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AA  D’Asn הסבטת
און הרב הסכמור־ג ם הג ת X המפורס מ כ ס און ה הג ב' ר הבזפורסם ה

ש הירש צבי־ נעהרר אני ב רז  ד א
: ז די ק ה כו בו ל ק ק ד צ ״ מ ו

ה א ר מ  הרכהמא־״ג שי17חי היה עיני ל
 נחורס המופלג כמיפויסס

 זל״הה ייכף מוהר״ר וכיראה
 שני נילי ססנאכ כק׳ק מישריס מגיל
 3זא כמהו׳ יצחק ;מוס׳ הנגיל גיסי

 הממכר ררכ ונן אניפאלי pTpn מאלף
 זכלססה גכריאל סייס מו׳ המופלג הרמי
ואס • על.מנכשכלס־ס כרמ7 להניא

ה׳ ר מו ד סנ ר אלכ ד  סענ
ד אב׳׳ ת ^ז תל ב ט א טג ס ק ק ד צ מ״  ו

ר די ג א: נ לי א ד פ

 המיפ^ג המא״הג הרב שככול היות
 נ׳׳י ועדו חסיל וביראה בחורה

 ילענא זל״סה ייסף ע״הפ״המוהר'
 כמס שהיה עכשיו וכיוחר בעוכלוימנבי

והוטח ססנאב ק״ק פס מישרים מגיל שנים
 בשבתו שבח מלי הארן לעגמי כמישור

וליראה לאהבה ישראל בני אחינו לב עורר ל )(
 רסילוחוופרישותו גולל וראיס רגלול׳ שמו )( הנני כן פי“אע בהם עיינסי לא ^מנס
 לא חורה האסל ך מת מש ול;א וענותנותו K הומן חכמי הגלולים הרבנים עס מסכים

 לשם בחורה פסק פסקסומיהסגירסא והסכימו בשבחו* לספר הפליגו אשר
ס.'ואחר לילות משים והיס שמיס X שמעתי אנכי וגס ׳ ספרו הלפסח על מי  כי

 לנו וחיים עו״הב לחיי הצליק סטירת j) הנ״ל המחבר לגלול הרב של הטוב כסעו
 הרבני ה״ה גיסי הניתרי בניו רוצים שבק )( מחוך מש לא אשר חיוחו בחיים בעולו
 מק״ק מאלף ׳זאב במסר יצחנן מוהר׳ הנגיל X לילות משיה והיה ת;רה של אהלו האהל
עוהרר המופלג הרבני ה״ה ובנו אניפאלי X פריה יאכל חאינה נוצר כן על כימים

ת מו סכ און הרב ה סב הג ד מפו  ה
רי ה ר מו  אכ׳יד מאי

אד דק״ק ומ״צ ר קריין כ : ודז

י  כמחריש להיות לרכי זה סמעולס גבס ד
 יקרסהלזתא וליחז ולהתאפק

 להיות באו מקרוב אשר חלשים ספרים על
 הלפוס לבית להביאם עולה בהסכמה )(
 עמלי■ ק לא אמנם הכמיכיס מטעמים )(
X רביוסףה״ס־ רכאוה לגברא אלעחיה 
X וכחסילות כתורם המפורסם המאס׳ג הרב 
X לק״ק ^מ׳׳מ זל״הה יוסף מוהרר המנוח 

 ע״י מיס שיצק ומנירו ביולעי סטנאבאשר
 כתורה המפורסם הגמל הרב זקיני אבי )(
 זלס״ה גבריאל מוהרר כ״ש ובחסילוס )(
 בכשר מ משתבח הים שתמיל ונסירנא )(
X יוסף מוהרר המנות הלב של מלותיו כשירק 
X' ̂ילשהוא והגה וכיראה בתורה ג1מופ ה

התורה על חילהיו ללפוס גבריאל חיים שיכניס כל הוא ועון חורה להגמל
 כי אף והנה חיותו בחיים בעולו חילש אשר )ן הזמן משך במחכונתן להלסיס צגמלס

 הסכמה ליחן אתסצמי מנעתי מעולם )( הגלולי׳הנ״ל הרבנים בהסכמת המבואר
 שפחותיו להיות לצליק רוח נחת לפשות אך 5) צבי סק׳ ז לפ״ק חקנ״ב אלר ׳7 ב׳ יום הכ״ל

לגלריללסכיס חיץ יצאתי בקבר מבכות K :לבוב בק״ק חונה ראזאניש הירש
X :לשוס חולין ללפוסוחנילה שינואולברי 

עשרה מסך חיך כמתכינחו ס אדסלהלפ
אייר לד״ח א '7 יוח התורה לכבול ר3המ; הכ״ל הנ״ל גיסי חרי בנהי רשות שכיס,בלחי

, ״ ;7רא3תמ1ר'מ'ג-־7הק׳אצכסנזרספנ ג לפ״ק חקד״ן למטן ס״ו
! r ! r במלאי ל הג הספר לאור להוציא הנ״ל

סיני כי שנים עשרה משך חיך בנ״ל 3הי של החיבור ספר להדפיס שלא ב״י המאחימ7א ה לש חולין שחלילה גזירתי ותוקף השמים מן כפול יהיה שכרם
יול פש״ק יום התורה לנליד המלבי הכ״ד * ינק שמו שמש לפני מנחם ביאת פל ושאנו בלל בטס1 ישכון אנה לדברינו השימע וכל וגו׳ בארור ליקום ללא

ד הק׳ :יע׳׳א 7ברא ק״ק פה לפ״ק תקנ״א אלול לחולש אי :ואגפיה הנ״ל ק״ק פה חונה צ״ה מו' הגלול הרב מ״ו בא׳א נז

 נאה חיבור ברכס אחרת הניח הנל הרב
 נחמליס כפירושים’ התורס על ומפואר
 עולה כהסכמה הנני לזאת מלבש מתוקים

 לבית הד״ל המחבר הרב של הספר ̂להביא
 מצוה לדבר והמסייע המחזיק וכל הלפום

 הרגני ס״ה לחותנו למסייע להיות הנ״ל
 מאלף זאב במהורר יצחק מוהרר היגיד

 המופלג הרבני ב״ה וגנו אניפאלי מק׳׳ק )(
X כגבור אזר אשר נ״י גבריאל חיים מוחרר 
X המחיר הרב אביו החח בנו וקס חלציו 
X המחיר אביו לכבוד הידור בו שיש בקימה

ת מ כ ס  מוהרר המפורסם הגאון הרב ר
 ללו״ח ומ״צ אנ״ד יצחק לוי

והגליל: בארליטשוב

אשר אלקיס ר ח  מסעלות ראו אתס ה
הגדול הרב עכה

9pהחסיל בחורה
ה ע״ה די ועניו  קלוש כ׳יש הסנל חכה ב
 שהיה ב״ה תנ^נ זלה״ה יוסף מוהרר לו יאמר
 ונסחר בנגלה לו רב ידיו סטנאב לק״ק מ״מ

 גס״ת ועל תנ״ך על לקודש חיבור וחיבר
 לחיך הרואה כל אבר ׳ לאורייתא חידושין

 מחוקיה * הנעימים לברים לו יסעס (^6
 גיכי חרי לנהי של מחם נלבה וכעת מלבש

 מוהרריצחק הנגיל המופלג הרבני ה״ה
 הרב חחן מאניפאלי וואל^ זאב במהודר
 מוהרר המיפלג הרבני וה״ס הנ״ל המחבר

 את לזכות הדל המחבר בן גבריאל חיים
 מלחא גילו להיות בדפוס ולקבוע הרכים

 זויות בקק מונחת יהי׳השורה ובל בעלמא
 ספריו כל להלפיס הלבד עליהם שקשה אך

כי הנ״ל המחבר הגדול הרב הגיח אשר

ת פ כ כ  מוה׳ ימפורשס הגאון הרב ה
 לק״ק ומ״צ אכ׳׳ל שמשון יעקב

: והגליל אומן וקק באר וק׳־ק שפטוינפחא

י ה נ  של בעליה הנאמרים מעליותא מילי ה
 חיבר אשר סף1י גנזי, ספר חורה

 ובחסילו׳ בתורה המפורפה הגדול הרב
 סכינאב לק״ק־ מ״מ זל״הה יוסף רב מו׳

 * מפז ונחמליס עתיקים לברים הס והנה
 המופלג הרבני ה״ה בניו נתעוררו וכעת
 מאלף זאב כמהורר יצחק מוכר״ר הנגיד

 וגיסו ״ הנ״ל המחבר הרב חתן מאניפאלי
 בן גבריאל חיים מוהרר המופלג הרבני ה״ה
 לאור להוציא • בנ״ל המחבר הרב

 והנד תאמצם ילי qא כן גלל הקלוש ספרו
 וחלילה * הזמן גאוני הרבנים עם מסכים
 בלתי כמתכונתו זה כפר ללפוס גלר לפרוץ
ד׳ גיסי חרי הנהי רשות  עשרה משך חיך ל י
 *■ יונעם ולשימע הדפוס כלוח מיום שנים

 :הטרול התורה לכבול המיבר הכ״ל
ג שמשון יעקב הק׳

 עס אמר p גלל ׳ הוא מרובה הוצאה
לברים ניזמליס מלרשיים ועל התורה על חיבר אשר ייסף גנזי ספר ממשנתו אחל חלק צהלפיס הספר

ת ו מ כ ס  ישכר מס ׳ המפויס הגאון הרב ה
ומ״צלק״הזלאטשוב אבייל בפר ’

ת י  ד׳י ועניו החסיל המאה״ג שהרב ת
 מגיל זלה״ה יוסף מוהרר ליה ע״ה

 בה־וחו נו הייתי מכירו סטנאב לק״ק מישרים
 בק״ת ומ״ן אכ״ל רב אלי ונראה סמוך

 יימס לימודו והחמלת צדקתו מגודל אלעסק
 אח־־יו הניח הצדיק פטירת ואחר ׳ ולילה
 בניו ונתעוררו לשומעה ערבים לברים ברכה
 יצחק מוס׳ החכם המופלג הרבני חתנו ה״ה

 ובנו אניפאלי מק״ק מאלף זאב במהד
 ורצונם גבריאל חיים מו׳ המיפלג הרבני ה״ה

 תכון ילי אף לזאת הדפוס לבית להביאו
 לדפוס דבריו שיבואו הזמן גאוני ועם עעהס

 שוס ילפיס ולא בפיהו היחס אמת פי,חזרת
 בלב שנים עשר משך בתוך הספר זה אדם

 הנ״לן: גיסי תרי והנהי הנ״ל מדרבנים רשית
 הצדיק ולכבוד התורה לכבוד צזמקנר בליל

ח ה׳ יום  ישכר הק׳ :לפ״ק תקנ׳׳א סיון עד׳
. :זלאטשוב ק״ק פ״ה החו׳ צבי מגזע בער

זצ״ל מוהרר״י יהנאון יצחק לוי הק׳ :צפ׳ינן תקנו׳׳ן תמוז צחולש ט״ז ב׳ היוסיום :טוב ברכת עליו ותבא יונעם



 אב״ד אר׳׳יייב ניוהרר המופיכם דויכ'רגאון הסכנד־״
יאס וק׳ק וואר&שיסק ק דק ומ'צ

א ת ש ט ולפעל לעזר שיהי׳ חפליה גומלי ישראל מי הינייכי ב
רישיש המופלג סרבני מחותני ה״ס גיסי הרי לסנסי

כתור'וכחסילו׳ י המופרסוס הגדול סרב הייה א־יסה
רי והנה ססנאב לק׳יק זלה״ס־מ׳ימ יוסף' לרמ^ר יאמר קלוש ה׳ש  לי

 פרד״ת לרך על לשומעם וערביה־ עתיקים דבריפ■ הם הזה הספר
 וחלילה הזמן ואוני עם להסכים ולסעדוכאחי: לעזי אהי׳ אנכי וגם

 משך על הלפוס כלות מי^ס זר להלפיפספי גבולם להשיג לשזפאלם
 ולכבלל התורה לכבול המלכד הדל יונעם שניסעלהסומע עשרה

• מזבאדז איי״ליב הק* לוככת שפתואזו שיהא בנלי הצלמן

ת ^ כ כ פ ן ־י ם ד ב י ג ו ^ ן ג ד ד

דת"ק ומ״צ אב״ד מוהדיופף המפודסס הגאון הרב הסכמת
סנעטין

ב  ונסתר בנגלה שניים פי ברוחי לתושיה כפליה כפול יופס-מחד ר
 ברה כחמה בנה הכל יפה תורה של לחם בר מסכיר ויוסף

 בעליל נראה הימנה נוחה זקיניס שלעת ישן יין תורה של ביינה ואה
 והפציר והרבה האב ׳מ׳כח הבן כח שבעתים(יפה מזוקק לארז

 ויקראי הקודש במכתבו פקיחא כעינא א״כ־להשגיח כמות לעלותעל
 הדבר ובגלל לפי מלנש אמרותיי לחיכי נמלצו מה דלתות ושלשה שניים

 הדפיס כמכבש הזה ספר ולהביא לנא סמוכין לין מן כל אמרתי הזה
 גיסי הנהיחרי גבול אלסאת שוס ישיג שלא אסורין הלפוסין וכל

 וואלףמאניפאלי זאב במוהר׳ יצחק מלהרר הנגיל המופלג הרבני ה״ה
 גבריאל חייס מיה׳ המופלג הרבני ה״ה וגיסו הנ״ל המחבר חתךהרב

 עשרה משך על הזה הספר לפוס כלור! מיוס הנ״ל המחכי הרב בן
 ההיא דורות וקלשי שעה קלשי בקדשים המתעסק הגוייוד הכ״ל שנים

מרחשוון י ך׳ ב' יוס היום עלמא לדרי לכתיב הוא לדוחת ידיעה
 כחלא ויוסף ויעקב יצחק תוללית וא!ה פ׳ ילפדט לסלר

ן7 למסקרי גינצבורג יוסף הק׳ : סנעסין לן׳ק פה לפיק לשמה מתורה ה״א חשביצין'ומפ*ק

ת מ כ ס הרי המפורסם החריף הרב ה  מו
̂ אניפ^ל' דקיק ימ״צ אדיד מרדכי

ם ג  דאמי• למאן • יריר ר1א ראיתי כליה ה
מבית מעיין.היוצא . • נהיר ספרא •
 רנגשים ם הנהני בו יתקדשו .־ • לקלשיס קלפי
 הרב ה׳יה יוסף לרב ספרא לי ■לייחזי לדידי

 ויחי החריף' ונסתר בנגלה בתורה הגדול
 לו יאמר קדוש אלקיס איש׳ ועניו החסיל

 אשר סענאב לק׳׳ק מ״מ זל״הה יוסף מוה׳
על יוסף גנזי ספר הקודש מחברת קיבר אשר

ת מ כ ס  מיה׳ המפורס׳ המאהי׳ג הרב־ ה
 דק״נן ומ^צ א״ב ליפמאן אליעזר

: זבאליז

 הספר הכל'בדברי חזות בחזותי י הנה
 גאוני המפורסמים מהרבנים החתום ׳

 ירא זמעיקר׳ צדיק ויצדקו ע-דיהס הזמן׳יתצו
 המפורסם .ההזי/ן.,המאה^ג- מנעוריו די את

 מ״מ.דנףק• זצ״הה ייוסף רב מוה׳ המטח
 תוריז לחם כר המסביר• הוא- ויוסף סט;^ב

יעשון אשר ל׳ דרכי להורותלהס ה׳ עס לכל
,, , - , - -........ יסוד• תלך על בכ״י אחריו'כרכה ונשאר
ס־  גת .אשר דנריס דאורייתא חילושא׳ גמפ״ת התעוררו וכעת הערך יקר ז׳ ביראת׳ מו
 מדבש מתוקים דבריו הרואה גל אוזן שמעו הרבני ה״ה גיסי תרי הנהי בניו של לבבם

מו׳ יצחק מוהרר  תרי הנהי x נדבהרוחס וכעת ׳ ציש־ה וניוזת • מאניפאלי מאלף זאב י
ס מוה׳ המופלג הרבני ׳ה׳יה המחב ובןהרב  מוהרר ועניו 7^חם' המופלג הרמי ה״ה גיסי תי
 ה ה׳ רסו עם אניפאלי מפה־קהילתינו יצחק ועל התורה על חידושיו להביא גבריאל•

חייס חכם בתורה הרדפלג הרבני שלאי מדכר ומדאגה הלפיס למכבש העבולה  הט^ל^ה׳
ד, המחבר הרב בן נבריאן שכרם ויצא כמעשיהם לעשות■ אחל יבא  לבית להביא ה

 מוטמן היה אשר הד- הקלוש ספר הלפוס סניףלהנהי אהיה, אנכי אף ל^ה בהפסד
̂י• אשר מפורסמים רבניס  נחמדים בדברים הדור לזכות יוסף באוצמת לגזור קדמונ
 בעודנו כי ראיה צריך איו שהמפורסמת והגס לדנוס גבולה אלם שוס ישיג שלא נחש בנזיר׳

ס העייו כל בקרב תורתו מפורסם היה בחיותו בקיים עשרה משך עד הדפיס כלות כפרז

ועל לרןפרד״ס על מדרשים ועל התורה

 והשומע הנ״ל גיסי תרי הנהי רשית בלתי שנים
 וירושלים המקדש יבנה עד שאנן בטח ישקיט
 יקריב לפיט אייר ך׳ ג׳ יום היום יכונן

תי ל  י המדבר הכ׳׳ד ׳7 לפני לרצונו א
ג היילפרין ליפמאן אלעזר סק׳ התורה לכבוד

אניפא ק״ק פה הקונם הירש מוהרי״ן בהרבכי מרדכי

ת ש ב ס  אלקימוה׳ איש המופרסום החסיד החטף הרב ה
אירהסמשהמפשמערסק: ־

ה נ  הרבם ה״ה לפני והביא סטנאב ק״ח פה דרך עברי מידי ה
 החסיד הרב צדיק לאותו בן גבריאל חיים מוהרר המופלג
 על כאור קונטרסים כמה ז״ל יוסף אצקימוה׳ המופרסוהאיש

ני :מאמו התורה עיי ודרך נפלאים דברים הס והנה בהם ו
 צלחו מגודל לשעבר הייוד מכירו גם אמרתי לכן הנורא לעמדת
 המופלג הרבני ה״ה גיפי חרי של-הני רוחם נלבה וכעת 1וחסידת
 מוה׳ המופלג הרבני ה״ה המחבר הרב ובן מדיצחק־מאניפאלי הנגיד

 הסכמה ליתן הגסשאקזהמדרכי לבי׳הלפום להביא הנ״ל נירי?! סיים
 הביאור כל ונס :שמיי דפקיע האי' שאני אך חיבורים מחברי על

 הנני לכן נפלאים דברים נאמר בו ו הבורא לעמדת דרך ומורה מייסד
 זו במצוה דעסיח ומאן אדרא לדפוס הדפוס על לעלות הסכמתי מתן

: ולומדיה התודה לכבוד המדבר הכ״ד :השמים מן יברך
 • לפ״ק שנ״תחן מנחס לפ״קיוסד׳ראהכ״ד קנית זו צפרטעס

 משהבןר׳הירשר׳לייזירש הנק׳ ברה״ז משה אברהם״ הק׳
: מערסיק£5פ

 להסכים להעדפה אלא נצרכה לא ׳ ישראל
 בנזירת שגזרו הדור גאוני רבניס שאר עם

 בלתי הנ״ל הקדוש ספר יודפס שלא ן עירי
 ללכרנו והשומע ל הלי גיסי חרי רשוסמהנהי

̂:ז  (׳ ג׳ יום היום סוב ברכת עלי תיא א
ת לשמיע . : אייר ק נ  : אסורלפ״ק א

״ :■ייראלי

ת ם כ ס י  החריף המפורסם המגיד הרב ד
 מ״מ שיינדילגור שמואל מוהרר

:העיר בתוך למב דק״ק

ם ו י  בעדי סכתי גדר דעת על עמדי מ
 ובפרע מבחוץ נראה כתבי יהי׳ שלא

 באו מקרוב ״חדשים ספרים על רככמה לישן
 באתראדזקוקין זייני לתלות אנכי עי כי

 ע״מ טופת די ואין • זיינהו תלי דנלרא
 דרבנן זוגא הנהי לא,כן אמנם לסטפיח*

 מיהרר וביראה בתורה המופלג הרבני ה״ה
 מוהר׳ החיייף המופלג הרבני ה״ה וגיסו יצחק
 שראיתי הנ״ל המחבר הרב בן גבריאל חייה
 וכולן זמנינו גאוני מרבניה הסכמת ת״י

 על בהשכמה ועלי אפל בסיגנין מתנבאים
 המופלג המאה״ג הרב כבול שחיביר חיבר

 יוסף מוהרר ועניו חסי^ וייראה בחורה
 שקנה זה זקן בחתימת בא ויוסף זל״הה
 באים שכולן הגאונים הרבנים ׳ה״ה חכמה
 חסידחו גמל על י ן ומעידי סהלותא ביקר

 של האוהל מתוך מש לא ימיי שכל ופרישתו
 שניות בידים באתי אנכי גם לכץ חורה

 גמל להשיג שלא דרבנן בצירוף לצרף לאר״יות
 גיסי תרי הנהי ה״ה דרבנן זוגא רי ש הנכי של

 החיבור את להדפיס אחר יבא שלא מ״ל
 הלפוס כלוח מיוס שנים עשר משך חוך הזה

א אלה לדברינו והשומע  טוב ברכת מליו 'יי
 ! ולומדיה התורה לכבול המדבר הכ״ד

ג׳ א׳ ס סיו מ  לפ״קפהק««ק תחרב אדר ה
ז העיר תוך לבוב

:ת״ה לכוב דק״ק ומ׳ין ורא״בד מ״מ שיינדליגר שמואל הק׳

ת מ כ ס  קדישא בוצינא אלקי המופרסהא^£ החסיד הרב ה
ג מאניפאלי זוסמאן משולה מו׳

תי י אי  איש ונסתר בנגלה הגדול הרב שלכבוד קדשו דברי ר
 מישרים מגיד זצו״קל יוסף מוהרר לו יאמר אלקיסקדוש

 ה״ה גיסי תרי הנהי של רוחס נדבה וכעת סטנאב דקיק
 כ״ש וביראה בתורה המופלג הרבני ילידי הנ״ל המחבר היב חתן

 המופלג הרבני ה״ה וגיסו :אניפאלי ק״ק מפה מוהלריצחת
 דין מן כל ואמרתי הנ״ל המחבר הרב בן גבריאל חיים מוה׳ בתורה
 יוסף גנזי חידושי הזה ספר להדפיס מוסכמת ודעתי לנא סמוכי

 שנים עשר משך בחיך הספר זה אדה שוס ׳לפס שלא עירי״ן ובגזרת
 והשומע • הנ״ל גיסי תרי מהנהי רשות בלתי הדפוס כלוח מיום

 P לפ תקנ״א אייר ו׳ ג יום היום :טוב ברכת עליו תיא אלה לדברינו
 ג ז״ל גמ״ל זיסיל משולם הק׳ :ישראל כלל בעד המעתיר הכ״ד

מאניפאליז



פדבר התורה לכסוד המהבר מק הקרמה
הנטנש וVג‘ו ם’המע״נ ישמחו

ר ^יי  אכות מעסר : אנכר וכמליצר :ר3אל חין3 ן הממכר ז3 א
 נחדיס אמתחתי בפי והכה :וכנים אמתיה דברי :בניר ירשו

 ׳ אמרותיו ויושר סריות דברי * ואוצרותיו יוסס גנזי
̂ו לפי והרואה עתבותיו.: נודעו לא אשר • חומתיו דרכי לעח,ד׳  שכ

 סבר :מזוקקים טהורות אמרות :יצפון ולמרחוק • וכבול חכה :יבין
 באר יוסף ויסבור : ומוחזקים מזוקקים יודבהו יחדיו ־ריר ̂א

 ־,ולמי הסוכן אל ולבא : הכון לקראת־אלהיס • דדיאור^כה
 לברים משיב ־ לו 1ה חן • מילולו דברי ישפר : אל אלה אשר

p ; פפתתיסיושק • וכתוחיס טהורות אמיוח : נטחיש j v 
 כחשקוס׳ןןכתת י משק בדברי וידבק י עשוק לירי איש יעזי׳

ראיןדב^ : התורה בדרכי : מורה כמוהו ̂'לאמורמי • יב^ירא  ונ
 ואזור צך קום נרדם לך מה ובכן להוסיף שכליות דראי׳ יוסס רב

 אשך ופלא יוס^ אית תכנית כחבצי.חם ועשה וראה חלצים כגיור
 לחסידיס^ר נאים בנינים ליהודים יממכו.יצא.אור הביא העל־ץאשר

 ̂ מוצקים כראי השרידים חשוקים.-לב במש ילהיבו אמקה־ולפידים
 חורה תהא למה אמרתי הצליק יוסף בן הצעיר אנכי ע״כ יסודיר
 ואין תיקונין עביד זויתהצליס בקרן מונחת

 נפשי;נפסוח כלתה וגס נכספה ולכן תמימין לברי יבינו ב^ייה בשמער
 תחנן בחוז חכמתו להיות ובכדי יהבי ד• על והשלצחי איי אוציס
 כריח שיחתו ויערב רענן , כזית ויפרח ויציץ ^מעלה.חכן, רן למטה
" אשל^לחכמה דרא בני ולזכיח מנן מזבה מל ניחוח
 מןמכיס ופתח פזר עליהם חביבה שהתורה דור ראית אס החכם ואמר

חי ועניתי פציתי דעלמא אלהא ות־־ם חלצי כגמר ואזרתי ^ א ו
............................... ״ ״ חפו למלאות

ן אור לאורה .
ע לשולחן . ־ ,ד״ י ׳ ׳ ׳׳•■י׳ •י .׳«)׳ מלמ/
אבי שבח בגודל אספרה ואסאמרחי נאמרליוס^'משמימה אשר

 לילותגי^ס עשה ואשר וחמימים ממין ועובלין ומעלתו המחבר
א  ולמה^ך מגירסא פומו פסוק לא ועניו חסיל לעיניו שינה נתז ̂ו
ה ית׳ השם מחשבת ובלא חורה בלא אמית ל׳  פזל ואשר ש וב ד

 אשר, עשיותיו וכל המתוקנים״ תורה וללומדי מהוגנים לעניים ממונו
^ השלימוס בגולל השם בדביקות הכל עשה

 אמיכד ידי על מנכסיו ירד מוחל לפני שנים שלשה זקנותו לעת אד
 אחל^ בעד ,ערבותשערב מחמת עלילה איזה עליו שהלשינו רעים

בתוך והוא ורהיט משכני* סיני ולעקור רגליו לכתת הוכרח ממיודעיו

 ימיו החביא'כל אשי למען־ ־זאת נ!ה1דז? ומאת יטלפולא נברא ■הגולה
צדיקיס לפיפם גידרתויהשסית׳רצונו אישאת ידע ולא במסתרים

- . ̂ . -------- המוצג יוסף וינס יצא יצוא אך . ,
 הודיע אשר אחדי יעשון אשר המעשה״ להורותם העם לפני למסע
 שר?ו צהס ־אמור לך וחנסנכמוד נבוז אין כל;זאת את אלהיס אותך

 ונא • ־ שמור *מצוותיז ואת ירא אלהיס אס וחיו עשו זאת ה׳ נ>ל ודרשו :
 בקהלה ■ משמז ולמגיד לרב שנתקבל עד נמעטיס ימיס היו ־

 מלאהחכמיסזצאיחסר בק״קסטנאלבגלילפדאלייעילי ־והמפוארה
 ד־!דימצאאפן»חץ:*;״בעינ«מצ ונבונים״ חכמים אנשים : ־כלבה*

 יתוישימהד.ל'^אכ3?!קלתומ(4ושמערהע־סלקולאוםופוע ״. ;רואיו
 בן מסף (יהי הארץ.: בכל הולך ושמעו : להוכיח עמו את ילפטרוז

 על • מאוד כבד ואבל גדול מספד אותו ויספדו ז וימת שנה ס״ו
 : בכיוחו ימי עברו כאשר: ־ דהי •* יסוד והסרת :י רול נפילת-עטרח

 כת^ם ראיתי ומצאתי ;אי־יו בגנזי המחפש כבן • באוצרותיו וחפשתי
^מפה ביאודעל והמר : לספור חלל כי עד * הרבה  ובקי̂-

: אעשה מה ולדרוש לאור לכי ונחתי?:אל • התורה על הזה וביאור
ת: . ס פ ד א ל ה ^

 לגמ^ר^ל ד וכשיזכני , • צזצהלעשותו לסדראותו־צן
 ממת אבקש :<בוצי את ד״ לי וירחיב :הזה הספר את :הלצוס מזבק

 ותראו : הש״ס על הביאור להדפיס שאזצה לי לעזור וחילי-: ציר ד י
 צנז׳י זה ספר קס וקראתי : בעתו *־יפה ׳

י . ׳ • באוצרותיו ז נ ג
: מחוללי אל־ :חלי כפי׳לפציזיל׳. דאשסח

 : ודגלי ; נסי ־להרים :גבולי להרחיב :קולי ישמע :וגואלי פודה'
 • להתנהלי אמת ובדרך :פלילי וחטאת פשע להחס ־ מזלי להגביה

 :אבלי, ימי ושלם ויקוים 1קהלי נדיחי יכנס כנפותהארץ ומארבע
: אמן גואלי לציון ובא • אלי זה לאמר לציון'‘בשובו עינינו ותחזינה

ם ה״ק ישראל באלפי הצעיר ו המחבר בן הכ״ל י י ל ח א י ר ב  ג
 המפורסיס הגדול המאור באמי״ריהרב

ה מוהר״ר ס ו  אלעסק דק״ק הרא׳יב זל״הבלוך י
״ יצו סטנאב לק״ק *

מחרס ומגיד

Vן . ■*׳•׳ ׳ .. A JL־ A A' JL ־״׳וי׳ '׳•׳י׳

מדבר אכייי לכטד ר,טחכר בן מחיתשי

ב"’?'.?””יי 'ו5חי= י!6?ד5סוגי3 ט דרי בפסחים:
f׳<0 ■ סוני הך קופות שני היינו י , f כדיי 

 גדול בנכר איירי שמעתא וכולה ־י־כו׳
 גלו^ בככר דמיירי הך תלוי איך :חוס׳ קישור לחבר וקשה ע״ש וכו׳

ת נראה להנה לחרץ בעזה״י •ונ״ל :כר״י דאחיא אחר-שכ׳  סונ
 הוי א׳׳^ קטן בככר למיירי אלא דאל״כ גדול כככר למיירי כתוס׳

והנה :אכלח־* שמא על ואת״ל על לא ס׳ על ס׳ ספיקא ספק
מ י ^ ^יד"יי כסי׳ אירהס במגן הקשה

 לא7כיון־ •ותי׳ ביחד־ הספיקות
 לאח זאת מעשה אירע אס כן ואם ביחד הספיקות שני שעה-נודעו

^ וצכאירזי עכ׳־ל זה ס״ס מהני ■לא שעות י.׳־.  ׳
 כ וא שעות ו* קולם להמנו איסורן זמן קמס היה הגרירה סמעשה

 זמן לאחר • מעשה־הגרירה כשהיה איירי לכאן לימא ־ ס״ס הוי
 בכלרקען/ ליכאס״סולזקי וא״כ איסורו

 כ^אנת דא^ איסורו׳ יזנק קולה המעשה שליה לאיירי מוכת דכאן
i f׳‘ אימי רש״ס קושעת ק׳ איסורו זמן לאחר

 ס הש ־חי ולאשייך • דאורייתא הוי. חמץ גבי אבל יוכו׳ בתרומה
V ה הגרירה 1מעשה קודם להא סגי בעלמא בביטול דאורייתא

 ביטול מהני על^4יד דלחמץ דס״ל -החמזהזהחמז.ידועולהפוסקיס
 של בחמץ איירי כאן למסחמא ועוד ע״ש ס״ל כוותייהי ותוס*’

 איירי לכאן שכ׳ בפ״י הגאון כסברת מבטיל מצי לא ו",״כ אחרים
 וא״כ דלכטליה כרשותיה לאו אז מרירה מעשה ואחר אחרים בחמז

 קולם היה הגרירה שמעשה איירי ע״כ אלא • לאורייחא זו חמץ הוי
 שבפי החמץ מי לא לו והלך העכבר דנטל כיון יאי־כ איסורו זמן

 •• מבשיל ומצי הפתר של חמך הוי ונס : ידיע העכבר
ה נ ה  מןהתור׳ אסור שיעור חצי דלר׳י יומא במס׳ איתאפלוגתא ו

 דהך .אינימא ולפיזס : ע״ש מדרבנן שיעור חצי •ולדל
 ו^ילדמי : קנן בכנר שפיר לאוקים מצי • »וגיאאתי׳כדל

 הוי א״כ וא״ל :איסוח זמן אחר היה דהמעשה יייל :ס-ס
 בקמץ.חצי כאן לאמרי <אומר,-י״ל שאני אמרינן ולא מדאורייתא

 דברשותיהfגיק1מבטל מצי ומדאורייתא ; מלרכק רת שהוא שיעור
 דווק^בככי לאומים צדך יוחנןא״כ כר׳ סגיאאתיא אבלאיהך הוא
̂ר ולחא אלייביה מדאורייתא אסור ג׳׳ג דחצי״שיעור גדול  הקישור שפ

 צריו נ“דאנן^כר״י» שני התום׳:דאתי ?ל
• לומר׳זאיירינננתנדוצומק

עוד



ה:ןחבר בן מחידושי
ד ו ז א מאי מדי־ינז וכוי לטמא |’pc« טימאה דאי במלסא רדא אמר ע״י י׳׳ל 07:הכהניה סנן ריח בפיטה מ״ל ימסבח׳ ן בא איי

אפי הנוומאה אב הנר ונעפה נמחכיח למהני' מוחמפ7 ר״ל הטומאה ואי וכוי מדאורייתא אחרים לטמא משחיו טומאה ש״מ רנא י inm . .״.*__________̂ ̂ ̂ . ר ת י ' י י י י ד ד חררורולז ו

>̂'I yj ywf J W ן
 היצ״זו •p7 ליאר כעזהייומקולםיבא צתרז ונ״צ :7צכ כשני או סגי

 פי׳ י רש׳ הנה7 ונראה ׳ המת;י׳ על למלתי ריא אמר לא אמאי
און והקשה עיי״ש וכו׳ סתס שנטמא לתני כו׳ קשיתי׳ מוזני׳ דיר  מ

 כס׳ וחי׳ עיי״ש במשחין מראשון נטמא כלי7 מצינו הא7 דל מהרש׳׳א
 כמ״ש אוכל מפמא אוכל למ״ל קיימינין השתא7 וז״ל עמוחיה מיסי
נו7מ אלא אינן כמשקין שנטמא בכלי וא״כ חוס׳ י  ר״ע כא לא א״כ י
 סטס נטמא חני אי ואי) לאורייתא טומאה מיסי^ לר״ח לפחות אלא

 טוממת נימא אי ־כ״ז והנה :עכ״ל וכו׳ הטומאה באל שנטמא ילענו
 לטמא משקין טומאת א״נ איל : לאורייתא אחרים לטמא משקין

 שנטמא לתני חדס־ול״ק כנר אי*רי מלרינןא״כהלק״לללמא אחרים
 אצא־ דיעלחשה מוסיף מתי וא׳׳ל גןטמ'מראשוןכעשקין כימ׳7«חה:י״ל

 להא מופיףר״ע מאי קשה הטימא׳ג״ה כאב שנטמא לאיירי עכ;יו מאי
 היספה י1ם לא עצמו לטומאת ואי • מלרבנן p הוא אחרים לטמא
 לה טהני למאי הוספה הוי לא אחרים לטמא מהני ללא לכיון וכמ״ש

עיי׳ נר לאי  אחרים לטמא משקין לטומאת מוכח ע״כ אלא י ירש״י ו
 לא ממתני' כאמת ולפ״ז ; במתכות -איירי מוכח ושפיר לאוריירןא

 לצמא לאורייתא אחרים לטמא משקין לטומאת להוכיח רבא ימל
שון אפי׳ א״כ ק׳ ולא מלרכנן  לי״״ ״ תחלה דנעשו משוס נמי ושני מ^

 ועיי׳ משקה הוי ולא נמות שנהדטואח״ה בשמן מתני׳ איירי ללמא
איאמת עיקדרוכחת אכל • וכ|׳ כראשון ל״ראפי׳ בחום׳  מלאזהי רי
ר3 מחני׳  מוקי ולא הטומאה אב בעצמו שהנר להיינו מתנות של י

 ׳ וק סתם שנטמא לחני ק׳ לא״כ וצ״ל •! ראשון p נר דהוי חרס בשל
 וצ״ל המהרש״א וכקושי׳ שני הכלי והוי מראשון לנטמא לאכחינימא

 מאי עכשיו אלא־מאי וק׳ • מוסיף מאי לא״כ עמוקים מיס כתי׳
שלקלק תרו • מלאורייתא וכו׳ טומאת־משקין ע״כ אלא וכנ״צ מוסקש

 שנטמא לתני ול״ק : חרש כשל והיינו ראשון סי׳ להכלי ר״ל בראשון
 ליש יינו לה כמי ושני לקאמר והיינו מראשון לנטמא לנימא י״ל סחה

 לטומאת מוכח ע׳יכ אלא : שני הנר והוי מראשון שנטמא לטעות
* ולו״ח הכל וניחא מלאורייתא וכו׳ משקין

ש דו « רז ב סו ח ב  ואסמכוהו נינהו הלכחא סוכה אמררבא כ
'* "׳ ־ "׳ ־ -* I הוי יפריך י6אקר לז ת׳  ימפני ד״נ6מע ו

 לרכות ל״ל זרח6ה 6יאל כס ומסיק וכוי תדורו כעין תפבו דה״א רכא
ר  מעשהינ והא פריך ז״למאי מהרש״א לגאק והקשה וכו׳עיי״ת גיי
 אי׳ לסנה לתרן ונלפע״ל עיי״ש ׳ וכו נשיה לרבות האזרח ל ה״א ללמא

 להצטער הראוי במקום בחחלה סיכה עשה לאס הישן במרלפיפ׳
 צבי חכם הגאון עליו והקשה עכ״ל באכילה אף י״ח יצא בשיננדלא

f״לבשמifישראג שכל מלמל האורח כל ה׳שן פ׳ לאי׳ מהא צ״- ה 
V׳’? למשמע ופירש״י א׳ בסוכה לישב ראוין  \ 'i
 אל א^ף שיאכלו להיינו זאח״ז לאכול ראוין לאכילה ס׳ ואין זאח״ז
 שעיקר כיון שינה לענין אבל אחר רבוא או אלף ואת״כ כאחל רביא
 ונשותיהם אנשים לשני א״א חלורו כעין מחשבו ואשהו איש שינה מצות
 סוכות כמה אלא א׳ סוכה אינה מחיצה בהפסק ואי א׳ בסיכה לישו
 מלחת לאו מלאי אלא יצא לא אכילה מציות אה רמרדכי סברת ולפי
 ילעיק מי לא ולפ״זאי בי׳עכ״ל מיהאנפיק לחזיא ולמאי הוא

 בסוכה ישראל כל משכחת בשינה לגס באמת הי׳א תדורו כעין מחשבו
 ילעינן ללא אמינא וא״כבהוי :ואשתו איש בשינה יצטרך ללא כמן א׳

 למרבינן כיון נשיס לרבות האזרח לומר נוכל לא חלורו כעין מחשבו
ק׳ לישי ראיין ישראל שכל זה מקרא מי  וכיון שינה משכחת לא הא ו

 ומה״ת הנ״ל מרלכי כלברח י״ח יצא לא באכילה אף לישן יוכלו ללא
 באמת אבל גלולה סברא להוא הסברא ולהכחיש נשים 'לרכות

 בא לאזרח לומר מכל א״כ תלורר כעין מחשלו לילעינן המסקנא
 באמת וזהו בהא הא תליי׳ ללא הנ״ל חרז סברת וכפי נשים לרכות

: ולדק מהרש״א ק׳ ומתורן רנא כוונת

ת ^צ חבד מ ה ק רי ז מלדלוכיו ע״כלנ

מהמחבר הש״ס מחידושי כאן חצגט חלק נייר להוציא שלא ובכדי
ת בס^ס׳ סו כז ינ לר׳עללרישצקמןחהג ה;' הקשה ע״כ ד

 ולא סמל גר למעזסי פסת כבי ופניר
 א״נ מהרש״א והקשה ע״ש מטעמי* ולא יושע כר׳ פנר7 וי״ל כו׳ טיל
 עלכמיג צקינא כר׳ ליה לסיירא יושע לל׳ טעעא כאן אמר צא כמה
 ממילא מוכת וע״כ גר הזי צא ע״כ טבל ולא שמל גר למעט ושכיר חושב

 ס̂לi3 הקש׳ לשוספ' לתרן ונ״ל :עכ״ל וטבילה מילה הוי אמת גיי
 לי למה א״כ טמא כי ערל לרמת איש איש ללריש עקיכא צר׳ הערל
 ונ״ל ענ״ל סמא להוי חיפוקליה כו יאכל לא ערל כל פסח נכי קרא

חעןןנ נתיב איש לאיש קרא בהאי לסא ללאקשה  וא^כ לנפש וטמא צ
 דהיינו לחומרא ע״כ טמא כי לערל שמיה לסתורה אמרינן אי משברא
 יאכלו צא בטומאה הבא פסח בגמרא ואיתא מת מטמא לחמור מצורע

 גסמא נלפון הציבור לאין אמריגן ר7 פטורין אכלו ואס זיין עמנו
 מ יאכל■ צא ערל כל כתיב לצהכי לומר יש זה ולפי לכתיב הוא מת

 הבא בפסס יאכל לא לערל אמריק הוי למסכרא נפסול וצא בכשר
 להיימ בפסול צא נכפר למקא רסמגא עיפס לכן כמצורע לסוי בטומאה

 רק לקיל כמומאע רק להוי בו לאסל הערל מוסר בטומאה הבא כפסח
 נקרא כשואאס סבא פשת וא״כ בצימר לתוי׳ אמריק^מומאה אי לזוקא
 אמריק אי אכל מ* גפסזל ולא בכשר בו לומר מצינו ספיר לכן פסול

כ בציבור הושרה טומאה  אי' וכן כשר נקרא בסומאס סבא פסש א'
 עצם סנירס משוס מ אין פסול פסח לאמרינן אהא ברש״י נהליא
 בנית ולנתיב זחל* בפפיל ולא בכשר נו לכתיב חל בגמ׳ טעמי חרי איכא
אי הנאכל כל15< אתז מ עירש״י בטומאה כבא נינייהוא״נפסס נו'

 שבירס אשום בז אין בטומאה סבא פסח א״כ בפסול ולא בנשר מ צפ״ל
 א״צ נו׳ הנאכל ולמ״ל פסול הוי וא״כ בציבור הוא לחוי׳ לטומאה עצם
 אמרינןסומאם לאי מזה ע״כריוצא נאכל עצסלג״נ שמרח מסוס ישבו
 הותרה אטרינן ואי פסול נקרא בטומאה סבא פסח א׳כ ציבור לחזי

 החלבמקוע( זקשיית׳ ה.״ל נסתרחי׳ סוחרה איאמרינן א״כ כשר יקרא
 בשר אין ולס. חלב יושעזסכראסאין ללר׳ עזמלמואי׳ינגמראפסמי׳

 ספסת נל א״כ כינים בטומאת הבא פסח א״כ אכילות על מרצה צין ואין
 טומאה יושע לר׳ ע״כ העולין הל אז אכילות על מרצה ציץ ואין טמא

מ׳ משני וכן צין ריצוי צריך ואין בציבור %חרא  קשיא^הא לא אלא נג
 הוחרם וטומאה פירש״י כצינור הא ביחיד מ׳ חלב אין אס יזשע ל לאמר
 וא״כלפי בציבור הושרה טומאה לר׳יושעלסמר ע״כא״רמוכח בציבור

 כר״ע סבר יופע לר׳ למימר מצי לצא הג״ל המרש״א קושיית קשה לא וס
 איש איש ג״כ לסבר צ״ל ע״כ א״כ טנל ולא שמל גר ממעט ושכיר לחזשב
 אץ והשתא פסח גני ערל לי צמה סחו׳ קישיית קןה א״יכ הערל צרבוס
 ולא בנשר מ להיעו כטומאה כנא פסח למעט לאתי הנ׳׳ל כתירוץ לומר

 סיני פסחכשרהזאוא׳׳כ וא״כ בציבור בפסולהאר׳יושעסברהוחרה
 לחו•״ ליסנר לומר מצינן עקיבא לר׳ אכל בפסיל ולא בכפר מ ממעיטן
 התו״ קושיית קשה ולא הג״ל כמו׳ לומר מצען *י ספיר זא״ב בצינור

 קישייתמשרפא קשה וא״כלא נגע׳ כלאי׳ יושעצ׳׳ל לר׳ אבל הנ״ל
•־ הנ״להוק

נמשנס
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גנזי
i ע״כ נ״ת ף7 נכמזט׳ תן׳ הצנה

h i^ rJ דנ״ע סוף 7ע גמרא עיין וכן׳ אשחז י7י מעשה ס7המק 
ןעז^ מלונליןזמהרמ״ש(ף זמהר״ס כמהרש״א ועיי׳ התו׳ פס

 תחת מוונוס אימא למשני למאי רר״ן בשס שהניא פ׳סה סי׳ ול׳י נסור
 צלחות יכול ס1ה7 וא״ל זו מברייתא לי״ מסייע לימא להחשות יכול סי׳ מ׳י

 מ״י לאיירי המפנה' גס ליחות יכול א״כ רב על קשה שהיא אף נלקס׳׳ל
 יכול כקושיא תימא אי ת מזונ חחח מ״י אשמעינן ורב כסף מעה סחת

 ללחות לאירל ולאי רקסשוסהאלאקשיאמקישיא הסיוע צלחות
 לאסר לצר״ל ע״כ בלמץ חו׳ פי׳ ני על לרב סיועא הנה צא ומברייחא

 אינס היא ור״לאשמעינן/גס ונו׳ צאי לומר יכול אינו עיקיאפ״ה מ״י
 לומר למצינו לרג לאהוהסיו:גא נרייתא גאן גס א״פ איניום׳ לומר

אמרכברייסא מאי לעני; קשה ואי וכו׳ איני לומר יכולה לאינה צעולס
 הסו׳ ׳1j« איפכא צאי לומר יכול אינו הוא לגס להזיות עיקר לידני׳

/ ;  ממתני׳ אבל סיו׳עא הזי לא וא*כ לומר ל׳יכולס אמר רב אבל ה
 קשיא סא קשיא אי אלא :סייעא הוי ולכך לומר לימלס מוכח שפיר
 מזונות בברייתא' לס"; למאי וכריי״אאהללי אקשהמתני' לא אמאי
 תחת במוזגולן איירי לתרןלכרייחא מצימ הוו אחרת ק>שיא כלא מ״י תחת

 תחת במי׳ איירי ומתני׳ נעור יונה רבינן כלעת עיקר מזמר ולכך מוסר
 צאיצע לע״כ להוכיח' יס רק אסללי קשה לא א״כ עיקר זמ״ל כסף מפה

שטט^יפר^ איירי לבריאא הסברא מזה המקשה  לימא נמוח^ק
 הרמ״ה וכלעת מזונות החש כמותר איירי לרב לתרץ יש להא צי׳ מסייע׳

 הוי צא מ״כ(א״כ תחת כמי׳ איירי ומסכי׳ הוא לנ״ש ככי׳ fוהר צסור
̂ועס מזונות מחת כמותר איירי רכ7 דא״כ רק כצל סייעא  הרמיה וכ

 ספיר ילכן מזונות תחת כמי׳ אייאי רצ נס ע״כ מזונות תחת טי' לחני
 למסקנא מסברא יודע הטקשן אס רק אוקוביא סיןעא' אן ׳ מת; הוי

 חמת כמותר איירי רב גס קשסלילמא א״כ כמותר הכרייתא לתרץ לנוכל
 ע״כ סיועא ולא מ״כ חסת מי״ כגוף איירי ומתני׳ ככרייחא מזונות

 כתכf 7הר ס לד־ רק אהללי מחני׳וכרייתא ציקשי א״כ מסנר׳זו ילע צא7
 ט^ 7למ״ W א״כ סוא לנ״ש זה לסי נראה לזמר שיכולה כ״ש מוסר גבי

ר יכול להוא כלל סכרא ה1ה לא מותר פיקרא״כגכי  לפי א״כ צאי צ̂ז
 למסני' סימא ואי כפשסא מסחני׳ או יועא3 לסף ארג פריך שפיר ה1

 מי' תני צבחיסא הא קשה מזונות מחת כ^תר איירי זרכ מ?כ חאת גמי'
 א״ל־ מזונוסקסה ססס מוסר אימא בכרייסא גס ח^מא ואי מזינות תחת

 לצאהויסיועא צומר אץ זהססא הנ׳ל לרכלקושית סיועא הזיכרייחא
ימלס אינה אפ*ס מזונות מסת שמוחל לאף כפי' מכרייתא

 לאיסמזלווו.למא וא״ל (אונות תחא אמר«יחר מס א״נלפנין לומר
 שוס ונעותרלאהוי כסזתר נרייחא א״רי הפאא הא לומר יכול אינו

 (ע״כ כגיל להויכ״שלפניןזס הרין יכוללומרלדעח להוא סברא
•״ סיופא סוי כפיר א׳־כ לופל ימלם להיא איפמועינן

ת1 ע ד  איירי לא רל לע״כ מילי קשס לא הס • כלאו יונה ^
 מיגא משוס למעפא לונאד יכולה אינה כוולאי לא׳׳כ כסוחר

 ולכך לסוכתה הוי לא ננלפ״כ ופותר הואיל מהר״משוף לסנרח אכל
 איירי לרב סנ״ל וכקישיא זנספוך אלא רב :רש6ל א״ל יכולה אינה

 נסתל• א״כ מזוטס נגל שהוא צסובתה ולאי הלי א״כ מדנית תחת כמותר
מוכת טהר׳׳משוף לסברת א*כ פוסלת כפקומז הג׳״ל וקושיא סכנין ל2̂

ן יונס כרכית ולא f.:רנלפת מכאן

ד עו  להקשות ליש הר״ן כלעת ולא יונה רבינו כלעס שמוכח אכאר' ו
למי' סכר המקנה ליצמא סמתני׳ צי׳ מסייעא לימא פ^יך מאי

מקליש אלס אק נר0̂ משוה ליצמא פקליש מצי צא צמה קשה ^;יקר(אי

צז יוסף לקיטים
 במיתר כסיפא אמר אמאי א״כ למקשה לקשה לומר צריך ע׳*כ <שב״ל

 כסיפא א״כ לזמר ליכזלה לטחגי׳ לסעמא אמאינן אי כשלמא הקלש <הוו
 סר״ן . ללצח א״כ יונה רנינו כלעת ימלה אינה לבמזחר הקלע הוי לכר
 אמל* אמאי קשה ’גסכן דכולה משום למסני׳ סעמא הוה אי גס

 זה:וכל' ולפי לזמר ליפולה כ״ש כמוסר הא סקלש להוי כמותר כסיפא
 לא■ יסיסא סי׳עיקר לשג׳׳לולעיל־ לאא״ם סשוס למחט׳ לסעמא לומר
 מצי הוי ליסלה משוס לאיאמריקלסעמא לומד ולוחק להר׳*ן הוכחה הוי

 • מזס ילא לא לאכתי למשמע מיתה לאחר למוקמיסיפא
 לפליג ס^ל לאי לרישא אמרה מאיר לר' מתוןסיגיאזו לזשכוע

הא( מאיר אר׳ פלוני לאי הסנללר ר״י נא א״כטה ארישא
 או כזונות כשאינה לאיירי צסעטא ליכולהוכין • ס״קכיןלסעמא היינו

 ר״סו לאבנר להא לפי׳ מהר״ממצובליין לפי׳ מיהו לסעמאלאא״מלשכ״ל
 לאשסועגק; משוס טיהס לאתר למוקי למאן ילי׳ מעשה אמר ולא אוחר

 נוכל ■:f א׳צ ד להקלש יכול אפ״ה שכיח ללא כמותר לאף ספי לכותא
 בין נ^י נוף כי,־ סבר דת׳יק הוצעא היא וכך ארישא פלינ מאיר לר׳ לומר
 ור׳ כשב״ל מקליש אלס לאין משוס כניזינות אף ואוכלת עושה מושר
 ור״ז לרבותא מ׳׳ל מהר״ים נפי׳ מזתר תני «!כךמקלש אלס סיר מאיר

 לאקלושי מצי צא שכיס וצא צ13הז מותר לווקל( פי׳ חילק אומר הסנדר
 ולפי כלכר מחלוקת ג׳ וא״כ אלסמקליש לסכר אכצניףמ״יהויהקלש

 צי' מסייעא לימא פריך מאי קזה וא״כ עיקר למי׳ טברי מפנס מלס זה
1ז קושיא גס יתזרן שבסמוך הכיאור פי ועל

חי׳הלפהסז׳כנ״לי

 סתקגו משוס להלצקלש משנה על המעס כחכ למשניות נפי׳
הא■ ״ט בת והקשה ^צמ״כ מי׳וכןכחב תחת מזונות

 לא אמאי א״כ עושה ואיני מזינות איני לוט׳ ליכולה כחיבורו פעק הרטכ״ם
 הא נזונות •שאינם צא בנמ׳ מש;י7 משום ואי זה כגוונא המשנה מפרש

: עיי״ש כהלכה שלא מפרש אמאי א״כ בעלמא לימוי רק הוי זה
ד  מנ״ללפליגילסי* לקיש לריש ופצינלו לאמר במה להקשות יש עו

 אמר ר״ל א^כ לרב צם ̂כולה אינה במותר לסכר יונה רבינו
 ר״ל מולה מ׳׳י נגיף אבל כמותר רק לכופה ליכול משלם ר״מ7 צןעעא
 : י״ש פ במהר״משוף זו קזשיא מצאתי אח״ז פליגי צא א*כ ליכוצס

 מזונות לה כמעלה אף לצרב מפרשום שאר הבנת עז^^של^שלחלפי
ס בחז׳ ומהרמישוף מהרש״א קישייח קשה א״כ וכ׳ לוננר יכולה  שמא ל

fif 6יכול ^סבר נמאן ליפר ך צד לאין ארישא תו מקסי לא אעאי ל •<ן 
 לומר הנ״צלאצריך למפרשי׳ הא וא״לנתיחצסלתק״לאמששלשמא כ׳

 איני שעה כל צומי יכולה היא אם כפשסא רק שמא ננלרן המו' קישייק
 קישייתהתד קשה צלילהו ולול בסמוך עיין כו׳א^כמעססילי׳ילאושלו:

 לכלא צריךלשמאתאמר צלילהולא סנ״לוא׳לכחי״ללאשפחהא
 סכי שמואל אמר מי פיייך קאי לה^נח יש עול שלל לאל מ«׳ 5ג״ אמירה

)Dלאף לרבותא מותר חני מאיר לר׳ לפי׳ מלוכציץהנ״ל טהר״מ לפי. ״ 
 אסוהר רק פליב רסנללר *S7 י״ל א״פ צסקלש יכול אפ״ס שכיח ללא י

 לאלם כאמת סכר מי׳ כג־ף אכל צהקלש ימל אין שכיח ללא כיון לסכר
 איירנ לאיה! הלכהכריננ׳ החס אמר א^׳נ:פיר לשלל מקליש

'• ״י ע ף ני נ
ד  של( ילני מעשה אפ״ם ולא.שכיח ללואיל התו׳ לפיי להקשות יש עו

 מקשה טנ״שלחומראא״כקשסמאי א׳׳כאיאסרינןקלקולא
 שנינן קשיא למקשה לקשה הוא והסוציא לו׳ לאו מאי לי׳ מסייעא לימא
 הא לומר ליכואס מאמר מאי הקלש הוי' לא אמאי קשה נניזוניח גס א״כ

 אינה והיא ל^נה שמכקש כנזוצית פי להכא לסכרי לחו: כשלמא שכיח צא •
 לס למפלס לפי׳ למפרשי׳ אלא רוצה אינה להיא ושכיח ח שכ א״כ רוצה
 מסייעא ליטא פילי מקשה צא שכיח ללא הח̂ג תי' צ״ל צלזלהו א״כ

כ כנדבת ל^לאפי'  א״כצגעשה שכיח צא הא ואוכלת קסהאמאיעשה ^
(נראה ; לאי׳ הוא צחומרא מהנא שלו ילי׳



גמי
ח א ל נ ^ ו פי רכלכ רז ח  בללריד׳עמשוס פי׳לא״ל תד7א׳ ל

 נראה ולי עצמו יזי מעשה ליפני לא״כ ש7מק ס7ר׳ אין7
 לומ׳ יש עצמו ילי מעשה. ליפני חשיא ואי א״אמ7 להשעס לפרש לנוכל
 לעושיהן ילי אי׳לכאומריקישו ליטל׳לזמרלכסמוך אשמועינן לכזה

 ילי. אככיקלשו וכד ילי מעשה קונס אישמועק א״כ לשבא״ל ̂>וי
 למיתני צנ*יך א״כ לומר ליכולה העעס ע״כ לשבא״ל להוי הקלש הוי
 .לאת״קלא ומהר״משוף פהרש״א^ קלשיית קשה לא זה ולפי לילה נכי
ליפני. קשיא ואי לאא׳׳מ לומרלטעמא ליש, חאמר שקא להקשוס מ>ו.

---------. , .פריך .ולפי.זה,שפיר t לזד אקשי שפיר ״כ6
 צת; כאמפ שכיד לאיש הא קשה ליטלה לטעמא י־גר וא״ל כד או5

 יכולה7לרכ. להפר צריך אין. אמר!:פס אמאי א״כ קשה ואי הוא מכרא
 כנ״צ מקליש לא״א צתמא הוי לומרלהפס יש החל׳ נקשיופ כו׳ לומר
 ס^וע הוי שפיר א״־צ קשה ולא שטח ללא כתו׳ לפכרח צריך לא א״כ

 פריך. מאי א׳־כ לא׳יאמ׳ מפירא ילע להמקשה זה לפי רק כניזונוח
 הקלש טי אמאי השד ואי לאא׳־מ משום טעמא רמחני׳ גס לילמא
 ׳נ’ממ מקשה לצך והנראה עיי׳׳ש שכתיפילעיל כמי לוער יש בסיפא

 חימא ואי כפשגיא ל־הכא י ממפני להחס ממפני׳ אי לרב פיועא הוי
 לאא״מ ל-כסברה. א״כע״כמת;י'לקונם לאא״מ למפני׳ לטעמא

כ ילי לפפני הפד קושייח קשה וא״כ ע'  לומרלאשמועינך צריך עצמי.
 פיועס א״כהוי כו׳ לומר מוכחליכולה א״כ הוההקלש ילי ביקלשו

 אריש לפליני ^כח זה ולפי ל; מסייע פריךלימא ושפיר מהאלרב
ר ד׳ל ע״כ7 לקיש ר ר״מ אמר לר״ל יכולה יאינה פי  נמצא אא;ימ סי

 להח^ התד ̂קישיית קשה א״כ יכולה סבי־ לאי יכולה אינה פכר נ ע"
 הקדש דהוי ילה במקדיש לאישמועינן וא״ל עצמו ילי כאן ל׳כ ל^חני
 ,vיל ימקלש חפי ע״כ לומר ליכוצה בר1צ אי ה.איני ז לשיא׳׳ל להוי

 במקדש אשמיעינן ושפיר יכולה ^מה סבר ע״כ אלא הקלש הוי לא
 פריך שפיר זה ולפי : קשהמילי ולא צפליגי מוכח כ א״ הקלש י1ס

א וכך אבמואל  לה במעלה מתני׳ אוק^ ושמואל לרב הקושיא הלצעא ט
ושמואל פרין שפיר א״כ ט׳ לימר ויכולה עיקר מזוני סכרי ע״כ וכד

 כמותר איירי ל׳נ לומרלר״י יכיל הייתי זה על רק ל כל״ שציח לא הא
̂> וכסברת  קפייתהתד קשה לא וא״כ יכולה אינה לכמואר מ*־'״משו

 לכך מתני׳ לשפילמוקי שטח ללא לתו׳ ירח לס צריך כללוא״כלא
?j תאמרכקושוא אי אפי׳ הסנדלר י כר׳ הלכה שמואל לאמר הא יא 

 לא הא הקלש להוי במותר כרי״בנ פסיק היט א״כ במותר לאיית
 : פריך ושפיר הנ״נ קשייא ‘אשא א״כ מ״י כגון: לאיירי אע״כ שהיא

 פהלל שלא מפני' יפי׳ ארמי׳יס התי״ט קושיית מילי קשה לא זה לפי ו
לומר צריך ליכולהע״צ .לטעמאמשוס. מתלי׳ פי׳ הוה אי אמת לב

t v, y yĵ היי y D7pj ע v1>j; y jyj ’p
 ללינן כלל כהלכה שלא הא ולא מחלוקת יאח״כ סתס הוי א״כ :נ״ל

רי׳ היט:  ז וזעת טעם בטונ מתורן והכל קצרת כי אילו לי
< . ׳ בחולין
א כג כדף הו׳ ע ונרבע למעימיחצע קרא ^^טייד כי ד״ה ב

 לש״סלרסה סחמא זסותר תימא
 תירץ מריגנשפורק אהרן סר׳ זמורי ס׳ וי״ל ראייתו ללחות כלי לברייתא

 אל התיריס מן כתיבי מיעוטי לפרי לברייתא לרשס השתא סותר לאינו
 זקסלי הציהוב חחילח למעוטי וחל ונעגל נרגע למעוטי חל היונה בני מן

̂א  עכ״ל כו׳ ילעינן ללא מא (אכן ט׳ גלולים אי ס!( קפניס אי גליא סמ
 בכעיאזפלגס בסמוך א״פהיטקאמר ה^א סירת לפי ולהקשות

 לרכוס לאיל אל מלאמר הוי כריא לאמר לך תיגעי לא יוחנן לר׳ אליבא
 לא7 ממעט להחורס רק ברי׳ הוי לא באמת יוחנן לר' י״ל הא הפצגס

 קרא סל דק ליכא כאן להא כנ״ל אהרן הת כסברת איל דק כבש, מי
̂׳ל הר״א סברא צפי צהיוח ויכול איל לרבות  להר לרבות בא לסקורא הנ

 בריא יוקנן.הןי ^לר׳ סוצח זאס׳׳י לסרן יש לכאורה רק ; כבש ולא .איל
 להוי אמרינן הוי א5 בולאי הא פלנס לרבות איצ6 או צלל צי למה לאל״כ

 איל נסכי לאסויי צריך הזי מספק ע״כ א׳*כ חיתי למהיט איל וצא כנש
נ|רא אתי מאי ולעני! איל נסכי צהכיא צריך ממילא א״כ כפרש״י ולהתנות

ד יוסף לקוטים
 כל ילעינן ולא בריא טי יוחנן ללר׳ ש״׳מ אלא הפלגס לרמת לאיל או

^ וסו איל ל;סכי הינש ללבות לאיל או כתיב לכך יניא נסכים איזו ר  כנ
 ^ריכ הקשה ומחנה מייחי לאמר ״ה7 ע״ב המו׳ פי' לפי אבל :לכאורה

 כבש של נסכים מיני שגי מספק להביא בעי צלבריסס שם משמע ע״ש מ׳
 עומלת במקומו סנ׳׳ל הקושיא א״כלפ״ז ע״ש בסניכליס'״להתנות איל ושל
 לסחורה י״ל הא הוי לבריא פאמר היכי יוחנן לר׳ ♦כ א הר״א פירש לצי
 יטל קרא חל רק לליכא להיכי סנ״ל הר״א צסברת איל לאוי לרבוח נא

 לרכות לאיל או צ״ל א״כ7 וא״ל מספק לטציאו להורוח כא לסחורה להיות
 סנ״ל תוס' לפירוש אינו זה מחנה והוי איל לbנ מביא כוי ו: כלא סא

צריך הוי וא׳״: ככש ספק איל ספק הוי לאיל או כחיב הוי לא אי לפא
חכ9 לכך א״כ יצא הוי לא זס וזולת כלים כשני 6נסכי מיני שני להביא

 רק נסכיס מיני שגי צריך ולא איל להוי ס!גס ליבות לאיל או רחמנא
 לבאטס וג״ל : ברי׳ להוי יזחק לר׳ מוסח סיני וא״כ לבל איל נסכי
 יהכיא לכל האיל סן פולה עצי הרי באומר יוחנן לר׳ האיפיא להיזח יכול

 הר׳א וכסברת איל טי אי נסיק לא ברי׳ לוי חי יז-ן ייהנן לי־׳ פילגס
 ומן האיל סן עולה סריעלי זיראלייניבאומר י הנ״לילאינסיקא״נ

 יוסק ר׳7 אליכא הנמ׳ אמר כך א״כ לכר'פלא אליבא ליעי ע״כ הכבש
 הכבש נ״כמן באומר למיבעי צריך לא יוחנן לר7 צלומר חינעילך לא

 הרי כאומר צמיבעי זירא ר׳ מלהוציא ע״כ למינצי איכא לבל באיל ׳ אפ■
 הר״א לנרי לישג כלי כנ"צ כלא לבר אליבא מבעי הכבש מן או כו׳ עצי

• הנ״לולוק
א כח בדף  וכו׳ לתניא היא רבי הקפר לר״א לפליגעציה תנא מאן ע

 עכ׳ל מ׳ עיקרו או נותרו לקחני ללעיל חנא מאן פ־רש״י
 התורה מן לעיף שחיטה ליש הוכחה אין מברייתא להא מהררא והקשה

 הביא לא אמאי ללקלק יש עול עכ׳ל ^חי' לחיירי לעיל לה ן מחר להא
כ להניא מחני׳ רש״י  ולוא עוקרו אז לנוסח זו ברייתא קולת לעיל נ'

 3ע״ לףכ״ל לקמן לאי׳ ה̂כ לחרן ונ׳ל מלכסות פסד ורמגיקר הנוחר
 טריך צא אמר לימי רב אחא כי כו׳ כציתני׳ יאניח׳ צי׳ נפיל סייא ר׳

 סריףאמאילא ופריךלמ״לצא ״־!S נטר צא אמר כיאתארבין א״ל
 סחף צא אפי׳ אלא כלל שר.יטיס ללאו נסור צא מנעיא לא נחור צא אמר

 צא ולמ״ל קמ׳ל כיסוי ולבפי שחיכה שטה ראויה שאינה סחיטה סל״א
א נסור אבל היא ראויה שאינה לשחיטה טרוף צא מיפי׳ לא נו׳ גהור  ה׳

 יש זה לפי קס״ל שפיטתו טא זו וננזירתו החורס מן לעוף שחיטה אין
 לא אמאי מלהסית פטור עוקרו או גומרו לתני בריי־ח׳ בהא צ״כ ללקלק

כ תני  הוא טירפו אכל כסימנ־ן.כס חרווייכו ועוקרו נוסח לסא טורפו ג'
 סמיה ראויה שאינה סחיטה סוכרת ברי*ס׳ לבאמס וא״ל טריפ<׳ משאר
 צא חייא לר' רבי א׳׳ל והחס סייא ר' הוא כריימת מסלר הא פתיסה
 לצא מולה נחור צא לע׳ל ואפי׳ פליג מללא כן עסה ומסתמא טרוף
 שאינה סחיטה סבר חייא שר׳ מוכח וא׳׳כ פתס כלאמר הוא כ״ש טרוף
 •ומרו ליוקא בכריית׳ רביחייא א״כאטאיסתס שחיטה שמה לא( ראויה

 צ״ל ע״כ אלא היא שחיסס לאי א ה לא אמאי לא טורפו אבל עוקרו או
 אמאי א"כ כלל היא מס שת־ לא לולאי משוס החס כלאמר הוא כ״ש לעורפו

 א״כ סחיטה ליש קמ״ל לפוף שמיטה אין לסל׳׳א משוס עוקרו מסרו מני
 לא למה כנ״ל קשה במי׳ איירי לאי בעוף איירי וו לברייתא מוכח זה צפי

 אין לה״א וא״ל יוחרו תנן צמה קשה הוא לכי׳ש וא״ל טורפו חיי^ ר׳ מני '
כ אלא שחיסל יש בוולאי בחי׳ הא לחי סחיטה  רק נעיף לאיירי צ״ל ע'

 הכי הגמ׳אי כקשייח צחי׳ שחיטה לאין ה״א ואפ״ה בחיה איירי לאפ״ה ׳״צ
 סיס היקש מאי לענין וא׳׳ל ע״ס ראייז ומה שני׳ קושיא אן נמי חיה

 רקמלאמרר״אהקנר ללרשאאחריני לילמאאסי המוקישין לפסולי
 אף בשחיטה המוקלסי׳ צסולי מה מקיש אלא צעל־ ונמצא 7ללמ בא זה צרי
 המוקלשי׳ פסולי טהקיש לרשא שום ללמוד שאין מיכח כשחיפה ואיל צבי
 דאי בעוף איירי לברייחא שפיר מוכס באמת א״כ שחיסה לפגין דק

 א״כ למיס שחיטה אין לסל״א לשנות צריך וצוחרו •וא כי׳ש וטורפו בחיה
 ר״אהקפראצא כדברי לרשה שוס ללמול אין הא ההיקש אתי מאי ♦ונין

ז וכנ״ל בעוף איירי np«אן לגוסרו לברייתא צ״ל ע״נ
משתא



גנזי
 הני >5!למס (אי נחיס לא משט שפיר יזקזנתר,ילה והשתא

 יסל״א ניהרו לימי (הא . הוא לכ״ש י״ל ס־רפ( או כבריית׳
 לפסולי איסקס הא וא״ל נמי היה הכי אי הגמ' יהוכייח לחיה שמיס' אין

 עוקרו או 1מחר למיתני צריך לכך אסריט ללרשה אתי ילמא7 ס המיקלש
 אכל שסיפר אין לעיף כאמין אכל ההורה מן לחיה שחיטה ליש לה;ר!ת

א הכיא דכגר כאן  נו׳ 7ללמ נא וס הרי אלא למדנו מה וכי הקפר לר״א י
 המוקלשי״לענין מפסולי חי׳ לילוף רק אהריני לרפא ללינא מירח א׳*כ

 צ״ל השתא לע״כ עוקח או דנוחח דלעיל הנא מאן סרש״י פתיסרלכך
 איירי ע״כ אלא ומ״ל סזרפו חני לא למה קשה כסיה דאי כעיף דאיירי
ף ע  שסיסה P7 מהרו חני לכך לפיף שהיסה אץ דז״א ריוחא יס ונפיי• כ
 והמעקר כמחנ׳להמגהד אכל לעיף שחיסה יש7מכאן לנדכח פי־:׳!י ו:פיר

ל דאפ״ה יעוף דאיירי צרש׳׳י הזכחה אין קדם 'א3ר3  כסיה לאיירי י׳
ר״מ7 כפלוגהא חניסלרפו כמחני׳ שס להא חנייסירפא לא למה וא״ל

 כרייתא פרש״י ושפיר לכסוס א״צ <כ״ע ןעןקיי ממח חט וסדר ורכמיה
•• ודוק דווקא

D 2 ן ׳׳1 ל ל ו מה נוהג החי מן אבי ח״ר ע״ב ק״א כדף ח  ביי
וחכ״א מלא ד״ר סהור׳ כין ממאה בין ועוף חי׳ י

מצוי ׳:אחה : : וגד

בין ועוף
 ח!ק רק דרשו אחד מקרא שניסן יוחנן א׳׳ר נטהירין אלא **ג יי אדו

 יוחנן ר׳ למקא למה לבאר יש הגמרא עכ״ל מ׳ וה
ד ללעיל־ מפס בכיוב לחרן ינראה מקראי סעמייהו מפרש ד פל'
ד וחכמי׳ מ־א  מכני והלא מלא ד אמר נוהנבטמאה אי הנשה מי

 התו״ ופי׳ מוחרחלהס טמאה בהמה ועדיין הנשה גיד נאסר יעקב
לו מי כר״ש דסבר משוה דת״ק טעמא אמרינו לאי פרקץ בריש  ש̂ג

 יעקב ללבני לכיון קאמר הכי יודא ר׳ א״כ כד מיחר ובשרו אסור
ש- גיד נאסר  איסור פקק P דאהרי למימר מסתיר לא כגימא׳ אף מ

 ק״ל להא בפשיטות אמר לא למר ר״י בדברי לדקדק ויש עכ״ל גיד
 מתן אחר דישיאל ה״ה וא׳כ אסור ולנכרי שרי דישראל מידי כא דל

 יעקב דליני מלחזיכן ריי לימא וא״כ תירה מחן מקולה חמירי מורה
 לפ׳ צריוללוחקא ולא חורה מתן לאחר כ״ש חורה מתן קולס נאסר
 מציכו לא לישראל גמור היחר ללווקא אינו לזה נראה רק הני־ל רחו׳

 משוס אסור גיל משוס אסר ללא אפי׳ הכא אבל לנכרי כאסור
̂י ה כיומא  ליש וטעמי׳ לעיל שחיה חייב לסיר לשיגיחו אזיל ור

דן בגילין  ק״ל הא קש׳ לכאורה רק ר״י בלברי לד׳ פי׳ ושפי׳ טעה בנ
ל  ואטומאה רוא עצמו כפני לברי׳ מכזית פחות אפי׳ חייב למי
 יעקב לבכי לדוכח׳ קושייא הלק וא״כ אכזית רק חייב אינו לכ״ע
 אינו ק״ת ולאחר מכזית פחות אפי׳ לחייבי׳ חמירי ח*רה מתן קולם
ת טומאה אבשר וזייב  אזיל מדא לר׳ אינו זה כאמת אבל רקאנזי

 המירי לא וא״כ אכזית רק בגיל חייב לאינו בהמא. לסכר לשיטתו
א זה ולפי :הס ושמין  לי׳ יוחנן־למה אר׳ להקשות יש הנ״ל נסיני

 אסור ללנכרי מידי איכא למי לי׳ חיפוק מהראי לר״י טעמא למימר
אני  לומר יש ג״כ לכאורה רק שרי ולישראל אסודלנכרי החי מן ל
 טומאה משום ולישראל החי מ\ אבר משוס אסור לנכרי יי הס לנו^ן

 בשרוגילי[ במשהו חייב מן:החי אבר סלר לרב בסמוך לאי׳ אבללןשס
 הליין וא״כ עי״ש ככה״ג פטור ' ובטומאה לכזיח מקלימין ועצמ׳ת

א קןשייא;לדופת׳  החי מן כאלר חייב לאיהו מישראל חמור נכרי י
 פטור ומשוטטומאה לכזיח משלימין ועצמות וגיליו בחר במשהו אפי׳

 רק מילי איכא למי לד׳י טעמא יוחנן ד לימא יא״נ כה׳׳י יכאאל
 לחצי יו״כ בפי׳ כמ׳יומא בפ׳ סבר לאילו מידי קי-יא לא ייינז צר׳

 ר׳ לדוקא מבואר והשתא באיסורא שווין ןא׳.יכ התורה מן אסיר יעור5
; הוא ברור כי מקראי(לוק יהא ‘צריולטעמאלר יורען

ש י ר ס ב ר  וכמוחלשמובגמ׳פשיפא בחולין נוהג רככה גיל פ
ש לי׳ לאקדשי׳פקע כיון *  איסורגיל׳ודמקסברי

בג?ל נוהג מוקלשין איסור על חל איסור וסבר טעם בנותן נגילק

רסף לקוטים
עי תן בגילין אלן אלאיסבר לי׳ מנ  ר איס איכא איסירגיל טעה מו

טי לאמר על'הא בחו׳ ופי׳ ליכא מיקלשין  ואע״ג איסוד על חל אי
 איסור על חייל גיל איפור דאין בטמאה נורג ואינו לקמן ץ לחנ

 ‘הא ועל ע״׳כ בי׳ אי׳ לנייח לממיר מוקדזדן איפור שאני טימאה
 לקמן לחנן ואע״ג התו׳ פי׳ טעה בנוחו כגילין אין בגמרא לאמר

 על חל לאין למטעס ליכא גיל לאיסור משמע בטמאה נוהג אינו
 לישבגידין וא״כמשמע איכא טומאה לאיטר משמע טומאה איסור
 מותר ובשת אסיר שגילו מי לאמר כר״ש ופי׳־לאתי טעס במתן
 לפי המהרש״א והקשה עכ׳׳ל גיל איסור חל אינו אסור לבשרו והיכא

 לי• ונראה :פכ״ל ללעיל בקישיא זה לתרז יכילין גס להכא חירוצס
 לענין שהדלכ״ע והעו;!ה אעולה מייל איסורגיד אי׳ לנסמון לחרז

ע אכינה א*פור  עיי״ש פליגי מזלח לח אכי לעניו רק לנוהג סכרי ד
 וגמוקלשיך לתני מתני׳ לילמא פשיטא פריך מאי להקשות כאן יש ולפ״ז
ט להולל וחיי״ל בה•לעולהp מקלגש שהל׳ בעולקוכגון גם איירי  הו
 ללא לאישמועינן אתי ׳ מחר ולפ׳׳ז אסור בשרו מעולם וא״כ עולה
 שכשת. היפי לאמר לר״ש איל נוהג גיל איסור בענלה אפי׳ ולכך כד׳׳ש
 נוהג אינו־ לר״ש הא פחיטא פריך מאי וא״כ נוהג גיל איסור אין אסור
ק נראה זה ועל גיל איסור ח  ור׳ת לקאמר הנמ׳ מלשון למשמע ל

בי לרמקשה משמע א״כ טעם בנותן בגילין יש ק בנילין אין סו  בנו
 לתני לכפמוך לכמתני׳ התו׳ קשיו׳ להמקשה קשה הוה טעסוא״כ

 צתךלומר וע״כ טעה נניתן בגילק ליש משמע בטמאה נוהג אינו
 ע״כ7 כר״ש אתיא להכא משני׳ ע׳ירגה וא״׳כ כר״ש לאתי התו׳ כר״ש
 אהדדי פליגי לא הf בפמ נוהג אינו לגיל דלקמן ומתני׳ לסכא מתני׳
 בעולה כלל איירי לא מתני׳ כ’ע לפ״ז וא״כ כלל תו׳ מקשי לא דלוצ״כ

 כוונת ל והשתא פשיטא המקשה־ פריך ושפיר מוקלשי׳ בשאר רק
 להנא מתני׳ דלעולס פי׳ טעה בנותן נגילין יש תימא וכי המקשה

 קשה ואי מלר׳ש לאפוקי לאט פשיטא השתא קשה ולא כעולה איירי
 בגילין ליש סעמא היינו בטמאה נוהג אעו גיל לממן קחני אמאי
 ׳ מוקלשי גבי אמאי קשה ואי איסור על חל איסור וחין טעם בנותן
 תירצו כבר לבאמת קשה לא זה גיל איפור על מוקלשי׳ איסור חייל
טר חמירי לקלשי׳ הכא לשאני התו׳ הן כרת לאי אפי׳ וחייל נייי
סד חייל ולבתר קלים גיד איסור עולה גבי  בגוונא לאפילו מוקלס אי

 כהוגץהן,הם קדשי׳ ווגלות סובר הי׳ המקשה הכי אפי׳ לעיל שכתבתי
 ולאפוקקמלר׳ש כעולה לאיבמועינן באה למשני׳ העיקר וא״כ קדושי׳

 לא הt לפיי וא״כ היא רבותא לאו באמת איסור חל-על לאיסור וזה
 עיקר אמר המקשה בלכרי לבאמת לא כלל מהרשיא קושיית קשה

 למשני התרצין כלירי אבל כר״ש ללא לאשמועינן אתי למחני׳ רבותא
ק בגילין אין  מתרצי-לאחיכר״ש ושקיר לבסמוך הו׳ מקשה שפוי כנו

: וקג׳ל הוא ברור כי ולו״ק
ת ט חו כ f כ  pn . ב  נקלימץ של בנסו מעשה רב אסר ר׳׳י אמר ע

 ובאת כעלה שמה יפרש״י כל' חכמים לה שפסקו
 חי בעלה שהיה לאיירי פירשו ותו׳ ע״פ מנכסיו צרכיה לה לפסוק צ|נ״ל
 של כלתו גבי לעיל ללמה רש״י על הקשו והמפרשיס אקחט.^ון ענו לל^

ק אסרי' ענו לא נקלימץ  קשס ללא ול״נ : אתרי״ לענו מכאן מיש א
 לס מגיע כתיבתה משכון שלפי אע״פ שפסהו כל״ה כאן כסכו לקו״ מידי
 שפיר !“לק יי עצ״ל פסקו.לס לא ינתר צריכה טחס שלא מק הרנה יותר
 מנס למכל משוס קחר כרבה לה מגיע הלין לפי להא כאן אמן אסרי* עמ

 להא לי ביותר לה שיהי« חכמים שיערו פ״כ א״כ לינריס עשרה מגיע^ס
 דמן גזילה אפי׳ הוי וא״כ צורכה לסי לה שאין אפשר וא״כ לצמצם א“א

 איסור בספק עצמן את העמידו לא נוולאי וא״כ כרבה יותר מגיע כדין
 הוא ללי נעצען נולעים לסס אמן ענו ושפיר בממר לה נשנו ומסתמא

 Iמ5צימ ע*נ א״כ קלייס לציקי יין להוא מזונות גני לעיל אבל • והוסר
 ואין לה לי סהוא לסברסס לאפשר טחזמים נזילת מפני לס ליסן מכעיס

ס אינו הוא אצצס לילמא סכעיס קששו וא״כ צרכה כסי רק לס מגיע  נדוו
ג מ״צ אמן ענו ללא חכמים עשו שפיר וא"כ כרכה אינו ע*כ ואיכ

 $סמע מעות למאה
 גנוז ימיס־ו׳שכמיהי״ ויאריך זרע ירגי ' זה בזריה הזה הספר

י החייםהנצחייא.ס״ו אוצרת כאוצרוטז

ז ת5ן ו י ג  הטרני ה׳>ר צו חן חן תשואת נמטי׳ אפרמן לאריות ז
ר לעושה סנגילהתיק הל ט ס ה׳׳ סז מלבוב יחיאל ח

 למוכס אות עגמו עשה הוא גס אשר וויניקער .יחיאל ר' הנקרא
 משמיים יוכפל שכרו זה בזכות לספר הדפסת לסיועת !יהלוואה

ל ע אדך זרע ויסגי ליים לומר שפתותיו יכלו ־' ; אש״ו מים וי

? ן י ר ב י ו כ ד ר  טובה לנו עשה הוא גס אשר היהולי מ
הרבנר ה״ה הספר ללפסת לסיעות י

ך זה בזכות מ^אנטשע ׳ מרדכי מ־הד׳ר המופרסוס הנגיל  ימים ארי
; סלה אמן מושיענו ממצאכטעלביאת על ובניו הוא

בראשירת



מי ג י

״ ל 6ר3 נ^מר ולא פרכייי נראאלהי'• ־>«•״><״•><״
ת ^ י ש א ר  הלץ במלת לבראתו כמחשבה ®לה שבחחלה ^ ב
מלת והקלים מתקיים העולם שאין וראה | ,, 1

 עשות ליום לכתיב והיינו הלין למלת רחמי' * ••»<״״><״־■ •> ?״»<-><״
םעלל: שמי םארןו לאלהי

ה א ר נ  העולם נברא לניסן אומר אחל פליגי ור״י ר׳*א להגה לבאר ו
 פליגי ללא ז״ל האר״י וכתב ״ העולם נלרא בתשרי אומר וא׳

מעשה3 היה במחשבה הים נעשו שמיס בלבדל׳ כמ״פ לנר הוא תשר̂י
 בתשרי א״כ בפי׳ נמ״ע וכ׳כ מחשבה מיס בחסרי א״כ ג עכ״ל נניסן
 סהוא מוזר אור שהוא תשר״ק פסלר הוא סשמ אוחיוה שק לין שהוא

 שהם משוס בלץ לביאתו במחשבה עלתה רש״י כתב שסיר ולפיו ? לץ
 כולם יונקים היו עולמים כל בריאות כמחשבה כשעלתה וא״כ * תשרי ימי

 אבל * כלל חשד שהוא גורס שהזמן מפני לין בחינת היה ואו במחשבה
 ניסיס על ניסן«רנמ ומלת חסל ההוא הזמן ואז בניסן שהיה במעשה

 עם מסל נשתתף לכן חסל הוא ואברהם האנוס או שמללו חסליס קהס
 הוא ניסן שהוא עשיה שכעס אברהם אותמח בהבראס כחיב צק * מדן
 • ושמים ארן אלהיס ל עשות ביום כתב ולכך חסל .

ה ר ו א כ ל  ה״ל, א״כ המעשה קולס חחלת היה מחשבה הא קשה ו
 ןאח״כ ארן בהמלה כתב למה וגס : ל אלסים למכתב

 בחיי היא וארן • חסל יחי' והוא זכר במעת הם הש«^ באמת רק שמיס
 ציה וסטין עשות ביום סילור א״כ • השמי׳ מן ושפע גשם שמקבלת גקיבה

 אלהי' כתב ואח״כ ב״ה־י הוי״ה שם בחי' ן^א ברק בחסל שעשיהליה ל׳
 גגל לין בקי' שהוא אדן ליס סמין לכך דן שהוא המחשבה על מרקו שהוא

ג והבן חסל שהוא שע?ס

ך5 היה לא ברש״י 0ש  כו' מעשיו כח מפני אלא כו׳ התורה להתחיל ד
; ע״ש לנו ונתנו מהם נסלה וברצונו להם נתנה ברצונו יאמח

ה נ ה  ‘העול ברא שהקדס שאף בבראשית שפתח הועיל מה עדין ק׳ ו
 שהקפ״ה וא׳׳ל • מהאומות גזלן שישראל לזמר יכוצין עליין

 יום בכל גוזלי׳ אלם שבני רואות פי;ינו הא לגויל מניח אינו העול׳ שברא
 יותר סוב היה ולא להתחיל צדך סיס צא הלשון מהו ועול * בילם זנשתקע

ג להתחיל לשון מה אח,התורה לכתוב צריך היה לא דאומרו
ה א ר נ  מלריגות העול'מלרימח ברא שהקב׳יה הוא הכלל לסנה ו

 שהקב״ה אמרו וזהו האוחס לסבול התחתון העול׳ שיוכל
 נברא התחתון אור שכל אלא • אורות אמר ולא המאורות דוצר ברא

 המאורות אזתם וכנה ג לסבול התחתון עולם שיוכל על לעליון מאור
 מקיימין המצות ן מקיימ יחיואם הבורא שציור המצות הס והמלריגות

 כח עולם בכל שיש תיקונו על העוציצעמול לכל קיום כאיח׳והמלריסתמיש
 מישראל שעולה המצות בכת עליו שהוא העציץ קאור ואור שפע לקבל

 כת אין א״כ ומצות תורה עושץ אין אס אבל ״ התחתין בעול' סשרויס
 התורה א״כ ״ ומהו תוהו נעשה וח״ו מעליון התחתון לקבל בעוצמות

 התחיל וצא מבראשית התורה התחיל למה כ“א עולמות קמס הס זהמצות
 רק לכס הזה החודש והיא בראשונה ישראל שנצמוו מהמצות התורה
 וכמ״ש החכמה שיתקיי׳ כלי לחכמה היראה להקלי׳ שצריך היא העיקר
 לחכמה היראה להקדים צריכין בכלל הישראל הי׳ א״כ אמת במס׳ התנא
 ום7ס והפכת המבול ענין שהוא היראה הקלי׳ לק התורה לקבלת לסיינו
אחר א׳*כ מצדם גלוס ואח״כ לאמת שנעשו ותלאות מאורעות ושאר

 שנחלו מה כ“א י לחכמ' באו '0 את העם ויראו כמ״ש לולה הג סיראה
 פמ״ש הגמלה היראה ויקבלו במצרי׳ יהיו שישראל כלי היה א״י האומות
 כת ריל לעמו רגיל מעביו כת וזשיה :מלפניו שיראו עשה והאלהי׳

 היא לעמן כגיל בזה העול׳ אס וברא עשה שבשבילה היראה היא מעשיו
 בראשונה גויס שנחלו א״י׳ ליא גויס כחלת להם לתת *• ולחכמה התורה

 לסמי' האזמית יאמרו אם א*כ היראק* שיקבלו במצרי׳ יכיז שישראל כלי
 גמלה ראיס ישראל להם יאמח א״י האומוס נחלו שככר משוס אחס
 רצין הוא א׳׳כ היראה להקדי׳ שצריך משו© למצית שהקדי׳ בראיית מס׳

 שיקבל בגלות ישראל שיהיו כד במחלה לאומות שנחנה ביה הסרא של א*
 bה והוא לנו א״י נתן התורה שקבלו הקב״ה של ברצונו יאח^כ היראס

•• רצץאחדוהק

ש0ב ^  ןל7ג כי פתח כהנא בר אבא ר׳ אלהיס ברא כראשית ל
• עכ״צ צבדן אצהים אפה נפצאות ועלשה אפה

א יוסף בראשית
ה נ  הקב״ה ואח״כ אלפים במלת נברא דהעול׳ לעיל כתבתי כבר ת

• י לסבלו כעול׳ יכוצי׳ ביהיו כלי היחמי׳ שם שיתוף ו ברחמ
 ארן אלהי׳ עשותל׳ ביום וז״ש ין7ה לש© הדהמי׳ שס והקד׳ רש״י וצחב

 שסהוי״הרחמי׳לשם הפסוק הקלי׳ למה קשה סנה : עלל ושמיס
 עשות ביום מאי ועול ״ ׳ אלהי במלת הקב׳׳ה ברא בשחלה רא אלהי'

 רקלפימ״ששם נעשה ממילא משמע עשוה כי עשה ביום כהב ולא
 לישראל התודה כשנתן ואח״כ פלין למלת העול׳ בראיהקי״ה בחחלה7

 : בראשית מעשה יום בכל מחלש ובשובו כמ״ש זוס מל נתחלש והעול׳
 לישראל תורה כשנתן כך העול׳ וברא בתורה מסתכל שהקי״ה כשם הנה
 מלת בתחצה מתעורר ממילא א״כ יום בכל ׳5העו נתחלש בתורתם הס

 מחעוררין שהלינין שחרית נקרא לכך ברי^ה בשעת שהיה כמו הלין
 בחצות אלם כל לעורר חז״ל שתקנו רק הבריות פני מכחרין שהה בשחר
 הליני׳ נמחקו א׳׳ככבר לתפלה ויעמול היוס שיאיר על ד!מול ליצה
 קלס שפיר א'כ בוקר 7ע לילה מחצות ותפלו׳ תוחס שפם י׳7בחס

 לילה מחצית ישראל שמקדמץ מה שהוא יום שבכל וו לבריאה הפסוק
 הלינין מעוררין בשחר ואחיכ הרחמי' שם מעוררין הס ובחפלה בתורה

 תולדת אלה נאמר לכך נמתקי׳ וממילא הרחמי׳ שם נתעורר זכיר
 חוללותהם שנקרא וארן משמי׳ השפע השפעת הס השטי׳והארן

ק שמים משא׳׳כ וננראי׳ יום בכל שמתחלשי׳ א  רק יום כקל נבראו לא ו
 ל׳ עשוס 6ביו כ׳ לכך ישראל של ומצות החור׳ בכת ומחחזקי׳ שקחחלשי׳

 רק זוס בבל נבראים לא ושמים אדן להיינו ושמים ארץ אלפי׳
 עמלו על תקנו הרקיע את אלהי' ויעש פפרש״י כמו ומתחזקי׳ פמחחלשי׳

 ושמי׳ ארן נחקני׳ יזם בכל כאן אף מאתמול נירא ככר אףכי כני במס
 משלהובי העול׳ ישרוף שלא רשי״י שחשש כמו ליני׳ מהמעוררת ינעלו שלא

 א״כזה ׳ וכדל וגו׳ ויעש כמו תיקץ לשק עשות אמר לכך : צלק7
 רק עשה כתב לא לכך ישראל של ותפל׳ תורה ע״י ממילא נעשה הלכר
 נברא שוה מהם שבא השפעה היא והארן השמי׳ חןצלות אכל :עשוס

ג בהבראה כתב לכך ילס ככל
ש ״  ברא בראשית לכתיב וה מאי למדרש לקשה בפתיחה המדרש ד

 למתחצס י״ל רק * אלהי׳ ׳7 עשות במם כתב נאמ״כ אלהי׳
קשה וע״ו :הרחמי׳ מלת שיתוף ואח״ס כפרש״י אלהי׳ במלת בראו
 כהנא בר אבא ר׳ אמר לכך : כנ״ל אלהי׳ לשם הרחמי׳ שם הקלי' למה
 ועושה אחס גלול כי שכתוב בוה הפסוק p לס פתח מצא שהוא פחת

ן לבל הלין במלת הים העול׳ הקב״ה כסברא להיינו לבלך אצהי׳ נפלאות

ש ^  היה העול׳ ר״לכשכראת לבלך אלהי׳ אחה נפלאות ועושה ן
 ל הרחמי׳ מלש שיתוף ואח״כ אצהי׳ במלת שנברא ך73צ אלהי׳

 לישראל התורה :״ה1ה? כשנתן היא אלהי׳ ׳7 עעוס ביום של פסוק אבל
 ומעורריןשסהרחמי׳ ובתפלה בחורה לילה מחצות ימי׳7מק א״להס

 ר״לע׳׳ילרכךסהוא רכך7 ׳7 הורינו קרא7 בסיפא כחב ולכן וכנ״ל:
 לרחק הוי^ה שס י׳7שמק היינו הוי״ה שה ׳7 הורינו וה ע״י והמצות התור׳

• והבן והמצות התורה הלינקע״י

ב י ת ג שבעה עמודה חצבה ביתה בנחה נשים חכמת כ
שספרבמללר בחורה יש ספרי׳ שבעה אמחסז״ל

 הנה ז ג׳ ס׳ סיפו ועל ומשם ב׳ ס׳ בנסוע ויהי אחל ס׳ לנסוע ויהי על
 בחי׳ לעצמה הב׳ הנה בראשית* בישל באות שנכלל כללי׳ מרמזעלו׳

 איל חנ״ד ספרי בכל בראשיתי נכלל סוף שכל חלש בזוהר ואיתא א׳•
 בראשית של והפסוק ב׳: כחי׳ שהוא ב׳ נאות נכלל בראשית של המינה

 נכלל בראשית של ראשונה ופרשה ג' בחי׳ היא בראשית בחיבת נכלל
 ראשונה בפרסה נכלל בראשית של והסלרה ׳7 בחי׳ והיא ראשון בפסוק

 ג ו׳ בחי׳ היא בראשית בסלרה נכלל בראשית ס׳ וכלל ״. ה׳ בחי׳ וסיא
 ספרי׳ ז׳ מרמז ולוה :ז׳ בחי׳ הוא ראשון בספר נכללי׳ ספרי' הל׳ וכל
 ליראה רומז הוא הב׳ בראשית של ב׳ נאות נכללי׳ וכולם החורה של

 שכחול הצ״ח והס התורה מקמגבול ס7א יעש׳ שלא להחורה גבול שהוא
 ונס בשלה מפוזרי׳ יהיו שלא לכליו גבול לעשות אלם שבוג׳ כביס כמו

 עליו ישלעו שלא לאלם שמירם הס הל״ת כך ומגשס ומדת מזרה להגין
 העולמות שעיקרבדאות מלפניו שיראו פשה והאלהי׳ וכתב הקליפות*

 יראי' הנבראי׳ אגו במלמת משתעשע שאז ב/• מלפניו ליראה היה
• ב״הותנץהיעב מצפניו

בראשינו



גמי
ת י ש א ר ת(נ שנקרא החזר' פרש״ינשניצ ב אןי צ'6י  )צ5ר6גי

:ש”ע סשצם נברא ראשית שנקראו
ו ה ז  : העולם נברא (ישראצבשניצ׳ פי׳נ׳ראשיחלהיינוסור' ו

: רה1נס הקנ*ה שנסתכל העילם נברא ראש־ח ב׳ ע® 71ע1
שמסצניקיס  ל׳:והנס1הע נברא ובהם ראשית שהסנקיאי׳ ועזעסנ

 (העיקר עם נלא מלך אין כי מלך הקלה שיקרא העוצם בריאת עיקר
 נחשב לא המלך מן יראי' העס אין שאס מלפני( העם שירא( טיסת

 עשם ■’בטנתאלהי׳נמ״שוםאצם הע(צ' נברא צנן • מלנ(ת(צנל(ם ל(
: טלפני(' שיראו

ר מ י ע ה  היצהיל התגברו׳ הוא ששם העשי׳ בעולם הוא שיעשועים ו
שיעשועי' א1ה יצה״ר על טהניר א1ה ם7הא !כקלימיואם י

ר מה ונל הקלה צפני  יוחל הוא עלי( משגבר והאני היצ״הר יותר טנגנ
 האלהי׳ יראת של השפשעו׳ עשהנעיקר נתבוהאצהי׳ צנר • שיעשועי׳

 של והתגבר(' יצה״ר פיתוי לשמוע שלא יראה שצריך העש-׳ כעולם הוא
 ל ע7ח בריאות לו בא התירה שנלימו? ומצות חורה עיי הוא ס7הא

ש לס1הע נכלא שיחורה  שפרש״י תה שה7ח בריס נעשה 7שלומ ם7לא מל
 P בכל שיאמין היימ7 שה7ח כנינמוטא שיהי' היום מצוך אנכי אשר
 בנ|7 הוא שעושה ת1מצ ועיי י ונשמה בנוף שה7ח בריא(׳ לו בא 7שלומ

 • העשי' עולה מסהר מצוה ובעשית מלא צוותא לשק שמצות :בקניה
 ש7המח והקב לעהרעוצסהעשי נעיקרהשעת^ כמעשיו ׳7 ישנגת ואו
ש7ונתח העול* נברא מס כ^ל (הנה נ כראשית מעשה 7ממי יום ככל

ס תורה!תפל* ועיי אצהל ס7ע3 מע׳  ת7מ משתף סקנ״ה ישראל של ן
י• ליניאצהים להמתיק סל«ןי׳

ש  שלא כד מלפדו מים ובריכת יו® ככל יוצאת שהשמש רש7במ וזיי
שנבל ענין והוא מים בבריכת ונתקרר בשצהובי העולם •שרף

ובריכה במנמאלהי־ הבריא' יום בכל ממעורריהליניןשנתחצש עם
 ואילל לילה מחצוס וצחפלה רה נח פוסקי! עניןשישראצ הוא מלפניו מים
 הם בריכה ותפל «ורס הוא מים וו״שונריכ׳ השמש־ יציאת חובם

 התנצורי ס7קו נהיינו מלפני! ווה! י תורה הוא ומיס עירמותשבתו׳
בראשיח* יניןשצעע״7ינין«ממקקה7

ש י  לדקל משפתי על משום ולמה לך ות7צהן אקום צילה מ1תצ 7ו7 ח
 עלמח7ק-1■י שלא המילנא עיס רשנ׳י כשיש צלק7 ינן7 יעורר שיא

ץים7ה מסעוררי׳ ני שמא ניאח בחמלת שתרי׳ נקרא ולכן 'צ:ק7 י:א73
 שיאא בחור כארי יתנ:ר וצנן ‘ לעיל נשא(נמיש נני7 אפוה ומשחרק

ר1ש«תע ׳7קי 7מי וימתק! השחר יימייר הוא  i ינק7ה הה השתי י
ן י י ר נ ח תי;7לצלאח יום בכל העול־ מיחש על מימות החול׳ ו א )

חכע׳ ראשית שצקראי' 6א? של המוחין הם בראשית ואמר
 שהם שרושמי ברא :אמו על נק־א!׳ המותק וכל הראשק המוח שהוא

m מנ|•מס על מסחלק׳ המוחין w ונםץר| הנרית עו.ם והיא וןוצכה 
 בצב מססחרי האנד׳ כל של החיות הס וכלה ל־ מפתחי נסנרי׳ לשמה

• העולמו׳ בכל ינין7ה מהתפנסוח ק7טחפת שהם
ש ״ ז שמי'ואתיאר; ו  הגיף הוא מורו היסה ורארן אלהי׳אתה

 ריקם הוא 1ה1וב תוהו ף כג ונשאר נמי-ל ספי א־ עלי! שטפל
 בריין אנפוי שמחשיך ר היצה הוא ומושך ז נר׳*נ בח״י וכל מכל
 החיציני; כשרואין!טסחכלין רק הטף כל על שש!,׳ כ,א תהום פני על

 א״ה■ הצלה מן ק7מפת אוי ct כיום עכיר׳ עשה לא אם '7הא כפני
על ש I( הליי סל שורין אוי ה1 כתם עכירה עשה ואה כפיי! שורה אשר

. * עליו אלהי צלם שורה שאינו סשוםאומיו'המוח פני
ח1 ו  בתורה נעם שעוסק מי נהיינו המים פני על מרספת אצשי׳ ר

׳ען nn עלי! שורה . שיהא בוראו ׳70צע אןען !מעורל ,
 שהוא ר1בת לעסוק שיורו אור יהי אלהי׳ ויאמר 1ווס :השחר מעורי

ה7פח יהיאורשרצניקטפלעלי! אור־. ת׳נ׳ אי ר  וקסבוד!!׳ הנו
״י' זעושהחיקתמצוחצלערעלחיינז *

'’'’*'”ואג^־נ-71רשש«יצר1ס1לשוןצעראורוס  • י י
 התור נתת והצער ויהי ווהן ר׳=1ול(בח0יע חצות תיקון שאחר

י1רוהשעוסקנח1א ' י
 פנלןרממוכ שנרגברוהחסלי^ רעוכ אלהיסאחה^ור

 שלישראלויבנלאלהי־ביןהאורשהם ובשפל׳ נתור׳ שמקר
חסני׳ רו' שהם החסן ונע י 1 נרי חינוש בעת יום בכל שנתמנש מני

י׳1י«יח“ע י ־י לילי״״ר״^ » ס ר ^ צ קרפ וצמשן .י7הלןס פהס מס ונעשי' צרמעי׳ /צסי׳5 ס7מ

יוסף בראשית
 סצזת פעוסקי׳אנמי תורה כקןצ המושך ונמחק הקלוש שם ך״( גי׳ ופ״ח קול

 וציצס מם נקרא שכלו אחל יום מקר ויסי ערב ויהי ואז ;צילה שנקרא
־״ והבין י'7נחס נכללו גמרג' שהוא גיוס נכלל

ת מ י ס  כני ט ״ אצהי' כלא לבראשית ישראל כל לעיני כתור׳ ס
 כיהסרוצי׳לסתנהג של״־ס הגאון וכחכ מועעי׳ הס עצי׳

 צייכי׳ הכל שסוף הרחעי׳ לשיחוף צריכין ואין ויהלבט שיתבררו מבורו׳
 שיתוף כלתי קיו׳ הוי ולא לסמל יכולין אינו הזה שעול׳ רק להמכרר

 י כעוה׳ז מיל מתכררק עלי? כני אבל :הרחנו׳י׳
ttבנסיימלרגם העלה עיני שהם עליה כני הה ישראל כל לעיני ש ״ 

 (אינן אלהי׳ במלת עולי נברא בראאלהי׳ כראשי שלהה
* הרחמי' לשיתוף צריכין

 סהוא^ מעל השמי׳ אל יקרא שלרשו רז״ל שרמזו איה הנאק כתב!
 יתברך (רנוכו מהאין שבנוי הגוף הוא הארץ ואל החח

 i לצורה הגוף שהוא החומר האל׳ שיסה&ך
 כיזכנזהחומני לעפר חוזרי׳ אינו גלולי׳ תמצאשהצליקי׳ והנה

 שכתלממטכלחאות תהוכשרוא׳ רוחטי שנעשה על שלהם
 הנוף׳ האות שממיחן להיינן חיי׳ נקראו במיתתן ‘שהצליקי וז״ש :עוס״ז

 בחייהון מתי׳ והרשעי״נחייהוןקרויס חיים שהוא לצורה המף ומתהפך
 מיתהג ונפרא לחומר הצור׳ והופטן שהואחייהון תאות׳ שממלאי׳ דייקא

ש ״  לא • לצורה נהפך החומר לשמי׳ הכל נעשה זנו השמי׳ אס ח
:לחומר נהפך לצורה הארץ ואת זכו

 : לנשח׳ טפל שלגוף צליקי׳ ליש השמי׳ את הרמז לוה ונראה
 שהוא לשמי׳ שטפל הגוף זהו הטפל את השמי׳ את וזהו

 טפ!לגוףה(אהארןןאתצרמ״ שהצור׳ אלם יש כי הארץ ואס תצורה:
: הצור׳ שהוא הטפל

ש די  כלא העול׳ נברא א׳ כאות אומר אליעזר ר׳ ח
א אמך אמיר^ תולדותיה; וכל סלו העול׳ כל ל׳

 והארן השעי׳ תוללו׳ אלה לכתיב נכראו׳ א׳ וכיום א׳ וכשעה א׳ כרגע
 : ע׳*כ כיוסעשותליאלהי׳ כהכרא׳ ,

ה ר ו א כ ל שעם א' כיום רק משמע אינו יל5ה א׳ מפסיק ו  ומנ?
^ , *ף א׳ ורגע א׳

 עשה אשר את קהלת לאער אמרינא אקרא לאסמכיגהו ונלאה
• רכים משכונות כקשו והמה ישל האגם את האליי׳ .

 :האלם לצורך הכל שנכראו הנכריזי׳ כל לרכות אס האלם »ת הנה
 נאת ר: תיש כא מרמז כראשית והנה * יש״רר״ת׳מס׳שעה׳רגע

רנמי׳ לשני סמך יק (שפיר ;רגע שעה יום מרמז ישל * א׳ נאות ערמו
ר״אנר״א•

ת י ש א ל  מוהר אי' הנה • ראש־ת שנקרא ישראל כשכיל פרש״י ב
ק אמת שפת  ושאל • שקר לשק ארגיע׳ ועל לע? ח

^ שהיה ישראל ועל אמת ספח הס האומות שלדת על מינא ההיא  שלוה ל
 אלא כ צא כוננת א ר לו ותי׳ :ומ׳ ארגיעה ועל להם נאמר שעה לפי

 * ארגיעם ועל עליהם נאמר ואומות ממשלה להם יהיה לכסוף חטז
ה1 נ  ברא0 יש וא״כ :אוכל עזי ואחליתל עמלק גייס ראשית כתב ה

ת וכאן »גויס ראשית שנקרא עמלק כשייל קאי לבראשית סי  נ
כ :אמ״ת אותיות הס אלסי׳ רא3 (גראפית ה המין א'  שיש מס סכור ט
 עליהסרמז איכ שלוה ימיה׳ כל להם טש וישמעאל אלזס כפרמ לאומות
 רמו ע^יהם אמת שהם התיכו׳ שפת הס ס״ת להיינו אמת שפת הפסיק

ן שהם משו׳ עיל׳ נכרא ר^שי׳ שנקרא עמלק כשייל ראשי׳3  שהם לעל ^
 אכל 7 לעתי שהוא סכין אלא כ׳ לא ננסb ר״א לו ותי׳ :ימיה׳ <ל גשלזה

 • ישראל על כראשית א״כע^כקאי ואמריתועליאוכל: כ׳ גכיעמצק
 אנצ : לכסוף להיינו לעל מכק שמס משו׳ אמת שפת נרמז (עליהם

^ שקר• לשק ארגיעה ועל האומו׳עליה׳גרמז
I l i f i* זסוא רג״ע אוחיו׳ הוא עמלק צוים ראשית של שר״ת ראיה 

 שכשניצ י2רש הניא וגן׳:ועול ארגיעה ועל נאער שעלי׳ ראיה
כפיהו היסה אמת תודת לכ׳ אמת נקרא והתור׳ ראשי׳ שנקרא התור׳

התור על ונין ישראל על כין גס<ז אמס של שפיר הרמז קאי א״כ
(יטע *



גנזי
. יצר אשר ס7הא את שס וישם ג ׳7מק כעק גן אלהי׳ *7

;העול' נכרא ראשית שנקראו וישראל התורה שישניל תוע
 אותיר ל מגל ל שהס במעל כליבור שקול במחשנ׳ הפדלר והעיקר

ה הוי״ה  נצחי והי' יג״ע שלו עכלות היה הראשון אלם חקא לא ואס :ד
 נרוחגיו׳ ׳ התור מצות והיה :תורה כליקימי כמ״ש תוללק עביל מי ולא

J.לכתבלעכלהולשמר/• כמה
ה ל הפסוק שרמז ה ע מ ק3 ק וי  גןמא<«דפוחשלתורה • ע

̂' ̂רעילין ם הוא ע עני  והוא התוצ•׳ פירושי ל׳ מא ל ז ״ לחוי ע׳
 לאלם.שיעבל נתן זס יכל J בינה שערי צ׳ על מי־מז מא והנו♦! :פרל׳ס

:מעשה לבור קול מחשד ר״ת סקל״ם
ם ש  הוי ללא לבל יצר אשר האלם לייקא אשד^ר האלה שסאת ד

»י׳ הי' ס7)5ענילנזוצ-דןרל|(ג^ס מ ל <נ י צסנ'1ננצהע ק

נח
^ * ש׳ ד  צלוקי״ בלור כו' לשבח אותו ממותידלורשץ יש בלורותמ ב

ש 5 מ׳ע״
ר ב  על,צליק לורשין למה מע© למצוא ובקשו המפרשי' כל סעהו כ

ח•3חשלש7ג:איאסימליןל5
ה י נ ב א גא גבי לכתיג חמי' רש7במ לאי׳ פשלס ע״פ אני גם 'מלקי ו

• מהול שנולל מימשו תמים אס לפ״ז :מהול שצולל היינו
 כתב ולזה * מהול נולל על קאי לסמי׳ לדק בשלימו׳ הדצליק לא א״כ

 חמי׳פי׳שהיה אי אכל :היסצליקמחר ‘צליקי כלור היה שאלו גלורותיו
 משמע בשצימו' צליק שיי• עליו העילה להתורה כיון א״כ בשלימז׳ צליק
 שכלור כחכבלורוחיו מאי לעני; א״כ *• כצלקו כלול חסרון היה שלא

 ■ירקנים נלורו אפילו '1שלימ3 צליק כנר סיה אס מחר צליק היה צליקי׳
 שצריך אחל כלבר דק הצכולקו' מיני ככל צליק להיו׳ יכול שהיה לומר

 האלמה פני על אשר האל מכל וגרוע ושפל עניו כעיניו להיות הצליק
 הרכה רשעי׳ שיש אפילו ושפל גרוע כעינת להיו' יכול צליקי׳ ככל א״כ
 pא מכל עניו זו לסיו׳כמעלה ויכול רוכו־ככולו א^כ צליקי' העול׳ שרוב י״ל

ד אכל אלא הלור כל שהי' לח ג  דלע מהממל אחל אפילו נמלת רשעי̂׳
 אותך ט לו אמר הקב״ה וגס לורו כני מכל מתר צליק להוא בעצמו
 בעיניו להל נח כא לא עליץ <ו למעלה א״כ אחר ולא צליק יאיתי
 של כלורו ׳ הי אלו בלורוחיו תורה העיל׳ לכן אס מכל ושפל נרוע

 כא והי׳ צכלד בעידו נחשב כיה שלא להיינו לכלו' נחשב היה צא אברה'
C3 זד• למעלה

ה11 ז י לכרי נא״ה ב ד  לייק אותו לשכח אותו לורשין מרביתינו יש י
 הוי לא א״כ מהול שנוצל לשבח הקולש לריח אות על מרמז

 אותו לירשין ויש :צליק יותר להוי צליקי׳ של בלוח שהוי כמו בלוח צליק
 כשלימו׳ צליק שהי׳ היינו סמי* א״נ :מהול נוצל היה לייקשלא אוחו לגנאי

 שיהיה לן רסר כיה זו למעלה פי' לכך ׳ בלורותיו להורי׳ אתי מאי א״כ
 שאילן החור׳ העילה ולזה רשעי׳•* כולם שהיה אל׳ מכל בעיניועניו

 לולאיהי׳בא לכלו׳להיינונעיניו נחשב היה לא אברה׳ של בלוח ת׳
J גסלעלהוווק״צ

ה ל  צליק הנה • לתחתוני׳ נייח צעליוני׳ ניח אי׳ • נח נח חוללו׳ א
אויבי׳ מן בעה״ז הן מן,המקטריגי׳ מנוח׳ לו שיש נח נקרא

 איש לרכי ׳7 כרצות כמ״ש כחוחיצה״ר הס רוחניו׳ אויבי' מן ק גשמיי׳
ע אותו להסי' ליצ״הר כס אין א״כ אתו ישלי׳ אויביו גס  מנוח' לו יש ל

• ונקראנחנחבפול
 אפיה רפ*ג׳ כ״פכלור מרלו שלא אף המבול למר כתב רש״י נה וד•

 הפלגה לור אכל ניניה׳ שצו׳ היה שלא מפני יוסר עונש' היה
 • זסכסבכימלאההארן־סמסמפניה׳ ס ומש אסח פהיהשלו׳ניניה׳שפה

 למע;׳ י ומקעריגי׳ גמרו׳ לצמכוהמעוררי' ־ שאויכי מפני הפע׳ ונראה
 נפתס לכן נ״כ למעל׳ בקסרגי׳ לזה וה אויבי׳ געשי׳ ס9ש כגזל לכך

גזדלינסעצהגזל•
\V \ t ולכאור׳ * המנול לזר זה ואיג׳ רשעי' הפוך המלרש שהכיא 

 הנ״ל לפי אכל !ואינ' ולאי רשעי׳ ך שהפ כיק ממחר ואינם ^שה
ניניה׳ שלן' אין וא״נ מביח היפוך עושה א' שכל רשעי' הפוך וה״פ ניחא

ב ייוסף נח
 צליקי׳יעמול וכיח :ואינ׳ לכך למעלה מקשרגי׳ עליה׳ מעוררי' ממילא

 ניחא למ״ש רק ״ וכיח אמר למה וגס נח לוקא אמאי ולכאורה •• נח זה
 צליקי׳ ובית שפיר א״כ שלו' כ1מר ולמש׳ למעלה נח לו שיש הוא לנח

;כבית עליו שמגין שלו' נקרא ובית להיינו
ה1 ז  ולמשה למעלה האלם על מגין הוא ששלו׳ שלו׳ סוכת נקרא ל

בשלן׳ הס רשעי׳אס אפילו להיינו צליקי' וכיח לכך כסוכה
 כמדשמצינו עמילה להס יש יעמול ־ שלו׳ להם שיש צליקי׳ מלת ■שאוחזין

נייחא להם שיש שלו׳ מלריגח היינו אמר לזה • הפלגה •כמר
 : חמס האיז מלאה כי לפני כא כשר קןבל כסב ולזה ״ וחתאין יכע^ין

 ״ ישר ככל קן ליתן שרוצה המקשרג הוא כשר כל קן כתב מוהר הנה
 כשר ל3 קן נקרא לזה משה משל מתעורר למעלה למקערג מ״א ׳ומא

 מחמת והוא שלמשה מאויכי׳ משה של בפר מכל נעשה הקן ז^ היימ7
 שהיה היינו צליק איש הכתוכ ואפר חמש האין מלאה ד טעס ומזן יהגזל
 בלורוהיו היה תמי׳ ״ יקנחו על המתיו ולא בגבורתו איש כשהוא צליק
 לא אמאי וקשה כשלימו׳ שלם צדיק היה וא״־כ לשבח שלירשין כפי׳ כפי
: אכרה׳ נכי שמצינו כמו מיו כעד החפ'ל .

ק זלזה. ת  כמלריג׳ שהיה היינו נח התהלך האלהי׳ אח הפסוק מ
: רשעי׳גמעשיס' לענוש ליין איתלין(איח *צחק

 היה לוח לפי רק כש׳לימו׳ צליק היה שלא למ״ל להנה אחר באופן 1א
 צמק ממנו צליק רשע ככלע בגמרא איחא הא קשה א״כ צליק

 צליק היה לורו לפי אס ה״נ וא״כ :גמור שאינוצליק כולעלהיינו זומנו
 אחהאלה<׳ אמר לכך מרשעי׳ נח ניצול והיאך ממנו דקזליק ־הוי

ע גי׳ אלהי׳ הנה ״ נח הח&ך  שנע 5ע״ העול' כשמתנהג א״כ * הענ
י ?יינו  ע״פ העול׳ כשטחנהג אבל ממנו צליק בולע הרשע אלהי׳ שס ע׳

 הצליקממנו: אזניצול מטכע למעלה ונסיסשהוא רחמי׳ והוא שסהוי״ה
ה הוי׳ה שס יחול סוא צ׳א גי' האלהי׳ והנה  את (זי׳ש אלנ״י ושס כ׳

• והכן נח ניצול לכך ממנע למעלה והלא צ״א ג«׳ האלהי׳

 צלק איש נח נח חוללו׳ אלה הפסוק על פי׳ אחר באופן נראה
אפי׳ מנוחה לרס אן צליקי׳ חז״ל המדאמרו :בלורוחיו היה חמי'

 זוכס ואם יולל לעמל אדה והענץ ז חיל אל מחיל יצס שנאמד ?עה״כ
 כענין לדיינו כעה״ב מנוחה להס אין אמדו וזהו בחורה! עמלו זהוא

 הא:׳ אס אכל ״ ומצאת יגעת וזהו ויגיעה כעמל והכל לעה״ב עביא0
 -י כמעשה״ הן כמחשיה הן עליוהיצה״ר מחגכר אז מנוחה אחר ?ולך
 מלאכה שצריך להייכו כשילה סיפו מלאכה עמה שאין חורה כל וזהו

 מפני החלמוני' המפ^שי׳ כמ״ש אלה נקראי' והחיצוני' :כחורה זיגיעה
 זגרמי׳ אחלכיאת צריך הקלושה כן לא ויגיעה ס(רח כלי שמנוני׳

״ בזוהר כמ״ש למשכני׳ ואחלכיאס
 אלה להיינוהחגיח׳הח־צוני׳שגקראי׳ אלה רכחוב כיאור

 כעה״ז כמנוחה עצמו מושך אס להיינו נח חוללו'נח הוא
 ואפילו לאתי וכעלמא לין בעלמא נח נח וזהו ״ בתורה דהייס זכעה׳׳ב

ע כאלסיחאס אם  הראשוני׳ כגילגוצי׳ חטא פן ילאג עבירה בלי א׳
נ התורה ביגיע׳ רכל לתקן וצריך

r tבדורותיו היה חמי׳ יראה צליק שהוא רואה אפי׳ צדק איש ש ״ 
 כגילגול והוא לורו׳ ככמה היינו שחסא׳כדורוחיו מה שיתקן

 שקאי אלא בלוח באומרו סני היה ובפשוטו בלורוסיו אמר ולכן י הקול
• והכן הראשוני׳ בגלגולי׳ לוח'להיינו כמה על

 :התיכה אל ניתך וכל אתה א3 לנח ׳7 ויאמר ״ וגו' נח חוללו' אלה
 ר׳חנחומא • פנימו יחד ישר אהב צלקו׳ ל׳ צליק ר כחב למלרש

 לך אין אמח יוסי בר' ר״א כשם מנחמא ר׳ סימון בד׳ יולא ר׳ בשס
 '7 צלילן כי שנאמר י אומנתו את אוהב והקלה אומנחו את אוהב אלם

• פנימועכ״ל יחזו ישר אהב צלקו׳
 ויאמר כפסוק להמלרש קשה היה דמה כיאור צריך דרש1£וח

 הכיא למאי ועול :וגו׳ צליק כי הפסוק להכיא שצריך
יחזוסנימו• ישר הפסיק סוף

 היס נח רת יחהלר האלהי׳ את לכארלהנהרש׳יפי׳ ונראה
 התהלכתי אשר סעללחומכדכאכרה׳הואאומרל׳ צריך

• מאיליו כצדקו ומהלך מחחזק שהיה לפני
 שני 1ל שהיה למלך משל חמי׳ והיה צפני התהלך בעלרש מביא הנה1

 כא לגלול ואמר עמי הלך לקטן אמר קטן ואחל וצ7ג 7אמ ט׳3
:ע׳׳כ צפני והלך

וקשס



עזי
ה ש ק  עס05נרם׳57פאמראליע)רעכ למהסכיארש״יהפפזק ו

 זתהלך הפסוק הניא ולא ולכן כתואל לפני נרי'7ה שסיפר
• לך ׳לך9נ קולס לכ' הקב״ה שאמר חמי׳ והיה לפני

 הלכק קלמאי פלח כחמומו חמי׳ והיה לפני הסהלך פי׳ לרש׳י ןנ״ל
 (לפי שלסנכלנסיונוחיג אףוהצוויהי׳ חמי׳ והיה נעמלחו

 שהערל׳ ומן חמי'שכצ חהי׳ הזה וכלנר מיל׳ במצוח לפני החהלך מלרשו
 ויפול במלרש לאי׳ הא על משה נילי שס ופי' ־ לפני מלס כעל אחה ך3

 ויפול ג״כ כסב שאס״כ פניו על אכרה׳ נפל פעמי׳ שחי פניו על אנרה'
ק הלקמאהשני׳יולזוגו׳: כלכו ויאמר ויצחק פניו על אברה׳  כע

 כלעם אצל שמצינו לפי כמלכר ואחל כמצרי׳ אחל פעמי׳ שני כניו נמולו
 עם נוכחללנרמעומל ופרש״ילפישהי׳ערלולאה^׳ עיני׳ וגלוי נופל

•־ נפל pלפי המאוס׳ הערל׳ מחמת הקכ׳ה
כ עצמו שמל קולס נ׳פעמי׳ אכרה׳ שנפל גשכיל לז״א  מחמת ג'

 בהם נח ויהי׳ פעמי׳ כ׳ כניו שימולו זכה ׳ המאוס ערל'
;מעומל לכריהשכיג׳ לסכנל

 הזה פי׳ לפי א״כ המום וכסל הערל׳ את העכר כמלרש שה
 עם ללכר שיוכל כלי המיל׳ על קאי ‘חמי והיה לפני שהתהלך

 גם שאפשר מנס גלול שאכרה׳ מוכח אינו א"כ יפול שלא מעומל הקנ״ה
 לוני להיו׳ שיוכל המיל״ על קאי התהלך ופסוק • לתומכו סעל צריך הוא
̂י של ראשון לפי׳ אכל  א״כ • מאליו כצלקו מחזיק שאנרה' ז״למוכס רש
 מכיא ושפיר ״ החרגו׳ כפי׳ ז״ל רש״י של ראשון כפי׳ סוכר רש7למ

 נמשל ונח גזול לכן נמשל הוא שאכרה׳ סמי׳ והי' לפרי החהלך הפסוק
 קאי התהלך שנפסיק ׳ כ פי' לפי אפי' סלה עת7ל פי' רש״י אכל *• קק לכן
 על לקאי לפניו התהלכתי אשר ׳7 מהפסוק מוכת אפ״ה המיל׳ על

 יש לסנה • המיל׳ על נמי ̂י לק א״ל וכאן ;מאליו עכולה הסחזקית
 לקחני אשר השמי׳ אלהי ׳7 שאמר מאכרה׳ אליעזר שינה אמאי ק?ק7ל

 לקחני אשר אכרה׳ מ״ש הנה • וגז׳ לפניך מלאכו ישלח הוא ןגו׳ אכי מניח
 המלך כמשל הנ״ל מולרש כמ״ש מלריגו׳ ג׳ מכל הפחות׳ המלריג' הוא

 סעל צריך נח רש״י לכרי ווה :כילו אותו שלוקח עמי לך אמר לקמן
״ אני מכית לקחני אשר שהוא לתומכו

W T H? כעכול׳סכורא הכיאשישג׳מלריגו׳ אפרי׳ עוללת נספר 
 האלון שאין תלכו אלהיכ׳ ׳7 אחרי שכסלן המעול׳ י״ש י

 האלון שאין הענל שנית וי, :אחריו שילך לעכל מניח לפיכך שיכרס חושש
 שאוחז והשלישי׳ * עליו משגיח והוא סאלון לפני הולך יכרח שלא כסזח
 ענוותנומו מרוב עצמו על אכרה׳ אמר א״כ :ע״ש עמו והולך בילו
 ואמר : בילו לתומקו סעל שצריך כמו שהוא אלי מבית לקחני אשר

 ׳7 אחרי כמו המעול׳ המלריג׳ שהוא לפניך מלאכו ישלח הוא לאליעזר
̂הל אלהיכ׳  יצליח הזאת העליונ׳ שבזכו׳מלריג׳ אכרה׳ אוחו שכירך ח

 אשר אברה׳ על אמר הלכרי׳ היפך הלכרי׳ כ:כ־פד אליעזר אכל ״ לרכו
 כצלקו מתחזק הי׳ שאכרה' האמת יולע הי' אליעזר כי לפניו התהלכתי

 היינו התהלכתי אשר ‘ל והיינו הקב״ה על קאי שלפניו לומר ורכל מאליו
 לו שאמר אליעזר אמר עצמו ועל * ועיי׳ לפניו במדריס אימי שהביא
 האלהי׳ את כמו הפחות׳ סלרינה היא אחך מלאכו ישלח הוא אכרה׳
 אפשרסלמל או שלו• מלריג* ע7שהי״ין סעללתומכו כצריך גח התהלך

 שאברה' רש״י שהביא זה מפסוק א״כמוכק בלרךענוה: מרבוללבר
 רמסי מאי א*כ * מיל מצות על שקאי תאמר לאס מאליו כצלחי התחזק

 אלא נימול אליעזר האגס שלו ממלריג״ אליעזר משנה שהי׳ לאכרה'
זס רש״י הביא ושפיר מאליו בצלקז התחזק שאגרה* להפי'הוא ע״כ

: לכ״ע אליבא הפסוק
ה נ ה  לגנאי ויש ומ׳ לשבח אוחו לורשץ מרבותינו יש כאן פי׳ רש״, ו

 במלרש לנאמת העיקר אכל :מזה לעיל כתבתי וככר ״ וכו'
 משס של כלורו אכל צליק הי' כלורוחיו אומר יהולא ר׳ אחר ילזזן גורס

 כלורו ומכ^ש צליק הי׳ גלוחסיו אומר נחמי׳ ור' • צליק סי' לא ושמואל
י עכ״ל ושמואל משה של

 ר' רק לשנס רק א'לגנאי וס5 אוחו כינה לא כפיגייהמלרש נ״ר1
 הערנו וככר לוח כעד נח התפלל לא מה מפני f לחר א3 מלא

 ואמלס עצמי על רחמי׳ שאבקש ולוואי אמר שנח בזוהר |י׳5ו לעיל! מזה
• לכךלאהחפללעלאחרי'

 שהיו מפני בזמם שטופי׳ כ״כ לורהמסל היו מ״מ •״י כס׳
פז״ל עדו׳נע״ש כגילוי שהי* הראשק אלם לססא כזמן קרוני׳

יוסף נח
 שהוא כל הוא והכלל * אמרא מססרא שנין ק״ל והוליל כערלחו משוך
 מחרן וא״נ ״ זמה שטופי כ״כ היו לכך משורשו טבע הוא בו לשורשו קרוב

מ7 על נס החפצל לא למה הפסוק דהיינו גמור צדיק הי׳ שלא משוס ו
 ודבק עצמו אש שסגר כי״ שצלקתו רק ובועז כיוסף לילו מעשה נא שלא
 נקרא הי׳ רק לילו מעש' בא צא אבל נח התהלך האלסי׳ את כמ״ש כל׳

 חטא של לשורשו קרוכי׳ שהי׳ מחמת כזמה שעופי׳ שהי' לורו כנגד צליק
 שם הי* אס ‘ושמוא משה של בלוח אבל • מהם עצמו פרש ונח ג א^ה

 כ״כ היצה׳ר האות הי׳ וצא מהשורש נתרחק׳ שככר צדק אקרי סי׳ לא1ןנ
 שאפשר כפרס לא אבל צליקי' בכלל שנקרא ישראל כל כשאר הי״ א״כ
 ור' שלאהי׳עומלכנסמןז לילו .ובא ושמואל משה של סי'בלוח שאם

 ושמואל משה של בדור הי׳ אלו שלעול׳ בזה מתרץ שפסוק אמר נחמי׳
 שלא מה רק בפרט צליק נקרא והי׳ ננסיון עומד ג״כ הי׳ לילו זבא

 שהש״י שרצה היינו נח המהלך האלהי' אש בעבור סי׳ לוח בעל התפצל
 שהשיב כמו תמות היא החוטאת הנפש הדו במלת העול׳ את ינהיג

 בח׳ מתחלה החכמ* הנש רעה תרלוף חטאים השיב׳ החכמ׳ וגס סנבוא״
 שמחחל׳׳ והנבוא׳ רפה חרלוף חטאים בח׳ המתחיל הפסוק אמר׳ לכך

 ר״ת נח לכך חמות היא החוטא׳ נפש בנו״ן המתחל פסוק אמר׳ כנו״ן
 זהסכל התפלל״ לא ולכך שהשיגו כמו לכךרצהלהסנהג נביא׳חכמ׳י

כ לעיל כתבתי ככר רש״י ולגי׳ :המלרש צגי׳  ויגנאי לשלח שכמנת׳ ג'
ג וע״ש מהול נולד שאינו על קאי

ה נ ה  תמי׳ נאמר ולא הזה כלור לפני צליק ראיתי אותך כי פי' רש״י ו
 • נפנ*ו שלא ומלן כפניו 4שכמ שאומרי׳מקצט מכאן
ז ד ר ו א כ ל  א״כמה מהול שמלל מצמל לחמי׳ לפילעסהמלרש ו

יהי׳ מהול שנוצל שבזכות הקלה לו שאמר השכח הוא
 בפניו לא״א מוכח שפיר במעשיו תמי' לרשינן אי נשלמא מהמכזל ניצול
 אבל ג״כ שבח שהוא כפניו הקב״הסמיס אמר מללא שנס מקצת אצא

• קש' מהול שמלל ללריש למאן י
ו נ י י ה  היינו חמים רק ההיא כליעה פכר לא לרש״י לתרץ יכולין ו

 הפסוק אש רש׳יי הניא לא p37 אבללפימ״ש כמעשי'
 כפי מאליו כצלקו התחזק צעניןשאכרה״ המיס והי׳ לפני התהלך

 כ ג• א*ע למול שצונהו היינו חמיס צפ״ל פי: שרש״י לפי המלרש לעת
 רק לא״א מוכח א״כהיאך למ־הוצ4פי״שנו שכפאך י״לגססמי״ א״כ

 ; היימכמעשימ לתמים מוכח להכא י״ל רק כפניו שכחו מקצת
 אותך כי הסיכה אל כיסך וכל אתה בא לכת אמר שהקב״ה צלקלק ליש

 מחכם הקנ״הכי אמר לא קסהלמס כזה כלור לפני צדק ראיתי
 כניו הי׳ שלא וא״ל ״ ניצולו י נשיה וכל כניו וכל נח להא ׳ צליקי ראיתי

 ימצאק־שם עלמסשאמראנרהסאו;* כשכ סארש״י צדקי' ונשיהם
 ולא ונשיה וכניו נח ס' היו המבול לור אמר ביקש לא הפחות על עשר״
 אומריס שבפניו הוא נאמת רק צליקיס שהיו גווכח נמצא וכו׳ הצילו
ת סקב״ה ליבר כאן א״ב השבח כל בפנמ ושלא שבחו מקצת  עסנ
 יאמר איך א״כ בפניו שלא כנגלס הוי אחכס יאמר ואס בפניו הוי ובנח
 כל לומר צריך בפניו ושלא חמימים צליקי׳ ג״כ היו הם באמת לבל צליק

 השבח כל יאמר בפניו שהוא נח גבי א״כ תמימי׳ יאמר זאס השבס
 מהול כנולד היינו לחמים אמרינו אי אבל אותך רק אתכס אמר לא לכך

 ג נח גבי כמעשיו י חמי היינו ׳ סמי ע״כ אלא אתכס אמר לא למס הלק״ל
 הואיל נח בז:(' רצולו ונשיהם שכלו משמע מקרא של פשוטו לפי א״כ
 שלא מחבי־הם מיכח באמת אבל צליק ראיתי אותך רק הזכיר זלא

 פל מפשוטו יג׳כוכנ״צאבל שהיובניוצליק מעשר* פחות על התפצל
 ג נח בוכות ניצולו סבלו משמע כאן פסוק

 וגו״ אחה בא פסוק על למדרש ק״ שהי* ׳7 צדיק ט המלרש ^
 חילוק שיש מפני הוא היאחץ צליקי*ע״כ הזכי׳אתכס לא למס

:אחל נשכת כילם להזכירם א״א לכך בפניו לשלא בפניו כץ
ו ה ז  המלרשכיצליקר׳ילעלמהשהזנייהקב״הרקצדקולא קזשית ו

 אוהככל ר״להאהקב״ה אהב האל׳צלקוס אמרצליקי׳
צדיקי'ג הצליקי׳ולמהלאאמר

י' ת  להיינו לS פנימו סשיחזו יש היושר שמלת ליל פנימו יחזו ישר ו
 מקצת אחרשאיןאומרי״רק יושר יש בפניו פני/שהזא כראיית

• וכלל נח עס כללם לא ולכך שכח
 שמצינו כפניו שכח כל שא״א לימול עול במלרש שאי׳ >חר5

אומד' כפניו שהוא מעקיך נורא מה צאלהי' אמרו לכסיכ
שכת

ובאופן



מד
מד׳6 כפניו 6וסל נור^ 3ש זשבלז ס לל סולו ו  שעוע׳ ̂ו-תו משלחי' כל׳ח ל
7d!j קל יענ^י^מא שנקרא האמצלןי קו הוא הלין יושר הוא מרא אנל 

: הלין משורח לפני■ הוא החסל אכל ישורון אמצעי
* ?ו ד  הקי״ה שהוניר מס פל כי־צזיקד״ל ‘ לו שקש׳ המלרש כיאור .ון

:כפניו ̂שלא כהנץ בין חלוק צליקי׳וצ״לשיש לקצליקולא
א ב' מ ל ״ כפניו שלא כין כפניו בין חילוק שיש ראי' ־המלרש ז  ׳

 משירת לפנים עושי של׳ משכחין שפעמי' ר״ל אלב צלקן׳
̂יחוו יושר במלת ל“ר ישר תו1א ופעמיי׳משבחין צלקס והייס הלין «צ״

 א״כ נפנע הוא י:ר במלה אוחו כשמשבסין ד״ל בפנץ היינו סנימו
ל והק צליקי' סזנירהקכ״סרקצד^(לא,אמר שפיר

ה נ ה  רק ולנ״ל צליקי׳ נ״כ ריו ש^לז, שכניו נשמע רלק מכל ו
• לודה להציל יקלו שי לא עשרם הוי שלא מפגני

ש ד  רשעי׳ ה^וך סה׳״ל‘ חמי׳־ ?:ק3איש' <ח נח חוללר אלה כסלרש ו
 ז וכיפ^ליקי׳^יעמול לור,למבול ה5 ואינה

ה נ  נייח צעליוני' ןנייחא נח שאי' כמו; ’ נס כשנח מחוב־מספר ה
 נח חוללו׳ אלא• ;שם נס חוללו' א^ה ריךלומר5 שהי׳ לסחחזני׳

 ■והציפו, פעמי׳כעול' מה׳שכי לן^יצ8חסיאמנוח׳.לאבוחשהי/המיסמצן
̂׳ו׳ולססחוני׳ יח ני רשכאכס הקלרי׳ ק: ‘המחי  גייחא מזס שנייחו לעצי^
 כצי להם התקין נח ^חשבא י׳ חורשין־גילם. כי׳ נח נא כעל:לא לבני׳

כי המלאכי׳ ־מקטרגי׳ *ת שקולם נייח״לעציוני׳ סמחריש׳ מ אנ ^ 
 זורעיץ נחליו וכשכא עפעי^ועוגיס קמרגעשעשה לא גח משבא תוכרנו

 קוצרץ היי ולא פעחיאחלצארכעיישנס בי׳משקה לארכעיישנהתנילו© א׳
ס׳ :;הכל לשל׳ והנשאדיעומל צרידין שהמ מה רק  למס לפ^ז א^כ נס, מ
 עשר׳ יש אס רק להנצל אימיסל שהעולה ן;אמת אכל לנרו אס הציל לא

שגיי ״ זכנ״ל אברהס צליקי'כמ׳׳
ש1  אותל חהפוך אס להיינו נס הפוך כמ״ש להיינו רשע׳״ס .־הפוך ד

:עש״ר מ״י אותיוח י הוא לאחור רשעי״ס
Mה ש ״ אנ שלא יעמול צליקי* וכיס ׳:ולכך צליקי׳ עשר׳ בלס שאץ ו

:צליקי■׳ סלס שהיו ניצולו 5שה נח של א' רק.כית נשאר
ה1 נ  ריאשונו' וג׳השחחח גליוס ל השחת•.גל ל׳פעעי׳ בכאן נ«כר ה

 הארן אכל כנלו׳ היו הס הארן יושני שכם ישראל כנגל הס
 לישראל הי׳השחח׳ ויון מלי וכגלו' וליונבי׳ צכורמי׳ ככל כגלו׳ נשאר כיי

 אכל 3סו כל ומשפעת נזרעח הי׳ הארץ אבל כציוח מלוני׳ שהין לגל
 משחיש׳ והנני בפעם כתב לכך ג״כ שממה נשאר':ארץ האסרון' ג!וח

ק אח ישראל וו א  גליות כג' אחר ויאמראלהי'רוא ״ וירושלי׳ א״י זו ה
ע ע׳יז על הי׳ הראשין כגלזח  השחת׳ כפרש״י ותשחת כחב לכך ש״ל גי

 לס שפכו אשר יהולה כני מחנוס כמ״ש ש״ל הוא חמס1 וע״ו ערוה לשון
 בצאת' נכריו׳ נשים נושאין היו שעליין נשחת׳ והנה מלי גלות ועל נקי

 ז2כת שאמרו ישראל של עיניה׳ שהחשיך יון גלות ועל ופרס למלי מבבל
 השחיתו כי בשר כל השחי׳ והוא ישראל באלהי חלק לכם שאין שזר קרי על
 אק לב להס שיש כאומו׳ לא בשר לב לכה שיש ישר כל שנקראו ישראל אח

עה  אותה שינעל ארוסה כל של חופה ס7קו ישראל בסול׳ כל שהשחיתו ו
: רגמזןהוזלה

IH tl ויאמר לגלו׳אלום שבאו ואחר בעלמא גיר לרך זכו לרכו אח 
 ח״ו קץ לאין גגלו׳ ישראל שרוצ^בקארו הלין מלח וו אלהי׳

 חנם שנאח והוא מפני:ל ממס האציץ מלא׳:! כי לפני בא נשר כל קץ ואמר
̂-׳-עתמת אל פנים לזה זה לראזח יסלי׳ שאינם  שנאת לרך כן כי שנאי ̂פ

: תיבת לך עשה ‘הרתמי מלס ואמר לזה זה פנים הסתר ן שעוש חנס

ה ג  ר׳ תפלת' בזה ולא הערער חפלת אל פנה • אמור כמלרש אי׳ ה
 יי אורי ולא נביא להם שאין אלו לורד על נאמר זו אומי־ יצחת

 חיכה כל שיאמר תפל׳ אלו חיבת לך עשה ואמר זו תפלה אלא וחימיס
 מלור סיבה שכל התיג׳ את העשה מלורין פרש׳י קנים ובפחד בהתלהנו'

• לחיבה מחיבה p לחזר מחלי כהולך הוא כפ״ע
ת ר פ כ  אלס• על לכפר קרבן במקו״ תפלה שיהי׳ כפר׳ לשון אוחה ו

 וכסוץ בבית שהוא נממשב׳ הוא ומסיץ מנית שיהא וכתנאי
; הדיבור שהוא

ה ז  ל' הוא ושלשי׳ נ׳ הוא וחמשי׳ ש׳ הוא מאוח ג' מעש׳ אשר ו
 רמז וזה הרע מלשון בא הוא החמס שכל לשן אותיות הוא

: ים לשן מלשני זהן1 המבול בא לשון סתא על רעהו נסתר מלשני

ג דסף נח
 *• למעלה 7ע שיאיר תינה ככל חיות שיהי' לתיבה תעשה צוהר

 נת״י שוס בצי ׳ צמעל שיעל׳ אמצעי קו זו אמה ואל וזהו
ג לש;(אל

ח ת פ  חשים הפה מוצאת מה׳ מתחיל התיכה שפתח:ל הסיכה ו
:השם של אחרונ׳ כ״ה הק׳ למעל'כלשס ששורשה במחשבסך .

