט, סין נוחן אינו שהוא
 אדרבה חידוש לו אין בישראל רואה שהוא
 ומה יוחר, לו להוסיף טוב לו נראה

 הוא טוב מכל אדם ־לשום מסר שרואה
 למסר אצלו מידוש הוא וזה לו, קשה

 לאב לו ומה מי׳ אל בני שהם לישראל
 וחשכח ודוק שלמנו, מטל בניו אח שהגל׳

 בלבם קונו מדח כן להם שיש אדם בני
 לבנים, כאב מאד ישראל טובוח ומפצים

 נחן כי יבורך, הוא טין טוב מקרי וזה
 שנקראח חורחו סי״ד שהמשיך לדל׳ מלממו

 לדל זה סי״ד נחן בלממי, לממו למס,
 גימ׳ למס מלממו י״ל וכן ממסורו׳ כל

 המסר וכל ומזוני, מיי בני בו שחלוים מזל׳
 שמסר דבר מאוחו דל האדם נקרא לאדם

סין נוחן אינו שהוא בשביל והנה לו,
 סלי לברכח יוהן} זכה ס״כ כנ״ל, הרס
 הרס סין שום ובזרסו בו חשלוט שלא טין
 מדוט שפירשנו כו׳. יוהן) ויכלכל י״ל וזה

 סס לסולמוח כלל שמושה כלכל נקרא
צרכי שמטלה לטילא, מחחא יח׳ הבורא

לט זאת ויגש
 וחפלוחיו הטובים במסשיו וחפלוחם ישראל והוא להטיב׳

 יסשה רצונו כי הטוב׳ ורצונו וחשוקחו
יטשה, יראיו רצון כמ״ש ב״ה, הבורא

 ומושה לחחא ממילא שפס ממשיך וכן
 הסולמוט וכל ישראל וכנסח הקב״ה כלל

 וזה למטה, יח׳ ממנו שממשיך בהשפס
 חטנוג שנוחן אביו׳ אח יוסן! ויכלכל

 כביכול כלכלהו כאלו היי ב״ה להבורא
 סמר שמאמים הצדיקים אמיו, ואח וכנ״ל,

 קדושה שפס להם ים אליו המחמברים וכן
 הוא וזה ורצונם, כמפצם יח׳ מאחו

 כל מרבה אביו, ביח כל ואח פרגסחם׳
פי׳ הסן), לפי כנ״ל׳ המזל למס הסולמוח

 פי סם כמו מקוים שדבורו דבורו לפי
דבור: לשון הטיפי בטח

ויח" פרשת

 הזכיר שלא מה ה׳. קויחי לישועתך
 אדן קאי י״ל קודם׳ ה׳

 הוא יומיא לסון) ידו סל שחהיה לישוססך
 ה׳ קויחי שיב״ב׳ משיח סס שיהיה שרי׳

 אנו דהנה סיד וי״ל שלה, הוי׳ שיהיה
 מיי בני סל וכן רממיס׳ טל מחפלליס

 מי כי ב״ה׳ הוי׳ בשם שמרומז ומזוני
 וס״ח מינה ר׳׳ח השמימה, לנו יסלה
 מיי׳ וכן בנים והוא בזוהר כדאיחא הוי׳

 האדם מיי חלוי בסס אשר יסידוח הד׳ כי
 מזוני וכן אוחיוח, ד׳ ב״ה הוי׳ שורשם

 סשיר וכן חמשיר, היא ה׳ ברכח כדכחיב
 כי וכן הוי׳. שניהם מושה נפגשו ורש

 של להקיצי מהמקור זה דרך הולך השפס
 אמרונה מ׳׳ה סד וכנ״ל ולהיו״ד ירד

 ושמו שהוא אמח אך שלמטה׳ להסולמוח
 ב״ה לא״ס הוא סבדוח מס אך א׳, יח׳

 אך וכיוצא. רממי׳ ממשיכי׳ שאנו במה
ולהושיט להטיב ורצונו הוא מסד מס׳ן כי

וזה



זכררז מ
on טמיר לססוא סוא לישוטחך אוסר 

 יח׳ ושמו כולם הסולמוה שהאציל זנפלם׳
 פ״כ לסושיפ, שרצונך ישופחך הוא לאשר

 : ודרק רצונך הוא זה כי ה׳. קויחי
 ירך3י ישרים דור זרפו יהיה גארן גביר

 יהיה יחיד לשין מחחיל ולכאורה
 ואמ״כ ישרים! רבים לשון ואמ״כ זרפו,
 פירח בן כחיב והנס יבורך, יחיד לשו;
 דסצדיק י״ל כר. פין פלי סורח בן יוסך

 וגם שבשמים, לאביהם ישראל אח מקרב
 מפשוח מניפה להם יש לאשר רואה
 שצריך מס חסרון, פי״ד כראוי יחי רצונו

 רפס פל שמפביר ר״ל, פניוח כמו לו
 פ״כ וי״ל צרכם, להם ממשיך הוא קונו

 לשון הצדיק, יוסך יוסך כצדיק נקרא
 יוסן£, פורח בן וזה כנ״ל), שמוסיך חוספה
 בן נקראים ישראל להיוח הבן שמרבה
 צורכו מרבה פירח והבן יח׳ אוחו לפבוד

 המזל, הוא פין מלי מפרש מה פי״ר
 ונובפ ניזל פליון, מפין הקורא טין לשון
 מיי בני כי מונפ, מפא שאין הפסק בלי

 פי״ד במזלא כ״א חליא בזכוחא לא ומזוני
 נתקרבים המקבלים פי׳ צפרה, בניח זה

 שרואים מס בשביל שור, טלי מיד״ז,
 בארץ גבור כאן י״ל וכן לצדיק, שטוב
 פי׳ זורט, שהצדיק מקום זרפו, יהיה

 לסיוח פופל חשובה והרהור אור, שממשיך
 ופוד סארציוח, פל להחגבר בארץ, גמר
 אך ישרים, סם אשר ישרים דור סופל
 כי פירוד לשין סס צרכם, חסרון מפני
 לסיוס גמור ובדבקוח באחדיח כ״כ אינם
 הצדיק פיפל נפש שבסיס כמו אמח נפש

 סס זה פי״ד ברכה, להם ממשיך יבורך
 יבורך: כחיב ט״כ אמד אמדוח
 שנים ישראל שבטי אלה כל במדרש

סחיר יסקב אמר וזאח פשר,

זאת ויחי
 שפסקחי וממקום אחכם, לברך כמוני איש
 קודם כי י״ל הברכה, וזאח מחמיל הוא
 ט״ה אבינו יצחק שפסק ממקים אמר

כו׳. יפקב החמיל שם בקריאה, ויקרא
 הנקרא היראה פולס פל מרומז קריאה רי

 פפמים, כמס טכס פרשנו כאשר זאח,
 נקרא אהבה, משירשי ברך אבינו ויפקב

 מרומז ויקרא החמיל כי 6מיסין וי״ו וזאח
הקודש, אל אהרן יבא בזאח כי ביראה,

 לאדם קוראה כי החמלה, הוא היראה א״כ
 ואהב׳ בירא׳ וזאח וסיים פנימה, להכנס

 לישראל אב ג״כ שהיה ומשה בוי״ו, המרומז
הנשמוח, שירש היא כי הנשמוה, מצר
 הברכה וזאח החחיל כמוני, איש וזה

:ודו״ק באשריך וסיים
 אפשר היה ולא נשכח, קידש שפט מיוב

 שבנחים לזכרון מפט אך הכל, לזכור
 הצדיקים דהנה מזוקן, כברו ישראל ופיני

 טובוח שמשגיחי׳ פל הסדה, פיני נקיאיס
להכשל, שלא ישראל נזהרים ידה וטל ספדה,

 להחזיק פצמו לטפיח האדם אפשר כי
 צדיקים י פי״ד משא״כ לזכיוח, פבירוח

 שהוא מי כי האמח, והשיגו מדוחם שישרו
 האמח כן לו נראה דבר, שים פל להוט
פוס״ז, בפנין דוקא דהיינו שאיחא כמו

 שהיא פוס״ז פנין ואוחו יפור השוחד כי
 ובפשיט ומובן, ידוס שיחד כמו הוא להוט
 יודפיס הצדיקים סחורה כ״כ יודט שאינו
 בחמים להולכים טיב ימנט לא כי יוחר,
 סאיך יודפים השאר גם הצדיקים ופי״ד
 וגם ספדה, מיני נקראים פ״כ לילך,
 פין וכן בלמי, אשר הקורא פין לשון

 שפל ספדה, של מפינוח מטין לשין המיס
 כל לישרא,ל בא החכמים הצדיקים ידי

כידוט, שטר נקראים גם ופ״כ סשספ,
לשון כבדו, ישראל ופיני (ויהי) יי׳ל וזה

כביד



מא זאת שמות זכרו]
מלא זקן כמו הגמורים, הרחמים מסולם משה וידי סל בזוה״ק שסי' כמו כגוד

הסליונים סולמוס כי סשוט וכן רחמים, בידיו פסל ס״כ מכיבדים, לשון כבדים״
למשל כס ס״כ ססיה״ז, קידם נשחלשלו טסם הוא בגמרא כי המלחמה״ נצחק
;מסיס״ז יוחר זקן כמו ישראל, וסיני כאן וכן פשוטו״ פ״פ
מזוקן, מכובדים, סם כבדו״ ססדה, סיני

שת שמות פי
ר ל א  כחיב דסנס כו׳. בנ״י שמוח ו

 כי כשמו הנה בקיצור נשכח
 מ״ן לפורר יכול שיסיס הצדיק צריך

 נקרא זיווג כי לי, הנזכר הכולל בקיצור
 אכלה שכחוב כמו ג״כ״ אכילס בלשון

 אוכלח סל בגמרא איחא וכן פי׳. ומחחס
 יורדח האכילה סנה כי שבח״ ליל סמו

 סטסס כ״א נוטל אינו והחיך לגרון״ מחיך
 לסגרון ממנו ירידה חסניג ומקבל שטיסה
 לשון ג״כ נקרא וזה ממנו, מקבל <סגרון

 שמשפיס בסשפסס חטנוג לו שיש זיווג״
 ב״פ גימ׳ אמס״ס יש בגרון וכנה מיב״
 סד מלמסלס יורדח טיפה אין כי מ״ב
 אחס״ס כאן והוא מלמטה טולוח יפייס שט
 ואלס וזה כידוס, מסחיך מ״ב שם בא
 הוא מלמטה שטולוח השנים הוא אלה כי

 יורדח ט*פה הוא מוסיך) ואלס &מס״ס״
 ואלה וזה מ״ב), גימ׳ (ס״כ מ״ב שם

 הבאים יח׳ שלו השמוח ישראל; בני שמוח
 הוא וביחו, איש יסקב אח מצרימה׳ לסם

 ר׳ כמאמר ביח, הנקרא ומקבל סמשפיס
 בשבילם באו ביחי, לאשחי קראחי יוסי
 לסורר בחפלחם לפסול יכולים שיהיו פי׳

ד: מלמסלס חיכן} לסם ולבא מ׳׳ן  מ׳׳
[ ב ו א  כחיב קודם י׳׳ל כו׳. שממון ד

ויסודה׳ רביסי בחיבה סוי״ו
חיבה בכל ואח״כ שלישי בחיבה &ח״כ

 י״ל ז״ל, טזרא אבן מביא וכאשר שני׳.
 ומראה ישראל סל ממליץ הוא אם ראובן
 ישראל כי בן ראו כלומר וטיבה, שבחם

 שמסון׳ זה סי״ד ב״ס״ למקום בן סוא
 מישרא' סליו ילוו לוי, וחפלחו, מליצ-חו נשמס

 כיון סאבוח אפילו שלמסלס מפולמוח גס
 ויפן בגדסין וכדאי׳ לסמי, טיב שדורש

 לו בא לא אספ״כ בסצמו, יח׳ ס׳ אליו
 וזה סאמח, סי״ד שהוא כיון מזה גאוס

 ויאמר כו׳. פרסה אל אלך כי אנכי מי
 כי האוח לך וזה סמך אהיה כי סי אליו
 להשיב יח׳ לו היה ולכאורה שלחחיך׳ אנכי

 אומרו ומה אדם, מכל גדול אחס הלא לו
 גדול סוא מי ילך מי ואלא אנכי, מי

 מוליכין לילך רוצה שאדם בדרך אך ממנו,
 השיב בסנוס להחנהג רוצה סוא אוחו,

 אך שחלך, אחה מי אמח כן׳ יח׳ לו
 לכאורה האוח׳ לך וזה סמך״ אסיה כי

 סל האוח לך וזס פי׳ ז־ל ורש׳׳י חמוס׳
 משמט לא ובפשיטוח לקמן, שאמר מס
 וגם סוב וטבדוח מסאמח דסנס וי״ל כן,

 לאדם גאוס בא אינו אמיחיח, מדרגה
 ממדרגה או מסבדוח גאוס לאדם בא ואם

 או בכילה או חסרון בס יש בי ש״מ,
 וזס לו, הבא סגאוה מנין לפי במקצחס

 אומר שאחס פי*׳ האוח, לך וזס אומרו
 סאמס ומכיר בסיניך שפל ואחה אנכי מי
 מסולם שלחחיך אנכי כי האוח סוא זה

אומרו וזה ודוק״ אנכי הנקרא ססליון
כאן



זכרוז מב
 שמפון מדרגה שיש הגס יהודה!1 כאן

 אמס״כ מליו! ילוו ולוי חסלחו! לישממ
 האמח מל מודה הודאה לשון ויהודה
 וכיוצא ישראל, לחומלח רק שהוא שסלוחו

 שאמר וכמו שכר, יש לשון י״ל ישכר בזה
 שכר נוחן שאחס אני יודמ הממ״ה, דוד
 לי יש אם יודמ איני אבל לצדיקים סוב
 אדם אס הסננאו יגרום שמא ממהם מלק

 אך שכר, יש במסשבחו באמח כן אומר
 זבולון זה, מי״ד לי יש אם יידמ איני
 לשכינה, מרכבה הוא לך, זבול ביה לשון

 ובנימין רז״ל, אמרו דכא אח אני כי
 נהניס להיוח בינה משיג כי ימין, בין לשין

 ימין בין וזה הימין, אל להבין מצה ממנו
 בין, לשון נון בן יהושמ מל ששממחי וכמו

 אם ונסחלי, דן בינה, שמרי נון שהבין
 לבקש כוכביכו למובדי דן להיוח דרכו

 לי לאשר סי׳ לי, ונוסח מרשמים, כקמה
 ונוסח הדינין המחקוח מבקש לישראל

 שנקרא ממזל להמשיך יכול גד, זה מי״ד
 החלויס ומזוני מיי בני הוא כידומ, גד

 שאמרו כמו כדאי, אינו אם הגם במזל,
 סי׳ במזלא, כ״א סליא בזכוחא לא רז״ל
 הוא ואשר גד וזה זכוס, לו אין אם הגם
 ישראל אח לאשר כס לו ליחן למורר יכול

האמח: בדרך
 דהנה כו׳. מצרים סל סדש מלך וימס

 הים אל הולכים הנמלים כל כחיב
 שהנמלים מקום אל מלא. איננו וכים

 יש דהנה ללכח. שבים הם שם הולכים
 כחכמה ים ים, שנקראים דברים שני

 וכנס סון£, וים שלמה, של ים והוא
 שמלה מי פי׳ למשל. האדם של הרצין

 משורשו לו בא וזה להמיבממשיו, ברצונו
 הנמלס, ממקום ונמחק בא כי נודט שלא
 משם אחיידט דלא רישא נקרא יהוא

ממשיו לכמיב האיך הרצון לו ובא נמחק

זאת שמות
 חורם מלימוד לו שבא כגם והנסגחו,

 כ׳׳ה סוס לא זה לסחנכג 'האיך ויודט
 לשנוח שבא במי מיירים ואנו שינוי

 טוב שיהיה אסר לאיש נכסך לסיוח
 האיך ומושב מבין בסכמהו וסנה גמור.

 ומחנהג שחושב המחשבה והנה להחנהג.
 הרצון של הנמלים שכל ים׳ נקרא כן

 שצריך מנין בכל שם נמשכים שלו
 הוא הכל ושירש טיב, בדרך להחנסג

 במנין שלו המסשבוח בא וממנו הרצון.
 אל בא ודמחו ובינחו מכמחו מי״ד זה

 ויודס ומושב שלו, הנכגוח של סחבונה
 הולכים וכן טובוח, במדוח ומחנהג
 שלו וממשים והדבורים וממשיו, דבוריו

ך. לשון סיך ים נקראים  הרצון שבא ס
טוב, להיוח וסיך לגמר כסומל אל מכח

 וכמו א׳, ככל והדבורים סממשים וכן
 ממשה, כוס שסחיו מקימה רז״ל שאמרו
 שלא וממשיו בדבריו כטוב שזה ובסשיט

 מקימת וכן ממשיו בא ומהדבור ימטא
 נמי וכן ממשייך הוה מ״ל שסהיו

 מובד בזה גס כי סיך, הוא הממשבוח
 או המחשבה בסולם שבכלל כ׳׳א אדם
 ששם משום ים נקרא ולמס ג״כ. בזה

 במדוחיו לכחנכג האיך הולכים הנמלים
 בא ששם הממשים וכן וממשיו, ודבוריו

 מצוה והנה סובוח הנהגוח של הסיך
 אין הוא הקדושה כל וכן מצוה. גוררח
 מס וכל לו, מסיימין לטהר וסבא סיך.

 בא יוחר ומקרי יוחר נכנס שמחקדש
 שמושב מה וכל יוחר, לו ומסיימין לטהר
 קדושם בא בטוב ולכחנכג טוב להיוח

 כל בממשיו וכן יוחר, הנ״ל להרצון וכח
 גוררח ומציה בטובמחקדש שמחנכג מה

מוצאו׳ שה׳ ובשביל ים, נקרא מ״כ מצוה
 נקרא בס׳. נברא מוס״ז וכן הסס,

 דבר ואין כ׳. במכ״ז שהוא כממשים
שבקדושה



זכררז
 יו״ד פ׳ וה׳ ממשרה״ פסוח שבקדושה

 הולכים הנמלים כל י״ל וכן ים״ הוה
 אוהב כי מלא. איננו והים כיס אל

 6נכסון כמו הכסו^. דבר הוא tכסן
 כי כס^ ישבמ לא אביך״ לביח נכספה

 למטה ממט מצמו מקדש ואדם כף. הבא
 וזה כידומ הרבה לממלה אוחו מקדשין

 שהנמלים מקום אל כי מלא איננו והים
 כנ״ל, סמיד ללכח שביס הם שם הולכים

 לים. גבול מול קמהי אשר כחיב והנה
 הנ״ל לים כגבול הוא לים כגבול הנה
 שיש במה האדם הנכגוח חהיה שלא

 במנין הן ר״ל, וכריה׳ המולם ביטול
 הגבול וממשיו, בדבוריו והן הממשבה,

 היא ומול והמנוס, היראה היא לים
 חבא״ פס״ מד ליס והאומר כמנוה,

 היראה״ מל קאי הנ׳׳ל הפירוש במנין
 מולם מק וכן מקו. מליו ואשבור (וזה
 יסבור״ שלא היראה מל קאי ימברנהו ולא
 מק). שנקרא סחורה הלכוה מק וזה

 סון} הוא כי רגל״ נקרא הנ״ל והנה
 המדרגה לפי כ״א כנ״ל, מליונים מדרגוח

 המגיד הרב בשם שממחי והנה שלו,
 ארז יסדה ידי אן» מל פי׳ ז״ל מראוונא

 היראה״ נקראה ידי שמים׳ טפמה וימיני
 יד כמו המיקר מדיין שאינה
 האהבה, נקראה וימיני באדם״ שמאל

 יחנהג יוחר סובה במדרגה כשאדם
 ומן אל״ רצון מיקר שהוא באהבה״

 ביראה פחומה במדרגה כשהוא הסחם
נוחן שבהם ידים שנקרא וייל מכ״ס
 כל ממנו ומקבל ב״ה להבורא חסנוג

 כו׳, ממט מצמו מקדש אדם כנ״ל״ שפט
 ממולם כבר שנכנס צדיק יש והנה

 אחו״ ה׳ כי האהבה למולם היראה
 של הלום הקרב אל ויאמר כחיב והנס
איחא דהנה י״ל כו״ רגלך מסל נמלך

מג זאת שמות
ויקה לו שיש מה כל אדם ימכור למולם

 נקראיס שרגלים כו', לרגליו מנמלים
 והממשיס הדבורים נמי וכן הגשמיוח,

 רגל״ לשון הוא כמדרגוחכנ״ל tסון שהם
 לממלס ששורשה הנשמה למנין נמי וכן

 מס כל בגי^ מסלבשח למטה ומחפשטח
 כחפשטות בסי^ שהוא וכיון שאפשר״

 ברזצ כמו מנמלים״ יקה וזה רגלו. נקרא
 כרגלים ולשמור לסגור מנמליך, ונהשח

 הלום אין איחא והנה כנ״ל, למטא שלא
 נקראה היראה הנה כי מלכוח. אלא

 וכמו שמים, מלכוה מול הוא כי מלכוח,
 מל בממי, יטצור זה כחיב המלך בשאול

 1אור כל ימשו שלא במם מוצר שהמלך
 נמי כן לו ונראה כמפצי. כ״א נפשו

 האומר כמו הלום״ נקראה מ״כ היראה.
 tחב פס לשון והלום הבא. פה מד ליס

 י״צ וזה כנ״ל. לרגליו ומנמל גבול שהוא
 אינך היראה מסולם צא הקב״ה לו אמר
 שאחה■ יוחר טוב כ״כ״ מצמך לשמור צריך

 רצונו וטשייח בדביקוח מוסק רק חסיה
 אהיה כי אליך טפלה היראה וחכיה
 להחקרב אלי פי׳ חקרב״ אל וזה ממך,

 מהקרב הצדיק כי ב״ה, הבורא אל
 נמלך של היראה, במולס הלום חמיד
 קודש אדמה כו׳ המקום כי רגלך ממל
 שאחס י״ל וכן קדוש. כבר שהגיך הוא.

 והיראה היראה, מל האהבה במולם
 י״צ וזה כידוט, קידש אדמה נקראה

 גבוצ הוא מצרים. מל חדש מלך ויקס
 דוקא היראה מוד כיה לא סנ״ל״ לים

 וזה סטיקר, באהבה כ״א ושמירה לגבול
 כמו מלך נקרא שהשמירה כו׳ חדש מלך

 ידט לא אשר מצרים מל בממי״ ימצור
 כנ״ל יוסך נקרא האהבה כי יוסך. אח

 להבה יוסך וביה וזה דל, סטמיס כסס
מוסיך והאהבה החלהביח בא מאהבה כי

אהבה



ד שטות זכררץ מ
ה אהכה  חמטג חמיד להוסין£ ורצונו חמי

 כו׳> ישבפ לא כסן£ אוהב וכמו יח׳. לו
 אח ממילא אוהב האהבה פי״ד גם

 םיוסין£ ומחאוה ישראל! הם יח׳ •אוהביו
ה פוב כל להם  ר״ל להרפ משא״כ חמי
 הסחר ר״ל נקרא כי יוסן£, נקראח אינה

 משא״כ רפ׳ כל ר״ל בא ממילא פנים׳
 אהבה שמוסין! הוספה נקרא פפוב

 חמיד ה׳ פי׳ יוסן> וזה כביכול׳ גפצמוח
 פס שהיא יוסן£ אח נקראח והיראח

 לו גדולה אהבה לו שיש שמי סאהבה׳
 פ״כ ממילא׳ היראה נמי לו יש יח׳

 לא אשר חה כנ״ל, יוסן£ אח נקראח
 הה הפיקר׳ האהבה כ״א יוסן£, אח ידפ
 חמיד מחחדשח האהבה כי חרש׳ מלך

 פובר אינו לבד היראה מצד והנה כנ״ל,
 איחא אך מחירא, כי קלה פבירה שים
 בקדושין ואיחא לש״ש׳ יהיו מפשיך כל
 חחנו א׳׳ל ברכיו פל נכדו לקח אשר פל

 סבר הוא שם איחא מקודשח היא
 לש״ש יהיה מפשיך כל דשמואל כאידך

 לשמה׳ פבירה נחלה פשיט וכן פ״ש׳
 קדוש חמשוך שמזה שמשיג אהבחו שביל5

 נראה אם אפי׳ חושש אינו יח׳ שמו
 האלקים׳ איש נקרא והוא פבירה׳ חשש

 ספלה היראה כי היראה׳ פל פירושו
 יראה לו יש אהבה לו שיש ומי לאהבה,

כנ״ל: נמי ממילא

ואת
ואיא פי־שת

 י״ל כו׳׳ ויאנחו מצרים מלך וימת כס
 נראה היה דהנה פשיסו לפי

 אך לפבוד׳ להם ראוי שכן הרגילוח להם
 מפס ונשחלק מצרים מלך שמח אח״כ

 גדול צפר והיה הבינו אז מבדיל. המסך
 מיניהם נפחחו אז כי פבודה. פל להם

 יהיו חי אל שבני להם. מרה והיטב
:ויזפקו אז משופבדיס

א י אי  האגוח, אל וארא רש״י פי׳ כו׳. ו
 אברהם אלקי מחפללים אנו דהנה

 כו׳, הגדול האל ואמ׳׳כ כו׳ יצחק אלקי
 שלשה. אלא אבוח אין איחא דהנה י״ל
 לשון והוא יסודוח ארבפה יש דהנה י״ל

 שאיחא כמו הפולמיס׳ כל של מ־וח
 שמו וצדיק א׳ פמוד פל פומד הפולם
 נקרא והצדיק פולם יסוד וצדיק דכחיב

 מי, איש בן יהוידפ בן ובניהו כמו מי,
 כחיב והנה חיים. נקראו במוחם גם וכן

 וכן חמיד׳ פי׳ כולם, אח מח*׳ ואחה
 מפשה חמיד יום בכל מחדש כחיב

 חמיד, יום בכל שאומר ותה בראשיח,
 סבור הייחי יום בכל י״ל כפיל׳ הלשון
לבד׳ חמיד וכן יום, בכל אמח פטם
 או כשבופ׳ אמח פפס או סביר הייחי
 המיד פרושו וסחה יום, בכל אמס פפם
 שהסולם איחא והנה הפסק׳ בלי ממש
 שכחוב וכמו ודפח, בינה בחכמה נברא

 בחבינה׳ שמים כינן ארץ יסד בחכמה ה׳
 מחי׳ גם ודאי נבקטו, חהומוח ובדפחו

 רומניוח מיוח צריך והנה ידם. פל
 ולגופים. ׳ולנשמוח הרומנים לפולמוח
 הוא הכל והנה היסודוח, הם ובגופים

 אוחיוח, ארבפה והם ב״ה, הוי׳ בשם
 מב״ד, הם שלשה והלא יסודוח, וארבפה

 הפי׳ וכן במינוח׳ שני כולל דפח אך
 ידפ, והאדם וכמו החמברוח, הוא דפח

 שנכחב כמו ויראה׳ אהבה כולל דפח וכן
 השלשה הוא השורש והנה אי״ה, לקמן

 והשורש המקבל הוא והפשר יסודוח׳
 מן היה הכל שאיחא כמו לשלמטה,

 הארץ והנה ממה׳ גלגל אפילו הפפר
 והאבוס ישראל, ארץ בפרט בה' מרומז
ומזה ב״ה, הוי׳ דשם יה״ו בשם שרשם

בא



 איוד בצב ממו
 יה׳ מווכמהו

 אפשר שאי
ומוד ״q'D לס

זכרוז
 ססל גם כי לכל כיויוה בא

 אדם בשורש אוהיוה מסג׳ יסי׳ בב״י
 כו׳. אל וארא י״ל ובזס ד״ל ס״ל גימ׳

 ואסבה סחסד לשורש שזוכס מי דסנס
 ווכמהו ב״ס סבורא לו פוסח ב״ס סבורא

 אין ושלסכמסו יהי. אל רוממוה משיג
 נמי ברואיו בכל שנהן וסווכמס שימור

 ונמשס מלפניו ומסבייש q וס שימור אין
 א׳ מממים, מב׳ בא וזס בדמסו, כאין

 מי ובפשימוס אווד. גימס׳ אסבס כי
סוא לאדם אוסב שסוא
משיג מי״כ איוד» כאיש
 שימור* לס שאין ומשיג
 אין כי לסשיגס לנברא
 גדלוה ממה גורם שאסבס מפני ממם

 גם ומ״כ בי׳. שדש באדם כמו ומוצפא
 כי כן סוא ובפשימיה גדולס נקראה

 ראוני שכהוב כמו צמצום, גורם יראס
 ובודאי אסבס, משא״כ ונחבאו, נמרים
 אין יה׳ לו סחדבקוה באדם שיש בשפה
 רק סמולמי׳ לחי סיא סגדולס כי פחד,
כי סגדולס סחבמרס כשמהמפמ אח״כ
הוא ממס יהירידס האדם הוא סולך
 רצוא וסחיזה כהיב וגס יוהר. מצי׳ צורך
 המדס מזה לאדם גאוס סבא שלא ושוב

 נמשה כחכמה השגה מי״ד גדולה של
 י״ל וזס יה׳. לפניו כאין בפצמו האדם

 שיהיה אין בשביל המצא מאין והחכמה
 חכמה. צריך זס בשביל כאין במצמו אדם
 חכמה. ני״ד ב׳׳ס הבורא אס משיג וסנה

 שמ״כ וי״ל מ״ס, דא״א דרגא סיס וזה
 לשון אברכם קודם וכן אברהם, נקרא

 מל אב, שנקרא כחכמה שורש מל אב
 כולם שכהוב כמו לכל, שירש שהוא

 מובד שהוא ומי כידומ, משיה בחכמה
 צריך ופחד יראה במדה ב׳׳ס הבורא אה

בשביל וגם מצבוהומצלוה, לו הסיס שלא

מה זאת וארא
 הבורא לו נוסן אהבה גם לו לסיוס החי׳ של

מלינו, ומיבסו אל חסד ומבין בינה ב״ה
 שבמקום ומשיג יה׳, מסדו משיג ומכבינס

 אהבם לו נוהן מנוסנוסו יש גדולסו
 לולא כי לו, לסודוס יה׳ אליו וחשקוה

 גאונו ומסדר יה׳ מפחדו מונס סיס זס
 לפניו האדם סוא מס כי יה׳, לשבחו

 לו יש נמצא שמו, ולזכור אליו לדבר יה׳
 אהבה לסקודם וכן ויראה, אהבה ג״כ

 ב׳׳ה הבורא אס משיג וזה כו' ויראה
סי׳ ומובו, מסדו שמבין בינה סי׳׳ד

 מכמם מדס סי״ד אליהם מסגלה השי״ה
 שלישיה מדרגה סוד ויש לזס, ובינה צזס
 שיססאר רוח לנחה יהברך לו שכוונהו מי

 לשם סוא מסשיו וכל בו ב״ס הבורא
 ופסמיס באהבה סובד וססמים שמים,

 ומפאר רוח לנחה לו לסיוס כדי ביראה,
 מכמה כהמברוס דמה משיג וזס ליוצרו,
 להשיג צריך באהבה סובד כשהוא ובינה,
 כנ״ל בינה בפחד וכשהוא כנ״ל, מכמה

 לו שכוונסו כיון הכל שורש משיג זס כי
 דסלכא בגיפא כמסדבק סוא לסחפאר

 אלקו י״ל וזס בדסהו, יה׳ אליו מסגלה
שסבורו* יסקב- ואלקי יצחק אלקי אברהם

כו׳ מכמהו סי׳׳ד לזס אלקיכס, הוא
שאמרסי. כסי כראוי לי נזכר ואין ל, כר

 והנורא כגבור הגדול סאל אומר ואמ״כ
 שגס והפארס, ויראה אסבס מדס סל
 מאוסם סיו וסאביה יה׳ ממנו בא זס

 אברהם אל וארא י״ל וזס סשרשיס.
 ז״א נגלה האיך רש״י פירש כו׳ יצחק

 שהס כו׳ סמב״ד כס השיגו סאבוה אל
וממי^ סכל יהברך ברא שבהם לכל אבוס
 נגלה סי׳ שדי באל הפסוק ואומר הכל,

 שכיס מס כפי באבוס אליהם אלקוסו
 לסבול יכולים שיהיו שדי אל וזה לסם די

נראה כ׳׳א להם, נודססי לא ס׳ ושמי
לסם



ואת ואיא זכריז םר
שנקרא בו הברית קנאת שהסי׳ הזה. נשלם שזה יוסר הוא נודש ולא לסם

נשכח: ויוסר סזס, אוה וכג״ל׳ הנתינה נגמר לא ומדיין <בא״י«
 מאור הוצאתיך אשר ה׳ אני שכתוב ומה

בא פרשת כנמן׳ ארץ את לתת כתיב כו׳> גשדים
וכתיב ס׳ אני כנ״ל אמור לכן <ו׳

 התגלות) (לשון מרמס אל בא ד״ל לא אח״כ וגס הארץ״ אל אתכם והבאתי
 מסשמינו מחולל והוא כתיב דהנס לו שיש מי כמו בגלות שאנו הגם ׳י&סק
 את כתיב דסנס י״ל במונותינו! מדוכא מילאה זווגא בדרך שהוא סגם ■צשס

 שדמתו מי איתא וגם רוח, ושמל דכא אשתו בלא שהוא הגס ממיס «שתכח
סקרבנות כל הקריב כאלו מליו, שסלה :נסב שלא למי משא״ב

 מל סממביר מוד איתא הנס כולם,
 וזה סשמיו, כל ממנו ממבירין מדותיו דסנס כו׳ ממי בין מדות ושמתי ־שם

 חדוס אם לו. והתחולל לס׳ דוס מדשנו אותיות כל באו מולם בבריאת איתא
 כאילו תסי׳ לו, והתחולל ס׳, לכבוד סמ׳׳א באת בסם, סתורה להתחיל התורה

 בלא שנולד קשן כמו זמן; באותו נולדת סגם ממנה. להתחיל יתברך רצה לא
 שנס בן מל רדל שמירשו כמו חמא, ואתן הוא שססדיון משום מדות שנקראת

ממס ממם שלא שנס כבן במלכו שאול וכן נמשך, תמת ולאומים תחתיך ■אדם
מצמו• בשמלות מסלה מוד וסנה ממא׳ לסמיב, ית׳ ורצינו כו׳, מצרים כמרך <תתי

ומוד כנ״ל, מדותיו מל מטביר שהוא א׳ תחת כוכבים מובד ליתן מומב כ״א
מצמו ומחזיק במיניו שסל שהוא שמי׳ד יסירין׳ שום לישראל תהיה שלא ישראל

 סוא כי אחו יתברך וס׳ מרשמים, גרומ צ״ל [אולי ואין לישראל מוב אם סוא מוב אך
 גם הקדושה דסתו למי מושך דכא, אח מדות; ושמחי י״ל וזה תחתיו, למדיון וא״צ]

בחשובה מוזרים ממילא הרשמים דרך בזה ישראל, 6מלן כוכבים מובד ־סי׳
 ממולל והוא י״ל וזה ימשס יראיו רצון כי וסימא ממך. ובין ממי בין סססרש <ודמ

 להיות מוכרח משמינו בשביל ממשטינו מהנשןג דוד ויכם כחיב דסנס י״ל דקרא
 כגם מדוחיו טל וממביר בדטחו שסל ממר יש דסנה י״ל לממרסס, המרב מד

 סקב׳׳ס מיבם מחשבה כן לו מזדמן שאין הקב״ה נשבט וסנה זמן, לאחר שהוא
 והתחולל לשון ממולל וזס לממשה, מצרמס ממני ממלק של זרמו למחות גכסאו
 צריך וזס חחוללכם שרס כמו כנ׳׳ל, לו י״ל וזה מכ׳׳ס, יסיס וזס הבריח קנאת

 למורר קדושה להמשיך משטינג בשביל מחייתם, לקרב בסכאחם כיון היה דוד
 הס מונות בטונוסינו מדוכא בחשובה, חשימס בחץ הנביא אלישט שממל כמו

בדמחו שסל צריך אין מסשמים, קמנים למשוח לממרחם, כו׳ ויכם וזה בארם,
בדמחו דכא פי׳ מדוכא, אם ודי כך, כל מליסם שתלוי מס מחרחם לקרב ממולה
 ואיני בתשובה, להחזיר מונוחינו בשביל וזה (להקדים); זמן לאחר מסר להיות
 פרסה, אל בא י״ל וסנה מוד, זוכר סססרש מל קאי הזה■ סאות יסיס למחר

ובינה החכמה אל בא להצדיק אמר בממייח האומות סם ממך, ובין יני3<
להש ה׳ דרך לסניך מגילה להיות סאיח יסיס י׳׳ל וכן טמלק של זרמו

יג כצדיח



בא זכרוז
 להחנהג האיך לידס חכמה רוח הצדיק
 כי כן! לומר הוצרך למה הממס זכחיב

 במהרה להשיג כו׳ לבו אח הכבדחי אני
 למסן להחנהג! האיך חיכן£ נכון סל

 במה סי׳ בקרבו אלה אוחוחי שיחי
 והסולם השי״ח אל הצדיק סצמו שמקרב

 הדבר שכבד הגם הצדיק, אל מחקרבים
 אל מחקרב והוא לבם, אח שהכביד
 לסשוח יכול אליו, קרבים מח והם השי״ס,
 אמר ה׳ י״ל וכן ומוססים, אוחוח

 שיחגלה החגלוס פרסה׳ אל בא להצדיק
 שממשיך ושפס ונפלאוח בנסים להסולם

 כי מסם ואמר להסולם׳ יחברך ממנו
 אל מחקרב כן ואפילו כו׳ הכבדחי אני
 ידו. סל צה׳ סבדים שנסשים וסבדיו ה׳

 שהכבדחי הגם מסקרבים סבדיו וזה
 אוחוח ידו סל לסשוח הקב״ה יכול כו׳,

: סל וקרבם כנ״ל קרבו בזכוח ה  י
 שמסחי סנה כי פרשנו חססר דלטעז

 שיחיה מזלאטשוב המגיד מהרב
 של החיוח יש רפואה של שבאוחיוח

 יח׳. שמוחיו היא סחורה כל כי רפואה
 בזה, כייצא וכן אוסיוח, היא וסחורה

 זה סי״ד וידסחס ׳0 חספר למסן חס
 סי״ד יחמשכו כי ה׳ אני כי נסי &חם

 גאולה של שורש בהאוחיוח כסיפיר
 וידסחם וזה ונפלאוח. ונסים ורכוש והצלה

: אני כי ה׳
 סכוחס מרסמסס ישראל בני ויסער

 סרי ויבן כהיב דהנה י״ל כו׳,
 רסמסס ואח סיחוס אח לסרסה מסכנוח

 הש״י אח שסובד צדיק יש דהנה י״ל
 זאח ממדרגה שיוצא ויש דיראה.י בדרגא

 כחיב באהבה והנה יח׳. לאהבחו ובא
 ובכל לבבך בכל אלקיך ה׳ אח ואהבח

 אפילו הפי׳ ושמסחי מאודך׳ ובכל נפשך
יהיו מסשיך כל וזה ממש, נפשך נודל

מו זאת
 לדבר אפי׳ דסהו דרכיך בכל וזה לש״ש׳

 יראח בשביל אדם יש שהנה סי׳ סבירה׳
 כי אהבה׳ שים לו אין חמיד חטאו
 בזה, חו^א אולי ומססחד דואג חמיד
 כשאפשר משא׳׳כ לפסמים צריך זה והנה

 זה כי הרבה, טוב יוחר באהבה לסבוד
 קיב״ס קמי פולחנא ליח וזה רצונו סיקר
 שברא מה כל איחא וכן רחימא אלא

 א״א וזה לקילוסו אלא ברא לא בסולמו
 היצה״ר אוחו מזכיר ואם אהבה׳ בלא

 גדולה או קטנה סבירה שום באהבחו
 הלא כן יחשוב מאהבה ולבטלו להפחידו

 האהבה נוטל אפילו נפשך בכל אוהב
 ובאמח זה בשביל יבטל ולא נפשו אח

 טוב אכן גדולה. לשמה סבירה אפילו
 מאהבה מכמה שמשיג מי ומזה מזה
 וארא, בפרשח כדל החכמה אל בא

 ויודס מאהבה סובר זה פרשה ובאוחה
 כחוב ראיחי לזה וקרוב להחנהג, איך

 סנה ז׳׳ל, מראוונא המגיד הרב בשם
 כסיני אדוניהם יד אל טבדים כסיני
 יש דהנה כו׳ גברחה יד אל שפמה
 הנביאים והנה מיראה ויש מאהבה סובד

 באיזה מסלה כלפי מסחכלים היו יש
 יראחו להם בא אם יחברך לסבדו טנין

 אהבחו ואם ופחד ביראה אז סבדו
 הפחד כ׳׳א חטא היראה לא אך באהבה

 יודס שאינו החדש הסבד למשל כמו וזה
 רבו בידי ורואה רבו ורצין סבדוח סור

 מפצו, זה ודאי וסושה סוסק שהוא במה
 לבד רבי רצון לסשוח שרוצה הסבד גס

 סד כן מושה נמי לפרס כוונחו ואין
 להחנסג והאיך לסשוח מה ממילא שיודס
 אל סבדים כסיני סנה וזה רבו׳ לרצון

 כו׳ גברחה יד אל שפמה וכן כו׳ יד
 שנקראים ויראה האהבה מל הוא והמשל

חסנוג ונוחנים נושאים שבהם ידים
לסבורא



זכררז מח
 השסט, כל ממנו ולוקסים ב״ה להבורא

 סנדט למכמחו יזכנו סי׳ שיחננו סד
 זוכה חטא מהיראח נמצא לטבור, כאיך

 רצונו לטשוח כ״א לחוש שלא לאהבה,
 כנ״ל, יחברך לו אהבה הוא ורצונו יח׳
 כוונחו שאין נפשך אח נוטל אפילו וזה

 לרצינו א כ׳ מגיכנם להנצל או לגמול.
 היראה הוא הראשון דהנה י״ל וזה יח׳,

 יבא בזאת פרשנו וכן כו׳ השטר זה
 האהבה מדרגת יבא היראה טי״ד אהרן
 דמטרוניחא, שישבינא הכהן אהרן נקרא

 וכנ״י הסולמות מתקשרים באהבה כי
 מכמה היא הקודש אל ומזה יח׳ בה׳

 הוא מסכנות טרי ויבן י״ל וזה כנ״ל׳
 שנקרא החכמה הוא לפרטה אוצרות
 ילכו דרך לאדם שמגלה טל כנ״ל פרטה

 בסבודחו להתנהג האיך שכל לו שיש ה>5
 קדושתו שטי׳־ד ממסכנוח, נמי זזה יח׳
 ברטחו ושפל טני נטשה לאדם יח׳

 ידי יוצא ואינו נגדו אין שהוא שמשיג
 כדאיחא איצרו, לשון וכן כלל, סובחו

 חומטין, קב בהן טרבח שבח במסכת
 שאין הטלח שלא מוטב אמר לא, אמר

 יראה בלא ומצית התורה סחקיימח
 איחא וגס טוב, יותר ואכבה לפחות

 לטילא. סרחה לא ורמימו דחילו בלא
 מסכנות ואהבה היראה נקרא מ״כ

ס, אח כו׳ לפרטה  איראה קאי י״ל פחו
 איש ויטקב כמו החמימות כחם של פי

 פי כמו התחלה הוא כיראה כי הם,
 וחפצו שכלו להבין התחלה הוא האדם
 לשון האהבה הוא י״ל ורטמסס וטנינו,

 האהבה שטי״ד רז״ל שאמרו כמו מחרוסם
 וכמסט כגיך טניני חושש אינו כגדולה

 גדול! ביס וטובד ממציאות. טצמו מבטל
 לפי כ״א לו מזיק שאינו אל שטזר כגם
וזה מחרוסס יתברך לו וחאוחו ספצו

זאת בא
 מרסמסס־, ישראל בני ייסטו כאן גס י״ל

 ביפי' סוכיז לשין סוכוחה האהבה, היא
ם וכמה כמה כנ״ל כחכמה היא  פטמי

 לאדם ב״ה כבורא פוסח כאהבה שטי״ד
 היא יש אוהבי ולהנחיל חכמה. שטרי

 מאין והחכמה כמו מאין יש החכמה
:וכנ״ל תמצא

ה ז  הצדיק פי׳ ר״ל אל^ מאות כשש י״ל ו
כו׳. מאוח כשש שקול הוא הנ״ל

 שאיחא כמו מסך, לבד הגברים הם
 ישראל, ככל ששקול ט״ה רבינו במשה

:ככטך גם ודאי
 למוסדה הזאת החקה אח ושמרת שם

 איחא הנה י״ל ימימה, מימים
 לס כשארט ואמר בכרם ירק הרואה

 אס אלקטנו, כשאחזור מותר, אלקטנו
 איחא דהנה י״ל אסור! מאחים הזסיך

 אהבתו מאתנו יתברך רצונו שטיקר לטיל
 באהבתו הוא וזה יח׳ לפניו ולקלס בלבנו,
 לסטמי׳ לאדם צריך יראה גס אך ודאי,

 בשם נ״ל כנ״ל כטליונס בתדרגה כשאינו
 ידי אן£ מנ ז״ל, מראוונא כמגיד כרב

 וכנס שמיס, טסחה וימיני איץ יסדה
 ופשוט יה׳ לו החלהביח הוא מכאכבה

 מי כמו יתברך בו דביקיח הוא האהבה
 והוא דבר אוחו חושב הוא דבר שאוהב
 בלבו הוא ברוחניות מכ״ש בלבו, חקיס

 גימס׳ אכבה וכן רוחניות, באותו מקושר
 כ* בכרם, ירק הרואה י״ל וזה אמד,
 שכחוג כמו יהי. בו הדבקות נקרא כרם

נטרתי/ לא שלי כרמי כו׳ מטרה שמוני
 בסנביו המשומר יין יש בכרם כי פשוט וכן

 שבת וידוס השכינה, זיו מטין מטוה״ב הוא
 דהנס טוד וכן מטוה״ב מס׳ א׳ הוא

 יין למשל בטנביו, המשומר יין נקרא
 במדס שוחה אם לארם שממה מביא

כן האדם, בלב בוסר טוב ויין הראוי׳
המשל



בא זכרוז
 להבורא והחלהבוח הדביקוח טל המשל
 החלהבוח מאהבה בא וזה ב״ה>

 הוא ט״כ יחי. לו האדם בלב וחבטרה
 חטא היראח נקרא י״ל וירק כרס, נקרא

 בחמידוח הוא אם טצבוס׳ בא שממנה
 אך קרי, לידי בא ומטצבוח אהבה, בלא

 רק ט״כ טצבוח אינה בטצמה היראה
 היראה וכן ירק, הוא קרי של אוחיוח

 לש״י לסרס הוא וקרוב יחטא שלא הוא
 הרואה וזה י״ל ש״י, גימט׳ ט״כ טולמוח,

 יראה לו בא בדבקוח כשהוא בכרם, ירק
 ג־רם וזה ושפלותו, החטאים אוחו שמזכיר

 שאינו אוחו מזכיר כי מדבקוח, בלבול לו
 שכחוב כמו בחורה וכן יח׳. לשבחו ראוי

 בהאר״י איחא וכן כו׳. אלקים אמר ולרשט
 במ״ט כח מלילה נוחן שב שלא שבטוד ז״ל

 די חטא בטזיבח ובאמח ר״ל, לסט״א
 יוחר יחקן לו אפשר כשחהיה ואמ״כ לזה

 חסי׳ אם ובסיגין) בס־רוש וחרטה בוידוי
 ירומם וטוזב ומודה פרשנו וכן לו, אפשר

 שיבא אפשר ס•׳ רבנן, דרמים לשון
 מקובל כי וטוזב, מודה אם יח׳ לאהבחו
 יטשה אמ״כ אך רצוי, והוא שלו טבדוח

 שמטחי וכן בחשובה, מפ׳ן שלבו מה
 ז״ל, בט׳ש ישראל ר׳ הרב בשם מספר

 פי׳ לה כשאגיט ואמר כו׳ הרואה וזה
 איחה יזכור בדבקוח יהיה שלא אמ״כ
 מזיק אינו פי׳ מוחר, שמזכירו שלו יראה

 כשאחזור מהדבקוח, לבטלה היראה לו
 בחשובה לשיב חיכן£ רוצה פי׳ אלקטנו,

 כנ״ל, היראה אח וללקיט מחטאיו ולחזור
 שהה אם פי׳ אסור, מאחים הוסןן אם
 מאחים, והוסיןן בה פטולה ומשה כ״כ
 היראה באוחה ב״ה בהבורא שנחדבק פי׳
 ימוד טושה כי מאחים, הוסין£ נקרא וזה

 שכלולים ספירוח בטשר לטילא מחחא
לחחא וטילא מאה, הוה מא׳ א׳ יסד,

מט זאת
 מ״נ שפט ממשיך כי מאחים, הוה מאה
 קשה בה קשור פי׳ בה, אסור בה ומ״ד

 המחשבה אוחה בלבלה כי הדגקוח לו
א בה שהה לא אם משא״כ הרל  במהרה ד

 הדבקוח לו להיוח יכול ירומם וטוזב מודה
 הזאס המוקה אח ושמרח י״ל וזה כנ״ל,

 מוקה נקרא היראה דהנה כו׳. למוטדה
 מק לשון הס!רה חקח זאח כחיב וכן

 ימברך באהבחו משא״כ יטבור שלא ונבול
 כנ״ל חטא בחשש כ״כ חושש אינו פטמים

 יחברך, ודבקיחו מאהבחו להחבלבלו שלא
 לו אשר כל ומסירח המפשט׳ הוא וגס

 בלי יח׳ לו מכמו יוחר וממנהג יח׳. לו
 (נקראח) שהוא זאה, נקראח והיראה מק

 היא אהבה משא״כ ר טוב שאינו נראה
 הוא מדקדק אם במטשיו ניכר ואינו בלב

 והנס אהבחו, בלב הוא מיקר כי במצוח
 נוקבא נקראח הטיקר אינה שיראה טל

 המורה מקח זאח י״ל וזה נקראח וזאח
 הזאח המוקה אח ושמרח י״ל וזה כנ״ל,

 שאין בטח המיוחדח לזמנה סי׳ טדה, למ
 יין׳ והשגחו וכחלהבוח בדבקיח הנודם

 מימים למוטדה וזה למכמחו, שיטור שאין
כנ״ל. יום נקראח אהבחו כי ימימה,

: הטוד נשכח
כשנסחלק הוא מימים י״ל (וזה) גליון

 זה טי״ד ביראה יזהר ממנו
 פי ימימה וזה יומר, גדולה לאהבה יבא

 ה׳ המיל בחמילחה למ״ד שצריכה חיבה
 טל פירושו טיניך, בין ולזכרון בסופה,

 אהגה של מוסין שהוא ראש, החפיליןשל
 במקום כבר שכחבחי ונ׳׳ל שפרשנו, כמו

 הבורא אח זכירה מביא והאהבה אמר,
 כי בפיך ה" מורח חהיה למטן וזה ב׳׳ה,
 ה׳. חורח דבורך כל חהיה זכירה ט״י
 בם ודברח שימיה, ממורי ששמטחי כמו

חורה, דברי הכל חולין השימוח שיהיה
וזה



בא זכררז נ
 ביד כי וזה ב״ה, הבורא אהבח טי׳׳ד זזה

 האהבה, מטורר וזה כו׳. הוציאך רזזקה
אין השובים גם כוכבים שהטובדי ובשביל

זאת
שת בשלח פ־

הגה
 גר וסימן אהבה ולא יראה כ״א להם
 ממך ויראו כו׳ שמי כל וראו ט״כ צדק
 טל כחוב היה ם״כ שבראש חסילין אלו

הקדוש: כ״י הגליון
 הנה כו׳. הוציאו אשר הבצק אח ויאפו

 אדם נכרים של בצקוח איחא
 שיאכל ובלבד בפסח מהם כרסו ממלא
 שרן! כחיב דהנה באחרונה, מצה כזיח
 הנה כי בריחו, לטולם יזכיר ליראיו נחן

 הפירוש ידום יחחשב, לא ובגויס כחיב
 בשלוה, והם שמחים כשישראל ז״ל, רש״י
 וכשטיבדי הטיקר להם יש לבדם הס

 ישראל אוכלים שלוה להם יש כוכבים
 להחזיר להם יחמשב לא ובגויס ממהם,
 יח׳ שהוא ליראיו, נחן שי־ף וזה אח״כ,
 ונחן ליראיו, כוכבים הטיבדי מן שורןן
 י״ל וכן אח״כ, נכיון בלא מחנה לשון

 בצקות י״ל וזה זה, בטנין גם לגייס משגיא
 נקרא סטודה שכל השפט הוא נכרים, של

 ממלא אדם בצק, נקרא שפם ושורש לחם
 לוקחין ישראל נקראים אדם מסה׳ כריסו
 וזה ורחמים, בחסד צירכס כל מהם

 ופסח טל רש״י כפי׳ ברחמים, בפסח
 באחרונה, מצה כזיח שיאכל ובלבד וחמל,

 לשמים, כוונחו אין טתה שהוא הגס סי׳
 לבשיח פי׳ כז;ח, מזה חמשך שאמ״כ בלבד
 יונס שאמרה שאיחא כמו לבד יח׳ בה׳
 מזונוחי שיהיה רצין יהי הקב״ה לפני

 י״ל וזה כו׳. בידך ן י ומסור כזיח מרורין
 כי באחרונה׳ חשא חמץ בלא מצה כזיח

 כידוט סיפו שם טל האדם אח דן לשובה
 שאומר איחא אח״כ יחשא אם לרטה כ״א

: נשכח היוחר שם, הוא באשר הקב״ה

נסים

 שהוא טל פרפה נקרא הצדיק י״ל
 שפוטל בחפלחו שמיס כבוד מגלה
 והנה כו׳. הוא פרוט לשון נגלים

 ומקרבס הטולם אח למושב מחזיר הצדיק
 אח פרסה בשלח ויהי י״ל וזה יח׳. לו

 ולא וזה הדין, במדח נהגם ולא הטם
 האיך רק באלקים, כמו אלקים נחם

 מבוי לשין סלישחים, ארץ דרך מנהיגם
 להם להיוח הארציות דרך להם מפולש

 להיותם זה דרך הוא קרוב כי שוב, כל
 ינחם סן אלקים אמר כי יח׳. לה׳ שוב

 במדח הטם ינחם שמא (אס) פי׳ הטס,
 מלחמת הנסיון הוא מלחמה בראותם הדין

 במדח טישס ומס מצרימה, ושבו היצה׳׳ר.
 לסטולם. ומושר פרנסה ממשיך משם הדין

 וזה יאחה, זהב ומצסק בצפין שלחן כי
 כדאיחא הסבה לשין הטס את אלקים ויסב

ף ים המדבר דרך השיריס, בבטל  ס
 קאי איחא נ״ל הראשין בספר פרשנו

 ומזוני, חיי בני בה שחלויס המזל טל
 לנס כדאי שאינו הגס כי בזמחא דלא

 כללו דברים מהמזל לו להמשיך יכולים
 נמי וכן צדקה, בזכוח מס־גלים בטנינים

ף וים בחפלה, רק  שכל כדיבור נקרא ס
 אחד וככל ומסשיו סס לדיביר בא רצונו

 שאמרו כמו מששה, נקרא הדיביר גם כי
 וכן מטשה, סוס שפתיו טקימח רז״ל

 ז״ל ר׳ב מראוונא המגיד מהרב שמטתי
 כי מטשה הוה שלו הדיבור במלך כי

 ונטשה מצום רק בידם מושה אינו הוא
 דבר וכל הפס מיצאוח ה׳ והנה כן,

 פ׳ ה׳ ממשרה, פחות אינו שבקדושה
 הדיבור כי סיף לשון סיף, ים, גימ׳ יוד

הולכים הנחלים שכל המדרגות סיף הוא
ל א



לכרוז
 3הסו המדוח כל הים ■אל

 המכמה ים מוד ויש להשיב המוב יהרצון
 כי במחשבה, הבינה הוא שלמה של ים
 במכמחו מבין לההנהג ברצינו שעלה מס

 באומיוח הוא ג״כ והמחשבה כן ומחשב
 מל הנ״ל מהרב ראימי כן מאוד רוחניוח

 כי גדולוח אוחיוח רברבן ממלל פום
 מאין מאוד הרבה יומר גדול רוחניוח
 שלמה של ים נקרא מ״כ כ״כ רוחניוח

 ושלום גמור אחדוח הוא במחשבה כי
 האומיוח נקראים בדיבור משא״כ ככל

 שחב״ד מל אמה שלשים היה וע״כ בפירוש
 ומוד ממשרה כלול א׳ וכל אחדוח הוא

 ומ׳כ אחדוח, הכל כי עשרה ורוחב ■טעם
 לשם ממשיך סין» ים נקרא הנ״ל •ים

 גם הפקר שהוא המזל הוא מהמדבר
 מדבר׳ נקרא מ״כ כדאי, אינו שמכוח

 מלחמח נגד מזוינים הם אם פי׳ זממושים׳
 בני מלו סיב כל להם שיש הדל היצה״ר

כו׳: ישראל
 ובמבדומינו אנחנו מבדים כי כתיב

 דהנה י״ל כד. אלקינו סזבנו לא
 אדונים ואם כבודי אי׳ אני אב אם כמיב

 נקרא מאהבה המובד כי מוראי׳ אי׳ אני
 רז״ל שפירשו כמו אביו אח שמכבד בן
 אם ובמורא קידם, אב בכבוד שכמוב מל

 משדלמו כי יומר מכבד אמו אח כי קודם,
 כבוד הנה כו׳. יומר אומה אוהב בדברים

 כז׳. אני אב אס כחיב מ״כ מאהבה בא
 אם שכמיב כמו גמבד שייך יראה וכ•

 דהנס י״ל וזה מיראי, אי׳ אט אדונים
 המסורה במחשבחו לממלה סאדםממורר

 מי כמשל רמקיח הוא ביראה והנה
 ואינו ממנו נשמר מאוד מאדם שממירא

 ג״כ למעלה שממורר לפניו מצמו מראה
 ממורר אדרבה כן לא חלילה רחקיח
מין הנה וזה ואכבה, שפע וכל רחמים

נא זאת בשלח
ודאי שמזרא הגם והנה כו׳■. יראיו אל ה׳ והמפשטוח

 ישראל. של בחלוקן נמלבש מאהבה מבד
 לומר יש וזה הנביא בשמואל שאימא כמו

 אעפ״כ מיראה, מובדים אנחנו מבדים כי
 העלנו אלקינו מזבנו לא במבודחינו

 מלינו ויס בן למדרגה מבדוח ממדרגח
 מדי מלכי לפני ושנהי׳ פחד, ולא מסד

 : להם וקודם מהם מליונים סל ופרס
 בספר אימא דהנה כד. פרסה בשלח ויהי

 משובה ז״ל׳דלהבעל ר״מ של הישר
 ושומע ונסלאוח נסיס כקב״ה מושה

 ישוב שלא יח׳ אליו לקרבו כדי מסלמו
 וזה יח׳. הוא מקרבו ס״כ מלילה לכסלה

 ג״כ מוד וי״ל שבים, לקבל פשוטה ימינו
 לב הוא שהבמ״ח משים אמר במנין
 לו מסיימין לטהר הבא כי ונדכה, נשבר
 שעבר מה לי וניכר ממגלה לשוב והבא

 שישוב *כדי העבירוה גודל לו ומחגלה
 מסיה ושלא עצמו ייאש שלא ומשום כראוי

 אכבה השמים מן לו מראין עצבוה לו
 כמשיבה י״ל והנה רחמים, יה׳ לו ונומן
 השב כי הוא ע סר! לשין פרעה נקרא

 והעבירוה המשובה דרכי יומר לו נמגלה
 פרעה נקרא היצה״ר נמי וי״ל שעבר,

 הוא כי מממש־ו העם אח מפריעו לשון
 י״ל ימ׳.וזס רצינו מעשוח ומבטל מבלבל

 האברים י״ל המם, אח פרעה בשלח ויהי
 דל שפירשו וכמו סיצה״ר, חמח מלהיוח
 דמ׳׳ח כס קדוש מחניך והיה על בזוהר

 כ״א בדין סי׳ אלקי׳ נחם ולא שייסין,
 להם מפולש להיוח סלשמים ארץ דרך

 לרצונו זה עי״ד הוא קרוב כי הארציוח,
 אם העם ינחם סן אלקיס אמר כי יח׳.

 בראומס אלקים הנקרא הדין עס״י ימנהגו
 סשומ וגם וכנ״ל, מצרימה ושבו מלחמה

 ב־׳ה הבורא נהגם לא אלקיס נחם ולא
הדינין על ,מרומז סלשמים ארץ דרך

כידוע



ב ת] נ כ שלח ז ת ב א ז
רצונ^ לצורך הוא מושר גס זס גדרן וסנה סגם סוא. קרוג כי ז״ל; מהאר״י דוס כ

 אמר כי נסיון״ טש״י יוסר קרוב שהיה
 ויסב כו׳. ושבו מלחמה בראוחס כו׳

 רב מה כחיב דהנה הסס׳ אח אלקיס
 ומה הצשון ונווב ליראיך צשנח אשר נויבך
 דהנה בצסין׳ שלמן איחא וגס צשון, לשון

 אח ברא ב״ה הבורא יבנה. מסד פולס
 אס אך לברואיו, להסיב כדי הפולמוח

 צמצום שום בלי ואורו טובו מששימ היה
 היה ולא לסבול לטולמוח אפשר היה לא

 להשפיפ הפוסל אל מכח בא הכוונה
 בא פי״ד הגדול אורו יח׳ צמצם פ״כ

 מאורו, ולהנוח לסביל היכולח בדרך האור
 הוא פ״כ יפקב, ושורש הרחמים הוא וזה

 אברהה, הוא והשורש שבאבוח, מגמר
 וטפל חסד לצורך ג״כ הדין זה לסי והנה

 נולד וממנו המסד וחולדח החסד אל
 בן יצחק חולדח ואלה וזה הרחמים,

 הפיקר והנה כו׳. הוליד אברהם אברהם
 נהמא יהיה ולא יח'. רצינו משוח הוא
 צריך לזה אך הטיבה, פיקר וזה פא דכס
 פבדוח הוא היצה״ר גם יחב׳ שיצר מה

 אדרבה אליו לשמופ שלא ב״ס כבורא
 נאמן לבבו להיוח היצה׳׳ט חמה להכניפהו

 להפיקר צורך היצה״ר זה לפי והנה לפניו,
 הפיקר כוא בימין היצה״ט שורש פ״כ

 כמפל בשמאל שירשו והיצה״ר למשל באדם
 להיצס״ט היצה״ר שמשמגד מי והנה באדם,
 לכיוח ככשורש ככל שיהיה כן מפורר

 הפיקר שהוא לכמסד וטפל משופבד הדין
 שהביא כן שפסל הצפין טוב וזה כנ״ל,
 הדינין נמחקין ממילא הימין חמח כצפון
 נמי וכן זה משורש חפנוג לו ויש פי״ד

 צורך הפיקר וכנה פוני. י היצה״ר נקרא
 אפשר שאי מפני אך למיוח להאדם הוא
 טפל והוא להם נמי צריכין מזוני בלא

בצפון. שלמן איחא פ״כ כנ״ל הוא להמיים

 ולכבוד הלב, הרחבה מחוך לפביד יח׳
 נאס כו׳ והמושר הנוי כדאיחא שמים,

 יאחה זהב מצפון כחיב פ״כ כו׳ לצדיקים
 מפל, וזה פיקר זה וימין צפון ס׳יש

 שהוא בשורשו הדין להמחיק אפשר ובדרך
 להטיב רק הוא והדין להמסד, מפל,

 המן בא זה ובדרך כנ״ל, הצמצום דהיינו
 ממנצפך ראשונוח אוחיוח שני מגבורוס הוא

 הפס אח אלקיס ויסב י״ל וזה כידופ,
 הקשה הדין המחיק פי׳ הםיבו, לשון
 דרך וקאמר זה, מי״ד אוחם זן והיה

 הנמלים כל כחיב סון!דהנה ים המדבר
 4הור החכמה ים יש כי הים, אל הולכים

 מן כי פשרה) היה (ס״כ שלמה של ים
 להיוה ונפסק בא אחידפ דלא הנפלם

 להטיב כמו במדוח להחנהג למפוין סיבה
 ב^ כן להחנהג שמסבב ומהסיבה
 האיך ויודט ומחשב מבין שבמכמחו

 שהו^ לשנוא ומה לאהוב ומה יחנהג
 שחהיה ומה ורצינו מחפצו ההיפוך

 כן דוקא להחנהג לזה וינצח הפארחו
 כפיפג אל מכח המדוח ויביא לזה ויודה

 מ־ביס ולדברים ולהשפיט להטיב המפשה
 אל הולכים כנמלים כל וזה זה בפנין

 נ״ל הקידם וספר כמחשבה הוא כים
 נקרא המחשבה גם מדוט שם מבואר

 בא כן להחנהג ורצינו מפצו שכפי ים,
 ליישר האיך ומושב ומבין לממשבחו

 זה בפנין והמפושים הפנין לזה מדוחיו
 ושכל וסון£ קץ לשין 6סן ים נקרא

 וסנה הים. אל באים ממווחיו הנמלים
 נקרא ומזוני מיי בני בו החלויס המזל
 הבא לכל הפקר כמו שהוא סל מדבר
 בזכוחא לא כי להמשיך משם ומשיג
 שאינו הגם ופרושו במזלא. כ״א חליא
משם להמשיך ג״כיכול זכוח, פי״ד כדאי

כי



זכרוז
 יועיל לא שוכוח הכוונה אין ודאי :י
 המאררים במים הולה זכוח מצינו הלא בי

 שכחוב כמו חיי גירם הצדקה זכוח וכן
 וכן מקימוח בכמה וכן לחיים, צדקה ק

 מעשר זכוח וכן לילד מועיל א״י וכוח
 צדיק ראיחי לא וכן להחעשר מועיל
 דרך י״ל וזה ומזוני״ פרנסה לו יש נעזב

 משם סין£ ים אל כנ״ל, המזל המדבר
 עלו וחמושים העם, אח והזין הסיב

 שכבר הנס ידוע דהנה כו׳ ישראל בני
 נפחח שכבר כיון עוד לעוררו נקל נעשה
 נחחי פרשנו וכן כידוע״ זה על השער
 פי׳ חחחיך״ וסבא כוש מצרים כפרך
 חהיה עחה וגם כן עשיחי כבר הלא

 וחמושים י״ל וזה חחחיך״ וסבא מש כן
 מארץ ישראל בני מלו מזוינים פי׳

 להנצל מזוינים הם נס שבאיחו מצרים,
אז; כמו וכו׳ שונא מכל

 לכו כחיב דהנה כו׳״ לכם ילחם ה׳
 המוכיחים דהנה י״ל בלחמי, לחמו

 שום יעוררו ושלא מקטרגים כמו הם
 האמה עליהם ולא העם על לא וין

 אדרבה כן אינו לשמים שכוונחו מי :וא
 בעולם חוכמה דאיכא בזמן רז״ל אמרו
 שמצער דין כמו נקרא בזה שלום איכא

 היצה״ר עם מלחמה ועושה העולם אח
 ע״כ למעלה דין אין למטה דין יש ואס

 לחמו לכו י״ל זה בעולם, שלום איכא
 לכבוד העולם אח להוכיח הוא בלחמי
 מזיגה לשון מסכחי ביין ושחו שמים

 המחקח מרומז הוא במים היין אח
 שעליכם. הדינין נמחקין יהיו פי׳ סדין
 דרך ובאיזה ממיל לכו פשוט י׳׳ל ועוד

 חזכרו חורס לימוד סוא לחמו אומר
 אלקים דברי רח ח שהוא חזכרו בלחמי
 עי״ד ואסבס ביראה שחלמדו כדי חיים

הולכים: וחקרו חיל אל מחיל מלכו ס5

שלח נג זאת ב
 ואחם לכם ילחם ס׳ כאן י״ל והנה

 לב כמו כן חמשבו סי׳ חחרישון
 כו׳ יעשה יראיו רצון שכחוב וכמו מורש

נשכח: והמוחר

יתרו פרשת

 טעם הפסוק כפל למס נשאלתי
 דהנס י׳׳ל סשס. בני שמוח

 לסקנוח משס עם סחנס שיחרו איחא
 ר׳ סרב פי׳ ידוע לע״ג. ראשון בן לו

 י׳׳ל פשוטו לפי אך ז״ל אלשיך משה
 והשני גרשון סראשין שם קרא שט״כ

 כי ראוי״ סיס לסיפך ולכאורה אליטזר
 פרעה מחרב שהצילו סנס לפרסם קודם

 שהסכים על סחנצלוח שזס י״ל אך
 לו סיס ולא כו׳ סייחי גר אמר לחנאו,
 וכמו אשס, לו ליחן רצה לא כי ברירה״
 דרממנא כבשי בהדי לחזקי׳ ישעי׳ שאמר

 יצא אעפ״כ אך כן נמי כאן וכן כו׳
 זס השיג י״ל ומשה כידוע יסונחן ממנו

 ואח״כ כנ׳׳ל גרשון בשמו עצמו וסחנצל
 ונפל עוזר שכשל ידוע וסנה סנס הזכיר
 יזיק לא להחגייר שב יחרו אם עזור
 למס לסקשוח ואין ממנו שבא חנאו
 כיא כוונחו סיה שלא הואיל יסונחן חטא

 שב סיס לא ואם ממון ובשביל לפנים
 י״ל וזס רשעים. כמס חלילה סיס יחרו

 בכל עמו משס שישחדל שלח שיחרו
 בגין צא שאמר וכמו לגיירו סחאמצוח

 שני בגין צא בגינה לאו ואם אשחך
 עובד בח לו סיס דסנס כן י״ל בניס״

 ואם יסודי בח חסיס ישיב ואם כוכבים
 צא באמח כאשר עמס לדור רוצה אינו
 למפרע יהודי בח היא כ״א בני׳ שני בגין

 שהזכירו נמי י״ל וכן יוחר טובים בנים
לגיירו ויראה חנאו שיזכור כן בניו שמוח

כראוי



זכררז נד
 חלציו ויוצאי בנו ויהיה מהרה כראוי
 יש השני שבבן ידופג והנה כנ״ל. מובים

 שפג״ג כולם״ וכן הראשון בן משורש בו
 אחיך לרבוח כו׳ אביך אח מכבד מרבינן
 להזכיר כניל השני שם הזכיר וזה הגדול

 :ג״כ להשני כניב ושחהי׳ הסנאי
ש ר ד  משה האלהים. אל טלה ומשה מ

 וזכוח במנן וירד בטנן טלה
 מובן אינו טמו״ ויורדם טולה אבוס

 דהנה נחסרש יח׳ אל ובטזרח לכאורה״
 ויהי איטצך בקולי שמט ומחה כחיב

 טמך אלקים ויהי זה כו׳. טמך אלקים
 רש״י וסי׳ בסשיטוח״ כלל מובן אינו
 אלקים וצוך אמ״כ כחיב וזה ידוט

 ומיוסר אמר לשון הוא כאן משא׳׳כ
 סרשנו דהנה ונראה זה טל מובן <ואינו

 כן כי אונס אין כדח והשחי׳ ססוק טל
 רצונו של היסוד י׳׳ל כו׳. המלך יסד
 שלא לטבור ולא סחורה אח לקיים יס׳

 אחו ס׳ ואז נכנט לסיוח הוא לסכשל
 אינו וממילא רוח״ ושסל דכא אח כי

 וזה אליו לגשח וסספ״א סיצס׳ר יכול
ממנו שחי׳ אבן לשון כדח וסשחי׳
 ממנו ושח' השחוס לשון טולם סושחח
 כדח. היםוד, וסשחי׳ וזה טולם הושחס
 צריך סי׳ אונס, אין סחורה״ אח לקיים
 אשא וזה אי*״ מדרגח להשיג טצמו לאנס
 יצס״ר מיני כמס הוא הסרים, אל מיני

כניטס הוא מאין וקאמר סר הנקרא
 ס׳ מטם טזרי קאמר כיצד טזרי יבוא

 וקאמר ס׳ טם אני זה טייד כי כוי
 כל מל ביס המלך יסד כן כי מטם

 רב שלח בזוהר שאיחא וכמו ביחו רב
 סי׳ הוא דזטיר מאן אמר) מחיבחא

 וכמו בסיניו, ושסל זמיר הוא בטצמו
 ראיחי, ססוך מולם בגמרא גם שאיחא
שם גם כן כאן דחשיבי כי אנן וקאמר

זאתיתרו
 בטצמם הלא משובים שהיו שהגם משוס

 כן כי וזה ושסלים זטירים היו ובדטחם
 רב לסיוח ביחו רב כל טל המלך יסד

 כרצון לטשוח סטם טוד וסי׳ כנ״ל בביחו
 להמשיך צריך הצדיק דסנס ואיש איש

 סוא בדטחו אס וסנס לסטולס שסט
 ג״כ טרכו לסי כן ממשיך ונכנט״ שסל

 טי״ד שהוא כמו לגדולים וכן לשסלים
 יוחר להטיב הבורא מסן וזה גדול זה

 וזה הוא״ ,אסד pR כי שאסשר מס
 גס י׳׳ל וזה ואיש״ איש כרצון לטשוח

 סיס יהרו דודאי כוי. בקולי שמט כאן
 כומר קודם סיס שהוא טרכו״ וידט מכם
 הגדולה חלה משה מוחן איחא וכן לט״ג,

 ט״כ לו צייח משה יהיה סאיך במשה
 טי״ד חרויח איטצך בקולי שמט אמר

 שחחנסג מייד טמך אלקים ויהי זה
 דסנס המדרש י״ל וזה כנ״ל, בשסלוח

 וכן משוך לשון וקיס קבל הוי איחא
 וסיס ושסל, משוך לשון כן י״ל טנן

 אצ משה ויטל יכחוב לסמדרש קשה
 וימן״ וימנו ויסטו שכחוב כמו סאלסים

 בהכנמס! סי׳ בטנן טלס משס סי׳ לזס
 וזה אלקים אצל סיס שכבר הירידה וגם

 מניו משס שסיס בשביל ומשס כחיב
 וקשס סאלקים״ אל טלה האדם מכל

 הלא בטיניו״ שסל לסיוח אסשר סאיך
 אל לטלוס זו מדרגה לו היה מדוט

 טולס אבוח זכוח אמר לזה סאלקים׳
 אבוס״ בזכוח חולה סיס כי טמו ויורדח

:וק״ל אבוח זכוחו] צ״ל6 זכוח(נ׳ מצד לא

משפטים פרשת

כו׳. לישראל ומשסטיו מוקיו כחיב הנה
שמים״ יראה נקראים חוקיו י״ל

מוק האדם לו טושס היראה שטי״ד
וגבול



נה זאת משפ^ם זכרון
ישראל למי וזה אגדה, לשון אהצה היא וגס למשוח, שלא ומה למשוח מה וגבול
 חוקים נקרא פ״כ מטס מרגיש שאינו
 שמצמצם חקיקה ולשון וגבול, חוק לשון

 ב״ה, הבורא יראה בשביל מטניניו טצמו
 מטס לו שיש משפט נקרא אהבה משא״ה

 כוכבים בטובדי והנה שלו, בהטבדוח
 הוא כוכבים, טובד חסיד יזדמן אס גם

 ירא כחיב באיוב גס וכמו לבד, מראה
 ומשפטיו חוקיו וזה וחשכח, ודוק אלקים,
 יש אפי׳ גוי, לכל כן טשה לא לישראל

 ידטום, בל ומשפטים חוק לפטם להם
 משים אשר המשפטים ואלה י״ל וזה

 וזה כוכבים, טובדי לפני ולא לפניהם/
 להיוח פי׳ לאכול ומוכן טרוך כשלחן י״ל

בטבדוח: טטם
 כוי ליסקב דבריו מגיד כחיב דהגה

 קשה כו׳, גוי לכל כי טשה לא
 ולמה גוי לכל זה טשה לא בקיצור יכמוב

 טל קאי הלא ידטום בל ומשפטים סוד
 ן! ומהם גוי לכל כן טשה לא הכל

 גם ידטוס, בל משפטים רק משמט
 בקיציר אך זה, לכמוב היה כן הלשון
 יפקב לביח חאמר כס כמיב דהנה
 וי״ל רז״ל, פי׳ ירוט ישראג, לבני ומגיד

 ה׳ אח לטבוד מדרגה יש דכנה טוד
 בטוצדי גם נפש לכל שוס וזה ביראה יח׳

 והאלקים כמיב וזה כן, אפשר כוכבים
 הטשי׳/ כל כולל מלפניו, שייראו טשס

 אטפ״כ אך גויס, טל אלקים מלך וזה
 טובד ודאי יראה, ואיח יראה איח

 פליונס יראה להשיג יכול אינו כוכבים
 שהוא מי והנה חחמונה, יראה כ״א

 משא״כ היראה, לו די קטנה במדרגה
 וזה באהבה, לטבוד טיב ראוים לצדיקים

 הוא כה יטקב, לביח מאמר כה י״ל
 דיחודא אמון כ״ה טוד י״ל כה יראה,

ומגיד היא, אחח והיראה אמונה הוא

 קשה, לשון דבור נקרא היראה והנס
 בטטם משפט כמו משפט נקרא ואכבה
 ויש בטבדוח טטם לו יש כי הדבר,

 להטולס שפט להמשיך צדיק צריך כי טוד
 חוקו, למס הטריפני כמו מק נקרא
 וזס לנטרוחיה וחוק לבימה טרן) וחמן