 כקולו' הס ושניים התיכה שתחת וטעמי' נקולו׳ הס תחה<ס תינה '0 וזהו
 ז מכחיב׳ שלמעלה הס ושלישי׳ התיכה קיאמצע

ר מ א  כרשעי׳ישהם הס המבול אס מכיא העי ואני כדין מזח ו
 והס ייכצ לא השקט נגרש ניס כמ״שוהרשעי׳ כיס ננרשי׳

ס גלי  ובאת הרחמי׳ מלה אכל ישראל שהם החול את לשסף שרוצי׳ ^
 fefei ובניו היא התיב׳ כתוך נפש כמסיר׳ ססיב׳ רחיבסשיאמר אל

 ונסחר שני׳ננלש ועול וחור׳שכפ׳׳פ שבכת־ חור׳ שני׳הזא שנים החי ומכל
:היטב והבן ‘ח1הגכ ממתיקי' חסזי׳ שיסל׳ יהיו מקינה זכר להחי(׳.אסך

ר ל  צליק של פירותיו הן מה חיי' עץ צדיק סדי הה״ד נח סוללוס א
: טוני׳ע״כבנולרש מציחומע^׳

ה ג  כבר הלא נח 'ך • הי האלכי׳ אח כ' מאי לענין קשה לכאורה ה
 ואסהואצליק תמי׳ צליק סא א״כ בלורותיו סמים צליק אמר

 והלא סעללת־מכוכמ״שרש״י שצריך הואכמלרינכ סמי׳מהנ״לאס
̂׳׳י שבח אי:ן וזה כשנחו עוסק הפסוק  : ולתמוך לסעד בצריך לפר

ה1 ג  דוח שאין לכר לעשו' שלא עצ:מ לשמור צריך ש:צליק הצצל ז
 מלוחיו אלס כני ממנו שילמלו גלול הימנרשעיקר ניחה הבריו׳

 הכריונו־גוח׳ רזח שאץ אחת לכר אפילו יעשה אס זא׳׳כ ״ הטוכי׳ ומעשיו
 מעלו׳ ג׳ ומציני ־ וססן^י' הישדו׳ מלוח אפילי כלל ממט ילמלו לא סימנו
̂יה גכי ומצינו וישר צדיק המיס  פעלו(אח״כ חמיס הציר יאמר שמשה קב
 : ישר כח־ב ולא המיס צליח מלות שני מצינו ץכנח וישר צליק אמר
 כ׳צליקואמ״כ יובנח ■ צליק זאח״נ החלה תמי׳ דגכיקכ״הכחב ועול
 שהכלעצליקי׳ $בריד מפי צדיק וישר צלק פסוק על בהאזינו פי׳ רק סמי׳

:ללם וישר <1רא זכן ליט א״ 'עליה׳
׳ י פ  לו שקנה צליק למלח קל׳ה נכי שייך לא המפרשיילמלתצליק ו

̂ש הקי״ס אבל * בחחלה הי׳לו שלא שלימו׳ מהי׳ הוה הי׳ הוא וכ
 כ׳ שפיר א״כ כנ׳׳ל הבריו' מפי הוא לצדיק פי' לפיכך השלימו׳ בחכלי׳

 העול׳ בריאז׳ קול אפילו לפול׳ השלימ!־״ שהוא חמי׳ כחחלה קלה נכי
 נח לנכי אבל :כנ׳ל הכריו' מפי צליק נעשה העול׳ כשברא ואח׳יכ

 שמיינע מה שלי הצלקל׳ שז:ו זמני' בכמה שלימו׳ לקנו' לו צייך שמחחלה
: תמי' והלר צליק נרישא כי לכך י סמי נעשה ואח״כ ‘שלימו לקנו׳ עצמו

ה1 נ  שרואי׳מעשיו ככרי\׳ כעיני (יפה שישר כפרש״י הוא ישר מלח ה
 אנל צליק לנכי זהו מעני ללמוד בעיניה' וישר הצליק של

 • העול׳ עס שנוהג אחליט להצדיקו הלבר ישר הוא קלה לגבי
ה ג ה  ועכד עצמו וסגר לוח מכני עצמו הסחיר שנח במדרש אי׳ ו

בפירסו׳ ולא נח האלהי׳התהלך חח כמ״ש ב״ה מראו אח
ג אותו לישר מלותיו אלס בני ילעו כלא ישר כ׳ לא שביר כ“א דורו לבני

ש ד  הראה שלא אחר ולא אני לייקא ראיתי ליק5 ראיתי אותך כי ו
 בפניו שלא חמי׳ צליק רק ישר בנח לאב׳ לכך לורו לכני צלקחו

״ וכלל תמי׳ שנעשה קול׳ לאדם בא שזה לבל צדיק נאמר בפניו אכל

ה ג ה  והפסוק ז פנימו יחזו ישר אהב צלקו׳'7 יק צד כי אומר הפסוק ו
 הנה וישר צדיק של בחי׳ השתי מפורש הפסוק רק מקשה כולו

ג אמרכיצליקד׳
ה ר ו ^ ^ כ ^  ולא שלימו׳ שקיג׳ שס על נקרא צליח דהא קשה ו

 צלוק שנקרא זה אמר לכך וכלל כקב״ה זה שייך
 שמצליקין אדס לבני הוא שאהוב אהב אלא אוהב נ' ולא אהב צלקי' משו׳

 ישר מלת רק הלל כפרש♦' צליק הקב״ה נקרא זס משו' אלם כני עציה׳
 על רק אל׳1י בני עס בדין מתנהג הואשולאיישרהואמהשהקכ״ה

 אחרי׳-כמו בקביל שנענש הישר הוא מה גמור לצדיק אהבה של יסורין
 שמא העניו׳ בפרס לצדיק אהכה של יסורין על בברכו׳ החום׳ סהקשהו

 •י מעוני י בחרס זה כל כי כמ״ש מכולי יותר קשה
ם ג  והקק בעה״ז פירוסיהן אוכל שאלם דבלי׳ אלן אמריק הא ו

: הפילו׳ עס הצדיק עושה מה לעה״ב קיימ'
ת י (תי׳ ב



̂תר עה״צ5 פיהיס קרן מהפיח׳ עזשה שהקבלה חוס׳ ותי*  אתא י
i ןעונג p מלא עיהי׳

 ראוא צחגלן' הלא ענייט! בכל בפה״ו דוק לו יש צשהאל זהנה
כפנ̂י פנים עאו זמלצל חכירו אס שאוהב ס7כא כפני׳ פני'

 כשאל אב. והקנה סרלק התגלו' הוא עמכ' ל לכר נפט׳ פנ̂י כס*ש
 עם שמלכל■ :7צא פ;י' הסחר׳ ;קךא rt ניסירין ומלוכא ריווח לן אין

 ז מניס׳ אהבה פאין מקמ׳ מאחוריו חנירו
 עם אע״גשנויצ הקל׳ה שנקרא ישר מלת ישר הצחיב

 כל׳עתיל פנימו יהז! אמר לכן פטם בהםתר׳י כעה״ז הצליקי*
 איים התגלו׳ אז ויהי׳ קרן מיפירו׳ ויעשה והשכר השפע ירבה

׳ הקציה של ימזוהצליקי׳פטמן וזהו •גפני'

SJHW1 צה׳ילצריצליקעזחיי׳ 1נ1נא^סצזללששראחלנ J 
 התיב אל ובניך אחה כא הפסוק על השני המ^ש יגס

ימ« ישר אהב צלקו׳ ל צליק כי פתח חנחומא ר׳ צליק ראיתי אוחך ט
ע״ש,,ג פנימו

ה נ ח לנרי משלי׳ זהאקל נחכוזנו א׳ ללנר מאמלים השני ה  ̂ מט
 היה תמי׳ צליק איש שאמר כלון א׳ קושיא למלרש קשה שהי׳

 א̂ן אוחו משנת להכחוב י״ל רק נח התהלר האלהי׳ אס אמר מאי צענין
התהלו אצא עומל נשאר לא אפ״ה הלין כמלת עמו מתנהג שהשיי

• צלקו על ומהגבר
 עשנח הכחלב אס תקשה שלא רק הילך נקרא ליק5של התהלך וזת

 הא הלון נמ?ח התנלצע^ אמאי א״כ ספי׳ צליק שהי׳ אותו
שפיח׳נעה״ז צצליק ■ ״ י

 נקראל וע״פ ורמצו׳ . קין נקרא שהתורה המפרשי׳ כתבו הנה1
על הגלל כאילן מיי׳. ען נקרא שהחור׳ התורה של פיח׳

״ קהאילן הצלחשי׳ הפיח׳ הס וט״נן והמצז׳ גיימים
 ויקרן פירוחיה׳כעס׳ז אינל שאלה לכר״ אלו התנא כיון ללזה ונ״ל

היינ♦;7 כל.ס 7כנג ות״ת ומסיים ג:׳ ואם כינולאנ לעה״ב קיימ׳
 מסיים לכך הקרן מהו א"כ גופא הפיח׳ כס רחנא כאן שמנה שהמצו׳

 ששייך י התור׳ ג״כ7לומ אס המצו׳ אלו של התלרה היינו7 מלס כנגל ות״ת
 למי רק נעה׳׳ז נותני׳פירו׳ אינו א״כ לעה״ב שקיימ׳ הקרן הוא אלו צמצו'

 שעוסק מי אכל הללו מצות ג״כ ועשי כללו מצית של כמורה שלוטל
 וכן ׳. כענ״ז פירו׳ לו אין סללו מצות עושה ואינו סללו מצות של בחורה

 לעה״ב קרן מזה כעשה שלהם בחורה עוסק ואינו הצלו מצות שעושה מי
*־ לופיח׳כעה״ז ואין

 כמצוי אינו שזה פולחנו׳ לנתי זוכה ס7א כל לאו לצמרא אמרו לכן
 כיכול כמו רב נפסק הצלו מצו׳ ויעשה כהורה עוסק להיי׳ י
 שנוחנין ׳ העשירי ואותן מצוי שאינו רואי׳ אנו ובעינינו כראוי וג״ח או״א
 ז עה להם יש לכך פני׳ עם כתקנה כאינה מצוה עשיית כשביל אומו

״ טעה״ב ונשרלו

 במצר עסק ונם תורה שלטל חז׳ל אשרו נח הנה לענינינו ונחזור
 לו הים למה א״כ סקכ״ה כציווי שני׳ ק״ר כחיכה שעסק

 שלמל חנ׳־א ר״ת ״:ח ׳שוללות ׳אלה המלרש פחח לכך :כעה״ז יסירי׳
 כל שהיהגמ<צו׳חסלי׳ש;יצולו החילה ג״כמצ׳׳בעשיח ועפה חורה נח

« ל וכנ נח הקהלך ‘האלסי את כמ^ש יסורי׳ לו למה א*׳כ חיים מיני

 חיי׳ עץ צליק פרי הה״ל אמר לכך רגלו שנשכרה ארי׳ כהכאת ועת*
הקכ׳הצעשו' ורוצה ההפריצליקאלוהסמצוחומע״ס מה

 ג שהוא״קדן חיי׳ פן מהפיח' שיעשה והוא קרן מהפירו'
 האילן שמא חיים ען נעשה ומע״ש ׳1מצ הס הפירו' צליק פרי ודש

״ * לעה״ב שכרו שירבה
̂ו  עלמהשהקנ״ס פהי׳קשהלמלרש השני המלרש נבאר ועכ*ש

• סמי׳ כ' ולא צליק ראיתי אותך ט לנח ור מ
ל ו ע * להיפר כ׳ צליקוכנח ואח״כ חול׳ חמים ג׳ קכ״ה לגבי ו

 וישר תמי צליק איש הפרשה כחחל׳ כרישא כ׳ צא למה ועול
 ישר לכתוב ולא ותמי׳ צליק לכתוב כפניו שהוא וכאן כפנמ שלא שהוא

״• כשבתו למעש צריך שכפניו מפני
 j'D לא קנ״ה שגכי והעקר וגו׳ ל׳ צליק סי כפסיק פחח לכול

 הוא זה א״כ עליה׳ אלס כני שמצליקין מה רק צליק מלח
העו- בריאו׳ קולס אפילו שהיה הוא ממיס משא״ב עול׳ נריאח ארר

יוסף נח
 שהוא מחמי צליק נקיא שהוא נת גבי אבל קול' חמ^ס קב״ה ציי נצאב לכך

 : אמי׳ כחב כשנשל׳ ואח׳כ צליק מתחלה כ לצך שלימו׳ קונה
 האלם שוראדבנ> כוא להעוקר ישד נח ציי כ׳ לא צמה האושיא על1

5אכלבנחאתהאלהלאתהלךצחשיש כעיניה׳ ישל* זיסיו  צןר’5
 י ושד כו כ׳ לא לכך התיכה עטח קול׳ לורו «ב;« ומסוצר

י1  שהצליקי/צעורי׳ חאיס כשאנחנו קנ״ה גכי ישר צ׳ אמאי תקפי א
׳ גחגיפיה >שלהסיסוריןכמו ■

?ו  ושל הפסוק פי׳ יצך פ״*מו יחזו ישר.משום כ׳ קנ״ה לצכי אמר 1ל
 רואיו - * ^לס ה שכני פצימו יאוו משוס ישר נקרא שהקכ״ה מה

 וזהו הלין משורש שמאנהצנאשילו^פני׳ החצלו׳הפני׳שכהקי״םשהוא
 שה״ צועשיו הביל נוצעוכין משא״ככ^פלא ישר נקרא .לכך פנימו
 • מהפיח עושה שה<א יצר כ' שפיך קכ״ה צכי אכל ורו7 סכני ר1וסצ לסתר

* ומתורן כפני' קנים צסא צצוע ויחצלה קלן

להוציחלנני צלבלי׳שצחחלגוזבעאמדזהפעיקר^עעש״נטק נבא1
 אחל כל להקי׳ה שעוכט' צליקים כמסעללמו״ יש והנה צ לולו

:יעשה ואיך אחרות צולריצה נו וא ק הצל על ומעשי׳ מלו־ צלמוך )
 לקיסללכל;שחח ^צחו^וובאיזהלרך סמיילעודואיזהמלריצצז מלע

של ..א־׳כ מח^פמקוצמ^ז׳םיעצו הברמ׳נואההיעצו  זההלרךהעמו׳
סצליקשנוחצכדיר-יזשיכחרלה

ה1  לו שיכור ישרה לרך איזה שאמר באיו׳ רני לכד בעיני «א ז
 מן ילמול ביס בורא עמל׳ לעמל תחצה האלס שיראה האלם

 לא׳צא־ןכמללהקב״ה זלזןכהםג5ז1ןאין< פנוחלבריז׳ צליקי׳ עכלו׳
 לאם המק;׳ כהסהנדו׳והכללפרהכרמ׳ולפי לעילזכלכרי׳סמזלזלין

 לא גמור צליק שהוא צ^׳צעפלוצ-מה. מןלזלין שיושביה נמקו׳ הוא
ל סתפל היה כצ^כוד ממפלל נ^היה ר״ע־ •על כגמרא כמ״ש ק יעשה

 בזוית ומצאו זו צווית מניח אלם כיחיל מקפלל ונשהיה יומו בן כתינוק
ג אחרת

 שאם גחמךקאפדר מ׳ המפורש׳ החסיל הריב מפם ושמעתי
 נקרא זה ת זאחל אהבה להם שיש חכיד* עם מתפלל אלם

 כענין ולא שלו התלהבו' כפי תנועות לעשן׳ צו מופר אז ניחיל מתפלל
אחרע״כי .

ש1  ל( שיש משו׳ לח שנקרא לצליק שיהא צ^ההצו אוללו׳ אלה ד
 שילמלו חוללו׳ לו שיסי׳ יצ״ס נהגיל שכפר מיצס״ר מנוסה

 חמי' הצליקשהוא זה pהפסז אסר • לעשו'כמיתו אלם בגי ממנו
 האלהי' חלעאת אי ל״® נוחה ועכולתו שמעשיו הכריו׳ שהם בלוחמיו

ג האלם שיברור נוחיןלמקז'וזה שמעשיו נת התהלך

ה ו ס פ מין אתה התיבה א! ובאת ב ״ אתך בניך ונשי ואשתך ו
 כתשמיש לנלמכאןשצאפרו לכלוהנשי׳ האנשי׳ פרש״י

 התיכה אל אחו כניו ונשי זאשחו ובניו נח ויבא כפסוק וכסמןן :המסה
 כמשמי׳ פנאשיו לעי והנשי׳:כל סאנשי׳צבל ובניו נת המב'פרש׳׳י מי מפני

 • בצער שחי שהעוג׳ רש״י כ' לא ולעיל כצער שרוי מפנישהעו.׳ המסה
 נ:נכ ולא מאמין ואיני מאמין ׳ ה אמנה מקטני נח אף רש״י כ׳ ועול

: המיס שלחקוהו על כסיכה
ה נ  לכ:ש ו1 למס כי ׳ ה אמנה מקפמי שכח רש׳יי ראה במאי ה

העיקר הוא מי וכי נת אף מאי ועול • המבול קולסשירל

^ ור שיטלי; מפני כצער שרוי שהעול׳ לטעם רש״י כתב לא לעיצ7 ׳
ברין' עול יהי׳ שלא .כלי ללור,״ חשמיש להס צומרשאפ^

ף רש״י פעי׳ש כאלס^ תלוי שהכל מיט׳ יכל נהמו׳ הן אלם הן עןל״3 ס  י
 השחיתו סג׳ כי כהמה על מאלס האלם את אמחה פסוק על י בראשי

 לרכסלכך אח השתיתו הןשלא מאליהן לתייה שיאו שאלסן רק לייכס אח
י“ס'ש ועול • זמנם טגיעו על זמנס קולס חס או לכלם הקכ״ה רצה לא

שלא כלי כתשמיש מין לכל הקלה אסר א׳׳כ האלם בשכיל נבראו שמצס
 מפני כחיי כאן אכל כצער העול׳ משו׳,ששרוי ולא בעול׳ כריות עול יסי׳
 להם אסר שלא להוח׳ אצא היא לפשיטא מיותר הוא ״ לכאור הממל מי

: הצער מפני רק
 אל לחיכה ניאח סמוך התיכה אל ונאח כ׳ ללעיל ללקלק זע ן5ך*

 התיכה אל סמוך התיכה אל כיאת׳ כשעת וכאן לבל נח
ג כולם לביאת צכסזף

רק



י מ חכ ףנ ס ו י

מינו ׳זורו ני3 כל אמח j ןרה ̂ל ?חייה צח שעשה כמה ה̂;  להצ
̂׳שגמלי׳ששזןרי  אואמרו’סי נדאשטיא לנח ליה מצגטלכמ

 זקינו מ1מחוש שמח גלרא'כיון ההוא על אלא מבילא אחו אין
 יאמת7 פפם<ק פי׳ כך א״פ צס פל ביתו על אחרמנולא הא אמרו נה של
ת נני נס  החינה אל ובאח לנח הקי״ה לאמר אע^־; מקטני הי׳ <רן של ני
 ‘ אורך יציל ש־החינה שאח השינה אל אשנא אומר אני לך

ך ונשי זאשחך׳ ונניף אצל עייאפס ׳ ־א־שך מי
 והזהיר עלהצלתהסיצה פיהיואסךואין׳סאנדר'היטצ־ רק יהיו

מ ■איאמין האלהלנא׳ פ  האמס אמזד הפסק ל5הצלחהחימו^׳׳אJהי
ה נח־סי׳ שעליין מנ א ^ ק מ כ  לנהוף־.^סלהיסי ^חינה5א i לגף ל

:מקסכיאמנה שוה׳נאעוני^פהת
p •להוסיף לח אף רשיי ־ i r ע? כולה נחו שלא נמזו מי כל 

י הכל וניחא ש?חק!הלהקיס

ה ל ס ׳נח וש7׳ח(ל א ^ רי  סמיכ̂ו וזהו אורה 7שלמ רש׳!י' כמ׳ש חל
• יבעיני.ל חן מצא ונח כראשות לפסוקמגסיף

 מצא למה הפמג ואמד ח״ן אהגי׳־ויעלח אילת נקרא התורה והגה
p ח נק לכך־^ר־אלהחןל;צ  עגיקר נחחזרה 7שלמ חנא ר׳
• חנלק כדא^י יצה״ר נראחי כק״ש קהנזורה הוא אן

 ויה הח כך צ!מאכל ממתיק שחנלץ כשס לחנלין הפורה נמשל הנד!
 אוהנ נמת תזרה.5ו .ס7לא שונא שהו׳ היצה״ר ממתיק

ך7 החור'שנקרא הוא איש• ^רפי ל יצות3כמ״ש: 07^5  פמיחואח י
 י רני׳ לשון איש רמ7 אמר אוחו ישליה אויליו נהכס ילכו אשר רך7ה

 כש "בעלהוננסתר כשת^סורו/שככמבושכע״פ לפסויז אלה שצריך
ס לשון ו הי אוי  הוא רומני׳ ואויני׳ למשה גופניס אוימ׳ ס7לא שיש ׳ ריי

י ׳ : ומססק שעולה היצה״ר
 ונעשי' ונעשי׳אחל לצורה החלמר שמהפך אתו ישלים מר או והנה

:אוהביו אויניו
ה במספר יותר אויב והנה ^  חמשה מן נמשך היצה״ר כי אוהב מן ח

 אכל י'7וא*כסנכללי'כה׳חס עצמם כפני כשהם ציורו׳
 אוהכ והךנעשה ה׳ מה״י נשאר אז אחל ינעפיס יס7חס כה' ה'נ כשנכללו

־ :אהכה ני׳ ואחל אחל אלם ני׳ חן פי״ זה והנה
ל’ ל׳ בעיני חן. מצא ונח ורש ד י  כשהם משוסטי׳ננ^הארן הס פ

ני' הויוח וה׳ ק״ל ני׳ הויוח ה׳ הסלם ׳ ה להיינו עיניס שני
 ה״נ כשנכלל אכל לראות סר כי ויהי פסוק אצל וכמ״שככחכי׳ ג״כק״ל

̂ו״ עין הס בחסלי׳ ׳ ׳ ̂ אח
̂׳׳ש  כחסלי׳ ♦ג נ כשנכלל לחסלו למיח:י' יריאיו אל ל׳ עין הנה ו

ג חסל כ(צס נקראי׳
ד  כננל נח נח כ׳ לכך נח שלמל חלרה מחמת נח שמצא שהחן ש י

*• ושבע״פ שנכתב תורו' פני של חן
הו ז  נגלה 7כ:ג לאתי נעלמא נח , לין כעצמא יח הר נז אימא ו

אי׳7 לאתי כעלמא שהוא יסחר וכ^נל , לין בעלמא שהוא
 שחירה הבריאה לעול' מרנ׳ז שב' יראבי׳ כמתחיל ב׳3 נירא :העול׳
 נרא גראשיח כ׳ לכך נאליף הוא הנסתר סתור׳ אבל משם היא הננליח

̂׳ף שהוא לכת׳ סני׳ שהיא חכמה ראשית ולוא בריח' שלוא  שהוא אל
״• נסחר ע״ל החור׳ שסם אצילות

 צדיק בזכות מיימי׳ הם חוללו' של נח הוגלו' אלה הכי ר1£ו>^
: ונחים ליני׳מקערוג נעלי אח משו'שמשקיט נח שנקרא

̂יקר.  העולמו׳ נג׳ שלא,פנס צליק איש וסא הואיל נח שנקרא ו̂ה
מרומזי׳ ז'הס ומחשבה מעשה דינור כנגל והם בי״ע שלם

 נשמת הוי׳ אל עשי' נשמות ני7א אל שמות ג׳ אי״ש־שנשמותיהן כתיבת
״ במלה יק7צ והוא בריאה נשמח שלי אל יצירה

 כמשל והוא לתומכו סעל צריך שהי' פרש״י נח התהלך האלהי' ארח
מיניעבלי׳  מזה הבאתי וכבר אפרים עוללת שכ'הגאין נ׳

 האלהי׳ את וזהו ;אוחו׳כילו שמחזיק הקמנה והבחינה לקולמיס בלרושי׳
 מבחי׳ראשונה למעלה בחי' הוא לפניו הולך היה אברהם אבל נח התהלך

 מססיצ הצליק ואלס אוחו רואה מלפניו p אצלו להמזיקו צייך ואינו
: האלהי׳ אס שהוא הקטנה ממלרינה

 שאינו מהשיה מהרת גס והוא מחשבו׳ שומר ר^ח ש״ם אה עז ויולד
ז,אלם בני מחשבך יולע לבל הכס אלא מלע

ת  5 זחפקות וחימוס בסתלהנוח להוציא שצריך לימר הוא ס“ח א
< לדבר כמלה ראוי אס חושב שמלבר קולס מלבר חושב ר״ת גס

«התורה ליבור שכוא לברי׳ ס בת״ נקנית שהתורה ל וע
 ר״ת ועול :יפיס במעשיי יפת לשון טובי׳ מעמיה זהו יפת
״ הצליק הנהגת ע״כ מעשי׳ הוא פרי חומר פרי יפה ׳יפ״ת

•• האלם על ומגביר בכוחו כא והיצ־״ר
לפני• שלוא העליו;' להיינומלריגה אלהי׳ לפני הארן י׳זתשחח

 נעשה לג־ף סןא ארץ י. ואח״כותמלא ׳ בחתלה נשחת האלהי'
 שצריך להיינו •אלהי׳ את שלוא הפחוחה ממלריג׳ אפילו שנפל חעש לולו

המלריג׳י מזה גס נפל5 האלכי' אח וןוהו3 מסייעין לעהר ש^ענא סעל

 שהיצ״הר להיינו לרכו את בשר ל5 השחית זמ׳כי וירא ־הפסוק
 האיסור לרך ומיפה ישר שהיה :57הא סל לרכו אש ממאה

• האלם על
ר1 ם א  ריווח הרנה :־כ׳: רש הנה ^ליתזגו ראיתי אותך כי וגו׳ י

 (יעשו כ!׳ להם אומר וכו׳זיוא לו שישאלו כלי לפניו והצלה
ע תשונה  לנח מקוש )*% סשיכה עשו החילה'ולא עשיית גמר וכשר̂נ
 ז זעם: לןוה גושמס לא ־א:ר לא״י שילך אחר בפנין אותו שיציל לאמר

 אתו ברית בהקמת הקב^ה (אףשלבטיחו בחיבה סכנה נמקו' יהיה ולא
 * יעקל-אבינוליה גיו שחצינו י ״רמו החטא יגרום “שמא י-מ״מ '

^p' וממילא הקכ׳׳הישלוצהידע' א^הכ׳יגסוףפ״בראניתצי הגאון 
̂־הקיז׳ה״ני אמר כך ל .באיכות ע״ש הבחירה האדס ביל  אותך לו

 כבר מושמע ראיחי אלא ־ צליק אורך רואה כ^כיאני צליק^א ראיתי
 יצער שלא רק יחטא יגרום לא ממילא א״כ צליק תהיה יטמילא חולם

 f ז י פלור הקב׳׳ה סייס לכך ימיו סוף ועל מעתה שכר יקבל שלא נח
הידעהוישאדרילוהבח־רה ישלול אבל'איו״צ■ לור׳הסבול להייטזמן

• על«עשיוהט:בי׳וסבןזאת שכר רקכל ׳

ף ;> » לף מ

'c7 בהח והאם שהאב יל׳ית אי' וג:׳ אברסס אל '7
 אל אחל'כוס ל מתני׳ כזיווג בעש קלישה במחשבה

 על מכר ף (המק מקיף אור ומהאב פנימי אור מהאם הבן הנשעהשל
־ פנימי

ש ד  הגשמה הוא אברה׳ אל חיבה לנרי ל'אמירה ויאמר .בפסוק ו
 לנשמה זמלמיחלקי״ה הגיף אל מלמעלה מרזח היא פבע״כ’

 וטובה קמס להיו׳ יכול שילא״ה היינו הנאה להנאתך(לטובתך לך לך
: להיות יכול אימ שבלא^ה ליא

ע ו ד י  יהי׳נהמא שלא מצות שכר לה להיות להעה״ז מרלה שהנשמה ו
 ־ זה כלא להיות שיכול הנאה היא וזה לכמפין

ר ק ^י ^ ה  כחטא כקליפה שנפלו שלה ניציציס לקכן נשמה ב־אח ו
יהיונצוצי׳ שלא סובה הוי זה א״כ אלה״רכילוע

: הנשמה של חלק שהס בקליפה אבולי׳
ש ״ ז  לרך שכן כנ׳׳ל ולטובחך ננל קטן כלבר צהנאחך׳הזא רש״י ו

 בלכרי׳גלוליס ואח״כ קטני' בלכריס בראשוג' שטחבבין החבה
 לכן להפילו יום בכל תמסגכר יצה״ר מלחמו׳ מפני מתפתלת הנשמה רק

• לה הקנ״ה מבטיח
ל ו צ ר א  היינו מטיללחך וכעל עזר לך שיהיה וממוללחךפי׳ מ

 עוזרים והה כנ״ל כנשמה לבוש לך יחנו כס ואמך אביך
 לבוש הוא האס מצל ח״ו ואס בל״ח כדאי׳ מיצה״ר להמלט משמה אל
 עוה״ז לחאויח נבול שלוא יראה נקרא ובית אביך ומבית אמר לנך רע
 מקיף אור שהוא אביך מיראת א"כ שבו להמקו' גבול הוא שהבית ■כמו

 הקב^ה מכסיח טוב הלבוש אין שכיה' ח״*,מצל ואס הפנימי על מכר
 צופה כמ״ש ולסעד לעזר לך אהי' בפצעי שאני גלול לגוי ואעכן צנכמה

• בילו יעזבנו לצליקכו'לא רשע
״ ד ע • עיג הקפותיו ?רע גתזירהו פרש׳׳י למסעיו דלן לפרש יש ז ו

התפיש־ס



^ ג ף ג ל

ם י ש ר פ מ  9«ןנ" נרשוס »‘c למצרי׳ רלך ירהם6ש מ0נ ה
ממצרי׳ אירהס מעל העילה וסחורה עמאה לאק

 ועול הנגבה והוא החסל למלחו שנסע הנגבה לראשון לאיחגו שחזר
 לנופי׳ לו שהי' ואף אלהוצזו וסרסס אמונה שס שאין הנגב לאין שנסע
 ופרע גמלתו התגבר אפ״ס כנ׳׳ל לחעוא מסייעי׳ שהיו ואמו מאכיו

 הלכושי' שיכר והוא הוא פרוע ני כמו׳פפרש״י גלוי לשון ופרע הקפותיו
 סלוש שהוא מאמו הלנוש וכ״ש הסקיף אור הוא מאביו ני הקפות שהס

״• והכן אביו מלנוש

ר מ א י  לגוף אכ15הנשמ^שהו הוא אנרהס לאלאכרהסלךלך ו
 לפשותדצמ גע המלמל כאנ . אוחו ומלמל אותו שמנהג

 געת וגחחלה ונשא רם שהוא הנמל כסא ממק!' גאה גורמיוהי^
 כחג ג' הוא והנקול׳ בגוף ־התפשעז׳ 4שאי כנקללה היא הנשמה העיבור

ש} ןהו סוף חי! ראש  שני. בחי'נוף ששה לעף יש הלילה ואחר גויי ג'
.ל יליס  ׳וזהו ־ לפח צו שאין כיון בחשכון אינו וראש * וללגלים בריח .

 עם שלו שג/מוחין הואעשלגמי' לעת לכלל שבא ואחר שלמי '1
 נשמס רוח נפש בחי' היא וזו «גו״י של י׳ וזהו בחינות לל יסד.ב הגלגילח

• הלל הנחי׳ כסלר באיס
ש ״ ה ח  הגשמה שתזכה ק׳ גי׳ לך לן אכרם שנקרא לנשמה הקג׳

 והילוך קלוש גוי נקראת וחהיה מאה כולל שהוא נחי׳ לעשר
 • המשק קרקע שנקרא הכבול כסא הנא מארצך בראשונה היא הנשמה
 : עסהמף יוצא שהוא הלילה ממוללחךלהיינו שיוצאת הוא הפני והילוך

: שנה י״ג אחר האב מרשות שיוצא הוא השליפי והילוך
 לרך מראה האב האג כרשות שכשהוא אראך אפר האק אל

 שנים י״ג לאחר הנשמה שלוחן הקב״ה שני׳ י״ג ואמר לבנו
 גלול למי ואעשך וזהו אלוה חלק שהנשמה הקג״ה בכח צג-ף המלרך והוא

 ג שזכרנו הג׳ שנקדאחמיבכלהבחי'
ה ב ל ב א  הקכ״ה שברא כלמה הכלל ברכה והיה שמך לה7ןאג ו

• למענהו ל׳ פעל כל שנאמר לככולו אלא בראו לא
 למענו הוא ולכחאיו לעולמו הקלה שמברך והכרנו השפעוח כל א״כ

 לאלם סקב^ה שמשפיע מה •כ א ולהשפיע להטיב וחפצו ללרכו משוס
 טובה: לו ומשפיע לקב״ה מברך הואשאלס לקבל יכול והוא

ש ״  יותר כרכו'(לא מקבל שאתה חאמר ולא שמך ואגלצה ואברכך ח
 במה נתברך אני כאילו שלי ברכי חהיה שאתה ברכה והיה אלא

ג. וברכה השפעה לך שיש
מ ראוי הוא אם ממ״נ לחניח אלם מכרך למה א״כ קשה שיהיה ר
לקלה כרכה שיהי׳ א-יחו הקב׳ה יברך ממילא כרכה לקבל *

• צהניק מצה פרה ליניק רוצה משהעגל מחר כלאי'
ר, היא הפעולה רק חבירו לכרכס צריך אלם אין לבאמח לומר גיכל ר
ומכרן הואיל אפ׳ה הברכה לקבל ראוי שאינו אף המירך לאלס *

: לחכירו שמברך כשביל ונתברך ראוי הוא לחכירו
ש ״  נעצמו שנתברך הוא המברך של להפפולה מברכך ואברכה ח

ז אאור ומקללך וכהפיכו בפנילזה
ש ״ ז  נתברך שאתה ממך להיינז האלמה משפחות כל בך ונגרכי ו

 מי אף האלמה משפחו' כל כך שנכמו כפעולה עושה מאחרי׳
 הברש׳ לקבל שראוי לאותו מכרך שקא בשביל אבל להתברך אי7כ שאינן

הוא זה וכל ונחפאר נחגלל שהצליק שמך ואגללה וזהו נעצמו מתברך
• ויח׳ יחי נמלו *

״  לאחל משל אזנך והטי וראי כת שמעי פתח יצחק ר׳ במלרש ש ח
• לולקו׳כל בירה לטקו'וראה ממקום קעינר

ה נ : צרשעי׳ ומענש לצליקי׳ יברך אס לקכ״ה וכיול מהחפארות ה
עבולת עובל אלס להיות ונכון שראוי יאמרו העול׳ כל א״כ

 לפעמי׳יעטש כי עם לרשע סברכילצלייועונש חאות עינינו כי נס בוראו
 רש״י כמיש ומחקלס ומחירא להקכ״ה נללות הוא ג״כ לצליקי' הקב״ה
 אכל מטקולשיך אלהי׳ נורא כמ״ש אקלש כקרובי פסוק על בשמיני

רע שיעשו לרשעי׳ פ״פ לכאורה הוא בעה״ו לרשעי׳ מברך השהקכ״ה
 ׳ ל כעיני סוב רע שעושה פאומרי׳ הנביא כמ״ש נתברך רע ועושה מואיל

 אינו והקנ״ה לצליק^ שמברך משוס נתברך רשע שפעמי׳ כאמה אבל
• מברכיך ואברכה שנאמר פלסתר סורסו עושה

ל ו ף ל ס ו ^

ש ״ ז וראיוהסי כס שמעי פחח יצחק ר׳ עלפסוק^ המלרש ו
 הנשמה שהיא בת תקרא ותהיי <מןרה.ומוקר לברי שמעי לכיינו

 ; ישראל נשמות לכל מ^ר(לאש שהוא אברהם של בתו
י א ר  שהרשעוי׳נתברכי׳בעה״ו והסיאזנךלהייגואףשאןזה^־ואה ו

.ללרך ?*ו ותשמע ומוסר הורה מלרכי אז:ך ותטה חק ופו
 ■ אברה של אביו בית הס הרשעי׳ אביך ובית עמך ושכחי אמר לכך רשעי'
ה לולקת אחת בירה וראה לשקי׳ ממקום שעובר לאפל משל והוא אע׳

 וחאס ו למקוס ממקו׳ ועובר הואיל לבירסזו מנהיג שאין תאמר אמר
 מכבה ולבין הואיל אמר .?ולקח־ אחל ובמ^ אימלוצקת מקומו׳ שבכל

 נענשים הס,רשע׳י;ואז;ס 7•אמ שנמקו' כשרואיך כך מנהיג אץ מסחמא
 צריך אין א״כ שהין וטוכ רע עושה מכהיג אין יאמרו גחברכי' ואלרבה
ויחאין לקיינויכמ״ש .העולס ואמדאג׳.בעל הקבלה עליו הצין למנהיג
 'א0 ן:ליפוחך.בע(לס יפ העלו ויתאו ומפרש אלוניך הוא כי יפיך המלך
 הם אס רשעי׳ שהם אף הקב״הלה׳^נשי' שמברך לכרנו אשר הלבר

*• כג״ל מברכי'לצליקי׳
ו ?1 ̂ינוישהיופ* בעולם ליפוהך ה %ס׳ שהם ך‘ש ל בעולם כה - ה

 שהקכ״ס להיינו אלניך הואי כי קי' לצל המנרכי' האנשי' רמה
 ככולו '(ז:ו :איחס מברך ולמעט לושחב׳ה׳לכבולו והשח׳חד : היא אלנין

̂י של * והבו'זאת ׳ הצלייקי׳ את להתפאר המברכיז את לברן הש

ש ר ל מ  בת שמעי פתח ר/יצחק וגו' לך לך אנרי־ס אל ׳7 ויאמר ב
שהי' לאחל משל אביך וכיח עסך ושכחי אזנך וכסי וראי

 סזאת שהבירה תאמר לולקוח,אמר אחת בירה צמקו'!וראה ממקו׳ עובר
 י שהי לפי הביכה,.פך בעל אני לו אמר הבירה בעל עציו לצין מנהיג גלא

 שהעול׳ י״מ * ופי ״ מנהיג בלא הזה תאמר,שהעולם אנור אברהם אבינו
 בעל אני לו ואמר הקנ״ה. עליו כציץ הפלגה וכלור במבול בלור נאבל

 יכין המלך ויתאיו וז׳׳ש הצליקי׳ ולקמס הרשעי׳ צספסיל ורצוני כבירה
ולאבהםפכ״צ״1המ^רחפןג ,

ה נ ^ צריך ה הכון  ג לתרץ זה פסוק שמביא למלרש קשה כיי ל
 שורה השכינה שאין משוס '7 מלו^ג יונ^שכרח על ארז^ הנה

 נמה לאנשי ת(5.א1לשצונ שכינה עליו שישרה יונה רצה ולא בח״ל האלס פל
 על קטרוג יהיה ולא חשוכה לעשות קחני' שגויס מפני חשובה פ:עשג

 שעלייו עמו ולבר לסהאחגלילילאכרס א׳כקשה ׳״ הישלאלע^
 ללבי הקב״ה שהתחיל מקום בכל מציגו הלא קשה עוד ; נח״ל הלה

 בארז רעב ויהי נ׳ שמו הקב״ה של ליבורו נתקלת כ׳ כיצחק דרא כתיב
א׳י הי׳ וכבר ׳7 אליו וירא ומי  עצמו התראה כתחלה הקכ״ה והיה נ

 ביעקב גס ׳ ויאמר יאח״כ ס׳ אלץ וירא כמ״ש עמו לבר ואח״כ ליצחק
 במשה גם :זיאמר כ׳ ואח״כ בקלוס כסולם אליו נראה ראשין בפעם
 משה משה ויאמר כ׳ כ“ואח ל' מלאך אליו וירא כתחלה כ׳ פ׳׳ה רבינו
 כאן איל לנח ׳ 7 כ'.ויאמר ואק״כ לנח אלכיס ויאמר מתחלה כ׳ וכנח

 ונס מתחלה: ראיה כלא מתחלה הוי״הנ״ה ויאמרל'השם מתחלה כ'
 ה׳ טלפני לברוח ביונה כט׳יש שם מתגלה נ״ה הוי״ה כשס אין בח״ל שהיי

• כנ׳׳ל
ו ^ נ ה  ׳7 וירא נתב ואיך וחי ס7כא יראני לא כ׳כי הא להבין יש ו

: ה' וירא כ* וביעקב כיצחק גס אנרלס אל
ל כ ו נ  כיה השם לראות אלס לשוס 6א״ שבאמת אפשר כלרך לומר ו

 מחן בשמח כמיש הקול את שהיורואים כמ״שרקהראייהיי
 שאיא כנשטע אש רואין סרש״י כקיליח אח חאיס העס וכל ל הורס

 יוצא אש של ליבור ראו ממלתא כסס אי׳ ט ונילק אחר במקי' לראות
 שם ואז׳ • אש להכות חיצב ל׳ קול שנאמר הלוחית על ונמצב לגבורה מפי
 לכתיב וקייס תורה ומתן גיהרס לאברהם כקב״ה הראה אומר נרן ר'

 אח רואים הער וכל שנאמד מ׳׳ת זה אע ולפיד הנס גי זה עשן תנור והנה
 ים לגוזר שנאמר קי״ס והו הגזרי׳ בץ עבר אשר ״ רלפיליס ואת הקילוח

 שהיו לומר ניכל ל׳ אלין וירא לכתיב מקום בכל א"כ ע״כ לגזרים סוף
 אחל כל כגיונץ אות^ח בחתוך הקב״ה מפי שיוצא סלכור הקול אח רואים

 מית סוף כמ״ח כמ״ש או'אלום כאש מתלהב או לרן גוץ או כהי׳ לפי
עלמא לישוני סטרי ומצרף ילע הוי לאברהם זו פ' כזוהר כתב והנה
 לאמצעיחא נקולא לגו מטא כל ישוכא סטרי על ממנן לי חילי' וידע

 ממנא •לי חילא למנלע אכגח בילו סליק הוי ולא בחקלא חקיל לישובא
לית לעלה עצאה מילא להא וסעא כרעותא לאתלנקא יכיל ולא פלי׳

ליה



 וכחי•15ונץ יילי' אחערוחא קנ״ה לחמא כינן יסתיס צמילן א1עיע '4
ך לאחקנא לך לן לי׳ זאמז• עלי׳ מלאתגלי ליל«״  וממולד־ך מארצך גיי

 רכבא זכההוא ושעחא ורגייא סולללייך ותק*ל מ׳שגח אא5 מההיאחכמ׳
 ל כיי ל?א כפשוסז לאי הוא להט ת״ח • אחיילליח לני׳ ונהאי־מזלא

 הקי״ה אופל ציוה ולמאי כנמן ארל ללכח כשלי מאור לן(יצאו צ׳סנוף
יכולת לא7 מה אראך הר ה« ייסcו ו^לות כוכייס מחכמ׳ שלך אלא

״ לעיקסעלהעלל
ה ר ו א כ ל  א״י פל *י' על מילא על למיקם אברס יסל א3 כצי צא !

׳ עלי׳ למיאס יכולת ללא אראן לו אמד וסה
אי׳.ייע איאד לו האי״האמי גא^ת לק  רוא׳ סלוא ‘ אלצוח נח לבי

מ •מ^ירכקנייסא^״נכוה ^^ל^הט^ראילא ק אמדו'אלהןכ״ה י של  מו
 צורה להכפיל לאמוג׳נלול׳ נאן נמ״תיזא*׳אתסנ£מעזצזה זישראל

מסה  כלים צשרש * אמוצ' שצוהצי' הלןולז׳ חאי^את צעס וכל ואמי1 ל
 הקלוש״ כא״י. חוכ׳שתצי* הארןשה הזוהדאל שכחוב זה א״כ <מיל גאחלו׳

 ל׳צנה אלז וירא כאן כחוב שלא מה רק כאןזנמ״ל ^כגר#נפמע'ולא4ליא
י צ-יך שהי״ היא ’ל אליו t'W פל׳ סק^ נכל  צנא רגה סכנה לצשו׳ יא מ

א ויענור כז:הר כ׳ בארן אירס מעמר ל צדאשין זו(המל לטלריג׳  ח
 לאחי לארעא לקלושא רמז והוא סוכי כל אעביר אני ולי קלישא לשמא

 אל ׳7 וירא כ' ואת״כ רכא. הכ:״3 ׳6אבר ש אחקל א'צ עלא' אאתרא
 י; עכ״ל •ילע הוי ללא מה ^׳ אשגלי הנא ■לא:ר&

ה ל ו א כ  הוי״״הכ^ה כ'שם אכרם לאל בתיצקזלםדאמר צא ק׳ ל
 זתקיללילע אנרהנז שעסק ; נסעג^מאת באמת צ־א

א ממצא האי ח מ ^נ צ ^ א; מ ח ) א׳' ל ע א' ל  ■p< לילי׳ וחיאיכסא מי
 ויקרא קילמטמראליז עצמופרג״י סיכין אזתו לעכב הקכ״ה רצה א3

 פקרא עקילה גיי ער משה נקלא׳אפה ושמואל מפה צמו^כט קול ארחו
 שהוא מיל הקכ״ה לו לכןאבלכאןהוליע פיכקעצפו אונרה״ אנרהס אוחז
̂י ג הקימוןוטכפ יחיל  סכנ׳לכן^ א סי׳ פלא הואיל גלאקוכימסונ״צ־ק א

א גלכמציץמןהחרכי׳7ס מע מ^י מ אצ  שיר במלרש כמושאי* סלו
ס אמל עופל יזה סנה לי״א סשילה סו מ קי נו מוי  שבא ונק^ןזרשו*״ נ

 ^;משפמוקרחל^^ימכץכסטהסשל עלישיאל סקלהנל®להלכיח
 כהני׳
כלפי

- ________ -- שלוכסני
 מאןבעל לילע הסעורר׳פלו רקענולל הכנ׳רבס הי׳לו ראשמ׳שיא בפעם
הנשמעג שירא״לנר כוהמה שילע מסשס׳אסח״והעיקר ימשוב שלא נעטג

^ ח ש ה  וזאמדלאלאברסלך פסוק נא״המלרפהנ״לעל ו
 כתחל׳ויאמריל׳(אע״כ כ׳ צמה למדרש קשה והי׳ לך ׳

 *i דרא כחסלה שאצליה׳«כ׳ אטת כשאר מצינו ולא אברס אל ד וירא כ״
 שמעי לפסק הטא לכך י האלסוחי יראני לא כי כ׳ להא ועול :מ״ל
 המתפשע לקול רק משמש אןנו השמועה שחוש רכלל הנה :וראי גת

אינו הראי' אבל רעמים מקול יא! משאר"הכריז■ או מאלס ק בעול״
 א׳ר׳מ׳ע״ כלטסולות הראי׳לראזס רק קיל לראות שא״א לקיל כלל משמש

 שמשמש ומה הראי׳ משמש אעו השטיפה שמשמש מה גמצא ל|׳ח'ר< ק
 בת שמעי שאמר מה בזההפסוק ק׳ א״כ השמיע״ משמש אינו י'6הר

 שבכתב סודה על הזהיר רין־הפסוק’ שמיע^ נבי כפל ל״ל אונך והסי וראי
 שמעו׳יפראל חורהככחב־ועלתורהשנע׳״פשסןרהשיכחב

 סעלי' ד ‘ הקלמעי' סיסלז כמו ■ ̂ צולה המור* כל סטלל סלכרו׳ עשרת
 שמעו וה סיגי בהר ישראל ששמעו הלנח׳ בעשרת א׳׳כ חכמי׳ ושאר
 שמעי*וראי אמר ע״ז 'כ א הקולז^^^ אא I רוא סעם כמיש'וצל יחל וראו
 שזס שבע״ש חול שזדו אזנך והסי ואח״כ וראי' סניה״:זמעה שייך שכאן

• ולהבין לשמוע מאול איזן להסות צריך ׳
ח ״ פנ״ל מ*ש לו הראה שסקכ״ה ע״ה אבינו אברהם קאיעל הכל ח

למה רק ע״פ3ש מורה שהוא חכטלין עיחב אפילו קיום וגס ״ ׳
 גמור גילד כאן סי״ שלא לכן / מוזחל״ ראי' בלא עמו לדבר הקייה עפה

 באלם המשל הניא ולזה מןהמרכים^״ רקכמצןן שיצריןהמסרבס
ף1״0ר0בא שגם המשל סצעס זזה !■ זכר למקו* ממקום שעובר  לומר י
 למאו׳ ממקו׳ מלגיליה' זגלנל סקלא4ססק דהיינו למקו׳ ממקום עובר
̂י היא בילה וראה f שלהם לשר אומה כל עלע הממונ״ כל לידע  כ(1זבח א

 : נירה קרד שמקדש ביומא פמ׳׳ש נירה שקרוי המקדש כיס היא גקולה
דילי׳וססצהגוס ותיאומא דאנרסם אסערוסא היא דולקת בידה וראה

דיז יוסף ל1ר*
 רצם לא ברחמיו והקב״ה אחר לההוא מילאעלאה לוא מאן למע סלו

 שלא כדי מועס׳ מיצוי עמו ולבר עמו לדבר סכנה לו שיסי׳ אוחי לעכב
ט׳ מן כמציץ ׳ הקב״ה עליו ן הצ אמר לכך הכנ׳ יצתרך ר  ואמר ^
החב״ה רצם ולא מועטת כגילוי הזאת אמיר׳ סית' מה על הפסוק
 לפשוק זה אביך עלדזליח ושכחי אמר לכך רים סכני שיהי׳־לו על לעכב

 ככריצאט^ול ל:א כפשישי אינה וממוללחך מארצך בחורה מפדשמ״ש
• סעמר מחכמת שילך אלא הזוהר כקישית כשלים

ש ^  אצלח אי יכנח ללא בזים^ כמ׳׳ש אביד ובית עמך ודכתי כאן !?
בתחל׳ פטצין לנלות בהכרח הי׳ א״כ לאביי מביחא בעלמא

 סי צא וזאח רנם הככ' בלי לזיוח יכזל אינו צמזר כיליי דדא לאבררס
ע זלא במחשב׳ משוטט הי״ כשעליץ כתחל״ נאירהס להת' יטל  חילא יז

 הי' ואח״כ גלול׳ באמונה להשרישו כזצין בגילי ממחלה היי לכך עלאה
 כ׳ וא׳ז ״ ככ״ל בזוהר כמ״ש בארץ אברה ויעבור כמ׳ש גלול׳ המה לו

א  ומוונין האותמ׳ חיתוך בראיית דהיינו גמור צגילוי אברס אל ל׳־ ויי
• לשלהובויוכנ׳״ל

ה ׳ ש׳  מבית שהם ומזלזת כוכיי' חכמח כשישכח המלן־ייפיך ויחאו ח
 והשתחוית רגלול׳ הממוג׳ שישיג אלניך הוא כי ילע אז אליו

 שע״ז נוף יפה נקרא שהיא מילה מצית לו יחן שהש׳׳י רמז צם :צבל ו5
 אדם של הדרו נקרא והוא ׳ הבד״ ששמר על ־’ הואר יפה מסף נקרא

̂־יס  הקלוא כשמתקךאבר אבל הקדוש באבר כנה שיש מפני זקן צו ן א שס
 שהבריחה*־׳ משו* אברדסלאהדזחנם וז״שעל ׳ : ישלז־הזרתפנר

 אבל זקן פני והלרח כמ״ש קנ'r שהוא פנים הדרת יהס הי' חגוס־לא
 כשסיסול ועפ׳״ס יפיך המלך ויתאו וז״ש פני׳ הלרח לו נעשה משנמול

: , הקלוש יחול שהוא יפיך המלך וזהו הע׳ עס מייחל אז .נתקן

א  לא פרעה לגבי שרה נסבת אלמלא ח״ח ב׳הנהבזוהלאי׳ ז£11ב
 לבחרקלילקק דאנריסאלקותא אלקיהואוהלקיתא י ׳ ’

 אוף לילא לישראל •גיוק ניסן קב״ס דעביל כמה נדוליס בנגעי׳ סצריס
 באם פ;חס ‘ר אי׳ ובמלרש • לילא וגיורן גיסן קי^ה לי׳ עביד הט

 כל מוצא את כנל לפני הדרך וכבוש צא הקב״ה אמר רבא ר״הוסעיא
: שם לגור מצרימה וירל כ׳ באברה׳ בבניו כחוב באכרה׳ שכתוב מה , 

 אי׳ הר בז ועול ג באנו בארן לגור מצרימ' אבותינו וירדו כ׳ ונבכיו
 דקב״ס עלבי׳ חללק הד לא חמן יצטרף ולא למצרי׳ יחוס לא ־אנרהס
 יחידא עמא הזי לא חמן יצסי־סו זלא למצרי׳ נחמו לא אי לפעי א7 כנמנא

 להיות מיז שעשו כמו הכנות כל לעשו׳ אכי־הס צריך הזי א״כ ע״ש ילי׳7
אברה׳ שכסציף מה שלהם סיוע והי׳ ״ התורה לקבל נדי בגלות גתצרפו

כנ״ל׳ מצדי׳ גלות ג״כ לו שהי׳ ־
DJI מתחלה א״כ ״ בגלות מלט׳ ל׳ כח להחיש מלטס ׳7 שרדף מה 

̂ו׳ צריכיןילהצמי־ף המ ישראל -כשקבלו  לא שחטאו אוזר ינס לנ
 מארצם שיגלו דוקא אלא בא״י יטקומ׳ ביסזרין נענסי׳ שיהיו להס הועיל
 אויביהם בארן אותם והבאתי הפסוק על א״ה ן רגא רמ!*ש אויביה׳ לארז

 לא אס גמורה הכנע׳ לילי לרא לישראל שא״א הערל לבבס יכנע אז
 לאברה׳ הראה שהקב״ה במדרש אי׳ p5 בארצם ולא אזיביהס ארן3

 בשחיי׳ פסיקי׳ שבניך זמן כל המקדש ובית וחור' זמלטות ניהנס במחזה
 בניך רוצהעירדו אחה במה לאברהם הקל׳ה אמר משתיים ניצולי? הס

 במה אמר היום כל וחמה יושב אבינו אברהס הי׳ במלטזח או לגימס
: המלכו׳ע״ס מנינאבגיהנסוהקב״הביררלו מלאור׳ אמרר׳ אבחר

ה נ  אוחז שישליכו יוסף אח להציל רצה סראוק גמפרשי״ שאי׳ י״׳ל ה
שיכו{ בחיר׳ בעל היא האלם כי מידם אוחו הציל למען במר

 יעץ לכך ל כשמיי מן עלץ שנגזר ממה ממר למבירז רעות לעשות
 שיגזור מה רק בחירה להם שאין זעקרביס נחשי׳ בבור אוחו להשליך

 בעה׳׳ו יסורץ להם צגיהכס אותו למסור כונחו היחד א״כ משמים עלמ
 על משנגזר יוסר רעות שיעשו מפני למלכ!״ אוחו למסיר ירא הוא כי

 להם ט החור׳ לקבל יצרפו משוס ואי בחירה בעל סאלס מפני ישראל
 ג׳׳כ בא״י כשיחטאז וגס ומיס אש שהוא גיהנס ן:מו בעהין יסזרין לקבל
 בלבם נכנעין ישראל שאץ לפניו גלוי הקב^ה אבל יסורי׳ עונש קבצו

 נדי הקב׳״המלס״ צו בירר לכך ״ ננ״ל אויביה׳ באק בגלות רק
 בגיהנם לפרוד שרצה אברה׳ לדעת ולפיז : גמור׳ סהכנע׳ שיקבלו

 כמן העול״ בכל שימשלו זכר במדרגה ישראל היו גלות יהי'לסם שלא
 מנומצס בת מדריגת לישראל צהס יס הזאת נעת אגל • לעתיד שיסי׳ .

עישור גימל



לך לךגנזי
*• ישראל אומות.שירשו שכעה ה(א ועשור אומו' שנעים והס גכסי' עישור

ש  עצמו לסלעל צריך אנרה׳ הי׳ למה לו קשר שהי׳ רש7המ ח׳׳
 שיכנוש לבניו סימן הי׳ שזו תימא ואי מצרי' נגלית להיו׳

 להצשרף יכול הלא הגלות להה למה ק׳ נ^לו׳ ג״כיצאו שהם לפניה׳ הדרך
 (ימשלו זכר במלריגת ישראל יהיו א״כ כע^״ז יסרין להיינו גיהנם ע״י

 והפי וראי בת שמעי הפסוק והביא המגורש אמר לכך , העוצם כ-3
 אס כי יטלו שלא נת במלריגת ויהיו נגלי' להיות שישראל זסיינו אןכך

עמך ושכחי וזהו להם לא כארן אלא נכנעי׳ שאין טשו® > נכסי עישור
 וזוויתאו הערל לננס ואזיכנע בארציהס יהי׳ סלא כלי אניך וביך

 כי וילעו להבס שיכגעו אחר שיעשו מה טוניס מעשי׳ זרו יפיך המלך
S והנן לבניו סימן לעשות אברה' צריך הי< לכך לו וסשתחוי אלניך הוא

ץ ב  שוימ3 ועל הזרע כשורת על פרש״י אליו הנראה לל מזרח וי
 כמ״ש(אגללהשמךשלא פי׳אנשורתהשס ילא א״יע׳־כ

 מפסוק רק כממון ואברכך כט׳׳ש ממון אנשורח וגס השם לרך ימעס
 נזוהר ‘לאי השס וגדלות ממון כעיני( חשוב היה לא שאברס׳ -מוכס

 שיהיס והטע' ונקיבה זכר להוליד ורבי' פריה בקיוס האל לשכנ״ש
 ׳ ו׳׳ה כנגד ובת בן י״ס כנגד ואס אב ב״ה מי״ה שס עליו שורה
 אליו נרא׳ ב״ה הוי״ה השס דהיינו אליו לנראה לל הפסוק מדייק וזהו

 ״ ״ה3 הוי״ס השס נראה ובניו ממנו אליו וזהו נככחו ובבניו ובאשתי בו
 כדרוש וכמ״ש יונה גני כמ״ש כת׳׳ל מתגלה השכיני דאין א״י בשורת וגס

ג ופפירכ׳רש״י הקודס

: עיכ כעול׳ סכער שאודיע ועוד לבני״ זוכה אתה אי
 שעיקר ידוע כבר :הנס ״ עך3ס הלשץ זה מה להבין צריך

 הוא שגם לקדושה נכנע להיות אותו להפוך היצה״ר להכניע העבדו׳
 כרגל שיהי׳ הטוב אחר לנטות כ״כ רגיל ויהיה הכורא לעכודת יסכים
 הדץ מדת שהוא טבעו ׳ שיהי היצה״ר הכנעת יהי׳ וכ״כ ״ טבע לעשות

 עטושלצליקי׳מהפכי׳מדתהק ‘גי׳אלהי נמ״שהראשור׳שהטבע
 החגברל הוא הזה שמצד אצהי׳ גי' שהוא הטבע שיהפיך והיינו לרעמי׳
 של וזהו טוב לעשו׳ שנעו שיהי' הרחמי' למלת אות! ך ויהפ היצה״ר
ע י“א סגולת שהוא ולטונסך להנאתך  עליו להתגבר שלא היצה׳׳ר למנז

 שנס דהיינו • גדול לגף אעשך ושס ולסובחך צהנאחך יהי' ואז נ״נ
 עמו שמלכדמשליעי׳ כידוע האד׳ שכאיברי סיילוחיו כל עם היצה״ר
 של סוני' מעשי׳ פהם יזלוכאןאיאתהזוכהלכני׳ ג רטוב רצונו ועישי׳
 לרחמי׳ מדין כצדיק שנתהפך הטבע והוא טבעך שאודיע ועוד צדיקי׳

 לשון שאודיע ועוד כעול׳• טבעך וזהו טוב להיות אצלו נעשה סכטגע
 למלאו׳חאוותו כעה״ז שהטבע כעול׳ טבעך סרח אנשי וידע כמו שכירה
 שאויר חכמ׳ לעש לשון שאודיע ועוד • הזאת הטבע לשכר תזכה ונא״יי

: א^ימסר׳והק

ש ר ל מ  3כת שם. לגור מצרימה אכרם וירד כארז רעכ ויהי ב
 אל ״7 עין הנה לחסדו למיחלי׳ יריאיו אנ ׳7 עץ הנה

 לחסדו למיסלי' אתה אלסי׳ ירא כי ידעתי עתה שנאמר אנרל וה יראיו
;ע״כ לאכרהס חסד ליעקכ אמת חתן

ה נ  הראשץ והרעב לעול' בא רעבים עשרה.מיני אמר כסמוך ה
 לא שיהי׳ הוא העשירי והיעב מ׳1 אברהם כיפי שהי׳ זה הוא

 האצשיך הגאץ (כ׳ ז ד' דכרי לשמוע אס כי למים צמא ולא ללחם רעב
 ח״ו ישראל הקזת תאכל שלא יח׳ ראה הבאות לציו' כל אומת אחר

 וגו׳ וגי'ורחמך ד׳ ושב כט״ש אחריתנו להיסב מחשבו׳ חושב הש״י ובאמת
 ״ קדוש רזח עלינו יערה כי ית״ ממני נקיה אשר הסול' ועיקר וקבצך״
 לחאוית הרעה בבחירתינו יניחנו ח״ו שאס גלול׳ בחשוקה אחריו שנרדוף
 כאי׳ ימים הנה ד׳ אזמר ע״כ העחיל הטילה אקל אפשי לא עוה״ז

 מהחל' שצרץ רק ״7 לנר ^שמוע יצמאי׳ רעבי׳ שיהיו בכס תחי שאשלח
 וכו׳ מלמטה מטה עצמו מקדש אדם כר״: ^סי׳חסס דלחהא אתערותא

 ומלש התלמוד ים כפו ים נקרא ׳ המכח הנה ים על מים יגעו אמי לזה
ם׳ ועקר נינה שהוא מי אותיות יס שנקרא אמס חכמת ת  לגלות א
 מאורייתא וחכמת׳ סכלה דאסתלק לגיס מאן ע״י היא ‘יחרא ועניו׳

באודית' פשט אלא איס ללא לאמיץ כהון ישתדלין דלא ודכע״פ בכתכ7

«יופף
סי מההוא נכיעו אסתלק כאילו כודאי ונחלמודא צי׳ עב גן ומהתא נ

!חשב וללע״פ דבכחל אורייתא א1הה יליף ולא בעלמא יחברו דלא  ̂ל
 וארך|לותא בעלמא עניוחא וגר̂׳ ובהו לתוהו עלמא אחזיר כאילו לי׳

כ ע^כ  הואעחור״ מיס ונעו אמר לכך מחחא התעוררת צריך א'
 ותנצלו כ'7 עדי' צמו עדים מרמז וזהו האמת חכמת הוא יס עצ הנגלות

 קבלו׳קורה נעת ישראל גני על ששרו אורו' שלוא עדים את ישראל כני
 יהיודעכי׳ סממיח לימות קרוב אבל שניטלרמהס דאורייתא רזץ והס

 שוטטו מזרת ועד ימצפון שאומר החעורח׳ בזה ׳7 דברי את לשמוע
ת ועד זהומצפץ צפוני' שסס תירה רזי והס '7 דכר את לבקש  שיהיו מז

 שצרזךבגלות בכל תלמוד זהן הושיבני במחשכי׳ כמ״ש ומאירי׳ זורח*'
 החשק בהס בוער יהי׳ המשיח ימות וכשיגיע הקליסו׳ לשבר שס לרדת
 עוה״׳(יכקשו בתאית ינעלו כי רז גי' אור שהוא לאורייתא רזין ללמוד
ג יקראל לעמן תורתו צחצחוש את ל ישביע ועייכ ד׳ דבר בצמא לשחות

ה1 נ  אכרה׳ בימי שהי' הראשץ רענ3 כה שהחור׳מרמזח היא הכלל ח
 רענון שהוא העשר רעבון וגס בעול׳ ׳ שהי רעבים עשרה לכל

 הפסוק מרמז ח״כ אחרי׳ מראשית מגיד ל“ע מרומז הפנימיות התיר'
 אנשי׳ שיהיו ׳7 דבר אח לשמיע שהוא יTהעש לרעב בארן רעב (יהי

 אברם 7ויר לכך הפשט רח בחוי' שאין בפנימיות להתעסק שלא שיאמרו
 שמחזסרי׳ גרי׳ כמו שס לגור ג שראל ועניו׳ הגלות אורך שהוא מצרימה

ס״א ולוא כפנא ף תק־ ארי ומרגו' בארן הרעכ כבד כי ואמי פרנס'
 גלותא .ואיהו וחשיכ׳ וצימאון רעב, הוא שכחאי ־ מ״ס בתיקוני׳ כמ״ש

 לענין לכאור׳ מצרימה לבא הקריב כאשר ויהי הל ואמר י לישראל
 לנ׳1רכ אלא * למ״ד במקו' כאן משמש דאינו בסופה ס״א המיל מאי

 המ״ם מצרימה וז״ס לאיי:, מרגלו׳ לבא המשיח ימות יתקרב כאשר
א החיבה שבחחלס  געוהיז שימאסו וע״י מףהצרו׳ מן במקו׳ מ

 נפשם כי מיס ע״י הצרות מן שיבואו מה צר׳י וזהו מ״ס למדרגת יבואו
״ חשקבתורתה׳

ש ״׳ הנשמ׳ הוא אשתו שרי אל שבדור סצדיקי׳ הוא אברס זיאמר מ
 שדי ונשמח כמ״ש . פנימיות בסויה לעסוק ‘הנש« חשק שכל ,
תי ג תורה רזי זה בינה הוא חבינם אמע הנ הנ מי א  כיאשהיפת ו
 אור הוא שח מראה יפת שהיא החכמ׳ בזה חושק שאגי אח מראה
 זה וללמוד בגלגול לבא צריך לאו ואס .פנימיות הוא החור׳ לימוד שעיקר
 כמסר חורה שרזי המצרי׳ אוסד יראו ט והי' אמר לכך • החכט׳
 שא\ קראל על דקטרגו תור' הרזי חאין המצרי׳ א״כ לתיציני' בגלות

 שהו.[ באצבע שמראץ מה הוא זאת זאת אשתו וא£רו :בסס עיסקין
̂י התור׳ התגלות  זהסלהב^ אשיות כל שיאמרו שלהם קטרוג וזהו נגלות הו
 ולהתגלגל למות שצריך אותי והמו • נגלית בתורה אלא אינו ישראל
 ל אורייתא בחי ועוסקץ אוהך שיטרו אנשי' אוק דהיינו יחיו זאוחך

 * לדיבור ממחשב׳ התגלות לשץ נא אמרי • לגלגל יצטרמ יחת(לא
 לחכמ**• ויאמרו להם החכע׳ שיתגלה ישראל שיבקשו דהיינו את אחותי

 שהצדק בעבורן לי ייטב למען אס אחותי לחמל אמור איזו^אזוכמיש
 ה לקבי חס נסח שהוא עיקר סוא לי שישפיע המונו׳ שכל להקכיה אומר
 הנה : בגללן נפשי וקיתה שלו שיעשועיו שהוא לברואיו מסיב סהוא

 ג׳ כנגד ונשמי רוח נפש נגד שהוא אדם נתגלגל פעמי׳ סג׳ הראשוני׳ כ׳
 חבינס שדי ונשמת כמ״ש לסול ג״כ זוכה אז לגשמי שסוכה פרד״ש בסי׳
 נפשי וחית׳ לחכמ׳ורש אדם יזכה נפש ‘בנחי ״ אפ כשיחנל׳רחכמ׳אז אבל

; לנפש אפילו חיות יהי' התכמס כשיתגלה גילד צפון בגללו

ש1  הנה הפסוק כמנת ג^כ זהו מ״ל רעב דהי הפסק על המדרש ד
 ויהי הפסוק ורמז הקב״ה שישפיע החור׳ השפעת סוא ׳7 עין

 ללחם רעב לא בארן רעב והשלמתי כמיס הרעב ישלח שהקב״ס רעב
 לקבל יבקשו והס יראיו שהס ישראל על ישגיח שהס״י ד' עין וזהו • ׳ זג

 עס מסד לעשות מגמותס וכל עוכיז חמדת בכל וימאסו בחורה השגה
 ברואיו עס הקב״ס שישחעסע קומ המתחסדעס חסיל איזסו כמ״ש קונס
 מיחלי' הס ולזה t קויס עס חסל שעושי' דיקא לחסדו למיחלי׳ זז״ס

 אלהי׳ ירא שנקרא אברה' זה יראיו אל וז״ש • ל׳ דבר לשמוע לבקש
ואז חבות שבכל גדול׳ חנה שהוא כנו ועקד העוצם בתענוגי שמאס
 מכמת הוא אמת חתן ואז זי למלה ישראל כשיבואו ד' בלבר לשוטט יבקשו
על בחסד הקביס שישטע לאברה' חסד יהי' אז מחכמ' וכשיתגלה אמס

ישראל



להי
 אחיצך גלולי׳ וכיחמי' ורחמחיס ימוש לא מאחי והסלי כמ״ש ישראל
 ל:ןן3 סל וחמורי׳ ויקר צאן לי ויהי מפסוק ג״כ מוכח וק ״ אכי״ר

 עולם בחענוגי מאס שאנרהס הה׳ רק לו ויהן כתיב ולא ויהי
 בחענוגי מואס היה כי לצער לו נחשב הי׳ לאכרה' שנחן המחנד וכל

ל (לרך אמת הי'בחכמת מגמוסיו וכל צער לשון כ'(יהי לכך העול׳
i והבן

בראשי' במלרש לאי׳ ע״ס נראה מאוזו הרבה שכרך לך מצן
 f עז יצה״ר זה זמאול וה׳יצ*ס טוב פאול טוכ פסוק!הנה על

ה מאולזזיסורין ' מאולוהגיהנהיא״ש ע  ־והטעסשמפניזהירא ׳
 מפצי ולא יו־וורץ מפני סמחיראי אלה מי שיש רק רע לעשות האלס
 יקב״א ח״ש ׳ :זא כל5 מאמיני׳ שאין ויענ״א להיפיך או ויצס״ר גילנה

שנת^רא בעבור וז׳׳ששכרך מאול מזי׳ מכל א מחיר שהוא לאברהם
 איצז זהיבה ׳ לברי' ג' והם חז״ל שזאשו מאול מכל היינו מאוצ לרבה
 נרשוא הג׳ מצל גתירא ואברהס ז: גבי שלשה הוא רביס כמ״ש מל פחות

:■ 7(או5 בחיבת שלרשוחז״ל

ה מ  יעלה צקרין אשר לנר פסק על אי׳ הנה אירשנה׳י כי אלע ב
 שכפל הטעס מטה צוטה תרר ואחה מעלה מעלה עליך

 ולגיל בא כשאלס ׳ טבע ע״פ הנחלות החוזר לגלגול משוס הפסוק
 למטה יורל ^'־ואס בניגל לילל צריך נו הימ לננעל״ י'שאין למעל הלוזר
שנאסר מה. סגלול ^נגמ| \אי : לעצות צריך א״כ ה:מנו למס: שא'[

 ואפר עפר אנט י ג' באברה' אילז7 • באבר׳ שנאמר ממה יותר נמשה
 אמר כך א״כ מעפר אקילז פתו׳ שהוא מה ואנחנו כ׳ משה גני ואילו

 שהוא משמע א׳׳כ לרשת׳ הארץ את לך לחת הקב״ה לו שאמר לפי אברה'
 שלא עול מלריגה שיש בעצמו אברה׳ וחשש לעול׳ פנסקח שאינו בירוט
 מעט חשוב שהלא עפר במלריגח ‘הי והוא מ״ה זשיימבחי' אותי השיגה

כמה אמר לוה ע׳׳ה ^מלריגח עפר ממזריגח 7עז צירל יצט־ך א״כ
 שמלריגת מפני אירשנה כי ע7א אז מה למלרגת כשאביא להיינו אלע
 פחזתס נמלרגה שאין כיון לעלו׳ צריך וממילא ממנו למסה אין מה

: והבן לעלות צריך אז ־

י1 ת מ  עפר את למט׳ איש יוכל אס. אשר אתזלעךפעפרהארן ש
: ימנה ורעך גס הארן ̂ •

 ומנה גלולה בהצלחה ישראל שהיו להע״ה בימי מצינו הא ק׳
 מספר צהס שיהיו בזה יוצא מה נס : ישראל את

לא: או
ה א ר נ  בעינמ לומה יהי׳ האלם של ו׳7העב7 הקדמוני׳ כ׳ הנה7 ו

 לעיקר כהכנה לקשיהי׳לועבדות כלל עבד לא כאילו
 בקול לשמוע דברו עושי כח נבורי מלאכי׳ גני כמ״ש לעתיד שיהי' עבדו׳

 דברן בקול לשמוע אוזן מטין אז שלהס עבזו׳ להיינו-גשעושין דברו
 שלאחריו לעבדות כהכנ׳ רק להת הם עבדו׳ וכל שציפו׳ עוד אזתס פיצת
 המעו׳ מניות א״כ צורכו בהס לקנו׳ מעוח ומונה שסופר למי דומה וזהו
 הכנס לשון שהוא מונה נקרא pל צריך שהוא מה לקנו׳ בסכני רק הוא
 להיו׳ צריך אלס של ♦מיו כל א״כ ליונה ג7 ד׳ וימן או ו הפ מנת לשון

 יהיו שהכל האק כעפר זרעך והיה וז״ש ״ כהכנה רק שלו עבלות
 אם אשר ואמר ־• כהכנ׳ רק עליץ ל^עבזו גאלו שלהם עבדות בעיניה׳

 זרעך גט כולן למנוח יכול אינו ימיו שכל הארץ עפר אס למטי איש יוכל
 ימנה לשון שהוא כסכנה רק שלהם עבדות ימיה׳ כל פיסי׳ דהיינו ימנה
כהכט רק עבדות שיהי׳ דהיינו מנת על י די כעב הוו ח״ש ».כלל

: וסבן הכנ׳ לק עבדו׳ שאימ פרס לקבל שלא וממילא

ש ל ר מ שסללזיפתת וגו׳ אמרפל ביעי ויהי ב שעדסכקב  ר׳יו
 ואבמן עני להפיל קשתם ודרכו רשעי׳ פסחו סרב

 מעשה וגו׳ תשנמה זקשחותם בלבס. סבא חרבם דרך ישרי .לסבות
 פרתו ׳5בליאקהורקניסשםיואחמתלרשי>במישורוהואסרשבהרונפ

 והי׳ זכאי בן תחגן ר׳ אצל ך1וה נרס פרתי נשבר׳ לטובתי אמר ונשבר'
 עד לומהלאכזל אדומהשצאהי׳ אלמה אדמספי׳נמ״כמן אוכלקוזזת

קשה ר״א של פיו ריח ריב״ו לפני ואפרו הלנו רע ריח פיו שעשה .
 תלטולךהולךמסין ריע יהי״ כן התור׳ על פיך ריח שהבאיש נשם א״ל לו

אסיג שהיו פרש״י מנכסע לנדותו אבין עלה ימי' לאחל סופו עד ל׳1הע

ו•יוושףלף
 יטול מויך ולאחר זקנחך לעת הניתך הרי לאביה׳ ואמרו עלי; קשרגן
 ומצאו ע״כ בהסכמתו לנדותו לרינ״ז ועלה בשיה סיה ערני בננכך

 גורמן בן וכקדימון הכסת ציצית בן לפניו יושבין מלינו' וגדולי ודורש יושב
 אמרפל זה ־ וגו׳ רשעי׳ פתחו חדג הזה הפסוק ולירש שכיע כלבא ובן

 חרבם :אברהם ז: דרך ישרי לטמח לוט זה ואביון עני להפיל וחכירין
 לכאן עליתי לא בני אייו לו אמר ״ ויכם לילה עליה׳ ויחלק בלבט תנא
 הס הרי אמר במחג׳ לך נחיני׳ ננסי כל עכשמ 0מנכ לנדוחך אצא

 • ע^כ כאחי בהם שוה א אל איני ואני עלי סרם
 ומאי מלחמו'אברה' ענין על מהדרש^אהפהוקהזש

 בזה אביו ראה מה ופול בחור׳ מלא מקרא הלא לן נפקא
̂ש  • במחל נכסיו כל ונסן אותו טלנדוח שחור ללר

ה1 א ר יולא ר׳ חרכו בעפר יחן פסק על במדרש פלינחא נ
 קש חרסת ונעשה מפר עליה׳ משליך הי׳ אברכ> אומר

 היו הס בעפר אלא .נאמר לא עפר יחן אומר נחמי׳ זר' חצים ונפשו
כ קש ונעשו חציס ונעשי׳עפר אברה׳ על חרבות משליט׳  חלוי וזה •־ ע'

 הוריקו זיין בכלי זבלן בן אבא חניכיו אח וירק כמדרש לאי* בפלוגחא
 פנים הוריקו ין אומר יולא ר' חלפי לקראת וסגור חניח וירק כלא׳
 לעמול יכיל׳׳ ואנו בהם לעמול יכלי לא מלכי׳ ה׳ אמרי לרה'6 בנגל
ק חברה׳ אמר נחמיה ור' בהם  על ואפיל אצא אמה כנגלן פניו מיי

כ מקו׳ של שמו קלוש ״ ע'
ה נ ה  הנס ה.י׳ א״כ הוריקן זיין בכלי שאמד זכלא בן איא לעש לפי ו

 של וחיל המלט׳ נהרגו ולכך קשים נעשו מלכים של סחרכן
 קשים נעשו מלכי׳ של כחרכוה שכל אחל אפילי מהם נפקד לא אברה׳

 זיין כלי ואנשיו לאכרס׳ היי שלא לאמרי לאינך אבל אחל נס רק הי' ולא
 ונעשו קש השליכו ואנשיו שאברה׳ האחל איפגי׳ ישני לומר נוכל א״כ

 שהקב״השמר טי׳ השני ונס אחל נס וזה המלכי' הרגו ובזה חריו׳
 פולאי קש נעשו שלא המלכי׳ של מחרבוח נהרגו שלא ואנשיו לאברה*

 המלכי׳השליכו וגס חרבו' ונעשו קש השליך שאברה׳ חרתי לומר נוכל לא
; וכנ״ל בעפר או ממש עפר 1א לומר צריך להא קשים ונעשו לזרבוח

ו א 7ו  המלכי* רק כלום השליכו לא ואנשיו שאברה׳ לומר נוכל השני £
 וחילם המלכי׳ נהרגו במה רק קשים ונעשו חרבות השליכו י

 בלים באו החרבו׳ אותם השליכו שלא אצלם שהי׳ חרמת באוק רק
 והשני קשים נעשו שהחרבות אחל נסים שני ג׳*כ הוי א״כ אוחס והרגו

 זקנתו לעת אביו אח שעזב לר״א כמעשה וסנט :בלבס ת:א שחרבה
 לאכול צריך שה־׳ פרנסה לו הי׳ לא גופי׳ הוא וגס מאביו פרנסה וחיסר
 כמ״ש בס ׳ ח העיס לכל ופרנס׳ חיים ניחנת הח;רה ובאמת אלמה קוזוח

 עומלת דור׳ אכל וכו׳ סודה אלא בני ייח מלמד איני אומר כהוראי ר׳
 הוא שפרנס׳ דזה האמין לא ר״א של אביו רק ובזקנותו בנעחחו לאלם
 שגי לאברי׳ עשה שהקב״ה לרש ר׳׳א שיכו אביו כששמע ןאח״כ נס דרך

^ו לא רבים שהיו שהמלפי׳ גסים  נוסף עוד לאברה׳ רעה שוס לעשות י
 לנדות באתי שבתחל׳ לר׳א אביו ג״כ אמר לכך סל׳ אח הכניע שאברה׳

 אלא ממני להנוח אסר שמותר מבעי' לא ועכשיו ממני תהנה שלא אותך
: שחרצה מי לפל להנהות ובדעחך שלך שהכל 7נוהן>עו

ה נ ה  אברה' מלחמ׳ על עו׳ פתחו חרב הפסוק זה לדרוש ר״א כיק ו
 נסים שני י לאברה עשה שהקב״ה להורות כדי המלכי' עס

 באברה׳ המלט׳ שלטו שלא ועול חרבו׳ נעשו אברה׳ של שקשים אחל
 חשברני רשעי׳ זרועות כי לכתיב מפסוק מיכח וזה רביס שהיו אף ואנשיו
 רשעי׳ 5סהשביר'ש קאיאחריוייהו לי מלח הנה צדיקי'ל׳ וסודך

 אחל נסיס שני שטיו אלא טצל הא ל׳ מאת הכל הי׳ צליקי״ של והסדוכ׳
 שום עשה ולא בלבם חבא שלהם שחרכס והב׳ חרמי ונעשו קש שהשליך

 יישעי׳ פתחו חרב הפסוק זה שלרש במה ר״א טון א״כ ואנשיו לאברה׳ נזק
 ואברה׳שעשה הקב׳׳ה של סיבתו להראו׳ כלי ומלכי׳ אכרהס ענין על וגו׳
החמש׳ את מלכי' ל' ענין לנו הורה הפסיק והנה ״ נסיס שני עמו

 במדרש כמ״ש ישראל את ששעבדו מלכיות 'p 7 מלכים הל׳ שאות
 שם סננער שנעי• נקרא למה כמ^ש בבל מלכו' מא שנער מלך אמרפל

ל יק הואמלכו׳ אלסר מלן אריוך מבול מחי  ישראל אח סר שהוא במ״כ ו
 באלקי חלק לכס שאין שור קרן על כתבו לישיאל שאמרו אל מעבול׳
̂יס ופרס מדי מלט׳ הוא עילם כדרלעומרמלך ישראל  בשישן,אסר כמ
 גויס מלו ותקיא אדום מלכו׳ הוא גויס מלך ותדעל המדינה געיל׳

• בכחובעלילה מופל שהוא ועוד סאומו׳ מכל מס שנטל מפני
(הנה
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 6כל לעאיל למפרנג גנים מלך וסלעל כאן (רמז אל(ס1צ .
 ישמעאל לן ׳ אומו׳ כשאי איתו יאבל שלא כלה י^״ היעע׳ שמלצוח מ5צן

 יחזיק זא) צני׳ הסחר לישמעאל :י׳ < שלא לפניך לייק הנה לפניך ילוי׳
 לא (לאי3 אן בפנל אן ׳ כגל או פני׳ ססהד לז כשיהי׳ אכל מילה כמצזח
 א(א! כרכת> הצה שמעהין ולישמעאל הקנ״ה והכטיחו ♦את כמצוה ין.זיק

•• גלול לגוי ונחתי( «(׳

י& » <0ו

1^ ר  לי ל והיי שאמי יעקכ גיי פי׳ כזויר הנה אכרהם אל ל' י
 כ״ס היי׳ה משה ואף כיראו החעצס אכינו שיעקב לאלהיס

 לס שהורה ווהו : אלהי׳ע״ש שס מפני כמו ירא׳ עצמו סמשירעל
 שם הוא ׳7 יראס לשון הוא וירא ע׳׳ה אכינן אכרהה גח מלר התורה
 עצמו ׳מחזיק שהי ממרא תיקפא לשון הוא כאלוני אכרה׳ אל כ״ה הוי״ד
 אומרין העול' כל אפילו עו״הז אל כבואה הנשס> שמשכיעין כמו כרשע
 ממרא ג® י ממרי' לשון הוא כרשעוממרא כעי׳יך הי׳ צליק שאתה עליך
 שהי׳ אף כאהל פסח יושג והוא :ואפר עפר אנכי כמ׳ש אפר כג״ הוא

 : כל' משח הי׳ זה לכל כנ״ל הכחינו' מכל יראה עצמו על ממשיך
 וסוכה וכמ״ש האלם על המגין וסוכה לאהל הכטחין לימו והטפרשי'

 נימי והוארמזמלהגמחקביה מזרסזמממרימחורכ ממס לצל קהי׳
 שהוא האהל פתק יושכ שהיה אכרה׳ על חור׳ העילה וכאן י למשיח
 הכשחון הי׳ כך פחות שהוא אהל לפניו יש אם נחון לעומל גל(ל נסחון
 היום כחום ואמר ג להכטחון סלעת ישוב צריך הי׳ שלא לאברה׳ פתיח
 רק וזרם המטר מפני כך כל ולא החום מפני גאוהל כמיס יותר סה-*א

 כחנני׳ מצינו אכל עוה״ז מפגעי אותו העכ״ה שיציל הוא הפשוט הכמחון
^ האש אותסמככשן יציל שהקלה כסוחי* כססלה שהי׳ ועוח״ סישאל  ו
 חשוב היה שלא וגו׳ ישזיב לא הן חזח (אח״כ נצר נמכל לפני אמרו

 : נזקכיה אהבתולכיקו׳ כנגל עוה״ו מפגעי שינצלו בעיניהם
ו ה חנני׳ על רמז הוא אנשי׳ שלשה והנה וירא עיניו וישא אומר מ

 זו למלדגה הוא גס כא וגוילכך ישזיב לא הן שאמרו ועזרי׳ מישאל
מפגעי הצלה כעיניו חשוכ הי׳ שלא להיינו האהל מפתח ׳ לקראת וירן

: נעצמו שאמר כמו ומפר עפר כעיניו הי׳ כי ארצה ויפסחו העו״הז

א ר י  למילתו מסגי א״רחמא א3 החולה אח לנקר כרש׳׳י ל אליו ו
 שמגקר מי לאי* נראה *• ע״כ בשלומו ושאל הקנ״ה וכא הי*

 .כנפול שנאמר אליו תשוב ׳ והחול יסורין לילי כא אותו ושונא החולה את
 שפר אמרי כספר ופי׳ אפו מעליו והשיב יראה פן תשמח אל אויניך

 ככס דל אח מדוע כמו חולם לשון הוא לליחנו כי ׳7 ארוממך פי' לזה
 משמי׳ הרפואי לשאול צריך ממילא א״כ לי אויבי שמחת ולא :המלך בן

:פכ״ל ותרפאני אליך אלהישוועחי ׳7 אומר וזהו
שאכרה׳ ראה שהקב״ה בשלומו ושאל הקכ״ה ונא כאן שאמר

 צא שהחול׳ כעצמו לרפאו* רונרח א'כ אלם כל עם שלו׳ לו יש
: העול' כל עם שלום לו שהי׳ אחר לאלם חשוב

 מצדיקי/ למעל' שהוא רם שנקרא חשוכה* כעל הוא אכרם ״ וג ירא1
• לעמול יכולין גמורי' הצליקי׳ אין עימלי׳ שב^ח שנמקו׳

 שהניא מצורע גבי כגמרא כמ״ש הכנעה לנית ועיקר ממרא גאילוני
 • כאיזוכ עצמו להשפיל כאחצדיך עצמו מתגאה אס ואיזוב פזארז
: עצמו להשפיל צריך כאילן עצמו שמתגאה אילן תא וז״שכאעוני

 • ואפר עפר ואנכי אכרם כס״ש כאפר עצמו שיעשה אפר ״ ג ממרא וזהו
 אנכי אמר שטי צ״ס כשנעשה לאכרה׳ רומז ה׳-א ציח גי* כאילוני רמז גס

 כתיב ישב יושב והוא * ממרא וזהו סלום על לחו חפ נשעת ואפר עפר
 שהגק) הגוף פחח שהוא קודש כריח הוא האהל פתח חשינה לשון שהיא
א קצוות ו׳ ככחי׳ הוא שהגוף ועול שכחיכו לנשמה אהל נקרא  כלול כ׳

 : ו״ק הוא וכרית יגוף שוקיס וקני ועוח“ז כ׳ • אהל גי' מ״ו
ם ו ח • החסלים מצל שמ״ע תשונה היןסהנהאי״כמ^ספ״המ״ה כ

ך ף1̂ ל ם

 יוס 0̂6 להחממלז צריך מ״ע על העובר לק־ ה>ום צל ‘ל♦ חסל ונ׳
 וכחימום צהתלהצו' נחשק ע מ• למשות שצריך והענין ; היוס צמנין
 שצעשה מגו לק קיירומ מחמת מ״ע לעשות שנתעצל מה צכפח הנוף
 צחע חהו Mr מצוה לעשוק אוחו לחמס הכע״ח צריך לכך למצוס פצל
 כצי ימי' ו$מ וצא המצוס כימי׳כעשתת חיות לחח שצריך חיים גי' סוא

 ח״שונשמחהיככצימיס ־• התלהבו׳ מחמת חיזתוהואשעוכלכשמח׳
׳ וקיימי׳ חיים ימים הם א״ר מצוה כהס שעושה כימי' ששמת לסיינו

1• א ש  מאדם שמסתלקי׳ נר״נ הס אנשי' שלשה ןהצה וירא עיציו י
מסתלקו' גר^נ ג״כ מסתלק׳ ששכיצה מחמת עביח׳ נעשיתו

 כעא ממנו שמסחלקי' עצא נצכי' וז״ש לשפיכה ומרכבה לצושי׳ פלס משו׳
 . שכיר שורה וממילא■ נד״נלמקומ' מחז־ר חשוב׳ יעשה ואס שרופא
 וירן (♦הו למקוח׳ לחוור לקבל׳ לקיאש׳ וירן וירא ו^ש : פלי:׳

 האהל מפתח ו!הו : ותענית׳ פי' סיג כתשובה גופו ומרצן שעסכר
 ארצס רשחמו ״ קולש. כריח לתקנו ג היא צל־־ק נקרא להיות קר פע

 זיאמראלניהוא ; נהשחחוי' למט׳ האוח'מלמעלה המשכת שהיא
 והנשמ' והנפש מתחיל-החח שהוא שכעול הנשמה והוא שכהס הגליל
 פמ5 חיקה גמר על חסלק שלא להנשנו׳ הכ״ת מנקש ׳ תיק: לא עליין
 לש״ד או ג )ענ׳יך על שהם הנר״צ (עליי״ הנשמה תשרה ואז רוח

 אמר לרך הנר״נ הס עילך מעל תעבור שלא להשכינ׳ אומר הוא קולש
:־ נר״נ ע*ג מעל הוא והשכינה י ענלך על שסם הנר״ג הס מעל

H p V ורחצו שיקבלמןב״ההדמעות הכ׳חמבקש נאמעסמיס, 
 לשורש׳למעצס נקראי' הס שבגוף צר״נ בחיי כל דהיינו רגליכ׳

מלוכשי׳ בהיותם רג'■יכי שירחצו זז״ש רגל ג"כ לקרא והגוף הנשאר
 ואת כגוף ובמי׳ עצמס ״את למהר שיתסזק! רגל נקרא רכ בגוףשהוא

 ותומן סעל ׳:ד״ליהי׳ שכח ■דהיינו הפן תחת והשענו אומרו וז:ו הגוף
 t ׳7 ליראת לחזקו סשלה עץ האלס כי עץ שנקרא הגוף לחזק .

 ללמוד אזכה חשוכה למלריג* הזאיל^זרתי הכ״ח יאמר לחם פח ואקחה
 הקב״ס . רשע בעולו כתורה עוסק לז7שא’ ומן שכל לחם פת תהו תורה
 אכל • כתורתו כהקליפו׳ כת מחן והוא חוקי לספצי לך מה ולרשע אומר

ה תור׳ ולומד תשובה עשה אם  לשכם וסעדו וזהו בתורתו משעשע הקי׳
 אן פשיסקנוכלכחי׳נר״נ אחלתעכורי לבבי צור שנקרא הקב״ס הוא
 זס כשביל דהיינו עכליכ׳ על עכרתם ק על ר הגוף מן מסתלקי' יהיו

את לענוד פכליכ׳ הנקרא הזה בגוף לעוה״ז באו וכמ״ט יסור׳ לתקן
 מאן וכ״ש כזוהר כמ״ש דהיינו יברח כא:ר תעשה כן ויאמרו הנורא
 תעשם ק מסו סכין יעוכלח רק סני לא לכל כלבור כי עוכלא לפצל

• והכן לכרס כאשר

א ר י  אחזה חטאיי יח5כ פחדו כמלרשכ׳ אליול׳כאלוניממרא ו
ד יהא א״ר חלפים רעלה  במלך שמרד ' לסט של לשר סימון י

 וספט אחל עמד גדול שכר לו אחן אוחו שיתפוס מי ט המלך אומר
 שכר אתו מתפתל מחפחלי׳זה שניה׳ והיו בקר על המלךשדה*שימרו אמר

 ישראל(אה״ע סך המלך אוחו הק לין אי!ו מספסל וזה ״ המלך לו יהן
 • הימים כאחרי׳ סוס ואל ל' אל ופחלז כ׳ ישראל מספחדן לבא לעתיד

: חטאי׳ נציק פחע העול' ואומות * עי
ה נ  במדרש שס אי׳ הנה הפסיק: מה מתרץ ומאי למדרש קשה מה ח

 על יושב אכרה לבא לעתה א״רלוי האהל פסח תשב יהזא
 שתמאן ואומן לתוכו לירל מהול מישראל אדם מניח ואינו גיהנם של פתחו
ד ממל מעכיראתהמרל׳ להם עמס מהז מלאי תחר  שמחו תינוקת ג

נשלזמו ידיו שלח הס״ל ומורידיןלניהנ׳ עליה׳ עדשלאמצוומתני׳
: בריסו מחלל מעומתת להסתל׳ שראוי מי מ^כ ופי* כריחו חלל

t סמאע״כע״ש הלא שלימי* שהם התינוקת כס כשלומיו וי* גי*מ והרב

ד ו  סימן ואחה שג הקכ״ה א״ל למעה בקש כ' ישב יושב כרש״י ע
• הל״ני׳והסתשכץ בעלת להתייצב אני שעתיד לבניך

 שמות לזוהר חב כ להנה ונראה ס׳ ושב עוכר יש אס לראות האהל פחת
 קליש* לשמא קיימא לאיהו קלישא לבדת קנאה כר קב״ה קמי קנאה ליח

 והוא קודש נריח אוס הצליק שהוא יוסף גי׳ קנאה פי' למהימנוחא ורזא
 ליס נמלכא משקר כאילו למצכאמאןלמשקרכחוחמאדמלכא קוחמ'

תליר ס״א ימיר לתיונסא כמילא צא אי דישראל באצהא מולקא ליה
(הא



גג^
: ע״פ יר(ימיר7ח שצריך

ח ו ס ב  גמולז סיכוש ל הנה אתו נמולו בני<כר וכל כ' לך צך ו
: זישמעאלשנמולז ,יתירמאלהאקאיאאברסס ״

 רק ראי׳ בכל כמ״ש אברס אל ׳7 וירא כ׳ לא למה קפה כאן ורנה
1pm' שנסמוך הקול על ■הכתוב סומך אברס אל ליגור עקול* שכחנ • 
 • רחוק ליבור על וסומך אגרה אל ׳7 מליקל רחוא שענין כאן אבל

 על מאול חביב הי׳ מילה שמצוח הענין רק אברהם כתיב לא למה וקשה
עליו חביב ׳ שיי ופרש*י ירכי חחס ילך גא שים לאליעזר כמ״ש אברהם

מל - ?מתר וו עצוה אעו א במי ומלקלק עלפממסל^יהנם ^ךהו מ  מ
 סלאפגום רק עבירל כמה עשה אפילו .לגהינס לכן» מכימו אינו סהול

ם מ< בגרי^אבל מ  מצינו כי מ״ל מימק' בעילת או« עכסה כברי׳ י
 הקלם לו ואמר מילה בדת זכות להם שיזכור לקב״ס. אמר שאמיס׳

:שמך קלושת על ימחו אמר ̂ואז ביית עבח
־ ה נ ^ ל ז !^ ה בו ת  יזהו ‘נעול טעיימילסמחנציןיססלל כ

 רעה והטבע שנמתקבזהמלתסלץ מילהג-״אלהיס
 ואס״כ סלם של כוחו מש ובמילה שבאשה גלה מלס האדם כהס שנברא
 י״ה סר״ע חה החסלי׳ שנתגלו פרוע וראשה רסנלו׳כמו לשון הוא שריעה

 שפוגם מי א'כ חסדם כולו ב״סשהם השם של ראשונות אותיות שמחגלי'
 אבינו ואירהם בעול' מסחגלן' הססד׳ ונסתחמז ערלתו ינמשכה בבחח

 לגמול סי׳ מגמותיו שכל המסלי׳ והס ימין שהוא הנגבה וכסוע הלוך ע׳יה
 נוקם אברה׳ לצך כעול׳ להשפיע חסלי' לעורר כלי הבמאי׳ עם 7ס1<

 סם ועלק צליקי׳ שהם סמק׳ של ערלות ונוטל בברי' הפוגם נגל עצמו
 להייט מלס כנגל מלה מולים.ודפעי׳«ו:ו שהם אותו בהן ומעניש ערל*׳

 וזמ בדת פוגמי סל מלה נבל מסנגלי׳ הס תינזק׳ ערלת שנוטל זז מלס
 J בביאורו עתה ואץ לכ״ע וכן פנגל פי׳ ־

׳ י א  על סבא כמו לקליפות גנוקבי׳ ורבה שפרה לך שאין גכסביס ו
 בעו״הז אצל׳ להיות עמה לשכב וז״ש ככלב עמה שקשור הנדה

 כאן וז״ש • ןאילון שאול שהם גיהנס לחחתין' לירל עונשו לכך וכעה׳׳כ
 לגהינם לכנס צריכין בולאי כי לגיהנם לירל מניחו אץ עכידו׳ נשאר

אבק שאול על ה ביריל לא רק עבירו' שאר על אף תחתיות שהוא ו
 שאול בחחתי׳ שהוא לגהינס ומורידן אסר בריח כפיגמי אכל ״• גהינס
 שהוא לזכיראכרה״ 'ולא7 אליו וירא 3הכתו אמר ולזה : ואכלץ

̂יה גבורה גי׳ הוא וירא ומלת פרית נקם שינקום לו שרמו פסל  עול ע
 משוך א״ס שאס״זל ממרא באלוני פעם מה הכתוב ואמר ע״ה יראה

 אותיות ו׳ בלא אלני נקרא לכך הלעת מען שאכל מפני הי׳ כערלתו
 סייתם ממרים מענק ממרא נעשה הלעח מעץ שאכל שתי אילןממרא

 עליה׳ שנתן אברה׳ ע״י בערלתן בנרי׳נעסהמשזך שפוגם טי וכל ׳7 עם
• תינוקת ערלת

ש *  נכר בני מאת כסף שהם חסדי׳ קגץ הס כסף ומקנת הפסק מ
 שבשמים לאביה׳ מעשיה׳ שנהנכרו והס א״ע מלו נכר בני שאס

 שאם עסאברה׳ הוא אחו אלא כקראי'נמוליס שאין להיינו נמזלואחו
 גמולי׳ נקראי׳ הס אז תינוק׳ בערלח מכסה ואינו אותם מניח הוא
 גמולים נקראי׳ ואק אברה׳ אותם מכסה אז בבריח פיגמי' כשהם אבל

 הם ע^נכריו׳ הבאי׳ ב״ג ורמז :יאבלון שאול לחחחי׳ לגיהל זמורילין
 ל׳ולא אל׳יו אמ׳(ירא לכך p הוא למה הפסוק פי׳ לאכלזן״ועכפיו יודלק
 לנקום וצדך בריס פוגמי הס ממרא באלוני כשביל אברה׳ שמו נזכר

* נקם
א ו ה  היום נחום ואמר כנ״ל גהינס פחח על שיושב האהל פתח יושב י ו

 הוא שבעת שעות ׳7 עד היינו ונמס השמש וחס כגמרא לא^
 שעות בשש הת״הוא כסום אבל הצל כמקום 6ןל השמש רקבמקו׳ חס אינו
 כיהנההקב״ה הבדי׳ שמירח טל גדל רמז ז: הנה חם: הצל גם שאז

 ממימן א״כ • וחושך צל נקרא והס״א ד ומגן שמש שצאמר שמש נקרא
 מצות לקיי׳ הקב״ה שהתיר אומו השמש במקו׳ רק הוא הזוג תאוות של

 במקו׳ שלא להחס אסור אבל הש״י לעכול' בני׳ להעמיל ורגיי פריה
 כאן וז״ש i יויו לס״א כת ליסן אסוח׳ בכיאות חשך במקו׳ דהיינו השמש
 סמחממין היו׳ כחום פהס אנשי' אותן בשביל האהל פתח יושב והוא

? בהם אברה׳ נוקם אןמס שמש שלאגמקז׳ אפילו א^ע
ה  סכיאמו פמק על בזוהר מקש׳ הנה וא״ו בלא כתיב ישב שסרש״י ה

 היינו אחגזרואחגליא(7מאןbל מין רני׳ ל׳ חכיאס נ׳ ולא
 לעיל׳ מ״כ צדק א^ק לי׳ ונסיר קלישא רשימא בי' )ופדעה מילה
א מ׳ ן7אחי7 לאינק מ׳ מביאעו וע״ל ארן ירשו ת מ ד סיום שמא נ

זיוחסוירא
 בי׳ ליח7 באורייתא זעירא אות או מלה לך אלסוליס של אמצעי קו של

 מרמז שהוא יושב כאן כתיב צא שפיר א״כ ־ ע״ש לאורייתא רזין
 כו׳ אחיזה לכס ואין ׳13 ין7אחי שאינן באותן עצמו מקס שאכרהס

 תשוב׳ מועיל שאין לומר אכרה׳ שרצה ענין מא לעמול כקש רשיי וכחכ
ל חשוכ' מהני ללא אחל במקו׳ בזוהר כמ׳׳ש  שמהני לבאעס ר״ח ו
 לתיובתא כסילא לא אי בזיהר כמ״ש גלול' חשוב׳ לעשות צריך רק תשוב׳

״ ע״ש חשוב׳ מהני ללא כמאן והוי ■יתיר
ש ׳  הוא ל׳לריב נצי כמ״ש קשה לין ליוא אברה׳לעמול בקש רש״י ה׳

 עמילה עמים לזין ועומל כדן עמה® מעכב שאינו לישראל
מא  לעמול אברה׳ רצה כאן גס א״כ קשה לין שהוא האומות עם עכבה ,

 חשוב׳ שמועיל דהיינו שב לו הקב״ה אמר משוב׳ מועלת שאינו לומר
 שהי׳ לסי ילדחך טל משחר לן כמלרש אי׳ סנה לבניך מימן ואתה

ז עובל שהייתי עון נילי שיש תאמר ואומר מספחל אכיגז ׳אנרהס  כל ע׳
 ע״כ פורחי׳ עונותיך אף פויח זה טל מה יאלוחי(י טל א״ל השני׳. אותן
 שעתיל הקב״ה לו זז״ש ״ מועלת שחשוב׳ לבניו סימן אבינו אברה׳ א״כ
 סחנכג אחה לכך • רפה לין והוא לריב ל נצב כסיש הוא להחיצב אני
 כאל וסיים אל בפלס נצי אלהי׳ ומביא ׳ תשוב יעשה ואס רפה בדן

 שעשה הוא עובר יש אס לראות האהל פתח רש״י וז״ש רחמי' שמא
®נא אברה׳ של ביתו בביתו מפניפס שהוא שלימה בסשוב׳ ושב עבירו׳

ג״ע
ה  א^׳רססאבד׳ לבקראחהחזלהבא רש״יכחבויראאלילל מ

״ ע״פ בשלומו ושאל סקב״ה ובא היי למילתו שלישי ♦זס חנינא
 המילה מן חולה י.״כ ב׳ וביום א׳ ביום הא היה ג׳ לביום מנ״ל סלא «״ל

̂\ בשם הביא וב״י  ועול * ע״ש הוא כ״ש וב׳ א' ליזם של״א סי׳ בא״ח ר
 בשלומן ושאל הקב׳ה ובא כ׳ ואס״כ המולה את לנקד רשיי כ' נותחלס

 לשאול רק אמרו גמ׳3ו t בשלומו ששאל ואת רש״י הביא מאי לענין
 ״ שאמרו מה במפרשי׳ עיי׳ החולה אק לבקר הזכירו ולא בשלומו
 של מכוח בהנרא' קרחה ק יושיע א״ר בראשי׳ במלרש לאי ונראם
 אתה לכלך ל' הוא אתם קרתה ק לר׳יי הא על עזרי׳א' ר׳ • אברה׳
 ל׳ הוא אחה בשביל מה בשביל הזה המשא כל בהס אשר וכל יגו׳ עשית

 אברהם שמו ושמת כשדם מאור והוצאת באברם בחרס אשר אלהיס
: ע״כ ■ , •

ע  בדרות קרי' פתר &ימץ בר׳ יזלא ר׳ הנ״ל פ׳ במדרש אי׳ ר1ו
 ובוהן הלעס ק על לתוהו שהיו א״ס ז־ תוהו הימה זהארן

זהו וחשך ומהו לתוהו העוג׳ את להחזיר שבקש אחיו שהרלאח קץ זה
 זהו תהוה ע״פ 'יולעס מי אמרו ו מעשיה׳ במחשך שהי' אנוש של ורו7

ר  ומחאלהיס ̂ תהום מעיינות כל נבקעו ההוא כיוס שנאמר המבול ד
ח אלהי ויעבר ע״ש המיס פני על מרססת ק על ד א  הקלה אמר ה

 אור יהי אלהי׳ ויאמר האורי חבא באפילה העול' מתנהג יהי' מסי על
 ־ עכ״ל האיר אלא העיר א״ח צלק ממזרח העיר מי הה״ל אברהם זס

 המלה לךלךאמר במדרש אברה׳כמ״ש צדא׳העולמז׳הי׳בשליל גמצ׳שכל
ג עבר שלח וארפכשל שס ליחס לי הי׳ צורך מה  תרח נחור שרוג רעו לו

 ברא»׳ סוף במדרש וכמ״ש פ״כ ז!פניו כאמן לבבו אס בשבילךומצאת אלא
 לבב! אס ומצאת שנאמר אברהם הוא מהם וא׳ הקלה מצא מצילווח ג*

 בשני לגמרי כשלימות לא אבל לפניו כמה צדיקיה שהי׳ אף וגז׳
מע להיו׳ אוחו וזיכך יצה^ר שהצניעו לבבות  ׳ העול וכל יס׳ לעבודתו נ
 אבל שישלותאוחלעזה״ז הגוף וטבע אלהי׳ גי׳ הטבע ע״פ נברא

 והוא ימין שהוא ®נגבה ונסע הטבע מן למעלה א״ע התגבר אברהם
 על אכרה׳ שלימו׳ והנה הבורא לעבודת היצה״ר אח שזיכך 7ע חסל
• קדשי׳ איברי׳ כרמ״ת נשלם שהוא סמילס לאתר הי׳ האמיתי נכון

 אור דהי אברהםכנ״ל זה אור יהי אלסי׳ ד^מר הפסוק מרמז "?3^1
 יכול הי׳ לא ואברהם צער אלא אינו ויהי (מר5סנ כ״מ הנה

 שילך בוה שבו הטוב p71*1 שיתברר כלי ישמעאל שנולד על א״ע לימול
 ז המפרשי' שהאריכו כמו לישמעאל אנוחיו זוהמת מחמס שבז הרע
 רע•7בע כמ׳׳ו נסלימו' אור להיות יכול הי' שלא צער לשון דהי אמר לכך

 מעליו שאתה זמן כל קנמון מה בעול׳ מעמיל אני קנמון קב״ה אמר
 מאומן עשבטלס יצרו משבטל משנצדרלמו כך פיחת עושה הוא ומזבלו

 עיפר סיינו7 סוב ר אלסיס חרא הפסוק אח״כ ואמר :יצחק מלל אז
 אסר לסיינו כיסונ בזמן הוא שאמריהיאור באברה׳ אלהים ראיית
ש טוב שנקרא סמילס  ועין רטובשמללממל אות( וחרא מש® גבי כ̂ז

ת י ע סעת ד



גנזי
 ̂ לנמ? א5הקנ*סומ היהמשחזקק אכרה״ שנמול ממן הפס

ה ^ דו  המור לנז מראה השלישי זכאור מ כפ' כ׳ אור ה'פעמי״ ו
 וזישר״ממא אלסי׳אתהאורכיסוכ וירא כע׳ש סג«מוצ

 להחוי למשמע כעכשא למש הלא אליו שנאמר כ״מ הנה ל אליו וירא כ׳
 ומה אליו מלייאכמלת התור׳ צאן וסנה ; לאחר ולא לכל אליל מלייק

ם ויקרא הפסוק הנה למילה שלישי יום רשיי ומ^ש הלא  יום לאור ^הי
 הוי האור את אלהי' וירא שהוא נ׳ כפעם של אור להיינו יום אמרו ווה

 ויראאלהי׳נמיקר ע״!אמרהכסוכ עצמו• אס שמל מהמת למ^תו
 השם ראיות כל כי י דרא אמר ולזה :א^ע פובשמל ט מחמס היה ראי״

 הוא וירא וכך שנמול קול׳ ולא שנמול ההוא כומן לכל אליו אכרה׳ אל
 שנמול להייט סוכ ט ההוא שהי׳כזמן מס הוא בסורה שכתב ראשונ׳ ראי'
 כפסוק רמו לא וע״ז בשלימד מליין הי׳ לא נמול שלא שעל לכן קז;/ ,לא

 ושאל ואז פנמול היינו טוב כי שהי׳ האור כזה רק האור אס אלהי' וירא
 מונמו יהי' לצליתשלא ראשוני מלריגה כי עקכ מ כחבשי כבר • בשלומו

 ל כמ״ש שואל בכסי׳ ונקרא צהשי״ת פנלומו הנאת כל ויהי׳ פרס לקבל
ג ע״ש שלן הנאה שכל מעמך שואל

ש ״  אז גלול בשלימו״ אכרהם כשהי׳ פי' כשלומו ושאל הקב״ה וכא ח
 שאץ מזה היוצא גלול כלל ג מעמך שואל הקב״ס נקרא

 הכרי׳ שומר שיהי״ רק צעו״ה נשמתו כיאת לסכליס לכא לאל׳ שליטו'
 א״כ ‘כערלסוהי כמ״שחז״למשזך הראסון מאבינו הגלול הפגם ולסקן

 ומכ׳ש הראשון פגמו לסקן % כל וצריך מ נכצלי׳ הין הנשמו׳ כל
 הוא הכרי׳ פגם ולתקן לשוכ רוצה אץו ואם בדחו אס ממלש יפגו׳ שלא

 ערל כמ״ש האזן וערלס הלב וערגת לשון ערלת p הערלו׳ ככל גמשד
 דלמע שאינן הרעו׳ מלת ככל ונמשך אזנס ערלת הנה :לב ערלי שפמי׳
כריס ומסמא ׳ עני על לרחם לכ לו ואץ מוסר שומע ואינו עניים צעקס

 אבל נמולי שהוא לאחד׳ מראה הוא (א׳כ הפה ערלת סלשוןפמא
 לחבירז כסונף שהוא הזו הרעה מלה וכננל במל׳ הוא משוך באשת

ק גס זה ועל רעה חושב ובלבו בפיו א  מראם כי משביה תחת חנפה ה
 חניפתהארן היא חו יום בכל נסרב׳ והיוקר תבואו׳ הרבה שעושה

‘עונש להם עליה'ומחפס עביריומלע בעוברי למסו׳ כס לו שיש טי וגם
־ ״ חרפת' על גלול

ד דו  שהוא ממרא באלוני ל אליו וירא פסוק על המלרש מביא רי
 וכתב לאלאברל ערטזשהתג״הקנאו'נוק׳עלהבדסלכר ’

 נוקם ב״ה הוי״ה שם הרסמי׳ סס שאטלו יראם וגי׳ גבורה גי> שהוא וירא
 יוסף גי' ציון הנה חעאי' בציון פסלו הפסוק הביא לכך הברית מפגם

 קנאס ני׳ וגם בתלצלוס׳ העול׳ נוסף שמכאן קולש בריס סול שם הוא
 משוס קנאה וכפל לצמן קנאתי קנא ל ולזה גלולה קנאה הוא שכאן
 פגמזשבשורשו ונשאר ערלתו נמשך א״כ הברית גס פ מישראל א' שאם

ע מחלש ונשמתו בנופו שפנס מס ועול א״ס סל  שצריך בציץ פסלו אמר ל
 ירל על חרבך חגיר פסוק על בזוהר כמ״ש פחל עליו להמשיך אסצ כל

: ידכו על מונח חרב כאילו לאלם לומה שיהי׳
ה ז ב  לפני והלר הול נשאר הברית מחקן שאס והלרך הולך גבור ו

 והלרך ב' פעם הכ׳ ואמר אלהי׳ צלם נסתלק ולא האלם
 היא זו אלהי' צלס שהוא פני׳ הלרס ליד לבא בדת הפגם יתקן ל5כי

 אמת על סלו סמך ויהי׳ הלשון כריח תשמור קול׳ אמת לבר על רכב
 וגם ״ ארץ לענוי צלק׳ שיחן צלק וענוה רכבו על רסומן הרוכב נמו

 יהים שתור* להיונו ימינך ותורןנזראות בפני'יפות בעמה סצלק״יהי'
 אלם אשד וכמ׳ש לשמה העוסקי׳ בה למיימיני׳ בימינה ימי׳ אורך כמ״ש
 יפסוק שלא פחל עליו להמשיך צדך אלם של ימיו נל א״כ סמיל מפחל
 שני הס כפשז מצרת שיהי״שומרמיוולשז^שומר כלי הירא׳ עול מעליו
 וכמועלי' כחגי׳ ימיה׳ כל העושי' על ממונ׳ שהאחת ולליח מחלת צרות

 שמשליטןעל עצב,׳ על והאחת בתלי׳ בלבד׳ חק לבלי פיהם ופעח
 לבו ומקשה אמר לרך המחשב!״ את לבלבל בחור׳ובספל״ עצבות האל׳
 בחאות שמח להיות ורוצה מעליו הפחל עול שפורק היינו ברעה יסול

^ הניל הקליפו׳ ב' שהם רעה נ׳ סיינו ב״רעה יפול עוס^ז  בציץ פחלו ל
 אחזה ואמר :ציץ שנקרא הבריח בתיקון השלימוס חסד הם אנואי"
 בערצת״ משוך ערלי׳ הם אבל מוצץ שנראין כסנפי״ שהם ״ סנפ רעלה

• תמיל מפחל אלם אפרי וז״ש. רעלה יאחזון והם

נתיב במלרש האהל פסס יושב והוא ממלא באלוני *7 א!יו וירא

א ר יוסף וי
 אנרס׳ זה ישפך מגן הרבינו חסעלימ-וענמזך וימינך ישעך מגן לי ותחן

 מס תרניני וענוחך וברעמןזכמלפי^: האש בכבשן תסעלינו וימינך
 וירא הס״ל ישב ואברה׳ עומלת סהשכיס לאברה' הקב״ס הלבה ענווה

• נ ע' ל ) צי א
ה ג הין ימאי «ס'קחהלמזרשנפ«קזס ה • אחי מסוין מ

»י׳7 מראה  מגן מנם פל חרמי סק לן• טגן אנכי נצים «ה
(משססשמיעי׳ סמססמי' פגם שם מגיע שאין מנם סמאסממסנס

מנסע״ג פ נ רסינ הנ סנני סנ הנ אנ סנ <׳ ט ד הנ ש א ^ ד צ(  י
סין אשר נארן נרכן1 משלחיזן עאםפידזמל  ל לוואמינ טס! לאל

#אסל ד ארצך מצור למס אחא(צחהםונאחהשט<׳ לך . לני מ ס  מ
 ונו׳: ללדאש ס^ה-ממנך לא ואתם רני; טיס הצ(יס1 מעשסילן אסכל

 את ‘א^לולנרז 6'את1 ילך משלת נצל יפיס לסנרל אטי נחחצס 9•םנ
שהכלל ניק ילך מאשם ממ1 •לן משלח מ« לש!ן כשיטי ילך מעשה נל
אילף'כלישמ&1, א־ס פג«ממסא5ש הפנמי׳ כל לתקן נכלא שאל׳ א1ה

 ןנו5יח לא אס אגל 1ר(אי3 עם להתיב הקנ׳ס רצק שמא רג שפע ■ליןבל
 ר׳1לכא רק - : ■ אפע■ '15כצמ העול' משנלנ1 השפע ימיל איט ■הפגמי'

 י(לג לא ומה א״צ הפנם שה מגיע שאין חנם מסנס אוצחמ יש הא קשה
 גיייליהשפע סיליק שיש באמת לק הפגם כעת אפיל! לעול׳ משם השפע

^ ע״י משפיע הקנ׳ה אס ע׳י ע  נעצמו־אליזיצ׳יהשפע שלית(אס או
מג עי לי  שלית עיי כשהקג׳יהמ^ע אגל לעכב יוכל מלאן שוס ואין נ

 פמפשפשי' השפע נתענג אז התשחונייל נעוצמות אזנילתהשלית
 א׳כאףנשהשפע אסהםכלאילהשאיעלהם םמעפי׳פלמתחתוני׳

 אזנתעננהשפע השלית עיי כשמגיע סמיל יוילמאוציתמחניסנס
 שגווע אם מי׳ נתחלה הפסוק אמר וא"כ התפתוני׳ נעולמו׳ כשהפג׳
 גאסמיותרמ׳נאוציו א׳ כל •תגיר או הפגמי׳ כל שיתקנו ונוי השסע
ן אושסח ’סרנו ילך סשלח גננל של« הצמיש׳ אחל לכל סיהי׳ י  סם כפי י

הו ילו גסשנס לי סיש ם יהי' גזה שצו ג  אחרי׳שילוה גממין אכל נינ
 להלוות שיוכל יותר סמק גסשלאיהי׳לו לונרנה יהי׳ לא מנגד ישראל
ה מתני׳ שמשם העול׳ אומות להימו לאחרי' נ גל הצטרמ׳של כפי רק ני

 ססאוציויסתנת !אמרזסאומריפתסל׳לןאסאוצרוהתוג וא*! א׳
: מנם

ה ר ו א כ ל כל ישראל תקנו אסככר אוצרו'חנם טועילי׳ למה ו
• הקניה להם ישפיע ממילא עולמו׳ פנם אסל

 יסי׳ סתוג אוצח סשאינ יוסר ולא לכצסרס׳ רק סוא ססשפע׳ «ס רק
שאין שנסו׳ לילי גזמן נעמו ארצו פתר יהי' אסל טועילו׳ נתי׳ נפה

 ממרא טנפלי לפרנפ׳הוי צריני לא אלמלא מז״ל נלרןכטיח מצוי הראל
אינ רופא לעול׳ שהוא ש פני פאוציו׳ מלס  • כעסו רק יהי׳ חנם ס
ע ועול צנ  יהי' מהצמרנות יוסר אסרי' ננ«ק אפי׳ ילין מעשה גל אס ו

 ונסנולראש ככרכה שיהי׳ כלי טית והלדח אסר ולגן■ חסר לו ולמס נרכה
 שאפסתלד טנןלולהיינז א׳כזרזמשיהאנני מלוה לאיש לוה עגל

 שאץ נסקו׳ שהוא מנם סגן של סרנים מסנחסנם אוצרות
ס' נאפת רק פפננר' שם מניע  שנגר חנם לטסנס צריו הי' לא אני
אין סנם רק שנח ימול הוא ונלץ סחחוני' נעילסו׳ ספגטי• כל סי«

 פיפעולםנחסליננסשעול׳ הוא יוסר סצטרס'ולא נפי אם ני מתנין
 שנקרא מחסל למעל׳ סוא סנם טחנת אוצי אכל נפסל מח+ל החססון

 מסל אוצר לו ל^אפתס מאה סרנה פגיו אסר לוס ׳ רגזפי׳גלול•'
ע סנש סג אסר ל  ונןניתילפשק וט׳ לי תסן אכרה'מה ויאמר סנ

• אליעזר יורש לי פסחן דוסר מ שפע סוא אליעזר
ש ד  כלו׳ ססול' »ס מסמל' לנךאמי ססןלי אשר חועל׳שנל וטס ישי• ו

 הקנים שהנטיחו על , זרע לי אץ אם לפני לי סוא מם לנר
ע•1שיסי*ל ר ס• לשק נפל שהוא פאול סרנה אסר והנה ו רנחנ  זננ
 פאול מוג והנה עשה אשר נל אס אלהי■ נראפייררא נמלרש לאי׳ הענץ

 ומוליל אפה נושא אלם יצהיר שע׳י יצהיר זה מאול תונ יצר זה עזנ
ה שיירנהונאאמרתונז  פי׳ששפהצושמקת מלתסונ נני׳לענולסס

*נ שנזסיז זמכלה לאלם צז א יסורץ שע׳י p׳® זה מאזל נ  לסיי נ
 לעי שמענש מלכו' זו מאזל שטי' טלסס זהו מזג אומר רפנ׳ל עוהיג
נ ליס על שעוגר  שהם סניל פאזל מיט שכל מאול הרנה שכרן זיש ׳ ע'
 זנרעכ יצהיר ננשאנרה'אס נננשןהאש אכרה' קיום הכל פלשה
^ שסזק על רשיי ננזיש מלן נעשה ‘שאנרס ונטלני' יסורץ פנל  שזה ע
עליה' למלן אכרה' קת זהסליס האופל של שם שהושוו העלן עמק ®א

ואי'



^עזי ר י 1ו

 מאה מיני נל שקלי׳ סרנממאןל אמר לכך משלשה פמזת אין רבי׳ לאי׳
 חצים שהיו (׳7והפ!גהוס המבול לור שמות הי׳ לגלכצצלמרשמ הלל;

 ג השם עלולת לעמל רצו ולא שם מגיע הפגם שאי\ ממהז׳ שפע להמשיך
 אופס ולנו השפע נתעכב הפגם שם המגיע צמקו׳ השפע שנא כיון אבל

: שלהם הפגם כפי
ש ^ ז  חוקפא באלוני בזוהר פי' ממרא באלוני ל אליו וירא המלרו ו

 הראה שהקיאה נתכוונו אחל לצלבר ונראה במישר ותרנו׳
 קשם במישר וגס תוקפא נקרא לכך הפג׳ שס מגיע שאין המקל' לאכרה׳

ק מי* שהוא כזוהר פי' ממרא צוני׳ לח מאחיזה הפל^שרו^ן אנ פ  ל
 הפגה שם מגיע שאין השלימו' סוף ששם רמז וגם כסא ני׳ ופ״א בלע

 (אפ״השם סייתסשיחעא^ןראמר ממרא ממראסצפון נקרא וזה
•״ הפל שם מגיע ואינו‘ בחוקף הוא האוח׳

א י ן׳  להשקיע פחלח סמיל ההוא שמקו׳ , האהל פתח יושב והוא .ו
? אותי אהל ראשי על נרו כמ״שבה^ש האהל שנקרא האוח׳

 שהפסל חסלו י יצוה יומס כמ׳ש תם נקראו החסלי׳ הנה היו' נמוס
« בהם ומאיר החסלי׳ כל עס מסמבר הראשון

ש1 ״  שנקרא הראשון החסל ומתחמי שמחגבר .כמו היום כסוס ז
אוצר!״ אברה ראה גס ׳ ׳ סמתחמ׳יותרמנל^החסלי היום חס

 הוא שהצליק אברה׳ ראה ומעתה גלולי' חסלי׳ שהם חנם עסנח של
 ־משפמבזהלכל בתוכו שורה שהשכינה ע״י עיקרשלכלהעולמו'

 הקול׳ שנברא שמין׳ רמ״א כמ״שכק״מבשס סעוצמותוכלהנבראי׳
פתור' שיקיימו הראל ע״י והוא בתחתוני לירתו לשרד הקב״ה חשק
 ס.ספ7מפכ ג®'.ל' התור׳ בסול פוסקי׳ שישראל לבוס פדלס בחי׳ בל'

 i ■ סעולמו׳ בכל שפע משפיעי׳ ובזה אצילו׳ העליון בעול׳ מתקשח״
 ועי״ו אמת סורס שנקרא חורה רזי «א נס9א מורק לנו אשיגתן וז״ש
 כלי בתוכינו צ^ג העולמר כל של שחייות להיינו באונינו נמע עולם וחיי

 שכינה ^שחשר' לאישלכיקו׳ ישראל ובלתי לצח״ס הנבראי׳ לכל להשפיע.
ם ג:ס על  ארן מן שהוא“ מגון> במי' ל׳ שהם ישראל ע״י ־רק זלח׳

 יתיר ונשמה הכדא׳ מעול׳ ונשמה היצירה מעול׳ וחס עשי• מעול׳ מפש
 העולמו לכל חיות מעוררי 'בסול בשבת שעוסקי׳ ובזה מעונ״אצילו׳

 כל של החיות ישראל שמקבלי׳ קולש שבת סול וז״ו בתוכן והנבראי׳
 בשבת וסננו העולמו לכל ישראל ע״י הזאת החיו׳ ומאירי' העולמו'
 תתקיימו פורה ישראל יקילו אס סנבראי׳ כל עס הקכ״ה החנה בראשי׳

א בראשי׳ לבשבח העכין והוא ובוהו לתוהו אתזירכ׳ לאו ואס  החיו׳ נ
 ערס וגו׳ השלה שיח וכל כמ״ש הראשון צאל׳ הנכראי׳ כל של הראשונה

 לק שהוא השכינה סשראס שיתקשר שא״א אין ואלס הממיר לא כי יצמח
 העולמו כל של נשמה בו ונוסנו אלה״ר שנא על עפר אלעת עם הלק מן

 חיות בא ושבת שבת בכל כן והנבראי׳ הענלמו׳ לכל החיו׳ בזה והאיר
 בני ובין ביני וז׳יש הנבראים לכל מאירים ובזה לישראל יתירה נשמה

 חלק ש:ס ישראל נשמות שיחקשח יתירה נשמה שהוא ישראל
 לעול׳ היא הפסוק,אות ואמר בקלה לבקי׳ הס יתירה נשמה בכח אלוה

 את שומרי' הם שישראל אות הוא קיים שהעול׳ רואי׳ שאנחנו להיינו
 אור הי׳ ישראל שבלתי העול׳ קיום הוא ובזה החור׳ ומקיימין השבח

 עוסקי״ שי:ר?י בזה רק לעלו׳למעל׳לשורשו לעול׳סי׳מתאוה שיא סחח:י
 לכך■־ * לשורשו יעלה שלא אור להשראת כפא הוא זה בתור'ובמצות

 אחזרעלמא כאילו אורייתא ננקיי׳ לא או שבס למחלל מאן כזוהר אי׳
 אמצעי' בצי מהשכינה חיות הארות לקבל לעול״ אפשר שבלתי וכנהו לסוסו

• ישראלוהסורה
Tl" עולמות ג' הם אנשי׳ שלשה והנה וירא עיניו אח אבדם״ וישא ש 

 קיום עולמו׳ הג׳ של קיום שכל להיינו עציו נצני* הנבראי׳ וכל
' ושבת החור׳ בקיום ילו על עליו שלהם וחיות ״

>י ר י  רוצם פרה חצהלינק שהעגל יותר שהכלל לקראסס וירן 8ו
כךהצליקי* לבנו להשפיע לחץ צהניקכמושלרךהאב

שיחזור בראה חוהו לא כמ״ש עול׳ בישוב שחצה קונ׳ רצק לעשות חצי׳
 העולמות לכל עובי׳ במעשיי הצליקי' משפיעי׳ לכך כנ״ל לתוהו עול׳

 שמגיע וישתחו חנם מתנת עליוג׳ השפעה שהוא האהל מפתח ומשפיער
* סשפעה היא השתממאה שכל אלצה שנקרא התססון עול׳ 7ע השפע

ר ש א י  הצליקי״ ונו' תעבור נא אל בעירך מן מצאתי נא אס ל ו
 להם שיזלמן בעס אפי' שכינתו יסלק שלא לקב״ם מתפללי׳

ך מעל ממאי' מ סם שלפעמי' אף מעילם לשון סנא מעל ע

ח יוסף
 שיקבל מיס מעס נא יוקח הצליק ואומר יסחלק אל בקולש מועצין
ויחשב מישראל מעס שיקבל מיס שנקרא תורי הוא מיס מעע הקי״ה
 נשמה לגבי ומלש נשמה לגבי רגל נקרא הגוף הנה רנליכ׳ ורמצו כהרבה
ס חורה הוא מיס מעגו שתקבל יהיר׳ לנשמה הצליק וז״א יתור? מע׳  ו
 בהשרא׳ כג^וס שימהרו רגליכ׳ ורחצו מעכן הוא אפילו בשבח שעושי׳
 נשמה ועיקר להשורש נשמה לגבי רגל נקרא שלגוף יתירה נשמה הארת

 ‘לג הצליק ואומר בגוף נכנסח נשמה של אחרוני הבסי׳ רק למעל׳ היא
שנקרא שבסס אחרונה בבמי׳ בגוף בשבח נבאו כיתיח׳ נר״ג של בתי׳

רגל׳
ד : נר״ן בתוספת עליו שבא מהרה בחח הגוף שימהר רגליכ׳ ש ז

אזימשתעשעי׳ שבת היסירי'במוצאי כשנסתלקנר״ג והגה
] נשכת שעוסקי׳ ולתפלה בחור׳ בג״ע

ש1  'אשדשסמספופפי החיי'בג״ע ען הוא המן חסת והשענו ד
הנשמו׳יחירו׳ באו זה עבליכ׳שישביל ׳על קעברש על הגשען׳ני

 כן ויאמרו לממה בשבת שעוסקי׳ ותפל׳ מתורה להנות לממה מלמעל׳
 להצליק מברכיו בע״ש כשמסתלקין יחיח׳ הנר״נ כי לברת כאשר חעשה
 ק לעסו׳ שמזכ' יה״ר לשמה׳ שבת ובעונג ונחפלה כחוד בשבת שעסק
 מזה היוצא א״כ לברת כאשר הבאה צשלת תעש? וכן תהל הבאה בשבת

 איה ממלא באלוני כנ״ל חנם מתנת לאוצרו׳ שיזכ׳ה לצליק שמראין
 הקל׳ק לו שהרא׳ אברה׳ זה ישער מנן לי ותחן הפסוק מלדש הביא !ה5

ה שכע ככ׳יל לך מגן אנכי כמ״ש תנס מתנת אוצרו׳ ת שקמם מאול ה
כלהבחי׳שלמאולהני״ל•

 האש ככשן זוהו נפשו ומסר היצה״ר את שכבש האש מכבשן
 ומרעבון זהומאולשלהיצה״ר־• שכבשאתאשושלהיצה״ר '

 שכבש שאסר ובמלכי׳ : יסורין של 7מאו וזהו ברעבון יסורין שסבל
 שהמליכו ואחז״ל המלך עמק הוא השוה עמק אל המלכי׳כתיב את אנרס׳
 הרבה שכרך למ׳יס חגם שהוא מגן ‘לאוצרו זכה לכך אברה• את עציה׳
 התחתון כעול׳ יתעכב שלא חנם מתנת השפעת של העיקר לק מאנל*

: יכנה חסל עולם כמ״ש מחסל שמתחיל
 יהי׳ שלא התחתון עול׳ שהוא תסעמי חסל הוא ימין וימינך ש מ״

 ריבוי עיקר והנה מאול של הבחי' כל שקיום מחמש עיכוב סס
 חתן מה אגרה׳ אמר שהרי אברהי שמליל בני׳ בשביל הי׳ השכר הבשסו׳

 תוצלוי ועיקר ונו׳ זה יירשך ליהןלילאנתסזרפעלשאמרהקב״םלא
 מוליל אינו אברם הקב״ה לו אמר סכך אברה׳ שנקרא אפר היה בני'
ל סנישלה מכק הי׳ באברה׳ שנסוסף וס׳ מוליל אברה׳ אבל  משרה יי

 סניסל שהייל סס ואי׳ בעלרש כמ׳׳ש לאברה׳ וה׳ לסרס הי ונחלקה
 בשביל רבש״ע לפניו אמר׳ הקב״ה של כסאו לפני ופורס טס סי׳ עשרה
 לשעבר הקב״ה לס אמר הצליקו״ משרה הוציאני ן׳T0שבא קמנה שאני
 ובראשו זכר של ישמו לך מחן אני ועכשיו ובסופ׳ נקיב׳ של משמה הייח

 מחמ׳ קטנה הוא שהיו״ל ואי׳ :יהושיע נון בן להושע משה ויקרא שנאמר
 עמה שהיא 7 י^ ע״י א״כ הקב״ה לפני עצמה שמקמנח שבס עמוס
שיורש שכר הרבה קבל עי״ז שנתחלק'כנ״ל צאכרה׳ בגי׳ בא ביותר

• לבני׳
 כמ״ש“■ שכר הרבה שאקבל עי״זחרביני וענוחךשסיאמ״ל ש ח״

 סרבס סהקב״ס סרביני מלשון שמשמע רק מאול הרנה שכרך
 ענווסד שע״י הרב׳ ועמחך אמר ולא חרבעי אמל7מ גגפיי לאברה׳

 החב״הלאבר^ הרב׳ ענווה מה לכךאמרהמלרש הרב׳ שכרך יקוי׳
 לא עמלז והעם כמ״ש ממחין לשון הוא עומל עומלת סהשכיצי וקאמר

 בלאע סתבא יהושיע שקראו משה ימי על ה«חינ׳ השניג׳ א״כ עול פנו
 פיסי׳ כלי מהירל ונשרה בו שניסוסף בל אברה׳ שיחיישב כלי התיב׳

̂׳ צהם *• זאת כל והבן ואברה'ישב עומלת שהשטג' וז״ש בג

י ״ ש ר  עיני' שאפה מכאן סולת אמר׳ והיא קמח מאאמר ב
 לרש״י ונ״צ :לקמאי קמאי צמחי וכבר באורחי׳ צחס

:לעומי וסולת טבחים של לעמילן קמע כ׳
ה ר ו א כ ל  אמר אברהם לצמא קהיאאמל׳סולס מנ״צלרשיי ו

• לעומס וסולת צקלירה קמת וכפרש״י וסולת קמח
ק  לעוגן' סולת להא לקמח סולת אברה' הקלי' לא למס קשה לאיה י״ל י
 לקזיל וזהו קאברה' היקר ואל כתיב ואס־כ ‘מאכל חמלת הי' וזה

שהסור״סקלי׳קמחצסוצם לנדמוכיסרש״י א״נהי׳צולהקלי׳מצמ
צהוח'



וירא גנזי
 לקדירה קעח סי׳ וכמצמו וסולח המח פייר. מש.6נ ומר5 ר.:׳3ו5ש צהומ׳
 שאמר וחול׳ שקמס סכור' הית' שרה רק לעונו׳ וסולח בקר יקח שאק״כ
 0ר8 רוצה סיח׳ לא לכן עוגוח ועשי לושי פמ׳ק לעוט' שכיה׳ היי אכרה׳

 שאמר סקמח שרס הבינה לא למה רק לעוט׳* סולת רק כלל קמח ליקח
 שאשס רש״ימכאן כ' לכך כקר שאמ״כיקח מגתי׳ של לעמילן הי׳ אברס׳
 של לממילן קמח אמר שאברה׳ כלממה הי׳ לא ולכן באורחי׳ צרה פיני׳
 ג וק״ל לעוגו׳ 73צ סולת להניא מסנוור הית׳ לפתה לפי והיא טבחי׳

 לקמת קול׳ סולת בסורס כ׳ סוי לאי לסולת קמח מלהקלי׳ ההיא והוכחה
א  פיני׳ שאשה מחמת קמס ושרה לכר סולח אמר באמת לאברה׳ ס׳
 ילפש לא פליין לשרה אכרה׳ אמר לאשק לבר למסתמא באורחי׳ צרה
i זק״ל כאמת שניה׳ אמר לאברה׳ מוכח קול׳ קמח מלנ׳ אבל מילי

* או בו  בא׳ סגי ולא מלאכיי שני למה כטלרש המלאכי׳וסקשה שני וי
 ויקומו לכי הקול׳ פסוק על מקשה ולא המפרסי והקשו

:סלוס על וישקיפו האנשי׳ משם
ל ״ ^  הולו ואנרהס לפיל וס׳ וגו׳ אני המכס׳ אמר ול׳ כ׳ לבפה״ט ו

שאברה׳ אחר לכך לצליקי׳ פלוס פהשנינ׳ מלמל לשלח׳ פטם
 שלע במורשי׳ ואיי • ללווס׳ ג״כ השכל הלכה לפלח' פמס סלן

 אס להפוך גבריאל סלך כאן וא'כ ״• מיכאל עטה שס הולכת שסשניס
 משם ויקומו ל לכך מיכאל ועמס נ׳יכ הלכה והשכינ׳ הואיל רק סלו׳

אבל אנשי׳ שני למס ל״ק א׳׳כ וגבריאל אל מיכ שהם וישקיפו * האנשי
 וממילא מאברה׳ השכינה נסתלק כבר א״כ כלה כאשר ל׳ וילך ל בסמוך
 בחל שני׳ ל״ל מלאט׳ שני ויבואו על מקשה שפיר א״כ מיכאל ג״כ נססצק

ג לוע את להציל א׳ הי׳ ורפאל היו ירפאל שגבריאל ותי׳ סגי

י ל ו  אשר • הצליקי חמשי' למען וגו׳ ספיר בתוך צליקי׳ חמשי׳ יש א
א בקרבס אשר הנס • בקרבה ^ אמר לכבר מיותר יו ת נ

: ספיר
ה א ל נ  כ״ש נערצליקי׳ סי׳ שאילו לשבח לורשי׳ יש פרש׳י נס לגבי ו

 הוי לכאן בקרבה אשד אכרה׳ הספלל וכך יוסר צליק להוי
 צליקי׳ הוי צא עיירות שבשאר צליקי׳ ננל ואפילו הפיר אנשי נגל צליקי׳
 להמית אמר ולכך גמורי׳ לצליקיי אוסם שיחשב מהקנאה ביקש אפ״ה

 לכןלאהויצליקי׳גמוד׳ רשעי׳ ביחל^עם שהם צלקעסרשעמשו׳
 רשע פס אמר לכך כיותר צליקי׳ הוי נעורי' צליקי' עם כיחל הי' ןאיצו

 שכקרי> הצליקי׳ שיהי׳ שהתפצל סלכרי׳ והן כרשע כצדיק והי׳ לייקא•
 •• העול׳ מכל יותר גמורי׳ רשפי׳ הס שכסלו׳ שרשפי׳ כמו גמ:ר כצליק

 שהם כמו כרשע גמור כצליק קטני׳ צליקי' שיהי׳ שמחה לשון וסי׳ תהו
 מפני ביוחר שלמי' להיו׳ שבהם הצליקי׳ יוכלו לא ולכך גמודי׳ רשעי׳
 bא ל' ויאמר ולס כפול ככ״ף כרשע כצדק לייקא ושפיר •. גיחל שהם

 בסלו׳ אמר שככר מיותר והוא העיר כחיך צייקי׳ חמשי׳ כסלו׳ אמצא
 רק להיינו העיר כתוך ̂ צליקי׳ רק ’ שיהי אף כליריו השיס הקכ״ה אלא
 ונשאס נלכריך אעשה העול' שככל צליתי׳ שאר נגל ולא העיר אנשי נגל

׳ ; וגו׳

ר ש א י  ילעתי פחה כי מאומה לו תעש ואל הנער אל ילך תשלח אל ו
 מס השפן אל להשיג עסהילעתי פרש״י וגו״ ממני וט׳

 הקלס צפני שייך היאך לרש״י להוקשה אומו׳ משמר יותר לך5א מיכסי
 לכך אלהי' ירא שהוא עתה שיולע לקאי פשוטו לפי ילעתי עתס צאמר

פי׳לקאיאחשוכהאלהשסף .
י ל  להא מהבסיר״ הרמב״ם אקושיוס תי׳ המפרשי׳ להנס לפרש נראה ו

 יליעסו א״כ רשע או צליק יהי׳ אם ואחל אחל לכל יולע הקכ״ה
 לכר ככל סוא לכלל וחי׳ ועינש שכר אין וא'כ רך שיהי׳ הכרח הוא

 הוא אס רוצה שהלא כמו עושה הוא כי קי״ה לגני הכרח שייך אין שבפזל
 שכר שסיר ויהי׳ הכרח יהי״ שלא כלי עושה לפניו יליע״ יהי׳ שלא רוצה
 הבטיח שהקכ״ה במפרשי׳ ואי׳ :הלכר חמצית חה שס והאריכו ועונש

 ג ע״ש סעקילה שהוא העשירי נסיון אחר עול ינסה שלא לאברה״
 לכשלמא הנסיונו׳ כל אסר ניליע׳ רוצה הי׳ שסקב״ה להייח יכול וא״כ

 ויהי׳ מסמנו׳ על שכר שיקכל כלי קול׳הנסמנו׳לאהי׳סצהביליע'
 רוצ׳ הי׳ אוחו לנסות שלא הבסיקז שכבר אחר אכל אכרה׳ ביל הכתיר׳
מעזס זו ביליע' חצה הי״ נ״מ צמאי רק לאכרק׳ הפסל הי׳ ולא ביליע׳

יוסף
 אהבתו(יראתו מחמת מזס לו לעשו׳ או אותו לשמוט מפן לנו היה שאברה׳

 שאתה כיליע׳ ספן אני לעפשיו מינו ילעתי עמה ?קכ״ה לן אמר לכך
 יליעתי רק שלך מכמירס ולא ממני הזא סעכשמ זו הירא' א״נ1 ל׳ ירא
 כי מאומה. לו לעשן' תכריח לא א״כ זלהלאה מכאן ליראחך הסורח הוא
 שלא אכרה׳ נחוייס וכזה סמני הוא מעכשיו בנך אח חשכת שלא מה

 כברסמיע צי ממני שס כתיב לא שני' בקריאה לכן מאוע׳ לן צעשזס
• אותלבראשןנ׳וק״ל

» שרה חיי » '

ץ ה י  שניט הי׳ל״ז עיקר שרה של לחיות אי׳ בזוהר הנה : שרה חיי ו
 ל״ז היו שרה מיסת fv שמלל מיום יצחק של ממתיו ויהיו בגי'

 הזא השם לעבולת כגוףשלוא של שחיים התורה רמזה של וסנה : שנים
̂״ר עליין שני' לעלי״ג * רקל״זשנים  לב^זויצ״טלאגאעל מושצהיצה
 מתלהבת ואינו חלושה העמלה פחבלמסמשיס'שנה ורמז אחרי״גשני'

 לככרנחקרר העמל' מציא ישוב זמחמשי׳שנה וע״זכ׳גכילויס
 את לעמל האלם שיוכל שני׳ ל״ז רק נשאר לא א׳כ חמימות.החלהמ׳

 שנס חמשי׳ לאתר עכלי׳ ועיקר ,והחלהכו׳..בשלימז׳ חמימו' בצל בוראו
 השואבה נית החסילי׳כשמחת שאמרו וזהו היצלו/הקולם עבלוס מכת הוא

. • זקנשינו אח ביישה שלא יללחימ אשרי
 אלהות בעמל׳ מכמה קנה זה להיינו זקן ואכרהס אברה׳ גבי .

א ומנק  להיינן בימי׳ כא זש אמר לכך זשנותו געח עבל^ צו נ
 זאי׳^כזוהר ימי׳לאדכושנ^לאהאריכו כמ״ש ימי׳ שנקרא יללות יש

אם ■ שררה ל' שרה שנקרא או כגוף נכח שהבחיר׳ שרה נקרא כגוף
 J הליך מן מהר סרו ל׳ סרה שנקרא או יצה״ר על ססגבר

 ג שרם שנקרא מוף של עכלות הוא ויהיו גי׳ שרה חיי ויהיו ודש
 ככל ברכו׳ במאה נזהר להיות שעיקר שנס מאה זאמרסעבלו׳

 של קיצו הוא ( הכרנו׳ מאה כל הכולל העליונ' בבריכה עצמו לקשר מס
 המוחץ שהם שס של ראשוני׳ אותיות בשני עצמו לקשר שנה ועשרי׳ )מ״ל

 ״ כ כבח ק׳ בת פי׳ ורש״י השם של אחרוני׳ אותיו׳ ו״ה הס שד' ושבע
 רמז הוא היופי של השבח לעיקר נראה י ליופי ז׳ נבח כ' ובס לסמא

 לתועל׳ הם ועושכ גמר׳ חכמה זהמעלנ׳כגץ ומלו״ מעלו׳ באלם שיש
 אכלהמלו׳הס זולהה לאחרי׳ תועלת שום יהי׳ שלא עצמו(אפשר אלם

א לאחרי׳ רק לעצמו חועלח אינו הוא עץ וטוב ורחמנו׳ ענווה  נמשל דו
 אם וא״כ ביופיו שנהני״ לאחרי׳ אלא לעצמו אימחופלח שהיופי ליופי

 עצמו לחועל׳ שהוא שבאל׳ מעלו׳ כמו הס פרס לקיל ע״מ עובל הצליק
 הכתוב אמר לכך פרס לקבל ע״מ עוכל אפ׳יה חוטא שאינו אף וא״כ

 ס7שא להיינו ליופי ז׳ ככח ק׳ וכח כלל חמאה שלא לחטא כ׳ כנח ק׳ בת
̂א י יעמל  לקבל מסתמא עובל שאינו ז' בן כמו פרס לקבל ע״ע ש
 מירא" לעכול ך' כן גלול צריך ק ורבו אכיו ציווי מירא׳ רק סרס לקבל

ג ואהב׳

ן  ובאי' נזלככו הצליקי׳ שגיף ואי׳ הנוף חיוח הוא השט׳ הנה יאמר א
• סגוף שאר נזלכך מס ‘הערל בעפר שנוחני׳ רק צעוס״כ ג״כ

 לחיות החצ׳ שאמרו והעיקר עזה״כ וחיות פוה״ז מיוס ב' לגיף יש נמצא
 סגוף pנזל ועי״ז .שלס בלב ח״ש בעס נפשו שימסור להיינו א״ע ימית
 וסנה מאו' עשירו׳ יחילו׳ הס בי״ע סס עולמו׳ שג׳ ואי' :עוה״ב לחיי

 ועשר̂י המאיח כחי' פהס שנס מאה וזהו הבריאה ׳ מעול חצובה משט'
 בחי' הוא שני' ושכע העשיריות שה5 היצירה מעול' רוח בחי׳ הוא שנה
ע ונקרא ♦חילית כחי׳ ששם עשי' מעול׳ נפש  כחי׳ הוא ששם שנועה צ׳ מ

ח מלרש חלש כזוהר ואי׳ כנפשה ׳7 נשכע שנאמר שבועה  ע״כ קייז ח
שנו לו יש הגוף א״: ביחל טוב שכר ומקבלי' ונפשו גופו הקב״ה מחכר

• עולמו׳
̂*ש1  עיקר רק לגוף חיוח כחי׳ שני ממש שני להיינו שרה חיי שני 1 ז

 נפש מסירת הוא זהערן נפש מסירת ע״י הוא הגוף הזלככוח
 ג' מעריב ושל כ' חצר ושל א׳ קרכנוח של בק״ש גיוס פעמי' בארבע

ז ״7 המסה ושעל
6וז״



שרה הייגטי
 של ק״ש הוא ארכע נקרית נפשו שמסי* ף לג סוא שרת וחמת זז׳׳ש

ק בארן ה;פש שמתחכר 'ח־דן ליא הנ״ל זמכי׳ ארבע  הגוף היא כנ
ש1 כנען נקרא לפ־כך •:״:pc לפני ונכנע שנשבר  לכפול אפרש' ויבא ז'
אלע״ו ולבכזס־נכנדשלחיק לשי: ל׳  לא ניה זאתער למשה !ג־פא ני'
 הוא אכרהס מיניה ויפוק ימות ללא רחמי בעי לוי ובגיני׳ עינו כ:תה

• והבן כך71שנ זה נגיף לפסל על צעד לה אית כשמה

ס ה ר כ א  באה היא הצליק של הנשמה לזנה נראה בימיה בא זקן ו
 הגלול וכל העבלות במלריגו' on יוס כל3ו:ולכת.