 היא שלו היראה ליטקב, דבריו מגיד י״ל
 משא״ב ליטקב דבריו וזה טליונה יראה

 שפע להמשיך כח חוקיו נוחן לישראל
 משפע^ טין וזה אהבה היא משפטיו וגם

 לא אומר ולזה אברכם טל ז״ל פרשו
 בטובדי שגס הגס פי׳ גוי. לכל כן טשה

 כן לא יראה, להס להיוח אפשר כוכבים
 כ״א להם אין כי כנ״ל לישראל כמו הוא

 כלל, ידסום בל ומשפטים הממונה יראה
 לפניהם, משים אשר המשפטים ואלה וזה

 :כוכבים טובדי לפני ולא
 6הד כנושה, לו מסיה לא במדרש

 מונן ה׳ מלוה דכמיב הוא
 טבד טד היכן טד לו, ישלם וגמולו דל

 דקדוק דיש י״ל כביכול, מלוה לאיש לוס
 ה׳ מלוה הה״ד פי׳ ט״כ מיוחר הוא לו

 כנושה. מסיה לא להטני פי׳ דל, מונן
 מסד מסן הוא כי כביכול, לה׳ משא״כ

 בדטחו חקין£ אדס להיוח בזה רוצה
 רחמים, ולהמשיך גזירוח ולבטל להמפלל

 להקג״ס משא״כ כנושה, לו חהיה לא וזה
:כנ״ל כביכול

 ה׳ ביח מביא אדמהך בכורי ראשית
כו׳. גדי מבשל לא אלהיך

 מוסר, שבט בספ׳ר נ״ל אימא דהנה
 טניני קודם מלא בפה האדם לומר
 וכדומה ושמיה אכילס כמו הזה טולם

 לאכול מוכן הליני מלא בפה לומר לו
 מצומו ולקיים אל לרצין כח לי להיוח
מאד נפשך ושמור לך השמר שצווני

ואכלח



זאת משפטים זכרון נר
ס וכיוצא כו׳ ושבפח ואכלה אין דאי׳ י״ל השמור. המצוח חג את בשאר וכן ס
 מצוה לדבר ואפי׳ כמחלוקה קשה בחובה שאיהא וכמו גשמיוה, סכיני

השמור, המציה חג אח וזה להחקונונו אין יאמר לסחורה כשנוסס וכן הלבבוח,
לחגא. יחוגו לשין ומג ומצה ריב לשון להיוח לסחורה גוסס הריני מלא בפה

 ״ל4הארי בכהבי איהא דהנה סיד וי״ל לימוד שכר לשלם השי״ח לכבוד ממון לי
 יחמא. שלא מיבסח חמץ ממשהו הנזהר מוסקים חכמים הלמידי בני להיוח בני,

שאינו באדם מיירי כ״א בחירה יש ודאי להשיא וכן שמים לשם ובמצוח בחורה
י״ל וזה לחוסלח, לו הוא ליחמא רוצה וליחן השבח אח ולכבד לח׳׳ח. במחי

:מליחסא השנה כל השמור המציח חג אח מקשר ובזה בזה, וכיוצא ומסשר צדקיח
 הנאוח אח״כ שבא והגם יח׳ בו מסקיו
 היה והסיקר במחשבה רק זה גשמיוח

 אחר הולך הכל וכן ודבור במחשבה
וסיוס מזר זה מי״ד לו ויש •כמחחיל,

 אוחו חבסל ושלא לשמים כוינחו להיוח
ראשיה י״ל וזה יח׳. מדבקיחו סנהגיחו

שת תרומה פי

 מל בחיי רבינו בספר איחא הנה
 איני כו׳. אחיו אל איש ופניהם

ומשיח כחיב דהנה י״ל סחה, זוכר
שלומד הגס האדם כי מסור, זהב כפירח המחשבה הוא הראשיח פי׳ אדמהך בכירי
קידש, ארון ונסשה חורה בו ויש חורה לגמר מחשבחו שבא י״ל דביר הוא בכורי

למיין משובה הרהור לו להיוח צריך ה׳ ביח הביא הגשמיוח של אדמחך
שיחכפרו סליהם ולשוב במפשיו ולפשפש והפלה בחורה מוסק כשהוא אך אלקיך,

ודין בהיראה מרומז זהב כפורח וזה לו, בשמח גם כ׳׳א לבד זה מל יסמוך לא
וקאמר ומדקדק, שצמו סל שמחמיר והנס ורחימו, דחילו לו חהיה ממשה

בלא מהורה היראה להיוח מסור זהב נקראה להחנהג חושב שהוא כמחשבה
שחורה מרה או אחרה יראה סיג שום היה ואם החנהגוח, של ושורש אם

קאי זהב כרובים שנים ומשיח כו׳ ר״ל המחשבה סל והפלה בחורה סומך
ברורים הס אס שלו ויראה האהבה מל גומר יחיד לשם שאמר ודביריו ראשונה

חינוק, כמו ב״ה להבירא בהם הוא כמו בישול נקרא והגמר בזה, הדבר
אמו מלי כגמול מ״ה דוד שאמר וכמו הוא גדי הבשל לא וזה החבואה, בישול

ממים פ השני (וי״ל נפשי. מלי כגמול חפלה הן חורה הן שיגיד הגדה לשון
שנים וזס דו׳׳ק). ויראה האהבה מל שחשב השורש של אמו בחלב הגמור לא

לבדה האהבה להיוח חינוק כמו כרובים, לשין בחלב כן מהנהג למה קודם ואמר
ביחד דוקא לא כן לבדה והיראה כן בשמחי,מסשה פשוסכ״א וכן ומימב חלב
חזק חהיה פי׳ איחס, חמשה מקשה כמו ורחימו ודחילו לשמים יחשוב נמי

מסס להמבירך הניח שלא בהם וקשה אמו לחלב צריך ואינו שנגמל ילד למשל
משני שבסולם. וצד ואופן דרך בשום לקמן ומיין ודו״ק. לבדו אוכל כ׳׳א

 זה פסיק מל השא בפ׳ הש״י במזרח
 איני וסוד פי, מוד נמי שם שכחוב

כראוי: זוכר

 והפשפוש שיבה ח שמה הכפירה קציח
 האהבה מהם לך המשך במסשים
הכרובים ויהיו מיבים, הס ממילא והיראה

פורשי



ן רו כ תרומה ז
 כחיב סמציה דסנס סי׳ למפלס, כגסי׳ סורשי

 שכגסח ט( יונס וכנפי כנסים כקראים
שסם ומצוח אמחילא ליונס ישראל
וזס לטילא, סורמים ורמימו בדמילו

 למפלס כנסים סירשי סכרובים ^יסיו
 טל דסנס סכסירח טל בכנסיסם סוככי׳

 משרונוח לו שמוצא ידי וטל סחשוכס ידי
 ולפאר ולשכח לסחרומם קשס במטט
וזס בסממס, כראוי סכל יוצר ליוצרנו

 וזס לקלוסה סכל ברא כי סטיקר ״הוא
טל בכנסיסם סיככיס סכרוביס ויסיו

 בדמילו סמציח שיטשס שטי״ד הכפור׳
 גדולס וחבפרס קדישס לו חמשך זרמימו
 כל טל וזס וסטבירוח. סמסרון וישכח

 אל איש וסניהס ס>3אס חכסס השפיס
 ופני יח׳ פניו שיסיו יפסול פי׳ אחיו,
 כי אחיו, אל איש חמיד ישראל כנסח

 מיין חמיד מטלין צדיקים כשיש סנס
 כנסח של וסצטרכוח סחשוקס כוקבין
 ט־בים, סמטשיס וכן יח׳ אליו ישראל

 בסם רוח קורח ב״ס לסבורא ויש
 צרכס. כצ ישראל נכנסה חמיד ומשסיט

 בלב ואסבס חשוקס חיכן£ בא ואח״כ
 ומטליס וחוזרים יח־, לס׳ ישראל כנסח

 טיב ומס חמיד, חלילס וחוזרים מ״נ
 וסנס יחד, גס אחים שבח נסים ומס

 ישראל כנסח ט״כ נוקבא, נקרא המקבל
 מקבל כשסקב׳׳ס אך אשה, נקראח

 נמי נקראים מכנ״י, רוח נחח חמיד
 ופניסס וזס יח׳ לו חטניג משפיט דכר
 סנ״ל בספר אומר י״ל וזס אחיו אל איש

 פי׳ לממס, ומיניו סרב לפני גחלמיד
 סוס רבו אח שמחכים טוב מלמיד

של וטיניו לסרב ומשפיס רב נמי הוא
:לסחלמיד סרב

שת תצוה פ־
דסנס כי׳. בד מכנסי לסס וטשס ^י״ל

נז זאת
 ביחס יחידים מושיב אלקיס

 לזוגם קשס זיווגים טל רז״ל פרשו כו'
 יחידים מישיב וזס סיך ים כקריטח

 י׳׳ל וזס ביחד׳ יחידים לזווג סוא ביחס
 לסס וסשס זווגיס, שחסיס לפטול חראס
 כנ׳׳ל, ביחס סיחידיס להכניס בד מכנסי
 לשון בד, ביחס. להכניס לשין ומכנסי

 סבדיס טל חרב רז״ל שאמרו כמו לבד
 וחפטול חטשס וזס בבד, שסוסקיס

 זנוח, חסים שלא טרום בשר לכסיח
 בריח פיגמיס שאינם לצדיקים סן וחפטול

 טיפס ששמר ט״ס אבינו יטקב כמו
 טבירוח, בטלי אפילו טוד וסן ראשונה,

 במחניו, כחו שכחוב כמו ממחניס וזה
 יהיו סמדרגוח סיך הוא ירכיס וטד

 לסיוח לסדריכס חראס י״ל טוד הזיווגים
 ולפשפש בדרכיהם לסיין החבידדוח להס

 בד, מכנסי לסם וסשס וזה במטשיסס
 בשר לכסוח בהחבודדוח אוחס להכניס

 מבשר, שבא טונוח טל שישובו טרום,
 לקטנים וסן חזק, שכחם לגדולים הן

: זה טיב
 לפיו יהיה שפה בחוכו ראשו פי וה*ה

 מאד הרצוי׳ הטבידס דסנס סביב
 לגלוח שלא וטכ״פ האפשר כל סצנס הוא

 לשמה, של סימן והוא סטיבים, מטשיו
 החפץ האיש מי שכחוב מס ידוט וסנה
 מטבירוח הוא מרט, לשונך נציר כו׳ חיים
 וריבוי ושקר ורכילוח הרס לשין כמו

 מרט וזה כו׳, כידוט סאשס טס שיחס
 רט שאינו אן£ מרמס. מדבר ושפחיך

 מדבר וזה למדרגה, מדרגה פי׳ כ״כ׳
 ומזס בלב, ואחד בפס אחד הוא מרמה

 ואח״כ מרס סיר אח״כ לסזסר יבא
 הוא אהבה ומזה יראס, סוא טוב טשס
 בקש וזה טובוח מדוס גס אח״כ טשס
 שלא גס הוא ורדפהו, יוחר ואח׳׳כ שלום

מנצירוס בא וזה רז״ל, כמאמר במקימך
לשינו



זפרוז נח
 בדבור״ למעט טוב פשוט גס כי לשונו״

 י6 דברים מרבה דס6ש זמן כל כי
 מחישב אינו כי לחשובה״ לבא אפשר
 מחריש הוא אס משא׳־כ כלל״ בדטחו
 ולשוב לזכור יכול ומחבונן מחישב לדטח

 שצריך מה מל ולהממרט בטיב להחנהג
 בחוכו ראשו פ• והיה כאן י״ל זה וממין

 פי וי״ל מובן אינו ראשו דקדוק יש כי
 ממבדוח יגלה שלא בחוכו יהיה ראשו

 הבורא מבודוח היא ראשו פי והוא שלו
 לפיו״ יהיה שפה יגלה״ שלא בחוכו יהיה
 פי נקרא שלא גשמיוח ממניני הוא

 סביב, כפה לו יהיה פיו כ״א ראשו
 ויהיה חומוס שסי לו יש שארז״ל כמו

 הגשמיוס בדבוריו להיוח אורג ממשה
 ממשה וזה לנו> כידומ לרומניוס כוונה ג״כ

 מנין מוד בדבוריו אריג שיהיה אורג
 ממוז פי׳ לו> יהיה החרא כסי לשמים״
 בו דבוק לכיוס זה מי״ד לו ומחסה

 :יס׳ משורשו זה ידי מל יקרמ לא וזה יס׳>
 בפני אסכם להמלוס בקיציר במדרש

 לכס שהארמי כמו לי שסאירו
 מאירין ישראל שיאמרו כו׳״ אחכם להמלוח

 אמורה כבר דהנה לכל״ שמאיר למי
 שובו אמר ב״ה שהבורא פטמים כמס
 השיבנו אומרים ואנו אליכם״ ואשובה אלי
 הלא וטוד ינצח״ ומי ונשובה. אליך ס'

 ושניהם הקודש רוח כס הפסוקים שני
 אנו כך האמס אך הוא״ והאיך יסקיימו

 כן כממוררוס ב״ה כבורא יחן מספלליס
 וישוב אליו שביס אנו שנהיה ברחמיו

 שנשוב באופן אליך ה׳ השיבנו וזה אלינו
 לצדיקים ימזור כי יכיל, הכג הוא כי אנו

 אכבסו להגדיל נפלאוסיו לפסול דור שבכל
 והנה מאהבה זה מי״ד לשוב ישראל בלב

 בלא ב״ס כבורא מאס הי׳ במצרים ידוט
בחפזון אוסנו המלה כ״א כחמוררוס

זאת תצוה
 שחכיס־ וכדי פסח״ בליל מניונה למדרגה
כו׳. ויחנו וישובו אח״כ אמר ממצמנו

 במג באים שאנו מד הספירה והוא
 ונסקיים בינה שמרי למ״ט השבומוח

 בא כי אליכם. ואשובה אלי שובו בזה
 ונחיחד כטליוניס שמיס משמי כקב״ס

 ההורס. לנו ונסן ישראל כנסס מס
 נפלאוס אראנו ממצרים צאסינו כמו וכנס

 לא אך סיימסא יס׳ ממנו גס יהיה ג״כ
 כי אשם ידוס והנה סלכו. במפזון
 ממוררס ישראל כנסה אס וילדה נזריס
 אך דכר. חדש שיר הוא זכר״ ילדה
 יבסול זכריס בניו להיוח הרוצה איסא
 סיוס ויסן כבורא ימזור כי כנ״ל, וישנס
 סזרים כי אשה ויהיה קודס״ אנו שנשוב
 חדש שיר הגאולה יהיה זכר״ וילדה
שהארס׳ כמו שהאירו י״ל וזה דכר״
 האירו בסמלה במצרים פי׳ קודם לכס
 בנר למטה נוקבין מיין לפורר אסס
 כיכביס סמובדי ויאמרו אור, וסורס מצום

 אנו פי׳ לכל, שמאיר למי מאירין ישראל
 יס׳ לו מ״ן שממוררין זה כגורמים

 וזה הפולמוס לכל ולהשפיע לכל להאיר
 אליך ויקמו ישראל בני אל דבר י״ל

:מ״ן מפוררים הס יהיו סי׳ זך זיס שמן

שמלים לפרשת

 משמימין באדר בא׳ ׳)3 דןז (שהליס
 ומל השקלים מל

 בין אין איסא דסנס י״ל כר. הכלאים
 קריאס אלא שני לאדר ראשון אדר

 למנין הא לאביונים ומחנוח המגילה
 דהנס י״ל שווין״ וזה זה פרשיוח סדר

 להיוח ורוצה בחשובה שב שהוא האדם
 הוא כראוי סמבר מל ומסמרט צדיק
ברוקח ואי׳ זה, ממין מאד בדמסו מזק

אין



לפרשת זכרון
 מל ומקגל צחחלחו כססידוח חוזק ין6

 להחנסג בדטחו וגומר נדרים ונודר מצמו
 שנחלש יש ח״כ6ו מומיל היוחר באופן
 מסיימין למסר כבא אך החגמרה ממט

 וכנה כחמוררוח לו וגא חחר שאח״ה לו
 לו ומושה מאד קשה הוא השני כן גס

 החבמרה קודם נחלש האיך סימן
 לאחרים ללמד יכול וגס מזה, שיזהר

 כבר ובגקיאוח הדמח בישוב שהוא כיון
 הוא ראשון אדר בין אין י״ל וזה בזה;
 לשון ואדר כנ״ל. החסידוח של חוזק
 בראשון שגם השני לאדר ראשין חיזק
 הכבוד כסא מד מגמח והוא טוב, הוא

ק כי ג  יח׳. גו המרירוח בגודל מצמו מו
 הוא ואח״כ ובהמלס כלל בדרך הוא אך

 קריאח אלא וזה גסימנין מגולה יוחר
 ימוט שלא מובטח הוא שכבר המגילה

 המגילה בקריאח כמו משונאיו ונושט
 וגס ניצולים, ואנו השונאים שנאבדו מל

 בדרך ולא רחוב דרך גילוי לשון מגילה
 מחנוח וגס בבקיאר. כ*א לגד כלל

 טיבה. דרך להודימם יכול כי לאביונים
 הא וקאמר המיקריח כמחנה הוא וזה

 מדרך לפרוש פי׳ פרשיוח. סדר למנין
 כי שווים וזה זה חיים, לדרך המיח

 יח׳ בה׳ מקושר נמשה בראשונה גס
 בגלוי: השני בפמם וכן מסט״א ופרוש
 חמיד שהם גדולים צדיקים יש ודנה

 בלגס גומר בראשונה, כמו
 בראשונה. כמו יח׳ לה׳ גדול החלהגוח

 ובכל מיל. אל ממיל הולכים שהם וזה
 לו ומר כפגם גודל יוחר מרגיש פמם
 מבטן גומי שאחה יח׳. רצונו מברח יוחר

 נגדו, נחשב שאין המילוח כל מלח כו׳
 וקדושחס מליונים ברואיו נגד ואפילו

 רגמ אפי׳ מנימה בלא ומחמדה הגדולה
טובוח לו הבורא גומל אמפ״כ כמימרא.

נט־ זאת שהלים
 לה׳ האדם שמחקרב מס וכל שימור בלי
 והטובות יח׳ רוממוחו יוחר משיג יח׳

 יוס״כ טליהס שהחודה מבירוח ומל שגמל,
 אם להבא מליהס ומחודה מיזר שמגר

 חחמדש י״ל זזה מאד. מהם מחבייש הוא
 קדשי. מממון נמור לשון נמוריכי. כנשר
 ראשון החפוררוח פי׳ ונימור. מוזר ולשון
 כנשר חחמדש ואחה מאד. גדול הוא

 כממט. ורגמ מח בכל החמוררוח נמוריכי.
 כי זקנים. מל דוקא קאי לא ודאי כי

 ישראל לכל ושייך הוא הקודש רוח דברי
 במי באדר בא׳ י״ל זזה ולילידיס. לזקנים

 גומר שחמיד בהמוזק באדר אמד שהוא
 דהנה השקלים. מל משמימין החשובה. בו
 לשמים שהוא לאדם שנראה מנינים יש

 כן. ואין חטא שאין נראה וכן כן. ואין
 נוחן הנ״ל הצדיק אך שקול. הדבר ט
 האמח. ומשיג קדושה רוח הקב״ה בו

 לשקול שאפשר השקלים. מל משמימין וזה
 שהוא מי הכלאים. ומל וכן. כן גדמחו

 דק. חמרובוח בו ויש הישר בדרך הולך
 אה קורים בו משר בחמשה כלאים. וזה

 מליונה במדרגה כשהוא סי׳ המגילה.
 החסלה. וגשמח קידש בשבח כמו יוסר

 וזס (בו). ולילה ביום במחים נמי וכן
 נשמה במינוח ממשה בו pש בחמשה

 הקדושה מל מפר וזה בשלימוה שלו
 ממשר שהם ומל מפשר׳ פמוחה שאינה

 במה בכרכין. המגילה אח קורים ססירו׳.
 מל הקב״ה להם מוזר בו כרוכין שהם

 אח קורין וזה ונפלאוח. בנסים אפילו ידו
 הרואה. בפרק רז״ל אמרו וכן המגילה.

 נטשה נס בחלום אסחר מגלח הרואה
 הולכים שיהיו כדרכים אס ומחקנין לו.

 אמס בדרך הולכים שיהיו טיב, בדרך
 הוא ואחהרמוגוח. מלילה. יחפחמו שלא

מצמצם הוא היראה מי״ד כי החלהגוח.
אדם



כררr לפרשתס
 וכן מסרמב הוא באהבה מצמו אדם

 ירחיב כי טל סי׳ שמסחי וכן 'מהגדל.
 המלהבוה. לך שההי׳ גבולך. אה אלקיך ה׳
 שיחי׳ ר״מ המגיד הרב בשם שמסהי ק

 הרחבה להיוה י״ל וכן מגיד. מולאטשיב“
 המיס. מקואוה ואח שמים. לסבודח ׳צב
 מחחנין מיס שנקרא חסד מקוה שהוא ימי
 ידו. סל הדינין נמחקין סי׳ ידו מל

 גדול. דבקיה הוא הקברוח. אח ומציינים
 סין בססר אחד גדול בשם איחא <ן

 אח איש ידם ולא סי׳ בהכוחב.וכן יסקב
 אדם השיג שלא רמז. בדרך קבירחו
 בדבקוחו הוא משיג טילס לאיזש מדרגחו

 להשיג יכולים כי ידו. סל מציינין יה׳ בו
 לססס צמו ס לציין בגינוי ידו סל דבקוח

 יוצאים סי׳ הכלאים. סל אן£ ויוצאין אחר.
 מחסרובי׳ מכלאי׳ מהיראים ואינם אסי׳
 ויחסרבו שכחוב כמו מינו, בשאינו מין

 הכרוכים אבל מסשיהס. וילמדו בגויס
 בני בין שיוצאים הגס הנ״ל. כצדיק מם

 סליו. מושלים הכלאיה טל הס אדם.
 סל הם כוססים הכלאים סל אן£ ׳וי׳׳ל

 נבזה כי הוא. כסס לשון ואן£ יהכלאיס.
הם כן גסיניהס. הכלאים

:יה׳ בדבקוחו
חזקים

זכור פי־שת

כו׳. טמלק לך מסס אשר אחזכור
 איש סרבי בשם שממחי דהנס

 שאמר מסזריסשסר דוב ר׳ האלקיס
 נקרא למיס. לכו צמא כל הוי החיב

 דברי כה הלא כחיב וסטה מים. ההורה
 הוא האחד יצרים. שני יש כי האש.

 הוא והאחד צסבירה. האדם אח מחמס
 מלקיים האדם סל מצלות ומשליך «קרר

בראתי יצה״ר בראתי איתא והנה סמציח.

זאת
 כחיב המחמם ליצה״ר ס״כ תבלין. חורה

 המקרר וסל למים. לכו צמא כל הוי
 ודאי וכנה סכ״ל. כאש דברי כה כחיב

 לצדיקים משא״כ טס. להמון הוא לחמם
 משא״כ לטבירה, לחמם כ״כ שכיח לא

 וכמו בצדיקים, גם נמצא השני היצה״ר
 בביטול יחלה מצא ולא סשסש רז׳׳ל שאמרו
 טמלק נמחה שלא כ״ז מציי זס כי תורה.

 ראיחי וכנה לקמן. למימר וכדבטינן
 יוסף. יטקב חולדוח כקדוש בססר

 סמצוח כל שייכים שיהיו חמיד שמדקדק
 קטן. טולס הוא כי אדם, ובכל זמן בכל

 טמלק של זרמו ממית מציה שייך והאיך
 ההורס הלא בלטס מטנין וכן אדם. בכל
 הגירס היצה״ר כי וי״ל חמידיח. היא

 לשון טם טמלק. נקרא ומקרר טצלוח
 יורד כי לק זה טי״ד טוממוח. גמלים
 כהיב ט״כ כו׳. ומסטין טולה ומסית

 ידים ברסיון ברסידיס. כו׳ טמלק ויבא
 טס. בל בלטם נקרא והשני מההורה.

 זריז כ״א לטבירה טצל יהיה שלא סי׳
 לטס זנוח גרם בלשה נמי וכן ומחומם.

 לך טשה אשר אה זכור י״ל וזה ישראל.
 כשהייתם ממצרים. בצאתכם בדרך טמלק

 בדרך סי׳ בדרך. קרך אך גדולה. במטלה
 וצינן] צ״ל [אולי וציין ך אוח הקר הישר הידוט
 טי״ד התורה. מן ידים ברסיון להחטצל אותך

 אס כ״א הנחשלים כל בך ויזנב זה
 יותר כח לו יש חלילה מתטצלים הצדיקים

 ואמה בהצדיקיס. וחלויס סחלישים טל
 טצלוח. סליו השליך כי כו׳. ויגס סיך
 ליסהר בא אדם אס כי אלקיס. ירא ולא

 ראוי היצה״ר גס הכל משמט לו מסייסין
 לך ה׳ בהניח והיה אמר ס״כ שיסייס.

 המחמם יצה׳׳ר הוא מסביב אויביך מכל
 שכימות לא סבירות כי מסביב. בא זס

בסצמו ולא סוד אדם טי״ד כ״א ליגמר
משא״ב



לפורים זכרוז
טצמו האדם בחזך סוא סצלוח משא״כ

 מסביב אומרו וזה אחר. לדבר צריך ואין
 עמלק זכר אח חמחה צדיק כשחהיה סי׳

כו׳: השמים מחחח

לסורים

וכו׳. אורה היחה ליהודים (אסתר)
רז׳׳ל מאמר ידוע

 זו וששון י״כו. זו ושמחה חורה. זו אורה
אינו לכאורה חסלין. אלו ויקר מילה.
 ואפשר שחיו משוס קאי אי כלל. מובן

 כל הלא חסשי, במחים כי המצוח לקיים
 המצוח אלו שמל לדחוק וצריך נמי. מצוח

 וי״ל חיים. בטוד וביני ביני ■אסילו גזר
 ומחנוח מנוח משלוח טל פטם דצדך

 לבסומי אדם חייב איחא והנה לאביונים.
 המן ארור ביי ידט דלא פד בפורים

 טטם צריך נכאורה וגם מרדכי, וברוך
 לארור ראוי שהמן יודט אם איכפח מס

 אך האמח. הוא כן הלח ברוך. ומרדכי
 מר מנין החירה מן מרדכי א'סא סנה
 מצינו דסנה דכיא. מ^רא ומחרגמינן דרור
 חסחונה סרנסס ישראל אח ופרנס זן יוסןן
 ומשה ט׳. מס^ ויכלכל שכחוב כמו ידיט

 מיני שני יש כי כידוט חורה רוסניוח
 שפס. להמשיך צריך צדיק וכל צדיקים.

 במטלה כ״כ שאינו ונדיק מליון צדיק ויש
 פרנס יוסן; גם שודאי והגם טליונה.

 בפרנסה כי ויכלכל. כחיב ט״כ ברומניוח
 בכל אמדוח טישה מלמטלה שממשיך
 והוא כולם. דרך השפט שטובר הטולמוח

 ויכלכל כחיב ט״כ וגשמיוח. רוחניוח המשיך
 אן טולמוח. כללוח מנינים בשני שמושה
 היה נמי ובמשה בגשמיוח. נגלה סטיקר

 ובאמח בחירה זה בגלוי לא אך בזכוחו מן
אח משה ויקח שכחוב כמו אחדוח, הכל

זאת
 השמים טצם כמו הוא טמו. יוסן£ טצמוח
 והוא לבינה. וזכה חכם נקרא ומשה

 ויוסף למטה. שהמשיך חו״ב) של (היסוד
 דוח. אח הכל כי וחכם נבון נקרא נמי

 בזה. וזה בזה שורשו מיקר זה אטס״כ'
 בדורו משה ניציץ סיס שמרדכי וידוט
 למפה והוא למטלה מחפלל משה היה ט״כ
 לשון אורה היחס ליהודים טל סרשנו וכן

 שהוא■ יאיר. בן נקרא מרדכי כי נקבה.
 שממנה שבכחב חורה כמו משה. ניציץ היה
ט שבכחב מחורה שנלמד שבט״ס יונק  ג
 אסמכחא בה יש מסיני למשה שהלכה מס

 כלח נקראח שבט״ס וחורה בה. ורמז
 מרדכי וכן ככלה. לו שנמסרה משה

 היחה ליהודים וזה להדור. האיר בדורו
 שבכחב מחורה שמקבלח נקבה לשון אורה

 ורב גימ׳ מרדכי איחא והנס פרשנו. כן
 הוא פליון מסולם השסטוח כל כי מסד.

 כ״כ.והנה צמצום אין שם כי בשפטרב.
 המן. זימנה וכן פלי וצומו צוחס אסחר

 טלי׳ יסמכו ולא לס' ישראל שישובו כדי
 (קדמה החשיבה זה משורש היא כי הוא

 חשובה וידוט נסחר). מולם נקרא למולם
 ושב יבין ובלבבו כדכחיב יחבנה. מבינה
 אנוש. לבב המשמח יין ומשם לו. ורפא

 כי פרשני דרור מר וזה מבין. לב כי
 בסחר היא כי חירוח. השובה הוא דרור
 מר וזה חכמה הוא החשובה וראש מליון
 סורים בכל מחטורר פ״כ ודוק. דרור
 לשלוח צריך ט״כ ואסחר. מרדכי שורש
 משיר הוא אם גם לרטהו איש מנוח

 אין מליון מפולס כי שפט. לו להוסין£
 ובזה לו. נוחנין יד הסישט וכל מדקדקין.

 הנקרא הטליון הטילס שסט מטוררין
 לפורר ושמחה משחה וגם מרדכי. שורש
 שפט יבא זה טי״ד גס אסחר. שורש
וזה צריכים, לאשר וחשובה חורה אור

מחנוח



זכיוז סב
 שישוכו גאמח עניים שסם לאביונים עחנוח

 דלא פד כסיריא לבסומי ארס חייב וזס
 סי׳ מרדכי. לכרוך סמן ארור בין ידע

 סדינין. כל שיומחקו כנ״ל כ״כ שיפירר
 יבחין. ולא בסמן ליס יכסח לא ממילא

 כלום לסמן יסיס ולא סדינין יומחקו כי
 סל כ״א סמח סמן מל קאי לא ודאי כי

 אור שסע כ״כ שימשיך בסט״א. שורשו
 ואסחר מרדכי משורש סדינין וסמחקח
 בכל כי ומחנוח. ומנוח סמגילה ובקריאה

 וסימים שכחוב כמו סטוב. מחטורר סורים
 נעשים זכירה מי״ד ונמשים. נזכרים האלה
 נקרא רס כי הטובוח. מרומז הימים
 לא רמה כי יום, אור לא ולילה מושך

 חקום לא שכחוב כמו שניה סעם מפורר
 היחס ליהודים י״ל וזס רה>5 ספמים

 משורש ושמחה מרדכי. משורש אורה
 שורשה טל קאי מילה זו וששין סחר׳ א

 יוסןן מצמוח אח משה ויקח שכחוב וכמו
 אלו ויקר מהקדושה), מרלס (וסר ממו,

 ודוק: כידוט וסטרין מוחין סרושו חסלין
 כי מסט למקדש לסם ואסיה כתיב

 אחם כי כו׳ מרובכם לא הנה
 המממטים אחם כי רז׳׳ל סדשו הממט,

 למקדש לכס ואהיה י״ל וזה כו׳. טצמיכם
 שסלים שיהיו ממס טמם שכינחי שאשרה

 זה וממין לסניו, מצמם במיני ומסוטים
 דסנס כו׳. אונם אין כדח והשחי׳ י״ל

 לבטל רוצה שהוא ומי חסשיח הבחירה
 שיכיר יראה דוקא צדיה שיהיה בחירחו
 כדאיחא חמיד, ממו ה׳ ויהיה פרכו שסצוח

 אל אחנו ס׳ ואם דכא, ואח ססוק טל
 לחטא, שלא טוב ממילא כלל, חיראום

 להאמין שלא האדם ימיין ודאי אסס״כ אך
 ואם אחו, ה׳ אם יודס מי כי בטצמו,

 לו שנראה הגם באמח, במיניו שסל הוא
משדי. בפזרח טיב חסי׳ ממילא רק כן

זאת לפורים
 רז״ל שאמרו כמו יסוד לשון שחיה והנס

 הטולם הושחח שממנו שחיה אבן מל
 שלא יסיד לסיוח כדח והשחי׳ י״ל וזה

 הוא בסחורה סי׳ כדח לסחנסג חמיט
 ויכיר מצמו לאנס צריך סי׳ אונס, אין

:כו׳ כאין שהוא שסלוהו
ס׳ ציה אשר כל משה כו׳ ובצלאל

 י״ל אהליאב, ואחו משה אח
 בחולוח למלך חובל לרקמוח כחיב דהנס
 נקראה מגילה איחא הנס כו׳. אחרי׳
 דהנס כו׳. משר ובשנים פשר באחד
 הטובוח כל שורש שהוא מזלא גימט׳ מגילה

 ממולם לישראל מזל אין כי ישראל, של
 השמים מאוחוח וזה אין, שהוא כנפלם

 סשיט דהנס מסמס הגויס ימחו חחחו אל
 לישראל מזל דאין הנ״ל וגם אמח, הוא

 מראים אם הגם ברקים, החלוים מסמזלוח
 אל השמים מאוחוח ישראל, כטובה שלא

 אין הסי׳ ואמח אמח סשיט כי חחחו,
 מזל בא אין שנקרא הנסלם ממולם

 סשחנוח להיוח יכיל משם לישראל, מזל
 סרינין ממציא כי מאין, ים לטיבה המזל

 סממים כמה כנ״ל להטיב רק שהוא לשירש׳
 מיבדי פל ובאי הדינין יימחקו ממילא

 שמשורש מהמה, סגוים יחחו וזה כוכבים,
כו׳. סחחיך ארס ואסן לספיל אני יכולים

 וסבאחחחיך כיש מצרים כסרך נהחי וכן
 אני העצה זה מכמה, הגייס ימחו וזה

 המיבדי מל כזמן אח חסיל לך ניחן
 אבינו באברהם כחיב‘ הנס כי כוכבים,

 נא הגט כו׳ החוצה אוחו ויוצא ס׳׳ס
 אין כי סרקיט, לכיסח חוץ וסי׳ כשמימה,

 הוא כי למטה, מלמעלה כ״א הבטה
 וסנה גשמיוח, ומזלוח מכוכבים למטלה

 נסים לכססל יכיל סי׳ נקרא מגילה י״ל
 גילוי ולשין המגילה, כמו הדינין וסמחק׳

הוא ששר, באחד סלינו, מקים של חסדיו
כצדיה



זכרוז
 בפשר ׳6 שמישה סמיומד אמד הצדיק

 אוהב שהוא מי משר׳ ובשנים ספירוח״
 שבסי משר שנים ישראל כלל אח מאד

 סחור׳ אח שלומד במי משר׳ ובשלשה יה!
 מי משר, ובארבסס מדוח׳ בי״ג שנדרשה

 ברשוח הבורא אל סצמו מהקרב שהוא
 כידוס, ארבסה ורחבו משרה גבסו היחיד

 מקרא בסל שהוא גס פי׳ סשה ובחמשה
 שסושס לבד לש״ש חורה חומשי חמשה
 לרקמוח י״ל וסנה בטשרספירוח׳ אחדוח

 סדינין המחקה שפוסל מי למלך, חובל
 שורשם אל סדין שמביא פי׳ רוקם, הוא
 ממזג ואחדוח שילוב וסושס סרממיס, סס
 ובצלאל י״ל וזה רוקם, וזה ברחמים דין
 סל סומך שאינו אל בצל שהוא מי כי׳

 אל בצל הוא סכל אדרבה כ״א סצמו
 מליון בסחר יושב כדכחיב בחשובה, וחוזר

 בחשיבה שיושב מי אומרים ושמסחי ופרשנו
 מכל יחלונן שדי בצל סליון בסחר הוא
 ממנה, וסחשוסס בוקר רואה וצרה לילה
 בסמוד כ״א לינה אין כי לינה מקרי וזה

 להשיג יכול אורי בן בצלאל וזה השחר,
 הוא כי חירוח לשון חור וכן יח׳. אורו

 אח לסגיוח יכול יהידה, למטה חורין, בן
 יחפי׳ן אשר לכל יסודאי שנקראים ישראל
 הכלים כל אח סשה הוא שמים לכביד
 כלים להיוח האלו ככלים כל מחקן כאלה

 אשר כל אח יחברך, קדושחו מקבלים
 מי פי׳ אהליאב, ואחו משה אה ה׳ צוס

 כישר בס׳ שאי׳ כגם לבד, בחורה שפוסק
 פי׳ לבד, הלימוד שפלה מדרגה לר״ח
 איחא נמי בגמרא וכן ורמימו, דחילו בלא

 דומה לבד בחורה הפוסק סנין מאוחו
 פי׳ ח״ח אם אך אלוה לו שאין כמי

 נמי בא לכם ומשמש מהצדיקים שמקבל
 של באהל שיושב אב אכלי וזה למצוח,

שהיא שסך אחי וכן יח׳. הירהמסאבינו

סג זאת לפורים
לסאח, סמך שהוא למי חלמיד פי׳ בן

 איחא כי בה׳. להדבק סמך שהוא סי׳
 לדבק סמך שהוא מי כו׳. לשחוור כדבק

 והחלמיד יח׳. בה׳ דבק יהיה הוא גם
דן, למט־ הוא גם בחורה שסוסק שלו
 סובדי סל רק לבא כדין להטוח יכול

 לפסול יכול וחושב חרש וזה כנ״ל, כוכבים
יסשה, יראיו רצין שכחוב כמו במחשבחו

פי׳ מחשבח, חורש לב לשון חרש כי פי׳
 שיחקיימו מחשבוח שהוא וחושב חרש

 חרש הוא שאשר וחושב חרש וזה ויסשו,
 למזג יכול ורוקם, חשובוח, מחשבוח סם

 הרחמים מדח סמם לשחן£ ולהמחיק הדין
אפי׳ פי׳ ידוס בחכלח רוקם, וזה ולשלב,

 אל לכסלוח יכול חכלח מסין גזירה נגזר
 דומה חכלח רז׳׳ל שאמרו כמו כשורש

 יכול הכבוד לכסא דומה סד כו׳ לים
 כחוטא שישיב חשובה הרהור שס לחחור
 של מהשורש החכלס של כגזירה כגורם

וארגמן, כגזירה, רוט להסביר החכלח
 שיהיו לפסול יכול רוחניוח בסנין גם

 המרומז יח׳ ושחו לקו ומרכבה צדיקים
 ארגמן סל ממורי שמסחי כן ארגמן, בר״ח

 כחילסח ולכחפלל ללמוד לפעול ובחולסח,
 לו שימצא ושני, בפה, אלא כחו שאין

 בטקביו דש שאדם ומבירוח חסרונוס
 בהשיגו לחמורוס, סליו דומוח קלוח שיהיו

 טיביחיו וגס שיסור מאין ממס אל רוממוח
 כל שכחוב כמו משיגים כצריקיס כי

 בריחו לנוצרי ואמח חסד ה׳ ארחוח
יח׳ אורחוחיו שכל משיגים הם וסדוחיו,

 שהס המדוח כל לחקן ובשש, ואמח, חסד
 כבא הוא השביסיח כי שש, כלל בדרך

 ן״ל וכן ומסשס, לדבור לגמר סמדוח
 כדל כדינין סמחקח שגורם למי לרקמוח

 בחולות ב״ה, להבורא למלך חובל זה סי׳׳ד
טעמם כלא כבחילה מטאו שלא אדם בני

טעם



כי זכרוז סד
 המחחבריס ריטוחי׳. נורי׳6 ה,6גי נוטס

 לך: אוח3מו ג״כ גס הנ״ל הגחולוח פס
י  3קרו והנה ה6ור וטמד דרך3 3שיש מ

 זמר6 6ד1יה ר׳ יכנס 6ל לטיר
 6ל3 שנכנס טרסון ר׳3 מטשה כו׳ יכנס

 ל6 לכל) הוא נקל לא דהנה מהכוון,
 כשלימוח יה׳ אל רצון טשייח טיקר האמה
 משמר מרמס קדוש שהוא מי ואפילו

 יסמוך וצא ומטשיו מדוחיו לחקן הוא צריך
 טל שיחיה מורי פי- וכן ר,3הד מל

 מהו מהול כשהוא שנולד מי המדרש
 שנולד גס סי׳ כריס, דס ממנו 6להפין
 מטט אך הטרלה ממנו להסיר צריך ברור

 סי׳ >3שיש מי י״ל וזה בנ״א, משאר
 וטמד הולך שהוא כדרך כדפחו שנחישכ

 לשון לטיר׳ 3קרו הוא והנה וראה
 יכנס לא קדושה להאמח פי׳ הסטוררוה

 יהודא ור׳ כנ״ל, ככוונה כיה שלא כיון
 מן שיכוון הטכדוח לו שמוטיל מקיל

:והלאה זמן אוחה

תשא כי פרשת

ך  לראש׳ לכל והמחנשא הממלכה ה׳ ל
 לומר לו היה לכאורה מוכן אינו

 וכן מלכים, הממליך כמו וצ״ל המלוכה.
 אפי׳ לראש לכל המחנשא טל רז״ל דרשו
 וי״ל ליה, מוקמק משמיא גרגוחני ריש
 כשמים לך קח ואחה כחיב דהנה טוד
 משה דהנה רמז. כדרך י״ל כו׳. ראש
 ראשי כל נמי וכן מלך. כישורין היה

 י״ל זה כידוט, משה ניצוצי הם דורוח
 כשמים לך קח ניצוציו כל לרכוח ואחה
 כ״א להשחרר לא אשיח הר להיוח לאש,

 כשמים הריח ה3 להיוח ראש כשמים
 לש׳׳ש, רק צהיוח פי׳ למכינים, כידוט

סרה זרוק רז׳׳ל שאמרו וכמו דרור, מר

זאת תשא
 טל וקאי סרוח לשון סרה כחלמידיס,י״ל

מלכוח. נקכה לשון והוא שמים מלכוח
 והנם שמיס, היראח פי׳ מרה אומר ׳כ פ

 ממנו פורקין חורה טול טליו המקכל
ח, דרך וטול מלכוח טול  פשופ וכן א

 דרוד מר כתיב ט״כ הלוחוח, טל חירוח
 רפאו שיראח כל כי חירוח, של מרוח

 וקאמר מחקיימח חכמחו לחכמחו קודמח
 ככל ימוד טושה זה טי״ד מאוח, ממש
 הוי׳ אוחיוח כד׳ המרומז פרצופין הה׳
 כלול א׳ וכל כידוט, היוד וכקון כ״ה

 מסציחו כשם וקנמן למאוח, טד מטשרה
 פי* ט״כ המדוחיו, לחקן קאי י״ל ר״ן,

 פן, נקרא הנשמה כי פן, קליסח רש׳׳י
 הגון»■ כי השדה, טך האדם 3שכחו כמו

 הם הנשמוח וקליסוח אדם, כשר נקרא
למשל ולכררם, לחקנס הרטוח מדוח

 והשנאס יח׳. לה׳ רק להיוח לכרור האהכה
 מחציחו וזה חלילה, להיפוך ולא לכד רט3

 דוקיא להחנהג פי׳ ומאחים, חסשים
 סיבים שניהם נמצא ממדוח, כהיפיך
 ז״צ רש״י ׳ כפ מסציח שורש הם ושניהם

 tכוככ וקנה כידוט, נשמה נר אוחיוח ור״ן
 חכמם קנה שכחוב כמו וכינה חכמה הוא
 הנשמם נשלם זה טי״ד ר״ן, ג״כ בינה קנה
 ומכמחצימ חוטלח לנפש גס (ממילא ורוח,
 רוח לנפש לטילא מחחא חוטלח הנ״ל

 ולמטלה נר כאן פ״כ לנשמה, גס וממילא
 הכנפה הוא מאוח, חמש וקידה דוק), נר

ס, טל קידה כמו  הקודש בשקל וזס אפ
 ושמן רט, משוס ולא טובה הכנטה לכיוה

 בשמן המרומז טליונה חכמה חשיג זיח,
 זים טי״ד כאין בטצסך שחהי טי״ד זיח,

 חשכח פטס כשום אם כשכחה המרומז
 וישיג זה טי״ד כאין כטצמו להיוח יח׳ כו

 ויש יש להיוח הין חמצא מאין חכמה
ומשחח, פי״ד צדק שלך הין כמו אצלך

סי׳



כי לכרוז
 היראה׳ הוא מועד אוהל אח חחבר פי׳

 ואח יצרו, זנוח החשוגה המזבח ואח
 הוא השלמן ואח מכמחך׳ הוא המנורה
 שלך החורה הוא הארון ואח אכילחך,

מ להיוח  ולפי כנ״ל, טליונה במטלה ה
 חמשיך הממלכה ה׳ לך נמי י״ל זה

 מרה זרוק כנ״ל לתלמידים שמים מלכוח
 לראוח לכל והמתנשא זה טי״ד גחלמידיס

 לכולם המתנשא פי׳ לראש), לכל שצ״ל (נ׳
 שמיס: ביראח שתהיה חורחס מי״ד גשורשם
 קראתי ראה לאמר משה אל כ׳ וידבר

 ויראהו דהנה כו׳. בצלאל בשם
 פרשו האחרון הים טד כו׳ הארץ אח ה׳
 למשה ה׳ הראה כי האחרון, היום טד
 משום אי זה ולמה כו׳. ודורשיו דור

 י״ל טליונים, גנזיו יח׳ יראהו לו מטנוג
 ואי בהם, משה וניציץ אורו להמשיך בדי

 מין שימצא כדי שהראהו הרשטים משוס
 שלהם והניצוץ הכח מהם ויקח מינו, אח
 וכמו ישראל, נציצי שורש הוא משה כי

 וזה כו׳. אורם מרשטים וימנט שכתיב
 כשם קראתי אורו להמשיך כדי ראס י״ל
 בו ובטח אל בצל שהוא מי אל, בצל
 יח׳. אורו להמשיך אורי בן שיהיה יחי
 שכתוב כמו מכל חירוח לו להיוח מור בן

 בידיך קדושיו כל וכן הלומוח, טל חירוח
 וכן וכו׳. מלכי מאן רז״ל אמרו ט״כ

 הס כי המושלים יאמרו וכן מושל, צדיק
 מירוח להמשיך נמי י־׳ל וכן בכל, מושלים
 רז״ל שאמרו מם פרשנו וכן לישראל,
 חינוקוח אלו במשיחי חגטו אל בגמרא

 ח״ח אלו חרטו אל ובנביאי רבן, ביח של
 היה ולכאורה מנביא, טדיך מכם משים
 בנגיטה חרטו אל ולנביאי לכתוב ראוי

 כאן משא״כ בי, חגטו אל כמו שייך.הב׳
 באמת וכן חרטו, אל ולנביאי לכתוב היה

הימים בדברי הוא וזה בחהלי׳ כן כתיב

TD זאת תשא
והקב״ס גוזר צדיק כי הוא האמת אך

 יוכלו שלא ולגזור לפטול יכולים מקיים
הגאולס (כ״א ישראל, בר לשוס להרט
 כי הזמן קודם לגרום אפשר אי גמורה

ואם הקץ, אח לדחוק שלא מושבטים
 צדיק, נקרא אינו בזה הקץ אח דוחק

 להרט שלא משא״כ שבוטה, טובר הוא כי
 יותר), לפטול יכול זה הגלות, מן יותר
 חרטו שלא החלוי דבר ובנביאי י״ל וזה
 לנביאי ומכ״ש נביאי כן ירצו אם כלל

 ונביאי ולנביאי. כתיב בחהלים ט״כ גופייהו
 אלי המדברים פי׳ שפמים, ניב לשון י״ל
 נמי (ולהם חפלה, הן לשמה חורה הן

 אין יטקב קול הקול כי סוכמה, יש טוד
 למטה מור בן וזה טשו), ידי סידים
 מטה כי ליהודה, ממשלה ופיטל יהודה
 מטה שכתוב כמו ממשלה, טל רז״ל פרשו
 הפסוק פרשנו זה ומטין ה׳. ישלח טזך

 כי המזג. יחסר אל הסהר אגן שררך
 סיהר כמו י״ל סנהדרין, טל פירשו רז״ל

 אח זה טי״ד ומציל בלילה מאיר הירח
 כן סגנה, אגן וזה מכשול, מכל כאדם

 וזה לילה, שנקרא בגלוח גם מגינים כס
 בזמן גם לטולם פי' המזג, יחסר אצ

 בכל צדיקיה, ב״ה הבורא מטמיד הגלות
 קשוח גזירות בל ולבטל רחמים לבקש דיר
 וראינה צאינה כפסיק פרשנו זה משין וכן

 לארץ במוץ כי כו׳. בטטרה ציון בנוח
 וראינה צאינה קאמר וזה יציאה נקרא

 המצוינים ישראל הם ציון בנוח בגלות גם
 בטטרס יח׳. בריחו בבשריכם וחתומים
 ישראל ננסח טל קאי אמו, לו שטטרה
 לבו שמחת וביום חתונתו, ביום כידוט,

 אח שמשמח איחא לשמה חורה שלומדים
 פוסלים לבו שממת ביום וזה ב״ה, המקום

 שיתגלה פי׳ טטרה, יח׳ לו שטוטרים
לסרט כוכבים הטובדי יוכלו שלא מלכותו

כלל



כרון סו כי ז
 משלה גכל מלכוחו בל״ז כי ל6לישר כלל

 הססוק הרשנו וכן כן, שיחגלס וסומליה
 הוא אוח כי חשמדו שבחוחי אח אך
 אך סי׳ מקדשכם, ה׳ אני כי לדמח כו׳
 במה ואככיטס אוחס אכה אויביכם אח

 הלומד גם חשמורו, שבחוחי אח זקאמר
 קאמר וזה כידוט׳ שבח נקרא חמיד חורה

 אני כי לדטח וביניכם ביני הוא אוח כי
 למניני נחזור כן שיחגלה סי׳ מקדשכם ה׳

 למשוב כו׳. אלקים ריח אוחו ואמלא
 וזה ימשה, יראיו רצון כי למשוח ממשבוח

 ובכסף בזהב למשוח מחשבוח למשוב קאמר
 בממשבה רק אסילו שסט להמשיך סרשנו
 שכחוב כמו המרומז ומושר מזוני סי׳ בזהב
 ובכסף יאחה, זהב ומצסון בצסין שלמן
 שנקרא השדרה ממיט שבא בני טל קאי
 לו׳ נכססים הס בניו וכן הכסף, מבל

 שגרס הנמש היסך מיי מג קאי ובנמושח
 נמושח, נחש ויטש כחיב י״ל ט״כ היסך,

 ובמרושח חיים, מך בח״ח הוא שורשו וכן
 לסטול מליון שכל סי׳להיוח למלאוח אבן

 האוחיוח כי ובדיבוריו חסלה באוחיוח
 וזה יצירה, בססר כידוט אבנים נקראים
 ובמרוכח ושאלחס, צרכם לישראל למלאוח

 הנקרא בחירה לספול שכל להיוח מץ,
 בכל למשוח פך, ובמרושח וזה חיים, מץ

 ימים אורך שסרשנו וכמו מלאכה,
 וכבוד מושר בה ולמשמאיליס בה למימינים

 כמו כצריך כטיקר בה לממשיכים סי׳
 להמשיך יכול לאדם הטיקר שהוא הימין
 והן לזה הן הטיקר שהוא ימי׳ אורך

 להמשיך יכולים בה ולמשמאילים לטה״ב,
 שמאל במו הוא ג״כ שהוא וכביד מושר

:ודו״ק לימין שסייט
 הוא לבנה מצאי כמו לספמיס שיש (מה
 בש״ק לא הכחיבה בטח לי שנסל מה

:טצמו) בסני מדור לו משיחי

ת תשא א ז
 הנה כו׳. חמצא מאין והחכמה כת־ב

 לכאורה לישראל, מזל אין איחא
 כו׳. שאול אחה אלמלא איחא הלא קשה

 והוא שלו מזל לך היה אם רש״י סי׳
 טל ראיוח טוד וכן שלך, מזל בצדקוחיו

 איחא כי וגם בישראל, גס מוטיל שמזל זה
 כ״א חליא בזכוחא לא ומזוני מיי בני

 מלילה הגויס בשביל אשמטינן וכי במזלא
 אין סשיט וי״ל מזל, אין שבישראל כיון
 וחסלה חשיבה דמוטיל לישראל מגיט מזל

 גס כי מחלקח, וי״ו גזירה, לבטל וצדקה
 לטוב הוא המזל אס משא״כ מהני מדא
 וכי המזל, דמוטיל סשיט׳ בישראל ודאי

 יחורץ, וגזה הססדחי זכר שאני בשביל
 שמפחי דהנה ששמטחי מה כסי י״ל וטוד

 שהוא מי אין ז״ל מראוונא המגיד מהרב
 לישראל סוב מזל לטשוח יכול בדטחו כאין
 דהנה במזל, חלויס ומזוני מיי בני והנה

 ודמח ובינה מכמה משיג כאין שהוא מי
 טי׳׳ד אמר הכל כי ממכמה בא ככל כי

 שהחוב וגס דבר׳ מחיך דבר מבין החכמה
 ואיזה חמצא, מאין והחכמה בינה נמי

 במישבו פצמו שמחזיק מי בינה מקים
 זה ואי כאין, טצמו ממזיק טצמו טניני
 זה שנקרא צדיק פצזו מסזיק שאין שסי׳
 מקים זה ואין מלשין זה ואי כסי׳ וזה

 שמבין כיון לרטח, נמי גא ממילא בינה
 איחא וסנה דטח, וזה נמי יודט במכמחו
 ובינה בחכמה דברים בג׳ נברא דהטולס

 ארץ יסד בחכמה ס׳ שכחב כמו ודטח
 הטולס שקיום הדברים ט״כ כי׳. כונן
 אלו דברים בג׳ חלוי נמי בסס חלוי

 מזל אין והנה ומזוני, חיי בני דהיינו
 כמו מג״ד שמשיג הרל כסי׳ לישראל
 הוא יכול כי׳ חמצא מאין והחכמה שכחוב

 זה בדרך וי׳׳ל ומזוני, מיי בני להמשיך
המי׳ כחכמה שכחיב כמו מיי מחכמה

בסלי׳



כרון כי ז
 וטמור צפון הוא כי מזוני ומבינה נטלי׳.

 שהיה מה דבל מחוך דבר מבין נקרא כי
 בצפון, ושלחן יאחה, זהב מצפון וכהיב צפ*ן

 ידט והאדם שכהוב וכמו בני] צ״ל [אולי ומדטה
 בני ראש אה השא כי י״ל וזה וכו׳ וחלד כר.

 אוחם לזכור כשהרצה פי׳ לפקידיהס. ישראל
 נפקד לא לשון מסרונס, למלאוה לטובה
 ומזוני, חיי או בני או פי׳ איש, ממנו
 יראו פי׳ כו׳. נפשו כופר איש ונמנו
 נפשו מחזיק שאינו שפלוחו שמכיר צדיק
 נפשו כופר וזה שפלוחו, שמכיר שלם לה׳

 טצמו מחזיק שאינו ממון כפירה לשון לה׳.
 לה׳. שהוא בטיניו נחשב להיוה לצדיק

 פי׳ אוחם, בפקוד נגן£ בכם יהיה ולא
 של והצטר הנגן£ אוחו להם חהיס לא

 הוא כי חסרון להם להיוח אוחם פקוד
ב״ה: אל בטזרח חסרונם ימלא

 בצלאל בשם קראחי ראה זה מטין
יהודה למטה מור בן אורי בן

 כו׳. בחכמה אלקים רוח אוחו ואמלא
 פני טל מרחפת אלקים ורוח כתיב הנה

 כדאיחא החאוח של שורש המים כי המיס,
 כל שמגדלים טל קדוש׳ שטרי בספר

 וי״ל האדם׳ בהם לסחטנג צמחים מיני
 האהבה הוא מסד הוא מיס כי טוד

 גדולה אהבה הוא ובשורשם והמאוס
 ורוח וזה המים, פני וזה ב״ה להבורא
 וסנה המים, פני טל להגן מרחפת אלקיס

 טצמו מחזיק ואינו בטיניו משוב שאינו מי
 תמיד, יח׳ לחסדו מייחל כ״א בצדיק

 יודט נסים ופוטל קדושה לו שבא הגס
 ולישראל יח׳ לו טיזר יתברך בטובו שהוא

 הכינו כי דוד וידט שי״ל וכמו ידו, טל
 ממלכחו נשא וכי ישראל, טל למלך כ׳

 נתגאה לא שדוד פי׳ ישראל טמו בטבור
 וידט הבין כי וקדושתו, וצדקוחיו מגדולתו

שה׳ ישראל, טל למלך ה׳ שהכינו האמת

ת תשא א פז ז
 למלך מוכן כלי להיות אוחו הכין יחברך

 שהוא ידט ממלכתו נשא וכן ישראל טל
 טצמו טטה ולא ישראל, טמו בטבור

 מצדקתו שהוא לסבור לטצמו טובה להחזיק
 מזמור טל איחא וכן מלילה, לסחגאוח או
 יטי״ש במדרש במדבר בפ׳ לבי גבה לא ה׳
 י״ל וזה שם, הטנין ככל לטשוח טוב כי

 בצל שהוא מי בצלאל, בשם קראחי ראה
 לשון בשום רביחי שחרגם וכמו ב״ה, אל

 אור להמשיך אורי בן להיוח וכן משיבות,
 גליות משטבוד חירות מור, בן למטה,
 יהודה, למטה מירוח, ולהמשיך וממ״ה

 לדרך ישראל הם יהודה אח להטות יכול
 בחכמה אלקים רוח אוחו ואמלא טיב,

 ובינה מכמה לפטמיס לאדם יש דהנה כו׳
 ר״ל כשורה פמם מחנכג ואינו ודטח
 אלקים ריח לו ש כש ומשא״נ להרט, מכם

 יח׳. לה׳ הכל הוא מלאכה ובכל במכמס
 רצין דכחיב י״ל לטשוה מחשבוח למשוב
 ממשבוח לחשוב וז: כי׳. יטשס יראיו

 מחקיימ־ח ממשבוח לסיוחם וירצה שיחשוב
 להמולס להמשיך י׳ל בזהב, רצונו,_ שיטשס
 ואח יסשה יראיו רצין פרשנו וכן צרכה,

 ישמט או !יושיהס כירא ישמט שיטתם
 של שוטהס שמע ב״ס כבירא מל קאי

 והנס רא, כ כצדיק טי״ד ויושיטם ישראל
 טל פעמים כמה כתבנו דהנס טוד י״ל
 מראיונא המגיד כרב בשם לישראל מזל אין
 בדברים לישראל המזל בא מאין ז״ל,

 י״ל יזה ומזוני, מיי בני במזל שחלויס
 מחשבה כי כו לטשית מחשבות למשוב

א  לישראל מזל בא משה ואין, נטלם ה
 י״ל נמי כ: רצונם, שמחקנים מיראים

 כמו מושר טל קאי י״ל בזהב לפשות וזה
 אימא יכן יאחה, זהב מצפין שאיחא
 בני טל קאי וכסך, בצפין, שלחן והימנך

שדרה מוט דרך הולך שכזרט טל י׳׳ל
וכן



ro כי זכרון
 מבל ירחק שלא פד פל רז׳ע פרשו וכן

 מיי פל קאי ונמושח׳ השדרה, מופ סכסן£
 שמיי י״ל מיחס, של גרס בא שמסנמש

 שרש כמו מיחס של היפוך נמושח נקרא
 נמשח נמש פשס שפ״כ וי״ל וכיוצא, חשרש

ומי: אוחו וראה
ן כ  ויברכנו יחננו אלקיס הפשוק פירשנו ו

 כנ״ל דסנס פלס, אחנו פניו יאר
 כנ״ל, שפפ להמשיך בא אלקיס מרומ
 שכולם ומזוני מיי בני סוא פ שפ כל ושורש

 י״ל וזס כו׳. ושלום וברכה מייס נקראים
 כלומר בני פל הרמז קאי ימננו אלקיס
 שפפ להמשיך כנ״ל אלקיס רומ ישפימ

 אלקיס מנן אשר הילדים שכחוב כמו בני.
 פל קאי ויברכנו ימננו, וזס פבדך, אח

 בממון ואברכך רבס בבראשיח וכמו מזוני,
 שכחוב כמו מיי פל קאי אחנו, פניו יאר

מיים: מלך פני באיר
 אפופה כיונה אבר לי יחן מי כתיב

 החשובה דסנס י״ל ואשכונס,
 וידופ פפמים, כמס כנ״ל מי נקראח

 ישראל וכנסח יונה, כנפי נקראים שסמצוח
 אינה שיונה ידופ וכן אמחילא, כיונה

 אבר לי יחן מי וזס זוגה, בח ממרח
 יחברך לו רצויוח מצוח לפשוח כיונה
 ואשכונס אפיפס יונס כנפי נקראים שיהיו
 כמו קודש, *מסור ממולמ פרשנו דסנס

 מסור להיוחמפורב הפירוש זס ששמפחי
 ולפיל אופן, באיזה יודפ איני כא׳ וקודש
 ודביקוח הנפש מהרח הוא מסור כי פרשנו
 במפשיו ולפשפש וסחבודדח ב״ס הבורא
 נסח לפפול יח׳ רצינו משוח נקרא וקודש

 שפרי ספר בשם כנ״ל יחברך לפניו רוס
 לפשוח שרוצה נאמן ספבד ולמשל קדושה,

 גס צריך המלך אח באהבחו סמל,־ רצון
 לסיוח המלך לפני רצוי שיסיס לראוח
כדי המלך אוחו ניאהוב רצויס מפשיו

זאת תשא
 ספופללפפול אל מכח רצונו בא שחהיס

 שאינו למלך למשל מאחו רצון למלך לסיוח
 לו יש מלך שבודאי ובפשימוח •כלום מסר

 שאוהב מי אוהב והוא רצינו לפשוח מי
 וצריך ספבד למובס מפצו ופופל אוחו

 להמלך, חמיד רצוי שיהיה לראוח הפבד
 מי כי להמלך, רוח נמח סוא זס גס כי

 מכמחו מפני אמד אח אוהב שהוא
 יש סאוסב בודאי וכיוצא המוביס ומדוחיו

 של סלב סמשממח מאסכס חפנוג לו
 מזה, סיפך הוא השנאה משא״כ האהבה,

 לסמלך אהוב סוא אם כי מסס ופוד
 מסור ממולח וזס רצויס, יוחר מפשיו
 סו^ אפופה ואשכונס, אפופה וזס קודש,

 נפשו ולמסר יחברך בו והחדבק ן1£לפ
 נקר^ ואשכונס יחברך, לפניו ולקדשה

 (כי המוביס, במפשיו שפופל רוח סנמח
 אצלו^ שוכן כאלו הוי דבר לאדם שנוהן מי

 משא״כ לסבורא ומשפיס שוכן הוא כאלו
 שכנחי נקרא אלינו יחברך אורו בהשפמח

 כו^ כיונה אבר לי יחן י״ל פוד בחוכס,
 י״ל שבמון, שבח בשבח כחיב דהנס
 צדיקים■ אימא דהנס ובשינוי, כפול הלשון

 בפוס״ב ולא בפוה״ז לא מנומס לסם אין
 ידוס• והנס כו׳ מיל אל ממיל ילכו שנאמר
 ושבח בפו.י״ב, מששים א׳ סוא ששבח
 מנוחה, לסם אין והאמר מנומס, נקרא

 ב״ס כבורא אח ספובד כאמח סוא אך
 ביום כחיב וכן מנומס, הפיקר הוא זה

 פל קאי כר. ומרגזך מפצבך לך ס׳ הניח
 ודבקוח סיבים מסמפשיס משא׳׳כ שבח

 ודאי וחשבמוח. ושירוח כחפלס ופבודוח
 שבחון שבח י״ל וזה מנוח, כפיקר סוא זס
 שאינו ממס שבוח פל פירושה שבחון כי

 פל פין בח אישון שאיחא כמו גמור,
 סאמינוך וכן קמן, איש צורח בס שנראה

 וזהו זמן, באוחו בפיניו קמנוחו פל אחיך
י״ל ’



כי זכררן
 דהיינו ננ>8מו ומ3ש שנחון שבח

 מנימה להיוח שלא שמוב מנין אומו5
 ימן מי י״ל וזה מ׳. מיל אל ממיל לילך

 ״ה3 ורא303 ק3להמד כיונה ר3א לי
ד  שנקראים ויראמו הו3אה3 גדול יקומ3ג

 סי׳ זיגה, ן3 ממרח שאינה כיונה כנסים
 שום כלי אמח כדרך הדכקיה םמהיה

 ויראה ואהכה אמרה סניה מסרוכוס
 יה׳. כו אמדכק סי׳ ׳.0 אסוסה אמרה,

 הדכקוה מנומה נקרא שהכיס ואשכונה
 ולהמדכק לסי^ מיל אל ממיל והליכוה

 קודש: כשכח כנ״ל ואשכונה המיד יח׳ ׳כו
ם ש דרור מר ראש כשמים לך קמ ואמה ׳

 ואמה הדיכור י״ל כו׳. מאוה ממש
 3לא משל אמשול דהנה מיומר, שהוא

 כדרך מדכרים זקנו 3ולא לנוכמ מדכרים
 ויומר 3א ג״כ שהוא הגם כידוס׳ נסמר
 מסני לאכיו ושורש לאכיו 3א אסילו שהוא
 צ״ל [נ׳ לנוכמ מדכרים מאדם דמקו

 לשון סממים כהורה אי׳ ס״כ ילנסהר]
 שהוא והגס נסמר, נשון וססמיס ■נוכה
 כסולמיה הקכ״ה סל קא• אמד אמדוה יסכל

 סל השלך שכהוכ כמו מאוד הנסלמים
 וכן הוא, לשון יכלכלך והוא יהכך ם׳

 המגלוה סל ה׳ סל וזה ימיך, סל יוסיך
 ולא כאוה לא דמיון לו אין כי לה׳.

 ושמו והוא יה׳. שמו האציל כ״א כקוצי
 זה וסל ונשכמ, שהסכרמי מה וכסי אמד

 ואימא יהיכ, יומין סמיק כמיכ המשל
 דורדיא סל דימיכ 3ס כממר כזוהר

 אימא וכן הדינין, כל נממקין שכשירשם
 והנה רממים, מלא כזקן נגלה כים

 ומסץ ס־כ שהוא למלך משל סוד אמשול
 לסמו ולהשסיס להסיכ רוצה ורק מסד,

 מיני כל נוהן לכו ונדיכוה מסדו רוכ3
 כיד וכהיכלו אליו הקרוכים כיד שסט
טיכו מגידל וגם ונככדיו, וכניו שריו

זאת תשא
 לפמו להרס מהרוצה לנקום דיניין הפמיד

 לגרום הוא טוכ שלא כדרך ולהדריכם
 זה כי מלילה, כו מרידה או צסר להם

 השורש כזה הדין וכנה להם, טיכ לא
 לסטמים והנה מלכים, המלך של טוכו הוא

 להרס ראוי לזה שגס דינין לכסלי נראה
 וגם רס, גורס שאינו כן אינו וכאממ
 כשורה, שימנכג וללמדו להדריכו אסשר

 מסז כי המלך מסץ וזה צמר, סי׳׳ד לא
 המלך אל כא להאדם שכל אם הוא מסד

 הדינין הממקמ וזה טוכ ממילא כפצמו
 רצונו היה שלא כמצמו המלך הוא כשורשס
 הסולם, אמ ולקיים להטיכ כ״א כהדינין

 מס מסד, מסץ שהוא מי מסד מסץ וזה
 מסולם ימשיך הוא צפר כ׳׳א לו היה שלא

 נסמר, לשק כהוא שמרומז הנסלם
 לו, 3להטי סופל נמי כמצמה וכהשוכה

 כמשיכה ישוכ אם ירממנו ישוכ וזה
 יככוש אסשר משוכה כלא וגם ירממנו,

 אמה כלשין מרומז המסד סונומיט,והנה
 מרמם שהוא האכ, אל שמדכריס כמו

 ומסדו טוכו שמרגישים וגס ,3א כרמם
 טוכו שמרגישים מה סל אוהו מראים

 כמסה ככיכול אומו משיגים כי אמה
 שהוא המסד של שורש וכנה ממנו, שכא

 לכו 3ומו המלך מנדיכוה כא כהיכלומ
 שנוצר מסד ניצר והוא לכטיכ שרצינו
 וצנור רצין ואוחיומ מסד לסשומ ושומר

 של כהוי״ו מרומז י׳׳ל וזה המסד, של
 כנ׳ל המזל של יוד הוא שראשה ואמה

 שסס נמשך ומהיו״ד גדי, מכשל כלא
 מסד פילם כי להסולם, שמססשט להמסד

 קח י״ל וגס לך, קח ואמה וזה יכנה,
 א3 מכ״ש המסד משורש כי למטה, לך
 ומכממו יה׳ קדושמו רומניוה שסט כל

 וקדושמו יה׳ ואורו ושכל טוכ וכל יה׳
יש כי ראש, כשמים וזה ויראה, ואסכה

כשמים



רון ע כ ני ז
 של ראש גשמים וזה גשמיים, גשמים
 הבורא שדיבר בשטה איהא כי שורש,

 בשמים כולו סטולם כל נהמלא ההורס
 בחורי אלו ריח נסנו הדודאים איהא וגס

 ידוט וזה חטא סטם עממו כלא ישראל
 שמטשים יס׳ בקדושהו האמה למשיגים

 וזה מוב« ריח בא יה׳ וקדושהו טובים
 ומר ראש בשמים וזה ג״ט ריח סוא

 ויראהו שמים מלכוה הוא מרוה לשון דרור
 שטי״ד חירוה, לשון דרור וזה הטהורס>

 ומשיטבוד סמוה ממלאך חירוה סוא זס
 שי״ל שהורס מרס חסי׳ שלא וכן גליוס,

 טצבוס ממנה שנא אחרה יראה סיא
 חמש מובס, יראה כ״א מרוח לשון ומרס

 נשמה בחי^ח חמשה יש דסנס י״ל מאוח,
 ממשרה פסוח אין שבקדושה דגר וכל
 וכן מאוח, ממש וזה ח1למא שבא טד

 וממשרה ממשרה שנכלל בס׳ שמרומז
 בשם וקנמן מאוח, לחמש סד לטשרס

 טיב, סמיצוניוח גס לסיוח סץ קלי&יח היא׳
 סוא ומאחים ממשים מחציחו ולסיוח

 למשוח האדם צריך כי נ״ר, גימטריא
 לגרום ב״ס לסבורא רצויוח שלימוח מציח
 למיין וגם חמיד, יח׳ לפניו רוח נמח

 מסור בממולח כנ״ל מחוקנח נפשו לסיוס
 הוא וקודש ממוסרה, נפשו לסיוח קודש

 שאיחא וכמו יח׳, לו חטנוג להשפיט
 כוננהו שאין נקרא שקדוש קדושה בשטרי

 וזה יח׳. לפניו רוח נמח לגרוס כ׳׳א
 ממשים ממציחו וזס קדש, מסור ממולח

 שטיין כ״א מאוח ממש סכל סך ומאחים
 ס׳ ובנר בשם. של שחסיס מצוס בנר

 פי׳ בשם וקנס סכור, שחסיס נשמחו
 ודיבורים חורה הדיבור בא שממנה קנס

 פי׳ בשם, לסיוח והפלס יחברך לשמו
 ממשים וזה גפניו, טוב ריח להטלוח

: נר והוא מצוס ,של להיוח ומאחים

ת תשא א ז
 ו® לסי כו׳. מוסד אוהל אח בו ומשחת

סמדו® כל וגס טסירס, היראה
 משומ הכל לסיוח וסכנטס וסחשובס

 שכחסי טוד יח׳. לו לרצין קודשא לרבוח
 אפז^ טל קידה לשון סכנטס פי׳ וקדה,
 וכצ סנשמס לסיוח כו׳. מאוח ממש

 חורם אור טל מרומז זיח ושמן של חלקיה
 בשורט מרומז ודס יח׳. לו וסחלהגוח

 3ו״ יש ב״ס הוי׳ שבשם סין, סאור, של
 גימטר׳ ט״כ אוחיוח י״ב באדני צירופים

כו׳: ומשמח כו׳. אדני
 האכל לא ורט טוב סדטח וטץ כתיב

מורם־ אדם יש דסנס י׳׳ל ממנו,
ם בחאווח לו שצריך למס סיחר לו  ג

 כ״א ידוט מבירה לחטא מסץ אין שבודאי
 אדם לו מקיל וכן כן, לומר שאטשר מס

 פרשו לו יגיד ומקלו שכחוב כמו לטצמו
 הדמה טץ וזה לו יגיד לו ומקיל רז״ל
 ורט סוב בו נוטס שסדטח ורט, סוב

 בו פרשו להטיב או לסרט כמו ולאו, סן
 ממנו חאכל לא אוכל ושלא שאוכל רז״ל
 מ מסבר סטניוח ר״ל כוא שזה י״ל אך
ח אוחו טל קינו דטח טל ס ד ס  סנ״ל סן
 סוא לז אמר כי לאכול, לו סיס שם כי

 סדטם ומטץ חאכל אכול הגן טץ מכל יח׳
 ספרשם בראש לסנ״ל חוטלח סוא וזס כו׳.

 בכיור סנה קודם, מזונוח להמשיך שראוי
 בקידש לשרח שיחקרב קודם כי י״ל וכנו,
 מטבירוח סן סצמו לסהר טצמו לרחוץ צריך

 סן רגלים שנקראים בטקביו דש שאדם
 באמה ססוריס והיראה האהבה לסיוח

 בדרך שחסיס טצמו הרחיצה וגס יח׳. לו
 לסיוח נחושה וכנו נחושה כיור וזה אמח,
 י״ל ונחושה וכן רגלים, לו שיש באמח

כנ׳׳ל: נמש זוהמה של היפוך
ד ר ע  דסנס מ׳ אדמחך בכורי ראשיה ו

אד® של מזונוחיו סחקין סקב״ה
ואמ״כ



כי זכיוז
 רמיים רז״ל שאמרו וכמו בראו, ואח״כ
 האדם כן בחורה, ימסוק והוא בצוארו
 ממילא שמים כבוד ויחרבה שיוגדל שרוצה

 יח׳ לפניו במשובה הפונס שישובו ממאוה
 ב״ה אל במזרח סומל להיוח מצה נוחן

 ופרנסה גדול שפס להמשיך ורזכמה ובחפלה
 שמים לסבודח פנויס הסם להיוח בריוח
 ממי מרגיש אדם הנפש זה ובלא כנ״ל׳

 כצדיק אל ומתקרב ובא צרכו לו בא
 המוסקים לכל ידוס וזה זה, כממשיך

 אוחו ידריך וממילא וחשכרז, דוק בזה
 להמשיך דוקא לראות ולא ישרה בדרך

 מסשיהם כשימקנו וארז״כ לבד חשובה
 ברזובח כן שאיחא הגם שפע, להם להיוח

 הרהור לו שבא להאדם הוא זה הלבבות,
 לא, חסי׳ סד ימחין לא ודאי חשובה

 אשנה לכשאפנה חאמר אל שאיחא וכמו
 שמשה וכנ״ל ארזר, לאדם משא״כ כו׳

 לא רז״ל אמרו וכן ב״ה, הבורא
 אם וזה המן, לאוכלי אלא חורה נחנה

 להיפך שגם הגם חורה, אין קמח אין
 מוסק שהוא הצדיק סל קאי י״ל איחא,

 והנה דרק, קמרז להמשיך יכול בחורה
 מחלבשבאוחיו׳ וקדושחו יח׳ שאורו ידוס

 יכולים שיהיה הוא שהיה מה והנה חורה,
 והאדם הסולם הבריאוח מהנהגוח להמשיך

 קודם בריורז פרנסה נמי סחה כן להיות
 חביא, אדמתך בכורי ראשיח י״ל’ וזה
 אדמחך בכורי להיוח חמשיך מהראשיח פי׳

 וצרכוח גשמיוח סניני אחה שממשיך
 בשביל אלקיך ה' לביח כמו ביס, האדמיוח,

 אמו, ברזלב גדי מבשל לא אלקיך, ה׳ ביח
 שיש ׳א כ גדי גד כמו המול גדי'פרושו

 בני בא שמשם סליון מזל ויש פשוס מזל
 מסולם לישראל מזל אין וכנ״ל ומזוני סיי

 מרומז כסלמו וסל אין, שנקרא הנפלם
כי כשפס כל שורש שהוא ביוד [מזל]

עא זאת תשא
 הקוצי אל שבא הרומניות של החרזלה הוא

 כל שוייש שהוא היו״ד אל כסלם שסריין
 והיא, נקודה יש אוחיוח בכל אוחיוח

 מסשרם פרזוח אין שבקדושה דבר כל וכן
 והנס נראה, שאין שלי מזל גדי וזה

 שמולדת אם כמו אם נקראת החשובה
 פי״ד וכן אוחו, ומררזצח ומשפרח הולד

 שנולד כקסן האדם נסשה שלימה החשובה
 מהדס ידוס והנה סיג, מכל ונקי ומסור
 מרומז הוא וזה רזלב, ונסשה נסכר

 נסשס באודם שמרומז הדינין בהמחקח
 והנם וררזמים, רזסד הוא מלב כמו לבן

 הדינין כל יחמחקו ממילא החשובה סי׳׳ר
 ושב כחיב וכן ופרנסה גשמיות של גם

 ממנו, אפי שב כי כחיב וכן לו, ורפא
 מגמחו כל קודם יהיה לא הצדיק והאדם
 מסיה זה ופי״ד בחשובה הסולם שישובו

 קודם כ״א בגשמיות, צרכם ממילא להם
 לא י״ל וזה צרכם. להמשיך יראה לכן

 לגמור פי׳ מבואה, בישול לשון גדי מבשל
 במלב להסולם, משפיט סליון המזל להיות

 סי״ד שחהיה הדין בהמחקח אמו
סל: החשובה כ

ויסהל פרשת

 סקשיא בן מנניא ר׳ אימא דהנה
 אח לזכוח הקב״ה רצה אומר

 ומצוס חורה להם הרבה לפיכך ישראל
 בזם אדרבה מובן אינו לכאורה כו׳.

 דאם ששמסמי וסל הכל♦ לקיים קשה
 כאלו הוא כמקנה מצוה סושה אדם
 לפסמים יש והנה סחורה, כל קיים
 יומר לזה ואדם יומר לזה לאדם משק
 אח לזכות הוא וזה סוב, הוא והכל

 ויש ומצוס, חורה לכם הרבה ישראל
שבח שקולה דהנה זה, מסין לומר סוד

ככל



ריההל זכררן עב
 שכס המשמר ואיהא כולה, ההורס ככל

 אנוש כדור פ״ג פוכר אפילו ו כהלכה
 יפשס אנוש אשרי שנאמר לו מוסלין

 ויקהל י׳׳ל וזה כו׳. קכה »מר כו׳ זאה
 אשר סדכריס אלס אליהם ויאמר משה

 לקיים שקשה הגם אוהם. לפשוה ה׳ וה5
 יהי׳ השביפי וכיום כו׳ ימים ששה *הכל׳
 כאלו לכס נחשכ הסיס שכה׳ קודש ^כס

 לומר פוד יש יכן סחורה׳ כל קיימחם
 אס לשמר אפשר סאיך כי לסיפך, נסי

 הדכריס אלה אומר לזה כסלכחס׳ השכח
 ימים ששה אוחם לפשוח ס׳ צוס אשר

 צוס אשר סדכריס מפ״י מלאכה •חפשה
 הסי׳ סחורה פפ״י פי׳ אוחם, לפשוח ס׳

 לכם יהיה השכיפי וכיום אז ■החנהגוח
 כל כחוך כי לס׳ שכחון שכח •קודש

 ישוכ סומא ואס •חשיכס נמי יש מחורה
 השכח: פי׳׳ד סש״י וימחול כחשוכס,

ל  דסנס י״ל יומה׳ מלאכה כו הפושה כ
סרכים מרשוח והכנסה הוצאה

פקוח כשכיל לא אס אסור היחיד לרשיח
 כחשוכס חוזר שאדם החשוכה והנס נפש,

הרכים מרשוח הכנסה הוא שלימה
נפשיס המכירוח כל כי היחיד׳ לרשוח
 של הרכים רשוח סן וספכירוח זכיוח
 היחיד. לרשוח ומכניסם ר״ל הפירוד מולם

 הוא כי קודש כשכח שרי ודאי זה אך
 אך השכח, אח ודוחה ממש נפש פקוח
 זה פי״ד אך פלי׳. חסא מס שכח מציח

 כשכח כלל כדרך שלימה חשוכה שישוכ
 לו חסיס החשוכה ^גמור וכחול קודש
 כל י״ל וזה פוכ, יוחר שכח סכא גשכח

 סנ'ל וכסמלאכס יומח מלאכה כו הפושה
 שפי׳ כמו המחנה לשין יומח פרושה

 סכוקר פד יוסח כירוכפל ז׳׳ל רש״י
פי׳ סמחינו, סכוקר פד ז״ל רש״י פירש

m i
שכח: סד יומחן

 כיוס מושכוחיכס ככל אש חכפרו
 לשוב שסוחר הגס פי׳ השכח׳

 אש לכפר לא כש׳׳ק שלימה כחשיכה
 סיגופים למשיח מושבוחיכס ככל היצר

 כ״א ומשונות גדוליח וצפקוח וככיות
 הג׳ מהרכ שסמחי וכן כנ״ל, כלל כדרך

 כק״ק אצלו כהיוחי ז״ל מניקלשפירג
 שכחוח שחי ישראל שמרו אלו שינאווי

 קדושח פי׳׳ד קודש כשבח שישוכו סי׳
 ויגמרו כחשוכס לשיכ סחפוררות כא שכח

 הכא שכח יהיה אח״כ כחיל, החשוכה
:שכחוח שתי וזה קדוש, כולו

ד ו  לפצסו כפנין אל כפזרח פרשנו ע
 דסנס כו׳, אש חכפרו לא הפסוק

 וקציר זרס סארץ ימי כל פוד פל פי׳
 סקב׳׳ס שנשכס לחיכ למפלס דהנס כו׳

 סוד ואמר כלל פוד הארץ לשמת שלא
 להיות שלא פושה אני זה מל נוסן!
 שינוי יהיה שלא ר״ל חולשח שום אפילו
 סשכופס מל נוסן£ פוד וזה כלל. סאויר
 כזמנו׳ וקציר זרט סאיז ימי כל יהיה

 לא ולילה יוס וחורן£ קץ וחוס קור וכן
 למפה, ישכוחו׳ לא, פירשנו ופוד ישכוחו׳

 מפצכך ס׳ לך הניח כיוס פי׳ דהנס
 וי״ל שכח. פל דקאי פשוט כו׳ ומרגזך

 מפצכך לך ס׳ הניח כסשכח פי׳ כיוס
 כי כו׳. מרגזך וכן אפילו החול כימי

 טוכ. כל חפפול רצון כפח קודש כשכח
 יש אס כי כן, לא אם פי׳ לא י׳׳ל וזה

 ישכוחו חפשה׳ מס חלילה סאויר שינוי
 כריאוח לסיוח יחקנו וכשכח לשכוח וראוי

 אש חכפרו לא י״ל וזה כראוי. סגופים
 ככל דין, סוא אש לכפר חניחו לא פי׳

 כאיזה שחוטאים כמקום אפי׳ מושכוחוכם
: השכח כיוס כח

אלה



זכררז
פהודי פרשת

 י״ל כו׳. משכן המשכן פקודי :אלה
 שני וס6לר צריך הצדיק דהנה

ס. רי  מפיהרח נפשו שחהיה סד6 מ
 וכיוצא רע הרהור ומכל מטון זמנוקה

 יס׳ קדושסו להשראה מוכן שיהיה בזה
 לפעול מזה יוסר צריך ועוד ובחוכו׳ עליו

 קדושחו להגביר לראוח אל רצון השלמה
 ונסים ישראל השועה ולפעול בעולם יה׳

 לשון המשכן פקודי אלה וזה נפלאוה>1
 להיוה המשכן פקידי ישרים ה׳ פקודי
 גס פי׳ כעדוה משכן עלינו, משכנו
 לפעול זה בדרך עלינו משכנו להיוה
 עדוה וזה ישראל, לפובה ונפלאוה נסים

 לכל שעונה בהוכנו שכינה להשראה
 הלויס, עבודה כו׳ פיקד אשר קראנו,

 לשון איהמר, ביד בה׳, הדבוקים הם
 אהרן בן הגמרא. עי״דלימיד פי׳ אהמר
 אהרן של מהלמידיו שיהי׳ פי׳ הכהן,
 ההלמידיס כי כו', שלום ורודן£ שלום אוהב

 ועוד הכהן. אהרן בן זזה בניס, נקראים
 צדיקים מיני שני דהנהיש לזה קרוב י״ל
 רוממוה ומהשגסו יה׳ בדביקוהו שהוא א׳
 וכמו ההורה, ולקיום לעבדוה בא יה׳ אל

 שאיה׳ וכמו ההורה מהן והקודם האבוס,
 כל שמקיים פשוע ויש הלבבוח, גחוגה

 ליזהר צריך זה אך בהורה. שכהוב מה
 אך מזעיר, מעם אפילו יעבור שלא

 בשס' אימא הנה כי מועיל. חשובה
 שנים כמה אסר שדנוהו בא׳ ז׳׳ל האר״י

 ולא אמירח בשעה בהפילין זכר שלא על
 הרב בשס ששמעהי ^אמה לריק. ניגע

 ממדינה אב״ד דל הגולה פאר הגאון
 על פעם אחד זקן לו שאמר ניקלשפורג

 מהקן בזה כי לריק, ניגע בולא דוקא
ן כי ואמר שם בספילין בזכרו קרי מ

עג זאת פהודי
 הקשר של יוד על יוד כן מרומז ריק
שין. גימע׳ הוא ורי״ש וקרך יד. של

 של בד׳ מרומז אוחיוח שארבעה ונ״ל
א׳ אה שדנו איסא כי עוד ויש הקשר.

ולא בשבה במנעלו חול שנכנס על
 שהוא במי דוקא לומר ואפשר דקדק,

 משא״כ הכהוב כל שמקיים במה צדיק
 אל רצון לפעול הוא עצמוחו שכל מי

מדקדקין אין אפשר אוחו באהבחו ב״ה
לדקדק הוא ירצה אם כי כ״כ. עמו

 הבורא מדביקיח יבלבל כאלה בדקדוקים
 נפשך בכל כו׳ ואהבה ואיחא ב״ה.
 בשס ופירשנו נפשך אח נופל הוא אפילו
 הנפש אח ניפל האהבה אפילו א׳ גדול

 בשביל מהדגקיח יבפל שלא פי׳ ממש.
 וכן שיעצב. ספא לו מראה שהיצה״ר

 הלבבוח בחיבה ייעויין בזה כיוצא הנ׳׳ל
 מהדבקוח הוא מהשכל שעובד מי הפרש

 המקיים והנה וציווי. מהכחוב רק מהעיבד
 מי משא״כ גאוה אצל נקל שכחוב מה

 רצון שמשיג יחברך אהבהו עי׳׳ד שעובד
 שאין וחכמסו יה׳ ורוממוהו ופובוחיו אל
 כן אפילו נגדו כאין והוא שיעור לה

 שפל הוא זה שיעור. בלי פובוח לו גמל
 מכפיבוח לפרוע מקצר שהוא ומשיג בעיניו

 ההולכים דרך המימי אשרי י׳׳ל וזה
 שאינם דרך המימי והס ה׳. בחורה

 שהוא גאוה לו שאין פי׳ מומין, בעלי
 פקודי אלה י׳׳ל וזה כידוע, מוס בעל

 יה׳ בו הדבוקים של המצוח המשכן,
 העדוח משכן וכן בס. שוכן וקדושהו

 עי״ד עליו קדושחו שמשרה שני ענין
שלו. מהשכל לא לבד ההורה שמקיים

 צריך השכל עי׳׳ד שעובד מי גס כי
מדבקוח. לבפלו שלא ובלבד ההורה לקיים

 לרצון ההורה כל השיג ע״ה א״א גס כ
אל רצין לעשוח רוצה שהוא כיון אל.

יה׳



זכרוןעד
 ך6 יחי. רצונו שהוא סחורה יעשה יח׳

 שזה משיג אס צטביד צריך לפטמיס
 הבורא באהבח למשל יח׳. רצונו הוא
 ולסטמיס הרשטיס אח מוכיח ב״ה

 מה לקיים רק שרוצה ומי מבייישס.
 פנים, להלבין שלא כן טושה אינו שכחוב

 שמו כבוד טל מאוד מרד שהוא ומי
 אכבה מכסה פשטיס כל מל באהבמו
 בה׳ בהמלך ימרדו שלא ומבייש ומוכיח

 חוטא שהוא והגס לסבול, יכול אינו כי
 כיוצא כל וכן ר״ל. בהטונש חושש אינו
 מאוד טובד שהוא מי טוד למשל בזה

 ובהמלכבוח דזמרה בפסוקי גדול בדביקיח
 יטבור אס חושש אינו כגדול ופחדו גדול

המושה משא״כ בזה, שמט קריאה הזמן

זאת פקודי
 יס ככל ובאמח יטבור. ולא שכמוב מה

 הן השניה מדרגה גם הקדושה. בחורה
 נמי בחומש ואפילו בפירוש בגמרא

 כנ״ל. כו׳ פקודי אלה י״ל ווה למדקדר!.
 ט״פ הכל כי משה. ט״פ פוקד אשר
 הלויס מבודח וזה כו׳. פוקד משה

 י״ל וטוד כנ״ל. איחמר ביד הדבוקים
 המחקה כגירס הצדיק טי״ד נפטל שהכל
 כי ממר אי וזה ישראל. ממל הדינין

 לשון ופשוט כידוט בדין מרומז ממר
 לשון אי ממר. אי ביד וזה טשן. המרוח

 מהי׳ שלא ממר לא פי׳ גמרא בלשון אין
 בן ושיהיה כלל ישראל טל דין שוס

:הכהן אהרן

ריהרא פרשת
ר ר צ ה  חלמיד טס הלומד הרב דהנה ב

 ודאי מכמה דבר לו ומסביר
 הוא שמבין מה כל לו לגלוח יכול אינו

 וגם בדיבור. ככל להכניס יכול אינו כי
 מלביש להבין המלמיד שיכול מה לפי

 ומבינו ומלמדו דיבוריו במוך כבינמו
 ראש לפיחלמיד נטשיס פצו והדיבורים

 שהוא מה נמצא וידט שיבין לשכלו ושורש
 נטשה הדיבור הוא הרב מדרגה סן!

 י״ל וכנה שלו. להחמלה שורש בהמלמיד
 וידבר משה אל ה׳ ויקרא כמב לא מדוט
 כנ״ל לפי לומר ואפשר להיפך וכחב אליו

 שורש הנטלס מטולס משה אל ויקרא
 נטלם לשון כחיב וט״כ השמוח. של

 אס כי אליו, ה׳ טי״ד הנ״ל משם וידבר
 משמו אליו ומדבר אומו קורא כיה

כ״א מקבל היה לא ב״ה הוי׳ כגדול

 אל רצון כן ולא ב״ה, הוי׳ השס מהסוך
 ממוך מדברח השכינה להיוח כ״א יח׳

 במקום הוא טומד ונמצא משה של גרונו
 ס׳ מהסוך מקבלים והס ב׳׳ה הוי׳ שס

 וידבר כנ״ל משה אל ויקרא יזה אחרונה,
 מאוהל כו״ אליו ה׳ זה טי״ד משס
 מאוהל שלו אמירה שחהיה לאמור, מוטד
 של אחרונה ה׳ אדני של שס הוא מוטד

 אמירם חהיה משם לאמור ב״ה, הוי׳ שס
 הוטד ביח לשון מוטד אוכל ונקרא שלו
 בי׳ס בהוי׳ נכמב ט״כ ב׳׳ה הוי׳ qd של

 הוי׳ הוא במחשבה נמצא באדני. ונקרא
 להוי׳ כמוטד אדני כוה אדני ובקריאה

 לטמיד כי וזמן מוטד לשון וטוד ב״ה.
 כן ונקרא נכחב ב״ה הוי׳ הכל מהיה

 לומר יש וט״כ לבד. לזמן הוא ט*כ
 בחכמה מרומז אלך כי זטירא באלך כחיב
 ובשביל ואאלפך כמו לימוד לפון ובינה

הדיבור דרך והחכמה הבינה של כצימצוס
הוא



זכרוז
:זמירא אלן) הוא

ם ד  הפסוק י״ל כו׳. מכס יקריב כי א
 שיוחזרו נרצה אס אוחנו לומד

 כ״א מגמחו חהיה לא בחשובה ישראל
 יהיו ממילא צרכם כל להס להשסימ
 כמו לנו צריך כן כי אחד נויביס,

 מזונוחיו הקב׳׳ה החקין הבריאה בחחילח
 מחה, גס צריך כן בראו ואח״כ אדס סל

 ויוכר אל חסד וידמו יכירו שמי״ד ומוד
 להבירא לבס יבמרו ונמלאוחיו סובוחיו

 דברי נשממים הוא כן כי וגס ב״ה.
 והוא להמם השסמ הממשיך הצדיק
 יקריב כי אדם י״ל וזה ה׳. דרך ילמדם

 מכס להקריב שירצה לה׳ קרבן מכם
 דבר מאיזה מצה לו ניחן אני לה׳ ממש
 שימשיך הבהמה מן לה׳ להקריבם יכול
 הוא וזה ובהמיוח. גשמיוח דברי להם

 אח״כ גשמיוח מניני כל מל כלל בדרך
 מניני כנ הכוללח השסמ ממם סורס
 חלוים שבהם ומזוני מיי בני הס שסמ

 לנו. וסובוח הצריכוח אמרוח השסמוח
ביקור לשון מיי הוא הבקר מן וזה

 של מלך הוא שור כמו נמי וכן חולים,
 ובריאוח החיים למשל נמי כן הבהמוח

 גשמ^וח. מניני לכל החמלה הוא הגיך
 לשוס צריך אין מייס אין חלילה אם כי

 כי ומזוני בני כולל הצאן ומן גשמיוח,
 מזים ומזיס. כבשים מינין שני יש בצאן

 שכחוב כמו ומושר במזוני לרמז יש
 בסח״ח מז לשון מז מזוח ימנה המשיר
 שישראל קדשים צאן מל סשוס וכבשים
כחיב וכן צאני אהן צאן נקראים

 מל קחי אדס כצאן. אוחס ארבה
הרבה: בנים

 ידומ דהנה כו׳ מכס יקריב כי אדם
 לו ויש הוא מסד מסן הקב״ה

לשון יקריב י׳־ל להסיב. רוח נחח

עדז זאת ויסיא
 ראוי זכר והנס מנחה. לשון חקרובוחא

 מקבלה והיא לאשחו משסימ להיוח
 נמשה להחמנג בזיווג כוונחו אם משא״כ
 וחשובר יבין מי שגיאוח ודאי מקבל

 רק חמיד שדרכו מי משא״כ מומלח
 מסינסק הרב בשם שממחי כן לסחמנג.

:שימי׳
 שמם ויקרא בראם ונקבה זכר והנה

 שמחנסג מי אדם י׳׳ל זה אדם.
 משא״כ ונקבה זכר אדם, נקרא לסיוח

 נקרא לחמנוג רק בזיווגו שכוונחו מי
 אדם וזה אדם. ולא נקבה והוא נקבה.

 הוא סי׳ לה׳. קרבן מכם יקריב כי
 חדמ לה׳ מכס חקרובחא להביא רוצה

 לישראל שממשיך היא לה׳ החקרובחא
 החקרובחא סי׳ ומזוני מיי גני לשסס
 שצי חקרובחא הוא לכס שחמשיך שלכם
 ובקו הבהמה ומן חמניג. לי יש שמזה
 זה ולסי ומזוני, מיי בני מרומז בו וצאן

 לא ולאדם משה, אל ויקרא המדרש* י׳׳ל
 נח ומס קרא. לא ולאברהם כו׳ קרא

 קורא (הדיבור ויקרא מוד דבר, לא
 המדבר ואני הקורא הוא אני והדיבור)
 שכל י׳׳ל ימו״ש. כו׳ והצליח הביאוחיו
 וזה בני זה להמולס המשיכו הנזכרים

 שהכל הגס לסרש יש כן מזוני, וזה מיי
 משורשם הטיקר היה זה אך המשיכו.
סכל. להמשיך צריך היה משה משא׳׳כ

 לדבר למלך גנאי אין אלא קאמר ט״כ
 רק ממשיך אם סי׳ כו׳. אריסו מם

 להמשיך צריך הוא משא״כ אמד דבר
 לקראומו יחברך הוא הוצרך וט״כ סכל

 מ״ן מטורר להיוח כס לו ליחן במצמו
 :ודו׳׳ק והצליח הביאוחיו וזה שלשחן, כל מל

ד ו  הכהן מליו וכפר בסין) סנ״ל לס׳ ע
 י״ל בה, לאשמה ימשה אשר כו׳.

גודל כ״כ מרגיש אינו שמכוסר דקודם
המסא



צו זכררז ̂נר
 ממנו סר הכפרה רור6 משא״כ סממא

 הוא יה׳ אליו ומסקרב המבדל מסך
כו׳ יכפר וזה במיניו, גדיל אשס

בה: לאשמה

צו פרשת

ת א  הפרשה י׳׳ל כו׳. המולה סורס ^
 מלפניו הבושה הוא היראה דפנה

 יראסו סהיה לממן רז״ל שפי׳ וכמו יס׳
 כי זאס. נקראס הבישה זו פניכם ■מל

 שכהוב כמו זה נקרא ב״ה הבורא •פנה
 ציה כי מל זה אלקינו הנה וכן אלי> זס

 זה> נקרא לפנינו והוא מני׳ פנוי אסר
 והכה זאס נקראס מלפניו והיראה

 המדרגוס לכל לבא אדם יכול מהיראה
 יראו פרשנו וכן קדוש, להקרא אפילו

 כי קדושיו חסי׳ פי׳ קדושיו. ה׳ אה
 מססור אין ליראיו פי׳ ליראיו מספיר אין

 מל רז״ל אמרו ומ״כ מדרגה׳ משום
 שואל אלקין ה׳ מה יראה בפ־ פסיק
 יראה אמו הקשו כו׳ ליראה כ׳׳א מממך
 המוה ולכאורה היא, זומרסא מילסא

 דברים וכמה כמס בפרשה כהיב פלא
 דרכיו בכל וללכה כו׳, ליראה כ׳׳א מוד

 אך מציהיו, כל ולשמור אוהו ולאהבה
 המדיגוה לכל באים שמפיראה הוא האמה

 זאה מי״ד כו׳ ליראה א כ״ כהוב כאלו
 היראה זאה י׳׳ל וזה כו׳ דרכיו •בכל ללכה
 המדרגוה לכל למלוה המולה סורה

 המולה היא מוד וקאמר יה׳. בו לההדבק
 טל ישראל, כנסה גס ממלה זה מי׳׳ד

 מוקד שנקראים הדינין מל פי׳ מוקדה,
 במוד פי׳ הלילה, כל המזבס מל ומפרש

 יניס שלא פי׳ המזבס, מל יהיה הדין
 הבוקר מד ושלום סס זביסה לידי לבא

הוקד המזבס ואש והישומה, הרצון שישיג

זאת
פי׳ ^  אשר טל להטיל חלוי הדבר בו ב

 ולבש וקאמר בו וזביסה דין להסול צריך
 שפומל שאמר כיון כי בד, מדו הכהן
 וישליך ישראל בכנסה דין ההיה שלא
 כהן קוראוהו גלולים מיבדי מל דין

ולבש אומרו וזה ישראל, מל המכפר
 בו לההדבק שיראה פי׳ בד. מדו הכהן

 בו נקרא הוא הגשמיוה בההפשמוה יה׳
 מולם במניני הוא אס משא׳׳כ ההבודדוה

 מדו הכהן ולבש וזה סברים, לו יש
בהסבידדוה בד דרבנן סלוקא הוא

 מל ילבש בד ומכנסי יה׳, בו לההדבק
כהוב וכאשר הסומריוה להמלוה בשרו
 הוקד המזבס טל והאש מד ימ׳׳ש לקמן

 המזבס אש כהיב קידם הכבה צא בו
 נקרא המזבס כי המזבס מל ומחה

 זובס מי״ד ויראהו יה׳ מלפניו הבושה
 משיג השובה מי״ד פרשנו וסנה יצרו,

 אביכם אה ואקס מל פרשנו וכן אהבה,
 ההשובה כי הנהר, ממבר אברהם אה

קדמה היא כי הנהר, מבר נקראה
 והנהר אור, יהי נאמר ביום אשר למולם

 וההשובה נהרה מליו חופט אל לשון הוא
 הנהר, מבר נקראה למולם הקדומה

 נקראה נראה נהר כי• ממס סוד ויש
 האיך ויודט מבין סכמה מי״ד כי הדמה
 אל מכס הרצון לבוא מדוהיו להקן

 ההפשמוה נהר נקרא הדמה מ״כ. הפוטל
 ומהבינה והרצון הססן הפומל אל מכס
 שגיהי אס הנהר מבר הבינה הוה יודס
 ברסמיו, יהקן הכל לקונה מייסל אני

 וכמו מלאה השיבה היא בינה והנה
 אמר אומרו וזה ושב, יבין ולבבו שכהוב
 הוא לממנה ממיז אל יוציא הכהוב

 קודס שהוא מפני שס ככהוב הסשובה
 מל אש זה מי״ד מקום ונקרא למולם
שהוא יה׳ לו האהבה אש הוא המזבס

מל



צו זכרון
 מוקד כלל המזבח סנקרל) היראה טל
 בבוקר בבוקר פצים הכהן טלי׳ ובמר בו

 בבוקה אברהם וישכם כחיב דהנה
 כל כי האהבה״ של שם הוא ואברהם
 אברהם ושם הקב״ה׳ של שמוחיו ההורה

 שמטסי נמי וכן האהבה מסהח הוא
 מצרן£ ז״ל מראוונא כמגיד הרב בשם

 הוא אוסיוא צירון£ אברהם זה לכסן£
 אברהם וישכם יס׳״וכמיב לאכבמו לכס^

 וכן חסדים, באים בבוקר כי בבוקר,
 בבוקר שבטנו וטל שיחי׳, מרבי שמטסי
 חסדים הרבה יס׳ לנו לימן חסדך
 ונרננס זה טי״ד שנשבט מד בבוקר

 וזה סמיד״ סיום כל ימינו בכל ונשמחה
 בבוקר. בבוקר פצים ככהן טליה ובמר

 כנ׳׳ל, המזבח טל אש הנזכר באהבה סי׳
 שבופר טצים כמו סוא חסדים טי״ד כי

 ומרך זס פי״ד האהבה של האש ומוסיף
 אסבס, טי״ד טלייחו להיוה המולה טליה

לקשר השלמים מלבי טלי׳ והקטיר
 (וכמו לישראל הסזט ולהמשיך סטולמוס

 חטים חלב שלום גבולך השם שכמוב
 שכחוב וכמו השלמים, חלבי וזס ישביטך.
באחוס ורטיין והרגום באמו, והרפנה

 המיד אש בחברהס) צרס ברי׳ טין שסין
 קאי י״ל הכבה, לא המזבח טל הוקד

 שכחוב כמו המיד נקראה ההורס אש טל
טל קאי נמי וכן ולילה, יומם בו והגיה

טל וכן הקנום, המידין כנגד ההפלה
 שסי׳ כמו חמיד נקרא ג״כ קודש שבה
 לשבה משנה רק שהוא מס גם ז״ל רש׳׳י

:ספנים בלחם המיד נקרא
JH'הקב׳׳ס לפני הנשיאים קרבנוה בין 

 של בקרבנו נמי וכן איהא כן
לשון: אוחו אהרן

ש ר ל מ  כנגד שקול הנשיאים קרבנוה ב
זה הכא כחיב הים שירח

עזזאת
 אמר וחד כו׳ אלי זה ושם נחשון, קרבן
 ומזס מזה שכחוב כלוחוה כנגד שקיל

 קרבן שקול אמר וחד כחוביס סם
 דסנס י״ל הנשיאים. כקרבן ובניו אסרן

 נקרא נשיא סנה אך לדורוח, נ״מ מס
 מן מרומם הוא יה׳ בו הדבק כצדיק

 אימא ישראל טל שמחפלל וגם סגשמיוח,
 שג ברומו סטומדיס דברים זלוה כרום
 נשיא נקרא כן טל חפלה הוא טולס

 שמקרב הנשיאים קרבן שקול אומרו זה
 סטוביט ומטשיו במפלומיו סטולמוח אח

 למחא וממילא לטילא ממחא שמקשר
 רוח לפטול יכול הים כשירח שקול הוא

 שפחה ראמס רז״ל שאמרו כמו הקודש,
 גדול מושר להמשיך וגם כו׳, הים טל

 נטשה זהב חורי שכחוב וכמו לישראל,
 אמר וחד סיס. ביזה טל קאי כו׳ לך

 חירוס סרוח שכמוב וכמו לוחוח, כשני
 וחד ר״ל, ממ״ס סירוח גליוח משיטבוד

 סוא אם אפי׳ כנשיא מיבטי׳ לא אמר
 ורודף שלום אוהב אסרן של מחלמידיו

 למורה ומקרבן כבריוח אח אוהב שלום
כנ״ל: שקול נמי

 חורה זאח י״ל כו׳ סטולס מורח
ס׳ אל לסחדבק כרוצה הטולס

 היא קאמר מטלה מטלה ולמלוח יה׳
 ישראל, כנסת לסטלוח שיראה סטולס

 כטולס חורה זאח גיסא לאידך י׳׳ל טוד
 לילך ורוצה יה׳ ס׳ אס שמחדבק מי של

 היא ימברך בדבקותו חיל אל מחיל
ישראל כנסה כל אפי׳ שמטלה סטולס

 ששב יחיד אפילו רז״ל שאמרו וכמו
 מוקדה טל וטוד ספולם, ולכל לו מוחלין

 לשלוט יכלו שלא הדינין טל טליה יש פי׳
 כל המזבח סל ישראל בר שום טל

 סדין בפוד פי׳ כבוקר. טד סלילה
בישראל״ לפטול מניח אינו ר״ל בטולם

לבא



זכררז עח
 שהוא המזבס מל וזה ר״ל לזביחה לבא
 מד הלילה כל מליה השולס הזבח מל

 לגמרי מבמל ורצון מהראוי שבא הבוקר
 המזבח ואש וכלל/ כלל ממששם הדינין
 הוא אם חלוי״ הדבר בו מי׳ בו״ הוקד
 ולא רוצה״ שהוא מי ומל שמוקד רוצה

 כל המזבח מל י״ל ומוד רוצה״ אינו אם
 החמוררוח הוא ומזבח מצה״ נדרך הלילה

 שאמרו וכמו יצרו״ לזבוח והכנמה השובה
 כו׳״ מליו ומחודה יצרו הזובח כל רז״ל
 בדביקומו כ״כ שאינו במה דוקא הוא זזה
 הלילה כל יהיה המזבח מל וזה יח׳

מה  ללילה שדומה כ״כ לו אור שאין ג
 לו שחהיה הבוקר מד המזבח מל יהיה

 יבלבל לא ודאי מליון ודבקוה החלהבוה
 לב בשממה יהיה כ״א במשובה, מצמו

 גדולה בשממה יה׳ רצונו למשוח בהבורא
 חוקד המזבח והאש והמסשמוח זנסלאה

 של המרירוה ממיד בו מבמר סי׳ בו
 :יצרו וזבוח מונוח ומרמה המשובה

 אחן חדשה ורוח חדש לב לכם ונתתי
 האבן לב אה והסירוחי בקרבם

 המחדש כחיב דהנה י״ל כו׳. מבשרכם
 בחשובה שב כשהאדם והוא נמוריו, כנשר

 גמורה במרמה ומממרמ יה׳ לפניו שלימה
 שיחנהג ומחאוה ומצממר המבר מל

 יה׳ אל רצון מל סור ימביר שלא כהוגן
 אומו ומושה יה׳ הוא לו מוחל כלל

 שלא מוג לג לו להיוה חדשה כברי׳
 חהיה ולא רמוה מאווה מונוחיו לו יגרמו

 שב מוזר אדם יש והנה רמוה״ מדוח לו
 ומהדבק יה׳ דבקוחו לו ובא בחשיבה

 מקורב שנמשה מד ומהדבק ומולה בו
 שסבר סל מלסניו יומר בושה לו בא
 מאוד במיניו שסל ונסשה יה׳ רצינו מל

 ודבקוח החלהבוח לו ובא ומוזר ונכנס.
להחדבק יוחר כח לו ויש יוחר. מליון

זאת צר
 מליונה יומר במדרגה ומהדבק ומוזר יה׳ בו

 הסוברים מהמונוה יוחר ומחבייש ומוזר
 ומוזר יומר ונכנס שסל ונסשה ומוזר

 המחדש וזה יומר. מליון דבקוח לו ובא
 קדשו, מממון נסור לשון נמוריו כנשר

 הממדשומו שכל ודאי וניסור, מוזר וכן
 ששמממי נ״ל וכן יומר בממלה ססם בכל

 ונשרסו לשמים סן£ סמם שבכל בנשר
 שנה כן י׳׳ל וזה ומחמדש, ומוזר כנסיו
 אומר אמר במקים ואסשר שנולד. כקנון

 נקרא י״ל (מ׳־כ שנולד כקמן שנמשה כן
 מחדש). אומו שיולדח אס כמו החשובה

 להשסיס רק חמיד רוצה כצדיק והנה
 לו שיש מי סשוע וגס להבורא. מסטג
 מסד להסיב רוצה הוא הבורא מדוח

 להסיב שרוצה ב״ה הבורא כמו אמח של
 דכורא חדש לב וזה כלל. סרס שוס בלי

 וכן ב*ס, לסבורא מסנוג לבד להשסיס
 הוא חדשה ורוח לסובמס שסס להמשיך

 יח׳ קדושחו שפע לקבל נמי צריך כי
 וזה ומקבל נוקבא יס׳ לסניו להסשוח

 האבן לב אס וכסירוחי כו׳ חדשה ורוח
 יש אמס״כ צדיק שהוא מי דהנה כוי,

 ומשיג יודס שאינו כבר שסגר מניניס
 שבקש י״ל זה ומל מליהס, לשיב אומס

 שאמה בנוימוס מפצה אמח הן הס״ה דוד
 ולבקש שחסאנו מה האמס שנדם מסץ

 שכחוב וכמו זה, רוצה ואחה לנו שחממיל
 מסאנו לא אמרם מל אמם נשסס הנני

 אממ כן וזה כן, בכחוב שאימא נ״ל
 מיני שנוח בדבר אסי׳ בסומוח מסצח
 מונוה שהם והשיגם מראומם אדם

 שנראה אחה זס אוחם שיכיר
 וזהינמסשה אומם, ונמסש ונמיין ונמאמץ
 בלא אסשר אי ודאי כי ונחקורה״ דרכינו

 האממ שנדס כ״א וכלל כלל חמא שום
גמוחוה מסצס אמח סן וזה ונבינס

באומם



זכררז
 פיניהם מח לש׳ין נמלמיס שסם אוחם3

 באוחס חודימנו מכמה ובסחום מראוח״
 חודימנו מכמה לגמרי סמומים שסם

 חס אוחם, ולידט מציסס 3לשו שאשיגס
 חדש לב לכם ינחחי אומר אחר י״ל
 מבשרכם סאבן לב אח וסס־רוחי כו׳
 מרגיש ואינו כאבן שסוא סלב אשיר סי׳

 ודאי כי סגון£ מסאח שבאים מונזח
 מוטאס״ כיחס ,לא סגזן£ בלא הנשמס

 שבא בשר של מונוח מבין אינו ואם
 וכסירוחי חס כאבן. סלב סרי הגין£ מכח
 לב לכם ונחחי מבשרכם סאבן לב אח

 של סמבירוח שחבינו מבין לב כי בשר,
 אח ופשט מל סרשנו וממין סגון£. כבשר
 אומר יסודס ר׳ אי׳ סנס כי כו׳. בגדיו

 ובארבמס משר ארבמס אור בודקין
 דסנס כו׳ כבימור ובשמח שמריח פשר
 בד ומכנסי בד מדו ככסן ולבש כחיב
 לסיוח יראס סשוט סוא בשרו, מל ילבש

 בדרך סכל י״ל כן סחבודדוח. ג״כ ^ו
 דרבנן מלוקא מדו שילבש דרש או רמז

 חס אליו, סראויוח מדוחיו לשון וסשיט
 חורס שמיסקים כמו בכחבודדוח בד מדו
 סי׳ בשרו. מל ילבש בד ומכנסי בבד

 והאווח שלו מומריוח כניני לסכניס יראס
לבבו לכיוח לסקדושס שלו כגשמיוח

 בבד בד ומכנסי וזס יח׳. לסניו נאמן
 וכריס גשמיוח. בשרו מניני להכניס יראס

 סאדס דסנס לומר נראס כו׳ הדשן אח
וסופל ב״ס בסבורא סצמו סמחדבק

 ומצוחיו פולמוס ומליוח במולמוח ימודיס
 אי אך יח׳, לפניו רוח נמח סוא הנס

 ש־ם ממט ממט בס חסיס שלא אפשר
 סחרוממוח צד שום אמ״כ בא אז פסולח.

 מן ממס במלמא סניס נדנוד מרגיש או
 מנגד מסר נברא כל כי ר״ל סממט
שנשאר דשן כמשל חס ב׳׳ס, הבורא

עט זאת צו
 וסנס כליל. כולה סיא אשר מסמולה

 סכנמס מזבח גס בו לסיוח צריך סצדיק
 בשפלוחו וממיין שב שהוא וחשובה

 קודם כמו לפרקיס סוא חס ומסרונוחיו
 ומחפשפש מחבודד שסוא בשמס או שכיבס

 כי יום לכל מובס אינס חס בממשיו,
 מסרונוח לו שיש יזכור כלל בדרך אם

ק' וזס ושמטא  (וזס יצרו ומ3ז מזבמ נ
 למצוא נקל שזס סי׳ אדמס מזבמ י״ל
 כשי״ת מבודח וקיצר מצלוח סאדם לו

 ופונות יצס׳׳ר של פשוט אבנים ומזנמ
 וסרים חס אבן) אוחו קראו שסיצס״ר

 ופסולח סמסרון מל משל סדשן אח
 מהמולס רוח לנחח סיס מאשר שנשאר

סאש. חאכל אשר ספרשס, בריש כנ״ל
 רציוח סם מנודוח בלי שבומר סאש כי

 משל מל י״ל וגם ודבקיח׳ במיוח שסם
 רומ נמח של מל אוכלס אש השכינה

 בלב ששורש סמזנח מל סוא יח׳ לפניו
 דבקוח בשמח כ״א סכנמס לסיוח צריך
 למיין שלא בסחפשטיח לסיוח טוב ודאי

 חס ממצמו, מבין אם כ״א בשפלוחו
 ספבדוח, חמלח קודם וכן אמ׳־כ מיירי
 באוחו ימשוב סי׳ סמזגמ. אצל ושמו

 מי״ד ויכנמ מסרין לי יש מיד שסלוח,
 סמזבח, אצל וכמו וזס טוד, נמי זה

 לספמים מל קאי זס בגדיו אח ופשט
 שסי׳ כמו יום לכל מובס שאינס כנ״ל
 הדשן כשרבס לסממיס כ״א ז״ל רש״י
 ושאור ממץ כמו בסס־מ ספסולח סוא

 בוגדים לשון בגדיו אח ויפשוט חסח
 ילבש וגם בחשובה ישיב פי' שלו, בגידוח
 מל אפילו ישוב פי׳ אמרים, בגדים

 שאמרו וכמו ישראל שאר של מבירוח
 ישראל של מלוקן שלבש בשמואל רז״ל

 ממא, לא שהוא כגם לס׳ מטאנו ואמר
מליקתן לבש כמו אמרים בגדים וילבש וזס

של



זכררז פ
 טונוס מל גס יסודה טי׳ ישראל׳ של

 הטסולוס טי׳ הדשן׳ אס והוציא אמריס,
 להבורא פצמו שהסקרב הקרבנוס כל של
 טסולוס מהס שנשאר המ׳׳ט וכל יס׳

 המפט מן ממט בלא אפשר שאי כנ״ל
 שיס או אחריהם לו בא ומ״כ פכ״ס

 שוס או ממט גבהוס או הספארוס
 ובמה כרל. אוסה הריס טמס בכל סניה
 הסיר לא כי כו׳ הדשן כל רבים שהס
 טי״ד שיהיה אצלהכנמסו ששם כ״א הכל

 אצל וזה כנ״ל, נכנמ ג״כ השטלוה זה
 מחוץ אל כדשן כל הוציא וטטס המזבה

 בגדיו אה ייטשוט בהשובה שישיב במה
 אל כדשן גס יוציא טונוהיו כל זינמר
מחוץ קהוא כרמסה סשובהו שורש

קודם חשובה כי המולס הוא למחנה
 מקוס אל למחנה מחוץ אל וזה למולם
 כי לזה פירוש וזה כחשובה, הוא טהור.

המקריח: כטכרה הוא
 ולא זה ממין פסוק מוד יש והנה

ואסן) טרה בט׳ והוא כלל כזה
 דהנה כו׳ הסרה אפר אח טהור איש

 י״ל הוא אדומה, פרה אליך ויקחו כחיב
 שכחוב וכמו שמיס מלכוח וטול החשובה

 וכאן ישראל, ביח היו סוררה כפרה
 שיכירו טי׳ אדומה טרה מזה היטך

 יהיו אס מל אדומה וזה יישובו טונוחם
 ובמל יאדימו, ואס כו׳ כשניס מטאיכס

 מונוחיו, ומכיר במיניו שפל הוא חשובה
 פניה שים בלי טי׳ חמימה, אדומה וזה

 יש כמשל השחוררוח שוס ובלי אסרס,
 בני שבח רוצה אך ה׳ אח למבוד רוצה
 חסרון יש במיניהם יקיל שלא אדם

 מוס בה אין אשר חמימה וזה בחשובחו.
 יחזיק ולא חשובחו טי׳׳ד יחגאה שלא סי׳

 המחגאה ברז״ל שאיחא כמו לטצמו, טיבה
טי׳ מוס בה אין וזה מוס׳ בטל נקרא

זאת צר
 טי׳ מול, מליה טלה לא אשר בהחשובה,

מהכל חירוח ממילא נכונה החשובה
 נמי וכן חירוח, אלא מרוח א״ח כדאיחא

 אדס שוס פי״ד מניפה חהא שלא
כל מל לשוב בדסחו שיגמור שבמולס

 בכל הוא אס כ״א אפשר אי וזה טניס,
 מצמו מונמ אינו ומאדו ונפשו לבבו
 אשר וזה מנין, ושום אדם שים מי״ד

 כו׳ אוחה ונחחס מול̂, טליה פלה לא
 היא מטהרה למפלה יש כי הזוהר כפי׳

 הימנה למטלה קדושה דהיינו חשובה
 אוחה והוציא (וזה לבד׳ בסגן הוא מ״כ
 שקדמה החשובה הוא למחנה מחוץ אל

 אוחס ושמט כנ״ל, ממנה) שנקרא למולם
 מגשמיוה ויטרישה׳ החשובה אח יפלה י״ל
 איש ואסן£ מנין שם בה ממורב אס

 אס אוחה ימלה טהור של במלה טהור
 כנ״ל טסולח דשן נק׳ לא ושם אפרה

טר אש ידי מל אפרה כ״א  מפלס כס
 שגמחים מזוקק אוחס ומושה אוחה
 שהוא מי אך טמאיס מטכרח וביה כליל,
 ומרטס כחשובה לו למה וראי טהור

 בבורא שש להיוח לו מיטב כלל ופצבוח
 גדולה, באהבה בו ומחדבק יחברך

 לו הוא בממשיו ולמיין ולטשטש והמצבוח
 מטמאס י׳׳ל וזה מדרגחי, לטי כטומאה
 מליונס ממלה להם טיב כי טהורים
 שמגרט ומה מטהרה מליונה יוחר וקדושה
 סוס האמח שלא אצלם היא מדרגחו

 מטהרה הממאיס כ״א טומאה נמי
 אומר יהודה ר׳ י״ל מסלה של וממין

 ובארבטס משר לארבטה אור בודקין
קודם ודאי דהנה כנ״ל, שר,ריח משר

 צריך ב״ה בהבירא להחדבק שנכנס
 במטשיו. ולטשטש ולדבוק בחשובה למזור

 וימיין יבדוק נמי דבקוח בשטח וגס
במס הביטור ובשמח ובמניניו בממשיו

הראוי



זכרוז
 וח6לר אדם כל צדך ודאי כי לזה הראוי

 מל בחשובה ולשוב ולבדוק להחבודד טח
 בזה וכיוצא שינה קודם כמו שצריך מה כל

 והוציא כו׳ בגדיו אח ופשט בפסוק כנ״ל
 בדרך וכן למחנה! ממוך אל הדשן אח
 ב״ה. בהבורא החדבקו קודם טכ״פ כלל
 רשוח כי משר! לארבטה אור נקרא וזה

 ארבטה וזה ארבטה! טשרהורחבו גבסו היחיד
 נקרא יסודא ר׳ כי י״ל נמי וסנה משר!

 ויזבחו לס׳) (יודו כמו והוידוי החשובה
 החשובה פי׳ חטאיו! שיודה חודה זבחי
 חמיד ישראל כל ללב ב״ס מהבורא שבא
 הכנסו קודם הן שישוב כן ומושק גורם

 בסבורא דבקוח בשטח והן בקדושה.
 לפשפש לאדם שראוי בטח והן ב״ה.

 שקם למי לילה בחצח כן כמו גמטשיו
 טשר לארבטה בא^ר וזה בזה וכיוצא

 של בטצומו הוא שמריח טשר ובארבטה
 הביטור ובשטח דבקוח בשטה הוא יום

 ומכ׳׳א במטשיו. ומפשפש נחשיבה ששב
 לארבטס איר בדק לא אם אלא כן לא

 להכנסו שקודם טשר בארבטה יבדוק פשר
 יהיה שלא במטשיו לפשפש * צריך בקדושה

 האר״י בשה איחא וכן בידו. ושרץ כטיבל
 בטודו שטושה ומ״ט רה הח כל ז״ל

 וט״כ ר״ל לסט״א כמ מלילה נוחן רשט
 יבדוק פשר לארבטה אור בדק לא אם

 מדביקוחו יבטל אם גם כי טשר בארבטה
 הדניקוח ודאי כי יוחר טוב זה מי״ד
 קודם בדק שלא כיון טיב כ״כ אינו

 טצמו יבלבל לא קודם בדק אם משא״כ
 בדביקוחו! הוא טשר בארבטה מדבקוח

 בחוך יבדוק טשר בארבמס בדק לא
 משובה הרהור לו אין אם פי׳ המוטד!

 שבא טי׳יד לבו נטמטם שכבר כראוי
 ודומה פטמים כמה כבר חשובה הרהור
יבדוק כו׳ בדק לא וזה כידוט אומה

פא זאת צו
 צדיקים בין כשהוא סי׳ המוסד; בחוך
 ביח במוך (י״ל הוטד! ביח מוטד הוא

בדק לא וכן המדרש! וביח הכנסה
כנ״ל לחכמים סופד הוא המוטד בחוך

 בצדיקים להסחכל לו היה מוסב אז כי
 קדושה ולקבל הנטימים דבריהם ולשמוט

 כי המוטד! לאחר יבדוק טצמו טל מהם
 לשוב לו ונקל המסך ממנו סר ודאי

 אז אמרמי לא כו׳ שמשייר ומס כראוי!
בדיקה בשטח שמשייר ומס והנראה

 6הגין לקיום לו צריך אשר ממומריוח
 :כנ״ל בצנטה ינימנו שמים ולטבידח

ש  י״ל כו׳. המזבח טל חוקד חמיד א
 כס הלא אימא במורה דפנה

בו, חוקד סמזבמ ואש וזה כאש. דברי
 בחשובה לשוב וראוי טוב סחורה קודם כי

 וזה כו׳. רצוי׳ סחורה ואז יצרו ולזבוח
 קריאס טל דקאי י״ל וכאן סמזבמ> ואש

 יומס בו והגיח יוצא ג״כ שבס שמט
 הוא כי וגם חמיד, נקראה ט״כ ולילה!
 מורס כי הכבה! לא וזה וטרב בשחר

 קריאה משא״ג זמן לו אין לפטמים
 המזבח טל מוקד וזה לקרוח מוכרח שמט

 ובמסירה ובדביקוח כראוי שחהי׳ שיראה
 המזבח טל חוקד וזה טנין! בכל נסש
 י״ל וכן מכבס! לא נפש המסירה הוא
 מקנום! ממידין כנגד החפלס טל גם
 בסמלסבוח שחסיס מיקד, חמיד אם וזה

 צריך בחפלה גס כי המזבח, טל ודור״ח!
 כידוט. באו״א בד׳ נפש המסירה לקבל

 הוא סחם נפש מסירה המזבח טל וזה
 ליזהר צריך אך כידוט, סחסלס אמר

:ז״ל סאר׳׳י בשם כידוט
 שבח קדושה טל פי׳ טוד יש והנה

 כל לסאדם להיוח שצריך קודש
 הוא במפלס וכן כידוט, ג״כ סמול ימוח
סמיד מקרי נמי י״ל וזה שבח! מטין

הגם



וכרוז פב
 שבח׳ למרב שבה ממרב שהיא הגס

 אש פעמים שהלשון ראוי ויוחר
 קאי הראשון כן י״ל המזבח. של חוקד

 המזבח של והאש והשני חורה, אש מל
 ושלא שבח׳ של תאי חכבה לא בו מוקד
 שברשי׳ הגם מצוה, לכבוח שבירה ישבור

 מצוח שגם פרשה באוחה משמש מהימנא
 הם כי אוחה, מכבה שבירה אין ח״ח

 אורו בדבקוח או חורה רזי שושים'ש״פ
 מכבה שבירה ואין גימש׳ רז אור יח׳

 הכהן שליה ובשר י״ל וזה אור׳ חורה
 שח בכל פי׳ כו׳> בבקר בבקר מציס
 גופו בבקר הן אש אוחו של יוסין) רצון

 נקרא רצון שח בכל והן וק״ש, במפלה
 הדבקיח׳ השלי׳ השולה שליה ושרך בקר

 שימשיך השלמים מלבי שליה והקשיר
 השלם שליה וזה השולמוח׳ לכל שפש

 השולמוח כל לקרב כולם הקרבנוח כל
 למשה׳ השולמוח כל דרך שממשיך בשפש

 וחפלה ק״ש של קאי י״ל חמיד, ואש
 ויספה הפסוק י״ל זה ומשין חמיד, שהם

 למשה שורש הנשארה יהודה בח סלישח
 קדושח של לרמז יש למשלה׳ פרי ויששה

 הקידש׳ של ממול להוסין) שמציה שבח
ך בו ויש ס  שליה ובשר של ופשיש מ

 של האש של קאי כדל כו׳ בבקר פצים
 פיי יעשה לממס שירש וזה שבח, קדושח
 שלוה יום בכל שמיסיך מה למשלה

 בשח כשירים שצמו משים לשיה והנשארה
 בשרב שבח קידם וגם בחשובה׳ שחוזר
 להיוח שצמו ולסקשין לשוב ראוי שבח
 שבח קודם הנשארס וזה בשיניו׳ שפל

כנ״ל: דביקוח כששח משא״כ

לםםרו
ן פסחים י  מולדה גררה שמא חוששין א

למקום וממקום לביח מביח

זאת צר
 שקרח מושיבי סל איחא דהנה כו/

 הקב״ה לפני ישראל כנסח אמרה הביח.
 בשקרי הדרה זו כחולדה בניך ששוני
 הצדיקים של דקאי רש״י פירש בחים׳

 ישראל כלל של בניך אומרים ישראל של
 השכינה והנה שורשינו, של דקאי ופשוש
 ושליהם הצדיקים שם שורה בגלוח כביכול

 השכינה היא ארץ ויחרון וזה ובחוכם,
 וכנס הצדיק׳ הוא י״ל כן הוא, בכל

 קדושה בשפש להשגיח צריכים כצדיקים
 כוכבים כעובדי של ששליהם ושכינה

 שפל מקים ושל ביניהם, שישראלים
 שליהם להחפלל שם שישראל שבשפלים

 רששים לב ושיהפך צרה מכל שינצלו
 וזה שנינס, בכל לישראל ולשוב לרחם
 בחים בשקרי הדרה כחולדה בכיך שמוני
 יצשסר שלא כצדיק וכנה שפל, מקים

 לצאח כקדושה חלילה גירם בזה אולי
 ובלביל שים לו שגירם או אמר למקום
 גררה שמא חוששין אין י״ל וזה קדושה,
 בחים בשקרי ודר ששיין מה פי׳ חילדה׳

 ולפשפש לשיין אפילו ישראל לש־בח כדל
 שהחפלל מה כמו צשיין שאפשר במה

 ולבדוק לשיין שפלוח בפניני וחשב בקרוב
 לחצר מחצר דא׳׳כ צריך, אין נמי לפשפש
 ממנו שרחוק מס של פי׳ לשיר ומשיר

 (כ״א סיך לדבר אין ולבדוק להחישב
 חהיס ולא שוביה (פ:נול ירצה לא יחירא

 שיסזור יסמיך ש״כ חלילה, להדגר סיך
:שליו) ויגן השי״ח לו

 כו׳, מאכיל נאכול שמוחר ששה כל
כו׳, חנחני בפצחך כחיב דהנה

 כצדיקים אח משלה כשסקב״ה דסנס
 גיזר הוא ובדבקיח בגדולוח אוחו ושובד

 יח׳ לו שציח נוחן והוא מקיים וסקב״ס
 להיוח ראוי שכן שאומר פי׳ כביכול,

וסשובדי לזה שיב וחסיה זה שיחי׳
כוכגיס



זכרוז
 חן6ו ויקוים שיחמוססו וי6ר גוכגיס

 דס6כש וסנה בזה, וכיוצא חמחיך אדס
 הנ&ס לו שבא הגס מציונה במטלה

 שמח רק הוא ודאי כי דמי׳ ששיר מזה
 רק כשהוא בזה, וכיוצא שמי׳ בכבוד

 והסלהבוח ובמטלה ב״ה הבורא בדבקוח
 שרי מזה ׳ הנאה לו בא אס גס כנ״ל

 המטלה אוסה ממנו שפסק אלז״כ משא׳־כ
 הנאה לו מלהיוח יזהר גדול זהדבקוס

 נהנה חהיה ושלא הסשארוח הוא כי
 י״ל וזה ולזס, מלילה הסורה מכבוד

 טצחך של במדרגה כשאני סי׳ בטצחך,
 לי מוסר סנלזני׳ לך טצוה נוהן שאני
 לי שיש רולז נלזה לשון שסנלזני, -מה

 המדרגה אוהה אלזר כביד ואלזר גילז׳
 בך לההדבק אני צריך סי׳ מקלזני׳
 והנאה, לזטא מכל וליזהר בך זלהקשר

 לאכול, הארס שמוסר שטס כל י״ל וזס
א בקטנוס ומצומצם קשור שאינו מי׳  ס

 אכילס׳ שנקרא ילזודיס לסטול לאכול מוהר
 סאלקיס אה וילזזו שכהוב נמי וכמו

 מזיו והנאה סדבקוה נקרא וישהו, ויאכלו
 שמוהר וזה ושהיה, אכילס השכינה

 סמשיך סי׳ וללזיס, לבהמה מאכיל לאכול
 שצריך מס הטולמוה כל דרך שסט

 ומזיני לזיי בני סג׳ באלו המרומזים
 ולבהמס גשמיוה, השסט כל השורש שבסס

 שאי וטל בן׳ גימט׳ בהמה כי בני, הוא
 במררש שאי׳ וכמו גשמיוה, בלא אסשר

 שירצה. למי יטו׳׳ש טזבוני ואמי אבי טל
 י״ל מזוני׳ הוא ולטוסוה לזיי׳ הוא ולמיס

 ואסשריס הלויס מצוה שהרבה סל
 צדקיה כמו טושר לאדם יש אס לההקייס

 והכנסה ומטשרוה חסדים וגמילוה הרבה
 הורס להלמוד בניו ולהחזיק אורחים

 מלאך נברא מציה ומכל בזס, וכיוצא
ומוהר ביסף, מוטף כמו טוף שנקרא

פג זאת לפסח
הנחני׳ בטצהך בססוק כדל בסנאהו

 ומיכרו כנ״ל, בסנאהו אסור זמנו טבר
 סדינין להשליך דיכול י״ל כוכבים, לטובד

 לוקח והוא טנינס סוא כי טליסס וסשסלו׳
:נוצוצו׳ מסם

 אוהס ונסשו ישיבנו ומי באחד והוא
 רואה הצדיק סנס כי ויטש,

 יה׳. אל לרצין רק מסצו כל לסיוה המיד
 רק לו לסיוה שלו סהאווה כל ולסטלוה

 לטבור לו יזדמן ואס ב׳׳ס, הבורא רצון
 שהוא כיון כו׳. בארץ צדיק אין אדס כי

 בטה סהשובס גס לו יש יה׳ בס׳ דבוק
 בהאווה טושס ואינו לשוב, לו שצריך

שאינה שמבין מס כ״א שלו הגשמיוה
 (וכמו סנסש. האוה כ״א סיצה״ר האווה

 האוס כי שימי׳. המגיד בשם ששמטהי
 אלש־ך בר״מ אי׳ וכן בשר, לאכול נסשך
 ויטש אוהס ונסשו וזה סטמים) כמס
 בא אס משא״כ הסוטל, אל מכח מביא

 סיצס׳׳ר מן כ׳א לנסש שאינה האוס לו
 מלילה, סהאוס גומר אינו טושס אינו
והוא (וזס ויטש, אז אוהס ונסשו וזס

 בדביקוהו באמדוה ככל הוא הצדיק באחד
 מטלה שלו כהאוה כל יחיד׳ שהוא יה׳

 החשובה הוא ומי סאמדוח, אל אוחס
 ונפשו חטא, אס ב׳׳ס לסבורא ישיבנו

כנ׳־צ): ויטש אז אוחס
 דסנס י׳׳ל כו׳. טברו טביו נגדו מנוגה

ומסיקי׳ זיו מלאים אומרים אנו
 דהמרוו לומר שאפשר סרשנו והנס נוגס׳

ס כו׳ מאירוח טובים  הצדיקים טל קאיג
 לשמש• קרא מסיים ואמ״כ נכון כולו כי
 ייל וסנה בס, איירי לא טחס דטד י׳׳ל

 האור זיו כי ניגס, ומסיקים זיו מלאים
 ניגס. ומסיקים שבס, המאור הוא חורה

 מסם ומסיקים מסם מבררי׳ שסם סי׳
שמחזיקי© ̂ש אדם׳ בני שאר של סנסגוח

אוהס



זכרוז פר
 הס סורס ור6ול למצוה כנהגוה &והם

 הקדושה מצד ינם6ש מה6ס מבינים
 בריש י׳6 כי נוגה׳ והם6 מהם משיקים

 מר6 הונא רב אור מאי שססיס מס׳
 אמר הוא רב דגם ומסיק כו׳. נגהי
 ובאהרי׳ לילי לנגסי קורין באסרי׳ כ״א לילי

 כי י׳׳ל ט״כ נגהי׳ ליממא קורין דמר
 מחזיקים אדם בני לקצם כן פירושו נוגה

 שמבינים ולהם ואור ומט״נו למציס אומה
 הקדושה מצד ולא היצה״ר מצד שהם האמה

 נגדו מנוגה נמי י״ל וזה מהם׳ מסיקים
 הוא שנוגה התבייניס הצדיקים מאוהם

 דברים אשי׳ מהם ומפיקים שי׳ נגדו׳
 מטיינים והם טוב מצד שהם שיל והנהגוה

 סביו מסם ומפיקים נגדו שהוא כראוי
 המסכים סביו זה טי״ד שוטלים סברו׳
 וגחלי ברד וכן בדין, מרומז וכן סברו

ה: סי״ד סברו אש ז
 כאסח לשוח נשים שלש אומר מאיר ר׳

 בבצק סוסקוח נשים שלש וחכ״א
 טקיבא ר׳ כו׳ סורכח ואחח לשה אחח
 החנורים כל ולא הנשים כל לא אומר

ל בצינן׳ הלמוש ספח הכלל זה כו׳  דהנה י
צריך השיח אח ד לסבו הרוצה האדם
 ושפלוח כראוי היראה לו להיוח ליזהר

ד לו בא טצמו(ואהבה  מכמה וגם זה סי
ד יאהבה הסטה מי״ד  וכן היראה), סי

 קדושה בא (ומהמהרה כמחשבה מסרח
 כראוי)׳ לרצון שהכי׳ הנ״ל כל צריך כי

 צריך כי מקבלים׳ הם הנ״ל השלשה והנה
 אפשר אי לבדה ביראה כי לאהבה היראה
 מטבדוח טצמו מונס מטנוה וכן לטבוד׳

ד שכל לו שנא כ״א הוא מה כי  זה סי
מנו שנסבדו יח׳ אל רצין שהוא ^נ א ק  דו

 ופשוט המחשבה הטהרח וכן השפלים׳
 שכחוב כמו יח׳ קדושחו צריך מהרה נמי

זהו וסוד קדושים׳ זסייחם חהיו קדושים

ואת לפסח
 ומקבלים מהנשים כ״א יח׳. אל הרצון
אי׳ והנה הנ״ל, השפסים מושפסים הנ״ל

 ממלא אדם כוכבים סובדי של בצקוח
< היראה טל קאי י״ל מסס, כרסו כנ
 לסובדי כי סדרה׳ אוחה פירוש בריש

 גס מה׳. ליראה כ״א להם אין כוכבים
 והנה אנו, כמו לגמרי להם אין זאח

 שבא והשורש כידוט, למס קרוי׳ סחורה
 בצקוח וזה בצק׳ נקרא י״ל לסחורה׳ מזה
 ואינה לבד יראה הוא גלולים טובדי של

 מה© כרסו ממלא אדם סליונה, מדרגה
 מחמיר אינו סלינו בממלחו י״ל בפסח׳

 פרושו בפסח וזה לבד׳ זה גס ומוחר כ״כ,
 בדליגם פוסח לשון סוד וי״ל בחמלה׳
 וזם מדרגה׳ באוחה יסטכב שלא וקפיצה
 כזיח שיאכל ובלבד פטמים׳ פי׳ בפסח

 שורש כראוי הקדושה הוא באחרונה׳ מצה
 כי סוני למס אך למס שנק׳ י׳׳ל הירא׳
ר׳ י״ל וזה הקדושה, לסיקר נכנס משם
כאסח. לשוח נשים שלש אומר מאיר
 נשים השלש דוקא להיוח לסיין צריך

 המחשבה וטהרח וטנוה יראה הס הדל׳
 הוא הלחם סושוח •י׳ לשיח, חמיד׳

 וחכמיה דוקא, כאסח הקיום*סחורה
 לא בבצק סוסקוח נשים השלש להיוח די

כו׳ סורכח ואמח לשה אמח כ״א כאסח
 שפלוח יזכור גאוה לו לבא כשרוצה ופי׳

 סקיבא ר׳ סהרה׳ וכן יראה וכן והטנוה
 הנשים לו יש אס כי הנשים כל לא אומר

 להשגיח צריך ואינו בהטדרם מרגיש טליונוח
 הגדול כל כי להיפך י״ל וכן סליהם, כ״כ
 הקדושוה הם החנוריס כל לא וכן כו׳.

 חפח הכלל וזה כנ״ל, שווח הלחם שנגמר
ממשב׳ או היצה״ר ביאח שום רואה אס

היצר: לקרר בצינן חלמיש זרה
 מקומו אח יקלון» חנור של במרסו נגע

 אליו וחזר החרס סל מרומבו 6נטן
ימול



זאת לפסח זכרון
בו ונבלע ונחערב אליו ומזר אח ואכלי כחיב הנה ומו>4מל אח ימול

I >1

 אל כו׳ ומצוח אש צלי הזה בלילה הבשר
 פסח נקרא דהנה ׳.1כ נא ממנו חאכלו

 גדול בכח שלימה בחשובה ששב אדם כמו
 כססידוח חיזק אין כי גדול, וחוזק זבמרירו׳
 גם והנה ז״ל, ברוקח אי׳ כן ■בחחילחו,

 בחבמרה הוא חסידוח ואוחה הוא מה׳ זה
 מוזר שהקב״ה מי ממס נוח ואח״כ גדולה

 בהדרגה מכ״ס להחגבר צריך ואח״כ לו
 וכן מליונה, למדרגה מיל אל ממיל לילך
 המיקר שהיה מצרים ביציאח אצלנו היה

 נ״ל שמטחי כן למכרה, מטומאה -יציאה
 והנה מניקלשסירג, הקדוש הגאון מהרב

 בלא להיוח צריכה הראשינה החבמרה
 חאוה חמרובוח שום ובלא הדרגה שום

 מכל בכל רק צריכה כ״א כצל, אמרח
 לשון פסח הוא וזה ב״ה, להבורא כל

 הוא אש וצלי בהדרג׳. שלא וקפיצה דלוג
 והחשובה הדבקו׳ שחהיה בלב האש לבמר

 והחלהבוח הסימום אש בחבמרח דק
 והנאה חאוה מוד שום בלי ב״ה להבורא
 בקשה לשון נא׳ חאכלו אל וזה אמרח,

 וכן האפשר, בכל מצמו מל יממיר כ״א
 מבושל ובשנ לא וכן צלי׳. מצי פשיט נמי

 שום בה לרצוח או הסימום, לקרר במים
 כ״א הפסח סל נוסן£ אמרח ואהבה מסד

 מלסמח הוא ומצזח, כו׳. ראשו אש צלי
 מל שיחמרמר ומהרי׳ מריב׳. לשון היצר

 הוא חנור של בסרסו נגס וזה חטאיו.
 אם החבמר׳ שבו בהגון» מרומז סרס של

 גשמיוח במנין בהגי^ ממט הפסס נגס
 וסזר הסרס אל מרוטבו נטן£ כנ״ל. יקלו^

 החשובה והזק מהחבמרה כי פי׳ ליו,15
 סוב טמס בו יש החמלה של והדבקוח
 מזה נט^ אס וחמנוג, ואהבה זמחיקיה
 הגון£ הוא החרס מל ברוטבו שמרומז

גשמיו׳. חאוח שים גם למורר מזה שבא

יוחר זה
מו: אח יטול נבלע מקו

 של שפוד מביאין אוחו צילין כיצד עוד
 ביח מד פיו בחיך וחוסבי רמון

 לחוכו ממיו ובני כרעיו וטחן נקובחו
 אלא זה הוא בישול כמין נ״ל או׳ ר״מ

 למיל כמו נמי י״ל לו, מוצה אוחן חולה
 להחדבק אדם בלב שממר הבמרה מל
 כלל הדרגה כדרך שלא בראשונה יח׳ בו

 ואס״כ בחפזון, מצרים שהיהביציאח כמו
 השגנו השבומוח מג מד הדרגה היה

 ומליון מבושם ויוחר בהדרגה זה למרך
 בהדרגה שלא מליון מזר היה והראשין יוחר

 ולא שכחוב כמו לכך, צריכים שהיינו
 משוקמין היו סלילה כי להחמהמה יכלו
בלא באש דוקא הפסח צלייח וזה שם,
חיזק מל לרמז משקה, או מים שום

 ובקפיצס גדול בהחלהבוח בחסלחו ססידוח
 ובלי דילוג לשין פסס וזה הדרגה, בלא
 שמרומז אמרח והנאה אהבה חמרובוח שום

 גשמיוח שום ולא משקין, שאר או במים
 כיצד י״ל זזה חנור, של במרסו שמרומז

 רימון. של שפיד מביאין הפסח אח צולין
 אח וכילל שירש להיוח סיים מך הוא

 לבדו. יח׳ לה׳ בלחי והחבטרה החשובה
 שאי׳ כמו רימון, של בשפיד מרומז וזה

 זזה כרימון, מצוח מלאים בכם ריקנים
 החמלה הוא בפיו, וחוסבו רימון של שפוד

 כון» באין כדבקוח מקום נקובחו ביח מד
 ממנו קדושה שפע משם שמקבל ב״ה
 נקבה לשון בנקובחו מרומז וזה יח׳.

 צרכח הס כרמיו, ונוחן מדכורא, המקבל
 רז״ל שאמרו כמו בכרמיו, שמרומז בניו
 בני הם מעיו, ובני דאבוה, כרמא ברא
 הצסרכוח להם שיש אליו ששייכים אדם
 בבני מרומז מליהם, רסמניח לו יש והוא
ככנור ממי אוסילה מפי מעי כמו ממיז

יהמו



זאתלפסחזכררזפו
 כרמיו כוחן חס לו; ממי סמו וכן יהמו
 חבמרה וח׳6 בחוך לחוכו ממיו ובני
 6סו שר6ו מיו/ צרכח גם לסלכיש יכול

 לסושימם לסם לסמשיך מליסם מרמס
 6סו בישול כמין ומר6 מקיבא ד צרכס!

 אמרוה אסבוח בו לו יש סלא סי׳ זס,
 כ״א אמרס וסחורס אמרוה, וממשבוה

 בלי הגדול סמימום לרמז סוא אש צלי
 ולא אמרה אסבס ולא אמר מנין שום
 לו! מוצה אוהן הולס אלא מומריוה שום
 חס כו׳. אוכלין לא חולין כמו ססק לשון

 כ״א דוקא יבקש לא לו מוצה אוחן מולה
 ילביש ולא לו מוצה זס וגם אל, כרצון

מנין: שוס כלל בו
אה ולמול ססמו אח לשמימ ההולך

 לא כחיב דסנס י״ל כר. בנו
 מלב ילין ולא זבמי דם חמץ מל חשממ

 לשוב הרוצה דסנס כר בקר מד מגי
 החמוררוח אליו שבא שלימה בחשובה

 בחמילחו מסידוח כמו מוזק אין כנ״ל גדול
 כשמים. מן בא זה מאד בומר הוא הנה

 אם מזיק אינו ממס ינימ אם גם ואמ״כ
 נקרא וזה כנ״ל, כראוי בראשונה היה

 הדרגה בלא שהוא ססמ זה מל לרמז
וזה יה׳, לה׳ החבמרס גודל מי״ד כלל

בהדרגה שלא ודילוג ססומ לשון פסמ
 חס וכנ״ל, מצרים ביציאה היה וכן כלל>
 החבמרס כי סי׳ ממץ> סל חשמס לא י״ל

 סיג המרובה שוס בלי להיוח צריך ההיא
 שהוא זבמי, דם וזה ממך וזס היצה״ר,

 סוא ודם נסש במסירה היצר של הזבמ
 סססמ מג זבמ כהיב אמר וסמס נסש.
 כנ״ל בקדושה הכנסה בשמח צריך כי כו׳.

 להחיישב ירצה לא אך סיג> בלא להיוח
 מי״ד ינימ שלא שסלוח כל לגמר הרגה

 לזה וקרוב יה׳. לה׳ סרחימחו המכוב
כל קודם נזסלין יש הגהה גססר איחא

 קודם ויחישב מסס ינומ בזס וכיוצא ברכס
 שחהי׳ בה> וכיוצא הברכה למשוח שרוצה
 בלא והיכן} יה׳. לפניו רוס נמה זה מי׳׳ד

 חסי׳ שלא כמצוה וימשה יברך מוד מיכוב
 למי ימו״ש בלבול לו להכניס ליצה״ר זמן

 מלב ילין ולא אמר כאן זה וממין שירצה,
 סד להלין ימחין לא סי׳ בקר; מד מגי

 מד דוקא שירצה גמור יום להיוח בוקר
 וכנ״< קודם דוקא כשמש ברור שיהיה

 לשהס ההולך י״ל חס מרחימה, ינומ שלא
 קרבוח הוא שלו הגמירה סי׳ ססמו, אח

 הנקרא המבמ כדרך שלא יה׳ לה׳ הגדול
 להיוח שצריכה מל הוא וכזבימס כו׳. ססס

 קרבן שמימה כמו גשמיוח, כל בהסשמ׳
 לשמומ ההולך וזה כראוי> לגבוה ראויה

 שמוזר מי סי׳ בנו, אח ולמול ססמו אח
 1שסי שמשיג המוביס ממשיו מל בחשובה
 מל לשוב ורוצה וסניוח, ושסלוח במרלה

 צדיקים• של חולדוחיהם ואי׳ ולחקנם. זה
 בנו אה למול וזה הפוביס, ממשיסס סס

 שרוצס ממיו בביח אירוסין סמודח ולאכול
 יראה לו להיוח יוחר מליונה לממלה לבא
 של וכנומם אשס ונקראה מליונה; יוחר

 סל י״ל וכן ארוסין, סמודח נק׳ זה
 לד שיש ונזכר אמד, וסכל חדשה נשמה

 מצמו יבלבל לא אם כו׳. ביחו בחוך ממך
 ויבסר ימזור לגמרי לבסר שישוב זה סי״ד

 כי בלבו יבטל לאו ואם למצוחו, וימזור
מזיגה המיקר א' מפא: סו

 במרבי מלאכה למשוח שנהגו מקום עור
 שלא שנהגו מקוס מושין ססמיס

 במלין מ״מ מקום ובכל מושין אין למשוח
 מצמו אדם ימשה לסולם אומר כו׳ ר׳

 רגלים לו יש אמה דהנה י״ל כח״מ,
 נקצך הנמש וסימן רגלים- לו אין ושקר
 החאמצוי! גדולה מצוה ודאי והנה רגליו,

1סט״א והכנסה קדושה ההגגרוח סל
צדיקים



זכרוז
 האמח יורמים ב״ה הבורא שחננם צדיקים

 יח׳ שהוא אם כי יח׳. מה׳ הוא שהכל
 ולסממים במובדא מלמכנס שימורר רוצה

 לבד> במחשבה רק אסי׳ ולפטמים בדיבור
 מזבח משה ויבן מל פרשנו זה ובמרך

 משה הנה כי נסי, ה׳ שמי ויקרא לה׳
 עמלק׳ במלחמה גדול דבר שפסל הבין

 כמלחמה ידו טל שהיה במה יהושע וכן
 מזרם יה׳ שה׳ רק ובאמח כן׳ סבור היה
 הסב מל אלשיך בר״מ שאיחא וכמו

 שקודם בכאים, מול להם ובאה מאחריהם
 יה׳ שה׳ כ״א הכם שהוא סבור דוד היה

 הוא כן לא ובאמח למטה׳ שריהם הפיל
 הודיס מ״כ למטה, גם הכל משה שהקב״ה

 בספר זכרון זאח כחוב למשה הקב״ה
 כו׳. אמחה ממה כי יהושט באזני ושים

 מאד מאד אוחו שנא הקב״ה כי שישכילו
 צוה מ״כ הכל, פסל לבד שהקב״ה שיכירו

 המלחמה פמל שגם יהושט, באזני גס לשים
 מזבח משה ויבן וזה כנ״ל, האמח שידט

 כי מזה׳ גבהוח שום וזבוח הכנעה הוא
 דו״ק׳ גאוה לבא יכול כן שאינו ממה

 הוא לבד הוא נסי. ה׳ שמו ויקרא וזה
 כס מל יד כי ויאמר שגרמחי, הנס נסי
 אוחו שונא יח׳ שהוא חראה ט״כ פי׳ כו׳

 מי והנה כנ״ל׳ נסי לבד הוא מ״כ מאד,
 פטולוח מל הרבה מבטל אינו כן שמשיג

 מקפלל אם כי הסט״א, להכניס הנ״ל
 ואין נוקבין׳ מיין לעורר פמולוח ומושה

 פמולוח בממט או ברב להושיט ממצור-לה׳
 מוליכין לילך רוצה שאדם דיך והנה כו׳.