 ביחו וקן ו7עב אל הנשמה הוא אברה׳ ויאמר • ממנו נ־ול יצח מחכיר!
א זקן לנקיא היצה״ר א הו בן חשאח לפתח מהו  מיום אצלו ובא מ

 מחת נכנע שזסוב הוא לו ושוב הנס־הצליק לו אשר בכל המושל :הוללו
 תחתיו נכנע שהרע לו צלינןורע וגס סוב לעשות ניצח מסל היא ר יזו
 ממנו גלול יצרו אפ״ה כזה צליק וא'כ רע טלעשלת צרו כי מושל הוא כי

 נא שים הצליק ואומר * כחו בכל אותו מפסה עזיין ני לו אשי לכל מישל
 להחנר^ שלא מיצה״ר מבקש עהוא בקשס לסין אלא נא אין ירכי תחת ילך
 חגור ע״פ בחהר ‘לאי 'ירכי חמת שלך הנח ילך־היינו נא שיס ואומר בו

ר7 ירך על חרבך  יריכו תחת מונס שחרב מחשבתו על לעלות צריך נ: :
 חגור שחרב במחשבתו עולה ואס אוחו לפגיס שלא קולש ברית על לזיינו

 ינןלהיצה״ר7הצ אמר וכך ןע״ש•7גנורהן והוא יחסא שלא לאי בוו עלמ
 לעשות ח״ו הלעת על וס?אך^.יעלה ירכי תחת ילך ביקשה נא שים

רז  רואה ח׳*ו ואה ירני^ננגלבריתקולש תחת תגור לעושה חרב אז עיי
 מיצז״ר לינצל גלולה עצה עול יש היצה״ר עליו מחגיר שאע״ה הצליק

 בוקר 7ע «:בי ל חי אמר ובועז בשמעם עצמו שאער 7בלו שמצינו כמו
 ואשביעך הצליק אומר חרב חגורת זכרון תועיל לא אס הפהוק אמר לכך

 מע״ע הס לבני שלו החימוס היצה׳״ר אשת הוא אשה הקח צא אשר 7ב
אי׳ הס יצה״ר פניות בהס יהי׳ שלא בני׳ שנקרא  אס־ כי לנשמה בן נקי

 זנוף• לקיוס נוגע שהוא מה רק בך חפן שאינו תלך מיללתי ואל ארצי אל
 וס7ח לשמסז שהוא ליצחק להיות לבני מיצה״ר אישיות הוא אשה ולקחת

 נבני כ׳ זז ס7ק;1 ליצחק לבני כאן כ׳ לכך השס עבולת לעבוד לשמעתתא
ג הנ״ל לכללמטון

 לעוה״ך נשמה ביאת התכלית בימי/להעגקר בא זקן ואברהם יאמר או
החומר׳ שיבא להיינו הנעלם במלרש כמ״ש לגיף ורס אב להיות

 ונעשה לצורה סומר געשה וממילא כנוף את לשבר הגיף אח לזכך לצוייז
החלק. ללכק והעיקר ממעל אלהי סלק שהוא הנשמה כמו אלהי חלק

: כל נקרא ב״ה שהש׳׳י בכל הנשמה שהיא
Mנשמה אל לבושי׳ הימים כל שנעשו ‘בימי בא זקן (אברה׳ ש ״ : 

 וע״זנאמראת לנשמה העפל הגיף הוא אברהם אח ברך ול׳
 ‘וגקראי בנשמה ונכלל קולש המף ונעשה הנשמה אנרהס הגיף הוא

; בכצוהבן וזהואתאברהס כקב״ה שהוא ינכלל;שניה׳ככל חלק שניה׳

ש ר ר ^  לעולם ונחלתם תמימי׳ ימי ל יולע כ׳ שרס חיי ויהיו ב
עשרי' כח תמימי׳ שנוחיהס גך תמימי' שהס. כשס תהיה

 שרה זו חמימי׳ ימי ל יולע אומר ר״א לחטא ‘כ כבת ק׳ כת לנוי ׳1 כבת
•• ע״כ תמימתא עגלקא כהלא אר׳יי במעשי׳ חמימה שכיתה

ה נ  ועול וגו׳ ל יולע הפסוק שהניא קימההי׳קשהלמלרש ה
כ' כבת ק׳ בת לפרש הקלי׳ ולא ז׳ כיח עשרי׳ בת לפרש ‘שהקלי

 פגלתא כהלא אמר מאי צעגין כיאור לו אין ר״י לכרי ועול מקולס שכ'
: חמימה

 עלות ל׳ למעניהו אחל הפי׳ למענהו י7 פעל כל כ' להנה ונראה.
 הק־פון ו'7אח על עלוס כ:ס הנחאי׳יש שכל תענה לא נמו

ח' כל רא1ב  כן מח15 ק מי הן לנר שננל ויהי' ה1ה היה יס׳ש מ1וה הנ
 נמיקוני׳ שהאריך כמו ונ'ש גזה הוי׳ה נשם הכל נרמו מלכי הן לומה

 העוף ועל הנהמה על1 העלי' אל דללר כו שנאמר שלמה יונמח היה זה1
ר כל שעל האזונ על נלננון אשר «ארו  נחכמחו הראה נעול׳ שנהיה מ
למענהו כנ' והפי' למענהו וייי ̂ שכרא ה“נ היורא קלמומ על רמו

 על פראלשמסגנרי'’ הם נמעשיה'ועיקר עי>1נשנילפיק'ל(»יעש
* היצה׳י

םיוסף

ש ד  להיינן ראשיה שנקרא ישראל נשכיל נראשיס רנה ננראשיה ל
 ימ״שחו׳להקנ״ה נחורה'!נספלה׳ שישלויחישעמעים

אחפאר יך א^י ^י*ל’ ומשהעפע ישר^ של לחפלהן מחאמה
ר התנלין ראשח שנקרא רה1הס נשכיל נראשיס כאומר׳׳ וגם היצה׳  נג׳

 יסיש שילי שפשיעיס הלו יצה׳(• על הישראל מחגברין ונזה פז׳ל כמאמר
: יום הס שעשועיה אצלו אהי'1 נהורה וו"ש

ה נ ה לנרואי( להטיב היירנוונה נריאה כסנוהקדמוני'לעיקר ו
ך5הי סי׳ לא פאם ש׳יר יצ להם שיש ישראל הם ועיקר . ♦g ן׳

״ רק להמלה רע שום מחעורר שאק נעול׳ רע שוס הי׳ לא ר, עו ה  מ
ילייקי' 'יי*״’® התח״ונ''

 עוצ׳3 היעוס' מייז מהעוררים וממנו השונא עיקר שהוא מיצה׳ר •לכנצל
 ׳י׳ל^ייזעלמעפיוהמוני׳‘’"(”® עייקרשעבועיםשלהקנ״א א׳׳כוה

 ענולהנזר^ א׳ככשעונלהאלם שההנוקעצסולדהנירעליצה׳ר'
ה להנירא רוח נחה שיה׳׳ כוונה! להיוח צר-ן לאנ ‘והמש שכר לו שיהן ״

י' ייייליח לי I״”'״לי יזי״ק’ נ  גילל משיג ההיטק שאין אף 'י
 שנמן׳ נמה גדול' הנאה לי יש לחינוק האג חינה רקמחמ׳ המסנו׳ חכינו'

שומע ונם מהחינוק חכמה לכר ר»י *י אם מכ׳׳ש לו וטחן וחוור לו
חי ליח[, לי מרכה אכיו צלנד  משיג אינו שהחינוק אף מלאיי יייייי י׳

אי. g(j, לן טחן המחניה לקכל ימל שהחימק רק המהמה בחשינד
 שיש חשק כפי לו ליחן יפיל ״איני לל׳ל׳י למי ״’ לקלל כיס להחיניק

 מעשי׳ כח לו יש האל' עה כיל’שלי« ריח נחה הואי זה הקנ׳ה כך לאנה
עוה׳ב לשכר שייך הכל וזז הרנה ומשפיע לו נוחן לרנה לקנל טוני׳

 הואע".*ול• ני עיהיו חמייז של םוכה רונ לקנל אפשר אי כעוה״ו למלאי
 לענת שיוכל חייו פלי לופינסה וינעטרקטחן ישורין וישמן לחטא

 השגהגלילהנתורה■ הש׳י משפיע ענולתו נענין רק ענולסויח׳ש,
״3רלחמחכ0נלי להחפלל שיוכל קיהגחפ'.ה’3והחלכנוהול ן ן ״ ו ׳ ,5,, 

 _ המלוח לחקן המחשיה שנאה נעצמו ינין ורה מחשכה לו יבא אס
 מ^תז יחקן גאוה מהשנה ומלח האכבה פלס יחקן אהגה של ממשנה

ע הרשעים אח לשניא י יחקן שנאה של ומחשכת כקנ׳׳ה כל ההפארו'  י.1נ
ה מ  וא״כ שיט נעל לחסיל חלסייי נול שהאריני כמו כמילוח כל וק פני

 הרחנת לו שיהי' רק האלם טינה נשניל אינו לאלם כקנ׳ה שמשפיע מה
 רה■1ח ניטול נכס שאין ביסורין להיינו טרלה נלי צקנ׳׳ה שימנה סלר

 מעשיו מתמי לרנה שכר לו כשננשפיע יה' לפניו ריח נמה יפ ונוה והפלה
 הצליקי׳. נני׳ע לקלמוני׳ כלו׳ש שיעור להם שאין תעניגי׳ בעה׳נ הטוני׳

מ שניחט' מה כחעמניי לקנל כה להם שיחן ללקנ׳ה מספללי׳  ווה ל
j 5 ;5,5 אינן שהוא כצדיק שנאי היופי לסעליח לומה סא סענלו׳ i jן ,, 

, JJ-P3 שאמרן ע•; של! סייפי נדני׳ אוהו הרואי' אחרי׳ רק
ע צריך נאה אלם מ עובל שאינו הנ׳ל העניו' היא לוה כלזמה לנ ע'

ק מהש׳יי לקנלפיס נמשפיע. לפניו רוח שיהי'נחה קינס לעשו׳רצין י
כרנה: לו

ה נ ח הרמז וההוא ה חו׳ ך׳ נ ז׳ ו׳ לני וקטנה קטן כמי ליופי גנ
 שנר לקכל מישי! אי\ ייילאי ואמם אניה' ימצו׳ אותו שמחננין

 נחי׳ וההיא כך ואמם שפושקטיראחואהנ׳אניה׳ רק ננילעה שאינן
 הימה ך' נח נשהיחה שרה היחס כך הם־ננ׳ל ולא נהני' שאחרי' יופי

 ולא יחי לפניו יוח נהח שיהיה נתפי הנחי' נוה נ״ה ״י5ה אח עיכלת
 תרווייהו ללמא לכאורה הנה לחטא נ' כנח ק׳ ונח עצמה הנאה נשניל

א׳נחרנו לאסחריוייהו ליופינלנלרקע״וישלחרץ אולחסאאו  ללני
 שלפשרי׳ ושנה סאה של שנה ומיותר הואיל לוה ליטודהלרשה עיקר הא

 •ונקיש ושנעשנ׳׳ א׳׳באיחרווייהוללנחא׳לכחינמאהייעשרי׳שנה
רש׳י נס״ש נחרנה אחר לזכר וא׳ א׳ כל ע*כ אלא לו׳ יך ק' סחוייהו

א׳ לעצניי א׳נחרנה שכל שמיכח י*ל ל1וע ־ לעצמו נליש ׳6 נל  תרווייהו י
המינחמיכחינ האו  לטונה שווים יפרש׳׳'שכולן שרה חיי שני ללנרא׳

 ליחן ומנין לא׳ נלדש ך׳ ויח לאי נלרש ק׳ לנח ש״מ אלא וה נ׳ מאי לענין
 לחטא(ליופי חחויהו הי׳ א׳ שנכל שיה חיי שט נ׳ לנך נוז וה של האמור

 פנ׳ל שנה יעשיי׳ מאה לנחינ שנה א׳ נכל לצוכחל ל״ל א׳ ולחירץ
 נלרש ל’די ’ שיט חיי שני ל׳ל לאליה לעצמו נלרש א' לכל מירח ואפיה

 לא למה ק׳ רק ל פיי׳נמלרש המלרשלקאישניחיישרהעלעו׳׳הנ
 ילי לסי אי' יין ליזט^ י' מיי ד יניי לייפי ך' כנח ק' נח איפכא לריש
 שט׳ וחמש שנר ושלעיס שנה מאה כ' אכרהם גני ק׳ יעיל יי גירס^ משה

ע׳ מ ג*נ פרשיי לא ילמם חטא נלא ׳0 כנן ע׳ יין «'?יי 'P P ופרשי'
א נ?ן ה



חייגמי
ק  כמ״ש במפי הזכרי' ח6 גס משכוז שהכהוב רואין נחנו6 6ה7 ליופי ה״ נ
 • כשלום15 גני וק עינים יפה לול וגיי מראה ויפה חואר יפה יוסף גני
 שני״ שניןכתיכ ויזמיל כסגיאו׳שנץכת״שנה ׳בזוהר אי7 י״ל פשוטו רק
 לאזמר ומאן זעיר הוא רב אי:ן7 מאן למעלה שמכריזין הכרוז >א 0 זה

 באנרה״ שנה חל לכהוב מוכרח א״פ לאתי נעלמ״ רב איהו עלמא א נההי
 וע* ק* נן קאי7 ומוכח שנה חל אייתר וממילא וכו'- רב איהו7 מאן משוס
 ק״ ק סגס מוכח ממילא לחול ע' אק אפיי קאי לאי ל ככן חמא בלא
 על שנה ועשרים מאה ימיו והיו נח בפי קצוב כבר להא חשא בלא הוא

 חסא שלא וכיון ם7א של שנותיו רוב הוי שנה ע' א*כ המבול אמר הלורוס
 בגמרא אמרו רללו לורו' של שנה בל׳ו כמו ימטא לא שוב ממילא ע' על
 : שנס מעי יותר שיחי׳ אף יחטא לא שוב משא שלא שנה ל״ו שעברו כיון

 שנים טס' מחר שפיר הוי מחר שחי' אף שנה ן“ק לענץ זה ננילון וה״ה
 מפי לענין ללמא ק' רק ל כבן וע* ק* בן פרש״י וכפ*ר שנותיו רוב

 לאמרו להא פ̂י כהונה מתנת ל:נה נראה ולכן :ל לבן וע׳ ק' הוקשו
 לכך מסת לילי שתבא קולס עיקר שלס יופי אשה לנני משוס ז^ליופי כבן

 ו' לנס ‘ך בת הוקש שרה גבי חינח א'כ ע׳״ש ן׳ מבת מפי יותר נגן־ז״
 כן יותר ליופי ילעינן הים אברס׳ גבי אבל יופי יותר ז• לכת הוא לנרי

 חטא כלא לענין להוקשו מוכח א״כ זו סברא !ייך לא שבזכרי' ע׳ מכן ל
 מחנכין הת ז' כת כשהיתה ששרה הוא היופי לעיל שכהכתי מה לפי ועול

 יסיש לנורא רוח לנחת אלא עצמס להנאת לא מצוה ועשאה כמצוה אותה
 כלו שנים ז' ת3 כשהיחה מצווח שעשתה ולאי נרי היא שפיר כשרה ואיכ

ל רקק סרט א הו אברה׳ גני אבל לחינוך הגיע שכבר לעצמה הנאה
 מקיש מאי ולענין מצוה שוס עשה ולא לחינוך הגיע לא עליין א״כ שני'

 העזרש לרש שסיר וא״כ איחקש חטא לעניןבלא ע"כ אלא ה׳ לכן ק״ע ן3
 הי״ לחטא ך׳ ככת ק׳ בת מתחילה למלרש מצי ללא ז׳ כבת נ' כת סחלס
 מפי לעיקר כפשוטו ליופי משה ילי כגירסת ליופי ללמא להקשו' יכול

כ ז׳ ככת ך' בת מתחלה לרש עכשיו רק עשרי׳ ת3צ  לחטא לאלו למפי ע'
 חוטאי״ לקטני חזינן הא כלל ח־שאת אינה ז׳ לכת לומר אס ממ״נ קשה

 אינו עשריעמי על הא עעעין י53 ו;ן67 משוס ואי רובן חטאת צפסס
 או ליופי הוא היקשא ע״כ אצא ך כבת כ׳ בת היקשא ול׳׳ל עונשץ שר

 מצוס חינוך לערן פי׳ כסי או ווסת־ בת שאינה מפני מ״כ כפיי כפשוטו
 שלו והנאה רצונו שעושה אביס להנאת אלא עצמה להנאת עושה שאינו

 לתסא ן״ כבת ק' בת מוכח ממילא א״כ בוראה להנאת ך׳עושה נת קי
 נכר הא לטובה שווין שכולן להורות שרה חיי שני ל״ל א"כ ליופי ג׳״כ לאי

 וא״כ חטא לענין הזקש ע״כ אלא הן שוין בולאי א״כ א׳ ללנר מקשינ\
א  שמלן שרה חיי שני קרא ואתי ליופי וזאת לחטא זאת לעצמו נלרש ל
 כתיב לא באברה' אבל בזה זה ושל לזה בזה האמור של ליק לטובה שוק
ע' ק׳ רשינן7 שפיר כסוף אנרהס חיי עני  ושנה לגל לחטא ה׳ כבן ו

 חל אייתר כו׳ רש לאיהו מאן הזוהר כלרש להורו׳ אחי מאה גני לכתיב
 אכרה״ של שנותיו רוב יצא וממילא חטא ה'כצי לכן ע'להקיש של שנס

 לא שרה אס זה כל רק חטא כלא הוא מאה גש לרן חטא לא שוכ בטוב
 נמלרש שלרש למי אכל זכינך ניני '7 ישפוט צואכרה׳ שאמרה מס סטאת

 שאמר׳לאכרה' וע׳יי אכרהס של לשנוחיו להגיע היתהשרה ראויה לך 1ל
 לשמי״ לק שמסרה י׳*מ ופי״ שנה ל״ח משני' נמעט וכינך ניני '7 ישפוט
 לס מצינו7 לחטא ך׳ ככת ק״ בת ללרוש מכל לא א׳״כ ע*ש עבירס והיא
 ליופי ׳1 כבת וך ק׳ הכל למדרש צריך א"כ לשמי׳ דין שמסרס כזה 15טס

כ א'  צריך לכך שמים ליופי ממילא הא שרה חיי שני אתי פאי ק׳ ו
• נעה״זובעה״כ צדיקי* של שנותיו שחביב למלרש

 בזה לרשינן מאי למלרש קשה הי״ שרה י ח ויהיו המלרש היצעת וזה
תמימי״ שהם כשס תמימי״ ימי ל יולע לכךהביא שנה א' ככל כ״0

 גססר ולא תמימי' שנותי״ ק חמימה שהיא שרה א״כ תמימי״ שנותיה״ כך
 כמ״ש לק מסיר׳ של עבירה הי׳ לא ל ישפוט שאמרה לזה כצל ג^נותיה

 צלרוש השתא יכול לקא״כ למסור מותר ליןלעשו״למטה איןלס לאם מז׳ל
 של ליק לטובה שוין שכולן אתי שרה חיי ושני ליווי ן׳ ובת לחטא ק׳ נח

 גמה חטא בזה שהי׳ במלרש כמיל ל״א ואמר כנ^ל לזה בזה האמור
 תמימי' וימי ליופי הכל אלא לחלא ק׳ בת נלחש לא /״כ5 לק שמסרה

 ביופי אותה משבח להל סימא שלא להורות אתי והוא כמעשי״ שתעיטיי
 רק להנאתה לא שעשאס טובים מעשי' של רוחנמת ביופי רק נשמין׳

• לאמרי״ הוא י(פי שהנאת יופי למיק והוא פנ״ל מראה להנאת

יוסף שרה
ו ה ז  ^הנהנמלרשאחשוחש כהלאעגלתאחעימס ר״י לנו שמורה ו

 סקר ׳7 ואויבי יאבלו רשעי׳ כי זש״ה המן אח המלך גלל לרש
 בעלי*' מזבח הוא לטבחה אלא לטובתה אותה מפמעין שאין כריס
ק שבע״הב וחזירה זחמורס לסייחה מסל  ולחמוריולחיר' לסייחה כמלה נ
 וחזירה במזה נותן מלאכה עושק אט לחמורה סייחה אמרה עלה כלא
 שהגיע כיון לסוכתה לא אמרה מדס כלא הרכה ונוק ין;מלאכס0ע אק

ג עי׳ש לטבח נחנה שמחתו יום
ה נ  צסללמ צו שמשסיעק מה שכל אדס כעיע השס בעמל׳ נמשל p ה

 יותר שיעשה כלי גסס במלה לו משפיעין צדק הוא אם אלא
 כעה״ב מרוכה שכרו דהיה וממשכה ובלבול מרקת כלי טונים מעשיי

 מעשיו אותו מאכילין שמא מלכו ידאג וגס סקכ״ס של שעשועי* וזהו
 כך חמימה עגלה וז:ן גמלו׳בעה״ב נקמת ממנו כעה״זוינקמו ‘הסוני

 אתי למאי א״כ המלרש מקשה והשתא סמיל נוראו כעכול׳ שלם יהי״
 לעי (לא ליופי תרוויהו רק לעצמו א' כל לרשיק צא אם שרה חיי שני

 וסירן אכרסס סיי שני נ׳ לא להסס חטא כלא חחויהו לרשינן לבאכרל
 שלא עכלו'זה למלריגת לכא והנה ששנותיהיכעוס״זוכעהיכע״ש*

 לעת כי ילטחו בימי עוס^ז תאוות לשכר מאול לחזק צדך עצמו להנאת
 רגיצ.מיפי צא אט עוה״ז מתאמת הגיף את ולשכר לסתגנר א׳׳א זקנתו

: ילטתו
ש1  למן יולע הנה כי תמימי״ שנות אמר ולא תמימי׳ ימי ל״ מלע ד

 ימי ״7 מדע וז״ש :סוסת אנשי נהם ויודע כסו שבירה
ת' לפניו רוח נחת שיהיה עבדן* נוונ׳ עיקר כי כתבתי כבר כי תמימי'  י
 • כנ״ל להטיב שרוצה הקביים של נמת וזהו שכר הרבס לו שישפיע

 לקבל ע״מ אברה״יעובד היה זכי מאול הרבה שכרך לך מגן אנכי וזש״ס
 לו שישפיעו שע״י כעמזתו חח נחת לעשו׳ היס אברה׳ ונ׳0 אצא ורם

ס' לפניו חת נחס זהו שכר הרנה השמי״ ק  יולע הפסוק פי׳ וזהו • י
 ימי ׳ אפי תמימי׳ ימי וז״ש יללוסו נימי ״7 לשס ״7 עצמו משבר שהצדיק
 עה״כ3 גלול שכר להס שיהי' תהיה לעול׳ ונחלתם תמימי׳ולמס הס יללות!

ק ת״ש(אברהם ״ האלם כווני עיקר מהו יס״ש לפניו רוח נתח ההו  ז
 בי ג תז״ל כע״ש יצלותו ימי הס ״ כימי לו א3 החכמ״ הוא זקנותו שעיקר

מי כי • ונו׳ האדמ ימים יושיע קיני'
 תפארת עטרת כ׳ כימים א3 זקן ואכרסם הפסוק ע״ז כמלרש ואי״

 ושרם ואברהם וירא בפ׳ צ׳ כבר הנס תמצא צלקה בלרך שיבה
 רק בימים בא זקן ואברהם אחרס orp ל ולמה כימי׳ באים זקינים

 ואברהם כ׳ וירא בל א״כ חורה בלא שרד אשה בלא השחי בגמרא אי׳
 כאן אגל תורה עם שחי א״כ אשתו עם שרד אברהם שהי׳ זקיכים ושרה
 ואח״כ אותה גרשה כבר הגר וגם אשה בלא שרד שהי׳ שרה מיסת לאתר

 להכיק שהלך ראי לחי באר מבא כא ויצחק רש״י כמ״ש אותה החזירה
ממילא אשה בלא שרד שאכרהס רק ס״ל א״כ שישאנה לאברהם כגר
 עם שרני הי׳ שאברהם הפסוק לנו מורה שמחה וכלא תורה כלא שרוי

 צלקה נסורת לו מהבא אשה בלא שרד שסי׳ אף שמחה ועם תורה
 מלה הוא וזה ימיו כל אברהם שעשה צלקה(משפט נגל הקב״ה לו שנק
 שלא הי' שלהם שתול אף לעניים הרבה צלקה ונסן הואיל מלה כנגד
 אשם שבלא אף אברהם p כצדקה אותם פרנס והוא פרנסה להם יהי'

 עמו עשה הקב״ה אפ״ס ושפתה חורה נצא ששרוי כטבע
 ג שמחה ועם חורה עם שמי וסי׳ צדקה

ח ז  נתר שהוא השורה הוא הפארח פטרת זה פסוק על שמביא ו
סחן תפארת עטרת שנאמר חורה  ושינה ק לויס לראשך סמננז

 שטחה(אמר וזו סניס הלרת סיא שיכה רש׳י נשם כמ״כ וי׳ שמחה הוא
 תורם כלא שתי אשה בלא השמי כסכע שמלקי אף תמצא צלקר בדרך
 ושמחם הורס עם ושרד צלקה לרך עמו עשה הקכ״ס רק שמחה ובלא

״• כנ׳יל בימים בא זקן כפסוק(אכרה• פי׳ וזהו

מ״ מאהשנס שרה חיי כמלרשהנ״לדהיו יאמר 1א סי ה פי מלעלי  נ׳
ך״ כה חמיסס שנוחס כך תמימי׳ שהם כשם תהי״ לעולם ונחלתם

ד לחטא ך׳ כבת ק׳ כס ליופי ז״ כנח  • ע״ש להיפך גרסא הביא משה ד
 סי״ צא מ״ס שקולם כ״ כמ״כ רק עונשין כת היא ככר ך״ כת הא ולכאורה

:ע׳ש־ שנה מאה על עונשין
 ל״ ישפוט לאברם שאמרה כמה חטאה ששרה כמלרש דעה יש הנה

כ א בזה שהארכתי לעיל ועיי' לשמים לין שמסרה ובינך כיני
לא



חייעזי
ח ללרוש מנל )5ל ' כבח 'p י r7 ו אמיען החגו^ tf שמשום לחסא ן n 

 סמימם שנותי׳ אץ א״כ אברהם קולה שמתה שנים ל׳ח משנותיה שפיחתו
 מלחמת לאחר לכבר לשמים לץ שמסרה נעה חסא: שלא לומר נוכל רק

 צינא כי א״כ אותו לנין ולא לו לא והמלך למלך לאברהם מנוהו אמלפל
 מלכי בין חילוק שיש p לשמים לין מיסר משוס בוה אין כארעא נא7

 חטאה לא א״כ ישראל למלכי שלינו וסנרנןשרה ישראל למלגי לול בית
 סמימ״ ‘שני̂ת א׳״כ כך בשביל שנוחי' פיתחו ולא לשמי' לעה שמסרה במה

' כבת ק׳ כת ללחש יכול והשתא  היכי למלרש לושה שהי״ וזה לחטא ן
שמי׳ לרשינן  א״כהי״גה בחק׳עחן״לחטאםאלכאורממסרהדןל

א  לא באמת וע״כ חמימם שנותי״ קי תמימס סהס כשה מפרש לכך ^נ
זה משוס משמתי' פיחתו לא א״כ אותו לרן לא למלך גזה כלל ססאת
 מיי שני ל והנה כלל חטאה שלא לחטא ך״ כבת ק״ בת לורש ושפיר

 הטלרמ לרש והכי אברה' סיי שני ימי כ' ובאברהם י ימי ל ולא שרה
 חיי ויהיו שנאמר סיי״ לעול״ ונחלת״ במעשיה שתמימס שרה זו קעימס

 של סנוס״ שחביב לך לומר באחרונה סרס סיי שני לומר צריך מה שרה
 חי• שני ימי ואלס לרש אברהם וגני ונעס״ב געוס״ז המקום לפני צליקי׳
 לעול ונחלת׳ חמי״ הי' שנאמני אברה׳ זש תמימה ימי ל' מלע ל אכרה׳

 בתור' וכתב״ צליקי' של שנות׳ הקב״ה שסבב אכרה׳ חיי שני ימי ו^לה סהי׳
רל לגבי לרש טן פכויס הרכה דש לעול׳ זמרה ימיה׳ נחלת שיהי׳ כלי  אנ
א?נו ונאברהס שלה מיי שני מסיים בשרה ועול שרם לגבי לרש בין

:מסיו®
ה נ  יה מייפרמ אשר הגכר אשרי פסוק על חכמה לרך בס״ מביא ה

 אם בגמרא אי׳ ונו' רע מימי לו צסשקיס מצמליגו ומתורתך
 עוון בלא יסוחן אין ני גמעשע יפשפש עליו באים שיסורין אלם רואה

 פקיד הקכ״ה אלא יולע או מלע ל ולא חטאתו אליו הולע אן כזוהר 'ואי
א בנפק הולע ובמה חעאו צנ״נ צהולעה ל:״י  עליו למטי לטץ עציו דנ
 א״ה מלה מגד לשצםאלס סקב^ה ומלת בחיונחא מהלר נלין דנא

 שעשה נעה יפשפש בממון יסורין הי* אם חטא במה ויבין יראה ביסודן
 חטא הrבא יכין בנופו ואס כצדקה או ומסן במשא או בממון כהיגן ־׳שצא

 כמעשהו צאיש תשצ׳ אחה ט התפל וצךל׳ וזש״ה אנר ובאיזה כגוכו שעשה
 ■ כנגד מלה אע׳ ל שפ׳-רע כמה הקב״ה שעשה כגמצ הססל שזוהו דהיינו

ת ס5שע ענירה איזה יפורי; פורענות לפי האלם ויבין מלה  שני שיש י
 אבקצ״ה כגון כהיתר לו שנעשה נעקביו ס7 שאלם מה א׳ עבירות גי ס

 לכרי׳ ובאונאת הלב סונת בלא ולהתפלל בברכות ללקלע שלא וליצנות
 ימצא מילשיפשפש גזה א״כ הדוג לוש ק בע^ יש בסי' וכמה לכ״ב וקללות

 שיהי^מלע צלעול וצדך עבירה שזהו יולע שאינו הי״ להסיג היסורין לפי
 בעקייו שלש מאמה ונחקורה לרכינו נתפשה וז״ש חקירה וזה'צריך צוהר

ת אמר וע״ז קל בחיפוש לי לכך כהיתר לו שנעשה בכך שלרכו  שה5נ
שצדן ונחקורה ע״ו לזהר יולע ואינו למל שלא הי״ סוג על אגל לרכינו
 אשר ויש נחשיבט לשוב היסורץ מועיל האיש לזה נמצא ולימול חקירה

 עליו שבאו אחר אפי׳ הענירוח לבו בזלון שעושה שיודע גיוו משליך^חר
 פנץ אל ומשלם נאמר ע״ז להשיב דצה ואינו ביסורין בועט יסורין

 וכמ״ש בעוה״ז שעשה מצהש קצת שכר לו נותן והקב״ס זלהאנילו
 צי׳ אוכח במאי מכיס ל יאהב אפר את ט כ״ בקלה בחיקנר בזוהר

 ושכמן צי״ אונת ולא צי״ שארי לאו ואי יאות יקבל אי וכסתרא ברחימו
א יעטל ויזיל ת  ג לנפשיה׳ ואד להם ואד שבלור פני' עזי ואינץ דעו

ה נ ה  מאן איס יסבני עקיגי עמן רע בימי אירא צמה אמר דהע״ה ו
 ולא ילע לצא חטאץ אינון בנץ למיל ממאן ילע ולא דלסיל

 יצה״ר איהו לא רע ימי אינזן ומאן רע מימי לחיל ואיהו נסו אשגת
 איטן לכל לאספאס רשו להו לאתייהב יליען ממין לי״ ואיס רע דאיקרי
 ללשין בסובין ממק ואילץ רע ימי אקרץ ואילץ אורחייהו דדסאבי

 אינק 3 צמלחל צי׳ לאיס רע בימי אירא צמה לול אמר וע״ז בעקבייהו
 איכון בעקביו ללש חטאי' עצ״אוחן הילועי׳ טמי' מקטרג שהשטן רע ימי
 על ועצבות פחל שמשלירן והוא לי׳ מרחמי וצא עצוהי שצסץ רע ימי

 ועצבות פתל שמחמת צלקס כפרט מצלה שוס לעשות צ0י ואינו האלם
 שמחגיר רע עינו לעצזד ואפי׳ אלם לשוס אוהב ואינו רע עינו געשה

 ונתן כמ״ש ואהבה שמחה שמא הקלושה היפך שהיא שחורה המרה מ3ע
 מצוא לעת אליך חסיל כל יחפלל זאת על לול וז״ש נפש זלאבזן רס צב צך
 בס' שהובא צליק ולא חסיל ואמי יגיעו צא אליו רטס מיס צשטף רק

רע שום לפשות כטבעו שאין נקרא שהצליק הרמנים בשם תלשה מנחה

י מסף שרה
 שישן בטבע שנולד נקיא וחסיל • בטבעו שהורגל מחמת בענירמז ומואס

 מחגירבכלכחו י״ת מהשם מוראו מגולל רק עבירוח לעשות האווח צו
 לשטף רק רע לעשוי שטבעו חסיל כל יחפלצ זאח פל לכך רע לעשו׳ שלא
 יחזיר עליו יחגברו שאס אליו יגיעו שלא הזלוני׳ המיס הס רבים מ^ס

 לול אמר לכך רע לעשות שלא שטבעו בצליק משא״כ רע לעשות למנעו
 תמיל שנתגבר רק רע לעש.׳ טבעו מלע ט׳ ט אני חסיל כי נפט סמרה
 • עליו ישלטו ו רע לימי נמסר יהא שלא מתיירא לכך טוב לעשוה כאיי

ש1  בפרט רע ימי יפלסנן ואז יסביני עקבי עון רע טמי אירא למה ר
 וזש״ה הואיעתסכנהושולטיןימירעג אז במלחמה כשהלך

 עצמו שיבמור הנ״ל כס׳ ונ׳ רע לכר סכל ונשמרת למלחמה תצא ט
 יקטרנ. שלא רע של ליבור לכיימ רע לבר וזיע רע שנקרא מקמחגיצה״־ר

 בעקב שלשין עטרו׳ מחמת (הוא רע ימי עליה׳ צליקי״ששולטץ יש א״כ
 עליה׳ שבאו אחר רק עליה׳ חשובה עושץ אין לכך להסכטחר ונעשה
 מעשיה״ ומפשפשץ חטאתו אליו הודע או אמר אזמרגישיןשהקב״ה יסורין
 רע ימי שליטת רק שלהם שאינו בחייה׳ייסיס יש א'כ חשובה מיל ועושי׳

 שלא שלהם הכל שחיו הימי׳ וכל כעקביהזן לשו נלולי׳ישלא צליקי׳ יש רק
 להם עושה שהקב״ה הוא וזה ביסירי׳ ימיהם כל ואפ׳׳ה רע עליה׳יעי שלט!

 מסורי׳ רוצה אינו א׳ צדיק צליקי׳ ב׳׳מיני ויש כעה״ב כפל שכרם שיהיה
 ג״כסז^בא עוה״ז בשכר ■״5שרו מחמת רק צאהןולאשכרן כע״שבננל

 עליה״ימי ועי״זשולטין להםסעושטשאינןמלקזקי^במהשזטןבעקב
 המלך לפני כשר בעה״ז להיות רוצה שהוא שרה בשם מכינה הצליק וזה רע

 על רע ימי שולט^עליה׳ והי׳׳ בעקב שלשין במה נזהר שלא מחמת א׳׳כ
 גבי בגמרא לאי' פרס חיי ימי כיזב לכךלא תשובה ועשה יסורק שק״בל
 שהם הס יחים ואריכת האריכו לא שנים האריכו ימים יושיע של זקיני׳
 שהים ימי 5כנ* שרה ״־ מבחי שהוא בצליק כתל לא לכך יסירין כלי מוני׳

 רע ימי שולסין בעקב שלש בצלי^ יכאמח הצלק של סימי״הס שכל משמע
 מט לכך הזה הצדיק שנות במורה כ׳ מאי ולענין :שנים רק כ׳ לא צכך
 ימים קצת שהי׳ ימים ולא סנותס דיקא תמימי שכוחם כך תמימי׳־ סהס
 הי' שוב תשונה ועשה יסודן שקיבל רקאחר רע ימי עליהם שולטין שהיו

' כבת ק׳ בס שדורש מה דהיינו תמימי׳ שנותיי הוה א'כ נז:ר ימיו כל  ן
קבל שכבר עונש לקבל שונ^חטא עליו נשאר לא ימיו שבסוף לחטא

:יסורין
א11 ת ש  לפני שחטג ואמר כ׳ למה שרה חיי שני המלדש פריך י

 מראה שהתורה ובע״יהב בעוה״ז צליק של שנותס הקב״ה
 חימא ולא בעוס״ז גס שכר לו ליחן ערוצה נזה יצליק מיירי זה שפסיק לט

 מורס לכך שילחנו׳ לשתי לזכית חצה שהוא מי הקביה לפני חטב שאינו
 הוא אם וגע״הב בעה״ז חייוח מיני ©:י דהייינו שרה חיי שני הפסיק לנו

 כנמרא כמ״ש לפניהקב״ה יכיההוא בשקב ד©שיכ בצלקו(אינו עומל
לך לך בזוהר וכמ״ש כיהיולהסגסעור׳׳ז ׳ לצדיקי נאה אץ ט

 מאן לכל מאול הרבה שניך לך מגן אנני אברס חירא אל לפ״ה בס׳ת
 בעלמא אחסנחא יריחת לאחסן זט עלמא בהאי באורייתא לאשחדל

 לאפרסמונא נהרין י״ב מאין יש היא יש לאהבי להנחיל שנאמר לאחי
ש^  כו׳ דעלמא טיבו ומכל מעוחרא עלמא בהא* אמלא ואוצרותיה״ ל

 מהטרא הוא לא בעלמא וטיבו לעיחרא אף to כזוהר ומפרש ע׳׳ש
 ועביל באורייתא מסיק אי לקדושה שמאלאמסמרא אי׳ רק לשמאלא

• ע״ש סבין מובק
r u m מבחי״ הפסיק לנו .הורה אברה' חיי שני ימי ואלה בפסוק 

 וז״ש בעקב לש לא ימיו יכל עוה״ז בעסק רוצה שאינו הצדיק
 אברה׳שלא סמע היה שדשיןבעקב אברס׳אפי׳מה שמע אשר עקב באברה
 זה סמימי׳ ימי ״7 יודע וז״ש י יסורין לו שהיה מצינו ואפ״ה לעבור

 שכלהימי׳הס בימי׳ בא זקן ואברה״ שלוכמ׳״ש הימי'הי׳ שכל אברהם
 מכנים היה ולכך כלל עצבות היי ולא רע ימי עליו שולט הי׳ שלא שלו

 לחורה ומקרבן לבריות אח אוהב והי׳ רחמי' בעל שהי׳ טוחר אורחי'
 ביוחר עה״ב חערג לו כפל שהש״י הוא נסיונו' ני׳ יסורין לו שהי׳ מה רק

 שכאמרהי׳חמים סכלהימיישלו זהאברה' וז״שיולעל׳ימיחמימי׳
 קציר ביום נחלה כיוס נחלה׳ שנקרא ונחלחסלעול׳חהיההסליסורין

 א״כלמההי״באונאכרה' חולה ליד שמביא יסוריי שהיאפי׳ בישעי״
 מיי שני ימי ואלה המלרש וזהושמסיי' לע״הב הוא לעול'תהי״ ומפרש
 נחלת שיהי׳ כלי בתור׳ וכחבס צדקי׳ של שנוח׳ הקב״ה שחבב אכרה׳

דן הס יפיס׳ מ  שכרו שיכפול כלי לעול' זכורה שלהם ימים ימיה׳ של י
הרבה ג בעה״גכנ״לוהבן



י ז נ שרה חי*יג
ה ב ל ל1אמר.לאליע ’ שאברשס זו כפ« צלקלק יב ה  השמים להי5 ר

 לי לכר ואשר מוללתי ומארץ אכי מבית לקחני אשר
 אמרהקב״הלךלךמארצך לך לך ונש' וגר

 ■ואח׳כמכיחאניך וממיללתך ברישא שס וכ' אביך ומבית ׳זממוללחך
 וממוללתי מארצי נפיע א♦ כל אנורג״ה לא למה זעוי להיר^ כאן1

 מאור מוללתי ומארץ מחרן אבי מבית ̂ פי' רש״• ועול ‘ לן*־ לך הפ״ כמו
 מאור אתם נאויצאו פ׳ בסיף שכךל pf/71p ׳ הי כשלים אור הא כשלים
 נשלים סרן'לאור הקלים וכאן חרן על ויבאו כנען ארצש ללכת כשלים

 רש״י ועול ממיללחך ומהו אביך מבית מסו שם רש״י שיי צא למה ועול
 לו אמר כך אלא ובא^לחרן אביו עם משם י.צאו כבר והלא מארצך הקשה

̂י מתרן מאי אביו מב״ת וצא עול החרחק  על הקשה כי מארצך על רש
ן מבנתאבין מאדצרומתי־ץעל

ה נ  צרייך הי׳ אמאי כשלי׳ מאור נפץא לסא זו קושיא מקשה כזוהר ה
׳ ■ • הג״ל כפירש.?י כשד״ אור שהוא וממולדתך מארצך לן לו לומר

 ילע מאאוהוי5רוחאךןמ לאברהם יהיב קב׳ס ל:א למלתא עיקרא אלא
 סימרי לכל עלמא כל אשחיל מיןי׳ א״י שהוא לאמצעיחא ;קולא לההוא

 אבל כל.בה תחסר לא שא״י סארצות מכל מעולה שא״י והבין ילע א'כ
 שיש לא אס הארצו׳ בכל גלול לבר ואין בזה שאין' מה בזה יש הארצות בכל

 י משא״כ זה לבר זו ובארן זה לבר זו בארן הארצו׳ לכל מא״י שהולך רצועה
 כנען’תזארצה5•ל̂. כ״לי׳ מאור אייהס נסע לכך בה כל יחסר שלא א״י
 וילע הארצות כל של ממונה כל אברהם וילע היין ועיל מפורש זוב שב המי
פזן מיני' א״י על לשרי חילא להא  הארצות כל של וממנין חילן שאר כל נ
 קב״ה לתמא רון א״י על וממנה ח־לא הוא מאן להשיג יכול ש!א רק

 לך לן לי' ואמר עלי׳ אתגלי מיל לילי׳ ותיאלבחא לאברהם אתערותא
 ולא תשווה לא ארצך על7 וממנא סשרא מה־יא מארצך למנלעלך

 של כב כ1 כמזל שהי'״ הלילה וממולדתך א״י לעל חילא לסהוא מלמה
 א״י של חילא של במזל שאש ותדע משם לך ארעץ שאר על לממנא סערא
 כיכבא רוס7 לו אמר שהקב׳׳ה במלרש כמ״ש המזלית מכל למעלה שהוא
 אבין מבית צא אמר לרך אביך כבית ושורש הצלחה לך שיש תאמר ואם
 לאתער מאן כל פוליפנא מכאן בזוהר כ׳ ולעיל ־ ביאור בתוספ׳ ע״כ

 אל. ל ויאמר מיל כנען ארצה ללכת ל7 לכיון לי׳ ססייעין לאתזכאה
 שהבין כנען ארצה ללכ׳ אברהם נתעורר בראשונה א״כ לךילך אברהם
 ־ הקב״ס לו ואמר cצמעל נתעורר ובזה הארצו' ככל מעולל שהוא נתכמסו

̂ק  עליו נגלה כנען ארצה ללכת כשלי׳ מאור והלך למט* שנגןעורר פש
 נפקיך ומיני׳ ממלס תקיף הוא א״י של ענאה חילא גס כי ה^ןזיה^אמרלו

 פך לא״י מח״ל למטה והלכת הואיל מארצך וז״ש העול' כל של ממנין כל
 לחילא ותשיג ממנו תלך מארצך של הממונה להיינו מארצך תלך למעלה

 של וכוכב במזל שהי׳ שלן מהוללה גה ך“ממ־לל גם ואמר א״י על הממונה
 אביך ומבית חוליל ושם מלאה חילא תחת ותהי׳ משה תלך לארן קוצה
 ׳ .אלא מארצך על שפירש״י וזהי א*יך מבית והצלחה שורש שוס לך■ יהי' שלא
 .מאור הלכת שכיר למעה סרחקת כמו דהיינו עול הת״חק לו אמר נך

 .אתשיל ומיני׳ מכולה מעולה שהוא שהבנת מש?ס כנען ארצה ללכת כשלים
 מחילא כח מקבל שהוא לילי׳ ממנא למעלה עול תתיחק כך עלמא נל

̂יי על שהוא  הארצית על הממוני׳ נשפעיהיכל שממנה עליונה ארץ שהוא א
 וזהו למט: אברהם נתעורר שכיר ממה למעלה הלבר נתעורר זנזה

 ן בענ למעלה עול התרחק לך ארצך של התעוררת מזה מארצך
 אביך חבית זו חכמה לך שהי׳ מה שלך כ:ולזה ממולדתך ינם הממוני׳

 ושס הקדושה השליעה האמונה היא אראך אשי הארץ אל y ת מהכל
 בלנרי ר5הזוי הקישיות כל רש״י ן תיר א״כ ג׳ ואעדך הברכית כל חקבל
ם:פ לכל וכיוון קוצר  הזוהר כפי׳ אביך וממוללסךומבית מארצך ׳של ז
 ̂ ששם מחק הוא אבי מנית לקחני אשר פיר ש רש׳״י פ אברים גבי אבל
̂ך הקב״ה ציוה;ל הי׳  אברהם רק לקחני אשר שאמר יז:ו לא״י משם שי

 אליעזר יאמר ולא ליצחק אשה ליקת ך י לי עליו שגזר כמס לאליעזר הראה
 להטריח למה א״כ זי'וגיס מזיוג החי^ה חז״ל כמ׳ש מקב״ה סוא זיווג הלא

 תלוי שהכל אברהם לו אמר לכך ממילא יבא השמי׳ מן אס הזייג לבקש
 אבי לקחני«דית הקביה אשר זכיתי שלמה ראי׳ והא למטה בהתעוררה

 לחי מול מארן ללכת להתעורר התחלתי בעצמי שאני מה מיללתי מביס זהו
 שהקב״ה חרן הוא אבי מביס לקחני שהקי״ה זכיתי בזה כשלי׳ אור מאי

ן .היטב והבן הארן!גו׳ אל וגו' לו לך אמר

יוסף
 ה״כחי׳בשס יש כנה שונאיו שער דאת זרע ויירש לאלפי־'רבבה היי ’ את

 בו׳3ומאו׳ואלע־;-ור ועשירי׳ שצמלוישה׳בחי׳מססריתיליח קוצו הוי״עס
 ב״ה השם של ביול cp ישראל ושורש יוד של ורגבו׳נקיצו אלפי׳ביו״ל וא״כ
 בשיירהשאפי׳ גחבטלה ,שלא‘ יול יהי,דס־עצסם ישראל נקראו כן שעל

 שבקטנות קטנה מנקהה יול אוק- נחבמל לא כמהקלקיס על אותה תשבר
 כשמניחהקלמיסעל חלכראשונה; באהנקילס שבתורה וגסכלאותיו׳

 רבבה מל הוא לאלפי היי יול^׳וז^ והיא נקןלה תחלה נרשם לכסוצ ׳הנייר
. ;וגו׳; ר זרע ויירש ואמר' יול פל קיצז הוא

ה נ אויביו שער את דבר ויירש כאברהם הברכה זה גאמר נבר ח
 :ו״ש51ותללו^:1מב^שתחיו3כי.אוי משינא גרע ויב6 והכס

 רק רע ל,א ב1ט לא עושה ססונא-אינו רעמ^אבל מנקש אויב ו־הואלא
 ניכת על זי ברכה נוסף וא״כשפיר מצי־חו אתהאלס מורתלהציל שאינו

 שער ואמר שונאיו שער אע׳ הי־ס־ף אויביווכאן שער נאמר אבראם
 שם על צמת אותיות ך ב:יפ ^נקיאו וישראל צילוע ח:יץ נקיא יפה1להק

 מלנלטה ס:/למ׳ מן עולה שצמת כמי הקלמיני׳ כמ״ש משיח קרן צמיחת
̂׳ס ישראל יעלו כן למעלה  לישראל נשאר א״כ דבוקביטן רקכשיןח
 השמים מן נתס והשפ תורה הוא למיס ישראל וקוא,,ויצמא אותית

 כמץ מ״ן ומחחן:נאר צמח נעשה צ״מ איתיות עם החי׳׳ת כשמחקבר אבל
 שער שנקרא ההי״ת הוא שער את זרעך ויירש וז״ש רוח חלפנו אשר

 אצל ונעשה מ׳ץ אותיח וישארו חמן הס משונאים הח׳ שינטל שונאיו
• והבן ישראל ישראל.צמק^ולצמת-מהרסישיעת

ת ' ו ד ל ו ז ו
s '

ה ל א  ’חקהצמםיטראלנןקבי1̂י1מנואללזומדז יצחקהנה חולדות ו
^׳7 משט׳• נמצא אשרך לשרה בן והנה כמ״ש לוי סי* לא מ

 מו שס את ויקרא ־ לזקיניו בן, לאכיהם שרה ותלד שכ׳ אחר רק להוליד
 שהוא' אף •; יצח חוללת ואלס יז״ש מסט׳ללכורא סוס והלאה משם לו המלל

ע״י יצתק הולילאת א״כאברהם אביהם כן שסז• רק לניקבי׳ מסט׳ י
ז ליצחק הוללה יש אברהה

י ה י  המסובל הצדיק נשמת ע״י והשמחה השחוק שכל הנשמה זהו יצחק ו
 היורדת הנשמה היא כנה ארבעים ק בעוה״ז ומע״ט חירה »
׳7 בתיך ומשח!של ויורדת האצילות מעולם אלוה חלק שהוא עלק מפולס

_____ ____ ^11___1,1. ^1 , I . II .

בחואל בת םפסוק ואמר מרבק
 : ג־־ף לבכ* זכר כערך והנשמה לאשה לו מרמת מלא ף ה«ארג
ר ת ^ י  משמה הפלות •שכל הגלף הוא אשתו הלסמ^נכח סיא יצחק ו

 לה ולא נכמזדגוףויעהרלו והוא הגיףמתאומזמ לע״ר מא
 ̂ האל בלוח1כ״ ̂ מלחמה יצרי!םעיש״ם השני הוא1בקייכה רב־יר ויהריצצו

 ׳ זה מ״כלמצז .ותאמר הקכ״סעוזרו אלמלא מתנכר;;צה״י.,׳ יוה :ל5ו
ב יבמה חמה המל אם כעיה^ז. באשי ישמה ל

ש'־הקולםבאה מהצכס כמו בעיה״ז ^^;ד^^^^<ופ^^
למלך לפנמ עמלתי : '7 חי אליהו שאמך ס׳יבי^

SVlT&’jW?® ת . הצדק א חי אנ  רם:תהב־לוח$פש:ת1אולרה מ
ז מלחמה ‘ ׳ .

ר ] [ א; מי^^ העיקר בבטנך גייס ם:י<7 לה ף  בא הוא •‘חגכוהו
 החסר ישעיס וכ:ין ״עו?‘ וןק׳׳^^ל׳יולסן הבשן ממילוי

 יצרים ישני יפילו ומשז מעים ,כני האלנזלקיש שצהיד יפרלו וטמעיך
 ר ש:א רוכן חטאת לפתח זקן שנקרא יצה״ר הוא ויכיפצול־צעיר

ג ילט א ה וצעיר הוולדו
א צ י ו מאיז^לגלח^זתדם אייצה׳*ר4וגי'דקראו^^מ.ק^ה ראשון ו

:ומלש איןהקי״ס ךעו&,כי, ומחשבות י :ש לנרי רעה :
 שעו ןראו9 לרך העבירה נמע;,וןעטם־דו״ו ש עד מהאדס הולך אינו לרך
 יעקב שמו ויקרא ק אחרי שלא ^״מ1א’הו^ אחיו יצא כו ואחרי עסי

 טוכותכי במסשלוח לו שזי צ״ט ה סוא ׳זס ותרגום.ויעקבניזארג׳לי
 היולהצא כי יעקב רמז הוא -וזם <־ למעש: הק:״ה-.מצרף'^זש:הט־כה

ק פירש״י עשי כעקב אוחזת וילו התור" רמזה עקכ-עול מעש:ה׳ןז:(ז׳ . פי



חודרות
w fte מז על לגמירמלכחו מספיק  עכ״ל טמנו (נעלה שבאמעו
 ונופל יעקב שבא על מלפוסז ינמ:ר לא לעשו למשמע להבין p לכאורה

pרק פלוס מעשו נפלו לא לא״י באו כסהראל הלא י קא 3מ איזה על ״ 
מלמחו סלאיגמור סלשק מהו המשילו ימוע כממאדזעל א״י מלט מז'

 לוה היום כל רקעלאלן>הח«שי שלאננזר וגמד גמר ככר הלא
 סקע׳ב מבואר עכר נראה אלא שיצאו מה הששי מאלן> יצאו ונעומתינו

 שהם יעקי של הה שניסאלו עק״ב א״כ שני ביח נמרב הודיעי מאלף שנה
גורמיה היו העוונות רק המסישי אלף על רק נגזר ולא הרביעי עאלף
 שהוא עסו נעק״ב אוחזת יעקב של ויפ הפסוק ׳ הע וזהו שני׳ עקב שקלם

 עקב שמו ^־או סם ובאמת הזמן קוד' שנו* עק״ב שנשל עשו על מתרעם
«' עק״ב שיש עקב י' שם על יעקב שמו קראו סקב״ה רק זה תם על  תי

 שלה יולעיצילאיש איש עשו ויהי . יקבצההונס ויעקב הלברוח בעשרת
 במזח ואיגו שסואנשלה כמי ב*ס בופת שאיט סלה איש שהוא מי להייכו

 אוהלים יושב הם א^ דעקב מ16 7^י היצה״ר טס לאיש הפגעי׳ מכל
 סמפרשי׳מגפפקלאהג’וכמושלימי כמושהזאבאהליי נמותבקניס

»וסוכסוהקהיעב

 פעים ש«ו3הוא העיקרשעגוליהאל יצחק* מזללת אלה יאמר 1א
רט' כ׳ ולנס נשמח׳ ל׳ את פנלו מו פנאי׳ אומת שפ״ח שיש ה

אי על סיס״ שופע ימשס העציק מעול^  צריו האל ט והנא געסלסו ה
מ לופך ^ במאה ולעק איבריו רע' מו אין (א״כ סמ״ח גי' והוא יום נ

ת על רק שורס השמח׳ מי ט׳ י ^ חוללת שאמר(אצה ומז הזט׳ אינ צ  י
 שהוא איבריו הרמ^ת שמנה שסיים ‘אנרס ק הוא ׳והשחוק השמת׳ שמא

ט׳ איברי׳ רמ״ח לע״י יצסק את אבלה'מליל אן אבלם׳ ני׳  מציל מ
הזה למינבענל׳ מפה האל אם ועיקר עליו הצחזקוהשמח׳

ק ממרא כמין עוס״נ תענוג בנוף עולמ  אמרי מהללי מסמרי הוי ט מ
 בטיולסיימשישעתעמגשלדנעה״זעולסחייסבמפווז״מ תראה עילטד

 הנובעומא כמעיין הענמה הסנת זז אר5 הנה ראי לחי נבאר יצי!ק וישב
 באר ולש העזה״ב שלומתו סשע נתיק מולנו זכה עוס״נויצסק תענוג
 » הנ״ן יננן מלש עולמו נעייז תראה ראי לסי השיג התענוג לסיינו

תןלווג בברס׳יצחקליעקב השתול מ״ש  » 1ראסדיחבניוגו׳וי
ל הססיל מכאן הא לך יחן אמר לא אעאי המפרשי׳ והקשו  * הכי

^ ד בר־ ליצחק בגי ריח ראה מפסוק התתיל להכרש׳ נראה ולי ע לי
א ריס גחיין שתרא בני טח ראה ואמר בחייו עולמו לראות שיזכה  ה

התור׳ ה:גת שהוא ריח כמו הוא בעוה״ו סמשינהאלס עס״ב תעניג
 שישפטיגרסלו ריח נחנו הלובאיי הפסוק על בזוהר כמ״ש ריח שנק־א

 עצ נוסף עול לן וימן אמי שפיר א״כ סתור׳ הוא צייע שזנה וי'5ול7ם
• נרכהיאשןכ׳והק

שאנרסילא אנרהפ ק יצחק מוללזת ואלה יאמר ^  היהפימהר
חי' אברה׳ הי* עקמם העקילי^שקוו׳ על נשלם צבל חסל נ

 אברהם ויאמר זוש בגנזלל ונכלל נשלם אז סעקיל״ אמר רק גבורות גלא
 היי לא העקמי רומזשקולי פסוא י שלים וסשט שצום לא שראשון אברה׳

 כתב הקריאו׳ שבכל האלשין ל : שלים היי המקילה פליס.ואתר
 גלול נחשק עוסק שהי* מחמת אביה׳ אברהי נ׳ אמלוכאן פעם אגרה׳

 שאן שלים אברה'שני לש ׳ שנית פעם שקראו על הספיק'קריא״ 6ל
 ונכללנגנוררלכןל ותהעקיל5געשספלימומ«וממססי*תשויבפ

:נשלם שני בפע׳ למחת. אברה' פעמי״ נ׳י
ו ה ז בי מצלה לסייס יצחק תזללו׳ ואלס שאמר ו ג ח' גנו  ל

 אנרה׳אנרהימליל תיש אביה׳ פעמי״ ב״ כשקרא נשלה אברה
ן אתיצסקההייע י רווו אברכי נ מ בנ ר קו ס״שהוצייאסיצמק אונ

1וגפ 1
ו ה  סספעולסוהוללספליצסקמאק יצחק סוללת ואלה שערמו מ

ס  למסז לחות שלא עולם בנק הם שהננ^ לשון.בנץ בן אני
 שהואונמר אברה׳ שנענןלנבגה יצחק עיי וא״כ יצרה לשנת רק נראה

 אברה׳ בן יצחק של עיי (סצסרש״יפי״ נחסל גכלל שגבורה בשליעוס
צין  שרה נתעברה מאטעלו ^זמר אתיצחקשלא הוליד אברה׳ לכתוב הו

 ב״פ ל ולמס יצחק אס הוליד אברה* יצחק סוליס ואלס צינ א״נ קשה
 ל ימינך, נכס חנאלרי ימינד כ' נכסביס לאי' לט לומר מראה אברל

( מנ רי ע צ )^ ^נ ע ת ^ ^ ע ש ^ כ ףגי סו (?פקקקסקקהזא ((

יא יוסף
 פעם כ' סוי אי כאן ניכ א״נ כחוליה הס ומז: שמה עיב שגי ע״י באמצע

 םה9ש יצחק פעמי׳ מג׳ אברה׳ שהוא מוסל על הזימחגבר אברה׳ א׳
 n וכעגין באמצע שהוא אעס״י החסד פיחגבי• אכרה׳ ׳׳פ3 כ׳ לכן ומזה

 לעס גלולה אמי ר׳ אמר ל׳ לעות אל ללכי ברכו׳ בגמרא מאמר בארתי
 שנאמרפעלסל שמוח ב׳ בין ב׳ישמותא^רבלולמקלששנתן בץ שנתנה
 ב׳ בין שנתנה נקמה לה נלו מעסה אצא אלא רב לה מתקיף ׳7 מקדש

 לאמר וביינו היא גלולה מיסת למלחי׳ אק איל ל׳ נקמות אל אותיות
 ע״כ לרעה וא׳ לפובה אחת למה נקמות כתי נקמו׳ ׳7 נקעו׳ אל עולא

 היא נגלולס ה״'נ לצמא נקמה גזולה מעתה אצא פריך מאי ללקלק יש
׳• וצסהלאמישמלעהומקלש

 להענין ונראה לכאן לומיא סוא מה עולא לאמי והיינו מאי ר1ו
 גלולה נקרא ללק היסל החסשמ(׳י כחי׳ מא גלולה ללשון סוא

 ועולה מחצמצס גבורה הוא אס אבל כורם למסה וטחפשע גלו^ שמא
 אמצעי קל שהוא אעפ״י לעת לסיינו לעה גלולה כאן יאמר ולפ״ז למעלה
 רחטם של מוס ש ב' בין ונחנה הואיל הגבורה החפלעל מהגבר אפ״ה

 למקלש שאי׳ החסד מלח בו סהיימיגכר גלוצס צעזן שייך סקלש ונס
 לינא חחערין מינה עלאה שה' אעפ״י שניההי״ן ננל הס ושני ראשון

 ב* בין שנכנה ל0סח בה מתנכר אפ״ה מהגבומת יונקת היא התאה
 גלול׳ לשון שייך היאך נקמה מעתה אלא שפיר פריך א״כ רחמי׳ של שמוה

 אחת במי׳ ל כה יש לנקמה סייצו איזלפלחי׳ ומשני גבורה שהיא נקמה גבי
 בעצמל נמחק נקמה שהעושה ואמת בטנאיו נקעה שעושה גיורה היא

 למלתי׳ וז״ש חסלי׳ ביה ליניס השך שנמחק שככה המ^ך חמס כמו הרוגז
 מולא דאמר היינו ת״ש בעצמו שנמחק היא גלולה המקנא צעצמוח נהיעו

 (לסזיה בשונא! שעושה צרעה דהיינו לרעה וא׳ למובה אי נק?ות נ׳
פנמסקבעצעווהקזאת־י

שז ר מי ל אברה' יצחקק חוללת ואלה צ  סכם ויזצל ליק5 אבי יגיל לגי
 ישחת חכה וילל שהצליקנוצל בזמן גילה אסר נינה בן המס

 שהוא בתורה יגע בן לו שיש חי שכל אזמר אתה מניין אמר לוי רי נו
 שמעק ר• אני גם לני ישמח לבך חכם אם בני ס״ל רחסיס עליו מתמלא

p מתמלא הקב״ה שאט׳ מניין נ״ו של אביו לב אצא לי אין אומר מנסיא 
 גילה אחר גילה אני גס לבי ישמח תיל בחורה שיגע בשעה עליו רחמי״

 הפסוק המלרש הביא עניין לאיזה ללקלק יש ע״כ קצליק צליק שהוא בזמן
 אב כל הצא רחמים מתמלא שהוא מאי ועול ח לפי ׳ וגו׳ יגיל טל

• מסוס כולה והוא כשור״ יגע אינו אס אפי׳ בנו על מרח׳
 לומר זאק1ה אברה׳ בן יצחק הכ׳ שכתוב ע^י פי׳ רש״י להנה זנרארי,

 מאבימלך אוטרי׳ הלור ליצני שהיו לט יצחק את הוליד אבלה׳
 הימנה נתעברה ולא אברסס עם שהתה שנים נעה שהרי שיה גחעברס
 והעילרהנל לאכרהס ליעה יצחק של פניי קנ״הציקלםריי מהעשה

 ישראל בני לנו תורה כתבה מאי לענין י״ל עייש יצחק את הוליד אבי־ה׳
 כני מאעיניס ישראל הלא יצסק אח הוליד סאנלס׳ העילו סדור סלצגי

: יצחק אח הוציל אברה׳ שמלאי מאמיני*
עדן  יצחק את ין!טהגמל3 גלול משתה ועשה אגרהי פרסום אמאי ק וו

 יעצה לא ואיש ־ וצו' לך פסל למשה יקב״ה שאמר מציגו חלא
 אין הרע עין בז ס^סה וקהצוח בקולות שהיו ע״י סראשוכו׳ פירס״י עמך

לשרה ’וצ׳ צאברה' לק נולד שיצחק מה גלול נס א״כ מצניעות יפס לך
 שהקב״ה סרע עין ביצחק ישלוס שלא ולול צפיסלס מתיירא הי׳ לא היאך

 שם על יצחק שס גס שנמס בלוחות ס״סיה יהי* שלא למשה הזהיר בעצמו
 לא ולמה גלול פרסום הוא לאברה׳ ק* לטלה ס׳ לשרה א׳ נמיוגוח יול

 טרחעליעין ק .אוחו קיא פיעקב למסף הרערקלמצינו לעק חשש
 ברכם אפרים י מנסה כשברך ואף הרע מין בזרעו ישליע שלא טרשיי
 שלא שנית פעה ביך צמה ס' בהסיוהגה שולמה הרע עין שאין נלגי'
גי׳ סלו הבני׳ ברך נכר הא ע״ה נזרעו יפלוט  ללרך כוון שרש״י ונראה ני
 ואינן ממנו מרחיס הקליפות פל הברית ששומר ט שכל אי׳ הנה אחרת
 רעם נקראי׳ שהם הקליפות נא,מצל הרע עין והנה נו להםחכל 'סלים

ט פמ״ש רע נסרא כבר'מ שימר שאינו ומי :וגו׳ רע ער וי
 קרי לילי ׳ויבא ביום יהרהר שלא מכללנררעואחז״ל ונשמרת

 שנבראו הקליפו׳ שהם רע עק עליו שולט לכך בלילה
 לא יעקב והכה ומעשיו האל׳ על רעה בעין מסתכלין והם קרי מטטס

ן י  צדק כברנעשס שיוסף משוס עץרוסף שיהייייזלי שנטיי צקאר נ
* א! ממנט ו



גמי
 n נמזריג? ימיו 5נ סיהי׳ כרכו לכך בריחו ושמר פומיפרע מעגץ
 ממש זרעו כיינו מרעו ישלזס ש̂ל עין עולי רש*י וז*ש כריחו כומר סיהי*
 מט לבניו גס נרך לכך לבמלס יהי׳ שלא בזרעו פגס ימיו כל יהי׳ שלא

 ואגיסס סו^יל הברית שומרי שיהיו לרע עק בסס ישלשו שלא הברכה
 יצחק על ‘לאברה הש״י וסבעיח בג̂י ירשו אכלת מעשה ט הבריח שמר
ס לכך הבריח שומר ימיו כל שיהי׳ יצמק אח אקי' כריח ואת  לומר נו

 עם ו,״א פצמו כפני ̂עשו7שיןןל «7כ אשה 7עי יצחק נשא לא ז: שמשיס
 חאומי נולד לכך עצמו בפני עשו את 7שיול נריח כפגם להוי משום יעקב

 כסלר אס״כ שנסתלק רק זריעה בשעח לבשלה הזרע אין נמצא יעקב עס
 אבר.̂י פרסם לכך הרע עין משלישת אברהם נתיירא לא לפ״ז החאומיה

 שמת נקרא וזה בהצנע א' נחי׳ שמחית מיני ב׳ יש והגס גלול משתה ועשה
 רק השמחה לכל מגלה שהוא גילה נקרא וזה בפרסום שמח' הוא ב' ונחי'

מההגצות מתיירא אינו צליק שנקרא עי אגל כ;״ל ע״ה תשש ש־׳ש
:מ״ל

^ ז''  הנס העול* לכל שנתגלה אכרה* בן יצחק חוללת ואלה המלרש ו
 לך אין אמר קב״ה הלא להמלרש וקשה אביו כלמות הי' (למומו

 אבי שהוא אברה׳ הוא צליק אבי יגיל גיל אמר לכך כנ״ל מצניעות יפה
̂ו גלה לכך בריחו ימיו כל ששמר יצחק של אניו צדק  מגלם היי שמסתו היי
 ט סמוס בזוהר מ״ש עיה״ר מפני מתיירא ואינו לאחרים יגיל וזהו לכל

 הכי אף נש נכ7 עלי׳ לאגנא איהו מגן מה קלישא ברית לא ל׳ ומגן מש9
ס  דעיל בנממא נזקא ליח צי׳ לנשר ומאן נש נר7 עלי׳ מנן קלישא גיי

 הצדקי' שיצחקו יצחק סזליח כ'ואלה מ׳יה ובזוהר • נהלי׳ למקרב
 השחוק אס מוליל היא לגופא ורם אב שנקרא הנשמה הוא אברכי לע״ל

 לעלמא לרונא אמר שס והנה יצחק אש הוליל וו:( נעולה והשממה הזה
 לטם לאתנמר שב חמרא ולמשתי ברא חורא וההוא צוימן סעולת יהי׳

 לשובע לחמיכם ואכלתם כמ״ש למושל להחזירם צישראל הקב״ה מפתה
 הצליקים אגל טסלהו להו קשיא תשכעל(לא וצא ואנלתם כ׳ מקלצות
 קיימי״ שטה* שיהיו בנוף הנשמה וישמח גלולה השגה להשיג ללהק כסופא
 פ״ש לצליקים הגנוז השוב וזהו השכינה מדו ויהגו מראם את וישיגו וילעו
 ‘וסב ויץ ושור לויתן כשמחת עגולה הוא האחל שמחות מיני ב' יש א״כ

 יגיל גיל אומר חה בוראם ידעת השמת חשקת והוא כלב פגיעימ ממסת
 חכמים שאינ\ לעלמא רובא של הוא זה ויין לויתן של מגולה שממת להיינו

 זההואצדקשלבחי׳צליקי׳ וזהואג^יר״ת׳אניצת׳נשר״יין רקצליקי׳
 : גשמיות לסעולה מצפים רק העו^ בזה חכמה השיגו שלא פפעס שאינם

 רק ישמחו סס הגלולה בהשגתם חכמה שמזלילין הס חכם זיולל אבל
 בקבים מ שמח אועיו וזה באכילה ולא בך ונשמתה ננילס כמ״ש בקב״ס

 יגיל ולא ישמח ח״ש חכמה להשגת נעה״ז שזכו יקי׳7הצ באכילהוהס ולא
• בפרסו׳ ולא בלב בצניעות שמחה שזה

 מי אמר נזונין אמר א׳ ופעם נהגין אמר א' פעם בזוהר שם )״׳0
 הי מועסס להשגה רק זכו שלא ומי נזונין הם רבה להשגה שזכה

קז סנ  ולומל האאי׳מישיושבולוטלהקב״סיושבכנגלו וסנהקשה נ
 בזככו׳ תלוי הכל רק ושונה שיושב מי רבא להשגה יזכה לא למה א״כ עמו
 נזלכר לבו כל ״כ6 לקלוש״ יצה״ר אח הכניע שכבר אלם הוא אס סגוף
 לא א״כ היצה״ר את עליין הכניע שלא מי אבל ;נדל׳ השגה להשיג וימל

 כך מזוכך אינו שהוא כמו כי להשיג מכל לא לכך מבליל מסך לו ויש נזלכך
 :בפנימי׳ ליגע צריך לכך בהתלבשו״ רק בבהירס לחניו אראה אינו התור׳

 בן לו שיש מי מניין לוי ר׳ וז״ש היצה״ר הזלככות הוא זכו שלא שזמ וז״ש
 א״כ היצה״ר נזלכך שאינן מחמש ליגע שצריך להייגו בתור׳ יגע שהוא
 עכ״פ שיזכה להיינו ‘רחמי עליו מתמצא שאכיו מניין כ״כ זוכה אינו

 לנד סכם אם בני הפסוק הביא לכך גשמיו׳ בסעולה ולא נהנק לבתי׳
 לבבך בכל כמשאח״זל לבבך לכתוב ‘הי היצה״ר לעם 7לב היצ״ע מצל מא
 כניל(אמר להתייגע צריך ולאי והוא א׳ בלב אפיי החכם א״כ יצרך בשני

 גשמיו׳ שהוא לגילה ולא הלב ‘לשמח זוכה שהכן משמע אני גם לני ישמח
 להשג׳ בע״הז זכה שלא אפי' לזה מסכים שהקב״ס מגק שמעון א״ר ולכך

לגם מריבוי אני גס שנאמר אמר לכך נהנה צהמת זוכה גלוצ׳ישאע״ה
נמ״שבמ״כו

ה  5ע עצה נמן המלך שלמה כי הוא בו ישמח חכם ויולל אמר הג
 מהרהר ואינו בסל שאלם ממה הפגם עיקר כי הבלי׳ סיקון

 חשובה אינו כי .לשמה בחור׳ לחלש מסייגע שאינו זמכ״ש תורה בלברי
ומזה לעצמא במיצוי ממקבין הן תור׳ מהרהור בסצין כשהמומין וממילא

יוסף הולדות
עצ&מ ומי•! בלית מהרהרין בשהמלחין אבל עביר' הרהור ציד יבא

 אלם שאין ‘הקלמוני ‘שכברנ ח״ו הרהור צילי יבא א״כצא חימשי׳ לחלש
 שיהי״ האלם שיראה צריך לכך מל״ת פנוי שלגו בימן כ״א כעביר׳ מהרהר

 7ננ המוחין שיפריח בריס לפגם גמל חיקק וזה בל״ת ומחשבתו לבו
‘שיהי להיינו חכם ומלל וז״ש המוח מהרהור שבאו לכפלה זרע שהוציא
 • עקר השפל יהי׳ שלא עקר בך יהי׳ לא חרל כמ״ש שלו בחכמה מוליל

 לא או אחרים אלהי׳ לך ‘יסי לא כמו צום לשון הוא יה״ לא לקשה וניל
 בבני* עקר יהי״ שלא צוס לשןן שייך איך וא״כ ואכן אבן בטסך לך ‘יהי

 לתלש שיראה עקר השכל ירי׳ שלא רז״ל רמזו לכך מתוללתו סכע שהוא
 לשק שהוא יסוי לא עקר גבי התרגום מתרגם לכך טלו הוא שזה בסורה
 על צוס לשון שייך שצא לו קשה שסי׳ יהי לא מתרגם אסר וכמקום ממילא

מי לא פי׳ לכך בנים עקר  השכל לעקר רמזו סז״ל אבל ממילא למשמע י
•• צוה לשון ושייך

ה הג דן הי׳ לא וא״כ אלוה סלק שהוא החכמה הוא אלם של השכל ו  צ
 3השכ מסשיכין פובי׳ אינם ואמו אביו שאם בסור/רק ליגע אלם

ה׳ו צתאמס להשטל נשמי בשכל אלוה סלק שהוא השכל ונתלבש הק של  עו
 אלוה מלק שהוא הראשון השכל א״כ לז״ו עגירו' לעשו* להשכיל יבא ומשם
 וא״כ בני׳ נקראו׳ הס עב יותר לגשם פגשם כגחגשעי׳ והסכלים אי נקרא

 סמסטס כל לשבר צהסיגע צריך בסורה להשכל לשוב מצה הזה כשהאלס
 שאלם חושק הראשון השכל א״כ בר7ה לעומק וצבא הראשון השכל שיאיר

* הקמש בשכל וישתמש העבי׳ ‘השכלי מגשמותו יסדר
ש  והוא בינה שהיא מי ממלת סבא שכל בזה ורמז מי שכל לוי‘ר ה״

 PP סביג* שד ונשמת כמ״ש מבינה ־' ״ נסעה שהוא הראשון שכל
ק  P ט בתורם יגע והוא ראשון לשכל כן ונקרא ‘שנפגש השכל היינו לו
 סלק שהוא הראשן לשפל ז5לב שנתגשמו השכלות כל ולשבר להתייגע צדך
 שיהא וחפצו תשקו הראשון שהשכל להיינו רחמי׳ עליו מתמלא והוא אלוה
 בני כע״ש והתאחד״ אהבה שמא .הרחמי' וזהו הראשן לשכל הוב אלם
 ססלם נשבר שמא מהלב עיקר התשובה שמתחיל לסיינו לבך מכם אס

 ממילא משובה הממעושה ששם כשהלב ממלא א״פ ונלכה נשבר לב כמ״ש
 הקלמוגי* כתבו כי הרוס עם ססמברות הוא מרחם הנשמה ששם המוחין

 טן ונפש הרוח רק נשאי ולא ספתלקת משמה עבירה עושה שאלם בזמן
 אזי ונפש מס נגל שמא ובדבור במעשה להיעו תשובה ששין שהם

 סככה נסיבות של״ב והנהלננקראע״ש 'הנשווסבאהומססכרסעעםי
 חכם אם וו״ש במוס הס נתיבו' הציב שורש א״כ אל מהמוח ־ יורלי
נסיבות הצ״ב שורש א1ה לני ישמס שלמפה בצב החח סס שערה לבך

היא היול כמו ראשית היא שהסכמה ‘י צב צט נקרא חכמי שבמוח
ת ע א ראשונה בנקולס מיל מסמיל לכתוב כשמתגדלין האוממ' לכל י

• והבן תל שנקרא

ה ^ א  שיצחק אף הנה בעול' ושחוק שמחה מביא שמא יצחק הוצלו׳ ו
מ׳ הוא מ שהי׳ מצרה ניצל אם רק לאלם באה שמחה אין ג

 יצשק הי׳ לא אס גלול׳א״נ שהצר׳גדל׳השסח^ייסי ומה עיקר הוא תוכ׳3
 גמילו' מעורר בהי׳ אברה׳ ע״י בחסל הכל מסנהג העול׳ הי׳ בעול׳
 לפ!גם ומדר המבול הי׳מרבמלור העול׳ שרא׳ מחמת במעשיו ססד׳

ק והי' סלום ומאנשי ד  נחסל העולם והנהיג אכרה׳ ובא ממגבדן ה
 בה אמיל לא ועל חסל מגו לי׳ אכרססדלע בז״ח כע״ש בהסל והתעורר

 לפורר רצה א״כלא ע*כ אנשא מי עם סיבו לעלמןועביל לס שסק ולא
 וא״כ בעול״ ק מאה אן אס לתעוא לעול׳ קחב שהי* רק בעול׳ לק
 לקי יהתחוסאין טלם והס הואיל עול* גני עם חסל אברה׳ יעשה לא

״ש כ בגמרו׳ דליה לרגא • ויהי זרע הקב״ה לו שיתן אברה׳ התפלל
 לעלמין לי* ולעיל יצעק עקל לאקרי לר לגיור׳«לע בזרגא יצחק נז״ח
כ  ספמל חוסאין יהיו לא וממילא בעול׳ ק לעשות נבוייי התעורר ^

 עם חסל לעשות אברה׳ שימל הספל למלת ואיכיסי׳העמלה בגבורו״
 נבנם הגממ״ ע״י א״כ הגבוח* מפתל יחסאו שלא מחמת העול' בני

!החסלשלאנרה'
ש ^  לבד אצה בתור* כמ״ש הגבורו' הס אצה יצחק הוצלו״ אצה ו

ת • הקלצס על יעמד ואלה מ״ש על מרמז ואצה גס הנד
 זרע נתת צא לי ק אמר אברה״ והנה ‘אברה של בנין והו אברה* בן וז״ש

 מונה עיקר לבאמת בני׳ נתת לא אמר צא הנס אותי יורש ביתי כן והנה
ס׳ מ לעשן* מפל לבפל שלא אני צאיסי״צובן רקאם העול״ עסכ

שמונהו



עזי
מר' והוא משנו שט׳ סכמכתושיהי׳לזזרגא  א״כ ככןלו!סלמ״ל6שס ג

 קה7לצ לכס זרעו וכ והצזלן 7המס מלח בסל יהי חומאין העול׳ אס
 שאין מחמת ירשיעו העול' כני אם לצלק' זרע והוא זרע נתת לא ז״ש

 וזיש אופי יורש ביתי ק והנה לכן ביתי לבן הוני כל ישאר וא״כ פחל
 יולעץ העול׳ ויהיו יצחק להוליל אברה׳ שכוונת יצחק את הוציל אברה׳

; החסל מלתו ויקוי׳ עמה® חסל ויעשה ויהי'צליקי׳ ואית׳ליין לין לאית

 תחיית הוא השמח״ שעיקר במ״ה בזוהר כ׳ שנה ארנעי' בן יצחק ויהי
בונהירושצו׳ל׳ שנאמר מקבס״מק. ‘יהי ובחחלס הממי׳

̂ישראל אחריו שנאמר גליות קימץ יהי׳ ואח״כ  ימות הכל וזהו יכנס נלחי
 שהוא לב לשמרי הרופא אחדו שנאמר המתי׳ חתית יהי׳ ואח״כ המשיח
 צחמיח קילס מ׳שנה יהי׳ גליות וקיבוץ מתיהם על לב לשלרי רפואה

 יהי' יהי׳יצסק המתי׳ שהי׳על צער שהוא ציצער הוא ויהי המתי׳לכךאמר
 שסוף גליו* קימץ לאחר שיה ארבעי' בן ואמר אמתי בעול* ושמחה חיק5

רי׳7ה כל  תסיף צא יכנו ארבעי' כ׳ שק מארבעי״ מוסיפי׳ איננו הרעי־ נ
 מם ארבעי״ מסץ ויהי ונ׳ י יום ארבעי׳ הארץ על הגשם ויהי כ' בסמל
 באז aולבסו בעלבר ישראל היו שגה ארבעי׳ :החיבה חלין את נח ויפתח

 הנשמה סממק הגליו׳ קיבוץ התחלת שעיוס הגאול• לעת כן ויהי׳ ״״ לאיי
ג גו שתכנס הגיף על

ש  והשחוק השמחה שממנה הנשמה יצחק.היא רבקה אח בקחתו וז׳׳
מלשו; לסאממ,האכי^ הוא הנוף של הגוף׳שסכע היא רבקה

לי בהפון רבקה בקבר הגוף נזלכך כבר עכשיו והנס מרבק כעגלי ק  ה
 שנקרא מיצה״ר שנפל׳ ארם מפלן ״• אל נתושל בתואל בת נעשה ועתה
 בתאנו' אחותו הגוף שהי* הארמי לבן שנקרא יצה״ר של כוחותיו הם ארס

 געשה שהנשמ' לאשם ותהילו נשמ'3 הגיף מלבק עכשיו אבל • עוהי׳ז
 הארמי בתואל אמר סנה • לאשס לו ווה באשסו המושל כזכר מושל

 אחר בחור' לעסוק וזמן פנאי עול יש ואומר לנשע• מרמה ף כג לבעה׳׳ז
 עסוק לו ואומר׳ ף לג מרמס הנשמ* יהי׳ לעחיל אבל ^,יצלו׳ הבחמי ימי

חרע בתור׳ובמצו׳ א ל  וק*הפשומרעל חזכהלסעול/שלצויחן כי
 השכיל מוי( שיהנס חשקו ויהי* גשמיות בסעול׳ וימאס הגוף שיתהפך

 סעול שיהי* ובנן לאמרי מהיטנותא האי יהושיע ר׳ אמר במ^ה כמ׳ש
 בהאי איכון לזמיניי לעלמא לרובא זהו המשומר ויין ושור לויתן של

 זירא י י לאמר לשובע לחמיל ואכלת. ל7 לרשי (איכחו קראי סעולתא
 מכוצהין יתיר הוא ולא להמויר׳למומג לישראל הקב״ס פתה פיתוי מיני כל

ולא תשבעו ולא ואכלת׳ כ׳ ‘ובקללו ״ לשובע לחמיב׳ ואכלת׳ להו לאמר
 על. אסחכמו לגלותאאתמשך רבנן חמו מכולסוכס״ג להו קשי׳ היא

 קנ״ס לזמן רבא בסעולא ולמפלי .למיכל לזמינין ואמרו לאוריית׳ קראי
• סעולתא האי נלוסא|בגין סבלו לעצמא רובא לא ועל צהו מע:ל5

 שממה הוא גשמיו' שסעזל׳ צליק אבי יגיל גיל לעיל שכתבתי ז?ה
החור׳ חשק סעס סעמו שלא חכמי׳ שאיני לצליקי' שזהו נהחגלו׳

 חכמ' מסיקו' שטעם מי חכם ומלל אבל גשמיו׳ צסעול* חזשקי״ הם לכך
 גהגין שיהי* רק ללהק לכסופא בהקביה ישמח הוא העול׳ כזה סיר׳ סל

יהי׳ השמח׳ ועיקר :לעיל עיי׳ בך ונשמח׳ ננילה שנאמר השכי;״ מדו
 במ״ה אי׳ המתי' תסייס על גליות מקיבוץ אבל המתי׳ תחיס זמן כשיגיע

ר׳נחקא  ‘מלמעו׳יתעורוק• צח׳כמה המתי׳כמה מקיביץנליו׳עלתחייס א׳
 כ׳ הנמצא כל עמך ימלט ההיא שגא׳בעת מהם הנמלט ואשרי ישראל על

 ומשע׳שיעברו חפץ בהם לי אין יאמרו אשר ימי* יהי* הימי׳ ובאלתן נספר
י שנה ארבעי* המתי* תחיית הצרנ^על  ארבעי׳ כי חזי סא אמר הונא י

הכא גוונא כהאי ל* בקול שמעו צא אשר נמלנר מראל הצס שנה

ה ז מ מיכאל אנשי׳הם ק3 ריב יהי* ט רמז ו פ'  פסוק על בזוהר כמיש ו
 הס״ע ויהי* לעסיל ק כשיגיע יהי' וזה ע״ש אנשי* ינצו ט

 : הגאול' רוצי* שאינו רשעי'בלור שיהי׳ הגאול׳מחת על מקטרג
ק׳ הגאול'הנס זמ| שעל המשפט אל וננשו הה׳ ואמר  סובליןיסולץ צד

ס פ מו  והרשעי' כלילכפרעלהרשעי* ‘לודסססופי הןבפרנס' ק
 עניים שגץ הריב את צהשקיס הצלנו שעיקר סוהר ואי* בשלוה• יושבי•

 עניי על משגיחין כשאין אבל לחוקם על מרשמת לסם שת צקב״ה
 צדקי' סם אנשי* שנאמר כ״מ אנשי* בץ 3ד יהי* ט וזה שורה לומד

הצדקי״ שיסבלו זה יהי׳ ממי על הקב״ס לפט מסרעעיןימיכול סס והס

יביוסףתולדות
 בכל דן שעושה הלץ מלח הוא קץ ספלאן׳ ק מתי על הרשעי׳ בעבור

 זה יהי' מחי על זמססה שנפלא פלאו׳ והיא בשר כל ק ונקרא בשר
 חיח שנקרא בחור׳ שעוסק־ן ת^ח הס חודן בני משימא בעקבת בפרט

 אל ונגשז הכ' ואמר עליה' משגיח ואין עליה• מרחם שאין ראשם חצו הם
 אס משיח ביאת זמן הוא בעתה מא בוולאי זכו צא אס להיינו סמשפמ

 שהוא המשפט אל גליו' קיבוץ יהיו ונגשו לכך ישראל עניי על מרחמי* אין
 בעבור הצליק אח יענשו שלא הצליק אס והצליקו ואז ונורא גלול לין יום

 ורמזו הצליק זלא העונס בעצמו שיקבל הרשע אח והרשיש אצא הרשע
 לא המתי׳ תסיח על גליות קיבוץ מיום זה שיהי׳ יכנו ארבעי' סחור׳
כנ׳לג ישראל על שיעברו ורש* הצרו׳ כצ יסי׳ עבהס שנה מאלבעי* יוסיף

ה הנ  חחי׳ על גליד קיבוץ ממס שיעכב שנה ארבעי״ על טעם יש ו
ט׳ המתי'  יעקב לאתלריך ויצא בזלהר לאי׳ צח* בהם וי

 עלמין ולעלמי לעלם ובבני׳ בי׳ זאתקיימו ברכאן עצי'כל מרי מאמי
 משיחא למלכא לזמנא יתקיימו וסלהו עצמא בהאי אתקימי מאינון
 אותם ועשיתי הה׳׳ל לקב״ה אחל ועם בארן אחל גוי ישראל יהיו לבדן

 ועצלאבעאיעקבליסחלקון וחחא לעילא וישלטץ בארן אחל למי
א לההיא נרה'  אבסרי*(אמר ייסא ל׳ פתח לאלתר נטל וצא לאמי מנ
 שעחא בההיא וגו׳ ישראל החת ואל *7 נאם יעקב עבלי תירא אל ואתה
 אילן הא אמר בנפשי׳ אסתכל ברכאק אבוי;באינץ מקמי יעקב הנפיק
 שהוא וטסתפי לחיל והוי יומין לאדכו לבתר לין צסלקא בעינא ברכאן

 ואט׳ואתה קלא נפק לבניו ברכה ישאל וצכןוצא מעשו בעצמו נס מתיירא
 לד צריך שאינו עלמא בהאי לך צא׳אשבח ל• נאם יעקב עגלי ח«לא אל

 סליק לאנס זמנא לההזא מרחוק מושיעך הנני כי בימיך הללו לברכו*
 ברכוא, נטול להשסא אע״ג שבים מארץ זרעך ואח ברכאן לאימן להק

 בי׳ושב7וןבנ7וכדןישתעב אפיקצקמילו אנא בבניך פשווישתעבלון’
 הוי לאינהז ומאלו׳ ויק ומלי מבבל מלטן מאינון ושאנן ושקט והאי יעקב

 לאסי 7יעתבמ אהבריך ה״חכמהנרנאן בישראל• לאשחעבלובהו
 אצהי׳ דברך כ׳7 מלבן אתי כל משכינתי׳ אחברך וחל ברכאן כל ורווח

 אמרא ברכה וחל • דעשו ממנה מלאכא לי׳ההוא ‘לברט וחלא יעקב את
 וגו* אורן יברך שלי ואל לכ׳ ארם צפק אזיל הוי כל אבוה ציי לברכי׳
 ברכחא בפאן אמר ברכאן הני בכל גרמי׳ יעקב לחמי זענא בההיא

 בסריית' לא ומאןהיא השתא מינייהו בחלשא השתא״אמר אשתמי למנייהו
 אמרנין אימן כל ואסלק לא השתא אטול יעקב אמר לברכ'אטה

 עממין כל לאמכנשק בזמן אימתי בחראי ולבנאי לי לאצטריך לזמנא
 וגו׳ סבבוני גס סבוני וגוי סבבוני מים כל לכ' טעלמא בניי לאובלא

 יעקב אמר לאשחארו חלסא לגבי תלסא הכא הא וגו' כלבוד׳ סבוני
 • עלמאואסליקלקלהתוז וכלעמקלכל מלכין לגבי אצטריכו להסס

א אימן יתעדן זמנא ההוא כלימטי ר  עלעא (יתקיים סטדן מכל ב
ג עכ׳*ל קיומי על

ה הנ  פשרם שם יש ראשון בפעם יעקב את יצחק שבירך בברג' מצינו ו
 וריב ג' • הארץ ומשמני ב' • השמי׳ ממל א׳ • הס ואלו לבד׳

 • י ג הוי ז' • לאומים לך וישתחוו ו׳ ג עמים יעבלוך ה׳ • וחידש ל׳ *• 1לנ
 5 בחך ומברכך י* ט׳אורריךאדר* לאחיך״ס׳וישחחוולןבניאעךז

 ברכות ל׳ והנה להרי' עשרה אחת כל הי* יעקב שגחברן הברסת כל צפ״ז
 עולם ובכל אבי״ע עולמית ל׳ מכל השפעה שהוריל לוצמות ל' כנגל אלו

 ולכך ספירה גי' שנה כי שנה ארבעי׳ והס ספירות עשר נכללות
 שאז כמ״שבזוהר הגדלו* צרות מסחילק שאו גליו' קיבון חחלס ממם

 וע״ז ישראל קרן יצמיחח בראות׳שמתחיל ישראל על האומו' כל יסככשון
 צהוריל שנס ארבעי׳ צרין א״כ כנ״ל זה זמן על הברכות יעקב סילק

ל ברט׳ ל• השפעות  שהם הברט׳ וגס מעשר כלול עולם שכל עולמות מ׳
 המתי׳ תחיית שיסי׳ רבקה אח בקחתו ואז כנ״ל מעשר כלול א׳ כל '7

 כ' הנה לאשה לו הארמי לבן אחות פנה בארבעי׳ סברסת כל שיבא אחר
 הגוף כוחות לומי^הס בנות שחי במחניסא אוקמינא אק סכי במ^ה בזוהר

ת כוחות ושני קללה לשון לוט שנקרא היצה״ר המעוררת ט  א'
 לסתי נמאן י לכן היצה״ר נקרא לפתיל אבל המחזיק נס ואי המתאווה

 הנקראים במס והשתי לעול' במל יצהיר אין מסאבוחי׳עכ״פ ומטביל
 ממעשיה שלאה לאה ורחל לאה נקראי' יסת ולעחיל ונטרה צעירה

הוא נסבכר שהוא לבר שכל בכירה שם וזהו ומקף בכח שהי* ראשוני'
ורחל כנ״ל לאה נקרא וצעתיל לסוף פעצערס עיש וצעירה בפוזקותוקף

היא



גנזי
 ליצהיר כח שאק היא עקר׳ ברנקה ל ויהן נאלמס גוזזה לפני כמזל 15הי

 ליצ״הי כח יהי׳5 עגיינא לההיא הקב״ה ואחער ‘בחפל רק משל. לחאמת
 הזאח כעת ולא ע״ש אחרו׳ לנשי׳ מחאוה לא אכל הקלוש ץמג לעני: רק

 א״ שכל אן) רכקה את שלפחילכקתחו ו!:"ה איפו־ ללכד גס סמחאמה
 איסיי ללכר תאוה שיהי״לו חימא לא ז’כפה שהי׳ ק הראש לוייני מירר

 שנקרא כיצה״ר מפס דכיקו' לו ’שיסי לכן אמות לכך העול׳ כזה כמו
מיו  לאשת! P המשגל תאוות ויהי״ מ״ל משאכותא ואסניל לסתי לכן ע

 כזוהר כמ״ש השעי״ ק החפוררח יהיי שהוא לאשתו רק לאשה לו וז״ש
שי לכ לכס ונתתי מבשרכ' האכן לב את והסירותי מ״פ  כשר לכ מדו י
 רק המשגל תאוות לו יהי׳ שלא אחר לכר ל ולא בשר א1$להו לב אר״י

 C13 נוונס! ששי׳ א״ה קפא כקול׳ ורבי׳ פריי מצות לקיי' לזרע להידלו
• בילו תפילין שמניס כמו הקלוש האכר

ר אר מ א כספרא סמית הקלמה כסוף סוהר לאי״ וגו׳ יגיל ניל י
 לבא7 גרפוסא מסנני׳ על למס מאן לכל מלכא לשלמה

 לפלפא כריין כל על ושליס . זא׳׳ה מליוקנא לפלס ליופנא משתני לא
 היא ללא ליוקגא מההיא ולחלין ועין נולהו וגו׳ ויווראכ׳גוחחכס סס^ל
 נצר נסכל וכן עליו אלהי* להידצלם פיקולין שאר כל על מפליא סקולא

 עינא לאמיל וטון לאאשתניזיוקנא לטסכגא מימן להוי כלממגא
 אנשא מבני (אפריל אפוהי אשחכי מיל למסקני׳ למיחן ללא נישא

 ל' רשות(יס היינו גיל • וגו׳ יגיל גיל זש״ה א*כ ע*ש לחי^רעה לליונףא
 שיעש* צדק אט יגיל כתנאי p מע״ה ירא וצא 5שמחס אלס לגלוע
 עצ כאב עניי' על פמרח׳ אב ונקרא צליק לקרא וך: לס כשמס׳י צלק׳
 וזהי מיליל שכל לו רק חכם שהוא אף ’פניי על ’מרס אץ אס אבל מיי

• והק כו רק י כפרס! יכי• לא שהשמת• דהיינו p וס(ישמח פנס יזלל

 מאל א׳ הנמק עשו בעקב אוחזת וילו אחיצ יצא p ואמרי .כמדרש
 המלטת סופם מי לו אסר גמליאל לר׳ גורס כילק:פ1 לר״א י

 וילו אחת יצא p ואחד עליו וכ״ קולמיס ונמל חלק נייר הניא אחרינו
 אותו נצסער צער כמס זקןחלש ספי ישיני״ לנרי' ראו אמרו בעקב אוחזת

 זקן כגילס על מעו לא נמן ישן הוא זה שמקרא פמ׳׳כאעפ׳״י ופי״ יק7̂
 *כמס עשו ילי מתחת ויקמהמלסח לעתיד יעמלו הרמזשישראל זה

 גלות כצער הרגיש אמו מרחם כצאתו שמיל יעקכ הוא צדק אותו נצמער
 ויש ואזיהייקעםעולמותע״כ מילעשו יעמולשררסועלשיקחנו שלא

 לו אמר וצא הנ״ל הפסוק ו3 ולכתוב סלק נייר ליקת מכס ראה מס להבץ
 ובפי׳י״מכ׳כטסנצסער • נעצעשאולה״אותלוה׳כתומשאונס״ס

 המלכו* יפלו שישראל ן ללגמ לומר נפשו שמסר א5סח על צליקקאי אותו
 צילע אנכי נביא נן ולא נביא לא אמר ולא ילס סמש כגלות עאנחנו מילס

 יכול שהי׳ צריך שאינו כמקום נפשו מסר למה כאמה קשה עיש פסילות
י מ׳ נביא לא לזמר

מ א ר  פמת ’השמי״ר׳׳כרלי מסל האלהיס לך ויחן נמלרש איי לסנה ונ
 כנגל שוני פעמי״ ל' כך שוניונחזיז סשולמומשוני שוכי שוני

 אומה הסולמית לשלוס לשלוטותצאין לתוכו נכנמון שישראל מצטוס ל
 ושכל את:עילם אחרינ הייחי סס שאלמלא עולמי וכין טני פלוס שעושה
ה ״י בזכותה אלא אינם לעוצם שבאס סובה  הנס לאלם אומר הקנ׳׳ה «
במגויכסלע שוכני הט^ן לנך זלזן 7«או אחה בזוי כמי לחתיך קמן

 כרפי יונתי כמ״ש הסלע כרגוי סוכני נקדאים ישראל סנה :שכחו «רוה
 שנא׳״ויכיאפרי׳ יונס לישראל אני קורא הקב״ה אסר מלדש ואו׳ מסלע
 כמ״ש כחתא הם העיל׳־ אומות ואצל להתפתות שנוחיס לט אק פותה טונה

 זאנ בנימין _ לדן עלי נחש לן יהי סלומם אילה נפח^ ארי״ייסזלה־ נור
ף פי  של כססרו קנויה שהוי ים של כפתח מבוי® עהיו סלע בחמי והס י

 אומרס אלום של אומה והלה ח1לכי1נ כסחרןשל מבדם ושה® סיני הר
 פוה״ב לסם אנלאלזסיש נעה״ב p נעוהיז לbחלק ליעקב שאין

רי׳ שסס מחמת ועוה״ז  ומ^רקהנכורתסי׳ עכוכנורגיול כמ״ש מו
לקנן כמרתי אח וגו׳ שמויקקכ הכיקרא נמ״ש כעקבת שבא ברמאות

•• «jj־,
 להיינו שכסו מרום כנ״ל ישראל ה& הסלע שוכניבחגר אלום ,ו^קז

ק יורילני מי אבל סבתו שם מרום שגק׳ ה״כ1ע  כעזה״ז להיילו א
 יצחק כוונת .והנה מ חלק ליעקב ואץ שלי כולה הא צסורילני יכול פי

טהאזצל שביא שנא^ואתהנל^ כבל, גלמו לגל כליך נא שא שאמר

יוסףתולדות
 לרכסי כי שנא׳ יון זז ן וקשה למן אח ויחלו שנאמר מזי זה תליך אלהיו
 מה וסנה אלום של: שעיר ארצה פנק״ אלום ך השלה זצא קשת יולא לבני

 שעשו אמר יצחק רק לעשו שייט״ שאינם מאניות לג׳ יצחק רמז לענין
 כל ויהי׳ וקשחיך זסליך כליך אכיז ציווה שעשה במה מלכיוח הל׳ יכמל

 קשה אלום :גלית רבקה בעיני מאול רע סי* זזה ע® יל חחת רגלות
 עקבות כנגל והוא לס״א ״7א של נגלרגלי׳ שהוא לנ^וחמפני מכל מאול
^ משיח  נצוצית ללקפ שיצסרך הגלות זה להיינו משיתא כמקיוח אמרל ל

 אומר שהוא יהגי חוצפא משיחא לעקכ להעלות הנ״ל האז׳ ורגלי מעקמת
 הגיגלות ויהיו הכרנזת יקבל שיעקב רבקה מיהרה לכך ארן יורילני מי

 שיקנל אפת ברכה מחמת הל׳ גלות רק ישאר לא זצעשו אתרי׳ במלט״
^ מאביו  כרכהזהה קיבלו צא ראשוני׳ ‘מלאכי כג׳ הזה כגלוי נמשכה ל

מחמס הפשוק ואמר הגלות נתקצרו לכך וכפן וגיף וזרועות ראש נגל
 סכסך כתורה לעסוק מניחו אתה ואין וחזמסו ניזלן שאמה יעקב אמיך
 עול יחרקז בעצמם ישראל כאשר תריל כאשר ‘והי אמר יצחק שדרי נושה
 שיכפלו גלולות כגזילוס חנרום לא אחס שעדםאכל עציו סור אז סורס

עיסקים הם שאילולי עולם עומל שע׳״י שולמית נקרא הס כי מחורה
:והעול׳ אתה להיינו לעגלי ונכרת וז׳״ש העול״ נחרכו במור׳

ש  הגאון כי בני אעשה מה איפא ולכה ואח״כ ציל הצל מיאיפא וזי
 נקרא שאלם האיפה עשירי' והעומר פסוק על כתב האלשיך

 טאל׳׳הר היח'נמזסליארץ איפה הידעת לאיוב אמר שהקי״ה איפה
 וכל ביד-ור^^ מהם p בראש מהס יש ‘שבעול הנשמוי כל בו .גכלצו

 כשחטא לקלוש• כאלם שכאכר נתינתי נשמה^נפי וכל כולם האינריי
 כןא7 אלם כראש נפצו לס׳״ק אלס מראש אס לס״א באלם נפלו לס הא

 ראשק הגלו׳ להיד לכךרצס לס״א כראש,אלם הי׳ שעשו סכר מחחלי א״כ
 אמר כתור' יעכקו לא ישראל שאם כזה וכרכו מראש הניציציס צלקוס ח״י
 יצנדן ילע כבר ט ’גלות זמן משך b ו7י מתחת יצאו ולא חמלות גזור לן

 רקעיל ‘מלכות יאכלו צא ש!;סראל עשו בעקב אוחזת יעקכ של שיד כסה
 כשייע pצ אחמל על ראשוני אלום'מגלות ימשול ממילא א^כ פשו

 האיש מי ציל 7הצ איפא מי אמר א"כ ו5לע כירך שלא יצחק
 צל והוא צייל נקרא שעשו הציל שצל כ״כ גיוס באיפה ששורשו

 לול נפש כספר כתב וכך ציד צל נקרא ולפיכך אוחז
 מם איט: ולנה יצחק אמר יעקב שקינל הברמי על עשו כשצעק !אס״יכ
 שלא לן גרס הליל ששם ברגל הוא שלן שאיפה לה״ינו בני אעשה
 מיעקב יותר צדק לעשו מחזיק הי״ יצחק והנס :’ראמגי גלות כג׳ משלוס

»p אין יצחק אמר לפני ד־אצהיך הקרה כי יעקב כשאמר במדרש ‘אי 
 קי״ס מפני לו ‘שהי ומורא פתל מפגי שמיס שם לזכור עשו סל לרם

 שזכר יעקב קול אסדהקול לזה יעקב שהוא יצחק הטר pS שמו להזטר
ס ועשו לן המביא אנט רפקב'אמר השם  אלי לבלחי כאשר עשיתי pנ
 ל (לא הלמיון ככ״ף כי לכך עכשיו עשיתי כך אלי מזכר שהיית כמו
ט קלו ירים שיעקב יעקב קול הקול ואמר כ״ף כלא אשר  שהיד׳ על מ
 ך "שיחן ראלהיס ויחןלך אותו וכרך עשו מעפה ליעקב ים עוש עשו מי

 נא זכיינז אלהי׳ ל שמזון שאמי נמלרש פאי׳ כמו אלהזח כת ולכנין
 דחן אבא סכרכני הברכה זזכר הוי העולמים רכון למין אמר נא וסזקיני

 לצאת בניו שיכלו כלי ברט יעפב שטא יצחק שהרגיש וכיון אלהוחו כס לן
 משה כזכית יצאו רמניח בגלות נפרע התורה כזגנז׳ והכל כסהרה ‘מהנלו

 7ע ישראל אח לגאול משה חצה אינו לכך לישראל סורס מזנה חו שעל
סמצזינין ס״ח סם ציק 5 מ פורס בעלי ומחזיקי״ כתורה לכיקי• שיהי'

 לעסוק יכולי״ סאק האנשי״ הם ושביה תחלה הורה שטא במספס בהלכה
 שמיסשאם נקראים לנךרס בתודה העוסק מי אלא p® בן ואין בחודה

 ברכו לכן כצלקהסמייזיקץת״ח מאלי* והס נקראשבוי תורק ק אין
 חלמוי הוא לגן ^וב משנס זו הארן משמני מקרא הוא ‘השמי מסל יצחק

 שט״טחשלי׳ כנסיות שס^חלאבחי ספ^א גי׳ ור״ס אגלה זז וחירש
 נו״ק סג ת״פ'מחמת מכניעים ונזה סלאתיפספס גי׳ בסס ליקלין מהיז

 7מאן להזדכך ישראל צדכי׳ שיהיו רק הגלוי ק יצאו ובזו לילית גי׳ לס״א
 כל לקים מישראל אי לכל וא״א מצות חרי״ג של בשליפות א׳ כל שיהי״

 dVo טלה אורייתא נמיר כאילו הוא שבח שזמר אם p מצות סרי״ל
 נמ״ש תורה נקר׳ וזאת מחללו שבס שזמר זאת יעסה אמש אשד וני בזוהר
 תר״ח«נמימ3ש וזסרמז ג ום״ לנסר מאן אשתמע ההורה וזאת

קג פ ס ס ס טדי
הפה



עזי
ה מ3 הנ י  י'5רשר כין שנד לך שאץ שממיס הרכיעיח למלגות קורא מ

 המלכיזת מכל יוחר לישראל הרעו הרביעית מלכות וכן מסמיח
 זגס המלכוח חפש לאכיו עעשוממעמיס יס7י ע״י ^!ממיה נמזרס ^י׳

 לחפוש 7ועתי הכרנו' קיכל שעירות יו7י יעקב שהלביש י׳7י ע*י7 לומר
 זזהע״י אוקזחיעקבעשו וזהרמזוילו אלום מלכו׳ אמרי המלט׳ אח

 אומרה שמעי' שירה כפ' שאומרו ת׳״ כולה אורייתא נמיר כאילו ככ״ל סכת
ה בצלצלי הללוהו שמע וצלצלי הללוהו ע ח  כרךליעץב יצחק הנה כי ת
 אלו כרמי והנה שו7כק אל שכהללו ׳ סלולי עשרה ננד והס ’ברכו פשר״

ל כמלרש שאי׳ וכמו למפל׳ ממטה הס  ומבמני־ מקרא וו השמי׳ מטל מי
ק א  למע׳לל סול זאגזההוא מסל'- לנוטה הוא ופו'ומקרא עשנה וו ה
 א״רכיידיצמקי באצילו׳ הוא ופול כעסי׳ ככתבי'מקרא סילור ק מכול׳
 שני כננד שהם הארץ: ומשמני השמי' מטל שהס אחרונו׳ כרס׳ שסי לעשו

 נסילוד איי ד.ן למסה מלמעלה פיזור הע״ה שלול האקהנו׳ הללוהו
 האחרויו' הללוהו שני אומר״ לרניע״״ מלס' שממית א״כ ■ ויל האר״י
 שו מין צהל ספע קנלס על נסיסל שייה שתן ועיקר צ:ס שסע שמשם

הס1של השסע שורש שש® שאומר הפסוק ״ n**• ו
 להצילוי כלעחו הי* שהולציעקב מחחל*כשהתחילצהלגס יצחק והנה־

 אנט בככל גנלש ראש והוא עשן ססח יהי' שלא הראשון מגלות
 כנגל■ שהוא השני מהבלו׳ לוטמשו שיש רוצה הי״ אבל ללהכא רישא הוא

 יעקל עם רארשכאג^ע שיצחק אחר רק עשו י7י והיל̂י ח״ש • ים7י
ס עלן נן שזה כרית כני ראיהדיח ון״ש  נל״נד כמ״ש יעקב ני׳ ה״יאושיוי ע

ן ! עשו. סתת יהי' הלי ג\ות רק נליותמעשו ?ע׳ שעצל ליענןב כרך אן  ת
 הגלי!׳ כהל יכרךאוחו שאגיד סבר אניויאכל יקום אמר כשנא עשו כוונת

 ,ככל המלול יתפוס מסעמי׳ שעשו מיו סע״ו סלי׳יסמפס שממי® והתוז
 למעלי• נכוה ’ - והוא־ שגכראיפהשלר איפזא רןיצסקאמרעי גצן' '7ה

iמשולס p בלכמט* אלא סליפחן שאן ״ איפה ולכה צעשויאמר צ5א
־, ולפהל'הליכהכנ״ל״״י1זארט8מארגלי'^0 ־.

הנה  ישראלי פיסלו * העקב אחיות ע״ש יעקב שמו ויקרא פי' תו״י ו
 קראכמויעקב ועשואמרהכי העלסיימעשוכנמרמלמתו

 הננמך ה50והגרל« הבנוי׳ ציקח מרמ׳3 לעקכיני עסיל קמא סופו ע׳ש
 • ואמרכלי אמרמיסוהפגמצכ^אחרינודןלאאמרנדייסוצאומייקס

 סואקאי אס נילי׳סתפוס הפסולןשטנרח ע7לי הי״רוצ׳ הוא כי הפיס׳
 גהיכלזמלך תפעהמלוכ״י^ה•אiיaמטעמ*'־לא טלו קעש® שע״י עשו על

שעיריט כיד^ יעקב שעשה על קאי אן ילי׳ק׳ לי יהו' שלא  1״עי '׳ז שיה̂י
 גסיכל«ל^<ן״יכאמנן ״%ע:פ=שהוא ׳ ישראצ ביק נתפס חחפומ שממית
 שפשדימפוס^זמצןכ׳־למרן' 7^ -!היני • מלפ׳ימלוכו אומרעמ התור׳
 ישראל כאלהי חלק לישראל אץ>7 סבר שההגמון רק נחינסלישראצ והתור׳

 ישראל באלה* חלק לכש שאין 'השור כחכועלקרן לישראל המוני׳ כמ״ש
 שוס שצאיה̂י חלק נייר על שהחורק«מכמ שמארמז רייתלק נפל לכך

 י ליעקב’אותאחרתפסונהעלהקלףוןהימ>פהחור׳א*נו^מנהל^א
 משל כמדרש כס״ס ־ אישחלק שנקרא יעקכ לג זו לותלכם על כחוב וזהו

 כשערו /'ונסחכך ככוון ifזעלסהמיpיןע^^מ7טומ1שסי וקרח (כווין
 כל י כעונו' עשועתלכלך כך והעבירו עלראט ו7י ונסן סקרה עלההמין

 יממגהשנה כל נעזנו' מחלכלך אכציעקכ יכפר המה לו ואיןbהשנ ימות
 יצא ואח״כ לו אוהראה רקי״ליפראל נחצה המורה א״כ ןבאיס״כומכפד

•־', ו 5 המלוכ׳ו 1יטל שישראל כעקב אזחזח ויזו אחיו ;
אר הי׳ והגה• יפלו שישראל היקאי חספ ביד׳ פטמ*ח שססזק ציךצו

 מטעמי׳׳י מחמס ומזיקנמלול שעשו שפר אמר יוה המציליאי
^׳ אק כאומר הויפ״ז א״ב לאביו שעשה ^ל' ^לי  מלכים ט ׳לסאג'’חו
 שיןדאליפרקו ?שלהפסוקייאאיעמון אמ^סאיסקלעלפי' ®IN קשל«ן

 עזלונזור ופרקת חריל־ל יצחקמי׳־נאפר ע׳ש מססתןויפו אורה עול
 כמה וליש אמרלו^ומח מ!הלפך הקנס מעיירא הי׳ עליה*נא״כ סמזות

 *פירושסאמת־ 1ל לומר שהוכרמ החנם׳ אוחו צקיקכוא אותו נצטער
- * ממקסלצ׳רןהההיטנ

. ה ^ צכאורס־ ̂ כפרשה האמורי ועשו יעקב פרסיי חק5• מצמח ו
:לכל ידוע הוא הלא נזה רש״י כעי מאז ׳

 הכחוב למלך ״א7 יפר'מ?חו01שהזטר לפי פרש״י בנח להנה ונראה
 שם הזכיר בכאן טוכיי.אכל מעשי׳ הס הזלדמצליקי׳ שעיקר

^ יצסקואיממספרבשנמא״נק׳למסצאאמראלהתוצלן׳יצחק ע י

יג יוסף ויעא
ק רש״י רק ועשו ת  ואי׳מהמת עקד סי׳ יצחק ‘אי'כגמ7 קושיא'אחרת מ
 כן שיה וחלל בסיף איל אשתך לשרה בן והנה נמ״ש כשרה קשור שהי׳

 גחחלה נקשר מאי לענין רק כסוף הוליד כאברה׳לכן נקשר א״כ לאכרה'
 מצל הוא ועקו ועשו יעק: שיצאו י7כ רק נאכרה׳ נקשר סוסו אס נשרה

 יצאו לכך נזקנא' שהוא כשרה כיצחק נקשר ולכן שעיר שנקרא לתורו׳
 מיעקב נפרל הגכורו׳ ת מזוהמ רע שהוא ועשו מול שהוא יעקב מיצחק

 נפרלו לילתס וכעס פסולת שלימי'כלי מטחו ויהי׳ מזיכך יפקכ שיהי' כלי
 היו א״כ ערל נולד ועשו מהול שגולל חס איש שיעקב ילעו מ מזה זה

:מזה זה שיסז־־לו ליל: משעת מלעי׳
 • מהול יעקלנולל שהי׳ ממעיך נכרי׳ שיהיו יפרלו ממעיך וז״ש•

 הולידכני׳(לענין שע׳י אכרה׳ ן3ל' שכגואן לרש״י קשה הי' וזה
ק לשיה כן מאיל  מטהו סיהי׳ מזה זה ויפרשו ועשו יעקב שיצאו פלי י

 זה להיינושנפרשו כפרש׳ האמורי׳ ועשו יעקב רש׳יי וז״ש ציעקבשל\מה0.
: והכן וכלל יפילו ממעיך נמ״ש מזה

 יללה מחלה אשסמזרעח חזריע כי אפה חוללו׳יצחרואי׳במנ' וארה■
 למי משו״ יפי׳המפישי׳ נקיכ׳ יללה חחל' מזדיע איש זכר

א אח״כ המזריע ומי כשלה שמזדיטחחלההוא  שזורע מי נמצא כזירע מ
 ע״ש יצחק שנחרא הנוק׳ להיינו חוצלו׳יצחק אלה ז״ש ״ כמונו יוצל

 מזריע הנול ואס סמוכי• אשהם שמחבכרי׳באשסשאותיו׳ עכורו׳
 וזכר חפלי' שהוא עיש אכרה' שנקרא מר שסלל דהיינו אכרה׳ כן חחל׳

 •י גקיכה חחלה־נולל מזריע המר אם הוצידזהיינו אכרה׳ ״ ־כרל ני'
 בלי מצויס שהס מפני הקציפו׳ נקרא אלה כזוהר אי׳ יצחקהכה אח וזיש

 מזומני' להיוח לצריכ׳ אה״: זתי' * הנריי לנרי אלה ל הא והקשה סרחא
 להייט קללשי׳ שהם מהם יש הגכורו׳ והנס החזר׳״ע״ש לסמור כלי לענוש

 מ5והר מתחילי׳.הקציפו׳ והלאה משס קלושי׳ אלהי׳ הס צירופי׳ ק״ך על
̂״ ̂י* חגכורת ומשם קנ״א ני' אציל  כלי גכוח׳ להיו׳ הוכיח א'פ היצה

 גבור׳ז גי׳ דרא׳ החולי לשמור יראה ויהי'
 הס קלוסי׳ שאינו הג״וח׳ שהם אלה להיילו תוצלי'יצחק ואלה ון!׳^ו

 השממה אח מעוררי׳ שהם כגיודו׳ קלושו׳ שהס מיצחק נולד׳
ח לי צחוק־עשה שרה ח״ש צמוק לשק ♦צמק חסו  שיצחק אע'פ להייגו ק״ן סי
השמח׳ החלהכו' שמהם קלושו׳ גבוה׳ הוא ק״ך על נכוריימ״מ הוא

 התלהבו׳ ׳שישארעל ■ המשיח־' צימוח כטל יהי׳ לא שהיצהיר וכע״ש־ממ׳ ׳
 יהי׳ לכרישור'בולאי ששמע להיינומי לי יצמק השימע כל הפור'

נפשיכ׳ וחתי שמעו לשמחיכע״ש הנכורד
כלי להיו׳ מוכרחים הס עמש של שהס־מסר' וצחק תולזו' אלם ןיךען

אכרה^ ג̂י איכריו רמיח כל החור^ויסקן סיקיי׳ אכרל כן שיהי'
 חכמתי לחכמתו קולמת חטאו שיראת כל ׳ מיש הוא ►:ענק וע^^^^

לירא״ משו׳ חטאו שיראת אלא וראם סתס אמר צא והנה מחקיימי•
 הרכ׳לידע-ולהשע נחכמ׳ צאיצמל צהמיאם אינויסל זה הפנימי׳ הנכוה
 כלי חפמ׳ קול צהיוס צריך זה אצה הנקרא עונש יראת. ■רק פנימי יךאה
 כאן אמר לכך חטאו ח6יר אמר לכך יגאו׳ פניי לחכמ'כלי בירא׳ שיבא
 יצחק הקלושי׳שהס מגיורי׳ הנוללי׳ לעונש גכורו* שכס יצחק תוצלו׳ אצה
ם׳ דשם  כמ״ש אכרה׳ כן הנקרא רכמ' לילי פזישיכא קולי' להיות צד

ל חכמחו אס אכרהילייינו חכמי קנה זה זקי ואכרה  כפני׳ כא א׳׳ג קו
 לגיורת הטפל רעינש יגנורו׳ שמוליל להיינו יצחק את היציל ונאוה

• והבן ליצחק כשפל אח להיינו יצחק אס אומר וזהו יצחק כנקרא קדשי׳

f iי  עד רכקה על להמחי צריך שהי׳ פרש״י שנה עי׳3ד5 יצחקק ז
 נזחפא מחמח המגיל כס׳י כ׳ הנס ז עיש שניי של? כח שנעשית •

ולכך מיניי חוללין צאפקא עלמאיכזיש לאחקיימא אפשר הוי לא ליצחק
 צריך ״ זה חוקפז׳ לעקדאתיצחקלחכרא מס^ צריךאברה״־לאיפז היי

 מיני׳ חין חי כעל שוס ימל־לאכול שאין שחיט' לוגמת דמאעיגי׳' לאפקא
 לאפקי' כיצחק אחעביל ודכי בגיץ שיש הדני׳ להמתיק כלי כשחיט׳ רק

א ד כסעח עס אוחו להמתיק עעי׳ מ  זפדמא מיני׳ נהמחא סרחא העקי
 חסל היא אחוחוא״כ וקראה אכרה׳ שסי׳אשמ שרה ושמח נשעס׳לפיה

ג יצחק נשמח נמחק וכזה
 וגם אכרה' כן אפיההוא גכוח׳ *שהוא אע׳׳פ יצחק מוללוח אצה וז״ש

ינחחכר' נשמתו ויצא אותו שעמל להייט יצחק אח הוליד אכרה*
 את אכרהימציל א״כ אלה כמיחוקי' ציצחח ואק״כסזרס שרה נשמת עס

ץ י מ יצחק ז



תולדות
 ששלשה וסדהביא ילחקלהיימפהולמ^גסשניחאחיצסקןנטפקע״ש•

 לפ״ז א״כ עקיל נשעה שנעשה חבורחז שס ונחרפא כג״ע יצחק הי׳ שני׳
 חוקפא משו׳ אשה לישא יצחק יכול היי לא נעקל לא שעליין ל״ושנה על

 להמסין והוצרך בג״ע שט׳ שלש להתרפאו׳ הוצרך ללינאואסרשנעקל
להאאשהמאולס* שלאימל ארנעי׳שנה

ת  קלושי' נשמו להוציא כמנת' הי' כנה ארס מפלן הארמי נסואל ב
 האזמוי בין שבי*3 שהי׳ כנשמו׳ של פלוס היי ווה באמי להחחנר

 פלות לשון מפלן וז״ש ל לגופא ורם אי נווהר כמ״ש ארם נקרא ונשמו׳
שמהרי׳סאנרסל^פא•  ללרושאהליפרש״ימלרשו וחלך ארסהיאג

 לאע שהגיע ביק אחין כל לורש הי׳ העמסיני שמעון הנה • ועבר שם של
 לתו' חירא אלהיך ל׳ את ולרש רי׳ע שנא על פי׳ תירא אלהיך ל׳

 ל אח ללרוש ומלן וו״ש י חכמי' ללכרי לשמוע שצריך ״ והירא ח״ח
;מבר שס של מלדשו פרש״יpצ חכמי' צלברי ל׳לשמוע שלר^את להיינן

ד מ א ח  לגאון ל הנה ;קח נמח מפני כחיי קצתי יעקב אל רבקה ו
 מפני כנען מבנות ליקח שלא האבו׳ לו שהקפ שהסעם א׳יה

 ראד אין שלהס בנות לפיע האומו׳ כבשאר קלושת שנשאר בהם שאין
 . נשהעגלגר אמאי מאוןא׳כ והקשה ארור מפני:נקראו קלוש׳ מהס לצאת

ם בה שאין כמצוי שנעשה מפני מצד׳ הא שלהס בארצו׳  ללוד אסור מי
 : נגלו* אצלם אנחנו ולמה אומות ז' גיי ללור אסור ג״כ א״כ שם

 ’ ממגיירי׳ מאומות מעצמם שיוצאי׳׳נעמו* הא׳ כחי׳ניצוצי׳ ׳3 שיש וסי׳
 1א לישראל בגוי שמכה הכאה ע״י רק לעול• מעצמס מצאי׳ שאינו והב'

 להיוון צריך לישראל ומסתבר מהגוי הנשמ׳ אזיוצא ביותר מצערו
5 עמהם ומסלבק*׳ ישראל של צערן ע^ מהס הנשמו* שיצאו מלות בכנען

 נשמוי להיו׳ שאיא להיינו חס בנות מפני בחיי קצתי רבקה ןז״מ
 בחיח קן ישראל שיהי׳ גלול צער ע״י לא אס חח מבנוס יוצאת

 להיינו כאלה הארץ עננות מס מבנות אשס יעקב לוקח אס צער משר
 למה האזמו' שאר להייט הארץ מבנו׳ שנושאין כמו סס מבנות אשם מישא

 איזה ע״י או הבאה ע״י או צער של סיים לו להיוס שצריך להיינו חיים צי
 ואי♦ להעפילייבשגעי׳ לעזלס הקלוש׳ קלישיצאמהסניצוץ צער

כו צער לסבול ליעקב’ ״ כ
בקרב! יושב אשיאנכי הכנעני מבמת צאסקחאשהלמי אברהם ןיץ״קץ

 שלא לאמר אברה׳ לקלק הנ״ל לפי רק מוק אימ הצשק לכאורה
 מעצמם שיצאו ניצוצית ‘בסי יש לא שבהם הכנעני מבנות אשה יצחק ציקס

 שנקראאצט בס^נשמו׳ אשראנכיהם אמר לכך וצער הכאה ע״י רק
להיינו בקרבו משב והס : :הכבול מכסא נחצבו״ שהנשמות כסא גי׳

 רצה לא צער וע״י שלהם בסנימיו׳- לקרבו ויושבי׳ לצאת מציי עאינס
 אמר הלבריי כשסיפר כנען ״ שה ואליעזר ליצמק צער להיות אברה'

 האומו/שאינן כבשאי הס שלהם שהנשש׳ . משמע בארצי משך אנט אשר
; והק לבייש שלא כלי ‘כרצוג לצאת ויסלי׳ נאלצם רק גקרבס גסגרי'

& ז צ ד׳

א צ  בוא שנע מבאר העליון מעולי במצאה הממה היא יעקב וי
 שהוא קינס דלן רשע ללא צליק שיהיה לממ׳ שמשביעק ,
 בעיניו יט׳פצמז צליק שמא אומד•' יהי' העול׳ שכל שאע״פ השבוע״

p תרת ואי׳;רמס :ממה תהו רשע w שבי* לפי חשוב' שעשה חמו שהוא 
 ״ נטאסקרואח״כנגיאאמחמהובסקר״סמוזהחאהנביא מחסיל׳

 רלךשהצליקצדך ‘וה״נט ע״כ למעל״ ממעה מלחגוס שהוא מלס או
׳ 'של:מסהןצךבטלרגתווהוחמהר^ההנ״צ

 הצליק של החטלו* וכל תפילה אלא פגיעה אק פרש״י במקיס דפג^צ
מקו׳ שנקרא ב״ה מקום של לכמלו שמגיע במקז׳מהו אלא אינן

 אומרי' ששמעתי כמו מקום גי׳ בהכאה הוי״ה m הקלמוני״ שט' 7ע
 ימצאלכל מלפסוק ^מגידמוהרירלובמרו״ל החסיל הרב נשם

אל אלסיסי' משאלוסיןואמרהרגז״לט׳כלמשאלו׳של צ מ שי  ק
;מצאולפמ״מ עיט׳השם

יוסף
1V1 ̂וק שהצדק העס וילוט ל' שס  דלמ*עם כשיש בפיהו ביאסג על טס

 תכלס כגיא השמש ככמס שהוא השמש בא ר מ׳ בראת שוא מהי על
 במקו' קאבגי ויקח :היצלר התגברו׳ מפני באודבחור' להזדח הנשמה

 (5 שיש שמוע מוי אק נקרא טצה^ל וגס לוחותסאק שנקרא בחול׳ הוא
 לכן נימוח הוא אכן אס המור* וזהו חנלק בראשי טוס״ר בראתי וזהו

 ג היצהיר שהוא אק5 שמצחלחוס ־ האב; התור״לחת נקרא
 לעבולת משכיה שהצדק ה׳ יראת חכמה ראשית כמ״ש מראשותיו וישם

 ארצה סזצי ס״ס גי׳ ע״ה הוא סצס והנה ויחלום מעשיו לכל השס
 בגרותי ויתנו כמ״ש האלסוראפו את לפתוח אדציוס האווח על 7ע(מ הוא
 יד ס5שפ לעמת בבדל ר ̂ השטימה־ מגיע היצה״ר של המדחס יאש

 שכצ בצלמן ויורד'נו עולי״ מלאטאצס^ וסנה בגמציסואיממהנזת
ע״יעשיזתמצוחוחורה : העוצנמ׳מהנכג̂י

ה ת  יוסכמיש בכל לצדק עתר שהקביה ‘סיגצכעציונצגצשוןיצאנצט ו
 ואמר צצחוכביצסיר ועתרל! יעולמטלו ה'לא̂ 7רסעלצ צופה

 עלמצן א^יוחשסצדקטכנומהגלר תאוות אחטס׳יסוא אשר האלן
 וימוכעפליסארןשסעיקר’והי׳ ודעך שאנניעאוסולטיןוצפט אתננה

̂ש 1 העה״ סאמת אחר יללפו ולא שפלים געצמסבעיטס׳ פיליו  ונחתי כמ
 וממילא מתר ולא ויטה לקיובלידה לפר שיוציא בזוהר צמ״ש נשר לב לכס
 והנה ספרן טתלורשכא למלכות ופיצתרמן ן הרעות כל מהם סח
 באנכיומ̂׳ שתסטל נתיני המולה יקבלו שכניו רמז עמך אנט־

̂צחך; אשר בכל ושמרתיך  (לשיבותיך הולךנמלריגו' להמח סצךמהצלי
 מראש׳ הסמבה על ט • בתמכה שישוט העממס שיתמח אף לו הבטח

̂ מה הנסחתמכ״כסאלשוןטכצהחוק
ר במנןום ה׳ אקיש רראדאמר-י משנתו יעקב וילי״ן מו  טמאני מיז

האלם■ זיראס פכל ■ העולה וככלל ליראה האלם לא שבתחלה
 עסכורא לירס יכלטןהשטיי מההוא העולם ומפגעי צוממקלים הנאה

 שהוא יבין ̂נומוקשה ׳ילמו ואה ׳ יפמסיס* ביראת הבורא יראת ונתלבש
 אלם אשרי וז״ש ברעה יטל צבו טיאסהנוראזמקשה לומר כלי לו נא

̂ס לו סמשפיעץ אשוריו גזטן  ןוהד הלנממס יראה חל( מפחלסמיל אפ
̂רא להיינו־ לס ומקשה לעל עומלת מהורה ייאה  הלין בעת לק שאינ
 ימיר כל בפחדי׳אמדס יפול הוה ספחל יוצא זאס ברעה צדרליטל איס
 אם פי' לאל עומלת מהורה ם׳ יראת ח״ש • העהורה שיחמחניראס̂ 
 טראם ליטל צרין שאץ צעל עומלת פזהיא יראס עצמו על שן1מ אלת

וה־' לוובל משים אינו אם אבל צעל ה׳לטמלח שיראת רנן אחדים ופחמים
העולם (צכצכפגעו‘ רץע{ימחציטצע^אהמ^ציראהאמרת5ל̂ב את
 י לכו ומקשה אלורומוו ופסל כיראה וטפל טור ד ופמל מיראה שטצצ ואף

̂ראס׳השס דסקשר לומר כלי ׳(הכל1כ  בחשיבס■ רפן הקב״ה ק פהורה ב
מסיוע מחיירא שט' רש״י פי׳ מראשוטו משית הי״ ןיעקדמסחלה

 מהורה יראה עציו קינצ ומיל גפחל מסצומ שיראה ז מבץ זהל לעוס
 י האהנה oriw לו מראים ט״ וכך תאסכה צמי וכביקןא מ פחותה ויראה
̂אםגלונה לילי בא מזה וממילא צזהקה״ב שלבמיח גלולה  יראת פי

 הוה במקוס ה׳ יש א^ יעקב אמד חט הק?מומ׳׳ שהאריס מזו הדממת
 שהוא סחוחהזה מיראה דיצןא .הזה׳ מו בפמל טלאה המחלכש יימ6ל

 י״ש ר״ת שמא ה״ י״ש וזהו הגזולה טראה צילי באתי מה העולם פגעי
:החסמס וראה שהוא שמיס יראה •

 וטא כגלולה טראם לגוש הוא הפואמה ̂ראת ט״ זה אץ דאנלר
 כצזמריראת רטאסביחאצסי״ט׳ החמטח־ טתצילאה

 סי* ל«זה״והי»(ל!»סידז)׳מ«־) .״ו«׳יי»ס1ל«<6הר«מ«ז
 כלל לגדצה ליראה לבא שאיא ־״ הרזמטס זליאה טא שמל צילאח סער

 סשיסעללממלאםבנוקר מוקר״הצלק1:«עק0וישכ • Tיראתעוה
שזממ שסמרא שר ^ ̂ ^טג«ריודקמאחהאקטאזטצ?ידא אג מ ה

«' בריס צדנודאשון שהוא וכילבזוהד ובראשון
 וגו' מצב זיפמל גליום גט כמ̂ש מלחמה ננך טא. מצבה איחה וישם

 היצה״ר נגל להכנגד מלחמה pDצע עלמ מקבל שהצדק כלומר
 כל על עולה שהיא לסמן שנמשלה התורה שהיא שמן עליו ייצוק ןן:ו

̂כי אשר ג׳ושמררנלרן דלייעחבנלר • המשקים  נק' כצליק הולך א
̂ד  ממלריגם הוצן להמת צלין הוא כי מהלכים לן ונתחי כמ׳׳ש הו

 לחם אמד לק הפרנסה בענץ הממשמת אוחז יבלבל שלא ורק צמלחנה
 לחם לממד שיצסרך כוצ6ל בגל ולא ללבוש לחס וצא מותרוס ולא צאסל

להיימ והשיבומיו אותו הבסיס הקב״ה ני בשלום ושבתי להפיר וק למש על
שהקב״ס



גנזי
 ההשובס יהיו שלא מתפלל ילצליק ימשוגס על צוהו הכעיס קביס ש

 מצבה שממי אשר הזאש והאכן בשלום ושבתי רק כמק מלך שיעמול
 שאכניע היינו ס*רירי*ניחאלכי*5פסהי מלחמה עושה שאני להיינו

 נאק לכנו אה וסצאס כאכרס' כמ*ש האלה̂י את כ“ג לענול היצה״ר את
• הנורא נעכולוו מתגנל כ;י' ולא היצה״ר את שאכניע לפויך

א צ  שעליין יעקב נרןיא נעוריו נימי האלם הנה נכע מבאר יעקבד
̂ז לתאוות ניסה  חשופנו ואתה כמ״ש יצה״ר עם הוא וקשור עוה

 רב* ואי׳נמלרש יעקב פנק׳ נסוריו נאלהבזמן שולס היצה״ר להיינו עקב
הנ< וכו' יעקב ויצא לכ' יעקב וה לרכך לכסח הלך או פתח פפא כר מנא

ן יפיולמףלושםאש^אף
 נןשולנחאמס יעקלצל^ן במלריגח ♦ש ישראל יעקכולא נמלריגת עליין
ממס' אליפז נט^שאחרשלקח שם ״<צט?3 לו כי א^ה פוה״ו

האשה סן מנויי אומל אנא מה יעק^ אסר השל ץ נקרא “כריי׳׳וקנ̂י  לי
 אשס" ואורלייסא רס1א ילמול לעולם’<רך'ואי* לביאה(((רא □נטרא צמ״ש

 אד אמר אח״נ המואס* זה ילחו׳מעינך כנייאל אסר ע״ל המלך ושלמה
 שלע< אמר כמ״ש'נקילושיןלכך’רך7 ^כ^והנהמורהנקליא לכסת חצך

;ןסי3א ואמ״יסישא זל-כהחלה'סוריהbעיל
W i S לרך לרנו אלןלנסא’או b ̂לרכך נש#מ להיינר נקרא

 קנני ל כמ׳ש סן£רא של הסורצונקיא״לרכו אנל שלך הלו־יך
 לסייס* יעקכ ויצא והו לרנן' לנסח תלך אז הטלרש וז״ש לרכו לאשית
 ציקח ועברו%חיצ'הלךיכטסק שם כמחלססורה׳אצל נה״ציסלמל סציט
 ‘אף נ׳יל האלם שיכנומ אנללעול בנין ןןהו הכל אצלו לקח אף?:אניפו אשס

 מאמת! קשור ועלק ריגהקכד.סשנ<ראיעקלליקסןמא7•מאכמ
הימיקעצאנפנססקוליעזורלו

 אוסלו' .אצ^ייצקצ׳לפכססצי^ס׳ריהונאנרצפא״פתמ' גצשילקז
 מפחד לא תשכב אס יעקב יצא כ'7 יעקב זה לרכך לנסח'

 לביד ^כאר עפ״ל נמקוסההוא ישכפ שנסין ועתס הצבת ועלצןי אקשו
 והם בתי׳ כג׳ הע:לס להצהנת קשהלו^מסמליילוע•' הי׳ מה המלרש

 סכר יהי׳ שאיכלא לנהוג' העולם לאיונל שנעסל׳צכל ין־ורסטי׳7אפ<
 ג* לנה יוכל לא לכל יצה״רצעולסובגבורה להיזס מקופ: שלאסי׳ (עונש
̂י;ש<ין) סא׳יכ  שהוא יחמי׳ להיוא צריך לכך ליני׳ שליסאה מפגי כעולם ה*
כללסיוס יעת ̂׳והג׳ קתם ה^אשרעמ̂ו  ‘יצחק אלוהסיאכליז כחי׳ העול

 כך ק־וםיצבנין להיות חאה כמושהאב ׳ ׳ העולם אנוס ל<ונקיאו יעקצ
קולם אע״ה ואכרהס .תעולם קיוא צנ׳יל גינתי״ 6צה מ<־ס

אכרסנו מוסדעל צע׳*פ סלים ■ וצא^ ^תיצתנןסיירק׳מיעחםל צעקד

 ‘כשעת לאכרסס יצחק לנדאסר שלים; מנורתלאר״אנלכ^נקראי .נכלל
ויאמל ל»ן לעפות יפול אעיה ח^יואיך אסהמלו ^סלא עקי׳נס
 ס^ןעיי׳ tכמ< צכללאני כי להיינו גני נליהיינוסגעפיתי סנני אנר^ם

woi i0)O כל שנכלל ’ צוולאי הוא מענכלל מצמקע^י אביס׳ כשנכלל 
 רצ אמלרישמ^בר המלרס כמנת וזהו מצריענ^יחדג שהוא יעקב מלס
 כס לק סנאמי יעקב של מכוסו אצא האא אברס״לאיטצולמככסן יצחק
 רין מאחלה סיי אגרס׳ ט אנרסי את פלס אשר ניה*יע^ אל ז* ־אמך
ל  יעקכ נחי׳ הי׳ לא ואס סעקילה כשעת ננכורוח גה לכלול צ^ן וגיי* מ

מכףו! לנר הי׳ ולא כגבוחח חסל ממגכר פעמים ט׳ כו
 לכן שנגיר מין אחמס סמול׳" ^זס הי׳ וצא הגמת׳ יגברו פשפאס א״כ
 ניצל צא שניטתייש כהסכמת זהכריעויט׳5יעק ‘נחי לטוסמ צ׳ריר הי׳־

 וזהו נגכורה ונחגיר רחמיו אח אנעו אנדה׳ שכבש שאחר האש מכמן
 לכן העול׳ קיום הי׳ לא וא״כ סחסל מש כנמרה הוא שהאש האש כישן
 סלימוע צו צהיו' אברה׳ אח פלס אשר ווה 3יעק נחי' מ צכלגצ צריך סי׳

״• יעקנ נסי' שמא הלעת כממצס
 ואלם לכ׳ ישראל נקרא יצמק ישראל אנרס׳'נקרא נמלרש ח״ש

 יעקג גס משמע יעקב מצריימסאס הנאים ישראל מי שמות
« ר״ אמר ישראל נקרא ואניס' מכנ»ישראצ קנתלאקראל יצתק מא נ

T יוסף
 ולא שנה מאות וארבע שלשי׳ ישראל כני. ימושב כ׳7 היא עמיקשא מלחא

 ושלשי׳ להם לא כאיץ ורעך יהי׳ גר כי נתקיים יצסק סשנולל אלא נד הי׳
 ישראל נקרא ׳ אביס גם א״כ יצחק שנולל עד הבחרי׳ כין משנגזר סנה
 עת ל לו שיהי' כלי ישראל כסי׳ בו כי׳ שאברה׳ צברנו אשר הלכר סוא

 שהוא אברה' של לכי ק יעקה שהוא כני׳ זקיני׳'נני עט״־ייש ווש״ה מכרעת
 עטרה האבוס המלרס וו̂ש קיום לו להיות העולם ששכריע צו פסרה
 ומלת השל שהוא אכרה' שמלח צשס להיינו לאבוס פטרה ‘והנני לכנים
 יעקב מלת יך העכריע שהוא ביעקב כמלאי נצללין נמרה שהוא יצחק
 הוא תפארת נקיא שהוא יעקב להיינו כני' תפארת וז״ש באברה׳ נפצל

: ויצחק אכרה׳ שניה׳ בו שכלול אבית׳ סחמ׳
 י עמךנכל אלהי' לאברה׳ אמר אנימלך שהנס א׳ מתורן׳קושיא נזה1ו

 עמך ל־ הי׳ ט ראינו אכימלך־או אמר יליצחא עושה אתה אשר
שרס את שלקח מפני עציו אברהס של שבלבו בנפשו אכמולך׳ילע ם'צה

 מאכיעלך יאמרו העול׳שלא מפני מ״ע מפיאה אףשלאעא'ס עמה (נתייסל
 ‘נתירא ולא תסל שטלו לאברה׳ הי׳ימחויק שאכמלך רק שרם נמעברס

rrb אכימלך ראם כנו לישמעאל אברה׳ שגירש אסר רק אותו סיענוש 
 אכרה׳ לנקום שלא אבימלך צחירא אז לעתקשר׳עכוח׳ החאיל שאברה׳

 י אלט* כמלת נכר נכלל שאתה לסיינו *’מך11 אלהי׳ ך5לימ4’וז״ש1«מנ
 ‘לכרו כא לכן מגזיליא'סאכרה' והי׳ כמלנר' ישמעאל את שפלס ממלשה

 לך מתחל׳ צו שאמר ׳ בריס ׳ffeS אטמלך רצה לא ניצחק אבל • נדת
 ל̂ו ומאין גבורות רק ‘הוא צחק ש סכור ט' טמנויט עצמת ט מעמט'
 ׳ גרר אנשי בונו׳ יצחק״הי׳ של הבור'שעשירות הל אטמלך רק שלו פשיייס

 אח״כ אכל מענו מהו מא משלנו שלך טענופעשירו״' עצמת כי וו״ש
 העיך ק הרחק ופרש״י גרר' ויתןלנמל משם וילך צמ״פ יצחק בגי^את

 כשם גכור׳ של שלו מלה נמחק יצמק ני ראה א״כ גצולו' בעשירו׳ שם וגס
 ך עס ה׳ היי ט ראינו לדלאו ואמרו 'באו לע רחמיי שהוא ב׳ס סא״ה

̂כ שמא נ״ס הוי״ה שם לוצירו  נטיראו וצק מהם אינו עחירו׳שלו רממי׳א
 האלם א״כ ג כרית עמו לכרות כאז לכן יצחק אח ג״כמממתיסגרשו

 סאלסרוצם לבר כצל ממילא המכדע לעת לזה וגמר׳וצדך בספל נכלל
̂ספלשהאצנוט״ג(לעת צדך לעשות  • ̂ משפט נקרא זה1נ ועשוחע

̂ו״ינקימהונסיר׳קולם' כשרוצה כזצותא״כ ןW(?ןעיקךשקיבלן  ל
̂כ בוכות לג׳רליירלפתומ כל  התחל/ הוא ט חנם שנאת נטל מאילא א

 i חנם השנאת בטל ובזה באצס אותו ישנא וליוא כלום עשללו שלא הוכו׳
 בעצגע צרין ממנו לנקו• קול׳׳שיוצה פכ״ע ר׳ע שוס לו עשה אס (א̂ע

 ואח״ככשיתצנרהגצול׳שלו פהחהוצות' ‘שלוו׳הוא ל^למסחליהחטל
 כמשק( הכל יהי׳ א"כ ׳ לו יעשה מה המכרעת ללעת צריך אז ל^ממנו

̂א השנאתיתנס ענ״פ15ונמשפ ̂;(ע ינוסלאם ̂^  עולפטסצוכ(ת5יר
 בעל נקרא זה5 אנק שנאת מעצמו לבעל להרגיל.עצמ( אלם בל צריך וזה

 שנאת צ'שגבר|כעצעו משא״ל ובמלל כמשקל כל׳ער שעיסה עונו׳ מלוח
̂יגיע סיעוי לו אין והי נס1ל  5!זא ״ ?(.אבחנם הכל להא השנאה ^בכמ

כעס,וס שעשה,א מחמת רק אותו נא ש נ(שא״כ'כשאינו שיעור אין.א
̂גל  א״צ זעת לאלם *כשאין אכל ׳ לרעם למי ממנו ינקו׳ ככמה לשער י
t סנם שגאת על נסרב ג׳ שנית טלוע הגא׳ אריכת מסו מנס שנאק גכר

 ןןךיש^7 ככל היינו ■ סעריך, ננל לן מתן ושוערי׳ שופטי' ךדקזה
מקמ לייני׳ ג! אלםשישכושופמייוססג׳כחי׳כמו והע^̂ז

א י שנאתים עציו ויגבר נזכו׳ פוחת ואינו סלו את^ שאין ו̂י
̂יגאירענ ..רע כעץ רק יטת גפני׳ נחניח מסתכל  שאין,מססכלק ונזה

 לכלל סנטכא שמסיךשנאת חרפה רעב נקיא ולכך יפות נפני* 013 01
̂ס הנהעיקראחלועקל • זה זעאח זמקרפין ומחלוקת כעס  ישראלנ

.העליומ? מלות כז׳ מושרשי*  'מעת כלהו' מימלי׳ .אחלות יש בהם ואס .
 סיעראל ותחתתמ«צתישהאל7מ כלהזנקי׳מו׳ נגגע*׳Jממילל למעל׳

̂ילן,הקלוש ̂ ’ גי׳ אוחזי׳
 משא״נ תחת;אילן/קקמש נכנעו׳ הס אומות שכל ד באלים מ*כ

של^^(כל7'מ1עגשץ'פיחד למטה בקראל אחלות כשאין , .  ומ'
 !0ךש ע0ש באך נקרא וטס^: לישראל להכניע יוצל׳ לכך גבי לאלים

מ פייס מיס כבאר םקנעמלותעמ^סליןזמשפיעץ ועקב כשיצא א
מבאר



' ז נ ג

̂ך  זמ1 מ^וח הילכץ האחלו' סן ישר^ל כפיוצ^ין ה(ל> סכמ מצל
 ה:בע שמייחל שיע באר הוא א״ז לרכך לכטח חלך אז ז״ש1 חמה וילך

 ן בדהר כמ״ש היחול היה פעס שכאוחו ישיר אז (rn אז ונעשה מלות
 כמכין אזתיי׳ ח' ביחול נשלם והשם נשלם:כסא שאז מא".ז כסאך נכון יזהו
 מנאר יעקב כשיצא סהיכך וזהו למך. לכסח אז כבתי׳ כשתהיו אז וזהו אז

 הנס • t:3 שולמק ולשון אומה אין כאחלל הס ישראל ואס וגד שבע
 אין א״כ מהס שהלשונות שלמעלה כשרי' הס ולשון האומות הס אומה
 הוא לין ולק עשו מהו ז״ל בהוצאת ח״ו אותה לסמא הס״א בהס סולס

 שהס מהמוחין מתחיל והרהור השלרס חיס בלובן ויוצא במוחן המהרהר
 ג ח״ו מעשה גמר על נקרא ועשו לק

^  שנתין וערבה ושכבת ולבן עשו ״ו ז חפתל צא תשכב אס המלרש \ז״
 פגיעה לשין כמקום ויפגע הפסוק שרמז ההוא במקום וישכב

 במקלש זיו שס וולן עביריי בס ‘המק; חישאי׳לפני שהיו ראשון נטקלש
 וקם המקום מאבני ויקח חנם שנאת והוא זע״ו מחלזנני׳ סיג שני

 שיהיו ההוא במקוס וישכב אז הראשון זאן כמו אחלוח נעשו ש מראשותיו
 מחרין ואין ושכבתם כמ״ש העה׳ב כתענוגי מרל-ות חוגים;נלויש

• אני״ר
ש ר ך ס  הונא ד בשם פנחס ח חרנה ולך קבע מבאר יעקב ויצא ג

 אסחשכבלאחפחלאן לרכך לכסח סלך אז פתח פפא גר
 ומלבן מעשו חפתל לא תשכב אס יעקב ויצא דל יעקב זה לבטח הלך

 לו קשה מר ביאור וצריך עכ״ל ההוא במקום וישכב שנתיך וערכה ושכבת
 יעקכ וילך אלא לל צריך הי* לא פי׳ רש״י לסנה t ונרא לתרץ גא זמה

 ♦ רושם עושה ממקום יק7צ שיציאח מגיל אלא יציאתו הזכיר ולמה קרנה
 סולס פנה משם יצא הזרה הוא זיווה לוא הולה בוא בעיר שהצליק שבזמן

 ורשי' נהלרה זיווה רק הוזה פנה כ' לא רש7במ הגה הלרה פגה זיווה ןגס
 רכלל זהנה ונראה הזרה זיווה הוזה זה ענין להבין וצריך הוזה הוסיף

 שלו ניצוציח ללקט כזי רק בעוה״ז לב^ סאזס בריאת שתכלית יזוע
 סשייכי׳לשורש לצס״ס כמי׳ '7 ובכל שלו נר״ן בחי׳ בכל צנשמחו השייכים

 הרבס שכולל כללית נשמה ויש וכו׳ מצומח ויש מלומס שמלקס ויש גשמחו
 למעלס אותם מעלה הנצוצית שמלקט ואחר מכולם מלקס שזה גשמות

 בסמסלרין כג״ע אותו מעלה ונשהזא שנח בשפלת ןנתפלתןבפרט
א שמות ובזוהר לגישי׳ נשמות לסייח למס: מלמעלה אותן (משלתין  זי׳

 למלה -ורזה אחמשכו עלאה מאתר זצליקא לנשמתל׳־ן ומשמע כ׳ ע׳״א
 לגופא ואם אג זאיח כתה לננמתא אית ואס זאב למשמע אוליפנא
 אב רק מלאס מאחר מלמעלה נמשך עיקרא הנשמה א״כ ע״ש נארעא

 והנס ליס השייך נצוציס מלקיקחם והוא לנשמה זקין למשין ^שין ןאס
 האלם והנצוציה שלו נצוציח לצקס כפיוון הוא שהולך האלם לרך סכל

 לעלות עמו מצוציה ווחחלח משורשם/ שלוא ליק5ר שינא לזה מצפים
 כקמילמו^ הרב ואמר ירפן‘כוSול טננו גבר מלימצעלי כצו׳ש צמעלה

 ילקפ1שמ. שהצליקילן• מאול חפן שהלרך ז״ל סךוטושליינר מענלל מנחם
̂וציח  גלר^ כשרצזיקהזלו *המנין הארץ שהוא בלומים bbt שלו ^נ
לולד שמתחיל ומיל לעהו לרכיך ככל לקיים צזבר^סצוה הולך מפחעא
 מצוס ללכר הולך זה שצליק שמכריזין מןווני׳ ̂ מלא?יס יש אןי ממקומז

 שלו הנציצית שמחיה ומיל רלרך א־חו ושומרין אותו מסייעים כולס דהיו
 יחפן ולרכו אז ל׳ לזיר הולך כשהוא ג:ר מל׳מצעלי וז״ש לןך3 סשרויס

 ל בכל נר״ן כח^ מכל לקס וכ;א ישיאל כללות של נשמה הי׳ ^קב
 יש והנה , כנ״ל להם.צניקי׳ למשוח ישראל לנזקןנשטית כלן לצמ״מ נחי׳

אין קפיצ׳ הי׳ אבר:> אציעזי^עבל גצי אמאי צס^ות  ואנא רש״י כע׳׳ש ל
• באחי והל יצאתי היום א}העץ היום .