 הרבה בפמולוח דוקא שמחנכג מי אוחו,
 אוחו מוליכין בחפלה ולהפציר ולהרבוח

 מלאכה למשוח שנהגו מקום י״ל וזהו כן,
 ולבלבל למרב סי׳ ססמיה׳ במרבי דוקא

 רגלים להם שאין הסט״א הם הפסחים
שנכגו מקום מושין, והפסחים הסורים כמו

פז זאת לפסח
 גם מומיל כי מושין׳ אין למשוח שלא

 חכמה שהוא שופר בחקימח ממס׳(וכמו
בטלין, ח״ח מקום ובכל מלאכה, ואינה
 צריכין אין שנוכגין במקום גס ודאי שהם

 ואוחו בא)׳ חאוה חיים טץ (כי מלאכה,
 מצמר אדם ימשה למולם אומר שם חנא

 למשוח שלא שנהגו במקום אפי׳ פי׳ ח״ח,
 כנראה לה״ח בזה ממלה ואין מלאכה
 זוכר איני ח״ח, מצמו ימשה אמפ״כ

יוחר: מחה
 ימים שבמח חשמור המצוח מג את

 למוסד צויחיך כאשר מצוח חאכל
 ולא ממצרים יצאח בו כי האביב חדש
 היה חשמור הלשון י״ל ריקם, פני יראו

 משמע וחשמור שמור המצוח מג אח לכחוב
 צויחיך כאשר וכן חשמור, ממילא כאלו

 האביב חדש למוסד הלשון וגם מיוחר,
 יראו לא וגם במוסד׳ למיכחב לי׳ הוי
אי׳ הנה אך לזה, מנין אינו ריקם פני

 כראוי נזהר אדם אם ז״ל האר׳׳י בשם
 השנה כל יחטא שלא מובטח הוא בפסח

 אח חשמור המצוח מג אח י״ל בזה
 שבמס וקאמר זה האיך ומפרש החורה,

 כאשר מקיים זה מי״ד מצוח חאכל ימים
 הוא זמן איזה ומד החורה כל צויחיך

 האביב חדש למומד קאמר זה מל חומלח׳
 ומפרש לטובה, מלינו הבא הפסח מד פי׳

 במג פי׳ ממצרים יצאח בו כי הטמם
 ממצרים לצאח שהועיל וכיון המצוח,

בינה, שמרי למ״ט טומאה שמרי ממ״ט
 לחטא שלא חומלח הוא שנה בכל גם ט״כ
 המצוח כל לקיים לראוח צריך אטפ״כ אך

 אומרו וזה יחטא׳ שלא די לא כי מסשיוח
 : להחקדש גם כ״א ריקם פני יראו לא

 אינו הימים׳ שבטח אח יאכל מצות
 מצוח למיכחב לי׳ הזי כלל מובן

ואת ימים שבמח או הימים בשבט׳ יאכל
אינו



לפשח זכרון פח
אסור אי׳ דכנס וי״ל כלל, מובן אינו

זאת

 סהמר אל שנאמר ברשמים להסגרוס
 להחגרוס מוסר אומר ורשב״י במרטים׳
 סהמר אל לומר אדם למשך ואם ברשמים,
 במרטים ססמר אל לו אמור במרטים,

 למשך ואס הלשון כוי. כמרסים לסיוס
 לך יאמר ואם בקיצור יאמר לומר אדם
 טבירו׳ מפני מהם שמסיירא זה אך אדם

 מהירא זה נוקפו שלבו מי שפי׳ כןגו שבידו
 זה אומר הוא ט״כ מרמים/ אוסם לקרו׳
 כו׳. לומר אדם למשך ואם וזה גלמש
 להסגרוס לו מוסר •כראוי שהוא מי •נמצא

 הוא טוב להיוס היסיד והנה ברשמים.
 שטרי בספר כדאיסא מיביס, המדוס
 הם ששורשם הגם המדוס והנה קדושה,
 להיום א׳ מדום, שבט הם אטפ׳׳כ ארבטה
 ושלא רצונו, ולטושי יה׳ לו רק אהבסו
 לההפאר ושצא השם, שונאי כ״א לישנא

 לרצונו כ״א לנצמ ושלא ליוצרנו, לפאר ג׳׳א
ס׳,  אוהם בארנו כאשר המדוה כל וכן י
 נקרא הסטנוג וכנס פטמים, וכמס כמה

ויאכלו אלקים אה וימזו כמו אכילה,
 הוא אקר סלמם וכן ההרגיס, כפי וישסו
 י״ל וזה ואוכלם, דבריך נמצאו וכן אוכל,
 לסהגרו׳ ומצה ריב לשון פי׳ יאכל מצוס

 וזה ולהסטנג, לטשוה יכול זה ברשמים
 הם הימים שבטס טס פי׳ אה, הוא

הנקרא לההורה סומלה שהם סמדוה
: יום אור

ר ו החמז. אה בודקין משר לארבטה א
 בש״ט שאי׳ וכמו אור הלשון י״ל

 דאיהא ונראה יטו״ש, סראב״ד בשם נ״ל
 נקראים אדם בני שלשאר טבירוה כמה
 לשמה שלא כמו טבירוה ולצדיקים מצוה
 לשמה בא זה שטי״ד אדם לבני שטוב

 כיוצא כל וכן גדולה מבירה הוא ולצדיקים
יטקב חולדוח בספר ראיהי וכן בזה,

 טהורים ומסמא טמאים מטהר טל יוסף
 משר ארבטה נקרא דהקדושה י״ל וזה

 [משר] לארבטה אור וזה מזולר, כידוט
 שבודקין כמו הממץ, טם פי׳ אה, בודקין
 לארבטה האיר בודקים נמי כן הממן
 כו׳. ור׳׳י ר״ס אור מאי ומפרש פשר,

 קאי פי׳ כו/ הונא דרב באהרי׳ ומסיק
 קורץ מקומוה יש כי כנ״ל, טבירוה טל

 מקומוה ויש לזכיוח׳ ממזיקין נגהי אוחו
 וזה ודו״ק, כנ׳ל ללילוה אוחן ממזיקין
 נגדו שנוגה מי סי׳ נגדו מנוגה פרשנו
 ממנו, ומבטר להחנגדוח איחס מחזק
 שיש נגסי לשון הנ״ל טבירוח היא וניגה

 טב-יו זה טי״ד לזכיוח, שממזיקין מקומוח
 ברד וגם ממני, טברו שלו הטביוח פי׳

הימנו בדילין נמי הדינין פי׳ אש, וגחלי
קצרחי: כי ודו״ק

שת שמיני פ־

ד,י  דהנה כו׳. משה קרא כשמיני ביום וי
 הדיוט לכהן בגדים ארבטה יש

 לפרשם, ראוי גדול, לכהן בגדים ושמנה
 מלפניו, שייראו טשס וסאלקים דסנה

 הקב״ס שברא מה כל אי׳ אמר ובמקום
 כגם ולקילוסו, לכבודו אלא ברא לא

 מלך של כבודו הוא שזה לומר שאפשר
 אך מגדולחו, ומפחדים ממני שמחיראים

 ואם כבודי איה אני אב אם כחיב הלא
 שכבוד משמט מוראי איה אני אדוני
 סטיקר האמה הנה אך מנינים, שני ויראה

 חפץ הקב״ה שכן יה׳. קדושחו הוא
 קדושים שכחיב כמו כביכול, אליו שנדמה

 כי קדושים והייחס והחקדשהם וכן ההיו
 חקדשו אחם אם ופירושו אני, קדוש

 ואחס אני קדוש כי קדושים ההיו טצמיכס
שר, שים ליד ניחן שלא לבד וחלקי שירשי

ט״כ



זכררן
 קדושים, ותהיו פצמיכס תקדשו פ״כ

 ב״ה; ל6 לרצון החומריות כל ושינפלו
 פליאות נתיבות ושתים בשלשים איתא והנה

 וזס ל״ב; גימט׳ וכבוד כו׳ מקק חכמה
 כ״כ בו שנדבק ית׳ חכמתו פל שקאי י״ל
 שאימא ופשוט ית׳. מחכמתו שנשיג פד

 זס לא וכי ה־כילת; פרקי בשם אפשר
 גדילתי מכירים שבני הדרי כבודי הוא

 שמשיגים יתברך כבודו היא וזה וסילסילי,
 המובדי והנס סן£, לה אין שחכמתו
 מפניו ולפחד לירא כ״א לסם אין כיכבים

 קאי מיראי איה אני אדוני׳ ואם וזה ית׳.
 ואנו יתברך, בו דבוקים שאינם פל

 גם לנו להיות צריך יתברך בניו נקראים
 שנשיג פד בי דביקים שנהיה אהבה

 טל קודש קדושה שנקרא׳ יח׳ מחכמתו
 כראוי, להשיגה שא״א מנבראים םריסוחס

 רחוקה והיא אחכמס אמרתי שכתוב כמו
 שייראו פשה וכאלקים לכבודי, וזה ממני,

 כ״א להם שאין השפלים טל קאי מלפניו
 סיס כי מלפניו הלשין פוד וי״ל לירא,
 מהיראה כי הוא וזה ממני, שייראו לכתוב
 מחכמתו להשיג ומשם ית׳ לאהבתו באים

 מחכמתו השיגו קדושיו, ס׳ את יראו וזה
 סמדרגי׳. כל מלהשיג ליראיו מחסור אין הי

 מפחדו מחיראי׳ חכמתו כשמשיגים וסנה
 ית׳. לחכמתו סיך) לו שאין מרוממותו1

 יתברך. חכמתו הוא מלפניו שייראו וזה
 כי בחינות. ארבפה יש ביראה גם זסנס

 ובינה חכמה הוא ושכל אהבה גם בה יש
 כהן של שהארבפה וי״ל באהבה, וכן

 שגם היראה של בחי׳ הד׳ הם הדיוט
 למפלס שאמרנו הגם כי מקרי, ככן זה

 בשלימות אינה אס היא שפלה מדרגה שהוא
 משא״: בקטנות, היא לבד יראה ריק

 ובינה וחכמה אהבה גס בס שיש בגדלות
לומר אפשר פ״כ לאהבה, לבוש הוא

פט זאתשמיג
 אהבתו של פוד וכד׳ כדייט, כהן ללמשי
 להיות שצריך פוד וי״ל גדול, לכסן יתברך
 במחשבם וגם סידופיס מדות בשבפס נשלם

 י״ל וזה השמינה, וזה יח׳• לה׳ טהורה
 כנ״ל; משה קרא השמיני ביום ויהי
ל א  שפיר קחו לאמר תדבר ישראל בני ו

 שנס בני וכבש וטנל לחטאת טדס
 לכל קודם דסנס כו׳. לפולה תמימים
 לשוב צריך במדרגה ליכנס חדש דבקות

 להתדבק ואח״כ טונותיו, ולכתודות ונהתחרט
 התשובה והנס וכח, בחשק ב״ס בכבורא
 גבורה, הוא יצרו וזבוח שאור וככנפת

 יצרו אח הכובש גבור איזה שארז״ל כמו
 סל מרומז שפיר פזים, שפיר קחו וזה

 השפיר ונשא כמי ית׳. לפניו ווידוי תשובה
 שפיר איש טשו וכן פונוחם, כל אח מליו

 פל להתגבר וגבורה קשה הוא פז פזים,
 ופגל לחטאה, וזה יצרו ולזביח ולשוב יצרו
 שור כמו מפט רפויה גבורה הוא ג״כ
 הוא ופגל גבירה, הוא מהשמאל הוא

 ב״ס בבורא להתדבק כי משור, פחות
 מפט נקל אך וכח, חיזוק ג״כ צריך

 וחיזוק גדול כח צריך זה כראוי, מלשיב
 חשה, כ״כ אינו הדבקות ואח״כ גדול,

 שנס בני כדרגה הוא וכבש ופגל וזה
 וסמוך הנ״ל, החשובה בפזר ככל שתהיי

 בני וזה תיכן}, יתברך בו הדביקות לה
 בני כמו שנפשו החשובה פל קאי שנה
 להיות שלא חמימים, חטא. בלא סנה

 כרים סל כידוט מום בפל שנקרא בגאות
 לפולה חמימים וזה סומין, בטלי גבניניס
 יתברך, בו להחדבק להמדרגה לפלות

 שפט ולהמשיך פי׳ לשלמים, ואיל ושור
 שלום לפשות שלמים וזה הסולמות, דרך

 קאי י״ל ושור לכילם, חלק ליתן בסולמית
 מבשרו האוכל שאי׳ כמו פושר, שפט מל

הוא שור הבהמות של מלך וכן מתפשר,
המלך



רוז צ כ שט ז
 רויי הוא ואיל הבהמיוח/ כל של המלך

 ונסש׳ הגוך זק1מ לשון איל אין, לשון
 הנמשך הוא השסם אס כי ה׳. לפני לזבוח

 לזבוח ומועיל קדושה בה יש מלמעלה
 יח׳. להכעיסו ממנה חבא שלא יצרו

 מעשיס לעשוח סי׳ בשמן! בלולה ומנחה
 לשון וזה יח׳. לסניו רוח לנחח פיביס
 ושכל אור בה שחהיה בשמן, בלולה מנחה

בשמן: שמרומז טוב
ה  אליכס וירא ה׳חעשו אשרצוה הדבר ז

 בסני הזה הפסוק י״נ ה׳. כבוד
 בר״מ שאי׳ מה עפ״י מובן, ואינו עצמו

 ושכנחי מקדש לי ועשו על ז״ל אלשיך
 בחוכנו לשכון מחאוה הקב״ה כי בחוכס,

 ישראל והנה דוקא, במשכן ולא ממש
 המשכן עי״ד וייחלו וצפו במשכן החאוו

 ה׳. כבוד אלינו וירא השכינה שחשרה
 העיקר כ״א בזה סבסחו אל להס אמר
 קאי חעשו ס׳ צוה אשר הדבר זה סוא
 שלא ה׳. כבוד אליכס וירא הסורה, על

 חלוי שלא ופשוט משכן לשוס הצטרכו
: צוה אשר שחעשו במה כ״א במשכן  ה׳
 בכל מכרכר ודוד השמיני, ביוס ויהי

 בד אפוד חגור ודוד ה׳ לפני עוז
 שבעה משה שמש במה רז״ל אמרו דהנה

 אמרא, בו שאין לבן בחלק המלואיס ימי
 על שימיה מפינסק מהרב כשמעחי הגס

 י״ל בפשימוח גס אעפ״כ סודוח, זה
 טעמא, פסיק לא משה משה אי׳ דהנה
 כמו שינוי לשוס הצטרך שלא משוס

 הקריאה (היה בי, וכיוצא אברהס אברהס
 כדי עמו מדבר והדיבור מלאך עי״ד

 קריאה עי״ד לנבואה יוחר מוכן שיהיה
 בו שהיה טעמא פסיק ע״כ המלאך)

 כלומר מהראשון, השני באברהס שינוי
 אז, לנבואה מוכן והיה לטובה שנשחנה

אוחו וחרא שנולד חיכך במשה משא״כ

ת יני א ז
 1לל ע״כ לנבואה, מוכן כיה הוא טוב כי

 קוראי הדבור בו וכחיב טעמא פסיק
 י״ל וזה ויקרא בס׳ כנ׳׳ל מדבר והדבור
 מלוקא לנשמה לבוש הוא לבן בחלק ששמש
 שלא אמרא בו שאין ונקי, לבן דרבנן
 כלל, להקרע אפשר היה לא כי יקרע,
 שקולין רזיל שאמרו הגס לאהרן משא״כ

 כידוע חילוק שיש ידוע אעפ״כ הם,
 השמיני ביום ויהי כחיב ע״כ בכסביס,

 שמיני הוה לעילא מחחא חשובה, הוא
 בראשירז ימי שבעה יש דהנה ובפש־ט

 לעילא מחחא ה ה לעולס קדמה והחשיבה
 ולבניו לאהרן משה קרא בזה שמיני,
 שלהם הכנעה (להיוח ישראל, ולזקני
 מכרכר ודוד י״ל וזה החשובה), עי״ד
 לפני של עוז בכג פי׳ ה׳. לפני עוז בכל
 הנגלט לעולם הקדמה החשיבה היא ה׳

 בד, אפוד מגיר ודוד וזה יח׳. הויחו
 החבודדו^ עי׳׳ד בא החשובה הוא שלו הלבוש

 הי׳• כן בד, אפיד וזה במעשים, ופשסוש
 : יחברך אל בעזרח לי נראה
 צוס לא אשר זרה אש ה׳ לפני ויהריבו

ט כפול, לשין היא אוחס,  הנ
 בך, אין ומוס רעיחי יפה כולך כחיב

 בך, אין מוס ודאי יפה שכולך כיון י״ל
ס וי״ל מנה, מאחיס בכלל יש הלא כי  דהנ

 נכנסו יין שחויי אמר מר רז״ל אמרו
 ומר נסיבו, דלא על אמר ומר למקדש,

 ולכאורה רבן, לפני הלכה הורו אמר
 בפירוש כחיב בקרא הלא מאד חמוה

ה׳ ויקריבו  אמרו וכס זרה אש לפני'
 כן שמשמע אמח בזה, וכיוצא יין שחויי

 4חיכן לאהרן שנא׳ משוס או אמר ממקוס
 או בבואכם, [כי׳] חשח אל ושכר יין

 וכן להס, כיו צא ובנים דכחיב משוס
 צוה, לאחר משמע אוחס צוה לא אשר
אל בעזרח ונראה זרה, אש מהו אבל

.יח׳



צאזאתשמ-ניזכרוז
 נשים6 רבטה6 רז״ל אמרו דפנה יח׳.
 נטחרו וכולם זה כקש לא שבקש^זה מס

 אובי ארדון£ בקש ט״ה המלך דוד מס׳.
 ומשה כלוחם׳ מד אשוב ולא ואשיגם
 טורן£ לי חחה ואויבי שנאמר כן יחברך

 לא ואשס איש וכן כו׳. ואשחקם וגו׳
 ואחה ארדוןו אני אמר אסא דוד׳ יחיה
 מד אסא וירדסם נא׳ כן כן׳ ומשה חכם
 בי אין אמר יהושסס וכו׳. השטר לפני
 וטשה ואחהחמיחם׳ ארנן אני ן1£לרד כח
 מארבים נחן וה׳ ברנה החלו ובטח כן,
 חזקי׳ כו׳. שטיר והר ומואב טמון בני טל

 טל אישן אני כח בי אין זה גם אמר
 מלאך ויצא כן ויטחר חמיחם׳ ואחה מטחי

 כילם והנה בבקר וישכימו כו׳ ויך ס׳
 בשלמא לדקדק יש בזה מחים, פגרים

 כח לכם היה שלא ניחא ויהושפס אסא
 יח׳ אוחו ולשבח לרנן אך מלחמה לטנין
 יהודה מלך חזקיה יכול היה לא למה
 ובקשו ממלאך יוחר הנראה כפי היה אשר

 לשבח יכול היה לא למה משיח לטשוחו
 הארך שפחחה אמרו וגם יח׳. ליוצרנו

 שכחוב כמו טבורו׳ שירה לומר פיה איז
 לצדיק צבי שמטנו [זמירוח] הארץ מכנן£

 בחלוחו לחזקיס מכסב כחיב וכן זה, מהו
 הנה אך מכחב לשין מהו מחליו ויחי
 מזה, פמיר אדם אין נצסוינו אשר כל

 מה דמילחא לרוחא שטוב מהו משא״כ
 שירה כמו ב״ה הבורא מאסבח שראוי
 ואם מאד ברור להיוח צריך זה לפניו,

 ידוט והנה טדי^, חטשה ואל שב לאו
 ידו טל אשחכח לא גיפא פלג שהוא מי

 שחזקי׳ וידוט אדם׳ נקרא ואינו ברכאין
 שירה לומר נחירא ט״כ נסיב, היה לא

 אפשר ואי גדולה חבטרה להיוח שצריך
 אטפ״כ אך נסיב, שלא כיון ברור להיוח

ובשביל מחליו׳ שחיי טל שירה לומר כשרצה

 ולא השבח כוחב היה לישא בדטחו שגמר
 וט״כ נראה, כן אז הדבור לחוך הביא

 צריך משיח כי זה טי״ד משיח נטשה לא
 זה שהיה והגם מטס׳ אפי׳ יטבור שלא

 משיח נטשה לא אטפ״כ לשמה׳ טבירס
 לומר טליונה סאיז ובקשה זה׳ טי׳׳ד

 טילאה זיווגא ודאי שהלא כלומר טבורו,
 כאן י״ל וכן לשמים, שכוונחו כיון טמו

 לא אשר דכחיב ומהו זרה׳ אש דכחיב
 אינו אוחם צוה אם ודאי אוחם, צוה

 נסיבר דלא אמר זה טל זרה׳ אש נקרא
 ל^ זרה אש שלהם חבטרה אש והיה
 אשר אמר לזה כנ״ל׳ לנד לשמים ברור

 ודאי שמצוס מה כ״א אוחם׳ צוה לא
 ממנה פטור אדם אין כי לטשוח, צריך

 לטשוה רצו הם אך נסיב׳ שלא מי גם
 והיה יחברך. מאהבחו בקסורח גדול יחוד
 משים או נסיב, דלא משום זרה אש בה

 של הבטרה חטרובוח יש נמי יין שחויי
 היה רבן לפני הלכה הורו ומ׳׳ד היין׳
 גרוטה מהמדה שבא וידוט מטס גאוה

 רטיחי יפה כולך י״ל וזה אש, יסוד של
̂ 1ב יש דלמא שיפה אמח חאמר ולא

 אחרוח, והחלהבוח זרה אש חטרובוח
:בך אין ומוס אומר לזה

 ויברכם הטם אל ידיו אח אהרן וישא
 הלא ידיו אח וישא לשון מה כו׳.

 טחס זה לזכור א׳׳א הנה מברכים׳ בפה
 כראוי יהיה לא ואם אכחוב אטפ״כ כראוי
 הדברים להסדיר בראשו טיניו החכם

 מ׳ ומשל יח׳. במזרחי כראוי זה מייד
 הבורא של מאד גדולה חבטרה לו שיש
 אל המפז זה טי״ד לבא אפשר ואי ב׳׳ה,

 להחפשט צריך ט״כ יח׳. לרצינו הפוטל
 הזה ובהחפשסוח להמולה, להטיב למיין

 ידים נקרא להטיב והנה לסבול׳ אפשר
שמאל ויד להשפיט׳ פשוט הוא ימין יד

נמי



שמיני זכררן צב
 כוכבים מובדי סל דין להמיל צריך כי נמי

 מסד 6נקר זה גם מס6וה ישראל, לצורך
 בכגקמה ושישממו ישראל למיבס הוא כי

 לנו סושה מסד פי׳ ה׳ נקמיס אל וזה
 ידיו. והקריאה ידו כסיב ט״כ בהנקמה,

 י״ל להסב והרצון המסד המקור וכנה
 של שמוסיו הסורה כל כי אהרן, נקרא

 וי״ל גדול, כהן הוא אהרן כי הקב״ה
 כי מ,3ש לשון רון אהי׳ נומריקין לשין

 מרננים אנו יס׳ לנו שסישה הנו־בוס סל
 וירונו הטם וירא שכסיב וכמו ומשבמים,

 6להוס'ן רוצה וכשהקב״ה ושבמו, וסרגימו
 לשרשם ידיו, אח אהרן וישא כחיב שיביח

 כנ״ל, ידים לבמי׳ החפשטו אשר להמומין
 ברכוח חיסססא חדש ויברכם זה סי״ד

 ידים קוראין שאנו כגם והם שיח׳ מד
 משם כי נטלם, בדרך רק הוא אטפ״כ

 הברכיח באים ואז המדוח חיקו! באים
 למטה סד בהברכוח וירד ווה להסולמוח,

 בשביל פי׳ מטשוח, כחיב לזה זה ולמה
 שפט להמשיך כו׳ והמולה המטאח טשוח

 וכמו בני סל י״ל המטאח ומזוני, מיי בני
 בלי שא״א סל אמי יממהני במטא שכחוב

 כדאיחא מסט גשמיוח חטרובוח שים
 כ״א אפשר שאי משום נמי וכן במדרש,

 חמטאני וכמו לבסלה, אשה מסרח סי״ד
 פרושה י״ל והמולה, המטאח וזה באזוב

 וגם גשמיוח, בו שאין כליל שהוא מיי מל
 להחדבק בא מלמטלה הבא המיוח מי״ד

 והשלמים מסלה, מטלה ולסלוח יח׳ בו
 באמו וחרמנה שכחוב כמו מזוני סל קאי
 יש אם במברחה צרה בריס סין שאין
 מלב שלום גבולך השם כחיב וכן שבס,

ישביסך: מטים
 הה״ד חאכלי, אשר המיה זאח במדרש

 לא רב אמר צרופה ה׳ אמרח
ישראל אח בהם 6לצרן אלא המצוח .נחנו

זאת
 י״ל בו, כמוסים לכל הוא מגן למה וכ״כ

 כל לא אך בסי, ליבא רממנא ידוס דהנה
 המצוח נחנו ס״כ טוב ללב זוכה אדם

 רצינו סושים כשאנו ופשוט במצוחיו וקדשנו
 ומחימדח דבוקה ישראל כנסח אז יח׳

 ח נקרא ישראל כנסח והנה יח׳. סמו
 וכבר אלי זה נקרא הקב״ה כי זאח,

 קשיר כנ״י המציח וסי״ד זה, מנין פרשנו
 מי׳. כנ״י ונקרא הקב״ה הוא המיים בסץ
 מץ ס״ד מי׳ נקרא המי׳ זאח י״ל וזה

 המציח סאכלו אשר סי״ד בא זה מיים
 הנקרא מההורה הבא מקיימים שאחם

 שכחיב משום י״ל וכן בלממי, לחמו למס
 ופי׳ אוכלח, כאש וכחיב כאש, דברי כה

 המיה, זאח פוסלים אחם חאכלו באשר
 אלוה אמרח הס״ד המדרש סי׳ זה טל

 לצר^ אלא המצוס נחנו לא א״ר צרופה
 בשירש לצר^אוחם פי׳ ישראל, אח בסס

 וד״ל דייקא ישראל ואח יח׳ בו ולקשרם
 יח׳ לו בא מה כי למה וכ״כ וקאמר

 כי סי׳ כו׳. קוא מגן אמר לכך מזה,
להטיב: רוצה יח׳ הוא

ע פרשת תדי

 שכל ידוס דהנה כו׳. חזריס כי אשה
הנסשי׳ הן שלימים אינם הנבראים

 אין סד והנאצלים והנבראים היצורים הן
ח. לשפמו צריכים כולם ט ב״ה, סין!  י
 קודם היה הוא כי לו צריך אין והוא

 בו אין אמ״כ והוא הסולם אח שברא
 ראוישיחדבק חמיד כצדיק השחנוח,והנה

 בטנין גם כרבה פוסל ובזה יח׳. בבורא
 הוא אם אשה י״ל וזה שפס, להמשיך

 לקבל רוצה שחמיד אשה, כמו מקבל
 נראה ואינו יח׳. אליו ומיימל קדושחו סליו

חזריס כי אשה זזה כבר, שלם שהוא
מ״ט



תזריע זפרון
 לחלמידיס ללמד וגם שממשיך שפע וגם מ״ס

 : הרבה יפטול זכר וילדה וזה
 דמיה ממקור וטהרה הכהן טליה וכפי*

 כדוס דם שורש דהגה י״ל כו׳.
 כל נשמס כולל׳ שהיסה חוה מחטא בא
 בפי הטיסק איסא והנה ישראל, נשי

 לכפר והנה וכו׳ פולה הקריב כאלו טולה
 כהן, צריך זה אמר אדם טל בסורסו

 אוהב אהרן של מסלמידיו שהוא מי פי׳
 נקראים וההלמידים כו׳. שלום ורודן! שלום
 שכפר י״ל ביולדס והנה אהרן, בני בנים
 וכפר י״ל וזה זה, טל שלה קרבנוס טלי׳

 פי׳ דמי׳. ממקור וטהרה הכהן טליה
 ממקור וזה חוה, בנפש חטאה מאשר

 טל מקור שהוא הדטס טץ החטא דמי׳
 הכפרה טי״ד טהורה סהי׳ ממילא דמיה

 פי׳ היולדס, סורס זאס אמ״כ ומאמר
 רז״ל שאמרו כמו זה נמי פיטלים בהסורה

כנ״ל: ולמנחה למולה הסורה זאס טל

ת א צגז

ע פי׳ישת ר צו מ

ח שכ  אל במזרס שאזכור מה אך נ
 זאס ראשון פסיק טל יסברך

 מי כסיב דהנה כו׳ רט המצ הורס ססיס
 סיב לראוס ימים אוהב חיים המפץ האיש

 מייס, המסז האיש מי כפי׳ י״ל כו׳.
 ואין מפונג למטלה אין איסא דהנה
 יומין וטסיה כסיב דהנה מנגט, למסה
 היפך ויש כו׳. סיור כסלג לבושי׳ יסיב
 דכנה - לבנה. בהרס הארמי, לבן מזה

 יסברך לפניו הרצויה המדה היא מסידוס
 קודשא קמי׳ פולמנא ליס כי עאד, מאד
 הבורא אס והאוהב רמימי, אלא הוא בריך
 מסיר טליון וסטנוג לנוטם זוכה ב״ה

 והסלהבוס יסברך אהבסו לו 6ומוסין למטה,
ה הוא והיפיךמזה גדול, ח סי מ  שלשקר ה

טושים בזה, וכיוצא ורמיוס אמרוס ופניוס

 וזה כפנחס, שכר ומבקשים זמרי מטשה
 האיש מי י״ל וזה כו׳ מטונג למטלה אין

 הוא חיים המפץ מסיד או הצדיק הוא
 יסברך דבקוסו הוא הנצחים מיים האמס
 חיים פשוט טוד (וי״ל ונוטמו, הראוי

 הוא חיים שחפץ מיהצדיק פ׳ נמס הוא
 הוא ימים אוהב אומר זה נמס),
 שכסוב כמו לילה, נקרא מצמר היפך טובוס

 רוצה שאינו פי׳ טוב, לראוס לילה, ידי
 רוצם אדרבה טוה״ז אהבס בשביל לטבוד
 כדי טוה״ז וטניני בטולם שלום לו להיוס
 הלצה שמטחי וכן חורה, הוא טוב לראוח

 הגדול הרב זצ״ל הקדוש כגאון הרב בשם
 שינאויי, בק״ק קודם שהיה מניקלשפורג

 למס, גלל חודה ואין חודה גלל לחם
 לפניו להודוח כח לו להיוח האכילה פי׳

 גלל חודה ואין חודה גלל למס זזה יח׳.
 שיהיו כדי שמחפללים כאלו לא למס,

 הטובדי׳ כל כי ודוק, אמ״כ לאכול יכולים
 באים ואינם שקר בדרך והס ה׳ אח

 בהם שהה אמרח אהבה בשביל להאמח
 בהכרח או נ״ה לשמים כיונחם הים ולא

 חהיה זאח י״ל וזה יחברך, אל לרצון
 שטובד רט מוצא לשין המצורט, חורה

 אני ר״ל, סוב ולא רט ומוצא ה׳ אח
 לו שחהיה סהרחו ביום טצה לו נוחן

 נמח הוא לו להיוח שחפץ ביום הכוונה
 שלא טהרחו, בשביל יום שנקרא ושלוה
 והובא שמים, מטבודח בלבול לו חכיה

 הכהן אל יובא כן חהיה אם הכהן, אל
 י״ל וכן המקרים, החיים הקב״ה הוא
 להמשיך יכול שיהיה כהן מדרגח אל יובא
 כנ״ל לשמים כוונחו אם ישראל אל מסד
י  נגט ונחחי כו׳ כנטן ארץ אל חבואו כ

 דהנ׳ י״ל כו׳. אמוזחכם ארץ בביח צרטח
 להיות ורוצ׳ בחשובה מוזר שאדם השורש

הוא ארץ נקרא זה יחברך ה׳ אח טובד
השור׳



מצורע זכרון צד
 חלשן אל מץמוים כס המ״משנסומט״יזה לכל השורש
 סומר חגר ל׳ הוא וכנמן שירוח״ ושושה

 סיראח ששיש וכן כנמט« איש ח3 המו
 ארץ נקרא הוא מישראל זז שאינו שמים
 פס סמורס מושה זס שמי״ד כנמן>

 וחורה ומ״ס מ״נ אליו מפלס כ״ס הכורא
 קדושה ששש יח׳ ממנו וממשיך וחשלה;

 וזה ישראל איז נקיא נמי וכן 3פו וכל
 נגש ונחחי לאמוזס, לכם נחחי אשר

 של דהשורש אמוזחכם׳ ארץ יח33 ^רטח
 לטכוד רק כשרוצה שמים מלכוח פול
 נקרא הוא כחשוכס ומוזר השי״ח אח

ק  שמים יראח זס וכחוך כנ״ל> כנשן א
 וכל סכל, כולל הראשון כי כיח הוא
 שמים יראח לפצמו כיח לו פושה אמד
 ממיל הולך האדם אם וסנה פנינו, לשי
 מסרונוח לו מוצא שפם ככל מיל אל

 כמדרגה לפכוד וצריך שלו, פכדוח בפניני
 ונחחי וזס שפם׳ ככל מזס פליונס יושר
 אשר וכא אמוזחכם ארץ ככיח צרפח נגש

 הוא, לכסן, והגיד כו׳ הכיח לו
 כרממיו אחו שה׳ דור כל של הצדיק
 מסד לסם להמשיך ודור דור למוכח

 של (מחלמידיו כמו יח׳. אליו ולקרכם
 סכריוח אח 3אוס כו׳ שלום 3אוה אהרן

 כנים, נקראים וחלמידים לחורה ומקרכן
 יהיה אשר כו׳ ככהן אל שרשנו וכן

 (לזה ככיח, נ״ל כנגש הסם) בימים
 דברים סשור׳ הוא והגיד לשין מדויק

 פבדוח בפנין לו שמוצא ששלוחו שמסשר
:והגיד) וזה ויראחו

 יבא כפרם הכיח אח ושינו הכהן וצוד,
 י״ל סנגש, אח לראוח הכהן

 אדם פל אומר צדיק אדם אס דהנס
 מפורר הוא ר״ל, שקר כדרך הולך שהוא
 דושי שלו ספכדוח פל כדכיריו חלילה

וכמו לשפול, יכולים דבוריו כי ופומאס,

זאת
 קודם פ״כ אדוניו, אל שכד

 וסנה סנגש אח לראוח אליו הכהן שיכא'
 ששפל ומ״פ ספבדוח שי׳ הכיח, אח

 לרשוח למפלה משם ישנס הנ״ל ככיח
 ששלוה כל פל כחשובה ישוב שי׳ שלו,

 פונוחיו טל ויחמרפ כסם לו שהיה
 פי״ד סנ׳׳ל׳ סנגט לו שגרמו ראשונים

 מקושרים וסם משם אוחם ישנה זה
 מזיק ואינו יח׳ לשניו לרצין כ״ס כסכורא

 שסכיח אמ״כ הכהן שאומר מה 6לה
 כביח, אשר כל יפסא ולא וזה פמא׳

 קשה כחשובה ישוב אם אח״כ משא׳׳כ
 י״ל (וזה פליהם, פומאה שירדה כיון לו

 לכל כי כו׳, סחורה מסס מס פל נמי
 פניני פל כ״א אמ״כ נמי פהרס מופיל

 זה ולשי מרס). כלי וזה מאד גשמיוח
 כי הסדר, פל השרשה כל לשרש אששר

 ואששר גמורה כך כל אינה סנגט אם
 וכמדוחיו במפשיו שששיש פי״ד לחקנס

 סמדו׳ הוא ימים שכפח סחכודדו׳ שסם
 פ״ד כראוי ימים שיהיו כידוש שכש שסם

 אמ״כ וראה יום. שנקרא אור סחורה
 סנגט. בכם אשר האבנים אח ומלצו כו׳
 לו שכא סחורה של האוחיוח י״ל סם

 ופשר אכניס, שנקראו כן לסחנסג סכחר
 לשי כגשמיוח גס יחנכג י׳׳ל יקח, אחר

 מחקן והוא שמצא הגרוש סמדס אוחס
 כי פ,3ש כס יש מדה ככל כ״א אוחס,
 מססש־ר׳ שאי׳ כמו פ3מש כולם כלולים
 כגשמיוח יחנסג שבש שפמים שבש שומר
 שכמנו ולפיל כראוי, לחקן אמר כדרך
 הכיח כקירוח הנגש והנס הכהן וראה

 לכל. גלוים שאינם ששיפ שקפרורו׳.
 הרוב פ״ש כי י״ל אדמדמוח או ירקרקגח

 כסשארוח רפוח סמדוח אוחם מצוים
 וכפס, מנם ושנאח גאוס או מצוי זה

אדמדמוח או סחשארוח הוא ירקרקיח וזה
הוא



מצורע וכרוז
 ח>6ז סרומזוח נשים חאווח וגס וכמס, גאוס כוא

ומראיהן ממרס, בי׳ נורא כמו באלו
אסשר זס מי״ד הוא הקיר, מן שסל

 כביח אל והבא ונשכח, השרשה כל לשרש
 צריך בגדיו יכבס כו׳ בביח והשיכב כו׳

 לבושיס ול׳ בגידו׳ לשון בגדיו ולכבס לשוב
 הביח. זה מי״ד הוא אס דרבנן, חלוקי

ולטהר לשוב צריך טהור לא שהביס כיון
הוא השוכב וכן זה, מי״ד שסמל מה

 והששלוח, הנגה בו מהדבק ששלוח לשון
 ואס ימודיס, זה מי׳׳ד שסימל האוכל זכן

 אוחה שהסיר מס מי״ד הנגס, גרסא
 כנ״ל האבניס אס יילז סוא לבד המדה
 צריך לאו ואס טוב, הוא כו׳ אחר ומשר

 מדה לשוס יש שאס הביס כל לסהור
 כל מחקלקליס גדול החגברוח רסס

 חדש ביס לבנוח צריך סי״ד המדוח
:לגמרי כראוי

אחרי פרשת

 דסנה כו׳. הקדש אל אהרן יבא בזאת
כו׳ צדק שמרי לי שחחו כחיב

 היראה כי הנזכר הדבר ושורש כשכח,
 בדרך לילך ורוצה בחשובה חוזר שאדס
 צדק נקראח חחאה החשובה הוא אמח.
 היראה, והוא בצדק להחנכג אז שרוצה
 איני אהבה מדרגח משיג אס משא״כ
 רק כ״א לדקדק ממיס לס כ״כ חושש

 נראה ולשממיס ב״ס בבורא הדבקיח
 כי כשורה, מחנסג שאינו אדס לבני

 אינה אז ס״כ השירה, מקלקלח אהבה
 ראשונה המדרגה והנה צדק. נקרא׳
 שמחנסג מס לסין שנראס סל זאח, נקרא׳
 יבא בזאח י״ל וזס סחורס, ס׳׳ש כראוי
 סליונוח יוחר למדרגוח סקדש אל אסרן
הנקרא החשיבה חדיה איך ומש׳ ממנה

צד. זאת
 מרוב באה מילאה החשיבה (כי

 סל ומחמרמר מאד מצטסר יח׳ אהבחו
 משיג כי ׳יחי. אל רצון וסברו שגמו
 הוא ובוש מאד לו וקשה ואמחו חסדו
 (שמשיג יח׳ השגחו מרוב מלשניו מאד
 מסין נקרא׳ וזה להשגה). סון! שאין

 בן בסר אומרו וזס מילאה), חשובה
 כמו קשה הוא סר לחטאח. בקר

 וכססו, גבירחו סל חס משור מרחיקין
 בכח יצרו מל מאד שיחגבר סוא וזה

 בקר. בן בשר וזה כו׳. גבור ואיזהו גדול
 מסשיו שיבקר ידי סל לו שיבא שי׳

 לחטאח, בקר בן וזה במסשיו, שישששש
 מסונוחיו, זה סי״ד שיוטסר חיטוי לשון
 למולה, חוזק, לשון י״ל הוא גס ואיל,

 סוד וי״ל למסלה, למסלה לסלוח שיחגבר
 זריזוח סל היו״ד חחח בקמץ איל לשון

 יח' ה׳ אל להחדבק זריזוח צריך לזה כי
 בחורה נקודוח אין כי למולה, ואיל וזה
 כחונח זה. סי״ד ז״ל בשל״ה שאי׳ כמו
 שיבא אכבה סל י״ל כו׳. ילבש קודש בד
 מצד דרבנן חליקא לו יסשס זה סי״ד לו

:בלבן שמרומז אהבה
 לשסיק שייך וילבישני, לבשחי צדק עיד

 כאשר כקדש אל אהרן יבא בזאח
 לבושי לבשחי. צדק כאן וכן למיל. כחבנו
 מאהבה, וילבישני דרבנן חלוקי מזה יראה
 מי שיש רז״ל שסרשו כמו ששוט וסוד

 לסלבוש' כגין ואינו נאה מלבוש שלובש
 צדק כ״א איוב אמר כן לא אני אך

 ויש לי, נאה כצדק סיס וילבישני לבשחי
 הוא שצדק סנ״ל כסירוש בסנין לשרש

 יחנך מי כחיב דסנס כן י״ל היראה
 גס כו׳ בחיז אמצאך כו׳ יונק לי כאח

 לו שיש מי כי ששיט הוא לי. יבוזו לא
 בדרך גס ב׳׳ס, בהבורא גדול דביקוח

יח׳. אוחו זוכר הוא מקיס ובכל ובסיר
משא״כ



אחיי זכררן צר
 דם6 בני הכנסח ביח 6כ״ דבוק שאינו מי משא״ב

 ב״ה. בהבורא לזכור יכול המדרש״ וביח
 דא״י אוירא נקרא משם האויר כי

 חכמה. היא ה׳ יראח הן וכחוב המחכים.
 ובמי כנסיוח במי טחידין רז״ל אמרו וכן

 קשה להם וכחיץ בא״י לקבוט מדרשוח
 הטמיס. איץ אויר מקרי כי הדבקוח.

 ז״ל אלשיך בר״מ הוא ואפשר פרשנו וכן
 כי באהליך״ ויששכר בצאחך זבולון שמח
 כמו ב״ה בהבורא הדבק נקרא זבולון
 נקרא ויששכר לך״ זבול וביח אישי יזבלני
 ואימא הרבה, במורה טוסק רק שאינו
 כיון הים דגי נקראים הם כי בז־הר

 המ״ח כן ממים״ מיד המים מן שפורשין
 מממידים אינם אם דבקומ להם שאין

 בה׳ הדבקים משא״כ להם. קשה בהורה
 שאי ובדרך בשוק אפילו מקום בכל ימ׳

 להם. סוב גמורה לטסוק להם אפשר
 רק ויששכר בצאמך זבולין שמח וזה

 וכו׳ לי כאח יחנך מי י״ל וזה באהליך״
 לבחי וחיז לאיז T״' אסי' ׳T כיי אמצאך
אוסך אמצא מדרשוח ובחי כנסיוח
 היא נשיקה כי בך אחדבק פי׳ ואשקך,
אשקה משקה לשון טוד וי״ל דבקוח,

 וזה הטיב, שפטך מטם הטולמוח אח
 יטשקוני לא סי׳ לי, יבוזו לא גם אשקך,

 מי כי בזיון לשון טוד וי״צ ביזה, לשון
 ממנו וסר כראוי יס׳ בו דבוק שהוא

 טליו מלטיגין אין כבר נסוריו מ.אוח
 כל וזה וילבישני, לבשמי צדק כנ׳׳ל כלל

 מי וודאי כוי, הימנו נוחה הבריוח שרוח
 טליו שמלטיגין הגס יח׳> ה׳ אח שטובד

 לא שטדיין כ״א זה, בשביל ינוח לא
 הגס טליו, שמלטיגין בטוד כראוי נגמר
 הדור. ליצני נמצא גמור מצדיק שגס
ורוב בסהס רק מדברים אנו שאין כ״א

זאת
 לא גס וזה אומנו, המכירים
לי: יבוזו

ם ת ר מ ש  יטשה אשר כו׳ מקומי אח ו
 אני בהם וחי האדם אוהס

 ס אח שטובד מי יש דהנה י״ל ה׳.
 שקודם האבוח כמו לבד, שכלו לסי יחי

 בדביקוח צריך כן שטובד מי אך מ״ח.
 אם משא״כ נחשב, לא דאל׳׳כ דוקא
 סחס טוסק אס גס החרה ט׳׳ס טוסק

 שהוא כיון חיוח בה יש כי סוב, הוא
 יטשה אשר כו׳ ושמרחס וזה המורה, ט׳׳ס

 יש כי ה׳, אני בהם ומי האדם אוחס
 מוד וי״ל בהם יש ה׳ אני חיוח בהס
 סי׳ בהם, וחי האדם אוסס יטשה אשר
סס מי ויהיה האדם אוחס יטשה אס  ג

ס ממילא סוטל ס׳ אני יח׳. בדגקוהו  ג
 כי בדין מרומז אני כי הדינין, המחק׳
 כי ראו אומר ם וכסס גבורוח המראה

 עמם ראו בחורה שכחוב וכמו הוא אני
 נקמיח שימשה ממה הוא. אני אני כי

 רחמים יהיה ה׳ אני וזה גלילים, בטיבדי
 ;יס׳ בו ישראל כנסה לקשר י״ל \גם
ם׳ ך אמרי ב  והיסס פ׳ יוה״כ פ׳ ס

 ויטש כו׳ סולם לחקח לכס זאח
 זה שייכוח אין משה, אח ה׳ צוה כאשר

 פסוק טכ״ס יוה״כ, טבודח לצווי כלל
 וטור טשה. ס^הק להייס לו היה בס״ט
 טשס אהרן ודאי כי למומר לכאורה הוא

 לבשן שלא פי' ורש׳׳י ה׳, צוה כאשר
 וכי חמוה ג״כ לכאורה כו׳, לגדלומו

 בכבוד יהנה שאהרן דסחך טל חטלה
 וגדלוס להחפאר ומכ״ש טבודה או חורה

 באלישס מצינו דהנה י״ל וזה חלילה.
 פירשו כו׳ מנגן לי קחו וטחה הנביא

 כטס־ טי׳׳ד השכינה ממנו שנסחלקה רז״ל
לא רבינו במשה והנה למנגן, והוצרך

מצינו



צז זאת אחיי זכרוז
 ישראל בני סל לכפר יאמר וזס כזכיזה שבא סד לפסמים שכסס הגס כן מצינו
 להחפטלוה אס״כ הוצרך לא ססוס, לכלל

 מסצבוח בא זה כי שכינה, להשראוח
 רוח שום הסדר שמרגיש כסם סי״ד שבא

 מה׳ האדם בלב להיוח הראוי נדיבה
ח/  ממנו שמסחלק נראה כסס וסי״ד י

 מה דאל״כ למנגן; היצרך הסצבוח ובשביל
 לשמחו אלא שכינה להשראוח מנגן מוסיל

 חמנס לא הכסס של החטא ודאי כי
 לשמים כוונהו כי שכינה מהשראוס אומו
 מרד שהוא מה טי״ד בא וממילא היה
 רבינו משה והנס ב״ס, הבורא רצון סל

 לו היה לא כו׳. בימי בכל סליו כחיב
 סניו היה זס ובלא זאה בשביל טצבוח

 סצמו סל חושש היה ולא האדם מכל
 הוצרך לא ס״כ ממנו. בזוהר וכדאי׳ כלל

 והנה סצבוח; שוס לו היה לא כי למנגן
 מטם לשמוח מומר טצבוח לאדם כשיש
 שוס או בזה, וכיוצא הזה סולם סי״ד

 זה טי״ד לבא כדי יח׳ שהננו מדרגה
 רגלי ידחק ושלא ב״ה, כבורא לשממח
 זוהר במקיני כדאי׳ בטצביח השכינה

 הוא חורה בכבוד נהנה כמו שהוא הגס
 כנ״ל לש׳׳ש הלא יח׳; שמננו כמדרגה

 לא כי כלל לזה הוצרך לא אהרן והנה
 משה למדרגה היה כי סצביח לו היה

 וכן כס ששקיליס מלמד וכדאי׳ קרוב,
 שלא י״ל וזה הוא, מה ואהרן מס ונחנו
 לו להיוח שלא כנ״ל, פי׳ לגדולתו לבשן

 לגדולתו, וזה האור מיסיס סי״ד סצבות
 אך כנ״ל. פסס שוס משב לא זה גס

 לכצחי נמי ששייך י״ל הראשיניס דקדוקים
 נקר׳ ישיאל בני סם שאנו ידוס דהנס

 אך מד. הוא ששרשנו ישראל כנסת בשרשנו
 וכנה און. פוסלי כל יתפרדו חטאים מחמת

 כזכיות. סבירות נמשיס מאהבה חשיבה סי״ד
לסשוח הוא טונות ללבין ראוי ביה״כ והנה

 הישראל פי׳ למפרס ויסש זה טי״ד כו׳
 הסבירות פי׳ משה. אח ה׳ צוס כאשר

 באחדות נקראים ס״כ מצית שסשה הוה
 מד אנו סבירות אין אס כי ויטש.

:כשורש מצד

אמור פישת
 י״ל כו׳. אהרן בני הכהניס אל אמור

ה׳ סובדי נקראים כסניס דהנה
 כי כראוי סממפלליס (בפרט יתברך.
 והנס תקנום). קרבנות במקום תפלות

 מדות להם שתהיה לצדיקים וראוי טוב
 הוי שאיחא וכמו הכהנים אהרן של

 שלום אוהב הכהן אהרן של מתלמידיו
 התלמידים והנה כו׳, הבריות אח אוהב כו'

 הכהניס אל אמור וזה בנים, נקראים
אהרן בני שיהיו יתברך ה׳ סובדי

 אהרן בני וזה כנ״ל, אהרן של מתלמידיו
 לא לנפש להם ואמרת כן שיסשו ואמ״כ
 הבריות את שיאהבו הגם בסמיו, יטמא

 סצמם לקרב כ״כ יכנסי לא שלים ויאהבו
 ותאוות. גשמיות לטניני שיביאו פד להמולם

 בטל כיפה נפש כמו נפש נקרא וזס
 וזה החומריות, אמר שלכוט מי נפש

 קודם משא״כ בסמיי, יטמא לא לנפש
 דרך ממילא מתלמידיו אהרן בכי היותם

 ס״כ מהסולם־ סצמס לפרוש כצדיקים
:ואמרה אמור

□  דכנה כו׳, לאלהיכס יהיו קדוש'
 לשקר בשמי תשבסו ולא כתיב

 דפנה ומללת הלשון ׳ל י כו׳. ומללת
 ביישנים טיבוח מדות שלשה יש לישראל
 מהמדות וכנס חסדים, וגימלי ורממנין

 טובות. מדות ג׳ סוד נמשכין הללו
 חסידות, מדות דהוא חסדים גומלי ממדות

גורם גדול ודבקות גדולה אהבה גורס
לנצח



וכרוז צח
 לספול טרם זה מטין וגם בנטנוח, לנצר!

 הוא המלך אח אוהנ כי לישראל, ניםים
 הוא דבר אוהב שהוא מי כי טמו, אחד
 שהוא וכיון האהוב, מם בלבו דבוק

 נסים, לסטול יכול יח׳ הבורא טם כאחד
 הוא חסד כי וידוט גימ׳״אחד. אהבה וכן

 אוהב. ונקרא לאברהם חסד ס״כ אהבה
 אהבה ממדח נמשך ט״כ אוהבי. אברהם

 הודאה נמשך בושה וממדח כג״ל נצח
 טליהם בוש שהוא מומחיו טל לוודוח

 לפניו, ולהלל ולהודוח ב״ה הבורא לפני
 ומהלל ומודה ננובה רוב טל בוש שהוא
 לכפור, בוש שהוא האמח טל ומודה לפניו

 שצריך למי השפטה נמכך רחמים וממדה
 ונוחן המשביר היא יוסן» מדח והוא לו

 שחי הוא צרכו כל להמקבל שחהיה מוד
 שבוטה והנה להמקבל שמטשיר מדוח
 השבט גורס אמח שבשביטוח שבטס לשון

 ומשפיטים מאירים הנ״ל ומדוח מדרגיח
 אם רז״ל שאמרו והוא ישראל, לכנסח

 חשבט, ובשמו אז הללו המדוח כל בך יש
 לכנסח מדוח משבטה להמשיך גורם כי

 שמים,משא״כ שם זה טי״ד ונגדל ישראל
 אלקיך שם אח חללח לשקר השבטה

 כנ״ג משפיט שאינו ה׳ שם חלול מושה
 אין יח׳ בו ודאי כי ה׳ אני אדרבא

 ולא כו׳ יהיו קדושים י״ל וזה פגם,
 נמי צריכים כס כי אלקיכם, שם חחללו

 פשיט הוא ופשיט שפט, כל להמשיך כן
 חהיה ולא יטנשו לא קדושים כשיהיו

 לחם כ׳ אשי אח כי חלילה, השם חליל
 משה בקש דפנה מקריבים, הם אלהיכם
 ונמנה, בישראל שכינה שחשרה רחמים

 בטובדי שכינה חשרה שלא רחמים ובקש
 יש ישראל כל דפנה כן, לו ונחן כוכבים

 שמים, מלכוח וטול חשובה הרהורי לסם
כי בגלוח גס אחנו שהשכינה בשביל

זאת אמור
 אומוח ידוט והנה כראוי. יח׳ מולו קבלנו

 אומוח חסידי נקראו כטובים^ כקדמינים
 לא לחסידים, משיגים וחיכך) הסולם
 טיב או ספולם אומיח צדיק לומר נשמט
 מצוחם כי חסידוח חיכ^ כ״א בהם,
 קורא משה צדקה אשר כגוי כלל אינם
 לישראל מטיבים כיו הם אם רק חגר,

 וחסידוס זה, מסין נחהבטוה״ב להם יש
 שאיחא וכמו חסדים, גמילח טל הוא

 לסמלק כן אליפז שאמר אליהו דבי בחנא
 וחפור לך והטוה״ב, המוכ״ז נוחלין שישראל

 סל וחזכס ומטרוח שיחין בורוח להם
 כן טשה לא והוא ולטוה״ב לטוה״ז ידן

 אינה שמים מלכוח אחנו והנה כו׳.
 אלקיחו הוא היראה טולס מאחנו פוסקח

 דמט׳ שושבינים הם ככנים והנה יח׳.
 וממנו יח׳, לה׳ כמ״נ לכטלוח צריכים

 להגדיל ישראל לכנשח קרושחו שפט
 שמסחי וכנה יחברך, שטמנו יח׳ אלקוחו

 אלקיך ה׳ ז*ל מראוונא המגיד הרב בשם
 אש אכילה נקרא כביכול אוכלה, אש

 לפניו, לרצון הוא אליו בלבנו הבוטר
 אח כי וזה דבשי, טם יטרי אכלחי כמו
 יח׳ צה׳ ממלים שלנו האש ס׳, אשי

 קדושחו ושפט אכלו, אלכיכס צחם וממנו
 מקריבים הם שטמו אלכוחו להגדיל יח׳

 קודש והיו וי״ל קידש, וכיו ט״כ חמיד
 חחאהוחרוייהו וחכמה טילאה חכמה דיש

 לאלכיכס יהיו קדושים וזה קודש נקראים
 מילאה מחכמה קודש וכיו זה טי״ד כו׳

 כנ״ל כרב בשם ששמפחי כמו נמי ישיגו
 להשיג בדטהו שפל שהוא לאדם שאפשר

 ארכמס אמר כמט׳׳ה שלמה הגם משם,
 שהוא דייקא ממני ממני. רחוקה והיא
 מטס להחנכג צריך וכיה מלך היה

 אין כבודו טל שממל מלך כי בגבהוח,
 חמצא: מאון והחכמה ממול כבידו

והכהן



זכרוז
 דהנה י״ל כו׳> מאמיו הגדול והכהן

 ממנו גדול שפע הולך אם
 נקרא מליון היוסר ממולם אלינו יס׳

 ממולם גלויו שבא מל גדול! יח׳ הקב״ה
 כ״כ שאינו למי אמס״כ למפה, המליון
 יוסר גדול כביכול נק׳ למפה והוא סשוב

 נקרא הקב״ה והנה צדיקים! פומלים וזה
 בא זה הגדול והכהן וזה כידומ. פהן

 ונפמל ורמי וי5א שנקראים מאסנו מאחיו
 הסורה הוא ראשו, מל יוצק אשר מוד!

 הוא כסם ראשו מל רז״ל פירשו כן
 יה׳ אל במזרס אמרנו זה וממין ססורה׳

 ההוספוה הקשו קרחה בן יסושמ ר׳ פל
 גנאי שנראה בשם איחו לקרוא למה

 בשדיל הוא י״ל כן אמר הגם קרח שהיה
 בו סשלופ שלא למשל הוא אוחו ששבח

 לפני דומים ישראל חכמי כל אמר מ״ה
הזה הקרח מן סק השום כקליפוח

 למה לפרש פיב שם וגם כאן! משא״כ
 מקיב^ ר׳ דהנה נראה כן׳ אוחו קרא
 הלכוח של חלחלי יקק T'P כל מל דרש
 שחורה מ״כ י״ל שמר נקרא קוץ והנה
 הלכיח מהקיצין דרש והוא ראש נקרא
 הוה גופה ראש מהשטרוח הוא משה
 הלכוח שכם וקוצין שמרוח! בלא קרח
 קרחה. בן וכן קרח לשבח הוא וזה נמי

 מוצא חיכן£ חזרה כשלומד צדיק והנה
 וזה שבה׳ קדושה והנימם האור בהם
 שמן סחורה. הוא ראשו מל ק יו אשר

הקדוש ושפמו קדושחו הוא המשחה׳
 פומל נמי פי׳ ידו אה ומלא יח׳, אורו

 וגם חמיד׳ אלינו לכשפימ ידו שמחמלא
 מעבירוח שסושיס הבגדים אח ללביש
 מהבגדים שמושה בגידוח ולשון זכיוח

 אח דרבנן׳ חלוקי לבושים מונוח הם
 י״ל וכן ויראה כו׳ יפרמ, לא ראשו
סחורה סידוח מלגלוח יגפל שלא פימל

צט זאת אמיר
 (יראה) יפרום לא ובגדיו ראשו, שנקראה

 לבושיו ופרושו מדוחיו שיהיו פומל וי״ל
 ראיחי כן מדיו, דוד אח וילבש כמו

הפיביס מדוחיו שיהיו יפרום לא כחוב
ופוב: כראוי אחנו שלמים

 דכנה י״ל כו' לחם אח כי וקדשחו עוד
 אח להפריח שלא ופוב ראוי

 מנימה לו לגרום שלא כ״כ הצדיק
 לפמול צריך הוא כי לשמים מקדושחו

הצדיק טרחוח ודאי והנה יחודים,!
 לזה רכם5 בשביל הוא אוחו שמפריחים

 הצדיק הגדול הכהן אח וקדשחו י״ל
 אוהב ודאי (מאהבה הקב״ה אח המובד

 אוחו אוהבים הם וגם מאד, ישראל אח
כו׳). פנים אל פנים כמים כי מאד
 שיהא פרישוח לשון וקדשחו אומר לזה

 אח כי אוחו, חבלבל שלא ממך פרוש
 שלא צריך מקריב, הוא אלקיך לחם

 לך שחהיה הסבור ולא בלבול לו סהיה
 אומר לזה ממני. שהפרוש זה מי״ד היזק
 שיהיה מה לך שחומיל לך׳ יהיה קדוש
 חומיל וזה ה׳ אני קדוש כי כראוי׳ קדוש

כצדיק גם כן ממני, קדושה יש לך
 הוא אם לדורו שמוב יח', במדוחיו הולך
 כל וכן לדורו׳ קדושה ממשיך קדוש

:שאפשר פיבוה
 מד כו׳ השבח ממחרח לכס רספי״תם

 השבימיח כשבח ממחרח
 מנחה והקרבחם יום ממשים חססרו
 שמובד אדם לזה משל דיש לה׳, חדשה
 חמרובוח בו ויש וכח בחימום יח׳ אוחו
אמרח, פניה שים או גאיה למשל רמ,
 להמיקר לא אך מדרגוח להשיג נקל לזה

 שאמר מ־בי משל ששממחי וכמו דבקיחו,
 אוחו שמניחים זושא ר׳ אחיו משום
 מד בו מחלוצצים כי השמרים, בכל לילך

׳כ. בבה ראשו חוחבים בו שהמלך לשמר
והנה



זכררז מ
 רממיו מננורר יחברך כשרוצה והנה

 כננליונה החשיבה ממקור כגדולים וחסדיו
 ננליונה במננלה והוא השסלוח ונוסל מליו

 צריך אמס״כ ואמ״כ שסלוח בלא שהשיג
 מד סרסיהם בכל ולמיין מדוחיו ולחקן למיין

 יחברך בו דבוק יהיה ואז כולם יהקנם
 ממנו סיומ צריך נמי וכן חמיד, כראוי
 שהוריד והחמרובוח השפלוח מל יחברך
 ביציאח היה וכן לגמרי׳ ממנו לבמר ממנו

 טומאה שמרי ממ״ט יחברך כמלנו מצרים
 ממצרים רמ חמרובוח מי״ד כ״כ שהשיגו

 ה׳ אנכי שכחוב וכמו בינה׳ שמרי למ״ט
 מל בזיכר פי׳ הוצאחיך, אשר אלקיך
 בחורה׳ פממים ממשים וכח־ב בינה׳
 כל הטולם מן להמביר צריך היה וכנס

 נגמר וזה המימאה׳ וכל רמ החמרובוח
 השבח מממרח וזה פסח׳ של בשביטי

 שיצאנו פסח של ראשין היום קדושח הוא
 הנקרא הקדושה והשגנו הטומאה מן

 טי״ד לחקן ימים מ״ט ר לספ צריך שבח
 פטמים שבט בפרטיוח מדוח השבטה זס

 פטמים וכמה בארחיכמה כאשר שבטה.
משל דרך בפשיטוח והנה טרניסס.

 כמה סופרח בטלה אח האוהבח האשס
 והוא לבטלה׳ ראויה שחהיה טוד לה יש

 מחי מאהבה סיפר ג״כ אוחה אוהב אם
 סיפריס אנו כאן כן טמי, אשחו חהיס

 כי שבשמים, אבינו טס נחיחד מחי
כנ״י טס מחימד הקב׳׳ס בשבוסיח
כי שבוטוח בכל וכן במ״ח׳ ביאשונה
 בזמנה. חמיד מחטוררח שנפטלה הקדושה

 כי בזמנה גם ומריש זכירחה טי״ד וכן
 שקר סט״א משא״כ רגצים לו יש אמח

 פטמים חקום לא מ״כ רגלים׳ לו אין
 סיפר ג״כ יחברך כבורא והנה צרה

 סי׳ לכוכבים, מספר מונה וזה כביכול.
שהקב״ה ידוט (וכן אוחנו. מאהבחו

זאת אמור
 קאמר אך כולה. סחורה כל מקיים
 נקראים שאנו כדל אלינו הוא שמונה

 טל טטם היה והנה כידוט). כוכבים
 שאין ומה יו״ט. שהוא פסח של שביטי

 של הגמר היה הלא גמור הלל אומרים
 שארז״ל כמו י״ל בו׳ טיקר ראשון יום

 כיס השירח כאן כן הלולה. זו קריאחה
 בכי שהוא הגם גמור. הלל כמו הוא
 כ טוב מה [בטחי] דבר אטפ״כ יום

 ההיר השירה שג הקודש הרוח מחטורר
 לחקן כנגמרח ומדה ספירה כל והנה
טל בראשיח שבח כמו שבח. נקרא

היה והטיקר הטולם, בריאח שנגמרח
 כוא־ שלנו המסר והנה ישראל בשביל
 אוהביו אח ולאהוב יח׳׳ אוחו רק לאהוב
אח ולפאר מאהבחו המניט׳ ולשניא
 הוא גבורה במדח וכן וכנ״ל. אהבחו
 כרט אח שישנא זה לאהוב רט שנאח

 המדס זה וצסאר מזה ההיסיך׳ ולשנוא
 כן יחברך אוחו לפאר וכן וכו׳ שנאח
 להחגלוח גורם כביכול למטלה וכן וכנ״ל.

 שיחגלה טמנו וחסדו לנו יחברך אהבחו
 ושינא טמנו חסדו להגדיל יח׳ שאוהב,
 שישנא וכן כדל מה ומפאר מזה ההיפך

 שאוהב ויגלה זאח, לגליח הרשטים אח
מזה הכיפך ושונא שונאינו אח לשנוא

 למכס וחן ברמיזה ולמכימא לכולם וכן
 בכחוב ומהרחי טחה וקצרחי ויחכם,

 סי' המדה׳ כל והגמר ר׳כ, ישוב בלא
 וזה כנ״ל׳ שבח נקרא המדס של השבטה

 המ״ט נגמר השביטיח כשבח מממרח טד
 יחברך ממנו האור בא בינה שטרי

 יום ממשים וזה הממשים׳ משטר
 הוא סי׳ מנחה, והקרבח וכקרבחם

 חדשה שהוא בזה מנחה הקריבו כאלו
 ובהירם לה׳ חדשה נטשה כדי סי׳ לה׳.

ודו״ק: וזהירה
וססרח



זכררז
בהר פרשת

אזאתבהר ר

 שבם שנים שבמוח שבם לך וספ״ת
 דסנה כו׳. סםמיס שבם שנים

 שנאה שירדה סר סיני םל ח״ל דרשו
 ויחר ראה טוד שנא׳ כוכבים. לםובדי

 היצס״ר וסנה וכו׳. הקב״ס ויחר גוים
 ס׳ וידבר י״ל כהר. לסם נדמה צדיקים

 שחסיס לאמור. סיני בהר משה אל
 שחהיה סיני בסר לטס מורה אמ׳רה

 טמו שילחם די לא היצס״ר אח שנאה לו
 לו שחהיה אפילו כ״א לו ישמם שלא

 לכס וססרחס כחיב וסנה ביצה״ר׳ שנאה
 סומר אח הביאכם מיום השבח ממחרת
 קרא להאי האי בין מס ׳1כ החנופה

 במג דהנה כו׳. שבחוח שבט לך וספרח
 בהדרגה שלא יחברך אורו השגנו המציח

 שלא לכך צריכה השפה היחס כי כלל>
 שהיה שכינה מפזון היה כי שם להשחקם

 הס ההרים טל סמנו מדלג ב״ה הבורא
 סר שנקרא היצה״ר של ושפלוח סתאוה

 נקרא ם״כ ההרים סל מדלג וזה כנ״ל.
 אמ׳־כ פטמים כמה כנ״ל לשוןדיליג פסח
 שאמ״כ ושמפחי כו׳. וימנו וישובו כחיב

 של המדרגו׳ כל להשיג שנראה יח׳ צוה
 דילוג שהיה בהדרגה שלא ופסיחה הדילוג

 לבפר כראוי בהדרגה נשים הסרים מל
 אמ״כ טליונה במטלה וחסיה שפלוח כל

 השבומוח במג אמ״כ שהיה כמו ונכון כראוי
 לשון לך וספררז וזה חורה. כקבלח
 מכל מצמינו וטהיח ובהירוח ספירה
 הקדושה הוא השבח מממרח ויצה״ר״ שפלוח

 חמימוח שבחוח שבם כנ״ל הראשונה
 וכל שבם> הם המדוח כל כי ההיינה,

 הארכנו הראשין ובספר משבם. כלול אמד
 סמדה וסכשרח הטוב וכשבא האלו בפנינים

נקרא טוב גמר לידי הפיסל אל מכס

 הבריאה גמר שהיה קידש שבח כמו שבח
 בלא שחהיס חמימוח שבחוח שבס וזה

 חמימוח וזה מוס; בסל שנקרא גאוס
 טד בכס, גאוה חסיס שלא חסיינה
 חספרו בינה. הוא סשביפיח השבח מממרח
 ובינה מכמה סל קאי י״ל יום ממשים
 וסקרבחס מכמה. יום בינה היא ממשים
 יוהר קדושה שפס לה׳. מדשס מנחה

 יחברך לפניו רוח נמח לפפיל טליונה
 פולס שפט פי״ד פליונה יוחר במדרגה

 אל חבואו כי כן הוא וכאן יוחר. הסליון
 ממומריוח ליזהר לראוח הוא י״ל סארץ,

 פצמו למניט שבח בס לשבוח וארציוח
 להשמט שמיטה לשין והוא ממומריוח,

 כללוחי׳ נאמרו שמיטה מס מגשמיוח׳וזס
 הכר שישנא שנאה לשון מסיני ופרטי׳

 צריך גשמיוח סל הוא כי כנ״ל. היצה״ר
 החאוה אוהו חמשיך שלא מאוד ליזהר
 ופרטיה כללוחיס נאמרו ט״כ סטא לידי
 ובפרט בכלל היצה״ר שישנא נ״ל סיני. בהר

 שלא גשמיוח הנהגת מנין בכל ליזהר
 סמציח כל אן£ יצה״ר שום בס חהיה

 סיני. מהר ופרטוחיהן כללוחיסן נאמרו
 הקדושה טל הוא במומר סנ״ל והנה

 טלי׳ והוא בטומר שמרומז כגדולה
 הקדושוח הספירוח הוא ואמ״כ הפחאומייה.

 בשטורים שמרומז (וי״ל למדרגה. ממדרגה
 כמו טוניח ופשפיש החשובה טל הוא

 חכיפר ומטאסך פינך וסר בברכוח שאיחא
 משפורים. הוא ומומר בשפוריס. מרומז

 מסד כי השיטים) בין כחוב היה זה
 לאהוב במיניח שבט בה ויש אהבה. הוא
 ולשנוא אוכב ב״ס שהבורא מה אס

 חפארח ולהיוח אהבה אוחה המבטל
 דוקא בדבר ולנצח אכבה אוחה לו

 הוא אשר ואח ב״ס הבורא אח לאהוב
 לי שפשט מה סל לו ולהודוח אוהב

באסבחו ולהשפיס הנה פד מאהבחו
ללמד



זכרוז הב
 צזס 6צ1וני הלשון בגרי׳ לבריוח ללמד
 ודבורים למסשיס שופל אל מכס לבא

 שהוא מה לשנוא 4וכ יה׳. לשניו מוביס
 במינוח שבסס יש בזה גס שונא. ך יחבר

 אוחס לשנוא שראוי שהוא הדבר לאהוב א׳
 להיוח נמי דהיינו בזה וכיוצא אדם סבני
 אוחה לאהוב א׳ שנים. והוא זימה שונא

 לשנוא זה שיאהוב זה שיאהוב שנאה
 ולשנוא אוחס לשנוא שראוי׳ פנינים אוחס

 ולהיוח משנאחס ומונפיס אסבמס הגורמים
 אוחס לשנוא דבר אוחס לו השארה
 כן מלהחנכג אוחו ימנפו ואס פנינים.

 שכן זה. פל ויודה האפשר בכל ינצסס
 השופל אל מכס באלו ספצו ויביא ראוי
 הסמשה מכל כלולים והס פנינים שני הוה

 הסמשס שכלולים כל נקראים פ״כ הנ״ל.
 לומר ראוי אהבה לפנין הנ״ל וכן מדוח.

 אהוב אשר אס לאהוב שיאהוב שי׳ כן.
 לאהוב שלא הגורס וישנא ב״ה להבורא
 השארה וחהי׳ לאהוב. השלא ויקנא וששום

 מלאהוב להמונפיס וינצס הל״ל. האהבה לו
 אל מכס ויביא האמה פל ויודה כנ״ל.

 הסמשה כללוה שנים הס בזה השופל
 שבה נקרא באלו הגמר וכן הקודמים.