 קפיצת והי' לאשס לו לישא אברה׳ ומיהר שנה ־ארנעי׳ בן ^הי׳ • ןזןוות}
̂לאחר "^;דך ־ ׳ ' הן שמשסי׳ .אליעזר יולע שיהי׳ יגס הזמן שלא

if‘1p א״ק ׳7 שנחני יולע הלרך,אנכי מקפיצח להיינו •7 נחני ארצי׳בלק־ 
כ הי ולא לרכו ל׳ איחר למה שני׳ פ׳ל בן ש&י׳ יןלןב נבי  הליד קפיצת ג'
 פירש"! אליה אשתי;"ןאבואה אש כבה יעקב כמ״ש ^־שכטי׳ צהעמיל כלי

לן הי׳ המקלש לביס נשיצה'לחזור ועול • כן אמר צהזלילסזצלת
א הארן־משוס קפיצת ק  בהליכתו לטרחאסלו חשו לא ואטאי ימקב של ^
r מבאר x זיוה שפנס מש׳ עושה הצליק שיציאת שפירש״י נה6ועול' למרן 

ה ר מ  ברולס ונשאר שלו רשימה פס מניח סצליק כשיוצא ללטאלהיפך ז
 שלא מה באמת רק ויצא מלס מלכה מה כפסוק עקורש אץ ^הא וסנרה

ק קפיצת סי׳ א מ5 ה ע ן7כ יעקב של לרכו שהי' מוכח מוס באליעזר כמו י

יוסף וייצא
 עלאהליל ללובן רומז זלבן כמ׳שהמגיללביתייוסף ללחסנצוציסמלכן

 שנבלעו בלעם הוא לזלבן ואי* האלכי* עשה זה לעומת זה לאת ס״א
 בלען ממנו ולהוציא אצלו לילך יעקב הוצרך ולזה גלולות קלישו׳ נצוצוח

 מלומס נציציש הוציא בחחלה למעלה מממה מלריגיח לילן הוציך א״כ
 לח(לוז לבינה מקצות שנשל מה ואח״כ מ׳7שב נצוציח סמא בלרך היא וזה

 בהן ויפצל צימס במי׳ הס ובמקלו׳ בצומח שגבלעי׳ הנצוצית הם וערמון
 שלקס הנצוצות אלו שכל רמז והוא לובן גילוי פירש״י הלבן מחשוף פצלות
 ואח״כ הלנן מחשוף כחיב לקלכך בחי׳ הכל בל^׳מ גס לבן בקי• הס יעקב

 מ״מ בשפר וכמ״ש חי׳ פבבחי׳ ני.צוצח ליקוסי בחי׳ הי׳ צאן רועה שהי׳ מס
 לקיטת שהיא בחרן פשו אשר הנפש ואח חינליןלוגמח י.להנהו3רמי לענא

 יעקב לקט וזהו לק מבחי* שהם ל ממע׳ה.♦ ג״כ לבן צאן ואיקרו ניצוציח
 יעקב לקח לבן בני וז״ש בנותיו הס עצמו מלבן ניצוצית יעקב לקט אמ״כ1

 של האושר אשר הוא היותר הטוב שהיינו אנימ3 ומאשר לאבינו אשר כל
 למאנא ללבושי' קרי יוחק ר* כלאי' לסשי׳ הוא הכמל כל את עשה אבינו

 בניס' לנשמת לבושיי ואם אב עושי׳ סניצוציס שמוה לעיל כעיש טכבלו׳
 שלא לבן נתיירא ולכן לצן מחיות קלושה ניצזצי נמל שיעקב הרגיש ולבן

p שלן המתת כל אח יעקב יוציא i אלהי את גנבת למס [אמר אחריו רלף 
ל אוחו לבטל אלהיו אח יעקב שגנב לבן סבר והי׳ שלו רגוחות הוא  וכל מ
 עיני ול כמ״ש סתימה הוא גל ויעשו אבני׳ לקטו לבניו יעקב אמר לכך

 להבין יכול לא סיניו לפני סתימה שיש זמן שכל מתורחיך ות6נפל (אביטה
̂גל כמו התור' סל הנפלאו׳  יניק שלא יעקי רצה א״כ הבאר סי האכןמעל ו

 יעקב יוציא שלא . רצה לבן וגם סתימה עשה pל הקלושה מסיטרא לבן
 שלא המצבה ועל הגל על גוחצי׳ שניה׳ הין p5 שלו מסיטרא חיות עול

 ללקוע הי׳ יעקב הלעו׳ שעיקר מזה היוצא מסבירו ציניק הגל את א׳ יעבר
ג כמ׳׳ס יחפן גזלקחולרבו גיצוציה  ליעקב הארן קפיצת סי׳ לא 0!משו' א׳
 חצקג גיצוציח ילקט ופסיעה פסיעה שבכל כלי לסרן שבע מבאר בלכתו

 בהליכתו עכבר הארן קפיצת לן' הי> שפיר 7למיה״ לעתי' כסיהג אבל
 שהלך אליעזר אגל 'למעלה ממסה בעלריגס לילך כלי שיכול מה כל לקט
 אפי* הארץ קפיצת שפיר לו כ«׳ לכך הטנין לזה כיון ולא ליצחק אשס ליקח

 :וא וגס גחור עיר אל נהרי׳ ארס אל וילך כתיב באליעזר והנה בהליכתו
 מחברון ויצא כתיב לא למה א״כ נפירש״י שס גר הי׳ שאברה' מחברון יצא
 מסכחן שיצא שמיל הארן קפיצת לו י שה׳ הרמז זס אלא נחור עיר אל וילך
 יעקב ולך אלא לכחוב צרין הי׳ לא רש׳י הקשה וזה כחור בעיר מיל הי׳

 ולעס הארז צח קפי ליעקב שהיי ילעינין ובזה אליעזר גבי כמ״ש חינה
 אשר הומ י#ש' עושה צליק שיציאת מגיל אלא ומחרןרפליו מאציעזר יגרע
 לילךמסזרע׳ צריך הי׳ ויעקב לשורשו השייכי' נשממן ניצוצי שמלקט לברנו
 מקבלל ילן על בעיל שהצזיק הכלל מ׳ סולו פנס כנ״ל הכל למעל׳ ממטה

 הוא גר״ן ׳pin כשגאה ושבח שבת בכל סתת צס״מ7 כל'בחי׳ העיר בני
 נסק וא,ס כמ״ש לקסוא עלול שהנפש כנפש הוא הולו וזה לכולה משפיע
 הוא ןי(ס הוא לחקוא שעלול נירמז הוא יו״ה הוא בחזרה הו״ל א״כ תחטא

 בנפש אלקל^.אבצ ̂ל• וש:רהפלת אל׳ של פניו קלסחר דו הוא שע״י רוח
 ,לנסש57̂ןי *. קל חרגו׳ וזהו נקש סכהמ'ישלה שגס לביהואכבהס׳

 היא הלרס מן האל׳ מותר ליבור שע׳׳ו ממללא לריח אל׳ ויצי חיה
 א״כלכך .ו^לול היופי חהו חוטא איט נשמי צו יש כשאל משו׳ הנשמה

 פצית נ נטל ממט שיצא יפסיע' פסיע^ ככל רנש' שפשה יעקב ייצא נכתב
תב לכן לצמ״ק בל-י׳ מל ממנו שנהפשס לבן מחלק שם ש:יי לומ׳ סל  כ

 ננלעין שסין קמשק. נ^*צית כת הלברי׳ שאותן לק של לימר׳ כל ככור׳
פקב קיבל וככל צית הרצ יצאו * הלבד אותן וכעלנר ביתו וכני בלבן
 ש מו* יבחן צליק ה׳ 6כפ״ כמון ולהיות להתנסות ציין צ״יק כל והנה

 לאגרס' במו לאתנחנא אצטרין נהימנוח' לאיהלמק ניק ויצא פ' גזולר
 אגרם^ רעל לכתיב .בסלי׳ ונפק בשלו׳ ואעל למצרי׳ וירל ברעב אחבחן
 לכתוב(יעלמשם אבימלךמלךשלסמי' אל ןזלן.יצחק כתיב וביצסק ממצייה

ן הקב״ה אסר סיו הירהור ולא שבע באר  צהמרהן כז^איצטרן יעקב ו
 .איהורחיחאוכרירא מהמן לאישחזיב מאן בגין מיקכלצרומכאסבס

• לקב״ה
 סוא באר בהקלה אמינה לבקות שהוא שדע מבאר יעקב ויצא וז^ש

לזכ̂ע ראשית הוא 1ר האומיח לכל ראש שמא כתר הוא א׳
 כמ״ת לתכס׳ ביס פהיא ביני היא וג* העלמוחו מרוב מכתר מונק שאינו

 מתחילי! הבנין וטי שבע הס ואח״כ ראשונות נ' והס בית נ׳3י חכמ׳3
האל^ הקלושה ע״ס עציו וכשמשפיעין שבע נאר וזהו מ״ל על מהסל

במת׳



י י ז נ ג

 רז*5כ ^לם=ימי^*נג ע► עילסין נםע6כמ 5כ6 ממת* לעול'
 &>מ^כנ^*^?רי«ו (לזנל׳אן;סן<אמ0* גתה^'חנינה באהכ/וס שקבל

קע ן קן3שנס7צד ^ ד. מ א  ומחהלל ^^pהpמןבהp•7במ^»^הצלי ג
 1>“מ חפלהז סוא ?נקאמן}|)סד'״ויפבע צחהיז מתיך

צרו״5מןשך*! לן זוילן לאספלה^1פגיעהל אץ
ק?מס,קעזר'ע4^פפה^ש^זי^שמש« שאמג כא־ה«ןש כי

 גזלקזשמני״שגי^^^^ןמז-מחנמןאיע׳■ ^ססורוז1ועי..םןזב(א העול' על
מי יקח  ^כיהמל״״׳שכקד^אבן׳מו״ע כהור׳ נוק7 שהיא היימ7 המקו׳ מי

 היינו7 ־ '<יש»מראשושיו • נקראו נשמלוש והחייו׳ האין לוקזח
עגיז׳ סהירא״  שהיי ונ^fימ•׳:רא כמו בצרה־ הזא אפיצו שיה אלת וי

 כמ׳שלסנחילאהבייז עהי״ב הוא וי״ש ההוא דשכיבמנןן׳ : יי׳ ס
הןז כ נ1כ׳  •יסיש לא הצליח מ3 החור* כארגתשל החור'סנה איהיוח ך׳

א ונתרא לעולמי׳* ממנו יכור ולא ד  סוב לחלום *ה«יוכ׳3ן57 יחימא ניי
 מ־ץ ר״ח שהוא לגטאם זוכה ואח״כ למראה אב׳ ואמרי! ויחלו׳ וזהו

פין • לעיצ7רושי'7ב ו
עז  נני■ מו 7לנ וילן כ' ולא וילך ויצא למה-ס' לו קשה שהו״ דש7מ3 וזי

 רכן7 לבטח ך’:1אז^ פי' לכך הדרך קפיצז׳ לו שהי' אניפיד
 למה רק ולרכו״חפן כמיש ללקסהנצוציח הצליק כ־אח על כהליך:יטח

 מעשו ח.ל5ח לא תשכב אם אמר לכך ויצזזק אכרה' ולא 3יפק זאלז עש:
•0 ללקכרהנצוציח צריך שהיה ומלק
 ליעקב ‘וא^שהי ריג-ממסהלמעל״7לכךה־״צריךלכחחולנמ מלין

 שפם ההוא כמקום וישכב זוהו הצליק אס בוחן שהקביה והו גלוצו' צרות .
 י־‘ סק1שכחיך וערכה ושככח כמ״ש הצח* סהל רוח •גקת לו יהי׳
«ןנ ויצא•  סבורא ■47בעב פוסק שסאלם זמן כל־ הנה שגע מבאר י

•C אז בתפלה אז בחורה או
 למושב מחזירו העבלו' של שהאזר יהקג׳׳ה ק37 במצועהוא

 זמן3ז למוטב: מחזיר שבה שהמאור וחויתישמרו עזבו אוחי הלואי נמ״ש
 שלא הוא א״למסוכן וזיוג• ושתי' אסלה הוא גופניות לתאמה ם7א שיורד
 שילכק לזה לס הפעו הרה • בו שבוער היצר תאוות• מחמת הלכיקל׳ ישכח
 ומהן משא או ופחי׳ אכילה כסרט העובדות בכל ביש הרףווש בניצוץ עצמו
 בתאוות זלאיפול למוסב טחמרו הזה האור אז הקלוש ץ ניצ3 ילכק ואס
 שנים גבי כמ״ש בק־וש׳ לחו0^!א ויהי׳ נפשו לשובע אוכל צליח רק היצר

 שאוכל זה ממ דרכה פסח־אוכל לנס שאוכל שזה אף אחל פסח אוכלי'
 ן15י5ב עצמו ודבק מציה לשם שאוכל שכד לו יש זה אפ״ה נסה אכילה לשס

 פסח סצוח לשס שאוכצ רנךהמחשב" לזה :1 בין שאין של״ה וכ׳׳ב הקלוש
 החור' כל והגה היצה״ר• כרצח האכיל' חאןית לשם אוכל נו ■י וממילא
 שהוא שבע מבאר יעקב ייצא ז״ש סכרין ימי בד חלויס ־רמציח והחפלו׳
 עוה״ו כסאווס כשעוסק הוא חררה וילך המרא במגלו״ עיהק כשאינו

• חרנה שנקרא היצגליר מצד שסם
ד ו  מ“צח7פנפ!וב חתהכמולחרן־גי׳רפ״חניציצי' מרמזהתור׳ ת

 זכאה כזוהר כמ״ש א7עיב בפוה״זבעשיח איחס לברר וצדך
 פוהיז(אינן כחאלת ומדבק שבע מבאר כשיוצא אבל עובלא דעכיל מאן

 חכמת הכתוב זז״ס בפ:מ הקלוש הריצוץ מאיר איני אז הקלוש כניצוץ דבוק
 הארת של דוה פנה אז הניצוץ כד: מסין כשאינו אבל פניו תאיר אדה
 קלס מלכיקי׳ כשיוצא הוא המקז׳ מן הצליח שיציאת רש״י וז״ש :פני׳

 דהייממהשסי׳פניומאירין רושם מזשה אז לחאותעה״ז מחו׳ שנקרא
 שוריויפגע ואמרה ז־«ה אזפנה מלבק כשאינו אכל ן:קלוש כדצ נשיזבק

̂שש מקום שנקצ־א מקנ״ה ץ־הקלוש גיצ שהוא במקו׳  שנשאר להיינו וילן
 אלם של שכלו שהוא השמש בא כי • חושך שנקרא היצה״ר חאות ח:ד3

 שאינו מזה בא והכל '7 ומגן שמש ‘כי פמ*ש שמש שנקרא אלהי חלק שהוא
 ליזהר האלם צריך לכך כולא אחכרר לכה מחשב' שהיא כשכל עושה
 נצזצית הס המקל' מאבני ויקח לברי' שאר או אכיל' עוה״ז לפסק כשבא

 מחשב' שיהי' מראשיתה וישם אבני׳ שנקראו אוחת׳ שהם כחלוסו׳
 ואח״כיהי״ אלם לריאה חכליח שהוא ץ 5הגי בירור לחכליח בראשונ׳

 עשייחו כל שיגמור דהיינו ההוא במקו׳ וישכב אז הגוף לקיום מונחו
 שטנרר דהיינו בזוהר ״ש כ אוריו' כ״ב דש מקו׳ שנקרא כקנייה בלביהו׳

 אלס• של לדכי צריךלהיוח אוחיו״וכך הך'ב פס והחבר אוחיזס גצ־צי׳ש:ס
תקרא  כני כין מה ראו אמרה אלעזר ר“א ו' בבר ׳ אי ראובן שמו ו

 לא וזה עליו ופרפר ליעקב הנמר׳ מכר 1כע: ביןבןחמי. ומה
המפרפי׳ והקשו ״ עציו ערער ולא לו נתן יעקב רק ליוסף הבכור׳ מהר

ויוסף ט
 ־• אישי יא^לכי את: כי בעניי ד' ראה כי כיאמרה הטעם'pכי^:פהזהא

 לצ^זנלחמלאלאקקזע: הבכור׳ ראו׳״׳הי' בחרא־ ;מראה.לי.<אי'כבבא
 ררות ״אלימא 'רבו• מאי רכות לאה זעיני דל לאהנרסמי׳׳טאיגרחמל
 שמתטת•׳ אליעזלרכיח אלאא״ר הכ״׳' דיבר ממשאפסדכגמתצדק^

 ש:ית׳ הואילה ושבח ממש רעית אצור ורב ולוי' כהונה ממנה חיצא .ארוס״
̂ל ־גוכהטלא ד !מדעשז תפ  א:כחן; לא דלר׳׳א. ןפדש״י' ‘רסקלצג''ברחמי י

 י ראה כי הפסוק פי' א״כ ממע רפות לק^למ״ד ^עלא1גדחמ שקלטה
 פי' א״כ אחכו' ולמ״ל י עשז ביד חפול שלא בוכה שהיחס מס בעניי

: ליעקב שנוא* שריחה מחמת כעניי ׳7 ראה הפסיקכי
אן כ  אנכי שנואה כי “ל' שמע כי לשמעק קרא ללאס להקשו' יש ו

׳7 ראה כי מש־ס קראה לראובן כ’א׳ חמש־ למ׳ילרמח הניסא
 ועתה שנואה הית: כי שמעון קראה ואח״כ פשז ביל חפזל שלא בעניי
 כ“א עשו ביל סחפיל חושש היח: לא א״כ אהכו' למ״ל אכל אוחה יאהב

 כראוכן זה טפס כביי־קלמה א״כ שנוא' שהיחה משו׳ כעניי ד' ראה מה
 לכך אחכז׳ שסבר ר׳׳א הוא זה וע״ל בשמעון זה סעס חזרה למה א*כ
 לא א"כ חמי לכן כני כין מה ראובן על בפסוק פעם עול שיש ר״א אמר

 •מה מחמס לומר ראוכןשיכולין קראה למסעסזהששמאההי' ילוע׳ הי׳
 שנוא׳וא״כ משוס מפורש זה כועס להודיע לשמעון קראה לכך ום׳ כני ק

 אחר טפס עול שיש מוכח וממילא ארוכו׳ לשיפהו:סוכר ר״א הולך שפיר
: ולוק הפסוק שאמר חוןהטעש בראובן

דעזלרז
 לדבר המלאכי׳ והס כסחשנחו שולח הצליק מלאכי' יעקב
 בשני האל׳ מפחה שהיצ׳׳ר אחיו עשו אל ליצה״ר פיוסי' לברי

 שיעכו עשו נקרא וזהו עה״ז תאווח אחר לילך ילדיחו כעת האי כחי'
 למלאן' חשקו שאין זקגוחו כעח סל' והבחי׳ חאוחו למלאות פנירו׳
 אחה חלוש הלא היצה״ר לו ואומר בסיגופי' תשוב' לעשוי ירוצה סאוהו
 סאיש עליו ומרחם כחולי חפול פן תשוב׳ לעשוח כח לך ן וא ידברו ימים

 שעיר ארצה והוא אחיו נקרא סיהו וריעית אחוה לו ומראה אחיו פל
 כסו אלס שלום ? סערה רוח כמו נש לכר גיפא מספיר שהוא להיינו

. ז מחור'ומצית כטלין שהוא שלה איש שפרש״י
 ליצה״ר אומר שהצדיק דהיינו יעקב עיליך תאמר כה מ׳ אוחס ויצז

 לול נ שכר לך אגרום לך אשמע לא שאני שע״י עכליך אני הלא
 כעיש הקב״ה הוא סתם לבן נדתי לק עס • בזוהר שני זונה3 שמשל כמו

 לכא מצפת שהוא יכבוז בכסא חוצבה שמקו' הנשמה ואומרת בזוהר
 כל עתה־ על ואחר לכיסיפין נהמא לה יהי׳ שלא חו״ומ לסנל בפה׳יז

 מתלבן שפניו גרתי לכן פס וז:ו לכיסופין כנ:מא שם הייתי זמן כך
 שם והייתי חנם של חסל עמו שעושין נר כמו שס הייחי גיחי :מכסופי׳

״ יע:*ז לכאן שבאתי ועה: קהחור׳ומ״ט בלאיניס
 ל:יינו לנשמה היצה״ר שמפשה רעות מלית ק כו׳ וחמור שור צי ויהי

 עלמה ניוחר עיניו הסחכלו׳.ביוררננציטח על שירנקי־א
 : כלל יצה׳ר עצות הוא כשרה חמורי׳ כשר וחמור להסחכל ראוי שאינו

 בעיניך חן לטצא אני מושלח וכי חמי׳ כלשון הוא צאלני להגיל ואשלחה
 : הנ״ל כחל׳ כ׳ הוא עשו אל אחיך אל כוי׳ וישוכו • היצה״ר סוא
 היצה׳׳ר היינו לו היצר שיה׳׳ כלי הירא׳ עליו שקבל דהיינו לו ויצר דרא
 רואה אה ננלהיצה״ר חחכולו׳ עושה לצליק העכ את וויחץ חחחיל יסי'

 מלו כברזל פיעמה הצליק רואה תעשה וכלא עשה כמצו׳ עליו שמחניר
 את ויחץ וזהו עשה מצוח לעשו׳ מתרשל לפעמי׳ ואפילו כל״ח יעכור כלא

 :ויחץ וזהו ל״ח והס״ה כשה מצוח רמ״ח הס הפס היינו מחנו׳ לשני העס
 והיי מ״ע מל כיינושיהניר והכהו האחת למחנה אל יבא אם ויאמר
 עכרתי כמקלי כי :ל״ח על יהנכר שלא היינו לפציסה הנשאר המחנ׳
 היצהיר היא מקלי עברתי כמקלי כי ה־צה״ר החנברו׳ ננל אומר הצליק

 וכהמ' אוחו ונצחחי יריל ימי עבת שכבר היית הזה הירק אח עכרתי
״ הנ״ל תחבולה לעשו׳ מחנו' לשני הייתי ועתה נגלי מחנבר עליין

לני צי  אם והכס יבא p הנ״ל נחי' הב' הה עשו ומיל אחי מיל נא ה
ת על חי



ה על אם כ«מ:י(׳פנקיא הםגכרף מא הד^ על : ני t פיביי המע;ןי׳ י

יוכח' ליחן ייו5 ליק57 הכלל כיין ה!» מן ויקח ההוא כלילה פה
אחרוני״' ומיס ריח וועירי פעיריה״כ זהו ילן7 ופ׳7א3 לס״א

 פנקרא הגלגי ה(א ההוא כלילה פס וזהווילן כפלי׳ קרכנו׳1י לצלות והנה
 לעסו פנמה י'7כי פהס אמרוני' מיס חלא והס ו7כי אנא מן ייקח לילה
הו יסמ^^.יס7ע כי״ל פלו פלא אתיו  הואארמוי פ■7המק כזמן רמז :ז

1 ׳אפילה ״כעת ״הפלא ר״ת הניא ל״ח פעילי

ם׳ איי הנה לפניו מלאכים יעאי (יפללן יאמל או  אאדים מגוללת י
 לפניו אבוחי הסהלצו אשל האלהי׳ ל פעמי׳ יא7לצ כפי׳ צ׳ ייש

 חמיל עליו מפגיח והוא־ גכלפ שלא ומתיירא ליו אופו שאונה 7פעי והוא
 : עליו להשגית שיוכל צלי לפניו 7העכ הולך רך7כ עמו הילן וכשהוא
̂וינו צפהואצליג) חלצו אלהיל ל' אמרי ל וצעמי״  להשצינו ליך5 צמור

 • ע״ש לתמכו סעצ שצליך זה נח התהלן המלהי״ את כ' ופעמיה פליו
 ' עלז( להשגיח צליך שאינו לפניו שהואצניאגמולמצאכי' ה״פיעאנ

 נ שנאראצן הואיצה״ר אצעשואחמ
ה פעיל אוח( להתרשל כאיי כל האלם אל צא יצה״ר מ

שיתענג• י7צ הלצ ולוא נאוה כו שמצדם א׳ הכולא אעצולת
 .רנן , עכיל׳ לעפות אואו לפשות נו יצולח אין כצליא רא אכיל׳ לעצול

ומתרשל אהכאחון טפל ונמעא גלולי י׳7פח כו ומכניס אותו ף7פרו
 חהוארצא ' כשמח עושה פאינו כמצוי ה, כתור׳ינחסלה כעכזזפוהן

 כשאי הן פרגאה כענין הן האלם על פ:ןלי׳ נמאיל הצחי׳ הוא שעיר
 ןסו הלה ולוה כוהצאוה שמכניס ̂כ וכחי׳ ם7שמםאירגופושלא ^נר^,
 עליו מאכל ואינו אלם של פ:ים עאלימין לכצ ורום פרצאוה אלום שלה
 • שכעל ליאנית צשלה כעל שהוא צפלש״י שלה איפ והוא אויה לצול

 הוא ישראל ריגת7למ הגיא לא ועליי) |צ5יע שצקרא יצטא האלם (הנס
 צרכץ.חיןונן שלשה כצ«״ כמ״ש אם ככל נאפל' להמגיר׳עצמו מתלשל

 שלא יצה״ר שלו׳עם לעשןא כלעתו תושנ הצליא והנה תפלה מהסהוא (א׳
 מצום אחה הנה ליצה׳יר ואומר יצה״ל עצת לשמוע שלא עכיר״י לעשות

 י7 את נעכנל יחל שנינו א״'נ לשמוע שלא מצוה ג״כ ואני אותי פמומ4
הספל׳'*• כעבולחיזוא מתרשל א^צ

t1״r\ כן1עם לנרי׳לכ^ אמיר'הס תאמלון כה לאמי אותה (י{ו 
 דהיינו גלתי :מל ומיפו לאלם לנטטת שמראה יצ-:'ר הוא

תי עול 'אפמא לא ואני יפתה הוא כשלוי יצה״יר עם לגול רוצה שאני  גי
 קלם אמזי׳ל (הנה i כהפלה לחיא ל' ואס המצית שאשמול סלייצ
 לת להתיש יום צכל צתפל׳ ולקלס לזלז וצריך יאלמוך לא על צרפיעא
 אומר הנ״ל הצליא והנה 'וס צל. האלם על לההצכר פעומלי׳ האליפו'
 ואחר ש“וז : המצות על לעכול שלא לא עצמו להחצצר חש שאינו געצמו

 עיקר אצל העכול מהחלשלות הוא 5ז כל להאלי' להצפין שלא אתה על
 של לספלחן טחאוה האלה צמ׳״ש וכתפל* כתור' להתחזק האלם ענלף

 כגיןלאי״האחרעיתלירצצלוחלן א״כע״כ וישלח כ(והר ואי״ צליאי'*
 מנייהו :ועכיל צלואא כל ל נתי והצללפון כצלוסהן ומתפטר צליאייא7

 מחני לתפל׳ טפצמו מתציר הצליא אין אם א״צ .העולמי׳ לאי ממרה
 לתעורי מתחיל ומזה הזה האלם על גלולי' פחלי׳ להשליך ליצה*ר נס

ג ולהתצירכתפצ׳
 ויאמרו כעמל* המתרשל האלם המחשמ׳של הם המלאכי׳ וישוכו
 עסו אל הנא והנה ננ^ח לך לעשז׳ רוצה שאתה אחיך אל כאנו

 כשערו׳ ננטר שהוא עשו נקרא לכך ולי'7ג יפחלי' עליך סחצכר ססוא
 הוא עמו איש סאות וארכע לאר^חך הולך וגס נ“לב ציפו מסעיר שהוא

 כשכאו ומיל השחל שכספלח עולמו׳ כחי׳ אלכעה נצל שיירות כל׳ א3
אי ספסלי׳  ייעל7סמשליןהפמ להייט מאול ימאי וירא מיל , עצה

 אלפ של םטחשנ׳ שמנלכל מאול וזהו אלם של וממון הפרנם' כעצין סאל'
 ניצרלושרואא עצמו ומתעורר מחצכרהצליא ומיל מאודך וככל לשץ

:ידו חמת לו ‘שיהי היצה״ר להכניע

ש פ׳ ראוכן S נשם פצסם S לפניו מצאני׳ יעקב וישצח כצזדל
 חרכך מישע נפשי פלסה הכריעהו פניו אלמה ם׳ אומה

חס פנ  הושיעני ׳7 אומה ׳כם״חהצים70אומ דוד אמר ה'פ אמר י'
ל אומס אנוש יעוז אצ ל׳ אומה ילך נשא אצ ל נ^מה כאפך ל׳ קומה

ח ל ש ^ יוכףו
 פעמי׳ כמה מא״מני את אפילו כני יול האנ״ה לו אמר י פניו ״למה
 מאכק•׳ *(אכיוני״ משוללי׳ עניים לכשתראה קם אנ( ואימתי אס איני

 עורם יזנה כן ר'.שמעין ‘ אאזס עתה אציוט׳ מאנקת עניים יס״רמשול
כו שגחזב מס אותך לכשיגיע אלא כאפל מוכפשת שהיא זמן & אק:ס

 שרשכ״י כמדרש על לר״א נמשלת ופי׳ שוניירושלי' רחנע^מעףראימי
געפל מוכפשין שעמה נעת אאום אני נחמי׳ום כלשון הוא שכן פליג

 אימתי לא6 מחני״צלאהלעני׳ הואממזלעוייסואעם סגיזלי׳׳עניס
 כמשפט כנג״שציזן שיאימוהעטסמפפר אאוםנעתהחנעיימעפל

' כצלא'עכ*ל ושני* חפלה
 ‘וצו״ אלדה ל אומה הפםוא שהציא זו להמדראכפ׳ אשה ־עה^היי ר.גת

 כרכאם יעל(: אר.נרן ברנו׳ ל* חוללת כזוהר אי יהנם *ונלאה
 אוהו נעה^ששלח יצחא לצרכי וצינה צלנה?דכרכא והוא טיצאא אלמאה

 מלאו לנלצי ארס(צרכה מפק ננואו אצים לצרכי״ וצרצה ארס צאק
 למאן אמר כרכאן הצי ככל צרס^ יעאנ דחמא (טגא צההיא עשו של שלו

 דצרגל*יצתא איכוצרצחא ־ לכהו השחאאסלכחצשא כרצתאאשתמש
 עלמא להאי כשצטטחא סאיפא היא אאיפאלאו לאיולז וע^ג נכחרייתא
ן שליר ואסלא כאדמאם ^  כני לאונדא א עממי b ^טחצנשון צזעגא כ
סכוני טצוציצהםיכוניזגו׳ לצויססככוניכשם״ל׳׳וצו'5 ל7אעלמא

 שארית סיאכ'.(הל ואמלל׳ לאכלתלחאדאשסאלו כורי'הכאחלתא7נ
 כצוי׳ רכי' עמל בארנ נצוי׳ הם עיעאכ שנשארו הכלכות להייכו יעאכ

 אשתמש יעאכ7 אונס היכי לכאורה - מאתליע״ש צזלהוואזיסי׳כטל
אמלואתה שייעאצ רלןלשיי'פי' סנ*ת יצמל[כפע׳ ’שציני צעצמ^כנרפה’■

 את לן וימן יצסא שניכו שצית <^אהנלכ׳ אכלם כלכת הזכיר עשו נצל
' ■ עלכתאצלהם־י

 אנ(אי ולבנן ולם נשל שלומי מלאכי׳ אמל סל נמדרש א^ ולןצד?
אלמי׳ פניו אלמה לאי'נמללח ונ״ל צי4פ וכעאי ממש מלאכי׳

̂הלא הטאס׳לזה הנה יקלמונך לא על לישע  אחעלומא ליח שהכלצ
 אלם של השונא למטה סחעזרר אס דלחתא כאשעחתא אלא לעילא
 «שם יונא השונא שיה מחעולח׳ילמעלםשישיהצכזלו■ לעה לו למשות

 לכןצריולק<ם ומליצ^יושרלהכניעהצכורו׳ א^כאזצריוכחגלול
 על עשו שיתעורל ידע יעאב וא״כ הטעם הוא שזם לצדה הספלה ממיל

 למסה כשיחעורלעשו נחצרןכעושרוצכני׳יוא״כ שיעקה ציאוחו הבלטי
 רכי׳ ומליצי״ לצ צח צריו ויהל יעאכ על לאטרצ למעלה ‘כצכורו *עולל

̂ל לכניו אות׳ השאיר ני כטס לא הנרכו' ועל  שללחי' לשלוא יי7הל[ לכך כנ
־ ' ץ כמלחמה זלנא לקטרוג עשו שיחעזרר אולם

ש ̂׳כ עשו של התעוררת לפני לםייט לפניו מלאני' ןן״  שהי מל כל וא
 נהם מסש מלאכי' אמרו לכן עצמו כאלי״ להאלי׳ יעאכ יכול

 נדרן צעכנ שיצטרכו 07ו כשי־ שולמי משא״נ לעשו כפיוט יכואו א״ ברגע
 גלול(* מחצות עם לולן שיעאצ כשמזע עליו צכא עשו יתעורר צכינו זכינו
 יעקב ירא לי׳ מס איכ למ5לפ אחא ברכה הניח שיעקב הזוהר לפי רא
 הכרנו׳ כל השאיל שיעאצ סבלי לרבנן י״ל שלוחי׳ לשלוס והאלים כך כל

 א״כ לשתים צחשב סכסני צם סכוצי ופסוא כלום לפצעו הגיס ולא לבניו
 להזכיר לעשווהא לשלוס והאלי״ יעאב לכךמחירא ברכות ״7 כגצל ד' הס

 יצמא אזחו כבירן אביה' כרנח שהיא הים כחול וצו' אמרח יאתס יעקב
 כני הציל הצילני;א א10פ מל נמלרש נמיש לנא לעח^ אאי זה כנ׳״ל

 לא ועקנ ולמול׳ ע״ש עשו של ככחו עציה׳ שכאז כניו כני מיד לבא לעהיד
 שלמיעאכסירדיעאבמיכנ נו״ד שלוחי ומ״ד ♦ כלום לעצמו השאיר
 אז׳כלאהי״מחיראשמא הר1שליצחאנדעחק נצית ניכה צעצסז
 רא הוא לאשו שלוחי׳ סלח שהי* טס •רא ברכתו על בעוא שהי׳ עשו יאד׳
א ׳•מיזגו לפניי הסי* וזהו בצב אצלו לארב בלבו סי' ולא לפ:יי  או לפני• י
ושהי׳ מי אביו יצמא כעוד הוא לפניו ^ ן ;v5'cדיצר.א(לא ארא 

 ג אי דזי יפאב לפני שמא יצחק במי היינו לפניו א״כ כזוהר ירגיזכמ״ש
 לי׳ יעאב כווניז א״כ לעצמו א׳ לרכה עיצכ שיפאג הזוהר לדעת הנה

ק ליטיאל שאין שאף הרביעי גלות על לעשו לשלוח  והל כרכות צ׳ י
 שאן> הל׳ מגלוח נדו את שיגאל לעוס סי׳ אפ״ה לעצמו יעאכ ̂עיככ

ע ולא עלה שאלום כסלים יעאכ שראה  ואמר ונחיירא מלריצז' נמה יז
ואמר הלןכ״ס לו נטיח ה אפ״ה אמור כמדרש נמ״ש ירידה 1ל שאין אפשר

אל



וישלח . עזי
קג 6)לשיר5 ע ס !^®חגניה ענזיי םנין ^ ר(  פיטקנלמשם■ כ'5פ::

; אורייךוס׳
v ארצה ה״עו rs מכל■ הסיעדיותר גליחיהרכיעי נרוא ביה 

 7נג נרכד ג׳ רק להם ין פא תאמר ולא איו׳ ביס זהואי הגליות
ip סכאמת ילירהו צהה אץ 7̂ה רגלית פל איל גלין״׳שניצולו ’rn כמנת 

כי:ון7ה גלות יגל הי׳ יעקי ח מי  מ3עכ צמה תאמר ואס פלעממיא ׳':
 ן־7נג אחת לנרצה: צריו והיימי ̂ גרחי' לכן עס משיה למצמי אחוז ניכה

בלא־ לו פצרו ועול הל הגלות‘אריס׳ ’תסיא עויס ואמרימי אמר לצך
 אוחת־ נייעו'שיהי׳ משיתסאמוהרת כיאש על הראל מצשי׳ היאך תאמר

 רק ומופת אווז שום ראו לא מיגיצר ייאתמפייתועלין קוים ומופתי'
 ואםיהייכעחה א׳יהכתכואםיהי׳אתישנל׳יהי׳׳אוודוחוטזפ^תי' לגאון

 כלאשום־אואזמופת כתמור עניורוכויעל ינאהאלזן ה1פתא יהיי׳הלר־-
 יהיי' אגזלא ׳ i זהוהעתה־■ עתה זאחרעז שאמי 1ה1וא״כ* פיאשמאריןי

 ת4י'לישורזהומרמיעלאתישנהיהי/גאוח0ואמרי יהייבעתה אוזישנה
 הוא' סור ולס‘ זף'ימאגגןלאנכול^רי5יו p וצרפחז׳׳תמקו^יכאמשיח

̂יםאגל ל?ןח*י  מיהי״ <מיחמיכי״' <יאח3גאוח«״יזפ»^יע 1עלצ*
 בלא כעתה ענמלןכ^יעליהתפווי^סהן^ הוא" a אעישנ^ואץרותמור

• ' r cעח*זyואחריע מרומז חזיממצףזי׳יזי)גהוא1^
למזיפאימלא^׳לסצמה^אהגזימומל״תילפנמוה^'

 עשוי סלא^יקייה יעקםלעשן צ״ל׳שליקיי לפצירע״כ קשאלוימאי
 כמ״ש 'להח־עןרריולאתררעל׳׳הנרצהוקשה'הלרעיככילעצצגוםרכהאאת

ל ונעיכצ^^יעווילאוע^נגילעצתוצלל'• כ ״ מי ל ^ ס הני  ו
ה שמייי^מיןקוע® 'היינרכומא״תמז^יאל״יפנספו מ קי  פניזלהיינו ל

 שלומין לשלות שהקזי" וזםורטל^יעקג־ ׳קלמי׳׳צרשנגעילאיקלמולן
 ולפ״י ול^וסברצהסלעלגצויהל צתיו^לעשיעל־שלאיקד׳הוא

%הצ^עהר« ר  סדא איום הוא סיביך דיהו'תל^צפסימרשע1א
 עולמך אה רויה אחה שבו * עהואתרבך או'לישע תאי׳ ‘עליחרנן עכא

או צולו העול׳ בל על ביאתמשיאחספישעימלכוחז שקול׳  חרבו* מרפע '
 והיתה יערי על'א|עם חרבי ציירילזהצאא^ ציצוציצחמוהמ^ש ־גמתיי

■ ̂ ־ ׳ ■ לה^האצושםאכי^;:■'
ה׳ לז א סמ^המלרש י י הקולש ברוא שני וזהו מלאני׳ יעקב ישלח ל  ע׳

 פבר^יצחק ^הרכוחbש צליק לראש ברמת יקיאל מ^ך שלמה
צל אח צי " למעלהיצאק כרכוהאןב״ה אאי ל מ הי׳ א ל א ה ח|  סטצ וי

ה: השמי  ע״ש וכרביבי' כטל וס' יעל|י שאריח והיה פג׳ כטל כרכו קי׳
 יצחק חזר למה האכייה שברכו טאאר ניצתוו,ט אמו וא^ שמאריך'

 צהיז יצחק שראה רצרןיאואראצא יעקצ1א ̂צאק שריו^קיא שרת וברס
 סל כרכוח אמרלובאואברטד אוה״ע כץ לגלות בלו הקולששעחילן

 צרות בשש הכרכו׳ זאההן כצצמא הקב״הויקכןמבין עליך שיאזול 'צלמי
 הן וקס המילש מקט מה־ קבה הנה ע״כ לע בן יגע לא ־ילךוצשיע5י

 לך ויחן כ' ‘ויפלן אותד יגרו שלי ואל באוני״׳ נהציא הנלצו׳ הא הליכי׳
 כל אלתו צרך פהקי.^ המלרש הציא מאי לעני} יגם וגי, אנרהי צלצא אא

 מ״ת לפי <ל אוחו ברו פא« הביא מאי לע:י| וגס אניויצחא הברטא
 שבירך הכלנה היא ׳ לעצמו יעקב שעיכב שירצה הזוהר ליבלי הוכחה

 א*כ מיל אברה׳ ברצא והיא ׳ ואמלצאול^ם הואיל יצאאהפעהשניס
 אומו ברך שיצחק במירש אמל וצאן לעצמו יעקב עיצב הנלכה אואה
 המלרא הברמומחר} היא מה אריןשכילהמלרש א*צ הצליזא מו להצן

 לראאצליקאיכ 'ברכות שלמה פיי יזהו יצ^ך נשפציוח לכירךאואו
ק  לעצמו יעקב לתמ בתולה הצלמת׳שברכהשצתוב על קאי צלות כשש נגו
צ5 פנ״ל ע^ קי* י עוי גלמ״ לל ל' ברנו' שש לי  הקב״ה שירצו ניצה ו

י׳י״' ׳ ו «צלברמ*שגרצויצקקננ*ל
ל עו  טמלאכמיצוה ומי רנקהיסצבפהלעליץ אותו סבינו צרכה ו

 שאמרלוי 'לךצ״א*נמשג'ברצ^אלוכנצלמלחמימנוגוממצ
ה ננ״ל ״0 קומה ה״ ^שעה אגרכ  שהוא שטת מצריה יציל* זניצה׳פצוא א״ מ

 דשלתיעקרמלאט' סמירש הצעת ניהזא א*כ אביוני־״ ואנקת עניי של
 שקבל הכרפו׳ וכל עשו שיתעורר קוים לצרה מפלה שהקיי״ הוא לפניו
 שהיי אלום שיה פעיל ארצה שלת לקי גצץ״ הל׳ על לצניו הניא יעקב

מניה מו ל טצלמ״ שיציאה נ  מה 'שהוא פניך אלאה ה״ W' כמ״ש ה
 קלעי״ על ׳ קולם עצמו יס^עורר שלא לעט בשליחות יעאב כהאלי׳

ו יקימינך שלא לישיעא חרבוך מרשע י נפשי פלאה הצריעהו אמר לי
ל פסוקי׳ מג׳ טעמי׳ ג״ מחמת 5איז א 09 ל  אלום על קאי שחרניך י

שאס שהממר םע״י5לגא( כניו על יעקב כו־חס מ״לומתאמק אוס

ף פ ו טז״
̂׳כ ^גליו׳ מצרות עליל וללק גליות  מצרות אוח׳ צלציל ראה לא למה א

 על ל מה ק פממי' ה׳ ממר שלול א^אצר והארואיס גוג<מגו: מלחמויה
 הביא לכך זה• על יעק: לא-לאג ואמאי גזג־ולוגוג מלחמוח ועל גליו׳ הל׳

̂ה המלרש  השישית הצרה ל ע ר׳ץ קל איני צחיח * ה אלו על אמר שהק̂ב
ז ושול^פגיי׳על ’אגקת־אכןעי  הניח שלא 3יעק על כיותר אכ״ק קס אני ז

 רקעיקרהחירןהוא הצלהלכנמעצכצ׳הששהצחת׳ראעלהל״גליו׳׳
 כרכה אמו וגס יצחק של נגזכרכהראשונה ז ׳״3גהכרךמק אבינו שיעקב

• ׳ ברכו׳ ששה לו יש כבר א״כ אואו׳צנ״ל
 טג ומלסמו׳ גליות הל כשיצכ^עלינו והוא' יצילך צטת בשש וז״עז'

 ישראל על יבא הבש ואלה יהי׳ עצי׳ הול ועול צרות ה׳ הם מגיג
 אסר השש אבלכניעכרו . לוך־ יצ ציות בשש וז״פ1 ג ירלס־ שהתב-״ה ̂רק

 ׳7.ישמח יקוים ואז ̂ רע• עול־לשום רע׳שלא׳־יכואז בך־ יגע [זבשבע'לא
 לבניו כרצוי הל׳ כל הזוהר־הנימיעקבי־'" לבנרי גס לפ׳ו נמצא ■גמעשמ

 הגלית על הי׳ פצית כפעם ליעקכ יצחק שכירו כרכה להא' כלעתהמלרש
 טעכב וא! לגלות על '0 כרכו׳ שתי שנית בפעם יצתקליעקכ 1כיי וא״כ
 שיעכב יעקב־ של ראשונה נצרכה טונתל' שיצפקלהי' להיעו לעצמו ^עקב

 נטל סכני' על רחמהתוי מגולל יעקב רק הגלות על שני׳ ובברכה לעצמו’
 '7 יש נמצא* יגלו׳ על הנייז השנית וחצי רנןפצינרציהמנרכ״ישני״ 'לסצמו׳
 כנ״ל יצחק של ראשונה ברכה כנגד הקצ״ה שביט וביצה הבט' על ניכו״

 לזס הכרח ו כנ״ל ברכו׳ שש יש א"כ כנ״ל אצוו ■צמלרש־וביכה־שברפ
* ברכו'כ^ל הי״יהוקח^לשש אייה יצילוךכנייל צר(מ עהפסגקגשש

 בב׳עולמת ’תולקי״ היו ועשו הואמגנקיר הכלל <הנה י^<מלי או
 בעוה״ז(ישמן כי בשמה' לחזוק א^א כי ועוה״ב מזה״ז

 שאז ביסודי( אס כי באי' אינם ואיי ועוה״ב האורה ישורןןויבפט״והנה
 ש7 מתפאל׳ אפי׳ במצות ימלקלק האיסוט׳ מכל ונוהר מאל׳בלצו נכנע

 שלשין מה כל מיצה״ד להיינראפי׳ בעקביעשו אוחזא' וילו געקביווז״ש
 לפיצך בסס שנזהר הצליק׳ של ברשואו להיינו טלו אורזת הי׳ נ״כ בעקב
 לעסוק סיוכל בצריךלפרנסה מה לפי רק סצליק יעקב בעוהיז ימאס

 עולז ופרקת חליר כאשר והיי כמ״ש■ שצו כנרצה עשו ישלוא שלא צחורה
 בפרנסתו לוחק■ מאמת או שלוה מחמת כן עוסק אינו יעקצ ■אבלאסח^!

 שהקול זמן כל והנה טירות עליו גזור יצחק מעצוצמ׳׳ש גזירות ח״ו בא׳י׳
 אינו ישראל אסח״ו רק טירת שוס לגזור עשו שולט אינו יעקב קול

 וממילא הפרנסה ג^^תמפכו מזה נעתב שלשי׳ נלכרי׳ כשורה מחנלגי׳
̂׳ ירות0 לעשולגז:ר כא יש וא״צ תורה ביטול בא עושחי׳ שישראל ף ו

מיגעים ואינו י׳ שלומלי הן בעקב שלשי' לברי' צק. יש וצחפלה צתורס
 בהם ואץ י למקום לכס מכוונץ ואינס י טספללי נת להבין להמכווןשכת

 זזלח כרום כמ״ש מנור לפץ מפלס נקרא שלזה גזה זס להתקשר אהכה
חמי שסם לכרי׳ אלם *לצני  הרבה שיש בהם מזלזלין אלה וכני עולם של נ

 לומליסורה באיישמכד״ מהוגני׳זמזה אלם כני אפלות על מלעיגץ
 אמרי וחלפים טרנלים וממילא לפינסס בהה מכלחין העולם 'פאק

 צעשו ונח שליטה יש ואז כלונן ואפלה חורת בסול לילי ובאי' פרנסתם
: חיו גוירוח לגזור

J.הורה של שאותיוח לאי׳ השחר עלות על עמו איש ויאבק וז״ש׳ r) 
 צתיות לט מה ישראל אין אס ואמרו בהמ״ק חורק נעת לשמים

 שהם האוסיוס היא החור״י והנה נהם הקגי״ה שגער על האמחון ’נעול'
ג שחורה אש  סי׳ עשו סל השר שכיונה וז״ש הקלך על הליו לוגמת לבנה ע׳

 מעל שחורי׳ שהם האוחיו׳ שיעלו תשחר עלות על מהו מיעקב חורי לכתל
 יבטלו ענץ נאמו ל^ יכול לא כי וירא פנ״ל שהייכחורכן כמו לביניס גבי

ה  הירך כמו תורה מחזיקי הס בחור״ן כמ^ש יריבו בכף דגע מישראל מי
 להם יש המפורסמי' שלגלולי׳ בלורינו ראינו זה והנה 'הגון> סמחויק
 רק גסה במלה להס ומשפיעי' משגיחי* העול' שבני בריוח פרנס׳

ע מעולטלי' להמת שצריניי פרנסה יושבייבלוחק סס קאר״ הלומט'  נ
 על כפיף הוא סהפ׳ השמן סך נקרא חורה והבעל תורי ביטול ויש ונל
 קניות שעיקר כטף הראש וגס בטלי״ לברי* מללבר כפיף סלו שפה שס

 ספושע ‘ המחזק על מרמז הוא והך* שיחה ובמיעוט נענוה הוא התור׳
 מחזיק אינו אם אכל השמן פך נקראי׳ ושניה״ היוי׳ לבעל לימן יל

 חורה לעניי טחן ואעו ילו שכיפה כפיפה כף העושר נקרא נמצא לתור׳
 מרטן פשוט׳שפומחיןבטסם טמיל׳צריכיןלבסללצירךפרנסתןואקחפה

בכף ויגע שגיהיכ״ף-וז״ש נקראו יןהבריו׳גמצא(3פינססן ישיגו אוצי סיס׳
ירינו



גנזי
 ין6ש ה»גו7קט:י׳ פכים רש״י,סכח כתב לזס כ״ףמ״ל ̂:Iשהירכי׳ד ^יילו

 כחינורא׳ צהיוחנקדא פסלומזי' מעגחץלהתחיר:מ־יז־ק
 ניריכו שנגע לאחר ,א״כ ח״ל גזירי׳ לגזור כח׳לעשו ח"( יש וכלל(אז פ״ך
 נטלו שכגר השחר עלה ט שלחינו אמר לכך החור' יבוטל שבזה ע7י הי'

לו כנ״ל השחר סהס סאותין׳ ועלו החור'  לא יעקי לו (אמר החורבן ורע̂ז
 פרגסת צמעס ירינו בכף השר. נגיעת שהעיקר כיהתגי אס ט אשלחך■

 י7לומ על ״ המחדקי ישגיחו שלא קורס ביטול יהיה וממילא המחדקי׳
 א״ג יצחק כרכה על ויסכי' אוהו שיברך למלאך אמר יעקב אכל חורה

̂ש מטל' הקטנ' הכרכס לעצמו יעקב יקת ממילא  שעשו ואף לענל כמ
 ויהי׳מחזיקי׳זא״זולא מ״מלאימעטהפמס/מישראל יהי׳לוהמלכו׳

ש טירות לגזור ישלוט ולא תוד' ביטול יהיה  נא יעבור לעשו יעקב וכ̂מ
 ולרגל לאעי אתנהלה ואני המשיח ביאת 7ע המלכו׳ יקבל שהוא אמני
״ .ללבוע 7ובג לאל(ל ליחס רק יותר רוצה וא;ני ־:טף לקי פרנסה היצלי'

V n שזמקוס׳ פנים לו *'שיהי אחיו עשו אל לפליו מצאט' יעקב וישלח ה 
 וצארצהליקח ז7לסאכי פניו אל לשונאיו ומשלם כמש״: בעוה״ז

 גליות '7ה עליו שיקבל לו רמו c וג פרגסחו י7כ רק כלום מעה״ז יעקב לן
 ובהו תוהו היחה והארץ בראשית במלרס ל,כמ׳׳ש3ב לגלות רמז אר^ה זוקו

 רמז -שעיר תוהו ארן'והנה ראיתי עליו הנביא שאמר בבל גלות ןןא3ן
 ושעיר ,המן. את שנאמר(יבהילו גמלרשבהוכואמלי לגלוימליכמ^ש

א  י':7היהו & נפל*פחל המן נימי ט אלס של גופו שמסעיר שערה לשין מ
 שלעןו3 כהץסו ויהי - פסוק על בזוהר כמיש יק גלות על רמז הוא מלה
 על הבל אח הרג וקץ ,. * ונו הנער׳ צעקה מצאה בשלס כי כמ״ש אמה

 שובעלו הכלו' כל גדר/על ינז׳היתה ובגלות עמ.ו שנוצלה יתירה מאומה
 יגזור שלא געקי לכךאמר רביעי נלוש הוא אלום ״ לממון חופשס גיוס
 על ת״ו ̂ ויקוים כיסו^חורה י7לל (יבואו פרנסתס שיקפח ג;מ על עשו

• _ . ״ וצו׳ תמ״ל כאשר והיה ̂אחי׳ מרבך
קשס לפגיו מלאט* יעק: פסוקןישלח על המלרש ןן״^ע  צו ה̂י

 להיינויקליסצופניס .קומהל׳קלמהפניו כ׳ אמר לכך לפניו
 ומשלם ועל״ה במלרש כמ׳׳פ שברהל להייט הכריעהו ועי״ו בעה״ז עוסקת

 לבטל גויחח לגזור שלו שציפה יהי׳ שלא רק להאכילו קניו אל לשוגאי!
 אמד לכך החור' בקיום תלוי המשיס פרנסת׳'וביאת שיקפת או מירה
 שיהוו מעפר התנערי כשיגיע רשביי אמר לכך חרבך מרשע גפשי עלפה

, ן ירושצי׳אט״ר שבי מה הי^ק אז חורה עניי‘מחזיקי

ש־  אץאמרתלךמלא א״ללר׳אושנגיא לארעא עמא חד כמדר
 כל א״ל היא מה א״ל משמי בציבורא אמרת טבאאח מלתא

 להתוירן העזלם אומת עתידן לעשו יעקב ימ3א שנתן סלזחנות אותן
אין מגתסישיבו ואיים הרשיע מלט שנא׳ לע״ל המשיח צמלך  לכאן יביא̂ו
 \ ע״כ לם אומר אנא שמך ומן אמרח טבא מלה חייך א״ל מונו אלא
יותר גזלין ויום יום בכל הלא האלו סלורוגות שיחזור * רמתי מה הנס

 היוחק״ן לעשו יעקב שנתן שמנחה במפרשי׳ לאי׳ ונראה ״ ויותר
 f להביאחק לתקן ישראל צריגק ובזה מהם מעשר שהפריש קולס נהמו'

 בשנס רק מבואך. החשבק שם מ״ט הקורא בעץ ועיי׳בח״ל גשנה מועפי׳
 ני״א העיבור בחולש שכת מוספי '7 קרבנו׳־של ח׳ מסף מעוכרת

I שלר״חסעימרנג־^קטנתי .
ש  מעשר הפריש שלא מה לעוון לו שחשב סתסדי׳ מכל קסגתי יעקב ול׳

 קרבנות תקין להקריב ישראל צריכץ וא״כעי׳׳ז עשו של מהמנחה
 מנתה להביא יעקב צריך ׳־ שה׳ ע־׳י אי): הכית עעילח ימי כל שנה נכל

 נה^ קרפטת להביאו שדיצרט ישראל מפסגלין היו פשי ע״י ןא״פ לעשו
 W אבל ועצום רב הך וי:ו המשיח ך 'למ העול' אומת יחזירו זה וסך שנה

 אישעי^לארבין לר׳ שאמר במ״כ כלט׳ סארץ שהי"עס לארעא עמא
 לעה ונם כלל אינוחמוש וזה ׳ לחוד הדורון על רק שקאי הבין רק קי

 הם ושבא תרשיש סלט אלרבה אומות שאר ולא ושבא תרשיש פלט יחויח
הקרבנום רק ממנו שאברה'יצא הסבנישס ובניו עשו אבל יפת כני

 על יקטרגו שלא האומות כל על שכפרו פרי' ע׳ נהם היו ישלןז שהקריבו
 יזה הקרמות כל יחזית האומות כל לכן* מעשר כלא מנמה שנוק יעקב בר

יקזירו־מכ׳ש הפסל'קטן שגרמו אומות שאר ׳ שאפי בפסוק אשמעינין
 כל על ̂ שקלוי סלכר לבין . אושעי' ר׳ א״כ כ״כ גלול הפסל קגרס משו

זאת שלאמר שבקשת מתעע אושעיא ר׳ אמר לק לאומות שימדדו קללנות

יוסף■וישלח
 הלבריי שורש יודע אני אלל כפ^וק לבט' עשמך ר6או אני לכן משיר
 כעיניהעול' ‘ תמי ׳ יהי ולא הקרבנות על להיינז גלול יותר סך על לקאי
ר אומר שאני  ע® שהי' מלעין צם העו יכל לורש אט שמשמר כיק פשוט ע

• לכרפבוט אמר ולק הארץ

ם ;וגו׳ אחה על ואחר ג״תי ^בן ע  ע״לש״כ ג״ל קי׳ הפסו ביאוי :
 שכוונת.יעקב לאלהי* טלי ‘והי יעקב שאמר הקדש בזוהר

 • היראה מעליו יפרוק לא הרחמי׳ במלת עמו יתנהג שהקלה שאפי' הי׳
 מחמג כאילו . לי זוסה יהי׳ ‘צאלהי לי אפ׳׳ה לחמי- שהוא ל׳ וסי׳ תהו
 כעת עמי שמתנהג הרחמי׳ מלת הוא לק עה כאן וז״ש ע״ש לץ עמי

 :תרילינו׳ והי'כאשר ספךקחיןגולדקויס תאמר לא סנחעשרחימאול
 ניימרחיוצא : מואב וער עיל יראה שהוא גרה? אלא כך תאמר אל

•• עול ולאפרקתי לעא.^וה^אה קסח ה^.לי •
חל א שי׳לעיל ו מוללת לגאק בשם ^^(^הרי

^ז‘אפןי ^ מ ה שהוא תלט אלהיכ׳ ל׳ אחרי ד מנ(ץנם^|א ש
- אפי׳ הקב׳ה ביראת ,עוק & ״ ר מ א א ו ה  להוליכו צריף אינו •ן ש
 אחרי הוא הואיפני^ומה ע׳׳ש^אעק^ו^ יברח ולהשגי^עציומלא לפנמ

^ כשהקלה ׳7 ם1־ 0 ל' וא:(קיא.לפניcמ;הרקמ'•,^7במ עמו מ קי',
 במלם עמו מתנהג כשהקב״ם1:״ בפני; פניה גמו שזמקת גפני' בו .מסתכל

^ אלין המעס.ע(תטחעמס■ פגלמו^באל' הסתר הו^סימן 'הלין ו  ע
 ;בנסמן,^^יר>עהרכתאחר7^עיקך;^האל'עומ /2"וזהואחרי

 ?גאץהנ^^ןהאדן,מתמרא גקשל עלץ בשפת אפי׳ הקכ״ה של 'מלותיו
 שאון המלרש ̂כמשל נ'1רפצי מדריגה הןא לכן אחדו שמא אפי׳ שיברח
 חוק שהוא ■ רקגקלירע חזק שתוא ולךראוסו לנסותו בקדרה מכה הקדר

 רמו איה ומט״צפי'הגאון שכרי להרקת כלי לצליק מגפה והקלה
 יסורין ומקבל2בפןה״ הצליקשנואסףא(צדט\ב הוא אצר בני אלה נפסוק
̂/vמpבצמתהי JW ווסובלסן באהבה  א?צ ע״ש ^מגיר^:^^לולה4מיוtן̂,

 לקס ויהי׳ .מזעטכעה״ב ושכח בנעיזו עומל שאינו כאל׳ יולע גשהקנ״ה
 אפל להייט נסיון לידי מתפללי'שאלעכיאנו לכך גמורי׳ יקי׳7מהצ נושה

״ • p>p לילי תכיא:ן לא ומזה תנסה לא לצללקיינמורי׳
̂^ש  בלץ עמי מתנהג שאט^י}קפ'נז דהיינו עלעמה ואסר יעקב וז

 ׳ואיני אפ״ה-עומלאטבנסיק ,שהואאחרלהיימאחריל'
 גמלת עמי ומתנרג שנתעשרתי עכשיו כמו להיינו עתה על כמו מהרהר
 אצלי כי באמצע /ך׳ופומל חסד/ הם וצאן וגו׳ וחמור כור לי ויהי רחמי׳
 להקל לאלוני ואשלמהלהגיל באמצע,לניוחח סס החסלי׳ כאלו היראה

• עשו{יראת של לבו להמשיך שרצה משכה9לשץ. הוא
 לפרווהוא סס שמלאני׳; דהיעו לפניו מלאכי" יעקב וישלח ו^יש

 לסחר שהוא מחנהגי׳עמובדן כאילו לו שלוטץ דהיינו אחריה׳ ^
 פי׳ יי ורש מלוח,כומת3 הפסיק כפל כנה לז ויצר מאול יעקב וירא פס*
 דהנם ונראה מאולועיי׳בא״ה לו ויצר יעקב וירא כ* לא צמה ק׳ אך ע*ש
 הקדשה(אס הפנימו׳ ליראה לב?ש־ הוא העול* שהיראה{ופגעי גליל פלל

 העול׳ פגעי שהוא חיצוני׳ היראה גסל איי הפנימית ביראה מלבק אלם
 מתשובת הירא׳ לז כשבא ; יעקב והנה גלרושי^לעיל מזה הארכתי וכבר

ס • כירא'הפנימו' נחלבק מיל העול׳ מפיפי יראה והיא המלאכי׳ ה  ו
מא העונש ליראת בא ששם ססאוד ולא ויירא נ* כסול׳ נחלום כשראה  ו

 מא״ל ורמז הר׳ממח יראת שהיא מאוד כ' וכאן לאהבה שבא קולם
 ומשה עפר אנט שאברה'אמר מאל יראים היו שהם ׳לול ׳משה ׳אגרהס

 עצט'.סא(ל מכרעי׳ היו כ“א י תולעת אנכי אמר לוד מה אגחט אמר
 סיבר יגלולה בירא' כשנתלגק ואחיו נאןקאל וז״ש רגדל; היראה מחטת

ע שהיצה״ר לו ך5וי וז׳יש הי^:'רת״• וכבש יראעפןמיהעול' אס ענ  הי׳
 עכל אוהו יהרוג סלא ה^במומ לרך לו <כ?ע שהרע לו ורע נמיעצליק לן

ג הבפסץ גולל עצמדמממח הי:נמסק ולא לפניה' עבר הי׳ ולוס

שא^  צבי רנה סם אומו ונ׳ויברן שמיך נא לגילה ויאמר יעקב וי
 מה אליו ויאמר אלא וישאל כתיב לא ליעקב המלאך שאלה

 שברכו כתיב כבר הלא שם אוחו ערך ו ואומר הכתוב חזר למה ועוד שמך
:המלאך שאמר כחיב מנוח גני ומול ‘כו יאמר יעקב צא ,  סכאל זה צמה .

 נתב האלשיך לרגאץ י״ל וע^ז פלאי והוא כתיב לא וכאן פלאי והוא לשמי ׳
אחרת שליחו׳ עשה ואס שלו שליחות סם על שמו מלאךנק׳ שכל הענץ שם
הנער יהי׳ אלהי׳ מיר המצאךני הז׳היר קנוח וגט אחרת שליחו׳ בשם זנק׳

ונזירות



ן א״כ כ׳ נדר לנלזר יפליא כי איש נמ״ש־ נקיא׳הפלאה וסיח׳■ כ  
שלינן ע׳׳ש פלאי שמי דהיינו פלאי לשמחהוא סשאל ז: מה ימצאך (' 

אמר לכך לפרש מכל נמי הכא א"כ עכ^ל פלאי שנקרא נזירוח של  
̂ו לדיינו שלד אוחו ויכרך לפמי' תפאל זיל למה ליעקב המלאך שס אונ  

̂חי הי׳ להמלאך ויכרך הוא המלאך׳ הי׳ דמסשעא לכיף׳אותו שלו של  
סנור לאמלאך־הר לומר נופל וחניז הקכ^ה' הפליחד אוחו מירך  

מה המלאך'ליעקי לכך־אער 1לע^״ כצנין רוצה־שיכרךאזתו שיעקר ’■ 
̂ויק אחה הלא סמר חשוג אחה אין אס וא״ל ואנאנרמ״הו כמלאינו' צ  

̂י אח בעםקיהמה״זזלא ח < i סאכרךא מבקש אתה למה־ לכלום יעיניך  
מי נחכרן פיפלןב״אבינרע״יז האמח־ אהל לך שיש כמה מסתפק לפע ' 

: ש ׳ ׳ רגדולחלנכיי כרכות ל והניח י (אוללעקכח• ’קיזחיגגלז׳ פיהא׳ל̂׳  
. הל|סני כא״ש^זיהרבא^הדוהכרכה האומי משיחאכקיקזמועליה׳פל  

אשקה שהפיכ ־וזש״ה ̂ לע^ד ' ft > הציח זה פצית -פע© מיצחק קנתברף  
̂ש' ^פרס^אלמנייז׳מלפקכותיע^מ' ויאמ^עקרהייצו^* למלאך י זנ  
^ הי״על יעקב שס העיקר ס ^י פ כ ^ ע מ מ ח לעילישעשד 1ולמ׳? ‘אי ' 

און מ א5א הרכיענשגחרככה׳מנ^שא^־מ[הלךלעשז צי ’
3 $רות על אותו שיכלן ’ *היוס'לר^^ואזגיקש־׳יע'^̂  החמשה אלף  

״ ׳ יעקב' דאמר כאמח כיק וזהו רימלכותס הרכישגי לצלןן שישלימו נציו  
̂ןשה אלהי׳שמןיעקלגו** לז דאמר ? הגאון ה הקורא נלמ לאי' א  

, לאהלרי משו׳ כעשה עוכר עולרכעפ^ור^צגקצאיצו לאכרהסיאכרח  
^אנרהפ׳־מיעקצ וקרא^עקכ קרא שמך דלימא כעשה יקלור סלא י־ לילו̂ן ’ 

.< ויאמר לצק'יל ־׳*־ קרא כאצ-רה׳^תירןדהכא'^תרי גיעקלהיה קרא לי  
■ נלוחר ימקכ שאס ^אלא׳לאהצורי שאןיענןל ה'צי13ול יפאלפ^׳ לא יעקע  
[ לנוח f e י ‘אגלכאצדה״אינרמיותל לקרולדחמיל 

̂יששלאאיסצז ’כיעקכעאיהקפי'ד כחיי הוא *יעקכי' וח iגאכרהיהקפזד 
כלף׳אלורח וישראו ׳ נ»־שלדיט־קי׳‘לעי  

בטיל לא אכ^ה' אכרה^״כשקורא אכל’ 'מזי^יעקכ' גצז ל1ננ לצףצא  
ה שהאלרהי^יכלל'מאיתים לפחיק עלייל ^ " • '

שללרלנסלדא^תא ׳ נראהג״כלפכייעקל׳^יפלןצראנפוג' ולעל^־ ‘ 
̂צת׳המילה לילד̂׳ ש^(לא' שהפס לכתלר הקצ׳״^״עגינו ‘ כשי  

שזימן שיצחק׳^א׳שמו׳לפעחמילחוהוא^• ’ א^סגכייימקצ לפיוהקגרא  
. שפירש לזיעה וקציש זה צשס1לבנ’:ואשלא5’יא93יצחק^א״רם כפי הקכיה  ■ 

לא א״כ^פ״יעא*סהקכ״ה שמו קרא יעצןהש?קנ״ה  WD ויקרא סהוק על  
נימול ו?א פמל׳ח/צל׳חרא ו^י'אכרכד נאכל עצמךי>3סקראי סט זרטל  

^5חר צסאוצ^א״גי לומר סכרא הוא יר5^;שז • אכרם שמו י קרא או5< .. 
•• 6f : כעצאוקם ׳ז?'קרא5שלק ׳ ■ אלילה תט־׳זהלר׳לןצקרזח ניטל שהק:״ה  

כתיל )שס יפראל־ שמו צהווזצוא^^וכ^כתיכוולןראאא ^̂

ףיישב & יו

 לכנוס שמתחיל נק׳יעק: הצדק ההחלה אכין מגורי גארן יעקכ רשי
מאבי( כן כמו יראה ישלו יעקב כח̂י הנה היראס כשעל

 הוא והכלל יראה הוא ינורהי כי כמ״ש אכיו מגירי וזלו ושכר עונש דוחמת
 שלין תאה הוא שאס ראיי׳ה אותיו׳ שמא יראה עצמו על שאלס'מכיא

 כא אינו אהכה אבל יראהופחל עליו יפול אחרי' / ‘ מ״ו מיסוחה
 בגלר נכנס הוא אלרכא כי אחרי׳ עס עושה והקבייה מאהל האלם על

 כעצמו מקבל שהוא ישראל שנקרא שכאיכמעל ‘אחר רק ח״ן הקנא׳
 t אהי׳ב וישראל וזהו האהנה כלכו כא אז ישראל וזהו‘מאל ישר .

S7te• יראס יום ככל שיוסיף יוסף הצליק של יעקלהסוללוח הוללות' ־ 
 כיראס כל'שכעעשירוח שיהיו שכע׳עשרהסנה' כן לעמוס*• .
^ זשלימו' עי  אחיו עס וריעות כאהכה שיהי' , אחיו אס רועה שיהי' ו
 האיכרי' כל מאינדו כא׳ לקה צאן מה כמ״ש כלאן חנם משנאת וישמור

 הוא כלהה כני אש נער א1וה : חלרו כצרת מרגיש יהי׳ כך מרנישיי
 זלפההם כני סהכל•(את אחר ההזלכי' כלהות' כני מעצמו שמנער" כצליק

 הכחזכ הס אכיו נשי : לפניה׳ יין חעטגי'העול''שמולפץ אחר להולכי'
 כמלריגה כא אלס אס אכל 'שכשמי׳ לאכיו ששוכחין הוא לאלם המנשין

 ממכעיסי' ואפילו אחד׳ מאהכת .אפי׳ אהכהי לילי כאיכא אז מול׳
 אהלסין עול׳ אהכת וזש״ה רצונו'מכ^ש לעושי כך למלעיסי׳ אס ומר1̂

'אזאהכחין• עולם מאהכח אהכס" באצילי 6את אס
 רעה לדברי שיוכל מס כל פרש״י אכיהם אל רעה להסס יוסף ליבא'

 הא ועול בזה רש׳י כעי מאי פימה והוא 'מסקתלאגיו הי'
 השינוי הוא מה ועולי . מניל הי' מאס־כאחמ שהי׳ מהי כל . לעיל‘פרש"'
 של הואישנל.מ׳׳ה.השענס מספר.,.הכלל כתי ל.וכאן מגי לעיל'נתיב לפע
שמופלכל 'אלם כלק״ת־ כמ׳יש .‘שצהם הפיוח ה(אVהצאיו צל
f כל של שס שכל י:מ׳5’ס t המניל הרב מפי ושמעחי̂  ‘ ״ שלו פיוס טלא 

̂ופ הוא שלעכירק! שסי שכל ז״ל ל[בער' המפולס׳'מוהר״ר  ע׳י^וכזה ח
 אח ופירש 'מחוולה שהאל׳ ווילוי והפשוכ׳ ‘העציר האלם האאפעשה
 ועפ״ז שלוא'עושה' ירי עב ישם שהוא קליפ׳’קה חיות ציא1מ העניל/הוא

̂עשו חפאה הזה הע® חטא אנא שאמטמרע״ה./ מה הנ׳׳ל הרצ פי׳  גזול׳
רק כיוחר ופי׳ העכיר׳ משה הגליל לכאורקצעה זהב(מסכי אלהי צ̂ה

̂צווירנן אס פתיה צא ̂ק̂א  שמואשס׳יעקב̂’ יפנ|צ אאצרליה/בצי ^
׳’: זר'חלקו'כנמ*5וש

 מה פרק״יי׳א^זזלע ׳ אפו לכר אשר* י נמקו מעללאלק^־ ־
 ןקצס5זה ל״איע״כרי או״׳צהק^צנר טרה מלמלימ^ו

 להאי ;ק^כק״האי ואיצראחראצתחאואיקייי השאראקרדע״י
̂׳^[יימאלשאלהו׳ ̂ואקרי אצ^קלמאי  ומפשפש נש“הל’צמןדעא? מי'

ך גךלרגאצ׳צדגא׳עד״טון ומסחכל׳למנלע ^ ל  מה חמן דמפי t^( כ
 I '5עכ״ קלמייתא לל אפפכלא׳מטפהפשחאי׳סא'כי־לא׳ספים מס ילעס

 (צם ’אלהזי' עולשזליכר לאמצינו‘ ’ג^ דעצאלהי' ofproD וסנס״ודאי
 רמאדאצהי' כאיזי׳ למצרי״ ‘שבשעטתצפנ־^קז 6ויג 1ו׳יג מן־ב^פ יעק^

 שליצר האחרי([ צזדיצור■ אחר• א״כ הלןין5 אבצצא במראוסשסצילו לועקצ
ק כהקיןעט הי' עקראביצוt אלאיקאאר «מ«•׳לצי^ופסוק3מ

̂לו ׳' ליליע׳יי^ממוש שהפתצל" בעיניו־כמה יזאה ויאל כאלו טנלהי
̂'צא(צ5ד עלמלמד אה יודע אינו ־ שפי' זזס אלהי׳ מפלא  'מלמלצו ייצו״ש
 •• ואה^פשפאתאזכי'* מחילעת צזוטר כמלש איטמלעע״ה אאר כימקג

 צ5א י3^^להחמןלמקלע'אצימףר-ואזו^ר עזויש
 אשרצך(לא לן רטאינויה^ אני' רנלז^יינר לי ̂ש נזק;סגלוע

כ צי:חלק'בקרמךז יומן ^ ר מ א י וי  מצאאינר^אהיימ׳ח^ק ולקחת נ
• ונספייסכזה נו ויפצר הגלו' פמ3 ןו1לשמןמ מילי שמא אמחגי' מיס

 \שחלו כליבור" וזהו ,עכלי״ השפחו• לבני ושקראו כעעשי .וזה! האי ק
 האלו מסולהיהלכרי׳< ויוס^הצליק עיצי׳^בנופהארןוזהוכמחשל

 לעיל שפרש״י !זהו כליכירו החיוח ואוציא סי׳5הש שלכל ללתו ממלות* '.־
 לשון מספרו יאח״כ החית' בליכור׳ו שצושך המהכה הוא מגיל לאכיו מגיל

 המחשכי שהוא א:יה׳ אל והוא .צ!שורשז החיות אח מעצי שהיא עקירות
פןי ללבר יכול שד׳ מה וא״כיכל שנק׳רא־אכ פ מ  בצלקחו שקייימכו׳ין הי׳

;והכן השכטיי׳ לטיכח .
ה ש ע  עול׳ לחק|' העוצמנו הפנקו׳ העקרהתחלו׳ פסים לצזונא לו ו

היציר׳ הוא'עוצ׳ (יועף היציר' ל^ו!׳ להצכיש להע,ןחו עשי׳
 כתונת וזהו ■ ליציר' שעשי׳יהי׳לכוש לייקא ועשהל( ל לכך ןסולמט׳׳ט '

̂יהייפסי] ^̂ ^̂ .'1גי'קן;ויק('׳ישמחל'נעקקינ. ̂^

ikענוה י/שהמי-ידמא עקב הוא ־קב י במלריגח כ? יאטאי^קאלא ׳ 
 וא״כ ענ(׳הוא'ילא׳3ועק מפנישדא'אותחענ^מכלאותיות'

 מהמוצוח קמרוני׳ עליו ויש * ־ הרל^ ימי ת׳ ולנוק קשור האלם
עי׳ קהגצורות הכצע׳ ונוטלין אלהי'אחרי' שיוצאים לל י ‘למטי מחס̂ן

כל או מישראל'‘רכיס ק צכך שקצזאומשטעול' ^צעמתיצו
 נםר03 שלו ימ̂י כל ,ויהי׳ גזעו כארץ' שיווין מהם י%^.מעט ^אצ6

 אנו אויה'כמיגינו חשא״כ למט' למחפשטי׳ ■הגכורוה קטדוצ מפלי וכשלו'
 גר נמ<שהוא לו לוט' א/מישראל וצל *' ימיא׳ כל ׳מצ'לידן6שה '4^

bמר^הס בארן W ק וכרוללשמאלו עושר ורק! יוס יולד מה יולע  כ
̂לו להאריך יכול שאינו כהה יי הקמאז׳עהזא  לפי רק קטצס'- מלאכ׳3 אפ

 אמ־ -יק צפי'ש'עה. רק בלר מאדך אלטאינו *כל וממול העושר‘כ^ שעט
 להייטשגןמרין לע< עימלת וצלקחו וזי׳ש ־ לושימקימאריך״ומצלית'

^:יוני''הי׳צ׳לקקועומלתצעל רנאן1פ6גכמי^ובגלולתו'שא
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גנזי
 פסוא ענוה נpע 5ש?ן יע^י במזליגת כשה̂ו בארן יפסב ןישב וז״ש

 וצריך מקסמי׳ מליו שיש אכיל מגירי כארן יוא א״נ הירא׳
 *■ כארןארר נר שהוא כמי לו לומה וחמיל עליו יקטרנו פלא טאול לתהר

מ: נצפן נארן וז״ש  מימז ועול : כיען ארץ אלא א״י שאינו לו זו
 והויך שמוסיף הולך נקרא הוא וחכמ׳ ענוה צ׳ כמלר כא כשהוא עהצליק
 ניכנו׳ ואינו יעקב ג׳ במ;ו כשהוא אבל חכמה בישישי כמ״ש גצלקחו

 לנוכל במלרילאחח יושב שהוא יעקב ויפי נ׳ לכך הולך אינונארא
 מלרימ׳יכקה שבין והסילוק ׳ המקסרגי המה אביו כמגורי יסה הוא ימיו

 לעכו׳ שלא רק מתיירא ואינו עשה כמצות עצל הוא יעקב פמלת לישראל
 ועו^ ל*נז לוחה שעשה תעשה לא על עליון העשה והנה ל״ת על

 א1ה יעק: א״כ תחחונ׳ מלריגס שהה עשה מצות מכמה פפוהת שהנשי׳
 לו שאין ני5טו בעשה ומסעצל תעשה בלא רק וזהיר חחתונ׳ מלריגה
 טלריגש שהוא בעשה וזרח זהיר הוא ישראל מדריגת אבל התלהכו

 צו שיש מפגי תסף נקרא שהצליק הפעם : ז א״כ ראש לי שנקרא עליזנ׳
 והנס •י בעמק הן להילוד p עשה במצות ן:ולך ומוסיף הסצהכו׳
ע י־גיף הוא שלו לעיקר משום הוא יעקב מלריגש  יפנופ פלא מתיירא ל

 הנשע' הוא עיקרפצו ישראל מלרינת אבל בל״ח זהיר הוא ולק הגוף
:הנשע׳ סל הצכושי' שהם זי־יוכעשה לכך

̂יש'  חושש שחינו יעקה מלריגות דהיינו בשלוה לישב יעקב כיקש וז
 נקרא אינו תעשה ואל שב להיות רק משה מצית אחר לפרוח

 למענישן עשה מצות להיינו רוגוו עליו קסן ז והולך מוסיף להיות צליק
כמצות והולך פמוסיף מי נקרא שיוסף יוסף של רוגז וזהו ריחחא כעילן

: פשה
ה ל יעקש נמלריגו׳י ליראה כשיגיע להיינו יוסף יעקב חולדות א

 m תולדות נקרא שהם טוני׳ מעשי' מוליד להיות יראה
 וכזה לעיל כמ״ש עשרה שקע הן יוסף יק^א לאו נח בחסלת רש״י כמ״ש

 סברי וכ״ה והולך פוחת סברי לכ״ש בחנוכי וב״ה דב׳ש פלוגתא י״ל
 וישבחו שיזכרו פדי ישראל עם סקב׳יה שעושה נס־ם פנה והולך מוסיף

 וככל עת בכל שהם ישראל רואק וא״כ גלול' מצרה נא נס כל כי אוחו
 לפניו נכנעי׳ הם וממילא כרצונו נהם לפשות הקב^ה של כידו רגע

 והמצו עכולו׳ שכל ואשלם הקדימני והקג״האמרסי לזריזי'לפנולתו
 כלשון נקרא עמל כל א׳*כ להם ושילם הקב״ה קלה כבר ישראל שעושין
 עבול כל להא מימע ענד שלא ראשזנ' בפעם ועוכל שעושה כמו מיניך
 הוי מישראל א׳ כל נמצא התשלימין קכל שכבר מחמת לעשן׳ 3מחוי

 סמרו כנר להא לעמל דאשונ׳ כפעם לאל״ שמחנרן שמי מו נעכודחו
 הקכ׳׳ה שמאיר ולננ׳ חמה ב:כיל הוא ישראל שמסנליס מפ״ט כל מז״ל

 שילם שככר שכר החשלו' כנגד לעבוד ימיה׳ כל שלמו צא א♦: לעול״
מל שהוא חיטך נקרא העכלו׳ כל א״כ לכ״א הקכ״ה  חינוך כמו יפה ע
 שכבי בזה כך לעיול לנעי שמסייעין הוא חינוך וגם ראשון כפעם
 ש״ רמז והוא כמחשכתו לחשוב אלס כל צריך וזהו סייעתו הוא צו שלמו

 המף תת במ זוכר האלם אס א׳ זאת זכירה על בחי׳ כ' שיש רק סנוכה
 ^והקב׳ה למיתתו ונתקרב ונתייבש שלו הלחלוחית מתמעט יום שככל
 ונזה לנקרי׳ חלשים כמ״ש יום ככל כריאותו ונחחלש כח ליפף גוחן

 נרמז יהי כעלמא כחינוך אלא אינו שעמלחו ורואה הקי״ה לפני נכנע
 שהוא אף פי׳ והולך פוחח וזהו שלו נשמה ונחחלש נר נקיא שהנשמ׳ בנרות
 לעבודתו יחסזק מזה א״כ ככריאו'שלו הולך אפ״ה שלו מלחלוחית פוחת

 מהלכי" לך ונחתי כס״ש הולך הנקרא צליק נסלריגת הולך ו ית
 האומות שגתמפטי' החג פרי וכננל רגיפי׳ רך והילכי׳ פוחחי' שהנרות

 ונ״ס והולך גפוחת הגוף כמו יתמעטו שהם לנפט׳ כג־ף לישראל והס
 עצמו שיחגיר דהיינו מוסיף להיות להכנעה אלם זכירת שעיקר סכר

 והולך טוסיס להיות הצדיק שטלריגו׳ וכמ״ש עשה כמצות השם לעכולח
 ע-יה׳ מוסיף לפתן סמזקינין מה כל ח״ח נס מצות לעשו' ל״ח שמירח על

 ס הקנ עושס שאלם העצוס שכל כעצמו ורוא׳ חאיוחו כח נשכר ונזה
 וכלומה כיח לו נותן שהקי״ה על מזוזה עושה שאינו דהיינו ס ומשל מקלים
 מ ,וז מצום נר כמ״שגי נר נקרא שהטצו׳ כנרות והרמז מצות בשאר
 למ^ חנוכה נר מצוח לומר ס״ל לכאורה זניחו איש נר תנוכה מצית
ר מא אלא נחנוכ' שייך מצוה ע  שיחרחק מצוה הוא שחנוכ׳ דכרנו אשר ה
 מט ע״י הסנא ואמר לענוד׳ כמחנך רק ימת b שהוא נעצמו אדם

 וכיתי נר שנקרא איש של הנשמה סם איש נר ואמר כחינוך עצמו !לאס
כמי הכית(כיתו שומרי פיזועו כיוס כמ״ש כיס שנקרא המף ע״י ^סיינו

יוסף \ישב
מ3י«^נ'}(56ו פצמזכנ־צ צהמיע ינוצ6ג»לןדסס נמ» 16 אי כ ה  ׳

*• כנ״ל מהן

נניו וכנוס מופז קיכוציך יצילך כתיככזעקץ יעקב ויפי נכודרעו
א מס הנה ע״כ עשו מיל הצילו  זס כפסיק לתין המלרש נ

 שאין כאחלות להמה צדך ראלp חפילח ש־עיקל מא הכלל שמניא
סהחסלי׳שלו פרודי׳ הס אם רק למעלה להתעורל כנכורו׳ימלי־ן

 איןפועליןרעשמיהשנמחקי׳ע״י עסהחסלי׳ שהגבולותמתנחלי׳
 ביה הוי׳ שס ששיתוף העול׳ בריאות הבוראבעה רצון הי״ וזה החסלי׳

 הם אס החחחוני' ישראל במעשה חלוי והכל ה־עולם לקיום אלהי׳ שם פס
 וזה מחסד זה עליונו׳ בטלות מושרשי׳ הס ישראל ונשמות א׳' כאחדות
 ‘שהחסלי לעול' כא ואקרע החויג למעלה פסייחלי׳ ממילא א"כ מגבורה
 ׳אפליית‘הנניאחכולעצכי וז״ש רעות לפעול חצלם שלא הגס׳ ממתקי׳

 ונמחק אסדות סי׳ למעלה ממילאגס ניניה׳ שלום שהי׳ מחטת לו הנס
ח׳  שעי״ז־נחרכ מנם שנאת גדול לכך לל הנח החסלי״׳לכך ע״י כגיו
ק  נזה לגס׳ כישראל.פירוד והי* מפה של מנס שנאת ע״י היינו נהמ׳

בו׳ נפרדו למעלה שגס גרמו מיג חסד׳  מלחמוחגדולופ י׳0ולכך ה
 ועשו כהס גברו שלמעלה מגבויו״ שרשם שהי׳ שהפריצה עצמן כישראל

 היל והכל מההפדי' ‘נשמת שורש להפחשי׳ישהי׳׳ גלוליי׳צהחסידי׳ רעי׳
 שאין פחנלע הכל וזה מזה ז: פדולות לכם שהיו השחתוני* כמעשה חצוי
 קדם היצה׳ר נובע פי על כי דרכו לישר להחנ:ג איך בלעחו מתבונן אל׳

 כהסחכלנחבירז להרגח׳נמחשנחל כאל מתחיל וא״ב צאלסליצ״ט
 כריכו ראשון צליק הוא וא״כ יצה׳׳ר של דרכו שזה מכירו על שנאה לעורר
 יצה״ר נהלי אשהחף מיל דעלמא לאוירא כ״נ כלנפק מ בפ׳ הזוהר כמ״ש
 ילימיומין להוא יצ״ט הלא מסכן ילל סוג וכחיכ רוכן סעאת לפתח כמ״ש

 דאתיילל מיומא ״נ3 על מלך דהוא יצה״ר הוא וכסיל זקן ממ!ך זעירין
 צליק ונפשה ערום רשע הוא ודא בעלילות בחסקופין נ״נ עם אתי זאיהו
 להיצה״ר הוא השויש הנה . ע׳׳ש בעלמא כשלין כ״נ ובג׳יל בריכו ראשון

 מנלז‘כשנאת וכיוחר מיחלה יאלם לדחגיות מחסיל לכך מהגבורו׳ נא
 וממילא יהי׳'נמחק ולא פירול לנועל: גורס ויהי׳ פרודי' למס: שיהי׳ כלי

 והאלם יי בגי( מתחלה נכיא הע^^ וגם ז׳קן שהוא מחמת האל׳ על מהגבר
 עליו מחגכר שהיצה״ר רק הססלי׳ עס איתו להמחיק כעצמו מחכונן אינו

: לעול׳ רעו׳ ח״ו ובאי׳ חנם השנאת ומ*־ג:רי׳ ויו׳ י ין בכל
 וממילא מזה זה הש״חןנפרלי׳ סנהגיר מחמת אבל הצליק לז״ש

טי׳ להיו׳ ׳י1לנב ח״ו מתגבר  וממילא דיני'כעול׳ ח״ו לנא ש̂י
 לעשוחיעול יכול שהי׳ אכל וגס כעול׳ הלעה יראה שלא אכל הצליק
̂ש ואין בא ז: הפי ואמר ומ״ט חורה  כיה לכבל ככל לאחז״ל לב על שם א
 א׳׳כ צאל' תחצה כא וסנסהיצה׳ר אויא כל לב נק׳ יצר״ הב׳ א״כ יצרם

 לה עם יצ״ט והוא שני צג לסכר וצרך יצהייר והוא א* לב גתחלה לאל׳ יש
פ עם . היצה׳״ר שהוא לגיורא שימחקו כלי היצה״ר שהוא שון כלא ד  הי
 דהיינו צב על שם איש ואין ואמר ע*ז מתאונן והנכיא החסלי״ שהוא

 שיהגגר ממנו למעלה הראשון לב על היצ״ע שהוא השני לב על שישים
 איש נק׳ היצ^ט גס כגנירו' ויומחקו אחלוח ויהי׳ לגנו׳ על כחסלי' עליו

 נאספי׳ חסל ואנשי מפני נא זה הנכיא ואמר מסכן איש ומצאתי נמ״ש
 מנין נאק החפדי׳!רש להגביר מחנינן ואינו יצ׳׳ס מצל כבא ‘המכל׳ פוא
 הצליק נאסף אחלוסבזה ואין גבר שמר הרמה מפני כי החביננח לו שאין

 הירא אכל רעום לסבול ל^רא: אין כאל׳ מפני הכל סואהיצימוסא
 כמ׳*ש ריצה״ר בהיגבח* כה מדיסן ולא יסתכל ולא כישק כמה סוכל סשס

 ה* יצילנו ומכולה צליק רפיח רכוה ההוא מכילא לי׳ כזיב וקנ״ה כזוהר
 וכאטת צדיק הוא וסוכל רבות רעוח עליז שלא עי פי' שרך לצדיק כתיב לא

 בק־סכלי ולא נישק הכיל־כמה יעקב ת״ח במ״מ עיי' יציל?ה׳ ומסל'
 מעשו ולאשקסחי לנן7 בביל לוחי8 לא פשתואמר כיצס׳ר יזלדג שלא
 מכולא קשיא לאיהז ליוסף רוגזא לא רוגז ויכא ומשכם מלינה נחחי ולא

̂ור מה לייקא ליוסף רוגזי .הנה כ׳ כמצרי! לעאל לברית רזא לאיהו  שא
 פיצול ע״ו נא ליוסף שמעשה גבורה י גיס רוגז הנה ר!קכקסף חגזא
 ושלפז הגכורו׳ א״כנפגכר זו. פ' כז״ח שהאריך ש״חכמו נהם שסי׳ לנכות

 צרעות מלכי״ השכפי׳ שהין הי' התחלה הנה יוסף רוגזגכי אמר לכך הס3
. צאןאכיה״כשכס^ .

ת׳ אי  כמפשם אות' הורגי' שהוו לשכם כהליכ׳ נפשם שמסרו כמדרש ו
שימציכי לנו מוב אמרו ןאעפ״כ להם ששוגאי״ יולעי* והין לינה

אנשי׳



בגנזי ש י ו

 ס*ת ירוזעוירת הם התפילו א״כ ע״כ יוהף ימלוו אל1 עצים אנסי׳
סן סירל כזי השמי' מן * הי השנאה זאת• וכאמח ויורידיענן^ר למצרי' יו
 ‘צירדלמצרי הי^יפנןה כמשאתז״לראוי כזיון3 וצא בעול אחריו

 משעי׳י ה*' הפנא' מיפי א׳׳כ הקנ״ה עליו שחסם אצא זל7נ של רשלשלאות׳
 ודש פ׳״מחיריזס זהו בשגאחי שהוםיפו שנוא'אותו עול ויוסיפו לפמ״ש

 ע״כ' אאעצמן לרעות אלא שלאוהלמ את נקויעל צאן לרעוה־את רש״י
 לנו עירס שהפסיפ רמה כיון סרש״ייי י״ל רק ללבד׳ הנכה אין ולכאורה

ל לשכם שהלכו נזה נפה׳ ס&רו שסשיטי׳  ז כ̂ג
נפשם' שימהרו רערלעצמן לעסו׳ להיינר לרעות שהלכו רש׳יי ח״׳פו

 לקליפורו כת נתצו ונזה יוהף מלכית ׳ עליה קבלו ולא להריגה
? לקי עלייה' שהמליכו שכס על  והכתולהונל עלוכה הרוני ‘רי שנחנלגל י

ואלת שמסרו(פסס היי העיקר רק כפאוםו איפצאן לרעות ״יא׳ פי
כן cjננייוס שכתר רמז וז?ו לעצסן־כניל רעות לעסות לרעוס  על ־('
 מד שלכל ורמזי שיתרבו מקלפי׳ על רמוז הוא צעאריו ל עול צוואריו
 מכתונת' ראשונה שנאה על מוסיפי״שנאס השיעי׳ שהיו ן>01י של מש׳ח
 לנריו' מלןעות־ין־ועל על שנאה עול הוסיפו והם עשמי׳jd ‘שהי פסים

: אוחו שנוא עול ותסיפו כמ״ש
מל כצ״ל' עול הוא להעיקר עזל צואריו על ויזך מגולל׳׳השצא׳י' ו

 •עיר ראאול כראי׳ השנא׳ מעוררי׳ הי׳ השנתי׳ נצנ שנשרס
 וןישויראראותו' : להחננר היצה״ר מצל שנא השנא׳ כחחיל אותו פראז

 ולרך ריחוק פצקרא היירמצליצה^ר להיינוהראיי׳הלאשול מרחק
 מלא נהפך ונהם ־ זאכזה שמחי׳ המם תה זמן זאידיאחר כאחי״׳כשרואי

 ‘אך צליקי׳ ודרך ללא כחושננא ללין חושלנא טרחי׳ק־ למלת סמ״ח
 צכם צ1עסיזעיי״? תנסי שנאת כסס היצה״רומעורר עציה׳ כשמתפנר

 החפליי מצל אליהם יקרב נפרם בכאן רק צעוררחסלי׳צנתלהסנא:
אונן רמז וזה נלרישי׳ לעיל הנאתיי וכנר להמיתו אותו ויסינכלו ל ע־ י

ס שכל נז״ח שכ׳ נא׳ אני ואנייאו^ אינצז הילל  כצלות' ליהיו׳ צריך ’פנ
י ו״פ מלוס  ניחל וצולס לסך אח יעקב ראה שלא סציי' כ׳יכ נעל ל

 יוסך שנהישל עשרה ננלשרע ועוליאשני' *י אלך־חק״מ הוא פ" עשרה
 יסראצויצןוים על קי״התנין הצליק׳לאסתצקללרגא־לתובואמי״כיתער

 נמצא ע^ן לקש דניתעפו להנה יוס̂ן וכיח הפםוקוהי׳כיתיעקכאש
 גגל ויותר יותר נגלות להיות יצטרו א״כ איננו סהילל סוכר׳ ראובן הל
ין כ״א אצי י אנה א*כ׳ מסך את יראה ולא יתי׳ שיעקנ פמשיו כל! ר׳

 אנה ועל גליות ''7 מנל אנה על פ* רמז׳כל׳ הע״ה לול גס אלוס נגלות
ס אנה על הזא םאחר;ן ̂־ כנגל <י אויכי ץו  סעליע מה וכנגל גלות־אלות
 עלה־ פשראלוס כמירפשראהיעקנכפולס כת׳יס אללם השר נפולם

רא־יעיקכ מיל מלריגו׳ כמה יעקב ילע ולא מלרימח כמה ועיי׳ נת̂י
 כמלריגו׳ עולה שהוא עליי אויני ירום אנה על לול וז״ש אמור נמלרס

א אני אנייה ואני כזה ראונן רמז וצה ומתרומם לס0ם  צלאוג■ סצריו נ
■J ונו׳ ירום אגס סל ר מהפעם

מהתלן׳ יו«^ ילע ומסתמא ׳ ליו&ך למל יעקה שלמל מה צל
 עליז אלום שפר יעקנ שראה הל׳ סגלזח הי׳מתיירא הוא וגס ההולס

ע ולא  ושרהאופי׳’המשקי שלשי השמידליוסךהחצומו׳ מן והראו כמה מ
ל׳' ־ כוס ל'פ היי המשקי׳ פר של וחלו־ם ד  ■ור׳ שצאשיר'נעציד גאולות מג

י׳ מ^ם ישראל את יגאל שהקויס מלכיר' ל כנגל אמי לוי  וושע^אומר ו
לן שהקכ״המשקהאתהאואות כלפותהחרעלם ננגלל  הקניה ^ג
 סם;ישועותאקרא צנאמי לע״ל ישועה של סופ1כ V ישראל את משקה

 כשאן לשנת זנד ורסי מלקי מפת ר ר ומול חרתי משמע נ׳ ישועות
^חל המשיח ליעוא א׳ ישועות ושתי כופות ‘ל יש הרי מ׳ נופי לאפי

 אך'אני צנוגוא נשרתג^כשורות אס יותך לו אמי לכן• ןמנ-ג צוג :למלחמת
 ^אשי שלש׳פליתוריעל לוונזגה האופי׳הולוע אששרצןנשורהמובה׳פר

נמרי־ישראל מי גקראי׳־ראש שהם ישראל פל עלעלי׳ מלכיות כ הס
 ראשית צקלאי״ פהם ישראל הס המאכל זנתוכס מלכות הס ונפלי׳

 מם מכין שהם ’ פרעה מאפל מכל הלי מלכות הס העלמן וכסל סנואתס
 תלשין העול׳ט״ כל על אלום מלמ׳י שהפשוט כמשאחז״ל האומות מצל
b והפוך המשית ניאת לשני  ’הפת׳חו את אוכל העליק משאכל אותם 16
 ז׳ רק ירפו ולא אונאת לאכרה״י׳ גחן מהקב״ה המלרס ז5̂ו0 מ״כ

 השירה נקיצהלכך הנחי׳ עישורלכסיצשישחאל.הפכלת שנופלת כנקיכה
י וירשו חלש שיר זכר גל* יהי׳,השירה לעחיל אהל נקיהה הלי  והם הג׳ ג

ס״י יהיו שהם האומו׳ כל 'אח״נ ירשו אלום ומגאפימשירשו ועמון אלום

ח ל

ז חלהי׳הנ׳ילכדל כס אלום
 מכולם למעלה בסול^ פעלה אלום’הוא העליון משאכל המלרש

 ומפני אלום ח״י שסם האומות כל ש;רשו' התחסון אוכל אח״כ
'̂  ולק ליוסף צער הי׳ ־׳זלוס ושליטת גליות ׳7ה כל את פהראה"שר'^>ו

 ניי והנס ועיי׳ משיח ביאת נס לו שניסר כגם הצולוס אס לרעה צחרלו
 י נ׳ בנימין וגבי הוא׳־לי׳ כרחניס ארי ותרמס הזאילו' זקוני׳־ כן כי כ׳ יוםך

«ןתן וילל זקן אב לנו יש אלוני אל יוסךונאמר יהולאילפני כשאמר  זקונ̂י
 נכי לנאמת ונראה : חלס' כר ניר ולא׳פי׳ זעיר סיתין צר טיחירגס

 את הואהמחכי׳ נקנית לכרז׳ישהתורה ממ״ח והוא חכי׳ כר פי׳ שפיר יצסך
 ליוסף הכל ומסר ועיר שס שלפראצל השורה יוסף עס כשלארייעקכ ליבו

 נהם נקנית שהתורה לכרי' מ׳׳ת כל לו ליוםף'לסיות ריך'ליזהר5 ע״להי'
 למלרינם שנא מפני ־כניו מכל את^יפך אהב • שישראל הס אקר דכ'5ן

 אותו מחכי הי׳ שיוסף ליעקב גלולה אהנה גרס וזה רצו את מחצי׳ סיהי'
 פ׳ כנישין גני אצל שהיימחכי׳אוחו דיקא צי'הואלן'לו’ןזקו3 כ' מלויק וזה

א׳ 'קסן ויללזקיני'  כ“א כוי קהות ענבי׳ לאוכל למה׳יל הילל הלומליימן ו
 כר מתרגם לכך רצו את הי׳מחלם לא כמוי׳ילל הי׳ שכצימץ זשן 5כ

״ סלחין
 עשר־פכליו״אנחנן שניים יוסף מחחלה־לפלי הפנמי׳ כשאמרו

 ליוסף כנימין והקדימו איננו והאחל היום 1אבינ את הקטן והנה
 את והקסן איננו האסל לכנימין יוסף הקדימו יעקב לפני הלצר»׳ וכאחזרו

 ^נסר-ף שמסף היויולע^ השכטי׳ וצראהכיכאמת : אכינוועיי׳
ה'' משצנעוח כךהיו מחיהיוא״כ  והאחל היום אכעו את הקסן והצה לבד

 אביו אצל איננו אינני־שהיןס והאמל על נ"כ היוםקאי שמלת ליהייצו איננו
 שמא חששו יעקב לפני הלנרי׳ כשחזרו אבל אכיז יבאאצל למחר ואפשר
 אוהס הכריח שיוסף כשראו אח׳ה וכן חיי כלשודשיולעי׳׳שיוסך ירגיש

 ושינה ג"כ אתיונזף להביא' אוחס יכריילז פן חששו אצלו לכיותינרטין
 יוסךכלשונס ירגיש סלא הלי מת ואחיו זקור״קסן וילל יהולאיכאמרו •

‘ז כיולעי׳שהואחי
^ י ך ד כז  נציו' וכנוס כנופו׳ חטא קנוציך נזע?ךיצילך כ׳ הדל רסב צ

 וזעק קבקיכמו לשון נזעקוך כמ״כ וסי׳ ע״כ כפו הצילומיל
 וכבר עייש נא לצילינו שנאי לרפלה שנמעו תפלה הולדלשו! פיפראכצוסו

̂ע כמעט חצי כ׳ הנר ‘נראה ולימגןניאור הקול׳ בלרוש פי׳  כי על רג
 צדיכין וסחכואדת כפירות שבל כעיויהכלל פגורללחך זעם יעבור

 והענין לתכואה והין וקש לפיירוח העלי׳ הס שלהם והשמירה שמילה
 והס״ארולהליצק נצוציחקלושית יש־כהסחיוח ,ותבואות סה^לאנז
̂וח ג״כ כהס וי: העלי׳ שמירה לךם יש לכן מלקלוש*  נזחניס ובזה ח

 פמ?ד מוןזחבן ולכו כפנימיות להיינז לפידי שולטת ואינכ חלד^לקליפה
 ישראל משולי' לכן קלש עשירי הוא וכמעשל הסיא צהס ששולט ממעשר י

 כ׳׳א תעז׳ עם מרינין שסוןוחק כמלרש כמשל וחין למון לחטי׳״והר:^׳
h שיבא על ■ אוסרי׳׳נמתי והחמין נודע וצסהילו לעיקר אומר^הוא i 

 לאוצר כחנון והכניס לחין מוןוחכן השליך רצשכא הקלה והוא גוק6,
 וחנן מוץ והס העול׳ יירא כשנילי אומרת כ״א זע״ז מריכין סרשעי׳ ־כן

 כקכי׳ה ולוא כעה״ב שיכא על נ־מתק אומרי' החמין מישראל׳שהים
סן וסערה השאם ורוח חזרס תשי׳ כמון וגבע׳ כריס חלוש וכתיב  מ
 וזהו . חחהלל כקרושחו בישועתו תשיש בה׳ הגיל ישראל ואחה אותם

 מהם יונק הפ״א הי׳ קיל׳ לפירי הי׳ שאס לפילי קלמה שהקליפה צטעם
שהקני:ינער אכל העלים הם גקליפו׳ נוטלי'סלק עכשיו אכל ״  לעחיל

שנאמריהי גלוסקא׳ שתוציא אייי עחילה כשנה אחז״ל מארץ הסומא׳’
 .והיינוקלא סהסגלוסקאוזכמזפיסחילע״ש כרכארןפרש״י ;.פיהא

 (הי׳ כסי׳א שינמלו משוס נקליפו׳ להחלנש פנימי המאכיל צריך’יהי
d • הכל ויהי׳ הפנימי הפרי כמו למאכל ראוי הקליפזי

ברהיא כרצארן כטויגלוםק׳וזש״היהיפיסת למאכל וראוי קהש
:ללג חין של חרצוס מנ ק ^  כלצנון ירעש הפנימי כמו למאכל ראוי יהי׳ סזן

והעלין כעלין הנושב הרוח מחמת הוא שבאילן לעכשיוטרעש פריו

 ורייכל עזר$ ואס״כ החומות מתחלה מני׳ היו מקלשי' ב׳ כנין מתחלה
 נסנו לכן ינקוהס״א שלא ש7ל:קו שמירה החומ' סיהיז והטעם 'וק׳׳ק
פתל ואין הקליפות יבוטלו פלעתיל בפנימיוז״ו נסוסו׳ולאשלעו סלק '^הס

תבנה



ד נ ג

 מפני ן מיר סה̂ז ירושלי' חומות ו^ל״ך החלה פלמי שהוא ציון נ:3מ
 מאיוב ממס פריס מזבחך על יעלו או וכליל עולה יעלו א״ז וגס 7פח שאון

 לקליפ' חלק ואי! לגנוסי כולה ועולה עולות קרכמחיו כל שהביא על ש3ע3
ר׳'גpp לכןהי׳עלת  .אבללעתיישיכל^מוהלכצגז ״א0ול^מה7'גי

 שאין ממס : עולו^ הקרבנות כל יהיו נמצא אעביר העומאה יוח ואח
̂ל ספירי הוא אי' והנה p^״{קער  כמו והוא וי'5 אע הסובןי׳ הס וח
 והנס ־ י-7מלל או נברא מאמצע עול׳ א® פלוגת' יש וקנס לפירי ממר
 אכל לפירי טה7ק שקליסה בריאות כל רך7כ הבריא® הי' ין77נןצ למ״ל
 הקג״ס1רמ0הטעם. לקליפה'.י״ל פירי מה7ק צמה א״כ מאמצעיתו למ״ל

 בחחלס כמו רמז כי י״ל ועוד בעי־׳ ועיי׳ ח׳׳ל מית> קול יחוו א״י שמיתי
 העול/וישאר מן קליפה שיצערו לעתיז יהי׳ כן קליעה בלא פיר« רק יו ס

רי5 כמו רקפיריויהי׳׳הכלטובומסימראלעםסעכיןהם פי ^/ו ל  ן
 רהי׳אי שיקח ‘ לישראל שמירה היא מה רק התשה עש ותבן כמיץ כמפ׳׳ל

 )ומו*'מההי*1ה7לכע1ישרל1שהקדיכ מלקמההננוקללומלשה״עפרי>
^ קלוש עס ישראל ונשארו כישראל שלעו ולא לס״א חלע  ישלוע וצא . ג׳

 שאילני שהטעם סרנ|מציאפירופ אילני שלעתיל הטעם ווה bp; זר
̂ציא איי^ סרק  פלו שרש ואס־ • למעלה שרש לו יש אילן קל כי פיחת מ

̂ש ^רוש להוליא למעלה שפע לו אין 7מאו חזק בע״א למעלה  לו שהעיריי
 כטומאס־ גקרש אילן אס אקל של.השירי■ כטעם לפי ש7ק וניצן גלול סיוש

 וזההעעס . סרקי נק'אילן לכף ס7א למאכל אוי שר גלולסאיןצופיח׳
 קי'7צ עס < 'f באטלס רשעי' שליקחון שרומז ללולג עלכס שלוקתין
 ונשרע אילךסרע שהוא משוס .וריח עעס לו שאין רמזלרפעי׳ וערכה
רן זהי״׳אולן לא הטומאה שיכעק לפתיל אבל כטומאה וק1« כפ״א  ס

־ ״ הקולש וניצוץ מתימז פודות יוציאו וסכל ..
 הקלוש^ננ^עירוס״א שס״ט הארןסנסילוע כעשב מעיר ̂ויציל♦ ץן״ען

 גבוא לה .מאי^7ז פיצת מקום שהוא של־ס איש עשו נק׳ לרך שלה
 ושמי' כ?גנץמאכל ק יותר ולא מוקר ע׳׳כ גבול נק׳ שיראה יראה סהוא

 שהוא אוהליו יושב רק פרצה בלי חס איש נק׳ אבל'יעקכ משגל בענין הן
 סרנן אילני על וז״ש גבול כה קיש שיה ואוהלי׳ עיר מ3כ גבול לו שיש %אע
 אפי' שנק״עיר .הקדושה מס״ע וחיות צמיחה לסב שיהי׳ עעע• ויאיצו

® סרק אילני והס פימת מוציא שאינז הארץ בעשב bAאוחם^ וזמהעע

יוסףוישלח

.׳1־ ״ ׳״*:? 7״* ׳־ ועברעענד במ,נ
, פרן1ל<ןשומיכמ3 ^געבפן>ילגומשן^שגשאר

עקב לכךהי׳להשריניקה רךי  י..דרננן5כראחז״ל;'^המבך5כד<5^י
 &סיי מ1*מס0 מ־ננןהה־מחזין וישלמשב^י בפי פמש״ל דשלהימיניימ

 עיןג,עעקב וזהו ןננ״ל, תויס ניטול בא לכך כראד שאינו «עיף
t אןנישנצס לארן חו׳ן לצאת ׳•ירא ה׳ שיצחק אביו מגזרי בארז i i i' 

 ״כרסי׳ בארןהזאת, מל אמרלו חנצינ^וגקב׳ה;‘
̂ל לצאת 1.נןש9נך'ישו ענ' אחר וזהבשפזרש״י השר ממ<ז ״ניק שלא מז׳

מאביו קרילתו על נימו1זכמ בשק עסוק ויוסף יוסף במכירת מסקן
 בפקוגהעניסורהודס עסק ויעקב בשקובהעניחו זראזקעסק

Sf • הי' לשעבר אמר אשה עסקלישא
בלין איט וכתעפיפו בשק עסוק ופכביוהוא - נשי להשיאנו זקיק אבינו
 אתה עמול לכולי ראש אתה והלא * ל^ אמרו נשים להשיאנו עסיק מיהא

 משיח של אורו ובורא פיסק הי׳ והקלה זירליהודסו׳ ופרנסעצררמיד
 נולד שלא על ־• יללה חסיל ׳יבטרס כתיב יכולה 7דר ההיא בעת יהי1

 שבא 7ב״ משית הוא - אחרון מאצ7^וא•םרעהמצ הראשון *משועבל
 הי'כולה הכריאה7 לעיל הנהלמ''שv צמרן׳ הנהמהבאהמלרש !מפרץ
 ומעשה נ׳׳ל מצמח שנולז הפרי הוא סמר מעפה והפס הפרי למי ןליפה.
 נמוקליפהלפרי א״נהוא ־ למצרי׳ נתגלגל סע״י ‘מצריJ1הנאגלן ליוסף

לאהיוימלין.ישראצלנאלא״יולמאומלנונןג״לעלשסמצריכיןתחלה11
 הארן עלות שהיא למצרי״ שנפלו הקלושה נילןצי להוציא למלרי' לרלת

 מעשה אמר למצרי׳ יוסף ירילת לכחורבמעשס המורה אמרה א״כאעאי
 הי׳צריך * בעוצם ״א0ה יין7כאמתגאולס.היאשונרשע יהודאאמנם

 לפמאבל שקולמח ̂ קציפה כעין - קול. לבר קוןוהלגאולה ,^יוח
 מקטרלג פחל יהי׳ ולא הע״א יבורר שא! אחחנה לגאולה מרמזת התורה

 צסיב לרך אק ג״ב שיגאלנו ב״ל משיח גאילת על מרמזת והתורה א“,לפ
 וז״ש זי'חוישב3׳גלירכמ״ש7סיוסף.פ!הגדםצ7אק(ל׳יד7ה(1^מעשה

 כע^קליפה שהוא הורד זםף1 מתחנה כתיב לא צמה לו ק:ס יהולה ,וירל
מצלמשועבלנ׳נןלד להעדסלא3חי^י0כתיכ.נסר* ;קדמהלפרילכךאמר

r ׳ V ז ח לאס כתיב שכיד קטרוג יסזז לאי אחסנה שבבאוצה מפני אמיון (אל
•־ החלה יהודה מעשה ST.p אלגירלכך הטומאה

 לשמה לשמהבא ׳שטהיךשלא אפי׳ישלאלשמס: אדם .לעולי;ילמל ו?״׳ע>
 בזהסמי^ילטלא א״כ ■ קלמהלפרי סליקה עגין הוא זה והענין

 חלנףוזהו ״א01ימליי לא .א.לשמה3ישאס.י7נ נזסןסלק^סיא סזא לשמה
ל ירושלים סומנוז כמו חוץ לשמה וקלא פגי* גק׳  עלא שמתוך שאמר וזה מ׳

 כנהחיק־ן כלל י למי שמירה הוא והחוץ לשמה בא פחוךמא-פנן? לשמה
הי׳ ומלין מעשוסי׳לופמיש״ל זל!!ה ע״ז׳ג״ע־וב^ז בכצה״ל אזליה עק
שכה7שלא:ילמל.מע״ךשלבגעדנהמי^צזפח7פגן .לו  ומיוסן%סי׳י מנ/עמ

 ל-צע^י?גליך3וגס<ף שליברזוסףעצאחיו מה 3אןבצ:יעון ?גזלל®■"
 ש״לשרצה'צ^מר 7נג הוא רהזאפן7כואע!!מ |גנל'בבלמאשעשההצלס

 וגלאזאלו^נגד י ביוהחופה׳ כאעלבלוח <ש^אל\וןיגילו.אריוסשהגמק
 אמי''1<’אהוגספסףנמכרל׳5ש1מטר הוא שו1פ1משנאס.חנה .צ״^שבאה

 שעשהימשכב נצר 7ופ3^עמז-נ ןמ!מן)פמ!^וכמפרזקנ}ה-אוס^מפכה^י
̂י עע  ויצהצפכמממ^קוהחעעשהאעחגסמרהילגופוסואר^ קל־העלגי
̂■ פ׳6יח:א0מ סאחשזדש ^שראל0המן:ש(ןג ,ןגל  סומר-שקונה כמו זנכסף

 תנאף צל!ב׳לא1 סזאיל ̂ צקב^חור' רצו שלא גואקי׳ ?ומעלי/הם ומזכר
p w מדהסההנגוושי׳ כלוח כניאוף^;גמילמז שהצירולישראל

מל מרי*1גס.א מאומך כל פס בחזק' עלילות  רעה עין היא גם .והבא ס
 כסלדשפוטיפד׳הי• שלא הוא פסל׳ס שסימן ^<«!אמסורץ7גממון^^א.

מ * פושיפר הוא ל.גלחת נאמרוגה^לק^ופירעו^  כל׳ל ר7כס גבציהוא' 7.
̂מ3ןטנהכסנ ך ןב צד ת ^כו  וגסמלכמ^נק׳בכור להמעשלשהלבק •

מן^«מ ש^ן ̂ןרי7צריך.ל^קליסה^ק אפנהמב^רק אסגהור כמ/ מס*ל
 א״כ כפרן זאזקגמגלנל ]למשק׳אמןב*'׳ 15®! ^:לעסןעייצי 1ק*&ר5י

 לקמקל׳צמ»הוצ״א!י^א:כ7>ב̂^0ק.מאל«צכ(5̂!,צ
!ix T ל.5^וחן«ל מ ו ן  1ול«ג^(ף^ל^ן״0.י.'^קנללזא!0יערעאלש ו

כגר^ממקמאמקמא^ אלע אותסנמבאסז^זמד
ם ןששכז שא מבית׳ גצמאצ מעולהאססש יא׳ הק^?.

םל^ ע4פמז,יאהב5^^ מ תג ^  )ן»^אמסר3ההמ1״נ
l̂מלממteגיtfאל1סi 0 tימצcA מ מ4סנאממנ!ה!נמ«1^ מ

| vf/v ww>̂ wv vpy wvf p7^}^
«פ«הם«י5»1^^^הסמוע?( . . .. ן1לקסיטי1י

5« ^>reV ;̂5j*  071£״7((יל5(יה!נ«תכהי .)לנ*למדרפנס»ו^'
פ1?^פמ » ^ מ מ ל <נ « « T׳9t5?׳ O iT O w׳* » »

Slip W/ ׳• ------•'׳•׳-ן •י’
 ^בסמן־אתה^מסהמלאףמעזמזכדזזכפירש׳יימןסאנוו^אן -השנא׳
 אזסוי׳כועלומה^סשנא/ובחזף פזנאי' שהם ז3להרהרבל5יוטן פמקיל
קרהר ; שקירב קול' אצית'לסייס סוערסןק.וכטרסיקמ1רלאצא ̂ן

עצמו



גנזי
 הי״ צילו א5נמ לרטיהו ̂ימו וbףסנ 7מי ז5 צליהה ה3כ6ה חצי יעורר
 כהס השנאה יד׳ לא אוחו כשראו 9הי מילהאהבה מעורר יוסף

 שהם חלש נר7 אצלו שה̂י כמצאן בזכרי מהרהר שהי׳ משוס רק להמימו
 גרסלוה-שהי׳ ג-׳יכ ,בעצמו מסף נמצא להמיתו ננךהחנכלל אומו ישנאו

גרמו (ימא שהם להייגז אתו כמו פירש״י לכן המלאך בלברי מהרהר
שקשה־׳ רק כמו והואכמו גזולה צשנאה נרמו והס הוא נמצא וה3

̂רש״י לכך עמו ל לא למה  לכ‘ שיוסף ה״א עמו b הזי אי אליו כלומר כ
 רקז הי׳ אחיו של שסמחשמת הייע אמו ל לכף בשנאה כנגלס הרהר

̂גוס כנגלס כלום ויוסף׳לאהרהר אליו  שלאהיימעוררחצי בשנאהר
גי 9בריבמלאך,ף!סמיע^קת(^מ^(ס7^^מחמעפהיהרג

ךpב[
 השיכנרסיומיי מרייעו׳עלפשמן1מקןשמזייי»ישמסמי,א • ףחי

קב׳לאחרלי סלש  מממזמרעגתי פלס^מנסמסנה ימינ̂ו
 עוף פודענמ״כתיניפוקז וגמלה צאלס>״־7במממבמכסיב:(סושםספ

אלפי׳ א״כהעול' עצירמי׳יומקשזן אנוס  מלמן נ« וא״ע צאיעגמ^ט̂״
̂־יהפשבזן• ימי מעמי'' 1מא להיויזה׳ צריך  וסי׳שסקביס חודן;וכי
 הפסוקיסשיבמ סי׳ קהו מ̂ך ה״׳מאוס השנון לפי שיהיו השלמה ימי יאריך
 3סכמ לפ״ולסי ע״כ ג^דיך יצמרמ ולא c«p הימי' שיהיו הגלוס ממי

 «לוםי שוסת אלפי׳ אלףהממשי-ממיגאסשר מלומה^ שיהי׳י לוה הל כל
אלפי׳ כציהידמאלו יהיו והשבועי הששי לסיינו של ימ̂י ר״ן כמו ארוך ̂נ

י׳0 השילך ימו שיהיו כלי לגלות ימי מ ̂מ״ו' ־אבל הגלות ס  אס
שנת אקו׳ הגלור. יעי יאריכו  יו^ כל יסי' בהכרח נמצא ^לאו^^^^
̂הי פי״ כן וא״כ יומר או מה4ק ־השהה אנזן השילו׳ מימי  מקן הממזקז
 ^משיאריך * צער אלא אי« ויהי ש;׳ שכ״ס מפני הקבצער שיקל? פי׳י

 להיינו ימי׳ שנתיי" א״׳כ אלאנעמה נהpאמ יהי״יס״ו וצא 9ונ4^ל יוסר
 כציו׳יה^שנה-בהנרסכלל י ״ ־
̂ל יאמר או ̂ל שאמרו ע  •סכףלנגלגי הרע לשון ממנלססא סז

 לבר״י' בגי לתקן צריך כאלוה והנס ש״ללע עלז קשוח עגילוס
 נפשוע והמית שמהפתיסר ^קןחסאש׳׳ל צלקה וצוסט בספלהוצלק:

מחמת c מת*א שהי' סיצה״ר שמכניע ובצום נפשו׳ י סמי בנלקה לכך
 שהוא ונתקלה מכניעו הצוס ובסגוף ניאוף אחר חלף והי׳ ושתי׳ אכילס

̂י■ של היצה״ר אס מכניע. הוא סינור צשון ספלה שלשון ת1כיק7ס  ע״וש
 ס״ס גי׳ ממון קול צום סס אלו מרי׳ וג מבוראו מהמיקום עצמו מרתק
 לו שיהי׳ בכלי מעשיו צחקן קאל׳ שצריך מס שנה ג̂י ניהה כוללי' ועס

̂״ אריכית  כמשאסו״צ סאדכו־ לא שני׳ האריפו שיעי׳י כנע ולא ושני' ימ•
 ׳צוס ׳קול ר״ת'ממק מק״ץ ויהי ה״כ וז״ש • • יהושיע שאחר זקיני״ גני

p ובזה■ c מס^ שתיקון ה״כ לנו מורס ושני״וזס ימי׳ מאליך שגחיייימי׳
 אכין ניס את יוסף ^כל מציע ממק להיינו ממק קול נצום לנריי ד

שס̂ל ופרמו בעינויצוס עיני היא רגלו נננל ועינוי  ליכבסיכסמק̂ן
' ' ־ ■ י - : גסנספלס־

ח  המצא חשאומא לשקגילויכע״שרש׳יינכי מא סולספרעה ופחנ
 קסשס ממקו׳ סמחגלס * - גאת וקרא סוא הקלושה מגיר

̂. והנה ז הקליפות למקו׳ וצניעז״  מ«קןס עצמו להשיב 5ציי תשונס בע
 שהוא ופרעה וזמ * הפרצה ^גליי. הקלושה צסקוי והחיצונות המגולה

 מלל להיות וצריך הסגלות לשק פרעם זהואנקרא הקלוש' מגלר פורץ הי׳
ד את סזסס שהוא ̂ תצום סיר כמ״ש הנלר סנחס שהוא  וזס פרצתה̂נ
 להינומה ובמחשכם בלמורזנמעשם שפנמו אתיו על שלכר יוסף תיקן

 1השפחותזה בני את ושסיו^וק • * במעשה והו מ״ה אבר שאכלו שאמר
 אלם בשלשה תיקון לכן וסונמסשבם האיז נבנות עעיס׳י ושסלז גלימר

̂יןצשמואבר המחשבה כנגר מגמןפצום קול צוס  צערשסענמזרק פ
 פגס ^קן ובממון סליבור פגס f מס ובקול סמתשבס כלי שהם ולב למות

̂ש  י והק שלום הצלקה ממשה זהי* סמעשהכמ
ש (יהימקשנסי*?ימיי כמדרשו  סמם העולם מק ^שךומן0ק

 בעולם שיצה״ר שצ*ז שסלסושך קץ ומאי החפלס יעשה שני׳י
 הנם נעול׳ וצצמח אופל-׳ אין מעול״ יצה״ר נעקר נעול״ וצלמות אופל
 שיין מאי שס קן מקשםמ״ע ועהמאי שלפנים לפי לפסוק p פייגי• מאי

 מ״ק הנאתי כנר מה;הנה סי■ מאי ועול שעושה מה הנורא על להקשות
ינאס נהם ששלה מגמת מכירמיוסף גורס הק הגליו׳ שכל נ0ד פ ו״ס3

יט יוסף־
̂ו׳ בסוף הפ׳5 צריך והיי חנם  ראה שלא שני׳ זיפד״׳ג שכס כעליכל כג

 ך״ב פ׳ עשר להיות צדיכין■ הי׳ ובמצרי׳ באריכו׳ עיי׳ מסף את יענןנ
 ונשאר נעצרי׳ שמיחו על להם מנכיןהי׳ שניי עשר רק שר׳ ר״ך גי* זהוא
 גלות להיות היוצדנץ מה על רלוצה־ (ש^p יש ולכאורה׳ מ׳׳ח עיי׳ רז׳׳ן
 שהי׳ יוסףמה שנסעצכ השנס^ כייסגורס-ק כשצומאג׳ שני׳ ך״ב 5פ על
 יוסף גדם שני׳שזש הב׳ אבל רעב- ו^שני שובע שני 1 אסורי׳״ועל כיח9

 כעצמו מסף נרם זס והזכרתני המשקי׳יזכרמני שר איל בפ׳ שאמר מה על
 להיות צריסן היו ולא בכלות אצו’שגי׳ ג׳ על להיות צריכק הי״ א״׳כלא
 א״פנשארמרל׳׳וקץ עשרי׳ הוא ^ב׳־שני׳ שני׳׳שעשרס רקק? במצרי׳

 ־ הי לעיקר משמי׳ ג״ה הי׳ ב׳׳שני׳ מרשמסף באמיד רק מחי ■ולא
 למעלה רק הפבע ׳י’ עפ הי׳ לא שגלולס! שילע ה־למסף1אהקנ״סה^

 רקממקו׳ בלאבהלרנה הוא כממצרשהואסשסי׳ יהכל-^שכל מהמגע
 בהשגמס אן אס אבל משמי' שהוא וזסנ-ראה מאל חס פפצמצקל-למקו׳

 לנמזךג׳*כ מגבוה pi מעם נהלןגהמעס הסעי׳^׳ע^ייהשבעהוא מן
אם ה׳אעפי׳ מאבהלרגם אס עו  גס׳ וכתב משמי׳ הוא גהזרנה שלא עי

אברס״ בעול* מוניסין להם שיצאו ארבעה רגעי שאמרו שזהו יילמסס
^ כ ^המכאן | קן;  שהנזולהגבנים להודות הוא במורוכסולהמנאן ז
 וזקינמוכשמהפכו' פמכא^זקן פעבע- כעו בהלרגהרקכהרףעק לאהי׳

C וזהר סולס3לחור( מא
פוד.מצאןןראם רומדשצאאי^והעובהשלאנ־הלרנהיןקםסיהפוע

רף משה וכשמת כמדרקכשור סי׳ משה סכאן׳שנחוי  כראם נסגלל עץ מ
 עליו תלייעהמ^הי* שקולם מכאן זהנ ופפניח מכאן שקואער מרלכי ,וכן
מיל שנסהפך מסגע כמו בראשו זהב עפרת מיל: ואפדוכנמסלה "שק

 אביו צאן רועה כשהי׳ מקל־וחרמילמכאן׳ לול וכן מבחי״־סנמוולגכוה
 כת-יכ נגרמת 1וכ מלוכה סימן שהוא מכאן מגזל שמואל ו0מ5ועיהכש

 למעל* טתהי׳ צמפהנגלמהשצמעלהםמנו־ יהי׳ שלא רקצמעלה -וסיח
׳ ממנו למעלה פאץ

f y' לע עשיפא פהוא׳לתעלה כיזן מיומי הוא להמירה מידזן־ל׳מעע 
 לתעלה מקיס מיכמ למעלה שיהי׳ מן ממתד שלא רק למ»: יהי'

 בשיס לתמי: תה̂י ול/׳ ” אתי לכר כעדו למטה שלהם התעלה שנקרא ממט
 יק השגתה לישי׳ חסים תמת לתעלה שאן לתעלה 71י מהי׳ אמס ט איפן

 תעלה יעלה בקרבך אשי הגר פתיב להיעיך וכן בהדרגה שלא להעיב זהשתי'
 ישוט ,יו*ש ת^ כהד*ה שלא נ^כ תטה תטה תרד- ואתר כהדרגה ̂מעלהןשצא

 כאןל׳ שימי תחתת ״לfP דרשו הנה אלהי׳ שטתר גויס כל לשאולה רש׳סי׳
(?דידרשז לתה צי'במת. כתי,רס 'בסיפזהיא ה' להתיב זפיון "ללשאולה
 .סובדין שהם אלהי׳ שכחי גייס דבל © תש וי״ש שאיל לתתמימ שכניהג׳ לאתבטי

 רק בהדרגה והי׳ שלא אחדו לכך תהתערכה טפע לפי רק תשתי*■ השי-תה שאק
 על גייס ישפטו ה׳ ^תה השתי» קץ שהיא ידעו א״פ 'שבשאול לאתכטי

 ידעו א*כ בהדרגה שלא והיינו להם חורה הי שיתה התערבה תטבע ולא פניך
שולן! בדי כהדרגה שלא ליוסף לעשות הקב^:רצה א״כ סלה אנישבמה גויס

ז כווהר כת״ש אותי ותגדלין עליו תרתמי׳ השמי' שיק .
 של ביקרו שחפץ הקב״ה הא ויקרא ילק ייסך את ויקרא פרעה

 אלא ניראה אתר וצא ה׳אתירא׳ו יסףוירצוהוכת״שריצה
ה  פייס לשין וידצוהו חהו באהבה העינש כשחקכלין ייאיו את מפחם סהק̂ב

 צער מאמת אפ״ה לגדילה שיעלה שידע אן וירן כתב יאימי«לא א' ע“כס1
כ עיי' הרציהו שאתריס עד לרוץ רנה לא אבח  קילס הצא ייסף הי׳ אס ̂א

 הכל הי' מעמ בתהיכות שהי׳ יאף לרט תוזר היי פרעה שתלס קילס ^נתייס
 שנתיים קידם פרעה שיחלום ואפי' לצ לסמיכית בא תשיכות שמחעע בהדרגה

 באותן א״ב הטכע כדרך שלא השובע בהתתלות רק הפתרון ניבי איט אפ״ה
 יבא לא א^כ והרעב השיבע להמתלות טמן ן עליי הניע שלא ימי׳ שנמיי׳

 בלב הפתרק שנבנם תשיבות ^תמעט בהדרגה שלא גדיל חסףלתשיטת
 יממיל אז שנים שתי לאתר רק מיל השיכע ניכר להיית התתיל לא אכל פרעה

 לרגדילו השתי' מן שאינו פרעה בדעת והי׳ כהדרגה הוי וא*כ הגדול בתשומת
 לכך למצרי׳ ככביל יבניו י?גקכ בא סוי ולא מעט אותו להגדיל לויע פפ# יק

 א^כ לפתסז סתוך התליס הברת שיהי* כדי שני׳ ב' Tע :תעכב4 פי*,צרין
; תנדלק השח•׳ תן כי ייסף זידנג בהדרגה פלא התשיסת י?ו׳ אוי̂ו

 •הגדילה •וסף שהכק פרעה את הראה עישה האלהי׳ אשי את יוסף
 שפלת את ראה פרעה וגס משתיי היא ביודאי איב בהדרגה אינו שלו '

̂י לפניו יוסף  שהיא כזה הנתצא אתר לכך בהדרגה שלא לגדילה יבא פתרון יע
 שלא אותו תגדלץ חשתי׳ ט אלהי' רות אשר איש היא כאדאי גדול בשפלות
 לפין הוא אשר ואמר חשיבית לשון היא איש ינעשה שפל כזה הוא וזה נ־הדרגק

 חהו לבו חנימת תוטא הוא כוודאי נשיא כי יתטא נשיא אשר ?והא כת״ש וודאי
 שחתמת אותך אלכי* הודיע אתרי פרעה לי אתר לכך ט :יס6א חת וודאי

 זה וסכה כנ״ל חשתי׳ שהוא עיז חורה bה נ^ב שפל והי* בלט וןנכגםהפ<ןרזז
̂ל ךחזו  יסורקן גדילה תשועה עשית ישראל זלעמך בסיף מיסו׳ על ^יתת מז

 בהדרגה שלא הן הנשי* שכלל לתיש רק הבנה לו ן א הזה מאם cot. הזה צהיזס
I השתים פן שסוא *גדילה יא• וזמ

ך ן וכפה י
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 ונקיא חלמן שהמן השלישי ניים לי' המן נפדחח נ־ למיחח
 נהליג ש,> נוה נמל <ס נמלאי ג׳1נחנ הנה ההוא ניןס מסלה לסמ,ל
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רי מ סשמןכית(השמפ,6וזסאמרכינ מאל חשך י הי לכי הלנג״ סי  ר
ר ש»לסא<ללמ׳3 מאו שן הס ארסג־י שא׳נננו  ,עסח^ ע׳

ה(»1«יהנו!הדניעקנפסימי«־סל(השמש1 סאו^צאור האורס:!
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* . ־ (נשממ׳גליל^:״
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^ !,’ל׳י^יי^® ליפי*ל ליפק 1’<מנאונ צער «ten b 'הממו ש»שיי 

פיל מלי מידנמקררנססהי מינילמננינ ^! ו ?1® ^ ® י
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צאי״׳ S״ ׳׳’”®’״®:* פ^י כמי י i w T n
יייו* אמי ליי■ ׳i’ ’®*® ®* ®”״® ’’®® לי® רנןז,ה,נחפ1<1 נמל'

מ׳ ל «י ׳ מי י נ י מ *י י ® ל״״®“ ״ ^1י1י.”1׳®:® ״ א ,  ל
TO י ”״ ®אפיל'®*יי ייס ®ה ״ ״ 1^ /1* * ״ י

® א ,נ;י, ממשסיה, להם האיר סרשע,אס'כ  ^ס«עפ ש נמל נ«מו
ע פנ פ ע- א ל ש ^י׳ ! מ ; ^ ® ^ , ^ ג׳ ״ נ ה ״׳ ׳ י ל ״ מ נ א׳

r שלאנסדרנ׳דדע<,סףשמןא»' נןציאש,פניתסא*רי׳ i t m

יוסף
 נמלרי׳ ישראל להייח ראזי שלא אעשיי ד&יימ שנס»׳ מקז ש׳,יהי מ0

ד7׳9מפזשנהננדעשר  »סףלעלמ,אמאי נני׳ שני־ שרי־!ב׳1'נ
 סאיד חשו: ל־ייס לדן. שהי׳ ס,צ׳ ,פרע® אמר שניילנן י׳

פניני לפת^ג^שלא!®י־ ז5 הי׳ לנו ו ץ שנה SV ’להשלי י « 
 שנה ־ ת ני היא,ר עומיעל אל, ינ,ס0 הנה היאזר על פ,מד ,«ה ו«י»

 ינזפיס ו,פף שישג ימי' שנסיי׳ ע׳י ומלא נעציי׳ פני׳ רד, להשני' פצדד
מד שיהי׳ ליעאנולשנסי׳ «נ®’הי הסף חשינס ניאיוילמלרי׳מאסס מ

נ הי אס נ א5:לניחהאפוד'לא,רנד,ל«4ל1אמס»טאש5•,א*כי
 הדרג®מחש-יסמעם גדין■p סףעאפיל1י א5י פמי^א׳נלא שני'

׳• 'לסשיססרג -
v*n נסיג המדרש ip ®ומצרי שטי לןן דהיינושאאי לודשן ש \ 

 נ ע,ד משן ,הוא . גל,ס ע,ד ,פי׳ לוןהן א!ר,®פ להמס לא,י
פיו0שפיר,מ'פשה?ןלומושע, ®rp® שנייזלפיו ע ®’פנפ״®' עיי
ליוסף לנו.אמר,»ז;גסן מצע, מפף יהאאל,הש(ס״׳גרם4פנ(זול.-ע

In V w שגי'עשר ־(7ננוגןמר5 y/..
שנס ®pM< דינו כסונוסו ןמ«ף■p*יטIר4ושtוז #םוףסמש

l• ' ■ . ’ סלימיימ׳צ i■ ,
מי6מלשוןה מהשהנףדדלמולנפ׳יוישנטפנישיגייא^ *)*»? נ

 ין נניט אגיט,®?ממו אח «p® ל^ייזמפוהנה נססל® •שאסח
^ מסור, להיפוך סקדיס, לפצימספוהם ״ ״י ל י ח׳ נ  מ

 א»רפ גשזןדהדנריילפנייוםף^דיגלפן
אוז מפמעוימריה וא׳כנןה׳ שיופפלאנפיף-מסיי ^ מ ה הג  ו

 «’א WM דטמ5 והיא פ^סהמס^ועל דה״ג, מ
 אצליעאנ אגלנשסדיועדני׳ אצלאנאולאמרלמארינאסצלאר,

 לנן זמגר^ו סי עדיין איעיישיופף שהם נלשונ׳ 9•פ< ירגיש 'הששושמא
* ״ז’י״לא'י'1י’ןהמםיפי״1טחה'אאינמ,ה(|צ6שי«ו ? ! ' ! .