 אל מכס סשצו שבא אהבה בפנין הן
 ואח ב׳׳ה הבורא אח לאהבה השופל
 הסופל אל מכס לבוא וכן וכיוצא צדיקים
 המסמיאיס לשנוא וכן זימה לשנוא השנאה

 הבאה הנ׳׳ל במרד יחברך לשניו ומכפיסין
 כמו שבח מקרי סשופל אל מכס כדבר
 כן מוב. לגמר יחברך מפשיו בא שבח

 ג׳׳כ ליוצרנו לשאר לראוח וכן באלו, גס
 יה׳ ליוצרנו לשאר כדבר לאהוב זה בדרך

 לאדם השארה ושחהי׳ לשאר שלא ולשנוא
 מזה המונס ולנצס ב״ה להיוצי־ לשאר בזה

 אל מכס לבא ולראוח זה, פל ולהודוח
הפנינים מפין ודבורים וממשים הש.־מל

זאתבהר
 רוה בה לנצס וכן הנ״ל, מיבוח והמדוח הנ״ל

 הנ״ל. ככל ג״כ יחברך לשניו וחשבסוח
 וכן לשניו, ולוודוח בחשובה לשוב וכן

 לראוח וכן אמה בדרך ולילך לסודוח ששום
 מדום השבס בכל ג״כ כראוי לנמורבריח

 מאוד בריח לשמור הדבר לאהוב הנ״ל
 והבאה מדוח, סמשה רק בשרם והס כו'.
 מכל שכלולים שנים הוי השופל אל מכס

 שמיכ מלכוח סול לו להיוח וכן הקודם
 והדיבורים םוביס רק המפשיס להיוח
 בסשירוה י״ל וזה הנ״ל, ככל ג״כ פוביס

 מגשמיוה להשמר הוא וכאן כנ״ל, הסומר
 שישמור ובזה ליזהר. הרסוה המדוח בכל

 מאהבס גזה וכיוצא נשים מחאווח סצמו
 וישנא זה לאהוב שלא ויאהוב וגזל כבוד

 מכה גמר סד כו׳ בזה וכיוצא מלאהוב
 שמשמם ושמיסה שבח נקרא הש־פל אל

 שלא ליזהר וכן מסמאים .סצמו ומונס
 הפניים אח ישנא ולא הסכמה. אח ישנא
 ויאהוב ומישרים. וחוכסוח הצדקיח ואח
 לשנוא משלא המבסליס וישנא לשנוא שלא

 וחסים הנ״ל אח לשנוח לו והגורמים
 שלוא וכן כו׳. לשנוא שלא לו חשארח

 הנ״ל^ כ״כ ג״כ וגאוה החשארוח לו להיוח
 דוקא לנצס דבריו פל שלא׳להפמיד וכן

 יודה וכן יח׳. לשניו לרצון לא שהוא במס
 וגס ר״ל לפ״ג להודוח ולא האמה פל
 וכן בריח לפגום שלא וכן הנ״ל, בכל אלו

 ויאסוב לפגור שלא מוביס מפשיס להיוח
 והרהורים רפים מסשיס לפשוח שלא

ם המפשיס וישא וסמאיס רפים  רפי
 כו׳, וכיוצא וסטאיס רפים והדיבורים

 פצמו ששימט שמטיח נקראים כאן פ״כ
 שבחוה ונקרא יח׳ רצונו נגד שהוא ממה
 כשנים חטאיכם יהיו אם לשון שנים כנ״ל

 פצמו פל ומסמיר מסטאים סצמו ששומר
לך וספרה וזה מסטאיס, להזהר מאוד

שבס



וכרוז
 שגפ ימי צך ושיו שניס> שגסיס כט3

 ימים לך חסיס שגזה שנים׳ שגמוח
 פי״ד יס׳. קדישחו פליוניס מפולמוס
 כמו ימים נקרא וקדושסו הנ״ל, כשמטוס

 יהיו יום לאור אלקים ויקרא אור סורס
 מ״ט יש כי שנה/ וארכפים סשס ימי לך

 מ״ט ויש מסור. פנים ומ״ט טמא פנים
 סהי׳ זה ינה.סי״ד3 שפרי ומ״ט טומאה שפרי
 מרפה השסנוס לשון שנה וארגפיס משט

 :וקדושה וטהרה בינה שטרי ולמ״ט לטובה,
 אל איש סשובו הזאס היובל בשנת

 זאס כי פשוט י״ל אמוזסי.
 אם חירוס! הוא ויובל נידה״ד, נקרא
 ונמסק נשסנה היובל לטולס המ״ד מגיא
 הג׳ גדולס רואים זה פי״ד בשורש הדין
 טוב נפשים שמים כבוד ונסרבה ג״ס

 הזאס היובל בשנה וזה שבשמים, לאבינו
 פי״ד הזאס היובל פי״ד השסנוס להיוס
 נשורשו: אמיזסו אל איש סשוגו זה

 הששיס בשנה לכם ברכסי אה וצרתי
 י״ל כו׳. הסבואה אס ופשס

 לו שנוסן דור שבכל הצדיק פל קאי
 ויוסן£ כמו שפט להמשיך פזר הקב״ס

 ויוסן} כארץ פם לכל כמשביר הוא
 כן לשבס מכין ששי כמו צדיק נקרא

 והוא להפולם. ממשיך ששי נקרא כצדיק
 ברכהי אח וצויסי וזה לטובה, מרפה משנה

 הוא שהצדיק במה הששיס גשנה לכס
 ישראל כנסס לצורך מלמפלה שפפ מקבל

 בזוהר ראיסי וכן נקבה, לשון כסיב פ״כ
 מרפה שמשנה שנה והוא לצדיק כן שקורא
 סבואסה לשון החבואס אס ופשס לטיבה,

 לבא יגרום הסבואס הוא יוסך), לראש
 כראוי יס׳ לקדושסו פליונים לפולמוס

:למב״ד השנים לשלם
 כששיס בשנה לכם ברכחי אס וצויתי

השנים לשלש הסבואה אס ופשס

מג דאת בי,ר
 ונשנים זה טל פירוש למפלס כסגהי כבר
 דהנה בה, שנסמדש דבר בשביל כאן

 אשר אס והכינו כששי ביום והיה כחיב
 יום ילקטו אשר פל משנה וכיה יביאו

 לשון והיה במדרש איחא דכנה , יום
 מפז דהנה זה, פל טפס וצריך שממה,

 להטיב כדי כפולמוס כל והאציל הוא מסד
 לסקן איך וידפ במכמסו הבין לברואיו,
מדוח״ ששה גזה ויש להטיב, מדוחיו

 הוא בה שמשפיט מה כ״א ממשה פי׳
 הקודמים הגזמשה כוללח ששיח מדס

 שונאים ולהפחיד לנו מסד לטשוח דהיינו
 אל שיודו מד אויבינו ולנצח טלינו ולרמס
 לסשפיט הפוטל אל מכח מביא זה האמס,
 כשרוצה והנה ישראל, לכנסח ולהטיב
 צדיק מפלח פי״ד יוסר להשפיט יחברך

 לחקן כאיך כמדוס גממשבחו מביא הוא
 ובינה המכמה וכנה יוסר, אלינו ולכגדילם

 וכבר בו״ה, והמדוח ה״י ביו״ד מרומז
 הראוי־ בטטם פטמים כמס זה בארחי

 יוסר להגדילם המדוח כפלאוח והנס
 בהסיבה הו״ה שמפלה והיה באוחיוח מרומז
 נקרא י״ל וכסיצה להטיב ברצונו פליונס

 סיבה. לשון בנימין אח כחרו כמו כחר.
 ב״ס הבורא ששממס אלשיך בר״מ וידוט

 השמח האדם כמשל השפפה פירושו
 מס במוץ ניכר צסובוח כשפניו נקרא

 ב״ס כשכצורא משל בדרך כן שבלבו,
 שמח שבלבו מה כביכול לנו ניכר משפיט

 הצדיק הוא כששי ביום והיה י״ל וזה
 סחורה בזכוח קאי ובפשיטוח כידוט,

 רז״ל שאמרו כידופ כששי ביום המרומז
 כמו שפט הגורם טל וי״ל כחנה, חנאי
 כארץ פס לכל כמשביר הוא הצדיק יוסן»

 אל מכח הממשיך ששיח במדס מרומז
 וכיס וזה כנ״ל, פוצוח כמדוח כפופל

הצדיק, של יום השש*, ביום השממה
פו״ד



זכירז הד
 הוא זס יביאו אשר אח והכינו זס מי״ד

 כי ומ״ס חורה יח׳ לפניו להביא הכנה
 פל משנה והיה חורה אין קמח אין אס

 חמידי הזיווג דהיינו יוס, יום ילקסו אשר
 ברכחי אח וציחי וזה המולמוח/ להמיוח

 הצדיק טי״ד שנשחנה הששיח בשנה לכס
 כנ״ל» הכפיל לשון וי״ל לטובה׳ מרטה

 לבוא החבואה אח ומשח משנס וסיס
 השנים לשלש ומ״ט בחורה לפניו לבוא

 ומה השנים, שלש הוא נזב״ד צהשיג
 יש כי י״ל הששיח, נקבה לשין שאומר

 ומדרגח יוסן; מדרגח צדיקים מיני שני
 שממנה מ״נ מטלה צדיק יש כי בנימין,
 ב׳ה הבורא אל שלהם וס״ס ישראל •חפלח
 רצוטה רז״ל שאמרו (יכדרך רוח לנסח
 לחלקו יהודה [של] מחלקו יוצאח שיחה

 מצטפר הצדיק בנימין והיה בנימין של
 זנה לפיכך לבולטה הימים כל טליה

 ולכאורה לשכינה, אושפויכנא ונטשה בנימין
 כי ניחא, כנ״ל אך הלפיכך, מובן אינו
 ורחימו בדחילו שהוא הצדיק של מ״ט פי״ד

 הנקראים ישראל כל של מ״ט אח מטלה
 רצוסה וזה מינו, אח מין מצא כי יהודה,
 בנימין של לחלקו יהודה של מחלקו יוצאה
 אל להטלוח בחלקו לבולטס מצספר והיה

 לשכינה) אישפזיכנא נטשה טי״ד יח׳. ה׳
 מ״ד שפט הממשיך יוסך נקרא צדיק ויש
 הששיח בשנה לכס ברכחי אח וצויחי וזה

 הצדיק בבנימין המרומז הצדיק פל קאי
וד״ל: וכנ״ל

 כל דהנה לו, חהיה גאולה נמכר אחרי
 הולך שהוא לאדם שנראה זמן

 שנחקלקל ואח״כ לשוב, לו קשה טוב בדרך
 ויכול בטיניו שפל נטשה כי לו טוב יוחר
 לסט״א נמכר אחרי י״ל וזה כראוי. לשוב
 יגאלנו. מאחיו אחד לו. חהיה גאולה ר״ל
טובוח הנהגוח או טיבוח מהמדוח פי׳

זאת כהר
 כמו מאחיו ולשון יגאלנו יח׳ לו דומוח
 טי״ד בהן דבוק הוא מאשר אחד מאמה

 לאחוז אפשר בכס יגאלנו ב״ה בהבורא
 דודו או כראוי, לשוב יח' לו ולהדריכו

 וכמו דודו, שנקרא בטצמו ב״ה הבורא
 מניקלשפירג מורי הגאין הרב שהראה

 מיראח חוץ שמים בידי סכל טל רש״י שפי׳
 מוץ נבד שמים בידי הכל פרושו שמיס

 אבל אדם בידי נמי שהוא שמיס מיראח
 לבא יכול וגצן שמיס, בידי שהוא כ״ש

 או זה טל שהחפלל ראשינה הגלגול טי״ד
 כראוי לשוב לו לטדר גורמח מציה טשה

 שהוא צדיק ה׳א דודי בן אי דודו או וזה
 מצד בשרו משאר או ב״ה, להבורא כבן

 או במשפחחו׳ צדיק שיש גופי קרבח
 הוא ב״ס כבורא יד ישיג ידו הש־גה
 שיכול שמי שביס לקבל הפשוטה ימינו

 אוחס לקבל מוכשר כלי שנטשה להשיגה
; ונגאל

 אל ואיש אחיזחו אל איש ושבתם
 דהנה י״ל חשיבי, משפחחו

 י״ל טמי, יורדח ואינה טמו טולה איחא
 גדול מצדיק מגולגל היא לפטמיס דהנה

 וטחה וגזטס וחסידים כהניס ומשפמח
 וטחסהוא להיפך ולפטמיס לא, זה צגיך
 טמו טולה י״ל וזה ומכהנים, טיב מגזט
 מהנשמה שמקבל אשה הנקרא הגיך הוא

 טליונה הנשמה אס ב ט וכל ושכל מיוח
 גזט היא כגן* ואס טמו, טילה הימנו
 וזה טמו, יורדח אינה יוחר טוב ושורש

 אמיזח מקום אמוזחו אל איש ושבחס י״ל
 טיקר כי אמוזחז טיקר שהיא נשמחו
 משפמחו אל ואיש כנשמה, הוא האדם
 הגין* מצד הוא שמשפמחו מי חשיבו,

 והכל חשובו, משפמחו אל איש טליון יוחר
כנ״ל: ורחמים בחסד לטיבה

ד י השובו כזאח היובל בש:ח טל פירוש ע
איש



זכרוז
 כסיב דהנס אחוזם/ אל איש

 מן יוסד האחרון הזה הנים כמד יהיה
 מסך ימביר עד 3כםי דהנה י״ל הראשין,

 היהה ראוי׳ רז״ל אמרו כו׳ יעבור מד כו׳
 החמא, שגרם אלא כראשינה שגי׳ ביאס
 בחורה, שכחיב מס ישינס לא ודאי יקשס

 שכחוב כמו כן יהיה שלמחיד האמח אך
 אראגו מצרים מארץ צאהך כימי כמי

 במטלה שססיה כגם זס מסין סי׳ נסלאיח;
 נחלה כסיב והנס פחח, לא אך יוחר

 דכנה ססמיס כמס פרשנו עבדו לישראל
 מהשמחדבקין3ח,ו העולמ מכל כלול האדם

 ומ״ט ומפלה בחירם וכן ב״ה, בסבורא
 סולמוח ומשיגים ססולמוח עליוח גירס

 כי סעליינים ססולמוס אורוח סחחחונים
 למעלה טולים והס אביחיהם במקום הם

 שלממס וכל טיליס״ ס־ך אין פד יוחר
 והנס אביחיסס, שסם שורשם אח נוחלים
 חיכך יחברך לה׳ עצמי שמקדש הצדיק

 מפלס והחפלס ומצוח ה׳ חירח בהחחלה
 נחח גורס כי ב״ס סיך אין פד העולמוח

 נחח לס׳ ניח־ח ריח אשם לפניו, רוח
 עצמו לחקן צריך לאו ואם לפניו רוח

 חורה ללמוד עצמך החקן י״ל וזס יוחר;
 בדחילו חורה ללמוד עצמך שחחקן שצריך

 חורחך שחסיס יוחר וקדושה יוחר ורחימו
 שאין לך ירושה שאינה לפני רצוי׳ יוחר
 לסטלוח צריך כי כנ״ל ירושה עדיין הוא

 שלמעלה מעולמיח ירושה לנחול סעולמוח
 אל מחיל נלך אס ודאי כי סיך אין פד
 לישראל נחלה י״ל וכן ננמר׳ לא חמיד מיל

 באוחס אחיזה גלולים לעובדי שאין טבדו׳
 נקראים ישראל חסדו׳ לעולם כי נמלה,
 וקיומה ירה ח קבלח עי״ד שמחקיים פולס

 כל סס ציון בנוח וראנה צאנה י״ל וכן
 יחברך קדושחו שסע המקבלים ישראל

קודש בריח חוחס יח׳ בחוחמו שחחומיס

מה זאת בהי
הציבו כמו וחוחס סימן לשון ציון וזה גדל

 על קאי י״ל שלמה, במלך ציונים, לכם
 כביכול ומושל ביצרו, מושל שהוא כצדיק

 מבמלס וכצדיק גיזר יח׳ שהוא יח׳. בו
 ומשסבוד המוח ממלאך חירוח לו ויש

 שלמה נקרא ע״כ שלום סושס והוא גליוח
 וחורה מ״מ שמעלה במס שלום פושה כי

 סיך אין עד למעלה ישראל של וחפלס
 ומטי''א לעילא מחחא שלום עושה

 ועושה הסילמוח כל דרך שפע ממשיך
 נכחיב אי״ס ועוד בינהם, ואמדוח שלום

 בני שממשיך טל שלום להקרא שראוי
 בארץ, שלים ונחחי פסיק טל ומזני חיי
 מלך נקרא ישראל כנסח טל שקאי וי״ל
 שמיס מלכוח עיל אחנו שמלכיחו על

 נקרא ע״כ לכנס״י שלום שהשלום שלמה
 בפמרס שלו שהשלום מלך ישראל כנסם

 י״ל וכן שלו, כחשובה אמו לו שעפרה
 חחונחו ביום עליונים, עולמוח סל קאי

 שמחח וביים לעילא. מחחא מ״נ שמעלה
 מ״ד מחחא מעילא השסע שבא לבו

 כמו הוא ס׳ וסנה עוד י״ל בזה וכיוצא
 הוא יוד יש ס׳ בחוך כי ליו״ד, בי״ח
 גס כי לוי״ו, ביח נמי וכן לס, ביח כמו
 ראשונה ס״א ׳כ ס ה״א בחוך יש וא״ו
 וס״א ראשון, ביח נקרא יח׳ שם של

 ביח יהיה גדול וזה אחרון, ביח אחרונה
 יהיה י״ל כראשון, מן יוחר האחרון זה

 שיהיה בא הראשון מן וזה יוחר גדול
 כנ״ל ושפעו ירושחו ויורש האחרונה ביח

 יוחר נמי וי״ל אמו, לו שעפרה בעפרה
 ליו״ד לבא נמי אפשר כי הראשון, מן
 נאוה לביחך שי״ל וכמו ב״ס, הוי׳ שם של

 חכמה הוא עליון לקודש לביחך לבא קידש
 חפלה כי בינה הוא הראשון מן יוחר וזה
 בזאח היובל בשנח י״ל וזה כחכמה עד

זאה! יובל במקום וכפול סשנוח שחסא
יובל



זאת בהר זכרון ר,ו
אחורס קאי י״ל לחס, א3 שממנה סגואה אחרונה ה״א וזאס ראשונה ה״א הוא יובג
 השחנוח שינוי לשון בשנה סשוש וי״ל

 עליונה יוחר חמלה זאח כי הזאה היובל
 :אחוזחו אל איש חשיבו טחה מיובל
ל כ ב  לארץ״ חסנו גאולה אחוזסכם ארץ ו

 ומשסט צדקה אוהב כחיב דהנה
 מקום בכל כי הארץ, מלאה ה׳ חסד
 טליה גירמים יח׳ רצונו טושים שאנו
 אובינו בארציח שאנו כגם ישראל לארץ
 רשטיסממנה׳ הארץוינטרו בכנסוח לאחוז

 חסד מקים בכל ומשסט צדקה אוהג וזה
 אחוזחכס ארץ ובכל וכן כארץ, מלאה ה׳

 גאולה בזה יח׳. בו אחיזה לכס שחהיה
לארץ: חסנו

בחהותי פישת

 בהמסך חשמרו חקוחי אח כחיבהנה
 סרושו י״ל כו׳ כלאים סרביט לא

 ואכלו כמו חוק נקראים מזונוח דהנה
 וחוק כר לילה בסוד וחקם וכן חקם, אח

 חשמרו, חקוחי אח י״ל וזה לנסרוחיה,
 אכילחם לכיוח א׳ סרושים. כמה בה יש

 ללמוד וכן דוקא, וכשרוח לש״ש שלי אכילה
 לחמי הוא לחם נמי שנקרא לשמה חורה

 שבשמים לאביכם מסרנסין ישראל כמו
 שכחוב למשל וכמו מאחנו, חטנוג לו שיש

 שמטחי וטוד דבשי, טם יטרי אכלחי
 מראוונא המגיד הרב בהם נ״ל אומרים

 אש אלקיך ס׳ כגילה בני של רנן מורינו
 הוא מאחנו שלו אכילה כביכול אוכלה

 נמי זה וי״ל אהבחו אש בלבנו לבטר אש
 ומציח אחורה י״ל \סשומ חשמרו, חקוסי
 חקוחי שהם שחזכרו ורחימו בדחילו להיוח

 בהמחך וחהא בדור״ח בהם שחחנכגו
 חטרובח ההיה לא כלאים, חרביט נא
שורש שדך בהמיוח, שנקרא בגשמיוח רע

 חזרע צא והחשובה היראה הוא והשורש
 ובגד חטרובוח, בה לך חהיס לא כלאים
 לך חהיה שלא נמי י״ל שטמנז כלאים
 אחרוס סניוח חסרובוח גיסה בחורה

 לבוש בגד טושים בחורה כי ושקרים,
 שחמשוצ טליך יטלה לא מכ״ס דרבנן חלוקא

 כהוגן שלא שחהיה מה טל לשוב בה
 וכן אדרבה, ך3 למשול טליך חטלה ולא
 שנקראח שחשובו החשובה טי״ד אס י״ל

 חשמרו מיבטי׳ לא כר חלכו בחוקיחי אם,
 חשמרו חקוחי אח בססיק כנ״ל חקוחי

 מציחי׳ ואח חיל, אל ממיל בכס חלכו כ״א
 לשון יחודיס לסטול יחודיס הס חשמרו
 ביראה כראוי המציח להיוח וכן ציוח׳,

 דבוק צהיוח וגס מצוחי, לכיוח ואהבה
 פי* חשמרו מציחי לסרש יש יח׳. בו

 אוחם וטשיחס ונס חמיך, זה סל חצסו
 חדבק ובו טל שסי׳ וכמו חצסי, חמיד

 חדבק חמיד כ״א דבוק חהיה כתיב לא
כראוי: יוחר בו

 אי* דכנה תלכו, במקוחי אם טוד וי״ל
המדרש, לביח בהולכי מדות ד׳

 י״ל בכולס אך בהולכי, שתים ומסרש
 אל מחיל כולך וסי׳ המדרש, בית הולכי

 ובו בססוק כנ״ל דבקיח אל מדבקית חיל
 יותר. דביקות חשיג סטם בכל תדבק

 ואינו טושה כו׳. מושה ואינו הולך וזה
 ג״כ טצמו מדבק ויאינו מ״ט טושה הולך,
 וי״ל ממנו, למטלה אין יטישה הולך טוב,
 הלכו ומ״ט חורה הם בחקותי אם כאן

 טל אם לשון י״ל וג״כ חיל, אל מחיל
 נמי וי״ל כן, החשובה שתהיה החשובה

 בחקיחי תהיה החשובה סי׳ אם סש־מ
 תשיגו ממילא בחורה, טמלים שתהיו תלכו

 וזה בס, דכולא שאיחא כמו המדרגות כל
וגס חיל, אל מחיל לילך תשיגו תלכו

מצוחי



זכרוז
 ונחתי אוסם> ומשיחס תשמרו מצומי

 שיצטרכו בטח בסתם הגשמיות גשמיכם
 מדבר הלא כי בסתכס, כתיב לא להם,
 הסיקריוס במת כי בסתם כ״א לנוכח
 צרכומם בסת כ״א יח׳ דביקותו הוא שלנו

 הארץ ונמנה ימי. הוא ימן גשמיות של
 אח דש לכם והשיג הפי׳. לי נשכח כו׳.

 דהנה כו׳. זרם אח ישיג ובציר בציר
 ונגש ה׳. נאום באים ימים הנה כתיב
 הזרם במושך סנבים ודורך בקוצר מורש

 הגבסוח וכל ססיס ההרים והטיסו
 הארץ וסץ סי. רש״י דהנה י״ל מממוגגנה,

 למשוח שטמידין סרק אילני הם סריו> ימן
 סרק אינני והנס בגמרא, נמי וכן סירוס,

 באים ימים הנה י״ל וזה יפר, נקראים
 בדיבוריכם להיות מראו אם ה׳ נאום
 בר׳׳ח שאימא וכמו ב״ה, הוי׳ ה׳ נשלם

 ודמילו דשם ו״ה כנגד הוא ודיבור קול
 ב״ה, הוי׳ שם של ה׳ ירד כנגד ורמימו

 בה׳ דברו אהלל באלקים כמיב והנה
 דבר אהלל באלקים ואמ״כ דברו, אהלל
 ממיל לילך בקש כי י״ל דבר, אהלל בה׳
 להיות דברו אהלל באלקיס קודם מיל אל

 ביראה הכל דברו שנקראים ומסלה המורה
 אהלל בה׳ יומר כך ואמר אלקים, נקרא
 וי״ל בהי. שמרומז באהבה להיוח דברו

 בדברו ב״ה הוי׳ שיוגמר בדמו״ר להיות
 דיבור כל דבר, אהלל באלקים יומר ואמ׳׳כ
 וזה שמיס. ביראת הכל להיות מסי שיצא

 י׳׳ל והלל, דבר, כל דבר, אהלל באלקים
 סשוט וכן נרו, בהלי כמו הארה לשון

 ואמ״כ תמיד, בו לזכור ית׳ לו שבח דהוא
 גס להיות דבר כל דבר, אהלל בה׳ יומר

 כל טי״ד שיושלם ורמימו בדמילו באהבתו
 הוי׳ שם כל גשמיות, לצורך אסי׳ דבר

 י״ל וזה ודמור״ח, ודיבור בקול יושלם
ה׳ נאום באים ימים מזומן שהוא הנה

מ זאת בחמותי
 הן כרל נשלם ה׳ בנאום להיות ה׳

 דיבור בכל גם טיב ומס ומסלה במורה
 וסשופ קדם ימי י״ל ימים יבואו ודיבור

 י״ל חורש, וגגש גאולה, וימי רחמים רק
 סירות יסשה בקיצר יסר מורשה לשון
 מוד וי׳׳ל אומה, שקוצרים מבואה כמו

 שכתוב כמו מורש נרךא מוכיח דהנה
 להיות בקוצר המורש ימרוש היום הכל

 הצדירן סם וריסות ואהבה שלום לו
 במבואה שמרומז להסולם, שסם (הממשיך

 הואי קוצר סוד וי״ל סנבים) ודורך ולמם
 ובסלי צדיקים סליו שבאים גדול כצדיק
 משדד והוא כבר במשובה שחזרו משובה
 אל מכח חשובמס לבא אותם ומשקן
 כיון קיצר. נקרא זס אל לרצון הסוסל

 מורש ונגש וזה מורש, נקרא שהראשון
 להיות בארן ואמת שלום שתהיה בקוצר

 הכל שלוס ותהיה לשמים הכל הכוונה
 הוא כזרס במושך סנבים ודורך שלום,
 ית׳ ואורו דביקות, שסס הממשיך הצדיק
 מרומז הדביקית כנה להסולם, להאיר

 גורס כן כמו שהוא אלקים המשמח ביין
 נקרא פ״כ ב״ה להבורא גדול התלהבות

 להוציא פנבים דורך זה הגורם צדיק אומו
 שסס שממשיך במי הזרס במושך יין מהם

 האמת שמשיג יומר מדרגה הוא זה כי
 לו לגרוס ב״ה לכבירא גדול מסנוג שזה

 שסטו שיבא וכיון טוב. כל שישסיט במ״נ
 שממשיך ^יגשמיות שמלובש כגם הקדוש

 ומשכת דוק חשובה המסודרות גם בא
 מוזרים כצדיקים מסלח סי״ד שבא בשסט

 והטיסו הזרס, מושך וזה במשובה, נמי
 הדביקים הצדיקים סי׳ ססים, הסרים

 להדבק וממסלים הממרוממים יח׳ בה׳
 שיחרוממו מיכן! טסים מיכן! יטיסו יח׳ בה׳

 הממוק סליון זיו נופם סי״ד וחבא יקובלו
הכריב וכסיסו וזה צוסים, ונוסח מדבש

ססיס



זאת בחמותי זכרו] הח
להחקויס אסשר היה לא צמצום הוה לא ומחגאיס הגאים הם הגבמוח וכל עסיס
 הכל שהם הגבמוח (ההרים) וכל •חמיד,

 משא״כ חחמוגגנה, וגאוח החרוממוח
 מססד נכנעים שמחרוממים גם יםpהצדי

 ססרונוס, לכם שמיצאים ומה יח׳ סל
 אח דיש לכם והשיג כאן גם י״ל וזה

 שראשיה יראה, הוא דיש כי כו׳. ציר3
 אין יראה אין אם ה׳. יראה מכמה
 וכל כוי. קידמה שסכמהו כל סכמה,
 סכמהו לסכמהו קודמה חעאו שיראה

 בא חורה הוא לסם ט״כ מהקיימח,
 נא ממנה היראה דהיא י״ל מחבואה

 החגברוח יש אם והנה וחורה, סכמה
 מיל, אל ממיל האדם בא בטולם קדושה
 שמרומז וההלהבוה יה׳ לדביקוחו מיראה

 בציר אח דיש לכס והשיג זה1 כנ״ל, ביין
 שהוא מי דיש זרט, אח ישיג ובציר

 דביקוח ממשיך שהוא צדיק בדביקיח׳ויש
 שהוא זרט, אח ישיג ובציר וזה לטולס

 שמושך במי נמי וי״ל לעולם, קדושה זרוע
 הוא זה כי להטולס, טוב שסע כל זרט
 ולהטיב להשסיט חמיד יח׳ אל רצין נמי

 אסשר: אס שלנו אחערוחא מ״נ טי״ד
 שחלמדו י״ל לשובע, לחמכם ואכלתם

 הטיקריח לממכס שהוא הרבה
 מנצלו אטס״כ בארצכם לבטח וישבחס
 אסשר שאי טי״ד שבא שחורה ממרה
 שהיה (נראה טי״ד בגין} להיוח לנשמה

 החלהבוח); סי״ד נכמב
ש ר ד מ  בריחי אח וזכרמי במקיחי ב

 בוראך ה׳ אמר כה יסקב
 לאברהם הקב״ה אמר ישראל, ויוצרך יעקב

 וזכרמי הה״ד יעקב יצרך מי בראך מי
 כי חמוה, והוא כר. יעקב בריחי אח

 להטיב כדי הטולס האציל הקב״ה סנה
 מזה והנה הוא, מסד מסץ כי לברואיו,

אס אך לכל, מסד אברהם שורש הוא

 וזה עילם, קיום בשביל לצמצם הוצרך
 של שירש הוא הצמצום וסנה יצחק שורש

 הדין שורש כי בשורשם, הדינין הממקח
 בשביל היה והוא ראשין הצמצום הוא

 אלולי כי לקבלו, יכולים שנהיה המסד
 גהטלוח כן לסגיל אסשר אי הצמציס

 רק הדין להיוח כי סוטליס לשורשו הדין
 נמוניס הלויס כמו להמסד ומשמש מוטלה
 הרצין בא לא מדיין והנה הכהן, לאהרן
 היה המסד כי הפוטל, אל מכח להטיב

 רק הוא הצמצום הוא והדין מהכיל גדול
 מכח הכוונה יבוא הצמציס שסי״ד מוטלה

 יטקב שורש הוא וזה להטיב, הסוטל אל
 וכדין, כמסד בין ממיצע הוא כרממיס

 אבוח אין וזה שבאבוח, מובחר יטקב וזה
 לכל ושירש אבוח הס כדל שלשה אלא

 הרחמים ' הוא טיקר וכנס הטילמוח,
 הוא המסד האצלה כי כנ״ל, הממוצם

 במסד שא״א כידוט המיציט אל לבוא כדי
 המסד טיקר כי יטקב, בוראך וזה לבד,
 מרומז וזה סמיציט, יטקב בשביל היה

 הוא כי יטקב, קודם שמממיל ומבואר
 *אברהם וכן יצחק בריחי אח ואן) סטיקר

 ודוק במדרש ומיין סטיקר, יטקב כי
 כראוי זוכר איני בכמבי טמה כי היטיב

 זה כי מאוד, קצרמי גס בע״ס, המדרש
 ה׳ שמנני סטודוח מסשלש רב זמן

הנ״ל♦ הפירוש
ס ו ס פ ב  בריחי אח וזכרמי פירשנו הנ״ל ו

לרחמים, מצטרך אס יטקב
 אזכור מקיימים שאחס הבריח בזכוח וי״ל
 כידוט מאוד כראוי הבריח שנטר יטקב אח
 ראש היה יצמק גס כי כולם, וכן

 הבריח ניחן לא לאברהם גס לנימולים,
 סם שכרמי הבריח פשוט נמי וכן ודוק,
שימקיימו וקיום רחמים לכס להיוח יטקב

הברכיח,



טזאתבחסותיכרוז ה

ע״ד

להקימה אזכור והארץ אםס״כ לכס, ואימיב אן£ להפיל מצשרך אס סי׳ ואן£ הברכוה,
’ ‘ ‘ י ׳ י ולימנה יצחק בריסי לזה יש כוכביס מובדי מל

 וססד אן£ דין להפיל יצסק סמד לו שהיה
 שום טל יהיה שלא ואף שחצשרך. מי טל
 בריסי אס נמי זה טי״ד ישראל בר

 לאברהס מסד לו שנהן אזכור אברהם
 ממילא וססד מהדין״ אחרון קצה הוא

 גלולים טובדי טל רק דין להיום יגרום
טליכס כ״כ שאגין ואטפ״י ישראל טל ולא

הגאולה להביא אפשר כי לכס
כלל: צמר ד מי׳ לא
 בשרט ילדה ססיל בשרם שפרשנו

סי׳ זכר, והמלישה לה סבל יבוא
 א״ס הגאולה להיום כנ׳׳י ססיל בשרם
אדרבה כי משיח סבלי דוקא שצריך
 הוא זכר והמלישה לה סבל יבא בשרם

דכר: סדש שיר להיוח אחרונה גאולה

מדבר פרשת ב
כו׳. סיני במדבר משה אל ה׳ וידבר

 נקרא ניאוף כי מוסר״ בדרך י״ל
 בהסקירא כי טל כמדבר מופקר לשון מדבר
 נקרא למה ז״ל מאמרם וידוט ליה׳ ניסא
 טליו״ כוכבים לפובדי שנאה שירדה סיני
 ליוצרנו שידמו פי' סיני, מדבר י׳׳ל וזה

 לשון סיני זנוח׳ מדבר וזס זימה ששונא
 ומאיר, אור בו שיש מי באוהל, שנאה,

 אס יקס ומשה טל ז״ל רש׳׳י שסי׳ וכמו
 באוהל וזה ר״ט! בס׳ שבס במסכס האוהל
 באסד אור, שיש מקים אל לסופד מוטד
 טולס זאס כסיב דכנה י״ל השני, לחודש
 דהנה י״ל השנה, לחדשי בסדשו סודש
 ולכל לו מוסלין ששב יסיד אסי׳ ידוט

 כברי׳ נפשה במשובה השב והנה הטולס,
 כי בסדשו, סודש פולס זאס וזה סדשה,

 הממס, ביארמי וכבר זאס״ נקרא כנ״י
 טי״ד סודש טליה, לס יש טולה זאס וזה

 יש והנה האדם״ של וסמסדשוס המשובה
 מאהבה יומר טליונה ויש מיראה משובה

 כביכול שהוא אסד גימ׳ אהבה כי וידוט
 המשובה אס בסדשו וזה ים׳. טמו ביסד
אס להטלוס אפילו יכול מאהבה הוא

 יכול ששב טס בכל השנה, לסדשי כנ׳׳י״
 בני וכן להטולמוס, פרנסה יומר לסטול

 נגזר לא אס אפילו השנה בראש כמו סיי
 וזה השנה, באמצט והוא השנה בראש כן

 להיונן באסד י״ל וזה השנה׳ לסדשי
 ששב מי טס השני״ לסודש באסדוח״
 הוא מיראה כי כשני, סודש הוא מאהבה

 בשנה זה טי״ד לטילא״ מסמא קידה
 אסי׳ השנים שנה לסטול יכול השניה
 כי מצרינ־, מארץ לצאמם כשנה, באמצט

 במדרש כדאימא חשיבה, הוטיל שם גם
 ישראל: בני אס אלקים וירא טל
 ואיש מסנהו טל איש ישראל בני וחנו

 צריך כי בקיצור לצבאוחס, רגלו טל
 וסנו וזה ומזוני, סיי בני שסט להמשיך

 כי סיי, הוא מחנכו טל איש ישראל בני
 מסנסו טל כנשמה״ טל קאי י״ל איש
 והיה טל בזה שסירשנו כמו האברים הס

 טל ואיש האברים; קאיטל קדוש מסניך
 כן כי קבוצו, לשון מזוני טל קאי דגלו

 שלום יש שובט יש אס כי דגל סירוש
 ט״ד בסברחה צרה ברי׳ טין אין כי

 באסו וחרטינה מקץ מס׳ הסרגוס סירוש
 סלב שלום גבולך השם כחיב וכן באסוה,

 כידוט״ בגמרא וכן ישביטך, סמים
לצבאוחס



זכרוז ר.י
 שיחרבו בני טל קאי לצבאוחס

ישראל: בני
כו׳. מחנהו סל איש ישראל בני וחנו

 בני ישראל לבני להמשיך ציווי י״ל
 מיי. סל סי׳ מחנהו טל איש ומזוני חיי
 מחנהו הגון£> אל איש נקרא הנשמה הי

 בזוהר שסי׳ וכמו הגון£״ אברי טל קאי
 ימשיכו ומנו וזה קדוש, מחניך והיה טל

 מחנהו סל איש להיוח ישראל לבני חנינה
 דגלו סל ואיש מיי׳ הוא בגיף הנשמה

 בשיר ז״ל רש״י שסי׳ כמו קבוצו׳ ן לש!
 יש אם כי אהבה טלי ודגלו סל השירים

 ריש כנ״ל אחדוח יש בריוח מזוני שסע
 שסרי שלימו כד במז״ל איחא וכן גשא,

 וחרגומו באחו וחרסינה וכן כו׳. ץגכדא
 צרה ברי׳ טין שאין וכן באמוה, ורסיין

 לצבאוחס דגלו׳ מל איש וזה גחברחה׳
 ישראל בני צבאוח שנחרבה בני טל קאי

:הרבה
 כו׳ ישראל גני מססר והיה במדרש

 כמססר מססרהסוסר והיה
 ישראל בני מססר והיה הה״ד כו׳ החורה

 ידוע כי בקיצור אך כראוי׳ זוכר &יני
 השורש, כאור בסבודחיני מטורריס ר)נו

 לא ט״כ רגלים׳ לו אין שקר כי וידוס
 הקליסה שנחבמל כיון כי ססמיס, חקוס
 משא״כ סוד לה אין שיב שסבלנו המה

 א־רבה כי רגלים, לה יש אמח הקדושה
 ססס בכל מחסורר הנסטל (הטיב) הטוב

 והנה וכיוצא. והשבח המועדים וזה
 סחורה אור חמיד מעוררים גשבועוח

 הססוק סירשנו וזה אז, שנסעלו והטוב
 סלה סארן מהר וקדוש יבוא מחימן אלוה

 חמיד כי אלא סלה, וכן יבא לשין מה
 במ״ח כי וידוע ההוא הטוב מחעורר

 ממלאך חירוח וכן כו׳ גויס ויסר ראה
אמרו וכן גליוח, משעבוד חירוח המוח

זאת במדבר
 כ״א לאהליכס לכס שובו במצוח רז״ל צבאוח

הדקדוק ידוע והנה זכר׳ אשחו נחעברה
 אמר קידס הססוק באוחו לסיסא רישא

 חירוץ ידוע יססר, ולא אמר ואמ״כ מססר
 מעוררים אנו עימר בסס*רח כן וי״ל רז״ל׳
 שהיה בזוהר כידוע מ׳׳ח קידס כמו

 היה כי בינה, שערי נ׳ להשיג החשבון
 ישראל מססרבני והיה י״ל וזה לדכיוחא
 היס כחול להיוח סועל עומר בססירח

 במי׳ס אז כמו יססר ולא ימד לא אשר
 בני בזה לרמז (וי״ל טיב׳ כל נסעל שהיה

 כחול מיי על קאי י״ל כחול ומזוני, מיי
 אינו כי כן סירשו ים וגס ימים, ארבה
 קאי ימד לא אשר מח׳ דבר שים סיבל

 קאי יססר ולא די׳ גלי עד ברכס על
 וזה במ׳׳ח), היה שהכל וכנ׳׳ל בניס סל
 של סי׳ הסוסר׳ מססר והיה המדרש י״ל

 שהיה אז סי׳ סחורה, כמססר הססירס
קצרחי: כי ודו״ק כחורה לקבל הססירס

נשא סישת

 י״ל סיני. במדבר ויסקדם כחיב הגה
 שירדה סיני לשון רז״ל שאמרו ע״ד

 ורבו שסרו סארן כיכביס, לסובדי שנאה
 ר״ס. ס׳ שבח במס׳ כו׳ סליה ישראל

 מי בני מרומז בא מסיני ה׳ י״ל וזה
 ירדה כי סחורה, סי׳׳ד שהשגנו ומזוני,
שסט על קאי כיכביס לעובדי שנאה
 ראה שכחוב כמו לנו שניחן ועושר מזוני
 כי שנאה נק׳ זה כי כו׳. גויס ויחר

 בחרגוס באמו וחרעינה כחיב ההיסיך
 במברחה צרה ברי׳ עין שאין באמוה ורעיין
 וזה לישראל, עושר שניטל קאי ושנאה
 טל קאי למו׳ משטיר וזרח בא, מסיני

 מרבך סל שכחיב המרג מהס שנקח חיי
כנ״ל, בני סל סארן מהר הוסיע חחי׳׳

יק



כיא זאת נשא זכרוז
וימש אמ״כ נמי לפרש יש ובזה כנ״ל׳ וכן בגשמיוס, הו̂ו וזה בזוהר, איסא •זכן

(לשון משה אס צוה כאשר כו׳ אהרן כן ממלאכי גס נקח כי הרוחניוס למנין
של שבסו להגיד רש״י בסי׳ וגס כפול). הכל קודש מרבבוס ואסה וזה ממלה׳

וכי מאוד סמוה וזה שינה שלא אהרן דס אש מימינו וזה הסורה, מי״ד היה
להגיד י״ל אך ישנה כאהרן איש ה״א מל שפירשנו כמו סמיד הוא וזה למו,
שינה שלא הסוד דמכמסא רזא מל קאי פארן מהר וקדוש יבוא מסימן אלוה
והממורר המקריס הכוונה וסמל שכיון אה נשא י״ל וזה כן, סלה שהוא סלה׳
כסיב דהנה בזה מוד וי״ל כן, ידו מל כשישראל גס סי׳ הס, גס גרשון בני ראש

חנני, וסורסך ממני הסר שקר דרך היוס גרשוני כמו מנחלסס׳ נגרשיס
ידך סחס הזאס והמכשלה איהא דהנה הוא ראש ונשיאה ה׳ בנחלה ■מהסחסח

אלא ד״ה מל מומד אדס שאין ד״ה אלו אבוהס לביס בני. הוא למשפמוהס ■מושר
למזור יכול ה׳ ודאי בה. נכשל א״כ :הרבה מיו אבוסינו כי מיי, כוא

אין כ״א קודס הכשל בלא ד״ס לקייס רבים, לשון להס. אמור כו׳ הברכו כה
ה מל מומד אדס הכל כו׳, וישמרך יברכך וקאמר נכשל אח״כ ממצמו ד

בקש י״ל וזה שמיס. במזר משא״כ בה נשמוס הנה כי לי ובא ימיד׳ -לשון
אכשל שלא ממני הסר שקר דרך דוד וזה הכבוד, כסא מהמס מסורוס ישראל

באמסך הדריכני וכן מנני. וסורהך בה. אח חברכו הכבוד׳ כסא ר״ח כה «״ל
אהרן של שבמו להגיד י״ל וזה ולמדני וקאמר ישראל׳ בני מס פי׳ ישראל׳ גני

בה. נכשל שלא פמס בשוס שינה שלא לכסא וישמרך ה׳ יברכך בשבילס להס
וק״ל: כן משה אמפ״כ

וסהרח ישראל בני מחוך הלויס אח סח שהיא שס והוא ברכני בני ישממאל
 מבני לומר לו היה וגר. אוחס

 אל כחיב דהנה רמז, בדרך י״ל ישראל.
 בשביל חמוה והוא ישנאך פן לץ חיכח

 אוחו מניח זה משוס שישנאנו הספק
ישנאנו. שמא אס איכפח ומה ברשמו׳ כפול

 בברכוח מצינו זה וממין ודו״ק׳ הכבוד
 i והוא ברכני בני

:ודו״ק) הכסא בראש

בהעלותד פי־שת

 לשון ואמרח דבר מובן
קורוס אס איזה רז״ל אמרו דהנה אך רז״ל דרשו באמור וידומ ומשינה׳

ולכאורה רבנן, הני דאמר ח״מ הזמבה אין וכאן הקטנים, מל גדוליס להזהיר'
זה מי״ד וכי זכיוח רובו הוא אס קשה איחא הנה אך בשינוי, וגס זה׳ שייך
בלא ואס למוה״ב. מלק לו יהיה לא לבד למשנה בינוניח פנים למקרא אימוח פניס

הנה אך זה׳ לי למה רשמ הוא זה אגדה כי וידומ לאגדה שומקוח סניס כר
כרימון מצוח מלאיס ישראל פושמי איחא אגדה בזוהר וכדאיחא קבלה, הוא ■הפי׳
לרמון, המשיל דוקא למה טמס וצריך אל דבר י״ל וזה דמכמסא רזא הוא

חוכו מצא רמון ר״מ אמרו הנה אך קשה לשין בדיבור הוא המקרא אהרן.
חוכו לו יש רמון כי זרק, קליסחו אכל ואמרח למקרא. אימוח סניס כי כידוט,

נמי וכן ממוץ. גרומ וקליפחו טיב, הוא הנרוח בהדלקח והכוונה הסוד &ליו
הוא טוב שלהס הסנימיוח ישראל פישמי שוחקוח בפניס כי מיבה לשון באמירה

לאביהס



בה זכיוז היב
וכן מחוץ. וקליפוח שבשמים, לאביהם
הכוונה סנימיוח כן הם שלהם המצוח

 אמרוח פניוס מחוץ ומקי^ לשמים הוא
 הכלל טי״ד אך בוה, צא וכי! והחסארוח

מצוח אח במצוחם מטלים הצדיקים
 מינו אח מין מצא כי ישראל״ הסישמי
 לשמים, רק כוונחס הצדיקים כי וניטור,

 אינו ודאי רבנן מבזה הוא אס ט״כ
 אס הגם כראוי, ג״ה הבורא אח אוהב

 חוך כרמון המה הלא זכיוח רובו לו יש
כי לטוה״ב לבא אפשר האיך וקליפה,

 אינם כי לטילא, פורחים אינם המציח
 אוחס יטלו לא וצדיקים ורחימו, בדחילו

לו ואין אוחס שמבזים כיון במצוחם,
 אח קח י״ל הנ״ל ולפי בכם. החקשרוח

 כנ״ל יח׳ בו הדבוק הפנימיוח הלוים
 דביקוח לשון הלוים וזה טיב הוא שחוך
 ישראל בני מחוך קח זה טליך וילוו כמו

 וכה קליפיח. בלא להיוח אוחם וטהרח
 טליהם כזה כנ״ל, לטהרם להם חטשה

 חשובה, של כרסדיס פי׳ מטאח, מי
ם וי״ל) שביס לקבל פשיטה ימינו (כי  מ
 טל וכטבירו.חטר משוגה, של ד״ח הוא
 וסומריוח בשריוח טל פי׳ בשרם, כל

 חטר כידוט דחשובה חרטא חטביר
 זה טי׳׳ד החשובה, שטר מרט אוחיוח
 זה מי׳׳ד בגידה לשין בגדיהם וכבסו

:וכטהרו
כו׳. המדוח לפרוכח מחץ אימא הנה

 כל והלא צריך הוא לאורה וכי
 לא במדבר ישי־אל שהלכו שנה הארבטים

 באיי לכל דוח ט אלא לאורו אלא הלכו
 מאי בישראל שורה שהשכינה מולם
 היה שבה ממרגי נר זו כו׳ אמר טדוח

 מקשים מסיים, היה וממנה ממחיל
 הארבטיס כל הלא אומר מאי הסולם

ומחיד מסבר הפולס כל הלא כו׳ שנה

זאת עלותך
 אומרים ושמטחי מאורו׳ נהנים דור כל
 דהנה זה, לטרך ׳ל וי ככהן, אהרן טל

 להטשיר ידרים להחכים הרוצה איסא
 הטולס אח להחכים הרוצה י״ל יצפין.
 להם וחהיה ב״ה כבורא אח שידמו
 שכתוב כמו חכמה׳ שנקראת שמים יראח

 ימשיך ירריס סכמה, היא ה׳ יראח כן
 הבורא אח ישיגו ממילא להטולס, חסדים

 ככהן אהרן שפשה וכמו כראוי, ב״ה
 ומקרבן הבריוח אס אוהב שהיה גמה

 לא שזה כגם רז״ל, שאמרו כמו לכחורה
 טי״ד הוא אם אך ב״ה. בהבורא שייך

 מכלכל פ־רשנו וכן ניחא. צדיק חפלח
 חיים גזה מכלכל שמשפיט במסד, חיים
 וזה חיים, שנקרא יח׳ קדושחו הוא

 להחכים שרוצה מי ידריס להחכים הרוצה
 בדרום שמרומז חסד׳ ימשיך הטולס אח

 לאברהם חסד שמדחו ט״כ א״א וט״כ
 הפוך דכוא י״ל וכן הנגבה, ונסוט הליך

 כיכבים טובדי טל סרטה ספסח צפין מן
 וכרוצה חסד הוא דרוס הוא ככיפך
 להיות יזהר ן יצפ הטולם אס לכפניר
 טי״ד להיות הבא למולם לשמים הכוונה

 רב מה כמו כצפון לטולס חוטלח ז•
 להיות יראה ליראיך צפנת אשר טיבך

 וט״כ וצפון, נסחר שהוא גשמים. הכוונה
 חורם וכנה ולהחטשר, להחחכס אמר לא

 במטשינו למטלה מפוררים ואנו אור
 אפשר היה וכנה ומחשבותינו, ודיבורינו

 טליו אהרן להמשיך היה שהכוונה לומר
 וכי אמרו לזה חורה אור בהמנורה

 סל וכן מליו להמשיך צריך הוא לאורה
 שהלכו שנה הארגטיס כל והלא ישראל
 כנ״ל לאורו אלא הלכו לא במדבר ישראל

 כנ״ל אכרן וטי״ד לחורה באים מהססד
 לישראל מדוח אלא לחורה, מקרבן שכיה

מטרבי נר זו בישראל שורה שסשכינה כו׳
שהנה



זכרוז
 נוקבין מיין לפורר שיכול מי שסנס
 למטה שסט להמשיך לטילא, מחסא
 נר שנקרא הנשמה גשגיל נר נקרא

 לפורר שיכול ומטרגי אדה״ נשמח אלקים
 מהחא גחפצו הטולמוח ולקשר למרב מ״נ

 לסחא. מטילא שמוריד וגשסט לטילא.
 שורה שכינה סימן וזה מטרבי, נר וזה
 ולקשר לפרג מ״נ לפורר יכולין אנו פ״כ

 מטרגי נר סימן סיס וזה כולם סטולמוח
 מסיים סיס וגס מהחיל סיס שממנה

 מהחיל סוא כן סוא מ״ן המפורר וכן
 מלמטלס: שבא סשסט מסחייס ובו
 שאמרו מס מל מדקדקים שמטחי הנה

 לומר סיס כמח> חשוב מני רז״ל
 שייך חשיגוה מס כי כמה הוא מני

 ימיה למיוח הרוצה אי׳ דסנס וי״ל במס.
 שסי׳ שיחי׳ ממינסק מסרג שמטסי טצמו.
 כ״א גופו מניני יחשוב לא לחיוה הרוצה
 דבוקה״ ב״ס בסגורא מחשבהו הסיס

 תמילא מפצמו יססלק טצמו ימיה וזס
 כחיים בחי דביק הוא כי חי, והוא
 בכם וחי כסיב הלא כי לומר א״א בל״ז
 הפ״ס דוד מצינו וכנס בהה. שימוח לא

 רק שכיס בשביל ואביון פני מצמו קרא
 בפניני חשב ולא ג״ס בהבורא דבוק

 גפיניו הוס פ״כ הצורך לטח ׳א כ פוס״ז
 אם אפילו וכנס כלום, לו סוס לא כאלו
 מחנכג הוא אס האדם טל מיחס נגזר

 וזה מח. כאלו דסוס ממיחס נפטר כן
 חשיב שהוא פני אפילו חשוב פני י״ל
 דבוק שהוא פי״ד פני שהוא מי פי׳

 מבד כי חשוב, ודאי סוא ג״ס, בסבירא
 ממיסה ונפטר כמח הוא מלך. מלך

ס: וחי ס ג
 דהנס כוי. סנרוח אח בהעלותך

 סנרוח אס בהטיבו כסיג
גני גחינוח שלשה יש דסנס יקטירנס

מיג זאת בהעלותך
 יורדה טיפס אין דסנס ומזיני, חיי

מלמטה, פולוח שטיפיים פד מלמפלס
ויראה. אסגס שסם שיחי׳ מרבי שמפחי

 ויצר טוב יצר באדם שיש מפני וי״ל
וגירא׳ טוג ליצר כח נוחן גאסנס הרט

 ולכל לו ססיס שלא ממנו סיצס״ר מגרש
 סגורא בססקשרוח שליטה שום כחו גאי
ס כי האדם, שממשיך ובשפט ב״ה  גאסג

 והאהבה ג״ס> גהבורא פצמו אדם מדבק
 חטרוגוה גאסגס חסיס ושלא אחד. גימט׳
 שפטו יורד ב״ס ומהבורא יראה צריך

 אס מחי׳ אחה וכמו חיים, נקרא הטיב
 סכל כי סשסט כל שורש זה כי כולם

 במקדש סיס והנס כידוט! בחיים מרומז
 להמשיך י״ל קטרח, ומזבח ושלחן מנורה
 כי טל גני מנורה ומזוני, חיי גני שורש

 להמשיך צריך כי אדם. נשמח אלקים נר
 מזוני הוא לחם ושלחן למטה. נשמוח
 ופ״כ חיי הוא קטירח ומזבח ופושר.
 יש שכולם הגס מוחנא. מבטל קטירח

 במנורה גס כי בחינוח, הג׳ כל בכם
 שאמרו כמו בחכמה, מרומז כי חיי יש

וסימנך ידרים גסחכים הרוצה רז״ל
מחיי. והחכמה וכחיג בדרום, מנורה

שמרומז בדרום הוא ופ״כ מזוני וכן
 וכן בחסד, חיים מכלכל וכחיב בחסד

 מזוני יסבו לא כי חיי. נמי שלחן נמי
 וסכל מזלא, גימט׳ לחם ופשוט למיחא.
ס כלולים  זיווג וגם ומזוני חיי גני ג
 כי קטורח. מזבח וכן אכילס. נקרא

 טל קישור לשון גם מחטשר. קטרח
אומרים אנו אך אחד. לגשר והיו

 המנורה ואס י״ל וזס כנ״ל. שלסס גספיש
 סוא צדקה שטחן מי כי סשלחן. נוכח
 גני לו להמשיך יסלים לפני מזוני שלחן

 גסטיבו י״ל וזס פקרים, סם אם אפילו
 טל פירשנו דהנס יקטירנס, סנרוח אח

וספמידו



בהעיותך כדון מ^ד
 למשוב סירושיס. כמס הרבה סלמידיס גהממידו

 מאוד סראו הרבה סלמידיס הטמידו א׳
 יש ואמס אמס. בדרך שילכו בסלמידיס

 סלמידיס וסטמידו וזס וסטמדס״ רגלים לו
 בניס להסלמידים (להיוס ומוד הרבה״

 הטמדס נמי סוס דאבוה כרמי׳ ברא
 טושר. לסס להמשיך שיסטשרו זטוד)
 סל אוסו מטמידין אדם של וממונו
 למי כי סלמידיס והטמידו וזה רגליו״
 שלא בטושר משש יש ללמוד רוצה שאינו
 להסלמידיס משא״כ לרטסו לבטליו להיוס
 סראו סי׳ וטוד יצס'ן״ בלהטשיר וכנ״ל

 וזה ושניס; ימיה שיאריכו בהסלמידיס
 הרבה שיסטכבו מכבה לשין כטמידה
הנרוס״ אס בהטיבו י״ל וזה בטוה׳׳ז
 נשמוס הס הנרוס אס מסיב כשהוא
יקטיר טובים שיהיו שרואה ישראל״
 ושנוסיהס ימיהם להאריך ג״ב קטורס

 נפרש אס נמי וכן כנ״ל״ מוסנא לבטל
להיוס שסיר הוא בהדליקו בהטיבו
 קסורס יקטיר הש״י באסבס בוסריס

 לקשר קישור לשין נמי וי״ל נמי״ כנ״ל
 הלא כי ולהמסיק, בשורשו שטליהס הדין

 רק הטולמוס כל האציל ב״ה הבורא
 קייס סהיה שלא שידט ובשביל להטיב.
 יס׳ אירו־ גרוב יסבסל כי כלל״ לסולם
 סיב בשביל ורק דין והיא אורו צמצם
 הדין שירש יזה ס, פשוט ורממיס הגדול
 הטילס קייס להיוס רממיס רק שהוא

 הולך לשורשי סדין אס שמסליס בזה
 לאבד שרוצים כוכגיס טוגדי טל רק הרין
 לצורך כשורשו סדין וסוטל הטילס אה

 טומד שהטולס ישראל הס הטולס קיום
 קסירס ססלסי סכין כסיג והנה כוי״

 דהנה טרב״ מנמס כסי משאס לפניך
 גדול״ וססלהבוס באהבה טובדיס לסטמיס

 מטשיו״ וסשסיש וסשובה ביראה ולסטמים
שלא מזס; טליונה יוסר מדרגה ויש

זאת
 כ״א שהוא האיך כלל טצמו

 טצוס והסלסגוס הגשמיוס בהמסשסוס
 נשכח וכי׳ חסלחי סכון י׳׳ל וסנה מאוד״

 הנרוס אס בהטיבו בבוקר י׳׳ל וזה מאד
 סי׳ כשמסיבס״ ישראל נשמוס הס

 יקטיר ובוקר אהבס במדרגס כשמשיבס
 לבטל מיי לסם להמשיך שמרומז הקסורס

 כנ״ל בני וכן להם מושר ולהמשיך מוסנא
 הטרביס בין וכן גקטורה״ הכל שמרומז

 וססלה״ והחשובה מ״נ סמלאח הוא
 מטרבי בנר כנ״ל הטולמוח מטרב שבזה

בהטלאס מסיים היה ובס מסמיל שממנה
 מ״נ ולהמטורריס מסמיל שממנה מ״נ
 השסע בא הטולמיס כל דרך השסט בא

 יקסירנה הטרביס בין וזה אדס״ לאוחו
 להס ולהמשיך מליהס להגן הקסורס נמי

 קסירס ססלסי סכון י׳׳ל וזה כנ״ל״ שסט
 בטנין והן כנ״ל ביקר בטנין סן לסניך
 הוא משיאוח משיאין לשון כסי משאס

 טנין טל הוא כסיס׳ס לשין כסי סבטרס״
 היא טרב מנמס וזה וחשובה היראה
 שבזה הכנסה׳ של וחשובה ווידוי החסלה
 טרב מנמח וי״ל הטולמוח״ כל מטרב

 מהראשונה סחומס מדרגה שהיא סל
 שאמרחי האיך נשכח וטסה טרב נקרא
 זה ומט־ן הנ״ל׳ במנינים היו אך כראוי

 כסיפס צדיק רז״ל שאמרו כיס טל אמרחי
 טל נמי אמרחי ואפשר סשיסס, וצדיק
 ככל דצדיק כסך! ונאמן סשיס נאמן

 טי״ד ויראה אהבה ויש ויראה״ באהבה
 שיטור לה שאין יח׳ מכמחו השגח

 טליון נוטס שסט וגא בסיראס ורוממוחו
 נאמן בקיצור י״ל וזה החלהבוח״ גורס
 כסיה, יראה סל כסןן׳ ונאמן סשיט
 שסלה במדרגה ויש האהבה׳ טל וסשוס

 טל סשיס צדיק וזה) ויראה באהבה ג״כ
6כסין נקרא יראה טל ך כס וצדיק אהבה

וזה



הטוזאתכדועלוחךזכר^
 כי סוד (ויל כנ״ל. כסי ה6מש זזה

 חכון סי׳ לססלה6 קאי כסי משאח
 שהוא חסלה לסניך.אוחה קמורח חסלחי
 הוא הכסיסוח החסשטוח כס כזשאח

 השני צד וסל בהחלהבוח. כשהחסלה
 של החסלה גס סי׳ סרב. מנחח אמר

 קמורח ג״כ חכון לבד ביראה מרב מנסח
 נהרוח דכים! ישאונהרוח י״ל וכן לסניך.
 דכים ישאו צדיקים, הס אורוח מרושו

 שמחן) יח׳ הבורא ס״ינסימוח פכנסחס
ל זזה  הנשמוח הס הנרוח אח בהסלוחך י

 נקראים נשמוח כי אוחם, מסלה שאחה
 נשמח אלקיס נר שכחוב סל כנ״ל״ <רוח
 י״ל המנורה סני מול אל חראה אדם,
 וי״ל השלסן, נוכח שהוא אשלחן קאי

 הנרוח אח בהטיבו שהוא אקטורח דקאי
 יאירו המנורה סני מול אל נקרא מ״כ

 כללוח שהס שבטה וכחיב כנרוח, שבטח
 כידוס, רוסים השבט הם ישראל כלל
 שבקדושה דבר כי נסש, השבטים והם
 לשבטים נמשך השבסה במשרה הוא
 החסשטו שאח״כ ישראל״ שורש נסש

 שושבינא שהוא סל לאהרן זס ואמר
 הבריוח אח אוהב כיה בי דמטרוניחא.

:לחורה ומקרבן
ת כ ך ל ה  מוסד אוהל לסני הצויס אח ו

 בני טדח כל אח והקהלח
 הדבוקים נקראים לוים דהנה ישראל,

 באהבה בזה זש דביקים נמי וכן יח׳ בה׳
 באהבה חמיד להמקשר זש והנה גדולה

 יוחר מדרגה יש יח׳. בהבורא נמי וכן
 היראה והנה גדולה, בהחלהבוח מזה

 היראה כי סל מוסד, אוהל נקראח
 צריך וזה אוהל, נקראח מליוטא מגינה
 אהבחו במדרגוח כשאינו לססמיס האדם

 לא בליז זמן באוחו כי והחלהבוח יח׳
צריך בדסחו שהוא בזמן כ״א יסמא,

 טוב והנה מחטא, להגן לסמוח יראה
 מדרגה אל ממדרגה ישראל אח להסלוח

 הדבוקים הלוים אח והקרבח י״ל וזה
 מוסד, אוהל לסני ביניהם אהבה וים
 אח והקהל מדרגה, מאוחה למטלה סי׳
 למדרגח חסלה אוחס ישראל, בני סדח כל

 כנ״ל: ואמדוח וקהלה באהבה הלוים
 טל וכן כו׳, להם ישחט ובקר הצאן

 בהיוח השלישי ביום ויהי ססוק
 אח רואים הסם וכל וססוק הבוקר,
 יבא מחימן אלוה כחוב דהנה כו׳, הקולוח

 הרוצה רדל שאמרו סל י״ל דהנה י״ל כז׳
 א׳. סי׳ יצסין, להסשיר ידריס להחכים

 שמים כבוד שיחרבה שרוצה מי דהנה
 שנודטים הגס בגילוי, זה להחסלל יכול

 שלא קטרוג להיוח אסשר אי לסט״א,
 יוכל ומי סבדיך, הכל כי החסלה חקובל
 שמיס, כבוד להחרביח לא בגלוי לרציח

 צריך גשמיוח ס לפס חסץ אס משא׳־כ
 מסס״א ולהשחיר החסלה להצסין לסטמיס

 וכמו באיוב, כיחס קטרוג חהיה שלא
 מי סי׳ ימחקו, גנובי׳ מים סל שסי׳

 בגניבה מים שנקראים חסדים שממשיך
 ממורי שקגלחי כמו לנו כידוט בהצנס
 לשון סרשנו סהריס לחם וכן לו, ימחקו

 ילחם ה׳ וכן שפרים למס כמו מלחמה
 טל גבירות הן חסדים הן סי׳ לכם,

 אם לחם שנקרא דינין כיכבים, הטובדי
 לחם סשיט אמר ור׳ יונטס, סחריס הוא

 הרוצה י״ל וזה אומר, גוונא וחרי ממש
 אומר אינו וט״כ כטולס אח להחכים

 להחכים כ״א לימכס או להחכים הרוצה
 שמיס, מיראח האמח שידסו הסולם אח
 מכמה היא ה׳ יראח הן שכחוב כמו

 דרום כמו בגלוי להמשיך יכול ידרים
 יוס, בכל חמיד בו השמש שזורמת
ובכצסון זורמת בלילה רק צסון משא״כ

ונסחר



זירוז סטז
 צםו(ו אל סובב שכסוב וכמו ונסמר,

 שרוצה מי להמשיר וזה בלילה! פי׳
 י״ל מוד כנ׳־ל! ספלסו יצפין להמשיר

 קמח אין אם איסא דהנה נמי פשופ
 יכול חורה לצורך והנה הורה! אין

 פל;י י״ל וזה בגלוי, פרנסה גם להמשיך
 סורסך. שמרו לא סל מיני ירדו מיס
 שסט המשכתי סי׳ המים, סיני לשון מיני

 פירושו ומים נפשו אמיזת ממקום ממקור
 לא ־מל מיני ירדו מים פלגי וזה חסד,
 שלא אותם סל אפילו פי׳ תורתך, שמרו
 אפילו מסד דרך כן כי מורתך. שמרו
 בשביל סי׳ סל י״ל וסוד הגונים, לאינם

 שמרו. לא אשר סל כתיב הוה אי כמו
 שמרו לא אשר מל חסדים המשכתי סי׳

 כנ״ל קמח להם היה שלא בשביל תורתך
 הסולם את להחכים הריצה י׳׳ל וזה

 בדרום. שמרומז מסד ימשיך פי׳ ידרים.
 יקשר יצפין זה מי״ד הסולם אח להסשיר

 אין אם כ״א הצפון בסילם הסולם אח
 אלוה כאן ג״כ י״ל ולס״ז כנ״ל, קמח

 אם דרום הוא תימן מי״ד יבא, מתימן
 כנ״ל. ית׳ אלהוחו יבא לישראל ממשיכין

 אשר הברכה אח ראה בס׳ פרשנו וכן
 שמי׳׳ד לפניכם, הוא הברכה סי׳ תשמטו,

 תשמטו לא אם והקללה כנ״ל, תשמטו זה
 לפניכם אותה נותן שאני מה חומיל כו׳

 ללכת הקללה להיות מכס להסירה להיות
 אמרי לכת שדרכם לאותם סי׳ כוי, אסרי

 וכמו כוכבים, המובדי סם אחרים אלקים
 כו׳: כגוים סל ממסך שפיך שכתוב

ר ו  דהנה כוי, יבא מתימן אלוה י׳׳ל ע
 וכן וכו׳. גוים ויתר ראה אימא

 מהר הוסיט למו משטיר וזרח כתיב
 ומדוס ימרש, כו׳ נמי בזוהר כידוס פארן

 שאיחא מפני אך ושמיר, כ״א כתיב לא
משמאל זה הס כו?ביס הטובדי כל שירש

ת בהעלותך א ו
 ולס׳ מימין לס׳ ונחלקים מימין וזה

 בכצ והנה בהס. נכללים וכולם משמאל
 כשלומדים וכן בסיני, קבלנו כאלו צוא יום

 שססם מהם ונלקח נמשך כן הוא תמיד
 תמיד יבוא מתימן אלוה וזה לישראל,

סלה, כן הוא סלה, פארן מהר וקדוש
 מכסה אם כנ׳׳ל, י׳׳ל הודו, שמים כסס

הודו, שמים, שנקרא שממשיך הרחמים
 כמה פירשנו שמים כי יח׳, הודו פוסל

 בו יש נמי וכן כידוס, הרחמים פטמים
 רחמים כמו ברחמי״ם גימ׳ ושי״ן מים,
 כאן אין מאש נמי כן יותר למסד נוסה

במלואה, ברחמים שגימט׳ סשי״ן כ״א
 וכן סטיקר, הוא מסד כי הכל יש ומים

 יצחק גימס׳ ר״ח כי כן, הוא ברחמים.
 כראוי בה יש ומים בגימט׳ רק מדה׳׳ד
 סודו^ פוסל שמים כסא וזה בפירוש
 מלילה לפטמים יכול בגלוי אם ומשא״כ

 אם הוא מדרגה יותר אבל קטרוג, להיות
קטרוג. תהא ושלא בגלוי להמשיך אפשר

 הכי יתברך אל במזרח פירשנו וזה
 שלא מרמה, שפחי בלא תפלתי האזינה
 מקובל להיות מרמה לשפתי אצטרך
 לשוב וראוי ב ט והנס תפלתי. תמיד

 לפניו לרצין להיות הלימוד קידם בחשובה
כראוי: זוכר איני יח׳

 ססון£ וכן הארון, בנסוט ויהי בפשוכן
ק ס פ  התפלל הת״ח כשנסס ה

 השכינה גם הנס כי כן. תהי׳ שלא משה
 מוסב ה׳ קומה התפלל סמו נוססת

 גרם תהיה שלא במקומו כצדיק שישב
 טלטולא פרשנו כן כי כטלמיל, להשכינה

ה׳ יראת אשס קשהמדאחחאיסל דגברא
 ואתן כתיב הלא גלות, נגזר מלילה ואס
 וזה וכו׳ אדם תקרא אל תחתיך אדם

 לכבוד שיצטרך מי ט״ש, כו׳ אויביך ויפיצו
מי חדש נר מסלסלין י״ל וזה שמים,

שנפשה



מיז זאת שלח
 והפלה וההורה מ״ס טי״ד וסוהר! הגר

 אני אשר וזה העליונה! הקדושה קונה
ה אלולי דבאמה לישראל, לבני נוהן ס ק  ה

 מהנה לשון נוהן כחיב ט״כ כו! טוזרו
 באחדוה רק שהוא אחד איש ומפרש
 אבוח דרכי מטין שמהנהג אבוהיו למעה

 ממנו לפחד ב״ה הבורא אה לאהוב הן
 וזה שורשי, לפי א׳ כל באמה וללכה

 יגיטו מחי לומר האדם צריך רז״ל אומרם
 אחה זה וטי״ד האבוח! לממשה ממשי
להטולם! חשיבה החטוררח חשלסו והם

ונפלאוח, נסים לפטול יכולים ההיו כי
 הטולם אח והקרבי דכא אח הקב״ה כי

 ירומו הטולם כל בהם נשיא כל ויהי׳ לה׳
:בהם לה׳

?(לו  כי י״ל חברון. טד ויצא בנגב וי
ידרים! להחכים הרוצה פירשנו

 זה טי״ד להטילם חסדים ימשיך פי׳
 ודרום יחברך, לו הטולם אח יחכים
 בשביל בנגב ייטלו וזה בחסד מרומז

 וי״ל טלי׳! להם היה מסד להם שהמשיך
 הוא מסד מפץ הקצ׳׳ס דהנה ידריס,
 סיבוח גס הטולם! הבריאה של וסיבה

 שהיה בשביל והנה להטיב, כדי האצילוח
 קיום להיוח אפשר היה ולא גדול השפט
 לצמצם כביכול הוצרך מלילה פגם והיה

 במכמהו ואריך הגדול! המסד ולהלביש
מלילה! ביטול ולא קיוה שיהיה בדרך
 מילוי שהוא טל יד נקרא מסדו והנה

 י״ד יש וטצמוחו במילוי והוי׳ יה׳ רממיו
 להפחיד החזקה י״ד שיש הגם אוחיוח
 וסחם לנו מסד ג״כ הוא כיכבים טובדי

דין שום אין למטלה כי מסד הוא יד
כלל

 שמקצרים מה שישיגו אנשים מדרגיח שאינם כי׳. וימירו טי״ד שכמחי *)
 כך היה הלז (השמטה כנ״ל! טזרו הקב״ה לולי וגם מדרגחו, לפי כ״א ומוטאים

הנ״ל). בהסימנים הטמוד בסין£ הקדוש בהכ״י כחוב

זכרוז
 גר וזה כביר, לא מימים צדיק שנטשה

 מדבק הוא כן למטלה שדולק נר כמו
 ומצוח בחורה יח׳ להצורא למטלה טצמו
 דברי כה הלא שכחוב כמו כאש, שהם
 הדבר אין רש״א ישן, לא אבל כאש!
 הנרוח כל אומר וזה וישן, במדש מלוי

 גם בשבח הדולק הנר מן מיז :מטלמלין
:בשבח החלהבוח לו שיש מדש הוא אם

שלח פרשת

ס פ  שלח זה מס י״ל דסנה ראשין. מו
 ודרז״ל אליו, שילח אינו הלא לך

 ה״ל הוה לשון נוחן, אני וטוד ידוט
 כל כופל למה וטוד אחן. או נחחי
 ימיר שלח אומר קודם וטוד בסם, כשיא

אומר ולמי רבים, לשון חשלמו ואמ״כ
 דהנה וי״ל מדבר, למשה הלא חשלמו
 הציבור לטורר רצה בר״א כנ״ל איחא
 למה רבוא ששים ילדה אמה אשה אמר
 הולך דור איחא דהנס י״ל בזה! זוקא
 שבא הדור הוא שהולך הדור בא. ודור
 רבוא גששים שמאיר משה ניציץ טל קאי
 מחנמנמין היו והנה דור. בכל ח״מ

משה מניציץ טליהם להמשיך ורוצה
 י״ל וזה כידוט יחגרך לרצונו לטוררם

 מדרגחך ומטין לשורשך לך שלח כאן
 הביאם אנשים לך שלח וזה מאוד! טניו

 לאנשים טצמם יחזיקו שלא זו למדריגה
 ומפרש מהם, זה שחשלח וצדיקים רזשובים

 אומר וזה בגשמיוח, שהם אוחם טל לא
 הקדושה טל קאי כנטן הארץ אח זיחורו*)

לשון כנטן נקרא החיים איז טליונה



זאת שלח זכרון מיח
להשורס דמי והוא שממה>3 רצונו להשלים הסולם אח להחכים הרוצה י״ל וזה כלל/

 יד וזה מילאה; מחכמה ימשיך ידרים
 להשיג אפשר שאי והגם ודל. כנ׳׳ל רום

 בלב יה׳ אהבהו בא ס״כ כך כך הסולם
 כאין בסיניו הוא שהצדיק עי״ד בניו;
 דרום והנה מאין, הנמצא החכמה משיג
 ימין וסנה בדרז״ל, כידוס ימין נקרא

 יד נקראה ושמאל לאדם הסיקר הוא
 קב״ה קמי׳ סולחנא ליה וידים ככה.
 י״ל וזה ימין; נקרא וס״כ רחימו; אלא

 חברון סד כצדיק ויבא סי״ד בנגב ויסלו
 הוא מאין שבא סליונה- לחכמה הוא

 לו הסמוכים סולם מאוד כאחדוח סולם
 כו׳. אחימן ושם האסבס; בסולם בנגב

 וכבר ומזוני, מיי בני סל קאי סירשנו
קצרחי: ס״כ זה סירשנו

 כי הארץ סס אח חיראו אל ואתם
 שורש כי בקיצור ייל סם. לממנו

 להמיב כדי הסולמוח האצלח מסס
 לסשסיס יחברך ר!צה כיס ואס לישראל;

 לסבראוח אסשר היה לא צמצום בלי חינך!
 להמיב סמסז היה ולא א׳ הכל והיה

 וזה לצמצם, הוצרך ס״כ הסוסל; אל בא
 שורש המס! וסיקר הגבורוה כל שורש

 בא ס״כ יצחק שורש והצמצום אברכם״
 יסקב שורש וזה ססוסל; אל מכח סמסז

 שלשה אלא סאה.ח אין רז״ל אמרו מ״כ
 אל הדין להסלוח וזה לכל,’ אבוח שהם

 לישראל להמיב החסד צירך שהוא שורשו
 בשביל בראשיח הבריאה סיקר שהם

 שגס גורס בזה ראשיח שנקרא ישראל
 ומסל המסד חמה יהיה הדין לממס
 וכמו מושר, שסס שורש הוא וזה אליו;

 בצפון ושלחן יאחה זהב מצפון שכחוב
 לסחדבק הוא שססיקר משוס הוא וכמסם

 לזה מוב אך הסיקר; הוא זה יה׳! בו
יוחר יכול בריוח פרנסה להיוח להחפשר

 ס׳׳כ זה כן אליו; מפל והצמצום להמיב
 הסיקר שאינה שמאל יד כמו בצפין חלוי
 אה היראו אל וזה לימין״ לסייס כ״א
 אה נסלה כי הס לממנו כי הארץ סס

ק טס שורש הדין א  הו^ לשורשו ה
ס הדין לסיוה ולגרוס הראשון הצמצום  ג

 זה משורש ויבוא להמסד מפל לממס
 רצונו להשלים להמיקר והומלח פרנסה״

 מאוד קצרחי כי ודוק׳ בשמחה יה׳
ס: והדברים קי סחי

סרח פרשת

א ל  דבר כאשר וכסדחו כקרח יהיה ו
פי׳ מובן אינו לו, משה ביד ה׳

 פשומו. מידי יוצא מקרא אין כי הפשומ
 לקח. מס קרח ויקח הפרשה בראש וכן

 בך לו מוז אדס אשרי כחיב הנה סנ״ל
 אמר איחא דהנס י״ל בלבבם, מסילוח

 מאחי׳ בני לי׳ דמרממין ח״ח האי אביי
 דלא משוס אלא מסי דמסלי משום לאו

 פי׳ שמסחי דשמיא; במילי לסו מוכח
 דקדוק יש דהנס מסט, מוסין£ ואני

 וכן ליס, רממין קאמר ולא ליס מרממין
 הצדיק הנה אך מיוחר. דשמיא מילי

 או חורה כשלומד ראוי יה׳ בו הדבוק
 ראוי חפלה״ או יה׳ לו שבמים דברי

 חורה כהיב כן יה׳״ אורו היכן} להשיג
 שמשיג מס וכל אור, לבא ראוי אור

 לבא ראוי סליונה יוחר מדרגה האדם
 כי י״ל וכן בחורחו, יוחר גדול אור לו

 כל החרוממוח לשק מלך, אורוח מל
 האורוה להרומס ראוי מחרומס שאחה מס
 מליון יוחר אור פסס בכל לאדם לבא

 מל חורה נמל המוסק כל וזה וגדול;
ההורס בסחרוממוח הפוסק ממייסר חורה

בא



היט זאת מרח זכרוז
טי״ד כו׳ ואבירם דחן וכן לכם. נחחי פליון מיוח סטם בכל כן מיוח! לו בא

 בים דרך, בים כנוחן י״ל וזה יוחר,
 אורו ישכון דרך הקב״ה נוחן המכמה

 דטי״ד י״ל נחיבה, סזים ובמים יח׳
 בא למטה יח׳ אורו מביא שהצדיק

 בא כרשפים ללבוח גם קדושה, החגברוח
 ליצה״ט. והחגברוח חשובה כחטוררוח

 טוב אז בכצדקם מפצים הם אשר וכנה
 מבלבל הוא לכרשיט מפצים ולאשר לכס'
 מסיח היצה״ר טי״ד מרשטחס אוחס
 כדי אוחו לבלבל הצדיק טל לקום אוחם
 היצהיר מכחגנרוח מניפה לכס ההי׳ שלא
 לבלבל מנימו ואינו הצדיק סם השי״ח אך

 ולא אליך ונלממו טל פרשנו וכן אוחו,
 להצילך, ה׳ נאום אני אמך כי לך יוכלו
 למכחב לי׳ הוה מובן אינו ונלממו ולשון

 ולפי אליך, ונלממו ולא פמך ונלממו
 היצ״ט החפוררוח טל קאי כי נימא הנ״ל

 כרשט בלב יש וט״כ הצדיק, לו שנוחן
 היה שלא מס יצרים השני בין מלממס

 היצה״ר כחגגרוח לו היה כי כבר, כן
 פי״ד ונלממו וזה הצדיק, טל יטמדו ט״כ

 וזה כו׳, לך יוכלו ולא אפפ״כ אלך זה
 המכמה ביס כו׳, דרך בים הנוחן י״ל

 זה, פי״ד אור ישכון דרך טחן והחירה
 כס סזים במים פי׳ נמיבה, סזים ובמים

 כן בלבם סט״א להס שיש כרשפים
 פיז אדם אשרי י״ל וכן מזוהר, כבנחי

 לו טוז הנקרא שלו החורה פי׳ בך. לו
 באוחס בלבבם משילוח זה מי״ד בך.
 אצלם משילוח יש לבבוח, שני לכס שיש

 והנה חשובה, כחטיררוח בלבם שנוחן
 הביא מאד פניו היה ט״ה רבינו משה

 גס בא מנוה, זה מטין קדושה החגברוח
 הי׳ כי בזה מפץ לא והוא כן קרמ ללב

 וזה כו׳, יצהר בן שהוא בימוסו מושב
טוב הלקמ מפין אור לקמ קרמ ויקמ

< מליו לפורר משה לפני ויקומו זה  כנ
 השפר נפחמ המשפט בו כשנטשה וא״כ

 ט״ז בזה, וכיוצא הרשמים אח לככניט
 אפי׳ וכטדחו כקרמ יהיה ולא אזמר
 אפי׳ פי׳ לו, משה ביד ה׳ דבר כאשר

 דברה׳ כאשר טד גדול הוא כצדיק אס
 מקיים הוא פי׳ אצלו, הוא לו משה ביד

 החטוררוח, מאד גורס צדיק ואזחו
 יהיה לא כי מליו יקומו לא אפפ״כ
 האי טל שמטחי וכן וכמדחו, כקרח

 השפלים, הם מאחיה בני לי׳ דמרממין
 דשמיוא במילי להו מוכח דלא משים
 מכניס אינו ב״ס הבורא אח פובד שהוא

 פ״כ והנה וחוכמה, חשובה הרהור בליבם
 כצדיק אח היורפים הגמורים כרשטיס

 הצדיק. אח שונאים אינם בפנימיוחס
 ולאהוב לספר יכולים אינם שבמו כ״א

ליה: מרממין וזה אוחו,

הסת פרשת

 זאס כי ידוט דסנה החורה, מקח זאת
 אין היראה מצד כי ביראה מרומז

 ואל שב והוא מחירא הוא כי מוטא אדם
 מס כל כי מיקר, אינו ומדיין חמשה
 ולקילוסו לכבודו אלא ברא לא הקב״ה שברא

 אדס היראה מצד האהבה מצד הוא זה
 חפשה ואל שב והוא ל״ס, שס״ה מקיים
 אשחר רז״ל שאמרו וכמו נוקבא נקרח
 זאח נקרא ט״כ היחס, פולס קרקט

 מ״ט מקיים כי אהבה נקרא מה נוקבא,
 אין יראה אין ואס דכר, נקרא טי״ד

 פי״ד סחורה מקח זאח י״ל וזה מכמה,
החורה: אל בא היראה

ל  כו׳ ה' מלממוח בספר יאמר כן ע
 מואב בשדה אשר הגיא ומבמוח פד

כו׳.



זכררז הכ
 אמרו ישראל, ישיר אז יש במדרש כו׳.