̂ « —גלמג* כלל מהן) ירגיש
nSft . ^ ! ז ״ י ^ ג ^ ^ ״ י ״ י ^ ד ^ נ נ ז ״ י א ם נ נ מ

מ הנהלזיחשקשממשג פ ני׳ נ פ׳ ר ש  הנךע הואאצף ע
ש נא לשנועשנןמד ןע|«שישני• ש ע׳  על מליצה W לעיל אינ^מ׳׳

מיו שעי שנ-׳ ע0נ׳ םנ אגי » ר ס W מגיע ואין נ»5ףיו w r 5 א 
דן איי <אינ עולה<מ ,א0“שני נ' ו־פ פ עשי ' צ י ^ נשנס הגאולה ל

ק ס־מונשזם״ איי אלי ® א״י * ״ ? ״ נ י ם1י ״י י מ ^ ' ״ ^ *

%^ם  נp,גיםצעיליע דופף^׳ג׳ננגרההדני ף0עילמ5מ
• -לנוהיינטצד׳ראשנה

W ■ י י ״ ו ״

שנפרעקהאי  «»<«?•מלס א,אסדה«ד
״י בפמנדגד «ני ענ ף פ י’ל^’מ ^  *•f י

® ®*״?^ ® שי׳ילאשלס״איי ״יהז

ה ע פי אני ל מ מ ע לי צנ מי מיו ל פ ס״׳ ' ,י שנ ק ס מד־י מיו הו ״
מף דה״מ מי׳ ש• ני׳עימייעאושיוס מום1יי1דסמסשלש;ס5ו מ נ ש

י I . פנסנרלבפוה^ו ^הנייש5 לסנמיל
ממ^נמישמהידסאןדנסינרימאסניויל״ל®

צה׳י הי רעל סנו טס ״י ? ®יינ * ® ®’יי*®’”! ס-י מ. ש. מפ מ מנ מ א מ ט אי ס׳, ^,ן
• ^'«אלין(צמש;ים9וןןן<57
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עזי
J פ!מל פהן^ הצליק זהזמלריגת עזמלעלהיאור והצר! r היאור 

ד גי׳ שהוא מ מ^ג הגמר׳ מל החסלי' וגוברץ ג  (כפא^נז
 KJ( למעל' נעשס 7*07מ ח״ו ה?ינו חולם ופרעם נעשה מראו נענה*

 אות* חסר הוא היאר היאר על עימל ומה האוח על למעל״ שהוא קולס
ח ה גו: ^ ה א ר  האהל' ואיצוהול|ןבעלריל יראה עימלבמידגו׳ י

ש העכלו׳ עיקר שהוא כמ״ע לההחזק  עזגלא לעייל מאן זכאץ מיהר כ̂מ
̂״ חפיחי שהיאר שיש׳ץפי' למאר נמשל הירא׳ והנה  שם נעשן ‘וכמ

א הירא׳ כן מהנילוס  האגשי'' נכוליעל עונשין שליואוה ע^־האלימחעת נ
 שאור עצמו של מחעמהחלסכו׳ לויראהאנלאהנהכא אחריימושנא

לא'1׳שנ>*המיס«צצמצ ונאשללממי^מונמ המצו׳(התור׳ימאיריימ
ממלןו׳אחרי

אמלי  מולוח־מןליא׳וגילריאמו רהנ־הזמ^ואילוצדאלןמי ו
ץנ ':שען ^ א הו '^ הא&נ׳ ילי3ןלנא1ה

ם  ^מ״ת ‘שהריס.ורכי׳1פר«ו ננ!רא ^והלצל^קי׳׳פהם ום5ממ ו׳׳מ׳רות' מ
ח וקני  יאמי צדק אםלפשה וצהל פליה״ לעמןיגו&׳הי׳ שמזקינין כ״ו ח'

 רען׳ ,געשהפדוח מ«זרא^נהם יאנל מ;ןמו' נכמה סנקרא׳מלץנמ״ש
לני ש^^דסדס מלזחרלגו׳ לס  גורעין מם ישו±ל0פ״ה כע״שזקני י• י

̂כר . א^יהנמנוח הלעוס הסרוח )נלעמ1מוללן(ק מ שלוייגצנ ה! ^  'מ<ס ן
 שהוא' ק1פמ ויגןן; וצגי״ן הגוס וס1״ר,שצס,ע3יצ נלרלי רק'הולך תול'

ס איו סלס״ל ק אינו (‘צו»שס׳1< ^ ה  ע״ר והסאקה 6ח̂ל הלר: 1כ« מ
 ונג|רא^ נצלקחו זמסגצל מולך ̂ולאיו נעבועו שמיוחזגן אסף׳׳לרלינן

שלא׳' שךהאשנן׳ ע״י הי׳ פס נולאו צעבולו' ץסןןישמושויך׳והולןו
^ לאצ6י5<מ^ע סלום

^ ת או ̂' ג!ז״ח*ל?(האנין5יאמלכס( ג  1ןצאלוה5ומ<!צוהא^צלי הי
 מוי שלפא לכל שנין נ״נ נמצרי* אינק:רחנק הא שנין כיב

̂ימ שכהיןדל לעפר שנין ר״ך  עשר^שנסוין נגין לן לנירתן שנין עפר גרני
 והא מלה^ל <ןמת למרה לעמי ציון שנין ״ו7ר אפאאר 'למיחונמצדייי

 צרצא האי נגין ־ לסולמסבל איח אסאחיצ׳ על שנע נא^רייח׳ כחיה
 עאנם ללווליית׳;מיסן ליצא קהוא לוקניה אמר נ[לישא ופאי צהאי רצחי
- ארצא:־ האי לסציא שמה ליזשצת יש פוצלו
 נמרין אחין אי קכ״מ לן אמר אחיל' צה •איצ^קאעניעאה לפיצי
 סונ^ ונצג״ימו' צכז לקסרגא ינא7 למלח לייירשות ציח שביעאה *להאי

 ואל כגפשומיכ׳י השמלו לק אמירי והצליא ראשון ניס בל^ש׳זרו:נהנימי.
 עשר״שני( הלכל שנק שנמק לעיהר אחנורעלייהו השכח ביום משא משא

ח לאיי ואחי נשנה נונצלל שנוע מימי א.וא  והרפמעסקין שני נני
Us שצתנצך דשצאגוחצם ו|ולס צרם יומין וכסוןן שני׳ ן ח׳ פה רייחי׳והיו 

̂וצון!) אאער וניז ביניח׳ ̂זשל  יהוציסהון ' אוחו וישנאו ץחינ7 יק7הצ ש׳י
 אינוקן לצסירימןהיוסלן אלוס,לםצילזןשצאסחנם'7קצ״הבילא

מל שנע אלו׳ ע״יי אחפרעו וצלק חריכ ע״י נני־יפיאל אס נחגר
שך שצמ צל & ליה מגן ר כ׳1חטאל ̂ן הוא מס׳מ  ׳‘שני׳ ־יסק״מ אל^ משנ
 מוצ7רוא עלי׳־ו לצהיא נלצריזפרא פזראנאיליעראל יחער וכיין

 עלמא אוני אפחלוחא להא אן5נ ו1אל רועה היי של׳ ייו כן ויוסן לכחינ
צאאוהי יוס^ ונליףחלעין ישראל על סניאין פכיק גןכ״ה וכליןיחער

׳ «רןעחאמיוממפו1ו מולה יקנא צא אסריי
שחח לגלוח קן להיות שצרין־ עי5 ל' מקן מהי וז״ש  רל״ופניי מצר̂י

 ענסיי״פמא תהו צג״ל ליופף ימאנ ראה פלא ’שני צ״נ 7הלג
 ו׳ ננגל אהואשכעי׳ענס - נצל גלות של שגי* קין ועול שט׳ כנגל נצוס
שינל( ו#מ• ׳ י יומין מגל גלוח שהוא ימיי חהו שלפסח ממין  הגלל א̂ן
 שלם עדין מיס,הלק להיינו סלם ופרעה עליק הימי* שניםמנגל בנגל
 על מנע י לקנלגליוס ומצרמ כלל גלות סנלו לא צאלו נמסק ולא

 מגהעומלעלהיארפרס״ישסם וכ״ומחמס ספאחיצאלףסק״משנה
מי צמווצר יפולנס ממן חופר ע״ל צש״א רומז שהוא נמסימס הנ״לן נו

 והקשו ענל לי V וגו׳'הוא הוא p כלנריכ' עתה גס דאמר
 זרשיי ■ פאערי^הפנפי׳ ממה היפוך מא cr הא סמסרשי׳

 הן סקרי* מולגללמזנרי אותם עסויקי היי qor להא וגיל מחרןע״ש
 מהסראסלססהממוכ״עמפהסדנריסקר כ א• אנסנו כדם אמרו הם

 משו׳שאיזעד* מית' לק צו *אין ויאמס ומס אסו תוצא אשר אמרו שהם
ה מ מ ^גו ר מ הגאון שגנשנעצמוולכ ראי* אץ1מגגשק3הג שנמצא נ

כ יוסף \ישב
 לכרו אמרח׳ עמה גם ור נחמי״ כמריה' יחה גס אמר צך א^ה,א״נ

 זאחם 7עב שיהי׳ רק כי כן הלין אין הא מיסה סייג כילו שהנמצא אמס
 אינו שאמרת׳ המרי׳ ראשיס כך אמח אינו זה שמר כןו וא״ה לשלו' עלו

: מיוסר שהוא עתה נה ומחויך^צמ״ש מרגליי ^[אסס אמת

 יעקב נןונת לכאר ונר̂א חנ(מ<־ כגימק ת1איננו'וא רושמעון ^סף"
 אמר סיעקנ גלאנטי כשם הביא ח״ש בירך זרע כס׳ לאי׳ ע״פ

 ב' ומעפר צל׳ נ|ולש סלו אלול ומעשר ממשח׳' שצי סיינו אעשרמלך משר
הי׳ מעשר לכך ת״ק אלפי׳ ס׳ היי יעקב של שעלרו לעשו לורון '!?זהי׳
 צס״א ב' מעשר ליק צריך הי׳ כח״ל ורכושו ה(צו' שסיגל תזומפצי מקלן

 פרפ^שלאלצהלמוממכל הפלגתי׳'מפנות מצימכאנרהיש^ןלפצי ונן
 גשנפ*דסיפרע״יעצ הןשאר'מסנוגי* נעלשלה' ממו׳שצצומלוהן

 מניס שסציא צסךוזצה צל סנסל וצגלרשו לי כ^כרייאשרכליתי פסוק‘
 t מעשלילעשוצצ״ל חלקוננוערה^קל׳׳יוהנחן 7לנןונקלעש(נמ

ס הנהכמלישויצא׳אי״ר׳יופוו־לסכנא■*  שאל אחל ממי לצו^אמני ^
 איל ליעקב אימת לכ׳*סק אמיתי ׳׳יעקב אומרי אסם אק א״ל ר׳׳א אס
 א״ל P לןיא״ל■ עשניאעשרנו לי* סמן אפר וכל אמר כך ולא א̂״ הן

 אחרוט׳ לשנישבטי׳ מעשרי א' ה^ש לא ׳'למה מעשי א' היפריפיסל׳לוי
 יהי׳ ושמעון ומנשסצראונן אסציי'' הן והלא׳י״ל הן י״ב וכי י״ב׳א״ל צהי׳

 הנמר נמלות J מהן א״צצא ג 'יף'קעחא6הו מיא 1אוסין אייליכ״ש צי
 שנסי* י״נ1ל|(שיא*ע שעיקר והעצק שע?ז7<ו מוציא קולש קולשיואק

 הסיוב סל יו^]לא נד ב׳ 5״ אבל עשר לי סק אשר גר9א א1פה ינגקנ מל
 שבאן מ״צ שמיחס בה'מעשרות* בש׳׳ע שפוסק עס1ג לומר ומצל
̂׳ במעשר'מן למעשל׳חייב צארןונקגומו  גני׳ למעפר נקבע א״צ החו'ר

 בט נעשו שנקרא*איפ'צכצ-השבטי' י״צשט׳ לצלל הדספכא אלם מעשר
 מלשואי וקשוב שגי׳'עבלנרחצ של מלבן נשוט לאיי יעקב י״צמנא

 אמר ׳ מלל אומדשראיובן וכשאתה ומצי ’שנה י״ג׳ צורכות שנא על יענןכ
 הוא וסוכות לסופות על״שכא שלמים שני* יייג ראוכן כי* צא חלפי׳ ס'

̂י' ולאי  בא״י־ קניעחן נגמרו א״כ כלאי*״ וחצי יע^סנס שם מלשיהה א׳
 יוס!> משא״כ׳נגי במעשר וחייב בא״י קכיעחן שנגמרו מ״ל והוי'כפירוק

הי׳ לק ממעשר פסורי׳י הס לכך קביעת( טימח ושם במצרי׳ שנולילו
 ״:צותילקעלי״נשכטי׳׳שלי

 ו חיוהתחיללמנוס ]ונשארו
 ס>סחורלמגוחטשמעק3יש

 ג לוי לנןהסרקןשנט לל
 כשהסחיל מבנ̂י צ׳ מעצר גם לפחש צלין שהי׳ הצלאנגל לעס ויהצח

 מאולש כנר שלוי שכמי* ל רג[ נשאח ̂ב למעפל ב׳ פעס לממס
 מ' וימלה ח' געשה,שמעון שב^׳ הז* וצויים א׳זצצשתחחילמשמעון

̂ל ס״א כו ישלוט שלא מתיירא יעקב והי? קולש משיד וישמנר  מאיל כג
 מצינם התורם מיהי׳ חורה עול סוכל שיהי׳ אוחו בירך לצך נק׳יל וגוללו
̂י צלם חמור יששכר »״ש פליון  • למשאוי כחמור סורס עול סוכל פרש

 נכל* אותו להצניע שצריך סטור הנקרא ס״א בו שישלוט אשש שיש רמזי ןנס
 מחמת״ לסוב להסות צת לו יש המשפתי׳ כץ אבן צק׳׳ש סינוס נרמ״ס חם

 לס״א סלק קצת שהוא נ׳ מעשר מצל עליו שליטה קצת יש וגם שלו
̂ל  אואז נייך לכך ס״א ונין הקדש* שפת בין שהוא משפתיים ווהו ̂נ
 שעוסק מי אלא חורק ואקלךנן תול< בעול שיכפר טוב צי מנוסה !!יא

̂ויהי5 זלמס לן שיחן לס״א חלק יסן שכוס להיינו עוכל לאס אור
 כחור׳בחמ^׳ יעשוק :ר1;6אסי רק נו ישלוט שלא ינצל!מסיא וכזה עונל
 הוא אחל ש״עשר א׳ זמ!שר ;לו6י לוי שנס לש!מא פרנסה לו יהיה מאין

 יעקב צלקת מסמס שהוא '3 פעם מעשי שהוא ליששכר אבל לחור׳ ט|
ע לכך אותו לפרנס השבסי׳ ירצו יצא י  אותו צפדנם זבולון אס יעקכ נ

צמ״שבזוהר•
 בנימק ואח איננו ויוסן איננו שמעון שאמר במה יעקב רמז ילפ״ז

 ר|א״פ0נח שמעק הי* אס סנ״ל המעשחת סלר לסי הנה סקסז *
 ומלא ס׳ שהוא מלוי למנוס יחזור '1השבטי' וכשסיים מלוי המעשר מחסיל

 נ* ומלא א׳ מצוי יתחיל הל מעשר למנות וכשיתחיל עשירי וישכר ט׳
 למנות וימיר ו* אשר ׳0 נפתלי ל׳ בנימק מקודש ככר שהשכר ג׳ וזכולון

̂יפלזת יעקב נתיירא זה א״כ ’ עשירי וננימק מ* וזנולק ס' יולא ז׳ צו♦  שלא
 איננו מוסף איננו שמעק ת״ש ב׳הנ״ל מעשר והוא מאיל נמימק ס״א

• מוס מתיירא יעקב וסי' למעמרב״ תק« א״נואמננימק
והנס . ,



גמי:
 ס7א כל וצריך אלסי' זה{ברא מת לע וס7 משוס רך1« הכל זה והנה

 כשם והענין * ס״א הוא הרע עין ישלוט עוא צנוע מ1להי להשחלל
 ש׳1קל7 סמרא והוא חפליבנה מעולם ומנמןיל ש׳ rp3 מדת V שיש
 קונס רצון פושק וכשישראל 15הסמ שיע בת כיש זה צפומח הוא כך

 באנרץס מצינל לק הרעות ומככיעיס לט־נוח מלית '1 מחגברין
 שכוינס׳ כיעקב וכן כיצחק וכן שכע כבאר ולההיישכ להחדק שהשחלל

 להתחילה דכראשיח יומי וא-נון לטזכוח מלות שכע צהחגבר ׳היה
 כמ״ש . שבועה פטן וזה בתורה יש סתר•״ ז׳ ואחז״ל זה כגגל השורה
̂בע וכשמו ק כזוהר ‘ואי תש  הוא אלא כ' צא כעcת וכו סשכע ובשמו מ

א  ממטרא' והם ללעילא למין ע בשב למהמנוחא בחא מסלכיק למהוי ס
א הוי״ס לשם מ הז  ד«ר3 וקרוי ־ אלני כשם לדגין שכע ויש ^חמי׳ ב׳
 ללעילא לדנין !'3 לצהתא למין ז׳ ליחל ועיקר צתתא לרגין קבע

 ויעשו ל ״מ03 שלמה וכשבנה העולמות b3 רחמיי ושוקע הנצ ונמחק
העם bל ויק^ק וז״ש ז'i 3 למכר ימים ושבעה ימים שכעס מג העם

 ישראל על ורחמי' גלול• שפע א*ככחעורר בז* V שחיבר פאקר וגל
חתי' זכרי׳ושכמס בגרות ול׳ש  כוורה הוא מוצקת ושבעה שכעה עלי' נ

 U רקיעי׳ '1 לכש כבי כ ז ז' של בחי׳ כל נשתלשל בז׳יומשס לחכר ד
 של העולמו* כל מקיים אמת שכשכועס כ״כ חמורה השבועה לכך ארצות

 אהל אמת שנקרא רבמלרגא מקבליןכפע לרגין נמי׳ז׳עלשה^
מואס ; אטח ט׳ אהי' פעמים  לרגקמקכלין שהז׳ שמחה הנני׳ ו
 נפסק ואו הכנין ימי בשכע פיגה א״כ לשקר נשכע ח״ו ואם מ״ מלרגא
 העולה: ומכל ממנווממשפחחו ליפרע ממהרין לכך העולמו׳ מכל השפע

 שמעות ע״י כי .צלקך משפטי לשמור ואקימה נשבעתי המ^״עה לול וליש
 צלק סל וז׳.לרגץ רחמי' א1שה משפט של רגין7 לל הנפע מוריל אמת
 לו׳הלרגיןמליגא;ח'להייע ומקכלין נמחקין אמת ובשמעס לין שהלא
 הנס ר נ מקן כס* חנוכה חל וחאיל חניכה נרות לח׳ כיון הוא תס אמת

 ישראל של טוכי׳ כמעשיה תולה הכל כי רעות »׳ ס:נןח ז' ססלףהיה וה
 הכל זס והיה מצרי' ח׳יי להמת ישראל צריכין היו הזאת כעש רק כנלל

מו מתמעט השפע והי' שנחגכרו רעו׳ בז׳ מוכות שנבצי^הז׳ מחמת  ו
 מלות כז' השנה לו הי' שלא לפרעם מראץ הי׳ זה נחלוסישנבלעו שראה

 אלהי* שס אלא שם השיג לא ופרעה כ״ה להוי״ה מסשרא שהם הפוכות
 העליון מטקי' המשכה ל׳ הגיל לפרעה הגיל הטובות שנים גני כ׳ צכך
 פרעם השיג ששם פרעה את הראה כחכ הרעו' השיג,שסזץבשני' שלא

 7כ בזוהר כמ״ש רעי' וימים ’רעו שנים שהם שלו מבחי׳ אותם וראם
 .קמי' עאלו ואח את bו לאודיחא כאחוון לי׳ רא3 עלמא קלה ברא
 ביהאתגלנלן כי״תיכלאינוןאלפא כאות לאתקימוכולהואתמן על

 קלס בה לגער על • אשישלת וצא ט׳ סלקא ט״ר אחוון חרין ואשמברו
 אנא אין רנש״ע ואמרה ענית איך אסשלקא מה על טית טיח לה אםר1

 אתכלל ״נ3 לסא לאתרך חיב לה אמר ר* באת לסיינו רע עם מסתברת
 יומץ חל bל לץ וברא לשמאלא ואיהו לימינא אח נחלא תרוויסן נכון

 לשוסע שנק שוכע ימי הטוב ימי אתקרין לימינא אילק ילועק ושנין
 לאbלאח תרוויהו ואתיישנו רעב ושני לרע יומץ אקרין לשמאצא זאילק
על יצה״ט להחגכר סמיל עצמו לשמור האלם צריך ע״כ :ע״כ ננ״נ

ן יצה״ר
שה ק ויהי וז״  דהיינו ליזסך שם ק המלרש הביא ימים שנתיים מ

 לרע והוא מס״א שסם לרע לשנק קמין הם ימים שנהיי'
ר b קן שנקרא ק והוא  אית ןלאי׳כזוםר5לחו קשה טעם מה ואמר מ

 הימין קן והוא החשך הוא זה ק ט״ש ואמר . קן^ימים ואית הימין ק
 מלות ז׳ pכעול׳מספור שהיצה״ר שכ׳״ז משוס לרע ושטן יומין זהיינו

 בעול׳ מאירץ שהיו הטונוס מלות הז׳ נסחלקין ממילא ה15שכע.הסמ ונס
 מס שהוא ופרעס ח״ש נסתמו מצרי׳ נגלו׳ להיות שהוצרכו כזאת לכפת

 היסס או מגולה פרש״י אהרן פרעה ל' שהוא טונות המלות נגילוי שסק
 סכתוס מה על שנרמו החלום וכמו חלים הלר כמו האוח׳ שנסתם .הולם
 והנה » הקלוסו׳ האורו׳ נסתמו p ופרעה יוסף כחלום הפתרון שמא
 הגנומ׳והוא בסליטות עומל פהעול׳׳גשאר גמרה גי׳ ור15הי על עומל

 שיבאן כלי הרעו׳והכלהיו כאותן המומת וסמבלי׳ הפרו׳ החלו'שננצעו
ג למצרי׳ וננק יעקב

ל׳ אופל נעול' שהיצ״הר שלז סמלרש וז״ע ח' הססלקו' הוא עו  או
 אין ואו אלם הוא ועול* העול' מן יצס״ר נעקר הטונו׳ ופ7ע

S שפע(:רכס רק נעולס אופל

יוסף מקץ
 ויפייס כנגד שהוין יין נלוה היה לללי כעמים כי מקן פ'3 ימיכה

ס שליגס \ ^  Toa שנאחר הרמש נגד ככל כי ירכים יכה כגיף של נחז׳
 ילכ״ו די." כחיג ויין כסך לי ודרעיהי שג׳ הזלועי׳ עז יחדי יישאדלהכא

 גלונים צלות הי" שאז ייכו נכף ויגע כ כח זה ועד נמש לי ילכימיו כס׳ף
 כיל גיסליה הפלת זז׳ש המקמיניס הצדיקי' שנתגכח על לב 4והל

 היי שהס ומלס למדי וגמסלו גיכוליס תלניס < לה ככל גליע הוא עלשיס
 יכניו התן היו הס תעטיס ביל ולביס בכל תלכי נגל חלכיסישליסקלשיס

 טתא«© היוונים נדלסלוליסהס וטתאיס ואסתר תלדכי כיד ואחשילוש ואיהכיז
 חהימ שאי; הטומאה על תייהריס יכהניס שהוריש שהס סשתוניב כהניס .כיד

 למליד שהיין ומניג גיג הוא וודיס צייקיס סלס ויה־ז משיכה שיעשו כאעד
 מרבה ffe תורתיך עוסק' כיד תשייזו ועל ה׳ על אק תלכי יצכו ית כמ׳ש
̂ש החשיש ביאת אשל כישראל תורה  'כמיס קק ועד תנדול ש7י ^אותי כמ
 יעד תניסן שכשנה חלשים לעי והנה .רעהו את איש ילמדו ולא תכסיס ליס

 שבלגלים פגקיס שש הס ניסן ועד וממשרי שכידיס פרקי שש עד הס פשרי
p ייזין ירן סיף הוא כסליו <א׳כ S נקרא שיון תסמת גדולות צרות נתעורר 

 וגס כיין הוא היון כי ' גדול הנס של דיש ח יהיה נחש די ילוכתי׳ כת״ש ידך
 ס! היה יזהו " טון את והכניעי כששתינאיס טזגכר ואפיה 1כיין הוא הקדש

 כת^ש המניס על התאית• שסל כדישיתעולח כמיס והלאה ואז מלכיס
 אי׳ב זשתאל יתין כירך ניהג הנשה שגיד הלכה והנה יוסף בית להגאון המגיד

 היא •<טכמ יתין ילך כסליו ואx הילך לתקק בשניכה עישק שאני המיקין
 קצתם חנוכה שימי . סמאל ירך ג׳ינ ממקניס וכחכיכה בו נגע יכ4 שמאל ילך

 ועקר ושמאל ימץ ילך שניהס שיתקט כדי סכת בפשלת קצמס נכסליו
 א© תהס לתעלה שהוא רשתיני מנר נמת ז׳ להאיר כנרות היא ׳ התיקון
 להכניע לר*ה הפתיח ש1כמ להדלק פצלןך 0יס«ג ליתר וטפל שמשה המיס
 לאשר אבל הס״א להכרע כת / לכס שהי״ הכית סמי ר״ה שנקרא הס*א

 להמתיק העיקר והנה בית לכני הנס להכיר כסנלם מדליקין p כת אק החילק
 שאות תחכנסי• שהליומ̂י רמז ̂שלגהס שהאיתיות שלג ימי סל כדינים

̂ש נתויי׳כת♦® לידזיס היא שלג fיt כז n f יודיין וג' ׳שתי׳ג״וו׳ין דאכטןוכש׳ז 
 יצירה בס׳ כת״ש גלולים הוא.רחמים נעולס ה̂ש כשמאור איכ לתהה וכ׳

 ממכנסי© הרמיויס וכשתממעס יאקכצס לרם ואשיק? כשנייש סורקת
 מ״ל ינעשה כיותר חפכנסיס יאש^ג שלג צ0 ל׳ מסי♦{ ונעפה* ״ כא עשרה

 אלי ויט הי אל קויתי קוה הפ^ק כמ*ע וכיתתיסכהיפיך שלג של ׳4
 אשר דולופ49 ומהקרילות 'הרשמים לים4ומת ונעשים סתתכנסי^הדיניס

 השפע כך חסד הס שחום מתכסיס והמים הלחים הדכייס כל חחרמליס
 השי* מנר נמת ן' שיאירו חניכה כנרות זה להמתיק צריך לכך מעולם נתכסה

ז כעולם חסד ויאיר
 דלא פומא ליה יכיב קא ותדיליה יוסף נחנדל דכליס בז* נזיהר
 לעכידה יב קי דלא ילא עתי כל יסק פיך ועל כתיב לעכייה נשק

 רכיל וישס כתיב לעכירה קריה קא ללא ׳ צואר יוסף יד על איתי ייאן כתיב
 וירכב כתיב קדה דלא לי4י שש כגדי איתי כ׳וילכש צואריגיפא על הזהב
 כתיב ?להר לכשלא וחכס נמן כמיכ כו* מסשכה כתלכבמהתשנ? איתי

̂נקלא נחת אורזת *1 יהאימ^יי אכלך לפנוו ויקלאז  נקרא יעליו צדק ויושף
̂ש לימד וניכל : וקס צדיק יפול שבע גי  כל׳ סכלי ב׳ש בזה סליג• יכ״ה שב

 לכך ימין ידך שהוא ככסליי הנס עקל ^כך כימין רק נוהג הגשה דגיד ♦הודא
 כתכתים נ׳יה אכל והולך פיחת יאשיכ ככשליו שהוא א' כיס שמנה מדליק

 זהתמקי© יזס ככל יהולך מוסיף pל טכת נגד הוא שמאל א״כ נגע פכשניהס
״ והולך מוסיף pול פאול גלול נס הוא האמאל

ז ע ג י ו

 שר הוא שיוסף סבר יסולא הגס אלגי ני דאמר ימלה אליו דגש
 סבלעו פרעה של החלו׳ על שלו והי׳נסחץ לפרעה משנה מצרי'

א שליטת על רמז והוא ססוט׳ אס הרעו* פרות  על רען׳ שני !׳הס ס׳
 רק נחתל׳ הי׳ רק נציסף ‘סי לא פרעו* שנים ׳1 ונאמ' הסוטת שני '1

 שנים חמש ועול האק בקרב הרעב פנחי♦* וה כי יוסף נמ״ש שמישט*
 שניי ׳3 מאותן טפי סקיפי שנים וכינמיפ׳לס' וקציר חריש אין אשר

 רעב רק היי לא ראשוני* וני וקציר חדש נהם שני״^ן שבס* ■סראשוטי
 יעקב שכא כיץ רעב שוב הי״ לא 31ח של ראשוט׳ שט' ב׳ ואחר לכל

 ונסחי כמ״ש רענ פני ח&שה הי' יחזקאל ונימי הרעג נסתלק צמצדם
 שיעקב הטעם י״ל והנה נשמי' ארצות לתוך שממה ארןמצדם אח

 כץ תשימו וריווח רק לצירוף יהי* שלא ישראל צרת על החפלל אע״ה
 לחמשס שני׳ כ׳ נין דווח הי׳ pS הצרו', נין דמח שיהי׳ לעדר עלר

 •הי׳כראשונ׳ה׳גרות חמשנררשהי׳נמקלש שני׳ונמ״מכ׳שהפנס
 הסבם ואח״כ מפסדק התמיד לם הי׳ אח״כ1 רעג שני ה* של חילא צסחיס

רס״א בל לא שלא ריוח ג״כ והי' שני׳ ב׳ של תילא להתיש הי׳ נרות ׳3
על נשלח כזוהר כ׳ :1 (נגון רצוט לעוכרי להלקות רצועה להיו' וכל עכל

פסוק



י ז ע
15^ P r®* ״^י5מ ז^7^ר
t דלרר *ליו ל®־.*5 תתיז ליה ליש משיג ישי*ל על ;למנח* ' 5 ‘lp 

מי עלייין »'יי תין ל*כל6 לאיכלחודי' תי״א ילא עליי* סניל! י  רנ
מדני כל על לממגץ אי ה ה ת״  לה.ן1כ ישראל על שלנהימא רשיתא לי׳ א

א יעל ‘למיזיתי *איאל |’אל̂’ 1’^**  שילתניהזן הזמר איניןעמןן י
 מורי לדר אל»לאי.*יז לין סיחלשייצא? נזרי! סלרי ^':!ןממכץ

ני עלייהו ואני! עלמי! ? לשנתא שרא לא משר חמא ו  טי ואמר לס:׳
לי' נמיכר ^ מי רואאילנא ?' נ  ישראל איולי! יי־ לאיילנא סשא רנ

n ?א■1עילו!לשלסנו( ונליטסי ע׳טמנן אמילי' ררו ענפין שניק נפתי! ■נ 
 לאוזייןננופאי-דאילנאמליז® לישראל לשיצאין גאעץ ענשאיועגפי יצל

א שלמימזא מפא והל י עלייהי עי להראל ־סיללןא יאיללא ניאא מהו  נ
 שלסא־ למי« רנהתג־9ע*דש<*יוז1 ׳ שלפא־מזלמל ולטי?ב לק לגמרא

ע׳י א׳יי לי אי מי מיןי עג ס לע׳ סי ^ מי י' סי ס לז א  ליעצי־ נאיכס נ
ר על וייחס נעינק־ עי זלא שאי1;4 מי  עג*ל: !דרא9י1ע*ז! למעני נ
 תפלאיזאמיי^:וו»דעלהוולו» ניאלוגי »7w«אמר-p א^ליז

שניםנ5 נמודש^■ יסיוננלעי^זישניהממוי. ידוף5י?לו'
ס אלא’הימי תי  שני?מנצו* נסוך ננלעי/מניהרע: יהיר שניה א

 ’*’שםםיאשלףיהי'ננלע יולאניאמד שישלועסנדאינןלושהיעלסיא!
ך *י לקלוש'שלי נסטרא עניי א נ ני  המולכראיורלמילהיימ־ יי
 נא>ניך לצרי נילא•'כשש! - אייני יצרנאוני לענייך 'הי? עסשלמק

 ®אי ישארגס ישיצילסיא*'; סמראיקיושהשולנולא שאגז נמ׳שץווהר
 לנךאטר לכלהאותו׳ מלדנז 4?״ שהיזנעמשליצזמישדאל נעו נמלכו

תי יאל ך איך י עני « למ׳א> שהשליעטאסיהיו להיינו נ *נינ  להימו א
אף חייו ^ על מ/נ ש ה י « » ש ״ < כמורכפדעס הי ״לינאער9מו  א

 וניאד לגרוני כשנאמיס נאלי׳יחדעראמין נמונסי נעירשששסואמי
^ כ׳שלטי צכך ■ י מ-׳רשזי כמור מי ואמר ורונו ה »ינ  שמ;;*א'לפוי1נ

 שיוסר ״ השגחהו? נ«צ פרעהינעצעו אמי ממילאליבייסייסימלל
שליס אינוריצסילאשחייצילפ״א• ממ׳לקלושי׳ סונאפילאוסווזמז

שראל‘®’״ איגיריייייךיחעלי ®'לם׳  אזהקי׳מטקנאי ^
מי ננ׳י כמיך טי יזיש אומם ומכלה י^אסו  כשינא פרעה שיאמר רמדלו י

ס השנס ויאמר לגרונו מיס כ א׳דסיפךלאטר ה  כמינה כמוה* סי ג'
 המלני' הנר כי נמלרש ואיחא !<יקלזש' שישלועסמ׳ שטול כע־עה מ

עי' ? נסטלא זה יחלק טנךי חסף ירויא ז: ני  נסמלא■ יי? »על עני
מ על אלא CTsrm ?מהראיקןזטהו n ע! יעבד? פ  נמש» ננרלו ■ ר

? »5ירילי« יי איייי לענית אחמ ׳כלז ילא עי  השנמי׳ אא שם אחותם י
ט,זפ*ו’’מלייי אמרומלר׳ ל ח מ אי ?  רעלהאמהם ע*כאסח .ט

ח הנ׳ל לשי, ^נה לני א;נשס מ? אמת ואח'כ  •וםן> שרצה סשנמי׳י סנ
^ ל:שליע• מו־נל שבלעו השדומהרפו' שהם ישראל 'לשלומעל  הלי

 ?שינן והשימ•׳ ישראל על נאה,קסר<6שה?טתננלי'לישראלשמש
מ נ׳ישני׳ אסר סיינו ’ נז־או נציחףרק שנייירעו' יהיילז■ שלא שו הי׳  י

 ’נעצרייאנלהשנ* ׳ופס ששלנו מלומסםפ'לנןלוש?כ«ש?י'יאסת
 לכךרצולהכניעאוסר לאילענשייסןזטספילקמש׳יזשרשלפצייס

 לעשוסמשסאלהיס נרסמי׳ הליני׳ לכלול הייני! סיחוח עיקור ייענץ
שץ ני׳ אני׳נ׳נ שסמ׳יסהי שה  כי דן שהוא סטילט יכלול פיוויע

 פהוא הד! ספה ט"? שהה חה רסמייי מ,'?,שהוא שם ונשאר פ׳ו '0 מילוי
 שלגו כענק מקןע״ש נש׳ יכחיש ד׳־לני אלהיס

ש שי ל מיךנ,ייזע•) אימחסלמם וי״ מן־ מרי מדיני׳ולאאטי
 ■וגהאסר ?לן לרמיד חצה ויה ?יין להכניע סרמושחצס

אי שהיי. לינשמלא «נסמ»_מ»־ס  ‘ייהי למלאות מיה משם לעמח ר
ה מ ד ס לי ע מיז רי  נעשה כיילנועשהמייביהשמאמלורומי׳ן• ל

י ה מ סם נ ו נ ש י לנו קילף משוס ק ו הי׳י ח׳נ א קו  טוססהי׳ ניי
יוסס להיטעאס הייריצה טקויא לשיסנאתיה׳י יונרל?ש.יעסדן

מלר׳מליינל׳ ויש סס^וקיש׳ירי׳ראש להשליס הדני׳ואח״נ יג-יו להש-יס
 להשכו שי?י׳נו«לנ*ו ועזמלוהלואיס*סש?יאשםמ*האי«ס

א אלסיישמא ל אמזז להמתיק מיי

'sייייק^*■יייי? swoiw:יי׳עייוועל משסהי•*?גא
̂יי״ילה’ . י יי^ארשל כלים מני״ש ליה דלית נקי"יל*״ ®

Jיש אל־. הל׳יו־עפס ״ל אי• '״"״»

שיי״והס ״•ישיויזיביעת ל״דשנישלייזביה ילסש״« ^ל לייסואני

שי ג י ף1'י אפ פ
 ע^^״ישיהיז *יס:יל ו:י5ו '1ז*:יעשיי לקיב״ה ?מ;כ£י^:^ייזזכי'של הנגיד
̂/ לזני תחתת שגדולתו עתי&5*וסךאנייישףש^י ח^ש לישראל גדיצה  תצ*כו יל

 לתימז שיכס וסן* לנכי רק שתעין ^ני אי ר^זיק ̂ני5 שיכמיכ תשכמיס פפל
orS נדיצ שלוס יושףשיהיה כן משי^ עס כ״ל חשית יתחצלי שלעתיד י״ל ועי^ז 

^ '־משיח שמתנו ייסף של אני שיתחבר גיניהס
p כשלימות אלנ^י של שט ויהיה •כ״ל משיי שמזני יהולז של עס^ד׳ ייסף־ 

 תיצא אנ־* לכר כחלרש וז״ש תשיחיש כ* כין8 השלום וזה כיחיל w היי השם עם
 ומחר׳יהולא^לא פרעה־־כג״ל של בזני ני בטח שהיה יוסף להייט מכסניס

:סתי' של כלילי»בד־ אני אומיית
H כנא ותכנים ב״ד אני אותיותשצלילין' כי נעשה אלצי ששם איני בי ש 

•שהא געאהנא יכאיב־ל־א׳ ה׳-י ̂ה’סאלצינקראכ״היסם־הי
הי ע- ת ^ ^י בצתה.חקיתות-,מעלהעלא׳ כלא.׳ כפיפזשהיא^־שכיניז מ

ק שהוא ^ און ל ואז גדולים 'ייהי׳־.רח^ם פינה מא^הניניסהיתא'לראש פ
ו י ^ י כ י  הןןלל־ות‘ מסר דצדבא^ני׳'אלדט־םכתפל<'יזעלשליאזניסכצי י

לכר אמרז^זע• כא״שהשהאלהי ̂התפלהר1,יפגו^סאוקכ^ממ<ז^לקמ

 שלא אסף ל-ייזל
- טי לו5 שגדילה . .- . 

''’■^ימדג אן. שאמר כסדזשלוהקכ״צ
* ש ג  ומכלה בנא ומכנוש מפי' תיצא■ אני דכר במדיש איתא א־לזר״המיא ד

 בגלות כיה שלידיכיר בפ׳וארא• שכתכסיכר יהענין כ איתךע
ש דיב*ר נקרא נמשפינה והיינו  אמר ועול אל תשקיט יאל תחריש אל דיל כ̂ת
 כזו* המסמ וחכמת ׳ לק נקרא השכינה חיטאץ שיאל ש יכסת^ו מפ.ה ואפ*

 ' ולזה כס נקרא השכינה מעשיהם תמקנין כשישיאל אכל נסמעין אינן ודבריי
 שתיההרתותהשפנהןעש® כיה חני; ונקרא בכסליי כיה בחניכה היה הנס
 לאש ירים דקדשה יספ׳ היי״־ה 6ש שהיא בכ״ה י’כ ישלאצשנתסכר תמ0

 תעשרמעשה ^יל בחיי(:♦א העשר ונשלס נא ^ש>עה ג«ינ^אזזה וכ״היכ^ז
 הוי״ה איתיויו אלנ*־שנתיצ:רכשמי'ששס ̂* יז״סיהודא תג»א אל ק^תיהוא

 ותפלות י תע^ש ככק השכינה שיגוא דבי אני א ימיצ אוממתאדנ♦״ ^ ה כ
 עול קנא• אל הכת אותך נא'ומכלה ינעשה יכ״ו ג^ה שימתביי ^כניסכנא

מ ̂>יהיאי'ל י יכ״ק גי׳ ניא יעס א ש גי אצי ^ ̂ה אהי״ה שמית ג׳ של יה הוי
I :* ■‘זהאצי־מפלהאותן ד1כיי’אדצי'וזישיהודא

 ןמ5ייי ע^■שהעליל וסן״היה’הנהייכזחשל'*הודה.ו יהידה אליו ש1וי
 מתדת יצא והנה בעלילה' ע׳לי־צי באת מתחלה שפדש♦* כתי עליהב

 ה'י*ה'י<ןדצי♦ שמית׳ כ״ יימול השתית מיביר שאמת־היא התפרשיס יכתכי אתת
ץ הוי  כלובר נמצא • נקרא זני יפתב כשאני לא כתיש בפה ואדני' כלב כי

 הלב תחובות ^ח<ק שי|רין זמישהוא שתות־ הב׳ יחיל היא פ־י כ| כלס אתת
¥׳ מ״ז יפיחד ריחיק נעשה ותמילא תהפה אזה דקיייה כנחס-עיא כזוהר י

א7 להיכלא לאייעיל ־הא־תיכוככרו־ יייזןדלא ררדאיהושכינתי׳3< פיס
י השס יבד׳ הוי״ה ויזנהכיהילאנרתזהשס  להיות שמית' ב׳5 יחיל יהיא אל̂נ

 שתית ב׳ על התרתי הוא שי׳יצ יהילה אליו יינש ס״ת וזהי שווין ילב פה
שצי גיאלני ייאמר ו^ס ג יל־כ פה יחול סכיא ̂יי ששם להייט אל:'י ̂י  אד״

: אלני שס על שזזרתז יהידה של ד' א שזי כשאי בי
 גלכמ דובר להיוח יוסף ת6 יוכיח יהודה הנה עבדך 6ג ידבר

 הוא והשמיעה אלנ״י נה נרןר» כר7 והר^ ‘בפלילי יבא ולא
 כמו הנהגה ון2ל נא ידבר וו*ש שומע לב ונח^לפבדך c רכמ בלב
 כמו דהיינו אדני באזני ש”וז הלב סיג* הדיבלללי שילרונ לדיינו ׳•לו א לכר

 דבר כמדרש וז*ש ז כלרו חוכו פיהיה הליביר יהי' ק ומבין שומע סרלב
ח אי׳ הנה כי אורוך ומכלה בנא לבר ומכניס מנפנה א5מי חני ס׳  רמ״יט י

 שמוסאהי^יההף׳ ג׳ כמניו יב״ק גי* אלו ב׳*סמרת אמת אלהיס ע״מה״
 נקרא שהיא ^להיס ה׳ יס* בשמו הואמחלכק אמח המדבר ^אדלי!נמצא

 ואמצע ראשון אות הוא ואמח קייס בעול''העול׳ והנהכשאמח שלום שם
 ויהיה כוה היה הבורא אחליח על מפיל הוא כי שבאלפאביח חרון ו

 כמ״ש הסומך עמיל לו שאין חרב הוא במול' וכשקר ’‘לעול עמול והוא
אני דבר יהודה וז״ש אמונה אנשי שכ,סקו על אלא יחשלי' חרבה נא

 ללויל( ־ מבפני מוצא אני ברו כקרא והוא א(י לנתר^ ליבוי להיינו מיצא
 בלכין כפי מלצר שאני והיינו מלגאו הוי' שס שהוא בפני' הוא החוץ

 מחבר אמ אני שנקרא דבר נו להי מא לבר ואכניס וז״ש האמת וטמיר
 ובזע אמס אלהיס וה׳ תהו הוי״ה ‘אלהי ‘גי שהוא יב״ק גי' והוא פס(א

נמ״ששמ לשקרשליסהכ^ל אץ האמח להפגברזה אחכה מכלה אני
: סקר לשון ארגיעה ו.עד לעל הלון אמת

W סוברזאי שנאמרפליו א^יויהולהר״שגייסוברמזעלדוד
 חופסז אץ אס כמ״ש יואב אוהיו׳ לית אלני בי ויאמר יהודא

 פו׳וע״ומלפן שליואב ואסאץמלחמ׳ יואב של מלחמה סי׳ צא לול צ0
 ושלתם זהלזה וצריכי' שוין שוספשניה׳י אותיות יהולה אליו דגש של סיס

 שלהסמלד ר״ס וכבל ולב שמוח והנהאי' בופח• באומיו״לתוההי׳
 הלב; של עיליס הס ולשון הפה א״כ האלם של האיברים לכל מלטי פהם

א חים יי



דסףדגש
 6סלהלנשלןשהו 73^ע5סהו היינולססשלי7כלך5נ̂ל ילכד
 פיך שיהי' מלכר שפיך מה שלך האוון שישמע אלני נאזני מלך

 שפרעה מה עושה ואתה לפרעה ענד שאתה ךפרעה כמוך ני שיין ולגך
 שחולם עץ שימח כמו מצוך שלנך מס פץ ילכר לא ולמה אוחך מציוה
 נפעם t א שוין ולנך פיך אין ממ״ג ק לא ועכשיו עליו עין לשוה אטלס

 לי יהי' הוא אומר אחה עכשיו א"כ עליו עינך לשוס כלכך הי' ראשונה
 לשום כלבך הי׳ לא ראשונ׳ כפעס גם ואו שמין ולכך -ך9כ ואין ענל

: ראשונה כפעם שוק ולבך פיך הי' צא עינך

 ללנןיע למצרי׳ אכוהינו ירילס עיקר הנה יצזלא אליו ויגש יאמר או
 כל ממצרי׳ ישראל כמצרי׳והעצו שנתפזרו סקלושות גיציצי להם

 הסומא׳ יסול שנתגני לארן ערות שנקראו שס כיו אשר הקלושות הנצוצי
 ברול אצלו שמישך כאקהשואנ לקכלנצוציהק׳״וקלישמישר^להס

 צאץ לכס משכו משה וז״ש • י סק׳ נצוצי כל להם ישראל משמ לך נילוע
 ישנו ששס גו:ן נקרא שמזה א״ה הגאון (נ׳ • את'ניצוצית ׳צאי' ר״ח

 גשן נתיא לכך הנ״ל השואב נאכן לישראל שם נחקרכו נציציח וכל ישראל
 עצמו אל כמשמעות יש והנה * :עכ״ל לישראל כולס הנציצות יגשז ששם

יכלומה: אליו והקריב או אליו יקרינו גמ״שגניקרס
 הוא ויהזלא הק' נצוצי כל אליו משך יהולא ט יהולא אלין ויגש ■וז״עז

 יהולא סכחיכס משום ׳ יהולי׳ סלם שנקראו השיסי' כל כללות
 לליח לת7 שנקרא אלנ״י שם על מרמז שהל׳ ואלנ״י מי״ה שמוח ל כרמז

 לאותיות כי יסולא שס וזה ה׳ נקרא שפע שמקבלת אחר רק כלום מגרמא
 נקרא כחחל' ל״ה ונשאר כפולה הוא ה׳ אוח כי בוי׳ שס <[יקר הול) <ו

 ממשלת עיקר הנם אלני כי ויאמר 1 ה׳ שפענקרא שמקבלת ואס״כ ל
 הניצוץ הקלוש בפת הוא העול׳ כל על שמושלת לאומי כפיס האומות

 בי ימשיך של*ך ואלנות הממשלות להיינז אלוני ט א7יהו סכחומואמר
 כמצרים שנהי׳ רוצה שאתה לעחך כקי קלושה ן ניצ כלי עכוה השאר א״כ

 הממשל׳ כך לך יסי' לא ואיה ממנו לפרוש ימלי׳ אנו שאין בנימץ בשביל
ז הקלוש׳ ניצוץ בהמשכת

ר  מה נהלפימוסו מיותר הוא לכר מלח הנה מר נאעכלך יידו
 רלפיהלכרי׳שכתג כלחישס שהיא לוקאבאזניו לומר צריך

 חרון מה אפך יחר ואל מאי ועול • רם כקול מלוקר חשש הי׳ לא נפרש׳
 כחוג אינו אך קשות אתו שלכר מכאן אפן יתר ואל פי' ורש״י הזה האף
 מ״ש לפי נראה לק «כפרעה כעך כי מעם נתינת מהו יעול נפי׳

 שהוא לפשוס כפי ולא אלוני מ של פי׳ הוא מה לגלות רוצה הי׳ ליהולא
 גיצוץ יקבל קהוא למעל׳ כמיש אלא רכוני ככעי כתרגומו נקש׳ לשון

 W רק צלני ני של לכר שאפרש לכר עכלך נא ילכר ולכך קקלושממנו
 מצרי׳ פ;י3 לפרס׳ שלא קול כהרמת ולא אלוני אז:<3 כלסישס צריך
 • אל מימנו כיקש ולכן שלהם חיית שהס הקלושות הנצוצי כל להוציא קיוצ׳
 גלול׳ קנא׳ צו ויהי׳ תחתיו אחר וימנה גלול׳ גיריז' שידל משו׳ אפך יסר
 לרצוני ץהקלוק1יומשןהניצ נופה שפרעה להיינו כמוךכפרעה כי אמר לכך
yfy כולם וירלו :השרים כל וגם הקלוש הניצ׳ץ ינעל פרעה מאח גס

״ כה שמים אפיו שכל י.הף סחת אחר צמנו׳ לו ומה נפלא׳ ייילה

 קטוק לכאר איש לכ3 עצה עמוקי׳ מי׳ כ׳ יהולא אליו ויגע כמדרש
 לשסות רי׳.יכולה3 הי׳ ולא ויפין צונן מימיה והי׳ ציק מלא*

 וללס כמשימה ומשימה כנימא ונימא כחיל מכל :ר1וק אסל א3 הימנה
 לכר ליוסף מש?נ ישולא זז לא כך ושותין לולין סכל ושתה־התחילו סימינה

 כפסוקזה ־הנהמההורהלנוהמלרש עללכרעלשעמזעצל^וע״כ
 אליו ויגש גמלרש יש עול נימה מכל משיכה מלדמס ג׳ ואמר •סכיא
 כלל להנה נראה ז: כל נלכאר תמוה והוא החטאת פר את ויגש כ׳ יהולא
 אי׳ וק ׳3כ לגאולה ושורש עיקר והוא כתפלה אלהינו אח לעמל גלול

 ר׳ ססלסם אס כזס וצא הערער ספ(ת אל פנה פסוק על אמור נמלרו
 אורי׳ ולא כהן ולא נכיא ולא מלך להם שאץ הצלו נלוחס קרא פתר יצתק

 ובתסנווי׳ כמ׳יש הגלות יצאוק תפלס וע״י כלכל « ספלה אצא (סוטי׳
 ומייחלי׳ ממכרי׳ מפלס שע״י וקשר מימר לשון הוא ספלה ושם צוניל׳

 לקכ׳ם מסחכרי׳ ועייז ישראל עוונות ע״י שנחפרלן העליונות המלות כל
 מצום כל מעשיות מצות שכל משוס ממע״ס ינסר מפלה גלולה אסז״ל נן1

 להאיר נעשייתה הפעולה כמצוה א״כ העלמנות כמלות שורש לה יש
ההפ־ל״ משאינ המצוה כמין צמע; ממעלה סמרש שישפיע העליון דשם

 מזפיהב״ד אותם למעלה למעלה מלמסה מלם העולמות כל שמקינ
 מלא העול/למקומו כל ואס״כמזריל כילוע התפלה כחי׳ כ״ל עולמות

 כגימלר־גות צי-יכץלהחקכר פעעי׳שתוראל ג׳ השפעוזהומכליו®
שהואשחריסמסלנגלאירהסזתנחהליזננל רחמי׳ ץ 7 חסל סליר
 האכילה̂ 7נתפר אחת ספלה חסר ואס יעקב נגל רחמי׳ ומעריב יצחק
 צריך מה שבכל טץ הסעה ומא מימיו החפלל שלא כעי לו לומה .‘ואחז♦

 כימי׳ יא זקן ואכרהס הזוהר כמ״ש לנשמה- לכוש והוא פעמי׳ ג' להתקשר
 שהה שנזסמ וסאריך שסי׳ זקן הוא אם הנשמה הוא אברהם להיינו
 עוכל* חיי מוהר כמ״ש א* יום אפי* נעלר שלא ביעי׳ נא הוא שנה שכעי׳
 אה אכל עיש כלרבוי לאסחלק על ללרגא מלרגא יומא ככל ׳4ל קריכו
 בלכמ לבא אין ט לגשמה הנון לכוש ואץ החכילה נחפרלס א׳ מם נעלר

 חייו מימי מס ככל לעמלתו לקייכ האלם צריך לכך ך1המ שער אל סק
 לאיהחפלצ כאלו צו תפצ׳אפי׳פעסלולומה אז ק״ש קרא שלא מי א«מ וזסו

 מ״לעאיןלוצמשמיממטקשצא אלא ימיו כל אמר לייקאזלא מימיו
- סספצלפעסא'ןצריךתיגץןסשןכהלהשליםצכושו

̂ל >ממ5 ןףןן1 t צריך מז pw S יבי׳יהנאילש שלא 1שכ<>למ לוולזלוומלה־ 
 מהסלע המפלס והנה המפלה עתוד שיתוקן לתפלה סמיך רק

 רע cp קיחב לשק סא קלבנית ע*י העילתימ לקרב להתפיל בקרבטת
 לויור שהווו ייע ומ לותר מקיס אן ין ועל יחבf ת ימר והופ יךשיל לשק א הי

 ישסהרמקליפוע כעולעהעש״י פטמו ועליון הואיל בט כת פין כי ה^ציפית
לימר כ* •ש מעליםהעשי׳י;כיגזרה ימ7ק שע׳יי היצירה כעולה כשפט רק

 t יניכדפ האלו העילתימ שכפנ! כמכל פכל המקפלית ווהז בזמירות הקליעית
 פהע להכניעם לה© להקדים וצריך ס כימ תפכליס שהם קקליפית להעכיר

 מקיעוע כאווק עאישיופטע (תלךזגיי״זימן היצירה עילם העש״'יסיף עולם
̂ו ה*צמה ע6יפש,עו מקשר וייפדה שם אשר הקליפימ ̂ב השירה שהו  שבמין יי

 פיייונדולועשכיצירההם זגקיא י סקידש הידוע ששש ?בריאה עיצס סין עס
 הוא מריאה עתנםיףעילס היצורה עולש ראש ®מקשר יזהו .קטטת פיות

מ אסל את יפשפת של ס שתרג משיתה עם חשיפה התקשרית  המ׳ש־ תועדיי
 לשון משימה נקרא כריאה עס רה יצ הלקשיית בנ^ן א׳כ גדילה לשין יפ׳י
 •הו למפלה גאולה מך יכש® שהיצירה ק׳ק יהיכל גלולות תיית ע״ש גדולה

 שהסמיעק בנימא כשידשיןניתא בטתאשאןהפסקבלל סתקשרותנימא
 שאקההשגןכ*זכפזמיןוכין שכציוארספיצצק פישק תקיה לענק כיזשאפז׳ל

כסודטעגאולע נצל הפסק שאין מאבניתא יא^נשפיראמרנ ״ הצמאר
; צלןתלם

 קרכמת זמא החחל^סחפלה הוא ימלא אליו ויגז כמלרע וז״ש
 התפלם רזמזעל ימלא והנס .לן אשר החסאת ויגשפר כמ״ש

ה הוי׳ סשס יחול שהוא ל כ׳  לה לליח ללת אלני,שנקרא שס על מרמז ו
 גואל נקרא יוסף סר יח לשון תפלס נקרא יחל וכחיכורם כלום מנרמא

ס מצינו והנס לתפלה גאילה סעיכת וזהו צדק (אקרי*  למלממ׳ולתפלה יג:
 מלחמם מתחיל קרכנזת ואחר .כעלרש, ע״ז פשיקי׳ שהניא כמו (לפייס
 מדש אות' ומזמרי.' כקליפות עם גלנןעו׳ שכוס לזמרה פסוקי שהוא

 מתחיל אח״כ ק״ש נרכס שהוא מתשג התפלה מהחיל אח״כ הקלמוני׳
 א־׳כ סחנוד׳ חפלאו אץ ‘קיע תפלתו ^עושז כמ״ש תחנוני׳ והוא הפיוס *

 C ולז כסחנוני׳ מתטיס שהקנ״ה : ואחז׳׳ל כחחנזני׳ המפלה להיות צריך
 יוה בכל שרואה יסולא ענץ וזלן לפיוס וזלו ופיוס חפלה ע ש״ נקרא
 ויאמר רמו חתו אמצעיים כואי״נ התפלה ועיקר הזאת עמלה לעמל

 לשון הוא אלני נ״י אמר ולק אמצעיות כרמת י״כ הוא כלב אמירם י
 רכמתp עכל כעלדגש להיות אלם צריך כתמלה רק ותחנוני' כקפה

ילכרנ^ אומרו מהו אזאמרכהרמחק־לשהואלשץדמר מזמירות
 צייד נ״כ ק״ש הו?,נרכס לכר עכדך במלריגת שהוא נעת קול יבהרמת

 רק ץל נהימת מכר שלא בלחש חפלה הוא כאזני קול כהרמת להיות
 על מרמז אלט י״ס יצא לא לאזניו משמיע אילו שאם לאזניו שישמע '

 ואל נאמרנהחגלוח אלט כמזששס שומע לכל התנ?וש3 רס נקול מפלס
 שלאיחראפיט .תועי׳ שמבקשץ התפלה שאחר הווילוי הוא אפך יחר

חה מת כאילו העול׳ ממציאות שבסל אפיס נטלת הוא כפרעה כרוזך
 השבתה מא נפרעה כץ כעולס מציאות שהוא נמוך יי( יהי׳ ס!א

 תכטלין למה מהרנה העם אפרעו למה פסוק על סמסרנס כמ״ש ונימול
• למהתורה שמרמזה המפלה צ״כסלר

ש  לן נפקא מאי צמלרש קשה הי׳ ימלא אליו ויגש הג״ל כמלרש וז׳
לנו שייך והיאך נצחית הוא ההורס ונס ההוא הסיפור מן

פשנפי״ שגאולת פעו לנו ערמוה שהתורה המללש פי׳ לכך הזה ססיפור
היי



ד נ שג ג ר

 פהואי 5ולי1גנ דך6לס רמז ז^״ו שהכירו יוסף אל יהזלא שת יב ״י1< הי׳
 סכומתייחלי׳ילשמויזמי׳יאלגיוע״י שדואיהדא יוסףא<התפלה

 ‘עס יעקר פירמ לשכינה מיכלה לטצריי^נעשה נראשינה ידל פיוסף
עי׳ ב  זת7ע שנקרא במצרי׳ סמלו קלושות להוצאנציצי כלי בכסל מ

 פחיסר בכת ה׳ינן גצוצי להזצא הקלוש׳ יסול צליק שהוא צריך והי'
 מלךועסאחין’שהוא ימלא מפעיאללכור^עס שהוא שבמסבדיוסף

 ימעלה־ שסזא לכךלאנמימסףבמשפרהשבסי' מהע״׳למקבא שהוא
 שלפתמ־ כךגאולה עמרם* שימחבד והי׳׳צר־ר סהה
 ,לנו הורס וזה כמ״פ׳המפרשי׳ התפלה־ רקככחעמוד יהי׳' לא
 זהואכתן יהומהואהגשהלחפלהכט״שויגקאליזאלימ אליו ויבש ה״כ
 מזיפ* וכ*כ לישראל ינאללמזדהשובה שאליהו הקלגמט׳י של מה על

 ויוש סהניאכש' כמ״פכמלרש'1 כסחדאנסיכהמלכיזה כמוסף בריס
•* נקציכמש הססלפסחפלה פדהחעאוזסמא אח

^ עצה המלרוהפוזקי^מיסעמוקי׳' זהכיא*  ^נההחפל'' איש כ
 עמצוא151הא החפיררסשמפרו שכל ‘עמוקי׳ ש5טי נקרא השפלי

אי  עלימקוענוקל לסעלו׳ נממשכחו גצייךלהעמיק לתפל״ מי׳הואעל נ
 ציריךמימזיווסזזוקיזכח* א שהו נבוני ג׳ קראחירועמוק ‘ממעמקי׳ כמי׳ש

 שכלי ונקרא־מיס חפל* הוא וא׳מהע תידק־. צדכין שלפ״׳לכרי׳ כמשאח/״ל
 לכךנקרא׳י ‘כלהעולעו׳ מעומנואל להוריישפ^ מיגז נקרא הפפעו׳

 שהוא' ’הגאול עעוקי׳נקרא מיס בלנל-להייע עצה ואמר עמזקי׳ סיס
 למכ׳ ככל נכמ״ש;ולעכמb‘̂והןא מיל׳ היא׳כאהגנ׳יי עמוק־מכלאלס

ל'היא־9המ סלד נלכואמר עצה 0S( אתסועבה׳שהיאיכלכזויתפלי■

משל׳לנא״דעמואהזא' וליש 'למפלי סגוךבאול׳ fits ייוהוא.........
 כמשאמז״ל מפלי' ושעעיהיאעת שעה מיי׳ישבכל שארמים שנקרא ^מפל׳

 י ובספל׳ אזתיו׳״אלהי׳ מלי״אה צינן מליאה הווס כל אלט שיתפלל סלווא
 ולא וז״ש־מל׳יאהצונן(יפיץ צוננים יאמיס5נחסלי׳'שנק כמורו׳ סמח-קין

הי5. כד  עגל׳ של לשעדכשמי' לסיימל^עכחפלתו יסל׳',לשת(ט. ד
̂'גמולי׳ 'הצליון  שסשוריטל-יפזת דקבנ׳׳עולמוי׳בי״ע ‘פשטפרחמי

 באאתד* וז״ש ׳ לכךצריולהמיעמחי׳חפל׳כנ״ל^ ומעכיי׳׳החפל׳
 בסיף• לקשרראשעול^״העפי' הוא למעל׳̂' כמ״ש נרזכלהוא חבל ןע•5ו

 מחכלי׳כרמי׳ שזלסי׳ ששס חבל נקדא’ונעשי׳'אחדושדה׳ היציר׳ פזל׳
 ששציס׳ כסזףהבריא׳ הוא^שהיציר' כמשימל משיחה קשר ואח״ר כג״ל

^ <ש נק*אמפימ׳.  זמיד־ שרפי׳ פם שהיןלד׳נהרב׳ .י' הקב״ה גלולת ני
מייד ופי• כנימאי ואמ׳'כקשרנימא כצ״ל מזלו׳ חיות שנק״א ^ולש

 לזהכליהפפק־ וסחוכרה שסומךגאולהלחפל׳ רלןזהרמז תזעוהוא
3b וקשר ה^ל <שר ולאיכמו מא^ז שמתחלריו המוסין קשר כמי 

 סלאיהי׳להסהפסקלכך לסמקשר^ט: ולאיכוליין סשיחהשהסעכי׳■
ולההיסננו אמרכאןכימאכנימא

 צרידלעשונן כמהדשאלס לאי״ מה על אמדושאנהואמדמו ולא תתה
 העה ללוד תפל' ‘התפל״ שאומרי׳יכעת 1ומ כפתס הספל׳יהערי כעת עני

 זז״ון(ללהימנושעופיעצמועהואניזן אני היאזניך.ענניטעס:ואכמן
 ע״פ הואהמספלצשנקראייהודא נולאוזיהולא הלאזושתהפמנו

 ממספיעסהוא משינציזסףכדדלקבלםשפע״* לסמותכנ״ל הסקבר
מיי א3צמ;א על שעמד עפףעל  התפד שעקר שנ^״אלב התפללי לפ̂נ

' מאכלה
והרודה •דשעדעעצהו אלישלאהאפיןילו אימאג#ימ

לפיה ימאי י׳־סן יל נ»׳ קישיאי מהיייישי צמהתיצפ ,
ישמעזול שמיי יעיל עצק שמלז על לתכייה ליי® לק ההייסך^״ יהיזלה

t v נס׳יליוקזללעגימןעריעסלאביהסזתךסלאליקערייססזע^להוזבילו
i' ומסילת עריב יזפיצי סלה המירה כל קיי״וי להא ®ויעה נס קיימי H 

 כמו המלה על יק הפליעה ״ל איינה גדייצילאסה יש לתצ בסשייסף־צס
שהח ייסדסיכיזה מ־אה ®ייעי׳יי!יוליזאיכ אמי ישתפאליס יגס #
 ג״כהפריעהמ׳נמ עקכקייס ;לעמזתא כונ*כפליימ1נסמהממשין1אנ
 ;•והבן סאתייה על היכמס vfs סהיאה י עצמו שפלע התלרס שערמו ח? ,

כגץדהולא י המלכי׳נועמוע׳ הנס כי ואמר פתח ר״י כווהר
לאסמנו* »1י1מ<׳ד1«עתמדטזיס׳»^אס<מג;י6̂ י

א «ל ל מי ץ א מי ^ז מ ס ע »  יאודטנא 0אמפ7אימ7 ׳3ה«< ר
 סלד הוי דיהולא בהן חמו^-כאצא לאסוומזא לא עס א7 לאתמנחע

 שוויטונמה פירושי׳ מאילא׳הצאב׳ מוסףמימלרסיע׳^ולכאומק׳
להתנהג עלמא ברא שסקכ״ס לסכללילוע ונראה לאי שאזער ויפולקי׳

ב3,
 לביורו' את להמתיק החס׳יי׳ צריגי׳ יזמן עת יב:ל ול*ת ע“מ והס נפויג■

 העול' כני ימלי׳ שיהיו כמזג־השוה רק היזסלי׳ על הגבורות יתגברו שלא
 לרחמי'למלת מלת ששיחףהקכ״ה העול' בריאת כשעת שהי' וכמו לסבול
 הס ויצחק חהל הוא שאברה' האסת וזהו'ענין קיוםסעולס שיהי׳ אלפי*

 שיט' עיקר והנה הרחמי' ונעשהמלת שניה' אח ממחק ויעקב גבולות ׳
 מלס יהי׳ מעלהומתה ואחור קלס ושמאל ימץ 3הפול׳'שה קצוות שש

 קצה כל ש:וא אלרסין נמלי לנד׳צריך שווי׳כחו״ג^ ויהיו נמחקי׳
bלהמתיק כלי שבסי' ייב מעמיז אע״ה יעקב שהי' סמם סחז״גחהו ו*צ 
גלכך־צריך קצווח הששה פ־ל  אבותיו מלות שתי להחזיק שבסי׳ י*כ כח̂ו

 אן אי״ כחיי א׳ מקצה אפי' נחפר יהי* ואם קיום להם שיסי' חויג שהם
 וכין צנל האסל שנין זר כקצה העול׳ קמס ׳אין נמצא גצורה ח^דאו
 מסף כחונס כשראה יעקב לכךיאמר העול' קמם להמא א״א לכל בגבורה

ס והוא חרוב אי קצה א'״כ אכלוה' ^׳נ^סברשהאיות  י אמר לכך ^ינ
ק  רואה אני שאין אני מולסח כחיי איסבני לא^שח 6א מסוריבילי זת פי

לכך לראות אפי גיר:' ואיו שמשקי״ הא העולמז׳ bo להייגו גיענס
< לא^אמראיןאניניפלכטדג׳

 של צרתו מפני הי׳ בוכה יצחק ייכלפי׳ פידנל אלו הו1א ויבך ^ל'ד^fו
 הם מסס הנה נט-־ף שסבוריעקיסיוכף זה כרהנה יעקב

מו א״כ לשמאל נועה שמלחו מהגירח׳ ’ ח  שנשאר כגכורו' על החכלי׳ נ
 ’ הראה שיצחק כלודיצחק רש״י' ל pS פנס ציצחק מהו וצ?ורו׳ ה׳ וייססלי׳

 יוסףאיננחשמעזן אמר ’ יעקב וגס הוא־׳הפגש לו כאילו ליעקבבככיחו
 נועיס ומסףהס ן1ששמע יפת: רמז כלנה טו עלי חקאו ואתלגימק ־איננו

 מכוצץ' לגיייז׳ כאילו ibi י׳71הלזצ ולחרבו' נסמעסויהגכורז׳ וא^כ למוורד
<אער כליון קצת לשון כלנה יעקל יעל שהוא לצךאמרעלייהזאייצחק  ‘ ל

 וז?ו ויוסף שמעון b(והס הגבוח! קצוונדשנחעענזזימהס המשהוארפגי
 של-זא' לרנית'אטכנימין רוצה ט׳ לא שהולאם עסקסף הז׳ווסח׳יהולא

 א״כ שנעול׳ ממון בכל יוסף■ אח :סולפלות7מצרה־פסל'וכי*יכ יצוין כן
 לפי מהססד' יותר סרס הגבוה׳ וירנבראצלו בנימין ישאריוסףי־לא
 מילכדי שהי׳יאצלו בבנימין צהחחנר רצה ייטף אבל סנחררבטמין

̂ומשק  סרנגלוו־כ״א עה להתווכח רוצה כא׳ נמצא בנימין מלתו:ע^מית ס
 יסב' לפ הזלרר ירש 'ר״ג טיחיק שי?י' א׳ טמס ושניהם סעס לו יש ‘

 להורות פעמי׳ ב' כפל כחלא אחי וכויזחרמיהו כוזלא לאחוזפוזוחרוויט
לפי׳ אבל מיחוקי מחמת חל' סעס ושניה' ורטח א׳ לכל הי׳ שקניה׳

 ־ וה?ן־זאת ר^חצאט׳״ליוסףוויטח׳יל-לרקליהולאשהי׳ערבכפדו
הע^• מן  באחל׳ אאר ויעקב שאולה כרעה ׳ ס אסון וקראוהו C!אה ו

 וקי-אורו אמר בנימין ופל שאולה נאכל כו׳ להחלחס וימאן
ר ולא אסין וקראוהו אמרכתחל׳ ויהודה שאולה* ליגון הזורך אסזן ^ 

ביגון■ *P עללך כבואי ראח״ראמרועחה שאולה כרעה ואמר בלייד
 אח ללהנסומעל׳ יורד שהצדקשהרהורנעביר׳ בל״ח לאי׳ ונ״ל סאולה
די׳ יעשר שלא יוסףשהררור חסלעל א׳׳כ’שהרטרבתשול הרשע  ע
 שיוסף חשש יעקב יגה להעלז׳ יצסרףלית כפרש״יזא״ד פזסיפל נאשה
^י שהוא ונס מוחי קולס נחשוב׳ זמלאלסרמר רעה לבחס על נענש מ  ה

ז ראל: כפי מגיר׳ הרהור הזי כ*ליבןרוואיכ להאמין  לרךצריך ״ש1ן
 זלניחמים לז ואשלם לסוק על כזוהר כס״ש יוסף אח להעלות צירל

מלא^ הס !לאכיליו  מחאכלי׳ עכיר׳יהם וכשעוש' האזס את השומרי' גי
 הצדיק בנו בשביל לימד שיוכרז שאול׳ אבל לרךקרא מממ ומסתלקי׳ עליו
 עביר׳רח א״כלאחשששיעש׳ כדרך אסק וקראוהו אמר מימין וגבי

 יעש׳ שלא שבסוח אבילו׳ ולא דאגה סרוא כיגץ ליראמר כמקי׳ שיענח
 כנר והלא יוסף כדרףשיאמר יאמר שלא מצעו סמר ימדא אגל עביר׳

 כאן סיקרט לו ורמוז אסון וקרהו טסה אמר לרך בלרך ואינו לכאן נא
 סלאיספק שאולי כרעה אמר לכך ואימבביסאכיו ח״ועייר׳הזאי(

 כליאי אמר ואחיז לרךהוירעה ובנימין יוסף שניה׳ להעלו׳ יוכל שיעקב
 על לשאול ימתין לא שיעקב האלשיך ופיי ומת עילווהצעראינמ ל6

 לכך בדרך שמס יחשוב הבאי׳ כסלך אוחו יראה שלא רק הוא היט בנימין
 רקשילאגעלמיסות פכידס על יחוש לא שיעקב שאול׳ בעין יהול 'אמר

• פעס נניתיןבלדךש^שינוילשקבכל ״ ׳
 שלח אסר בעגלות אביה' אח הראל כני וישאו שנע מבאר יעקב י ̂ ויקנת

 יוסף שלח אשר העגלות את יעקב וירא אתר קשהלמעל' פרעה
שפייזל מפניפסי׳ע״ז פרעה שלגן אשר אמ״סעגצות פרן זתי׳נעלי

הקוק



עזי
 V 5 סיף כסנללרק ל?וימ' ונר׳ פרעה שלת ?ושי כ׳יז 3כמי ויזת^יי עי*יה' ייקיק

 נ|^צו הנלח כעיר ן ל עישה ^תה of chf לה׳ כליל הנלח־צ עיר w* שרפת1
 כ ית ׳ף“ ין ס נסמלקי מישעי' נפתלקי התשנה שש ומשיי׳ עילה תעצה >מכ

 ע.יז ששר: השנינש «5הו שכע חבז>ר לו תה ה תה ק־ יעקב ייקס ׳5ה יותר כך
 פ ה ויזתי r סס הי׳ יתיוין יעקב על pppp ושרה העיליס חן י־ף קיון פנספלת

 0ענלו9 העצ״נה כתלרעה תיהו העלי שכניו יוביהס הת ישרתל בני שאי «
 ושרה אף מרין ונסתלק כע*ו לין ע^ו ן^כ5 ס1איו שיפי יהס פרע: שלת זימר

 אמי! לכל pנבM עליהה רכך ; יעקב על השנינה להשראת יעקג תמהעל8
 צהיימי»שרפ דן עת ר^ת עליהס זיהו תל׳ הרוגי עשרה לין שיקקל« להס למז

: מלוכה גי מלי

? ב א ל  יי^שן לו סשלח >5בגטר מצינו פירש״י מצרי׳ מנחה כזאת שלה ו
 לעחן שמדןיען1“כ ח״ס איח׳ הנה הימנו נוחה זקני׳ עח7מ

 שהוא מה שיק מלמצינו רק כטבע גנל הוא לכאורה הנה עליה׳ טספת
 יפה. ומיושן לינימעים קמה •שן יק ננלר^ ישןמתרשוןכ׳ש

 •שן יוסר שהוא מס להאמין ג״כיש א״כת״ח ע״ש ממיס לבני
 זקוניך נימי ישמח שיעקב א ששלח ישן כיין יוסף רט> וזה תכה הוא־קזר

 ו“ל השירי׳ סיר וכמלרש ע״ל לעחו ממנו נוחה חכמ*ומזס יוסיפו שהם
 נמפן שמתייסק ל״פכ״ז אף משונח כקנקן מחיישן כשהוא יין מה ע^א

: טשאכחי' הס אלה סל
ר מ א  הני> .רימ'5מרלהמ תירא אל אכיך אלהי האל אמט הנה \י

 רלה יוסף כנן אמר כה ונו׳ אכי אל ועלו מהרו אמר יוסף
 ט לעיל מנואר פנה ו̂ג שמה רלו לכדו אמר רעקב מעמול אל אלי

 שגיי צהטעשרה שניכה רק ן״כ פ׳ משיה ש;ה ו7ר כמצרי׳ לטות הוצרס
 יעקכ נשכיל ניכו לא למה קשה לכאורה והיה ע״כ כמצרי' ומחו ה^יל
 ■כ משא , ןי׳5נמ לנתקברו הניפיון לעיקר ול״נ כמצרי׳ מיחו שג׳״כ ומסף
 נשכיל יפקב צמה הקש• לבזוהל ונ״ל יוסףקשה על רק לא״י להולים 3ועק

 כימא ליוס^ וחיי כריח נמר ג׳׳כ יוסף הא בא״י איקכר נריח ללכור
 נארן יחזקאל אל ה׳ וילכר שמצינו נמו טומאה שורה אונו ומס אחרמי

 ולא כנילוס לאחרמי יוסף על נירון הוי לא א״רשפיר כבר נהו־ כשזייעל
 נירון שיהי׳ להתנו אלי רלה מרמז הי׳ יוסף א״כ שכטי׳ לשאר לומיא הוי
 אכל רלה מרל״ו נשאר א^כ אוחו יציל שנילוס הי^יולע ולא כשטלו ג״פ

 לכן י נא״ יקכר שלע! חשש ט עמרו ניכיון יכי' פלא הי^מחיירא יעקב
 ט אמר עליג לא רדה אמר שיוסף אף מרלה חיר׳ אל הקג״ה אמר
 ליקיר הכמיס מיר״שי עלה גס אעלן ואנוכי כט״ש י“בא תקכר אמה

סונ עלכליכי׳ מחום אל ועינל נארן  ארןס״חר״ככיריכ סל כי
 מ1חילהפי1 נש׳ יוסף ונ״ש פ״ז ונשאר ממצרי' ישראל העלו ניצוצית

J מסרב

ויחי
 נסממס אכינו יעקב סנססר שכיק סחוט׳ ץ פרש' למה רש״י פי* דדד

 י״ל לשעכז׳ שהחחילו השיעכול מצדוח ישראל של ולט עיניה׳
 סיים סס ועול השיעכול מחמת נעיניב׳ ראו לא וט ולג׳ עיניה׳ ז• מה
 שכ״ו סז״ל אמח הא ועוד שהאסילו הזה ליוק מה לשעכול שהחחילו '“רש
 על לוי משמח עול׳ כסלר ואי׳ שיעמל סי׳ צא יס ק ט׳ מהשכטי׳ שא׳

 5ע מחר סאריך,ימי׳ . שלוי אומה סשענלו שני׳ ו“קי היו ממצרי׳ שיצאו
 הלא נפער לשק מה ועול יעקב משמת עיניה' רססמו למה א״כ כול׳

 עליו w»P(3כח א*ה לרגאון וכ״ל יעקב גיי מיסה רש״י פחה *p כמה
 שלי אח שמינה לעמל ישראל אח להניא ׳ החחל שפרעה מסיס שט

 ג׳מלס קצח והיו לעמלה דשראל שאר על ממוד^ שכה׳ והמשוני' ישראל
 עליה׳ואח״כ חסי* היו שהשרי׳ מלאכת׳ שלמו לא כאמת וישראל לישראל

 שהשרי׳ גלולה צרה ט׳ זזה מלאלח׳ להסלי׳ כפצט׳ השריי רמ5מ
 לב להס ט* לא צהסלי׳ר כלי לעמל׳ הוצרס כישראל והחכמי׳ והסשוני׳

נראם היו והס ישראל כני שופרי מכו ו כמ׳ש ישראל אח להגיש אכזרי
 העם זקני הס ר ילגלת אשר איש שבעי' גיי כ:עליחן כק׳ נפ*ש כמלגר
 מיסטי' והיו כמצרי' שומט׳ עליה׳ שנתמנו מכיר שאתה אוחן מערי׳

״ עציה׳זמו^ע״י
א ת י א ׳ מ״י את יצות אשל למק ילעמי! ר עלפ׳ וירא כיש•'פ׳ י  נ

 על ה׳ פביא למען קה7וצ משפם לעשות ה׳ לרך את ושתרי
י אכלה' ^כר על ה׳ שיניא קלי ה' לרן שמרו ?;'« איו תעה היא שך פיר̂כ

' ח יטיוסףד
 לא כ׳ולו צליק ק מעתיד כל למדני אכרלס על אלא כ׳ לא אברהם בית על
ץ .p כק׳ ̂ביי ג״כ ת#י נק׳ כשבצדיק א^כ כי׳ מת  כ״ו שבעים גבי ל שם א

 יעקכ נפשר השבטים כל סתתי לאת״ רק סי 'p אביט יעקב ג*כ תייס סהס
 הצדיק שבג כ רק תת נבר יהלא תת לקרא שיין לא \ג»כ «p שצמ אכייו

 שישxה ^ מיתית אתר דהיינו יעקק שנעער רש׳י• כ' לפן תת לא כאלו מי
̂ב מי שהצדיק שנ״ז מי תלקתת נפרד שכבר  נק* ו^יר אביו בנשיות הבן דבק א

 הגין צא השכעץ כל ותשתתי הצדיק בגו תימת לאסר משא״כ חי ג״כאב^
 השעביל התתיל א״ב תתו שכבר בבנים דבק אינו שכקר הכני' על יעקב

 והסהגדוצי* מסים שרי להיית שנתתנו שיאל הי'בראשי השעביד יהתתלית
 א׳*כ ראשי־הישיכית הס ישראל קנ♦ ואספתאת לך שפירשתי פתי יהתכתי'

 1צת לכס יהס העדה עיני קרויס שהמכתיס ישראל של ולכס עיניה• גסתתי
 •םיכופ\לכן «הואמ יהמכחס לישראל התכתי'פניתי' כך הגוף פניתיו׳ סכלב

̂י  לעסוקכעטל'■ שהיוצריבין תהמכתה נסתתו שהס ולבס עירה' נסתמה הילש
ג שסתמילולשעבדס שכתב סה 7כהתתלופהםעט

ויח*
 שנותיו כל־ לתקן זצטך כעוה״ן ואמר מצוץ צחת היק ההכס

 שנע דהיינו שנה עשרה שלע מתו להחנלגל יצטרך שלא קכעי׳ננה
 שנע' שהוא שכע תייו ימי ויהי : שנס שכעי׳ שהוא שלו עשיריות
 ג למשנה עשר כן כ' למקרא חמש ק“א כאמת החנא עסידר מלריגו'

ק . לתלמוד‘עשר חמק לן ׳7 שלשעשרהלמצוח״ ג׳ ־ : ^ ק ה׳ . 
 האמו שיחגנר והכל :לכק שלשי' ן3 ז״ * לרדוף עשרי' כן ל ו לחופה
ט חסו • הר“טצ נגד ככוחו ע כסו ויחמוק ̂ל ימזיעקכויט וי קי טר  י
 ג שנע וזהו אמח נשאר נמ״ש ימי אלא ל לא לאיש והייח וחזקת

 האדט השתללוח הוא כאן לעד כן'ארבעי'לנינה זארכעי׳טא אח^כ1 '
 ו^|נט עצה לטינו ממילא רק השחללות כלא מא ואילן ומשם נכמירסו

מח' ושינה י מקע• כאן חשנ צא לכן ד ממילא הכל ולשית וג כ נ ח'  א
 יזכור וכוס שני׳ עליו'כל.מאה עכח כאעו האלם טחשוכ ומאהידטינז ־

 כינס שעט ן“גו עד האלם שמלריגת או'ירמוז :לכנו ויכנע המיחה יוס
• השערי* כל מצל הגוי! והשער

 שלס י♦! חיץ בצער •י הי' שיעקב קעה^נור הנה יעקב חי ז )תר5י
̂ו ד מג שגתכר עד יוסף חשנילד • עכיל ויחי י׳1 הולי בתצריס שגים י

ל הר! סקלל עם שנה קי״ג צעל ימי נשאר יהנה •  *עשי ׳לק '*יסףי^ת ק̂י
 פיפ3 סליה לו שיש כלתי !.כגתרוו.; שלייחמיי צער עיקר היה שזה *לינה
 חייו שני •עקב •יזי ויהי כיעקב כאן .הב׳ אתר לכן בשלוה יתייהיה כל פאילי

 שלוה היה היאיליספי בשליה כילם פייס,כאילו הס כילם והשנים דהייניהיתיס
 נגיף . שניים ח״י כאילי ליעקס־ סי׳ שח^ב תרמז יו • שני יתי הכתוב זתר5ו

ר חייי *X;•ת* נאתר לכך• יכפש ס עג׳  • יליק בגיףןינפש חיית מיני ^
 מלות שבע שיתקן הצדיק אדליגס כיא שבע שנק יתאת יארכעיס

 יתזח המר.א לעסידת תדות הז' על כי שיהיה יכנה הסל עילם
̂יינש מקדישה שלי מיתון הד' עליי לה^ית יבא  לבא ויכיל מתשרית למשיב ע

 חין המי על השורין פרשיית ארבע שהם התפילק תן דעתו *•יח שלא לתדריגה
 שגשלס שנק מאה למדריגת שיבא שנה יתאת זאח^כ מימין ד׳ <גד וארכעיס וזהי

״ והק מעשר א' כל שכלול תדימ כעשר

סהזוסחה^ דטיעקרכאקמצט״למה  כיון אלא פי
ע״כ; ישראל על סיעכוד^צרי׳ החמיל אבינו יעקב סנפטר •

 שאחד כ״ז הא המסרשי' הקשו ושד .נזה החור׳ לנו טרה מה ולכאורה
 פטירת ואחר מכול' תחר ט סי׳ ולוי שיעלוד הי׳ צא חי הי׳ השכסי' הן

ט׳ אי׳כסלרש ועוד • הסיעכוד •תחיל הצד  ולי* שנק י״ן כציפורי דר רניי
 וח״ייטדאץיפוריי׳׳ז שנה מצרי^י״ז יעקיכארן ויחי עצמו מל קורא
ה זלדא' • סללו כדבט׳ רני הורס מה המוה והוא 1 ע^כ .שנין מ  כ׳ ד

 כאנרה׳יצחק מ שאין מור דור לן מאמת^ן על הרכ כשם כס׳׳מימ
עק אן9י  עזל׳העשי* כשמחפיללתקן צדיק זה^,ןזןזי׳,שכל אפשר ^י

 וקככצשל׳אשרסולךומול׳ממנו נצוציח קצת שם מטח ליציר׳ ושלה
 שישיג ןאקמי למעל׳ עלו נשמוטה״ עיקר זק.האכוח י׳5נצו קצח מניח
 < לןדור עול״ע״זאמ^ד^אץ שהניחוכל. הנצוציח על אכל אוחם
 משיג ל׳*ס.כאכרה׳אוכשאראניח מעש׳ פעוש׳ שואדס מעשה שע״י

 ,או אדס של המעשה כחי/ לפי ועול׳ עול׳ רכל שהנישו אנוח של נצוצוח
 מתרץ :וכזה ק ככלהצטקי׳הפנין וק העליון מעול׳ חמחוןאו מעול'

 איניזקטולי .דחשלי׳זכל ציק ססאמלי מ״שבזוהרכראשי'שכהיכלד׳
 ר״עוחכיריושסכזי^ד׳ג. כנין מלכוח הוחג♦ ועשר' מע׳ז עמץ דשאר

 כה^ל הס למאריהק שמא דקלשי אינק דכל כזוהר אמר כסמון וכאמח
מקלדס ולמה ׳ ס' כהיכל מדלא סס קדמי׳ שסס וחניריו ר״ע א׳*כ ד׳

אמר



עןי
̂י* מס:ר׳ןש:אממ סנ״ל וליפי ל וסירל ד מי1̂  הימצ3 הס נשמושיה* עי
t':ח למפ<ה טלמסה *עולי' כזיןי ל ל״ינל פירם ר״עזחביליו איי  1מי

 פא?ופ מזס היוצא יחניליו ר״ע ״רט■ ל;'־ ל ב:יכ ול׳7ג רשימה הס
ך7י לציצות יקו״ר:יחו7הצ וכל &עול'  אי7וסכסיב:( לעול' עלייתן-מעול׳ י

 הרשימו נמצא מעליון קטנה מ רדכימו שעליו מעולם תחתוןשעוג' מה
’ה::מה שיל שהואנעקיכ יעאב נקרא העש״י יעול׳ שמניא התחתונה

 נקר׳ קליפות בו שיש העולמות והצלל התאחונה בחי' והוא למעלה העולה
 ורכז מת צא יעקב' אמרו וחלל הקליואה הוא והים ים מצר שהם מצרי'

 היאנ^ארת-געוצם הנשמ׳ של כחי'המחת:גי67 המפאשי׳׳ואצינע^יי״ל
בעוה״ד שנשארת את לא יעקב אח^ל לצ{י האאתון־ שהואיעול׳ העש״י

; _ י ויזבן
̂ישבחי׳ בלאדן ראי׳יעקו^ בארן שלה צתאת יאקאנשלולת מצל

 סעיפי'‘הצליקי יצולי׳ עילמזא'החחחו<י׳:ואח׳הנחי׳6פה מצרי״
 הל ואמר סנפאיוצעולמתלמסת מעשה^עקביללשיצגיצייצרנשמא^

 אמר* להשיג וו בארן׳ הצדא שיכול נצמתו א?צזצי“למס׳ נשאל הנחי* איום
ם עשללשנה שיע  ׳ מבאי' וגהן,כח("'ל שיצנ׳בפלום לאחריגי׳ שרתח י

 ׳ מכתי אכל זתאתוני' ׳’כעולמ שצשאית מאני הצייגולסגיג הזאח׳יסל
 ורעים מעע פניי ק׳!ל יצל כצהי׳ יעקב כנליש ציםורין יכל צסי שגי׳ סאר
 ג^יקי' ולאישיגי לאטה יפאיז לכחי'"לא שאלו ישראל באדן ישב וצ-
שצי ימי היו מעע'ולעי/ שצה איל ימ^סניימגורי לפניפלאה יעקב ולש

 גשמס׳ בחי' אשיל אם יהכלל אמתי חיי אגן-ינל׳שנ• ולאהשים ה*
̂יק ^ 'תססונ׳״י^ גצוצותתצו׳בעולמח שהניא יק7עהצ  הי׳ םיאשון סצ

 גחי' צו יש הראשון ניצוןהצליק7 ישלופלוה לשלי הצ^יק גס בשלוה נחיח
 הל^ וא״צ^קבשאומרסעםורעי׳ יוילת* ואילה מקבאועולהממי

ן1א§זתי מעפה עשה מלאי ת  וממילא*' נשמתם נצוצו להפיצו י־115%^
 נצוצז צהיינו .יהי, ולאהשיג־ יעקצ אמר יורדת:"ליו עמהאינה מוצה

 3̂נצ( שם סתאתוני'שנשארו! העללמת >םם ביעימגידםם שנשארו !ושמתם
 כעולמםםעלעצציא׳יכצכ^ מושמת׳ צ^י״פאיקל שההנקראייש? סצהס

̂* י״ל’ האחלוניי צשרהפצה "רנןנשבע‘]’כיסורי שציעקג מויו סיו  שהשי
 מאמל ווהו יורדת ואינה עמו צייצולה לוישלום' הל לצך אבותיו וצ<5<

עליו לימיבשליה יעקב- ^קש מו־צ שהי̂׳ גשלן.צקש רצוושל ק:|
ק אבותיו נאמת י3נצי צסשיג י נלעאו וחפל ציפפיבשנום תמצולוש מבקש  י

 להשיג יכול לאהי' וגס להשיצמנשמתי יכול הל תי'לא יצחק שסי' p צל
שיג יצחק הי ״'תי ה מצחק אעד:׳כיק מנשמת מ מו  אפלה', נציצי לעצ

 יכולייעקילהש^ הי׳ . יצחיק אחי'שמת‘התיותונייירק פנפארובעולמח
^ ויעקב ויצחלןשנש^ו‘אהיה״ גצוצינשאת ק ^  ס^׳יכפמתילחקשהי׳ ה

 /f ק בן א״כ כרי7כ ותמצא וחפוב יעקב את בלדתו שנה שש*ס כן יצחק
 כמו:יצחרןחתי׳י■ כדעתו יפקבהי״יח־פב רק סכ^הי'«עקביצוללהשיצ

 אוצ7ל לרין שאד׳ ריכ״ק אמר פירש״י מותי יום ילעסי לא זקצתי נא לנה
 יצחק■ של פרק שיביע פצר הי' א״פ-יעקב ע*ש בוסיו15 פרק ׳7קי שני״' ם״
 קז׳יישניזשהי״ייצחיק־ בן כפסי' חושש יעקב הי' וא׳יכ אירה^ ׳'7קו שגיס ה׳
 ‘שצ׳אברה' צרקו קול׳ שני* ה׳ יצחקשהוא של שיגועו-פרקו שנה ק״ע ין או
p שאמר וזהו שצס ק״א כן יעקב או והי׳ קול שני* שחי הי׳ ליוס^ מעשה 

 1ןא כנ״ל שני׳ ק׳י ק צשהי׳ אביו צי15ני לה:יצ שיכיל חושב שהי׳ יעקב בקש
 קול נ׳ישני' יוסף של ריגוז עליו שקפן לק עמויננ״ל פעולה השלוה יפג

 עול■ שלהיות גרס שיוסף יוסף של רוגוו הם שיני׳ קשןישתי לשון אמי וצנן
י רמוק נ : ו י י א באברס׳' כמו יקיו& גבי כתיב לא ^מה מתורן1ולפ״ מ

 יפ-רש״י שני׳■ וחמש שנה ושבעי׳ שנה מאה אברה׳ חיי שכי ימי ואלה
 ואלבעיי שנה מאה ל׳ לא למה בלא־חסאוא׳׳כ ה׳ כלן ע׳ ולן ע׳ לבן ק׳ לן

̂והוי וסלק שנה  שאי׳ חתא בלא כקל ןמ׳3ו צל כבן ק׳ בן ג״כ ן לרשיצ שני
 1אתיוסן לאה אע״ה * יעקב של חיות עיקר הי׳ י״דבמצרי׳ שאואן בזוהר

 לנרשותחירות י עלח :ינ׳cרת^הp וילהשכטי׳יצדיקי׳גלילי׳ במלונה
 שנק י׳׳ז בן רפממצו ספ יוסף ליעקלעל צער סה'שהיי וכל אביהה יעקב

 מאחלת יוחלי סובי׳' שנותיו סוש היו א׳׳כ ימצרי׳ שני׳ י״ז הקביה לו כחן
 לע״ש שכינ^עליו שלחה לא יוסףממנו ש״פ שצי' דן׳יב ואמצעוחיו חיו שני

 שאינו א באספקלר וראה במצרי' שיר שס שמעתי הנה כי שאמר ר בזוה
 ראה אחאניי שניי בי״ז אבל ה' צל שברו לשון־ יששיר יכפירס׳י מאור׳

 שמל״ שהיוישצואיו אברהי של כסלי כתיב לא ליץ המאיר׳* ספקלריא בא
 ובאמת ׳ כבאחי עוני^' שמתיו סוף כ שה משמע להיי ז׳ כבן מ׳ וין ק' בן
לענק סן קןלעניןעוס״ז «תתילם’תמפוה''1ססו^שנ מעיל פסוק 0

כג
ה אח הבחי' היינו לא'מק ימאד שאפז״ל לעצינו ונחזיר כנ^ל עוה״ב מנ

שנשארו להיילי ת מ א יל ׳יזהו עקנות נק׳ בלשון שהם נשמתו ניציצי של
f ישראל כתי׳ אכל התחתונו'כניל בעולמות 'f tהי׳ עליונה חד*ינה 

 •יקרנו ך'־־קי* י:ס-י כחיי לכד שלו לשורש צליונו' לעולמו' למעלה עולה
 *י צי ניצ של אחיונ' ׳ י? והשאיר יעקב שמת אחר א״כ וס׳ ישראל ין!גי

ךולז ׳ שיו ע ׳י כ עושים צליקי׳ שהי' אותם משיגי׳ כניו היי׳ נשמתו שהי׳ ׳'
סי׳ שצא יעקב נוצות הי׳ לכך• יעקב ־ניצוצי בז הי׳ חי מהשלטים א׳

 ולזה ניצוצייעק: נסתלק כבר־ א׳׳כ השבטי■׳ כל שמתו אמר רק השעכול
רקלעז״־ת כאי׳ שאינ׳ שהי׳בשכסי׳ יעקל ניצוצית גבי לאישיילמיחה

 הסתלקות הוא נפטר לשק רק מיתה לשון שייך אעם שמשיגאותם סצליק
: השעבול החחיל ואו מרגזףילמקזמו

 וצוד קישיא״יחלא וה ויסחומה' ה6םר למס וימייעקב המדרש
 פמזשנכתובבקרה שלאיצכתכ׳כסדר' 'Sפרשימדפלחיbמ

 יעקלאב^נו שנפטר כיון' אלא אמר' כו51פרצ צכל שגס ואברהס־ויצחק
יעקב'ושצם' ינו3<יא המלרש הנה ישראל השעמלשצטצרי׳על* האחיצ

 א/א”' אצינו סיעקב אמר ולסמוך ‘י יעקלאבינו סאואר מקומות׳ מצל ;
 כע(ל' נשארנציצינשמתו כשמת״ אודלבלצויסבאמתשיעקב הואהלבר

 ״א״כ יעקב מיתת לאחר בניו גו' הש אפר הנצזצי' הה א״כ ככ״ל •סעשי'
לאי׳ אל אבינו לקראו שהס להיינו יעקב אלנו נקראו ההס :סנצוציס

 שהם בכיס על ̂כאב והם אותם כשיגז ובניו העפי׳ בעולם שנשאר ;^עקי -
ס דל פי  i'W עמו ״וצלמ^ל הנשמ'* את לעוור וצאיס לגמב אקהנפנל :

 א׳!כ פאריע״ש שנקראי׳טצון מקומות בכנוס דאזרויתאגמ׳׳פבלהר ל
זמר  ל5 שמתו ואחר בניו שהשיגן לנצוצי' הם יעקצ אבינו כשנפכןר י-פפיר̂י

̂צי■׳ כל אודסחלקי הלני׳ '  יעל|כ כשנפטר שפיר וו:ו ’ יעקב בחי' של לנצ
 0S וא״כאן ‘רקגפט׳ריתהצוףועלהלמקומו: ייכי׳צאשייךבוה׳מיחה

: השיעבול החא^ל יאו בעול׳ סויזטת׳יעקב יעקלולא כצוצי כצל -צשאר
̂במיי* להיות'בו שצ׳-יך־ האדם מרמועל דהתור״׳ ייל 7פו *  יעקב תמידטני

ף נגל יעקב בחי׳ דשראל ג מי כעק: צאדם' שיהי׳ י  אצלן יהי' ולא -גוף י
 ער״ו להאוח ׳/זשועהל יה שלא חורין־ בן נקלא ובוה כלל חשיבויהגזף

 בקיום ואיציעיסק בחור׳ שעוסק כל חורין בן נקרא איזהו זצעשאס״ול
 כחי׳ והו ב^ה' הבורא עבודו' לעבוד נוף'דק'כלי'לריאועהנוף*שיזכל5:ו

 הוא שילעישנשמתי נשמתי' בי לחונן צר^ךהא^ס ישראל־ ובסל 'יעקב•
 שהיא קטני׳ קטלי אפי׳ בעיירות' שליאיעציה לשמלה וצריך אלוהי חלק

 אצלו וחשוב כצ״ל לניפו יעקב כבתי׳ מחויק ׳ אל^- כש^ן' מלךימשא״כ בס ־
 חורין ב; א״כאינו תאוותו כגין>א״כממילאהוא'משועבכללגי^^^*מלאות

 דהייגן יעקב כמן־שנסטי 'וז׳׳שהמלרש' עבד ונק׳ צלגוף׳ ץהוא:משועכל
 אצלו חשוב היא רניף תאויח ימוכיין להגיף יעקב כנחי׳ מחויק אלם חאק

י •' ' חאוותו למלאות הנוף ■אדהתחיצהשיעבודשמשועבללעכולת

׳משש יכילי bt ̂זמי הנס כי* שלי׳ ־♦ז בציןוירי לר' רכי התלרע .y•
̂י חיס מיז? ילת בשיניי ש<ז ̂ז כלו  הזה כזמן עילרה שה#5 לפילה יל

̂ז ונתיפת שיניי על ילי ינמן כדתומר׳מיו'י אליהו זנפנס  אצלו ר^ת ולשכ
̂/י׳ יעיכרימ תיוא לכש אי ריית אתל שנאיפא ולקה ככשצמיפא ע׳׳ש שכ  ^̂ז

 א^כ סייא ל' שתתה כתי העילס אמי׳ ׳ יה שיה יסוריט־י׳׳ז כלי בציפ־רי ימי ל'
 אתיראי' שכת־ כג^ת שאי כתי שכרן יצא הן ל׳ז יאתר משירין תתם ארפי יאתרו

 שנא י״ז תצרי׳ נתרץ כpיע ייתי עצמי על יקרא יכי אתי לכן* צך אותריס
 יעקב נשמת לי הי׳ w ת עתיק תגלה בס׳ זאי' שנה י*ז בציפירי יהילה זיפי

 יעקכ גיציצי כמי׳ לו הי׳ א״כ *!ביני עקב של צשתת היא נשיאי ייית אכיצי
 ה«׳ לכך יולדת וא.־נז‘ עמי עילה וא״כ כשליה כהז יישב שהי' שנה •♦ז למי׳ סל

: כציפירי בשלוה שנים יז ניכ 'ישכיבי
ף ך ז ̂׳י באלרש אי׳ ן  צרזבתי <כר תתצו ינסתס לאז לגלית יעקב שבקש ד

̂־ית כשם לעיל  אע׳׳ס יעקב יהנה ליש־אל ק.׳י.־ *נה<־ תקג״ל בש'ת ז
 באס. הואיתליי אמישנה של הקץ ^דהא כעתה של הקץ ע*כ הס(ץ לגלית לקשי
 נית/ צעאה זצה לא הקלתיני׳ אתרי יהנס כעתה של '?קץ לגלית רצה אלא זיציז•

ש יהיא תקית ̂ש כ̂ת  זעיר לאנהרא יש׳יית הירקנא יאער ל׳זמרתק^ז כז׳
̂ש שנין י״ז על זעיר  שהיא ע^ת גי׳ עיייס לגלית הקזת־לית לנליא יעקל ביקש י׳

V של הקץ 'ה־א והי ינסיתס זאתי כעיול של קן rחפירש לאז ע׳׳ס •צסתכ ני׳ 1 ״ 
 עסתם גז״ם עלישי־׳יל כגיא׳ן 'טהאז ־":•’ה'־ ■תעל ן שג י״ז אמי בזיתלאז

̂י י־כו"• ששליז תביא ט פ׳ בז״יז שאי׳ בתה לרמז תש צקץ ולו  יקהאשגא. יג׳
 בפסיק הנה פירקי׳ א־נ׳ל־יא לשם תכילה כישא דיכאא בתיכתה ילייק
 ואין, תקנ׳יויאז ע״ה גי חצילהרז׳ינסלפ צישא ליכאא הוא רידך יאיץ ס1ונםי

 נרתו חראקיגי״ גריע שליא ..ז' יכזי׳ צלתז ראשיצה בתיכמה' גס אייכ רילף
ס צנאולה  מצילהז א6 3 לופתא ששס א'׳ס תל חי"ך יה»/י כצי שנית צקה כמו נ

יז גי׳ ‘י ע״יהתק̂נ
* כתלרש



י מ ג

שiכ עימל שה̂ו לרועה ומר6 יוחנן ‘־ר יי^מר יוכן) רך3וי זדד
 לפניו והןקני' ך מהי 6לנשי יומר לקיש וריש בצל/ן ומניע

 אוחן למנו׳ מנגיח שהוא מי: וסי׳ לכבזלו צריכין אנו ל״י7 לעתיי מל
 עליה' שישגיח י7כ לפייו אנוחי החילכו אשר אמר לכך ונמן כ1ע נמרעה

 שהולני* לנשיא פכנוד נ׳^צ פי׳ לככולינו צריך הוא ד״ל7 לעחי׳ על
האנ^כיו כך שלן יולי ג מגלי* שכס לנשיאוחו סימן וזלו לפניו !קני*

 שהמלרש ועול וריל ר״י פליגי במאי הנע העול׳ בכל אלהוהז מהגלי׳
 מילת על הוא פלוגחא ועיקר ייסן! אח ויברך פ* על הפלוגתא מציין

 פ׳*3ו למסך שבירך הכרכ׳ מה נעול :לפניו אבזתי התהלכו אסר האלהי*
 נעללות מלרינו' בחי* כמה יש הנה :הנערי* יברך נרלרק כתיב צא

 נמ״ש אלהיי לפני סהולס' צליקי׳ נקרא א* בחיי וב״ש נ״ה הבורא
 לפנין אבותי אפרהתהלכו כאן וכמ״ש חמי' והיה לפני התהלך באברה׳

 • הלנו אלהיג' ה׳ אסרי וכמ״ש לפניך מלאן ושלחתי שנאמר בח̂י ול1,?
 ושומר בילו האלם תופס הקג״ע נח האלהי*החהלן את כמ׳ש נחיי ,ןעול

הענין והנה < צסזמס סעל צריך היי שנח רש״י נפ״ש ^ומנמסעא
 פני^ המראו׳לאלס זהו וממונו מופו לאלס שוחקת פני סראה עהקג״ה

 שהקג״ע נזה גניו את בירך ויעקב לפני אמחי החהלכו מסר זהו1 גפני*
לג  פניי מבירו פני רואה שהאל כמו והאכב' לחסד גמלה עמס מנ

 לפניו התהלכו עאמתי מ בכחי׳ יעק: אמר חה האכב' מחמת סני׳1
הג ענין הוא הלכו ה* אחרי בחי* אבל ג הנערי׳ אח יברך גזע חנ  בגעמי

כאלם ומלבר מאדס שוחקת פניו פני׳ שפונה בלרך האלם עם הקב״ס
 מאכל לקבל צריך אפ״ה בפניו מסתכל ואינו לאל® מאחוריו בר7מ0.

 היו,קמ'ושגע , האגו׳ של שיחקו׳ שסני* והענין לב ולענבלובכל מעש״י
 מתיירא הי* ׳ שמקול יצחק את להוליל כצזכי שוחתס פני׳ נעשה מאנרם

 וגיצחקלאהי' • שנותיו cpo על שנה ע״ה זה וסי׳ ערירי לילן סלא
 מלמעוי עיניו כהו מקילה שמשעת עקיל* על פנה צ״ז רק שוחקת תני׳

 שנמכר 0נןמ יזסף סל שנה י״ז פוסקת פני* vל הי׳ דעקב שבכו מלאס״
סן מוגי* שגי' לו הי* ויחי שגי' נמהר כמ״ש במצרי׳ ןי״ז גי״י גא הכל ו

: פנח
שה  שוחקת פניי להם היי פנייו מי* צפני׳יו י אבוח החהלמ אשר וז״

 צאנו שומר כרוע׳ יוחנן ר׳ ז*ש1 הנערי* את הבחי׳יכרך לזה
 לו קשה לר״ל אבל שוחקות נפט׳ עמנו ויתנהג לכבולו צריכין אנחנו וזה
 הולבי' שזקני' לנשיא אמר לכן אוחז ברכו ברה* פס יוסף אש ויגרך מהו

 הזי סאבו׳ של אלהות גילה והנה • אלוהותו גילה שאכוחי להיינו לפניו
 אני מבית לקחני אשר אלהיהשמי* ל' הפסוק על קי׳ לרש׳יי שנה לל*ב

 ואצהי השמי* אלהי ̂ מ* ואשביעך בהחל׳ כמ׳״ש הארץ ואלסי אמר וצא
ד׳ כל בפי רגיל שמו ׳ הי לא אני בבית שהייתי שכייז סארן  ועכשיו ג

 גילוסג עיקר נמצא :בפיהברמסע״ן אוחו הרגלתי מביעאבי שיצאתי
 היי אביו מבית שביציאחו שנע מאה י הי אלוהותו מגלה שהי׳ אגרה' של
 לאברה' רק אלפות החגלס ניכר 6ל קייס שאברה׳ ונ״ז שני' עיס ן 3

 היי יצחק כשמת יעק:1 שני׳ ק׳*ם אברה׳ מוס אמר ציצהק נשאר א*פ
 אלכותו לילד נקלא יצחק מיחת לאחר שנה ך"! ואוחן שני ך״ז חי עליץ

 רל״ב גי' יפקב^ סל ון״ז יצחק על וק״ה אברהם של ק׳ נמצא יעקב של
; יברך גי׳ רל״ב אלהוחו כגילוי אבית של סנה

J1* יכרך' nfi כעולם חן סילוק» כםפח ציוסך הריוה ינקכ שי להיי׳ו ייסף 
 ייייצך מנוו| ומחילח ות3הוו עס הקניה של אלהית« גילה יברך עגי׳

 כך גל שהיו פיכ3ש חשאר ♦ומר התגלו שהם ימיו משף ע^י אלהימו *סישנילס
 יניך ועוד יוסך זית ויברך ויתר לכך בנדקי ועיחד תלך יהיה כתגריה !מן

• יכרך כמנק סיגתיו אחר הגילוי יתחיל שתהס הנעייס מת
 שפרסתי op עשי שהמכות חס דהיינו אטתי וסם שתי כהס ויקרא ןן*

 אכל כשם גדולת סיתיעתו הוה סשס ממרים יתעו תעתה אלהותו
1והי אתל לכניו כשדכר אע^ה יינקה  תדדגווו רצה שלא עתכס אלהיס '9

 ל״ אתרי תי׳3 ונס עוה*כ תיווכ ויאלט ויכיגת ישורין ישתן תן שותקת יס30
 למול ווכלו לא פן מהם פניו ופונה ככעס מתנהג בתי׳ שהוא חלפו אצהיכס

 * לממכס סעד להס שהקב*ה.יהיה עתכש אלהים אתר|והיה לכך הכרה י
̂הקשו חילה נגי' ידך נא כעה״ט פי׳ ז ירכי תתת ידך נא שיס דאמר • 
 ראשונה שתצוה לסי רש♦♦ תמק אברהם ובי כשלמא התפרשיס ׳

 תחיו ולא ירט יזחת וישים שיתבע לאליעזר 5צוי לכך בצער לי ובא טאאצלו
 יין מתת או אתר חפץ כ יוסף אח השביע לא למה כאן אכל אליעזר ולן

 t)0rt משביעה א^ע יוסף ישמוט פן מתיירא יעקב דהיס י״ל זה p ן יוסף
̂י כת״ש מרעה יראת  יוכל לא ונו׳ ישראל ועיני ןכדכ׳ שפיר ראה לא ייעקה יש

 אך : עצתו לשתוט יוכל ולא יריכו סישכע;תיות צוה לכן י לראות
יריפו על צ!לע שהיה משי® יעקפ שמונת גלאה קעיקל

יוסף ויחי
 התצוה שבא מחתת הנשהאיכ גיד כאמצות ותזה המלאך התאבקמ31

 יעקב תכגי דסכר יהודא לר' ניחא זה רק יריכיו פסת השביע לכן ובצער אליו
« א  נאסר בסיני דס״ל ם למכת אכל * מציה של חפץ היי א״כ הגשה ג*ד נ
 פי׳בע^הע לכך המילה על רק דקאי צ«ל יבע״כ מציה סל pp סי לא א^כ

I הגשה ניד על ילא המילה על ידיט וקאי כחנתיס דעסקיגן

תי  ומנשה לאפרי׳ יעקב ו שביר הנרכו* ענץ וצהבק לבחון בלגי אכד
 הברכות הה מה 7וע( :לגגנש׳ קולם >פרי׳5ל !הקלי'בבחני

 שהמלאר משפע וגו׳ יברך וגו׳ הג«אצ למצאו כחב הא אותם שבילך
 ברכות כמו הגנים לס;גל גס עסתמא יוסף של הנרנו' הלא ועול יביך

 הס מה כחב לא דברכם בפסיק ועול :לבניה* שנכללו שנסים שאר סל
 ע׳יש״■ למעלה ברב׳ שאין גלר על כ׳*נ שברכם כגאקא״ה ונתב הברס*•

קוי הלקלוו! בזה מרגיסג״כ  אפר וצא ו<ויבר\*שלאצ למסאמר '\
יער,ה ממולקי כי׳ ן«דמס ו רזה לליבור אמר לשניה* להא גס3ן

 הרחיב איה לגאון נראילהגה ולק 'למנש* קולס כברל בהקשת .מסף
 הפעם וכתב לברךאתעפו כממחל'רצה ליעקב יצהק ברכת על גפי׳

̂כ לין בחיי הוא סיצמק  וישמךישורין ליעקב בשלימה פוהיו יהי׳ אס וא
 עפל את לברן רצה לפך ? כליון ח״ו ויהי׳' כלץ רחמיי אץ1 חיו ויבפס

 זהר חמיל הקגייה לפצי הכנע נשגר לבר זיסי׳ יעקב אח המיל שיכניע
 לר יהי* שיעקכ נזה מקי־ לפחה היה לא רבקה אבל יצחק מונח ביי

 בהמחתת׳ הברס׳ שיקבל ליעקב ’צמת לכו .מעשו צריח בחמילות
 רממיה־י ויהי׳ אלהיס שיומתץסלס האלהים לך וימן אמר לכך בליניס

 הנת לגבוח׳י נופה ויוסף ן׳ בסי׳ והוא רחמי* הוא ס^קב עצינו ןכנה
 שמלת סגנוח׳ נאה ושגח׳ כץה״0 לשק מנשה כי לגבורל רומז ,מנשה
 במי הוא מנשה א״כ ר״ס נח?מ כמ״ש קס״א אחודי״לע״ג הס משכת
 .א״כיוקז מיניס מסלרשסםמגזמפו׳וקד׳ בסי' ואפדסהוא ומרו׳
מסלסל ’ בעצמו שראה  ♦סלנגDשצפו n;־^גירעליו יקנן מפרו׳ מהי̂׳
 שלא ישראל זרע אח ויכניע שימגגך כלי קולס יכרןילמנאה שיעקב .ניצה
̂גופה>ליחסי׳1שה .יעקב אבל עוהיז תאוות להם יהי׳  רצהללגניר צא א
 כמ*ע שסו על ^ראו שהם ישראל כל כללות שהוא אפרי* על מנשה את

 ע{ ימינו יל הקלים לכך ׳1וג אפרי׳ לי יקיר הבן וגו׳ אפיי׳ זיאמר
 רץ ישראל כללות שהוא אפרי׳ בחי׳ ססלי״דסגברו להכפיע אבלי׳ לאש
 שצ משמאלו עמל ־לכך ישוריןויבפפ וישמן מלאי יוחר להם יהי* שלא

 את מסף שיעמוד צוהיפקב הסע׳שצא וזהו ילק שכל רק לצמצימעס יעקב
 יליו לסכל צריך הי׳ ולא זגו׳ מלא יהי♦ וזרען שאמר בסעס מימינו אפד*
הפ*שיפל ורמו פנ״ל שמאל מנחי* ממס אפד׳ שיקבל כלי התעם אלא
הכירו ולא שעירו* יליו לבש גי הגרנו*.ע׳י קיבל יעקב הנה ט מיו אס

׳ ז ^5י
י ע ד  לידיו מפל שהיה תמי ידיו את ימין המכים שיעקב דהיינו סכל ו

 הרסביז קצת זצ5לישר שיהיה למען הברכה וקיבל השעירות דהיינו
 היס לכך גני׳ והס שעירות פ♦* עשי שהוא רקשהיכע^יםה*היצ^כדעתי

 מכל ה׳׳ג א״כ ישירין וישתן העופ״ז בתאוות יתמלא שלא ליעקב פעילה זה
*W ישראל כללות שהוא תיתיןלאפליס והסגנרית השפעה שעיקר ידיו 

 יעקל צוה לא לכך להכניע מעט לצמצם ישראל כשמאל אפריס סל ועתידה
 ידיו על מאביו בנתכיך לו8 מהברכה זה ליחיד כי לימיט אפדים לסשיב

̂ש * אפריס את כירך וכך סמאל שהיא עשו כחי׳ שערית סגיי  וינרכס וי
 אלהים נקי׳ נתתק נמצא כימין וכרכו לשמאלו שעמד אפרים את פכירך שכיון

ז חסד כחי׳ שהוא ימין כיד כשמאל כחי' שהוא

 לק• רחי״ג א׳ ‘בחי ונעשה אלהי• סס שנמחק שטון יברר ך3 וזיש
 ש״ע גי* ישמח וז:ו א׳ סניה׳ ומנשה אפרי' שנפשי׳ בך אמר

 וטנש* נאפרי׳ ע״ש שופר במונח כמיס אלהי* לשם ממזוק גאה ומשם
 מהחסלי׳ הס5 ישראל כללו׳ יהוא אפרי׳ במי* להגביר אפד׳ הקלי׳

 ומנשה אפרי* אח יעקב שג^ הוא וזה לגנוחח גוף׳ פמא מנשה על
 שנמסהו כק ממילא המיחוק לכמנת יליו ושכל עליה' יליז שכגיח נמה

 ומחישמי* שרינה געשה זמטלא הסלי* להשפעת כגבוח׳אקעיסב
 ‘לחסלו נקראי׳ יום במס ויגלכ׳ נקרא וזלו עימג באץ להשטע הלזסלי׳

 כמ״ש לוא מבחי* ה' על השפיע שהוא ההוא מבחי' מעורר שהי׳ ההוא
 לנפי למאן בזילר ׳ סב עי״ל העולמות לכל השפיע שהוא לאמור בזוהר
 ן3 אמר א״כ וימי cp03 עיי׳ לקב״ה נהסלה ליגרך בעא לחבריי לברך
אשר מפסוח ליס שמות בזוהר עיי׳ קב״ה נקרא בך כי ישראל יברך

ימל זאח״נ לקב״ה לב^ צריך ממחלה יברך גן זז״ס לן לה® נשבעת



ויחי גמי
 ש׳׳צ שהוא ישימך ימיין לאחר לאלם כשמכין לכך יגי ישימך לאמי

J זאח כל וזנן כאסלה לקלה שמכרן הכרנה וזהו לאלהי׳ להנפיע

 ̂וע״ה' זוכרלפ מדריגת' היא עיכל ליש ויהי וגי' גיה תמיר יששכר.
̂/ת כז שכ' ̂זתן לככי יית ימצ  עס י>פי' ״ה3ק3י שעבליאת נ

̂ו לת® ויהי פי' וזהז לככית בסצי לבכי צי לכך יצלי  |3הו W הסטן אומ'וח הי
 להמתין סצריף העיקר ל׳ קייתי לישועתך להצית הצצי להש״י עיכל לו געשה
 פ״ו ני׳ הת מס וגס פ״ו ני' אלהי' גי להי כיי< הוי׳ בשם אלהי' סל לינים

גי ת^ה של המיליי וימתיק ה‘שה̂ו ״ מ ל א ש י  כמילוי■ היר שם שהוא לכד ו
 הזי׳ אות־ית וגשי/ר השישיי באיאיות c<״ שגי׳ המילוי יתמיק אח^כ יוצפק
 צמו ק'יסי היציאה מעיקר לישיעמך . הפסיק■ מי׳ ווהו ניוירי׳ רסתיס שהית
מר הצל שיקיו המיס יקיו ס  הרכהאצס י5א יסאעת* ל״' קיייו* ני-סווסו מו
̂ו תנורלפאל תיצל יתיאל מר  יוסיוע• יינואלי ,...S הפסי^קוציןי«ו ̂גיל שו

\ להקווא שצריך איעתי^:ייט ̂־0ח0^  ב•fמאל•.ואפq̂ ת•ה■ מניו'‘ת^א ג
ע̂י איתיאהשלפיס הוי' באוך מטפל לציךית צריך  וכזצדשתע• ווהרו̂י

̂כ סויעמי  פ׳ כז*פ תקניועיל גל יקהת יליי צנא תןהאע־תיא׳ דפת״אולא ע״
קי י״« וישה א ת ליפיאל קציה מל^״אימיל •

אהדיוז* הצוגיד ג!עזרי בראשית. ם׳ ®ליר!

ה; ו כו עו ד פ ס
 אמז״ל פכך וס״ח ומילה כמצרי׳׳סמרושכס' הנה שמות !

^1 מדכוח י»גה)מגיחצו ל^^סגוה אכוחינו של מימיה'
 הכאי״ם ישרא? בלי ות״גן פצתוממה הראוסאנםן^ת יו&ו אמללי' ו155י

 ע״ל נעל^סז^-ס״מסכס ״גתב ‘אתיעקבלויש אילהו <מ״הס״ת51«צ
 ‘ישראל פמותכט ואצה • ג יכרית'סולס (גשבתמפ׳נרמזרי/ן'שכת

 ^כתיכמיימלל פמומנללנכורת ררומסת* בלאז׳^ס״תתהיליכ>
? סהלחו fe ישמיע הי וכ״כ חהלי׳ כל (גמור סגולס הבכורות לסכר ר

^גי נפלאה'לאחנן נשדה^סצולה  י:ראצ• כני ס׳יח ים תהיל' צל ר1לגמ ה
 ישראל שמותצני ואלס ו ו:.יצאו שכוכוס אילה הוא מצרימה הכאר

 צ̂ל על ^אעלותושפתשצ<שראל 4^צלנ7מחחיל^לש הוה הספר הנה
 והב״־'לשון שמהושמאה לשון פירופיוהא' דני לו לשה'ש הנה לצרואי׳

 האור .והסחלקוס צימצמז הייצ|ול הכליאה תמלא הנה וגיללח
 והמאה סי'שמה הסתלקות כעס א^כ העולמות לכחא מקלה להיות

 הם רגללות והעיקר וגלולות פייסו׳ השם וזהו׳ הכריאה ואח״צ^חה
 הסענוצ לעיקר לכא יכולין ישראל שאץ רק הנריאה חכליח פזה ישראל
 כפהס. אמרו ולוה כללות וירילה שפלות תחלה יהי׳׳להס א״כ אלא הגיול
 פל כסילור ע״ש לנו ממיתה קומה ואח׳צעולין עפר על יי־לץ תריץ
 כחיי פני שהם ואלהשמות וז״ס 3ע< לרי״ע דל מוהר׳־ריעקכ הגאק

 הכאי^טצרימ׳׳שצריםן כשנלכניישראל הנ׳ילשמהוגללותהםרכל
 איש עקמת לשון יעקג גנן שאוכגלוח יעקב אח הגלות לטיול תחלה
 פלו אל כי״ע עולמי׳ נשמתג׳ הס הוי'שליי אי׳׳שר״חאלנ^י לאו וכיתו

 אן אייס שהם אלי עולמוי תג׳ ונקכררו שנולככו ואתר איני ואל הוי״ ואל
 ומלכר ושלה ועיר כית כחיי ל' שיש מ״ת כשם יכללו שכילם כאו וכיחו

 כי׳^ כשם ההל יצללו עולמו*ני״ע ג׳ וכשתלככו אכי״ע עולמו׳ ל׳ כנגל הס
י סנצס התענוגיי לעול׳ סל' שימאו כאו וכיתו ווהו

 הס״ל כאז וכיחו איש ריצ(ה5מ הכאי• ישראל כני ש«וא ואלה כמדרש
 אר ‘הגופגשכעול כנוואוהנושחממופר שבנוגשונא תשך

 שונא שכפו חסך ח״ל מה לסיו על עמו יורל כנך סכה פלוני לחכירו אומר
א סוף המריות מן כנו המונע שכל ללמיך בנו  וינאוהו רעה צתרכות נ

 סכל היא הכלל הנה וו לפרש׳ זה פסוק הביא ומה ללמלינז בא מה לכאורה
 להוציא מצרי'הר פעמי עיקוי וסנה הזמן לעניני מעזי' החור׳ פרשיית
מחמת שנפלו היינו והפלגה ומבול אנוש מלזרוח שנפלו הקלושות ניצוצי
 מן ונפלו עו' האל בנות את אלהי׳ בני ויראו וכמ״ש קולש הברית ספגמו
 שנק׳ מצרי׳ והיא סכנגלם הקליפות איברי לתןך שפגמו הקלושה איברי
והיו הניצוצית לקכל למצרי' לירל ישראל צריסי היו לרן האין ערית
 כמ״פ יסורי\ הצריכ' התור' לקכל מי השענול בצרות להיות צריק

והנההנשמומנשיצאך סלמזינג ומתורתך יה תייסרנו אשר אשריסגבר

כדיוסף
 כי|הנה לנשמה יצכוש גץ> להם שאין פרסילאין אולץ הס מהקליפות

 מהמיפוי מז״לנברא כשא;׳ והמנץ הקליפו' של בגיס׳ הנשמו׳ היו בחמלה
 נהלחש שמפורש .כמו מהסלין המייפין נושלת שהפלוניח הקציפו׳ גו^

 גורם נס למש׳ יוצאות שלמיפו' וכמו עתופאבקזש״פא^־ בזוהר שפחוב
 כמל לנשמת' איח ואם שאב לי״א בזו:ר כמ״ש למעלה יוצאות שהגשמה

 לבוש מףהוא ומנללח ללכזרא מכושרא יוצאת ונשמה למף אביזאם סיש
מלובש הנשמ׳ גס כ“א כאי' בנו״ק ׳ למס השאות ואס לנו״ק מסש׳ <ק
 אכל האשה כרחם שיש השפוס הם אהבג'ן>ל<(מתצבשנגי'ף'עכו»ט3

 בלא ויוצאו׳ נאות ׳ הנשמז׳ גס א״ב אשה רחם בלא כאות הטפות אם
 חון לכנוס הנצמי להוליך ’כחילפלוס׳ לכן־יש צבו̂ש שום לה נוקי׳ואין

 שנעמ הקליפג׳ של לשכרהגופי׳ בתחלה צריך א"כ ההם הטיפות סל הגוף ־
g ‘טז'קיעול׳כמ'ש’מהצליפזןוהנונקראי׳

 ופלק מליירזהץ שני ״ל ק מאסתי כשפי׳יאלי ה'רמזי' ס׳ כשם גפע־״ת ־
 אלפי׳ וכמה צמה מזנהיביציה׳ את*הבריות'ובמללפ טוזקץ גליליןוהה

 סקב״הרסזנן ונתן העולמות את הורגץ והיו ו*^ין זרוחין גלכהותשק
 רבבות אלפי' ב׳ והרסבל חרכו על המפורש שם הצלינןיזכ׳ לנלחושלפ

 7ל והתחנן לפניו' אלה׳׳ריונשתסח של צרגעעלישבאאגרימוהרככורו
̂קו שלא עליו ►וקיבל ס של במבואות ונעחבאו ברחו והשאר העול׳ אח יו  י

 הקליפויסנעשן ולהרוג * לשבר' צריך מזס היוצא אוקייאניס׳עכ״ל.א״כ
 למש שוס צה ׳שאין ׳ערסילאה' הנשמ׳ נ״שאלת או נמצא מהשפות ̂רופי׳

בהסופלו שטזכירין לית וע״י משרשה צליק עלמיתת יוצרינ^צהמתץ
 ערסילאין הנשא(׳ ואזלוקאתנס ההם כל״א ומתלבש נשמתיה^ליק עולה

 לעבוד־עיולנו צירלבזההעול' לנשמות גופי׳ רץ7מס ווצוצי|־כג׳׳ע־ושם
̂בציו עם אעייה יעקב צשגא והנה ^וראם  סידסורגי׳: מסתמא למצרי' כל

 ואמר ערטיצאין רנןשצפאח ׳' הנ״ל הלוח׳ מן במצרי׳' שהא ל<הנזפו•
 שם לסלר הנשמו׳לג״ע כל העלו ובזה הספד זהי׳ כניו עם יעקב ממת

 • ויצואוממצלי עלשכלז־ונהתיי׳ ישראל פיכנפוצעזה״ובמפות״פמצילו
 ולא ובכיו יעהב הבאי׳מצריימה ישראל בני שעות ואצה ג׳ ויגש נש׳ וסנה

 הוצאת סלר ה״למרטזיכאן כי באו־ וביתו איש לא'כ׳ וגם אתיעקב ג׳
 • כגופי׳'קדושי׳ לקדושה הכנסת׳ שאת׳׳כ וגס מהקליפה הקלושות גצוצי

 כמיתת׳ חמ־ומנאי׳ כחייה׳בשמזח׳ שמנאום שמותאעפ״י ואלה ולש״יפי׳
 שנאמר ובשמות׳ במספר ומכניס׳ מוציא׳ סנמשלולכרככי׳ צהוייעמכמ׳

ז ע״כ יקרא לפס לפול׳ במשיפרצבאם המוציא

ד| ^  פכיהכיס תונס לתש ק' נ״כ ופת^תמם בתייה' שולנזזיס על < אס ^ן
וכתית׳ כתייה׳ וייתס שת־נס צוה נ^ל *tn ועול יכסיסמס כיציוזמ'

יהתרתזיולנו ולצןנלתס  משמו* תהקליפייו כיציויתס הנשמית תללתיקין דהמ̂ו
̂ש כנ״ל כניצי׳ ליכנוס אותם לסדר לנ״ע צדורותפנ׳׳ל'במיםתם סל ומלה ון

י ̂ייז י* י̂י מ שתות ̂ילא פייות א׳ית כ
 נס מיכ ״ והכחיב “ הקרי ללרסה שנייה' ה® תקרי מל מרי תקום ככל
 נעשו אשר ליהין כחי׳ אלהי' תפעלית תהו בצתת^שיין שתיתי ביזתלההי' ניין

̂ן ומתר הקרי כגיעית כקליפות צנשתותשנעשקז השי♦! כצירי שמות כס היזק
; וגדולה חשיכי'שם לשין

ש  י ושטות שמות מחמזי׳ שניה' דהיינו ישראל בני שמות ואלה ןז״
 מה י* (יחי שבל הראשון ענץ על מוסיף בד׳׳ו ואלה לכך

 הפי ואמר החיקון ארור צדיקי* נעשו הנשמו' אף צדיקי' המה השבטי*
 במקו׳ בסוס שה״א מקום ובכל ראשוני ביאס סוא מצרימס סבאי' כמפרש

 המים לרשץ מצריי׳מה לכי כמו והנס שחיסן לדרוש צריך נחחל' למ״ד
 בחחצ' הי׳ שהנפמ׳ דסייינז צחמו ינצרו פן כמו צריימס מן כמו בחחל׳
 ע״י רק נוקבא בלא ייצא׳ קרי של ’שיפ0 גרס מחמת לבוש בלא נמשכת
 לסיינו צריימה מ! מצריימ׳ כ' ולכן היצ^הר ע״י וסוא סתאוה של הקליפ׳

 שבסוף וס״א כג״ל נוחנא בלא ויצאה רש?ו׳ באה האלס על סצורריס מן
 קרי מטיפת וגעש׳ שמא נכנס'הנשמילגיף שעי״ו למצרי'דהיינו מרמז
 ׳ואלס ר^ת והנס :זה שגרס סאדס לגוף שמצירי׳ מצחם נקיאי* סהס

 ל0 לגופי' נשמורז שנכנסו דהיינו ופצי״ה ר^ת 'שמות'בני'ישראל'הנאים
 &שבר הנשמות להוציא חשזב' לעשות ישראל זצרי^ יי בשביה קליפז'

 להם אין עדיץ הקליפו׳ מגופי יוצאת הנשמות אס רק בסיגופי׳ הקליפות
:ומ״ל הצדיק מיתת עד רק מנוח׳

וז״ס



י מ ם ג ת1^גז

. 5^5 gין ,״«)i w  ifo »>j 1הנפמ כל'
<טר« . ” ש .« ש:(סדח» «^-»ו ®1ס-יג(אח־ננ סס־-נ
»״'נ לעמד ן>1לנ ס א ר ע ס ״ א ̂׳י" ””י'’̂“י
«‘c *ירני ׳ ̂»יs”?סליע ד ?ו ״ ־י  י

מ־ «ע(דינא<>ובא(ינםעטילשזן ד טרה.., מ״׳ או מושך ד לנו
« מי, ש מ ט א, מ-, ל ^ ;* מאיר״שושגסו סנהפצדקדלן 'י0־״

שו מ’“*‘’ !לאאמימ ו ל א נ ״ ״ ^ ^ * " / ' ' ' '* יכייששינאלומ המדרש קזש-ת ונו■ , נשנש פישרו זאזהנו !לאאמר
S ,נ מכהו שאיי ^ כז W פלוני לחייי! אמר אדם שנע,ל׳ כ נ

1לחרנ א51< ננוממידוח נע1המ ללטדךשנל לנואמר ^מועל־למיו •ורד
ם ננושהוא ראpג1 ארי המיפוי לגוף יילימס־הנמיההנשע׳־שנכנם ני

נכנעסלקליפו הנשט׳ וא*כ הוא טאנא כלא אכל הנשס׳ להוליי כשורש!
̂'’״’!נע־-יז״יח ואינהימל׳ליצאמשם '̂ ®' ?L T L  P’P

״5 גסנממהן י '’י-א̂ס נ ״ י ' " " ■ ’’‘’!1 י'
B1» U « 5n1 ט!ענד % ףולאונורמפמנו נרט המורד נ  לכלא

ס מרזו ה «טן מעל שלפיפשמו מנס מרדות המונע אמר ,לא «

c - Sץ שהיס האליפת למרודנאזוניסס להנא !׳ מו ת ע ל נ  נ
 ע, שכ1י שט ישמעאל נמו רעה לחרנוס יצא לאו חשונ׳ואס ע׳י נל9

ר׳ ר שד מ  הננל־ג הניציץ ונס נפמול כע״ש מלספסאסהיייו׳ והי׳ פ
פ' לי  שנטו חושן זה1 וממון ף1נג הידאוח כל ועוש׳ וליספס ט,וא נעשה נ

^ז לו ש ט שנ ס ס״  לשניהאליפו׳הגופות להמייםרעצמוננד.ןנ׳ ד
סיץ,7 כס שונא הוא א־ א־נ עצ«,משיטי ,tin ןאס אי. סיפוס פ

נעש^. הס שנחונו והנשמ׳ ליליח ע»י איי מטיפוס ^ומהנעש׳
 כיי• כתיאת כל לו ■ועושי׳ שונאי׳ לאדם

ט פון! עד סכת מחצי והס איי סיאון משפטיי,מן  מלשון, טנח ונקרא ץ
שסמ פוד שהוא וכנ.עיינאליפיס ניוח שאיר הנשמו' שהם נרות סטנח
אי׳ שנחוב הנ פי שחרי ואוהני ׳• מצרימה נו  וכל _ נמדרש שם דאי׳ טי

ר ז ט^  ש־אמרייפר א־תוהואמכנד, אהנהעל ■נצומוס-ףהנן א
ש נאלי® המסור ננו נשכיל עצמו שמייסר דהיינו נט־ויטסי  ואוסנו ״

שמ שא^אתננ.,דהיינוהנ I נעשהאיהנ ונפהנשמי העשואה »

סייל־לי״ר שי סי ש״״מו ם אם ט ^
ו צשע'העשוקה ם ווצא כאליפות למוסר שנים מה סוסי ס  מנ
שלה ®ס/ -הץ וה המס שמכנס אכל לעש,'נעצמו האדם יסל ש,ה ^

״ ד ך ־ ״׳ ל י אנ י נ צ ח או ל ע ה ״י ע ה ש :”״ ם : ! ל ^” ̂
מ נה0 ככל עלי לן יפ הפבס׳״ משורש שהוא מי כל #״כ ם ס מעל וג . 

סמזמי במפס ציכטפ להם זלסלר עמהס ערטילאין סנשמ^;אזלין
א3 ^ נ־יישראצ שמוח נמדישואלה ללואמר נאול׳להנש״ח ?

̂י® ש כמ כאן נזכר! גאולה ע״ם ״ במ

n i m ע$ דוימ ויוםן שעניה על!מילה מדרש דויש השנשיס סל 
 ההזא'«סףד^שנ?מונו וכיהביזס כמ^ע העתידה גאולה

̂י ש וז השבשים של פ׳ שתזכיריס שני; ככל דור בכל נעשית ״אילי  רש
1̂<r̂ו‘nבבמc וכשיגיע כיוס נלאים 3אינ שהגוככיס כשס 

־ י א מ ״ ה שןנ״יו ^ןישהה ^  הע
 I מ־ויד וזהירי שייפיס בנופי ייכנסו לכי״ן נתנם י1ניי1תכ«?' «קליפ*«

 קדישית. בנופי צנטם בנ׳ע ימנפסי־ תהקל׳פית 0,:.• יש״^ע.ציו.ם ״•ש
^יו ר ^ « ״ « ק״ ,״מירי, 0W״ כנץ ב־דיא עס נסעולין ב,

” i כג׳ הרחז הוא גי׳ממנ״ס חדש מלר י>חמ

תי  הייט^ס שיפיס הציויז תחב צ«תה« ילו, ,״ין.,
מי יובלכו״ניני ט מיי  יתסיינא ^

״ יה.״ ענ״ל ״•פ יםב׳>. ^ < כי » • ,0*n1 ייקס
״•ע״לה ^ ^ ”0 מלר סיסייא כס ידע •וסן אס ידע ל״ תשי 0.