 לנו לפשוח מליך הקב״ה לפני ישראל
 לפניך ולקלס להודוס וסלינו ונפלאוח נסים

 ברכחך סמך פל הישופה לה׳ שנאמר
 מבוא בא ויצחק פל פרשנו והנה סלה
 אדם לפפמים דהנה כו׳. רואי לחי באר
 ויזהר שיכנס כדי ר״ל חטא בשום נכשל
 אא״כ ד׳׳ח פל פומד אדס אין וזה יוחר,
 יכול ב״ה כל הבורא ודאי אך בה! נכשל

 חטא, ט״י לא סחורה אל לבא להושיט
 שקר דרך פ״ס המלך דוד בקש י״ל זזה

 הדריכני וכן חנני וחורחך ממני הסר
 אדס פוסק אס וי־ל ולמדני. באמהך
 צדיק להיוח מכשרחו אשר חסיד בחורה
 לסיוח ויכול מחטא ניצל נאמן ישר מסיד
 הוא כי שבפ״פ חורה דוקא והוא סוב,

 נקרא חטא והנס החורה פירוש סיקר
 ביאה נקרא והטוב היחיד, מרשיח יציאה

 פולס של יחידו היחיד רשוח הקדושה אל
 יציאה פי״ד לא פי׳ מבוא, בא ויצחק זזה

 רואי. לחי באר מפרש מס פי״ד כנ״ל
 באר הנקרא ט״פ3ש בחורה שפסק פי׳

 רואי, לחי סזאח, החורה אח באר כמו
 והנוחנה שבה החי וחשב ופיין שראה פי׳
 פ״כ כאן וי״ל ובדרר, לשמה שלמד פי'

 חורה הוא ה׳. מלחמוח בספר יאמר
 שנא״ מה משום, לפסיק צריכים שבפ״פ

 זה פי״ד בסופה, והב אח וזה לקמן
 סון} שהיא מהיראה האהבה להשיג יכול

 ארנן, הנחלים ואח מלמפלס, המדרגוח
 מרומז להשיג יכול ובינה בחכמה גס סי׳

 לפרש ויש בכחביס, איחא כן כי בארנן,
 כחיב כי ובינה, בחכמה מרומז אלך כי

 אלך וזה בינה אלך וכן חכמה אאלפך
 ונפלאוח נסים להמשיך יכול זה פי״ד רנן,

 לרנן מה פל להיוח פד ישראל, לטיבח
חורה פי״ד הכל זה יח׳ אוחו ולשבח

זאת חסת
 ימשיך זה פי״ד הנחלים* ואשד שבפ״ס,
 הנחלים, אשד ומזוני, חיי בני להפולם

 אי כי בני, הוא פר לשבח נטה אשר
 במדרש כדאיחא יצס״ר׳ נדנוד בלא אפשר
 לשבח וזה אביו. ישי פל גם דוד שאמר

 הוא בסיפיכו גס סיצה״ר שונא לשין פר,
 פרי׳ פל מרומז שבח כי וידום ר״ל, רפ

 כמו לשבח פוד וי״ל יצרה, לשבח ורביה
 כן שבח הם רהב שכחוב וכמו להשביח,
 פר לשבח וזה אויב להשביח פי׳ פירושו,
 יקום אם שפי׳ כמו חיי פל קאי ונשטן,

 רז״ל פירשו משפנחו, טל בחיץ והחהלך
 לגבול ונשטן כאן וכן וכחי, בוריו טל

 גבורים לסיוח צריכים הגביל טל כי מואב,
 מחכמה כי מאב לשון מואב לגבול וזה
 וכן בטליה, חחיה החכמה כי זה בא

 כולם כי טל אב נקרא החכמה ידום
 ומאן הפרדס, בשם כידוט טשיח בחכמה

 מרומז ונשטן (וי״ל מזוני, יהיב חיי דיסיב
 ומשמן לחם משטן כל שכחוב כמי מזוני
 כנ״ל), וגבורה חיי טל קאי לגבול, מים,

 דהנה י״ל כו׳. הבאר היא בארס ומשם
 מלאדמר בר״נ משה ר׳ הרב בשם שמטחי

 לה׳. השטר זה כו׳ צדק שפרי לי פחחו
הוא, היכן לי מראה ואינו זה קאמר

 קאי זה ופי׳ באצבט, מראה משמט וזה
 השטר הוא זס קאמר לי פחחו אלמפלס

צדק, שפרי לי פסחו חמיד לומר לס׳.
 טי׳׳ד פי׳ בארה, ומשם כאן י׳־ל וכן

 שמים לפבודח חוטלח י״ל לישראל שממשיך
 חורה אין קמח אין אם כי לקדושחו,

 להקדושס בארה ומשם וזה וכו׳. חיי וכן
 פי״ד כי חיים, מיס באר הוא ויראה

חיים, מיס וזה האהבה משיגים היראה
 שצריכה חיבה כידוט לבאר פי׳ בארה וזה

 בסופה, ה״א לה הטיל בחחלחה למד
פהחו חמיד לימר בארס פי׳ הבאר, היא

לי



זכררז
 היא הבאר אח להשיג חמיד לרצוח לי

 וקאמר השפר, זה בפסוק כנ״ל הבאר
 הטם אח אסין» למשה ס׳ אמר אשר

 ישיר אז ישראל׳ ננסח נקרא כי כידוטי
 נמי פירשו ם״כ לסבא לשין כחיב ישראל׳

 שייך בכוה כי סוס, ולשין לסבא לשין כן
 סליך וזה לסבא׳ ולשון סבר לשון לפטמיס

 ולשבח לקלס וסלינו נסים לנו למשיח
 כ״א בפירוש כחיב לא שכאן ובשביל

 לסשוח טליך ולא ישראל׳ ישיר לקלס פלינו
 יש הישוסה לס׳ הפסוק ס״כמביא נסים׳

: שניסם בי
• א  סשפט פרשנו כי׳. שרים חפרוס ב

 סנקראיס סצדיקים פיחמין חיים מיס
 יאמרו ס״כ רז״ל׳ שפירשו כמו שרים
 מושלים, גסס וכחיב ביצרם סמושליס יאמרו

 מפלס של מדס״ר סל מושלים סיד״ז, כי
 כרוס שרים מפרוס וזס סיצס״ר, שורש
 סממדקיס מסס קיניס פי׳ ססס, נדיבי
 סיס בכרכי שכן כרוס וזס חירס, לומדי
 לי ‘כריח אשר כמו כירס, למכירס קורין

 פי׳ במחיקק׳ וזס ודו״ק אבינו ביסקב
 משה בזכוח במחוקק חיפריס השרים
 במשסנוח׳ קינים וסם ידו, סל חורס שנחנס

 אס מהנס׳ וממדבר חורס, חומכי שסם
 כמו וסריוח׳ מגזל מנוקס כמדבר ביחו

 במוח ומנחליאל יח׳. אל נחלי רז״ל שפירשו
 שסוא נראס יח׳ קדושחו משיג אס פי׳
 ומבמוח מלסשיג, מאדם גבוס סוא יח׳
 סוא זס סי״ד פי׳ מואב. בשדה אשר הגי

 ס״ה רבינו משה ניצק משיג טניו נסשה
 משה כי מואב בשדה אשר בגי הקביר

סניו: כי׳ ס״ס

בלס פרשת
ל  נחש לא כי כו׳- ממצרים מוציאו א

ח י״ל כו׳. ביטקב דסנס ססזיכו

הכא זאת חסת
 ר׳ שאמר בגמרא שהביא כפסוק פרשנו
 הביא מדוט כחיב, מלבדו טוד אין חנינא
 פסוקים כמס יש הלא כפסוק זס דוקא
 וכן מיד אין האלקיס הוא ס׳ כי כווחי׳
 הפסיק ראש כנס אך כו'. ישראל שמט
 סאלקיס הוא ס׳ כי לדטח סראח אחה

 לספר מציה דסנס י״ל מלבדו, סוד אין
 שירח וכן חיינו ימי כל מצריס ביציאח

 אך זה, טל טטס וצריך יום בכל סיס
 נסים בסיפור כי בזוהר דאיחא משים

 בפר׳ פרשנו וכן נסים, סוד מחפורריס
 וידטחם כו׳ בנך באזני חספר ולמטן וארא

 ויהיה וידטו לכחיב לו כיס ס׳. אני כי
 הפירוש י״ל אך בנך, ובן אבנך קאי
 אורייחא כי נסים׳ סיד חטורר הסיפור ט״י

 אורו צמצס וקב״ס חד׳ כולא וקב״ס
 יח׳. לו אוח לשין והוא סחורה באוחיוח

 לנסים מפסח הוא הנסים של ובאוחייח
 רגלים לו יש אמח כי וחשיטוח, וגאולוח

 והחשופה השטר חמיד סוד ולבא לילך
 ט״כ רגלים לו אין שקר משא״כ ההוא׳

 משוס נמי וכן צרה, פטמים חקיס לא
 פירו׳ יפשו שלא וכו׳ הנקבה אח שסרג

 טל שפירשו וידוט טלמא, יטשטשו שלא
 כבר פטם שוס שפסלו כיון ט״כ ססט״א

 ולא כקדושה, מניציץ כיחס ונטל בטלו
 והקדושה האמח כ משא׳ צרה פטמים חקוס

 טי״ד וזה סי^, לו שאין נבוט מקור הוא
ה׳. אני כי וידטחס אחם גס כסיפור

 כיציאת מחדש נסים בזה חסיררו כי
 של סכח שסיקר ידוס והנה מצרים׳
 ישראל אח שקשרו בכישין! היה מצרים

 בזוהר. כידוט לטולס משם יצאו שלא
 ובלבל שלהם הקשרים כל החיר וסקב״ס

 וזה כו׳. חזקה ביד משם והוציאנו כולם
 שלא כשין» מיני כל לבטל שטר הוא

הראה אחה וזה טוד׳ כלל בישראל ישליט
לדטח



ב1ר בלס זכרון כ
 טור אין סאלקיס כוא ה׳ כי לדטח

 אלקים משס הוא הכשוף שורש כי מלבדו׳
 מוציאם אל וזה הפסוק, זה הביא פ״כ

 ולא בימקב נמש לא כי כו׳ ממצרים
:וק״ל כר בישראל קסס

ם  מוציאם אל כווחי׳ שני כפסיק ש
כר. צריו גויס יאכל כר ממצרים

 לגאולה השטר נפחס כי כן נמי י״ל
 גויס יאכל וזה כוכבים׳ כטובדי ולהכניט

 מטובדי יוציא פי׳ יגרם׳ וטצמוחיהם צריו
 ומציו השמים׳ טצם לשון הניציצוח גלולים
 שבכם הפירוד פי' סלוקי לשון ימרוץ,
 וזה מהם׳ הניציץ שיגרם ידי טל יפריד

 אפי׳ פי׳ שכב, כרט השלוה, בזמן הוא
 כי וכלביא כארי אטפ״כ הגלום בזמן

 אמ״כ יקימנו• מי משלה׳ בכל מלכוחו
 הוא מי הנקרא מטולס הגאולה יהיה

 ולבבו שכחוב כמו מבינה׳ כבא החשובה
 גימס׳ מי נקרא ובינה לו, ורפא ושב יבין

 בחכמה כולם כי טוד וי״ל בינה, שטרי נ׳
 להיום ראש היא הסכמה וא״כ טשיס׳

 ואיחא ב״ה׳ הוי׳ של ביו״ד מרומז סכל
 מבין חכם כי בבינה וחכם בחכמה הבן

 וידוט מחכמה, מקבל הבינה ט״כ מדטחו,
 בזה טני הוא כי מרומז בדלם מקבל כי

 הוא שס כי וידוט הוא, ודל לו שאין
 פסוח שבקדושה דבר ואין טליונה קדושה

 הוא דחכמה וירד במ״ס מרומז מטשרס
 ברוך מברכיך ואז יקימנו מי וזה מי׳

 יהיה קידם כי ארור ואורריך בכגאולה,
 ולמברכיסס, לישראל וסחשוטס כגאולה
 אוחני, המצטרים כל אח ידונו ואח״כ

:ארוך אורריך וזה
 ים׳ בטזרחו י״ל כו׳. מלך ייראך לא מ״

 חמיד שמחאוס מי יש דכנה הכל
 ומחאו׳ ית׳ ביראהו שהוא ויש יח׳. ליראחו

בכל מושל הוא זה וסנה יח׳. לאכבחו

זאת
 אט סמט״ה דוד אמר וכן יח׳. בטזרחו

 בזארו כו׳ לבי יירא לא ממנה טלי חסנה
 במה יודט ואיני בזאח קאמר בוטח, אני
 לבי יירא נא שאמר אלמטלה קאי אך

 מחירא אינו יח׳ יראחו לו שיש שמי
 בוטח אני בזאח וזה שבטולס׳ דבר משוס
 זה כי ממנה, משוס לבי יירא שלא במה

 אני בזאח שמיס, יראם נו שיש מפני בא
 קאי וזאח מלחמה, מכל שאנצל ביטח

 משם שמים יראם שורש דכנה איראה
 יראה בא הכל אדון יח׳ שהוא אדני
 שהוא׳ שמיס מלכוח הוא וזה יח׳. ממנו
 ירא שהוא ומי בכל׳ ומושל סכל טל אדון

 טל אדון והוא השם באוחו דבוק שמים
 לזה שאינו פי׳ ייראך, לא מי וזה הכל׳

 מצפס כ׳׳א ירא הוא כי שייראך מצפה
 יאחה׳ לך כי כגוים מלך הוא שיאהגך,

 בא הוא האיך ומפרש כצדיק שימשול זה
 חכמי בכל כי וקאמר היראה. טי״ד לזה

 פי^ כמוך׳ מאין מלכוחס ובכל סגוים
 אין לומר טליו שראוי ממקום הוא שרשם
 לומר שראוי כפירוד מטולס פי׳ כמיך
 שמים מלכוח חמה והוא כמיך אין טליו
 יח* ואדנוחו שמים במייכוח הדבוק ט״כ

 ודרק: כולם טל מושל
 מלך והרוטח טמו אלהיו ה׳ במדרש

 אין שומר לו שיש פרדס בו
 להזיקו יכול אדס לו ישן לכזיקו יכול אדם

 שומר יישן ולא ינוס לא הנה אלו משא״כ
 מרומז האיך פרשנו יח׳ בטזרחו ישראל,

 מים יזל כחיב דהנה הזה, בהפסוק זה
 לא ומזוני מיי בני דאיחא י״ל מדליו׳

 בהזוהר וידוט במולא׳ אלא חליא בזכוחא
 בו, חלוי שסחורה טליון אמזל קאי כי

 אפי׳ במזל מלוי סכל רז״ל שאמרו כמי
 המזלוח טל קאי לא ודאי שבהיכל ס״ח

סחורה, נבראיטי״ד הכל כי חמחונים׳
והנה



ר.כג
נייס 6דל

 מסד נוצר וזה ומשסימ, משגיח וחמיד
 שיודע (ומי מסד׳ למשיח ומצפה נוצר
 חדוח6 מי״ד וכן משם), להמשיך יכול

 מכילין י״ג גימע׳ מד6 כי מכם! נמשך
 לכל וכן כידוע, בהנ״ל מרומז דרסמי
 לכוונה ונבל) אמד), מס הנקרא ישראל

 כיון בו מלך חרומח הלשון שסי׳ המדרש
 רצון לשון ומפרש עמו, אלקיו ה׳ שאמר

 ולא ינוס לא הנה אומר וזה ורמוחא,
 רצון מלך חרומח הוא פקימא מינא יישן

 ומצפה שנוצר מסד נוצר הוא להעיב המלך
ודוק: מסד למשוח

ד ו  כמו בו, מלך וחרועח מל פירשנו ע
ה* ביד מלך לב מיס פלגי דאיחא

 חלוי בו מלך רצון מלך וחרומח וזה כו׳.
:הוא בידו כי

זאת בלה זכרון
 פקימא מינא נקרא המסד ובחסד שכחוב כמו מולם מפד יש והנה
 כמו חמידי מסד ויש רממחיך, מולם

 רצונו כי ימוש, לא מאחך ומסדי שכחוב
 כביכול לזה ומצפה חמיד להעיב יח׳

 מולם, במסד לה להעיב הממשיס (שנעיבו
 זה1 מולם), למסד זה מרצון וממשיך

 שנוצר מסד נוצר מקרי להעיב הרצין
 מעאיס משוס ואי מסד, למשוח ומצפה
 שמאוחו מזל נקרא וזה לשביס, מנקה
 הכל שמרומז צנור ואוחיוח ורצון, מקור
 לקיום הצריך שפמ חמיד נוזל מסד בנוצר
 שאינה אמיס ומזוני מיי בני הוא מולם
 במזלא אלא חליא בזכוחא לא וזה כדאי,

 ככל מל ימשיך משס להמשיך שיכול ומי
 חמיד, השב חשובה במל הוא וזה השה,

 מנוצר מסד ומשפימ לשביס מנקה כי
 מסיגליס מחים וכן המסד, ומקור וצנור
 (וכן שלישיח ובסמודה מנמה שבח כמו
 וכיוצא צדקה מי״ד וכן בכלסמודה) נמי
 האלקיס איש הרב משם שממחי וכן בו,

 מסד שנוצר מראוונא במר דוב מוס׳
 מ5כע למשל המקור מל וקאי מרומז

 בימי וקבלו חזרו איחא והנה להעיב),
 היה וזה כבר, שקבלו מה קיימו מרדכי

 ימשיך מיס יזל י״ל וזה כנס, מאכבח
 מדליו מיס יזל וזה ממזל החלויס מסדיה

 לויח׳ סליה יהי׳ שסי״ז כדי דליו מפני
 הגפן, אח מלי׳ הדלה לשון הניס מאהבח

 הנ״ל המזל דהנה המדרש כוונח י״ל וזה
 ונעיר ניים דלא פקימא סינא נקרא

 הוא מסד מפץ הקב״ה דהנה חדירא,
 נקראים הנ׳׳ל וכל מיים, מלך פני ובאור
 כמו אמר, במקום שפירשנו כמו מייס

 בזה וכיוצא לבנים אב כמוני יודוך מי מי
 מפץ כי השפמה הוא יח׳ השגמחו והנה
 הסחר כביכול נקרא וההיפך הוא, מסד

 מדה׳׳ד ג״כ יש מולם ממסד (והנה פנים,
במקור משא״כ שינה), כביכול נקרא

פנחס פרשת
כו׳. הכהן אהרן בן אלמזר בןפנחס

 אל ה׳ מין הנה כחיב הנה
 נפשם ממוח להציל למסדו למימליס יראיו

 ב״ה הבורא אח שמובד דהנה י״ל כו׳.
 היראה מן וכנה באהבה, ויש ביראה

 הרב מאח שממחי כן אהבה, לאדם בא
 האלקים אל מלה ומשה ז״ל, בסר ר׳ רבינו

 יראס הוא האלקיס ה׳. אליו ויקרא
 אל סלה וזה אכבה, הוא וה׳ כידוע,

 אליו ויקרא היראה אל מעצמו האלקים
 י״ל וזה אכבה, להשיג מזר לו בא ה׳

 המים סין לשון כו׳. אל ה׳ סין הנה
 שורש הול) ב״ה הוי׳ ה׳ מן מסין שנובס

 כ״ו גימע׳ אהבה ב״פ מ״כ האהבה,
 ליראיו הוא הסין וזה ב״ה, הוי׳ כמנין
 יש כי למסדו למימלים דוקא והוא כנ״ל

 כי מיראה לסור רוצים שאינם עפשים
 6דוק מדקדק אינו לפסמים הוא האהבה

באבוח שאיחא וכמו בזה, וכיוצא במומרוח
פרק



ד זאת פנחם זכרון הכ
ישראל מל ססמלל הגדול הכהן מ״כ גדול! אמר חסיד שקראוהו יוסי ר׳ שני סרק

 שקראוהו ״נ3 ור״ש לש״ש״ יהיו ממשיך כל
 וחסלה גק״ש זהיר הוי אמר ממא ירא
 מאשר יוחר מסידוח זה ולכאורה כו׳.

 כן אינו האמח אך הכהן׳ יוסי ר׳ אמר
 אסי׳ הנסש בכל והוא אהגה חסידוח כי

 חושש ואינו כנ״ל ממש הנפש אח נוטל
 לו מזדמן אס סי׳ וחסלה, גק״ש רוקא
 ב״ה הבורא אהבס בשביל הזמן לאחר
 או בשבחים, או בדבקיסו מוסק והוא
 רוח נחס יחברך לפניו שיסמול נ״ל ־אס

 הגס וספלה, ק״ש יקרא לא אס יוסר
 מונש שום מל חושש אינו מוכיחו שיצה״ר
 יוסר, רצינו לפמול הבורא אהבס בשביל

 מבירה וגדולה במי ליבא רחמנא ובאמס
 שמיס׳ לשם יהיו ממשיך כל וזה לשמה,

 סבר קדושין במסכח רז״ל אסרו וכן
 כראוי חסידוס הוא וא״כ דשמואל כאידך
 ולזוז להחלמד רוצה שאינו מי והנס

 לבא לו אפשר אי כלל חטא מיראח
 סאסבס סי׳ ה׳ סין סנה אמר מ״כ לאהבה,

 סוא לחסדו למיחליס יראיו אל כנ״ל,
 נפשם ממוח להציל אס״כ וקאמר אסבס,

 במדרגה שהוא מי ים סנס כי כו׳.
 שלא מהאהבה לזס שבא יוסר מליונס

 אב כמו לסיוח כ״א כ״כ בממשיו למוש
 במדס ולסחפלל ישראל טוביח לראוח לכל
 במדוחיו מחנהג יחברך מדביקיחו א3 וזה

 יוצרו רצין בו יש כי לצד, להטיב ורצונו
 וזה ולהטיב, להשפיט בו יש קונו ודמח
 סוא צרמב ולמיוחס נפשם ממוח להציל

 פממיס כמס שפרשנו כמו ומזוני, חיי בני
 כרל. מאסבס בא וזס ב״ס׳ אל במזרח

 ובאברהם מאסבס, סמובד סוא כסן וסנה
 גס הוא למולם כסן אחס נאמר אבינו
 הוא כרל לסמולס אסבס לו לסיוח

כסן סיא כנ״ל האהבה אמר הבא מדרגה

 ג״כ צריך אמס״כ אך טונוחס, אח וידה
 אליו והשייכים מצמו מון קודם לוודוח
 סגס אליו, הואוסנלויס יחטא שלא למיין
 שאינו מזס מליונס יוחר במדרגה שהוא
 מן אש שבא מ״פ 6אן וזה מצמו, מל חושש

 ושלא ההדיוט, מן להביא מצוס סשמיס
 האס שאיני בכוכבים סחוזס כמשל חסיס

 לשמים מביט והוא ממוק בור שחמחיו
 וזס ר״ל, הפחחים צאמח ונופל לכוכבים

 כהן מדרגח קודם סיס אלמזר ן3 פנחס
 זהירוח שאיחא וכמו לבד. אהבה הדיוט
 יראה הוא וזהירוח זריזיח, לידי מביאה

 כו׳. בק״ש זהיר הוי ר״ש שאמר כנ״ל
 באהבה כי ופשיט חטא ירא היה והוא
 לסבורא בלבו המיקר כ״א חושש אינו
 אהבה הוא זריזוח לידי מביא וזה ב״ה,

 ואיחא כנ״ל, לאהבה באים מהיראה כי
 מחה אלמזר בן וזה הס, זריז־ם כהניס

 גדול, כהן מדרגח הכהן אהרן בן סוא
 ישראל בני ממל חמחי אח שהשיב בשביל

 סמיקר היחס היא כי כזבי הרשמים מל
 שנהרג ממילא נמשך ידו מל כ״א כוונחו
 אח סוכה אשר בזמרי כחיב ומ״כ זמרי,

 מם שהוכחה כחיב לא ובכזבי סמדיניח
 לא ואגב המקריח, היחס היא כי זמרי
 לסמחיק פורר ובזה לסנצל, לו אפשר סיס

 מובדי מל רק הדינין שיהיו והוא סדינין
 ומ״כ לנו, מחוקים סם ובזה כוכבים

 וסכיחס סמדיניס אח צרור אמ״כ כחיב
 חלילה סדין חלוי שסיס מס כי אוחס.

 י׳׳ל וזס הסדינים, מל השיב ישראל מל
 החחיל שהוא גמור במצוס סחחלח אס
 : המדיניס במלחמח בסומל גמר בכח, זס

 נפשי ברכי מל פירשנו זס ממין והנה
 מל פרשנו דסנס כו׳. ה׳ אח

כו׳ בחיי ס׳ אהללה ס׳ אח נפשי הללי
כשאדם



פנחס כרון
 חאווחו משבר להיוח צריך ט״כ קטנה במדרגה כשאדם
זוכה זה טי״ד במיניו! משובים צדיקים

 להיוס מיוח בטצמו הוא גם לו להיוח
 בה׳ ויאמינו שכחוב וכמו כראוי״ צדיק

 טבדו, שהוא האמינו סי׳ טבדו, ובמשה
 ראחה כו׳, ישראל ובני משה ישיר אז

 ימזקאלו ראה שלא מס היה מל שפמה
 אמח סל והסמידן מבקוק בא פרשנו וכן

ימיה: באמונחו וצדיק
ם ע כחיב ובוארא ביו״ד סינמס ט

 רממ ויקמ כמיב דכנה רד!‘ בלא
 אוחם, דקר במה למיכחב לי למה בידו
 מטחו סל ק״ש הקורא איחא דהנה י״ל

 סי׳ בידו. סיוח שחי של מרב אומז כאלו
 איחא (וכן ממנו, סורשין המזיקים ס״כ
 דמוסיל משמם ק״ש יקרא דמבסיח מא;

 מהרהור נחירא דפנמס י״ל ס״כ חמיד),
 י״ל כי ק״ש, קרא ט״כ לכס כשנכנש

 חיבוח רמ׳׳מ בו שיש הת״ש שמוסיל טסס
 בה מרומז ממילא אדם, של אנריו כמנין
 המומ מקים וכן באדם״ שיש קטן אבר

 אמז וכאלו ניציל פ״כ א3 סזרט שמשם
 ג״כ הוא קרא וכן פיוח, שהי של מרב
 כרמ״מ בידו רממ ויקמ וזה שינצל, ק״ם

 מרומז הטיסה נטר פ״כ כנ׳ל, סיבוח
 :וכו׳ אמור לק בשמי, שנחוסן) ביו״ד

ש ר ד מ  במוסדו, לי להקריב חשמרו ב
 אוכל צדיק הכחוב שאמר זה

 כדי נא הגמאיני אליסזר זה נפשו לשובט
 טשו זה חמסר רשמים ובטן גמיאה,
 ונטלם חמוה ושוא נא. הלטיטני שנאמר
 איחא דהנה יח׳. אל ובמזרח לכאורה

 בזמן לומר בשלמן וסיים במזבח פחח
 סכשיו טל^ מכפר מזבח קיים שבהמ״ק

 (י״ל ובמה מליו, מכסר אדם של שולחנו
 לטני נוחן או השלמן סל חורה לומר אם
אם י״ל מכפר, לבד זה משמט שלחנו אך

הכה זאת
ט״ד באכילחו, וממטט

 כל יכבדנני, חודה זובח מל רז״ל שאמרו
 כנ״ל נמי נ״ל כו׳ כבדו כאלו יצרו הזובח

 זובח זבח נקרא כי מליו מכפר הוא וט״כ
 חשמרו המדרש כוונח י״ל וזה חודה,

 כמו לסולם הוא זמני במוסדו. לי להקריב
והאיך וקשה מקים, בכל שפי׳ פכי טל

הכחוב שאמר זה קאמר לזה נקריב,
 קרבן הוא וזה נפשו, לשובט אוכל צדיק

 אליטזר זה ט״כ מ״ט סי׳ והאיך ומכפר,
ובטן מסיים ומ״כ לבד, גמיאה כדי

 אוכל שהוא כו׳ טשו זה חמסר רשפים
 צרכו שאוכל מי וא׳׳כ הצירך, מן יוחר
 הוי שממטט מי מ״כ רשם, אינו נמי

וק״ל: מליו ומכפר צדיק

שת מטות פי

 הנה הכל, כראוי זוכר איני כי בסיצור
 אשר להיוח ראוים כמשפיטים

 בהאמה רק מפצים ואינם בחיים בחרו כבר
 המטוס ראשי אל משה וידבר וזה וטוב,
 מטה נקרא הבחירה זכיח 6לכן מטס לשין

 נקראים הבחירה אל במזרח מושלים ואשר
 ישראל לבני ראוי להם המטיח, ראשי
 ומוסר, שמים יראה חורה דברי לאמר

 ראשי הס מי כו׳. להיסך גם נמי וכן
 נאמר ישראל לבני דרכם אשר המפוח
 ידיהם״ טל בא חטא אין רבים המזכים

:כנ״ל המטיח ראשי הם ס״כ
ה כו׳. נדר ידור כי איש כו׳ הדבר ז

 השבט או נדר ידור כפיל לשון י״ל
 ישבס או ידור כי איש יאמר שבוסס,

 דברו יחל לא נמי וכן איסר לאסר וכן
 ובקיצור כסיל, לשון יטשה מסיו היוצא ככל

 מיצה״ר להנצל הדרך חסידים בספר דאיחא
חשובה הנה כי בחשובה, חמיד להיוח הוא

קדמה



זאת מטרת זכיו] תכו
ו'דומ גלוי אמר הקדוש גרבינו בהנ״ל וכן מולם, ממניני ומגין למולה קדמה

 יאמר וזה מהמולם, שהם ממבירוס <מי
 אמרו כידומ דירה נקרא היראה דהנה

 איש וזה כר. דרהא לי׳ דליס חבל רז״ל
 בהמיקר דר להיוח ירצה מי׳ ידור, כי

 דר נ׳ מי׳ נדר היא מצה היראה דהיינו
 כמו מבינה, הבא בהסשובה חמיד ידור

 שמרי נ׳ ויש ושב; יבין ולבבו שכחוב
 שבומה השבס או וכן כן, ימשה ואס בינה

 והכל כידומ שבמ והם מדוסיו יישר מי׳
 אינו רמים מדוחיו אם משא״כ אחדוס,

 נחלקים אהבוח הרבה לו יש כי אחד,
 שנאוח וכן וכבוד וחאווח ממון המו

 הכל מוב במדוח משא״כ בזה, וכיוצא
 אהבח הוא והאמח הסוב אהבח רק הוא

 וזה וכיוצא, רצינו וטישה ב״ה הבורא
 בינה טי״ד לי וחשובה, מבינה בא ג״כ
 אין בינה אין אם כדאיחא דסח לו יש

 בהרמב״ם דמוס נקראים והמדוח דסח,
 שבושה השבט או זזה חסידים, ובסמר ז׳׳ל
 כי שבטה לשון ושבוסה די, מני בא ג״כ
 שבס מחקנים אמח שבוסוח סי״ד גם

 ואם הללו המדוח כל בו יש אם המדוח,
 נשבט והנה באמנו, אמי׳ לישבט אסור לאו
 המלך בחיי הוא ונודר סצמו, במלך הוא

 לכסיב שורש הם עובוח המדוח הנה כי
 הוא סי״ד כי מלך, נקרא הרי שילשה

 המדוח מחקן ומחשובה ביצרו, מושל
 סל איסר לאסור וזה המלך, מיי נקרא
 האמדוח סולם מקשר ז־ סי״ד סי׳ נמשו,
 לקשראיסר מי׳ לאסיר וזה בנמשו, גמור
 אם נמשו של והמקושרוח האמדוח סולם
 לא דברו, יחל לא יזהר, הכי בר הוא
 היוצא כל כי מגומים, או חולין דברו יהיו

 אומר וחגזר כמו יקוים יסשה [ממיז]
 שלא שלו ולשון מיו ישמור ט׳׳כ לך, ייקם

ב: רק יגרו׳ סו

 אצבטוחי בסשר שיגסחי למניך
 ואינו שלי, קמנה באצבס אמי נהנחי ולא

 האצבסוח שאי׳ משדי בסזר נראה מובן,
 יחסו לארמא אסור ס״כ בסמירוח מרומזים

 מנין של מסשרה מקלקלים כי למגנא
 בכבוד מלהנוח ליזהר צריך והנה כו׳.

 שלא צדיק לאדם יוחר נקל וסנה חורה,
 כמשבמים בשבחו אך גניחו, סל יקמיד
 לבא שלא יוחר קשס אמח דברי אוחז
 וזה חורה, בכבוד והנאה גבהוח מסס

 קמנס באצבס אמי׳ נהנחי [ולא] וזה י״ל
 שלי חורה דברי מי׳׳ד הדבור הוא שלי

: מהם נהנחי לא
ש ע י  צוס כאשר הכהן ואלסזר משה ו

 ויסש בשלמא י״ל משה, אח ה׳
 שמשה אשמסינן מה אבל ניחא משה

 מהם, המכס לקבל צוס כאשר אלסזר
 רז״ל שאמרו מה סל מירשנו דהנה וי״ל

 שלא והרוצה כאלישס יסנה ליהנוח הרוצה
 לא א״כ הרמחי, כשמואל יהנה אל להנוח
 כמו להחנהג שמוחר כיון כלל יאמרו

 שאשמסינן ניחא להנוח בשלמא וסוד שרוצים,
 שניוחר ודאי להנוח שלא משא״כ שמוחר

 אסור ודאי זה בלא לו אמשר אי ואס
 דסנס נראה אך כידוס, להנוח שלא לו

 סל מצוס שחמשה כדי היס אלישס כוונח
 לזס ממשה הוא כאלו והוס בהנאחו ידו

 אז היה שסדיין נסמן גבי לזה וראי׳
 רצה לא חטאח לאומים ומסד טכו״ם

 יהנה ליהנוח כרוצה אמרם וזה ליכנוח,
 ובסכו״ם כאלישט כוונחו להיוח כאלישס

 דוקא שצריך ה״א זה ולמי יהנה), לא
 ירצה אם אסמ״ר קאמר ס״כ ליהנוח

 ודזקא כרמחי כשמואל מוחר ליהנוח שלא
 וזה כ״כ, צריך שאין כשמואל הוא אס
אשמטינן מהם קבל שאלסזר הגס כאן י״ל

שכוונחו



זכיוז
 משה ח6 ס׳ צוה כאשר סיס שכוונחו
 וכמו לסנאחו, לא יח׳ רצונו שיקיים
 6ל כי כוונחו זאח היחס ודאי שמשה

ה: הוא קבל מז
 מדרגה יש דסנה כו׳. נדר ידור כי איש

 ממוסרה לא שנפשו שמרגיש אדם
 כראוי ברור להיוח לכחחקן יכול ואינו

 והחמיא נסורים ממאוח שממא מפני אפשר
 כל לסיוח הוא חקנחו וכיוצא, אמרים

 המובים נצסשיו ממילא בחשובה ימיו
 שוס שם שאין כחשובה בפולס מקושרים

 מפשיו שמחקן צדיק ויש רפ׳ ופגפ שמן
 אס במדוחיו׳ חלויס מפשיי חקנח והנה

 אהבחו לסיוח א׳ מדוחיו שבפ הס מחקנם
 וגס אוהב, יחברך הוא ולאשר לה׳ רק

 שונא יחברך שהוא מה כ״א לשנוא שלא
 לפאר כ־׳א החפארוח לו לסיוח שלא וגס

 לרצוח ושלא ,הגדולים ולצדיקיו ליוצרנו
 כ״א מנוצח שיהיה דוקא מבירו אח לנצח
 יצה׳־מ וירגיז רצונו׳ לפשיח דוקא ינצח לה׳
 לה׳ ויחודס סאמח׳ פל ויודה יצס״ר׳ פל
 ולא לה׳. כ״א יחפנג ולא ממאוחיו׳ פל

פול פליו ויהיה וכבוד, שררה ירצה

רכז זאת מטות
צדיק׳ יהיה ממילא ויראחו׳ שמיס מלכוח

 ידופ כי נדר, ידור כי איש כאן י׳׳ל וזה
 ובלבבו שכחוב כמו מבינה הוא החשובה

 בינה שפרי נ׳ יש כי וידופ ושב, יבין
 להויח שורש והוא פשיח, בחכמה כולם כי

 מרומז יו״ד הוא לסיוח וראש הפולמוח
 החכמה ופי״ד ברמיזא, למכימא כי ברמז

מחכמה, מקבל בינה כי נמצא מחבונן
 לחקן סאיך ויודפ מבין מכמחו פי״ד כי

 וידופ ודבוריו, במפשיו ולסחנכג מדוחיו
 ודל, פני לשון דלח נקרא כמקבל כי

 והוא ס״א נפשה סיו׳׳ד מחכמה וכשמקבל
 בחכמה סבן שאי׳ כמו מחפרשין, דלא רפין
נ׳ הוא ה׳ פפמיס יו״ד בבינה ומכס
 דר נ׳ ידור כי איש וזה בינה, שפרי
 סשגפ או בחשיבה, ימיו כל להיוח והוא

 מדוח פ3הש שמחקן שבפס לשון שבופס
 לקשר פי׳ נפשו׳ סל אסר לאסיר כנ״ל׳
 סדבקוח פולס פליוניס בפולמוח נפשו

נפשו, פל איסר לאסור וזה והאמדוח׳
 ישמור צדיק אוחו פי׳ דברו, יחל לא

 היוצא ככל כי חולין יהיו שלא דבריו
דבריו: ישמור פ״ב יפשה, מפיו

דברים פרשת
 כל אל משה דבר אשר הדברים אלה

 חוכמה מוסר בדרך י״ל ישראל,
 שצריך מה אמד לכל ישראל לכל השייך

 פניז ̂ל יש אדס כל לא כי להחנסג, לו
 כי,צא ולהרבה לאחד להחנכג כצריך אמד

 הוא הירדן, בפבר להחנהג, ראוי גו
 חשובה כי פפמים כמה כנ״ל חשיבה
 ויש ושב, יבין ובלבבו שכחוב נמו מבינה,

כי סחפשסוח הוא ומשס בינה שפרי נ׳

 ואקח שפרשנו כמו אהבה, בא מחשיבה
 הנסר, מפבר אברסס אח אביכס אח

 בא מחשיבה כי רצין לשין אבה לשון
 אהבה להשיג יכיל שאינו מי פ״כ אכבה
 אהבה, לו וימשוך בחשיבה ישיב כראוי

 כל כי אהבה, של שם הוא אברסצז כי
 אברהם גס סקב׳׳ס, של שמיחיו החורס

 שכחוב וכמו אהבה של סמפחח שם הוא
 אביכם, אח ואקח וזה אוהבו, אברהם

 הבורא אהבח אברהם אח רצינכס להיוח
כי החשובה הוא הנהר, מסבר ב״ס,

במכמחו



^ הכח כ ז
הויוס א לנו ויודט הבין בחכמסו

 מהבינה הנמ:ך והדפס הפוטל, אל מכח
 שכמוב וכמו מ״ל, ההפשטוה נהר הוא
 נקרא והנינה ימלאו! חדרים ובדטה נמי

 כי נהורא לשון נמי וי״ל הנהר! טבר
 של וראשון פולס בריאס בא מהחשובה

 כי הירד״נ טבר וכן אור, הוא הבריאה
 לגמרי מטשיו להקן לו שא״א מי יש

 שחטא מצד או מזוכך! גופו שאין מפני
 להיוס הוא סקנסו בזה וכיוצא והחטיא

 פליונה במפלה והוא בסשובה, ימיו כל
 ופגט שטן שם ואין לפולם, קידם שהוא

 יסברך! לפניו לרצון פניניו כל ממילא רט
 לו שצריך מי ויש הירדן, בפבר זזה

 בביחו טל רז״ל שאמרו כמו במדבר להיוס
 מנוקה ביחו שהיה יואב אצל במדבר

 שצריך יש לאדם וכן כמדבר, וטריוח מגזל
 מי יש ובמרבה! ומריזס, מגזל להזהר
 וכמו בגדלוח, להחנהג שלא לו שצריך

 וזהבטרבה וקייס! קבל הוי רז״ל שאמרו
 שיהיה מרב לשון שמחה כל טרנס לשון
 לטיין לו שצריך מי יש סין£, מול קבל!

 לשון וזה במקביו, דש שארס במבירוס
 איחס שימול המדרגיס סןו סין> מול

 לשורר לו שצריך מי יש י״ל וכן ממנו,
 מול זה1 סן£ ביס כמו יח׳ לפניו ולשבח
 לו צריך וסיפל פארן בין יש וכן סון£,

 להשיג ירצה שלא ממיצטח במדה להחנהג
 פארן כי מזה! פחוס ולא יוסר מדרגה

 לשון וחופל אדס! פרא לשון גריפוס הוא
 ולבן להיפוך, זה מטין י״ל וכן דביקוס.

 ללבן טונוס מחילוס להמשיך שצריך מי יש
 זה טל ולהספלל ישראל של פוניסיהם

 הוכחה לו שצריך יש וסציסה, טה! כל
 לבהפלל ה׳ בחצרוה להיוס נזהר צהיוס

 יש זהב, ודי ללמוד, ובביהס״ד ביה״כ3
זהבי די לו להיוח הוא שלו שמוסר מי

זאת דברים
מי יש י״ל וכן להפשיר, טוד ייגט ולא ככל

 וזס טושר, שפט להטולם להמשיך שצריך
 הנ״ל: כל הטיב ודוק זהב ודי

 הקב״ר אמר הדברים, אלה במדרש
 לך הוכחומיך וקבלו הואי,ל

 אבוהיכם אלקי ה׳ שכהוב וזה ברכס!
 צריך כמוכיח שכל ומנין כו׳ טליכס יוכך
 ופליהס יונסס ולמוכיחים שנאמר לברך
 מסברכיס שבטוה״ז לפי טיב ברכס מבא
 יברך בטצמו הקב״ה ולמ״ל שליח ט״י

 לשק דברים דהנה פשיט י״ל כר. אוסנו
 ראט3 בהם שאמר מצינז והלא קש־ס,

 נמי שזה אמר ט״כ ברכה, סיכן£ כסדרה
 לברכם ימברך לו שאמר בא הדברים מכח
 שמיירי וכיון ההוכחה! שקבלו מפני

 גס מפרש אבוסיכם אלקי ה׳ בהפסוק
 כאשר אסכם ויברך לשון מה כפסוק סיך
 י״ל אך ידוט! רז״ל והפירוש לכם! דבר

 צווי הוא כי לפי״ז לפרש רוצה המדרש
 לברך, צריך המיכיח כל לדורוס לקמן

 הארס אם לכם! דבר כאשר ויברך וזה
 זם טל לברך, צריך והוכחה קשיס מדבר

 שמבואר ממקום ראיה מביא כפירוש
 כפסוק פשיטיה משמט לכאורה אך יוסר!
 שגס מסיים ט״כ הנזכר, ה' מל שקאי
 הוא שיברך לט״ל כן ויהיה אמה פשיט

 קידם דבר צנו דבר כאשר אומנו יה׳
פניחני: כימה שמחנו וזה קשוח,

 היום והנכם אחכם הדבה אלהיכס ה׳
 אינו היום לשון לרוב, השמים ככוכבי

 היום, הם כמה רואה הלא ומור מובן
 הרבה לשון וגס כן, היה לא הלא וסוד

 סיס ישראל טל מדבר היה אס אחכם
 שמדבר פחה משא״כ רבים, שהם ניחא

 הרבה הלשון לכאורה ניחא לא לנוכח
 מסס יומר רבים הם אוסם משמט אחכם
אשס רז״ל אמרו כי פרשנו אך ודו״ק,

אחה



דברי זכרון
 ששקול מרמ״ס וזה 6ו3ר ששים ילדה אסח

 הגמרא מל סי׳ שממחי וכן רגוא כששים
 בני מססר והיה הססוק סל שפירשו
 ופירשו יססר, ולא ימד לא אשר ישראל

 ומקשים כו׳ מקום של רצינו שפושין כאן
 מושין 6היכן נמשים בהשובה סזרו אם

 אפשר והאיך כידוס מקים של רצינו
 היה אשר מנין לסם יהיה לא שברגמ

 סרשנו אך מנין, סרגמ זו קודם לסם
 וממילא כהרבה שקיל א׳ כל זה שמי״ד

 אלקיכם ה׳ כאן וכן מספר, לסם אין
 רבים סם הנראים שסם אחכם [הרבה]

 היו אילו כהרבה שקילים סם כי מסם,
 גדולים צדיקים אמח3 היו אז כי בסחם.
 הוא כי הפסוק פרשנו כי סיום, והנכם
 אם היזם מרמיחו מם ואנסנו אלקינו
 אם סמאו שקודם הגם חשממו, בקולו

 והוא מרמיחו מם כן מסיו היום מקבלו
 והנכם כן י״ל כאן גם וכן אלקינו, יח׳

 מחוק (ומה לרוב, השמים ככוכבי היום
 ממנו שקבלו בשביל כן שאמר המדרש

 זה ולפי היום), לשין מאד ניסא מוסר
 מליכם 6יוסן אבוחיכס אלקי ה׳ ניסא נמי

 רז״ל פירשו כו׳. ויברך פממיס 6אלן ככם
 צריכים למה מובן אינו ולכאורה משלי, זו

 אך הבמסה, הרבה יש אם מומס לשלו
 צדקוחם מל קאי הראשון כי ניסא להנ״ל
 משלי זו וזה כנ״ל, הרבה שקולים היוחם

 רגוא, כששים שקול שאני שלי ממין
 כאשר יברך הכמוח וי3ר למנין משא״כ

 ובפשיסוח לברכיחי, צריכים אינכם לכם דבר
 כדאי יהיו שלא כגם היו ברכוחיו כי זה י״ל

 מל הובטחו כי שהובטחו, הברכוח לקבל
 אלקי לשון וזה ברכוחיו, יומיל מנאי

 להקרא ראוי יהיה שלא הגם אבוחיכם
 ראשון אך אבוחיכם, אלקי כ״א אלקיכם

אלקי יחברך נקרא חמיד כי יוחר נראה

הבט זאת ם
 בסחם סי׳ האבוח סבטחוח וגם ישראל,

 אבוחיכם אלקי שאמר ומה בחנאי, לא
 ברכוס למנין אח״כ לומר שרצה מסני

 הוא וזה לכס, דבר כאשר יברך סכמוח
ודו״ק: אבוחיכס אלקי הזכיר מ״כ לסאבוח

שת ואתחנן פי

לאמר. ההוא מח3 ה׳ אל ואתחנן
 ואני הפסוק י״ל זה מטין

 ישממני ישמי לאלקי אוחילה אצפה ס׳3
 שימי׳ זושס ר׳ מהרב שממחי דהנה אלקי,

 יראי משיסא במקבוח רז״ל שאמרו מס מל
 מיקר אז שיהיה הוא אמר ימאסו חטא

 יראס ומדרגח מאהבה יהברך אוחו למבוד
 זה מל משה שהחסלל וי״ג ימאסו, חטא

 טל קאי ההוא, מח3 ס׳ אל ואחמנן
 המבדוס שיהיה לאמר משימא, מקבוח

 אס כמו אהבה הוא לאמר וזה מאהבה,
 אני וסנה מטיבה, לשין היום כאמרה ה׳

 אני אמר גבור אדה כמו יראה פרושו
 מליכם, גוזר מי דמו ה׳ אני וכן הוא,

 ל׳ אצפה ה׳3 ואני וזה רש״י, פירש כן
 חכסה פשמים כל טל כמו למזבח, צפוי

 הוא ה׳3 היראה אח אני סי׳ אהבה,
 כן כשיהיה ואז אכסה, אצסס האהבה
 הגאולה, מקום הוא ישמי לאלקי אומילה
 וישמט כמו יקבצני סי׳ אלקי, ישממני

 ויהיה משימא וח3מק3 הוא זה כי שאול
:הגאולה

עסב פרשת

 מקב ואצרנס חוקיך דרך ה׳ הורני כתיב
 אם הוא סמבדוח מיקר דהנס

 והנס מיל, אל ממיל האדם ס3 הולך
ורמימו בדמי׳לו ה׳ אח האדם כשמובד

כי



זכררז סל
 מה כל הסיקר 6הו כזה כי

 וכן מהורה״ יוחר יראהו לו כא יה׳ אליו
 נ״ל יוהר פליונה ואהגה יראה מהוסן£

 כראוי. ואהגה יראה לו היה לא שהראשון
 שאינו המגדוה גסיןו כ״א סה גכל וכן

 וזה חסרון לה מוצא אינו יוהר אחרי׳
 אם משא״כ אמה, כדרך הולך אם הוא
 י׳׳ל וזה חסרונוה״ כסנדוה גו יש נל׳׳ז

 חוקיך דרך ה׳ הורני המס״ה דוד ההשלל
 סקג״ לך״ואצרנה כראוי שי׳ שלך, להיוה

 ניצר שאני נראה לי להיוה כסקג שי׳
 השממון סקג והיה י״ל וזה כנ״ל, אוהה

 ומשיהס ושמרהם אז האלה׳ המששמיס אח
 וסושים שומרים אחם כן הוא אס אוחם״

וק״ל: כנ״ל אוחם
ד י י  לכאורה כו׳. הסמים מכל חהיה ב

 ככרכוח לנו מה מוכן ואינו חמוה
 יגרך יה׳ שהוא סיג הלא אוחני, הסמים

 ודאי וכסצמו וכהניו צדיקיו סי׳׳ד אוחנו
 מה אגל אמן״. יסנה רס שמלאך מוג
 כזמן וכן לס״ל דהנה נ׳יל הכרכה״ מנן

 והחמציח הששס״ סיקר לנו היה הכיח״
 יכרכו הם ס״כ לס״ל, וכן לאומוח הלך

 לכם לכוא כדי יוחר לנו להיוח אוחנו
 :הסמיה מכל חהיה כרוך וזה יוחר החמציח

 וסקרה״ סקר בך יהיה לא במדרש
 סקרה חשלחך חהא שלא

 דמדקדק י״ל שירוח״ סושה חהיס כי
 לא לכחיג לו היה כך יהיה לא לשון
 שירשו ס״כ פקר״ כחיכך או כניך יהא
 אוחיוח סי״ד שהיא החשלה מל רז״ל
 שי כך יהיה ולא אחוון״ כ׳׳כ

: שלך אוחיוח
כו׳. חשמסון פקג והיה עוד

 אח ראה שמ״ד ככרכוח איחא
 מצג ככל כחיג הא והקשה שמח״ חכירו
מנחנא״ קא חשלין והשיג סוחר יהיה

זאת עמב
הלא רש״י שי׳ אחד שירושים שני כו ויש שמחקרג

הכ״כ

דהנה

 כי שי׳ סוד וי״ל יח׳. מלכוחו מול כו יש
 משמח הוא וגם כשמחה״ להיוה צריך מצוה
 לג משמחי ישרים ה׳ שקודי דכחיג כמו

 שמחה מחוך כ״א שורה השכינה אין אי׳ והנה
 כו׳ המנגן כמנגן והיה דכחיג מציה״ של

 רש״י שי׳ שם״ היה מציה של שמחה ומה
 שכינס השראח כשכיל זאח שסשה כיון ז״ל

 שרוצה מי מ״כ מצוה״ של שמחה סוס
 כשמחה״ להיוח יראה שכינה השראח חמיד

 כרז״ל כדאיחא שמחה לשון והיה י״ל וזה
 המששמים אח חשמסון כשכיל שי׳ סקג למה

 סזר יש שכינה השראח סייד כי האלה,
 מלילה כסצכוח כזוהר איחא (וכן וסיוס

 וקאמר כגלוחא), שכינה רגלי דוחק וחס
 ושמרחס סיוס כאמח חסי׳ זה סי׳׳ד

אוחם: וסשיחם
 חשמרון היום מציך אנכי אשר המצוה כל

 דהנס י׳׳ל כו׳ חחיון למסן לסשוח
 מצינו לא אך לשמה״ סכירה גדולה מצינו
 מאהכס יחכרך אוחו שמכד כמי כ׳׳א זאח
 שסשס שי׳ ראיחי הכרמל״ כהר אלי׳ כמו
 הוצרך ס׳׳כ יחכרך מאהכחו מדסחו זאח

 היה לא יח׳ צוחו סי״ד דאי להחשלל
 כי כזה> כיוצא וכן אש סל לחשלה צריך

 מאהכה האדם אוחויח׳ שסוכד מדרגה יש
 מ״ח״ קידם כולם וכן ס״ה א״א כמי
 השנימיוח סי״ד רק ודאי החורה שידס הגם

 מדכיקוחו כא וזה הששוס השיגי גם
 יחיד כלשון שהחחיל מה י׳׳ל וזה יחברך״

 כיחידי הוא זה כי [רכי׳] כלשון וסיים
 מל ישראל אק מושיס יח׳ שה׳ סגולה
 אנכי אשר המצוה כל י״ל וזה ידיהם׳

 אני כי הדכיקיח הוא אנכי היום״ מציך
 אני שאומר גכור כמו יראה, לשון שרושו

 הוא ישוסה כתרו מל קאי וסכ׳ הוא
אנכי. וזה גאונו מהדר הרוממיח יראח

וזה



זכררז
 ח6 מצוך אנכי אשר סמצוה כל <;זס

 כי היום (וזה מאהבה! הפובד להצדיק
 סצייהון לעשון חפמרון הצריך) הזמן לפי
 ידו. פל חשופה לכם וחמשך הצדיק &ח

vיהיב רויי דיהיב ומאן חרויון למפן זה 
 יכלו זה פי״ד בני הוא ורביחם מזוני!

הארז אח וירשחס ובאחם ואז שבטן£ הנשמוח

ראה פי־שת

 קשה והרבך! ורחמך רחמים לך ^ינתץ
מדס! כנגד מדה ניחא ורחמך

 מאן דהנה י״ל לזה, שייך איך דהרגך
 בנין לו נוחנין רש״י פי׳ כו׳ רבנן רחים7

 לך ונחן כאן וכן אוחם, שיאהוב ^*בנן
 להיוח והרבך ורחמך זה פי״ד כ־חמים

בנים: פל האב רחם כי יוחר רחמים לך

שת שופטים פי

 כחיב דהנה כו׳. ושומרים שופטים
 פיניך יצא משפמי מלפניך

 דרך בים הנוחן דהנה מישרים, המזינה
 בפלשים איחא דהנה נחיבה, פזים ובמים
 נשכח מכמה, פליאוח נחיבוח ושחים
 אכחוב! זוכר שאני מה אך ימים באורך
 לבראוח במחשבה פלה בחמלה איחא דהנה

 הפולם שאין ראה הדין במדח הפולם
 וזה הרחמים, מדח פמו שימן» מחקיים

 ושמים, איז אלקים ה׳ פשוח ביום הוא
 במפשה אלקים כחיב פפמים ל״ב והנה

 [נ׳ הגם הדינין, כל שורש והם בראשיח
 איהא והנה פדין, רחמים בהפלם] שצ״ל

 אחה 6אן רחום הוא מה בדרכיו, והלכח
 מנון חהא אחה 6אן מנון הוא ומה רחום

 שפדיון בשורשם והנה דרכיו, הם אלה כו׳.
אמר והנה נחיבוח, נקראים גהמלם סם

סל^ו זאת עהב
 כי הויוח, ל״ב יש הרחמים מדח ששיחן}
 ביחד היה הכל כי השחנוח אין בודאי
 וראה במדה״ד לבראוח במחשבה שפלה

כנ״ל, נחיבוח נקראים הרחמים והנה כו׳.
 שהם ט׳ פליאוח נחיבוח בל״ב י״ל (וזה

 נכחב לא כי בחורה ונפלמים מופלאים
 אלקים ל״ב כ״א האלקים פם הויוח ביחד

 הוא וזה שלמה של ים יש והנס לבד),
 סקב״ה נקרא שלמה כי החכמה, ים

 הם ובינה מכמה כי פל שלום בבינה
 מבין מכמה פי״ד כי מחפרשין, דלא דפין
 וזה שלו, שהשלום שלמה וזה שצריך, מס
 שפרי נו״ן גימס׳ ים כי החכמה ים נמי

 כ״א מסד הוא סדין שם (והנה בינה,
 המים בשביל ים נקרא פ״כ מחפרין,

 יש נמי ובחכמה מלוחים,) הם אך מסד
 אלקיס בל״ב גדול בספלם הדינין שירש

 כנ״ל הנחיבוח והם הויוח בל״ב ונמחקין
יח׳ דרכיו הוא דרך בים הנוחן י״ל וזה
 מפס החפשמיח יש כי כנ״ל, הרחמים הס

 הוא פזים ובמים רמבה, דרך ונקרא
 נקרא פ״כ יוחר מסד יש שם כי מכמה,

 נקרא בהמלם הדינין שורש פל אך מים,
 הרחמים הוא נחיבה פזים ובמים וזה פזים,
 פולמוח נגד כי נחיבה נקיבה <׳ וכחיב

 כידוס נוקבא] פצ״ל [נ׳ בינה הוא שלמפלה
 פלמא הכל שורש הוא למפה שנגד הגס

 הי״ג כל הכולל המזל הוא וזה דדכורא,
 הכל החחלח נקרא וזה דרממי, מכילין

 כלומר כ״א הוי׳ אין שפדיין אהיה הוא
 בהוי׳ יח׳ ונקרא הוי׳ לידי שיבוא אהיה

 הוי׳ לידי יוחר בא שלממה בפולמוח
 מלפניך י״ל וזה שלמפלה, נגד והחגלוח
 יחי מהבורא מבקשים אנו יצא, משפמי

 בשמו חמיד יח׳ אוחו קורים שאנו כמו
 בשם הוא מלפניך ופי׳ ב׳׳ה, הוי׳ הגדול
פדיין שם אך אמד, שהכל הגם אהיה

נמחקין



ב /Iכרר rז
וזהכנ׳׳ל, בשורשם סדינין כל נמהקין

 משורח לשנים הוא מישרים חחזינה מיניך
 מיניך מל השמריאורה כפירוש או הדין,

 מזל אין איחא והנה מישרים, המזינה
 מל קאי פממים כמה כחבנו לישראל

 מאד נמלם שמדיין אין נקרא אהיה שם
 מזל וזה הזי׳. לידי בא לא אין והוא

 וכן גלולים/ להמובדי משא״כ לישראל
 בריס מל מראוונא המגיד מהרב שממסי
 מילה מל קאי ריקם מוזרוס שאינן כרוסה

 ואני בריסוס, משרה שלש מליה שנכרסו
 שבמילה ואפשר אז/ אבין ולא שממסי

 חוזרוס שאינן דרחמים מכילין ני״ג זוכים
וזה המרלה, הוא ריק למקום ריקם

 והנה בריסוס/ פשרה שלש פליה שנכרסו
 וכשנמשוב שבטים 3י״ לנו יש שס״כ י״ל
 הי״ג כנגד י״ג יש ומנשה ואפרים לוי

 ושוטרים שיפטים י״ל וזה דרחמי, מכילין
 לדון ושוטרים השופטים פי׳ לך/ ממן

 בכל ולטובחך, צהנאסך לך מסן אוסך
 שפדך הכל שהם במילם סי׳ שמריך/

 וזה כרל, בהם חלק כוכבים לסובדי ולא
 כסם אח ושפטו כנ״ל/ י״ג שהם לשבטיך
 ולפי הדין, סשורח לפנים צדק. משפט
 ו״ל דין, הוא שצדק י׳׳ל אורה כשמרי

 כמו חרדוך, צדק צדק פרבנו דהנה כן
 יטשה לא הארך כל כשופט במדרש שפי׳

 שופט שהוא מי המחקיימח חמיה משפט׳
 כ״א משפט יסשה שלא צריך הארץ כל

 הוא צדק והנה כדין, משורח לס״יס
 הבו׳. כן שימשה מאוד קשה אך כס׳רושו׳

 לדון חלילה בצדק הוא שדינו הגם כ״א
 צדק וזה הדין, משורח לפנים כ״א כן

 בצדק, לדון שלא שחראה חרדון£ צדק
 פי׳ הצדק, אח לשפוט צדק משפט וזה

 ל/ כנ בצדק לה^וח שלא זה סל לשפוט
ט בברכוח שאיחא וכמו  פניס אשא לא ו

כו׳ כזיס מד מדקדקים שהם <ישראל

ת שופטים א ז
 לפשוה זכוס לבקש שאפשר בזה וכיוצא

 אט הדיין. משורה לפנים ישראל מם
 הפשוטים הרחמים בסולם הוא המשפט

מוד: זוכר איני ואח״כ כנ״ל,

י׳  רשס וחשנא צדק אהבה פסוק סל פ
 בא דוד בן אין אימא דהנה כו׳.

 הרמים ושטרים שופטים שיכלו פד
 ושוטריט שופטים כהיב דהנה י״ל שמישראל,

 אלקיך ס׳ אשר שמריך בכל לך סמן
פי מל דהנה י״ל כו׳. לשבטיך לך נוחן
 4יכ משפ בפ׳ למסלה ואיחא שפרשנו מה
 הם חוקי׳ לישראל, ומשפטיו חוקיו סל

 מס חוק האדם לו מושה היראה פי״ד
 בלא הוא מק וכן יומר, ולא לסשוה

 משא׳׳ה לבד, היראה שהוא כמו טמם
 באהבחו, לסבדוח טסם לו יש באהבה

 וטובו חסדו וגודל אל רוממו׳ שמשיג ובמה
 נוסך המשפט וזה רצינו, לסשוח ראוי

 לסובדי ולא לישראל וזה כן, להחנהג
 הוא טוב אצלם נמצא אס כגם כוכבים,

 אלקים ירא כחיב באיוב וכן ביראה, רק
 שכינס השרה שלא רחמיה בקש י״ל וזה

 הוא שכינה כשראה כי כוכבים בסיבדי
 שהוא מי לו למושב י״לאוה וזה האהבה,
 הוא זה האהבה הוא יח' לה׳ מחאוה
 השכינה לכיוס מרכבה יח׳ לו למושב
 ושטרים שופטים י״ל וזה סליו, שורה
 בכל ומובן, כידוס והיראה האהבה היא

 גדולוס במדרגוח אחה אם אפי׳ שמריך,
 לשבטיך לך נוחן אלהיך ה׳ אשר טליונוח,

 סנפים וכמס כמה שמחפשטין שבט כמו
 לך להיוח שאמס מקום בכל חמיין כן

 מך חלך שלא כראוי, שלך ויראה האהבה
 לחוץ, משם שמחפשט סנך באיזה כצד
 ומדקדק כראוי סצמך אח שחשפוט כגם אך
 זכוח לכך מדין הסולם אח סצמך, טל

וזה צדק, משפט המס אח ושפטו זה1
ל ״ י



שופטים זכרו]
 לסיוח כו׳. כבראשונה שו&סיך ואשיבה י״ל

 קודם כראשונה ברורה שלך האהבה
 יס׳ אוסו אוהב הייח ודאי למולם שבאה
 ושמהיס ששים המולמוח כל כמו כראוי.
 לך יקרא ואמ״כ קוניהם, רצין למשוח

 אמ״כ מי׳ נאמנה״ קריה הצדק עיר
 סשיס גם כי ממשיהם. יחקנו כשהשו&מיך

 יקרא אמ״כ קאי״ צדיקים מל י״ל נמי
 אמ״כ סי' נאמנה׳ קריה הצדק מיר לך

 ישראל כלל אח יחזיק מוביס כשיהיו
 ממשיהם שמחקני׳ קודם משא״כ לסיבים׳

 קלוח מסכי לסיבים להחזיק, כקל הוא
 לך וקרא אח״כ וזה במיניו׳ הטבירוח

 מד בא דוד בן אין י״ל וזה הצדק, פיר
 שבישראל הרמים ושיסרים שיססים שיכלו

 שלא הצדיקים הם ישראל סירוש י״ל
 ברורים, שאינם ויראה אהבה להם מהיה

 סהורים ויראסם אהבחם חהיה כ״א
 חמרובח שום בלי יח׳. לה׳ וברורים

 מזה נדנוד אסילו אחרח ויראה אהבה
 למסלה כן שגם נ״ל נזכרחי סיג, שום

 בכל כו׳ ושוסרים שיססים כן אמרחי
 מליונה במדרגה כשחהיה אסי׳ שמריך,
 והשוסרים השוססים אח לבדוק מראה

 לשבסיך, תבדוק׳ ויראה האהבה הם
 או אמרות לאהבות המחסשסיס למכסים

 במצמך תאמין שלא אמרות׳ יראות
 אמס״כ סיג בלי סהור שהוא זבדבקוחך

 ואשיבה וזה כנ״ל׳ כו׳ המס אח ושססו
 יקרא אמ״כ ברורים שיהיו כו׳. שוססיך

 באמת שילכו מנוים יהיה כי כו׳. לך
 מכל מניו שהיה מ״ה רבינו כמשה ויזכו

 וזה במיניו, סוביס אותם והמזיק האדם
 שבישראל הרמים ושוסרים שיססיס שיכלו

 הם ישראל של ויראתם אהבחם שתהיה
 ולא וסובים ברורים במדרגות ההולכים

מוב לכך ידונו שלא י״ל ומוד דמיס׳

 שידמו מה אם כי המולם׳ אח הישראל
 רשט. ותשנא צדק אהבת י״ל וזה בודאי׳

 בריוחי אח לצדק אהבת רז״ל שדרשו כמו
 וכוח לכך לדון וסי׳ אותם׳ להרשימ לא
 אלקיך אלקיס משמך מ״כ מוב׳ לכך ולא

 למשחה. התרגוס שסי׳ כמו גדולה לשין
 שהמלכים כדרך לגדולה למשחה בגמרא וכן

 שיהיה אלקים מגדילך משמך וזה אוכלים׳
 דברים ובמס מליך׳ שמו מייחד אלקיך

 זכות לכך סדן מאד משיב שהוא אמורים
 אמס״כ כנ״ל מחבריך ששון שמן שחסיס

משיב: סוא זכות לכך דן אחה

שת תבוא פי

 לדקדק יש כו׳. קדשך מממון השהיפה
 מן קדשך מממון כסיל הלשון

 למס כי מיותר לכאורה הכל, וכן סשמיס
 יכתוב סהשקסס מל מקום סמראס לי

 ממך אח וכן כו׳. וברך סשקיסס סתם
 רז״ל דרשת וכן כסול׳ סוא ישראל אח

 שמחן כדי כו׳ לאבותינו נשבמת כאשר
 ובתוך לכאורה׳ מובן אינו בסירות ממס

 ס׳ יפתח מל רבס המדרש יחסרש זס
 בא אינו הסל כו׳. כסוב אוצרו אח לך

 האלקיס לך ויחן שכתוב כמו בזכותך אלא
 כמו המסר וכן השלום וכן השמים ממל

 ונחסרש כו׳. לך ס׳ יסחח כאן שכתוב
 כי סססוק סל סרשנו דהנס יח׳ במזרחו

 וסרבס לבן ואמת לאב אמת אברכך ברך
 גס לכאורה לבן׳ ואמת לאב אחח ארבס

 רק ודאי הוא א׳ דסכל מובן אינו זס
 אח לברך בצס מס כי ישראל, לברך

 קסורס ובני סמלק אח או כו׳ ישממאל
 לאב אמת ומה ישראל, מל כ״א ולאי
 מדת יקסרג סשומשלא ואסשרלומר ולבן

ס״ס סוא לבן גס כסיל צ־יך ס״כ סדין,
שורש



זכרון סלד
 ופרשנו פמד, מדח מ״ס אבינו יצמק שורש
 לאדם הכנס מיקר רסנה משל בדרך מוד

 מדוחיו״ כשמחקן סוא יח' רצונו למשוח
 ממילא יבוא קדושה שטרי בס׳ וכדאי׳
 לו מצא וכשאדם פובים< ממשים למשוח

 ולהגדיל לחקן לראוח צריך מסרונוח
 לסיוח רוצה כשאדם וסנה יוחר» מדוחיו

 למשוח סאיך מביןויודט במכמחו אז סוב
 סבו׳ אח לאהוב דהיינו מובוח׳ מדוח לו

 און סומלי אח ולשנוא אוהביו ואח ב״ס
 מסחסארוח וליזהר זמס» שונא ולסיוח

 בשירוח לפניו ולנצח יח׳ ליוצרנו לפאר כ״א
 מודה ולסיוח יח׳. לו ולסודוח וחשבסוח

 זה מי״ד כראוי בריח נוננר ולסיוח וטוזב
 ננובים, ממשים ומושה יח׳ רצונו פוטל

 לו יש כי מחוקן אינו שטדיין וכשאדם
 מחבונן אז מכשולוח או מצלוח או מצבוח

 סאיך במכמחו ומבין לחקנם׳ במדוחיו
 לבא סוב בשכל מדוחיו ולחקן להגדיל

 וסנה ונכון! כראוי נוובים סמטשים מסס
 מי״ד כי ואס, אב נקרא ובינה החכמה

 מובים, וסממשיס מיבוח סמדוח נולד
 לנו, לסנניב אלוה אחזה מבשרי כן

 פטם בכל ולחקן לסנויב יח׳ וסבנויח
 סמדוח כולל כי סרחמים, וסם סמדוח

 האדם למשל כי והשנאה, האהבה סם
 לפניו שניחא מס כ״א אוהב אינו אס
 לשנוא שראוי מס כ״א שונא ואינו יח׳.

 שאר וכן ליוצרנו, שמפאר נמשך ממילא
 לסשאר שורש הוא ושנאה והאהבה המדוח

 בס׳ רש״י ופי׳ שמיס נק׳ למטלה ט״כ
 גבורה הוא אש וידוט ומיס, אש בראשיח

 אהבה לנו לסראוח והוא מסד, מיס
 טל ופחד דין ולהפיל חסדים לנו ולמשוח

 גס כי המסד הוא וסטיקר הרשמים,
 בשביל הוא כוכבים מובדי טל הדין

בשמים ט״כ הנאה, לנו לסיוח אהבחינו

זאת תבוא
 סחפשנוו® במסד מרומז מיס חיבח הוא
 כולס־ בס יש בטולם הרבה ממנו ושיש

 גימ׳ שי״ן וגס השי׳׳ן כ׳׳א בו אין ומאש
 מיס. בו יש נמי רחמים וכן ברחמים,

סח  רר הדין בו מרומז יצחק גימס׳ ו
 ושמים כחיב ופנה בפירוש, ולא בגימ׳

̂• לו נראה כביכול כי בטיניו, זכו לא  יח
 ומגדיא גמורים, אינם הרחמים שטדיין
ומגדיל׳^ ומחקנס מבין במכמחו אוחס

 כחבחי וכבר לבן, ואמח לאב אמח זה1
ם באן קצרחי מ״כ אחר במקום זאח  בז

 ט^׳ם בטיניו זכו לא שמיס לטנינינו ונחזור
 בא אם כי חסלה, ישים במלאכיו

 יוחר בשפט הוא דחחא מהאחטרוחא
 וסנה זכר, וילדה חזריט כי שה א וזה

 מלאך וישלח כמו מלאכים נקראים צדיקים
 מלאך כי באהרן וכן ממצרים, ויוציאנו

 חסלם ישים במלאכיו וזה הוא, צבאוח ס׳
 לא וכן אור, חסל טמישוחיו כמו אור
 לסיונז גדול אור בצדיקיו משים אורם יסלו
ס זה טי״ד וכן מ׳׳ן, לטורר כח לסם  ה

 יחברך אורו משיגים כי שפלים.בטיניסס
 ‘ספי פשימוח כמו לטבדו ראוי וסאיך

 בו יש ראשון הפירוש טי״ד חסלה של
 קודס נקרא החכמה וסנה ודו״ק, השני
 בני מסשגח מופרש שהוא פרישוח לשון

 אמרחי המק״ס שלמה שאמר כמו אדם,
 שאר מכ׳׳ש ממני, רחוקה והיא אחכמס

 שפירשו וכמו קודש, נקרא ט״כ ב״א
 בחכמס והבין חסיו פרושים חסיו קדושים

 ויש לטשוח, מס מבין החכמה טי״ד
 מטין בינה נקרא ט״כ מסחכמס בהבינה
 מן קדשך ממטון השקיפה וזה סחכמס,
 השמים טח בכל להגדיל כנ״ל, השמים
 כל חשפיט טיד״ז כנ׳׳ל, ובינה מחכמה

 וברך זס1 ומזוני, מיי בבני ומרומז שפט
8אנ טמך, שיחרבו בני הוא טמך אס

ישראל



זכרוז
 כמו1 חיי> פל י6ק ישראל

 חם אח שם אח בנים שלשה נח ויולד
 סשפמ כל בא שבת מי״ד כי יפח> ואח

 של בנינו שהוא ומזוני חיי בני ובחוכם
 י״ל וכן בנים׳ ל׳ נח ויולד וזה מולם׳
 מלממלס׳ שממשיך סצדיק מל נח ששוט

 המגיד מסרב שממחי כי חיי׳ הוא שם אח
 להחיוח׳ לבוש סוא סשם לאי״ס שיחי׳

 מב״ש שם מל שמחמללים במס מ״כ
 רמואס של באוחיוח ממשיכין לרמואס

 סחורה כל כי לר&ואס, הממחח הוא
 ממשיכין סאוחיוח וסם סקב״ס של שמוחיו

 סחיוח, של הלבוש הוא להשם חיוח לו
 בני סוא חם אח חיי׳ סוא שם אח חס

 מזוני סוא ישח ואח חימום׳ בלא שא״א
 לסכלל סחיוח 1וסנ ישוח׳ נראוח שסבריוח

 של שם ישראל אח וברך בזה מרומז
 כאשר מזוני, הוא כו׳ האדמה ואח הכלל

 יקיים ודאי לכאורה לאבוחינו, נשבמח
 בשירוח טמם ליחן אמרו מ״כ השבומה

 מממון סשקישס דקאמר מוד לומר ויש
 מל סשקישס קאי וא״כ כנ״ל, קדפך

 מלוח ישקין} המממים ממקום שלממלס
 בשירוה: ממם ליחן וזס מלוח כל

 ס׳ מזבח אח חבנס שלימוח אבנים
 לסיוח חרצה אם שי׳ אלחיך.

 לזבוח חראס כראוי וחורחך חשלוחיך
 בסיחר אשילו מליו להחגבר ובמס יצרך.
 שלימוח אבנים זה מי״ד ממוחרוח. ליזהר
 יצירה, מסשר כידוט האוהיוח סוא חבנס

 יצרך בזבוח אלקיך ה׳ מזבח אח וזס
אלקיך: ס׳ לשם

ויההל לפרשת השמטה

ו שס ה  כמו כו׳ חרומה מאחכם ה
ונחנו הטורים בבמל סאיחא

תבוא
למשרט גם מל ששרשנו

סלה זאת
לדבר סנוחן כל כי ונחנו׳

 וזה כלל לו חסר ואין ג״כ לו נחן מצוס
 ואששר לה׳ חרומס מאחכם מי״ד קחו

בסשר: זס ראיחי
.1כ שלמה חכמח וחרב כתיב מלכים ׳

 המגיד מהרב שממחי
 אמרחי כחיב סלא דקדוק ז״ל מראוונא
 כחיב וכאן ממנו, רחוקה והיא אחכמס

 סלא ממשה, (יוחר שלמה חכמח וחרב
 מס ידוטו וחיייז חכם). נקרא משס

 חכמה מלאה חכמה מל בזוהר שאמרו
 בא״א ’איחא שהנס חייז והוא חחאס׳

 ואח״כ ללבנה ובלילה לממס שפבד מ״ס
 חמוה והוא כראוי, ב״ס הבורא השיג

 לסשמש למבוד שכמוחו וקדוש חכם מל
 חי ב״ס הכל להבורא אששר איך (והלא
 שמסכל אך בגין») נראה להיוח החיים

 ב״ה להבורא סשגס לו ליקח אדם יכול
 ברואיו מכל אל לרצון חכמחו לו ולהוסין}

 להבורא סכמה מהשמש לו לקח ומחחילס
 ואח״כ אל מחכמח ידה מל והשיג ב״ס,

 מהבורא בוריו מל כבין ואח״כ מירח׳
 י״ל וזה וחכליח, סין> לחכמחו שאין ב״ס

 קדם. בני כל מחכמח שלמה חכמח וחרב
 סחכמוח מכל שלמה חכמח שנחרבה
 לחכמח חכמה לו לקח קדם בני מחכמח
 ומכל מצרים ומחכמח ב״ס הבורא

 השיג לא סמיקריח לחכמה אך הצדיקים,
 רחוקה והיא אמכמס אמרחי וזה כ״כ.

 ולמלך חמצא מאין כחכמה כי ממני,
 שמחל מלך כי לסחנסגכן, לו אששר אי
 ממני וזה מחול׳ כבודו אין כבודו מל

 יכול אחר לאדם משאיכ רחוקה׳ היא
 דבורו כאן מד מליונס חכמה גס להשיג

 כלכל. נקרא הצדיק יוס^ דסנס וי־נ ז״ל׳
 צרכי לממלס מביא הצדיק דהנס י״ל

כל וצרכי וחשוקיחיו וחשילוחיו ישראל
סמולס



זכרוז סלו
 לטילא שמהחא נוקבין במיין וסנה הפולם,
 יה׳ לה׳ ישראל כנסה השוקה שמטלה

 א׳. כללוה לטילא מההא כללוה טושה
 טושה השפט לההא ממילא שממשיך זמה

 וכנסה הקג״ה לההא ממילא שני כללוה
 כן. י״ל שלמה וכן כלכל; וזה ישראל,

 שלוס מושה המיד יה׳ לה׳ שמשהוקק
 לטילא, מההא הן פרצופין, הה׳ בכל
 חכמה והרב וזה לההא, ממילא והן

 טל לה׳ ומצפה שהשהוקק במה שלמה,
 וכן מהכל, מכמחו נהרבה ג׳׳כ מכמה

 חכמה יה׳ ה׳ מאח ששאל מצינו כמי
 והיא אחכמס אמרחי שאמר ומה בחלום,
 בטצמי אחכמה אמרחי סי׳ ממנו; רחוקה

 כ״א ממני רחוקה והיא לה׳ ייחל בלא
:לי קרובה היא יח׳ מה׳

 והטורים שמטו כמרשים כתיב ישטי׳
 מי י״ל לראוח/ הביטו

 דברי מלשמוט מרש טצמו מושה שהוא
 טובה, לשמוט יזכה בזס וכיוצא פה נבול

 טבירוח ממניני מסחכליס שאינם זהטורים
 מהראי׳, גבוה אפי׳ הם לראוח הביטו

למטה: מלמטלה הבמה כמו
 לרגלו יקראוהו צדק ממזרח המיר מי

 כחיב דהנה כו׳ גויס לפניו יתן
 דכנס כו׳> שמש שמי יראי לכם וזרמה
 והנורא הנכבד השה אח ליראה כחיב
 משמן שה טיב כחיב ופיד כו׳. הזה
 ומחאוס שרוצה מי הדבר ושורש טוב׳

 בפולס טוב שם ב״ס להבורא להיוח
 טוב אך שחסיס שמיס כבוד שיחרבס
 נמים ומס טוב מס י״ל וכן לישראל.