ט״ ?י ■ל״ ע : ״ י “ ״ ״’ ?’י ̂ו מאס . אמן ב נ בא ש ר וכנ״ל'ה מקנ״ו גי׳ מאסמנ

מוסר שמה ואוהנו ט3 שונא שנטו חושך הה״ז הנ״ל רש7נמ יאמר «וי
ס ונו׳״  זמן הוא משפטי ל עד שטפ'שמוח המקובלים כחמ מ

^טראשהשויש צעש׳לנלאדסהס-קקש^ נ׳לחינןןאר»שננלשנה1ש9

יוסף
ס1צשמסוננלהעולמוחשנפ׳שס ד פוי ח מ  יפ׳5עונא5ליםשננ15הנ ח

ס ל טנס נחלי העיד והוא ואדם אדם לנל ודור דור ננל חחה חנ םי  ה
ח סנאראים הננסוח  נרות כניית נמו לה הוא נאליש' שינלעחה ניו
 מייסי שאדם ־1רמ שזה שנט ואמ*כ סנס חודש צרמו ולוה הסנה שנקרא

 שלו . האיוש נצוצי מעלה או1 הגיף הנאס שנס נחשוב'שנקרא 1עצמ
מוני אצל ננין• נקראו והנצוציח מחולהאליפוח  שנס דהיינו שנטו כ

א ש נריח מיאון הוא שנס חתח1וא ׳ השוני עושה !איני נ! שמא שלו  מ
ח שנאדא שנח ה מיה שהמוציא לאיי גד,ל חקין והוא ניי לי  ר ;

אל א שעיאראריהואנאמלשוןהרעכט שלוס ש׳ ועוד נטוציאן׳ל׳•

ו *יי ״״ן י** I ”’י” יי'’ י
ח שנאיא מלוח על צימרמו  מחאן ונזה מוחא שנקרא כס,מפילין ניי

ס. אינו פ שמסגר עלאטח פרעו הס׳ ממומיך שנאה כאיי  לעול נ
 WP טמידחו נימי נילדוסואו או אוי סיח,ן צריךלהנ^ נמנ׳פ יי כידוע
 שהוא מי דהטנו מוסר ואיהמשחרו ,אמר :נזאנוח, אז ניטניס,' שנים

 ' ילדיחו נשחרוח,שהוא נ׳1עישה.חש הננאמןלהאד,;ישחחמוסר1א
האלוש הרצין הוא איש יעאכ ש^רא נילדוחו נמוד יעקנ אח מש׳ה
‘ החיאון הוא באו למיצין גיף א1וניח,'ה שנס גיי איש או לשורשו שינא

י ^ ח  עיניה׳■,לל» נסחטו ט׳ה אנינו יעאנ שנפטר רא ש«מ לה81 ב
ל.1 השעגיל מצרח ישראל של עג׳  כיון ל ח, אמרו הנה ט׳,

 צריו שאלם ,הכלל % נמעשיז יפשפש עציו נאי! שיפורין אלם שמא׳
 האלם ימל ומחננרין מחעוררא הלישי' שאק נעול לצר׳ ספלה להאד׳

ם לצמסיאן־מנהכשיוא׳ אשה א־ונשממניח להמחיאאוחפאנל  אז
 הוא שאזאל חשוב מחפיסרמילרעש זולתו על מחגניח שלינה

אן ^ ה  לסנפשעליו 'פוימן.עלת1;ת!חי«8,א־ח!־לנ שלאישלנמעלי, ל
שיםוריןנאי׳ !ז׳שאס : מנשה מפה זעלי, נטו נפנו,ן הוא חאסאלס

ג , הייני׳ נסעשיויימחיא יפשפש »51על»צח עלתלהיימינסעזן
 והס נניה; מלו ולא הפח,|רימ השנסי' סיתת שלאתר נמלרש והנהאי׳

 שייתינףחשול1ואל!המע נלוס רשנעי׳יתנלו מיתת שאחר יודעי׳ היו
 פרמההשיעצוע שהחהלת השיעמל מצית נלוליה היי כמעשיה׳ דפשפשו

 מהתל היו כ א ישראל על׳שאר ממונים ישראל י־גדיוי עושה יי'
מיו סנאים ניפירי! רואא היו לא והגמלי׳ ערך נאסני םשענול  נפ
רן להייינונפחוחו אלליה! סע הם גם לכך נטעשיק מפשפש'' היל ולא ע
 שלאהמרואין עיניה׳ נסח® רש׳י זז׳׳ש השענול צרת לפנול לריר!
W רן אסניי על נסמוך עליסילהייט שנאה ין  נהם גם שלט לכו ע

• השעמל

^ ושניהץ הנכריה הנאי׳סלרימה ישראל ®!ותגני זאצ^זז
 ב ר שנפל הארץ ערות הוא נטלרי' שנפלו והתלישות הנילולית

 שגלו כנ.׳מ כי שטנה ט׳ שפ׳ה נית׳ מלרימ׳ ראונן גאו ר׳ת ווה נילוצית
ה והנהנתנו.האלטוני'0פמה שטר טיי תפ ע רינ

ל״נן  עיטילאך דאולא הנשמות סתיונלא עליו שאומרי׳ ליח עיי הנא י
ם הטמל ומלור רראשח סאלס ®תפוח האולש הרציליח המה ^דו  ו

 סם ניל׳מסמנלאימחדנאי הנפטר רלליא סיוז של הנשמות ומהפלגה
יפ1נ פיננפי להנשטיחהאלו מסדרי! ושם פסולנ׳ע גלדיאועול^

מנ אמר ולכן  ג־ שאחרמיחוס הנ
ני פרי׳ ונופם הנש*תשינאי לכל שסידרו שאחי  ישראל^להוציא יי

 שפי נ נ למלרי׳נננסו שנאי מיצילית כל והנה לנרה' נמליל משמות
טוט שפי■ מס*ם הנשמות כל הגלות שלפר ליציאו וישראל טימאה

עי « ל W!• *’י״יי •י־' י* היי אנ
שפי א׳ ״ל נ׳0 נ ״ » ,W ®״יי י

׳לרסעי הח״עמשעיה־צט״סשלא  ו׳-״י”,י״י"1”הי
 ס מ מ טשהמשנ משרש מסוסשכלישיאלהי להוציא שם לכנוס יכלו

א מאלהי׳ מעט נ!סרמ0ו כ׳ ועליו חדיש׳ שעט ש אחרון.כנר ננליח י
, ח » י ף י ״ ״ י ״ י י . ! ־ ־ ״ * ™ ™ : * • '* ־ ן ו ; ״

רי מ י’ «׳על ינאי! נ ״ ״ ”1 "”י *י , 
מ שלק׳שעלמסמעיי ליוציאניצילדהאלושיטמודי■׳ הי דז ס י

ה ע׳ ״ י” אשחה מ ״ ׳f ’״י■ ’״ ׳ , ? °n
 ארנעי׳ י־יוו »תי >1 ” ̂ ™’יילילי^י להיליא המטה שעל ס*ש

ל־נ' ״ ם׳ ס״ ל׳ מ״ ס׳ ל א א׳ מ * סשעס *‘””””״ ו



גנזי
 נלעסמפיה׳ למצד׳להוציא י^יאל כומא׳:נלנסו פערי שרהמ״ס ומפעל

 יבלאל שעמין והמצוח הכזור׳ פ(ןק3 הוא ניציצי׳ הוצאה עיקר וסנה
 כאזם שלס׳אדס אשל יש והנה שיהס גפבל ב״ר ל5 ל.ינוקפ וכסרס
 ישפע״ שמקב! ניצ׳ןקולש ני פיש לסוכתו שהוא וסבורי׳ בהס מושלי'

 של(ל|ת היא הבליעה שתכלית וכאמע לעצמ' מקבלת והקליפ׳ מהקזוש'
 הסיית כל והכלל פלו לחיות '9נקלי אשר החיות מ לעצמו הקדה הניצוץ

 לה עשר סמני״ י״א כה& יש לכך אולש הוא שלו הפנימי' בקליפ׳ יש0
 בלא חיות אין כי ניציןקולש והוא' ןליפ׳ת5ה ח>ומ היא והי״א מ הקליפ

 ומחנכרי* (א״יכאכנציציהקילוכוסלסנכלען־נקילי®' ניצזן^יקולפ
לו' לרע ודש שלה© לחיות סלק מוציאי״ילעצמו הה ישראל ע״י פליה׳

 הנצוצזמ לעו3פרעהיהנ[.פצ והנה ל<|ליפ׳'״כפהל של לרע ה׳ם פהבליע׳
 ולמפשצדנסי לולסיוחגלזל; והי״זה ר״בניצו^יי ובעמו הי הקלושות
: סוני3רלנצוציאשbסעולי<ןלומחמbב שמלו וראיי ^

ש ̂'ק׳נ^וצי'כ׳יז bישיאל■ע כל הצהעס ח׳י  ועזיין שלא גקרא
 ואצי״לסאן ואקלפיצאו סנקראייעס כרשעים הס נתקנו לא

 לאביל עים6גמ לו פה הק' כמו גני מףכקראי״ כלא ערמילאין ואזלין
 עוו וז״ש ננןלאי׳יפראל• הס ואח״פכשכאי׳-לממומהגליןסוי״מנעיפ

״י ואמר ״י ישראל בני ̂ן ר״נ הוא ר״ל ממנו י^צוס י  מץ1שכחונ״ גצוצ
 מע^סי ככא עליל יחגכרו שלא מח^רא סהי״ סמנו זעצזס ^וצין הרפ״ח

 סיוס* על שקאי לו לרע שכ' ל״ו ההייכו לו הבהינתמצמה ואמר ישראל ■על
 מץ הארהיעצנצוצי״ נ״ושיש הנה ירכה'י פן ע״ונחחכס הקליפו׳דאייכ

̂׳״יטקה לה>ות יפול אוסיזנו^י^  כשיהי' אבל , להס שיצאו אף להק שיהי
• רע מ־ו8י לא חמן א״כ י״יש * מאוהיו סנאזצי״י עא הארה

ש  ־ והי,'לי״ס'קראצסו ירש״השאותיוחר״ניהי׳^נאמצעאצאתחי״ס ח״
 ומס]ק כמעזס יצה״ר להייכומיפר^יקש^מלסמ׳כנמ לסעה

 גפיתחכמ וא׳ינ ומע״א צתור״ ישר̂ן שןנאיצוי&ס הנצוצייח«גל הכו הוא גה
̂ושי״ ישראלעסהצצוציח שנבלצו• הק

ם רח כשיהי״ הלגלj5הו אלא עמנו וילחמו הליל לכאורה בנו ונ
 א״פ ממנו פיצא 7 ומע״פעקהנצוצית כחור׳ ״ישראל המחכרו״

 הנכלעיי הנצוצי״ ויחגכרו נחולנו לנו המלחצג״ פיהי״ ננוזסיירו ונלתס
 כל שיעלו דהיינו הארן מן ועלי הקליל של החיות הניצוץ גס וילקחז

 . ח;נונמ ,למען 'עצה נסן לכן* יגי׳ ה3 שאין כמצול׳ וישארו מחול הנציציח
 התינוקח על כור ואח״ה וחצינו מתור' ינוסלו עכוד׳ נסנלומ^סמחזח

 העלי וסיקזן ע״ס רבינו עישנולדמשס רכן בייח חינוקחשל הכל יהי״ שלא
מל מן שמעת״ ע״י ע \ ה

או«־ וחרא ארויל הנה לו מליחשה לדעה מרחוק אחיתו
שמח' וה אזר והלה אורה מלו הניח 5ל הוא־שנתחלא סוב כי

 נעול' אורוח פמ״ח שיש הראשוני׳ כחכו והלה ׳ פניו צלבו פ־זח פפאדם־
 הי״רככויק ליאור משה פכושלו חם ארז׳יל ופנס ככ״מ ממחה פי׳ זוהו

ל פי׳ תהו ליאול'• חשלן* חורה שיקבלו חס ואמרוהמלאכי״ ומתצב ה
 כך ר5ד שום למפה שלא*יארע ׳ ויציב אמת אחואו למרים שהי׳ אחוחו

 שיולד לעת אורו^עלא חמ^ס פראה • ^ו״ח גיי מריחו״ק נלכה כסחזן סי׳
ס לת ולא לשמח' י'tי? ולודאי אורות פסרח כל היינו מלס נתמלא פי״ וודו  ג
 לע״ח היינוח(ר״'ש(קרא ללע״ה ואמרייכלבה מש״העשנ״־^גי״שמ״ח פ

 לו יעשה מה לאמר כתור״יועי׳ןנסחה ביקכל לסלק צו״ היינו צו יעשה מה
^: יכולין־לעשוח״שכוא׳מוכן׳לקיל אשר לדיר כלומרןמה  פי/ גם החו

 רז^יינונחכלמ״העםיעפהשהןא ?ז־7כמווידע־הא חיבזר לדעהסואל׳
 מה לו ימפה מה י״ל עול‘ שאז^־'אודגדול כסילון שנינה.לוצו׳ גי'

מף לרע אדם^ולס יפ שנהב איצ^י • מפס;. אס אןויגומ לו

/ ׳כימללרנייההפנם״ ויר^ ח  וימראאל^״אל(פנ/ישלאצ5^
̂ו אדוצי^לכל כחוג אלהי׳סנה וימג  ̂ שקול̂א מי הייג[ &|א

א להקכ׳יסמסוו מ ס א באעס ר«א^מהו4^1לם !קחללו צי יעס<<1^
 ^גו^אוסם יולעימ^או קראולו^הנן^ה עלהלדקי/אעיפשלא קאי פזה

 ^^יומעלאוועחימוהענולהיעואוחם • יקראועליל סרס
 עליהי:ויראאלה^אס זעעסוסין ‘^צרמהעבזד' שקלאזלהקנ״^נהזון*

ק אע״א ׳ י הצדי^׳׳אנקראקראל אותן בנ״שראל  אפ״ם שוועו לא שע̂ד
^ ״.1בצור( אלהל ירא1 ̂» ו < »וווי<) »ו<וי

ף ס ו פין:'
 אקרא לי ־־‘53 להמ״עס שאמר ע״ל אלהי' אל׳ שוועתם ותעל ב״א

 אין לצורכו להקנ״ה מנק: כשאדם ר״ל אשווע אלהי ה^ואל אל ■
 : ‘מ:קב׳ מנקש כשאלס אכל ׳ בעלמא בקריא' רק גדול בקול לועוק דרי
 הייט לד״ אק^א לי כצר עי׳ t וז גדול בקיל לזעוק נכון המחולל כבודו פל

 ראדס לצורן כועק׳ לזעוק דרך שאין כעלמא' בקריא׳ אקרא לצורכו
 פי׳ וזכו כמלו על גדול כקול אשווע המקו׳ לכבוד קיינו אצהי 5א אבל

 פי׳ ׳ אלהי אל הש׳ ואמר כן ולמה גדול זמקרכקול הס כי• וחעלישועת■
ג שוועו לשמוהגדוללכן שכיוומ

 שנחארך סיינז צער הוא ויהי שנאמר כ־מ ההם הרבי' בימי׳ !י'1וי ד׳א
 חצי אחו״ל הנס מצרי׳ מלך דיוימת אר זמן כבלוח הצער

 את שמצירין חיצים שהם מצרי׳ מלך זימת וז*ש יכלו לא ומס כס %^ה
 והצה אוחס לגאול חשוב' לעסו' ישראל וצייכין וכלים מתים והס ישראל

 ובכית דוד בית ונמלכו״ השמי׳ באלהי שפפח עד א״י־ חרבו לא אמרו .
 ישראל לאהצח איש ישי בכן ולא ד!ד בביח חלק יךלנו3 שנאמר המקדש

̂צריכק .לאצהיו אצא הליו1לל פג|רי 5א  ותפל׳ תשוב' לעשו׳ ישראל א״כ
* ולבנן לאצוח צרינין המקדש ועל1אל ׳rit^ סל לבקש

.ft׳V ̂ני ויאנמו  הפכויד׳ על וצאנסי׳ בוכין ם שה 'הענוד״ מו יאראל ל
 שכחנו כמו י מאוד על ישראל של גדולחן שהוא ביוה׳ר כה״ג סל

 ■כי״כ כ״ג עבוד׳ לראוי לירזשלי״ נאי׳ האוסו' מלכי כמה שהיו הקדמוני׳
 היינו הענוד' שוועת׳.מן והעל דזעקו הכתוב ונא^ןי׳ואמר מרן |ע׳*ז

כי יייכ cכמ(סז שאומרי׳ העמל״ ארוןדנרי־ק ב ^  שתעל עד '2ר0 ב
מל מן מ״א־כפל שוועת׳ • הע

א^וי וגר הם:ה ל^יכער^ מלוע ׳ ואראי אסורסנא מפס וי
• הסנה אוכל לא ה״צלכחובעדוע נוער נהסנה כ' הא וקש׳

חסל <י נה3< והוא מנדס שממי עיש נקרא למסה בזוהר לאיי ונ^ל
ץ חי ומשה אלהי׳ ק״ך מ׳ הסגה של צהמחיק-הדיני״ י לו-כח היי לכך  ק

 אי׳י וגס :• הדיניי התעוררת על רמז באש שבוער חס1שני'והמתיק'א
 והי״ הליני׳ שליס׳׳ כעת מנח׳ שעח3 הי׳ משה שראה שהחרא׳ נז:הר
 i זה כל המתיק משה אכל 3ער צל̂ל ינסו כי כמ״ש בע״מק שריס׳ על ימיז
 שהוא עער לשון מה הסנה בוער לא מלוע אמר צא לעס קש׳ ודאן

 הגדול הפרא׳ אח נא(ארא׳ אסור׳ אתר שמשה שרה'פרמו צעתידךק .
 שינוחוק כדי גדולי׳ כחהלי׳ הגדול כערא׳ עצמו קשר שמשה דלייט ה;זה

 שנותע כמנץ קי׳ך גי׳ מדוע רמז לכך מתוקי׳ ימיו כל וכי' שנפנה הליני'
 b שנסנה הדיני׳ אח גדולי׳ בחסדי׳ פימח־ק הסנה ינער לא משה של
 גס :יבער שלא בטיח שהיי יבער לא עתיד בלשון אמר לכך לוייו יחי

 : הדיני״ המחקת הוא'מיל סגזס׳ מילה ער׳הסנה3״י ׳לא ר״ת׳מלוע
עי כסנה של החרגוי והנה  5 מתוקל לא ינער לא ושל בעיר אסנא מ
 נימיו שרמז רק נחחל״ מער שרי׳ דבאמ׳ רנ״ל רקישיא מחרן וצזה

 לשון שסוא מתוקד לא חרגו׳ ולכן אוסס ימתיק מדועערוא׳ק״ן מוגין
ז ודוק׳ שימפיק׳אוחס Up כליון

סמום פ* סליק

א׳להי׳אלחשה1וי  דאייועמילי* ע^ל ג מפורסם הקושיא ז צך''
 משק ־:וכוונת -י- כ״ם״ הוי! בשה לקרוא המפיח לינמח צליקי׳י . י

 3מער גרים לקבל כוונתו הי׳ וזה הצושיא א״ה.כיחוס קעא רע^צחקן
ל ז גמור שיהי׳'תיקון הוי^ב״ה בשס’לאיותהצליקי!ינקראי׳ משה וחפץ י  ׳

 •הקייס והנהיג לדור אחל כמו,דכי לשח.הנהג' וידבר לולהי.* וילכר לםך
סוי' יהשס 7 אני אליו חאמר ^ אלהי׳ איש שיסלנקרא משס אל אנהים

; ל אני לק נקרא פ^יקלא



ואראגנזי
מייט פרעה4 להי׳6 נחתיך ר^ה צמ!ה מר6 הקי׳יה יהנה ׳*מר ,>ץ

‘צהי'לנפפ6 6«שהנקי1 ל*ה5 הגאון זכי :האלהי׳ אל עליה שמשה
 לקזז וופלאז׳ נסים לעשות נו ועבר כ״ס הוי׳ שס כן שישפיע .אלהיי

 והמערמי המנע משזל ליה הוי׳ השס ט גי׳אלהי׳ שהוא והטבע מערכו׳
י עליל

 כלי נמשה אלכי' שס הנהיג שהקב״ה הנהגה לשון אלהי' וילנר וז״ש
 ויאמר וז״ש :זנפלאו' נסים לעשזח נ״ה הויי׳ה ם6 נו שיעבור

 לשון נאמר נו מאזל ונתעצם נמשה שנתחזק אלהי' אצל כי ל' אני אליו
 הוי' ל׳שסס הארהוהענר׳אני הוא ויאמר אומר כוואח״כ שהנהיג וילנר

 נעלמא הענך׳ ל׳ ני ל' ויחענר משה וז׳׳ש :נסים לעשות כה עכר ל׳ה
 ן והנן ישראל נשכיל נסים שיעש׳ זסיינו למענל

אלהי' מבחי' הלינור את לסבול יכול הי״ יביט משה להכה יאמר או
והאלהי* זלנר משה כתיב מציגו .וכן ועוז בתוקף הי׳ שהליכ:ר אף

 כקול מסייע וסקב״ה לישראל הלכרו׳ סשמיע ומשה פרש״י בקול יעננו
 למשה כח נזחן׳ הי׳ אלהי׳ במיי א״יכ ומשמיע מגביר קוצו לכיו׳ כס לו לחת

̂׳ שכחי׳ זביינז למשה אלהי׳ ומנר וז״ס הליכוד הקול פיננור  גקן אלה
 הוי׳6אלש הי'לכוק משה מלריגות ונאמת למשהכסהליבור

 לגיש אליו ת5סתי וקרא נטש פי' שרש״י ׳7 אני אליו ויאמר וז״ש ב״ה
 דאמר ואומר הפ׳ מלייק א״נ אל מסיבת ה׳יה לו מסיבת יוסר במבטא

 ב׳׳א ה*<׳ שם הוא ז׳ אני שלו מלריג׳ ששם למשה יותר לבוק שהוא אליו
' וילבר בכ״ט הסי׳ שכן רכה אמירה כל' ןאמר  להיינו לאמר משה אל ז

 להיינו לאמר כסי׳ הי' למשה כשבא רק כמוקף הקב׳ה מפי יצא טז!כור
 .ויאמר הט אמר וכאן לסובלו משה שיוכל רכה ונעש׳ נתמעט פסקול

 יכול הי' שלא רכה אמיר' כלשון הי׳ למשה הליכור סל שסתלכקז׳ אליו
ה הוי׳ משם הליבור תוקף לסמל  כשם משא״כ רכה אמיר׳ כל׳ רק ל

: הלימר סובל אלהי'
פז ר מ״  אברה> אל וארא '0 אני אליו ויאמר משה אל אצהי׳ וילכר ג

 וסכלות הוללת חכמה ללעת אני ופניתי הס״ל יצחק אל
הפ׳זהנאמרפצ אתאשרככרעשהו המלך אחר שיכא האלם מס .ני

 נשים לו ירכס לא הקלה שאמר זס לכר אמר שלמה שלמה ועל משה
 כי' כתיב מה bואן אל אתי לאתיאל צככו יסור לא כשכיל אלא אמר לא

 שיהא לשלצוה הי׳ מת ארשכ׳י לכנו את הטו נשיו שלמה קמתו לעת ויהי
 כל אני ופניתי שלמה אמר ולכך הזה המקרא עליו נכתב שלא כיטן גורף

 זינו כי סקלה ממיס של וגזירותיו ממתיו אחר להרהר שרשאי הוא מי
 מזותיו אחר שהרהרתי שלפי כהשכל זכריו bן אמת וגזירותיו אמס זין

שלא למפה הקלה הוזיע שככר לפי משה על כ' ניצל נכשלתי ומעשיו
תיני ואני שנאמר לילך פרעה אותם יניח ע  מצרים מלך אתכם יחן לא יז

 הקלס של גזירותיו על לסחחכס ונא הזכר את שמר לא ומשה לסלון
 מס כי וזעת הוללת חכע' שאות' כ' וע״ז הזה לעס הרעות למס '0 ואסר
 הקניה של מלותיו אחר להרהר לו הי׳ מה זט המלך אמר שיכא מאלס

ז עלל נו5 את לחזק עחיל שהזא לו גילה שככר מה עשהו כמי אשר את

ה ל להכיא שהוצרך‘הפ כזה למלרש קשה הי׳ מיה ת ז כו' זפלקי ה
 ככר הנה למה-הרעוחס לומר שהתחכם משה מכמת הוא מה הנה

 קכ״ס7מ משה שנשלח ישראל שהאמינו אמוג׳ נזכוח הי׳ ש״גאול' ארז״ל
 לקולין ושמעו מחל^ לו אמר והקכ״ה העם ויאק שנאמר אותם שיגאל

 ואם כני אח קלח ס׳ אמר נס לפרעה ואמר c«0 ש:א טיל א״כ
 הי״ א״כ יק״אל של מעכזות מעזטס הנחה עישה פרעה הי' באות׳ושעה

 האמונ' הי' הנחה עושה פרעם שהי׳ מה וכל כיש־אל כיותר נתחזק אמו:׳
 ורמזו סכ;' הכל יגאולחס מצד' גלות ענייני ש:ל והכלל כיותר נתחזק

 כע׳ע שטרח מי שאמו״צ וכמו פיס^צ״זל הגזול׳ ויזגאול׳ נלז׳האחרון על
 קוזם, י% וכמושג! לשכת הכנה הם ימים הששה כל א״כ נשכח יאכל

 של ימיה ג׳ שמז סנה אלפי׳ נ׳ כך לשכת נר״ל נכסי' ׳המה הוא הפכת
 של ראשון שמס וכמו השכיעי־ אלף שהוא הגזול לשכת הס'הכנס 6-״3סק
סקזן הכנות פנץ והוא כשנוע רכיעי מס שהוא שבת סקוזס ■ ימים הג׳

 ישראל •והי( מקזשי' 3̂ נכנה הרכיעי כאלף כך המצית כעשיית הנפש
 ומציתהחלומשכארץ כמצוסקרכנוס הכלעסוקין והיו סקזוש' באלן
 שהוא בזיכור בתור' ועזסקץ ׳ סרות וסכמת תיקון הוא ה' שביום וכשה
 נטל החמישי באלף כן מזר' שנקרא אמצעי קו מזס כנגז חח בחי׳

התור רק שייר לנו זאק בארן הסצויז' מצות הן קרכט' הן עשיית.המצוק

ף ס ו '

 כאלף bר בה לפסוק ומזרשי׳ וגמרא המשניוחiכ נתקנו סאז הזאת
 שיחשוב כמחשב* והוא <שמ' חיקין ענין הוא ו׳ שכיום וכשם ג החמישי

 כזוהר ט זאורייהא חין השט כאלף נתגלה כך הבורא בזטקוח היום כל
 ישראל תפוצות ככל ונחפשס ז״ל האר״י כתבי כל וגס הששי כאלף (הגלה

 ז״ל הארי? כמונת מכוונין המצות כל וגט ז״ל האר׳׳י ננוונת שמחפללק
 מצדי״ מלו׳ משה כלעח זהי' הנשמ׳ חיקץ של המחשנו' תיקון הוא וזה

כוז הנחת הגאול׳ קזז׳ שיהי' ע  לאמו;' ויחזק כרמ7 שיחאמח ־7כ מ
 הצח' מצער הנחת הגאול' קוזם סיהי״ p יהי׳ ממילא לעתיז וגס מאוז

 בגאיל' גס וא״כ נפלאו' אראנו מצרי' מארן צאתך טמי כמ״ש והגלות
 שקחב כילינו מפירת ונאט׳ נתמעט שהגלו׳ רואי׳ כשיהיו האמונ׳ יתחזק

 כי׳ א״כזה י׳ז גהר ח״ל כס׳ כמ״ש לישראל הצמח יתחזקו גאולסינו לזמן
 משם שכא ממם לישראל גלולו׳ צרות עסה חצרי'שפרעה ;?וגמתגאוצח

 חשמ שמשה עשוה צעסטזה הרעות׳ למה עשה .וכגליש הגאול' וכישר
 יצאו איך זא"כ אליה׳ ביאתו כחחלס שהי׳גהם מהאנגונ׳ יפלו שישראל
 זימלחי׳מישראל שמתו לזה ‘והראי ח״ו אמול להם הי•iכשלא מהגלוי

 שראם משה של זאגה היי זזה אטנה שהיוממוסרי אפיל'משו' ימי ג׳3
 וכקלרשכ׳מקוצדרות קשה רוחומעגוז׳ מקוצר שמעו,אליו שלא

למה לכי ל^צעקמשהממדמיד מהאמונ' שנפלו הלכר הוא מע״ו
. הרע פרעה אל כאסי ומאז ‘טרעות  שמההכרמ לכאמתמעמשה׳ .
השעמל קושי להתחיל הי׳ רק הפ/שנס להשלי׳- השעמז. קושי להיות
 אחר השעכוד קושי שהתחיל עכשיו אכל גאןל׳ לכשר משה שכא ,קוזס

 שגס הסתכל משהרע״ס וגס שישלו,מהאמונ״ חשש הכעור'הגאול'הו׳
למם אמר שמקולי לזה ורמז . י ׳ הגאול קוזם רכות צחס יהי' .לעתיז

 נקראו לא שעזיין לעמך אמר ולא הזה ןגו'הרע.לעס הזה לעס הרעוחה
 עמך אח הצלת לא אמרוהצצ ואח״ז עליין החיל קכצו שלא עאמר עמך
̂.א •י עמך נקראו שאז אלעחיז קאי  פז נגמר לא שאז הקנ״ו ט' הצל״ס צ

 גאולת על משה הי׳צעקת זה א״כ ל׳ח כשם כפ׳הקוזמס לעיל כמ״ש מקנ״ז
 שעקר הגאול' מזע שהקלה כאמט אנל גאולהמעתיז' מצרי'ועל

 וסחב • לתפל׳ גאול לסמוך T<גזצר מרוב.ניות הוא גאול׳ השכת
 (ארא אמל לכך * * מאמיני כני • מאמיט׳ וסם '7 יצעקו.אל הצרות

 ואפ״ם להם קיימתי ולא אוחם . הכפחתי0 ̂ וגו״. אכרה׳ אל
 לקבל פזי להם מוכרח והשעבוד אחרי הרהרו ולא באמונה נתחזקו
 ממצד״ גזולות מצרות שיצאו כשיראו ושמח' גלול כעול והמצוות ההורה
 וזה בשמח' החור׳ ויקבלו מצרי מארן צאתך מס את חזסר למען במ״ש

 הצרות שנתרבו אמר וגם כשמחה: '7 אח שיעבלו ככלי הש״י רצק הי׳
 אילו משא״כ מופתי ואח אותתי אח והרכתי על״ש הנסי׳ אח'כ .יתרכו
 וגם כתפלה מתחזקי' טי א׳פלא פרעה אל משה שכא מיום הנחה היחה

 הי׳מקבלי' לא וגם :־ פרעה נח חשש ככר אם ל;;;י׳ כ'כ צריכין הי׳ לא
 כצפון טוב לרב ישראל יזט י העתילה ובגאולה כשמחה מור׳ עול עליה'
 הקכ׳ם שימשה י״כנגלנ&י׳עפלאו! מ^ךי׳ יציאת עוז נזכר שצא כאופן
 לעלה אשד ז׳ אס,מי ט dוגו? העצה אשר ׳7.סי יאמר וכמ״ש(ל^ ממנו

 ממצרי' צאחך ̂כימי ״ ל. לכאורה.ק׳,.הא וגו׳-,ך?[ הארן כנסוק מארכע
שמע  העתילם כגאולה גסלאות1•ימזרנסי', 15של אראמנפל#א

 הנה אז׳1ונפ ומופ׳נסי״ אותות מזייגו׳יע ל׳ זהנה י״ל רק ‘מצרי מגאולת
 לראות יכול פאימ הוא ומופת שהואאות כאצכע כמראה היא אמזות

 גבוה לשין הוא כמפיעסי׳ נמו . מופת וזהו ממנו ולספר לזבד שיכול רק
 ״זנר שהוא אותות י משפיעי י'0והענץ,כז.מן^סע כמחשבה והוא נס כמו

וטן• נראים ולא נלינור רק שסם ?מופתי׳ משפיעים טציכס ונק הנרא|
ה. א מאצילזת משטפי' ונפלאות גמתשבה רק שהס̂. גסי* סקקיעי׳ ^ד

booאלאכרה' וארא בס״מגי׳ע נפלאוג;מכועהאפייממחשב'«עםל 
̂׳ ע' להם שהי' מנעי' ולא שזי כאל וג  רואי' המ אפי' אלא זו נמלריג' יזי

סו ושמן[ ע מז א ל  ראי' להס-בום שאק ומלש הת1יו0אפיי,•ןז>עהלאז זי
ק או ^ מ ^ ^יי לן א מ ד א א צ  ■ !סהמשסבמצח״וס^'מכיסי' מי

 שהי' מס או1סראנ^^זת.שיהין^נמזדיגהתרשי אחחנ׳ בצאנלה מלשמ
אין נפלאות הי נאיה וכזה מצרי! כ  סחור' כחלה מס לע^ן למזרפ ק׳ ז

 למי .אמור החשוכה להחחיל יהי■ וגו׳ וארא למשה השיכ שסקכיה לנו
 לרעו' לכי ;ופנייסי אקרהמזרשסה״ד לכך וגו' אסב' והוצאתי ישראל
 בסוף פרעה שהרבה שע״י נלפתו עלה ע׳יס רכינו משה א^כ מו׳ מכמה

 שקול' כילינו מסורס א״כ י׳" מהאמזס׳ יפלו לישראל רע^ הגלוח״לעשות
השירי' שיר וכמזרש כגמרא אי׳ וק כנ״ל רמת צמת יתרכו לגאולה

ושמע'



גנזי
א7ועשק3:3 לי הג6ס ו הק!כרבההן חג!  יפ*היחרמ5( ולה6זי

 ישמעו ולא מהגאולה שיתייאשו ישראל 3ל על ח״ו יעלו וא״כ הצרות
 היזן יאמרן יpינו פאיפי׳ קי״ח זזהד3 פמ״ש הגאולה קן שיאמרו לאותן

 בזכות להיוס צריך והגאול׳ ריל37כ יאמינו לא הצרות מחמת רק
^ האמונה  ישראל אש להרע והרנה עשה שפרעה איך הפור' לנו כ׳ ל

 שהם הקצ״ה והשיג ונו' הרעופה למה ואמר זה על למשה קשה והי׳
 נחקיימי שצא אן 7גי וכאמעו הפחו שהאנות כמו מאמיני׳ כני מאמיני׳

כמו שיחרבוהצרופ אן נאמוגס ימזיקו נגיה' גס א״כ הנפחון הס3
 נפרעה גלולה ונקט׳ וסיס הקנ״ה הרכה צרות(אח״יכ שהרכה פרעה
 הפסזק■ פי׳ וזה שעמ'3 התור׳ שיקכלו בלול חועלח מזה והי׳ עכליו וככל
 ויצס להשסצס ז עמן7כ מכמיןמעלה ללעא אני ומיתי רעיה משה נגל
̂זפלו נכל> רלוה צרות יתרכו סלא  אנידואס ענקיו אבל מהאמונה שלא

 פולם' מס זמן משענול הנמה הי'לסם אם להיינו והפלות הוללת שהוא
 ספול עליק לפס היי לא‘ ההואי איפנאגן לגאולה סכישר מיום כגאולה

אי' והת ל' פעמוסוגסלא 17מניא«לי סהנסול וסכלונו ליליפוללח נ מ  היי
 שהי* נעיניז רואה משה הי* חס ושפלו* מהוללפ התזרי׳מסמסיוכאו לקנל
 משם ואס״פנא השמתה המור* את וקכלי צרוח להם שהי* מה להם לפה
מו הצרות שג״פייפרנר סאארונ' באוצה על ישראל לב על ללכר  קו

ע״ל■ נסחלה שעלה ,לן; לעחסו על ויעלה לישראל יקש* ולא הגאולה
 כינוי המלךימא הנס המלך אמר שיכא האל מה ט אמר לכך משה

 כתו גפל אמן העוגה צל פז״ל לאמרו הא מל י׳יי בסי שאי׳ פעו לתורה
ע שערי לו סזפתין  אמונת נגל הוא אל נאמן מלן אל ר״ח אמן של פסו ל

גי מלך אלהוס פציאוש  נמוסיג גוזר מלן שפמו השמי* ק הוא הפורס נ
 נגר הוא נאמן הקלושי הומרה הוא גמוהיו גוזר רןהקנ״ס המליג׳ על

̂יקי**' פכי לשלת גאפן ל אני כמ״ש ועונש סכר  ע״ש לרפעי* ועמק ׳ צצ
כ  הראשוני״ אס •זזרהאסרק על משה וכןיאמל כימילסורה הוא מלך א'

^ שנתדמ אף כאמונה פמצרי^עמלו  נלא או עלץ שה' אף הצרות ע
•p יהלהמ שלא ’ נ״ש ומצות תולה להם שיש האפרון סיור מנ״ש פור׳

 5 עלהצחתראזיקונאמונסי י •
 ג״כ ופורפו הקניה הוא המלך אסרי להרהר שיבא האל פה כי

 כנס עשס^ל׳ למה לעסינו על יעלה ואה כנ״ל מלך נקרא ׳
 שככר רהיינו משהו כנר אשר את אמר לכן לגאולה סמוך צרוה להרנות

 לסוכת* הכל והי׳ ' גאולת* קודא כצרזה שגפמזקו כמצרי* סקנ׳׳ה עשה
כ  העגץ לכאר ועכשיוננא לפוג' הכל ג״כ יהי׳ אחיינה בגאולה א'

 מלכי/ זשארננות פרעה גת שנשא שלמה מפא הנה שלמה נגל סלורש
 צליק פאוזת״היצה״ר מסמת ׳ נמנמו הי׳ צא נוולאי כוונחו להכין וצריך

 האומות' שנמלט הקלושה פצ׳הנצוציח להוציא מונחו הי* כמושי׳אלא
 והגאון לנצח המוח ויכלמ ׳ המשיח טמות ויהי* מןהעולי לבערם כלי

 להוציא יפ״ת ליקרו ״ הפיר שהתורה ונ׳ מואר יפת כענץ האריך א״ה
 לתוכה ופואכ שמקכלח מאג נאכן הס ׳ ישראל' ונשמות הקלושות נצוציס

 ג*כ שואתהי׳ ייל ולכן מצא שמאריןנס׳ ע״ש האומות קלושפפכחזך
 כלהעול; לסהר נלילורצה כנשרנכריותיבצוסיעלני׳ ללכק שלמה כוונת
 לכנו את הפז נשיו ולק .הניע^ע^מן צא עליין אך האומוס מלכי סחחח

 ולכער^הקליפות ; לסהרהקל< ציקר הזאת כעח רק עליו וההגכרו
?ע & ל3א ישראל ארץ היא הקלוש״ גבול מכל  הגיע יץלא7גנןלחו

‘זמןטע^ר'<
̂ 3הוא,הל ניכין גורף שיהא לשלמה צו נוח רשכ״י נשם המלרש V וזי

זמן מכל שהקלזש* הניכין אקצןפואמן ולגמף לנער נוח שהי׳
כ שסי* מן שופכין ־*נו המירשיא כמו היא כקליסוח כהס ששולסץ  א״כ מ״

 מנץ הקלוש* ל^ציא אילולא לאהד טא^וש* הסומא״ לנער לו נאה הי׳
b הקליפות i צן זמן ולניע לא שעליין העול;מפני^> ר' עו  עליו נ* הני

 ומלק’^עול כל נרא הנןביה לכאות׳מא ניחן לככדוהאמת את הטו נשיו
̂י א!מפנ, כל מיי״מ שיהי* מתת איוא״ לכל ונסן בכול׳ השרי׳ לכל ק וא  ג

 יכואו ואם כולוקולש לכך לנלו הקנ״ס רק שר שום פ5מ ואינו לישראל
 לפסר מצוה הקלוש׳ צחוןגכול לטינוטטאוהקליט* הקליפו׳ לחןגכילו

ק הי׳ וזה א״י את  מלקמי(מ לטציא אכל מצות ושאר הקרבנמז טונת ע
• כ״כ המשיח ימות ip יהי' לא זס העולי אומוס ממלט הקלוש׳

 ומא ולכיקוי חיכור עגין מא לדעח תמצה צלעת אר ופנימי יז*ש
׳׳I(מלט* מות מסי* לכקושו ע״י לסיינו זמכלת הולצת ע*י

^ « ר א ף1̂ז כוס
 סינא האלי כיומה אכל חכמ׳ כאמת והוא סקלושו׳ נצוצית צמציא רוצה

 פ:י׳ והקלוש'נקר׳ אחוריי׳ גק-אי׳ ולאומות הקליפו׳ אחרהטלו׳העדן
 אחורי׳ שנקראי׳ האומו׳ סס המלך אחדי כיאה צפון שיכא האל׳ סס •א״כ

ה הש״י עשהו כבר אשר את וכאמת החיות מהס להוציא צלבקבס  נ'
 נברא לבלן א״י רק האומות שרי לכל וחלק׳אופס חו*ל מתחלה רא1

 כיאת על סו״ל העוצם כל אבל א״י כחי׳ לסהר תמיל גקלוש׳(ציין
: אמן 3ל המשיח

 לכה מלת פפעה' אל ואשלפך לכה פפוק על דאי׳יכל״ח יאמר
שהקנ״הט׳משלחאתמשסכ* אךהמונ׳ זא״ר• סוחרי׳ ואסלמך

 נאמריזכצל שצנ׳׳יהשליסו׳ צרעה וכי ישראל גאולת לפונה אחל פליוזו׳
 נגל לק הרע' על לעול׳ ממירהשלימב אינו הקנ״ה אמנם ונו׳ ןר3^ע

 ישראל :לסוכת ונרל משלחך אינו כאילו מעצנוך לכס אמר העמל׳* הכפל
 את ישעי*(אשפע אמר נזה וכיוצא לעצמו השלימו' טנס ואשצחך אמר
 ואמר צרה ומצי נחמה חצי ישעי׳ ט ילןח!נו מיאשלמוטי אח ואומר הקול

 ואמר לעצמו השלימו׳ לדת הקב״ה וטנה ונחמ׳ הטבה אסלחנגל מי לות
 לא ט רביס וכל׳ הליכי כלי לנו מי,ילך אמר הצרות וגנל יחיל ל' ̂ושלת

 הוא וזה (שלמעל׳ פמליא עס אם ט לרעה השלימו׳ לכנות הקכ״ה רצה
״ עכ״ל למעל׳ ס כיל אלהי״ גי' לצו

 ונאמת הקב״ס על לקאי ה״א ה׳ לכלא נה׳ הרעותה משהלמה
 3אערכה*לקאיפ' לכך - הרע׳ על מכנה'שמו אינו הקכ״ס

סהוא^ז: מלתלכה' למהריעותהנגל ואמר ב״לפצטעצ׳שנקראה׳
 כזכות שיגאול׳ שמשה׳ילע שלחתנו זס למה אאר הפוכו* ונגל י הרעו׳
 להם עושה שפרעה הראל כשיראו עכשיו אכל העם ויאמן וכמ״ס אמוג׳
 מה וא״ח וז״ס * יגאלו לא ושוכ מהאמו;' יפלו מכסחל׳ מחר רעות

 כמ״החז׳ל גהה ח׳ ללחליס שמכול הקושי זה לכר שצריך לך איכפת
 על אני קובל א״פ יגאלו זצוח ונאיז׳ יאמינו צא טב8 חמה משה רק

 6גאוצ והנה r האמונ׳ להס יהי׳ לא אם הגאול׳ לסוכח נחנס גזמלחתני
 לגאול' ומופת ואות רמו הכל הוא מצרים והגלות מצרי׳ מל ונסים מצד׳

 ; גליו' ל׳ על לו ש־מז אהי׳ ״־6א אהי׳ לממה כמ״ם־הקכיה הא׳חרונ׳
̂לי פרם כבל אםי<רמז לכמלח ^הוא  ראש נקרא ככל כי ואלוס יוון ונ

 ראש אותיות הוא אם'• ומלת אנחרימאללהכא כמ׳טו לס״א .הקימה מל
 יון' שצ״ל גי״ ומלי פרס וכן חק״ה גי' והמלה אותיות ג׳ אמדעס מל וגי*

 ‘גי אלס יון ״כ א ו' כלא הזה האלי האלם שה על נקרא שאלום לם,.6
ה ט׳ גך״׳א ׳׳ל5ש •* ק.^א  גליות הלי כל אשד כמלת נרמז וזה תל
 יכפהן ישראל קלישייני יחרכוצרות!עם המרח כיאת «ןולס הוא וילוע

 ייג״אול״ קלל׳ גלול מעכלל הי' כמצרי' שהי׳ כמו מיםך מחוך נל/סיהי׳אור
 צרה ועת כמ׳׳ש אטלוכעחצרה ישראל שיאמינו אות זה יהי׳ לכך

 כעתה שנאמר הוא חרא' אחה לקכ״ה שימז וזה משע וממנה לי,עקנ
 מצריי כימי ויהי' מש׳ח חבלי ע״י בעתה זכו לא אח־ש;׳ זכו אמיש:׳
 שניחמן להיינועחהשגיעהכחי׳ חרא׳ עתה וזהו נפלאות אעסה
 שאחר כמצרי׳ לפרעה אני שאלוט׳ כמו שקי* חראה אז אחים;' געחה

 ויאמינו 7במוכןי<!'׳לעתי מופתי׳ מגאוצ׳ברכוח ימי׳ 7בו1קןש*כמ
:אחרונ׳ בגאול׳ יש״אל

ה ש׳׳  שנקרא הצליקי׳ מה הקצ״ה נסמחנהג משה אל אצהי׳ וילבר וז
 שמו מכנה אימ י הלין מלת עם ישראל כל כללות שהוא משה

 אלהי׳ ע״י מא קשה שהוא וילבר כ׳ לכן שלמעלה נכ^ל רק הגלול
 '7 אני אז רכה אמיר׳ להון ויאמר אמר הוא כרחמי*׳ הקכ״ה !כשמחנהג

 מחששו להוציא רק הפוני על לבלו שמי מכנה שהקל׳ה יקיל לשק שהוא
מאמיני׳ בני *מאטיס שהם מחמת מהאמונ' ישראל יפלו סשה׳שלא סל
 מסלי נשול כמ״ש לין טל מרמז שהוא שלי כאל וגו אכרסי אל וארא. כי

א  כל ואפיה ורעי״ מעת יעקכ כמיס צער ימי להם היי האנוס וכל ע
 להיימ לאנולעתיצהס רחמי׳ הוא ; •7 וסמי כאעונ׳גלול׳ ימיסי

 שמעתי אני וגס להס קיימתי ולא להם עשיתי לא סונ לעשות סהבפחחי'
 על רק צעקו שידם אף ׳ אות׳ מעכילי' מצרי׳ אשר ישראל כגי גאקת אס

 כעת; הקכ׳ק והנה כריתי אח ואזמר אפיה שרנה6 גלות על ולא צרות׳
 לפרי קולם קליפה מקום וככל אור ואחיה חשד מסחלס הי* עולי כריאה

 רוצ* הי' ומשה רב אור לקכל שיכלו כלי צדח יוזרנו מאולם קולס לכן
 : כגיל לאור חשך לקלס צריך ויאמת הגאולה אחר שלהם הזיכוך כיסיי

אניצלעס ופניתי אליוומ'הפיל פסוקויזנרוגו*ויאמר רשעל7»״שהמ
תכמי



ואראגמי
 ל5מ f<2 6דהו ויגאןל׳ העוי הוא כחכמ' קול מיהי' זסיינו הוללת <זכמ׳
 כזס נכשלתי וכאמת הוללת מצל היסיריןיכא להיינו הוללת (אח״כ‘החכמ

קולם #רע סהי להיינו שלחהני זה למה הרעוחה לחה שאמרתי מה
I M >• הסוכות נגל הוא שהשליחות המוכות

 אל• לאור קול חוסך כהי׳ העול' כריאת כעת היינו עשהו ככר אשר את
י וכלל מאמיני* כני עאעיגי' הס ישראל סס

פן או  י עפ העולה מתנהג אלהי׳ שס שעפ׳י הוא שהכלל אחר כ
 ם .מגדי מחנהגי נסים אכל כפכע גי' אלהי' כי הטכע לרך

 ^שנעשהנסים ’פעמי נסיה ועושה כשסאלהי' מי׳כ׳השמתלכש
 ם י ת וקריר מצרי נסי כגון הכויע לרך הנס מתלבש ומעמי׳ נפהרסיא

V ^7̂ רמה כיל מצאי׳ ישראל זכני כמ״ש כאחגליא סי׳
̂י  מתלמ הי המן כעה שהי׳ ונסי' ומפורסמת גבוה גגגורס פי׳ זרש
̂׳׳אוהכ בעכלו מואס המלך לרך p ט כעכע  גי נס והנס מתחלה שי
 נסים ועושה די אי מלח והוא אלני כשק סחלכש הגלול שהמם מ״ה אלני
p5 העגל למרות מקום שיהי׳ צלי אלהי' שס כמשה משפיע הקכ^ס ס̂י 
 גי אלהי גו לשחת כ״ה הוי' לשס כסא אלהי׳ שהוא נ^ה הזי' שס מל

 -פשפש צריך לץ והוא עכלת על אל:י׳ שס כששורה מתחל' וא׳כ סכסא
 עושה ה הקב ולפעמי' אלהל משס הכא יסורין כו ישלוס שלא כמעשיו

 חשוכ ויעשו קראל כ^מיהי״פחלעל אומות עס או אחרי פס ץ7
 עצ כמו נסמוך היינו עליו כאי' יסזרין אלס רןא׳ אם למעל׳ ןז׳יש

 ישרא- קכ,ו וכן דחי פ'3 מז׳ כחכמי וככר כמעשיו יפשפש טיל נסמוך
 ה ב הוי משם הארה לקכל שיוכלו כלי אלהי' משם ושפע הארה מתחלה

 הענין תה וכיס במצרי' ישראל׳יסירץ קילו לכך ומצות חור' ענין סנא
 ס הקכ להן אמר מלךמצרי׳ פרעה ואל ישראל בני אל ויצום כמלרש מאי׳
f ? הנה למלכות כבול ותלקו ככול ו3 ן נוסג היו

 לכדיו לסכול פרעה יכול והאין גרונו מחוך מלכרת מכי;׳ סי' ממרע״ה
 לכרי לקב- מקי׳ יש ואז גופו ככל מתפשט למלך כן שיש קלוש׳ סניצון רק

 שניציז הוא והעני! ככול כן נוהגין הת המלדש כוונת וזה משס של קלוש׳
 ישראל אכל ה-כוש והוא קלושה של מחיצונוח הס א״ה מלסת מל קלושה

 שימשיכו נו נוהנין טככלותי׳וזלהיי למאני' קרי יוחנן ור' הפנימית הס
 ניצון יכניע ועי״ז ‘ הקלוש' של לכוש שהוא כמל tרpx פרעה סל ניצוץ

 ־ שתוכל הקלוש של למלכו' כמל חולקי' (אז שלו הקליפה אש הקלוש
 סמחחלס מזה היוצא שלו הרע אח להכניע הקלוש׳ הניצוץ על לשרות
 משם הארה עליז להשרות כלי סצליק על אלט׳ שם לשרות ג״כ צריך
 יסורין ׳ שנאי י אז מכני או כעצמו יסורין לקנל שצריך וזה נ״ה סוי׳

* עלמ הזראה עליס'יכא
ש  ולא משה א- ללור א׳ לכר לשק אלהי' מלה אלהי׳שניג זילכר ה״

 צקכל הצליק צריך אינו שפעמי׳ לנו מורה שהכ' אלא למשה נ׳
 אלם מי על שיכואז היסילק מן כירא׳ מחלכש אלא היסורין נעצמו

 ישראל סלוח הוא משה אל הסמוכין מאותן משה אל וז׳׳ש צו הסמוק
 הארה כעצמו עליו שורה שאח״כ ל אגי אליו ויאמר אח♦: אכל הצדקי׳

 כתחלת רש״י כמ״ש לעצמו יותר כמכסא לגש הוא אליו וזהו נ״ה הוי׳ משם
 פכזמ הוא אלהי׳ מלת י עפ״ התנהגות והנה ע״ש אליו וילכר על ויקרא

 והתיר כ״ה הוי' שס של אחורי' הוא אלהי׳ ששם תלכו ׳7 אחדי שם על
 מלעי אינו א״כ מאחוריו שהם ׳ לאות מלכר כשאלס נא׳ כרת!ן!לשזן7

 הם אס אב, כולי עס או שני׳ עס או א׳ עס מלכר אפשר מלכי עי עס
• מלכר היא זה עס כפגין מסתכל שהוא מי עס כפניו עומלי'

 משס אל מלכר א״כ אתרי׳ כשס מכו:׳ שהוא אלהי' וילכר וז״ען
 הסמוכים האנשי׳ אוק עס א״פ להי♦:(

 נ״ה הוי שס עפ״י כשמתנהג ׳7 אני הוא לא׳ רק הליכוד שמייחל אליו
ש זז כפניו שמסתכל למי הלינור שמייחל יולעי׳ א״כ ׳ כפני פני׳ הוא

 על יתנהג שמתחלה סכור סי' שמשה סכמ' לכיצלעת את ופניתי הפסיק
 לכן ופניתי וזהי פני' אל פני' נקרא שהוא כ״ה הוי' שס ע^י

^ אכל אמזרי׳ ונקרא אלט׳ שם פפ״י התנהגות שהוא הרעוחס א  נ
 יכול אינו האלם אז אל״ם שנקרא מ״ה שס סוא האל׳ מ״ס ני לפי <כש
מ  אלהי עליו שודס מחחלם לטינז המלך אחרי שיכא כי ע״ה שס ג ל
 כפני פגי הוא מה שם להשיג ימל אז המלך אחר שנקרא אפורים שפס

וסכן: ננ״ל

יוסף
א ר א ה וגז׳ שלי כאל גו׳ ו  לצדיקי׳ לעבדיו כרגלומכקנ״ה עיסר מ

מחניכי׳ הס ואשר עליה׳ כירה אסר הגדול׳ א׳ היר הוא
 חיסרנו אשר רגכר אשרי וכ׳ רא^וחי יראני צא כי כו צ׳ הלא כי אליה׳

 יודע הא׳כוא חוטא האל׳ נחי' שמב׳ אכמ׳ דרך נ׳ חלמדנו וממזרמן יה
 עושה ואינו כהיתר להיות צו שהורגל נעקכיו ש7 שאד׳ רק עכירות שהה

 הולע או אומר כרחמיו זהקכ״ה יסזכני פקיכי עון לול כמ״ש פ״ז חשוכי
 שהוא מחמת כיותר עמו דכוקי׳ שהעכירות משוס לו כ׳ ולא חסאהו אליו
 דכזקי' אליו שהה חטאי׳ אותן שלגיע חעאתז אליו כ׳ לכך מאוד רגיל

i פו ג3 או וכאפחו הכניו אז כממון או יסזרין עליו ושולחין מאול

 כאשתו או כממון משגיח אינו אם האקרק מכלית להיינז אליו וז״ש
 פקכיו פון על חשוכה שעשה י7כגופן.כ לשלוט מוכרמי׳ וכניו

 ללן מצות לקלוקי יולע ואינו חורה כן שאינו מחמת חושא שאל' והב׳
 תורה ללטה רוצה אינו שאל׳י וכאם ומוסר חורה לשמוע או ללמה צריך

 כעט האל* המקערגי׳על שהס רע מימי ללאוג לן יש הוא מוסר ולשמוע
 שיהיו המקטרגי׳ שהם רע מימי לו להשק;ט אמר ל^. ליני׳ פליטת
 שנאמד אל חסל נקרא שחור׳ חזר׳ .אל שלי אל כחי׳ וזט ונחי״ שקסי׳
 הליהמירלי■ מכחי׳היסורי׳׳כמ״ש הוא‘ושלי . לסונה על חסל ותורת

 מציפו וק צאכוח נחגלתי כזה שלי כאל אלו כעי׳ בשני א׳־נ ינא משול כשל
 כעיקכ אוחזת וילו כ׳ וכיעקכ כקולי אכרה׳ שמע אשד עקב הכ׳ שרמז

 המ שאכותינו חורה למזו וגס כעקכין הלשי׳ מפממח נז:רי׳ שיהיו עכו
 שהיו עמנות על לכפר כיפורין ימיה׳ כל היו וגס ימיה׳ כל ישיבה מופסי'

 הלא הזה לעם סרפוסס למה שאמר רנינו משה א׳׳כ נעוריה׳ כימי דשי׳
 שכשלו מאניתיה׳ להס שהיו * מצות שנטלו על השעכול לקושי צריכין היו

 יולע סי׳ מרע״ה ובאמת ע״ש רוח מקוצר נמ״ש ע״ז עונלי היו וגם מיצה
 לפנים מהקב״ה שכיקש רק . הלכר נולע אכן כמ״ס לגאול כלאי שאינם
 ר״נן רמ״ז צמ׳׳ה שלחתני זס למה וגו׳ הרעוט: צמה רמז ונזה הלין משורת

̂׳משורת׳׳ם  להם ושמיל׳צאטלעתי עשע(ג׳?גברמו יןןהנ(כ״ס7'צפגי
 ׳סלק ׳משירס ׳לפנים ר׳׳ת• לס״ם חיכת רמז לק נולעתי׳ לא אמר ולא

 ההכרי! מחמת גהכישראל הדין משורת לפני׳ הלכתי לא כאבות אס וא״כ
 עמם נכנס שאיני אעפ״י ואמרהכ׳ הגאול׳ למהר בשפמד קושי צהס
 הצליק משיחחיל להיינו אתם כריתי אח הקימוקי וגם מ״ה׳אפ״ה לפני׳

 רשע צופה כמ׳׳ש עוזרו הקכ״ה אז כרית הפרת פגס עין לתקן פלמטה
 כאלכז מרנרה וע״זהיצה״ר כריח לנסר מאן נקרא כי׳צליק לצליק

 את שוטר שהקכ״ה כילו יעזבנו לא ד' אכל העכירות מכל יותר להחטיאו
 חרב שנקרא יראי מחמת מלמט' תחלה מעורר שהוא כזמן והיינו האל׳
 צאחדילהשטע להדרי׳ דלעילא לכרית טרם אז ברית נקם נקמת

̂ מ״ו» וארא כזוהר כמ׳יש ישראל וננשמוח צמ!כות
 לאתרי קלישא כרית להלרי׳ להיינו כריתי את הקימותי וגם ח״ש

 לחה הכרית פנס לתהן לצזיק עוזר הקנ״ה להיינו אתם וזהו
 ומשכר גלול נכנע שהוא לצליק הקנ״ה שעוזר לטינו כנען ארץ להם

̂׳ה עוזר אופן כאיזה הפסוק ואמר שלו רוח הגסות  מגוריה ארץ את הקכ
ה אשר מג  מחעוררי׳למט כירא׳ מתחילי' שהם תגורו לא לשק להייע ג
 למס׳ מחעוררי׳ והס הואיל כגיישראל נאקת אח שמעתי אני וגס זז״ש

 אזחס מפכילי כמצרי' שלהם צער מחמת רק הי׳ שהצעקה א^ כצעקה
* כריתי את ואזכור אפ״ה

ש״י  להנה ונראה כזה חילוש מה חאוה והוא האנוח אל וארא כר
 ביצירה הוי׳ אל ושם כבריאה שלי אל ששם לעיל הבאתי ככר

 עולם והוא המחשב* עול׳ חקגז ויעקב יצחק ואכרהם בפש״י אלני אל ושה
 .כחכלחיההוי׳ .כלינור היציר׳ הכריא׳לתמךכיגימ/יומרע״התיקק

ש/ עול' תקנן וישראל  יצרק אכרה׳ ר״ת הנה נא״י געשיות,מציות סע
 ר״ח ומש״ה ‘הבריא כעול׳ (\pn שהוא ככינ׳ שטא אה״י גי' כ״א גי׳ יעקי

̂ז דבזאאוחמח סט' יש ר״ח וישראל היליר׳ סכעול׳ ׳מטט,׳סר'*הפגי׳  לישר
נאחחנ׳ אזתיו׳ הם טנתא כלרן העש״י נעול״ והאןטו׳-הס אולתור׳

• הסכעול׳האחרקזהןאעול׳העש״י «
ל אכרה. אל ןארא א כ  שהם הכריא״ עול׳ נשמת עהוא שלי;. <
 המוחין כנגל הס אנוח נקראי׳ שהם מפני הממשג' עול׳ תקנו

 שמא מפני שד באל להם נחגלה למה האכוח אל רש״י וז״ס והמחשב׳
נשמת והס להם נולעסי לא ׳7 ושמי \ אבות והס;קראי׳ בעול׳סמחשכ׳

היצירה



באעזי
 א״כ אלני כזס יקרא ריי' ששט אלצי שמיהןא כי והפפי׳ היציר׳

 לא ועשי' לכור פ:גל והש ועשי׳ יציי■׳ ננמת שהם הוי״ אמי הס ׳ י ושמי
־ וצמ׳יש לאנמעחי לשון ושיא לעפ שה־א כיחול נהלןן לא יי[7ע גולעחי

f̂תי את הקימותי וגה ה^ל עם יהול ולא כגלות הי׳ שהלכור והר ד  נ
 כאיץאיצ• מצית לעשות נפקן' צא שעליין להיינו מכיריה״ וגו׳ארן אתם

^ עשי׳ עולי לאגמחק  לכך ופחל מורה לשון שר׳א מגוריה נקלא ל
 קשה ולפ״דלא סיטכ נארןוהבן ימתיקוזעול' שהם לכניהס לחח הנגיתוז

^ע׳ לש'ן׳ ■הוא הפי שבאמת הולעתי כ׳ לא למה  משמו׳ העולמות וחכזר י
 וישראל■ משה ע*י להיינו לק-אמלרלמיישראלאניל' ־ריוי׳אלני שהס

■ ׳: גשסהד׳׳ני״הוהכין ^וני ויחתלדאנישהוא יתוקן

^ ר י ק לפני משיש ו  ואיךיממציגי אלי שמעו לא הניישראל ל
לא■ וס כשביל הלא המארשי׳ פפתי׳זהקשו עיל ואני פרעה

ח קיצר מחמש ישראל שמפו  C וגראה ק׳ו ש1 ואין קשה ומעבול ד
 ‘ עיכול 1ל לוח הלןיצר ללא רמן מקוצר פשה אל שתפו לא למה לבאמא

 כל את תלבר אתה הלןב^ה שאמי להבין־בסמ־וך יש עול השמיעה יזוש
ר אחיך ואהרן א<זן אשר  לפיה V ישראל בני את וסלח פרעה אל יזנ
 כל אהרן יאמל תמ'א6הלא'מ ישראל לני ושלח'אח שיאמר ימקא פרע

 6קפ ועבולה b)b י31מק במלרש אי׳ הנה7 נראה לכן שיאגור(*שה מה
 במעל׳ הם ׳'ישראל נחי י כ שיש ואי׳ ז מע״ד לפרוש ל-הס שקשה ע׳יז קא

 א״צ‘ואניפרלשפאי׳ ומשסרע־האמל העם הנקרא מן-מלןיג׳ יותר,
 יכול הי׳ (לפ׳׳דלא '*משקתיי היוצא י נוצו׳יף באוחיל גוש7יקול*ל י׳5 לא

 ■ הס! משמע ישראל מי שכמשמעזת ישראל מי את ששילח מרע״ה^לומר
 אמ^עיגי' פונונל^'המפה ושמע למי מי^שדאל: משאמר ' ולעי פוני

 ישראל שאופריעיני צמי ל ונסא׳ ל לומר יכול הי' אלא לפי ישראל
 צמ״ק ישראל צל' א} ק סש׳ ר37ף לכךיל ולארעי' המוני׳ ־ומשמע
^ צובר אני אשר כל אח ״נסמוך א  והי'צריך' ׳' לשנוא’יכול הי׳ צא אלין

 שמעז׳ לא לכך י י ישראל עיני סוברי/סאמר ולשומיוי' נכיישלא׳ל לומר
 לא■ שסזבריישמשה פקזצר־לוןדה׳ףמע״דכיון - צהם שהי! .צוס;<.״
•ישראלהלזיקי׳ על רק נצטול ;  יצאו להעובי׳ צתנחזמין ולצןי׳לאקכלו,

 ׳ להיינו י5א שמפו לא אמרמפהקיבפיישראל ולאהרעי׳׳ואינשפיר
̂־ישרא־ל תיבת נשמוע יכולין צאינם  הוא שגס פרעה אלי ישמיע ואיך מ
 'ילכר ואסרן חלבלומ׳ אתה הש״י לו ואמר הכשירי׳ רק יצא שצא יפיור

שמע^עה :ישראל בני וצלח.את רפה5 אצ  ■ישראל בט תיבת מפורש וי
־" שלאהרן(לל מפיו

פן או ערל משה ה̂י למה f הר כשה הניא שליה כגאון הצה אד.ל ג
התור׳י וקיבל אמיתי׳ שהחור׳ ישראל פיצינו כלי שאתי׳ .

 אמתי* כך כל אף־שאינו ממחיקגלימרו יפה ̂!יבור לו שיש אלס ̂יש מה׳
^ ם נ  שומעי׳ ישראל הת ואפ״ה קפחי׳ שהי־;פרל רכינז במשה אבל ו
 ^׳ מו5בע והשל״ה מפיו יוצא הקלוש׳ שהתור׳ ראו א״כ מתוקי׳ צירי׳

 מפרעה׳ הצתי משה שנטל 7יל בעולו שפשה צמפשה היעה שיזכול צלי
 צ עצ״ המללכ׳ חפון שלו פרעה יכין־ א״נ ספחי' ^רל נעשה זה ובשביל

 ערל אני מאי לענין 5א׳׳ אלי שמעו לא ישראל געי ק משה אמר. כך א"צ
 הי* מה וכנ׳״ל המעשה פרעה שיזכור כלי הפל״ס צתידן מ^כ 6פחי0

 אל ישמע שלא פשיטא מהסעש' פרעה יזכור אס אלינה. למשה קשה
 חציל׳ החור׳ שיסי' בצלי שפחי״ ערל שנע^ש צתייהר״ן האסא אצל לבריו
 שפנולנוולאי לאתי אבל לוס מאצר אלימשההי׳־ שמעו ללא והא עליה׳
 הקולש בלשון לומר אתה צריך פרעה אצל הקנ״ה לו אמר' ולצן לו ישמעו

 אהרן אץ־ לו שנאמצ כלשון שליפות לפרי להוציא וצריך השליחות צמו
 בלשק הי^מבין לא פרעה פי ־ מבין שפרעה צלשזן הלכרי׳ ממתיק הי׳

• הקומולוק

תי טו  ונראהלקילרשיי להמח ממש ילי ו*י׳צירש״י5מ על את'לי בנ
 רש״י אך בנטותי ל וכאן במצרי* ילי אח ונתתי כ' לטחחלה

וכלי׳ נופלי׳ הרשעי׳ ילו מטה כשהקב״ה ימינך נטיל! ע"צ בשלח פ'3 פי׳
 יצי את ונסתי כ׳ לעיל וא״כ ע״ש צהמייסה ונופלי׳ בילו נתק שהכל צפי
̂יל צמו כחי פי׳ הוא  שהוא ילי אח בנטותי הנ* שינה כאן אבל תקצר ל׳ י

 יל הוא א״פ ומשסנרין נוסלין וצשנוסה בילז הס שהכל ממש יל ^שית * פי
:אירע*( ושאיר יל שנסה בהסטה להכות ממש

ף ס ו כח^
 הגה וגד כחי את הראזחן' בעבור העמלתיך זאת באבזר ויא\לם

 הניא א׳יה שהגאון ונראה ממס בשאר וצא כחי אמדאס בכאן
 אמר לכך הברל פקולס ־ כששסמתראכונות הי׳ הברל למכת א׳ בשם
 גמרות סאארומכת ואה .י הברל עד המכות כל להיינו מגפותי כל אח

 מכות ששה הי' ברד פד לפ״ז א״כ שלפניה כל כנגל המצות כל כנגד שקול
 ומכות י״ל הוא ׳3 ח:ך וארבע ’מכוחי הלי'י׳׳ב מסח משה ונרלימפי׳

ח הוי א״ג מצות ה<״ל הל כננל בכורות  הראיתיך בעבור שאמר וזהו ל
:• דיקאכיחכנג׳ל אחנחן

 שמעתי עליה סס אשר האלס' וגס הערוב■ ^ת מצרי! באי למלאו
 ואס לארץ מחובר מראשה שישחבל שלה אלני חי' יש אומרי׳כי

 יפסוק אם הלא הזאת־ החי׳ לנאץ לבא טלה1האיך א*כ אתה האבל יפסוק
 מחוברת שבה החי' עם ׳ הקרקע נס להביא צריך. הי' ע"כ מתה המלל

ם לבא שצליד הזאת על-חי' קאי עלי׳ הם אשר האלמה אומרז;נס אהו  ע
• שמחוברת-סטהוק״ל ^למ■

̂׳ פ אי ד׳עזדנ ב
 משס שמה שחי־וגו׳עיל למען וגו' פרעה אל בא משה אל לי
 משם והי' ׳הבל ׳שת ׳משה משה ר״ח שכן שת נשמת הי׳

 ע^pל נמצא העורף הוא ופרעה הלפת הוא משה שכן פרעה אל מסנגל
ה  גי' זעס שנ״ה ופרעהגי״ מפרעה שמ״ה»צ(צית.הקלושות מש״ת ^

ת שמה ש ל כ • ש׳׳ס ג* יחל שיהי׳ שתי למיגן וזהו ה

 שהוא העזרף אותיות הניף לוא׳הנשמ׳ופרעס לצנהימשה יאאול
 יצ״פו שיהי' יצה׳׳ר לעשות והעיקר עורף קשה בטבעו

 בשס חפלה חמור סטר וכל ע״ס בזוהר כמ״ש כנשמה בקלושא הצוף צקלש
 פזורה כשה אוחו ולסלוח בתיוסתא• לי׳ לאסזרי׳ יליל חמור לאיהז לאע״ג
 אגיהכבלתזי כי ע״ש קלל קשה עס לי׳ שוי זערפאו חפלה לא ואס ישראל

 ■ בפנימיות קלוש׳ ניצין יש ביצה״ר גס לבאמת יקריס אריי וחרמה לד! אא
 ולא פרעה אל בא ז״ש למוטב אוחו לחזור יכז\ לכך יקר והוא לבו קוא שלנ

 בל יש הנה השר אח להכניע רוצה 6א רמיז נשם צמ״מ לאי׳ לך אמי׳
 להתפשט סלו הקלוש הניצוץ להוריל יכוין לו ובהשחחמית קלושה ליצון
 שהשתחו״ יעקב כוינח הי׳ לכיצון־וזה הסבי׳ האליצות את ליהציע כנוף בצל

 וכלי מפני לענית מאנה מחי •על אמר.. כהתב'ה כאן וא״צ ע׳*צ לאשי
 ויחפשט הניצוןיהקלוש שיבא' להיינו פרעה אל צא למשה אמל להכניע

 לבז אח הכבלתי אני כי ואמר והבף בא אמר לכן להכניע כלן הנוף בצל
 יבע וע-״י בפטמי׳ נ"ק כ״מ3 שיש מוליעו שהקב״ה ןקיית ארי [ו5ארגז כ

• יצה״ריויחאחלעסיצ׳׳טונעשי׳לבאחל
א׳ לב נעשים ויצ׳׳ט יצה^ר הס עבלי׳ של להיינו עבליו לג ואח

 בסביל הוא אלס בריאת להעיקר בקרבי אלה אוחוחי שחי למען
שיתחזק כלי הבורא בנפלאות להתבינן תמיל צריך אלם של והשכל התורה

! אחלות ובמציאות משמי׳ ובחור׳ ועונש בשפר ויאמין באמונה לכו ־

 אלה אותותי האל ׳יחזל משמי' ׳תורה ועונש ר״ח'שצר שח״י ווישז
 בקרבו חמיל שיהי* בקרבו הבריח לברי אלה ש“כמ מיסל מ1ה

 תספר (למען זוצה זאת לבחי* ומשבא י*׳ת מלפניו נכנע להיות מוסר
 לומת בשלש׳ החור׳ נו שיאור ספירות לשון הסצר גנו זק בנן באזני
 למי שתבואו ׳7 אני פי וילעתי וז״ש יינהא בטהרה לא למשולש סחוט ע״ל

 י קלוש ניצין שהוא הלל פ״ל מפני לענות מאנת מתי על סתור' יליע׳
.!בפנימיות שהוא להיינו מפני וז״ש בפנימי' ששורל

 צורם'חול ילט זנעש׳ היצה״ר שמכניע ע׳י הכביתי אני כי ו־ו״̂״
 מפני לעמת י״ל או שמות ב׳ יאול צ״א גי' אנ״י צ״י וז״ש עליון

 כשם ומאמין לוי' במלח צפר צרעה כי פני׳ שנקרא צ״ס הר' שס הוא
 רק תאמין מסי על דהיינו למוקש לנ*ו זה' יהי׳ מת' על מצרי׳ וז״ש אלהי*

 זיעבלו האנשי' אח שלח לכך ,למוקש הוא וזה לנו צימ׳ אלסי״שהוא שא3
: אסלשהאנרנובהודב״הוב״שוהנן

ל או צ א  להעלז* העיקר הנה צרעה עוללות מחרצס התרגו' לללי י
 דל האר»י כמ״ש העליון חיצונות להלביש החחחוני' פנימי׳

 כקלושו׳והקליפוט נצוצוס להפלות מצדי׳ יציאת ועיקר התפלל נסלר
̂י לחיצוני' לתסתןגד להלבוש לשרשן צהעלוסן :לעש״י נה

יד



בא
עפ״י ח־ציני' שצריך עול וחרטה ם ו־ז׳*ש ה״יז טג היי י

 ו:ו7הק י׳5י5הנ כפני׳ מצפי׳ וחיצוני' מלכו' בפנימיח להחלנש
 מלגו' חיציטח הוא אני ט פעמו ואמר פייע-ה נקרא לסv')pקלי33

 לכו אח מכנזוהא למאני' קרי ל״י ע׳יל למש לשק הוא חי7הוןנ ?עש׳׳י
 פבקליפו' נצוצין י״א שהם פרעה פנימי׳ נמצא כר7ה פניעיו׳ נקרא לכ7

 מלט׳ חיצונר הוא אני כי וזהו עש״י7 מלכו׳ חיצעי׳ ומלבושי׳ עולי׳ כה
ס לנו אח מתלכש הכללמי .״י17 לג שהס שלו נצוצית י״א פני$י׳ ע

־ של?ס^
 אמרחי אפאיהם אמרתי הה׳יל לס את הפילהי אני כי כמלרש ןז״ישך

עולי׳ והס כקליפה מלובשי׳ נציציח א י״ יש להנה הם איה לאפי
צדן צקלו̂ו  כמ״ש שיכלו משית ביאת ינל מינם חיוה להס להמש׳יך ו

 על שרמז כוונתו ונראה הס איה אף .'האזינו‘כקר ׳ פ ר״קזרש״י ככוונת
 הוצאתי כאפי כ“א אפו מרון כהס ^לח כמ״ש להעצותן. שצריך נצנציש א״י
 שחי למען הצכלתי אני כי לפסוק הנ״ל הפסוק <שץיןי מהס כצוצית א״י

̂ל! שתי הפהוק רמז נקרמ אלה אותתי  אלה המפרשים נ׳ הכה אלס אונז׳
 י״א אותיול^הס שתי רמז הוא וכך אלס < שנקרא הקליפות אל טנוי הס

̂י או שני שהס  וזהו כאלה מלוגשין שהס הקלושות נצי־ציח י״א6 רמז זיו
 אותיות שתי הטורי׳ כבעל רומז וכן רשן' ל מהס להעלותן וצריך כקרכו

: והבן ע״; ככה לו שרמז בכורות מכוש מוץ מכות ל־ב׳ רמז הסר שתי וכי

 לקליפה כתי הוא שמצרי׳ כצ״ח אי' ה3ה פרעה אל ןא יאמר או
 שהם מצרי׳ כנויי הריגת אחר לכך שבמוחין ־נ־לת נ ר. נגל זהזא

 הראש(לכך על כתר והם גלנילח על שהם הפילין מנמת א3 נלנוצח נגל
 הנוף כתות כל מללין והמוחין שהכתר כשס לתפילין הואשו התור׳ כל

 כולה השורה כל סללין .התפילין כך הרף איכרי לכל משפיעין שהם
 לחפולין התול כל הוקשו ואחז״ל כפיך ל׳ חורת ת:י׳ ןל;,:גן כה כ׳ {כך
 שהוא פרמה את הפני' של הלעת שהוא משה שהכניע כשס והנה ע״ש

 שמונחי׳ המוחין מן להמשיך חפילין מצלח כך נגלוהפני׳ כאמור העורף
 היצה״ר ינקת ששם העורף אל משם הארה להמשיך כפניו האל׳ על

 הקוב אל כרע שיחזיר הנורא לעכולת אוחו להכניע עורף קשה שנקרא
 לכך לככוק כשני להיינו לפניך נאמן לכבו את ומצאת כאכרהי קפיש
 מן לו שטשפיעין מס רק כלום מגרמא לה ללית ל כמין כעורף געש׳

 כמ״ש ג׳ול׳ נזוחץ כחינות כ׳ על קמרמזין תפילין של שיני׳׳ן הס המוחין
 רמו זהו לפניו שכאסור לח7מה נמשכין רצועות כאי׳ זאח״כ ככחכי׳
 האר& ומקכלי׳ 7יו מומ7כ שהוא הלכ 7ע ומגיעין ססוב אל סרע שמחזיר

 לעת הוא שמשה המוחין הס משר אל ל ויאמר בפסוק מרמז זזה משס
 פרעה אותיו׳ העורף אל הארה שימשיך פרעה אל א3 המזמין כל שמלל

 להסזיר שיכול מכפיח הקי״ה לכו אח הנכלתי אני ט לעוב אוחו צהכטע
 וזהו לגווכ יחזיר היצה״ר של הלכ וגס לסוב הרע שהוא העורף אס

 טוש פולו ויעשה סיצה״ר של לכו אח הככול למעלת שיבא לכו את הככזסי
 תפילין של ככתר מוכתר ׳7א כל שיהי׳ כקרכו אלה אותוסי שסי למען

 כא כעה״ט שה׳ וזה ככזחת מכת ע״י הכל וזהו כקרכו לזסו ומצכר מלגאו
שזסכןזאתהיסכ ״ גי׳ג׳ע״

ען או  ריח משה כי שח נשמח הי׳ רע״ה שמפה כתיחי ככר אחר כ
כקליפו' רע חלק לי יש אל׳ שכל הקדמוני׳ וכ׳ ׳ככל ׳שח 'משה

 עיקר וזה גקלוש׳ לו שיש שם כ:גל כקליטח רע שם לו שיש נ׳ ז״ל והאר״י
 לאל שיש רל האר״י זכ׳ כקליפו׳ לו שיש ושס הרע חלקו שיתקן כתיקון

 הקלוש' העורף הוא שפרעה כתבו ורנה לתקנו כקליפ׳ לו שיש השם ע7לי
 הלעת הוא ע׳׳ה רכינו ומשה לראש מסופו לחזור הערף אותיות והוא
 למשט שכא שח שנשמח ואפשר משה של מתנגד הי' ופרעס הקלוש׳ של פני׳
 לטוכ חלוקי׳ שהס הנשמיח כל כלרך רע חלק לקח ופרעה סוג סלק הוא
 משה מחלק עשרה יותר פרעה חלק א׳׳כ ש״ח גי׳ פרעה ומשה ורע

 כחחל׳ חלקי'ורנה מהעפרה פרעה נתמעט קרעה שנלקה מפית וכעשרה
 כי׳ שהחלקי׳ זמן כל והנה מש״ס חלקי' שמ״ה לפרעה הי' המכות ס7קו
 יוס^ קרא לזה כקליפה שיש שכחה לשון נש׳ה נקראי' פרעה קלי«ת3

 שכחה ע״פ ש״ה שגי׳ פרעה מן יוסף שגלולח דהיינו מנשה רנכוד צכנו
 משום פה ככד משה נקרא כט משוס י״ל והגה וגו׳ אלהי׳ נשני כי והעעם
 ממשה יותר חלקי׳ עשרה לו הי׳ ופרעה הפס כנגד כעורף הוא קרעה

p i* ע אותיות ופרעה פה ככל סק׳ שאמר שצו הפס כחוך שהרע פ״ה י״

מסף
ה'  אחקף7 !ומאן f אשכחנ לא בא פ׳ בזוהר וכחוכ כקולו אשמע אשר מי
 נקרא לכך מפני׳צעירף מונך פרעה ע׳׳שונתסלההי׳ בפרעה צנא

 כהינ לס של ראשונה מכה והוא המכות וכשהתחילו פה ככל מדע״ס
 אג״ה והס לבו פנק' שלו שרפנימיו' מרמו התור׳ לכו שח ולא כפיעה

 וזה א׳ חלק ראשוני כמכה ונמסר לחסיר התחילו מש״ש שקיכל תלקי'
 לשון וזה הכית פניתי ואנוכי לשון פרעה ויפן כחיכ לכך פרעה הרגיש

 בפנימי׳ כס שלכו רמז לנו סת ולא להתרוקן שלן החלקי׳ שהתחיל ויפן
 ששם ויפן המטה נס גכי כתיב לא לכך משת שקיכל חלקו נתמעט שלו

•י מחלקיו נתמעט לא עדיין
 ולא כתיב ואח״כ פרעה לב את אקשה וא;י כתיב וארא כפ׳ 1והנ!י

 לכתיב(אני שכיון א״ה בגאון והקשה פרעה אליכ׳ ישמע
 ישמע כשלא סימן שוה שרמז ותי׳ אציב׳ ישמע ולא למינתכ ל״ל אקשה
 פני לראות תוסיף אל פרעה כשאמר היי וכן אחרוני מכה יהי' אז פרעה
ש ככוחת מכח לו לומר משה התחיל  אני כי כאן אמר למה עי״ל ע׳

ל׳ נתיב לא ראשונו' במכות עי״ללמה החזקתי אמר הככלתיוצא ^  ד
ס7ה::י״ללמהעשה רקויחזקלכפר ככ  לא פר־'האיל לב להחזיק ׳

 לפניו גלוי ממרן וךש׳״י מלמעלה הכריחוהו אם בלכר חייב פרעה יהי׳
 מספיק מי׳יזה אין ולכאורה ע״ש שיחקשהלכו טוב כאומות רוח נחת שאין
 יוצא אני הקב״ה שאמר מה על הטעס כתב א״ה לינה לחרן הכל ונ״ל

 אפל' חי חלק כל כי הוא הי־יל והרגשי אמר ולא כמר כל ומת מצרי׳ כתוך
 המחי׳ קלוש ן1גיצ והנא ו חיוי המעמיד לבר לו שיש כרכרת רע הוא

 ונעשה עיני כיי יהיכ כגמר' וא. חיות שוס צו אץ זה שכלתי הרע אוחו
 הצליק והלא הצליק אצל רעה רא-! יהי׳ האין ולכאורה עצמות של גל

 י׳ רא ריא׳ אינו שהצדיק כאמת רק יכורף הוא עץ וסוג עץ מול הוא
 כראוי' רשע כפני יק7הצ נכראיי׳ {עיט שואב מקור כל גי רק רעה

 וממילא השואב כאבן רשע ססיות־שכאל׳ שזאב הוא <החפמ׳ בעץ הלקה
 בק7ונ ממס סלך להמייתו שט הקולש ניצוץ שהלדוח עצמות של גל שה נ׳י

 1נשאך במצרי' ה׳ כשעבר וממילא שמ הפלומה בקדושה הצדיק כראיי׳
 כתיב לכך מחו וממילא שלהם השורש למקור שבמצרי׳ הקלוש' ניצוצי נל

מי כל ומת  - לפח״ס עכ׳ל במצרי׳ ב
 מצרי׳ כתוך מהקב״ה מצא הדק; הארה לביינו יוצא אני וז״ש

 חמת כלא וממילינשארו פהסהחמתשלהק כפנימיו׳שכהם דהיינו
 מפס לאהי׳יכול ממשה מהר חלקי׳ י' לומ׳לבחחל׳כשהי׳לפרע׳ מכל א״כ

 חלרןי׳ פנימיו׳ הוא לב פרעה לב לכך*ויחזק שלו החיות כל ממנו לשאוב
 הסמת שבס ילקס בראייתו ממנו משה שאב זלא מאחו לילך רצו שלא שבו
 שש ממנו לבו• כבלש ראשוני׳ מכו׳ שני אותו הכה כשהקי״ס רק שלו

 מפרעה יותר חלקי׳ למשה יש א״כ משה וקידלם בראייתו פרעה של חלקי׳
 וא״כ הלקה בראייחו פרעה של חלקי' ניצוצי כל להוציא במשה כח זהי׳

 וסופתיס אוחוח להרמת רצה והקניה חיות כלי פרעה נשאר
 י הפנימי חלקיו דהיינו לכו אח הקב״ה חיוק לכך ובענליו כפרעה

 לכך מופתיס להרמת כדי חיים שישאר כלי הנשאריס
 מפרעה חלקיה ששה משה קיכל שככר שסין -מסס אחר
 הקכ^ה חלקי׳וחיוק שנ״א מסה וגני חלקי׳ שמ״ט פרעה גכי נשאר נמצא

 אס חיזק לא הקכ״ה ״כ6 מ״ל מסס אותם ישאוב שלא לכיקרעה איז
 ישלת לא וממילא שיהי׳לוחיזת אותו חיזק רק ישלח שלא פרעה לי

 לי למה ה“ א הגאון שבקשה ראשול קושיא גס הקושי׳ כל נסתלקו א״כ
 לו יהן סכקנ״ה היינו אקשה לואני אחר ענץ שהוא לגאמת ישמע וצא

• הראשוג׳ כלפהו ישפע וצא אמר והלר מסה אותס ישאוב שלא חיות

ד  של מיצוציס דהיינו שאול משמע כמו אסיפ* ל' ישמע ולא קי׳ עו
 הקנ>ש ני שלו הלקה בראי' בראייתו משה אל יאספו לא פרעה

: מופחי' רמס לממן לכו אח יחזק
 רמז ג׳ גי' גא הטורי׳ בעל :כתב פרעה אל בא הכחוב שמרמו וזף,

 ונ״ל ולכאיר׳מההזרסלמכזה ישלחע״ש ממס ג׳ עול לו
 פרפה אל מקה ינא אזי מכות ג׳ גמר שאחר למשה הורה שהקנ״ה
 כל וקבל בביתו כמלך ינא שמשה והענץ נמלרש כמיש שלו כסרקלין

שאמך פרמס פני משה ירא׳ לא ואז המכו׳ כלות אחר פרעה של חלקיו
 כמה ממנו הוציא ככר שמשה זאת הכין פרעה כי פני ראות תוסיף לא

חיסף לול אמר לכך המכו׳ כלות אחר נראיי' אוחו להמית ויכול חלקי׳
אמר הזאת במס רק בראיי' אוהו לענוש שלא דייקא פני פני לאח

הקניה '



גנזי
 לכז אח ן5לחז 7נכ( לרך שהוא לנו את הככלתי אני ני למשס הקנ״ה

 צריך הקלה מה מפני הל ואמר מופתי רבות למען להחיות עיוכל
 יותר כמשל תלקי׳ שני שיש מפני והוא אוחותי שתי למען תו א להחזיק
 צגאוכ יכול שמשה מפני עצמו להר-זיק פרעה שוב יסל איט א״כ מפרעה

 נעל כמ״ש שחי ל' שתי אוחותי שחי להחזיקו הקכ״ה צריך לכן מיותר
 שהנס בקרכו אלה הכי ואמר ע״ש מ"נ חורך מס' ב' על שמרמז הסוד

 לומר אפשר וא״כ אצה״ים של 6י״ מלאותמת יגיק' צו הי' שפרעה אי׳
ה אצ״ס מאוחיות יונק היי פרעהכנ״ל שלהתזקאת “* : ל

 רנות למען כלי אותו' המזק שהקלה זה א״צ כקדכוי אלה ש וזי׳
לפרעה גמל הקכ״הכח סנק גלול זהיהואשאזק אייל’מיפתי

 לשון התעצלתי שפיר סייך א״נ לו הזאילרע וצאמת לסוכתו סיכות והז׳
 שאחר פרסה תשאר לא לפרעה טרע״ס .זז״ש :ע״ש־ כפרש״י שחנק

 על שאמרו ס״ד פרסה פרעה נשארמחשבק מפרעה כחי׳י ׳ הי שנלקחו
 מהקציפן' הקלוש׳ הניצוצית שכשיוצאי' לו לרע ®7שילעכאp עסזק

: סמעסלהם שהס פרסה וזהז שלס׳ חיות עמהש לוקחי׳
}וארא לפרשה ש>יך (

ש ר ד  ראף׳הי״׳ישר^ללצקד עמך וכין ממי כין פזות ושמתי כגי
 נתיב אמאי ייל נמצד׳^כו' הקצ^ה'פליעי׳ ונחן מ כמכה

 האלה המכות כמלרש שס לאי׳ י״ל קולס ולא עחכ מכת3 פלות ושמחי
ם ק הי' המנמז שאלי אהלץ עיי היו ̂לצ״ך מי  משה על הנינו והס האדו

 שהס מ:ך אריה כלל , :כתוכו למצרי שנסמן וסול לתוכו שנשלך גיאור
 ע״ו היי מ״נ לכך עחכ *•וכאק■ כשמי' ששצע ע״ימשה הי׳ מהאדר

שחקפ״ינוצס•  ‘והשרשל ומצינוסהיוקסרונעלישראצביס הנך׳ה־
 על אחישלאל להסביע הים ורצה אלועאלו נשתנו מה אמר מצדי

 לאהרן נמסרו סכצר ראשוני׳' מכו' כב׳ א״כ •' 5ישרא של זכות שגתגיר
 הקכ״ס אמר פמר ישראל' מולקסרנעל הי* לא א״כ המכות שיעש׳
 רנ1המקכ יכול הי' א׳׳נ כעצמו פ/הקכ״ה־ שימי <חב אכל לאהרן ומסר
צריו לקיהי׳ הקכ״ס כליאת •הש לשניה' מאלו אלו שתנו פה לפעון

י כמנסזזכמצרייכנ״ל לפלות לישראל הק:״ה ־
ך ל ש ה  מטותס' את אהק פצוה־ ויכלע וגו׳ פ״עה״ויסי׳לת לפני ו

 כמו הי׳ רק מעזכה א:דן מפה ש^^סי׳ כמלרש׳ אי׳
ק תניד נקרא שפרעה למשה הקי״ה רמז וזה י • פכלע מקולס ד  כחזך ה
 והיי שחסאו ראשונו׳ הלורוח של הקלושו׳ ניציצי בלע לי׳ יפרעה יאוריו

 כמר לניצוצי המגיע השנע מן יהנק פלא לפרעה יהי׳ ר נ הבליע' כמקלם
 כאין,סתנין הס״ל בספר אי" וק לאהי׳לומזסמתשלר שקולסהבליע׳
:כלישצאיהנלהקליפן׳ מהיותן יותר לרניציצית שפע

 שיהי' כמו כנ״ל פרעה היא תנין לתנין פרעסויהי לפני ‘דשלך וו״ש*
V מכליעחו יתעבה שלא למסר  P לפרעהשהואתנץ 

 ע״כ ז בצע(יקיאנו חיל הניצוצימכסול יפציע כי סכליעחו יהנה
בא פחסת

ש  ונמל אק הה׳ילכזכל פרעם אל כא משה אל ויאמרה״ ב;זרר
אכיגמוסהגרליאי! שאל משניהם אוילכג? וכעס החול

 הבנאי יוסף אבא אצל לולך אמרו כ׳ תתלה נכראס האיך הארץ רז״ל
 המיס על וןרק הכטל כסא עתסס עפר הקכי׳ס נסל לו אמר צו ושאל

פי ונעשה  אמר וגד ונכעו׳ הרי׳ נעשה נ?;פד קסגי'שהי׳ וצרות׳ ע
לן וחאק אלם כני כעיני היא יקרה הקנ*ה  ,ואינו לפני היא יגיעה ^
לפני סהעיס כמי.שהוא יגע אני ובמה יגע ולא עיף לא שג׳ ירעה

 אוילככלמפגי?}׳ וכעס הוי גלנדכ׳ ס׳ היגעתס כל״א כסלי׳ נער♦״
״י. עכ״ל

ה  כתיב הנה * זו הפרשה על הפי כזה מהמלטלימהמלרש הנ
 גס ^מיגממנו. לא1 מלפניו אמר מלפניו שיראו עשה והאלהי״

 אגולת ולקסתס פשוק על אי׳ וכסמיוך יצר או נרא אמר וצא עשה אמר
כראשי׳ ימי כוי ̂;קכ״ה שכרא מה כל למענהו ל׳ פעל כל הה״ל אזוב

 לכד״ דש להקי״ה סין - מק והכל רצונו כהם לעשו׳ לככולו אלא כרא לא
 לאינו לאלם נראה האזוב מצות כהס לעשות הקי׳׳ה וצוה שפלי׳ שהס
 מצרי׳ אלוט׳.וניציאת ופרה מצורע כמשרת אלהי׳ צפני גלול וכוחו נלוס

 ניסיס קפנלעושה ונלכד׳ הקלה לפני הה סויס יגלול סקסן ללמלך
 שהיו ע״י הי' מצרי׳ גאולת עיקר הנה ״• ע*ש יאראל אח גא( אזוב ועיי

 שפלי׳ והם הוא^ א!ונ הסבילת 1רמן הי' ועי! בעילה' ונבזים ספלים
מרוסקי' שהיו שע״י העמי׳ מכל סגולה צי והיתס הקלה אמר פאמב

'״כו יוסף בא
 חלוותא ?ןלה קמא כז אימא ט״ו כזוהר נס מעריוח פחשי׳ היו מנאוה
 ל-מא אמר לצעילא כגיזנא לאשת:ללא ובניהם שבסין לתריסר סגיאה

 עכל מס בכולהועלמק נימין5וישתאי״ עמעין בשאר ימערכין ח״ו
 נימוסילן <מבק קלל קשי למצרי׳געם ננחתי 7ע לכולהו טלטל קנ״ס
 נוקכי׳ בהון געלין ל־ברין עכלין להק ועשינו בהן צאתחתגא להון וממין
ה ע״ע כשר זרע ישראל נשארו ועי״ז כהין געצץ מז א'נ  שפלי׳ שהין -נ

 שהוא לפשח אזוב יעדשלקחו לגאול׳:ז: וזנו גלורס־מעריות וענויס־היו
 הננראי מכל שפל, iftcp לאזוב זהשוהיאותו המזלות והואראש סלה

של ועל .^אשרבלבנין הארז מן העצים על שלקה וילבר כמ״שי  ^זובא
 שיגאל בשוחי׳' שלהם.היו ענוות מרוב מאמיני' ישראל היו לצך כקיר

 ההץ£וך אמר: לכך ענוות תופיע־הנא.ענין עני כמ״ש־עס אותה׳הקב״ה
 ענוות כגאולסבזכות יהי׳ (קלעחיד לגאוה הוא תשפיל רמים ועיניס
 והשארתי תוסיפילגוכהה גאמתךולא מקרבךעליזי אסיד אז צפגייכי כמ״ס

 לגאו:קזכ׳ סיפוך שהוא עצוות א1ה ל7ו עני וזהו ה׳ וחסדכשם הל עני בך
 וכסחון^״ל יסקרגו מגאוה רסוקי׳ ישראל שיפיו ומה נתחלה

ך7 מוהר מ״ש בארזילפי ברכהושוגע בא ומזה ע פ פ  עב5ויהי] כי מה ג
 עאמיניללכך שלמ^היו לה'iלקJלגבי‘ לקרבא ה’יליע י4י;נ הוי נארן־ללא

 סחי^זפבארע^יזלנגול״ עישי״ אמונה כארץזא״כמקוסךי רעב ה;׳
 ^אגילה הואגמחכי כגאוה׳ התחלת הבלות אריכת ונס.גורס

ס וכמ״שואכלוומת־ סחעניגי׳ אתרי לרליפח ושתי׳ ^ג ל ^י ^  ע־
̂ש; לבו נהרומ' האכיל״• ריבוי כי.ע״י ושכחוני ם לב י*חללי5ש ונ* ^ צ  מ

^ לב,מל^ חללי שני עושה שהצזיק בזוהר נמ?׳ש ח  ממלא פסזסא אגל יי
 ׳וג»אצןנישעזנקלזאו7־אח3לכיל שני'חללי צזיקנקרא נכי לכך אוהס־זס

 ■ בא סאזה רשעוטזןפכא־לכלל ויין יק7צ מן ששניה׳׳שווי׳ אחז צב .שניהם
 ח מחא מהו לו שסוב חבירו כנגז מאילפיתיו על שהסעס כעכו לכלל

 ׳ זאי׳כ אחד׳ אלהי׳ -ופנהאל ושבע״ השן ואכל ל לכך’ אמונה־ מחוסר
̂ו התחלת  ■ החכריחלנא עייהעיקר מחמת שירא אלהיי ממלת היראישב

 ב״ה הול פס ה׳ ליראת והוא יחל דרא׳ אהל שהוא׳ הדוממת יראת אל
 וממילא ככל Tr ומשגיח ששולס כ״נומורה ‘הוי ששם הרוממח ירא״ שהוא

 ישארהאז׳ ולא בו לבטוח׳רק שאין הבטחון V7W מחמת אהבי לילי כא
:■ טראחעזנשולפימ״׳שבזוהר

 העיקר אלהי׳ מחצות הבא הירא׳ בחי׳ הוא עשה והאלהי׳ וזש׳ידד
׳ סלפני^אלהז יןליון התממה,שהוא ליראת דהיינו מלפניו הוא

 אמר לכך ואהב׳ הרוממת יראת שס נ״ה הד׳ שס בחי׳ שהוא מלפניו וז׳׳ש
 ׳ ירא צריך ושר והקליפות היצה׳׳ר הוא׳מדור העמי׳ בעול׳ סשס עשה
 שה כ׳ פעליה׳ בפסורךכל אבל יצס״ר חפרוגי אחר וימשיך יתפתה עלא
 ולהלל לשנת צריך הריממת דרא' אהי׳ למלריגית לבא זו לנתי׳ א״כ ,הוי'

 כבויך משק ומקוס בירך מעון אהבתי ל״ כמיש אהל כבסי׳ .לקי״ה
 בשבחו' להרבו׳ ענין זה רק כבודך ומ^נן מהך אהב׳ נא מאי ולענין

 לשפוד רק א5י משא״<*ראתן?מי:: . מקוסירנה ששם לקלה יוהולאח
 שבר׳ מה שכל ללמלך עו׳ פעל־ל׳ כל המדרש אמר לכך■ יעטר לבל הל״מ1

 יכו׳ אוחו מקלסין דוהכל להבוזו אלא כרא לא בראשי' יעי בששת הקב״ה
 כארז שנחגא׳ משוה אעב:בא7תז״צ/ פי׳ ומ׳7,א’פל וגלי מצורע גבי נהגה
 ג״סארז בא לא וגס פסח גבי באיזוב יס מ״ט קשה זוב כאי עצמו ישפיל

 משם יתגאו שלא רק שפלי׳ שהי׳ כארז נתגאו לא באמת בפסח כאן רק
 מכקזף המלרש כמ״ש האבות מלח אל שיגיעו בענוות תישארו ואילך
*׳וגו המ^ןוף אל חם ׳י והג וז״ש קב ויע יצחק הס_אבךה' מזוזות ושחי . 
ש  האיזוב מאי'׳בא לענין לסלרש ק׳ הי׳ איזוב אגולח זצקסחס המלרש ז̂ז
pS הס׳ל אמר b וצוה שפלי׳ונבזי׳ שהס לנרי׳ יש ל׳למענהו פעל 

 נחו שפלי' הס האל׳. בני אף־שבעיני גלולו״ מצווה נהם הקי״ה.לעפות
 אחכם אעשה אני אמר שהקב׳׳ה הנולרש אמר האלהיז־וגס לפני גלול

 העמי׳ מכל סבול׳ והיית׳לי ונבזי'ענא/ שאתסשפצי; לעצמי-אעפ״י אגולה
 ונבזי' שפלי׳ סיו שכבר ארז בלא «זוכ6 ליקח סקב׳צה שצוה זז.הסעס א״נ
 פצמל שיסירבעזט אף להם הורה ■ס הקב פאדדק עצמם עושי״ היו ולא

 גםראזיה׳ לעצמו אותם אוחסוקירב גידל הקב״ה אפ״ס מצמ׳שפליס ובעיני
 rllfitf רק האלהי* לפני ׳ גלול ונחו סברתת* בעוני שפל שמא מאיזוב

 הכ׳ לפניולסדאמר שמיס׳סם ונלול שקטן הקב״ה לקני גזלות שאה להם
מזה:יאי״ישק^ן א״כ צכלימזלוא וא־יאש5סף^3 אשר בלם ופבלח׳

 כתב המזוזות שחי ואל המשקיף אל והנעחס סכ׳ ואמר הם שוגים וגלול
ומשקיפין לפתחו משכימין שהכל י״מ ופי׳ אברהם הוא עשק׳ף נטלרש

עליו



י ן באע
 ח(|(יעגןי3זנוח<3 לה»זזת6ן • 1<5ע

ס ^ מ  iS המפמיז נל אנרהסמי ^העפיז«ת י?שק כי ה
 את פלה אכר יפאב כיח ע. ר אמר כה עליו יאמר דעחל חי ריא דאילו

א^כתהירמפהאפישראללנאלמלריגתהאבות• האח אכרהסמכמן
האב:ת למעשה לנא יגיעה להה שיהי׳ ינמנה ל;»ן ורש(:נעחס

• כמשסז-ל.לעולחיראהסאלס
 -הם (צוה כאמוג ישראל שיתחזגן רצה שהקב״ה נ״י צרגאון אמר ורמגיל
 כמ^שנחיושלמצחוח מיתה פי׳ שלם אע״ג הפחח על ם7 לרשום
ה היוכומתי׳ אפיה האנשי׳ קי׳ הלם אח וראית זז׳ש י אופס פיגאל נ
מן רעיה משה והנה עכ׳יל הא«ןנ׳ נמות עליכם ^!סחתי ליפיאל י

. P1? המר גלרפס כימי זה הכסחון פיהי״להסלזכרזן
ש הנה,מדו'|מפ.חת מקר על ליפו מפתת איש תצאו לא ואפס וז״

 m שהוא הפתח מזכרון יצאו שלא אלא מכיחו אמר ולא
 שהוא נו^ר על יהי' וזה .כנ״ל כפתח שנרמז זכופלאכות' ונס סמזל'

 משה ויארא המשךלפסוא וכן ג א(ר ^האגזרע:ש־ננןראמנ|י5ל|או
̂׳יש משכו וגן״ ̂וכן  ז ע שהוא סלה הוא צאן לכם ועפו וכמלרש כזוהר מע

 אלהיהן הוא הפפח ושחסו יליב׳ תחת אוחי 2ח^ןז:^םפחכנא רי׳5על*ע
 ונרמז מצרים סל ! ע הטלד שהוא הפסח עחסז ההוא וכזמן *

 ו??ע היצה״ר שישחוטהלן־נ״האח שליאי גאולי :לג^ז*^אחחךסהוא
 • ״’הכפוי שוחט דקי״ה לפסח סוחטיו יעיאל כמצרי'1א-אנ5לצ

>̂  הרס- שיחליפו לפחיד דיז לל סכת ‘ארנן ישראל הקלישו ’רי‘*גמצei,ן
ה ויהי׳ כסלי* לכרי יינרו ולא וצפפל׳ למול אעפיהם  להי^נו ס״ח ל

 ס״ח כצי׳ חייס ותיימי׳ חיים לכרי שה^שילכרו ופפלז פזהםזלכח/״ח01
ת יקכ״ה ̂>ונר־’ כסלי־ לכריי -מלכרי׳ כשישראל אוכל ■ פעסא וזהו ע  יג

 זן(עי לייס ל איה נ לי חס אומר הגלותזהאלה ומאריך בלכריכס אופי
 כה^כר׳ קנוממצייס לטבול ל׳ בנאמר כישע׳ ממהייאותס שנמגול צעז

 יהי* לפעיל אנל כלמן להם אין לכך לנג־ן}'.כהעכל ל ועכר פגאער
. כעמילהז קאופן

 לחצצכסלכן < יחכה לכן הפסול! ואמר אל יקום ני אעשה מה 1וון׳*מ
 ע״ל והוא כסלים לכד׳ סח שפה מה הפסח ושחטו נאמר

 חולין שיחס ששח רמזטמקו׳ והוא מטהו מסנןו״־שפח ושחט כחולין סאמח
יהי חולין שיחח ר״ת ;•ח 5 הכיח אח וחטא כמ״ס זפוהו לשלן מטהו

* וחפלה הואלת חיים גי׳ ס״ח
^מחרתס  זה א״ע יאגולו נשאלות יהיו כשישראל הוא איזוג אמלס ו
איז צרים הה אשר כללך־השפלי' זה עס ..  זע^ו ̂ יתחכח נ

^ נלכרי עהפו אשר אח לתקן וככלי הקג*ה לפני כחפל׳ אגולי' ויהיו ט  נ
עע איכה כמגילת אמרו - כסס אשר כלס וטכלת׳  לע פ שסמן י

 נלנרי מאול ופגמו ניה כפ ראו שלא מה כפיהם שאסרו מפני !ללגהעק
לם לשפוך שקל כעלות גרמו אשר מהחטא שיטכלו וטהלח׳ ת״ש פיהם

, • גנ|י
 על רמז וזהו q ס וזהו לפי הס׳ ן 06ל שגרמו כסיה אשר כלם חיייבן

כ ט ש- החורכן אח לפסח פיחקט ׳ Kיאנלוי ומרורים מצות

i\ י“’® /צ5 יעי׳וולנעפס f?!
 הטה .ה. »חל«. צ1נא‘ רמז סלן:?( גל תימת שני של המצל עם אל

 נשם נןלשמלו8«״שג א»*נ(עילאיס«יםנרתקט־ט פעמי׳־גם
 «• I נ.א ף המשק ל א <ס !6ה &טפית י«ת 1אל ליעי׳ פםישל(א9

pp!'; ()מהנפשיןהנלז’1א(<נ5(אתםלא 
אוסם 1מעגרההעלמאאנללעשילייז0רי5ד׳ל;גון>א<<ט ועבד

ל «עומ«  תעא תנא אם רית הל־ם א׳ת ל«ה(ראה ורמז • «'
 לעל מימי י®’י י ל 0נא( לי cp 5׳ נ; ליי! <8עו ר״ת <לל טשימגו דד

 טלא לה חללי «•««.א שאדם לה מ&נהדא הא שהנאום פזם המצא מיל
 (לאנחה ק'למהניהכנדמיסאלמ הצס ! פרינחאנילהושחי' דם

ףהר ש <ט לה מהנדזח צא לה pi-nt לג( מולם הגי לק לנו את הסוחמי
י פרעהשהלה לה ננד י A ® י®"® י ” ! . ’■ . ? I '  L״<*

' ®*יייי נ' מ® *ל ו#זי® i.■’*®’®יי* י
 .»אהן(ט( נזנד תה( אנן הלנ נעשה (שמיי עאהיל' שנחלנה הנד עעיי

jpjj חימר לו ואין ןאאסיעוד
• אינ*מחמנייחד8 ־והואנחפצהמזל -עסהניאדם

 סידלאימד שה (סי׳מסשרנייגחולהיםוהגןשואהדדילע® וז׳צוה
פחמגו לצמא שהם צחולהים אאםם נאעח תללק01^א

אסף
רה(אל' פר0ה-׳מ1חימרא)1נאי תהו נממנ((אשרונינמפ5־א:

 יספר: ולא יטד לא אז פירוד נהם שאין ניוכר שהה נזטן סיינו אשר אמר
שה <עי*וןננד. נננד דם רימי ע♦ אנן 13* ננעשה אבן גונז ה׳

 רש1ונ לספל' גנם 1לנ ונפלה(ינשאםשנעשה המולנענץ
 לדי(' שסצפו חול נטו אדם טנני נפרדי' ח1להי הנאוה וטבע ננאוה

 דהיינזהמס משניה' הנד יל1א כעס וזהי נעם נפרד׳ןעי׳זנאצידי
ס1פ» נמלנ ע׳י (לרך ומגאוס האכיל׳ סרנוי אנן לב כוא ׳oi:5B גא
איז ?איו אונילמם ששאל הניא־מה לנד עמו אם ה א דאי׳ מחלז ננו

 קינה(הפנין ילין לפ«ס שרן טפני שמ^איז נקרא למה במדרש
 כ ע קונם רצין שרצים־לפשוח אדם נדי הה אופ שני1י רעפל מטס מא

 מדות נהם 1ני'כי1ר(ח;יאש1שה< קשהלהשואצ- י.י׳ ,א׳׳ג נתראארן
 הי״נ«סי׳ שנאו ופד ם0פי:»צ נח(טנח ופד־ האלימאדס רפוס
 ק!ד.®יו החלה מדייק להל צדיקי׳ נהם אין אס און י\־ננראש האין
 והאיר ;דרע טספרא 1?• ת(לזות;3 טחתל׳ שדוחת פנר אל1הש1 צדיתי׳
 הנשטו; אלא ®נר נמוש?! לא נאמת אגל קונס רצון 1יעש שלא ־;נרא(

 היוקדודיגחלי טאיודנט״שהארי׳זלשנלהנשטופהראשומ׳ ׳1קדו: 1הי
•< פלגה'היצש״ר נתגבר אסייב .לק

 חלוני שדם הוראה שושו זו1טחחת^אנ? הקנ'ה<עשר נטל יש’(:
 לשני נקנעי׳ שהה . עפר ונקרא מאוד קדושי' ג׳לוהש סמפ

 הש«ל פיהו ידפ שאאע״ס כמו הקושיה נגד פרכסיהשפל ויודפי׳ החני:
 רפד יל• J כמ-ש תסד הוא המים המי־ על וזיק אקר1 עפה אנכי 'ואטר
אחר לנטיח הרני צנך הגדול ונתפמ ל׳1נפ ®ב כל נרא פהקכיה יננה

יקפעסצדיקי׳הי( *י5צ’'תא«תהפוצ׳גפמ;אכיל׳ונחננרעלים'ם
שון  ; - נצייר נגקי״ס גדזל דניקוש להם והי׳ 1פן*ה טהאוות ^

 לכךנקרחצרויו י?|?:׳7הצ גשמותו המה כעשר שלי׳ טט׳6ארורות זז״ש
 ממעם !גם האחד שנדנק נמו יתד מתחנרי' המה צדקות שמרוה

 שנקרא גדולי׳ ;רסרלדיקי׳ וינבפוס הרי׳ ונפשו התיי' נצריר דגקי׳ ®ם.
 גנפום שנקרא אפיות הם וגנעוס הרי׳ שנקרא אמת כפו הלי׳

j«מדלג הריה משתיזל i יודנז לניעו׳ על -זפקהז אנות נזכית הדיי׳ 
 נתקלקל( אח׳כ רק ש1ירמממוח,קדוש עול׳ ס1נריא נשתלח א*כ אמי(א
 וננין יאנרה׳ ופכר ושם וטקופלת נח כ« הצדיקי׳ נוכיח הפול׳ פמד
ה נרא דכד פ״ו נזוהר 'כ'כ  ל א ולהכא להנא מתמוטט פצעא,ה« קי׳

 דליח למיקס יטלנא לא רבשיע איל דאתמיטט לן מאי לעלטא הקניה
 וני׳ אברה׳ דאי® חד צדיק לן ,זמץ אנא קניה איל צדק ®א יטודא ני׳

*• פ׳ש עלמא מתקייטא
שאודסן דהיינו לפני הוא יניפה כאלו צניאדהחאין אטררקניה וז״ש

 שנאמר יגיעה נעול׳(אינו מבי ה)איל(יצס״ר יעיל׳ צדיקי'
 יגע אני נמה בידי ימ(:ט לא ׳ni• 0 לשע ליפה נמשיה יגט לא1 יע» צא

 נחח- •הנה ת1קש נ_:עבירוס נגד ששקל צן'ר ליד נסליס-שמניא נדברי׳
לפני! הבנאי ייסף אצל שילך לו אנ(ח1 לחמים ינרדי' אנגימיס פאל
כפינהי.׳ שמים(און ת1נריא הנין א׳ להל ל וני לנ׳ל השמות פרט מאי

לבנד ניכר 1(אינלטווששחיןפרב- שלו הנההנרדימלאןה שלן טלאנה
ני' אינן והשתי המרב רק  סנההש®^( - נמשסיזצנכמספקומגס ני

 כצדקי׳ הם יהרסו[ מסית נט׳שגי העולם ®שחח שנהם לצדקי׳
ג ה* ישעי׳ נקרא והערב  נ ה פם לאמד בלולב צוה והקנים רב פי

 -רשעג רמו פהס ערמת עס לצליקי׳ רזטזיס שהס הלם אתרוג *צולב
 הוא הסכע אס רק אצו על אלו וינפח ס ן5צלי 0ע רשעי' שיתעדנו כלי

 כמומצאנמ כעולם את יסוכרשהקניסנרא7ערנצנל(ינרזרגר3'פ
 יש האיך כ א הצליקי ניכר ולא רשעי* וכס הערב רק לנר א״כ יגרלי
 ועיקר רשעי' רק הצליקי׳ מכירק הקצגפוס כעולם{פגי קיום
 יו־סף סילך לו אמת לכך כעולם עכר אות כצליקים שיהיו לריר

 הצליקץ .וגיכריס , צמוסכנאי העול׳ נרא ־שהקנ״ס אמר והוא המאי
 פ* פינה&מפצדןכלהחימהןלכךישקמסכעולס פהסגעשיסראש

 הרי ופי הערוב אסר הולך ככל לכן וער: צנוע ששתי יגל מגעי׳פייא
* ניכר הערנ ככגלים ־

 המשקוף ואח׳׳כ המזוזיח שחי הקלים הקכ״ה מקשה יוס̂ן יל כספר הגה
 מ״ל פי׳כמלרש לפי רק למזוזות המשקוף הקלים ע״ה רכיצו ומשה

 ה^שיא מחירן ויפקנ יצחק וגל כס המזוזות ושתי אפרהס נגל ממשקוף
לומר וסחחי- לישראל איות ונוח שיזמר הנטיח יהקכ׳״ה מצינו זן

שיעקב חז״ל ופי׳ אנרהס ואמ״נ יצחק ואס^נ יעקכ כריתי את וזכרתי
0(אכלה1



בא גנזי
נוס פמו נרסס15 הר> עמו 1וד5י הרי צאו ואס כלאי צכל
 וספ להם סיזכור ו>ענןנ יצחק הטיזולושהס כשני הקע״סוהסמיל 1רמ

 יצחקעמרואםצאוהדעמואנרס״ כלאיואסלאוסרי לכל פיעקה אנוח
̂שאמר הו11  אנוגן וסת כשהזהיר מפה אנל שחייסמזוווח אחר המשק̂ו

 שהםיצחת זאח^כאצשסיהטזוזמז המשקוףפחלס סחחילמאברה'
 2̂א״כג״כרמולישר פכלץ ליצחפולישראל לאברה" זכור כמ״ש ויעקב

 לזרור שבחש כסלר המזוזות שתי אל ואח״כ חחל׳ המשקיף אג והוגעחס
 שיסחיצ אותם הבטיח הקב״ה א״כ כנ״ל מאניה^ והחחיל אבות ונות

̂ליל הקמןכלי שמא מיפקש למ:יר  5אנ יותר כיסי כשהם אכוס זכות צה
 1מתחילומהראשקשסוא אכות צהם^וססשיזכור כשמכקשי׳מהקצ״ה יש׳לן'

5א והנפסם אאמד נמס מפס רמולה^ וזה מרע״ס סהז<»ר כמו אפיס׳'
סממקוףואלפהיסמזזזו'״י

■ י • -

עזלח3 דעזז3#
^ סרמס ששלח מפני הוא צער לשון ויהי הנה נשלח ויה* ה ת  א

 נמס ולא מ״ש הרעות פל יצאו ומהם רה ערב הנקרא הוא
 כשעת לו אומר מהאכיה שאי״ כמו חס נחח לו היי לא והש״י אצהל

לכ״פ כמנחוס אי״ והנה עמי ולא עמד שחט כי. רל לן לעגל עשיית
 הרוצה כל מלמטה פתוח שס' פרש״י פאכפלר' פסוח נ׳יס ערא סעוצי
 שיצא נהןי וציעיל ליפול כסשוב״ הלר לאי סציאכרעי׳ ומ^ש ת(א לצאא
ה פחחיי א פוחסין ״ לטהר א3כ מפס ממ«  לנו מרמז מהו ע״כ מינ

ת כולם פהס הסו^עצהישעל ע  רישיכעסא רנכמ״מנזוהרלאינק מ
 שנכראלה כריא׳עזלם מתכלית הנהפסיוצאי״ זעיצרקל^אל.

א שהקל־זש״ המנלוח שפיפהוא ׳0 פרע פרעה ענק והוא מסנלאס  מ
̂ש מכפנל  הקלוע״'׳ גלר פורצי״ הס והסע״א פנימה מלך מ ככולה כל כמ

• שבחורי ל״ת הם הקלוש״ יוצאי׳מגלר ונרפעל
 הרשע*״ הס הפס את ששולח הס׳א הוא פרעה נשלח .ויהי וז״ע\

 למסהוזהורמוד שמטלה ״bo מפתח ויוצאי' רב שיאאיימערב
 למעל' קכן פסח להם ופותח ־ פליה^ מרחה ניפמל והקכ״ה ל! פרע

 הנ״ל כגמ׳ כלאי׳ מצסא מססייעא לא שלממה כשער ל3כתשול.א ולחזיר
 לצל שחטא זה מצל עצמו לסרשיק שציין הרמנ״ס כפם סהרפ׳א זמי׳
 אלהיי נחס ולא פ״ פ אמר לכו פ^ש מיצ^ר עצמו ולהרחיק אמר, פתח
 ולא מלמט״ הגמל פסח שהוא מפולמ לשק הוא פלשתי♦ פלפמי׳ איז לרך

 נספול לסייע אלהי״ נחס לא לכן פכא.לטהר אף מלחא מסחייעא
ל פלשתי♦ שלקרא שלמטה הכמת לרך  שכללן לסיינו הוא קרוב כי ̂נ

״י לחטא קרוב הוא שלמטה פסח
ש מקול♦ אותו שפתה טיצה״ל סל מצחמי ינחם.הע^ניאוסי פן וז׳׳

 ויסב לכך ׳ מאולכשתחזהיצא לחטוא סיפוב מצריימה ושנו
̂׳ סהקיפןציעול אלהייאפהעם  אותן מסייע שסקכ״ה כפחמפצמעל
> ז אסר מצל פתח לו פפוחסין לסיוט לו פואס^ מ^ש

,V 'tl אסהסחוזרי״כתשוכס אחהעסליךהממר דסנאלסי״ 
 סוף ים הפקר פמלכל־ עצמו להמס הכנעה הוא סתגונ״ ועקר

 לשנס ההתוב בא ועתה כשסע bo לכר סיף הנקרא לגלול׳ הירא׳ הוא
 ישראל נני שהיו לסייס ממרזין פרשיי ישראל נצי פל/ וממושי״ ישראל אס
 סיצונה״כמ״שויאמןסעם1̂ טצרי״ עול נאמנ' ממיזק קלוש פס

כנפי* פיה*ו !יפ^אל נצי פקל כי מיאומטת קול® פס עפי״ שהיו נע«ל .
/ < יפראצלעתמ^ט .

 תוסיפו לא מצרי״ את ראיתם אסן גו״ תיראו אל העם אל מסה ויאמר
 מפהמהחצעק אל ה״ ויאמר וגו״ לנס לתם יגו״ס♦ לראות׳

 ויחרישו ל!שראצ וציוה נלל צמא לא מפה אלמה קשה לנאור״ הנם אלי
 ואתסאומרי♦ ניס יליטוכע^ מעשי מאמר פל ה מל״׳ א̂י שהנס רק

 ננטמק האלסשיתזק על ומיילהע״קר רפעי׳רצה צאכול כתיג הא שידה
 W המתיט ולמה נס יעשה פהקב׳״ס שילעו המלאר״ על כ״ש וא״כ
הים שססירס נמלרש אי״ שק קול ולא ניס טכיע״מצרי* אחר סירה

 לישראל ג״נ אמר משה וא״פ קול״יקראצע״ס לאומרו העלאסי לצו
 נל״נתמי• תמרישק ואתם לנס לתם ‘0 לכם אומר אני מוסר בתוכחת

שירהזל׳פפייססצסלגוללהניסזן^יאמר אסםאומרי♦ אין וצמה

כט ייטי* .
 לבר לכך הפנאי אין שירה שישראל׳אזמרי' רוצה אחה מה למפה ה ^
 ליס נסיעתן למהר צריכין היו צ“וא מקטרנו סי' הלין סמלת ויסעו אלי׳

 תצעק.אצי מה אמר ושפיר סמקטיג אח ושיתקו לים נקפיצתן סשס וקלשו
̂ש : שירה יאמרו שישראל שר

 פדעההי׳אחר רליפת הצהעיקר אמרזיהינשלתאתיהעוה כאופן
b ומשה ישראל עה זיצאו שנתגיירו רב ערב 'p אותס 

 גרש׳יו ע״ש עמך שחת־ רלכי הקב״ה *כמ״ש
 מקטני שהיו הם פןינחסהעס העם פרעהאת בפלס כאן וז׳״שי

 שהיו המם בסכ׳ת היו העה־שהכל את אלהיי 3דם צק אמנה
 לקרל נ*כ הקניה רצה אותם קינלומשס וככר הואיל רנן אמנה מקטני

 ותרגו׳מזורזןשהעיל ישראל ״׳וסטשי״׳עלןנצי נאמוצה (להנוזיקאות׳
 מארן חזקה אמוצה כמעלת ועלו ‘נאמול זריזי״ שהיו ישראל על הל

 העם ויאק הכתוב כמיש נאמוגו עלז כמצרי׳ שעכיק 13היי7 מצרי*
 האמינו אפ״ס והמצות נמלרינתהעס׳שלאקצצרעלייןסתור״ היו סעליין

את 7פק •י  בקיום ־ ^ראל כני ריגח7ירכמ0כפיiראל'לה»נpנני ד'
• י ומילה מצומפשלו

 פניו היפך שפרעה להיינו העם■ אל וענליו פרעה לנב דהפן וז״ען
 ט,סלמנו וז״ש :־ישראל עי עם שהתחברו רב ערב הם העס אצ

 בעכולת״ עעם שהיו רב ערב הם מעבלינו ישראל עם להיינו ישראל אח
 כימשס ואמלהכ^יויאמרמשהאלסענזאלתיראו *5צאלהוחשלהן
 שצאיויאול^לאלהועם כרי׳7י״מחזיקאוחסכ0שקכלם

ט צ תי ה ל״" ישועת את וראו ר ש ע  ולכאורה המם לכס ^י
מצרי״ וביציאת ןב״הכיי־מכות5קפה־הא<מסיפועותעפסה

ר הלא אכל היום אמר ואנאי צ  רנ צסערנ זה' שאסר מרנו אשר ^
 רכינו מפה שהאריך וכזה בים היום רק להם ישועה ראו לא פעליק
 הלכרי׳י׳שלנר המה אלי עהחצעק למסה הקכ׳ה אמר העה אל צלבר

 באותה ישראל על קסרוג ’שהי ויסעווכמ״ס ישראל בני אל לבר העם אל
 שהם ויטעו ישראל בני אל לבר לכך לישראל עיקר עושה זהקכ״ה פפה
 והקנ״ה המקפריני׳י ישתקו ובזה ,אמונתן חוזק מסמס ניס יספו מאי

 ישראל אחר עואו ג״כ רב ערנ שהם פצו העם שגס מפה את הבעית
: בית

 לא ולכאור״^קשהאמאי ואניממזקאתלנעצר־י״ויבאאחייהי^
 אלאשזהקאי וירלפומצריי׳ בסמוך כמ׳׳ש אחריה' דרלפו כתב

 פנימית שהה יה־ינו מצדי' לב נקראי׳ שהם רב ערב שהם העם על
 אחריה״ ויבאו אמר ולכך מצרי' צב נקראי׳ שבמצרי״לכך ולמבסר והסוב

טי' ג״כ להס שיעשו בל' יאמינו ג״כ שהם • נ
ח הנ  ישראל על גלול קטרוג הי׳ י״ס קריעת שבשעת הקלמוני♦ ל ו

 על יקטרג ולא בו שיתגרה השטן ביל איוב אח הקנ״ס ומסר
 ׳את'עיניהם ״ישראל ׳וישאו'כני בר״ת כתורה רמז לזה דש ע״ש יפראל

 ♦ל' ׳ישראל'אל ׳בני ׳ויצעקו בר״ח גס :‘ילל *ויאמינו ׳את'ה׳ בר״ת וגס
 על בס״ת נרמז והוא רכב ת״ר סיס אצל הלוה מצרי׳ של שסר אמרו גס

ס כל הי״ם על :והבן הכולל עם פלוני גי״ גי'קל״ב רכב סי

 לילו רוצה שאלם בלרך הראשוני׳ כי הנס וגו״ בשלח דהי יאמר או
 עמו טחנהגי' הטבע נלרך הולך האלם אס להיינז ס'

רו  מתצרג האלם אם אבל מהטבע למעלה שהוא נס כלרך ולא פכע נז
 למעלה ג^כ עפו ממנהגי׳ בצדקה ק בסיגופי׳ הן מהטבע למעלת עצמי

 פרעה אותם ששלח המשיטעל שישראל מצרי׳ ביציאת כאן וצק מטבע
 ואחר אחיקשחטואותו פסח מצות סקב״ה שאמר משעה קולם ולא

צאו קומו פרעה שאמר על המתינו ולמס נסרוח מכת פסמתיל
* כטבע חהחנהגובלרך אלא

 לכך הטבע לרך על שהמתינו טייח כשלחפרעס ויהי 'הכתוב וז*ש
 להתיירא הטבע ליך כי פלשתי' אדן לדך אלהי' נסם נצא

נראותסמלסמהןזהוניאמראלהי׳גייהטנע

ש די ו נ  ומחללסמורושנעצמ זפ״הפיטלסוס בסלספרעס ויהי נ
כסילים:

ה הג :אמר כפסוק ומאימתרן עססיזקשסצמלרשבפ״זס ו
וניל

1ס



גמי
^ ב ח ו רונ קי  שהיא הסול כשכיל הי׳ כריאסעולי להנהעי

 י יוס יוס :לן5א ^rוrשיע א:י׳1 כמ״ש הקב^ה של שיעשועי׳
 ג נסצוחיך וגל(אשחעשע סעפיעי חוי־חך לולי אסר המר:"ה לול והנה

 יום שעשועי׳ אצלו לבף־כ׳ עול׳ לכריאח אלשי׳ שני אחר גחנה והחיר׳
 הקנ״ה של ימים שני • יום יום לכך שנים אלף כקב״ה של יזמו * 5יט

 משנתנה אכל בארן נהנה לא שעדיין להקכ״ה רק דהיינו אצלן שעשועי׳
 להם שנתן לישראל הקנ^ה חיכח שזה לישראל גם שעשועי׳ היא לארן
 כי ף וכח:נ׳ הנקס׳ כח מוסיפי' כיותר כס עמלי׳ שהס ומה העור׳

 כת מחלישי׳ כגוף של עמלי׳ שאר משא׳כ ?א3ו נזה ימי׳ אריכס סוא
 ל וקווי מ׳1 אומנו' כל אני מניח קדושין כסיף גהולאי ר' כמ״ש כגוף

.עיישג כחוגוי יחליפו
ש  עעוי מימנו היינו כעניי אכלי א! שעשועי תורחך לולי לוד ןז״

 והמצות החור׳ וע^י זקנוחו לעח כתו חש היה המלאכ׳
 הלק שכח זו פ׳ כמ^מ עיי׳ ‘ותחחוני עליונים העולמות כל ממפרכסי׳

 א׳ לך שאין עולמת ככל חו״מ של מזון מחלק מא״ס העולמות סמחיליי
 : יוס ככל כ״ה ראשונ׳ מסיכה שקע מקכלין שאין אכי״ע מוח עול מל׳

 של נשמחן שורש זהו שכשמי׳ לאכיהס מפרנסי׳ ישראל חז׳׳ל וז״עז
 כמו שלו וכמע״ע כתורתו שלו מלריג' מפרנס א׳ שכל ישראל

 לוד ככל שיש רכוא ששים על מזה למעל׳ c1 מלריג־ת לישראל .שיש
 אין רש״מ עושץ שישראל טמן רכוא מס' יותר יש ואה פחות לא ולוי
 הקב״ס וסנה • סוף להם העליונו׳שאין ממלריגות ומקכלי׳ מסשי להם
 הקלת של שעשועי׳ זהו כי גלול שכר שיקכלו כלי לאדה הכתיר׳ גחן

 פעולות עפה ולכן סגולתו עס ישראל לנשמת ל גלו שפר ליחן שרוצה
 נגלו' ישראל אח ושעכד שלימ׳ וכאמונס שאהב' החור׳ אח ישראל שיקכלו
 • ממצרים והוציאם נםיס לסן ועשה הפשוקי׳ נשמוח להוציא מצרי׳
 שמעת׳ והעל ־ לאלסי׳ אל ישיאל כני ויזעקו כ׳ השימכוד פח3 והנה

 גלולה לאמונ׳ ובאו העם ויאמן פקלחיכ׳ פקל ואמר משה כשבא |אח״פ
 מקוצר משה אל שמעו ולא כ׳ השיעכול עליה' הקשה כשקרעה ןאח״כ

 ממצרל׳ יצאו ולא הקלוש' מהאמיג' ונפלו לע״ו שנעו למדרש רוח(אי׳
 חלופי' שהי! מפני מעצמן יצאו ולא צאו תימו פרעה להם שאמר על

רכמי' כמדרש כחפילהןכמ״ש מתאווה הקכ״ה והי׳ כאמונז  יפה א׳׳
 וראו אחריה׳ שרלעו שכיון צומות ממאה לישראל פרעה הקרכת היחה
 והשונא מלפניה׳ סוגר והים שלו המרכב' כל עם מצרי׳נוסע של שר אותן

 עיניהס תלו 7מאו נתייראו מצליסס שלמדכר והנחש^ אחריה'והנדוש
 כני ויצעקו שנאמר ות:לס יישיב׳ ועשו אכושם אומנת וחפשו צמרו׳
 אמר שעה כאותה י וקו׳ למלך משל גלולה כאעול נעלו ל אל ישראל
 קול קולך אח השמיעני שנאמר קולכם לשמוע מכקש הייתי לכך סקכ׳׳ה

 סכא( על לשירה זכו ולא כמצרי׳ הי ששמ ככר קולךשל קולך אלא ל לא
׳ תסלחו וישירו כדבריו ויאמינו כמ״ש לאמונ'

ס אותם וישיגו מצרים וידלקו ןז׳  ׳חיות ר״ח חני׳׳ם ״ הים על חני'
 כאוירכלז פיח הי׳ מצרים של ששר מה ובאמת ׳ ׳מצרים ייס 'נחשים

 ,שמפיל 7 :־כאומה מפיל הקכ׳׳ה שאץ העליון כיס תחלה אוחז צהסכיטו
 היס הוא הים כתוך מצרים את ז׳ ויגער משקלה כ׳ לכך השר סחצה

 ן ינו׳ סרככ אח ויכסו המיס וישוכן כ' העלייןואח״כ
ה  אחס מעולם מאן כסאך נכזן הה״ל משה ישיר או כמלרש אי׳ ודע

 כסאף נחיישכ צא שמעולסאחה אע״פ ר׳אכוהו כשם כרכי׳ איר
 לאי׳ ע״פ גיל זה ולהכץ ״ עיכ שירה כנ^י שאמרו על כעזלהף נולע ןצא

 שלם אעיפ הצליקי׳ וכל משה שלעסיד אצא שר כ׳ ולא ישיר ל לזוהר
 ונפלאות הנס־ם לראיח כגופס יכואו העליונס כמעלה נג^ע

 ילו כטס אח ׳7 יוסף מהכא רש״א אמרוג' כגאולה עקביה שה שיט
 לראות מחלש יכראז שיריים שנקראו צליקי׳ אחן שארעעו את לקנות

 מצריי׳ כנסי לראות אמח שירלו ממה וק״ו כריאה לשק הנסים(לקגות
 ככוחו' פניו על ‘אכרה ויפול שנאמר אכרה' זהו כקניו ויוציאך נעיש
 אלם אין ט עקימא לי־רא לכעי לעחיל מכיש ויעקב יצחק זהו סגלול

ע״ צליקנארץ  גמור כשלימות לחק וצריך הסוכזלאיחסא אכיי
 גמור בשלימות נסלס לא אפ׳׳ה צליק כל ככר שנתקן אף עמשיס נימות

 לראות הצליקי׳ פל יכואו לפן לנצח המות וכלע שאז המשיח כימות רק
 למלכא לעימא מארי יהיו הס כחש של בעמ״י שמחו אומן ואפי׳ הנסי'

 למאן אלא אראך פ׳ ולא נפלאות אראנו צאחך נימי כ׳ וליד למשיחא
אה של פסוק אכל מסיי׳ כזוהר והגה עכיל כשני׳ ג״כ יראם כראשיל זי

יוסף בשלח
 מסיים מלרש גם כך ירי׳ לאחי ולזימנא ומסיים ומאריך לורש השירה

 יאנוהן אלי זה א' פעה אמרר.ם 1:׳׳לעז הקכ״ה אמר השירה אחר
 י!ה לי־ אל הגה הלוא ביום ואפר פעמי׳ פני אימרי' אתם לפתיל אכל
 עיקר כ א׳ בישועתו (חה9ינש נגילה לו קויגז ה׳ זה ויושיעני לו קוינו

 נקיכה:גאעד כלשון השיר׳- נקרא טכ;יו וגס נ״כ לעחיל יהי' השיר'
 נץי:ה כמו א3י זכר כלשון חלש שיר לד׳ שירן לעחיל אבל הזאת השיר׳

 ואילולא אחרונה שמגאולה צרות אחר צרות ויולדת הרה סהרהומללח
 להטייק** העחילה לשירה התחלה רק היא השיר׳ ז־ א״כ צרות עוד יהי'

 וקורו כ׳ וג: וגו׳ וישירו כי־כריו ויאמינו כמ״ש באמונה היא השילס
i מלאשאענה

א ח אי  לאמור א כלן■ לאמור קלישא בארעא לאמור בזוהר ו
 מאי לענ? ולכאורה לאתי כעלמא לאמור ללהון בקורקני׳

 ׳ש כמ כשמחה להיוח צריך והשירה כצער שרוין לישראל כגלוחא יאמר
 יל^ט1 אי׳ רנן פינו שחוק ימלא אז שנאמר שמחה אלא אז לאק נמלרש ־

 הריזוני' בדורות שעשיתי מס וכרו עול׳ ימות זמר ספרי כשם האזינו
 P לור;אין לך אין ודור לור שנוע ט« וכסלוס וכלס^נה המבול כלור

 מעשי,. וא׳ א׳ כל שנידון אלא סלוס ואנשי והפלגה המכול לוד כאנשי
 J;״r מדורת הקלושות לצוצית שיצאו מצר̂י יציאת יקי ליו וימע ע"כ

י' ווה זרע כהשחתת לקליפות שנכנסו  של }ייה שכקול השיר' חיעלת י
 כפ׳ גופם:נ׳׳ל לכס לסלר כג׳יע לשרשךלמעלה הגצוציח העלו ישראל
 חמיל להעמת וצפ״זצרץ האלו דורות מעין כו יש לור ככל א״כ שמוח
 שירס וקול ודור ור7 כל של חשוכה ע׳״י שיצאו האלו הנצוצית יום ככל

ק שקול גבורות כסול היא ששירה מפני אותן מעלה ד  ולזה וורד עולה ה
 חלע לבר שהוא כגלות עתה שמח׳■ יש ובזה ן רמ״ז כמ״ש הנצוצית מעצי'

 הנלזת־שסשידס כ״ראריפת הי׳ לא כשלימות וכמחון אמונה ה♦׳ אם רק
 כםא*של קר ל־ והנס אמנה מראש תשורי כמ׳׳ש אשנ׳ מחיך עיקרשחהי'

 שהיד כמוסאבות לקב״ה מרכבה ישראל אמונהא׳רנעפי׳ הוא הקנ״ס
 עיקרהאמונההםדלכרי׳ימציאותאחלית ט נק׳כסא ווה בחייס׳מרכבה

 להאמין מרמזאוחיו׳כשאה״כסואחורה וזהו ועונש ושכר משמי' 'חורה
ס כ' שהם שניות וכי'לכרות הראשוטת לכרות י׳3  החודה כל ניללי' וי

ס וכע׳יפ 3שככח ה׳ כסאה סאה האל׳ את ק שהקב'ה סאה הוא ו
 ה׳ימ מא״ז יגס ועונש שרר אמוכח וזהו ר*וש3סאון סאון כל כי כשמחז״ל

 כתי׳ ‘ז חפלוות החור׳ו׳ הוא זי מלה טגל מזת משלה שהקנ״ה מלה מא
 לג׳ מאמיני׳ כשישראל א״כ אחלות הוא כסא של סא׳ וכן אחליח היא -̂א

 אמונה שאין כ׳׳ז אבל שלום כסא ונפשה לכרי׳אלדהסכסאלקכ״ס
 ״ שלימה אמונה על שרומז הא׳ שחסר הכפא כשלם לא כישראל חזקה
 ספרי׳ שכע על מרמו שהן' אז כמלח מרוחזי' הנ״ל לכרי׳ הג׳ הנה

 סגרי' ‘'ג“ נחלק כמלכי שס׳ שבעה עמולי׳ חצבה כמיחו״ל קכחורה
 על מרמז ועול פפרי׳ שני ולאחריו זסלפניו אחל ׳0 הוא בנסוע ויהי שפ'

 ה׳ פרשוח ל' ג׳פסוקי׳ חיכות ל א׳־אותימז כחודה שיש בחינות ז׳
 ש׳הקב״ה אמס סדין על מרמז זיין ועול סחורה ל9 ז׳ ספר ו' צולה סלרס

ק לשכר י העול את לן ־  ר ארי לכך אסלות הוא אן ס.ל וא׳ זיק יfoכמד ועו
 הזאש כס־נה ישיר אלו לכד׳ נ' על שמרמז *אז חב3 אזכשנסקיי׳ הס׳

 אכל זכיי כלבון ישיר וגם כניל לעתיד שירה יהי׳ ועיקר שירם יאמרו
ה אח הזאת כפעם  אמונה הי׳ לא בים גס ט נקיכה כלשץ רואת הטי

 ׳ הי ולכן סיף ניס ס על ויסרו כמ״ש טהאמונס קצת שנפלו כשלימות
 כהא׳ו נכון וז:ו גזולה אמונה יהי' לעתיל אכל נקיכס כלשק השיר׳

f מא?והק ' •־ •■־ •
W‘ לרכימכעם סהזאחלנוכמצדס צשמעק כמלרששראוכןיאאר ״ 

 חסם(אח׳יכ קפע שלא עד ̂ נמים •לרכינו כים גם ונצמי׳
 כס יה כס ‘ ע יל כי כ׳ עמלק כפת ולק מתלונט' סיו הים מן שעלו
 את יהושיע דחלוש ל לרך ,שלימי אמונה כהם הי' מח^שלא א׳ מער

 היינו חרי לסי הפסי,ח אמר ד והעיי יוחד ולא אוחו מחליש שהי׳ עמלק
 מריב פולה נקרח אשונהכעול׳ ומאין בקרכינו ל היש בפיהם פלכח
 וחרב ונעשה כגרונה אל רוממת זהו כעול׳ מחגבר ועולכשאמונ׳ ושממה
 ״ אחת כפר חרב לפי רק הי' ההוא כזטו אבל פיות כשני כילם פיפיות

 כמ״ש .שלימה0אמו שיין*׳ המשיח לימות יהי' ■השחתת.עמלק עיקר לכך
 כולס וי׳מה כליליחליף והאצילי׳ גלולס ועל מקטנם כולם אותי וידעו
וסולות-ה החזרה שעיקר וכמו השירה יגמור ואז אחל של' אחת כשפה
מה17 וייסיה המשיח לימות סולזתיס יחגצה השירה כן לעתיד יתגלה

פתיחה



בשלח גנז'
 לא' המלרש ודש ״ השירה לסור לן ללמול ק מררילין אז לאילו בעיניה׳

שנביא ממס לשונה על י!של וחויח כמה נח פסחה פיה ה זש״ ישיר אז
 מיל־ להס ונקרע לים ישראל משבאו c שיר שאמר אלם הי׳ לא העולם

 כל' ישור כ׳ לעה למלרש נןשה הי* הנה • ל“עכ הקנ״ה לפני שירה אמרו
 וכנפלאוחיד בברואיו הן וסשבהוח השירות כל נאמת רק שר ל ולא עתיל
 בעולמות בריהדאפילו שוס אין כביכול הש״י עצמית ג אכל עשה אשר

 וילער כ׳ היצה״ר נשיבולע המשיח רקבביאח להשיג שיוכלו העייייניס
ל' קט'® ועל מגלולס מלס אוחי  א*כי ל אח יראו כעין ץ *י כי ו

 פיהו־ ת״ה לרךאמר הוי״ה־ב״ה ש״ שנקיא־ בעצמו להקלה יישירו ורו •־
 בחכע' עחהפתחו רק כאילו בעינם'' זומיס יהי׳ שלעתיד כחכמ' פסעה

 סיסיי בזמן לשונה וחזדת־חפדיעל בזמן יהי׳־זז ואימתי בעלמא פתימה
 לשבר' שצריך נחר שמתיש הופי' החור' נקרא שעכשמ ססל ‘החור נקרא

 עיןז3 עין דראו התור'* חשק מאייד יתלהב לפתיל אבל יצה״ר של כחו
 ועוזשלעחידיהי׳ : היאתותהא^ס^וז׳תקראהחור׳יחסמ שהסור׳

מיו ני הסורי סזלוח צהחנליח מוחר  החור* סולוח שיזדע מי או> ע
רו וצא להחכסיח צי־יך  ׳ שהזהירלר׳אנא׳ע״שג לך גזוהילך כמ״ש עלהנ
 'הים נבקע ומם־שהי* •*' ומברבפיו שיגלה לשוני על ׳ יהי צפתיל אבצ

 ’ ולעתידל התלמוד שנקראים החכמה־ ים להם בפגימיתשננקע מרמז
̂;יפחחו לשכעה והכהו  כמיש׳ החור׳'• בחי* הז׳ וכל חכאו' הז' כל נן;ל<<
ש^ג^ג ״ לעיל  * הקנ״ם שירנולסנג אמרו להם ונבקע לי® גשראל וד
שנחו זייקא לפצי  שהס' לפציהקי״ה שצקראד בבמאי( רק &םעו.ל

 ■ אז ודש כעיןוכנ״ל עין לראוח יזצו המשיח' לימות משאיל לפניו משמשי׳
 כאילו ידעו״בעיניס' שלעחיל אמנה מרחש חשודי תבואי ו:״ה ישיר

̂זולהשבהם האמונ׳ מחמח וזהוהכל שירוח לשיר מראש נמזחיצין  ג
 רק־־המחינד ■ מעצמן יצאו לא שישראלי פרעה בשלח ויהי ל מג״מ גפנה

 פרעה■ הי■ לא מעצמן יצאו הס ונאמפאס קומדצאר פרעם שאמר עד
 המצרזםאותס״' עקנו ולא במשה וקשרוהר פסח שעשי כמו יק על מעני
 כשראו רק ית*'וית׳ ביד־סשם כי־הכל שמעו מישראל שהיריראי׳ מפנו

 קומוצארהתחילד להס אמר עלשפדעה מעצמן לארצזלצאת כישראל
 ולא' רפות־ פועל דאיהז לון צאפקא הקב״ה ידולתביד לאיןח״( דן3ס

 ולא■ ישראל אח שלחנו כי עמינו זאת לאמרימה־ וה״ס רקבמקרם סוגמז
 בדברי בומאי׳ והיו מעצמן יצאו ישראל הת אס א׳*כ ע״ש מעצמם יצאו
ן מלילולרך הי׳ימחייראי^ לא אז ג* למעל>ימכןבע מחגהס׳ והיו משה י  א

 ינוכע ואףשהי׳ מהסגע למעלה עמס מחנלג הי* הקלה נה כי פלשת׳׳
נם• בלרך אותה מנהיג הי׳ אפרי* בני מחי כשיראו לה־חירמי׳

 גס־ רנינו ומשע לא״י' כאי״ינשלשס־ימוס וממילאהי*' מעכע למעלה
א בהפ״ק מיל נבנה עעההזהי׳  לבו?זשלאהי*בהס3לעולם'א' נחרב ̂ו

 חחת היי א״כ צאו ק(מו פרעה להם שאמר על והמתינו שלימ׳ אמיגה
 נחס' ולא לכך מנהיגעמה׳יבלרךהסב־י ל'כ הקלה הי׳ לכך לרךהסלע

 פחדואימה' ע״י שיזלככו להסהלרךכלי והסב שתי׳ ארןפל לרך אלהי׳
 ויס-־נ כמ׳ש במדבר להיות וניוהיוצריכין קריעת־י״ס כשעת להס שהיו
ם בע״כ אותם שהסיע סזןו-לממר־סור מיס ישראל מי אח משה  מי

מר ופעמים ש^עתשדףנחש־ועקרב* לטערוכמדברהייי ח  עליה* מ
 בית גרמומורבן נכי׳ וע״י וגרס־שילותמרגלי׳ ונפלדבמערנמהפעמי׳

ג כגלות לא־יכת וגרס ראשון
 בפצמזעלשפדעה יצאו שלא משמע פרעה מלס ייהי המלית •ודעו

 ליה וקפצו > סוף ליס קומיצאיעדשבאו לכס ואמר אותם שילח
 נהיס ג״צ עטה* הקג״ה ועשה ממבע למעלה עלו או כילוע מוממן עד

 כמ״ש נקדאסיס שמיעם שיס׳לסוס הה״ל וז״ש הסיע סן־ למעלה
 אחדי ף7ר והוא בים רמה ורוכבו סיס אמדו 1וע״ פרעה צסוסחילרנבי

 ק אזוס^עמלק מא האחרון ^וח של וצ7ג אריכח לז׳ה וגרס ישראל
 זה חמור שבפי רסן הוא מסג לסמור מתג גרס זה זז״ש עשו בן 1אליפ
 ורוכב עט שנא׳ משית וסו ולמדרש וחמור שור לי ויהי עקי1 נמ״ש משית

 ׳מהרס ׳מוצה ׳תשובה ׳מן מת״ג ר״ח וזה חשוכה ע״י הסמוראסלא על
ב *תהי♦׳גאולה • אמן ל

יוסף
ירנדו

מע. עז  עמלק ומלחמת ׳ קי״ס יבא שמע ‘ מתשמועה לרש״י יתרו וי
לי בעי מה ולכאורה  לא אטאי ק׳ לכאורה להנה ונ״ל כזה ר

 לומר נוכל רק ישראל עשה אשר כל אח בלק המ״ש'וירא יחא וירא כ'
 מ״ש ע/המפרשי׳על וגלי־בלק מפיתשמועה סנס׳רק בעצמו ראס שלא
 בפניה׳ עמלו לא עליה׳ בטוחי' שהיט אמראלוב׳מלכי׳ וירא׳בלק רש״י
 לא וכוולאי במלפמ׳ הי לא בלק במלאי הא לרש״י' ק׳ שהי׳ עאכיו אנו

 להיינו בלק אמר פירש״י לכך 'בלק וישמע כ׳ לא ולמם רק'ששאע ראה
 כ' לא אמאי ל:יפך ק' כאן וכנה עלל התבוננת הואילשץ וירא של שי׳
 הסבוננס לשון וירא לשון ״ייך אפ״ה הנסי׳ ראה שלא יחאיואף וירא כאן

 ישראל אמונת לילי ולבא" לכחשונן שהי'צריך כמוגאיכלק'״
נ 'צריד״החבוננת הי׳ מצרים יציאמ׳* כעצין ־ רק

̂׳ של שר כשראו ‘ ישראל יאמרוגמושסידיראיס סלא •  הי' הים על סצרי
 וכשראו כמצרי* מלס בע&ר שכבר"מת סיבד' היו שהם חמולכעיניהי

 שר תחת שהם בלעחס* וירארמאולויציעקושהי׳ מאולכמ•! פחיו אוחו
 בקריעת אכל אחר שרי זלעל שר נתגבר מי' ופ׳' משלמצד׳ יותר •גדול

 על מת מצרי׳ את ישראל (ירא פי' שזהו מצרי' ל1שר? שמת שראו יםסוף־
 של נס יחח כששמע כ'’א׳ ‘ויאמינו׳בל אז מצח' של השר דהיינו הים יפת

 ילעחי עתה בסמוך יחרו כמ״ש האמונה על להתבונן צייך אזלא קי"ס
 למן למיס כתרגומו פירש״י לו1 אשר בדבר כי לזלהי׳ מכל ה׳ גלול •ני

כ יצילת בעל סא שהש״י k במיס׳א״כ־כדאםלעיל נאבדו לאבלסיוהם  א'
ם יתרו כששמע  עצמני׳ ראשוני׳ שהס״שרי׳ עמלק̂׳ ומלחמת‘ קי״ס של ג

 הוא שהש״י 'מיל ילע עמלק הוא אלום ושר שדמצרי׳ השמ׳ כל על
 שמועה מה יתרו (ישמע כאן לרצ׳י קשה שהי׳ וזה יכולת ובעל מלטח

א1מ<ששמ* מעוהא'למשמע’ש  הי'צריך לאס להתבונן הי'צריך ולא נ
 ומלחמת קי״ס ששמע מחרץרש״י לכך יתרו לכ׳דרא ׳להתבונן'הו״ל

 מצרי׳ יציאת ששמע ה השמדי קאי ולא .עמלקלע״ז׳לאהי^צריר׳להחכונן
ז הי'צריך'להחצונזכנזל לקיו

ד או אנז  הוציא כי ששמע בש״י כ״ בקרא הא להקשות הרבו להנה י
 אלם אומר אס כ׳ להמפרשי׳ ונ״ל וגו׳' ישראל את ל׳

 ביציאת א״כ ע״ש לקחלקשמינח מלבת לחבירוליוראיצריסלצומדלו
 הי׳ לא בעצמו שיתרו שמינית חלק את ר •‘צתמוע יצול הי׳ לא מצרי׳

 ׳ וגו הייךכ׳(ישמע א'כ כלאי׳ איוצוירזררברח־ ששחק שברח׳על :נגמצרי׳
 רש״י כ׳ לכך פמיטח חלת אס כי לשמוע יוצל צא והא אשדעשה ׳אחיכל
 הי׳ ולא נעצמו ראה וא'כ שבעול׳ מימוח כל קי״ס־ובקי״םנחלקו ,שצמע
ראה שבעצמו להיוה עמלקילל מלחמת וגם אחרי' לשמוע ■צריך
 נין ר7 הי׳ שיתרו עמלק אקי״םומלחמוח לקאי אשרעשא כל כ׳ לכך

: וק״ל העמלקי מן לקינילכ(רלום(רו שאול עמלקוכמ״ש

 • וגו׳ ישראל אח ׳7 הוציא כי ימ׳' למשה אלהי׳ ומ׳ את יפרו וישצמג'
ר ולהבין : הוי״ה שס כ׳ ואח״כ אלהי׳ כ׳ שבתחל׳ מנ

 להוציאסממצרי• '7 יכולת מבלי פסוק על הרשב״א בשם בע״י לאי׳ ע״ל
 יכולת אמר לכך כנקיבה סחו חש הקב׳ה לפני משה שאמר בגמרא אי׳
 היה שמחחלה הוא לעיקר רק בזכר גס שייך יסלח מלת ולאי יסל ולא

 לא אמר לכך האומיח כמו אחל שר לח5ממ תחת שישראל נלעחז ־פרעה
 השד׳ כל על ימושל כל הוד ׳שהוא טורה ב״ה הוי״ה שס ל״כי את ילעחי
 רק ישראל של משר גליל שלו ששר 3חוש שהי׳ מזה כפי ופרעה •עלמני׳

 ראשונה הוא-סיבה ב״ה ׳ שהוי והאמין הצליק ל׳ הנסי^אמר שראה אחר
 במלצל. ימוחז שישראל יראו שכשהאומיח משה אמר ולזה כולם על ומולך
אין הנה שעל שזםהיכילת יאמרו  לכך השרי׳ מן א' רק ב״ס הזי״ה ל

 כוחו שחש שיאמרו ׳7 יכולת מבלי ומו מלכי׳ נגלל״א להתגבר יכול צא '
 •• מןהוי׳ב״הוהסכנקיכ׳עכ״לע״ש השרי'אקבלי׳ לכל כנקיבה

 בלעתו מחחל׳ היה במצרי׳ הקב״ם שעשה הנסי׳ שראה יתרו גבי וכאן
 האמין לא אבל מצרי׳ שר על זה שר ונתגבר א׳ שר חחח הס שישראל

 כל שנחבקעו ואי׳ קי״ס כשראה רק השרי' גל על מוסל שהיא עדיין
 כאן וז״ש י הערים כל על מושל שהקב״ה הבץ לוזה א"כ שכעזל׳ ■מימות

 א׳׳כ עמלק ימלחמ׳ קי״ס זכו פרש״י ולישראל למשה אלהי׳ עשה אשר כל
 ב״ה הזי׳ משם ג׳*כ היה מצרי׳ יציאת של הנס שגס זה בנס האמין ממילא

 רש׳*י כ' ושפיר ממצד׳ ישראל אח ב״ה הוי״ה שס הוא '7 מציא מ וזו״פ
• וקי״ס עמלק מלחמת שמע

ויתר



מ יתרוע
« די7>מר5י . *י «דל9מ «5פ«)(להר»5(  (לנסיףלישר»ג ע

 צ(י מ3בש ני d:S כ“כ חשמ מצד׳ היייצי^ח 6צ משה מני 735
מ7ל»הי'שיעי( בי ר « מ מ הנ (ג נ7«שךהפעין5הי  נצ15 ין7פ(נמ1נ

 קיים me הייה ולישראל למשה נ׳7ס רש׳י9 לכו נם אצלו גס הי׳ קי׳ס
־ לנד להראל כ׳ מצדה יציאת גני לנסוף אנל פמצק מלממת

 הנני אמר רזפ«שס7נמ אי׳ הנה אלהי׳ ממל׳ מ׳ש לסרן יאמר או
ם1הל חקרנ אל הקנ׳׳ה לו ואסר למלנס הנני לנהוני מני הנני

 7ע הנאתי ני נמ׳ש טלסת זו הלום :מקרינין נניך יהין פלא חקרנ אל
 רפ7ס3»האי׳ • ’נהוג לו שהקנ׳׳היפ הי׳ מפס נדפס א'נ הלום
 פסירנ מסטח הכהוני שנתלה«ונו אן>הי׳ מרון מה נפפס ה׳ אס יסר

 אותו שדחה הלום חקרנ אל לו אסר שכנר פ“אע ר׳מ יפי' • נפליסוס
 יהנססירנהשלהות !ל“פנ סמנו אף סזרעןונאן ניתלה פס מכהונה

 כשאמר א׳׳ננפעםראשונה ניסרו* ימיםכמישרש׳׳י‘היהימפי!
יהי' הוא אנל נטלה מננת שרק משה סלר סי' הלוה סקרל אל הקו^ה

 וס שנפניל יתרו פגר סי* לאניס צפורה אס משה כששלח רכ5 נגיורוח
 ששמת אחר אנל למשה לכא יתרו רצה לא לכן נה אסר דהוא למס6

ק זלא לוי גיפיינעשה יתרושמשה  ה מש למשה צפורה עם יתרו נא אז נ
 מדת עשק קהקנ״ה דהיינו אלהיילסשה אתכלאשרעפס יתרו וישמע

® דין  מדת ננד שהוא ליי י מד שהוא ’אללי עול אתה הי׳ לו ואסר נס
* וירל צפורה אס יתרו ויקת לנו הדין

ף שטו פי זי כ'נפרשה מצירו הנה’<ו ימרו וי * מאת ימתן ימרו י
הכ'נ!והר«ל0ינראהד • לנדסני נטלסיתרו ולנאורו  נ

 חמת דד׳ ח ט וכ שכיני כנפי רלןעדחחח עלי׳ להם אין הנדס נשמות
 שהיא ר׳ אות פס ויש נמורת יריס מראה מראות ל שם ויש נרקיפ יש

» נוראל שהוא ת*ן ואות נטערב שתור ומראה סנופד שיונק •יפאל ר מ  ו
 מיכאל ג^שסא ואות נדחס לנן ומראה גיריאל ג׳ ואות נצפין אדום
ס א גנריאל רפאל תנק ומשס וגיור' תפד הם הפניני כנפי וא״נ ע״י  נ