 מל הטוב כשמן יחד גס אמיס שבח
 פי׳ כו׳ אסרן זקן הזקן טל יורד הראש

ב  לצדיקים להיוח שבח נמים ומס מהטו
 שחהיה יח' לו ורטיס אחים שנקראים

מיי בני וסנה טוב. כל ובכללה ישיבה

זאת טיב'ם
 רמו בני שבח, בלשון נכללים ג״כ ומזוני

 שבח מיי ילירס, לשבח בראה חוסו לא
בטוה״ז הרבה שיחטכבו מכבה לשון

 שיהיו נמי ומזוני ימוהו, ולא שימיו
 אחים שבח וזה מיושבח, ארץ מיושבים

 צדיקים בין אמחה שחהיה יחד, גם
 חהיה ולא ח״ח/ קטגוריאבין חהיה שלא

יהיו טניוח או יסורין פי״ד האמדוח
מטלוח שיכירו במיניהם ושפלים נכנטים

אהבה ביניהם וחהיה טצמו טל אחד
נמה אסים שבח שהכי׳ כ״א וריטוח
טיב וזס אמרוה, יחד גס לב. והרחב
 טל יורד כראש טל הטיב כשמן ונטים
 ולא ה׳, יברכך כחיב דסנה כו׳, הזקן

 אין ב״ה הבורא הנה אך יברכך; ה׳
 כלל בקוצי, ולא באוח לא ודמיון המונה
 לבד ושמו הוא היה מולם שנברא וקידם

 ב״ה האציל ומחה ונטלם, באמדוח סכל
 טסה גם אמד, אמדוח וסכל שמו אח

 יה׳ מאחו סשפש טובר הגדול שמו דרך
 סיו״ד ובחוך יו״ד של לסהוצי מהמלה
 ומויו לויו וממנה ראשונה לה׳ ומהיוד

 וזה מטס, של לטולמוח סאמרונס לס״א
 הראש דסנס י״ל וזה ס׳, יברכך י״ל

מכמה. נקרא וכיוד יוד. של הקוצי נקרא
 לכל שורש והיא משיח, בחכמה כולם כי

 יוד פ״כ מאמרוח, במשרה הנבראים
 מכמה, קנס זה זקן וזה פשרה, כלול
 הקוצי הוא הראש טל הטיב כשמן וזה
 אסרן זקן היו״ד הזקן טל יורד יו״ד של

 iבבינה ומכס כמו ראשונה״ סס׳׳א הוא
 אסרן של ומוחין מכמה אהרן זקן והיא

 שיורד ב״ס הוי׳ של סוא״ו מל מרומז
 סי׳׳ג מדוחיו ט״פ משם אחרונה לס״א

 להשפיט שצריך המדס כפי או מדוחיו.
 שלו האור בשסט מרומז הטוב למולם,

משמת שמן טל וקאי מאיר שבשמן יח׳
קודש



זכררז
 סוב ין6 כי ססוב, כשמן פי׳ קודש׳

 לפניו רוס נמס ודאי זס אור סורס 'אלא
 כו׳ אמים שבס ונסים סוב סוא גן

 בפרס לישראל סוב אך שחסיס כדל
 חסידיו לכל ססלס שאמרנו וכמו לצדיקים,

 וזס קרובו מם ישראל לבני זס מי״ד
ע, משמן שם סיב  שם הוא זס כי ס
 לו יש לצדיקים בפרס לישראל סוב אם
 יוסר והוא בסולם סיג שם כביכול יס׳

 כשמן שכסיב (כגם סיב משמן טיב
 סלא שקולים״ ששניהם משמט הטוב
 סוב שמן וכן כו׳, חרמון כסל נמי כסיב
 טל הסיב כשמן משא״כ משמט ססוס
 וזה אפשר), משמט יוסר כו׳> הראש
 ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם חרמה

מיי בני של האור סי׳ כמו בכנפי׳,
טל צדקה בני טל הוא שמש ומזוני׳

 הסון! שלה ככיין! בכנסי׳ ומרפא מיי
 מסין) סטיקר הוא מיי כי מרפא, הוא

 י״ל וזה רפואה, הוא חיי של סשסטס
 שמשפיט הזרימה טי׳׳ד ממזרח, הטיר מי
 כדל ומזוני מיי בבני סנכצל שפט כל

 זה טי״ד ספיר כו׳. לכם וזרמה בפסוק
 טי׳׳ד י״ל נמי וכן מי. שנקראה כחשובה

 ממזרח סשפט בא החשיבה מי שסטיר
 שנקרא סמס״ד לרגלו יקראהו צדק גדל,
 טל שמושל פי׳ לרגלו. יקראהו צדק

 ריקם, מזר אין הלא מושה ומס מדס״ד,
 מדס״ד -לפני גוים לפניו יסן לזה אומר

 סמסיך אדם ואסן כמושכסוב גיים. יסן
 לקצין} יוכלו שלא יטשה סי׳ ירד, ומלכים

 יסבור ירדפם ממשלסם, שסמס ישראל סל
 לנגדו יקום לא שירדפם הגם שלום,

 אורכו אפי׳ שלום יטבור כ׳׳א טליו לקטרג
 בשלום: יסגור שם אפילו בא לא ברגליו
 ושסי בקר טגלס איש ימיה ההוא ב״ום

נק׳ האין טולם דהנה י״ל צאן,

הלו זאת ישעי׳
 כל נמסקין משם הנטלם ההוא יום

 מאין יש הוא הסמדשוס כל כי כדינין
 ולשם מאין יש מדשה בריאה כמו טושה.

 בזכוסא לא וזה לבא, יכיל קסרוג אין
 <מזוני מיי בני באים ומשם במזלא, אלא
 בקר טגלס איש ימי׳ ההוא ביום וזה

 חי' טל פגלח מיי, טל קאי צאן ושחי
חולים, ביקור לשזן בקר הגהמיס. הגין}
 פי״ד כי נפש, מיי צמי מרומז שבזה וי״ל
 יס' לו וסבטרה יס׳ אורו שבא נפש מיי

 טושס מאהבה שלימה בחשובה מוזר
 סגלח איש ימי׳ וזה זכיוח, מטבירוח

 ראשינס מבירה כי בסיירוח, מרומז בקר
 ימי׳ וזה שור. כחבניח טגל סכל שורש
 טונוס כי למייס, מהמוח יביא בקר טגלח
 שהנה פי׳ צאן, שחי וגם זכיוח, יטשו
 אח שמטשרוח טשחרוח נקראים הצאן

 קרוים סישראל פשיס נמי וכן בטליסן,
 שחי כו׳וזס צאני ואחן שכחוב כמו צאן
 בני וגס פושר, בכלל מזוני טל קאי צאן

: אדם כצאן להרבוח
'  יודיטנו טצחו ואיש רומה׳ אח חכן מ

 מפץ שסקב״ס החשובה פשוט י׳׳ל
 רוח אח חכן כידוט, מי נפראח שישובו

 כח לסיוח טלינו קדושה רוח שישרה ה׳,
 חשובה וסרסור קדושה החגברוח להמשיך

 יודיטנו טצסו ואיש סוטל טוד וגם
 איש שמים בכבוד הרוצה אדם שנטשה

 יודיטנו. פצחו לאיש, והייח וסזקח כסו
 כמו לסצחו, כדינו לסקב״ס שיודיט

 הגדול בטובו והקב״ס גוזרים כצדיקים
 שאומרים טצוח, שנוחנים כמי מקיים,

 ולזה יוסר חיים לזה טושר לזה ראוי כן
 נקרא מי טוד וי״ל בזה, וכיוצא שיוכנס
 זה הוא מי שכחוב כמו שונאים, סכנטח

 הכנטח בשביל מי וזה כו׳ הוא ואיזה
כדל, ס׳ רוח אח סיכן כוכבים, טובדי

כמו



זכרוז ר,לח
 נקמוח &ל ס׳ נקמוח &ל 3שכחו (כמו

:סוסיט)
 ס3קרו כי צדקה ומשו משסט שמרו

להגלוח״ וצדקחי וא3ל ישופחי
 שוס חהיס שלא שרואים צדוקים דיש י״ל
 שמרו אומר לזה כלל, ישראל טל דין

 די3טו טל כ״א דין א3ח שלא משפט
 צדהה וטשו כן לא חראו ואס גלולים,

 מטשס והיה 3שכחי כמו הדין, טל3ל
 שחשמרו זה טי״ד כי כו׳, שלום הצדקה
 מ״נ שיטורר וא3ל ישוטחי ה3קרו משפט

 וכהצדקה הישוטה להיוח בשורשינו
 צדקה ג״כ טמנו שיטשההקכ״ה מטוררי׳

 וזה כדאי׳ אנו אין אס הגס ויצילנו
 צדקה 6רודן 3כחי טוד להגלוח, וצדקחי

 ג״כ י״ל וככוד, צדקה רוייס ימצא ומסד
 טי״ד הדינין, 8רודן הוא אם כזה כדרך
 צדקה. שמנדר י״ל צדקה ורוסד, צדקה

 ימצא אל רוסד אכוה רוסד מטורר וגס
 הוא יח׳ רצונו טושה שהוא כיון רוייס
 כרו לו שחהיה כדי נצחיים חיים מוצא

 לפטול וגס כזה יח׳ רצונו יוחר לפפול
 מושר יח׳ בכורא לו ניחן כי צדקה,
 קאי וככוד צדקה חיים ימצא וי״ל וככוד.

 חיי כני כמזל כחלויס הדכריס ג׳ טל
 פטמים כמס נ׳׳ל כחכנו והנס ומזוני,

 לישראל מזל אין טל המגיד 3כר כשם
 מזל משם אין שהוא סנטלס מטולס
 חלויס שאינם ומזוני חיי ני3 הס לישראל

 אס גס כי כנ״ל, כמזלא כ״א זכוחא3
 להמשיכם אפשר כדאי אינס זכוח ט״פ

 (ט״כ המזל הוא האין מטולס לישראל
 וכמו חנס).3 מציאה כמו מציאוח לשון

 ולטיל מאין, יש חמצא׳ מאין החכמה
 כמזל החלויס שג׳ כחכחי אפשר נ״ל

 וזה ודטח, וכינה חכמה3 מרומזים
י־׳ל וזה כנ״ל, חמצא מאין והחכמה

זאתיש^ןד
 ממזל להמשיך להצדיק כח נוחן ״ה3שהק

 הו^ חיים ימצא וזה נתי, ומזוני מיי כני
 שיהים טושר פי׳ מזוני, הוא צדקה פשוט

 ונא* ני,3 הוא וד3וכ צדקה, לטשוח יכול
 שמצויש ופשוט 3א ד3יכ כן 3כחו ראי׳ לי

 :נמי) (והלמודים ניס3 סס אוחו לככד
 מין ככרמי לי דודי ככופר אשכול

 צדיקים יש דסנס י״ל גדי.
 כל3 לטהר וכאים יח׳ לס׳ שמייחלים

 נזדמן ואטפ״כ ומאודם ונפשם ס33ל
 סו^ ממאיס לסס נזדמן שלפטמיס להס
 ויכקשו שלימה ס3חשו3 ו3שישו כדי

 המחילה של האור ויטוררו כאמה ממילה
 ני3 להמשיך יש משם וגס למטה, טונוח

 הצריך סשפט כל שורש שהס ומזוני, מיי
 כי כזה, נכלל סכל כי וחשכח דוק לנו,

 כאשר ולגיך נפש לטנין הוא פרושס
 מח^ והנס יח׳. אל טזרח3 ככר נו3כח

 אוחיויז• הוא מוחל של וי״ו כלא טונוח
 אשכול י״ל וזה מזלא, גימט׳ הוא למס

 רדלי שאמרו כידוט שלו שהכל איש פרושו
 וצריו שרוצה ככופר אשכול וזה כן.

 לי־ דודי גורס ורא3ה לו שיכפר כפרס
 שטי״ד חי,3לטו הוא פי׳ גדי. טין כרמי3

 סאדס לוקח ככרם כמו ככרמי הוא זה
 מטין הוא טין ככרמי למשל הוא כן יין

 טין וכן המיס, טין אל כמו סשפט,
 סטליון מזל הוא גדי טין וזה הקורא,

 ואין כלל, שס אחוזים סרשטיס שאין
 כשמחגלס ס3אדר כי כלל להס מאיר

 גדי נקרא ט״כ ונכנטיס הס מחפמדיס
 גדי גד כמו מזל, לשון וגד שלי, מזל

 כראוי: נזכר ולא נשכח וסיוחר לא, וסניק
 כו׳ רגלי הדוס והארץ כסאי השמים

צדיק אדס צריך דהנה י׳׳ל
לנפס סן שפפוח מיני כל להמשיך
יראס והן ה,3חשו והרהורי יח׳ קדושחו

ה3ואה



זכרון
 בני גשמיוח מניני וכן סוב, ושכל ואהבה

 הפושה דיק5וה ולגון». לנסש ומזוני מיי
 יח׳׳ בו דבוק הוא כי פמו הקב״ה כן

 שחהיה כדי ופוד במדוחיו שדבק פי״ד
 מאמו ה׳ שספ להמשיך יוחר כח לו

 להשסיפ, יח׳ רצונו לספול כס לו ויש
 רומני שספ שממשיך מי השמים י״ל וזה

 מי והארץ כסאי הוא בשמים שמרומז
 גשמי, שפפ גם להמשיך השכל לו שיש

 למסה יומר השכינה ממשיך רגלי הדום
 להשיג האדם צריך כי השמים י״ל ופוד

שוב לפיין חמיד׳ יח׳ אל מרוממוח
 שפי' וכמו במפשיו« ולפשפש שפלומו
 רומניוח פניני בשמים ממפל, בשמים

 מפלה לפלוח ממפל שחהיה כדי חפיין
 פצמו שפלוח הוא הארץ ופל מפלה,

 סהיה שלא מחמה הארץ מן שבא יפיין
 אסקופה (כמו בפצמו להיוח גאוה לך

 השמים י״ל וזה בדפחו, שפל הנדרסח)
 זה פי״ד כסאי, יס׳ אל רוממוח לפיין

 הדום שמפיין פצמו שפלוח כנ״ל והארץ
 פי׳ כר. לי חבנו אשר ביח איזה רגלי*
 כ״כ כצדיק אצל יח׳ קדושחו חהיה
 חבנו אשר ביח איזה יח׳ שאומר בגילוי

 כר. ביח איזה פוד פחה (ונ״ל כו׳. לי
 אומר לזה לו, מסייפין ליפהר הבא כי

 שחשיגו רוממוחו ולהשיג להבין יוחר חזכו
 שאי שחשיג לי, חבנו אשר ביח איזה

 כמו כבודי, שהכל ביח לי לבנוח אפשר
 ושמי השמים הנה המפ״ה שלמה שאמר

 חשיגו הביח, כי ואן! יכלכלוך לא השמים
 ובפנין כן, מרוממוחי בפצמכם אחם גם

 חשיגו ג״כ ממבוננים שאחם שפלוחכם
 מנוסחי מקום ואיזה אומר לזה יוחר,
 נסח לפפול ופונג מנוסה ממנו לי שיש

:הכל) מקבל במסדו כ״א יח׳ לו רוס

זאת ישעי׳
ה מ  ציון יסד ה׳ כי גוי מלאכי יפנו ו

 הנה כי פמו. פניי ימסו ובה
 כר. רומוח מלאכיו פושה פסוק פירשנו

 בשני הקב״ה אח לפבוד צריך דהצדיק
 ללמוד יחברך בו להחדבק אמד פנינים
 ב״ה הבורא פבודח ושאר לשמה חורה
 שפע להמשיך וגם שצריך, מה פל ולשוב

 פל דין שום חהיה שלא לראוח לפולם
 הצדיקים נקראים זה ובפנין יחי, בניו

 שלימוחו שפושה שלימוח לשון מלאכים
 בנביאים שמצינו כמו לברואיו להסיב יח׳

 פל רממים לבקש לו שהיה גדול ומכהן
צבאוח, ה׳ מלאך נקראים וגם דורו,

 כי ונפלאוח, נסים פופליס זה פי״ד כי
 ורואים הוא מסד מפץ כי אחם ס׳

 אליו ומחקרבים יח׳ גדולחו ספולם
 ה' מלאך וזה יח׳. צבאוחיו ונחרבה

 ומנצס ונפלאוח נסים באים ומשם צבאוס
 מסדו לה׳ יודו ופי״ד סרשפים אח

 לבין בינו יח׳ רצינו שמושה מה ובנידון
 מלאכיו פושה וזה יח׳, משרחו נקרא קונו

 ומס י״ל וזה לוהש, אש משרחיו רומוח
ה׳ כי קדוש, גיי פי׳ גוי. מלאכי יפנו
סד פי׳ ציון, אצלו בנס לשון ציון יסד  מי

 אפילר פמו פניי ימסו ובה אוחוח, לשום
 מובים נפשיס בדפח פניים סם אשר

:זאח פי״ד
ויאדיר. חורה יגדיל צדקו למפן מפץ ה׳

 ידרים לסמכים הרוצה פרשנו דסנה
 לימכם הרוצה קאמר ולא יצפין, ולהפשיר

 להחפשר הרוצה קאמר ולא לסחמכם, או
 לססכיס הרוצה הכוונה אלא ליפשר, או

 היא יראה לסם להיוח* ספולם אח
 שלאי הטולם אח להפשיר וכן מכמה,
סקב״ה, דפח מל סמפביר פניוח לסיוח

הוא, מסד מפץ השי״ח דהנס י״ל וזה
ורוצה



זכררז
מפץ ה׳ ו?ה רשטיס׳ של בסשיגהן ^רוצה
בשר כל מם צדקוח שמושה צדקו, לממן
 הוא חורה יגדיל הצדיק להיוח מפז ט״כ

 המולם אח לססשיר יאדיר וגס להחכים׳
:לברואיו יח׳ שימיב כי'

מפל סובלו יסיר ההוא ביום והי׳
ומובל ציארך ממל וטול שכמך

 והיה כחיב דסנה י״ל שמן׳ מפני פיל
 ולא יום לא לה׳ יודמ הוא אמד יום

 ימיך ירבו בי כי כחיב דהנה כו', לילה
 ויהי מרב ויהי כמו בימים ובא הו׳

 מרב נקרא יראה כן אמד, יום בוקר
 בכל כן אמד׳ יום הכג ביקר והאהבה

 מחפבד ויראה אהבה לאדם שיש מח
 בימים, ובא ימיך ירבו בי וזה יום,
 שבא מזה, מליונה ייחר מדרגה ויש

 אז ואינו הגשמיוח, לההפשמיח האדם
 בהחסשמיח כ״א אכבה או יראה במדרגה
 אהבה בימד חרווייהו בו יש מסחמא

 שבא (וגס בו. ניכר שאינו כ״א ויראה
 ומחכמה אין למדרגה פליונה חשובה טי״ד

 אין. מדרגה שהוא כאין) שהוא שמשיג
 כי לבד, לס׳ יודט הוא אמד יום וזה
 יום הנקרא ויראה האהבה אהידט לא זה

 הוא לה׳ כ״א *לילה ולא יום לא וזה
 בזמן ק־וב מרב, למה זה סי״ד כודט

 נק׳ זה וסנה לישראל׳ אור יהיה כגאולה
 נודט לא כי נסחר, לשין ההוא יום

 לבא אפשר זה האין שנשיג זה מי׳׳ד
 מי׳׳ד מכמס, וטי״ד כנ׳׳ל חשובה מי״ד

 שכס לשון שכמך מפל סובלו יסיר זה
 ממו הי המלק פי׳ אמיך. מל אמד
 משא מורח והסבלוח המניפה מזה יסיר

 הוא צוארך מטל פלו יסור וגס היצס״ר.
 סי׳ שמן, מפני טיל ומובל הבה״מ סביח
 הוא היראה ממולם למלוח פי׳ טול ימיבל

לחכמה נשיג כ״א שמים מלכוח מול

זאת ישעי׳
 הארץ ומלאה שרחוב וכמו בשמן, המרומז

:ה׳ אח דמה
 לרחוק שלום שלום שסחיס ניב בורא

 י״ל ורפאחיו, ה׳ אמר ולקרוב
 ררוממוחו האדם שמשיג מדרגה יש דהנס

 ואינו לו, נודטים מסרונוחיו וגם יח׳
 פחימה מדרגה ויש למיב׳ טצמו מחזיק
 אינו כי למוב טצמו שמחזיק סימנו,

 אטס״כ מוב אינו שזה והגם כ״כ, משיג
 לו יש הנ״ל הצדיק אח אוהב הוא אס

 שחורחו גרוט מדרגה ג״כ ויש פוס״ב,
 זה גס ולחוץ סשפס מן כס וחפלוחיו

 טס שליס לו יש אם לחטס״ב לבוא יכול
 כי וחורחו, שלו טבדוח ומקיבל צדיקים

 אח מין מצא כי אוחו, ממלים כצדיקים
 צדיקים וחסלח חורח כי ונימר. מינו
 לו יש אס זה, של אח גם מפלים הס

 וממך מל פרשנו וכן כצדיקים טס שלום
 ט״כ אמד, כללוס הם אם צדיקים, כולם

 ומ״ט חורה לי שיש כגם רבנן המבזה
 שהוא כיון טה״ב חלק לו שאין משמט
 אהבה לו אין ודאי כצדיקים אח מבזה

 כ״א כראוי אינם שלו ומ״מ יח׳, לו
 סח״ח מבזה סוס לא ואי ולחוץ מהשפה

 אס משא״כ כנ״ל שלו אח ממלים היו
 של חורחו איחא וכן כנ״ל, אוחם מבזה
 אטפ״כ ולחוץ, מהשפה אלא אינו דואג
 סולק סוס לא אי טס״ב, לסיי בא סיס
 ניב בורא ל י׳ וזה סמט׳׳ה, דוד מל

הוא כניב אם גס סי׳ שלום, שפחיס
 כקב״ס לבד ולחוץ מהשפה וחסלס סחורה

 לסיוח חדשה בריאה כמו אוחם בורא
 לשלום כראוים מם שלום לו יש אם טיב

 ה׳ אמר שלים אי; כי צדיקים, דהיינו
 לו שנראה למי לרחוק, שלום לרשמים.

 טליונס, המדרגה כנ״ל רסוק שהוא
ס, אמר קרוב, שהוא לו שנראה ולקרוב

ורפאחיו



זכררז
 קאי כי שלום, לו יש ם6 ורפאמיו,

 אמור לכן י״ל וזה וכנ״ל״ המקרא אראש
 לכן סי׳ שלום, בריסי אס לו נוסן הנני
 בנוס כן כמו בשיניו צדיק שהוא למי

 אמור כן שהוא למי סי׳ דוברוח״ צלסמד
 יהי׳ אס שלום בריסי אס לו נוסן הנני

 השלה שאסה הגס (סי׳ שמך, שלום לו
 בריס הנקרא ומצומיו סורסו אס

 לו החזיר אשס־׳כ ובמצוסיך. בסורסך
ודו״ק): וכנ״ל

ה י״ל אורך. בא כי אורי ר!ומי הנ ו
 ליחנק סרצה אס של פרשנו

 המידוס בסיקון כי גדול, באילן היסלה
 לו שבא אדם והנה שוביס מששיס בא

 שלא חשש יש לדידי׳ אפילו סאווס שוד
 יניח אס ואפשר לחשא. זה שי״ד יבא
 חרש שד שבירה גורמה זו שבירה זה

 וההקנה בחנק, שהוא לא׳׳א לבא אפשר
 לפשול כ״א רוצה שאינו לזכור לזה

 חאוה הוא זה כי ויזכור יסברך׳ רצונו
 ראוי האהבה ובטבש ומאוסה גרוש

 כל שורש הוא כי יח׳ אומו לאהוב
 הוא החאוה של חשנוג והנראה האהבוס,

 מושב בזה ניציז יש החסד משורש
 טוב וזה הכל, שורש יס׳ אוחו לאהוב
 ולמבין והאמה החסד להמפין ומושיל

יח׳ רצונו לששוח הרצון והמרה ידוש
 כי ומ׳׳ט המדוח חיקון של שירש הוא

 קטן אילן נקרא מ״ט בא מהמדוח
 שמבין בא טיב להיוס שחפץ ומהרצון
 טוב להיוח מדומיו להישיר וידש בחכממו

 אילן נקרא הכל כולל טוב הרצין נמצא
 אורך בא כי אורי קומי וזה וארוך, גדול
 וכן לשולס, מאיר זה שי״ד אריכוס לשין

 לקוט סרושו הוא אורי כי נציצוח, משלה
;זרח שליך ה׳ וכבוד

זאת ישעי׳
 ישראל ופרח יצ־*ן ישקב ישרש הבאים

 דהנס סנובה. סבל פני ומלאו
 שלא לראוס האדם צריך סכל קודס
 שלא סגשמיוח אחר לימשך שלא יחטא

 בדבקוס הכל ויהיה לחטא זה שי״ד יבא
 הס בשקב להיוס שקב י׳ ישקב וזה

 והקדושה ס צמצ הוא בהס יו״ד הגשמיוח
 פחוס שבקדושה דבר אין כי יו״ד, נקרא
 כמו בהחמדה, ללמוד נמי וי״ל מירד׳
אוהליס, יושב חס איש וישקב שכחוב
 ולטיין יח׳. בו להחדבק יראה ואמ״כ

 ורוממוהו ובטובומיו יח׳ בגדלומו ולהחבונן
להשולס. שסש להמשיך זה של ונוסן}

 רשויז אל הבאיס פי׳ הבאיס י״ל וזה
ביאה. הנקרא הקדושה הוא היחיד,
 ישקב נשרש להיוח צריך יטקב ישרש
כנ״ל. ישראל ופרח יציץ אח״כ כנ״ל,

 פני ומלאו ואח״כ הדבקוח, היא ישראל
 ישראל בני שמוה ואלה וזה סנובה, חבל

 באים נקראיס שיהיו מצרימה, הגאיס
 הנמשכיס ובניו כנ״ל יסקב יוצאים ולא

 כנ״ל:ד שפש ולהמשיך ישראל דהיינו ממנו
 מקום מראשין מרום כבוד כסא ירמי׳

 יד כסיב דהנה מקדשנו.
 נשבש רז״ל מאמר ידוש יה, כס של

 והכסא שלס השס יהיה שלא הקב״ה
 והנס שמלק, של זרשו שימחה שד שלס
 אס להביא הבורא רוצה היה אס ודאי

כבר, זה שושה היה צשר שי״ד כגאולה
 בלא אפשר אי הסן£־אס יודס הוא כי
 רוצה הוא אך הגלום, האריך למה זה

 שי׳׳ד לא הגאולה יבא אריכוח ששי׳׳ד
 הו* ג׳׳כ שבגין£ הנשמוח משוס ואי צשר,

 שפי׳ וכמו מאוד, ונרבה שנפרה אפשר
 כו׳ לאלן£ יהיה הקטן פסוק של האריז״ל
 שי״ד לא הגאולה מהי׳ אס והנה כידוש.

כסמן קשה סלך שי״ד ולא דוחק
הוא



מב זבררז ר
 אין מלילה ודאי כי שמיס כבוד הוא

 מלילה, צמר שוס לבניו להיום כבודו
 קשה מלך יטמיד רז״ל שאמרו והגס

 מן לייאש שלא כן שאמרו י״ל כהמן׳
 הדבר אין קודס שאמרו טל הרממיס

 שהלוי כיון כן אמרו בהשיבה, אלא מלוי
 אמרו ׳כ ט ישובר לא דלמא ׳בהמהוניס.

 כל אמ״כ שיקויס כדי קשה מלך יטמיד
 שלא אפשר שאי והנממוה׳ הבממוה

 מייס, אלקיס דברי הס כי ׳יקיימו,
 ריקס ישוב שלא מפיו י.א אשר ודבריו

 שסהינ ב״ה שראה ברור הנראה אך כו׳.
 ט״כ כראוי, שישובו כ״א צטר, טי״ד לא הגאולה
 למלך מוכרמ היה אס הקץ אה האריך
 הגלום האריך ולמה יה׳׳ ידט הלא קשה,
 בזוהר איהא והנה הוא׳ מסד מפץ הלא

 י״ל וזה הגאולה׳ ההי׳ ההפלה כזכוה
 לא כבוד שלס. הכסא להיום כביד כסא
 מראשון, מרוס יהי׳ וגס לנו׳ צטר טי״ד

 קודס סיס מאשר במטלה יוהר הסי׳ כי
 שטבוד הסי׳ הלא כי טמלק מלממה

 וזה מפל, מצריס ויציאה טיקר גליוה
 יה׳ קדושהו הוא מקוס טי״ד יסיס

 הוא טושיס שאנו מקדשנו, מקיס הנקרא
הפלס: מקיס מטט מקדש

ם זכריה ו י  ושמו אמד ס׳ יהיה ההוא ב
 האדס צריך דהנס אמד,

 הוא וזה סדינין, כל להמהיק לראוה
 וכמו בצדקה, לסטול יכול וזה יה׳׳ רצינו

 סרוק׳ בצדקה לשיןמסרון וממאך שכהוב
 הוא שלוס הצדקה מטשס והיה וכן

 שגורס שלימוה, לשון נמי וי״ל פשוט,
 טל שבשלוס וסויו סרממיס׳ בשס שלימוה
 סרממיס טל ניסף מיב שאט נמי שגורס
 מפלס מטלה טולה הצדקה וסנה ושלס,
 מזוני במקוס היא כי סנסהר׳ לטולס

ההוא׳ ביוס י״ל וזה ממזלא, שהוא לטני

ת ירמי' א ז
 יוס אור שנקרא והורס מצוה הוא יום

 טולם טל ההוא יוס ונקרא צדקה ומכ״ש
 ומטוררה, טולה ויוהר שס שטד המזל,

 שלס לשון אמד ס׳ יהיה ההוא ביוס וזה
 שלס, שפרושו אמד המשכן והיה כמו
שפט גורם כי אמד פשוט נמי וכן

ומיו׳׳ד יה׳ שמו של ליו״ד מהמקור
 כל טל לס״א ומוי״ו לוי׳׳ו וממנה לה׳׳א

 להיוה אהד ושמו אמד ס׳ וזה ישראל
 טליון בטולס הגדול שמו מהגדל נמי

הגדול: בטובו
 אדמה טל מלקו יהודה אה ס׳ ונחל

בירושלים, טוד ובמר הקודש
 כו׳, ידריס לסמכיס דהרוצס סנ״ל לפי

 ינמיל הצדיק אה פי׳ יהודה. אה ס׳ ונמל
 ומפרש ישראל׳ כנסה סם מלקו ס׳

 הקודש אדמה טל ואומר מס וטי״ד סאיך
 ודאי גשמי שסט הצדיק לסס שימשיך

 וזה בו׳ יש קדושה מלמטלס שנמשך מס
 ובמר טס׳ כסו ואס הקודש׳ אדמה טל

 הוססוה טוד הצדיק. במר אס סי׳ טוד
 פי׳ בירושלים לראוה צריך טושר הוא

 כנ״ל לבד לש״ש להיום שלס ביראה
:יצפין בלסטשיר

 דסנס כוי׳ כצמר שלג הנותן הסלים
 רממים בקש דוד איהא

 כו׳. שלג וברד אש זאה לארץ והורידן
 ו״ל כן יהממס כבשי ומגז כהיב וסנה
 לממס׳ כצמר שלג סנוהן זה טל שבמ
 כדי לממס שבאים סהוטלה מס וסנה
 אוהס ליקמ יכולים סהמהוניס שיהיו

 נהן והארץ שכהוב כמו שיצטרך מה בכל
 כמו ארץ, פניני כל ודאי אדס, לבני
 לאמר כאן שאמרו הסירוס טל שפי׳

 ליסנוח כצמר׳ שלג הנוהן וזה ברכה,
 הפקר יפזר, כאפר כפור אדם בני מסס
יצא מי מבטן י״ל וכן אפר, כמו לאדם

סקרמ



זכרוז
 שנקרא כמו דיק5ה נקרא מי כי הקרח״

cr שחשוב משום סטמים כמה שפרשנו 
 בוקע וחסצוחיו הטולמוח בכל וסטון

 ומחקיימס גזירה גיור היא וגס הרקיטיס
 ברוך המקום גזירה לבטל יכול והוא
 וטונים הוא מי טליו שואלים וכולם הוא!

 מבטן וזה זה, וכן מי נקרא ט״כ הוא זה
 כשהצדיק הקרח יצא הצדיק הוא מי

 טוב הוא כי בטולם, קרח שיהיה חסץ
 שהוא טל/ י״ל טולם בני כל להחגבר

 שמטחי וט״כ גבורה, נקראה צטון מרוח
 נשבה שלא כדאיהא מרטא, צטון שרוח
 איהא והנה מלו, לא צסוניה רוח להם
 אסי׳ הכל טל קאי יטשה יראיו ׳רצון

 אסילו כאן כי׳א ונטלאוח נסים לטשוה
 כ״א יראיו רצון אל הדבר בא שלא

 יהיה אם טוב שהיה כן ומושב שנראה
 בהוך הוא שטדיין מי מבטן וזה -קרח

 סוטל אל מכח המחשבה לא הצדיק
 הורידן זה משום כי הקרח יצא כן שירצה

ם: לבני נהן להיוה למטה אד
 שזוכר כסי י״ל כו׳, בציון ה׳ בחר כי

 לסגוס שלא לשמור דהנה טהה, אני
 כל קיים כאלו גדיל כלל הוא -בריח

 ט״כ ההורה, כל לקיים ומוטיל סחורה
 בשיהשר דנסיבנא כו׳ דטדיסנא האי אמר
 הוא בציון ה׳ במר כי י״ל וזה כר.

 לך הציבי כמו רושם. לשון מילה •בריח
 מוחם טל סי׳ ציוי. אצלו ובנס ציונים.

 לו. למושב אוה צסגום. שלא קידש בריח
 בראה חוהו לא כמו חולדוה להטמיד סי׳

נשכח: המומר יצרה. לשבח
 סקב״ס סשיט י״ל צדיקים, אל ה׳ ־עיני

 שמשגיח צדיקים אל השגמחו נוחן
 לפטמים להם שאירט ומה בצרכם, חמיד
 ואזניו הוא רממים שמבקשים צטר שום
ואפשר לחסילחן, ממאיה כי שוטחם, ^ל

המג זאת תהלים
 טיני י״ל וטוד בש״ק, זאח אמרמי לא
 להטיב טליהם שמשגיח צדיקים. אל ה׳

 אטפ״כ רצונם ולטשוח אומם ולהציל לכם
 אלשיך בר״מ שאיחא שוטחם אל ואזכיו
 אטס״כ לו נמח לבו מאוח טל סי׳ ששמט
 מי כמו סלה, מנטה בל שסמיו וארשה
 הגם לו צריך והוא האדם אח שאוהב
 מניח לו ליחן מאוד ורוצה מפצו שמבין
 דבריו סליו טרבים כי ממנו, לשאול אוחו
זה, בשביל בצטר אומו מניח אינו ודאי
דבריו חביבים שאינו במי להיסך וכן

 לו, יאמר שלא כדי חיכף לו נוחן טליו
ב׳ (מסר שמבקש גם נומן אינו ולסטמים

 לחלק ויש הוא לסטמים כ״א פניו מיבוח)
ה׳ י״ל וטוד כדל. כו׳ ה׳ טיני י״ל וזה
 ראיוח טיביס טינים להצדיקים נומן יח׳

מלילה ולהיפוך רחמיו שישיגו רומניוח
 ואזניו וזה סדור, טל רחמים לבקש כדי
 שוטח אל הצדיקים טי״ד שוטחם אל

 יטשס יראיו רצון שפירשנו וכמו ישראל,
 ישמט סטולם של שוטחם אח זה וטי״ד

 לו יש נמי כצדיק כי ויושיטם, יח׳ ה׳
 לראוס יכול אינו מסד מפץ יח׳ מדומיו

הדור״ טל רחמים ומבקש ישראל צפר
 לשון המיס טין לשון טיני י״ל וטוד

 יכולים שיהיו צדיקים אל ס׳ של מטינוח
 ואח זה וטי׳׳ד לסטולס שפט כל להמשיך

ויושיטם: ישמט שוטחם
 ממוה לכאורה כו׳ כצדקי ה׳ יגמי*ני

 ברכוה בגמרא ואימא כן, לומר
 אוסר וכאן כר מסיד לנפשו קרא מי ודוד

 דרכי שמרחי כי טוד וכן מקשה, ולא כן
 מם פד כר לנגדי משפטיו כל כי כר ה׳

 ונראה כלל, מובן אינו כו׳ מהמסד מסיד
 בשם ששמטחי כמו משדי בטזר האמה

 טוב לאוי׳׳ט. שיחי׳ מזלאטשוב המגיד הרב
הוא פי׳ כדבריך, ה׳ טבדך טס משיח

יצ״ו



זכרוז המד
 כקב״ה לולי כי טמי, סוב טשיס אסס יצ״ו,
 שאסה בשביל סי׳ ה׳ לו, יכול לא טזרו

 כאלו טמי גומל אסה כדבריך רשמן, ה׳
 בטצמי ואני ציווני שאסה דבריך רק סיס

 כצדקי ס׳ יגמלני י״ל וזה הכל, סשיסי
 כבור טזרך בלא לבד צדקי היה פאילו

 כי לי טוזר הייס אסה ובאמס כו׳. ידי
 הכל זה רשטסי ולא ה׳ דרכי שמרסי

 היו לנגדי משססיו כל כי מאלקי, היה
 בהם שיש משסשים אסי׳ לי, מהנגדים

 אסילו ממני אסיר לא ומקוחיו מטם,
 יה׳. טזרחו היה ודאי סטם בלא שהם

 מה היה טמו סי׳ טמו חמים ואהיה
 כצדקי לי ה׳ וישב בטזרסו חמים שאהיה

 נזסיד טם ידי כבור צדקי היה כאלו
 סי׳ טסו נזסידוח טושה אחה סחנזסד,
 כו׳. חמים גבר טם וכן הוא, בטזרהך

 משגיא שכחוב כמו כן. י״ל נמי טקש וטם
 טי״ד כי השירה, מטין נמי זה הוה לגוים
 מלנזמוח: לנצח להם יכול היה זה

 קאי י״ל כו׳. צדיקים וגילו בה׳ שמחו
 כחיב (כי ומזוני חיי בני טל

 יברך אוסרים שמטסי יברך) זנרנו ה׳
 ה״א יו״ד ואשה איש כי בני. הוא ה׳

 מישראל אדם לכל שצריך ובח ובן ביניהם
 כגם ה״א בוא׳׳ו מרומז סם לו לסיוח

 הכל ובנוח בניס הרבה לאדם יש אס
 להיוח וגילו בה׳ שמחו וזה בו״ס. נכנג
 ושיהיו בניס. לכס להיוח שלם הוי׳ השם

 צדיק אבי יגיל גיל שכחוב וכמו צדיקים.
 שיוגמר בניס טל סשוס הוא שמחו ווה

 וגילו בס׳ וזה כנ״ל, ב״ה הוי׳ שם בכם
 גילה שמחה טל נוסך לכס חסיס צדיקים

 קאי לבד וגילו י״ל וטוד צדיקים. שיהיו
 גיל שכחוב וכמו צדיקים שיהיו זה סל

 ומי וגילו. בה׳ שמחו וזה צדיק, אבי יגיל
יוחר הראשון ואך צדיקים, זה סוטל

זאת תהלים
 כי לב. ישרי כל והרנינו בסלשין. מדויק
 גם אומר וטחס בני. רק כחיב לא טדיין
וכסו חיי. חמשיכו והרנינו וזה בחיי.

 דברו ישלח ברפואה ק״ז במזמור שכחיב
 ואמר כו׳. מסדו לה׳ יודו כו׳. וירסאס

 מטשיו ויססרו חודה זבחי ויזבחו אח״כ
 יסטל ומי להמשיך והרנינו י״ל וזה ברנה.

 ורוצים סוב לב לכס שיש לב ישרי כל
 נמי הוא ממילא וגס ישראל בסונח
מזוני. יהיב חיי דיסיב מאן כי מזוני.
כוכביס. בטובדי נקמה חסטילו י״ל וטוד
 באבוד שאיחא כמו רנה הוא ג״כ וזה

 דכחיב י״ל טוד וסרניני. וזה רנה רשטיס
 בחשובה החוזר דהנה כו׳. לחודה מזמור

 לשון ירוחם וטוזב ומודה כחיב ומחודה
 ממילא אוחו אוהב סקב״ה כי רבנן. רחים

 סקב״ה כי יח׳ לו אכבה ג״כ לו בא
 ומחבש לב לשבורי רוסא הוא כי משמחו

 שהוא למי לחודה מזמיר וזה לפצבוחס,
 מזמור לזמר הקודש רוח בא מחידה
 סי׳ סאיז כל לה׳ הריטו וקאמר לסניו.
 הארך כל שכס כוכבים טובדי אח נשבר

 משא״כ ארציוה. כ״א יודטיס שאינם
 שסס סצוח. מלאים שבנו ריקניח ישראל

יח׳. ה׳ טמנו דבר השמים שמן שמיימיוח
 ס׳. כבוד בשביל סי׳ לה׳ הריטו וזה

 וסי׳ אלקיס. בני כל וירימו שכחוב וכמו
 בשבס חרוטס וכן כבירה, נשין בזוהר
 טל סי׳ בשמחה. כ׳ אח טבדו ברזל.
 בואו לזמר דבקוח לו שבא לחודה מזמור
 אבוד של ורנה בשממה ברננה. לסניו

 וגילו בס׳ שממו י״ל וזה כו׳. רשטיס
 שאי׳ כמו בחשובה. השבים הם צדיקים
 צדיק שהוא ט״מ האשה אח המקדש

 חוששין גמור רשט הוא אסילו ר גס
 וגילו ביראה ס׳ אח טבדו כנ״ל. לקדושיו
בשונאים נקמוח ו חרא סי׳ י״ל ברטדס.

חהיה



תהל' זכרון
 טל שסראו מסרפדה גיל לכס הסיס

: כוכבים הטובדי
 טדיטא טגוה אם דיטוס ב׳ אימא הנה

 טנוה טקב שכמוב כמו מכלהו.
 לגשר אומי ה׳ משח יטן וכסיב ה׳. יראס
 לבשר כ״א כסיב לא חסידים לבשר טנוים
 טנמס ר׳ של במשנה אימא וטטס טנוה.

 וטנוה טנוס. לידי מביא קדושה יאיר בן
 הוא דבאמס י״ל חטא. יראס לידי מביאה

 כי סמלה. במחשבה מטשה סין£ כמו
 הוא יסברך ה׳ אס לטבוד הרוצה האדם

 לההנכג שרוצה חטא יראס בראשונה
 הוא וזה לפניו. יחטא שלא יס׳ כרצונו

 שלימה במשובה שב ט״כ כי אצלי. הטיקר
 טל ומממרט הקודש אל לגשס ורוצה
 הבורא אס שהכטיס טל מאוד ובוש הטבר
 לו בא ממילא יס׳ בו במושבו כי ב״ה.
 ואמ״כ וטנוה והכנטה יס׳ מלפניו בושה
 ממלבשח והיראה לכיראה. בא ממנה

 ממנהג לטנוה קודם הי׳ אם כי בטנוה.
 ראוי כן ואין טניה בלא היה ביראה

 טנוה יומר משיג ואמ״כ כ;. בא ט״כ
 בכל אליו בהמקרבו שמשיג אל מרוממוס

 של הפגם גידל יומר ומשיג יומר. טפס
 ונפשה טונוס, יומר ומתמרמר טונוחיו

 וגומר ויוסר יומר גטיניו ושפל נכנט
 ומלובש יומר ה׳ ביראה וממנהג בדטחו
 מוזר טוד והנס הנ״ל. השניה בטנוה
 בכל יומר טליונס במטלה הכל מלילה
 יראה טל סימן הוא במנוה והנה פטם.

 וטנוה הכנטה לו בא ה׳ יראה טי״ד כי
א אינו וכן כנ״ל.  יש משא״כ בטנוה חט
 אומה גס לו להיוח לבד לפנים טניו

 המטלוס כל לו שיש לו שנראה מטלה
 שישבמו מטלה אומה גם לו שחהיה ורוצה
 בזה לטניו. אומו ויחזיקו זה. טל אומו

יהודה ר׳ י״ל וזה יראה. סימן בו אין

ממהזאת
 יהודה ר׳ כי סימנים. בהם נומן היה
 אהבה בא מיראה כי ואהבה. היראה הוא

 גימט' אהבה וב״ט אהבה טליו ומטורר
 קאי והד׳ שביהודה. ב״ה הוי׳ כמנין כ״ו
 הוא כי לאהבה שמביאה היראה טל

 בר. מרומזה דלס הוא ושטר לה׳. השטר
 במשובה מוזר היראה שטי״ד י״ל וכן

 סימנים נוסן היה הודאה. לשון וממודה
 לפניות ולא באמת שהם הנ״ל בהטנווס

 י״ל נמי דצ״ך שאמר ומה כו׳. אמרות
 נקמות לפטול כן שמתנהג מי יכול כי

 טיקר הוא היראה והנה כוכבים. בטובדי
 הכנטס לו נזדמן זה וטי״ד ממשבמו.

 היראה ואמ״כ היראה♦ של בסימנים וטנוה
 הוס לה קודם וטנוה בטנוה. מתלבשת

 והיראה ד״ל. הגדולה אמומה אם כמו
 וזה קודם מגמתו טיקר כי הביס טקרס

 טשמה לראשה טטרה יראה שטשמה מה
 התלבשות בלא כי לסולימה טקב טנוה
 היא וסטנוה כראוי. היראה אין טנוה

 כבר כי לר. טקב והוא לראשה. טטרה
 שמטון ר׳ י״ל וזס קידם היא לו היה

 כמר חורה כמר כס כמרים שלשה אומר
א כהונה  מלכות וכמר מסידוח. י״ל ה
 ממילא בו ומושל יצרו טל הממגבר פשיט

 טולה סוב שם וכמר כנ״ל, מירוח י״ל
 הכבוד מן הבורח כי מנוס. היא גביהן טל

 לשם זוכה טנוה הוא אמריו רודן£ ככבוד
 להיות בס שימלבשו גביהן טל טולה טוב

 לכתר בא מיראה כי לטטרס. טסרה
ומלכות: וכהונה מורס

 דהנה כו׳. אלקי׳ מנין! נדביח גשם
 וכמו גשמים. גבורות נקרא

 לטלמא דצריכי לאו אי מ״ד מד שאמר
 לרחמים צריכים ואס להו מבטל הוה

 לשרשם הדינין את מטלה מפץ כשהבורא
נאצלו הס בשורשם כי נממקין וממילא

רק



תה זכרו] כמר
 ל3לק יכולים שנסי׳ להמסדים לסומלס רק

 הדינין שורש וזה הצימצום. הי׳ אוסם
 וסם6 וכשממליס למינה. רק הם ושם
 אומר ואינו נמסקין ממילא שם סד

 שאין מינסיא שלא נמסקין כ״א ננסלין
 או .3מו הוא ה3אדר כ״א כלל רס ר3ד

 נקם. ונמזה הרשמים טל א3 שהדין
 שהוא פרנסה מהדין נטשה ולפטמים

 לצירך הוא שהדין כמו גי הדין׳ משורש
 הצימצוס הי׳ המסדים ל3לק יכולים שנהיה

 הוא. מסד שמפץ המסדים הוא זהטיקר
 שמיס ודס3ט צורך הוא ומושר פרנסה כן

 וזה ״ה.3 ורא3ה ודס3מ הוא והמיקר
 רכה3 רצון גשמי הוא וח3נד גשם י״ל

 מסלה אלקים סניןז סי״ד א3 זה ונדנה.
 נמלחך זה טי״ד כנ״ל. לשורשו הדין אס

 מסנרכס הארץ נמלסך כיננס אסה ונלאה
 ונמסק: נסקן הדין טי״ד נלאה שהוא מה וכן

ם י  ה׳ דרכי ידוט דפנה כו׳. דרכך ב
 אך ולהטיכ. מסד לגמול הוא

 טי״ד רמה ימשך לא לאשר הוא ההטנה
 לטונדיכוכנים משא״כ לישראל דהיינו זה.

 לטיקר רמה נמשך הי׳ דא״כ כן. אינו
 ומנייהי כפסיק פרשנו וכן מלילה. הכל
 ארמה► אשר אס ורממסי אמון אשר אס
 אשר וכן נזה. אמון לאשר מנוסי פי׳

 אם משא״כ רממסי נהרממים ארמם
 מנינה המנינה סוס לא גלולים לסונדי

 נמשך היה כי רממניס הרממים ולא
 ים נקריטס וכנה לסטיקר. צמר ממנה

 וכן יסנרך. השס דרכי נסגלה היה סי^
 הקנ״ה ישראל טל טומדים אשר דור בכל

 לא אך יס׳. דרכיו ניכר מידם, מצילנו
 ט״כ סיך. ים נקריטס כמו בפומני כ״כ
 שביל כמו שביל כ״א דרכיו נקרא לא

 במים ושבילך דרכך בים וזה מדרך. קמן
מים שכחוב כמו הרשמים. הם רבים

זאת יים
 וקאמר האהבה. אס לכביס יוכלו לא רבים

 כי במז״ל דאיסא נודטי. לא וטקבוסיך
 אה ססמרה ואיך וילאוך רצס רגלים אה
 ואמרו נ״נ טל פסוק אוהו פרז״ל סיס הס
 לפני שרצו השכר לאבוס אשלם ואם

 שאסס אטפ״כ יאמר וזה כו׳. כסיסים
 שלך הטקבוה טקבוסיך נסים לנו מושה
 נודטו לא בטקבוסיהם לפניך האבוס שרצו

 מדיין: נשסלמו לא כי טדיין
 נגילה ה׳ פשה היום זה בטדרש

 לא אבין א״ר בו. ונשממה
 בהקב׳׳ה ואם ביום אם לשמומ במה ידטנו

 ך3 ך3 ונשממה נגילה ופירש שלמה בא
 ביראסך. בסורהך בישוססך ך3 ״ה3הק3

 כחיב דהנה אוסיוה. בכ׳׳ב ך3 יצמק א״ר
 אשר והלוי כו׳ וניסך אסה במגך ושממה
 ונמלה מלק לו אין כי ססזבנו לא בקרבך

 משובה קודם מומא כשאדם דהנס סמך.
 השכינה וסנה אז שכינה סילוק לו יש

 מצוה של שממה טי״ד אדם טל שרוי׳
 אסו ה׳ זה טי״ד הכנסה סי׳׳ד או כידוט

 בזוהר כדאיהא גאוס א3 או קשה וזה
 לזכור רוצה אם או נש דבר טלי׳ מסגאה
 וזה סצבוס. לו בא בטיניו שפל ולהיוה

 יחוגו וכן לחגא לשון מגך3 ושממס י״ל
 שלך נשבר בלב שסשמח סראה פי׳ רנוטו.

 ססיה אם במגך. ושממה פשוס טוד וי״ל
 ואס אוסך ה׳ ישממך אזי נשבר. לב לך

 הרופא שכסוב וכמו לך ואשר ניסך
 מרפא ובמה לסצבוסם. וממבש לב לשבורי
 בלבם שממה נוסן כי מסצבוסם. אוסם

 לך כשסבא ססזבנו. לא והלוי אמר ס״כ
 הדביקוס מאס שלאססזוב סראה שממה

 אישי ילוה לשון לוי הנקרא ״ס3 בהבירא
 בהגשמיוס פי׳ סמך. ונמלה מלק לו אין כי

 י״ל וזה בה. ולזכור ה3 ליזהר צריך ט״כ
בדביקוהו להיוח בהקב״ה בך ונשממס נגילה

ומברך,



רוז כ משלי ז
 בישופסו, וקאמר יך6ה ומפרש זיחנרך.

י׳  וישמס לנו ה׳ חשופה יזכור בהשמסה ̂ן
 וכן סשמסה. לו ימשיך זה פי״ד •גזה

 יחברך לנו שנוחן בסחורה ישמח בחורחו
 ביראחו וכן שפשופיו. שלו גניזה המודה
 פי״ד וימשיך ישמה לפניו מלחמוא המציל

^י יחברך בדביקוחו השממה זה  מר6 (ו
 וחפלוחיו לימודו יראה י״ל אוחיוח גכ׳׳ב
 יחברך בו מקושר פי״ד בשממה יהיו

ודוק): בשממה
 ולב לפומק וארץ לרום שמים <משלי

 כן י״ל מקר ין6 מלכים
 פל וכן בו׳ נושן ישן ואכלחם הפסוק מל

 דהנה כו׳. בארך שלום ונחחי ■מפסוק
 ברכה ממזיק כלי הקב״ה מצא לא איחא

 ואכלחם כפסוק ופל כו׳ שלום אלא לישראל
 לראש קל הוי אומר ישמפאל ר׳ ?־איחא

 האדם כל אח מקבל והוי לסשמורח «נומ
 שמסר (נראה פסרה כחיב דהנה צשממה;
ן אמר) פנין זמחמיל ו ר כ ז  פולמנא ליח ל

 אח פבדו וכחיב רמימו. אלא קוב״ה קמי
 פבדח לא אשר חמח וכחיב בשממה, כ׳

 מרוב לבב ובסיב בשממה אלקיך ס' אח
 בשממה יוחר האריז״ל פי׳ ידופ כל.

 איחא וכן כל מרוב לבב ובמוב
 יוחר לנבאוח שזכה הנביא בישפי׳
 בסד״א איחא הנביאים. מכל כממוה

 גדולה בשממה יחברך ה׳ אח שטבד מל
 ז״ל האר״י גם שם, איחא נ״ל כן יפ״ש.

 להחגלוח האי לכל שזכה למיודפו גילה
 הקדושה חורה צפיני סחרי כ״כ ידו מל

 המציה בפשייח מאד שמח שהיה בשביל
 ולבמל סנ״ל כל לזה הממורר הדבר והנה

 שמיס ביראח מחנהג לאשר מזה המונמ
 פולס אל מזה ליכנס חמא מכל זמחירא
 המניפוח ולבמל יח׳ לו גדולה אפבה

 אלהיך ה׳ אח ואהבח הפסיק בא זהפצבוח
ידוס מאודך. ובכל נפשך ובכל לבבך בכל

המו זאת
 שמפחי נפשך. אס נומל הוא אפי׳ הפירוש

 מאהבחו חמוש לא ממש נפשך נומל אפי׳
 פוה״ז מפניני מפצבוח להנצל הנה יח׳.

 מאוד ונפשו לבבו בכל לאהוב שצריך יזכור
 יחברך אהבחו בשביל צפר מכל יוחר וזה
 יאסוב ודאי יחברך מאהבחו למוש אין
 יראח בשביל שמו יחברן כבורא אח

 נומל הוא אפי׳ לאהוב צריך הלא ממא
 בשביל ככוונה חהיה לא כי נפשי. אח

 מפכב אין ובודאי פונש יראח או פרס
 ומודה וכן לבד. שב אם יח׳ אל מרצון
 יח׳ לו אהבה למדרגח יבא ירומם ופוזב

 ויפיין רבנן דרמים מאן לשון ירומם וזה
 והנה ראשון. בספר בזה שכחבחי מה

 שמואל במדרש ואיחא אמס אוהב סקב״ה
 אחה כלום אמר איחא לך ממאנו אמר

 הנני דכחיב ממאנו מודים לא אל מפניש
 פ״כ ממאחי, לא אמרם פל בס נשפס

 שלא בדפחו ויגמור יחמרס צריך אם
 לו רוח נמח מלגרום מפכב ולא לממא

 למזכרס שפלוחו לזכור פטמים ומוב יחברך.
 חמיד נגדי וממאחי שכחוב כמו פון,

 א׳ פפם יום אל מיום גם שחמיד וידופ
 וראוי סיב כלל ב-רך אך שבופ. בכל או

 להכנס. שמוב סח בכל השפלוס לזכור
 הקדושה ב״ס כבירא שנוחן בפס הנה

 כידוס המסרוניח ידוט האמח להשיג לאדם
 בדרך אדם ומכל כלל. בדרך והכל לי

 בדמחי וגמרסי לי ונודט כשהבנסי כלל
 בכל למשיב לצורך שלא למזכרס לי להיוס

 כס היה פטמים שכמה הגס וזמן פח
 יחברך אל הזכרני לא ואמרחי שכמחי

 שנודס פד לי נודס פפמיס וכמה כמה
 אפיי ככל פל יס׳ לי יפזור אס גס לי

 זפיקר כלל מסא ובלי ובנפלאוס בנסים
 וגמרחי הבנסי כן מאוד, פליונוס ובמדרגוח

 הרבה לי נזדמן הפסד בבירור בדפחי
במזר לי ונודס באמח כשמפיסי פפמיס

משדי



זאת משלי זכרון המח
טי אהללס י״ל וזה .3הננו רך3יס רצונו השסליס אס שמדריך ונסלאוס ניסיו3 משדי

 המסך אס והסיר שפלוסי. הזכרני אמס3
 פון למזכיר ס׳ כמה לי וגמרסי המכדיל

 נזכרסי ספס וככל מהאמס למפוס שלא
 להכין יכול שהייסי משאר גרפון מכ״ס

 מהרה הכנסי ג״כ ו׳ א״ד וקודם פה. ככל
 מסכל כודאי נכונים ופנינים רים3ד מד׳

 ומסחוהים אז ודאי דל ספמים שני ופוד
 איזה כאן (חסר יוסר. נ׳ ומשאר יוסר.
 להפסיקם) יכולנו שלא מחמה מכי״ק שורוח

 ״ה3 הכורא אס ים3חוש שאינם רגפ וכל
 סדכק וכו וזכ״י וי״ר מ״א3 רים3פו וכ׳׳ש
 זה3 כיוצא וכל מדפהכס אל הסט ואל

 סכל פל אך כוונה3 הנהנין רכס3 ככימול
 לפשוס מה ור3יפ והלאה סוס דהוה מס

 מאוד מוכיחים ולאהוכ בשמחה 3המי רצונו
 ״ה3 הכורא לככוד מלשנוא ומלמנופ

 ר3ולד וריפוס. ה3ואה שלום 3אוה שהוא
 ׳3יס האהכסו להיוס כדי רך3יס לככודו

 ורחמנא ך.cנס אח נימל אם אפי׳ כשמחה
 ולככד כו׳. כוונס3 מטס וטוב כפי ליכא

 מאוד זכוס לכן) ולדון יסכרך לככודו אשסו
 3ופי כדפס לפשוס כ״א אולס לפרוש ולא
 יס3פצ לא3 כו׳ ה3 ושלוה ה3חרי פה

 וליחד יס׳. לככודו מפס אכילה3 ולמפט
 3ולחשו ״ה3 הוי׳ א׳ כהציור יס׳ שמו

 ולהספלל וכשמחס מ׳ פ3האר כל3 המ״נ
 3ר וחשק מלא כפה רך3יס אוסו ולשכח
 כשכחי׳ וגם כסרין. משסוקא כסלט ומלה

 הכרכס יסכרך ה׳ רכוס3 מלא לכיוס
 ורחמנא יס׳. וד3לכ3טו הוא וזה כאסמיו.

 ולקום שמחה מהוך ולישן כפי. ליכא
 לישן יכול כי ניזוק אינו גס לככודו.
 לראש וטוכ כירופ אחס ס33 יוסר המפט

 מה 3יחשו ולא הרפ. 3אוה פח כל3ו
 רוחניוח אכילס אפי׳ ואח׳׳כ למחר אוכל

לפשוס חי פוד3 יום יולד מה יודפ זמי

 חזק ולהיוח טודי.3 לאלקי אזמרה כחיי
 לחנו^ ושלא מאדם. ליפחד שלא כדפח

 רך.3יס כרצונו ולאהוב כראוי לככד כ״א
 מלגלוס וליזהר אדם כשום לכטוח ושלא

 רכיל הולך כי מלגלוח. 3חיו שאין מה
 גאוס א3ש ונראה וקרוב ס׳. סיד מגלה

 סהים שלא וגם חורה. מכבוד ונהנה
 בספר כדאיחא יוסר. לי מלגלוח מניפה

 מאדם. יוסר רואה שבהמה מם חסידים.
 חשלט שלא וגם לגלוח. יכולה אינה כי

 יפשס פרום וכל כו׳ סלפ3 ומלה פ״ה
 רצונויס׳ שהוא הרבה וללמוד כוי. בדפח

 שאיחא כמו כו׳. בכוונה מפט טוב אך
 משמח לשמה חורה כלימוד א׳ בחופלח

 שהיא לאהבה וחופלח המקום. אח
 ולמפט כחחינוח ולמפט יח׳ לפניו הגדולה

 בהחפלה. להחפצל ושלא ספלה בהפצרוח
 כל הצנפ3ו זמן. בכל פונה הקב״ס כי

 גנובים מים פל שפירשנו כמו דאפשר מה
 המצוס קידם בזריזוח ולהחישב כו־. ימחקו
 י״נ הגהוח כספר כראיחא חורה ולימוד
 ושלא צבור. לפני האמירה קודם כפרט
 שלא השחווח ולהיוח לומר דוקא לרצוח
 בהם לי ומס אוחי, מחזיקים האיך לחשוב

 חשוב הוא מה יח׳ ב״ה הבורא לפני וגם
 רוח קורח לו ויש מקבל. שבחובו כ״א

 3יפר וכחיב הגדולים וברחמיו בחסדו
 לפניו שיסרב כקשה לשין פי׳ שיחי. פליו
 ושלא חיי. ומס אני מה כה׳ אשמח אנכי

 מניפה פל אפילו דכר שוס פל להקפיד
 איש ונח יח׳. מה׳ הוא הכל כי ממצוה.

 שאכל ומי הקדושה. מצד נייחא כל צדיק
 שבולם י״ל וזה שוס. ויאכל יחזור אל שום
 וזה כבר. כמס אם מריבה כשפס פיו

 יוחר מאוד קשה הוא כי רוח. נחח יוחר
אך אגרא. צפרא ולפום בחחילה לשחוק

ודאי



זאת משלי זכרון
מה לו יאמר ומי משלה בכל מלכוחו סל שלא קודם ליזהר וצריך וראוי. שוב ודאי

 שסה יחטא ושלא ואשוב. אחטא חסים
 ושחהי׳ רגס. אפי׳ שסה ולאודוקא אחח.
 (ישראל נסש לשוס צסר שום בסיניו קשה

 נצטסר) אומוס של צמר אפי׳ והנביא
כ״א סחק המדברים מהשונאים &פילו

 חסי׳ שלא לס׳ דום שכחוב כמו לשחוק
 לשמוח שלא כ״א שאיחא וכמו השם. סלול

 במחשבחו בסבירוח לססחכל ושלא בצטרם.
כלל בדרך לסחחרט כ״א בשלו אפילו
 יסויין לבורסקי יכנס לא משנס סל כנ״ל
 סוד כלליח. טובוח לזכרון שצריך. מי שם
 בר משה ר׳ כרב בשם ששמסחי כמו

ממחשבוח האדם יחירא שלא ז״ל נממן
 אלקיך ס׳ אנכי כחיב כי ר״ל זרוח

 גלולים מלא שהיה מצרים מארץ סמוציאך
 שהיו ר״ל לסמטיאנו רוצים והיו זטומאוח
 ודאי מינוח ישראל בני לצב מכניסים

 ס׳ כי כלל יכולים היו לא לוי לשבט
 והשיגו וידסו חמיד לסם סונה וסיס אמם
 לרצון סכל וסונס כידוס באמח אוחו

 סשס מס ססם וליחר חמיד בסלמא
 סמס שסשס ונפלאוח בניסיס כקב״ס
 בסס שסיס טומאה שסרי ממ״ט הוציאם

 והשיגו קדושה. שסרי למ״ט זסכניסם
 ושרו כקודש רוח שהשיגו סד סכל דדטו
 סיס סל שפמה וראחס אחח שירה סכל
 במצרים גס וס.Tכ יחזקאל ראה שלא מס
 סל ̂״ל אלשיך משה ר׳ סרב שפי׳ כמו

 כשסיס אספ״כ והנס מצרים. סמכוח
 להם גרם סמלק בביאח מבדיל מסך

 מסך סיס בסט״א שורשו כי אפיקירסוס.
 משה ר׳ שפי׳ וכמו הארץ. סמי דלוח סל

 כשמש בא סד אמונה ידיו ויהי סל אלשיך
 הצריכו לא החמס אח ג״כ שכסמיד
 משה ירים כאשר שהיה ידיו של לאמונה

אמונה שהסמיד השמש היחס כי ו׳.5

 ואי נפלו אחר סד מקום. בכל חסשס
 לא כ״א השר שיפול סד ליפול אפשר
 ישראל כיו לא כי כגואל. ביאח סד לגמרי

 מרס בסור לכיוח לגמרי כ״כ מטוהרים
 החטא כל שיחוקן לגמרי כראוי טוב וסשס

 איחא והנס סגל, וחטא הראשון אדם של
 וצדיק והוא אחח סל וססמידן חבקוק בא

 גם האדם שיאמין ופירשנו יחי׳ באמונחו
 בסרמב״ם כדאי׳ אמח בנביא כמו בכצדיק

 כל כולל זה דור כל לחכמי וכן ז״ל.
 חטא נראה אס אפי׳ והאמונה סחורה

 בסרמב״ם כדאיח׳ ר״ל גלולים סבודח לא אך
 בשמואל כ״כ מאמין שאול סי׳ »ואס יסו״ש.
 די סיס כי סמלק כל נאבד סי׳ הנביא

 סיס ואפשר לגמרי. כראוי האמונה
 חטא כיס זה גס ודאי אך בא. הגאולה

 בזה כיוצא סל בשל״ס וכדאיחא סדור.
 שחשרה ראוי רז״ל שאמרו מס שהקשס

 הוא וקשה ראוי סדור שאין אלא שכינס
 ידוס שלו מדרגה יגרס למס חטא מס
 כ; המלך שאול גבי ייל וכן שחירץ. מס

 לחרץ סוד ואפשר נסנש. למה ראל״כ
 שכינס שחשרס ראוי דכוונס של״ס קיש־ח
 כדאי סיס אם ישראל לטובח רבינו כמשה
 הגדולה לו ליחן ראוי הוא סיס סדור

 וכמו בהדור מאחר יוחר סדור לטובח
 כלום רד לך ס״ס רבינו במשה שאי׳
 לפי בודאי אבל כו׳. גדולה לך נחחי

 כלל לו גרסון שוס יגרום מי אין מדרגחו
 טוב יוחר סכל השיגו סמלק אחר וכנס

 הקדושה סחורה שקבלנו סד מבראשונס
 ובכל כידוס. ג״כ סנשמוח כל סכל וראינו

 אומרים שאנו כמו סחורה נוחן סקב״ס סח
 שאי׳ כמו סחורה. נוחן סחורה בברכוח
 גדולים רזין אפילו חמיד כידוס בשל׳׳ה

בסס כקב״ס נוחן כטבס כדרך שלא
הראוי



זאת משלי זכרון ל.נ
סיכ לא בנגלמא סששא גס ודי ננוד ואין בפזרס משיג ננס כל3ש אדס ויש הראוי.

 ומציל הצדיקים לכל וננונה ״ה.3 אל
 ים3נוכ די3לננו משא״כ גלוס3 אוסנו

 יס׳ הזצרני וסנה אסם. ושוסים אוכלים
 יג״ש3 גם אפשר מספר כלי פננמים כמס

 כרורים פננמים כמס וכמג״ש וכאג״ש
 וכשאר כרוריס פננמים כמס שדי ם״י3ו

 וכשננס כלל פקפוק כלי ננוכא זמנים זמן
 נננין ככל ככרוריס סכל וננל סכסיכס

 אפי׳ ודאי סגדול כמסדו סכל ננל כראוי
 גמור מייכ ננל לומר יכול אין כשוחד
 זכוס למצא אפשר אי ורק אך זכאי.

 3סמו כך כל סוכל שאין כמס קל וכננגוס
 ככירור ונרגפ מסנראס לשנוס ולא וסזכוס.

 סזכרוס כ״ס מסכורא כא סלא וננוד
 שכל כסשפננסו שסזכיר כמסיקוס סידוננ
 ומנניין כשמסישכ כ״א אינו וסנ״ל ננליון

 וניכר שנראס מס גמור וכשונא כן נ״ל
 סידוננ מכ״ש רננ לומר אפשר אי ננוכ

 כמסנננינים3ו ונרגש סנראס ככירורמכ״ש
 ולא אסס סיכס 3כסו סיס (כאן כודאי
 וסנס פקפוק. שום כלי לסננסיקי) ידנננו

 ס׳ אל לסספלל סננצס רק אדם לכל גם
 סאמס ומזכיר ננונס וסוא סכל ננל יס׳
 זס ננל סכנניס ר3וכ כלל, ספק שום כלי
 3ר ננם וראיס שאמר כמס יסכרך סוא
 סוציאך אלקיך ס׳ כי מסם סירא לא ממך

 כפירוש כנ״ל גילולים ממלא מצרים מארץ
 רחמים מלא וסקכ״ס ז״ל כר״נ משס ר׳

 וימינו נדמים מקרכ וסוא אונס כפרנו
 ככירור נזכרסי ננוד שכיס. לקכל פשוננס

 וכמס כנ״ל רגלים לו יש ואמס יוסר
 רק וסנפלאוס ופנסים נננינים. וכמס
 מוכ3 והראיס וכשוף לכנו כלא יס׳ ממנו

 שאין מוד נודננ אמ״כ וככר וכמחיקוח.
 כרור מככר וכל וכרור. כלל יוסר צריך
מוד כא ואין ספק. שוס סיס ולא מלס

 אפשד כי מחוק ננ״כ אמס כנננין כלל
 ומכל מים3ומסש אפי׳ נכלל אפי׳ ר3כ

 סנ״ל. כננניים סכל ננל סממשכוס ננניוס
 כרוריס פננמים אמ״כ ננוד ג״כ. סמיד

 גסי ננוד 3י3מ ואחרון ופשוננוס פסוקוס
 נכון. כל ננל פנגמים וכמס כמס שסיס
 מאד ומחוק מר3סמו מן 3ננו חדש וננוד
 למי 3סי וסנה מאד. מחוק קודש וגם

 טצכוס נדנוד שום יש שאם לידננ שצריך
 למשוב ולא נננין. בשום ולנגיין להרהר אין

 וזס אפי׳. להוסיף ולא סרסור לחרץשום
 אין בננצכוח כי לכל וידוננ מקודם נודט

 אדם של כשדננחו משא׳׳כ מיושב סשכל
 נמי וכן לכל. ידונו וזה ננליו. מיושב׳
 אמורא יש וננ״כ ז״ל. האדי בשם איחא

 שלא ביום לסורוח אפילו רצס שלא נ״ל
 דננחו סיס לא שהוא דחירא בשרא אכל

 הפסיק פירשנו וכן זס. בלא מיושבח
 כו׳־ בנניניכם ימר ואל חננצכו אל וטחס

 לכל מגולה סחירוץ סנה כי ויגש. בפרשח
 ונוטל אוחו שימכרו יח׳ ממנו פסי׳

 לכל כפרט טולם קיום בשביל במירחם
 יטצכו אם כ׳׳א וימ׳׳ל. ובניו 3יטק סטיקר

 אפילו ישיגו ולא מכולכלים מלילה יסיו
 חטצבד אל וטחס וזה לכל. שנודט מס
 כוי. למחי׳ כי ממילא בטיניכם ימר ואל

 בא הרבה פטמים וכמס כמס זה ובלא
 שום כפם אין שבודאי ומששוח ממשכוח

 סדטס טל טולה לסיוח או ממש, משש
 סיס אשר וכטנין טוס״ז. בטנין אפילו
 גס ואפשר בזה. וכיוצא הטח באוחו לפני
 חפנו אל שכחוב כמו לטיין איסיר סוא
 ודאי מדטחכם אל חפנו אל האלילים אל

 שלא ומזכיר זמן באוחו גם טוזר סקב״ס
 בשוס בטלמא משש שום סדטח טל יטלס
בכצ ומלכוחו בכל מושל סקב״ה כי מנין,

משלה



משלי זכרון
 לרצוס ולא יוסר בגילוי למצרים בא וכביכול משלה.
 להפרייו אין כן אסי׳ משם ישראל להוציא

 די נמי לבדה סאמננס כי לכמסין כ״א
בלא יוסר טוב יס׳ אליו וליימל אס״כ מד

 מלא יס׳ והוא שכסבסי. כמו כנ״ל מיון
 הצרוס מכל ומוזר ממו אה ומקרב רסמים

 אוסם משגיא הרשמים הגוים אס כ״א
 נשלם בסלוא׳ אס״ז מוד מ״כ ומאבדה.

 הייסי לא זכרי מה שבכל הכל. וגמר
 ובלא משדי בשזרה כבר ונשלם כלל צריך
 וא׳ סממים וכמס כמס נוסן! כאן מיון
וכן כהסיני ד״ה בזמן מהס זוכר אני
מל וגסים וגן£ גן£ בזמן וכן כמס מוד
סממים כמס וכן גמור. כלל בדרך הכל

 ידפהים כלא נראה וסי׳ נשכח שאח״כ
 וכן מוד. שום בלי הרבה נודמים ואח׳׳כ
 בבירורים ככל מל ידמסי זמן אוהו אחיכ
 בירורים מאד רחוקיה כחששוה כל אחר
 מוד. נדנוד שוס בלי וצד אופן בכל

 הדמה היה כשלא נשכח קט מסט ואח״כ
 כלל. חסנו אל של חטא ובשביל צלולה
 כראוי ברחמיו כש״י והזכרנו חזרחי ואח׳־כ

 הזמן נזכר שלא פטמים וכמס כמס וכן
 בשן בסי׳ מוד ואח״כ מליהם וסימנים

בשביל אח״כ וכן אשיב. מבשן ה׳ כמו
 ובזמן ואשן לשן בזמן טוד כנ״ל. כשכחה

 בכל מאד מאד כראוי נגמר כבר בשן
 צריך אולי לחשש כלל אסשר שאי סמנין
 בשהים אפילו וסומיל אמ״כ ונזכרהי יזהר

 שסזכרני שכחה מי״ד נוסן! וכן ר״ל״ שפלוח
 מאד כראוי ג״כ ביה בזמן שנין מחדש

 באיזה וכלל כלל מוד צריך שלא מאד
 נוםן£ בדמחי וגמרחי מנין נדנוד שום
 לחשוב שלא בלשן בשן’ זמן אמר זה מל
 אמרחי ובהסאום הוא אסור כי כלל. כן

 אפי׳ כ״א כנדר היא ואפשר לחשוב שלא
אמו׳ סחם מל לסמוך דל שסל במה

רנא זאת
כלל. הטרדא לסהור לזכור

 חשש להיוה אח״כ שבא שנראה והגם
 כבר כי כלל, לחשוש אין ססהירס מל

 סרבס פממיס וכמס כמס זה במנין מברו
 ובמנינים מנינים. בשאר האמה אח״כ ונודמ
 שום בלי נכון שהוא נזכרחי ג״כ האלו
 סידומים ובשמוה כלל. סקסוק נדנוד

 המסך והסיר יה׳ הזסרני אז כי מיינחי
וחשבחי שכחחי ואמ״ס כראוי המבדיל
 כ״פ ובשבה משב בזמן ס׳ ומזרני לסחוס
 כזמן והרבה א״ש בזמן וגם >1בסון ונגמר

 אל שהמיר טוב חדש ממנין מה בכל
 לאלקי אכן! ס׳ אקדם במס ב״ה׳ יה׳

 שמזרני לבד זה במד אם אפילו מרום
 סממים טלי הגדול וחסדו טובו ברוב

 חדש מנין כמטט טח ובכל מאד. כרבה
 שבאה מל qנוס מחה גם לי וכנזכר דוקא

אחרוה הרבה מנינים כמס במחיקוח
 כלל בדרך מחה לי נזכר וביב בשן נמו

 לי נזכר מוד וכן אחרים, מנינים שסם
 גמורים ברורים אחרים מנינים שהיו מחה
 מל חששה אחר וסיס צריך מוד ואין

 הוא סמחיקוח וגם מנינים של סמחיקוח
 וזה (חסר) לבד שמחה ולא ונרגש טוב
 יה׳ ממנו שבא משפט ומונג נומם הוא
 בכלל סכל מל וסיס (חסר) למולם ב״ס

 בלא וסנה פממיס. וכמס כמס ובסרט
 להרהר אין כבר שנחישבחי מה מל סנ״ל
 לי נפחח זמן שבאוחו לי נזכר כי כלל.