ס כל כ ואח ראשונה מדריגה שהוא לצפון מתחלה סגרים מ  לימץ פונה ז
 היונק רפאל ששם למורת סדרום לדרום סמערנ צסערנ מצפון פולס

א׳נ מסחלס,גנדאל הגר של הנשמה עלית נ׳רסרסזעל עצת סהסדז
 רפאל גנריאל והם השכל כנפי תחת שהם גרים כ׳ ןלנך לרפאל וזנפוס

ח' ננל זה והנה ננשי׳ שנקראי' מתויג •זנקי׳ 000  ממס יסח אכל הנ
 נשורת שסם ישרא. נשמת של לשרשן משה תז1א העלם משם מיסן שסי׳
 עניות ז 1אית שהעלם עשה חותן פעמיי ן׳ ל ולכן נ*ה ש«י0 של ס׳ו

 שהי שטוח ז׳ של הרון וזה לטעלה מטסה ז׳ מדה עד השרנ' כנפי מתוות
« 1 ונקרא השרנ׳ ננפי סחת היי שמתוזלה סג׳ל עלמת ז׳ כנגד ליתרו  רו

g j ל ,,;י ,Vj יי י דא אות לי ונסחס אמרה כ1ת ויחי נזוהל 
מ  e® הצריס נכל ולא משה נפי• הוא ו' שנקרא ס’טת נשמ׳ שרצתה נס׳

 הרצק צכינל אותה מעלין היו והם משה נסתלק כנר אמרו וסם מנוגה
 צנן אפס לאוס יתרו נשמח העצה קייס הי׳ ®שהעדין כאן לנר דנו׳ק

 שתור ®א P-ח ר י לאש לחמי קרנני אס נפסוק רמז דש ואו לו סופיס
 צ מ י C ל סנקריוי כיtהסלל קרכן לחם רגרי׳הם ממס דסיימ ירוס

ת הס סשסרו רחוס ריח המלאכי״ שהם השכיל כנפי מסס נמסרמ8 מ  מ
 ישרמל נשמוס הס0 לסס הל(לאי' כמ״ש ריס ממני' שהם ישראל
 7ע ססקרכי שהם מ(ע^3 לי להקרינ הנשמוס אלו י'7ל( מאהנש סכאו

: י״ת הקלוש השם ז'של
ש ̂י וז״  ^פ מרמה שעיז להיינו כמסה רו יה מסככל כאן משה חוסן רש

 הנס והכן יסרו גהככל וכזה אוסו העלה שמשה מסה מהן ל7
 מול^ הי׳ האומות שכל מל לישראל תור׳ ליחן רצה לא לקכ״ס ל »הר3

 סמרא שהי' יחח ע״י זה והי״ מלא על ושליס העולמות כל כרא סקנ״ה
א מנ מ רנ ס א  ילעסיכי עמה ואמר לקכ״ה לי ואולי אחמק סעמן לכל ^

מ' גלול ס ואחייקר אסתלק נלין ל(  ותתא(לכתר לעילא ניקרא קנ׳
 5 מלא על לשלסנא מצימא אורייתא יכ5י

 *מורס'יתרו ׳מהן ׳קולס ר״ס א;״י קמת״י ללולי לפסוע אני קמתי וז״ש
לון יתרו כפ״ש ״יה ׳נכרו 'אמר שהי ללוד לסתום חס וגו' ׳7 נ

מסף
 לכרות ׳31:חז׳׳ל אמרו והנה י7ו7 שנקרא מקכ״ס הסול לנחינת פמס וה

 נחצכו לכרות ושאר נשמהן ופרחה הנמרה מפי ישראל שמעו סראשונוח
 של נשמחן שחזרה 7ע סיני הר על סדרי׳ ועמלו י״ח מקולו אש צהנוח
 כ׳לכרות לכך לכיוס שאר ישראל אל פלדרי״ והיו מייס כסל ישראל

 ולשומרי צאוהכי פכי על וגו׳ ל אנכי עצמו כעל הקכ״ה לכר ראשונוח
 לכרות שאר וכן שמי ל ולא אח'שמו ישא כ״אשר לכרוח שאר אכל מצמחי

 ליכר כעצמו שקכ״ה סראשונוס לכחח כ׳ לסיינו כלכרו יצאה נפשי וזיש
 שהת כעצמו הקכ״ה אמר לכסח כ׳ מא״רוסעס לכרוח שאר ק ולא

 נל כללות שהם לן יהי׳ לא שהוא חעשה וצא אנכי שהוא עשה מצווח
מן עשה מצמח ד ו

כי  כל הוה ית״ש כי האמונס יגיל זה כיה הויי פס הזמר אלהין ל* אנ
 זאטראלסיך ומאסי׳הוסויהי׳י הוסמהשהי׳ומסשיהי׳

 מצדי מארץ הוצאתיך אשר האוח צן וזה וגזרוסיו מאמרו צקנל פעליה'
 הוכחשו ר לחלחו שלימה מ׳ו שיש שקר הלוכד׳ כל הוכחשו גזה כי

 מימיהם נהסס כי המי׳ הוכחשו חושך ממכס המה לאאלהי׳ כי סמאורוח
 pהא ותכאש ל צפרלע גכי ומים צפרלעי׳י ממכת האין הוכחשה צלם
ק עפר אח הך כ׳ נניס נכי א ערוב ממכת חייכו נעלי כל הוכחשו ה

 כהמ ל׳ שעשה אלסחז כל הוכחשו למצרי׳ סייס כעלי כל הקכיס שהניא
ד שפסי״  עבד שהיית עכלי׳ מכיס עול כעול׳ הויות כל אדן י״ס הוא ה

 הקלושות נצוצית הס מאר]| הוצאחין אשר עו< מפס הוצאחיד ואני להם
 הקב״ה ואמר וסדס הפלגה הממל הראשוניידר מלורוח כמצרי׳ ששקעו

 מציאו למצרי״ וכנין הוא 7יר0 כזה כי רטזליעקכ שם אשימך גלול לגוי 'כי
 צתיחת מנמ ממצד׳ הוציאם ןאח״כ קדש עם כישראל להמשן סנצוציח

̂* צך אומרו אחרי׳ אלסי׳ לך יהי״ צא עכלי׳י מנית אומרו והוא אפ
 גדלת עכל מגדלות תאמר שלא סג״י על לאחד* ניכר שאינו ׳ וחשכ93

 עול פניילס שנאמר ע״ז כועס שהקכ״ה פני על אער לכך אלעמלעח
 א״א הק׳ך וצירוף אלהי׳ צחפי קיייס להעתיק ימל שאלס מ״ע3 לאיי י״ל

 לאחעשהצךפסל הסאוחמ׳מעיעוהק להמתיקואותמתצפניס;״>
 לעשות כד לו וישחחוס הגדל המלר לפני לכריו ללכר אמצעי תעשהו שלא
 שעומק ע״ש פסל נקרא גס ססולח אס כי אלוה יקרא צא זו וכחי• ז: ר37

 לא ואמר סעלס שרי ואחלל כמ׳ש ,ממשלתו אותו ולהעכיר להתפסל
 מלך וחחכקהו^הנה מלך עכל 3חאהו כי’ מלו אסח והמשל להם השסחוס

*״ מלך שהואיעכל עחה7ש אף מא(ל מתקנא
 ל״ אנכי אכל האומות לכל י״ת חלק הס כי קנא אל אנכי ני וז״ש

 מצלם ויפסול ישתמ שפניו כחטאו יגרום שלא עול לכל אלהיך
 אלהיי מצלם פניו יסיר לכך סחור״ כל כנגד הוא וע״ן מוהר כלאי׳ אלהי׳
 מקנאים המס למעשה סמיך כעול המחקנאיס סלר הנה אכות עון פוקל
 לזה והצליחו גללו רשעים וכמס מיל מקנא אינו שהקיאה רואי״ אנו וסנה
 חלת ר לורות ל׳ על אפי״ ומאריך לפרוע ממהר שאינו מלחי זה לע אמר

 גם נדהם אולי,ייסיכו רשעים אכות ה ואם העולם קיום הי׳ לא מלסזו
 מחמת להם הקוה אין ט צא מרות מל' יותר אכל אכא מזכי רא3

 אכי ועון אכותס ואנוח אמתם עק גם נהם ונערה קליפס3 סהושרשו
 מפל ועושה אכל הראשק 3א עון יפרע צא ס׳ מלור אכל אכוסס אנוח

לאב הכל סשצס ואק אלפי״ על ודר לור לכל יכ0מ סהקנ״ה לאלפי׳
 סכר שהניחו הראשוני׳ אמת משו וכן הכני' יספרגפו כמה שא״כ הראוון
 לשומרי אכל מאהכה שעושין היינו לאהכי לאלפי' הפסוק ופי׳ לכניה׳
 שנא״ מקום כל לסומד וזהו דר לאלף רק הוא מירא׳ שעושץ סם מצמתי
 שהוא חאמר אל ונשיאות גדלת מא סשא לא מיראה וזהו לית הוא השמר
 לא ט לשוא שהיא יטר מי ט לסוא שהוא אף כשמו שנשכע לקכ״ס ככול
̂י צדק עצמו שמראה מי על שעו את ישא אשר רמז גם וגו׳ ינקה כפ
 כקרכו והוא כטרמס מסיל סיסי׳ שמו את ומנשא ל7מג וכוא העול׳
 של ה׳ משעה מתחיל סמז האות תוססת סנה סשכס מם אס זמר לשוא

 לקייםכלהנכראי׳שריו פנס הארס שעייינא האלם נכרא יוסרשאז
 הארת לקנל יכזלי אינם חי צומח דמם של הגשמי׳ וכל נשמה חסרים

 קיום להם (יש יתירה גשמה הארח נשעהרקע״יאלסשמקכלחוספח
 ט נלימוס ויצא י״א שעה נידן האלם והנה שכח ככל וק הכאה שכח על

 נהרג לא העולמי׳ רכון ואמר האלם כעל הקנ״ה לפני סניגור הי׳ שכת
שכת של כוח אלם וכשראה אלם וניצול מחסיל אני וכי כעול׳ וכרי' אלם

ואס השכח יום אס מעיל יזמר לכך השכח ליום שיר מזמור לשורר התכיל
לרמת



תריו גמי'
מהחיל ל«^רילמסמה ונןולם ה" משעה ו" דוה >ה5שי הארה

 1ו5ר 16t( ־ 'הבחאי׳ כל על וממצז ם7לא כשמהיתירד אס3ו שגת הוסע׳
 'bb3 נמ״א אי׳ וק חוסשו/שכת מת%ל ״א4חכסעה י׳יא הוא יוס אה <׳ת

 שלס ע< מרמז השג׳ של ול׳ הליל׳ b7i)1 שעו׳ ב׳ הש שגת שתוס׳ פוסקי׳
 ל״ו ש'('הוא7ללן של וס״ס ור״ח להסצוצןקלוש״חלת" שמלזאיל יום<׳ של ה׳

 א׳ ושעה שכה של שעו׳ וכ״ל שעו׳מיוהר ס׳ הואל׳׳ו־שעי שכפ סהארה
 וה5יר ימי׳ ח?גנרלמומיץאככל׳ששת ששהימיס' r שמן מוצאי חוסי״ סל

 לועד^סיהי׳ וז״ש w גויאוואא״כיעסוק^כצר^ להקלי^עבוז׳ אלש
ד׳ ענל׳׳^׳להייט מעשה שעושה ניכר  כסכ תעבולולא כ׳ לכך ותפלה ס

̂מזל(כ־א>ך3 תעשה(אמ^מצה^ת  גי גיסו צרכי ל
ע״ן אפ^יעכל ?י׳כשמילתו'שגת ׳ לס׳־ השכיעישכת לוס-

 ומאמין ע״ז עגל ומילה^אלסיףכאילללא‘ סוח^<ו אנוש ׳כלור
מ7א ^צצגעס׳עלא״^^י׳לוג^ מ

w a מההאלפ יצרם הנ^^ז ש^יי שולא מ על^מלאכל ^^^'
׳1ה כיוס ויצס ללן*?/מא ת"5ש3ח>ילצגלים*) למה סדחא סאיךנהס

̂'?לא זא׳^^זכ״׳^צ־נזאה צאייעף׳ שנא׳יט הק:״< הרי שי;|י ׳■׳א
ס׳ אמר 7•\עו סרחא' סוה. בהקלה  w)1̂׳7 סחד^דצרעשה א• ׳ ׳ עע

 נשמ!ש באס קו^רשגא ^לקתסששס^ה^'<גשש> העול׳ ברא סהקכ״ע
̂ן אלס׳לכך ע״י פאקנלי-הנריוא^̂  נשמהיפילשל ולוא לעול׳  צליכ
 צנולאמצלדנייס ' ג 'מם• ספולסעל קיום שגתפיסי^ b3 לשיו* ישראל

 ותפל׳(אפי׳אטלם תור׳ להייכו מלאכ׳ שתעשה לל׳אלהיך שגת השביעי
^ ושינה .ושתי* אזכ^׳לכל^ו׳עא^לל׳יאלסי ̂ :’ו

^ע ך׳הל״ל ^‘ףשמלו»יחל  י t1 רעך 5אלספ?ז א^ן רעןי
̂זס'3א ואג ורעי אחי מ״א*ן!מען הקלה 'ד4שנ'א( אברה' יך

̂י*9|̂©0^^נמאגרעון:נד אגיסס ןלע ,̂ ̂ ^ת $1אמונ W מ
אויצסי^לא יא^י#£את6ז5אמךיזסהמעאג(עמזט!.ע^זכש

̂ר ^̂iא5^אהגt'•^צמל^ש אי! ס5לל ונרא״למלנ *
 למייל'*־:הה׳׳ל׳שמעווחחי״נפשיל^׳/סא^*" ש«עצ על-סלזוישמעיתס
 צופי ׳של הגג' וגופל^מראש5אםאל f עפסה־אמןףג אניגץרישלאל׳שהוא

 נמצא׳כולורע־ילת' ׳ םרשם׳&״של'אשלי'ואבל. ראיות והרוסאמחן צוקה
 האוזן הוא לצגירו'3כ^םאצר*׳וסמלכלין| צל אמת רסי׳ נזסן ןהקי׳־ה

^1וכ נ^שיל ותחי שמעו שנאמר הצ^גרי׳ ונהרפאוכל פשומצי־מוסר ת  א
ן ) ^ נ * ז ס'6ה וגד ל3אמ׳ירשאע^מח'את'30לזד1^׳

 ונעשה שאנמ* W5bji5V יישראל שעיקרנתיניהתול^לגלו*' ל/ברן״ל
 ר6ן5ס של׳^קלס נא^ו^צר 15אלז1פ^רןלוגןיםנאנ געפאוו״וציצל רצונל

 1שהוא - ולצוצולהיקלס י צלבר^ממשמןו' האיס צריןו א״ש רצוגז זגע&ה
ל5(8הח(ל,ז ^׳ן צלנ15ו סגיי קל מ טי  החור•'* 'לה^א b*Spp רלון זצ>|1י

יעצאנ׳צמי׳צלוש׳הע״יהמכסמצוסךמ^ מי עמוק^מוק ‘ןהלהסחמ־
 yבעה״o ^סור׳־משמלשתצעול^•:העליזרייזע־לששמף׳"-מ^אלי

מויג דוסגא•^ זלפלשכלל סו1ר«7מ ^צ׳לפי ינל ש *ול^נן להשאיל ז  כ׳ת̂ו
״נ1יחרו^ גזלהר ופגיממ׳כמ״ש ולמת1( ע פ  ו5אצ עלמא לית מיץ אר״ש ל

 גזה ומרפי לאורייתא רזא וילעק באודימא גמשתללי חיריא צאינון
t ‘^^צימי׳׳י- הם ifhתור׳ינגל?יד׳יו הוא למשגזללי‘ היינו M ה15רצוךהק 

או0 אחר לאלם לשואלק כשסן״ל א מ  שהוא ב׳5מר מגעשה עםקת1צ
 לזרללעונדןו־של ל3הקימוני*וכל־זמןשאלם<מזע כמיס לקב״ם הלול <חס

ק ס ר  ז 'הרזור״וביןשכלו בי] מגליל הןמסצדא׳יכםזאמסץ בנגלה מ
שניק1צעמקזשו לנא ה*׳יכיל1ba שלפי  להעמיק צל‘מר.׳ לו'והיא עם

ם שאיכל ל^הזאכנמ בצאזזרמא מיפלומרסזלד משל ומשלו ניותר . ח^
 ן ו הקפא פועם'פעם הסונק׳ואינו קמפעס b<צצאאו שק כמו

 א!ג5תש1אהIbfeVib 5 אמדלאולי מןלמלא ססמפו פמוע א® ;׳ ״ש1ן
 יהי״ לא שהשמיצו אותם ^?תהיר3«ק רק r אלסין ל לקול

 לשמיעה jווte^דע׳מi־:י?מגרהfפאת״ציצא'׳צמ לבל א<ני-הממיו׳3
שיתמנן ידן ולצבו זבאזצויצמע לבשומצצ לצמך ונתת גמ״ש שגלב
̂ל> צאמר פמועילוסמעו אה כפל לכן משמע מה בצב ולר ^׳7ע״ל ג  ̂ג

 שאם ■׳ כספר או מרבו למי מ^נהעלא1םהקי7יחרופ״זד^איאמר.א
 לחנינן כמה צליץכר לנשמ׳בעילצמנל׳ללולפ׳יחיק גרמנא יאמריעמ

 אל לקרא ולגרימא רימתא קלךקלןלאהיא על אלהי״ יקצוף צמה
 לשממא הוא יקול לומריסצעם lobJ בשרדעכ״ל אס למעא פץ אס הק

 צממתיהוסיגו׳לימפעצלא:׳■א^נהלינול מפזםשואמרניהיהאלם
* (הקוצמאגפמ®

לאיוסף
 שהוא עם־הגשמ׳ שתשמע דהינו כקולי יהי׳ שמע״חפמעו אם
 ששם בלבו קגויגי] ויהיו ששומע הלכרי׳ אל בלגו שיתבונן קול

 הנה סנולה ?י וןזייתם כריס? את ושמרתם וז״ש ׳ מכין לכ0הבנ שורה
̂ויו עס מנהיג הקל׳ה ̂:,קס אס א״כ מלה כננד מלה גר̂ו  גמלרינת ישלא

אוצר '"שהם•’ עוסקיךגסולוןהח^׳ ^ואס למלכא כגאי שממפשץ שטס
̂ ך*<.T̂ן:<i־iצiא3שיהי3̂שרא

 ישראל בני אל כרי^אסך,סליר7ה’ אל?ז סמצ<'ויי^ר' לי והייתם י ;ח״עי־
 הזהיר ‘ולכאורה'לעגץמאי ׳ל5.ופרש׳*ילאפח(תיילא'יוחרצ

̂"‘שלא״ייפחיתולא למשהלכאן׳ 6הקו;י  הוסיף לפעמים שמשה ומצעו ייחר
והרוילשר13ו<5̂ ונ׳׳ל י ויכו׳.״ היס^משה לברי^ כמשאח״זלל מלצתו’

פחה לא פרש״׳י לכך חכמו׳י שאר לא אבל 'ק^לאאכסין

 אירהם נחו ספלגשי; ולבני להימנוסאעלאה רזא ליצחק לו אפר אמ.קל’
 ׳ שלמה׳מחכלו חכלות כמ״שוסרב ארן״קלק אל קלמה וצו׳ צאנוידשלאס

קלס ̂יצחק הזדר חיצזנו׳נמצא־אברהם סכמה אינון <מי,  להךחיק א̂ס
t o נגלי׳ הוא האלם הלכרי׳ הקב״רג״נלושראל הזיקי קיצננדלכן 
לקחת בעלדש וקע״ש חכמו'.'.' שאר ב^לא,4לאער זו חכל דק ^פצימי׳ _______:eti !‘!■Ll. 1 .■׳‘w זי

 למלך מלה״ל ,' אמו לו שצסרה כעפרה מהו ברי׳. אל1מת1̂ח
לאזזמחכבה^ל עלשקראהיאש^חי 'ךהי׳־אחלבהבמת^ר.לא»צקבג^!,

̂ל r לקב^׳ה׳כגי^ שותף נעשה לאמיתו אמא לין כצהק לשלחז b f ב^ן 
 קלא־ליע^אל■ שהקנאה . ונעשה,מושל אם למלריג׳ צא רעקב מיתי1צא

ה^ ג ע״כ וגו׳ אלציי עם שרית ר ועץ  קנ/מר.צא,ז^מחכיה מא! לענץ ו
 עליאכרהם הוא'מרמז וכז׳יצגאמח אחותי ק״יאה אח״כ ולאיאמר׳פשופ

א כ פג/  כיון יעקג־ולאתאמר יק יצחק יכן כפלי מלריט׳.אלו לפ׳ ,
 איע״פ מחבכה זז לא לכך*אמר אהוב נקרא צא שוב אם או איוזלזו למלריל׳

 שכסזר אע״פ הגת חגיגת אצלו נשאר עליין■ אתית למלריג׳ ‘אברה שגא
; מאיית מביל^ גת *ם’י1הי

w 'ל וזומר כללשא' ...יד/.נרךאתאברהס הקאי»ש#;',מר ג  מ
 אוהכי שקראי לכןכיה תבגב ה שזי ׳כת מלריג לי צזה^ להייגו כע שהיה
שנעש׳שיסףלקכ*ס סומ’א צתדרינ׳של סבאידל להייט וא^אתרפלוו

אתר כזיהר ש^ל' א5 כי יריא י* תאכילם אני התכסה עלפ׳וז׳ ע י
 ■לקכיה עלמת זכאין־תינקיכאי ביאיס הז לגי5ע אל שיל\ גלה אס כי אלהיס־לבי י

̂* י׳תיןלמעכל הלקזע עצי<* לאיהי מאי ןמרעיבהד^ל1  ל׳כאיןע:יל בעלתא־ע
 למדריג׳אתומ /ברהס שבז לךתעי־ש היי כהלי׳עכ״׳ל לחתפא לקכ^עיכע* למ

כי־ה׳י?^ לי היז 1בי להקבילה:>א^יתר שומן> ישסוא  שלגסמש יל-ע הנב ^מה ̂ל
 הסאה כשיע פסק מכלילהך תלק' r?• והנש׳תה כל נקיא מלק*יי!קכ*ש

ך מישראל 6או.אצ .מלך ה אמלק לתך מ̂צ f שנתושנמיצה תריך אבל׳̂א h  

 נמצא ונו׳יישלתס ניזן ייפלנשי׳ .ילבני באכיהס כת״* עול לביק ואינו הפרשה
 כת׳חלולשמקבל ואסהצלי׳בתלר־נ׳כת ככל הוא־מוק ילק אכל ^תמנ׳כ׳שילימ

צז!יק מבמי׳כל אפע ̂י בא ינכל,ב̂פ ̂ל נ^ים למז  תעלנסי־לאניהם יש̂־ כתשתי
כ שהשמים  בע שא׳ סה שבשתים לאביו ימפללם משציע שהוא כל צליק לקרא ^

 ג' למדי ובס־ףעלה ההשפעה מכל שקיבל כתדדע״במ מתיולה צי״לאצרהס
 בת במלריגע היל שלמתלה בימיו מציט והנה שאה'• ובכל יזהו כל ^)'פונקרא

̂א לקלאמ מקש |>׳כתלרפ׳י*צא1ל ̂יר  ?וע ̂יני צא bnpS אמר אויו׳הקבאה ממזי
̂ש הי־בתלריניבמ א״כ תלתקהו ?ומ?'אףאמהלא לשם שבא לימרו סקלבאי  כת
 ע^יש״ויעסםפטה יתרו כך אביך וגו',ושמכי.עמך^יבית וראי כיו שמעי באבריו׳

 מלריגס שהוא כבמ אביב יהי׳ אייזס קירב יקב״: אבא ובית עיוו ̂זזלירושכיד
̂כ אפוג•!  לק הלן וכל לינין המקין שימרו מפגי למלריגתאיזית ימיו כא זאיו

̂נ שו̂ת העפה .פו' (אמ



ד נ יתדוג
 אלהוחוועכרועזככצע״זלכזוהן tופרש ןי״ה5הולסלJואח״ככש'תר'

 (^ל(לו7ג ט ילעסי אפה (אמר צגןכ״ס י7וא( מלא• כזמיא יחדו אחא
 גפלימו אורייתא (יסב י ;ותשא עלאה בקרא קנ״ה ואחייקר אסתלק
 השפעהגמל׳ שנסן לטלריגתאס א״כנאיחרו מצא על לשלשנא

 מחממ ליתרו כלבא0( ' * עלכ(לא ביקרא קלה שע״יאמיקר ‘למעל
 שהעיקר בקלוש' ללבק לנפשו סיות בא ללב;א! פנטמשאמן השמוע׳
 ישראל בשביל ע(ל'0 את כרא שהקלה להכלל כלל סיללב השט* להחשיך
 • (ל7ג לקבלישכר שיוכלו ונפלי ישראל בה ויעסקו שילמלו התור' ,בשביל
 : העולטו׳ בכל שטסה מעוררי׳ ־שבזה בשמח׳ היא החור׳ ליטול ,עיקר

 : נ״א שאומרי׳ עצבות יעי נקרא יטיס שישרלב סעניןבס׳ח״ל
 רמזעלחכעת קלל אוחיוק והם שמת' ימי שהה ימי' יונשארקלב

 נקגא מרכב׳למכ^פניט׳.לכך נגליותסו^ וקקמ׳ פנימית שהיא קבלה
 1̂ל3 לעסוק ס.7א0 צריך א״כ בבלי תלמיל וו הוקזכני במתשכיי מנ״ש 'רכב

 ;?״7פג)ו בלב.שנא׳ הוא השמח׳ שעיקר שמחם מעורר וגוה קבלב בעמוק
 איממנס גאול״ של לקמח׳ הננס והכל שעסס לב ולישרי לב משמחי ישרי״

 לבשעח׳.^.יןגף ת7ונעבו ששמחבתור/ כמו במעשיו ׳7 ישמק שנאמר
 מגא!ל׳אחרו<ה ישראל שלאיחייאשו י7כ הי׳ מצרי׳ נגאת ועיקר לעתיז

 שנ^ו כשיא( ולכן גזולי' שריס מיל להוציא׳ שא^א לו יאמרו שלא
אחרוג׳ ‘לגאול יצפו כולם על עליוני׳ שרים שהם יה״טוס^ע שרים משני

................ נ״כועיי׳בס׳ח״ל•
 לגלות אפילו כחול עוסקי׳ שמהיו בריחי אח סקב״סיושמרת׳ וז״ש

 עשיתי אקר. מגאול׳,..כי.אתםראי^ ולאתחייאשו סאחרן
^כ משם אחכם וגאלתי פולס על ‘עליוני שרים שהס למצרי׳ א  קננוחו ^.

 אחרונרשהפמיסעבלי״ גאול׳ היינו מ(מי׳6 מכל סגול׳ לי להיעוס בזה גס
 היינ^המשיך בקולי שתשמעו שיהי׳השמיע׳ שעיקר רק כליהעמי׳‘ חמת

. ״• מ׳׳ל קול שנקרא הנשמ^ ששם מן.א(זן;ללכ .  ג ׳ .
 קאמיעות פינהשמועתדע^ לו קשה יתרו וישמע רש7סמ

 מיא ■לי ,ע.7לשמ^ע(לי ׳^שעיי|ל7בר'7 שמעו הה״ל אמר לכך
ר  ערמו ולזה ׳7 דינר כאילו בעיניך יהי׳ לך אומר שהנביא אע״ש ל מ

 נהיימ בל׳ להלנק נפשו השמיע-;בחיות שיהי״ נפשינ׳ ותמי שמעו הפסוק
 ובחעתגפשו הצב בשמיעת ששמע יתרו ולכן בלבך הלברי׳ שתכנס

״לן;^בתעחות,[את ריגות7לג''מ ^ז15אמךהמלרשוי לכך ' לג  מ
ה7הסי  .ונעשס בקנ״ס ולמק צלב השמיע' שיהי' היינו הקב״ס רעךו
ך ע ס׳ סוא אכין ורע אחות ומלריגת לקב׳׳ם ווהושוחף י  סיינו אבי

ת ריגת7מ את ,קחען סקכ״ם זז הצליק־לא מלריגת שבכל חעזוב אל נ

שוקאזי  ואסתע
wv אמן,:^3ב!׳ לבא העפילה סאקרונ׳ מגאול׳ התייאשו אל כעת.

; ם י ס פ י ס ן מ

שהם לפניהם השים אשר המספעי״ זאל*ח שכ״ס  ע״אלילק ^תגי׳
<י של וסמיפק כננורוס שמהםמתעוררי׳ ״  סססאמת4^

 מפני“ סכולל עם אמס גי׳ הפסנק של ר״ת גי׳ והם אסי״׳ק אהי*ם*פ׳ גי׳
 ץ;אמת7 כלהק אומרו תהו רחמי׳ והוא אמצעי קו הנא שהאמת
^ז סדין נקיזק שהוא לאמתו הלן כל על סכווגס עיקר להגיגו לאמיתו  בי

ה השם של ו׳ בסוא  אמת1י רגט ׳1לאמי.ס וז״ש והרחעי׳ אמצעי קו והוא ל
ז לשניה׳ ואמר י נמחק וממילא ׳1  זהייגו ‘לשהיית !ורחמי' אמת שיהי' מ

שס לשנים״ ואמת רחמי׳ שהוא היינובפשרס7ינין7נעצי ל «^נע • 
: שפמו ושלום אמת ת״ש שלום אמת מסלין

ה  16בי״להעל5אן חיקק של אפרונס שבוע הוא משפסג׳ כתבי׳ לפי הנ
̂ת לסעלות דריך מתסלס וא״ב בקליפות שהיו קלושות נצוצ

 שרשן לפנימי׳ אותן להכניס סיקון צריך ואח״כ הקליפות מתוך יח5ו5הנ
 סיגופי׳ סיימ7 עשי׳ של משובה מנין צריך מקציפות להעלותן י7בכ וסנה

מי צריו ואח״כ ולהעלוק־ הקליפות לשגר וצלקה מענית  וממשצה לי
״ לפנימית להעלוק בתורה

משפע בסס שנעשו נצוליתקצקלאמשפמי׳ סם המשפטי׳ ואלס ז״ש

ייוסף
 תסואשר 5:׳ לפנימית להעלונזן צריך ועכשיו «בקליפות בגלות שהיו

 כצריך 7יעבו שניא שש וזהו בל״ח לעם;ק צריך לפנימיית לפניה׳ חשים
 פחיקן ואמר מוהר כמ׳ש ממ׳*ס עבל מדריגת שהה סלרי׳ בששה לעסוק

 של בחור׳ לבא זוכה ־.הוא ש^נלס: חורה שהוא 73ע מלריגח שגי׳ צסש
להשיג וזוכה למלכא לאביו בגנזי מחפש והוא לקב״ס בן. ואקרי נסתי
מגזי לחפשי היעו לייקא - ־ לחפשי יצא ובשביעית וזהו • סור״ סתרי

 נמתנס ״ה3הק לו שנתן מחמת ̂ זאת לו שבא בעיניו שיהי׳ רק מלכא7
̂אכס וזהו זו למדדג' גא ע׳׳ימעשיו ולא חנם : לחפשי־

 רוצים שאינם אלם ני3חפשיגי.ת, אצא לא העבל יאמר אמור ואם
 ווסיחת פרישות־:: לזה באמרת:שצריך קבלה בחכמת לעסוק ,

 עולם מהבלי פרישו׳י צעאות רוצה אינו מוא גצת>ס כע״ש וו לחכמה
אק .לכך מר^בתי  הוא אלוני את : ן תאותעולס אשתיהוא־אשיוח או

 זזהג בנגלה חמזןמתורס׳ססוצזלבפללו הם לני ואח ״ עב״ל מדריגת
 אלמי( וכגישו אסיפיצב^פזתובקיאותי: קפובאצלול^אות^נעי: ,

 ע״ל .כיליבנייסלאלעבלי׳ הדמיניו;, קל ששמע וגו'.איןן צ.האלסי'15י
 בני לי א״נכי גבורת לי נישה אני שנאמר .לי נקרא בינה שמלת .שאי■

 שיכיסקו עבלי' ושראלעב^וייסרנוןש^הייבניישראצמולריגתישראל
מי תרצעי. לכך הנקר^בינה ^בקכמהוו  לפסוקבקבל׳ רו^ז שאינו מ

 לקיתרצע צינוריסשפעגמוזלתסמזסהפתת־ גורסעכיותונסחמק
שיסאמענמלשעומדנפת^ב^ צתלמזןמ7וכנל׳שרש״ישמקש" לס73'

ם  כתורת לעסוק רוצת אינו עהוציאיפנצוציס אסר לסיינו יבא בגפו• א
 בין ומצלי מגינא תורם אי׳י והנה > 5 סעשע :ואצ3ש להיות רק

 רקנעילנ׳ מגיגא ומצות ק©יקבי'4לל צעיזגא לעסיקכי/וגין בעילנא
ף. « כ ת ה, פ מן ^ טי כנ ל מ׳׳ '? א »  למנת ;למתנמשלו־ישדאל ^ני-

פי' סגנ  א״כמצות־ ׳ עציה׳::. מגיגת מצות עלי/א^^ישראל ממני\ מס^נ
 נגפויג^ ״ש;אס1( עסיקט׳,ז7נא.7^^^ן!מ'קיגשאןג<ןמ^ינ^״^<?|געי

 מזדגל׳ rבמו1!חמfהעלקראגנסIל <חזיתי^*צות שמק ש^ו הייגז
 יצא בגפו הייחוד שהסעקר ומצות תורת מייחל שאינו להייגו לי׳ בלחו

 כמוהכנט׳שאינסמסגי׳ בי׳ למסיק בעידנא רק עליו יגין להיינןשצא
ג ־עלסי;מןרקבמןשפכנפי״עליו

ם' א ̂הוא ו ̂!?ה ^̂  לו1וילל מאורס" שהתור'נקרא חורה בעל סייס ̂^
חילושי׳ ויסלש ‘ עקר השכל וסי' פלא מחור׳ כביל עיקר הנה ,

^ רק -מור׳  כת יחן שלא ■ ■ פגי״ צשום מ״ושקר. יןסי׳ וסלא אמס הכל שי
 לן ן״ש^ללולו.מ<׳.1 בזוהר .»ןסו.כמ׳׳ש51שלהל ובונ^פולמות לקליפות

t דהיינו לייקא o :לכךאמר שקי: של לקתולחפארמגבקחעות שיהי^^ 
 אלונר ־שהס כתלחיצוני׳״ ה״ו נותו5ה?ינו7 יססה/צאקגיה7.סאשס:ויל

 עולמו״ לבטח הזה השקר !שמאנומל’בזוהר •ש כע שחילש השקי.ממ .של
 ׳pp שעשת' במצות במזר״:רק זביות לו נואר שלא בגפו יצא והוא : מזהו

‘גפוגנ״ל

ס ז־המשפטי״ אל ^:ו  מסיני אלו ן»6 ׳ הראשוני׳ מל 1מוסין1פ
pחשזם^סנהp נסמכהם׳ ולמה  מאי ולכאורה :המקק צ5א 7

 ארן יענרד במשפצו נלצך אי׳ לסנה ונראה , :מסיני־ קתעלזא נפקותא י
 ואישחרומותייהרסנס נציךלצנוריממילאק שאינן למלך לומה ליין אס ;

מן אכ סהו א  יא״כעיקרהזיעי׳שיביו כגתותיהקכגת: על המחזיר ן
 נצדט׳ שאינו אף רוח ממס שיהין סלייגב׳ צריךלסזהיר ־,ולפ״ז כמלך

 הגבוסי׳ שהקב״תמזבכלכהדי׳ צצבותןעיקרהענמהלמדטקסים
ת3 סיני«נרן»(סלם סר על: המ<' ונסן  מתקי׳יעת ססויס צמלמשאק ן

ח1^לל ’ • דיו מי ־. ז ננ
א ק,ו  ז^להיזנוליקר ׳0זלמושפעי|אסרמשיםןפניה4^^,

 סי^דוייעשירגעם להם r ללייג^״קןי׳^פניה״; ;גמשפתי׳^והיייו
ק5לומקלמלך:שאע^ג ס^•:ו חלע:סוהי^ לצמד.: ר  להמוםיףעל6או

א מסיני הס אלו שגס הראשוני׳ שהו ש^וטסיני  ההרי' מכל נמיר ^מר
 לזמת האדר מל היראה שופע שמשם המזכת אצל סנהדרין שישים וגם
 דהיינו ימאיל במשפע מלך הוא אס להיינו במספס מלך וזש״ה * יצרו

 אלן כענמי נעיכלו ושפל חח נמוכי י'.ג״כ5ארןסי באופן המשפט שיעמיל
ז יהלסנס עצמו לםייטשמתממס תרומות ואיש

אשר



שר ם א  י15מל לשון אסר ימשא געזא אשר !והר3 סכי עפ״י לפניהם חז
 עלול כמלך הוא אס סלין וגם לחסא ועלול לכו נס קהנשיא

 שלא■ אשלכשיאויחסא מיינו אפר מלס לו להזרר ציין לכן לין להסות
 יחעא1נשיא אשר הפסו< היינו אשר מסו לבו כגסות לין ליטוש

.■ / י־ להזהירם לפציהס
 יפית להייעשאלס לפציהס׳ חשים יאמרואלסהמפפסי'אשר או

 האלם(ימן ועי״דנלנע כסמוך שיכא ללכרייהאלה פניו מגעת
להיינו מסיני הראשוני מה רש״י רקלעמלתכוראוו^יש סהואנברא

סהכניעזלכנסא^^ וכזיעוכרהנעהנלולס כרתת‘קילוהסוד שישראל.
 כיאוח וזהו הכנעה סכיאי׳יליני כסמוך פיכואד הלכרי' היינו צוסיר לו א

 ונהגיףי3אל פ^וא;נקלאת1^קכ״סאומרלנשפ<'
 פהוא' ןכמורה(צמצמת.ונקראעכלי5צלוםו שמפמפיללנשסס עכל נקרא

ק פוכר"שפ כצל  ומןם■ ו^זןרך;םי(עמיאלם עשירית■ פש15יעכו^םו‘ פנ
ר‘ תכ^כצלע■ על ילאנ ואילך ^ צ אלי
 !!•עזופניעי^' j:מן,הק?ך שד^*השכיע^.^נ ̂*3א אלי סשיס גיז זזצלח

 ■ ,והלמןנצשה^חפשן <סצהא. מ מנפהחפשי ^לם שמח לחפשילון יצא
ל פעומלעליו היצהיר סן  '.ליונדמיתתויפ5י7סצ צמהך כמ״ש יוס כ

 לההואססראצאק* כמילילמגנאויני״; והיצה״לנקרא״תלמל פעתה
א עי' אינלאלא לנ)לזשה ^תי • ^P!ני

 געגך ?״^סיימ5ך ע.ה?גך^שצ(ס פלא היינו סניל ע״ל יכא כנפו ־ אעז
א (f שהוצךלעולמו_כג אלם של השמש כיאס כלחולי! '■'סייינו ‘י̂'

ל ן ̂לא סח;שיכסו15^ ’שצר נזלצךג;פו^לקכצ כתן̂ר
 מאורשס הואסיינוצעלתורה^נקרא הנשעהכעהיכאםכ^ל׳אשס פס

 חורה' ללמוד משעכל1■*כךהןא אפפו לכוונות נעלשמשעוכל כמו ^:וינו
^ ת מ ^0 ומקנל גופו היינו'חורתו'משמרח אשתיעמו ויצאה ימחו ז  כ

ל לו (יללו לאפה4islשגיח7.אואס : הנשע׳ ^ס ^ גי׳ :ו
אמרסעכלא^אפאל{ני־וגד' אם<1  ח!״ל' קלעו ככר סנה אמ(רי

א לעיקר ^ הנ ת; מו  הנה קולמסלסכמתו יראתו פי.הי׳ ע
ל מו ה ^ ס הכורא מאאהכת ה ל ל  תייע אלו ל׳ישעדיציו{ שלאוהכ' ע׳
 ’קולעת הירא׳ שצכיךסיסי׳ רק .המגיד,ללי ונןאמר כהלכה המצריני׳
 &b.-יראס.ל וגו׳' זהייאמונת שכח במס׳ ־ מאנסים ע״ל לחכמתו

 קטון מרין אלף שישלו לא׳' אין־וכלוהמפל ל׳ איכאיראת אי אוצר!
 על,לליסלל .ינאי.סכל ר' מכריז ע״ש חומטין קב כהו עריכ וצא

^ענין הזרעאלדרווי׳עניל^?! ע קננ  כיייאןןשעייסואממעלם'’ ’‘ו
 שעי' מלכות עול ̂!גליו שיקבל כד* זלהדחיקמהס ההא׳ווס לשברכל

 ר]!ן יעשה .פלא' .ושמי' 5ב.אפל) המשל גבוציק המאמת הרחקת מקיא
 סול׳ כשלומד נאת׳ב 1 לוראך למינכנעלעבולת פ^ש*הא נפשו לשזיע

 שקלע! שמו׳ פנכצס:ליכאס השלגר וזהו כשלימות מעשיו בנל צזקלק יודע
 צס^ו וזעדתנה מצגת לקיו^ ילאתפמי׳יכפרמותצל יודע ועכפיו נכלל

 הבנין ואחר .. <מל,ללירתד מקן^ז עושה הוא סביח כנין בעת שמתחלה
(אמ״ניעסהי1-לס?מעעוס״ . ממזלהגנול אעפהיאT וזהו גמל נעשה

 לפע^י׳ ס ‘ כלל ה7̂עבו,9מ־׳איג עמל׳ נא^ות א!;ל .ס3צב ין מכניע שאיו
שכת געי* גק״ן* י ^גבהותלממואסומןרתזועוכלעלד״ע  קם כמו

 סוף עללליתוכו׳ »ליוצאמ.רעבל לתורתו סמייאינוסס ירא אינו ואם
מן כללות ירא' להקלי׳ האל שצריך לי.ר,  לשין מא אמר אם1 ״ פפ״ג ו

ע ויאמר עצמו מקפאר החם קאמידך ע  נאהב' את.מראו ,פימבה ?
' , ' ׳. • !בתענוג*׳

רעו ת מ5לש כינוי קוא א^:י את אהכתי ו  השגרה « (}עאפפי ל
̂י ואצז מאורשה ̂^שנקלא ו כ פ ^ 9^ א3ט{1ל ל ^ן מ א]ןא ל

 חורין כן נאי,אחה ; מג״^ עצמי׳כ^מדן אעפה פלא בזה צי ד. כי קפשי
מי כתעצוצי׳ אהכה ואעשה ממנה. ^טל  (מורן הס והגיפןאלונת הג! א

 מלפניו שיראו ^אלסל;^שה1 עלילרן^סל האלהן׳ אל סאלס של ורבגחיו
 להמשי^לו עס^יורמ.הכי יךא. אלהי״ נסמעאס הכל לבק סוף ע״פ עס
 הדלח עבידוזהווהגישואל צליתי׳ רסא.וחכעא7 לי׳ עלללית חבל משל

 שנמ^ל לרחא לי׳ ולית מזווהפןגוסה או הללה במקל אותו שיגיש.ויקרב
 ועבמ המשל^ה ויקשיב שיאוק להייצו אתאזנ<ומ׳ אלונא ורצע לירא׳
 את יפרוק שלא צעוצם יסי׳ וכן ׳ עכל נמלריגס שמי׳ יראת ש?הו׳ לעול'

* פשנצממפכצילגא

ל יוסף ם1משפנ
הגה•  לעמל פפחלהי אלם' העבד יאמר ואסאמר כ׳ א*ה‘הגאון ו

 מאול מתאווה כחחסוא חנחלש זקנוזו בימי אף בוראו עבודת
 וז׳ש שיעבולאוחו בוראו אהכת מגודל וצאיימות בח״'חיותו להיות

 זה בני ואח ' משמה זו אשתי ואת י״ת בורא הוא אח'אלוני'וגר אהבתי
 להיותמהמלאכי׳העובלי׳לפניו המצותומע׳׳ש-בזההכסיחוי׳׳חשיזכה'

 ועובדו הי כאילו .לו סיחשכ דהיינו לעול׳ ועבדו ו^ס נאמן עבד ויהל
'ז וז״ל מדרש יוק לעיל וממ״ש עכ״ל• לעול׳

ה ל א למטרוג׳ משל עח בכל העה את ושפטו למעלה כ' מה המשפתי׳ ו
 כאמצע והיא חיל אנשי פי׳ לאחרי׳ וזין לפני׳ זין מסלכח שהיתה .

 הכל באמצע הלבחת ועשרת מלאחרי׳ וליטן מלפני■ התור/ליגין כך
כנ״ל־

עומלצר ט^ורה V יראת אמר דוד המשקפי׳ כמלר^וואלה אי׳ .̂ <וד
 אגדזח(אס הלכות ״’ עלרש' כונה אלס מוצא אחה כך מהו לעל '

 תבואס של אלףגורים י לו שיש למלך משל כלום אינו חסא יראת ו3 אק
 ל נאמליראת לכך 'אוצרו' היא ל׳ יראת עו׳ אמונת והל שנאמר .<מ'

 חמות והוא ׳ פכ״ל כצלקהי ושבי׳ חפלה במשפט ציק צווח והצניא סהורה
 ז צריך־ל$קדיםלחורא שהיראה למדינז בא להנגלרש ניחא הנ״ל ולפי

 שעיקר ירא'לאל' הס ׳ ומאחריידהלינין חור׳ סל טלפבי׳ וזישקהלינין
 צריךהיראס א״כ פרכדוח כהשגחה דיץ ואית לין לאית מהאמונה קירא׳
 החממיו שיבא,ליראיז בכלי שיחסכם אמר ובין החכמה' קול נין לעול׳
 הס לחור• '71ק הם'הלננין'והיראה עס ככל העס את ושפטו גזה רימוז

 א1ן בתגרה זסאלןרקנפחכהו ‘משפטי'•ותחטםצףורות^ לכרלואח״כ קי׳
: חרוסה וזהו הרזממת הירא׳ לילי ־־

ש  כחרגוצגו הלינין על מרמזת לסחורה המשפטי׳ ואלס במלרש וז׳׳
 רזהיר מאי לענין וק׳ 'הלור פני ת״ח הס י לפניה ףשי׳ אשר דינין .
 ל יראת’ לול׳סזהירז' אמריהמל׳רש לכד ח׳ת שהס צפליהלור משפכר׳
 כך מהו ושאל להיותלפולם צריכם' שהיראה לעל:להיןמ עומדת טהור׳
 וכו׳ הלכות פשוני׳ ס7א בני שיש אמר ולכן לעל שיהי' הזהיר מאי לענין

 ופומר אוצר שהיראה שהביא המשל צמו כלום להס אין יראה ןאין.להס
 אמר (ללד 'ח״ח שהם הדור לפני יראה התור' לשורםא״<שפיריהזהיר.

 המלרש ואמר כלל יראה צריך מלאקרי' ובין טלפני׳ נין צעד עומדת
ח להיימס״חלמצוייני׳בסלכס ציון צרח ןהנב.^  יךS!5■‘tדה'צהגDבמש^̂!

 זלון עולה תלמוד ש־נגח בגיגג אפי* לוזעא שלא הירא' מגפט׳למא
'̂  אלא חורין בן לך שאין שיויס הם איכ תיח שאינן אומן כיינו אכלושג

 עולמלכית עליה' סניתצי׳ י ולאומות ליצר קמים וןנןרא בל״ח שעוסק טי
 בצדקה ומטאן ע״ד צל׳קה■ צהסלעמח פפוגגי׳זלכךראוי במעשיה' נהם
: בצדקה ושבי׳ קרוקוז״ש , < - ^

ם ק  לקאי בה־:ע״׳מוילו^ה׳^מאריין בצ'מ3 למכרה ימשול לא נכרי <
 6בלרךזהשלאמרגאול T*5py' ^ונ״לג״כ האחרון הגלות על .

 אחרונה בגאולה רק ארוסה נקראי' שזיראל עולצלוס יהי' לא אסחנ'
 ללכךאפליהגאוצ' אלזי טעס ויש עושיך בדנציך ל שנא' נשוא׳ כק׳ ̂יסי׳

 בשוא' אכל לפלוחה חייה אין שנפלית לארוסה גלות עודי יהי■ לא .אקלונ'
 יצולי׳ אינס ■ נשואה' שנקר׳ האחרון גליות לרןןאחר מיל לפדותה ^חיק

 ז״ק1 נעורי' כאשת ־ יסי'כבוגד שלא מיד שעומדי׳־ליגאל בגלות להיות
ה ל מ  דאלע למכרה ימשול לא ̂ נכרו לפס ומאז אחרוג׳ גאולה להיינו נ

י נעורי׳ באשת כבוגד שנראה בה נבגלו הוי

ש לוייו לפניה^מ׳׳ל חשים אשר ואלההמפקסי׳ ;כמדר  מגי
וק׳למהבאלנולרק ־ עכ״ל לישראל חוקייומשפטיו ליעקב • ׳
 ־ ברי׳7ה b אחי ׳’אלה וידיר פסוק על יפרו נדהר אי׳ להגה ונראה ;לסרן

 שצריך לאחגצין מלין לאלה מיליןדאחכסיין אילין הדלרי׳ האלה-לאמור
 ה(א חור׳ טעמי דאוריוחאזעיקר זברדן אורייתא משמי צהסהלל .האל׳

, ' ־' ־־׳־:J התורה שרש שהוא פנימית ״
̂י . ל?׳׳ש1  ומטדאלהצינס יזהא־שנסלהם למשה הקב״ה אמר רש

חן כשולחן אשרלזשי׳לפניס׳ ט׳ימיהלגרופי׳לכךאמר  פ
 *1J’ ט והוא ׳ ^שר פנימית הוא שעיקר הרילוא'סלבר עלל לאסל .טוכן

 אש^יחקיס אר 6ר7ובט לאחכסין מילין סס ללבי בזוהר וכמיס .הלבר
פמורה ח׳׳צ בס׳ החורסול פנימית הנקרא הוא 15סומ •לשון  הצגלזת ׳

ה'' בלא הציטלפול׳ ^ליךצצומלגקלשמתוקיח^י׳כי ̂׳וו«ס הבנ ופלפל
כעי



ד נ םג י ש פ ש מ

 זהוי 6טע סוב מרגיש ו^יט הכובין 5ע קמח וכל6חמיה( שאוכל כמי
 משבר וגזש לוורן קליפין.וצריך־ הס שהקושיות בחול ש7קי מערב נמו

 אלראמב חכה מלשון לו למחבס יעשה נאמר וע׳יז המיח ומיציא הקליפות
 של הלביקוח וזהו הקליפווד מנצח בלימודו המלקלק כך מ נצ לשון בלברי׳
 מלקלק^ימולו אסאינו אגל ’יקי׳7ה ואתם כמ״ש בעה׳׳יז י״ס בל ישראל

 ישראל כין ברזל חומת וזהו ישראל בץ מבליל מסך הס הקושיה איכ
ץ ואין לצועקין שבשמי>־ לאביה*  ק<שיו׳ יש בגמרא וסנה ח״ויוע״ש מנ
 הקציפו״ והנה מוק אינו זה ובלי קחני רהט מחסרא ד/פורי לחרן שצרוך

 הי׳יונקבכאנ שהקציפה חיסרון מחסה הוא הקושיא וזהו גקראי'חסרון
 שהשכינ׳י כאו הנ^ל ח״ל בס׳ ל הכלל ולתרן לגרשה צריך המקום בזה

 אחר לור יורלח החול כך הנופלת לול סוכה י נקר בהמ״ק שחרב מיום
 החיצוני' יניקת מחמת שכחה מממת והכל זקושמח ספיקוש בזה ונפצו לור
p jj חיקו מתקיף טחבי וגם קתני והט ומחסלא הסורי בגמרא נא 

 משבי מ' קחד והכי ו' מחסרא חסורי ר״ח ברזצ חומ״ת1רמ ולוה תיובחא
מחמ^ שכחה שגרס מסךהמכליל מחמת ז5ז שכל היובחא תיקו מחקיףת׳

 • ‘שאמרל״ע בזוהר פמ׳יש המשיח לימות לצפות עיקר ונמצא 0חיצי<י יכיקס '
 הבן ע״ז־מרמז־כל בתראה נגלוחא מגלותא יפקון לא צרשב״יבספרא

 שיתעוררל הואצשמות פן וכל רי הי' ני׳ חשלכוהדהיאורס הילולהיאורה
 דעלמא' רכיי אפי׳ »לזמן וקחב וילא בזוהר חורה^כמ^ש לרזי מיללותן

 תורם* לפשוטי ימיק כל שעסקו הבת כל ו וחושבנץ קיצץ למינלע ומינן
בעסי שערי f גו ■ ן חתיו ורמז לאודיתא רזן ללמוד שיחשקו תחמן ג״כ

 •3ע ריתלמודא בזוהר צמייש ̂ הסוד■־ ע״ל וגמרא משניות כל ויטגזהנל
 ומשגוכג א תור׳ הנןשיומזיהי׳ כל יתורצו וא'כ פילרולס דאורייתא לוין
 ואלס המדרש ונבאלבאר הקליפות ניעור עת יסי׳ ואז לכס יהי׳ א'

 אשר לאלילהו״ללכתוב‘ נמלרש כמ׳ש סומא היינו אשרששי׳ המשפטי׳
 לבר טעמי והס מר' ש( באוצרות שעוסק! אוצר לשץ סימא וא״כ מאמר

 to והנס הגלות אריכת גורם קבלה ללמול למונע מאן וכמיש (פירושן
• > אמזרי׳וסטראלקלושסצ׳נןפני' נקראו סמיצזט'

 וסיולאחורזלא נאמר בגלות אבל פני׳ בסול פניוחמיל בקשו ןז״ישז
 סזצ3 לפניהי ׳.ועייזיתהמ בקבלס שתעסקו תשי׳ אשר וז״ש לפני׳

 7ויג7 כ־ ויסי פ׳ הנסבזוסר ליעקב לבריו הה״למגיל אמר לכך וני׳
 הוא לכס ואגילה האספו ׳ כיעקב כמ״ש התורה סולות היינו אגלס הוא

' רזאלחכמתא
 והז זחכמת^לועקי רזין מגלה הש״י כי ליעקב מריו מגיל ח״ש

 ללקלק דש לישראל ומשפטיו חוקיו למשיחא והי'בעקבות
 א^7 ונראה ‘ומשפטי אמר ואמ^ר לישראל למתחלסאמלומקפמיו

 לאחיי' מורה ב״ו ב״ו פמדח סקכ״ס של מלסיו שאין לסי וו נס׳ במדרש
שימ עושה־אומר שהזא מס הקביס אכל איצדעוטה זמא צעשות  צי
p!0 rS שכת שומר אינו למס אלסיה' ׳ לחכמי ^אל א^ טין סס עול 
אלם אין ;א״לרשע . לארן מרקיע נשמ^בשמז סמזריל

0 ותחתוניי והעציוני׳י בשבת בחציח רשאילטלסל
 נחנס בצינעסי שגת ואיזבסנרלרין . שצסקב^הע״ש מצירו הס

 לכריז מגיל גמ״ש להם סצל לא ומשפטי׳ אמר לא למה ק' בכאן ימס
 שהוא הקב״ה של משפטיו שהם להיינז ומשפטיו שטר אמר הנ^ל צט ^רק

 אלא מי לכל P עשם לא אמר ואח״ה לישראל צוה ואסיכ בתחלה ;מקיים
 נתן שהקלה יולעי׳ שהאומות רק ומשפטע יסוקמ לכריז לרם הגיל
 ומס הקלה עשה שלא משפטי׳ שיש אמר ואח׳כ זסשפטי׳לישראל חוקי׳
 אצלל והמסה הוצאה שייך ולא שלו ותחתוני׳ שהעלמני' לפי ספבת הוא
 יש סבעה״ו מפני ומשפטיו כאן אשר לא לכך שגס שהמרו לישראל מסן

 והכנסה הוצאה ננא • לעשות אסורים ׳ :וישראל לעשות מוסר פקי״ה
 דהיינו לישראן! שצוה שמולאכוח לפי אבל שבת שזמר הקב״ה ובאמת •

̂זלא כאן אמר לכך אצלו שיין אינו והכנסה הוצאה  וגס ומשפטיו למשפסי-
 ז נתנה שבצנעה אינןיולעץטזס שהאומות ילעזס בל

ם  •משקרמו המשק־ סי'פקולי רלי הכס רעך שלמס תחבול סכל א
אופני' בשני התורה מרמז וזהו בעוונת סעפי׳ שני שנסמשכן

 לגיף לבוש כמו רעך שלמת ונק׳ פעמי* שני שנחרב ש7פק אטס שקאי '6
 כל ונקרא בכיהמ״ק שורה להשכינה הלבוש בתוך שהגיף אלם מל

 למאני׳ קרי לר״י פטנה של כמלה נקיא שהמקדש פנימה מלך צס מודה י
ען שלמת ביסמ״ק נקרא צקי פנימה מלך בס נקרא והשכינה פמלותא ר

ף ס ^ו

 לישראל כשיש והיינו מ״ה גי' גאול״ס וחיבת מ״ל גי׳ תיבת הנה
 בהם (כפ^ן. אדם קרוי׳ אתה כמ׳יש אלם זנקראי* גאולה יש אחלזת

ט' השטנה על נ׳קאי ואופן נ'שאדגולה,ג1^אקדותנסתלקא''  מ
 שצימזת שהיא רעך שלמת ונקרא הקלוש מהשם צפרלס צביכול'שהיא

א נפיל/על היא ובחלק ב״ס שמשציסדהשס ב״ה ריעךהייטהוי׳  ל
 סי' דמן מלי גליו' רקצפני ׳בב^ימלי.׳ימן'אלום גציו׳ ל׳ שהיו הענין

 זז״שעד בהמ״קשני: שרף ואלוה שרףמקלשראשק ובבל בהמ״קקייס
 הכ׳ שהוסר . מהעדאמלכץ לשון̂  עד ולשון אלום כבל נדאר״צן

 שמש ט שנאמר ע״ל הקב״ס, סייע השמש הכ׳ ואמר • ב״א ע״י טקלשי׳
<ומגן  הכיל ותשיב שליט׳ שתעשה^שוב׳ לו חדיבלו אומר הקב׳ה הוא .
 לשון כפל לכאורס״הוא לעורו הוא'שמלתו לכלו הואכסות׳ ט ואמר ;ל׳׳ו

 פסוקעומל על רש7כ''בט הקנק ט׳,7נימ.ק3.קלש.ניקול רקהכ׳מרמ!
 א״י רק לישראל מקום *ולל(מצא הל.העול׳7מד שהקבלה ארן 7711^

 ̂והנה חלק הוא ושמלתו הואסליק־' תיי1פי״הס זרש״י ^נהע״קביכושלי׳
 סיפו ועל מראשו !ת•7מעמ^לא מסמלי׳ . לחלק טלית שכץ קסילוק

ט7לא3עו׳עמיטזסליקאבלהלקואית־מעט גו ^  היא זזה ת
i ג כרגל ובעת ובירושלים} כא״י ישראל צל fה ראשו) ש7שבנדן1הךמ f ■ 

תי׳ לקכקרא יפראל‘היו■כל  :ישראל לכל המקלשןא״ימעטפין שהי' מו
 ל■ שלא-נסעספ שמלתו לקצקלא עש^השצטי׳ נגלו שכבר קני במקלש אכל
 שנאמר במצרי׳ שהל׳ מאצעקה,^,פמז המר, ליג(ל ןוהתיצ|ון ואמר פולס

ט 6^ין'בה וגו׳ האלה♦׳ אל דועקן ^ ט׳ ו  נ/וחצותיןאק ^אפ״ה ת
J אני כי״חנון הפסוק ו״׳ש1כ<אי* אע״פ״שאינז אשדאחון

: , .■ רן ם ־ ח מ :

? ‘משפגד׳ אאר חרזמה החזרה -של’&מיפמ<־הפרש  מ׳יק עפ^ נ
̂.. להיזח צעיללהליץ^'צריך  אך לצמד צריך שאיני צקל,ן

 מנמוט להיות וצריך אמס טס’לפ בעבור התרוממת־שלז להיות בצריך
 משפטי׳ אאר שכ׳'ה'ח)ר׳ וזשו לעיל כמ״ש bo אמת פזמ0ל5ג׳'כ הרות
 f י7נ להיות שצריך התרוממת שצד היינו לפמי לי טרש״י תרומה לי (יקזז
 כדרכי לכו זי^נם כמ׳יש רצו| ולעשות אמת לשפוט לשמי רק יהי׳

 מעלה היינו תרומתי אש לכייאקתי אישאשאידננו ל׳ואמרהכ׳מאתכל
 כהיוחל האלק על שמאיר והתלהכות הארוממת כל כאלו הצדק על

 עש̂י כאילן, שכל. שגקכל כדחו1(ת והקב״העוזר! מעט להתעורר מתחיל
 לחתרוממת וסעד עול; נותן שאני מה חממתי את תקשו וזה בעצמו הלל
 סחכב שהקב״ף להיינו תאס(. אשי התרומה וזאת זאמדסכ׳ לעמלה הלב
 שתובעין כגזכרי׳ הממיני' ע״י' נוחנץ', שישראל הצלקת אפי׳ ישראל ׳את

 סכל הי׳ כאילו להם יקקי היינו מאתם אפ״ס סעצמס גחנו ולא !אותם
 כצל לקב״ה קצריךהאלםלעכול‘ הוא ^צלל והנה ההקקלק אקי׳ 'מאקס

 הלכר שלוקח כעת ן?מחקבס יכזר7כ ס'כמעשה0וסןמצוטשהואעו5מ
 כללות כמנת האי מונס ט'3 שני שיש ספני שמי; לשם שיהי׳הלקחת כידו
 סצוה ו3 שאין הדבר עושה שהוא אפי־ימה שקיי- לשם יסי׳ עשיותיו שכל

 על סל לקדושה שמייפיהי׳ י'לשם שקנה טא שקנס מי בזוהר כמ״ס
 שמל׳ לשם כללת כטנת תהו אחר״א סטרא עלמ ■ישרה שלא כדי זאת עשי׳

 נמצא זו מצזה עושה שמי• לשם יכווץ מצות נדכשעושה1פרסי עולכחנח
 לוקח שלוא. כללות מצור יטדן בילו מלמ[תהלבר בחמלה מצוה כשעסה

̂זןהם אשיוקאף כשאר שפי* לשם -לדבר  ום3ט כשעושה ואח״כ חציה שאי
 מצום בו שאין לבוץ אט׳ עושה שאדם ליד כל זא*פ טונההפרקיוס יכווין
 דלית הזה בלבר סיש הניצקיהקמש מעלה היא ־ שמי׳ לשם פיכודן בזה

 הנצוצי׳ כשנפלו סבו סיוס שהוא היוליש דצין ס שאץ לנר שום בעלמא
 מ^וה עוישה קליין,;איע לקיווה בעת ויקחו דהיינו מי ל לי שפירש״י זזה(

 יאק^׳כיסקצשסמצוסזזסו קהלקיקהץהי'לשסשמי' רקסצלךלמיץ*
' נעת ‘ שממק בזה דהיינו תחמה י מ ש ^ ה ק ל ה מ ק  מעלה הוא ל

ק f 5מי לי ע ש(ו קד  רק חחמחי עליץ נקרא ולא ' מצום עשה נא ה
 ממין אח״כ דהיינו לבו ילבנו אשר איש כל מאת אמר ואח״ג סתם תרומה

 לכן פרסיות מוגה תרומה ליחן רן לעשות ציוונו שהקבלה מצוה לשם
• והבן לעשות לישראל צוה שהקכ״ה מצוה שזה תחממי נקרא

דבל



י ז תרומהע
ר ב מי לי פירש״׳י חרומר י5 ויקהו ישראל מי אל ד  הקב רנה ל

 לכאודס ׳7 מבקשי ב5 ישמח זז׳ש לבבי צור מ7 כמ״ש לב נקרא
 tהקל ה(א לב ישמנז פי׳ אלא '7 מבקש או לבבוס י:מחו אמר לא מה ל

 כל פנימי(׳ שהוא הלב כמו העולמו׳ כל של פניפל סיוס שהוא לב שנקרא
 אמר עיה המלך שלמה והנה ד׳ מבקשי בעול׳ כשיש שמח והקב׳ה מי

 לעסו׳ האל כשמתעורר ובאמת הלב הוא האיברי׳ שעיקר לבך לי חנה
 ולהפריש אותה ש7לק האיברי׳ כל ב7להתנ שרוצה עתו7י עולה חשזב׳
 ולהרמי^עתאוות מתי׳ ארלה בעסק בפיו הן העול׳ מתאוות אוחס

 לסזרו ויחזיר יצה״ר עלמ יתגבר ופשאוס “העיל עסק ענין ומכל המשגל
 וכל השה ת7לעבו לבו ביק7לה לבו נסן pל יצה״ר פחייי מכמה הרלושון

 לנשמה קיום (יסללהיו׳ ת(ייש7בוקבעבו7רכליהי׳לס יעשה אשר
f ונתמר ואיבדו גופו כל 3מ רע״ה סשס רק רגה7בה ילך אס (לגוף

:לה^ וש7ק גופו b מעש״ מעיו בתוך אכילה
 כען מדאל לכל ומנהינ ראש שהזא הימ!7 ישראל כני אל בר7 <ז׳מו

 אינו ישראל כל אבל לל״ גופו כל יש7והק ב7שג בזה לתר א׳ בר7
 פירש״י ‘חרמג לי וקחו אמר p5 כמשה קס לא ט וו דנ׳7למ לבא יסלץ

 לבו רק מסס חצה איני איש פל איבחו סכל הימו איש כל מאת הפרשה
 רוצה איני אינרץואני בכל עצמו כ7לר חצה שהוא היימ7 בנו7י אשר ח״ש

 הפריש שהקב״ה דהיינו לבווחקחוראייממניחהאחסחמתי רק ממנו
 או העוצ׳י• בעסקי עוסקי' יהיו ישראל מאר לעבודתו לוי שבס לעצמו

 ישראלית אומה את האומות מכל לעצמו הפריש שסקנ״ה האוק נזה
 נקראו וישראל ראשיתתמאחז ר ישראל ש7קן כמ״ש תחמה אותם וקראו

 סל יהי׳ וממילא הלב 'סמפרשואת ק חעשז ףאחס6 העול׳ כל של לב
: י׳״ס לעבודתי האיבדי׳

 אשר תחמה מוהר כמ״ש צב נקרא שהקב״ה לשמי לי רש״י וז*ש
 ויישב לב ושוב צורלבבי נמ״מ לג צאקדי קב״ס א7 לבו ידבנו

 דבאי מאן האי תרומה יקסולי סס מוסר וכ׳ קאמר בקנ^ה כולהן לבו
 אצא ברקריאובמגנא הסדל פלא איצרין ובמצוות נקביה לאשחדלא

 רומא עליי לאטשכא מיני^ דנעק מס בכל שליה נאגר למקני בעי
 ומפתי ואניה וברקניא נמגנא חדיר אזדמן מסאנא דרות בגין דקודשא

 ובאשתדל^ שליה באגר אלא סכי צאו קודשא ורות עמהון לדיירי נשא לבני
 דיכל מלאי דלבא וברעותא דמשכגי׳ וכאסדכוחר דנרמי כאחדסתא רב

 זיחגברעליצה״רוזסו איש כל מאח וזהו עפו מדורי׳ דיכוי צי׳ למרמע
ש מ״ל קנ״ה לא לגו ידמו אשר איש נקרא  5 ע׳

 א• דבר כמו מנהיג הוא דבר שיאמר דסייס וגדלאמר ל וידבר וז״ש
ס^ וגם לדור  הקביה בהלכה לזה זה המחץ ח״ע ב׳ אסח שבח ב

 שנ^ נמת אלא דיבור אין וגו* רקשב ל יראי אזנדבח שנא׳ להן מקשיב
 תרגום נחה לך כמו א״ז וה מגהיגק המתין פירשיי חמיזינו עמים ידבר

 להם משה שיאמר דהיינו ישראל ברי אל דבר וז״ש ע״כ ינהג ידבר צ0
 דהיימ לשמי לי וקחו ית״ש לעבודתו אותם שינהיג א׳ דבר להם יה^0

 היינו ותרומה עוה״ו מתאוות עצמו שפי* האדם הוא תחמה לעסדחי
 אס כל מאח אמר לק האדם מ ידעו מנין וא״ס רשיי כמ״ש הפרש׳

 חמק כד רק בי* דקב״האחרעי מעינן מנא בזוהר כמ״ש לבז מבנו אשר
 e קלה ני' דאתרעי ב״נ שהוא תדעו בזה ובנפשו בלבי' רדף לג דההוא

 בזוה^ ל׳קניןפמ״ש לעבודחי:וזיש(יקהו פהז״מזפרש תרומתי אח חקחז וז״ש
 מעשי״ הוא סחמימרמזחורימ׳מ״ס ועזד5דאיצחךלמקניבכסףשצים מ״ל
 צמעשי״הוא שציסהוא ^דיפ״האד״נאגרא מעשי״דעקר ויעל בע״ת פהוא
 אגרא״אבל כלא בס דזכי דגמי מאן אשחדלומ׳דאוחית׳כל בזוהר גפ״ש

א לנתלא לי״ אסור געונדא דקיינמ אשחדלזחא ע בקנ  לי וקחו אמר ל
ק סזא ומעשי״ חורה דסייס תרמו׳ שהוא אדם פיקחו ע ד  אינו הוא אס י

חקחו ומזה עמו ושדיי לקב״ס ונפשי׳ רעזסא הוא בודאי סעונז על קס
ן עד הסס עגול ממנו ללמוד תרומתי •ת  קגהלךהבר של אזכר׳ מא ^

״ תייבא בחר המדף פל אזהר׳ ואילן ומכאן
 מייבא בסר סחדפי׳ סס תקחו הערומעיאשר סוא הסרוגל וזאת וז״ש

 צסשנק לגבי׳ וחב מאדמיינא3עאןדאמיד1כמ״שמוהרכ
אשר שמחמימסלס יסירססלא)והוהתרוממי אהחציק נישא ארחא
 בחר ליירדף בעי זכאס ההוא מ״ל בזוהר כע״ש פצים באגר ג״כ עקמו

ם ולש סליס נאגר לי׳ תייבא!למקנא  יחועם ר״מ׳מצאת'איפ מאפ׳
 אביו אל להשיבו ותראה כמשס״זל דרן אקרי דחורס הישר ״מדרן

ג1פהמ!כסזוכסליעגשע**ועימוהתוי״9  ןףם**גדנרל רעץ0לגי'
שק: ע ה מג' אןנ כ׳ג י

לגמסף
 כפרד-לון עליג^זחאלתהיזכסןס י״לדרגאוןהאלפיךכ׳■ וד7

 הרסו משים אס רק לילך נעליז אחר רוצה אינו דלסיס ל^וה
 לו יכאיב שלא מ:ר ואז-הולך לי' כאיב שבפיו הברזל מושך וכשהוא בפיו

 לי׳ וכאיב אותו שמענישי' עד חשוב' לעשו׳ רוצה אינו אשר האיש כן
 מעעה וזהו לי׳ יכאיב שלא צדק׳ ינוחן לעפדסשוב׳־מהר והולך מתחיל אז

 • הצדדעכ״ל עליו שבאה סרס חשוב׳' לעשו׳ האדם צריך אלא סיס
 ז עלי הרי ונדר זו הרי נלב׳ אמה וככר שנודב ויש שנודר אלם יש והנה
 שנודדן מכאן כמשחז״ל ציה בעח הוא הנודד היא־שדרף שהרמז ונ״ל

 רמזו וכאן צרה בלא אף שצודב דלבא רעוחי״ הוא מבה אבל צרה בעת
 שלא זו סרי נלבה אבל ונודר הצח׳ עצי באו שכיר היינו עלי הח נדר
 נדבה זהו אשרידינו פרש׳י וכאן * הלבא מרעותא p צח' עליו בא

^ מבנדר בנדל יותר רוצה דהקב״ה כאן כ׳ לא עדר  בזוהר אמר ל
 וא״כ הוא נלבה שלמי' לסתם העול׳ לכל ניחא לקב״ה ניחא לשלמי'

 ולא לשמי רק שהוא נדב׳ שהוא לשמי צי י*ימ׳ לי וקחי הב' אמר
: בעלי* לשה

בפרנם״ הן נחיו׳ ק בכל שלס איש שלוא דהיינו איש b מאת
 הוא ממילא ט לבו ילבנו אשר וזהו צרה שוס עליו באה שלא

 ו לכבודי רק הוא שלי שזה תרומתי אח חקמו וזהו נדר ולא נלבה
 חחמ׳שיחרוע לי וקחו האדסבבחחחווז״ש שישוב התור׳ לנו הורה נם

 ימחץ ולא איש כשהוא איש כל מאח עבירו׳ מפומא׳ עצמו האיש
 בדרכי לבו ויגבה כמ״ש לשמי רק יהי' אדס של החרומע' וכל זקנותו לעת

 ירומם לכך הגלול המלך לענוד כדאי שאינו היצה״ר יפחוהו שלא ד׳
 וזהו השם בלדכז לרגבו׳לבו לבו ילבנו אשר וזהו שהו׳חלקאצסי עצמו
לתחא אתעחחא וסענין לשמי שלי שהחחממ״יהי' חחמתי אח הקחו

 היינו צלך ׳7 דישומריך פסוק שו״פ הקדמוני״ ואמרו לעילא אחערותא
כמו הצל נעשה עשה המיצל לא אם נר7 שוס עושה שאינו לצל גמו

נפו צלך ד׳ * הפסק אמר וכן* עושה הצל אינו אמ׳3ו דגר שעוש׳לכ
:למעל׳ מפעורל אני דן למת׳ תתעורר פאתה

ש  למסה מתחטמייושמחי' מהשאחם דהיינו תרומתי את סקוזו וזי
ג אותי ׳ מרוממי שאסס כמו והד ושמח מהרומס אני גס

 ועד ל׳1לע שמך ואברכה בזה בתה המלך אלהי ארוממיך להע׳״ה וזיש
 אתה מרומם ממילא אותך לברך לבי מגבה שאני במס

* תעזוב! אל תורתי לכס נסתי סוב לקח כי הס״ל במדרש
 לכס נחתי החור״ הוא סוב לקמ לישראל אומר שהקלה היינו

 למס״ בתורי עוסקין שישראל מה נמצא כחור״ עוסק שהקלה ואחז״ל
 אפי׳ היינו סעזובו אל תורתי וז׳׳א ’ בתול עוסק סהקביה למעלי גורמין

כ סם עוסק שאני הסורי :תעזובו אל לכך ולכם ג'

ד א דר״י ייל עו ל  ואחד לכס כולו או לד׳ כולו או אומר אחד פליגי ו
 הספ״וימים וז״אטלקחטו״ב ־ לכם וחציו לד* חציו אומר

 יפיס ׳3 סח א׳ יוס ר״ל ושל א' יוס שמעו׳ סל זסוכו׳ פסח תל
 אלו ימים בכמ״ב שנפוץ אע״פ הקב״ה ואמר סו״ב ני׳ ימיס י״ז סכל והס

ס לכ״ס נסתי פו״ב לקח כי ז״א ו צלם גהס ואמרתי  אל תורמי אל
:חצמצז׳ תעזומשיהי׳

ת א לשא• שאיני אחר׳ סמחממ׳ היינו מאסם תקחו אשר המדמ' וז
וכסף. זהב סל החחטע׳ דהיינו יתחממו שלא סקחומאחם

 ואבד כלה שהוא הצה׳ז לקניני רמז הוא ותכלת ״• להם יהי׳ לא מה ונחש׳
 וזהו הכבוד לכסא דומה ורקיע לרקיע דומ׳ וים ליס דומה ומראיתו

 ׳רפאל *אוריאל הכבוד כסא הנושאים המלאכים ר״ת שהוא וארגמן
 : תכל׳שבציצי׳ גבי כמשאחז״ל לבבו יכנע ובזה ׳נוריאל ׳מיכאל ׳גבחאל '

 הרעו״ עמדו׳ עצמז וישנה כסולע׳ עצמו יכוף לבו נכנע הוא שני וחולע׳
 יצה״ר טחוי אבן הנקרא יצה״ר הוא שהם אבני י שני מסו לסוכו'
 היצה׳ר בחי׳פיחוי יש ועוד :שהס אבני רזקנ׳וזהו ימי עד סמשוב* להשהו'
 הכ״ אמר * מילואים אבני וזהו תסומ יעשה אס״כ חאוסו למלאו' שאומר

 גי״ אפל הנה :־וצמזשן לאפוד יצי״ר סל הללו הבחי' לתק שיהי״סחקק
ק3 אזתין ילחשן המעיר יבדס סלפין ברית שיתקן מיל״ס גי׳ ת״ה ז!

 מעומד בעצמי שירא' לנחש איסיי׳ שלמן בכתבים מ״ש שולחנו פיקלש
;'בפחשו להתנהג ירא׳ ?ממאלא וספ׳ דימינא סש״ •וצהנז לפגי

הגה לן



תרו:ןהגנד
ה  זאמרמסס ייסמשק5ואח״כע מחיזלה ^רזן יס3ע כעטן הנ

ה הפוך אמר ייצלאל אל לנצי  ן5והמש לסורה מרמו איח מ
 ללרחי׳ וסרעא לרחא לי׳ לית7 למאן ווי כמ:ח«״: לייה שהוא ליראה
 ואח״כ העונש ליראת מתחלה שצריך וילוע שם כמ״ש לעיל עיי״ מניל
א החיר׳ לשער יכנס  כיח לעשות בצלאל מונח וזס ללרתי׳ חרעא י:ו

̂״צ לגבי׳ זישרתא מלתא יראה רע״ה משה לגבי אבל בחסלה  לעתו לפי א
 התורה היינו תחלה ארון לעשות צוה ולק עונש יראת לו יש אלם כל

 ויזועו כמ״ש כיס שנקרא עצמו יקלש שאלה רימז שהוא המקלש זאח״כ
 שיכאהאלסלכסיייראח ע׳״שכרש״י הגוף על שרומז הכיס שומרי

 יראס להיינו היית אל בצל מסה לו ואמר מאהב׳ גלולה שהוא המממו׳
 יוסר הוא הרוממות שיראת אל שנקרא אהכה שהוא חסל צל הוא העונש

• וסק מאהבה

ש ר ד מ  אל תורתי לכם נתתי מיב לקח כי סס״ל תרומה לי ויקחו כ
 עכ״לג לכס שנתתי אתהמקס תעזבו אל חפזוכו

 • החור״ ומהו המקמ מהו ועול ג התורה על חעזוכו אל קאי ולכאורה
 ילוע להנה זניל :כזה מתרן ומה שלפניו כפסוק למלרש ק]ה מה ועול

 ; נקראו,ראשית ששניה' וישראל התור׳ ישכיל העול׳ את ביא שקכ״ה
 ‘ס ויהיו עליה׳ השכינ׳ ששרה על התור׳ לקכל לישראל אפשר היי ולא

 נשמתן שורש וסם ישראל רכוא '0 מגל פירושי* רמא ס' להיינו פרושי׳
 ישיגו ולעתיל ‘נפשו אלפי׳ כמה כולל רכוא מהס׳ הנשמה וכל ישראל של
 יש פרל״ס כחי׳ וככל לו שמגיע שכתורה אחל פי' משמי משורש א' כל
 הסעם מזה י״ל והנה •• י״ת נהר כ׳ מעץ כח״ל עיץ פרושי' רמא ס׳

 אי והנה :התלכשוח כלו ישראל על שורה השכינ׳ שאז כשב׳ חורה ניסן
 קצוות שני כי התורם ע״י לא אס ישראל על ׳ השכינ שתשרה אפשר

 יסולו׳נחקרכוזם שסל׳ כמו אמצעי ע״י אלא לקרכס המחנגלי׳א׳א
 מסחכרפס ויכפ.והאיך חס שהוא אש דהיינו שכיניהם אמצעי ע״י נזה
 שהוא אש כחי׳ כן יש ויכש קר שהוא עפר ע"י רק ולת קר שהוא מיס
 היאך רוחניו' שהוא השכינה ולכך כזוהר כט״ש קר שהוא מיס וכחי׳ ינש

 ג־״״ייים שהם מצות שהוא המור׳ ע״י רק גשמיוס שהם ישראל על שורה
 אל י׳ על שורה השכינ' עי״ז רוחני הוא התור׳ ולימול המצוות ונת וכ

 והיי זיהמחס פסקו היו העגל ישראל עשאו לא אס והנס לנקי׳ (הם
 התקשיר עליה׳מחמת שורה השנינה והי׳ התורה ורוחניו' לפנימיות זוכים

שנזלככו• ונשמותיהם סחור׳
ש ו  לנח* ני׳ שמסחל' התורה להיינו וקניל ל נץ עומד כי5א ז״

 לכולא רזא אנכי צ׳א יחח כזוהר כמ״ש הכל שסלל אנכי נתינת
 עומד אנכי ג,וז״א וחחאין עלאין חלייןדזין אנכי כהאי אחוון כל7 נכללא
 ל׳וכיניכס כין וזהו החור׳ שהוא אנכי ע״י וישראל השכינ' שנתקשרו היינו

 להשיג זס ולא העליונ׳ ממלריגתן ישראל ונפלו העגל שעשו אחר רק
 א1שה משכן לעשו׳ שכינה להשיא׳ צריך הי׳ לבך קולס כמו גלול׳ הסגר
 ויתלות' ומיהריהס המשכן כלי כל כזוהר כמ׳ש העליוני׳ עולמו׳ צי(י
 זמפם כתוכו השכיל שורה (אז ולמרככה העליוגי' צמלאכי׳ רומז סכל

: כישראל ושורה השכינה אורות נצוצי מהניצן
ש  הוא ושכנתי ישראל סס כתוכס וסכנתי מקלשועי״ז לי ועשו וז״

 כוונת של קרק ע״י היי והעיקר מהשכל ניצון שהוא י׳ שכינת
 ושמן לומם הם ימים מלח נקרכי׳ מהן שה•׳ לצ״ח״ס מיני נכל הכהני׳
 זסונת הכעלי׳ וסחוולוי סי הס ועופו׳ וצהמו׳ צןטחי׳ הס ויק זקמורח
 אומר׳ שהיא התור׳ שורש את מתעורר׳׳ היו וכזה ״ מלכר הם הכהני׳

 קצה שהחור׳ ראשוני מסיבה שנאצל ראשון לרך להיינו ראשיח קנני ׳7
 עושי' וכשישראל ישראל אצל למטה היא השני וקצה למעלה סיא ראשוני

 לצ״ח שורש שהם ני״ע רעילמו' מנענעי׳ העצוה מונס עם למטה מצוח
 לחור׳ שורש מעוררי׳ וכמונח ככריאה היא ומי כיציר׳ צומח כעשי' לוטם

 יותר עושה נקרננו״ לכך לרכו לאשיס וזהו שם שנאצלה האצילי מעולם
 פעולה שוס עושה אינו עשייתן כשעת המצות לשאר המצות משאר פעול׳
 איןכו לולב חפיליןסוכ׳שופר צ'ציס כגון נו שנעשה שלכר עול׳משוס נשום
 נחס מא נוראו רצון ועשה המצוה שנעשה אחר רק עולמו׳ לעורר חיוס
 מקכל הוא למעל׳ אור הוא ש המצוה ׳שורש מעור הוא ית׳וכזס לפניו רוח

 כגוף כקרכמ׳שנפשה עולמו׳אנל ככל למטה ראשונ׳ומשפיע מסינה פע0
 ומכ״ש לעולמו* כל מקשר הוא לצומח בסקסרת עשן שעולה •מקבעת

קרנן קורא לכך העשן עליית לשעת שמעורר ועופי נהמות נקרכן

ף ס מ

 העולמות כל נשפעי׳ ,ומשם הוי״ה שס הוא לל העולמו׳ כל שמקרב
 לעירי שלא כקרכנו׳ אלכי׳ נאמר לא לכך טוב וכל ורחמים חסל

 הס ש:שר:ן אף ת׳יו דינם יהיו למסה כשירדו ואח״כ בשרשן כגכוח׳
 היה זם ישתנה ולא חסל שיורל כ״ה ,הוי״ה0לש לק^כ צריך לכך מיסוקס

 :רשה3 החור׳ מעוררין היו מצות נהמ״נךפע׳י נעכולח הקרכנו׳ מונח
אל שרתה ועי״ז שר לי שכי  קרכני לגו ואין כה״מק שחרב אחר רק ה
 כפת אפילו לאכרם׳ רנסיח וסקכ״ה סמיליס נמקו׳ תפילות חז׳יל תיקנו

 ׳כסא מטם'שולחן ר״ח׳ טשכ״ן וזהו קרכן ׳ נמקו התפלה חרכ סכהמ״ק
 אע׳יה יעקב שתיקן ערכי׳ תפלת הוא מטש התפלה של לחיי *7 שהוא ׳נר

 וקשוית כחד' של קרננו׳ הוא שולחן שלימה כי* שמטו׳ כח״ל) (עיי*
 י״א הי׳ שכקטור' הקליפו׳ מכריח שבזה להפ״ה שתיקן לזמרה ופסוקי

 החלכנה מכסלי׳ טוניס סמני׳ שעשרה זהו מלכנה כהס והי׳ סממנין
י׳ תפלת כצמר להשתתף צריך ולזה רע שהוא ו  הי׳שס״ת ולכך כשחז׳׳ל רי
 ה?עס כעת זכותם מזכיר סהקכיס .אנוח ב' על מרמז ש׳ כקטור' מיני׳

 עיי׳ והזכרת׳ רקטור׳ ריח ע׳*י קייס גי* שהוא לישראל חיים ונותן ס״ו
 ומדור הקליפו׳ ומכריחין מכדחן הס לזמרה פסוקי הלל!גס נס״ל

כעטרהשמטרו ה מעפרקלקנ^ וכזה השירה אומרי' עדציסואח״כ
 סרס ס זאת לעטר ועתיד . הים על־ שירה ישראל שאמרו כשעה אוסו

 למיושב חפלה שהוא ק׳יש י כרס ואח״פ נשלח כזוהר עיי׳ משיחה למלכא
 וכ׳ הכסא שנושאק ושרפיי הקולש ומיות והאופני' נו שאמנרי׳ כסא שהוא
 והיא מעומד של חפלה ואח״ג אכרה׳ כגל הוא, לכך כסאו כחסד ויכץ
 כההזא נהירו ונהיר פלמא מל לעינהון בעקילחו הוס שקילש יצחק כנגל

p קלושה  פי׳׳ז וא״כ יצחק נגד הוא קלושה ו3 שאומרי׳ מעומל החפלה 3
ס שלם כלב כשמתפלל יום ככל כאלם המשכן מלאכת נגמר מ  שהככינ׳ י
 ראש ושל יל של האלם שמניח כך.התפילין כרוכי׳ שט על שורה סיתה

 פרשיות ל ועליה' הכרוכים שרי הס ומוחא לנא דהיינו הכרוני׳ שני סם
לז והנסכלהנרואי׳ ג חיי כזוהר’עי לקכ״ר מלוד תפילין של  פנעו׳

̂' מעולמות נשתלשלו ה' שיא על ̂ ועליל פלה דרךהשלשלות. סעליוג ע  ז נ
 התירה ג״כ משתלשל כחיי כפי לכר ונחגשמולפיערךהגשממיסעוס^כל

 כסיפורי ותיבות כאוחמ׳ ונחגשמה כעול״! שכאתה על העליון מעול׳
 כלול ויחוד הזה החור׳ ע״י להחקיי' שיכול עוה״ז ג:מוח כפי מעשיות

 נ^א יסלי׳לסשינ ייו לפנינו שהוא כמו הפשוטה התורה א״כ חכמו׳ שנע
 למדילם כחכמ׳י חכמות כשאר התור׳ מגשם ולאומו׳ כשמי׳ התור* נתינת

 ם 1י הד־רה חחכיו אכל חיצונו' חכמת ושאר .המזיקה וחכמי ותשכורח
 ^^כמו׳ רח חורה פשוטה אפילו להשיג ^ומוטכח אין שלפנינו המצות
 r הכג להם מין ישראל ל^״לרוכ כגופל נתגשמו וסנשמו׳ והואיל ישראל

 יג לה: יסלי* הה כסיגופי׳ שנזלרכו הנשמו׳ אכל הורה בפשוטי רק
 פניגוי׳ יותר משיג ׳ יותר שנזלרכך ומי עמוקי' וסולו' התורה פנימית

 שריא כמי רק החזרה מרגלה אין השתלשלות ללפי השתלשלו׳ לפי אינו וזה
 פנימי' להשיג שיוכלו המזלככי׳ להנשמו' נמתנה נותן הקניה רק לפטנו

 כל הי׳ ורה ה נתיני לשפת כמיש־נזוהר כתורה נסוג׳ נקרא החור'לכך
 הי׳ רע״ל ומסה מכולא מליא א7 כאסקופה עלאק רזין מלא ומלה מלס

 אלם •ו^ יוסר י התורה פנימי* השיג שכעול׳לכך גופי׳ מכל יותר נזזפכך
 אאא .. ' ׳השתלשלו נדרך שלא נתנה והחור׳ נהרי' נ׳ מעין בחיל ועיי׳

שהוא סכחכתי. לער כוונתו ונרא׳ מכיל מאצילו'ממש החורץ שללגה
 רמ״ש מבריא׳ הוא פשוטה סחור׳ אבל . *מאציצו והוא סחורה פנימי׳

? המקינלי׳■
ש אכל ״ ודנן ממלה מחר השיג שהוא חלקו כמתנת משה ישמח זז״

 של עלי׳ נמל והוא רעיה ממשה אוחי אלף דסלו העגל כפפת
̂יגו ישראל  שלו מהוה למשה נוהגי* וכשל י מהפנימי׳ ישראל מס^הש
 : חלמו.רנע כמחנ' אמר לכך סלקה לישראל מסן ומא לעצמו סקינל
 *I’oifo שלפנינו התורה פל ושור׳ למטה 7מיורלםהודעספנ*מי׳ע וא'כ

 להילי' לפי נתחלפו מןהצרופי׳ לעולם. גמלו' אינו שהם שלה וחינו׳
כ6'  אף V כלה עומת נתגלה שלפגינו:עיומד החורז על כארס גייכ מרה '

 וז״ש • הפשיט׳ התורה סל מחנה מפנימי׳ ההורה נקרא א״כ נגלה לפי
 :כועו׳3ש גפני רורחינו קבלת אמרויור ולא חודחינו מחן יום כשכועו'
 יארה האיר ממילא א'כ לכרו' הי' גח^ז כעס החור* פנימי׳ נחגלה

 השחלחלו׳ מחמת .להשיג שנוכל תורחעו שנקרא' סורי בפשוטי גלול׳
 שנחן ׳7 הורח נקרא׳ פנימיו׳ תורה אכל כנ״ל לעול׳ מעולם החור׳

• נמתנ׳בלולגולאבהשתלשלאו׳
וע״ז



־גמי
 שני שניה למרום לה״לעליס ^מרימי־ילו״קחזליחרומה ר^״ז

ה כאלם ̂יתני' לקחה  א׳יחל הס חממה זוהר נחי^ני פי׳ מ
מ' נשנה ׳ שהס̂: מ׳ חורה  למרם 0״3pD שממר פאחר כוונתי ולל • יום י

 לפנינו כשלשה שהוא 73ל נגליז׳ כחור׳ ישארו שלא מגפשיס פ׳3 הנגליו׳
' פנימי(' כהורה לכנס פצטס סיהרוממו רק

ר ישראל כני כר■אל7 וז״ש ללו א׳ לני טו  כןאמרקי״הלרשס כ
 צריכין התורה פנימיית(יקמללילשממודה חורה כשכלם שינהיג

̂:ר  עצמשי שיסדממי תרומה לשפיוזהז רק ח״ו פני' יהי־ שלא מאול כה צ
 ‘אי;ס ופנימיהההורה ההורה לפגימיה לכא מלריגוח כיעלוח לילך

 רע״ה כמשה ושפלות פניות מחמת בקרנו־ רכנמ שלבו למי אלא מיסרי׳
 שלמר החולה מו מ̂' ימרה הוא תרומה לשמי צי יז:ו מה ואנחנו שאמר

 יכאד W ולמזריגה המורה סלמלפצימיין ס*הי הר על יוה כס' רע״ה משה
 מספרים' אז איש איפספי ללעול ־ ^כלה מןרא השימה שזה רק ישראל

 מאתכלאישז ילמולהיא ס*דלפסולןאאיוהאיש6ו מפירסם שחיכרצליק
 אשר הוא סוהזתוהסימן מיות פל 1נ שהכל איש נפשי אמה אשכול כמשחז״ל

סיו כל שאחז״ל מרמופ^ל הפסופ אלא לנו ינלנו אסר ולא לכו ילכנז  העי
 כמעיין* ונעשה השורה רזי לו ווונלק הרנה לזכרי׳ דכה לשמה כחזרה

 סל פי' זהו כ“א ננא לו 3ז סל חרגים והנה פיסא שאינו וכנהר המחגכר
 צסמס* שצמל מחמת והוא פיספ שאינו כנהר חכמה נוכע /לבו ליג ילכנו
 ל כחורח אס ני • כמ״ה הקי״ה של חורה היא חיוסחי אח סקתו מזה

 שנפראנו לגליות ת^רה של כצימו< חשפ כמלריגת שכא אמר להיינו חפצו
 השיגל החורה השתלשלוח שע״י הראשוני׳ האלות כנד להשיג סימל תורתו
 למזריגה' כא מזה ולילה ממס יהגה ונחורתו נקראת לכך הפשוסה התורה

•' פנימיות שהוא ה' צהשיגכחורת ורצונו שחפצו

 הזוהר* פי' להורות אלא ̂ כ׳^הפרפה ולא תרומה ויפפולי המללש וז״ש
פנימי׳ חורה ללמזל שיפג למלריגה אלם סיכא להירו מ׳ חורה

 מכל מרומם שהוא ׳ תרומה מרמולשון וע״ו יום כמי רע׳יה מ:ה שלמל
 כל ממישנפיא ללמזל צריך וזאת התורה סויזס והוא ס’פרל של רכחי׳

 כלשון *׳ולא למשה גילא כשקנ״ה מתנה נלשפ גקרא בחחלה א״כ איש
 אמר לכך ̂'פ^ליליג ה^שליח א־צונלרך פנימי׳ כתורה מפני קנלה
 שאינו כמרוס שלוא הפנימי' ההורה הוא פכי שכיח למרוה עלית הה׳׳ל

 הואיל נאלסיאל^ה'גי׳׳מ^ה מחנות לקתת וזהו סשכוי כמו למתה משתצשל
פנימי' לחורה זכה ולכך מה ואנחנו זושאסר כמלריגה הי׳ רע״: ומשה

 שם שיהיו כהמ׳פהי׳ כנין עיקר •הנה שהתחלנו המלרש אל נכא ומעתה
 כחיי לפי א׳(א׳ כל השפעת עליה׳’שוסע למעל׳׳להיוס לרומזי' הכ;י׳ כל

 כלור כתיב הנה כי סטי׳ עצי וסי׳ החזרה אור עציו שיפע הי* (:ארון
 וכשעת נ־זילעח נמ5ע מצק הי' לומד שהי' כשעה ואז״ל ני5 הרו הע-ני

 לזמכ הי' עצמו כפני לומד שהי׳ כשעה רמז והוא כען מקשה הי׳ מלחמה
 מלחמה הוא מלחמה ונסעת ־ ישמעו בנחה חכמי׳ לכרי נמשמזיל כנחת

 כמ״ס ככת מקשה הפליפוא-נפושיזתוחיחצי׳-הי׳ לשני שצריך חורה של
ק מקשהעצמו וזהו ז״ל הארי  רמז סטי׳ עצי זשלאדוןהי׳ ’ רמז 1וזה ״ כ

 זהב אוחו וצפית * י ׳ כנ״ל כפן נכח שיקשה והלסח כשיטות עיסק נשאלם
 צא -כמ׳ש' מסומר הנשמר׳חשוב מקום וככל לארון ^^שמירה שז:נ טהור

 אמאא?ארוןהס0ל ״ועשוכלים׳ הנחמלי^מזהבומפז־ יערכנהזהג
 ח״ת יהנה שלא להורוא והכ ג״כ יציפס אחן שנקדא הח״ח את המחזיפי׳

 כנייאלם ־אלא־מאלו י י המורה מחשיכוח מחר זהב אצלו שחשוב עק מרע
̂'לולטבעח המה ממונם מחר החזרה אצלם שחשוכ  יהיו הארון יחדקימ
 נלרכי שילכו יטורדממם לא להת״ח נשמעי' המחזיקי׳ שיהיו הבלי'
 ז&נ כפורח ועשית הא^חי כמו 3טו נסכע שיהיו טכע הוא בטכע׳ הח״ח
 קרננוח ^ענפ ק5אע> צל צמסחז׳ל האלם על מכפר׳ שהחור׳ הוא ט:ור
 יצה^ר׳ס^א עלמלשה שמכפר והנ’של והיו מליו ומכפר הקריב כאלו
 ועסיס יצה״י של כחי מחשה והמורה יאחה זהכ ומצפון אלם של בנכו צפון
ופנימי' נגלי׳ ועל׳מור' סנע״פ וחור׳ סנכחכ חור' על רמז כרוני׳ שני׳
 כמ״עמכל אלם וילמולמכל שיקנל מינוס והוא רכיא פרצוף למלת והס

 מקצה ללמזל ״שהסחיל מינוק הוא כאילו' כעיניז וילמה השכלתי מלמלי
 יכא מנגלה והוא ‘ העלמן חצה מנענע הוא למטה שלומל שהח:ר' מזה

 הסעיף ה3 כמ״ש כנפי׳ פורשי הכרוני׳ והיו למעלה מלמט' לפנימי׳
 ממנו לעס ומסיח אומה שעוזב ממי נכגפי' פורמח שהתזי׳ יאינגו עיניך

d כמפיה'למי מוכני׳

דדיוסףתרוסח
 הייג אתיזי אל איש ופניה׳ האל׳ על שמגין כסכן ומצלי מגינה כה :עוסק
 אהכה ויש לזה זה ניחין חביריס אם רק להשיג יכול התורה.אינו פנימי׳
 שיהי[ אקיו אל ׳‘אי (ז:ו ־* לסלמיליו ז״ל הארי שהזהיר כמו ה' כיני גלולה
וחיי׳ וכרכה שפע יו5נ51שופי צהיו׳ השולחן ועשית ביניה׳ גלזלה אהבה
 כאורך ̂ה זן_4והנםהא ̂‘וכחריעלכנה וברכה חיי׳ ישראל יקבלו ומפס

̂י ל״גטפחי׳ וכקומה וברוחב Vמ?ש״י' לבקש שצריןלהאלס רמז  שיבלה3
 גלעיני(אביט׳ ליל כע״ש בצסתר הן בנגלה הן היטב המור׳ להכין עיניו

 שהיא ל' תורת שנקרא הפרמי׳ חורה שהוא לייקא מתורתיןל נפלאות
J כנ׳ל במחנה אצא מוכבח אינה

 לשמת אלה שצריך נגליות חור׳ הוא ר'3מחצה'מל’וממלכר וז״ש*
כמו. תלמילי׳ עם ולקלק ולא אלם'־ כל ל־עס1רלצק5כתל הפקר

 סילו אבל בבהמ״ל ספסלי מאוח ס׳ נחזתפו אליעזר׳ ר׳ נשיאות נשעס
 בפנים במרכבה ולא ׳ לא כראשי׳ כמעש׳ לורשין אק חז״ל אמרו המיר'

• בקרבו לואג שלבו צמי אצא מוטרין: וא'ן מלעמר אצס א״כ׳הי" אלא

 כאילו- לוטה שיהי׳ בחכמה פתחה פיה שנא' ע״ל וממלבלתחנס ח׳יש*
חור' סיינו לשונה על חסל וחורת יותר ולא בחכמ*׳ פאח רק

 בה לגמגם צריך לשונה על במחנה שנחנה חסל חורת שנקרא פטמי'
 כנחת חכמי' לכרי וכ׳ קולה חמן ברחובר כ׳ נזוהרוהנה כמ״ש יגלה וצא

 ולתרץ להקפות ' בכות ללמוד קול להרים צריך רק׳כנגלה אהללי וקשיא
 צריך התור׳ סילו׳ הס חכמי׳ לכרי אכל ממנה היונקי׳ הקליפו' לשכר
 :הקרק על יושכי׳ צלמול ססףלי׳ שנה^ כמו ומפלו׳ כנח׳׳וכענוה צהיו׳

• P עשו סולרהתור׳ צצמול כשבאו כזוהר ואי׳ גלול כהצנע
 (יקחוליחרומ׳ןמהוא והואתור׳נגליוח קול בהרמת סוא לכר וז״ש*

יהי' זה מסיט יום מ' מפה שלמל החור׳' סולות הוא מ׳ תזר׳
̂ו נצנעה  אין כמלאי עצמו בפני בצנעה לומל אס הי פצי׳ כלא לשמי לי זז

 הוא איש כל מאח אם כי יהי׳ לא החור׳ זאת היינו וזאנוהתרומה פני׳ נזה
 לאבק כמו לאגה לשון לכו ילכט אשר טזכו׳יועזל מלו׳ כו שהכל אשכול

 חקחו מזה נפש לאבון רל״קלשון ופי׳ פוני מני לאכה לורעיני וכמ׳׳ש געש
 טוב לקח כי הה״ל וז״שהמלרש כנ״ל כמחנה גוחן אני שזה מרוממי אס

 לכם שנתתי המקח חעזובו אל נמתנה שציחן התור׳ פנימי' הוא לכה צאתי
 שמו ולחושבי ה׳ ליראי אלא ’מוסרי ל׳עאץ מורח שנקרא תורתי וזהו

שהוא נפש בלאכון שהס זקנה ימי הה ן לכי* לנאיך 'ונימיו פי' ורש̂י
 כ׳ וסי׳ נעורי׳ ימי שהם כיאיך לנאך שיהי׳ לישראל משה וכריך גה15ל

ב׳ נתבאר והשתא לאי' אומו׳מזיכו׳ של '’56(1 כסף שיהי(הל לנאך
: והבן לני ילבנו אשר נפסוק פירושי' ‘

ת ז ע ־ ן ה § ו ^ מ ו

 ילוע הנה וטי זך זית שמן אליך ויקחו ‘ישראל כני אח חצוה וארתה
 בת״ח ובמסר ישראל נשמוח מרע״סמחפשסו'בכל שנשמח

 הבורא לעבולח לנשע׳ גלול׳ סיוע וזהו קאמרת שפיר משה כגמרא נמ׳יס
 שהאא אעפ״י וז״ש ללסאא תערוהא ־כ עצמו להחעזרר אלם שצריך רק

 מחסליא עצמו "יפורר שאל׳ להיינו סהליוט אן להביא מצוה מלעלה יורל
 ישר̂ו שלא’f ר שהוא המזכס על חמה שמשה במירש ואי׳ הליוט שנקרא

 כלל מכלה ואינו אש אוכלת ■סלמטלה אש הקכ״ה איל המזבח שעל נאש
 1שכ יצרו שזובח מזבח *ונקרא השדה עץ האל׳נקרא כי אזכ׳ל איננו והסנה

 אוד השפע עזר האלם בהחעזרר א״כ האז^ על נרמזי' המקלש כצי
 עליו שמעורר הגדול נאור אלם ישרוף שלא • משה ממה עציו אלוהי

 יק ̂אם המפרשי׳ שכ' הפרן אש אוכלס מעלה סל שא' לו 3השי והקכ״ס
 כמחשהתו פצי' שהיצה׳רמשלץ נעצמו לרואה אף*' צאלס׳צענול' אשקוח
 והענק נשמח׳ להחעורר י ׳ וענולחו אסילוחיו ׳ ‘את יעזוב' לא זה משוס

 חשרוף מעלה של א״להאס אלוהי אזך עזר לו וישפיע האל׳ שכשיעורר
̂׳לה ׳'וז״ס !נרידש נקי' מ'חקבתו וישאר היצהיר של האס את  למשא ה

 המחשב׳ ישאר מוף'שבמלאי יכלה לא זא״ל מ^ל אש אוכל -שצמעצס0א
* נקי׳צכרירה

 נצזצית חישור צוותא לשק מצווה ישראל בני את חצוה הל(אתה ^ז״ש
 משא נצוציסינשמת סלקי שמתפשט ישראל נשמות עם רע״ה עשה

רע׳׳העסצשמחנט
אתערומא מקילם שיקחו ־ העיקר להיי׳נ׳ו זך זיס שמן אלין ויקאו ישראל

לצתתא



תעוהגנזי־
 ימשר ושמן כמ״ש המזון וזדו ונמצי וכתפיה בחורה ‘ונו 6ללחח
 כמ׳ש ‘ס^מנור ש76ה של שמו̂ן יבמצר בחורה עוסק ממיל שיהיי

 והשמן באריכו׳ ע׳ש ^מצעי נך ורג־ף קנים ששה רמז בו שיש האלשו״ן
 נפחילי שנלנק והאור והמעשה הלכוד הוא והפתילה ‘המורהוהמצו הוא

 פניי פצבהו השמח* והוא לסללק שצדך ‘והמחשב השכל הוא ולולק
 . •י ׳שמן ׳פלזילס ׳צר נפש אותתת ורמז מבול׳ עיקר שהוא ובפפל׳ ובחור׳

ן זיח שמן זהו  השפע אוד כשיורל זך נעשה שמן נקרא העליוד שהממשל ז
 שיצה״ר שמריה בלי זך רש״י וו״ש :היצה״ר פנייה זנשדן> עציו אלוהי
עליו שורה פיהי' למאור עצמו סיכחח למאור כתיח וזהי כמרים לקרא
 התור׳י אותיו׳ כ״נ פהס החורס נקרא זך זיח שמן או ̂ הפליק נאור

ז !היאוסיוחמנצפ״ךגי׳זייך

ר או מ א  עלמסשאמחבגמיופילאוחסוא עילשלהגאוןשליס י
 עקילה בעל וכ׳בשס י לאורו ישראל הלכו במלבר זכו' צריך

 השפע׳מלמעלה לעורר ללתפא אחעחחא האלם שנריך סלברי׳ קיצור
 איפכאהויל לכאורה ננלפהט״קשלמעה מכווין שלמעלה ווז״שבהמ״ק

 באחערותי להכפעהשצמעל״אינורק הוא הסול רק נגלול קען לחלוח
 מכוון הוא מלמעל׳ שינא השפעה למיינו מעלה של בהט״ק וז״ש לכחחא

שלמעז ^ לצנסה בהכנה שמתעוררי* נגלכהמיק א מ אי מ ק  ר
 שצ בשפע אבל העולעו׳ מקיום יוחד מלמעל' הבאה רג שפע כהשפעה

 שהי! הכלי׳ וכל ע״ש ללתמא לאתערוחא צריך אינו העולמו' קיום
ק השפע לרבו׳ הי׳ הכל עמלת גסס עושי׳ שסק כמקלש  הממר^הים י

 להניס .צריכי׳י היו לא א״כ ‘העולעו׳ קיום וזהו לבנק ימי שבע נלגל
 כישראל ססשניכ׳שורה עולם לבאי הוא עלות לק מגור׳ לעשו׳ סלממה

ל מלות אפי׳
ש וז  לרמז רק נסמוך כמ״ש פלכר ואחה אמר וצא סצוה ואח• ״

חלונו״ שהמ בגמרא שרמזו וזהו בגלו׳ אן ללוח׳ שיהי׳ צו כלשון ,
 שלהמ״ק אן להיינו מכס״מק לחון האור שיוציא ורחבו׳ מבפנים צרים
 * וללורו׳ מיל צו שנאמר מקוי כל רש״י כמ״ש צסקלש פחון וזהו חרב יהי׳
 כני! ואח אהרן ואח המזבח ואת מועל אוהל אס וקלשחי בסמוך ̂*ש

̂ה הנה צי צכק אקלש  אקלש אמר אםר\3ו וקלשמי אמר בחמלה הנ׳י שי
 בעשיית׳ והכנה ?;תעורר׳ הי׳ ככר ומזבח מועל לבאה׳ל שפרס חיל ע צ׳

 מ שפע להשפיע ^יינו אותם מקלש הוהשאני לשין אמרוקלשמי צכן
 כלים כל ליאראצ41חקע כבר לבלעם אמר שקב״ה בזוהר כע״ש עליה׳

 רס שפע מחמס בהם ל»לומ יוכלו שלא כשפיי מכל אותם להציל שבמקלש
 עבולס בעס #גו שלו והבנה שגןתעורר׳ אהק אכל גסמיק של כלי® ע״י
pS גאעצמסשפע וסכנסשלו המעורר׳ שאחר עמיד כל״ אקלש נאמר 

• והקלוש׳
ת תי  הלני הוא כ'מקלפי'ת״ית״ן» למאורלבע״הפבי׳סלזמן כ

 כישראל שורה לעלו׳ססשכינה המנור׳בכספ״ק שעשית להרנו אשר
 חורבן בעת אפי׳ למאור יהיה כחית וזהו מקלשים פורכן בגלו״אסר אן

 ללול מזמור ל למה מקשה בזוהר הנס ז למאור יהיה אפ״ס טקלשי׳ ״3
 סמלם שכינה השיא* הוא צלול קולם שמזמור ננ״מ אחסר לא רועי ל

 וסי״ מחלה לאמעורר לול צריך לפרנס׳ סא לול המעורי פצמואח״כ
^ הנבראי׳ לכל לספיב קפר רוצם .להשכיג׳ ססלס השכינה מסעורר צ

ש  להיימ וחצוס מקלים להייגוהשרנ״ ישראל בני את חצוה ואפה וז״
 הפעם ואמר לקביה ולהספלל צסולף ישראל בני אע שמתעורר

 העולמו* לכל להשפיע כלי זך שמןדס והוא השפע שתקבל כלי אלץ ןיקסו
̂י נשים ‘נג נע״ססחצוה וכ״ ״ השעי״ ׳יJל«אזר למאור מהו  להלליק צו

שגפו שימול«אורגוי׳זרע לגם וניל גרדנ  יתפללו מנשיה לסיינו י
ר רענו שנ״עלו 5 כפתהללק׳(רנ

ר או מ א ם הניא אפרים סגאק.עוצלס להגה י ם העקליי נעל מ  פ
א״אלהיוסנימלאסבס סעוה״ז קנייני שבענין שלו כיאור •

 הוא לכל העונש ירא׳ אכל ניהל ויראה אהנה יש הש״י כעגול׳ רק ןירא׳
״כגיגי׳ הר עלית שנפה , ז״ל אמר החורם קבל״ ובשע׳ פחוס׳ ליראה » 
רן כי שציע׳ גלמי יראה וזהז המור' קבלו זו ם1זעי^  סעונע מסט׳ לבבו י
 נימי עליהם שקבלו סאסג׳ עם המפוסל היראה אמנם • הגיגי׳ ,<פיפ

ל לש על להעכיר׳ אתשומששכוונ׳ספ) ש מיד ה צהו מ׳ אסלאוי ו

יוסף
 אמ׳3ו מניחם הי׳ ליז להמיר יחרצו ואה שונו׳ ולחיה׳ אמר שכן להרוג
 התלאן׳ כל ולקבל לחס להמיר שלא זרעם עליה'ועל וקילו נפשה מסרו
 על הסו ללא עונש ירא' היה ולא אהב' מס יראה זהו א״כ ואכלן הרג
ליון חצוה ישראל בני אל חצוה ואחה הפסוק רומז זה הנה עכיל נופם

 מרמ״ה הא החיבור להיו* יכול היאך רק ישראל עס בחיבור לנין״ צווחא
 אמד pS ההר כפית סירא׳מחמ׳ קבלו חורהמאהב״וישראל קינל מלאי

מ ויקמז סיי ^ל • אהבה בבחי׳ אליך לומים שיהיו א
ש לותף בהע בפ׳ הלויס אח קח כס״ש באהד שיקחו אליך ויקחו וזי

 הוא זית שמן אהבה לברי והוא ונו׳ כלברי' ופרש״ימשכס
 החכמו׳ כל על עולה התור״ כך המשקק כל על פעולה שמן שנקרא החור׳

 ירא׳פונשאו להיינומחמת פני* בלי לסיינושיהייהחור•ברור׳ונקי* זך
 אם כחית אמד זו אהב׳ ׳ לבחי יבואו מה ע״י רק מאהב' אלא שכר קבול

 מתיירא אינו בולאי א״כ ̂ למאור וזהו החור׳ בשביל וחאהחיו מפו מכתש
 כסר כי שלים״ אינו עבול״מירא׳ אכל מאהל עוכל ונולאי נופו מעונש
 : בסמילו׳ מבול־ הוא מאהל כשעכולסו משא״כ לסורו חוזר הירא׳

 ונ״ללהחור׳ בחמילו׳ מאענול׳ וז״שצהעלו׳נרחמילשבחי׳האהל
 ואסחר כזמןמרלכי והו שלימ׳ ,ה3מאה זמןיקבלו באיזה הפסוק בזה מרמזי

 שילובי׳ שלשה גי׳ ו״ל האר״י בסוג׳ וכ״ חחקל״ה גי׳ ואסחר מרלני הנה
 גי׳ המן לי,י׳ וצ״ס אהי׳ יהוי״ה פשוסי׳ שילובי׳ ושלשה וקס״ה ע״ב שס7

ל ס״ס וסנה חתקל״ת• גי׳ זך׳ דה׳ שמן־ אליך' ויקחו׳ ׳ ישראל בגי* א
 בפסיקתא אסחר ‘במגל המפרשי' נמ״ש מעכב׳ ואינו א* פחו׳ התקל״ה

 ונמשלו אראנו צורים מראש כי שנאמר לצורים נמשלו ישראל בעיניו זיבז
 שנאע׳ כמרשי׳ נמשלו *הפול׳ ואומו׳ ישראל אבן רועה משס שנאמר כאבני׳

 לנךלר* ווי קילרא על סלע זל ניפה נפלה קצרים נבל כשבר נישעי׳ושברס
 נוכול הוא להם ומזל;נ שבא מי כל כך צקילרא !וי כיפה על קילרא נפלה

 עמלק גויס ראשי׳ בפמק נרמז זה הנס פכ״ל יליס׳ מהסס שלו אח
 הי׳ בישראל להלחם שיצאראשונה עמלק גאות הנה אוכל עלי ואחריתו

 I עמלק ר*ת קהת לוי גמה עמרם פריס מפני
 הוא סנ״ל לוח״ ארבע והם קלוש גוי נקראו שישראל מים ראשיח וז״ש

 שס״ס אובל עלי ואחריתו אבל עמלק של גאוסו הי׳ וזהו עמלק
 מורס היו״ל עמלקי נשמו נקרא אם וגס ג מיתה אוהיו* סם אלו ארבע׳

̂ו״ל או במיסה אותיוס ועית יעקב והוא א' לור פל  לישראל מרמז ה
 שרוצה להיינו להם להזלווג שבא מי כי הג״ל גטלרש וז״ש י למיחה וס״ח

 ׳7 ר״ת שהם סלו באותת׳ צלמו׳ רצה שעמלק כמו לישראל עצמו מו״7ל
מ׳7 ס׳ או  היינו לייקא מתחתיליהסמתמס סלו את מסל הוא הנ״ל ן

״ כנ״ל חמתונו׳ טאותק״

לפורים שייך

Kהוא שנא׳בפגם מנין יסור׳ משהמן הקן שילוח פ׳ לסוצין לגמרא <׳ 
• הטן שגי הסןטןהתורסטגץ כשר ק  מנץ החזר׳ מן אסחי ל

 קת שנאמר(אתה מנין האור׳ מן מרלני • אסתיר הסתר ואגני שנאמר
 מאי חלא סמוה הגמרא עכ״ל כיא7 מרי זמתרגמיגן רוי7 מר בשמים לן

 אשאר גס ״ כחור׳ משה כ׳ פעמיי נמס הלא מרן הסורי מן משה מקשה
 לאי׳ ונרא׳ . • שמו׳ אשאר מקשה ולא מרן לוקא מקשה אמאי שמות ג״

 מזמינין השמי' מן סוא המילה נשע׳ סגימול 7ליל סקורין שם שכל ככחבי׳
 ׳בסי^הנם כשקרא והנה אלם נשמת הוא לסשם והכלל הזה הסם נפק
 שקראן ון הרא־ הסם א״כ ירסי״ ג׳ ותצפנהו כמ״ש תלש•״ ‘נ כן סי• משה

 אפילו אלם כפיו מזטיגין השמי״ פן הראשון פס והלא גזכר היס מקולס לו
 סיילויקוסיאל כיואחיזלסכע׳שמו׳ . הרכס שמו׳ לז שמתפרש מאמר

 ולא כתי׳ שקראו טסה נשם סחור׳ השתמש למס וקניזכזיאסים.קשס
מ שקראו כסם  כיוונה וכהי׳ משה לכ הי״ הראשק לסשס ע״כלל א
ם תשמי' מן לו שקראו מנץ התור״ מ| מקקהמשה pל הראשון לשם  זם מ

 לו הי׳ שמשנולל כשר הוא ןאמר משה גי״ כשגם מרמז״ להתויס ומתק
ס ר״ת נסגס ועול 1 נפר 3ל ע מ  • משה שם סנחנלה ״מסה ׳גלות ׳סמלל ׳

 פעם קבלו לישראל כסבמי כבר טגץ סתור׳ ק המן מקשה ועול
 נפשם מסרו הטן בגזירו״ ואת״כ מעונש מירא' התור׳ קבל׳ בסיני ראשוני

 אמרהקב״ה זאי׳נטלרשנסיסקאיצ^ו^לחוסי' עאהב״ התור״ וקבלו
 לחם לאכל וישנו שנאמר ^*6ן אכיל״ מסון אחינס מכרת׳ אמם לשנעי'

נבוכה שושן והעיר קבןלפתו׳ והמן שנאמר(המלן לכס אעשה כן ומ׳
מכ״ל



הצוהגמי
 ת״שהמןק מאהכרלמ״יהמן קילו'?חור׳ פכ״ל^״יעיקייג^יס

מ#סנ' התור׳ פי.קבלו כד הי' המן מעשה עיקר7 דהיינו מ:ין החיי׳
 ככאן הנה אכלת ממנו חאכל לא צוישיך אשי הפן המן ןאמ•

 למשמע כגיגית הר עליה׳ כפה משיוחזיל דהענין מאהב' התור' קכל3
 המפרשי׳ וחי' שמע9ו נעהה מתחלה אמרו הא וקשה מירא׳ התור׳ שקבלו

 ולעשו* ל^מור מאוד סמור אינו שהוא מאהב׳־ קיבלו שכנתי תור> אמת37
 רצו לא !ה העוסקי׳^ה כח ומתיש גמלו' חומת׳ שהוא שכע״פ וחורה
 לשמור כקל שלכוזכ חור׳ והנה •• ההר כפיס צריך לזה גופם להחיז לקב!
יכבד p לחוש ואין סכר וקבול העונש ׳ כירא החור׳ לשמור להל יכול
̂ר ממילא יגזף כח מחיש אינו דהא שכק ולא הן לא ירצה ולא עליו  ישמ
 מאהל לקבל צריך בהכרח שבע״׳פ קור' שאיה מ יד חמ שנכחב ר' התו

 או לסורו יסזור ההכרח בסד איכ ושכר ירא׳־העונש ס מחמ קבל לאס
 קבלין צריך לכף בהפסדו.•.־ סכרו יצא נהם ^קין שיכבלעליגסחוסח'

מן וזהו. נאהב'  מוריז סהואערן ׳־ לאכול ולא הקג״ה שצוה סדעח ענין
 סלא להיעו לאסל צזה^שלא א*כ ואסלד ומובס זכוח ומוחר כשר סבע״פ

 ' חוראו ומניב העכולה יכגל ואולי פן שכה קבול העונש מוראי לקבל
ען המן וז״ש  ע״« לפסל שלא חורה להייס ממנן חאכל לא צויחי אשר ה

 הרמומפסזק מוכס שפיר א״כ פפס לקכל ע^מ משיח אכלם פרס לקבל
 קצרתי כי היסב ואת וסבן המן שהי׳יבימי כמו מאהב׳ המור׳ לקבל וה

• היסב באר ■לפרש
*  לקבל זה בשביל היה פני׳ עהסתר דהיינו מנין התור׳ מן אסרע

החו^ ובשביל ממס סייגו מנץ י החור ק וזהו מאהב׳ החור׳י
 לירא׳■ ביהרקורא הנה וגל ההוא מס3 פכי אסתיר הסחר ואנכי ואמר
ע שמסיירא לעס יראה העונש ה  במס* זהו1פ״א|01סבא וסלינין כסין מן
 הסחרנן הי׳ זה שבשביל הפסק fומימ עשה אשר הרועה כל על ההוא
 יהיה שוס ורמז • העונש יראח וזבו אהב׳ בלא ביראה שקבלו מחמת פני'
ק שקבלו ומחמת אסתר בימי  לכך לפני׳ רק רואת הירא׳ א״כ מירא׳ ד

 וסקבלרמאהב׳זגם לבס לשבר גדי מלב רקהסחר׳פנייולא הקכ״ה עושה
א פנה כ> רמו וס׳ פנה כי עשה אשר  הוא לשסשכר עובד וזהו פפי׳י, מ

• עינדבשולזפו׳ כאילו
 tD7D׳ ׳חרמנה ׳מרדכי מח׳׳הר״ת עמלק וכר אח אמקה מחה כ♦

* י'מפלת0נ'-אלס) שע^ ן מ ה
̂-ל־כ״ס י^ד כי  כ׳ימכרביססמוכי׳יס לקרות ׳עיידיס רמזיד י״ה ע

קיריןבס״וז ׳
כל ע׳׳דישארז״ל אחשורוס היצה״רנקרא הנה אמשורו^ לבינוי ויה♦

 על המולך ליצריה או כמפחויל ־ לראשו אם או»י אוחו הדגי■
 קכס זהו מש על ̂ וואו אלם היד.של שאז גערות ינר סיינו מסודז האדם

̂ימי אלס של ̂ן מה שודד' שמה הוא כוש שנקרא אגם של שחדו׳ סי  ו
 בחי׳ והנה • עזמדעלץ הוא בעבוד״׳המרא בחי^תמחנבהסאדם בכל

 ועזרים ועוד בערוד שניס־מחמיללהחסגך הוא־שבקשבשגע ראשוני
 ק שהוא אף קאה ח1מצ א׳חר זהייגו-חדף לרדוף־ עשרי׳ בן שאמז״ל ד ע"

 •ומדיני ריגות עדיין ״סקזתמדיפס לא׳ מאסאפ׳־העגשומלעפרד
עס:יצה״ר»־

ה א ר  כלספופכוידנחוזלואפי' ליסןסעסלמהשאמהופפורי׳' ונ
 סנהסמםזגזל־לאחשוחש היו דהחמא שכ׳יגס׳ימ״ח ע״ד נכרי,

 f ־קמ1 ואיש איש כדצץ 1ףןנמ^ כשרי' ומשק' כשרי' שהי'מאכלי׳ אף
ג״כ קבלו שחיו הקדושירמ^יוני׳ לשלמו■ פגם א׳׳כ;הוי מסי׳א שנהנו
 ע מ״ ונומכי׳ מסקט״׳זה בפורי׳ לק וא״כ חחלה השפע 4להס שיבא מס״א
 ומשם העליון וקסלרהספעהעחם ראש ירים הקדזש' ליפריז^א״כ שפ?ג

<ללצ הק לקדשה נכמץ ויהיו לנכרי׳ גס העול׳ ^ע  : ו
ה׳ שתי  י* נאמרו הקודש בחח אסחר הנסמפלס אץ־אונס פלק ׳ וזח

 הדור שבאזחו ♦ש^ל :וןל:מהצמחייבר במגילה •ןאי׳ מ-׳״י-ל
ע אזחו־ של מעעודחו שהמס מפני בלי h מפרש^ •ויש מ t ששחר מחמה 
 וחורה • שבע״ס החור׳ ל ט ההרהל'׳ שכפייח b המפרשי׳ והנה • נפך יין

 ״רקין עסמעוכמ׳׳סלעזל אונסשאמרונעשה בלא שגצמס קבלו שבכמג
 והנה עיי'לעיל מעצמם ע״פ■30חורה. אף אחשומס-הלדקבצזה בימי
 ד י אסור יירה שבפ׳׳פסחם טוחי-ולפיגזורה יינם סחה שבכתב תורה לפי

 הי׳שואתעשוכמן־ דסססיינס יין<סך ולוהנרמו.והשמיההיינוששחה
 נספכ'rןור׳Tכפי.הדסוהחור*שהי׳•כלאאונסוהיינילפי היינו אין,אונם

̂לג :פגכחעוקיל שרפ5לן ד«חר מעצמס *ת

להמסף
א ת  לצרט בדנ־רי׳:גוגעו׳ פסיק יומא כל ^סשר מגלת במירש אי

* מפוולאלעיבעאלצצותי׳אמדלעיאנאעכ״לע״שבפי
 • ישראל בי יגעס כי קראתיעקב אותי ולא שני פסוק לפרש וללידנ״ל

 יבא גברא אנא כהנא תאמר יאל בשקא נביל׳ פשוס בגמרא דאי׳ פ“ע
 מפו צרר להשיג כלי כשפל בעיניו לומס הוא גופו לעסקי א״כ אט

 היקרי׳ אנשי׳ ק כא׳ כקלהתפלל לו שאין בעיניו ומה7 חפלה ומן וכשבא
: דבר שו® מלעשו' עליה׳ שאיברי׳כבידי'

 סק נט ולא גופך בצרכי עוסק אתה ר בעת ו9אוחילהיי ולא וז״ש̂ 
* עקבות ׳ בל כשפל עצמך נוהג אחה יעקב קי־אח פנודחי

 ל׳ כישראל עצמך מתנלג אתה לעסקעגודחי כשיגיע היינו בי יגעת ר
• עבודתי לעבוד פת לו ואין חשימחאינרךכבילי׳

ש ר ד מ שנ כ  כעאלערערה ומחלמילי׳נתנמנו וליורשו ריעהיייו
 כך אלא מדינו׳ קכ״ו על למלוך אספי וכפה מה אמר יחהון“

 קכ״ו על ותמלוך שני' קניו מחיחה שרה של בחה אשחר חבא הקב״יה אמר
 להורו׳ שרה גצי כלל בכל שנה שנאמר דבשביל נראה יהגה סכ״ל מדינו׳

 אסתר וכח® חטאה שלא מחמס וצק וכוי ק' בח שה כפרש״י יסאס סלא
 הי׳ הדין אךמן :חסאה שלא שרה שנוח כנגד מדינו׳ קכ׳יז על סתמלזך
 נפחת המן נמחה שלא זמן כל רק שני׳ ק״פ ^חי יצמק שנוח כנגד שסמליך

 לא שעדיין לתלמידיו רמו ווהו קכ״ו ונשמר מח״ה כמטן ק׳׳פ ממנין
 אלא להחנמכס ומן ואין ב״ס הוי״ה הפס נשלם לא ועדיין המן נמחה

ב״כ כגואל דבא ב״ם הדה השם וימלא המן שם וצהכרי' במור׳ לעסוק
י אט[

ש ר ד מ  סמך קראיד׳ תואר פרי יפה רענן הה״לדח מצוה ואחה נ
 נאים אילנ̂ו מיני בכל והלא וית אלא ישראל נקראו לא וט ־

 שלחים מיני fe3 וקראן כאגוז כארז כתאנה כספר כגפן נקראו ומסובמי׳
 מנרגרין באילנו פכוא עד ס1 מה אלא רימזניס פרדס שלחיך שצאמר

 אותו ונוסנק לגת אוחו ומעלץ אותו זחולסין איחו מוריק ואח״כ אוחז
 אח נותנין ואס״כ אבני' בחבלים.ומביאין אוחו ומקיפין אוחו וטוחנן בסל
 אותן ופוכסין . למקו׳ אותו^מקו׳ וחיבטין או׳ה באים ישראל כך סמק

 והקב׳׳ה חכובה עושיו ו^ח״כ ׳ בחיילו אוחס ויקיפין בקזלירן אותן ופופשץ
 קצאוך לך בצר וכן א׳לכיס ע7וי וגוי ישראל בר ויאנחו שנא׳ להם עינה

 הנה * עכ״ל חואר פדי יסר רענן זיח הד אלהיך ד' רחום אל מו׳כי
• לן קשה הי׳ זמה שלפנינג הפסוק המדרש מחרן מה

 זו פרשה שייך והאיך נצחמת דהחור׳ ומפלרס׳ ידוע דהנל ונראה-;
ל׳ מעיו סס״ל וכיבס׳ • חרב בהמ״ק שכבר הללו בזמני׳ ־

 ארן, דרך ולא חורה בו שאין מי צאן הא' בישראל מדרעז׳ ו׳ שיש י״פ נלר
 במלאכה שעוסק ארן לרך נו שיש נקר הב׳ * כצאן מלאכה עושי׳ סאץ
 בהם שאין שס בלי בני נקרא והם מהם ואוכל ולשין שחורשין בקר כמו
 בת״ת מתלבקון אס רק לשומרו צולאך להם ב״הואין הוי׳׳ה משם א׳ אוח
^ בו שיש טי רס * ד׳ חושיע ונהמה ס7עליר׳:א נאמר או ק וה לבל מ

 נפש בו דש וגמרא משנה שהוא צומחות ואינו נודע שאיני שלהבזר נקרא
 והו^ לפניך כמישהננישולסמלאט לשומרו* א׳ מלאך לו הסשכל^דש

 ואינו; וגמרא משנס לן שיט מי הד' ■זי ב״ח׳ שה של אחרונה ה' מאוס
 הקם של וה׳ איחיו׳ משני הארה לו יש זה חורי סתרי שהוא אגדה לומד
ק ב״ה  שלומד הה׳'מי *• לך יצוה מלאכיו ט כמ״ש לשומרו מלאכי׳ >לדכמ ו
 ה1העסיק לא כי זו בחכמה פלס אינו ועדק חורה סחדיי אגדה גה

 מגי הארה יס וזה מפטל נקרא איט וךאנל3ןנ חכם קרא סיאוקזה
n רקלו ודובי ביה אוחיו׳הוי״ה r? צלן ד׳יסזמ^ך נאמר • , וגו' ד'

 השם אותמ'' כל עליו שורה , משכיל ונקרא זז' לחכמה שלם סכוא^ הו׳־זמו
: ע״ק■ עולם ועל מעתה ובואך צאתך מגלמזאמ^'ישמור

V01 ישמורונו' קסזקד״ ובין ונו׳ קבקפסונ|*ד*פומחן1חיל -דיש־ ;
טן ע ס 0S הוי״ה שד׳אוחיו'• מ פולמו״׳אבי״ע לד' נשמה ק

 כ״ ראשק בפסוק א״ל יחסא שלא הוא בתמז מאצילר לדממה שיש וסי
 מדריגה אבל שיחסא שאפשר . ועדעולם מעאם כ׳ ולא פזמריך ל'

 כ׳ ן.מזטא(לכן55שהואהאציצו׳מדאז אתרננ״יסיסלוינסמהמי׳סלהסם
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ד מ
 >ת5יר >ץ50 באי זה לעומקו יורל אייו אך קנליז מלוטל הס׳ בחי׳ זה:ה
ק לסין חסאו וזהו לחכעחו קולס קמאו סי  כרסרון ללמוד מחיירא שאינו י

 ועל מעחה כ׳ לא ולכן חכמחולוחקייע' אין לכך סחגמ׳ לעומק ירילחו
 ב^ס הוי״ס שם שמיר׳ ממנו ויסחצק מחכמחז שיפסק שאפשר פולס
 לחכמתן קולס חסאו שיראת מסמס מא לעומקו ויורל שלומ*ל מי אכל

 צכן ימאן שקראו חסרק והוא לעומקו 7יר לא עליין פ! שמתיירא
• לעול׳ יפסוק ולא וחכמסומתקיימ״ לעומקו לומלויורל

ה  אלם מרמו זהו אוכח״י הוא ישראל בני את חצוה ואחה ר״ת הלנ
 נוי סני ולא אותיו׳ כ' צריך ונהמה לרמז כי ד׳ תושיע ובהמה

 ן*נ אותל ׳3 צריך לכך החיבה מף ואינו פעולה רק הוא הו' כי לכל
 ובפיס ישראל ‘נחי כל עמו לחבר צריך שבלור שהצליק מרמז והפס-ק

 מי׳יה שם אור עליה׳ להשפיע כלי כנ״ל ובקר צאן סל הראשונן׳ כתי׳ כ׳
• לשומר׳ נ^ה

 תושיע ובהמ׳ אלם על מרמו אות׳׳י הוא הנ״ל הפסוק סל ר׳״ס י׳ל או
 לקרבם הצלק שצריך גחי׳צאןונקר ׳3על מרמו נ׳ וי ל'

ס ולססחיר ט:  ונם נחי׳ הב׳ אוחו מקרבין אץ שנלור כשהצליקי׳ אבל ע
 ולא נאמר ע״ז ג לעומקו לירל ס״ח שהוא נאגלה עצמן מיעעיו אין

 אלם לקיים הלכחי׳ראשונו׳ מקרבין שאין היינו יעקב 1'קרא אוח״׳י
 מיגגעי' שאינם הלומלי׳ הם ישראל כי יגעתי כי וגה ל׳ תוג.יע ובהמה

 מנו לחיצוני׳ חור׳ רזי ח״ו ונמסרו רל,ו׳ אריכ׳ גורם וזהו לעויוקן לירד
 שאינן כחי׳ הב׳ אח מקרב שהצליח ע״י העיקר ני הזוהר נזה שהאריך

 שבמס כזוהר אי' וכן ״ החור׳ סולו׳ לילי לבא זוכה עי״ז ר׳ חי נעלי
 את מכיאין נשמחו כשעול׳ כליל׳ לחשוב' אוחו ומהלר לא׳ ומזכה שמקרב

: חורה רזי לו ומגלין אוחו ומלרכין הקב״ה צפני ליוקגו
̂יש  כמי׳ נ׳ עם להחחכר שתראה • ישראל כני את חצוה ואחה וז

פי׳ז הראשוגו'  תורה חי לך שיחגלץ 'זף זית שמן אליך זיקחו ז
על שמן שנקרא  ומורה מצוה נר כי כ׳ למאור כחית ״ החכמו׳ כל ושעול̂׳

 חרי״ג ללמוד וצריך חנוא ירא בור אין המלריגו׳ סלר נשל״ה כ׳ אור
 וא״כ פנימי' לחור׳ איתו קכיא ואח׳כ מעשה לילי מביא וחלמול מצות

 כחמל׳ מלימוד יותר מצוה עשיו׳ וחשוב מההתסל׳ סוב מתר סתכל«׳
 קרא אור וחורה מצוה נר כי וז״ש t המצוי מעשי׳ יוחר חשוב זסנסישר

 הוא זה אור וע״כ אור שנקרא סחור׳ כנגל קטן לבר שהוא נר לטצויה
 :כנ״ל הלימוד מכליח שהוא המצוס נגל קען סוא נגלה להא פנימיו׳ סור׳
 לסורס לוכו' עצמו ליגע שצריך כחת ואח״כ הס ושמע הסכס נגע׳ וא̂י

 וחזכה נ׳7למ ממדינה רגליך כמח כזוהר וז׳׳ש 'פנימיות לחורה נכפרט
 ולומ׳ נר בחי׳ הוא הנשמ׳שלו נגליף כשלומד והיינו שכינה פני צראן׳
 שזה כמחבר ן3 ונ״ל • ממציאו׳ ובטל כאבוק' לפני כנר השכיג׳ צפני
מ׳ רמזו  חזרה רזי שיחגלו והיינו כטלץלעחיד שיהיו מצות עתילין מ
 לפניהשכינ׳וסכף בטציאו׳ נטל יהיו נר היינו מצות כי אור במלרע׳ ויהיו

 מנר גלול שיותר אור נמי׳ הוא שלו הנשמה פ:יממ׳ תור' אבצגנלומל
ן פניסז׳כינ׳ לראו׳ ויכול

המפרש^ וכ* ־ כסמאחיל שנע וגו׳ והלכתי קרי עמי מלכו ואס והגה
 שהוא ואמר ־ עליז שבאי׳ מאורעותיו על אלס שישגיח שעיקר ■

 יאמר ולא כמעשיו ולפשפש גלול׳ הירא׳ עליו להמשיך פרטיו׳ השגח'
 עמ« חלכו ואס כ׳ לכך העונו׳ מדל יוחר גדול עון הוא כי מקרה שהוא

J53גדול עון סוא כי כחסאתיכ' שבע ואו מקרה שהוא לומר וגו׳ רי : 
 עלע ומקכל פרפיו׳ השגחה שהוא כשמחכונן לחכמתו מ׳7קו שיראתו קהו

 רגליך נחח ״א1( קיימ׳ והוא למכמתו קול' חטאו יראת חהו היסורין
 לפעמי׳ לנא תילז׳ שהוא לומר מקרה אמיר׳ מעליו להרחיק להיעו
 מאורעו׳ למלינ^הס ממלינס יכתח(ישבי:וזהו ואח מתשב׳ מקרה עחמת
I נהסגח׳סרסע׳ שהכל כשיאמן השכיל פני לראו׳ יזכה עליו!פי״ז שבאו  
: .*השכיל פני לראו׳ למאור חזכה או רגליך כשיכחת כחית וז״ש

נתמילן' יהי׳ נר שנקרא מצוה כשיעשה היינו חעיל נר זלהעלז׳
 וחכמתו צמכמחו קודמי חטא ירא׳ מכסי׳ בא יפסוק שלא חמילו׳ ולנר

 רזי גילד <עיקר לאורייתא רזי צו שיחגלץ יזכה ועי׳ז לעל מחקיימ׳
 בכל מחמצן ותהי׳ נשמתו שיחפשט רע״ה מסה ע״י סוא לישראל מורה

» בחור׳ סעוסקי׳ ישראל נשמ׳ '
 נוכח׳ סצוה ואחה אמר וגס צו נאמר ולא עחיל כל׳ סצוה ואחה ול׳ש

 החול קבלי נעת ישראל עם חור' שלומד ואחה דהיינו נפל
רוי ויגצזן ישראל נשמח עם מרע״ה נשמח נצוצי מסמכי מצ(ס לעתיד כך

יוסף תצוה
! צמינל זמינן לעלמא רביי למשיחא ביומי כזיהר כמ״ש סיל לי חורה

• ע״ש לחסמתא סמייץ
 כשם למאוי יחיח ‘החור על,סולו׳ רמתי׳ הס זית שק אליך ויקת

הי׳ בעה״ט כמ״ש כחית גי׳ עומלין שסי׳ ׳ המקלשי שני שנזמן
ה לעול׳ נחנלה ^ד  ליומי קריב אבל לחיצוני׳ נמסרו החורק אחד רק רזי
 נמןןרי׳ יהי' שלא המיל נר להעצר. - לעלמא ברכיי אפילו יהגלי מסיחא

: כה״מקשיבנהב^ עוד יחרוב לחיצוני'שלא עול
 בעימק פנימיו׳החור׳ להשיג שזוכה שאדם הראשון לענין \נחזורי

 צדיקי׳ עחילי׳ וזשמז״ל ״ נ״ס הוי׳ה אותי!׳ ל׳ כל עליו שופע
 משום אשריקראול׳צלקיגו וזהשמו לקחאבשסהוי״סנ״הפנאמ׳

 היינו7 חצא מאחי חלשה חורה כמ״ש לאורייתא חי יח^ה ב״ב סצעתיל
 של אוחיו' הל׳ כל שופע יהיה לכן יח^ מאתו שהוא סחורה ‘טניאיו
̂גז וא׳-וזה א׳ כל על ב״ה הוייה  לקיוה והעיקר ב״ס הני״ס בשס ארא שי

 מרובין מעשי׳ שיהיו ג״כ צריך וממילא לחכמי היראי שקדמה הוא החמר
 נאמר וע׳׳ז מחכמחוזכז׳ מיזכץ סמפשיו כל אבות נמס׳ וכמ״ש סהכמתו

 כחיקלני׳ ♦ש ולי׳ פרי מעשו' ימית ולא רענן והי׳פליהז וגו׳ שחול כען לסי׳
 ונייד נאמר ע״ז השפע גריעו' גורס פנימיו׳ חכמה ללמוד למנע מאן

 C הסיל שליכוח ל׳ הס הנ״ל מלריס׳־החור׳ כחי׳ ל׳ והנה :ויבש יסרב
 עוליה אלהי' ‘מלאכי שראה וזהו סיר גי׳ לסולס יעקכאע״ה סראס

 עליה זרו מחקייא׳ חכמתו לחנמחו קולע' שיראתו מי כמשחז״ל בו ויורדי׳
כ מחכמחו מרובין שמעשיו ומי  חרץ פוליס מהו מחקיימ' חכמתו ג׳

 כמדרש ואי׳ לחסל׳ עיקרים הס הנ״ל ל׳ זמלריג׳ הרין יזרלי׳ וצהיפך
 כזמן אנחנו נעשה מה וכו׳ חוטא נשיא הקכ״ה לפני ישראל אמיו זו פ'

 דכדי׳ עמכם קחו סצאמר מכקש אני לכריי הקכ׳׳ה ״ל6 קייס כה״מ שאין
 לא כמצרי׳ וסמפללו נכו א״ל החור׳ יולעין אנו אין ישראל אמח מ׳1

ונו׳ שועחס וחעל ישראל נני ייזעקו שנאמ׳ כתפלה אצא cf אח עדחי
 קרבנו׳ מיקש אינו הוי שמואל כימי וס השופטי' כימי ק יהושע כימי וכן

 חפל׳ חזר׳ולכרי לכרי כמי' ל כולל לכרי׳ והנה עלל לכרי׳ אלא וזכחי׳
 לץ מפצ׳כבט מצינו לא שוסטי׳ושמוןז וכימי יסזשיע גנכיווהג׳כמצרי׳וכימי

משיה אוכילס זבחמטני׳ יכואו זכככי כמ״ש צריךככי וכגלו׳זה זעק׳לכד
 אייו לפני למעו׳ ככה שעשו ׳7 מרה כנגד שהוא אטם גלו׳ זה לכגלו״
 לגאל ימלי׳ אץ עשו דמעו׳ צלו סלא וכ״ז הכרכו' יעקב שקיכל כשעה

 היינוא(.לנריV אלו כסי׳ וכ׳5 עשומא׳ ־ דמעו׳ לנטל ישראל ויצטלכו
ד7 חול'או • נבכי׳ חפלה כ

 אדומה לינה והס נאלם שיש טרו׳ ̂ל כנגד הם גליו׳ ארבע והנה
 וכסף זלג מתכת ימיני הסל׳ י ילם׳״ וארכע ״ שחורה ירוקה \

 אלת נאמר נכל' גלוח והוא אלימה מרה הוא זהב וכרזל ח ונחוש
 נאמר שעליהם ופיס מלי גלו׳ והוא ׳ לנינה נגל וכסף ללהבא רישא

 לוכחורן יוןשעלמ׳צאמר גלו׳ והוא ירוקה מרה נגל ונחוס׳ לכסף לחעהי
̂וון מרה נגל וכרזצ נחש לי ושליט' אטס והואונלו׳ שחור שמו־ד^סהוא

 ילכרי לכשל צרון ללך ' * והצכ?׳ כו׳5ע וגורת סמיל שמיללוס ולילי׳ ס״ע >
חי וסנה :3ל משמחי יארי' לי פקולי שנאמר שמחה שסעזרר חורה  עי
 פ״ל החפללין לטי דודפק’ להתפלל מכלק שעי״ז פנימיו׳ היא חורה

י מפני נעגין ואינן צועקין ישראל מ׳׳מ סאחז׳׳ל מ ל ן י א  מחסל-ין ש
 וכמ׳׳ש פנימיל׳ חורה להשיג שאכלו למדריגה ינואו ישראל אס נמצא

 ברי7כ כי לכט צריכק הי׳ לא מלאי •גלוחא ק יפקק לא נזוהרגספרא
^נ״נ ויבא ס״א פל וציללה ה^צי ינסצו נשמחה זכחפל׳ חורה' אזו  : יג

 א״כ בחורה הפנימי* על הוא ומולל יולעיף אנו אץ אוטרי׳ ישראל רק
 אלום גלרשל ולצר • ס״א של רנכי׳ לנאל ככפיה המפל' צריךלהל מזה
 נחגכרס אס ר׳ק׳ 3לל ויחץ מ אינן ׳ ראצע מחח שג׳ ספני הגליו׳ מכל קשה
 כיפזרייקיליגינא י' 3גזוללל ונא־צאכ עיניסנלמעו׳ כלו כשחור׳ מרס