 היה ולא כראוי. ומיינהי חכמה שטרי
 כלל מ׳׳ז מוד חשש שום לסיוה אפשר
 ולא זה ממין שזנרחי הגם נסחם ואח״נ
 אפשר אי אח״נ מ״כ זמן, באוהס כראוי
 וכמס נמס סיס זה בלא אך מזה, לחשוב

 וסכל שונים, ממינים מינים הרבה סממים
 מאד. מאד גמור בגילוי וידומים וראוי טוב
טובו וגודל יה׳ כבורא הפלאי וראה ובא

וחסדו



זאת משלי זכרון
הזכיר פד סוטיל לא כן טל כראוי. לא המאמר סון) פד ;מכאן

סנב
הגדול, וחסדו

 נדפס גמר והנה כיה״ק) בגליון היה
 בלי מאד נכון הכל יה׳ שהזכרני אחר
 מחשבה בלבול שום להיוח למשש יכולה פוד
 פד רב בפיון וזה בשן בסימן היה וזה

 וכמס ואש״ן לשן בסי׳ נ״ל וכן מאד.
 או פצבוה יש אם נשכח שאמ״כ פפמיס

 לבא רוצים בו סבופח־ם נונ;טו לא אם
 הרב״ס ולספמים פנין, שום בסס שאין

 שכחוב נמי סמטא ובשביל מקידם נשכח
 שהזכיר ובשפה הפנו, ואל כו׳ ההורו ולא

 מכמה שפדי ופיחח שכל נוהן יה׳ והשכיל
 נזכר לא ואח״כ כגדול וטבו בחשדו

 לא אך אמ״כ גם מפת נזכר ולפפמים
 לפפמים מפשס בשפה כמו כמס מל

 כראוי ונזכר וידוט ומובן פנינים כמס
 נשכח ואמ״כ שראו מ״ה בשפה וכמו
 אפילו בסגל וחמאו בפין שראו מס מסם
 לזכיר מצוס ופ״כ גדולים, חטאים ושאר
 סקצסה אשר וגם סיני סר והפמדח מ״ה

 שבשפה וגס מבדיל, מסך אז סי׳ כי
 נמי הטבט כדרך שלא היה מפשה

 הפשוט, משכל למפלס ולפפמים לפפמים
 אנושי בשכל סידוט נשכח לפפמים אך

 בשביל או פצבוה או מסך משוך הוא
 וכמס כמס ידוט זה סבוטמים, נפנו שלא

 בסרבה סזכרני אשר מספר בלי ופפמים
 ודוקא ונפלאוה שונוה וזכרונוה פנינים

 בסימן וסנה לי יניח אז חדשים גאו
 סכל פפמיס כמס נ״ל אמ״כ וכן גיב

 וכן כן פוזר סקביס כי בפשיטוה יודפים
 פשוט בשכל רק מאד מאד פטמים סרבס
 הזכיר רק שכל צריך סיס לא אפילו

 פנין בשכל, סכל וזה סידוט ב״ס הבורא
 והרבה סרבס מאד מאד שונים בפנינים
 בא לא כאלו נשכח סיס ואמ״כ פפמים,

אך נזכר נראה סיס ולפפמים זה, סל

 בסימן והנס חדשים. ולפפמיס זס יה׳ ס׳
 בלש אמ״כ וגס מאד, וידוט כראוי בש׳׳ש

 אמ״כ וגם ידופים פטמים סרבס ויוש״ש
 הברור לזכור רק בא היה בחחלס והנס

 פד ואיש ואורח הילך כמו וסיס בבירור,
 יה׳ הזכרני ואח״כ ר״ל בלב ר״ל שבא

 פפם כנ שונים בידופים פטמים הרבה
 סזכרני בל״ש וסנה (מסר) בלבו סיס הנס
 זס פל ונוסן* וכלל כלל פוד צריך שאן

 ודביקוה הפלה ובזמן בש״ק ובל״ז שאסיר
 ספק שיש מוכיח אס vאפיל לסהבלבל אין

 וכלל כלל לשמוט אין ברורים ל׳דט וטוב
 במול: פנוי זמן פד זה ידמס סללו בפחים
 לו מסייפין לטהר סבא תא א ברכוה

לי, פוחמין לטמא הבא
 רגלים. לו יש אמח לפ״ז גם לפרש יש

 לסאמה שיש מסאמח לו מסייפין פ״כ
 אין ושקר לסיס, האדם אל לבא רגלים

 משקר לו מסייפין אין פ׳׳כ רגלים, לו
 ואין ירצה אם לשם פילך פוחמין רק

 זיכר איני האדם אל לבא כח לסם
ד: פ״פ פו

 ובשליחו, בו מקדש האיש פל נזכרחי עוד
 האיש ובשלוחה בה מהקדשח סאשס

 ובשלוחו, בו נפרס כשהיא בחו אח מקדש
 (סרס) זוגו ובח בלויחן אי׳ דסנס י״ל

 הנקבה אח וסרג הזכר אה צינן) (נ״ל
 בסמוה וגבי לבא, לסחיד לצדיקים ומלמס
 הנקבה אח וצנן הזכר אה סרס נ״ל איחא
 ז״ל סאר״י בשם אמראיחא בלשון אפשר
 ולפחיד פירוח יפשו ושלא ססט״א פל דקאי
 ופל טסרס מנצוצי הצדיקים יהיו לבא
 לשון רגלים לו אין שקר וזה מטאו, שלא
 ורחץ לך וכן אח, איש דרוסח כמו זיווג

 סמטה שמש פל דקאי סמחי באורי׳ רגליך
סם דגי׳ כ״א וכו׳. רגלים לו יש ואמח

במפלס



זכררן
 חהיה שלא יוחר צריך היה טליונה נמטלה

 מליון) מקום כנגד מפני(שורשם כמ להם
 מטלחם מפני דפריצי cn יוחר. זכוחס
 צריך כי והנקבה הזכר י״ל והנה יוחר.
 ולכזהר המציח לקיים זריז להיוח אדם

 ההיפיך לפעול רוצים וכן ל״ח׳ טל מלטבור
 כמו הוא העבירה י״ל בטבירוח; נמי וכן

 מ״ט ופביטיל מלילה חטא לטשוח דכר
 ושניהם טושה שאינה נוקגא כמו הוא ר״ל
 כי להליך׳ רגלים ולא חולדוס להם אין
 קדושה והנה אמח, והפשוטה הפרושים כל

 ניאין£ צשון וגם אמיחיח קדושה נקרא
 פרישוח וזה פרישוח, היא הקדושה שורש כי

 טל מלהשיגה פירושה טוד והקדושה מזה
 הניאיף והנה םין£׳ לו אין כי גמרם
 מגילוי יחברך מה׳ פרש קדש נקרא

 קודש והקדושה זימה שונא כי שכינהו
 כי שבה השפעה טל מרומז וא״ו מסין£

 (וכן מהמקור, שפע שנמשך מרומז וי״ו
 בהקדושה רשו ש סל קאי לבד בחולם נמי

 י״ל וכן יו״ד, הוא מולם כי טליונה,
 וגם בהמצוח׳ מסגל שהוא סגיל -בהניקוד

 היא קדוש וכן הטמים, מכל סגולה ^שון
 קמץ הניקוד פי׳ י״ל וקדש נ״ל, גוי״ו

 מקזמציס הם וגם הגשמיוח, לקמוץ שצריך
 לשון צירי וכן כנ״ל, רגלים להם ואין

 במקומם מצורריס שהוא הכסן^ וצרה
 לוקחם שאינו למי להלך יכולים דאינם
 בא מגשמיוח בהצמצוס קדוש אבל שידיו!

 קדוש יחברך בו וכן קדוש׳ שפט ־להשפטה
 הכהן וקמץ הנטלם המליון מטולס כן ל י׳

 במולס וכן בוי״ו׳ מרומז השפט בא משם
 גס י״ל וזה ספירוח, הטשר החפשטוה

 טם אמ״כ קדוש וגוי מהחלה טל שהזוהר
 יוחר אמ״כ קודש ואנשי אח״כ קדוש
 האיש י״ל וזה דו״ק, לה׳ ישראל קודש

איש טל קאי והאיש ישראל׳ אח מקדש

ה:ג זאת ברכות
 בטל (הוא מלחמה איש הקב״ה הידוט

 הקב״ה לולא כי היצה״ר, של המלחמה
 מלחמחס בטנין גס וכן לו, יכול לא טיזרו

 מקדש חמיד) ההורה נוחן כי חורה של
 אליז קדושה הוא בוי״ו ישראל טמו אח

 שפלוח כל מאחנו ששולח ובשלוח יחברך,
 מהקדשח האשס וכן ר״ל׳ חטא וגרס
דלחחא, בהאחערוחא אליו מהקדש כנ״י
 להסדגק קדושה הוא שטנינה במה פי׳ בה

 חטא כל ממנה ובשלוחה יה׳. בהבורא
 הטליון מטולס גס בא כי ר״ל. חטא וגרס

 וכשבא שביס, לקבל פשוטה ימינו כי
 מטולס טוב יוחר אח״כ בא מלמטה
 החטוררוח בא לא אם נמי וכן הטליון׳
 ממלים שאנו וכמו סס, בטנין מלמטה

 אמר יה׳ והוא ונשיבה׳ אליך השיבנו פניו
 מסד מפץ כי אליכם, ואשיבה אלי שובו
 מלמטה אנחנו שנשוב יוחר טיב וזה הוא,

 זכר וילדה חזריס כי אשס כי כו׳ קודם
 החטוררוח לנו מן כן מחפלליס ואנו

 שמטחי כן ונ״ל השיבנו, וזה אליך שנשוב
 מקדש האיש וכן מניקלשפורג׳ הרב בשם

 בני לאוחס הוא נטרה כשהיא בהו אח
 מאח ולקבל מחכמים ללמוד שצריכים אדם

 שיהיו כדאי אינם טדיין כי הצדיקים!
 בלא לבד ב״ה הבורא מאח לקבל נחשבים
 החטוררוח בחו אח מקדש יזה הצדיק,
 מנוטר לשון כשהוא בחו אח לקדש וקדושה

 ובשלוחו בו להצדיק ולקדש המציח מן
ובשלומו: בו במקדש כנ״ל

כו׳׳ האבן טל פרפח איתא שבח
 שמוכימ צדיק יש דהנה

 ויש בחשובה, שיוחזרו כדי חמיד לסטול׳
 משחוקק שחמיד אלא כן מחנהג שאינו
 יראח ולומד לישראל טוב אך שחהי׳
 כי אמד הוא וככל לבב לברי אלקיס

כי טוב יוחר וזה שמיס כבוד הוא הכל
ממילא



זכרוז סנד
 שסע שממשיך במס ממילא
 הכפמ של שורש מאוד יודמח ונפשו
 לו יש ממילא לו בא גרם איזה מי״ד

 כקדושה לו ממילא בסצדיק סחקשרוח
 להצדיק מצמו וכשמקרב שמיס ויראח
 לו> נשממיס דבריו אז כי אמ״כ, מוכיח

 מד הוכיח לא במרט׳׳ס שאיחא כמו
 נמי וכן ומוג׳ סיחון ארץ שסנחילם
 מלממלס שבא בסשפמ כי בפשיסוח

 קדושחו לסמקבליס גירם בס יש קדושה
 שממשיך שבסשפט ומוד וחשכה, דוק יח'

 נוחן שמים, לכבוד רצונו בס יש כצדיק
 רצון כי כבודו, שיחרבס בדרך סשי״ח
 האדם שישיג בדרך נוחן ימשס, יראיו
 הטבט, בדרך ולא יח׳, מאחו שהוא

 וחסדיו ונפלאוחיו נסיו משיגיס ממילא
 יח׳. לו הלבבוח מחקרביס ממילא יח׳

 ומזוני, מיי בני סס סשפט שורש וסנה
 כאדם אח מדבקים פי׳ פורפח י״ל וזה
 מי״ד לכאורה שהוא כגם יחברך/ לו

 כמו סוס בדבר חלויס שהיא אהבה
 ומפרש כנ״ל, כן אינו כאמח אך לפרוך׳

 סס אלו דברים מי״ד פי׳ כו׳, אבן סל
 רומס שכחוב כמו בני, שפט הוא אבן
 מרומז אגיז ובן. אב פרשו ישראל אכן
 קלס קליפס בס יש אמז כמו מיי, מל

 כגיך שיסיס נמי כן כפרי, מל מגין
 ביחד לסיוח ב״ס הבורא לרצון ובריא מזק
 סיא שכפרי כמו יחפרד, שלא ונפש גון£

 מזוני סם ומגבט האגוז, קליפח בחוך
 מיקר בא זס מי׳׳ד כי כו׳, מושר שהוא

 ובלבד כנ״ל. ג״כ ב׳׳ה בסבורא כדביקוח
 סדביקוח הוא בשבח לכחמלס חפרוף שלא

 ;לזס גם יבא אמ״כ כי הראוי
 חדש נר מננלסלין במחניחין א'תא

כו״ רש״א כו׳ ישן לא אבל
וכנס אדם. נשמח ס׳ נר שכחיב ידוט

שבת
סלמילא איחא לסאדס

זאת
1̂מד-אחחר קשה דגברא

 גבוד איזהו כצדיק נקרא גברא פירשנו
 אחחא' סממים, ומוד יצרו. אח הכובש
 למנינר כ״א מושש שאינו סארץ מס נקרא

 נקרא אינו למדן סוא אס גס ארציוח,
 שהם צדיקים משמש סוא אם כ״א ח״ח.

 ה* יראח סן שכחוב כמו באמח, חכמים
 נקרא לסם ששומט למי מכמה, סיא

 נקרא הארץ מם וסנה מכם, חלמיד
 לקבל הכל רוצה ומקבל נוקבא אשס
 שמקבל כמו כצדיק משא״כ הגיף. מניני

 נמי כן כרב מאח וכן ב״ס הבורא מאח אור
 נקרא אינו יח׳ לסבורא חמנוג נוחן

 מגילם בסון! שאיחא י״ל וזה אחחא.
 חגלגל ולא כמספמח חגלגל מוטב אמרו

 נקרא ס״ח כן לפרש יש נמי כס״ח
 המס• יחר נקרא ומטפמח באמח סמכם
 אליר יבואו מוטב לו, שישמשו שראוי׳

 מצמר ויטלטל יסס ולא לחורה. להחזיקו
 דגברא טלטולא י״ל וזה אליהם, הוא

 שכחבחי״ נ״ל ראשין ובספר מדאחחא, קשה
: זה מל פרושים מוד

א ת י  שלו בקב יוצא כקוטט במשנה א
 מוד איחא סנה אוסר, יוסי ור׳

 מקביים אומר וב״ס מלס מקב בש״א
 למד,> חכון אמח שפח כחיב דכנס כו׳,

 לבא, למחיד למד חכון כפירוש איחא
 והנס שולט, במולם שקר מדיין משא״כ
 1ל אין שקר רגלים לו יש אמח אימא

 דמשיחא במקבא איחא מ״כ רגלים,
 גמור קיום לכיוה המקבים שיחוקנו
 יס אס והנס בסולם, אמח רק שחסיס

 וחשבמווז שירוח מזמרים טובים לנו נסים
 בכלל יח׳ לו ומודים בנגינוח ונוצחים
 כחיב וסנה וסוד, נצח הוא וזה והודאה,

ם כי ישקר, לא ישראל נצח גס  הנ
לכלומו מניח ואינו השונאים מנצח כקב״ס

כי



ן דו כ עירוביז ו
 בגילוי ינו6 אך משלה, בכל מלכוחו כי

 כולם׳ לו ויסללו שיודו מד לגמרי חמיד
 בגאולה משא״כ למשרויח נהפך סוד חס

 אפסי כל לו יודו בימינו במהרה שהסיס
 י״ל רולס וסנס כולם. ממים יודוך איץ
 ציון ילדה וגם סלה לשון סגאולס פל
 רווה, רופא מחוקן בסלה כי פשומ, וכן

 ברכס היא שחיקנס בשרה שאיחא כמו
 ממילא חסיה בכלל חחוקן ואם בטיסחס,
 מסרס בימינו הגאולה וכשחסיס הגאולה,

 אומרים ב״ש י״ל חס סמאס, גס חחוקן
 רק יחוקנו אם הקיטט קב לשון מקב
 חסי׳ רולס האמח טל מרומז ארוד רגל

 אם אפי׳ מקבים אומרים וב״ס הגאולה,
 רגלים השני מסר יסיס קביים הסיס
 כדברי לא ומ״א קבים, בשניהם וחסיס

 ממס יחקנו וממצה מקב אלא כו׳ זס
 טי״ד כגאולה לסיוח יכול א׳ רגל ממצה

 מדוח סי״ג סם סמדוח משהגדילו זה,
 מסם שממשיכין הגדילו אם רממים של

 סרממים שמסגלים בזה גס לממהפוטלים
 שחסיס הקדושה ומחגבר סלינו גדולים

 סוא קמח רבסיס חמשח אמרו הגאולה,
 שממשיך אור באוחו למולם מזונוח שממשיך

 וצדיק שכחוב כמו סגאולס לפטול יכול
 בסקב״ס שמאמין פרשנו יחיס באמונחו

 בלשון שמוציא ומס כו׳. ס׳ צדיק שנקרא
 שמושיט בסצדיק גם להאמין שצריך צדיק

 ויאמינו כחיב וכן ידו• טל ב״ס הבורא
 לטולם לשון ישיר אז טבדו ובמשה בס׳

 חס בס״א נברא טוס״ז וסנס הבא,ג״כ.
 מזוני. מל קאי קמח סה-״א סוא ממשח

 לפטול יכול ג׳׳כ לפוס׳׳ז מזוני ממשיך אם
 שם פל קאי ורבפים סגאולס, שחסיס

 שנקרא כמו אוחיוח ארבט ב״ס הוי׳
 אוחיו׳ טל ארבטס רמבו טל הימיד רשוח
המילוי של אוחיוח י׳ וגבהו ב״ס הוי׳

מנה זאת
 קמה הקדושה של כולל שסכל רבטים וזס

 יוסי ר׳ הגאולה, שחסיס במלה מייבים
 לסיוח וטוד, קמח רבטים ממשח אומר

 כבוד גורם שמים לכבוד הרצון גם בס
 הקימט כאן ג״כ י״ל זס ולפי שמים׳

 אוסר יוסי ור׳ שלו מקב מסגלוח יוצא
 : לשמים הכוונה גם שצריך כו׳
 כבר לו ואמרו ברשוח שיצא מי טירובין

 אלפים לו יש ממשה נטשה
 סחמוס בחוך‘ הוא אם רוח לכל אמס

 רצון כחיב דסנס י״ל יצא. לא כאילו
ליראיר נוחן סקב׳׳ס פי׳ יטשס יראיו
של שוטחם אח זה טי״ד שלו הרצון

 פרשנו וקידם ויושיטם, ישמט סטולם
 שקידם וסאמח קוראיו לכל ס׳ קרוב

 אשר ולכל כידוט טונה ואחה יקראו
 הגס סי׳ באמח טחיד לשין יקראוהו
 אמר קוראיו לכל ס׳ שקרוב רק שנראה

 לכל קרוב שהוא הוא סאמח שיקראוהו
 יטשס, יראיו רצון אמ״כ יקראוהו אשר

 רק הטולם כל ברא סקב׳׳ה דהנה
 הרצון ג״כ ליראיו נוחן לברואיו להיסיב

 לישראל טוב לסיוח שירצו לסם טושס שלו
 ויושיטם ישמט שוטחם ואח זס טי״ד

 יראיו אל ס׳ טין הנס י״ל וכן לישראל,
 ומינו רואה סקב״ס למסדו למימלים

 לסס ומצפה ומייחל יראיו אל מצסס
 כן למה לחסדו מימלים נמי שיהיו
 ישראל של נפשם ממוח להציל ואומר
 וזס טליהם, אליו שיחפללו יראיו טי״ד
 אינו בנים לו שיש מי כי בני טל סוא

 סבא סטולם לחיי גם וסנס כמח משוב
 נפשם, ממוח להציל וזס כראוי בא אינו

 ממוח, נפשם ויוצלו בניס לסם שחסי׳
 מזיני, סוא ברטב מיי, סוא ולמיוחם
 מאן כי השני גם כלול באחד ובשביל
לא לסיסך נמי וכן מזוני, יסיב מיי דיסיב

יסבו



זכמז פנו
 כלול ט״כ כידוט. 6למיח מזוני יהבו

 ס׳ רוצה י״ל וכן ברטב, לסמיומם סד6כ
 שיהיו לחסדו מימלים שיהיו יראיו אח
 אח ה׳ רוצה וזה למסדו; המימלים טס

 הטיקר והנה לחסדו, המימלים אח יראיו
 ב׳ה הבורא בדביקוח האדם להיוח סוא

 להדבק חיל אל מחיצ טולה ולהיוח סמיד
 ושל חורחו סודיח ולהשיג יחברך בו

 טוסק שהוא מה והנה יחברך, שמוחיו
 כיוצא נחשבים לו הוא ישראל בטובח

 כידוט, היחיד רשוח הוא הקדושה ■כי
 שברא המאורוח בצאחס שמחים י״ל וזה

 בטוחים הצדיקים כי בבואם וששים אלקינו
 הוא כי באמח אוחס ידריך יחברך בו

 מזדמן אם ט״כגס לטהר. לבאים מסייט
 שמחים הראוי׳ חורהודביקוח בטול להם
 וזה קטנה, במדרגה טוסקים גס גזה,

 והנה בבואם, וששים בצאחם שמחים
 כוונחם הטולם בטיבח טוסקיס כשהצדיקים

 חהיה שלא צטר חהיהלסם שלא לשמים
 מבטל אין ט״כ בזה, א וכיי צסר למטלה
 טכ״פ. אח״כ יחברך מדבקוחו אוחם
 גורמים ישראל לטובח בהחטסקוחס והנה

 בטולם טליון הרצון של החסד הארח
 יראיו רצון כנ״ל הרצון במקום שהם כיון

 סחם שלו הרצון ליראיו שטושה יטשה
 כפירושו וגם רצון, אוחיוח חסד נוצר ■הוא
 חסד, לטשוח ומצפה שומר לשין נוצר
^ שאמרו ידוט לאלפים חסד נוצר וזה  ר

 לחמש אחח כו׳ מרובה טובה שמדה
 במובח הטוסק והנה לאלפים, מהפסוק

 בטולם טליון המסד ח האר מרם ישראל
 מי י״ל וזה לו. והשייכים סליו מכ״ש
 גדול מהדבקוח שיצא סי׳ ברשוח, שיצא

 לשון וי-׳ל ברשוח, וזה ישראל, לטובח שלו
 יח' בגזירחו מושל שצדיק וממשלה רשוח

לו יש אטפ״כ נטשה כבר לו ואמרו

זאת סוכה
 הנ״ל. לאלפים המסד הוא אמה אלפים
 טם זרוט לך כחיב דהנה סי', ואמה
 !זרוטך ימינך כי איחא ופטם גבורה
 הוא זרוט אך שמאל הוא שזמט משמט
 נראה ימין אצל וכשכחיב יד לשון סחם
 אלפים הוא וזה להיפיך. וכן גבורה שהוא
 זרום לשון אמחה אח וחשלח לשין אמה

 רצון לשון רוח ולכל משמטוחה, ניכר כי
 ואם ללכח, הרוח יהיה אשר אל כמו
 הוא מומם אוחיוח החמום בחיך הוא

 נמי ופשוטו הקב״ה, של חוממו האמח
 הקדושה הוא ביחו ממום בחוך הוא אם

:יצא לא כאלו
ם סיכה  אני כאן, סכל כאן אני א

שכח׳ כמו ב״ה הבורא נקרא
 שמטחי וכן הוא. אני אני כי טחס ראו

 נקרא אני מראוונא, המגיד הרב בשם
 אני טצמו טל לומר יכול מי ואין אני
 יח׳ ממנו ניציז והנשמה אין, הכל כי

 אני אם וזה כצל, כח לה אין ובלטדו
 ואם הכל, שירש שהוא כאן הכל כאן
 לפניו לשוב צריך כאן מי כאן אני אין

כידוט: מי נקראח וחשובה יח׳.
 נבראו קשים דברים עשרה בחרא בבא

 י״ל קשס, כמה הר
 ברזל הר. שנקרא היצה״ר טל ברמז קאי

 בראחי שאי' כמו המירה, הוא מממכו
 אימא וכן מבלין, חירה בראחי יצה״ר
 הלומדים ח״ח אלו ימד בברזל ברזל
 מונס כלל ובדרך סכל י״ל כוי. ביחד
 הנס אך טשרה, וקאמר טשר אמד

 וטשרח סטולם נברא מאמרוח בטשרס
 י״ל הגבורה, מסי לנו נחנו הדברוח

 יח׳ ברצינו טלה בחמלה אימא דסנה
 סין» והנה כו'. ראה הדין במדח לבראו
 מטשס וסון£ המחשבה ממלח מטשה

אם יח׳ החנה מנאי דהששי ה׳ הוא
יקבלו



זכררז
 וכל מועכ הסורה ס6 ישראל יקכלו

 רלונו כי הדבחס״ בטשרח נכלל בסורה
 ידט יס׳ והוא ביהוד! מהקב״ה לשמוט

 לטשוס טשה מה לקבל אפשר סהיה שלא
 הכל כלל כחסצנו בזה ב&רם נם רצונינו
 כלל בדרך היה וזה הדברוס! באוסם

 בשני הכל וכלל יס׳ פרט כך ואחר
 נכלל והכל לך יהיה ולא אנכי דברוס

 כולם כי אחכמה קאי אנכי כי בא׳.
 פירשו אנכי סימא ואי אסכלילן, בחכמה
 מסכמה שהוא נ״א י״ל הוא כן אבינה

 בינה יש וגם אנכי! אמר הבינה דרך
 גא׳ נכלל והכל מבינה וחכמה מהכמה
 ואנכי הטוב! רצינו לטשוס יה׳ ברצונו

 ויראהו אהבהו הוא לך יהיה ולא
 כי קשה לשון דברוה וכנה הטהורים!

 ום״כ הגבורה, מסי והוא קשה הוא דבור
 כל שיומהקו וכדי כו׳! מים ויסר ראה

 המטשה סן£ והוא ההורה בלימוד הדינין
 בראוה כמחשבה המצח כנ״ל, הששי
 הי׳ ואמ״כ כגבירה, מפי הדין במדה

 ולשון רכה, אמירה לשין במאמרוח
 בה טשה לשין טמנו קדושסו כהקשרוח

 באדם. מהנוח לקמח אי׳ והנס מאמר,
 הקטורה הוא לאדם קיים להיוה ל (י׳

 בזה)! נמי לרמז יש מ״ה לו שמסר
 הקמורה רז לו מסר מ״ה שאן£ ואיהא
 רק והם הקמורה סמני י״א יש והנה

 טשר אמד הוא המלבנה כ״א משרה.
 כל כהקשרוה מושה בזה טמכם ונהטרב

 טי״ד כסמ״א של מיוה וניטל הטילמוה
 הבשמים טם מטורבה שהיא המלבנה
 של מיוה וכשלוקמים בהוכם ונחבלה

 ולא פגרים נשארים ממילא הקליפיח
 ג״כ בצדקה והנה כלל! ישמיחו ולא ירמו

 והיה כחיב ט״כ זה, לפטול יכולים
כל והחקשרוח שלום כצדקה ממשה

מגו זאת בתיא בכא
כחקשרוח)! לשון נמי (וקטורה הטולמוח

 שהוא ממוח חציל וצדקה גומר ס״כ1
 ומושה בשמים בין המלבנה, שמסרב כמו

 כמו חיוח הוא צדקה כן מזב אוחה
 ממות מושה לחיים צדקה כן שכחוב

 שנקראת בחורה נמי מרומז וצדקה חיים
 הדביקות מטורר דמיי אילנא צדקה

 וסוד כדינין כל נמחקין והמאמרוח
:מזה נשכח

השמטית

 פירשנו וינפש! שבח ופסוס חפא לס׳
 כי השי״ח, במזרח

 האלקים האיש הרב מדקדק שמטחי
 אומרים אנו למה בטה״ש ישראל ר׳ קדוש

 כדרש וינפש! שבח השבח בחמלה זה
 בשטחה לזה די נפש אבדה וי הגמרא
 ז״ל הוא שחילז מה וידוט שבח! במוצאי
 קודש משבח ושמחה אהבה לנו להיסיןג
 הנשמה הפשוק כן אחרי כי בזכרנו
 האריך כאשר שבח של כגדולה יהירה
 יש דכנה פירשנו, ואנו ומליצה, במשל

 לומר היה אבדה לשין מה טוד לדקדק
 פסוק טל בזוהר וכן כנפש, נאבדה

 בבהמ׳ז אומרים אנו הנה אך איזר,
כו' לנו הניח יברצינך והחליצני ברצה
 מנומחנו ביוס ואנחה ויגון צרה ההא שלא

 מהא שלא מחפללים שאנו הוא הפשוט
 וי״ל קידש, בשבח ׳ל ר צרה שים לנו

 שוס לנו תהא שלא מחסללין שאנו טוד
 אפילו פטם בשום ואנחה ויגון צרה

 בהשבת פי' מנוחתנו, ביום וזה בחול,
 לנו הניח וזה השבח בזכוח כן חטזור

 ביום כו׳ צרה שום חכיה שלא כו׳
 מטצבך לך ד׳ ביוםהניח י״ל וזה מנוחתנו,

השבנז בזכות הניח ביום פי׳ כו׳. ומרגזך
שהו^



זאת גץ השמטות זכרון ׳הנח
רצ'ן כמו שהוא ידו פל מכירו יפנש שלא ס׳ לך יש י״ל לך, ס׳ הניח, יום שהוא

 ומרגזך מפצכך סרממיסשחושפ הוא הוי׳
 סשי״ח פבדוח ודאי כי הקשה, זמפבודס

 קשס< פבודס חסא שלא אך פוכ, הוא
 שקיים שי׳ ששבח כיון י״ל זס זלשי

 אבדה סנשש שי׳ נשש, אבדה וי השבה
 כלל: וי שום פוד לנשש שאין הוי, אח

 לשלמה מכמה נחן וס׳ עוד א׳ מלכים
 שפושה להצדיק שי׳ כו׳.

 לחחא מפילא הפולמוח והחקשרוח שלום
 להקב״ה, ישראל מכנסח המ״נ מפלה

 וזה לכנס״י. מהקב׳׳ה מ״ד ששפ ׳וממשיך
 ויהי מכמה, ב׳׳ה הבורא לו נוחן שלמה
 איש כמו השונא הוא מירס בין שלום
 הוא שלמה ובין שנו, מרום בשפח מרמי

 איש דרכי ה׳ ברצוח שכחוב וכמו ■הצדיק,
 ששוט זה שסוק פל שרשנו ופוד כו׳.

 שדרכו מי שי׳ איש, דרכי ה׳ גרציח
 פל חמיד ה׳ לרצוח ה׳ ברצוח הוא

 י״ל פוד אחו, ישלים אויביו גם פונוחיו
 ידו פל נפנש שמבית כל איחא דהנה

 ויש ה׳ שטוב רט יגורך לא משום בו׳.
 שונאיו יפנשו שלא שמחשללים צדיקים

 נראה כי לכך, צריך שאין כגם ידו. פל
 שהוא הוא ידו פל נפנש שאמר מה

 ב״ס הבורא אם ולא בכוונה אוחו מפניש
 הוא אם מכי׳ש אדם בני או נוקם

 מחירא אפש״כ לממול אסור ברבים
 פל מקטרג בצפרו הוא אולי הצדיק
 יוחר מדבר ואולי נגדו שמטא טל מבית

 מדם הוא קטרוג ובל״ז פליו, הצורך מן
 הוא פולביס ואינם סנפלביס וגם גרופ.
 חביריסס יפנשו שלא מבקשים פ״כ טוב,

 פי״ד סס גס יפנשו לא וסנס ידיהם, פל
 בשביל סיחכן כי נמי, ממילא מביריסס

 ס׳ ברציח י״ל וזח סשסדחי, זכר שאני
לבקש ורצוני דרכו שהוא שי׳ איש דרכי

 יפנש שלא אחו ישלים אויביו גס יח׳ ס׳
 מס כשי י״ל ופוד ידיהם, פל הוא גס

 שיפשס כדי כרצונך רצונו פשה ששרשנו
 רצון סנה כי כו׳, בסל כרצונו רצונך
שחסיס פשה אומר וזה יפשס יראיו
 שאחס כמו שירצה שי׳ כרצונו, רצונך
 הוא שיפשס יראיו שחסיס שי׳ רוצה

 כרצינך רצונו שחסיס פשה וזה רצונך,
 לך שיחן כרצונו רצינך שחפשס כדי

 כשיפשס כדי רוצה שהוא כמו חשוקה
 כו׳ רצונך בסל יח׳. כרצונו חסים רצונך

 לכאורה כו׳. אמרום רצון שיבטל כדי
 משני מבטל יח׳ רצונו גס הלא קשה
 אך נקי׳, לשון שאומר וי״ל הצדיק, רצון

 מבטל שהצדיק הגס גס הוא סאמח
 זס כי יח׳ רצונו בסול זס אין יח׳ גזרחו

 שאמר וכמו גזרחו, שיביסל יח׳ רצונו הוא
 לו רמז כו׳ לי הנימה פ״ס רבינו למשה

:רממיס לבקש
 מרפיחי צאן צאני ואחן כתיב ימזקאל

 דסנס י״ל אחס. אדם
 רק שסם יש בישראל מדרגוח שלשה יש

 שרנסחס לכס שיחן ב״ס להבורא מצשיס
 הוא לבד זה וגס צרכם, וכל ומיוחס

 לא אם סבא ספולם למיי ובאים טיב
 באמונחו וצדיק שכחוב כמו במטאים יפכבו
 ראשון. בספר ימוין ששירשחי כמו ימי׳,

 פל וספמידן מבקוק בא איחא כן כי
 מדרגה ויש ימי׳ באמונחו וצדיק אמח

 טובים מפשיס שפושיס מזה למפלס
 כ״א בסם פמקוח בלא ב״ס לסבורא
 ומושב לשמים שכוונוחיו מי ויש ששוט,

 וסוא מדוחיו ומיישר חמיד ב״ס בהבורא
 צאני ואחן י״ל וזס יח׳, לקדושחו מרכבה

 כביכול מרפיחי צאן סראשינס סמדרגס
רוח נמח לי שגורמים אוחי מרפין

שאמרחי



השמטות זכרו]
 נקרא ומטניג רצוני ונטשה שאמרמי

 ויאכלו האלהים אח ויחזו כמו אכילס
 ט״כ ושכל מחשבה בלא הוא אך וישמו,

 אמם אדם בסמוח, לשן צאן נקראים
 המרכבה כנ״ל שלישיח המדרגה טל קאי

 כמראה דמוח שכמוב כמו יח׳, לקדושמו
 :יח׳ לו מרכבה אדם כו׳. מליו אדם
 האזינה ישראל רומה הסםוק י״ל וכן

 ישראל רוטה כו׳. יוסן} כצאן נוהג
 רוטה אחה ראשונה אסמדרגה קאי

 הטושים הם יוסןן כצאן נוהג אוחן.
 יוסן}, וזה מצום, גוררח שמציס מצוח
 נוהג וזה להוסיף׳ לו גורמח מצום שכל

 ובלא שכל בלא כצאן שנוהג יוסןן כצאן
 טל קאי הכרובים יושב כראוי. מחשבה
 יושב וזס יח׳» לו המרכבה שלישיח מדרגה

 שיש כילדים שכם כרביא פרושו הכרובים
 יושב והוא מהם שטשוטים ב״ה להמרא
 שפטו אחד לכל הופיט כביכול טליהם

:כראוי
 סלה> אומר משוח שבועות חבקוק

 טי״ד בקיציר י״ל
 מ״ח של הרחמים נחטורר חמיד שבוטוח

 לטובדי שנאה ירדה גויס ויחר ראה
 וזה ושגילה- חירוח ולישראל כוכבים
 האמרח לשון ואימר להכוהם ממוח שבוטוח
 סלה: הוא זה אלינו חיבה לשון היום

 מזכור אל ופשטי נטורי חטאות חהלים
כו׳ לי זכר כחסדך

 שנה טשרים שקידם הטברוח טל דסנה
 שלמטלה. בב׳׳ד טליהם נטנש אדם אין

 שכם הגם נטורים חסאוח נקראים והנה
 נטנש שאינו הסטם כי במזיד לפטמיס

 באדם. מדיין שלימה אינה הדטח כי
 מרס מהם וסנה חמאח, נקרא ט׳׳כ

 שמטם כיון יפשטיס טונוח אח״כ לאדם
אם אך בהם״ וכירגל חטאים מטם

הנט זאת נ־ך על
 גם זכוח לומר יח נטנש אינו בהשורשס

 חסאוח י״ל וזה מהס» שנאים הפשטים טל
 לי זכר כחסדך מזכור אל ופשטי נטורי
 מלפניך שאחבייש אומם מזכירני פי׳ אחה.

 טלי. שפלה ודטמי נכנט ואהיה בטבורס
 קטרוג שוס חסי׳ שלא לבד אחה וזה

 וישר סוב טוד כחיב וכן ס׳. סובך למטן
 שהולך למי בדרך׳ מסאים יורה ט״כ ס׳

 :לפניו נכנט שיהיה המסאים לו יורה בדרך
 דהנס לטד. טומדח טהורה ס׳ יראת

 משרחיו המוח מלאכיו מושה כמיב
 אל ה׳ טין כחיב דהנה כו׳. לוסט אש

 מצפה ה׳ טין י״ל לחסדו. למימלים יראיו
 מימלים שיהיו מדרגה לאוחו יראיו אל

 שיהיו יראיו אל משגיח הקב״ה לחסדו
 להציל אמר כן למס- לחסדו מימלים

 טי״ד להטולם שיושיט כי. נפשם ממוח
 ויושיטס כו׳ יטשם יראיו רצ'ן כי היראיו

 טין פשוט י״ל טוד יראיו. טי״ד להטולם
 פשוט א׳ פירושים ב׳ יראיו אל ה׳

 טין לשין וכן משל בדרך טליהם שמשגיח
 בשביל השפט מקור לסם שפחוח כמיס

 טוד י״ל וכן כו׳. להציל לחסדו המימלים
 להשיג רומניוח ראי׳ להם ניחן שהקב״ה

 וידמו שישיגו סיב יהי׳ אם שיהיו מה
 ב״ה אל רצון הרבה לפטיל רצון טח שאז
 בשורוח ולבשרם אוחם לשמח פשוס וכן

 סוב שלא להטח מטוחד מלולה ואם סובוח,
 הוא וזה רטה; גזרה לבסל ליראיו מראה

 הם אשר כ״א לבד יראיו הם לאשר ללו
 ושמהי׳ חסדים להמשיך לחסדו מימלים ג״כ
 כי. להציל וזה אלקי׳. לישראל סוב אך
 רצון לראוח א׳ הנהגוח שני צדיק צריך כי
 ישראל! בר טל דין שום מהי׳ ושלא אל
 אנכי טמו כו׳ המצסטר יחיד אפילו כי

 מס פרשנו וכן כידוט- כו׳ צרחם בכל כו׳
פרשנו כו׳ כבודך אח הראני משה שאמר

שכלל



תן הם כ זאת נ׳ך על השפטות ז
היא ודאי מיי ופרטיו, רגליו טל קיום לו ס׳ כבוד שנקרא כה להשיג בזה שכלל

 טובי כל אטביר אני יח׳ הוא לו והשיב
 זה סי׳ כו׳. אמון אשר אח ומנוסי כו׳

 אשר דוקא אך ולרמם, לסמן כבודי הוא
 משא״ה ורממנוח מנינה שחהי׳ וארמם אחון

 הטולס אח המאבדים להרשטיס חלילה
 זה כי ורחמים, מנינה לכס נוחן אינו

 נקרא ט״כ אדרבא, ורחמים מנינה סוס לא
 במה נמי הוא זזה כרממיס, בטל גם

 קודש טהור ממולח חשא בס׳ שסרשנו
 וכן לחסדו. למימלים יראיו אל וזה יט״ש,

 בלי טהורה סשוט טהורה ה׳ יראח י״ל
 טהורה היא אה נראה טומדח,טוד ס*ג,

 לטד טומדח לו שצריך בטח טצמו שטובל
 והזהיר סיימו הלא לטבילה שבטלו הגס
 לטיל וסירשנו ושנוסיו, ימיו מאריכין בה

 כי ימים שנקרא שלו שהטבדוח שהוא
 יום לאור אלהים ויקרא וכחיב אור סורס
 מטולמוח ב״ה בהבורא בטבדוח משיג
 ושנוחיו ימיו מאריכין וזה מליונים. יוחר
 טומדח טהורה ה׳ יראח וזה סש־ט, הוא

 אחוזה נו לכיוח יכיל כי לטד טומדח
 י״ל טוד רט, שם שאין טליונים מטילמוח

 יראה לו יש כקב״ס גם דהנה הנ״ל לסי
 ויגרמו מטשיכם יקלקלו שלא הוא ומה

 ודואג שירא האב כמו וצטר רטוח חלילה
 צטר, שוס לו חהיס ושלא בנו יסול שלא

 יראה אוחה לו להיוח צריך כצדיק וכנס
 טהור בממולח כנ״ל נסשו לטהר סשיט וגס

 שיש מי ס׳ יראח וזה מטשיו, לחקן קודש
 מהורה יראח וגם -כנ׳׳נ, ה׳ סיראח לו

 הירא לטד, טומדח טהורה נסשו שחהיס
 שנקרא להטולם לטד טומדח והטהירה ס׳

 יכול כי קיוסוהממדה טומדח גורם סד
 חיי בבני מרומז י״ל הכל, לכם להשסיט

 בסשוט. טולם קיום נקרא שהכל ומזוני
יש דאגוה כרטא ברא נקרא בני וטוד

 כרבה להחטכב טכבה לשון גס טמידה
 וכן סמים לדין וטומד כמי הסולם בזה

 ומזוני נמצא, וסוד בסר, טמדחי ואנכי
 אוחו מטמידין אדם של ממונו מטושר בא
 רוחות מלאכיו טושס י׳׳ל וזה רגליו, טל
 להטולם טיבוח שממשיכין במה כצדיקים כי

 יחברך ס׳ של שלוחים מלאכים נקראים
 הגואל המלאך וכמו להם להטיב להטולם

 מלאכיו טושה וזה כו׳. רט מכל אוחי
 כן לסטול קדושה רוח להם שרחן רוחוח

 ימשיכו מים יזלו רומו ישב שסרשנו כמו
 שהם במינה באוחה משרחיו מסרים,
 דמילו לכס שחהי׳ רצנו טושה משרחיו
 שיחקנו לשרחו ראוים שיהיו כראוי ורמימו
 אש בהם נוחן לוהט אש ונסשם, טצמם
 מרדים טונוחס טל בבכי׳ למרר לוהט

 טל ארץ יסד זה טי״ד מאד דבריו טל
 טולם חמוט בל וגם טוכ״ז לטנין מכוני׳

 שסט במס׳ ממשיכין כי לטיכ״ב, וטד
 באחו כסל בגלוי אסי׳ וזה יח׳ קרושחו

 בטמוד לסניכם כווך וה׳ זה ומסיין שבח,
 ססד שממשיך כצדיק הוא יומם טנן

 טמוד טנן בטמיד מרומז וזה לסטולם,
 רים להמשיך טנן סולם, יסוד הצדיק הוא

 ולילה לו, כטוב בטח יומם וזה מסד,
 אש בטמוד כך, כל ברור שאינו בטח
 בלבו הבוסר באש טולם יסוד טמוד הוא

 בחשובה ולמרר שנימה בחשובה לשיב
 ולהיישיד המצוח טל מאד מרד ולהיוח
 לילך ולילה יומם ללכח וזה מסשיו, ולחקן
 :הצדיקים הם הטס לסני כז׳ מיל אל ממיל
 טסרים כשני שדיך שני בשה״ש עוד

 במדרש אי׳ דהנה כו׳.
 ולילה והיום וארץ שמים כנגד לומוח שני
 (נשכח) דשנה י׳׳ל שישביניס. ושני וכלה מחן
צו לכיוח מחויב הארס דהנה י״ל טור

גן



זכדרז
 בן באחד נכלל הכל יוחר ואס וגח בן

 ברכחא שדים ברכח גגל שרשו והנס ובח,
 רש ש כמז יורה שהזרע מל ואמא דאבא
 בניו לגדל צריך האדם והנה דל, רש״י
 עשרים כשני שדיך שני וזה יוצרנו, לרצין

 אסדוח להיוחס סראה שי׳ צבי׳. חאמי
 הם ממילא יח׳ בו דבוקים שיהיו סי׳

 שיהיו צבי׳ סאמי ואמר א׳ אחדוח הכל
 :אל לרצון כצבי רצים ב״ה אל לרצון זריזים
ם קהלח בי  שירשנו האסד׳ מן השנים טיי

 ביחד הם צדיקים שני אם
 האסד מן שובים נעשו האמח שרוצים
 שנים שאי׳ וכמו ממס! הוא כי היחיד

ש ביניהם ויש שיושביו  שרייה שכינה ד
 הידוע בה׳ הא׳ כחיב ופ״כ ביניהם,
 נראה ימם איך ולא׳ כחיב אמ״כ משא״כ

 אמ״כ וכן הידוע, בה׳ ולהא׳ כחוב שלא
 ואין כו׳ האחד [ואילו כו׳ אמד ואיל׳

הידוע: ה״א בלא להקימו] שני
י  כן על בארץ ואחה בשמים אלקים כ

 קשה לכאורה מעשים, דבריך יהיו
 מקום בכל הקב״ה הלא לומר ראו אדרבא
 שהוא ממנו להחבייש ווחר יראה מעורר
 לא הדברים ששושי שעל והגם לשנינו
 הלא בשמים האלקים שאמר מה קשה
 השמים אח כסיב וכן הארץ, כל מלא

 על הכוונה כאן כי מלא, אני והארץ
להחבייש לענין אך בשמים הוא שכינחו גילוי

ר!םא ואת להוטים
 שעם אינו מעשים דבריך ולהיוח משניו

 לכחוב ראוי אדרבא בשמים שסאלקיס
 וי״ל כנ״ל, אלקיס הוא לשניך גם כי

 והשקה הארץ מן יעלה ואד כחיב דהנס
 חזריע כי אשה וכן האדמה; שני כל אח

 ורצונו דלחחא החערוחא צריך זכר, וילדה
 יקראני שמי ידע וזה הדינין שנמחיק יח׳

ושמי® בדין מרומז אלהים והנה ואענהו,
 שמיס בשם מרומז וכן הרחמים, נקרא

 אש שנקרא ומדין מסד הוא מים כי
 ברחמים גימ׳ הוא וגם השין רק בו יש

 בשמים אלהים כי וזה יו״ד, במילוי אלהים
 למעלה לשורשו הדין מעלה אחה אם

 ואחה הרממיס הוא בשמים אוחו וחמחיק
 כי אחה הנקרא מסד חמשיך שי׳ בארץ,

 אנו לאב כמו במסד מרומז נוכח לשון
 שמדברין כמו ולא לנוכח אחה לשון קוראין
 וזה נסחר, לשון שמדברין אמר לאדס

 שירוש בארץ, ואחה וזה אבינו אחה כי
 בשמיס חמחיק אלהיס וחמלה כשחמשיך

זה, מי׳׳ד חרויח למשה המסד וחמשיך
 המרומז שעליך הדין דבריך יהיו ע״כ

 הדין יהי׳ מועשים קשה לשון בדיבור
 אששר שאי הגס בגלוח כמו מועש שעליך
יהי׳ אעש״כ קץ עח עד כגאולה להיוח

 דין שום יהי׳ ולא בגלוח שאנו מה די
מעשים: דבריך יהיו וזה יוחר,

:בגבורה נ»זי האל בע^״ת התורה: על אתr זברון סליסספר



ססב
 ד״ע זצ״יל המחבר הנה״ס מרבינו וסיפורים תולדות סצת

וסופרים מספרים מיוסט ועכ״י

 מרן אדמו״ר מלובלין הרבי (א) רשכבס״ג המולס אור הקדוש הגאון סרב רבינו
 הגה״ק לאביו סק״ה בשנח נולד זצוקלס״ה הורויז הלוי יצסק יפקב ר׳

ונכד;רבינו נון [שהי׳ יפ״א יוזפפאן! דק״ק אב״ד וצ״ל אלימזר אברהם (כ) מוהר׳׳ר
ג)  בס פ״ה מאפל מרס הצדיקס ולאמו ממנו] סשיפי דור זצ״ל הקדוש השל״ה (

 ליקאופר קאפיל ר׳ בפ״כ הנקרא זצ״ל ליקאוו מק״ק קאפיל מוהר״ר (ד) הגה״ק
 שם להספרסם המל ובפס יסרה ופרישוס בקדושה ׳,שנהג (ה) בקמנוסו פודנו

המגיד  
( א  בכינוי ולא כוסם הרבי בשם נקרא הי׳ שפ״כ אמר הרי״מ חי בפל הגה״ק (

אז: דורו ולכל המשיח ימוס פד רבי שהי׳ משו׳ מקומו
 דפין בס׳׳ר בקי שהי׳ פליו וכ׳ ימרה בקדושה והמנהג בנגלה גאון הי׳ הוא (ב)

לבהכנ״ס ה(ך מקוה סבילה אחר לילה ובכל גדול צדיק והי׳ בפ״פ ש״ס
פלי׳ אמר זצ״צ הרבי פ״ה מאפל מרח הצדקיח הרבי של אמו וכן זי״פ בקודש לפבודחו

: האמהוס בהיכל שהיא
ג)  שזקינינו ידמנו מראפשיטץ להרה״ק אמר מלובלין שרבה״ק המפשה כידופ (

מראפשיניז והרה״ק הקפוח בשפח חורה בשמחח אצלכם הי׳ הקרוש השל׳׳ה
 דיבר ולא פלי ברוגז הי׳ אבל הי׳ הן כדב״ק בדיחוסא ובדרך קדשו בפנוח השיב

סק סרבי שאלו מאומס  היחכן לו אמר מאומה דיבר ולא פלי כספו הי׳ השיבו הי
ליחס מלובלין הרבי של דרכו שהי׳ מובא וכן ספרים של בסשאנק עומד השיגו

:סק׳ השל׳׳ס אל פצמו
 הגה״ק נכדו וסיפר בנגלה גאון גם סי׳ כידוע קדושחו מלבד הזה הגה״ק (ד)

לסס השיב וסגס״ק אמ״ד בק״ק לאב׳׳ד לקבלו שרצו זצ״ל מיפרסלוב הרר״ש
 [כי גויס המון אב להיוח השי״ח אוחו חנן כי לסם השיב הדבר בעיקר אך חש״ח

הרגי הרה״ק אשר וידוע ב״ד אב לסיוח ולא ליקאוו] בכפר אורפנדא מחזיק סי׳
נכד אני הלא סבפש״ט נכד אסם אם זי״ע ממטזבוז לסרר״ב פ״א אמר מלובלין

 פורים שושן חקכ״ס גשנה סארניגראד בקי׳ק ומנרכ מליקאוו קאפיל סר׳ סרבי
 מיפרסלוב הרר״ש סגס׳׳ק אבי מיפרסלוב ישראל מוסר׳׳ר הגאון בן אחריו והניח קמן
הגס״ק של אמו אס מלובלין הקדוש סרבי אס מאפל מרח סצדקח א׳ בנוח ושחי

: זצ״ל מקמארנא מהרי״א
 אוחו מכה סי׳ והמלמד מהחדר לברוח דרכו סי׳ בחדר בלמדו בילדוחו פוד (ה)

העוקצים החולפים בין ונכנס ליער שהלך איך וראה אמריו בלאפ סלך פ״א
 אח סגר רצופים שנים ששבעה וידוע לסכוחו חדל ומאז וכו׳ ישראל שמע וצועק
 קרא אשר בהספר להביט צריך שהי׳ וחפלחו לימודו בפח לא אס הקדושים מיניו

רצ״א הגה״ק חלמודו פליו והפיד הגנוז באור לראוח זכה ומזה פינים מצום והי׳ בו
שהי׳ דבר שאפי׳ ברשוחו פיניו שהי׳ פד פיניו קדש שכ״כ דר״פ גסה״ק זי״פ

מססכל



הסנזציהללה״ה המחבר הגה״ס תולדות
 ברגליו יל5ז (ו) הרבי הלך בהסולם זי״ס ממסזריטש מהרד״ב הגה״ק הקדוש המגיד

 הקדושים בחיבוריו הסמים הרבה ומביאו ממנו הרבה ולהסבשם לקבל וזכה לשם
 סם קראסניבראד מסיר שידוך סמו סשה הרהגה״ק ואביו מראוונא הרה״מ נשם
הגה״ק אל ובא משם ברח החוסה אחר 6היכן (ז) זצ״ל הרה״ק אמנם משם א׳ נגיד

הרר״ש __________
 הסורה דרכי סס״י השי״ס לסבודס הנרצה כ״א אוחו ראה לא בסנים סנים מסחכל
 דסר כביכול האט אויגסן ליבלינסרס ״דסם בזה״ל אמר מזידיטשוב מהרי״א והרה״ק

 קורא שכשהי׳ מדרגוסו גודל אגד״ס בסה״ק וטי׳ [סש״א] גאהאט״ נישט אויך רר״א
 וכן ספלו ישר ואם זך אם האיש מסשי כל האיש שם בקריאס מסבו?: הי׳ בססקא
 הגביה לא שמימיו סליו הסיד זצ״ל ישראל אוהב בסל מאסטא והרה״ק ח״ו להיסוך

וסומים האורים קראו מקאזניז הקדוש והמגיד יס׳ שמו יחיד בלי מיניו ריסי
 חודש הי״ב לכל כללי כח המה ניסן ימי שי׳׳ב כ׳ סקודי ס׳ דכלה אגרא ובסה״ק

 קדשו ברוח כיסב סי׳ ריסי״צ הרכ״ק אדמו״ר וכבוד וכו׳ שלס לחודש רומז יום כל
וכו׳: החודש בכל שיהי׳ מה יום בכל

 מימוס הסולם בזה היסה לא אשר נשמה אליו שהולך אמר הקרום סרס״מ (ו)
 והבסה״ב לס״נ סלסים חמשה לו שימן א׳ לבסה״ב אמר אליו וכשבא הנביאים

 הרהיבו שלא דבר שביקש זה סניס פז במה לומר הקדוש להמגיד וסיפר והלך כסס
 והשיב מ״ז ושאלו המגיד אמריו ושלח פ״נ ליקח המגיד רבינו במקום הזקנים אן!

 סליו: לדבר אין רואה שהוא ביון המגיד ואמר לנו לימן שצריך רואים אנחנו
רן ש״ ע  הרה׳׳ק סצמו החגנב ואז הדגים בסצמו לחקן הקדוש המגיד דרך הי׳ ב

 בליל הי׳ הקדוש כמגיד של ודרכו הדגים ומלח המבשלוח לחדר מלובלין
 השלמן סל הדגים כשהביאו סיכ^ שבח ובאומו חורה לומר הדגים אכילס אמר ש״ק

 להרבי אמר ואח״כ הסונם בסיני לפלא והי׳ סצום בהחלהבוח חורה לימר המחיל
שיבוטא; מלח א3ר של הסוד יודסיס אנחנו גם

בי י  המגיד צריך הי׳ שפ״א הגדול מהמגיד סמיכה לו שיש סצמו המפאר מליבלין הי
 לך גם לו ואמר הוא שימחום לו וציה הזמנה סל סצמו לחסום כגדול

 דרכו סי׳ הגדול כמגיד מזו. גדולה סמיכה לך אין וא״כ לי ששימסין במו ישמפין
 למוך מצומצם מנין מאספי כי׳ כאלקינו אין ולאמירס בחדרו כמזל בימי להחפלל

 להביא הקדוש ה״מ י וצוה מלובלין הקדוש הרבי גס הבאים במוך נכנס פ״א חדרו
 הקדוש המגיד פחח וכאשר מהמנין שם ונשאר מצאו לא אמנם בטלן היא כי זיו סח אחר
 אמר ואמ״כ אוחו הקיצו גדול ובקישי מלובלין הרה״ק נחסלך כאלהינו אין לומר

ראה וכאשר בטלן הוא בי חמחיו אמר להביא לכם אמרחי הלא כקדוש המגיד
ולא לו בשר סיני אשר אמר איש להביא צייחי וס״כ נחסלך מסלה של הפמליא

 של דרכו הי׳ וכן סהמנין חמיד ישאר סחה ונשאר הואיל ואמנם מאומה יראה
 המגיד ובניגון בהפסק א״ב מרנן הי׳ החפלה אסר יום שבכל מלובלין רבה״ק

;קדושחו מרוב נמיגו שומסיו ובל זציל מראווני הגדול
)r( אביו אמנם ישראל בס צירח לה שאין אמר כי לקדשה אן} רצה לא הרבה״ק

הסופה אחר סיכןן ורק כלל סמה דר לא אמנם לקדשה הבריחו זצ״ל
ברח



זצוסללה״ה הטחכר הנה׳ס תילדותהסד
 כשני שקיבל אמר והרר״ש רציסיס שנים שחי בישיבחו אצלו ולמד מנ״ש (ח) סרר״ש

 לבד לד׳ רק יהי׳ והדיבור הראי׳ אשר א׳׳ט למד שם כי מפלוחיו כל אלו שניס
) יצחק לוי מוהר״ר הגה״ק קה״ק בצל והסחוסן£ משם נסט ואס״כ ט  מבארדיסשיב (

 מליזטנסק זצ״ל הרר״א רבה״ק קה״ק בצל והסחוטך גסט ומשם זטלסוב בק״ק בהיוחו טוד
 הקדוש רבו והסכמס ובמצוח המובהקים מחלמודיו ונפשה ומכ״י זי׳׳ט נו׳׳א בטל (י)

 הרר״א הקדוש רבו בחיי מוד מדה אליו להמשיך וההסיל לאנצהוס בק״ק אהלו חקס
ללאנצהיט משם ורוזר שנה למרך שם והי׳ ראזוידוב בק״ק אהלו חקט וארו״כ זי״ט
ואס״כ __________

 ונשאח רמ״ל דחה המירה וחיכך גירשה לאביו שיפץ מנ״ש הרר״ש רבו ובטצח ברח
 ארו״כ אהלו קבט ושם מלאנצסוס אשה אמ״כ נשא מלובלין והרה״ק ארוד לאדון

 ישראל מוהר״ר הרה״צ (א) בניס ד׳ והס אס״כ הקדושים חולדוחיו הוליד וממנה
 אופן בשום רצה ולא אביו מקום מל לסומכו רצו הרה״ק אביו פסירח וארור מלובלין
 כי מלובלין הרבי אביו אסר להחיסס צריך שאיני טליו אמר הרי״מ הסי׳ והגה״ק

 מדובמנקא מרדכי ר׳ הרה״ק סחן מסארסשין יוסך ר׳ הרה׳׳ק (ב) בפ״ט מסכח הוא
 אח שהו״ל קאפיל ר׳ הרה״צ אבי אברהם הר״ר (ג) קאריץ בק״ק אס״כ שהי׳

 מוהר״ר הה״צ (ד) במיה״כ זצ״ל הרבי אביו בחיי נפטר מה״ח אמח דברי הסס״ק
 כי׳ אסח ובח ז״ל ואליסשיסק מק״ק לייב ארי׳ מוהר״ר כגה״ק מחן המרשילי צבי
 מאיר א׳ בן לו הי׳ מוד זצ״ל מלובלין קאפיל יטקב ר׳ הה״צ אם צירילי מרח לו

ימים בקיצור מח אמנם רבחי מאפס אבדק״ק כגר״מ בח שהי׳ שני מזיווג שלום
:זצ׳׳ל כרה״ק אביו פני מל

 רבו לומד שהי׳ שבשמה מלובלין הרה״ק וסיפר כמ״פ בסה״ק לטובה מזכירו (ח)
הניס הדבר לכסחיר בשביל הקדוש ורבו ג״ט ריס נרגש או״ס או״ס ש״ט

בהבשמיס; הדבר יחלה מהחלמידיס א׳ ירגיש שאם כדי בשמים מיני השלסן סל
( ט  הגה״ק אוחו שאל שפ״א ומובא מזמלסאוו כרב בשם כמ״פ בספה׳׳ק ג״כ מזכירו (

הרבה״ק השיב ומ׳׳ז אצלנו זאח הראיחס רוה׳׳ק אומרים שאחם שממחי מבא״ד
 לו שמוחר מבא׳׳ד הרה׳׳ק יהשיבו אגיד לא אזי להגיד שלא מלי יצוה אס מלובלין

 מבא״ד הקדוש הרב לך אומר הי׳ ואם יוהך ר׳ הרה״ק בנו שאלו ואס״כ להגיד
 ברוה״ק ידפחי הלא הקלוש אביו והשיבו פוסק סייח האס מלומר שחפסוק

: והלאה מכאן גס שאומר לזה שיסכים
 ט׳׳א במל והרה״ק זי״מ הרר״ז הרה״ק אסיו אח וכן כמ״פ בסה״ק ג״כ מזכירו (י)

 אליו שנאספו מד ללאנצהוס שלס מנינים וכמה כמוחו גדול שהוא מליו אמר
 לו ואומר רבה בשמסה מקבלו הי׳ אליו שבא טח בכל הי׳ הנו׳׳א של ודרכו סדה
 שפ״א המפשה ומפו מסאמבור רר״מ מהרה״ק חפל״מ בסה״ק מביא כן יו״ס״ ״גיס
 זי״ט הרר׳׳א שנפטר ובטח שסי׳ ממשה ט׳׳י הצדיק יוסך סבא ברוך הרר״א לו אמר
 הרס״ק אסיו אח לרבי מליהס לקבל הקדושים חלמודיו בקשו חקמ״ו) אדר (כ׳׳א

 יפרד ומשם הגן אח להשקוח מפדן יוצא ונהר כחיב קרא לסם והשיב זי״ט הרר״ז
הוא סמדן וחסחוניס בטליונים ומרמזח נצסיח הוא סחורה ראשים לארבטה והי׳

רבינו



הסהזצוהללה״ה המחבר הגה״רו תולדות
 לוגלין גק״ק אהלו חקט ומשם ל'ן3ללו הסמוך סשנוכאוו p״p3 אכלו «pn ואמ״כ
( א י ב) אלסי אליי נהרו ושם ( והמשיך לפחמו השכימו דורו וגאוני יpדי5ו ישראל (י

והי׳ מאד נמלה (יג) כאז ט״הpח שנח חורה שממח טד השי״ח אל ישראל יח3ל
מצי3 יסpאל נר ה3כ שאז ט״סpח שנח 3ט״ המר יום טד דוי טרש טל מיטל
) הגאין ר3pל סמיך הישן יה״מ33 סרךדש ארון ונגנז היום (יד) מו כר״ר כנידט (
טז) זצ״ל מלוכלין שכנא סמפירסמיס (ח) דושוסpה ורים3מי ג׳ כרכה אמריו והניח (

ספר __________
 נהר וזה הנו״א אמי הוא רגן זי״ט 3הרר״ חלמודו הוא הנהר כטש״ט ישראל רכינו
 השדוש הרה״ג מלוכלין(כ׳) דושpה מרן (א׳) ראשים לארכטה יפרד ומשם וכו׳ יוצא

ר(ד) הרר״מ (ג) אזניץpמ מני  :זולחס 3לר צריכים ואינם זי״ט מאפטא pכרה״ מרו
( א י  כל וראו שנים ז׳ פס שדר ואמר לוכלין p"p3 סליו מחלגדים היי מחמילה (

: כטירס 3לכטה״ אוחו ליס3pשמ 3כח אליו שלמו ש״ט טפ״י שלו החנכגוח
 מטיד סר״ל שאמר מראפשיטץ pכרה״ שס3 רמp פ' המוצנט דכיר p״d03 (יב)

 נפשו נטל מיד ממדש אדם אליו א3 שכאשר מלוכלין 'לpאיצ ר׳ ר׳ טל אני
 כשטח לו ניחנה כאשר לו והחזירה ומלאה טומאס מכל אוחה הpוני וכיכסה ונשמחו
 ידיו מניח כי׳ והוא אצלו שהי׳ אדם סכל אמר זצ״ל מליכלין pשכרה״ וידוט כולדה

 פכ״פ שלימה חשוכה שיטשה טד ימוח שלא האדם זה יהי׳ כטוח לכרכו ראשו טל
pל שלמדחי אמר זצ״ל מכטלזא שלו׳ ר׳ כגה״ש מרן חלמידו אשר וידוט מוחו ידסpרוח 

 אמד אדם של אpכפח שהראני זי״ט מליכלין מו״ר pמהרס״ האדם כני שמוח אpפח
 ומה כגלגול זס אדם הי׳ פטמים וכמה מהבל אם יןpמ אס כאדה״ר נשמחו שירש
 וגם כו אמיז מציה ואיזה כו ונסחכך נשחרש החטא ואיזה גלגול ככל לpילpו פגם

לאו: אם ידיו כמטשי יצליח ואם נולד והצלחה מזל כאיזה הראני
 לו רמז זצלה״ה הררד״כ הגדול והמגיד הידוטה הנפילה של המטשה הי׳ אז (יג)

 לטח חשליכנו אל מאד לכחפלל שצי־יך כאזניו לו למש אצלו בהיוחו טוד
 לא מיס כן£ שאן) זצ״ל מלובלין pכרה״ ואמר שנמלה מאד שממו והמחנגדיס נהpז

:זי״ט זצללה״ה ט״כ3 נט׳ כי הי׳ וכן פטירחו כטח ישחו
 הי׳ כנ״ל כי אז פטירחו שטח שיהי׳ שידט אמר זצ״ל מראפשיץ pהרה״ (יד)

כחודש כל של המאורטוח ניסן ימי כי״כ לכחוב דושpה הרכי של דרכו
מצוח טד ט״ב יום pר רואה שאינו לו אמר כחודש ה׳ מס כגיט וכאשר ומודש

זי״ט: כאמח הי׳ כאשר pיסהל שאז הכין ומזה המס
דרכי׳ כפומי מרגלא שהי׳ מפני מראפשיטץ pהרכ״ לו כמר הזה המהום (טר)

רה כאה״ה הס שם ששוכבים הדור גדולי ההדושיס שכל מלובלין הרה״ה
פטירחו הודם שציה לובלין אנשי כיד הבלה יין הטיי טל להגין שם נשאר הרר״ש

 שריפה יהי' שלא כרכס וכן כלוכלין רב טוד שאינו פטירחו אמר לו יאמרו שלא
להחפלל: הכרו טל הולכים שס שריפה וכשיש

( טז הודש מצבח הזאח המצבה ״טדכ כלוכליי הישן כביה״מ מצכחו נוסח זה (
כי יככו ישראל כיח וכל לבינו ממדח מינינו מאור טוזינו גאון רכינו הדושח

משך



?צרמילה״ה המחבי מ הגה׳ תולדותמסר
r ״ז ספר f ,ונמסק וטכ״י זי״ם וקדושים גאונים ומלמודים אמה* ״דברי זאח׳י, ״זכרון זכרוך 
 קסשינוב אבדק״ק הופ5מלאנ לייבוש ארי' ר׳ סגס״ק (א) א״ב סדר לפי מסם קצה

 מבראד משה אסרן ר׳ סגס״ק (ב) אריאל וחומס מס״ה ארי גבורה סס״ק במסמ״ח
 רי״א סגה׳׳ק אבי דברים זכרון במ״ס מקמארנא סמנדיר אלכסנדר ר׳ סגס״ק (ג)

) (ד) זצ״ל מקמארנא ח י  סס״ק במל גראד סארני אבדק״ק סורוץ סלוי ר״א סגס״ק (
מלמלוב דוד ר׳ כגס״ק (י) מאושסצין במריש ר׳ כגס״ק (ס) טס״ה נוממ״ג

 ד הגס״ק (ח) הקדוש סיסידי בס״פ הנק׳ מפארשיסחא יצחק ימקב ר׳ הגס״ק (ז)
 ישמי׳ ר׳ הגס״ק (ס) זצ״ל מזידיסשיב מסרי״א סגס״ק אבי מזידיסשוב במריש ישכר

 שממון ר׳ הנקרא מזמלחוב אשכנזי שממון יטקב ר׳ סגסיק (י) פשטדבורז אבדק״ק
 משה יצחק ר׳ כגס״ק (יב) יאנוב אבדק״ק קטזיס יוםן» ר׳ הגס׳׳ק (יא) דייטש

 (יד) מקאזמור יחזקאל ר׳ סגס׳׳ק (יג) ואגפי׳ ובאחווט בפלזיץ אבדק״ק טזריאל
 וטז״ס וחב״י וקה״י ופרד״ז מלס״ר ספר בטהמ״ח דינוב אבדק״ק יאלוס צני יטקב ר׳ סגס״ק

 לייבוש(יט) ר׳ הגס״ק (טז) ופשמדבירז ראדשץ אבדק״ק בטריש ישכר ר׳ סגה״ק (טי)
וטי״ס ש״ס טל ואדב׳׳ט טילאי דבי ארי׳ שדה בעהמ״ח וישניצא אבדק״ק

 זצ׳׳ל מראזלא הרס״ק אבי טס׳׳ה חפל״מ בטסס״ק מסאמבור ר״מ סגס׳׳ק (יז)
) (יח) כ בטסמ״ח ואיסטל שינאווי פרטמסלא אבדק״ק זצ״ל ט״ב משה ר׳ סגס״ק (

סס״ק __________
 סמקדושים קודש איש פטירה יום הוא אלקינו ביה שריפה ביום בטדינו אור משך
 יצחק ימקב מרס ארץ קצוי בכל סמפורסים החסיד הרב כבוד מ׳׳ו הדור פאר

 הלכו ורבים מטון השיב רבים אשר זציק״ל סוריגיז סלוי אליפזר אברהם מו״ה בסרב
ארץ שנח אב ט׳ המר ביום ליגון נהפך ושמחה דורו בני ושממו ראו לאורו

חקט״ס♦ לפ״ק ר׳ט׳ש׳ס
 שממה מלאים מלובלין רבינו של שספס״ק אמר סרי״מ חי׳ במל סרס״ק (ין)

דינור שוס ישראל בו שמבין וסאוח הפשט לפי מובנים ושאינם וסכנטס
שכמ׳׳פ במק״א וטשיריס במק״א טנייס ד״ח נאמר אלו שבסהיק ודט זהב

 אמה בדברי דוגמא [ראה באורך זכרון זאח ובסה״ק בקיצור הוא אמה דברי בספר
ס וארא פ׳  חמצא זכרון זאח ובסה״ק המאמר מצי רק שם וכו׳ אלקי׳ וידבר ד

:מספר אין פטמים להיפוך וכן בשלימוחו] המאמר
ה) י  זצלל״ס סרבי א״ל בלילה ללובלין פ״א וגביאו הקדוש רבו של ש״ג סי׳ הוא (

 להגיד אנכי מי לפניו וסחנצל שניה לו אמר וביום שסק והוא ד״ח שיאמר
 (דפ״ו) בשבח והשיבו אחמול זה ל״א למס ושאלו ססנצלוח ומוד מו״ר לפני חורה
 פחד אחמול כן לאומרו יכול ל״ס דיבור אן» היינו מידי ולא לסו ל״א קמא יומא

הקדוש המגיד הלמוד גס וסי׳ לומר יכול ל״ס סחנצלוח שגס מד פיו לפחוח
מנו״כ: ושם מיואזניז

ט)  שלא חוחנו בקשו טמו וכשנשחדך משה ישמח בטל הגסיק מחן הי׳ הוא (י
 גם אזי לרבי יקבלו לא ואם שניכם שיסטו לו והשיב הרבי מחסידי לסיוח

 ז״ל: הרגי מחסידי היש״ס גס נטשה וטי״ז שניהם ונסטו טוד יסט לא הוא
( כ להרה״ק נסט האדג״ט הגה״ק חסנו גטצח וכאמור מהמילה מחנגד הי׳ הוא (

מלוגלין



זזצופללה״ה המחבי הנה״ס תולדות פ ה
 מסמאבניץ סלוי מאיר (כא) ר׳ הגה״ק (ימ) ומו״ס הש״מ ושו״ח יש״מ ה״ק6

 דאמבראווא אבדק״ק דוד מרדכי ר׳ הגה״ק (כ) מה״ס לשמים אור סה״ק במל
 הרב צבי נסחלי ר׳ (כב) הגה״ק (כב) יוזטפאן£ אבדק״ק נסמי׳ ר׳ הגס״ק (כא)

 המדורא מייקיל מיים ר׳ הרה״ק מסן ממאקאווט נסן ר׳ הגכ״ק (כג) מראסשיז
 דינוב אבדק״ק אלימלך צבי ר׳ הגס״ק (כה) מזיחמשיב רצ״ה הגה״ק (כד) זצ״ל

כ) קדושים וטו״ס אגד״ס בנ״י במשה״ק  במל מקראקא קלמן קלונימום ר׳ הגה״ק (
במלזא אבדק״ק רוקם (כג) שלו׳ ר׳ הגה״ק (כז) מה״ס ושמש מאיר סה״ק

(כח) ---------------
בסה״ק כמ׳׳ס ומביאו מחסידיו ונטשה הרבי אצל רוה״ק כמה ראה ושם מלובלין

ומוד וישלח ובס׳ וירא בס׳
( א כ  בסניהרבי מאסמא הרה׳׳ק הילל וס״א מאסמא הרה״ק סלמוד גם הי׳ הוא (

 האוהב א׳ הוא וסלמודינו ממסידנו הרבי ואמר מאסט מא"״1 ר׳ הרה״ק אס
לומד אני להם ואמר אמריו וישלמו נשאלהו סה הוא הרבי א׳ הוא סלמודי ישראל

בי׳מ: וגס ב״ק מס׳
( ב כ  הק׳ מרבו ברכה שקיבל הראשון כי׳ שהוא טצמו השסבח מראסשיץ הרה׳׳ק (

 הרר״מ הרה״ק אצל הי׳ ?צ״ל הרבי כי לרבי במולס שנסגלה מרס מלובלין
 נסט וכאשר הרבי של בגדלוסו והרגיש מלומיו בימי הרר״נ שס הי׳ ואז מזלאמשוב

 ואנשי ברכנו רבינו ואמ׳׳ל המגלה אמר הרר״ג רץ אנשים מבורס בין כרבי משס
 אבל בדבר מיאן הרבי וגם הרבי מגדולה ידמו לא הס כי לשמ׳ס חשבוהו החבריא

 לייגמ «נא הנוסמי׳ האנשי׳ ואמרו יברכהו מדי ליסט המגלה אח הניח לא הר״נ
 לקדוש נחגלה כי ואמ״כ אוחו וברך מאן״ יונגמן דמס אין» האנד דיא ארוך שיין

כראשונה: כברכה אח מאחו קיבל הוא כי הרר״נ מצמו משחבח הי׳
 דברח בט״ס מסקאהל לוצקמר שלמה ר׳ הרה״ק של חלמוד מקידס הי׳ הוא (כג)

 דבריו מגיד סה״ק ומסדר זי״ט הרד״ב כגדול המגיד של ביחו בן שלמה
 להרה״ק לנסים המשק אש רשסי בלבו נחמורר וססאוס כקדוש מרבו ליטקב

 רצה ולא הדל רבו לסני מפצו אח ויגל חורה מפיו לקבל זצלס׳׳ה מלובלין אדמו״ר
 וא״ל לו לכרשוח ברבו והפציר מאד מד בקרבו נשקה כקדוש האש ואולס להסכיס

 מגודל והוא אצלי קבלח אשר השלימוח כל ממך אקח אז לובלינה סמ0 אס רבו
 הביחה ובשובו ממנו ונסם שמה לנסוס רצוני אטפ״כ וא״ל מ״ז השגיח לא משקו

 אמר אוחו ראה וכאשר המלון אצל רבו אז וממד רבו של ביחו דרך הלך מלובלין
ה ואור פניו אור קרן איך שלו׳ אחחלמודיר׳ וראו בואי הרבניח לאשחו הנג חוי  כ

 קריאח ממנו שלמד למיל וכנזכר מובהק רבו נמשה מלובלין והרה״ק ראשו מל
 אמר כקריאה ואמר כמגילה בקריאח אוחו כיבד בלובלין שהי׳ ובטח הסחקאוח

 יפה בסיפור שממחי לא מוד אבל כמ״ס שמסחי כבר הזה כממשה אח כרה״ק
 גמהמרמ לאנג שוין איך האב ממשה ״דיא אמר ובל״א הזה האברך סיפר כאשר

ומוד גמהמרט״ נישס נאך איך האב זיא דפרציילט מאן יונגטר דסר א וו שיין אזוי כאר
ואכ״מ: מנינים כמה מססריס

בי ר ה
״ נ



מחבד הני,״ס תולדותל.םח ?צ&ללה״וז י.
 (ל) מפארשיסמא בונם שממה ר׳ הגס״ק (כט) מקארוב שמואנ ר׳ הגה״ק (כס)

 ססר בטל דאברימיל אבדק״ק שממון ר׳ כגה״ק (נא) אודטרגטרג שממון ר׳ כגס״ק
 צייב שנמס ר׳ כגה״ק (לג) מימרסלוב שממון (כד) ר״ר פגה״ק (לב) שממון נחלה

 הקדושי׳ מחלמודיו מדס הנהיגו שלא הדור גדולי כמס הי׳ זה ומלבד זצ״ל מלמנטשנא
 ך בר בטל כגאון בן מקמארנא סרטנקל וכגרי״ה מלובלין זלמנס ר׳ מאיר סג״ר כמו

) כגס״ק וכן מצאנז סגה״ק של וגיסו טמם ה כ  פני לקבל מורפו בימי זכה מצאנז (
 מראפשיץ ישמי׳ אשר ר׳ וכגה״ק זצ״ל מקמארנא מסרי״א והגס״ק זצ״ל הקדוש כרבי
 כולם זכר ומוד. ומוד זצ״ל רש״ק (כר) הג־ וכן זצלס״ה סראפשיץ הגה״ק מחן

אמן. וטכ״י זי״מ למהטה״ב לברכה

 זצ״ל הרבי אס אמי הי׳ הגר״י אביו כי ש״ב גס סי׳ הקדוש סרבי (כד)
 ויצממ בקדיש יאמר שלא פטירחו טרם מליו פקד אביו נפטר וכאשר

 אביו הוא שדודו לו ואמר הרבי אמריו שלמ סשלשי׳ אמר אמ״כ ואמנם פורקני׳
 פורקני׳ ויצממ שיאמר לו ומרשה אמח סמסידי׳ שדרך לו שנחודט לו ואמר אצלו סי׳

ר׳ סגה״ק מרן קס״ק בצל 4פן הסח רגו^סרבה״ק|מלובלין פסירח ואמר והלאה מהיום
: זי״מ מבמלזא שלו׳

( ה כ  אצל בלובלין היה שנים י״ג בן שנטשה קודם כי חמיד סיפר מצאנז הגס״ק (
 במור לכל לקרוא דרכו הי׳ (כן ״יודטלי״ הקדוש המוזה לו ואמר המוזה

 חסי׳ אחה כי אוחך רואה שאני מאד נהנה אני ״יודטלי״) בשם בטיניו שהוטב
 נתטוררס אז סדור מנהיג שיסי' המוזה שא״ל מס שמט כאשר כי וסיפר סדור מנהיג

 שהמוזה ראיחי והנס הדור מנהיג להיוח לטשוח שצריך מס לדטח סחשוקה בו
 ויצאו מטלי איש כל הוציאו אמר ופסאוס רב טם המון אצלו שהי׳ כפראוין באמצט

 בביח הלך שהרה״ק ורא־חי אוחי ראו ולא הזויח באמד נמבאחי ואנכי האנשים כל
 כן מסלי איש כל לסיציא צויסי מרוט סידטח ויאמר אלי נגש ופחאום וסנה הנס

 במשפט שאל לטשיח מה לדטח ישראל איש רצה כאשר מכונו טל המקדש בסיוח
 ב״ס הוי׳ השם מאיר הי׳ האו״ח טל כי יחדול אס ילך אם לו הגידו והס האו״ח
 ולדטחו לראוח רוצי׳ שאנו מס כל בסחורה לראוח נוכל או״ח לנו אין שבסו״ה וסיוח

 כבר הפראוין באמצט והנס ב״ס הוי׳ צרופי וכל לחורה אוחיוח רבוא ששים יש כי
 להגיד מס טוד ידטחי ולא הוי׳ שם לי מאיר ול״ס מקודם שלמדחי כלימוד כלס
 ללמוד אוכל למטן מטלי איש כל להיציא צויחי לכן אלי הבאים לאנשים ליסץ ומה

 אנשים ויש דציבורא ט*רמא יהי׳ סן בדטחי נחישבחי אכן ההארה שוב ולהשיג
 לי שיהא כדי מקומן איזהו פרק ללמוד בדטחי טלחס ובכן לביהס לנסוט שצריכים

כצבור: אח לטכב אצטרך ולא טיני להאיר חורה
כ  בנו סיפר כס ללובלין מחונחו אמר שנים איזה וגס בבמרוחו נוסט סי׳ הוא )(

הבמור זה כי בבחרותו טליו אמר מלובלין ורבה״ק זצ׳ל קלוגטר רא״ב הג׳
לי׳ייי יל^י יהי׳
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