 אלום גלל עליס^ סנלזגכ^ צלב שנגזלו ישראל כילוע*ל^ תלייא נלנא
 ילנך־צריניןלכסלזיירנמפצהעסנכיות ־ לסם ומזיקין שחור׳ ססואמרה

ג• כחור'סנימיו׳וכנ״ל משעין מחט'שאינן
 שיחחנראליו:׳פסנשמחישלאל אחכנייישראל ואחהחצזה וז״ש

 לה שאין כשמן כנוח מקרא שמא שסן אלין ויקחו וזהו לעחיל
 מר זית'שהוא ואח״כ זטרחא קול נצא ללמול יכול למקרא כך ש ר־י קול

 וכר לו מור נוטפו׳ שפתוהיו כמשחז״ל . וגמרא משנה נגד והוא נעודוזיח
ס  ע״ש נקראזך piD החור׳ פנימי׳ הוא זך אח״כ :מר אלא מור א׳

ת מ שהוא למאור כתיח אמר וצק ן הסוי עומק השיג צא עדיין רק ז מי
חי



לויוס,סתצוה
 הכל הו1ההורס( לפמקוה לכא סמכליל ממסך ומשכר שמכחח חורה רזי

 חמילץ כנגל שהפלה המיל נר שנקרא חפלה הוא תמיל נר להפלות
 רמן וגס הנ״ל המלרש נפי יןחרעקרבנות חפן הקכ׳ה ובתפלה חיקנון
 שלא המיל נר ויהי' הגאולה יבא מתפללין למי שילעו כזו התפלה בעיי
א ועכשיו בגלות עול יהי׳  ישראל מי אה ואמ^חציוה המלרש לביאור ני
 צ״צ אלא צו כ* לא צמה ועול חצוה ואהה נוכחים השני למלרש קשה ליי

 אלן לעלרינף יכא א' שכל לעחזל מרמז שהקביה שהענק הג׳ל כלרוש
יקליס שיראה הוא שהעיקר רק הגאול' ויהי' נכווג׳ לספלה ־בא יו ;עי

 מלריגו׳ההור' ללי יכא ומזה ־ מחכמתו מרונץ יהיו מעשיו ונס לחכמתו
 ב״ס הוייס 6שש השום • ונענק צועקין יהע בכמ;ה'ואז ולהחפלל הנ״ל

 ז עולם ועל מעתה ונואך צצהך המןר ד* ’ נהם ןוקןיס עליסי יל:פע
ענן רס סה^ל העלרש »״ש1  ממצמתן מרוגק וסעשע ןשיראהו ^הוא ‘ ד

 שמשלו סתור׳ שהוא ,וזסו׳זעז רעק עליהו והיי נאמר ומתקיימ׳ועלת
ד יפה מ״ש • מיונק מ ומעש יראתו שקלם רענן והוא צזית  כע״ש סואר פ

^5 עתילי׳ יקוים התור'ואן כחי* לל תכה או ולאימישמעשותפרי  ל
וני ה״ש • סמיך ל קרא הפסוק שמסיים תהו וכנ״ל הוי' נשם לקרוא
ס' לישראל עזות אלא צרך הוא לאורה  אלמם מקשה לא למה וק״ ו
הלברי' שכל נאמת רק קרננו' אשאר או צדך הוא לאכיל' וכי ספני'
 י התור' אור שופע הי' הארק לסיינו עינו לבר שופע הי' במקלש סהי׳

 נכלל שהוא שולחן ככלל היי השמן וגס ישראל פרנס׳ שופע הי׳ והשולחן
 וכוילהיינו צסראל עלו' אלא לאס מא למה המנוד כ“א הראל ^הרנסח

 השכפס ישרה עי״ז למאור כחית זך זית שמן החור' כחי' ל♦ מלריג׳ ע״י
ג נעז״הי נפלא לנר מא כי היסב זאת והכן בישראל

שא כי ה
 הפלק קבלה לשק לפקודס׳פרש״יי׳חשא ישראל כני ראש את תשא כ♦

 לחשב צריך והאלם קבי׳ה פקולת פקולי׳׳שהס נקראים המצו' הוא
י גלזלי״זנקרא אורו' הס ששם העליון לשרשם המצוה נפשית  - מצוס נ

 בשרשו שם ומעלס המצוה אל שייךcלו̂שpה מעצה'סרצון רמצוס ובעשיית
 תשא ונמצא העולמות כל להסיות גלול אור משרשו להוריל לכדן והעיקר

 מקבל ואמ״כ הקלוש מיצון '1ש המ^ס היימססדממס7 יצס7< שאו לשון
 עלית ע׳י לסיינו קכלה לשון iS לממס'וז״ש במרילו או< משם
 כמסשכמו סיעלס להייגו תשא כי וזסו משם רג אור אגלאנל ה הקלוש ניצון
הינו צאקוליס' הממשלה ששם י כני'שראל ראש את וזהו  של שורשה י

 לנינו אשר הלכר הוא ונחנו ג״כ למפרע כעה״ס כ׳ ונסי, ואמר המצוות
 ואמראיש למפה ממעלה וחוזרונוחן למעלה״ אודממסה נותן שהוא

 הואאיסר״חשלג' הקלוש גיצון את האלם שמעלה להיינוהמלדגז׳
ש׳י אלני אל להיינו 'עזלמוע שכגי נשמות נח;׳  אל שיצירה אל׳הוי' נע
 א״א סמלרימ׳הנ״צ מרמזת החור״־ נפשו י'ש'ספר15 ר״ח נכדאס קד

א  כמ״ש לפון'כמי ספר וזהו‘ ב״׳ל נפשוילבוק אם רנ| אליסס אכה »נ
 כסוי למן כפורת וק מנרמ^־וחמי וחה1וכפרחז ptebb צל ^^מסרגצז

 אף לג נכל ל' מ1וע 7״3 רנ| ומחסה כסד צו אין אלה של שאנפש חהו
 ויפקלמקוסלול כמו חסרון לשון אותם נפאול וזהו חסרומנעוה״ז נעת

 שלא עק^הרע ענק נגף-סוא 6כס יהי׳ ולא לזרז צריך וניוסר סל ;אמר
 שניה׳ עשיר׳ול׳ל גי' עשרי' כע־ס כ' הנורא כענלות צאלם פגיה ירי׳

א כקרא האמאורש ולכאורה קוויי ל ^  'ונראהלמרמז וגו׳ ירכה ה
 ם'(אשמעינ^7אלאלב'נניא סוכרי׳אאקקלכו|' לאכמי' קלכק לצנק

י • לאפייכקלכוןיהי׳סוזים
י| משה לקנ״ס נאלרשא״׳ל א♦' נ שראל ^  ממני''שנאמר מהשלוס ל̂י

 עצמו להחזיק צריך האלם סנה ׳ כרל^ משה י5 ?!אימא כמא תשא כי
 מיהקלמני צמ״ש 1וכמצ נתור' המיל לפחע וצריך מקב״ה ליה הוא כאילו
שלם ה נמצא ̂ו  האלה ומוכרח לוה ונעשה לאלס אסל׳׳מנף נותן סקנ׳

 הסוג׳ נשאל (א״כ ’ מצוות סכר צק^ס לו ואח״כפורע לשלםנמצו׳
ך ׳6נחסלכחנ ראשונהסצשההקב״ס ל ) י  הסוכה סייצו מסל אלגי •

 שעושהסאלם המצוות על להא חסל לעולם נשאר לאלם שעושה יאשונת
 ןא״פ כמעשהו לאיש אשלם אתה כי אומרו" וזהו אמ״כ לו מחן אתה את״כ

סלססולס לעוצם צשאל ת צ ^:י ')po *

 סואהסחפלזת כראשו עיניו החכה כ׳ הנה וגו׳ תשא כי יאמר אן
 כישראל תולס השפינ׳ והתסממת האל' ראש על ששורה בשכיג'

 סוא ראש אש החרומע־׳ הוא תשא כי וז״ש וכמצו׳ בחור׳ עוסקי׳ הס אס
 ישראל אס פקולי׳ שנקראו סמצו' הם לפקודה׳ ישראל כני סוא השכינ'
 במצות אות׳ להאיר נפשו לזכך ,וצריך השכיג' התרוממי הוא למצות לבקי׳

 הקב״ה וצוה נפש כנגל עשי׳ בחי׳ הם ומצו׳ ויקהל בזוהר כמ״ש וכתורה
: השקלכישקלגי׳נפש מחצי׳ לתת

ה הנ  האלם לו שיכור ישרה לך7 היא איזו ^ומר רני נמס׳אכות אי׳ ו
 בלרךהמיצוע שילך להיינו האלם לעושיסומן תפאר׳ שהיא כל

כמ׳יש לשמאל או לימין יטה ולא המיצוע לרך שישקול השקל מחצית וזהו
ר מן חעור צא מ  כלרך שילך אזהרה שהוא שמאל או ימין ‘וגו אשר ה

 המשפטשלאימה שצריךלשקול המיצועוזהולעמשפעמשפמגי׳שקל
 שקל במצו׳ נפשו שיזכך נפשו כפר איש ונתנו וז״ש • האמצעי מהקו הדן
 האמצעי שקו משפטי׳ נקראו והמצו׳ משפט נהסור״נקרא א׳ גי׳ מהוא

: אמת ונקרא חורה נקרא
ש  חסרון ל׳ הנא בפקול אמ״ח אנתיו׳ את״ם כפקול לל׳ נפשו כופר וז״

הי׳ לכך לשקר מאמת העגל כעשיית התור׳ מן ויצאו והואיל
 האמת והוא האמצעי לקו שיחזרו לעוררה השקל מחצית שלהס כפרה
 ראש אוחיו׳ הן״כ של האמצעי קו הוא אמס אוחיו׳ כי והענק תור׳ והוא

 הוי׳ שם שהוא כויו״י אוסיו׳יש ראש /'חוןס׳סוףס׳א״כעהאלףשהוא1
 כשנסתלק אכל חיו׳ הוא אמת אותת' העולמו׳לכך כל של חמס שהוא ב״ה
 אותם צמנו׳ פחל הי׳ האמת מן כשיצאו לכך מ״ת אותיו׳ נשאר א׳ אות
 שהואהתעורר׳להחזיק השקל מחצי׳ עיי אכל הרע עין נהם ישלוט שלא

 אומר והכתוב אותם בפקול וזהו נגף בהם יהי׳ לא ממלא א'כ האמת
 מהם חסר שהיי כנ״ל אותם בפקוד משוס אותם למנוי פחל מההי' מפני

 היה לא בשקלים למנו׳אבל פחל היה שקלי׳ שבלא הטעם י״ל ולכן האמת
 (אמר פחל ואין האמת התעוררו שקלי׳ שע״י הניל מסעם והיינו פסל
 הם פקוד שנקרא המצות על שעובר רמז הפקולי׳ על העובר כל הכי

 רבי בשם רש״י כמ׳׳ש לברו׳ בי׳ נכללי׳ מצות החרי״ג פכל הלברו׳ עשרת
•• והבן השקל מחצי׳ שהוא גרה עשרה הי׳חקון לכך גאון סעלי׳

ר או מ א  רמולצזיקשנססלקח״ו איה כגאון סכי ע״ל וגו׳ תשא כי י
ק קולס ויכחיש ויחשול יחמס רואה וכל האלם חיי לרך ז

 חוכו שאין יחשוב או בוראו לעמל׳ בעמל סוב אין כי הצליקים אושר
 הוא ישראל בני ראש את למוה שיסלק להייט תשא ט כבחילקאמר

 ממשנו׳ סב׳ א׳ על סהרהר אל ישראל כיח על ומבחר ראש שהוא צדק
 הוא לפקמיה׳ ימוקו שלא ישרזי של1נפשו רפר הוא כי מלע הד אלא סניל

 שזה שסזארמז ול״נ ( * כמעשיה׳ מטיכי' שאינן כישראל פיש חסרון ל*
 הוא כעצמו הצליק אכל לבל להם הוא העול' הצליק*מן שאבל החסרון
 לפקוליהם וזהו חז״ל כמ״ש מרגלת׳ הוא מקוס;שהוא בכל סובה מרגליו׳
 כל בזוהר הבורא..פמ׳׳ש מצות פקולת לשון הוא לפקוליה׳ או •‘לייקא)

העוברעצכפקולי׳ע״שג ־
תנו  ״ מעשיו ויתקן חייב שהוא בעצמו ירגיש ‘ וא א' שכל הייט איש ונ

 הנסאד׳י ולכך הרעה .יראה שלא הצליק נאסף הרעה ומפני
 בפקיל (אמר הצלינן הרססלקו׳ על שיכפר הצליק של נפשו ספר ונחנו
 מיל חסמן לשון בפקוד וזהו מהם הצליק שנחסר ומיל תיכף להיינו אוחס
 כמ״ש התוך׳ בעסק יהי׳ החשוב׳ לעיקר לרמז יתנו זה י• תשובה יעשו

^ זה מה על חז״ל כמ׳ש מפיך הזה החורה ספר ימיש לא  לגבי זה לוה 1ו
 בןחורה שאין הכ׳שמי כתובי׳ואמר הס ומזה לךמז׳על,״הלוחו'פזס אסתר

 ללמול יכול אין עכסת וגה מנעוריו למל ושלא על'הפקוד' העובר כל וזהו
 ;(55 כמיש .חירה לעמלי כספו שיחצה להיינו השקל מחצית חקנה לו יש

בסוריה בעצמו עסק כאילו ששקול הקודש בשקל הכסף בצל החכמה
 לאוריימא חרי״ג מצנ״ת הריך גי׳ עסרי׳ גרה עשרים ( ’ קולש שנקרא

 : מצות חר״ך קיים כאילו חורה לעמלי כספו שיק עיי להיילו לרבנן וז׳
 הורה נעל שאינו ומי ומצות חולה בעל נקרא שלם שקל כי .והעצין

 הלברות עשרת של א׳תורה טבחי• בהם יש י׳הלברו׳ כי השקל מחצי׳ הוא
 שבי׳ ול״ח עשם מצות ובי הת(רה כל כולל

ח «״ע,שס״ה רמ״ח כל כ,לל לכרו׳  השקל גרה עשרים כתב לכך ל׳
 מצות או לכל תורה הוא השקל ומחצית ומצות חורה הוא השלם שהשקל

 רקמקצס לסיינזאףשישככלאסל . מ״סמנהשצקודשכפו^ לגלג
א׳ נעשה השכמה בצל הכסף גצל עיי סישמכלו : שלם ג

(יש



e(פ״רr 6מח>•; ר^ היא שמחח!ה qf is?: מחצולן ו<ש rr סחל
 ל נגל ת״ל ני׳ .‘prc צד, מצח סוא מ' תודה חסרוה וזהו ‘

 מחצית ״״: שק״ל וזהו ל׳ הוא אותיות ל׳ עה r ן:כ ת־ שנע״ב ין7ון
̂י השקל מרציח שהי׳ מה השמל  בצ״ זהו מ עשיר גי׳ שה!א עשריס ע׳

י ת יד נפ״ש גי׳ שד,צ ,הנה שלס .‘p:כא. :נעש יחל שנתחיר, הכסף נ  ׳
 V ■התו, כף .הששקין ס על שעילה כשמן החור־ הוא שמן ׳שמן יפחילה

 צשיל כ:,ו חימר לז פחי.ה עיני׳ מעשי׳ הוא פתילה החכמו׳ כצ על עול:
 האור זי^המחברת דא וגה אנשי׳ עח מתחבר עויל׳ שע״ימעשי׳ פתיל
 שניכמ( כמ ̂שכ״ פה,א הנר עס מחתכר׳ אינה לבל התורה וגה לשמן
 מכרת כ<.ש יקאמרו לו אין תור׳אפי׳תורה א1י« איןל, האומר כל כ״ש בפי
 ירא הוא הפתילה הוא יקר ה א״כ וכו׳ לרתא לי׳ זלית על חכל ינאי ר׳

ppip p,7p וע׳. עירס על מרמז הנש׳׳ש א׳לכ :זג״ח קה7| ע,שה שמיס
שהואנקי^?י* ,:ילשילהנשמו׳

ק ̂ו ג כימי נפשו אח שמטהר הוא כיפי איש ונחנו וז׳׳  פת^ס ני א
 הע״יו^י השרשי לע/א אתערותא ללחחא ונאתערוחא שנ,ן

 7בפןו ש וז למעה שישפיע העליוני׳ לחל׳ההשרשי'׳ פיאל ■כזה התורי של
^ פוקל שהקנ״ה אותה ה ת ו I rp.להשמיע עלייני׳.א r 

ש  העו-ט בני .p מצית מעשה שהוא עולם מעשה זוכר אחה כר״ה ח״
 ^ייטc7p 7 יצ׳רי נל וסוקל שהע,^^ע,מלעצילס והסישראל

 שהתורם קלה יצורי שהה המצות של העליונים השרשי׳ על סוקל פהמב^ה
 להייצו נגה יהיה ולא י עולם לפריאת ס7קו שנה אלפים ג׳ נבראו והמצו׳

 C1 הפשיק !מסיש שקלי׳• מצות ע״י נעגל שנתפש&ןו סתיצונוח שיסתלקו
 _ עשריס ש.ם; .שח הם שניה> התחב^ד שע׳י צלקה הדי יחנו חור■ הלי
 אירסה הוא נ׳ עשר הס עשרים האיות ג׳ על רומזיה סס השפל גרה

ה נס־ונות :ושר3 שנתנסס  - גרם ונתמיל כיומא פי׳ רש״♦ וגה יצחק גי׳ גי
 האמצע• קו ה,א יעקב סא המקל צואח פשק צחק ש והיונו צואי סוא

 ,נ:מו׳ישרא. והמצות התורם אחז״ל והנה :צסמחיקהגיוח׳»חסלי׳
ש^. נקמות יוא נפש •• אחל ׳0 ־משפט'שקל ומא'נפש  היא משפט , י

 יחסר לא ראשך על ושמן וזהו שמ׳׳ן י״מ צלקה מצות ה,א שקל ;התורה
 מן המתפרנס שבישרא״ עני אפי׳ ^לקה ליחן מחויבי׳ ישראל פל כי

 אפץ חורה מח(ייי^ל,מגל ישראל כל ו?ס רמ״ס פי׳ יי״ל כמיס סצלקס
 וראשנק^אוישדא״לכ סי'רמ״ז ני״ל כמ״ש הפחתי׳ על המחויר עני

 ,יקה״ בס כלאי תרומה ג״כ ונקראים תבואתו ראשית לל׳ ישראל פולש
 ח.ק יש הנשמו כי סיב שיחר מלית בשה ח׳ נתיב ״׳ח7 נס" ,כ׳

בתורם לחלש לנפשו שניתן יש בגמרא או כמשנה או במקרא ה נתורס
ק מ׳7ללמו רק ן  ערף צפי עוב שק הקב״ם מחן הולל יצירת קולם יוס ,
שרלו ________■ _ י אל ומתו למשא רוי̂ו

ir “ י ז “ ׳• יי .׳ .ח״ץ? מת? לז־ נפג  Jit.. 
̂י אעונה,ו.אח״כש(א^ם3 ונחת נשאת  שוא״ן (-א לתוהם. תעק-ם1קב

r עול '׳c7 הנ״ל צפ< אנל אחור/ מחתלס  fi.e .f:K l> 5שנ לו 
אנצמחמיג מז סן !לן מ א ״ םין:נ  לוש~ א׳כנירה? נאטון׳ »

 ״ת יפו ״ו הי פ לעב לחורה עתיס קבעת אותו ש,אלץ שפיך לישא,ליתן
 צילם לשחות שעשה א׳ יצייל פג^ שאליסו נאמתז״ל ‘נמ^־א לע^ס

שנן .7ללמן ♦ולע הייתי לא לומד אין|ס^;לליןתנצל א״לאליס;  ס״אי
V רשות לעש,׳ לעה

 ייט^ףשהפ גיל פרש״י בלה איש ציל ע7י, ע״נאיש וגיסי הה׳ י גזי׳עג
 איק הוא (אפ״ה ציל• ל^יוח שכל ל, פיש לו ופלומה ייגנה^עשו

עו. לעלמא גמילץ מס איש יעקב גברכיטלק פלס הי׳  rצהמגצ ',
 i שלזמלכ״מייי^ אוהלי׳ ואפ״ה״ינקב לצמוד ^/גןיולע

׳׳ ״ יצן:ר אגן שדרן. תנחועא ר* פ׳ כד* ,%תשא
 כמם פי.חשא שנא׳ הימני שלז, מה ישראל לי חייכע הקלה

 זאשלמס לי חייכי׳ שהה מה ש:פיעו להס אמ<ר ידעך תשא כי למימא
 עכ^- ים5ן קול ̂ ישראל כני■ מספי* צהס׳נא׳והי׳

ה  פ <אח יש״מו שמראע אמי כמחלה ועון- בפתיחה מתו־ז מה מאה מעו
 אנפס להדס ישראל את: סיפר מיקר להנה וניאה להס אמר•,אשלמה

 גשמות סיפר״אוסן רע״ה שעשה ובזה רמה מאגרא כעגל קנפל, מנפיצסס
הק״יפות והךמיק מעלה של לשרשם אותן הרי׳ חפקלו גשמות כמ״ש

 הי^ולהד׳- הכל אותם שמנה המניות ובכל .עליה׳ ישלמו שלא ?הקיצוגות
אותם עלע^קעט קעס (גראסליסן #וחם,,לה,*דשמאתתתקלית(ת

יוסף
פני אחר ̂י י  המק-ל נזבת על יוה5ו משה שבא ילה״כ לאחר א׳ בעמי׳ פ

 שניעובלוק צריך מטומאה לסהר קהבא הוא הכלל י*ק באחריו כר״ח ,כ׳
 טבילה בענק כמ״שהאי♦; הקלו&ה להשראת מעומאהוב׳ לסהר א׳

 י שפירש וזהו . הקלוש להשראת זש;י הווהמא להעכיר א׳ ך שצר בע״ש
א׳ מנאום עליס׳ פרנשו ל־ושרוס ונשיא נמלנר נש׳  נוונסו והו ?אייר נ

 ב.פי כי פנימיות השגה כה שישיגו התור׳ לקבל כלי היי והעיקר כנ׳ל
 ר̂. החע בשמות משה אותה מנה אשר ובוה להשיג א״א וקלסה סהרה
 נלפ. לס אס רק כאלם מושל הס"מ אין והנס העלחן כשרשס סמוחס
̂:ס״מ אץ ענוה במלח האוחז האל׳ כי בגאוה  גי ענוה כי לש״וט כח

קס׳רת סימני א י שלם שגשם י״ה מאותל יניקתה החיצוני׳ כי ס״מ

 שהמיצוני והכ^ בישרא׳״^ ושליטם כח להם יש לכך שבשם י״ה מאוהיו׳
 ע^ רמז כמ;ש אחרי אלהים מסמילין בסיומן אלסיז צסקי טק״ך וניקתם

 צחפי ק״ך אחי לכיינו קל׳א ?!ילי׳גי׳ מלק העמיכאלילו׳ט אלהי כל כו קי
 r ק^ המגל משקל הי לכך אלקיהאחרי׳ע״ש מחחילין קלסי* אלהי׳

 בתיקוני ש כנו הים5מק^ך.א שמנקי' . רב ערב מיני ה׳ נגל קנטרי׳
̂ש אגש♦.השם נכורי׳ ענקים עמלקי^ רפאים  V יז V.הקב מטה גי ״י וז ק

̂ב שנת. בלעה בני בזו״ד הנזכרים שניים העגל עושי כוונת הי׳  ליל הז.
 אותיות השם בראש הארס לו שיש בראש חלק שניטל גלול כהן שהי׳ אהרן

 משה יניקה לקבל ההסרצו והר>£עי׳ ישראל כל על משפיע ומשם
 יותר ענוה במלת ל1מא, שאחז רע׳׳ס מבס אבל ישראל על שישלטו י7נ

 להם יהי שלא שלו בעמה החיצוני' את להכניע בילו הי׳ האלם מכל
 ך“ק גי נ ע ה ענו יזהו איחו.י ושלף טתח,שיבר לכך c מש® 'ג^קה

• ענוה שבמ״ח מאותיות. רק יניקה להם שאין ^
 כי כ' לא למה לכאורה יה*7ראש<נ»שדאל;לפקו אח סשא כי 17וז׳'

 רמזה התורה אלא לפקודה׳ ה,א רססור׳ו־גה״מה כי או חכקול
 עצמן את ולהכניע לה^פי. צרנך האלה וסענץ<י הגאוה להכניקואת לנו

 עמלתי סה ויאמ.ל עצמו ישפיל לא הבורא כעבולת אבל הגופני,׳ גענין
נשמתו. כי ויתבונן עצמו ירוה אלרבה אלא ונורא גלול מלך ילס'י ימשי

 ויתבונן, עצמו את וכשידה ל׳ לךכי3ליו- ויגבה כמ״ש ממעל חלק^להי
 הנפפ מצל היא הנאוז והנה ̂ «rppp? ל את יעיל אז עבולחו שחשוב
 ת שהגאו מפניy;e:cכוטאי אץ ונשמה אכל-רות ועי תחטא כי נפש שנאמר

 ן שח שכמה ׳ • ניזסר 7מא, }דך א*פ גאה סיס הוא.כמ*ש בהמה מלת
חקז אה1 ישארגהפנעה^גלולס נורא לעכול׳
 ומכניע ה ענו גי הקולל ק״ל״ןעס <שאר ממצ;ן;קח t שהוא כפת מספל

. . ; ס״ט
 שיגייהזמימכק׳׳פכראק זעיינו גי-י^)ל׳-3 כ״חשאאתיאש ■ וז״^

 ומצית ה&מציחשצזססמראית' וזהו-לקקגליה•.’ ״7.;לך^
ונת.ן הוא מפיקון ..• f,גופיו בספק^^-לןןאזת ילפז גקראל^סןעללם,לא
רשאי מטה גי/ק^ל.מ׳ ,,ושאל ג^^כפר הצפש מחלק שיחן

 •מנפש ♦ בקירס היי»7 א,תס7לץ׳<קקו חסו ל׳ בלתכי רק לב גגהזת
ין^קזזי. /P^ז.בר כל •חנו זה כפר-ספקיז-ל׳מסל׳וףז מנץ

 ע- ע*?ר13עיל?ז) בתאו' כגא,ה מן לשמור . הן־זה־ר שלאUלהיינו
 חבית את י-מ»ןא חנק שנאת צומת ומגאוה שנתגאה רפקולג^-להיי:,

 לכל נקש מ<וקך לז^תקנס-ן אין זה חכיד טורד ,צראו׳ לנטל יסל ,אינו
ע נתיני- סם ומזה ןה בןקרא בחזיה שיפסוק רק  גהבניע חנלק סקוי

ל ג ש - ם  איטאןהשלס׳^דק^בהחסנרן ^אילורזא בעמיו שילמה א
̂עיא השקל 9 השקל רק׳מחצי׳ גקרא חכידוכעצמו עם  ?י אל® שלס

ם ח׳ איבךיע וימ״ס גילין ש^ה ם7א  ועיניה אונים נקיי הפקוח•' סעד
ס גרם עפדס שהשקל וי'/עשרי®. גי׳.חר״וז:ז הגל ופה זסוטם  כנגד ף

ג מר״ך ללפקהם וז׳מ^וש קרי^גמציס פקס והמצות הקורה

ה אחר נאו« • או ס צז שימר לד;7 איזה אס*יל מ א  ספ^י׳ שהיא b ה
ש יהיינושילן -צפזשיהזחפארסצזמןהאזם  P mi נזידיאיצי

ץ צ7א צעיצ p אמח מגאס מנ :7#5pמוממ מס שפל ׳ ן1.ןצה<«ור7שי

 להייני נפשו פיפר איש ונסנו פנ׳צ ישרא* נ.5 ראש אם ״פי-־שא ש7ו
^ נפשלםסתא7ן(סשגאה«צ5« י מ ס ל ריי ?ו צפ ;» ש נפיאמ־



אגמי ^ ת

 יסי' טוכוש מזוש כש^ר ^כל אחחן קצר עז הגא^ה פילע! ללייר גליי-
 t פה רפקולי׳ על העיכר כל לב שישנו דריינו יתנו וה וזרו המיצוע :ליד
 ביוחר כ:י ירי' שלא 7ע׳ כמיציע פירי* להיינו רשקל מחצית ״ש“
בשביל א־לא fעלמ אברי לא7 כז־הרוככתבי׳ .<״ירנראי׳1'3 ו*זדן
 והיינו גראשית־כחוכמא מתמר ידשליימי של ותיגוש תודי סתרי
 חכמי* סשה בזוהר נקרא והוא הפנימי׳ התור׳ להזא חוכמא בשביל

 ונו׳(אלין אורייתא ריfמ' מ:מי' ראשים כתי׳ עשייה נר מ וב־זיזני׳
 לתפלה גאולר וסומכין נשמעת ותפלתן סיגק כל וממריין לני' א׳דיז
 נענין ואינן צועקין ישרא.' מ״מ שאחז״ל ע״ל הגאולה ימהר חפלתן לע״י
 עליין התור׳ כפנימי׳ עוסקין שאין וע״י מחפללין למי ‘יולעי שאינם מפני
 אוי מתפלה רחוקר ר גאול לכך גבירתה חירש כי ושפחה ׳ מכפני ר שפש

 תפלתו יערבב ץ לכו שאינויסל מי ואחז״ל כלימה לאותה אוי כושר לאומר
 לבני זולת כרום אחזיל נס ׳ תיישי אין גלייס אץ ואם הלור גלולי עס

 פניסך* והוא בהם טזלזלין אדם וכר פולס של כרותי שהיא ליד אלם
חמי שרם התור'  המלרש ולפי התפלה עמוד נחלש א״כ עולם של י

 רתפלה ואם כתפלר לא אס גואלינו משית שיכא שא׳׳א לעיל סריאתי
 עלית סלר יודעץ סאין התלרסת להם שאין מחמת ומקצרין לס־רח
 4ח״ הגלות יאחך כמה על יולע ומי התפלה ושה *י פעולה לוה התפלה
 מן יפקון לא ובספרא לאורייתא כרץ כשיפסקין הילה התפלה וע*קר
 ליש הגוף כת ולהתיש למארי׳י בגנזי לבא שצריך יריע כמ״ש נלותא
 נקי שאין מי פנימית כמכעה לכנוס מכיפץ שאין ק־־חא נטור שימר׳״

 קלש לסהר(ל צריך לכך קולס יסול שרוא קח מתיקון בפיס מעבירות
 ישראל להתעורר ממכר להקב׳ה כעדו יהיי הקנ״ה ויוולאי ייוסד צמו י־

 ערזם מעוני יהודה גלתש וכמיש למננכס ל׳ יחכה ולכן כמ״ש כחשוב'
ומכרן אורייתא וטי1 כפ עזסקין שהם חורה כרת עניים שהם כולה ע

 ישנה היא כנו מסלו ׳ עכלי נאמר 1וע* כהם צרעיסקין לאורייתא לרד
 יהי׳ מתי ועל לאורייתת ברזין אלא נייחא לה שאץ מצאה.מניח לא כנוי׳

 בתפלה אצא תולה הלכר ואין ועכרו חלפו קיצץ וכמה זהלנולמיקש
 הללו לוחת על נאמר וה אחרון לדור זאת חכחב אסור כמדרש וכע״ש

• ספלה אלא קרכן ולא כ:ן לא לנו שאץ
ש  ישראל של קרנם החחמעש לשון ישראל כני ראש את תשא כי ׳ד. וז

 כמ״ש מכושי׳ שהם דאוחיתא רדן הם לפקו־יה׳ יהי׳ זב
 ונתנו לזב רק הפקלזן את השומר כמו סומלי* עליה' ויש פקילין‘ מפקב

 אזלל! כנ״ל עוו מכל עצמו הנפש את לסהר נפשו:צריך כופר איש
 מהשומרים שליסה נגף כהס יהי׳ ולא התאוות את שיחסרו אותם כפקיל
ד צריך הי׳ ל׳ כלרכי הלב גבהות לו שיש שאלם עילה הכלל מאוד לז

 כלית I וצירל סלג גבהות להסיר הגיף כפסקי לעסוק א2ש וטול מתיכף
 חת שפל הוי עאול 7מאן התנא וזיש גאוה שמן שוס נו ישאר שלא השפלות
 ולפי רמה אנוש סחקות הטעם מהו המפישי׳ ותמהו רמה אנוש ששקלת

 או כור ת7כעכו לדבק כעול׳ האדם כריאת תכלית שעיקר ניחא הניל
 הסכע להרגנ לסייח עאול צריך א•: ׳7 רט7כ הלב בהות6 צריך ולזה

 שיכא מצפה הוא וע״ו הלג גבהות צריך ל׳ כלרכי רק ושפל ענימז להיות
*• לס דרוס כוראו את לעכול הפח

 לכו שיהי׳ דהיינו רמה להיות ומצפה מקוה שהוא אנוש ששקוח וז״ש
יהי׳ צא ואם כשמחה הנורא את שיעמל כלי השם לעכולח רמה

 כ3 כגכשות העכולה אחר גס שישאר להי׳יח יכול ושפל עניו מבע כהרגל
! החנאמאולמאול הזהיר לרך

ה ^׳  לרלש הענוה לילי שמניא השכל הוא משה כשש ר העס וירא וז
 לכם שנכהו ההר שהוא לנס מהרמת ירדו שלא לבייר ההר מן

 הם אבל לכס גבהות להסיר הגוף עסקי כשעת צריכץ והיו חורה כקבלת
 ונאו גאוה שמן כסס ונשאר הגוף עסק כעניני אף לכס כגכהוס נשארו

 המזלות מתנהגי׳תחת ויהיו ׳ כמשה למרוד איתם לפתות רכ הערב אז
 רשיי כמ״ש הרכה אלהית להם לעשו׳ ויתאוו י עליה המזלות כת והמשיכו

 להתנהג היו שלהם המעס וסנה להן אוו הרכס אלהות לפנינו ילכו אשר
 ראש שהוא מלה מזל שנכנע ראו ככר רב שהערב רק המזלות כת תחת
 שוחט ואני מלה שהוא ספסח שתמו סקי״ה אמר כמלרש וכמ״ש ות1סמז
יכוצין הי׳ לא א״כ ע״ש כנורות כהריגת למזלות ככור שהוא מלס מזל

 להנהיג כגפפיהם גרמו לכך מלס מזל כהנהגת ישראל את להעעות
 למזלות ראשון שהוא סלה מזל נכנע כבר אס רק לסלה ששני שור כמזל

 לאסק אעח לפן ישראל אליהם ישמעו ולא שיוכנע שני שהוא שור ומכ׳ש
^מעו אוצי מזלות ג׳ או ל תמת מחנהגי* שיהיו אלהות הרכס לנו עשה

יזיוסף
 ד א: ך אל־ אלה כאמרש ישראל את הטעו רב והערב ישראל להה

־'׳ לשי: (אמר־ ישראל את והסעו עשאו שהם רש׳*י כמ״ש העלוך  כלי י
 אבנן שראה וכיץ סחות דהיינו מזלות אזג׳ כ׳ כאן שיש שיסבמישראל

 לישראל יוולע אס למולאי אהרן שסח אז יותר ולא העגל רק יצא שלא
 ינינע במר כבוא טלה מהכנעת ק״ו להס ישמעו לא מא׳ ייתר כאן שאין

 ישיאל יסעי לא שבמלאי מחר־ ׳7חגל אהרן אמר לכך בור מזל מכ״ש
p רלפ ננ׳*ל ממלה מק׳ו אחריו לילך i r r  f ?על לנושה אסק שהשיב מ

̂ידהי וגו׳ אפך יחר אל ויאמר וגר העם לך עשה מה שהשאילו  יאע ואש
 פ^איגיעל ירא הי׳ ג״: שחשה לתירןרק מהו הזהולכאורה העגל ויצא

 הזה ההנל ויצא אהרן אמר אז נחלת ל או כ׳ שיש ביסברו ישראל
 ונהקי־ר כג״ל מטלה I'p שילחלו ישראל שיסעז חשש אץ וא״כ יותר ולא

 לבר ר ופרסם העגל אח משה שרף ך לה ישראל לא שבמלאי משה של לעתו
 יחרה למה משה אמר לכך סוף ועל מתחלה שקר ולנח כזכו רב שסעלב

 חזקה כיל מצרי׳ מארן הוצא/תם אשר ואמר הראל להייח כעסך אפך
 גלול ככח שהוצאתם על אפו ימרה שיותר אלרכה המליצה מהו זלפאורה

 הוא הלא כקכ״ה שייך גלול כח מה כאמת רק חטאו ואפיה חזקה וכיל
 והק ממצרי׳ אוחס לגאל זכית להם היו לא שישראל הענץ ויהיאבל אמר

 שלא אוחס גאל והקב״ה מאלו אלו נשחנו מה שאמח קטרוגי׳ '^רכה
 הגבורות על רחסלי׳ שנחגברו גלול הכח המקסריני׳!זהו לנרי אל הפגיח

 סלה מזל להה המיע הקלה אפ״ה לגאולה זכו שלא אף הראל ראו א״כ
 הקב״ם הכניע שככר המזלות כח אחר לנסות ישראל לב על יעלה ואיך

 או ׳3 שהי׳ סברו פן וא״ח שור כמזל ממש שיש יאמינו ואין ראשון מזל אח
 מצרי׳ יאמרן למל (א״כ מתר ולא א׳ עגל רק הי׳ שלא ראז הצא כוחות ג'

 א׳ פגל רק הי׳ רצא המצרי׳ שישמעו להיינז וגז׳ הוציאם כרעה וגו׳
 וא״כ מעצה ק״ו יש להא זה לכח האמינו צא שישראל יאמרו וכמלאי
 שמע ואי כמשקז/ א״י מלמ 7ננ לוכח שאין מחטת הרגאוחס זה מחמת

 הם לייקא לעמו למוש כר7 אשר הרעה על ׳7 וינחס למשה הקכ״ה
 יולע רואהעגצ קונהו פור ע7י כסוף לתיקוני׳ ופע״ש חטאו שלא ישראל
 לא עמי ע7י לא ישראל איל מצרי־ הס כעליו אנוס וחמור רכ הערב

 • סורו׳) כפה חסר (כאן וע׳׳ש הפנל כמעשה כלל התכונן
ה ת ע  כעש'מ הקלוש הרב אמר נא מחט אץ ואס חסאתם תשא אס ו

כעביר׳ מהרהר הלור כשגלול הא׳ העכירו׳ גענין נחי׳ כ׳ ליש
 שמחמת להיסך הוא רב׳ ח׳׳ו מעשה לילי שיכאו העס להמון נמסך מזה

 הדר כג:נצ הרה־ר ממשיכין מזה כמעשה צחטיא התחילו העם שהמון
 כיון כעלה להתפלל רגלול ככח אין הא״ כזה'לכמי׳ ומקיתא לפעמום

 והפילתו אונס הוא הלור יגלול א״כ הב׳ לכחי׳ אכל הרעה נצמח שממנו
 שזס אני ־נ7יו א״כ להם שחמחול היינו7 סשא אס ועתה משס וז״ש רצויה

 אק א♦: להה מרצה שאינך אץ ואס חטאו כעצמי שהם להיינו חטאתם
 ל׳ נא(יאמר מתני איכ זאת גרם פלי שהרהור ס״ל ואפשר רצויה תפילתי

כ וגו׳ משה אל • ע'
הרב  שאמרו לרך על אסר זלה״ה מיכל יחיאל מוסר״ר המגיל הגלול ו

 מכפר שהצליק א׳ פי' הצליק הרעה-נאסף מפני ר פירושי׳ '3
 תשא אם ן5י חטאתם חשא אס וז׳׳ש הלור ברעות יראה שלא כ׳ ופי׳

 כין הלור על הרעס יכא א״כ אין ואם נפשי מסירת ע״י והיינן רטאחם
 למות חצסרך שלא הינו7 חטא אפר מי משה אל ׳7 ויאמר כךמחני וכין כך

 רק משה בימי יהי׳ שלא מהרעה ג57י ולא כפרה להם שאין צהס לכפר
*• ע״כ קהס אגבה מעט ש«עס י7פק וכיום

ויקהל
ל ה ק ט וגם ויקהל לשון כאן לכתוב שינה וי  (ו.קא7 הכערה מלאכת פי

 פגמו זכפגל העגל על לכפר כא שמשכן הוא הכלל7 נראה
 אלם שאמרו כור73 וגה בזוהר כמ״ש כמחשכה וכמעשה כלמר כמחשב׳
 כמחשב׳ רק פג;וו צא ישראל וכאטת העגל כעשיס וכמעשה וגו׳ אלהיך

המחשב׳ חטא צחקן משה ורצה נחיקוני' כמיס כמעשה וצא נור7נ ולא
 המחשב׳ ולהקהיל להעלות צריך לכך בחיצוני* המחשב׳ ונתפשט ישראל של

התור* חי״ רק תור' בחי׳ השכל למרוח המחשב׳ תיקון ועיקור לשורשה
 מלש כלבר למרוח אסור בשנת הפוסקי' כמ״ש הסול בימות להיות צריך

 יתירה הנשמה וממ״לא ההם כסי׳ יעסוק וכשבת לחלש יסריס בחול רק
 במה לנשעתא ששואלין בזוהר כע״ש שחלש התור׳ את מעלה בשבת עבא

פסחהכשבת:
ס וזש״ה י
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ל מי עילת סל סל כלrה f רו משר מסר ויקהל וז״שד,  לחילןון וז׳דו יש̂י
ואוזר' בחיצוני׳במיסב׳י-יינל סטיה •־מהסל:נח מסל פלעלה

 החולי למלאל הו:יר למ:ה בפתיח תעשה ממ'־ ולא רה1חי ימיס ששח
יהי'' השלימי' כיוס' וממילא חירה' י י-חילי: לטייח פמכל כלי ימפס
במוחיץ פסילח תיר' ח״י קילש!לפרט שנקרא החלר>' להיינו קודש ליס

̂עD שיחין שביז יהי'לכה \ ןדקראקולש  וצא בשכ/אצמןג(א'pן■ו5נ
̂יוח יצטרך י ח3̂ש לט

 ביל^לייזןש^ש חורה ויאנו<ל^או^ת השבח לטורי' נעל ןדש'
 כיום יקראל לנשמיח נלשה ואמר נסור' לעסוק רק לישיאל

 מושנוחיכ' לכל אש רו חי לא יזולי כמ״ש לנשמחין יומא שנקיא השנת
 הכאה' חאווה שום יימרו שנא ' הנשמ ̂ש מושכו' נק*א הנוף דהיינו

 סשס כעלה' הלסמ׳ שחתלהב רק מושבי׳ הנק-א לניף ששייך האימח מצל
 שלשכת'‘‘העחקנ6נןולנ לחקן משהכשכת פחח ־“כחפל׳וי-:ר׳ןא'כספ

 שכת שניחת על להוח׳ ■ מעשה שום עושה שא-נו המחש:' ‘ עיק הוא
 העזל'' אח והיא ‘‘יועילו כל עילח ללא שרקני׳ה עלוח י־וא r ־ ש ושכיח׳

 חיקון הוא א״כ אואו' זלעביל הקב״ס לרצין כירא רכל עליה וכל:ליים
 ולאציש העול" וה על משניח שהקל״ה יאמין וגס העגל לחתא גלול

̂יו מ:גיצ הקג׳יס שאין שאומי̂׳ ומיטן אפקירסי׳  העול' אח ר1ומצ ח
 צהפגחה שמאמין ראי׳ וזרו . וכחפל' כתור׳ לעסיק צייך ילזה לממוני׳
 מיניע״ז' ב׳ כיכול ע״ה רבינו משה א"כ האלם כני במלו' מ״גיח והק־ס׳׳ה

 שמאמין כששולת להירוח *7ל שכשזן שכח שכת ז״ש נו כשכיח׳ הת׳ כשבח
 Vx< ומין • יתעלה האל כקלמות מא:מ:י׳ שאינה כמיני! כקלמו׳האלוצא

 יהי׳ ז״ש : חורה ליעול5 חיקץ ע׳׳ז :משגיח אינו שרקכיה שאומרי׳ סב׳
 בחי׳ זדו שמיעה ליבור קיל ר׳ח קל״ש וגר כלכש חורה להיינו קולש לכה

 ׳ האל י:י כעניצי משגיח שרקב״ה צהאמי! ראי׳ הלברי׳יזהו ג׳ אלו התור׳
 חעשו ואז ע״ז שמץ שור בכס אין א! אלה כל. וכתחאמינו וכעתיותיל

 להייט מאשכ׳ קחו ואמר כחיכם ושכנתי וכמ״ש בחוקה ל׳ לשכון משק
^ ת ל ח ח  ולהעלות להרי׳ ללתתאזאח״נ יהי׳מאחכסבאחעדוחא ס

 למעלה להרי׳ דהיינו חרומ׳ זז״ש *• לקלה כסיוע יהי׳ זהו לשרשם המצות
 כעצמו הוא לב יכ7נ שהוא מי רק אוחו יסייע שהקי״ה ‘לל הוא לשישן
 שמא ל׳ תחמח אח יביאה וז״ש למעלה גלולו׳ל׳רפלז׳ התעורר׳ יעשה

: קשוסי׳ באנשי׳ עושה שהקלה מה עישה בעצמו
 ולכאור׳ 'לו מוחלין אנוש כלור פיז עיכל אקי׳ אנוש אשרי בגמ׳ ^י׳

 לזר של שע״ז כ׳ לדרמב״ם ונראה ;א:יש לור קא1ל מפס למה
 במלאו שבת שומר אס א״כ י כהשגחה וכפרו כקלמו׳ סעאמיני׳ הי׳ אנוש

 ׳ בחור׳ עוסק א״כ אלא בהשגת׳ מאמין שאינו רק (ננ״צ לקלמי מאמין
 מדיבור שובת רק עושה שאינו משמע מחלצו שכת שוטר הכ' אמר וקאן

 אנוש כלור והוי כה^ח׳ מאמין אינו א״כ בחיר׳ עיסק אינו אבצ ומלכה
 והביאותי׳ הפסוק יז״ש כהשגת׳ שיאמין אוחו זמסייעין לו מוסלין ואע״ר

;המקל׳ מא חמלתי בכית ןשמחחס סחור׳ הוא קלשי הר אל

 וככר משפטי' ׳p3 חל פשוטיח בשנים שקלים פ׳ לסנה יאמר אן
כצ׳ פ׳שקלים חל עיבור ובסנח גי׳שקל משפט לעיל כארתי .

 עשרים י׳ בהלה למשקל אבנא הוא שקל בר״מ פ׳חשא לזוהר כ׳ הנה יקהל
 בין ממוצע ז׳ רוא השקל ימחציח עשרים גי׳ במילוי ירל לא סשקל גרה
 הוא והס׳ שקלי׳ אותיו׳ משה ויקרל אלן חיבו' בשני א״כ;רמז עה׳ין שני

 אוחיי״ עם לחבר יויל סא ים‘שק ב״ה הוי״ה שס אוהין' ימול
 הוי״ה ס0 ונעשה אלו חילוס בשני משארי׳ והה׳

 המשכן ועל שבש מל צוה לכך הסגל בחטא הקנס:עשו לתקן כשלימו'
 נרמזי׳ כליו יכל המשס ולעשית לשבת ונס הכל ירא שקכ׳׳ה עלות ששנת

 לגך נמירש כמ״ש בראשי׳ ימי ששח בכל וארץ שמים בריית מעשה לכל
 שמיס בהה שנלראו האותיו׳ לצרף מלע שהי' בצלאל ע״י הנושכן נבנה
 פ( עלו׳ הוא שנת בשמיר׳ עליח אוחיי׳ הוא פלח כל אח וז״ש וארן

ז העזלו׳ כל עילח שהוא הכורא
r tS רות נפי חוספת לקבל שצריך נרמז כנה ישראל מי מלח כל 

 המעשע לקדש וכעיקר עלת כל וזהו לחול לנר״ן לשכת ונשע׳
 משס הזהיר לכך מוחר הרהור אסור ליכוד אמרו וחז״ל כשב׳ והדיבור

 זבחפל׳ במרס זהולילורלקלשכיוםהסב' אלההלביי׳אורצוהל'
 כסי׳ ג'3 יתיר׳ הנשמ׳ לקכל והכל בשכת העשי׳ על הזהיר אוחס לעשוי
נוקכא מבתי׳ בלילי נר״ן חיהפ׳ מיני שני שיש ‘בזוהר;בכתבי ואי׳ נר"נ

ייוסף
 לרול לשיח הכנה לעשו׳ החול ימי בוי להכין יהעיקר לזכרא מבחי׳ וביוס
 ̂רכל לקבל כשמה לחי' הוא . ו׳ יום 7ע נפש בחי׳ ׳7 מיום ומחחיל החוס׳

 ירבה שגא סיי:ו7 מלאל שה תע ימי' שכח אמר לכך הבאה שלח מהארת
 ול׳7ג הארה בשלח לקבל שמכל בחול קלוש׳ מעט עצמו להכץ כלי במלאכ׳

 החול ימות של שלכם נרין שתקלשו דהיינו לכס יהי׳ השביעי וביים וז״ש
 ושית יום ושל לילה של שבח בחי׳ שני' הס שנתון שלח לקבל הכנה
.*ול7הג שם שהוא '7ל וז:( יוה של הוא ושבתון צילה של הול?

 חעשהל׳ ל׳זכרוכאןל לשסנ׳׳יעשה תשא ׳5מ הכ׳ שינה כאן וואנה'
‘לפר צריך והנה ;׳ בראם ר ונקיב זכר רנ^ כ׳ ובע״ט נקיבה

 קולש שבתון שבח השביעי וביום ק׳. שה־ ועול ׳• למהוכוונחו בעס״ט לברי
 ל בזוהר להנה ונראה :לל׳ שבתון שבח ש7קי לכה יהי׳ כ' והכא ללי

 אפילו מאתנ׳ קחו נאמר לנד עגל6 מסא קולט המשנן על צויה שהאק״ה
̂ס מסה אבל רב עערב  בני עלח כל אמר לכך העגל לאחר צוה ,רע״י

גלול' במדריגה ישראל היו הפגל חטא קולס ולנר ״ רב מרב ולאי ישראל ־
 אח לשמור לפס 'קל3להי«שה<א השבת את לשמית׳ בכיתשא אמר לכך ־

 ’*י . ויוס לילה של שכת בחין׳ ב׳ להייונו חשמרו שלחזיתי אה כמ״ש השיח
 לקבל נקל ואז' סלכס בנר׳׳ן' ישראל נחקלשו שכבר לליינו לכס הוא קלצ כי

ר׳ן בחי׳ ססבת  זכר בחי׳ הוא מלאפ׳ ימים'יעשה הכי'ששח זאח״כ׳אמי נ
 אלני שם שהוא כשכיג■׳ עליה' שורה והיי גלולי במלריגה ישראל ־עהיו

 אוחם יזהיר לכך יגלול משס הארה לאבל בימלריג׳׳לכל לעלו' וצריכין
 כ׳ לכך זכר למדריג׳ ליפון לבא החול ביאול עצמם לטהר מצאכ׳ יעשה
 ואין בקלוש׳ מוצני'־ שכבר לד קזלש שבתון שבח השביעי כיוס ואמר יעשה

ר '  נפלו כבר בכאן אבל צובחון א5ש של הארצ לקבל רק להס ־ו̂ז
 של לנר׳נ להכין חול של לני׳ין אס5ע לקלש הכנה והיוצריכק אמלריגת'

 חפשה ואמר אוחס לקלש חיל של העשיו׳ יעל ׳’“היכ על הזדר לכך שבח
 ידו׳ השביפי וביום ואמר • מק' ‘למלדג מחסל׳ לבא עצמה לקלש מלאכ׳

ז71ק יהי׳ אס תיל של שהוא שלכם f הנר כשיהי״׳לכס דהיינו קודש לכס
: לל׳ שבחון שכח אז

 ל• מיוס נר״ן לקבל שצריך תשע״ה איתיו׳ חעשיה ימי׳ ששח כאן וז״יש
ג׳ כשחרי־ שכח וביום נר״ן בחי׳ ג׳ שבת בליל ועיל ו׳ ס1י על

י והבן ‘בחי תשעה יש א"נ נר״ן ׳ נחי

 מרטא ישראל אח לנקו׳ רצה יטשה ויקהל כאן שב׳ מה על ♦אניד או
 ויקהל כמ״ש ייקרל בריב׳ מחחיל פגל עשייח ותסלח המגל

 ויתרל בחירה ו;׳ אותס שהקהיל ב!ה חיקין לכך אהק ל. העם
 לאלם שאסור א*ר יגאון יפי׳ קנא אל כ׳ ע״ז לגבי לים משס רמז ועול

 מסל שהוא לעכל מגליצ׳ לאדון גלול׳ להכיר כיונחו ויהי׳ ע״ז לעבול
 ניכר מאהב׳העבל ואמר׳ נפניו f רמ לפבל ומנשק׳ שממנקח למלכה
 לכך ע״ש ובפבל מלכ׳3 זה על מאלל המלך,מקנא שבילאי המלך גלול׳
 לקנא:כ׳ וסמוך קנ״א גי׳ ויקה^ וכ׳ לזה ישךאל כמנח להרחיק משה רמז

פקודי: ייקהל רמו זהו1 פיקד
 להקן בנפש שהם מעשה פגמי ‘מחקוי שקלי׳ פ׳ שבתור ל׳ ענין והנה

 יכיל לפה זכור כשיז״ל בדיבור לרקן זכור יס׳ נפש גי׳ בשקל
 לנורא לאקרי רוח הגמי ומרסן אמור הלי הרי:כרח מ:כח לא ח״ל בלב
 רק במגל ישראל המחרב׳:פגמי כננל פרה יפ׳ ״ מק׳ לאיהו נפש לגבי

 אס כי כש׳׳ש אס נקרא ומחשב׳ • ובדבור במעשה רב וגערב במחשב׳
 צ'אח שחקנח פיה באה לרך מבין הלב מחשב׳ נקי־א ולינה הקרא לבינה

 כולם ריקין ופיקי האיברי׳ מ^ך הצב היא מלך של ס'טין3 שסינף מ^
 כל שתיקנו ואחר וכניל ובמחל׳ב׳ ובלבור נמפשה רבת לשמור כלי לשבחי׳

 וזרו ניסן חודש הארות עליה׳ לקבל ויכיצי׳ סלשר ברי׳ נמהיה כסי׳ כג׳
 וזרו הזה החולש כענול׳ עזי למבול׳ עצמי כיחקרב קרכן והליא’ש,7מ

נר״ן לחקן עהייז מחאו׳' צמו יי לי־פריש שצריך דהיינו החודש פ פלט
 כמ״ש החולש ככל הרתמי׳ שטאירי׳ החודש לארח לקלל אלו שבתי' לג'

 שהם חלשי׳ ראשי הס החולש ימי שכל חדרי׳ ראש לכס הזה החולש בשל״ה
 כמ׳ש לכס רמז גם ע״ש ו3 לרחמנו' זא־ן חרנון בהה א“שא טובי' ימים

ן בו נץ מחיו לאין לכס חציו בי״ס
 מבעה למצרי׳ מגלותא סכינחא לנפקא בזוהר,בשעחא אי׳ וועק

 בגין גליו׳ ׳7 נגל גאולו׳ •7 לאינץ זמניו ל לס ליפרוק מקביה
ויציכ באמת אמח פ׳7 אמרינן לכך כמצרי׳ קשה בול 1מש־ קוק כת לחהא

להוא



ד נ ג

 ל הקיף f5ft)tp3 6יה7 כעזרת ^מת |[יס׳7וען ;מצרי׳ ^1די
 סמח הוא לאב'ה של חיחה כי מלכא7 קא3גיבפ7 יח/המא אל( ׳

 * גאולו׳ראשינו׳ ׳7 יכיאללעורי פצריכין אלז "שבחן׳7 ׳ .־(ז / י יל- :‘ע־
לי' ק נ ת3 כי ל33נלו׳ גאולת נגד י' א"  כפסונן כנזכר הוא נ״ש מ.

 לעיל הכאחי בעה״נן יכמ״ש שויס עני וגת עשיר שלןלים וגכי ’ ייא גר זר
 אנומעוררי' גי'&ש''ףכ>ס ‘גי'חר״ן והס ל7ו פשרי׳לצי׳עשיד השא ‘פ3

 המן גזיר' הי' שכו ופרם י7מ גלות פ'זכוי־כנגל * ככל גאולס :ל ברחמי'
 ■’גא(צ של הכממי׳ מעוררי״ א׳׳כ עמלק לך עשה אשד אח זכור ל זה על
 עיניהם שהחשיכו וחושך כפסוק פנרטז יון גלות הוא פרה ל י ופרס סלי
 “שהיה ישראל כאלהי סלק לכס שאין השור קרן על כחכו ואמרו ישראל של

 : וגו' שוי כחכנל לכולם רמירו.את שהוא הענל עשייח על מונתם
 כנלל המולש פ׳ הוא והל׳ ;•כג״ל לאקנס אמו פלה פ׳ מוכייץ וע״ז
̂.ות  סהחד^ ’סלקיס יאכל־א^ חולש מתל נגלו כל אומר שהר וס7א ג

 נשגזז״ל' צכליוס גזירותיו גחחלשו אלום כגצו״ וגס אב כסולש ־המ״ק3
 עליפסוק■ למלרש איי וגם גזירותיו שנתחלפו ש7ח מלך ויפה פיעה ל5א
 לא כן עומקו ע,שיעור7נו לא שהתהום כמו אלזס ל׳1 ג ע^ מרמז ̂וס ח
 כאור; במלואה תהיה שהלגנ' בזמן תהילי ולגאול' ל,־׳ א גלית ר-ץ !ע נ:
 בגאולת' ישראל יתמלצו כך במילואם לבנה חילוש שיהי' כמו אז מה1ה(

■ .גלו'•.7ולאיסי׳צכסשוכעו
ה1 ד:  אותס לעשו' '7 צוה אשר הלברי■׳ אלה בחחל' אמר משרע״ה ר

 משכן על להזהיר כשכא' ובס«וך ש;ת שניתח על ו-זהיד
ה אחר צ'3 חינה  ' אחדל צהלה ,ונראה v ^צאמר,7ה15בראשר7ז:

 צעשיי׳המצום להיינו בנר״נ מלאך בורא עושה' ס7שא מצוין עשיית 11
 הריני שאומר או שמברך בברכה הלירי׳ אמ<3ו המלאך נפש א י 3■
 צורא המצוה וככוונח המלאך של רוע סרא יבור7ה מה המציה ה וש t ׳

ת ם:  שניתם רק נשכת שעואס עש.יה מצינו לא כשבת וא*כ כמלאך י
 למלאך נפש נורא אינן סנלן שבמצות ס״כ הוי וא"כ כלום עושה ;/׳;ינו
 שבליטל מקיע״ה לכךןהבצויס המלאך של רומונצמה ישרה מה על וא״כ

. • מעשה הוי שפתיו עקימת בו ביש
̂בר על קא^ הא' כריי7 כמיי ב' שמרמז הלינרי'" אלה ’ו«'׳ש  נפי׳ שבח ל

 בדבור אבל בגיף' אלא אינו שהשביתה מרמז < זעו אותו לשמור
 מלאכתך תעשה ימיס ששח א׳יס הגאון כמ״ש בשבת ירבה יחפל' סויה

 אלהיך ל׳ מלאכת תעשה השביעי iWM מפני׳ מפסה שלך מ^אכ: ליי:( 7
 קבל שנאמר '7 מלאכת הוא שהליבור ור״ל ובחפלה בחירל ׳ ר ליב הןא

 מליבור לשנו׳ צריצין וישראל מהליבור כשב׳ שובח והקלה נעשו שמים י 7
̂ ותפל׳ מתורה לא אבל סול

סלבריי אצה כקביה כמ״יש מור' לכרל ט שרומז ברי׳70 אצה וז״ש
 אשי תורה שבמשנה הזבד״ 6אל ועול ישראל בגי אל הלכר אשר

 חיב̂ו ׳אותיות ר״ת את״ם מרומו מלאכי׳ לעשוי היימ7 אוחס לעשו׳ ׳7 ץה5
 ממילא המשכן צימס גבי אנל וחיכו' מאותי׳ נעשים שמלאס׳ ׳מלאכי׳

 בחינת רמז רק מלאכי׳ עשיית על לרמן צריך ולא לרבה עשיות שם יש
גבי נשלמא צזורו׳ הוא ו5 שנאמר מקום בכל הא ק׳ ללכאורה מר1לל
 גני אבל עולם ברי׳ ורו׳7ל כמ״ש ללורו' להוא צזל אשר כ׳ שסיר. נח ש

 העוסק כל חז״ל אקרו רק צוה אשר כ׳ היאך וא״כ צלורו׳ שאינן משכן
 הקרבנו׳ בשביל היה משכן מעשה כל א״כ עולה הקריב כאילו עולה ב&ור׳

 הוא ללורו׳ צו דהיינו צוהל אשר אומרו וזהו ללוחי להיו'נס וזסיכול
; קייס משכן כאילו קרבנו׳(יהיה בתור׳ סוק שי: לאער

ש ר מד  טוב משמן טול שה פוב הס״ל W53׳7 קרא ראו משה ויאמר כ
 כחנו הנה7 ונראה לצמלנו המזרש בא מה והנס ע♦:

 ויכוין חוקיך למלני ומטיב אחה ט׳־ב פסןק לוקר בכל לומר הקלמוני׳
 ול־באר ע׳״ש סוב ני' במ״ק נשמה וגם טוב גי׳ י״ז גי׳ במ׳׳ק ב״ה הוי׳ בשם

 שלומז מי סצוה בט׳ לעיל הבאתי ח״ל בס׳ אי׳ זהנס נראה בריה׳7
 וגמרא משנה נם שצומל ומי 0 שב אחרוג׳ ה׳ מאות הארה לו יש מקרא

 לן יש החור׳ פנימי' שהוא אגלה גם פלומל ומי ו׳ מאות נס הארה לו יש
 לעומקו יורז אם אבל השסהקזוש של ראשונה ס׳ מאות גס הארה

 סס כתבתי וכבר ע״ש הקלוש השם של היול מאוח גם הארה לו יש מי׳4בסנ
 והיינו ע״ש ב״יה הוי׳ בסם לקרוא צליקי׳ עמיד; מ״ל רמ« אשר שזלל

 שהואמס״קשלהוי׳ וו״סטובאסס הוי׳ב״ה שס מכל הארה להס שיהי׳
מכל הארה להס מיהי' לישמ$ל גס שמפיב היינו ומטיב טוב גי' ב^ה

יוסף
 המלות היינו חוקיך לממי אער״ לזס סה ועיי ב״ה הוי׳ של האוחיו׳
 אכל סתורה של הפנימי' יולע שאינו היליפה חסרון מחמת כחוק שניאי'

̂' והנה ב״הכנ״ל בשםהוי׳ נקראי׳ אז הטעם ש-ו־תי׳יימשיגי׳ בזמן  א
 שהקג״ז לומר ׳ חור בן נאמר למה וגו׳ חור ק וגו׳ משה ויאמר במלרש

 ק■' וסנה ע׳ש פרעה גזירת בעת י׳7היצ את שהמיסה על למליס שכד נחן
 דהמהין מחורן הנ״ל לפי רק אורי שיקרא על טעם המ^רש נתן לא למה

 בצלאל הי׳ יולע התור'כשחז׳״ל איחיות צדופי בינף המשכן עשה שבצלאל
 כל נפלו העגל חטא ע״י והנס והרץו שמי׳ בהס (‘שנירא אותיות צרופי

 ישראל ובפרט רסור' קילח נעה שסי׳ העליונ' ממלריגה העולמות
 העולמות כל ברא והקב׳׳ה כהורה קבלת בפח דהמחן פסקו שהיו צמן1בצ

 העולמו' כל וברא בחור׳ ה הקב מסהכל כמשחרל התורה אוהיו' נצרופי
 כל מקיימין הס התור׳ ובעסק ובקיומן התור״׳ל׳שראל נתן ואמ׳״כ

 שעשו ובזה לקיימן מי שאץ העזלמד כל העצל'נפלו כשעשו א"כ סעולעו'
 בבריאת שהי' מה כל בסלרש נמ׳ש לל״העולסח ציור בו והי׳ למשכן
 צחפי כלמכלי בכל לסין צריך והי' וככליו* במצכץ לוגמתן הי׳ לעולי

 בני תשא"אח"ראש כי ורמז חלשה בריאה שיהיה כלי לו השייכין אוחיו'
 חלש• בריאה לצורך היס למשכן שקלים שגחנז שמה יבי׳׳א ר״ח בישראל

 שנבראו אותיו* צרופי יולע שהי׳ המשכן לעשות נצלאל צריך ׳ הי לכך
אין שמי' בהס  וזש׳ה לו השייכי' אותיו' צרוף וכלי כלי ככל כיוין והוא ו

 דין רסל מלרעוח ג׳ שהם ינחושת ובכסף בז:ב לעשות מחשבת לחשוב
 גמשכין והס המחשבה כמנת צריך והי׳ בהס מחנלגי ־(לל של רחמי•
̂ור, לג̂' וקטנה ולעת מחנע׳  מלאכות כל עשה ובזה ונחושת יכסף הב1 מ
 הי׳ מצאכ׳ שבכל מחשבות מיאנו׳ רנל למשות ל לכך לציו וגל כמשכן

 בכל דהיינו בכל לעשות וז״ש עצו אומין' צרוף של למחשבה כוונת חך5
 של רביעית במלריג׳ בצלאל הי׳ וא״כ מחשנוי צריןמלאכוח הי׳ הלצרי*

*• חכמי והוא ב׳׳ה השם של ביול הנשרש פנימיות סכמ^

ה הנ  חסז שנקרא 7לחס משפיע מסס לקכמחא נהירו אל בזוהר אי׳ ו
 אל צל וזהו ב״ה הסס כל מיו״ל הארל צו שהיה אל בצל נקרא לכך אל

י בצלאל סי׳ וא״כ לחכמסא נהירו שהוא  כמו ב״ה כוי״ה בשה לקח׳ ^ו
* לבא הצליקי׳לעתיל

 על רמז אלא בעינה' זה רואץ היו וכי ראו ל׳ זה מה קרא ראו ?ש*ה1
 שיאנזר לכר יש קהלת כמ*ש ראי׳ ל׳ כו ששייך מלש לצר

 כשם לקרן׳ זנה שבצלאל חלש לכר כאן גס א״כ וגו״ הוא חלש רא״.זה
 נהסשמיכוארן אוחיו׳שנכראו צריפי פנימיו׳החכמ׳והם שהשיג ב״ה הזי״ה
 הטעם הכ׳ ואמר ב׳ס ס׳־׳ כשם נקרא שכצלאל והו בצלאל ׳7 בשם קרא

 יול מאוח הארה שקבל י׳ אור הוא אורי p שהוא משום הוי׳ בשם שנקרא
 למה המלרש מל מחורן ולפ׳׳ז 1̂ גי׳ אוד והוא החור׳ פנימי׳ סהשיג

• כלל מפרש שהחור׳ אורי בן שנא׳ על הקפה לא
 שמן מה שמן נקר׳ סחור׳ להכה טיב משמן שם טוה הה״ל המלרש גז״ש

 פשוטה וחורה החכמו׳ כל על עולה תור׳ כך המשקי כל על עולה ‘
 שם להיינו שם טוב פי׳ חה טוב שטן נקר׳ פנימיו׳ וחורה סחס גק׳שמן
 וא״ר ב׳׳ה הוי׳ השם גל מ״ק והוא סוב גי׳ במ׳יק ונשמי נשמתו הוא האל'
 התור׳ פנימיו׳ של לעומקה 7יור בסי׳ של 7ס״ במלריג׳ להין׳ ׳7הא צריך
 נשמחו להיות זונה אז טוב משמן כשהוא סס טוב אמר וזרו טלב שמן שנק׳
 ואמר ל ס טיב נקרא שהוא ב״ה הזי' בשם נקרא יה̂י שלו סס שהוא

 העול טפיף הולך טוב ושם לטרקלין מקיטץ סיב שק הולך כמה סמלרש
 שמשחמש עצמו המלך 3מוש הפנימי חדר הוא שקיטין במ׳*כ ופי״ סיפי 7וע

 ען7שי( לצליקי' יש נפקוהא מה המדרש שמפרש והיינו עיש ערב בשמן
 לפרלס שנכנסו בארבע מצינו והנה ב״ס הוי׳ בפס שנקרא הפנימי׳ עומק

 בשלום נכנס ר״ע אכל לגלר חין יצא וא׳ וטח הצין צ׳ ונפגע א׳סציז
 ממלריגתו ניפול להיצ יכול ה׳ בשם נקרא סלא טי כ ואי ועיי׳ לשלום ויצא
̂וס ויצא יפלום ר׳׳עשנכנס אבל הג״ל ג' כמו  הוי׳ כשם שנקרא מחמת כש
 מסיף הילך ששמך עקיבא הוא אתם בגמרא וו״ש זו למלריגה ובא נ׳־ה

 ששרם אלף יעקב אוחיו׳ שעקיבא לשם שזכית אשריך סופו ועל העול״
 הוצן שמך אמר לכך עליו נצב ה׳ והנה ביעקב כע״ש עולם סל אלופו עליו

 ז עול׳ על ממלריגסו יפול ולא סופו ועל העול' מסיף
y לשון הוא לטרקלין מקיטץ סוב סטן הולך כמה המזרש וז״ש n p 

 לן יארע לפיכך סרמיו׳ וכמ׳5ס ממנו שנפתס סחוס שהוא גלא
({’שבאות קטנה קהוא 7ק אות ע״ע jjp^j 3סנ״ ‘לג שאירע נמו ח*ו

וטוא



קחל גמי י
 חכמה י״ה:?וא ריויא לפר מר5פ פמתסנת סנארא׳יו״י חכמה א1זל

 ‘הוי יפס שנח»-א יכחי׳ כסבא אכל כל לפני rא״ אלם שיקטין ׳’‘העיק
 ועל עולם מראש אמי (לא סיפו ועל הע!ל׳ ף מס שטו כ״האזסולך

 נעטוק ולא יזה גלול עתק!״ ויש ראש צה :אין ליד שהיא מפני □יפו
:אי׳׳ה תטצאני אחר כעת(כמק;ס :הז כענין

 לשעחו שמלטוכ עולה טול ושס יורל טלב שמן קשלח כמדרש וז׳יט
 עסישראל המון את לקרב העיקר להנה ושסטיכלעול"

 איש כל מאח חרומ^ שיקח למשה ציגז שהקב״ה וגה י״ה הנורא לערל
כני * דב דערכ אפי'  יש כחי' שו׳ • ח״ל כשה חציה כפי לעיל הכאתי ו

 ■ עוסק אינו אשר איש הוא צאן וכקד צאן הה הראשונו' בחי׳ ן:ני בישרא:
 • כלל חועל'מלאכי כלס שאץ הצאן נמו ארץ כליך ולא כפור׳ לא

סז אשר איש היא וכקר  ולישה כחרישה נקר כמו עולס של כישןנו עו
 לו שהמ כישראל תורה שהרכין מציט י״ע והגה ;בתור׳ עוסק אי:• אכל
ע וגמרא ומשנה מקיא כעלי מהחלה שיו ודס חלמילי׳ אלפי כ׳׳ל ר׳  ו
 להיינו מהחל' ו3 סיו שלא גלול' לכחי' א' כל והביא מס ע לומד הי׳

 הראשונו׳ כחי׳ כי אבל :לאגלה ומגמרא לגמרא וממשי׳ למשנה ממקרא
 • לוסא ר' אוחו שהוכיח וזהו י למשכה או למקרא למעל׳ אוחס חיקן צא

 הצאן כעלי את קירכ שלא להיינו צאן לרועי הגעת כגמ׳עלייןלא
ע לו והשילו אוחה לקרכ נתייגע ולא לצאן שנמשלו  אפי׳ כענותנומו ר׳

 אותם לקרב נתייגעחי לא ״אותם להעלו יותר כנקל יבקרשסס לרו
 זזה אוחם קרכתי אוחסץלא לקרג וכנקל כנ׳׳ל מצאן חשוכי׳ הה סיקר
 עם המוני את לקרב לוי שככל לחכמי׳ ‘להורו הללו החנאי׳ הראנו אשר

•־. לחירה ישראל
מחדלני' משה ןעניצז כלול א' שכל שכלור חכמי׳ הס משה ויקה!

 הס רכויס שגי כ״ל א״ת וזהו הראשונו׳ במי׳ שני על להשגית
 חם1א לקרב שצריך זכקר צאן כגי׳ סכוללי׳ עם נ^ל א״ת גס ובקר צאן

J זאת והכן לחורה

פקודי
ה ^  אלם שצריך אצהי' גי׳ פ״ו זר״ח אלני גי׳ ס״ת המשכן לי1סק א

 עליו ימשיך ואמ״כ אלג״י וזהו נעולס ופטרון מלון שיש לילע
 אשון כר זהו מציאו' כחי׳ הוא ולייןנמצא שופט שהוא אלהי׳ נחי׳ זהו יראה
 ולזה אלהי' שס מרמז והו ועונש שכר בשיי ואת״כ אלני שס עליז מרמז
 t וחשבון לין ליסן שצריך ועונש שכר על רמז כמשכן שסי׳ החסכון מרמז

 מציא(' בכאן ונרמז ישרי' ל׳ פקולי שנקרא׳ התור׳ סוא המשכן ופץולי
 שהם הללו צמלריג׳ האלם שיכא ואחר ועונש ושכר מסמי׳ וחזרה סאל
 העלו' משכן ר׳*ח והוא כ^ה הוי׳ שם עליו ששורה והוא אהבה ג' מדר
ה גי׳ אלפין במילוי השם  עשר להסגלו׳ שצריך מילה בטי נט״ח ואי׳ :מ׳

 שרומז האלם של קומה בכל להתפשט שצריך להיינו ח״ן גי׳ מ׳׳ס פעמי׳
 ובאהב' ביראה בוראו את לעמל וצריך רגליו על מראשו ספי' לעשר

 רמו ת״י גי׳ משכן ונ׳בעה״ס העלו׳׳חס״תח׳ן משכן ס״מ מרמז וזהו
 הוא ח״ך גי׳ אזעיו׳ ה׳ עס המשכן שני׳(נ׳׳ל ח״י שעמל ראשון בית על

 בשני שנסמשכן משכן המשק פי׳ ורש׳י שגי׳ ח״ך שעמל שני ביש על רמז
 הבאמצלס״א ללינא לסט׳ רומז הוא כ׳אלה זנזוהר קורבניף

 הוא סברי׳ לברי קיוס עיקר שבאמ׳ וחי׳ לבריהברי׳ כ׳אלה הא והקשה
 ופקלתי פקלי וביזס למשה אמר והש״י :שמיטרג ס״א שהוא אלה מירא׳
 אותם יכלה לא ,סהש״י עגל עשיית בעת עליה׳ התפלל למשה עליה׳

 מעט שיהי׳ ח׳ו פורעניו׳ שיבא פעם בכל מהם שיגבה הקי״ה והבטיחו
 על מיתל• שהקב״ס לישראל עלות העלן' משכן פי׳ ורש״ג * העגל מן

• המגל מעשה
ש  ישראל אלהיך אלה שאמרו ע״ל העגל חטא על רמז הוא אלה ול

 מקום זיפקל כמ״ש חסרון ל׳ הוא פקולי המשק פקולי עי״ז
 עליס׳חטאתם זפקלהי סקלי זביוס כמ׳ש מישראל המשנן נחסר עי״ז ול7

 מעשה להם מיתר שקי׳׳ס העלו׳ הוא מסק להא סוחר f סו ולכאור׳
 הזה הגוי עמך כי וראה כמ״ש עשה חפלח ע״י היה זהו באמת אבל מעגל
 מהם וגובה הקנ״ה האריך לכך הזה נעה יהי׳ שלי ששכר רוצה ואני

י. מעט מעט

ף ס מ

ש״ה  להם שיויתר הוא עלות סא הזאבלרךהמי׳ העלו׳ משכן וז
 מ:לד:ייפז ע״ז סקי אשר הפסוק ותירץ :העגל מעשה

 ל מ־ לעז̂נ פורענוו' ונחסר נפ:י: שהי' בתפלתו הועיל ע״ה רבינו שמוה ‘
 עצמו לאלם מרמז לסחורה י״ל והנה ר משס ע״ס וז״ש מעט מעט רק

 תדמה כזוהר כמ״ש /״ר ״כסא ״שולחן ״מס ר״ת והוא משק להיו׳ צריך
 «1תפ שתיקן יעקב צחפלת רמז מסה;,והוא ערכית להיינז חפצו׳ ל׳ וע״י

 הוא קיננו׳ ובשחרית ש!ימה הי׳ ו6שמס ע״ש מטה נקרא ויעקב ערבי׳
 לאשי צאשי לחמי קרבני אח כמ״ש מעלה של פמליא שנחונין שולחן כננל

 הלוק ע! המשורר גחי׳לוי שהוא לזמרה פסוקי זאח״כ אישים מלאני׳ הס
 והם צירדי נגל שולחן לפני חערוך שנאמר לול כנגל שולחן בחי׳ ג^כ

 ׳ הקליפ ומושכי׳ המזמרי׳ לזמרה פסוקי וגם ס״א שמכניעי' קרבנו'
 והוכן זכמ״ש חשל שהוא אברהם ומגל כסא כנגל י״ס חפלש על ומברכו
 יצחק וכ:גל טפחי׳ י״ח מלהם שהי׳ מנורה כנגל י״ח ותפלת נסאו נחסל

״ השם לקלס נפרסם העול׳ לכל מאיר שיא׳
 נמסד העגל חטא שמא אלה עיי היינו המשכן פקולי אלה וז״ש

 אשר העלו' משכן וזהו נחרב שאינו משק יש אבל וכנ״ל המשק
כנ״ל לת' חפ היינו פיהם ועל ישיאל כלל הוא משה משה פ״י על פוקל

 מנחה שחלית תפילו׳ ג׳ והוא שע״ע גי׳ משק ״ כנ״ל משס ג״כ נעשה
 עכול׳ • בכתבי׳ עיי־ מלגיו שהוא רק יעקב בחיי הוא ומשה ערבי׳
 ו׳הלוים הכהני״ עבולח שכס קמרה ופסוקי קרבנו׳ על רמו סצזיס
̂׳ על שמרמז לול גי' כיל :הלויס נ^דאו שניהם  קרבנו׳ שהם לול נח
 הכל כנ״ל נר שנקרא וחפלה ק״ש זהו נ״ר ק״ש גי׳ איחמ״ר לזמרה ופסוקי

 זן הב אהרן כן ונקרא אלו כבחי׳ לקכ״ה העוכל הוא הכק אהק כן הוא
 ‘ושק־י חפלה שהוא ונ״ר כק״ש ונוק׳ ס״ט הס שקריה להכניע וצייני׳

; אותה יכניע שבזה גי'ק״שונ״ר

 אלח גלח הזה ינלות אריכו׳ על טעם ז♦! אמח הנס כי יאמר או
 יצחק(יע.ז.נ אירה׳ ע״י נגאלו הראשונו' גליות לבס משום

 נסם ע״י יגאלו הרביעי גלות משא״כ לישראל התורם ניחן לא ילם ועל
 ן מעג ישראל שנתרשלו ועי״ז לישראל התורה נתנה ילו ועל רע*ה

if יש'■ שיתעסקו על ישראל אח לגאול סשס מצה אינו לכך התורה
̂־ יזסר כט״ש לאורייתא ברזין הוא התור׳ עסק ועיקר בתורה  שא.ז

״ נצזחא זן5 יפקול לא כספרא לרשנ״י משה
ש ד  מקלשו׳ שני פנתטשכן זהוכטעס משק המשק פקולי אלה ו

 מהם פנחסי היינו פוקל אשר הוא נבנה לא ועליין ונחרבו
 הוא העיקר ובאמת משה ע״פ שנחנה מסורה שנתרשלי׳ משה ע״פ זהו
 בסול הוא לפנימי׳ שהתור׳ טשס ע״פ פוקל אשר וזהו לאורייתא רזין

 אוחיו׳ הוא רשב״י אוהיו׳ והנה מסרשלי׳ הס וכזה נגצמח בתוך פקלק
 רצ״כ אותיות ״רב ״בקהל ״צלק ור״ה רב בקהל צלק בשרס״י וזהו יבס״ר

 שהיא ליכר נקרא נגליות של וחורה סקמ״ח הוא בסוף רצ״ב במחזור הוא
שהוא רכס בל׳ אמירם נקרא ‘פנימיו תורה אבל ברבי׳ לימול רס בקול

, • בלמש
דרן א ק אז חור׳ ס פנימי״ שילממ אמיר׳ אותיות איתמר ל בי וז״ש

 ינא בזאת שנאמר מנין התורה מן לת״ה רמז כמשחו״ל הכהן
 ״יפקון ״בספרא"לא ני״לר״ת עול הכהן־ אהרן בן סקולשודש אהקאל
 או-תי̂ו אהרן ק ״רביעית ״מלכות ״סחת ״ישראלית ״אומה ר״ת איחמ״ר

 ׳ בשמח וזש״ס :התור׳ סולי* הוא בינה שהוא מעדן היוצא נסר הוא נהרא
ה׳ פק שנאמר ע״ל שמחה נקרא החור׳ מהגלות תצאו  משמח׳ ישרים לי

 חצאוי החס בכי הכא שממה החס יבואן בבכי כ׳ אחר במקו' והנה * לב
 המקונלי׳ כמ״ש הליני׳ להמתיק טעיקר־הבכי נאמת אלא יבואו הכא

 ואם מהקלוש׳ מחפשסיס שהם אלהי׳ צרוסי ק^ך גגי׳ הכולל עס למעה
 לעשו׳רעה יכולים י׳ אאר אלהי׳ שנקראו הסיצזןי׳ אץ יוסר מתפשטי׳ אין

 כל כי וזש״ה * בישראל לשלוט יכולי׳ מסר טספשסי׳ אס אגלס״ו לישראל
 קלושים ‘אלהי מק״ך לינק רוצים שפס ק^א גי׳ העמי'״אלילים אלהי

 שממתיק להיינן עשה שמיס וס׳ אבל • אלילי׳ גי׳ קכ״א ויהיו סיחפפטו
 ישראל צרינין זא״כ יזהר יתפשטו שלא ומים אש שהם שמיס וזהו אותם
בלמען׳ הוא בכי סשס וה;ה בלמען׳ לבמה יכולין שיהיו זו במדריגה לבא

 ג; ובכי סלב מעומק הוא בדמעה והטעם בכי קול נקרא למעו׳ לבצא '
 גמור׳בישרא^• חשויה שאין דרא בזוהר כמ״ש מעוני הוא הבכי ועיקר ל״ב
וז׳׳שירו״ ואכלתסולאחשבעולכךבב״כיגי׳ליל להס כשנאמר 7ע

^ , שיבואו



גנזי
< המפית ימות קולם מ ►י‘ואזזפ:3שי המעיר( ימוח קולה 5נ

 מסגלו׳ תצאר לשמחה ממילא » למלה פיגואז ואחר נ^ראל פניות ימלכה
• מהנצות יצאו וצ!ה כנ״יל שמתה שנקראת סחירה להשגת שיזנו

 הנה ע״כ כרצות לב אמונת איש הה׳״ל המשכן אל׳הפקולי נכת־ר^ו
 להנה ונלאה מתרץן' למלרשישלפנינוזמה למה׳ק׳ להלין יה

 משמיה ולתורה י״ח הלירא ליחול להאמין האלה שצריך הקלמזמ' ל
 מלי■ רליוחר השפפה להם יש אזי קישראל׳מאסיט' ובזמו ועונש ונשכר

‘לצמצום חיוח אצאללי השפנגס להה אין אזי עושיירצינו תשאלנה ולא
לחטך אס ובירך וסיים לפניך מלאך שולת אנכי הנה כמשפטי׳ כ׳ לכך

- - הקי ולשרצה יואל ולא אמילתצוף^גו׳ וכרו
 סכל הוא תהז׳אלה י הנ״ל' נחי" \ ^כל לש״מ' עושיי שיהיו להס הזהיר
 ע״ץ עביחת על לעצזש שמוח פרא על סראז הזוהוישאלר כמ״ש וע*נש
 אחלו׳ הוא' המשלן פקולין פנאראו המצות שהם האורהמשמי' ה(א פקילי
 יאמינו ואם לחוצן סינן אסלות שהוא שלקלושה אחל המשכן והי׳ כמ״ש
 שלם נליו1ונ המשכן צנילות ע״י רל שפע להם ישס-ע למלאי נו f ישיא
 עלות גלולה השפעה זו׳ א״כ להשפ׳ע׳לישראל מלמעלה השפע ^ק־ל כלים

 ר״ת אמונת איש 7הה״ רמ^רש וז״יש *' ליניהס שורה שהשכינה ליחיאל
 שכר הוא ש* ימול הוא י׳ סכמי ואיאלפך כא׳ש תורה ריא אל̂ן אי"ש

 כרמת כ’ר אז הנ״ל ילחי׳ ככל היינו רכיי ללשון אמונח אמר לכו ועונש
 מחירז־ כזה לצך העזצמות חיוא מכדי יוחי רב שפע מלפיע שרקכ״ה

 לישלאצ עזות שיש העלות משכן אלו ג" שע״י לן המש פקוזי אלה הפסיק
ג והב; כנ״ל רצה הפתעה ע״י וזהו פהשנירשולה

̂ינן■ ̂ומורז תדר ס ̂זלר( ^ יזרוציוות ̂זובין ̂כ

אpוי טפד י
א ^ ו מ י ש לחחא למפצן שהוקם כיזן הכה עשה אל ן כזוהי כ̂מ

 של כמשכן להקריכ כזי לחתא׳ קייכנוח על’מצוה סי' "
 שהוא כ״ג מיכאל שהיא לצעיצא אלם הייצו יקריכ כי אלם וז״ש מעלה

 כתעורי ם א רק למעלה מקרע אינו הקכ״ה לפני צליקי' מחריב(תמות
 ל׳ קרנן יהי׳ למטה צהן יקריב אם להיינו לה' קינן וז״שימכה למסה

 ל הני הצאן מן הנקר נק הצהמ' מן הצלי^ נשמית להיינו למעלה
הוא חכמה תכלית הנה ועושי ו<טרה סנע׳ נחי״ נ' הס אלו מלריגו״

*• ענוה
ש  מן עמך הייתי לולנהעות נמ״פ נכהמ׳ נעיניו סיהי׳ סנסמ׳ מן וו׳

 הצאן מן ו שור נכח חנואות ורצ ע״לשכ' גיור׳ כחי׳ הוא הנקר
 נעליהן אח עשסחמשעעשרות נקראו למה שאמרו ע״ל עושי כחי׳ הוא
 הנורא לעכוית עצמו להקריב קרכנכס אח תקריכו אלו כחי׳ ג׳ מכל
ס  שיחלכק למעל׳ ננור' העלאת עיקר הנה הנקר מן קרכנו עולה אס נ׳

 השונאת׳ כל ועי״ומכניע אותו ויכרע יצה״ר גמרת על עילתה נגכירה
 חכמה כסי׳ הוא הנקר מן באופן!ה או לו לעשות יוכלו שלא הדשעי׳ על
 חנואות ורב ע״ל גכורס כסי׳ הוא ובכלמ׳ רע ל סוב כין מכתי א שרז
 למעלה החכמ' שמעלה סכע׳ שהוא הצקר מן קרככו עולה ואם שור יכח

 חמים זכר וזהו שכחה נכסי׳ יהי׳ ולא זכרזן ענין והוא לרדא כנפי״ שיהי'
 כל תמיל לזמר ציוה שהקכ״ה עקילה כעל כשם של׳ה מ׳׳ש כ יקריבנו
 עשיית קולס זמר פ' קריאת חכמי׳ מקת לכך אומת שיעשה קולם המצות
 המצות עשיית קולס סמי׳ זכר כי#ר׳ סמך תה ונמשי׳ סכרי׳ וז׳״ש פורים

 ס׳ תל לפע^׳ לצך יקריכמ תהו סמצוה יעשה המצות(אמ״כ זפרק יהי׳
ויקרא• כת זמר

ש׳י ד  הציווים ולכל הקריאות ולכל הלכמת לכל etp(אל דק-א ב
 מ משתמשי׳ י השרת שמלאני לשק תינה לשץ קריאה קלמה

כל כזה ונתעצו סמשק שהוקם אפר •נם ע״ש ןמ׳ זה אל זה וקרא שנא׳

לט יוסף ויקרא
 וכזה משה עפ״י נזה^ראל נחמנו 6וג הפנל גתיסא שנפלו העולמות

 קרכנות ע״י אותן לקרב הקכ״ה רצה עכשיו לעיל כ״ז if פמ ראש הליטו
̂ימשה  וצא^יעעול ושוב להמתרצוא צריך נסי׳ א'לפי כל והנה נל
 הקרבנית נענין משה עס הקנ״ה שלמר קולם לכך סטיל א׳ נטזריג׳

 שקיא ונזה הואנשמחו אלם של ששנת שילוע נפמו אוחו לקרות צריך הי׳
 נשמסן משורש וכא אוי א3 כי על כשלשו נשמאו התעוררי כשמו למשל
 אמירת לכל ו כנכורות מצל שהוא תhלכ לכל פירש״י לכך הלמר להשיג
 לשק ציוז נקרא לכך האמצעי מקו סהס צימיס ולכל המסלי׳ מצד שהם

 הי' מאלו א׳ לכל לכך א׳ להיות ושמאל ימין קוו!׳ השני שמאכל ^וחא
 כשרוצץ מלאכי' של המעם וזהו כשרשו אוחו לעורר כשמו צריךיקריא׳

 כלי חכיח פל פמו קורא א׳ שלל לזה זה קוראין הקכ׳׳ה סל שמו קזש3
 י״ת סמן לקלש הארילגלוצה עליהם צהליא' כ^ נשרפו אותו עורר3

• צלאוי■
כלי נשמתו שהוא משה פל שטו קרא קב״ס עפה 1א 553ויק

 כלכו הליכול לקבל שיוכל צלי גמלה הארה לקבל אותו לעורר
 ‘פיהא כלי אש לכת מלשון הוא ולב להל אותיות א1שה הלל משלסנ כתוכו
של כלב ויכנס מלכו יהי' צישראל הלימר כשיאמר ואת״כ כלצו נשרש

 כמ״ש כמנפא למש אליו וילכר לכך'כ׳ כלב נרנצז מלצ היוצא שכל ישראל
 הואו שאוהל הענץ מועל מלדהל בלכו שנכנע והוא ר״ן כשם רש״י נגליון
 לשק אהל לכך פוה״זי לעסת גכול שעושה לאהל שלוטה ליהרוממח יראת
 קיום שהוא מועל ורכ נקרא והוא אורי הפוצעאינו יראי! אכל אור תהל
 קשה כחתצה המורה כי רכה אמירה לאמור מראו לעכולת האלם וחוזק

תטה צהוא כליור להחסיל צריך הנה ישראל כני אל לכל רכה ונסלפו
 להם לאסור אליהנג ואמית צגילין יןעס שהוא ישראל לנני ומציל צע״ש

 להורות להם אמר ולא ואמראליהם שנסוףיהייכאמיעהרכהוכנחת
 הלברי׳ שיכנסו הנס״סו שהקכ״ה אליו כמו יותר נמנטא הוא אליהם שגס

• בלנסכמושיוצאיימלכמשה

ג׳יכ להוא לחכירו מוכיח יצליק אה הנה תרק מכע יקריב צי ארם
 שמו על נקרא ואינו לל׳ קרנן נקרא ממנו קטן שהוא רק צליק !

 כזה רק צליק מסחלה לכ שהי׳ מה הקטן הצליק3 ומעל עזר לן שס«י מפני
 אכל לל׳ קרנן נקרא לפך יותר למלדג׳ לא יגלול הצליק אזחן סהיכיח

 מלריפות ככו' הפחותי׳ רמלריגוח בהם לצאן ומן הנקר מן כצהמ׳ מן
 לירא'וחורי המלרינו׳ ה3א מק׳רנ כשהצדיק א״כ כפס׳מ״ל לעיל שהבאחי

 כזוהי יכמ״פ עשאו כאילו הצדק של' שעו על צילה שנקרא קרבינכס נקרא
 את וירק נשיהאחיזכחוכיןסגיאין ל אנלהם וישמע כפסוק לך לך

 ליני' לן ואולע אכחרייהו רלין) דן על ורדף איבריו רמ״ס הה חניכיו
״ ומיל ממש קוננו נקרא זה ע״ש כחיוכתי׳ לון ואתיב עלמא להטוא

ים8ע רציאי איל צו מצתמשץ השרית שמלאכי צשון לרש״י יאמר או
 כמ״׳ט חכמ׳ הוא שאלף ידוע להנה ע״ש יטמא פראי לשון ויקר כ׳
 וחכמ׳ חכמי נקולת הוא והמל יול צורח הוא 2האלן תכמ׳גס (אאלפך

 מאות ׳7 עשר כצלל ועולה ץ7י( ל׳ וכו כחכא׳ הוא ע״כ שפס קולש גקרא
 פכהן הפצו״ם מנביאי להוציא כאל̂ן ויקרא צ׳ לכך קולש גי׳ עצמו (יול
 שנקרא החכמ׳ עליו סצורל להואת כאלף כ׳ למרע׳׳ה אכל תימא׳ לשין

 שנקרא חחא׳ חכ'מ׳ על להורות זעלא אלף צ׳ מפנוסנותו רק קולש
 ופרשיי עליו שפרה כ׳וילנר־ל׳אלווזיהוהנכוא׳ חכמ׳זעיראואחיזה

 לנור^ עכולח לככל להכלל להפסקות צא אצל קריאה קלמה לכרות לכל
̂ייצ אחעחתא צריך  כהתחלת אלא להנכיא מתגלה הליכוד אין ללאחאוא

 הנכיא שיתפורר כלי מתחלה קריאה צרין־ הי׳ ללחתאא״צ אחערותא
 יולע למי ללתתא אתערותא הוי לא קייאה כלא איל סלינור קולס
 מחחלס הנכיא התעורר ככר כהפסקת אכל הליכור יתגלה זמן צאיזה
 צלפסקוח(אחר קריאה תו צריך לא לכל הלכוד המגלות התחלת כעת

 כמלרש לאי׳ הקדצנות ענין הקכ״ס א״ל משה על י והנכוא החלע׳ ששרה
ה חרלוף חטאים עשיכ׳ מלעונשז חועא לסכמה שאלו ע  לנמא' שאלו י

 אמי והקכ״ם קרנן יניא אמרה והתורה חמות החוטאת' הנפש ואמרה
 כמעלם א והו ולמיו חלכו שמקריב קרנן ג״כ נקרא והחשוכה חשוב׳ ייעשה
 המשוכה עושל לגני ועול יוסר נכנע שנעשה כתת' עקרנן יותר

• הכנעה מחר
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דקראגנזי
א ת אי סז , ישראל אס אמרה שהתור׳ כעלרש ו ע  וכרעים כפלזת י

 יסיו פלא התור׳ זעת א״כ בתורה יעסקו איך ומתן ומשא
 קרנן יכיא שסיר החור׳ השיב' לכך כשור' שיעסקו כלי עשירים ישראל
 תקנה יש לעשירים גס7 השיב הקכ״ה יותר^איל לעניים הכנעה פהוא
 נחמתי ןאת ישלחני אשר על לכר שלולהע״הזנר (;♦ בחשוב׳ זסיינו
̂׳ חייתני אמרחן כי בעניי  להורות' אלא מעשה לאותו ראוי ל1ל הי' לא לא

״ יחתא נשיא אשר וכ׳ חשוב׳ _
א ת אי  לכשיחשא יחשא המפיח הכהן ואם ת׳׳ל גדרה יכול במלרש ו

 המלך b לור להקב״ה לה״א המפרשי' ופי' כאןלכשיחשא אף
 ל:יינו לבר זכר ̂ ל1ל אמר כך א״כ מענו צלמול חשופה לעשו׳ כלי שיחסא
 לל מה היינו יחלתני אשר על כי תשובתי ותקבל לברי׳ לאקרי חשובה

 חשוב׳ ממני לסול שי כלי שאחשא המלך גזירת הוא א״כ יחשא נשיא אשר
 ללמוז חירוץ זה אין עוני בשעת היינו נחמתי'בעניי זאת אומר (אח*כ
 אמל לכך' תירוץ זה אין בעוני אבל ללמוק שייך ובעשיר בנשיא כי ממנו
 ̂ תשוב' שיעשה החישא על אמרת שאתה אמרתך'חייתני כי .
 משה על שרה והנבוא' שהחכמה ̂ נתבאר ככר צי כאן הפסוק וז״ש

 מכס יקריב כי ^אלס אציהס ואמרת הקב״ה לו ואמר רע״ה
 כמו במיתה להיינו ̂ מכם רק בקרבן לי אינו והנב:א׳ החכמה מצל להיינו
 אינו והתורה הקב׳׳ה מצל להיינו לל׳ קרבן אך והנבואה החכמה שאמרו

 קרבנכס את בו חקרי או ונו׳' הבהמה מן או להיינו קרבן רק מכס צריך
״ ותענית בסמפי׳ תשובה להיינו

ש ר מד  מלאכיו ל׳ כרכו פ'* ̂ חנילאי כר תנחום ר׳ משה אל ויקרא צ
כ' כבר כעליוני׳ אס מלבר הכ׳ במה לנרו עושי כח גבורי

 שלוחי׳ מלאכי׳ שנקרא נחחשוני׳ אלא מלבר אינו הא צבאיו כל ל ברכו
 קשה מה המלרש כוונת להבין וצריך ע״ש הקב״ה של רצונו לעשות לעוה״ז

 הקלמיני׳ הקשו להנה ונראה שלפנינו הפסוק להבין בכלי מתרץ ומה לו
ע שיושבת לנשמה תועלת מה בח״ל הובא  לבא ניני רש מוין ונהניש בל
 הנשמה כי ושירו] משכר ורחוק להפסל שקרוב עכור בגוף ז לעוס״ לכאן

 מלך כבת והיא לעולם באו ילא שעליין הנשמות באוצר אצורה למעלה
 בפני להסחכל יכולה אינה אבל אביה מבית קצוב מאצל לה שיש צנועה
 אל תראה וכה ות:^ מצוות כלבוש לא אם ערומה שהוא מפני השכיל
 הארץ על שמים צגכוה אח״כ ובין לעוה׳יז מאה קולם לין וחילוק המלך
 וצמצוו׳ לתור׳ שזכו בעוהיז הוא לשמיך יולו צליקי׳ אך הכ׳ וז׳׳ש ‘ (עיי׳
 בעוה״ב ששם והסעס בעוה׳׳ז ביאתס על להקלה ומשבחי׳ הסמולי׳ לכך
 לחקן צריך האלם והנה השכינה בפ:י להסתכל שיוכלו פניך את ישרי׳ ישנו
 כאילו עולה בתורת הפוסק כל שאחז׳ל ואף ומעש׳ ולבור במחשבי צר׳ין

 שלמעל׳ ונג״ע ורוח לנשמה והמחשבה הלבור רק מתקן זה עולה הקריב
 לג׳'ע לה בחת לנא שתוכל המצוות כמעשה הנפש לתקן בחחלה צריך אכל

״ ינשמ׳ רוח כבחי׳ עליון לג״ע הלרגה ומשם השחחק
ש  אי׳ הנה באלוהי נפשי הגיל ל ל אשיש שוש ע״ה הנביא ישעי׳ וז׳׳

 על אותך שמקלסח הזו הנפש הקב״ה לפני ישראל אמרו במלרש
 יגיע הקב״ה אמר נפשינו לעפר שחה ני כמ״ש בעפר נחונה הוא מסי
 לזוהר וכן המצוות כעשיוח העבדות עיקר הנה שמחות ונפשותיכס הקץ

 יש א״כ מהקדושה רחוק העש׳׳י שעולם מפני עובלין למכיל מאן (נאה
 אומרים לכך מצות לעשות צאלס פניחין ואינן הקליפות התגברות מ

 שביח׳ להיינו כעפר פפליס להיות שצריכין נצשינו לעפר שחה כי ישראל
 חיי ימי כל פוסקח אינו המלחמה וזאש היצה״ר על להתגבר כלי החאמח

 עוזר( הקב׳׳ה אלמלא להפילו עלמ עומל ויוס מם בכל כמשחז״ל אלם
* זחהיושמחי׳ קץ יגיע אוחס ומנחם הקב״ה אמר לכך

 עוה״«3 לבא הגשמי שצריכ׳ וליבור המחשב׳ כנצל לוה אשיש שוש וז״ש
'7 למבול מחשב בעצמ( שאלם המחשב׳ כנגל שוש לתקן(הנה

 לאחרי׳בלימול לשמוח שיכול ליבור כנגל ה(א אשיש מחשב׳ אוחיו׳ בשמח׳
 שהוא ב״ל ואמר בשמח׳ צריכין ענלות כל כי אשיש אמר לכך חול׳ להם

 לראות שחוכל צלי ומע״כו חור׳ לסגל לעוה״ז בביאתה הנשמ' מכלית
 תגיל ואמך הצולמות כל של פני' שנקרא נ״ה הוי' שה שהוא סשצינ׳ בפני
 שהוא פני׳ נקרא שהוא העליון בג׳׳ע מקועה הנשמ׳ הגה כאלוהי צפשי

 נפשי תגיל אמר לזה התגלות שהוא התחחון כג״ע הוא והנפש פניממח
 עיי׳ השמרני אצה כימי כמ״ש לנפש יקר למש הוא אלוהי שהשם באלוהי
הלבושים סלה ישע בגלי הלבישני כי הל (ר5ע״ב(א לו משפשי׳ בזוהר

יוסף
 ל״ית היצה״ר נגל להתגבר שיוכל והסועל העוזר הוא כי בקלה
 אלם סוס יולע שאינו לנל במחשבה הוא ענוה כי ׳ענוה ישמחה ׳יראה

 החור׳ הוא ויראה ושמחה יודע לבלו האלם רק אמיתת ענוה הוא אם
 מכייז בשבח כמשחז״ל יראם התורה עס וצריך החח כנגל ללכנר שהוא

 מצות הוא יעכוני׳ צלקה ומעל וכו' תרעה לעכיל על 'ל3ח ינאי ר׳
 קולו ונשמע למשיס כל מעמף שהוא כה״ג של כמעיל והוא מעשיו'
 כמו פני' בלא שיהי׳ רק הירי!׳ בין נשמע צדקה מצות כן ורמין בפעמון

 נמצא קול משמיע שאץ הרמון. כתוך קול שמשמיע הפעמק המעילשהי׳
 א״כ פגי' עס העושה אבל שגמחשבחו((ססה לזה ספל שנתגלה זה הי'

*• עיקר הוא התגלות
 מהתועלת להיינושהכ'מקשה כלכבולהבסמל^נימה ^ז׳ישה'

 בא/צר מלך בת הוא הנשמה בעוה״כ הא בעוה׳״ן לבא לנשמה
 שיותר להיינו לבושיה הב ז ממשבצות ומתרץ הרבה תענוג לה ויש פנימה

 המשבצות בפנימיות שיושבת ממה לבוש לה להיות בעוה״ן לבא לה* 2ו1כ
 בעוה״ז לכא לה 3מי יותר בזהב שיושבת ומרגליות' טובות אבנים שהם זהב

ס מתורה יקסה הסגנלי לרקמות לבוש לה להיות מע׳  למלך תוכל כזה ו
 כמה גשסחא זנחה שם בזוהר צמ״ש לך ריעוחי׳ימוכאוח אחרי׳ בהולות
 ך מ' בסכל חכולזנה ועול ׳ע לב לה ולמיעל בסלא טחברין קלישן משריין
̂ש רמולה כזה לבא ץ הנשמהמתפחלת והנה כנ״ל המלך קני לראות  כמ
 •י ק ר,:'ר עלמא בהאי 15:נשמ זימנאילמיהן למטי בשעתא הנ״ל בזוהר
 לי לעלמא מארי׳ קמי׳ אחיבת פלן בגוף פלן בדך זיל א״ל נשמתא להאי

 ואהא בי לישהעגלין אחרא לעלמא אילן ולח בי׳ יחיא לאנא לעלמ לי
למהוי אתבריאח ל ע* לאתבריא יומא מן ק:״ה א״ל בנייהו מלונלכא
 פנים לראית לכושין לה לעשות סצרי^ן הטעה זה הנה ע׳יש בע^מא

 r כ גיורי נלוסי׳ מלאכי' הנק׳ הצליקי׳ מלאכיו '7 ביכו זש״ה בפ':י׳
 עושי צת.כביכול •ותס אל וחשכת כמ״ש f- ול מעלה של כח מגבירין הס

 C ווז לגרו עושי וז:ו המצית מעשה עס נפש בחי אפי׳ שמחקנין לירו
 ברירה זכי׳ נפתת האי;שמתא כל הנ״ל רר גז כמ״:. לבדו קיל לשמוע יזנו

ת7כקול. לשמוע זז׳הו ברי לכלניא נשמתא היא לא ̂ עלה קרי קי״ה  נ
 מחשבוא שמבלבל יצה״ר גירוי מפני העולם לוש לכא הנשמה פחל (עיקר

: פניות מביא מצות בעשות שאפי' האלם

 בעשיוא אפי׳ להיינו י וב6 יעשה ^שר בארן צליק א׳יז אלם כי ויז״שה
 היצהייר שמשליך בפניות להיינו יחטא ולא טיב לאקי־י הטצזח

 מפניות להנצל לאלם שתיקן הדהר בשם המצישי' כ' ולנה בממאבחו
 נת אין בזה ו ליקכ״ו עושה שהוא עפייחו בתחלת יאמר מצוה בעשותו
 זו כמצוה חלק לו פני׳אץ איזה במחשבתו משליך פי׳ וי איחו לבלבל ליצה״ר

״ פטרי' ורחמ'א הוא אניס האלר לי
ל כארז" מקומצה משמם׳ אל (יק^א וזש״ר,

 קב״ם קיי זימגא לזמצמ צמ״^שמהר א1?ם שפיך.קאמ^<| צוציש
 ותרפיםעשכן(ימנא ;7עוע והגאאהל הנשמות מאוצר נשמזא לסאו

ף ן1םזמן.?«!5̂ש־ לשמה לכל דהיינו םו ?  לזם שס0הדרת־לילך3ם(ן)- ^:
 ויומא נשמה זמינת לא לפון אוא לתקךזל^צכושל־ר^עול(מנא מעולם״

 והנס כזוהר,^מויחרא^משס ;כמיש זם.העול׳;״3א3.ל דאחבריאס
 א׳ל בי׳ ה^אנא^חבא לילעלמא לעלמא״לי חמל'פארן אחינת מצשמה

 וילבר תהו 1 כדאיעלמא למיעל יוסאלאסכראת,ע״^ועינל) קביהתן
 כרס׳ צעל כך נשממא צע^ענזומגגיקילסמאת קשה לימר שהוא '0 אלמ

 הארת סחהלת הוא מאהל. ל״אליו לסלכד קשה אייכמלז באתת
 זימנא משק כתרצוס לכא־בעולם מלוצרממע^^ינס צשמס;אמללשון

א מ א ^51ל5^ מזם ^אמה1פבעמ כל• ׳ ושי3כיותל^>ל1ט
 רכס אסילח לאמודלסיינו %,;?ז״ש ^ההטנ׳וכצ״צ םע^־סמזצללסרוז:

ל מ מ ביי וכרירם־לןג״ס כזומי;ובדנסמגגא ׳צמיס ד  לא עלה קרי )כ̂י
 בת*' בנו״ אלמם יקיא ישראל׳ אל־גני וזהולבר כרי לפלגיא מואצשמחא

משיבות-ג לשק ישראל

עי, יהי׳ י״ת לעבודתו האלם קרינות עיקד הצס מכם יקייב כי
עליונו׳ המלות לייחל שעיקר הצבור עם אלם התקשרות

 א׳ שכל להיוח יכיל בעשרה 1עצמ יחקשר ואם בחסלי׳ הגבוח׳ שיחמחקו
 לוגמת והיא כלהמלותיקנרא׳ נתקשרו א״כ א׳ במלה שורש לו יש

ואח״נ התקרבות מתחלה צריך שסי' קטורת וגם נמקלש שסי׳ קרבנות
התקשרות



מ נ ויקראג
 חורפ 7ללמי או למפלס א׳ למקו! עשרס ממתקרנק כאן יגס ׳5החקשרו;

 חנם שנאת כיני:׳ יהיה סלא 7יח כלב האהבה אח״כהחקשח׳ צריך
 אפל כל נכלל יזה זה מחקשרי׳ שעשרה וכיץ כיותר מועלת המפלה ואז

ס׳ ״ה מ וזהו מאה הכל ונעשו מעשיה . • עליה' השורה כי
 יהי׳ לעמלח(ית׳ להתקרב שרוצה להיינו יקליכ אלסני ז״ש1

ויהי׳ עשרה עם להתקרב שיצרך להייצו שלומכם התקרכו'׳
 לההחיפ צריך שכקרכו ע״ש אקרי וקרבן לל' קרבן \זהו סאה גי׳ מכ״ס
 כמחשכת׳ הכהני' ועכול׳ חנם שנאת מעליו ולהרחיק כתשוב׳ ולשוב

 ועיקל סיגי׳ מכל אומו ולמהל אוחו להעלו׳ עמו מחקשרי' היו הסהור׳
 ראוי היי לקרב^ סנעשס מס שכל נמתשכתו שמזשב הוא הקרכן כוונת
 כמ״שי!^(למוגי׳והנן־כןמכסר שצעשונקרק •מסוס 7 לסיינו בגופו לעשר
חו'‘ל של שניות אותיות הס קרכ״\ והנס צלליו  סקיל^ של שני אות ק׳ מי

ף^צצוואמ הרג שהו^ צוכיאס סל שני אוח * נ שדיפס דל עני •אות ר'  כס̂י
א  והנהצשנ^ שתשיב׳ ל^יב עצמו מתעורר וכזס חנק של שר אות להו

 ההיץ כ׳ כנגל זיטא ואסכה' רכה אהכה שיש מאהכס עצמו עקר סנס
של עצמו ועקר כ״ה הוי׳ שה של ח ע הוי' שם של 7< שהוא הקלוש׳ ^  ל

̂ן סל אצכעו׳ ה' שהוא ילין להסמיך צריך לצך  f ההי שני שהם' המאל ימ
̂׳ל שהוא ראש על הנ״ל  סמיכה וזהו כאהכ׳ ‘ננןשרי שיהיו bcb של רמזליו
ס י סמך ̂כ ׳ אותם עם כפרס ישראל עם עצמו' שיקשר יכווין ואח׳

 הוא הכהמה מן ̂וזהו מלרעו' מיני כמה כהס שיש ואף עמו המחפללי׳
 סס הכקר מן ל׳ תושיע מה6כ1 אלס כשחז״ל ככהמ' עצמו שעישה אלם
 ל ע השינני הם הצאן ומן • ומורל רנונו להזיק:יולע שכומחו כפיר

 את חקריכו וזהז ולהעא'כולם עסעולס להתקשר צריך כצאן תעינו
 שעושים המעשי׳ מן היינו הצאן ומן הבקר ומן הבהמ׳ מן או ;קדכנכס

״* קרננכס אח וזהו פו כנ לעשן' ראוי כא'לז כמחשבתו יעצה המ׳23
^ t

Dti ס היקר מן קרננו עולה  כחשול דלחו להחזיר /לם5ה זוכה אס מ
 להזיק שכוונחו שור והוא לנקר שלימה מזיל שהוא אלס ,והוא

 יה אע אכרהה כמו הקב״ה לסלי מאול חכיכ הוא נחשול מחזירו (הוא
 שרוא כיון לך לך חלש כזוהר ואי' בחרן עשל אשר הנפש ואח נאמר שעליו
 ומקרכו למוטב צהאזירו כז ואואז הולך בעונוחיו ו:לא נעזב רשע הצליק
 ינו7 עיקר 7ע ן7 על וירלוף אאיו נשבה כי אירהד ייפצוע זז:י ו7ומלמ

 הרעה לכ'7מ להס עוליע הנשמה חובה על וירלפס ג:ינס מלין להצילו
 נא אנוהו ר׳ ואמר ־ כחשול חוזיים הם כע״צ הרסש אא וישכ כ׳ מה

 ל חני :שלם מלך צלק ומלר כ׳7 כחשוכ׳ מלתו המחזיר של שכר וראה
 לו ומקלימין לקראחו יוצאין השומרי׳ ומה׳ וגכליאל מילאל רכל( מייא
 מלן אשר עליון אל וכאך לכך שזרח אשריך וא(מר^■לו לו ומכרכין פלוס

 i כחשוכל אוחם האנשי׳:זכית אלו צריך,כיליך
ש  שנקאא אברהם כמו לטונ' אוחו שמזכירין יקריבנו תמ^ם (כר וז״

 מקריב כ׳׳ג ומיכאל אמיס והיה לפני התהלך שנאמר חעזם
*• ל' לפני לרצונו 7מןע אוהל פתח אל יקריבט וזהו כוראו לפני צשעמו

מ& החוטא לנכוא׳ פאלן שאח^ל ע^ל מהם יקריב כי אלס .♦אמל
מ׳ ענשו  והקב״האמריעסם קרבן יביא אמרה לחורה ו

 'מכם יקריב כי אלם אמר ולכן הנ״ל מלרש שהנאתי לעיל עיי׳ משוב׳
 תקנה בעצמו קכ״*ס תאמר לס' קרנן זלו כסשול היינו מעש מכס היינו

•״ החוטא על

ש ר ד מ ̂ח כל אמרו ויקרא ב  י‘ נבלהמובההימנו נולעא שאץ ח׳
 שחשדן איוג מירי אח שרקב״סענש שאחז״ל ע״ל לפרש ויש

 והוא תנבל נבל מ׳ ילבל בלעת צא איוב הל ענירו'ואמר שעושה ותו1(1
 בכשרי החושל א״כ מריס כמו נציע׳ צעצש מ£ריל3 המושל שכן }*.רעס

 מקבל כאמת איל אומו מוכיח - מם:חשל טוב שהוא נראה זס !;מוכיחו
 עושה א״כ לעת 13 שאין ת״ח כל וז"ש ילכר בלעת שלא מפני עונש

 i איןלזלעת דירי׳שחושליואוחוובאמתהוא
ש 5 ול׳  שהוא אע״פ המשול להיינו הימנו טובה צרעת שהוא '.:5

 שלא עושה לעת לו אין וכח״מ הואיל אפ״ה מהנחשל ס־כ ׳״* •
י ועיין בעלו החברי׳ את ענש שהקב״ה איוב כמו טלעת

ו צ ״

־  שיש הכ׳לותכמקום צריך כיותר ואר״ש זירוז אצא צו פרש״יאין ש
 אלסיס ל׳ ויצו מ״ש ע״ז אלא צו אק אי׳ כזוהל ורנה ז כיס חסרון

 תא1רע על לאיהזסצקא י רעה מחשכה לא העולה ע״ז לא האלם על
 אם ני המחשב׳ על מענשין אין העצילן״ אמיוחז״ל׳ככל לברנשט״ש

 על העכירו׳ בכל מעכישין לאין מה סעס ליק ונראה י לכל כע״ז
 אכל הכנה ‘שעוש באלם חולה הלכר ?ישייהעכירו׳3ל המחשכ׳משום

 ממלריג׳ האלם ניפצ פתאזס גס הכנה בלא סלכ על ועולה כאה כמחשכס
w חסרון בראות הכטחון b ח׳ו  והרהור ב״ה הש״י כהשגחי מאמין אינו ו

 ג י צנצנת.המן אשם־ראוזהוציא >ר7ה נע״ז׳כמ״שלעו'?צכיא הוא6(
ע1ל האלס י<ך5(צן^ אז  בהשג^זו יאגוי) זו.<בלא למחפלה יבא שלא יו

 נקנ׳סא׳י־לאיןנ! ששניל׳>גוצה ע׳־ז ^א ואיןצל זירוז אלא אקצו •‘ית׳צקיאמ ‘
 בל׳ שנאסי^מחו ורו׳ע׳>ל7ע מיל ;!:וזלו ו: נגדהרהור ״ע1)5אוהל(<זרו

על  ירייס׳גי׳ כי״ס לזרזוימתוסשיפמסרוו זאר״א^וא^צלנ^־אכ' ע^'
 יכול שקי״ה שלראה עי: ינכיא ירמייי אעשה מל זוכר שאינו להיינו א״ן

 זצ״ס והמ׳ןגי׳צ״ה צ״ה •למןך״ש צנצנת ומתןזוהנר עסקמשא בלא לפרנס
אח:ורו:*:נ^י:מהלסו^ןאצ הכעולבימי ולכךצשהלכועל ני׳צו עסהנולל

: השונה שעשו על ע׳ו עצמו המן(עשה סמןנסעורר ^נצנת

se\ אץ גי׳ אלני אל המילוא לנשמה עש̂י עולם3העניןע7 יאמר 
 יותר תירע הכנס צריך לכך ״ ■ r יפו‘ הק הםbהעפי׳רוכ ןכעולם

לי שיהגכרעלהיצה¥ולכךצדך לנ א.אש«ן3י0 ״ הלכיקו׳ באשיות -'
 י והפיחר

■כמ״פ 1
שצ(1וז׳ ‘מקס נ?מח לכיעת צריך

 בג' השם אח העובלי׳ ׳ וערבניג אהרן עם ’שיחבר צ'צוותא אהרן את
 תורת והואירעשה מיחש דיר וז״שזאה::■ :ומחשבה ליבור מעשה בחי׳
 העשי׳^להואפטמיהושס נעוצ־ הכל. ממשבי: הוא העולה ליבור בוא

 סלא שם לזרז (צריך - חיצוני׳ לונה ושס^המלנשו׳שלהפ^מי׳ אלאלני
 פנימי׳ של ̂ . טס נקראו והחיציני׳ פנימי׳ בעליית לחיצוני״' נ& יסצו

ארגי׳צ״ו ו־ירו״ס אחיבא צי״ם וכשחקחמנין  יתהר תהואמרריש ־ נר̂׳
 ־העשי״ עוצם־ במקו' להיינו . ם’כי מכרין ביש במקום לזרז הל ^ריך

 כהנשאר י* ני^ס ןלל,יצוני׳;רםסכקןן צ׳־ו גי׳ ג״י7א אל שם הפנימ׳;הוא
ל ני״ס; גי׳ מצ״ו״מתיכת-מקוס ̂ר:; וי  א״כצדך חיצוגי' שרוכס מפני דר̂י

i זהבן. וח• ב זריז להיות
 ע״לשכ״הגאון ^by317i? כחל:בה ליי (רמז מעם לירן

TO(מצולם •טשאיט יית׳ ׳ועושה צי לנ׳ לניוול ^פד׳ עוללה
 ששקול לשקהרע גלול ע״ל ג״כ לי יפ״צוזונראא גחל הלמצ שבת מרמז <הו
 7ועו :רע מיציא זהו מצורע בס' ול7הג פלח דחל תלו עבירות ג׳ 7נג

̂  עצ1' מוס כאחרי כשחל וזהו יוי׳רטיחייהון לי;ירח: צזוצי׳צליקי׳
: כעזס״י כן נאריך ך וכסמ גלול ר\כח כרמז אלו ארשל

* כו א ־7ל מא 1«י<הצ >וי מ׳ מ׳6 • יהחרגמ׳ ו מ סל  ינ
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צוגנזי
ש״ח  סקדב כ^ילז עולה בחור׳ העוסק ב^מח העזלה חורח מ6ז וז

 על >ג57ץ לכו על שיעלה לעיקר להיינו העולה היא רק עוצה
 הריסוח וזהו הראשק גיח צבוכמצר שהמריה פה על המזבח על מוקלה
 קול׳המזבח כ׳הקילס והראשונה כאן נזכרו יקילוח ארבע׳ והנה :המזבת
 המזבח על חוקל חמיל אש ולרביעי׳כ* הוקל והשלישי׳המזבח והשני׳
 מוקזה על נאמר פ״ז ל ביס qשר שהוא צ3ב ראשון גלו׳ כי והענץ

 מלי גלו׳ ועל בהמ״ק כנק ומכלי׳ עיקר שהוא המזבח שנשרף הנעבח על
 ראשון בנין כמו בשלימו' הי׳ שלא רק בימיה׳ קייס בהמיק שלי׳ ומיס

 אף למזבח ואש אמר לכך ס׳ חסר ואככל״ה כמ״ש לכרי׳ ה׳ חסר והי׳
 על באלם צפר בו שיוקל להיינו בו חוקל אפ׳ה המזבח על אש שיש

 קיים הבהמ״ק נ׳׳נ פהי׳ יוון גלוח שהוא השלישי׳ גלו׳ ועל השלימו׳ לזסרון
 מ״ל אש שיש אף המזבח על והאש ג״כ נאמר בשצימולז לא אגל

 על חוקל חמיל אק נאמר הרביעית נלוח ועל כנ^ל בו תוקל אפ״ה
 עין לכן המזבח המזכפ׳שהר® על סוקל והוא הבית שרף שאלום המזבת

 משית שימא הזס גל!ת אריכות מחמת חמיל אש נאמר האחרון גלות
* אמך ״נ3 דגאצינו צלקינו

 המולילבנים כ5ל ככול לחלוק מרמז ההורה יהנה ^אכזר או
 נשרשו טכחהבני׳ יעלהלמלרינ׳ הוא בניו שבזכות

 פצרין בכוונות אי' והנה כגלולה לעלות כח כאב יש לכך באביה׳
 ̂ אי״ם בתיבת שבח כמוסף ראשונו׳ לשלש מ׳ שהוא אתרוגי ה׳ להעלו׳

כהה יה׳יאולכיפוךאי״ה מילואים שלש לה יש מצינושהה׳ וסנה  ’א׳
 והם אי׳׳ס שהם ג׳׳ר על להעלות כח לה יש לפך אי״ה אוחית ג׳ מולילוח

 בזכרון להעלית זכס שאהרן בניו ואס אהרן את צו ח״ש הי״א אותיות ג׳
 סיעוצס העולה תורת זאת וזהו בו המושרשי־ בניו הפרש'בזכות בזה

 מושרשי׳ אצו שאותי(* העול' הי״א וזהו כנ״ל לג״ר אי״ה בתיבת צמ^לס
ס3 i העולה היא לכך שבה מילואי' נ״ג '

מן עוד  למלן משל הנההנס לציון ראשון צו פ׳ ס״מ בס׳ אי׳ הנה י
 שביום מכשר לשלוח החחיל לכיסו שוכו וכעת מרחוק לדרך שהלך

 רחק שהמלך לימר אחר מכסי א3 שס וביום לניחו מהעיר נסע וה
 בעצמו שמכער לפי רתוק שהמלך מכשר בא ג׳ וכיום פרסה מאה מביתו
 העיר בתחום שהוא לומר בא שהאחרון על פרסה עשרים טכיחו רסיק

 ביאחר זמן מדר להניע ביתו נפשות מאול כלתה ראשוני׳. ובמבפריס
 יאסל ראשון המבשר משיחנו כשורת כזמן אנל לראותו כלות ועיניהם

 לציון ראשון וז״ש כיאחו קולס א׳ יום יכשר אליהו חז״ל כמ׳׳ש בא זה הנה
 )מחר ׳ ־נראה ׳הוא ר״ה נ״ל ( הנים• הנס יאמר ראשק מבשר למיינו
 עצמו לזרז וא' א׳ כל צייך וא״כ עיב ללשון כנישז יהא פתאום נפחע

מצפים שאנחנו לניסין ביומי וכפרס יבא פחאוס שמא ומעיע תשונ׳3
: הגאול׳ על

 עצמו יזרז א׳ שכל להיינו דרוז אלא צו אין כניו ואת אהק אס צו וז״ש
העול׳ חורת זאת לטעם ואמר י״ח השם עוכלי הנהני׳ מן להיות

 יהי* הגאול׳ יזהו האחרונ׳ כנאול׳ שיהי׳ השלימ׳ העלי' להיינו הילוע נ^ה
 ; שם מ״ש עיי/צעיל משה כזכיח יהי׳ האחרונ' שנאול׳ משוס לעה בלור
 שיהי' פול׳ ה׳ הפול' בחור׳ לעס לור ליהי׳ ע׳י העול׳ תורת זאת וז״ש
 יאמר ראשון שהטבשר להיינו העול׳ היא ואמר שלימי עליה לשכינ' עלי׳
 בפחאום יהי׳ למה הטעם ואמר לגלותא כנישו יסי' שמיל העול׳ היא הנה
כ  אמר הזה הזמן שעל ונקם מימה ילבש סהקכ״ה מוקלה על אמר לכו כ'

 שמייסרין כמזבח על הכל חהו ושיח שמיר ואה׳׳י יחן מי לי אין תיטה קג״ה
 מלכות זו למי הב גי׳ הטזנ״ס משמע חרסי למי״ ביסזרין ישראל אס

 כמ״ש המזבח ג״כ גי׳ מלהגה ונקרא והכא מלול שאומרי׳ הרהיעיס
C מלהנ״ס שבתה .

ש  החול מזונות שכל בא^ס לסמ״ש לגלול שית פנקרא על טעם ציחן וי
 ההשפעה חלק מקבל יום. וכל כאויר וחילה בשבח ההשפעה בא

 כל וא״כ תליין ה ביומא,שביעא ומתא ללעילא ברכאן כל בזוהר וז״ש שצו
 למכל מסטרא ׳ הי מצרי' ויציאת סבר בשנת נשרש ימי״ ששת גכל הנעש׳
 שבת נקרא ויובל גמור׳ מצרי׳ יציאת נזכרחמשי׳פעמי׳ וס הט קמזה
 שיוכלו כד בל לין כחי׳סמרא הפסת שלפני כשבת נכלל ככר א״כ הגדול
איה השפעס*משבס.העבר הקבוע שיקבל «בשבוע לצאת ישראל

'וסף
 בכורזתןס־תם מכוס של מופת בו שנכלל רגלול שבת נקרא בת*׳ משני
 שבת נקרא לכך יובל גי״ ופולהגלול הגעל שבת שנקרא דובל מסט׳
 ;ל7ג מופת שהוא מופת רמס למען נאמר יכורוס מכות שעל משום הגלול

 הקושיא ומחורן הזה הגלול המופת בו בשבח,שנכלל לווקא ולכן כלל וגס
 והחצם וסנן ק"מ לא מיל ולפי בחול חל אפיי ש71לת ביול לקכוע זס״ל

 בליל שיאו לגדלות מוחין ע״י נעשה שהנס מפני אמר ז״ל אהרן מו׳
* וזפח״ח הגזול שבת נקרא ומזה העבר בשבת זה נכלל pל פסח

ח הנ  יוכלו ללא לישראל קשיו למצרי׳ מהעשור נלקח שהפסח הטעם ו
 בהלרג׳ה ונכנסו ניסן תולש הקכ׳יה להם ממצרי'ונתן לנפקא

 והי׳ העציונ׳ למל: נכנסו עשירי שכיום על א׳ מלה יוה בכל לקלוש׳
 המט׳ כהרעי לקשרם אותם ולכפות מצריי, אלוה שהוא השה ליקח כס

ט סקכצי ה' תחת סימא׳ שערי מ״ס שגפתי להיינו  וזהו קל,שה שערי מ׳
 והי׳ ימי׳ ׳7 טול שענרו על אותו לשחוט כת להס !סי לא ועדיין עשייה

 לא ולמה המ*א וב׳ התמן ולבאר לשחוט כסם והי׳ באשלמוסא סיהרא
̂ו לכיום משוס מות׳א ב:ל יותר להוא ס״ו כמס שחטו  ב! ויורלס עולה ס
 ימים כלי גס א״כ יורלת ואינו חמילעולת י״ל ביום אכל כלילה או ביום
 נקרא לנך רחמן אח ולכער השה לכסות שיוכלו יעכר מהשכח כת קכלו
 פנכללו משוס גלול נקרא ששכת וכמו ימי׳ ס^ל ילא הצלול שכת לכל שבת

 ממס זו עולה פ׳ לו לצוות אהרן זכה p ימי׳ ב״ל שנעשו הנסי׳ כל נו
: צו בס׳ הגלול ששייך וזהו גניו קלושח מ שנכלל

ף י י י ז ח ע ס ט ל

בני^ כארגעח הש1

דיז  ה׳ הנ^ ונח והמשפטי' והחוקי העלוח מה אומר מלו חכם בהג
 להאמין ישראל אי: כל מס!ייני׳ כת עיקרי דג׳ הקלמוני׳

 ול^ לישראל נתנה משמי׳ ל1ח והב׳ י״ת האל מציאות א׳ הס ואלו בהם
 פ;ד.ן ומרור מצה סכת רומז זה על וסנה ועבירות מצווח פל ועינש שכר
 וז:ו למוצאיהשובפה הס חיים נקרא והתור׳ חיים גי׳ ס״ח ס״ח פ״ה הוא
 וזהו ג׳״קמ״ח וסס״ח מיום ס״ח-היינו הם אז בפה חור׳ לכרי שיוצאי׳ פה
 נחקייס אז אזס כסה נטנזן החור״'שיהא צריך גם S)d אין קמח אין אס

 אינו קלים קלשי׳ שהוא אעפ״י הפסח ומזה ה״ח ^׳1 הצולל עם טחן התור׳
 הלימה לאו .אצאלגירסא סיהרא אינרא לא כשמחז״ל גלילה אצא נאכל
 חודה הלומל כל כמשחז״ל לשמה שלא פסול וגס הלעת כלכל בלא הוא
 להיינז יו לאוכל שלא ופסיל לקנחי דהיינו נכרא שלא לו סוב לשמה כלא

 נאמר עליו בזוהר פיז״ש בולען נקרא התיכוח זמכציע כפיו מוציא שאינו
 צמנוין שלא נ^כל ואינו וגו׳ שניה׳ נק עולנו הבשר וגו׳ נא הלעיטני

מ7כ וכ׳ במרוצה הזמירות אומרי׳ אין נא׳ סי׳ א״ס צש״ע כמ״ש  שי^מר '
 וכחפלס לזמרה בסמקי אף ס״א בסי״ כ׳1 מעות שמוני כמי גמלה מלה
 ולימוד למנויו שלא וזהו ע״יש ליזהר יש ובכתובי׳ ובנביאי׳ בחור׳ רא1והק

 עד אלא נאכל ואינו מקומות כהרבה ר׳ ת פל לקס אכילה נקרא החור׳
אלא לעצמך סונה חחרק אל ■הרנה הורה למלח אם qא יהיינו חצות
 חצות על ויהו החיוב מן קצת רש למלח לא כאילו כעיניר ילמה המיל
 נשכיל חפלה שניטל ח״ח הרוקח כמ״ש צלותא להיינו צלי אלא נאכל ואינו

 אוחו כל 7למ לא כאילו עליו מעלה ולאחריה היום צל למל אפי* לימודו
 צאחדת רמז . הוא מצה ע״ש י״ז ס״ק פ״ס בסי׳ היסב כבאר עיי׳ מס

ק וחמן שאור בה שאין י״ת האל  כלל תערוכת בס ואין 7לנ עיסה י
ה׳ שמשכו כמצרי' לרן שאור בו יש חמן משא״כ ד  באמונה ובא! עץ מן י
̂ש מצה שהוא הקדש׳  צאן לכם קחו ואמ״כ טע״ז יליכ' משכו משה וכמ
 ע״ו לכשל טלה הוא הפסח אח לשחוט יוכלו וא״כ קלשי׳ צאן שיהח דהיינו

 לנא כיאזיוכלו מצה ר״ח גי הפסח שלרסוזהוג״החי׳משכואיצאןב׳
 קנה של קוף קנה חית גער כ׳׳בזוהר והנה כנ״ל מצה בחי׳ שהוא לאמור׳
 אתן מבשר ולירושלים הנס הנה מקנה ונעשה ה׳ ונעכה שלה הרגל יגרע
 ונעשה ה׳ ונעשה מהחית סמאל רגל נגרע ס״א על שמרמז טחמן ובאן

 כלי הם והתיבות האותיות הכלל כי ‘לקדוש סטרא שהיא מצה מחמן
 התימה צרופי ע״־־ נעשה והעשיות הפעולות וכל הקנ״ה של אומנות

 הוא,במספר ומטן ותיבות אותיות שהם החור׳ ע״י העולמות שברא כמו
והם כרעות מדות כל נובעי׳ שמהם הס לצריי ג׳ והנה ממצה ג' מתר

גאוה



לפסח דרושגנזי
 פאתי«(אנ ומחן ה״פ 'הרעו׳ ענפי לכל נומ5 והס סנאה קנאה גאזס
0 מואב פאתי מכניע סהזא מחץ נעשה וחמץ
 הרעו׳ ומ7מ ל' שנתבע' ואחד הלל האבות מן המצמי׳ ענפים שהס
 וקנא׳נעהה ושנאה גאוה מחמת למעלה עולה שהוא חמץ שהי׳ מה הנ״<
 לו שנותן מה הכל בעיניי וילמה . הלרוה מלח שהוא׳ עוני לחם יהלא מצה

עני שיוחנק כליך חנם הואבמזכת הקלה  בלבדמועע עצמו זיכפין '
 במלאי כך מתי יל יס מחל עצמו מיישב האלם ואס חנס־הוא מחנת כי

 הוא פרקנ״ה שמאמין עו:״ז למאות מפו ל מסעי שאינו חורין ק הוא
 ישראל לעמו ובשיט צדכימז לסה ונותן בי־יוהיו עסי* ומפיב ט:גימ

עק׳ היןלושי׳ * בסירתה׳ העו
ד עו  של בה׳ מלמסה גלול טפתת שיצא חשובה בעל על מרומז מצה ו

 חמן אבל בה׳ מלטפל׳ קטן בפתח עולה חשובה יכבעושה מצה
 עי^ חאן של הח׳ זהר חוזי ואינו מלמטה גלול מפתד שמצא במי מרמז

 פהב׳ עוני לחם שנחרא במצה סהוריוז :פסיזי־ בפ״׳יידבי במהרש״א
 עוני בלחם יספיקו רק עשירו׳ אחרי להטים י:י־ פלא לישראל הורה

 שעונין לאס חז״ל פאמח ע״ל קו״ל כני׳ עוני יזהו הניף לקיים חיוני כלי
 במלריל׳ האלה שיהי׳ יעקב קלל הקיצ לקיים קול שהוא הרבה לברי״ על*ו

 להצסרכו׳ ישראל ומלדג׳ הגיף צייכות בעטגי ספלו׳ ענוה עקב יעקל
 ועוצש שכר לאמונת רמז הוא מחר : ה׳ בלרכי לבו ויגבה כמ^ש הכשמי

 שכל מר ולסופו מחוק ׳ בפחל העביח׳ הה ס מר וסופו מתוק חתל׳3
 • העבירי על שבאי׳ הקעי' העונשי׳ מחמת חרסי מלאים הרשעי׳

 מם הוא מה חכם ידו סי׳ח גי' סכ״ס להיינו אזמר הוא מה חכה ז"ש1
רי שאומר אומר.הייני הוא בן פח הוא שלו גי׳ יהוא מ חור׳ נ

 האחלויזמציאו׳ על סואלהעיל מההעלזת שואל והוא ש״ח פה ונקרא
 לת יפיל י ג שעל ועונש שכר הוא והמשפטי* לחירס חא והחוקים ית' סאל

 שואל ועול t לברי׳ אלו להראו׳לזרמז־על ־אבק שואל החכם העיקח׳
 לזכחן לכם הזה היו- והיה ונמ״ש צליח' הוא צו צוה אשר זה מה

 אשר שואל ועול *י קיים נהע״ק שאין יחץ ללורל׳ יתכן ואיך ;ללורוסוע׳
גנלן׳: עליין מעצרי׳(אנחנו הוציא אבותינו את הלא אותנו אלהינו ל צוס

שוי  על מדמו ואף בתיבת הנה לו אמור אהה ואף המג^ל נעל וא
• האל מציאך הוא ׳פסיט ׳אחלזת ר״ח א׳יף ״ האל אח־וח

 לא את״הר״ח־אמונת׳חזרתינרהקלושהאמו״רל׳ימ׳אל׳מטוי׳ורע
 ג? מרמ;ל׳ ״כ6 ״' ורע מטוב אסל רלן רע פזעל איצו טוב פיעל כמ״ש
 בזמן פסח נויג אינו הא 'לטח צוה מאי הק־פ׳י ועל :תורתינו ית יסולי

 כקרבנו׳ כעוסק כל ע״ל להיינו הפסח כהלר׳ לו אמור סרב סבה״ס
 ואמר הסמחסד׳ היאך מבארהג׳יטויו׳ ו׳וכשיו כאילוהקריב:

 שמרמז פטירק מצה של שחרגיס מצה על רמז הוא נעפטירין אין בראשוג׳
 לפם הוא ומצה סערובו׳ בלא א״ מין שהוא ית׳ האל ומציאות אחלות על

 זלא לגוף לקיום חיוני לתס אחד רק יהלר שלא האלם על שמימז עוני
 ליגע יצעדך ולא פטירין מחיגס ולס משענול ופטור המותרו׳ לתאוות

 זמוחר כמ״ש הוא שאין בעצמו האלם שיראה אייין חח ״ ולילה יומס
 מפטירין אמר ע׳׳ז זאת לו נמשך וממה ̂ אין מא הבסעה מן האזס
 לכן כעט והיא כאין שהוא ילמול מזה פטירין הנקרא המצו׳ מן להייט
 נמצא משעבולהיצהיר: שיפטרו כלי עט לחם ולחמו עוט לחם נקיא

 אח׳׳ררפס״חהוא ראשינ׳והואסציאו׳האלית׳• בזהנרמזבחיילס
 ותתנהג טח פ־׳ שהוא לחור' רמז שהוא בארנו שבבר התורה ענין

 בחורי תחנהג כן הפסח אחר,, !וזה) הפסח ענהט אחר התור׳ במנהג
 ועונש לשכר רמז אפיקומן *•: כנ״ל והכל פסול לשמה שלא פסח צעיל כמ׳׳ש
 אן לאפיק מצניעין השני וחציו אופלין אחת׳ לפטה חולקין אמצעית שמצה

 טיבך רב מס כמ״ש באה^ב מצות בשכר שרמז צפון קלס ב©לר ונקרא
 בימינה ימים אורך ג״כ נעה״ז סור׳ שכר ועול 1 ליראיך צפנת אשר
 על מרמז גס :יאפה זהב מצפין כי מרמזלעושר וצפון ״ וכבול עושר וה׳׳ש
 חורה ביסיל ע־סגן על יסלאל ירמי' כשהוכיח כמשמז״ל חורה ניו»ל עונש
 אתם הלור ל:ם זאמל החן צנצנת אח ירמי׳ והוציא פינסי לנו אין אמרו
 • • התעסקו׳ במעט פרנס׳ להט יהי׳ בתורה עיסקי׳ אחס אס ראן
 והראיי המן להם הוציא סיימי׳ שיזכח מ׳ן אפיקו להיינו אפינךסן וז:ו
 על עונש מרמז גס ̂ תורה בישי'- מא הפרנסה מניעת עונש ישראל את

 קושיא ועל : הרעה ^פחח מצסק ע״ל ון5נצ שהוא אפיקומן חורם ביטול
הנה מצד׳ ביציאת מ;דמין פט ועה בגלות עליין אנממ הצא פממג׳

אייוסף מ

 מושקעיה היו במצרי' שנם מרל*ו יותר רגע אפי׳ סוהץ הי׳ שאס ילוע
 העגיל כמ״ס לעולם משם לעלו׳ יכלו ולא הט^מא׳ משערי לנו״ן כשער

 נס ס״כ וכו' ובנינו אנו הרי ׳ ממצרי אנזחינ את הקב״ה הוציא לא ואלו
 שיצאן להיינו מ״נ אפיקו רמז וזהו אסחנס גאולי על לצפיח תועלת לט

 עצע׳ להתנהג צריך שאלם פסח כהלכות לו אמור רמז וזהו הנו״ן משער
: וכג״צ כהלכו׳פפח .נכללרכיו

 מכמה לרך בט׳ הנה כו׳ לכס הזאת העבולה מה אומר הוא מה
 האחי שישלסו לשמי׳ מן שהי׳ מאמרות עשרה בשם מביא

 במט כהף בגדעון יוסף יצא ואח״ה במצרי' לעבל אוחו ומכרז ביוסף
 יל חחת מצרי׳ ונלונא עליה* אלון והי׳ הרעב בימי למצרי׳ וזן שפרנס
 אח״כ שיצאו לכם סעצולה והיא לעבל^ להס ישראל והיו הקלושה סליטח
 ר״א פרקי לך־בפס לך פ׳ בילקוט לאי׳ ינ׳״ל חכמ׳ הלרל ופי׳ ילס מחחס

 וכ׳ שנה מרלו יותר במצרי׳ ישיאל ישבו לא והלא עזיי;אזמר כן ר״א
 יעקב שירל קולס שני׳ ה׳ ותי׳ שנה ח״ל במצרי׳ ישבי ואושלישראליאשר

 עם עול נמצא מאז לגלות והתחיל ומנשה אפדם שבטי׳ ״3 יוללו למצרי׳
 שני נמצא בלילות גס ישראל עס שעבלז והס שני׳ רט״ו יש סנה

 שיעבול לן אין לעברי הנמכר ע״ע שלץ והייני ח״ל הס רס״ו פעמי׳
 בלילט שיניח בעה״ב כמו בלילה עצמו שינוח עמך לו סוב שנא׳יכי בלילה
 ן לי לסם שיש והיינו בלילה עמם לשעבל למצרי׳ להם הי׳ לא לכך מלאי
 גם ישראל את שעבלו והם הקלושה חי׳ הר שמצרי׳ לעברי׳ שנמכר ע״ע

 את אלסי׳ וירא כ* ולק ארן לרך פרישת זי ענינו אח וירא כמ״ש גלילה
 שמען כמו ולא עברי עבל לין להם דש ישראל במלדגח שהם ישראל גני
 עבל לין להם שיש אלא ע״ז עוכלי והללו 1ע״ עזבם הללו מצרי׳ פר

 מס היינו לכם הזאת הפגול׳ מס הרשע שאלת יזהו הי׳5א לע ד ולכן עברי
 שני׳ ח׳׳ל אומר יפ׳ סט׳ דלו אלא הי׳ לא הא שהיילכס זהש־יענל עבה׳ מ

 שנמכר נכד עבל לין להם יש א״כ וכו׳ ע״ז עיבלי להללו סובר זאיהו
 ל• הלא ל*ו ולא לכס הזגלה בעל אמר לכך בלילה גס שיעבול לו סיש ״

 טבר שרשע רק בצילה עבד עיל עס לשעבל אסיי א״כ עמך לן ס>נ כי
 ולא הכלל ק א״ע הוציא1לכס אמר אמאי וא״כ נכד עבל לין להס שיש

 א״ע הוציא לנך ישראל שלם שסבר אלא לנן הזאת העמל׳ מה אמר
 ת״צ השלימו שלא שהקשה במה שיניו את הקפה אחה ואף א״כ מהכלל

 1ל ולא לי זה בעבור לו אמור לכך בלילה עובל ע״ע אין הא פנה
 להתעכב צריך ‘והי נכרי עבל לין לו יק להוא משיר נג^ל הי׳ לא הי׳ אילו

• וכ;״ל לעולם משם יצא ולא סטן בשער נכנס ן:י׳ מרל״ן יותר

ינללככוי• לרבם בהכנה זה שמד'\לי״ט רואה להד־ע יאמר
בגלי* סובי׳׳ולובשין ומשקים טובי׳ מאכלי׳ מיני כל הזה הקלוש י״ס

ל' עין צר שהוא־ הרסע ואומר יפ־ם כ'י'ס3 ומשתמשי׳ נאים מ מ ה ס|  נ
 ׳7ל ולא הגוף להנאת לכס בשביל הכל העגולה שכל להייט לכם הזאת

 ישראל על עין צר שהוא לו ילא לכס ואמי לכה וחציי ׳7ל חציו ל צמשחזי׳
 ואף ומועלי׳ חגים יחיו כל עישה שהוא לו ילא החלוש י״ט פצוכינייעל

 להיינן כסוני׳ הה ועזה מזה ע״ל חירה נקרא :ז- זה יסבור מ׳ אחה
י עקה לל׳' חציו בזור׳ עוסק שאני  שהי* ממצרי׳ בצאחי לכס חציו ל׳'

 אלהייי העבלון אלהי׳ נהוציאך החור׳׳כמ״ש לקיל מצרי:־ יציאח עיקר
 התור' לקנל מכה סי׳ לא נגאל הי׳ לא שם הי׳ אילו לי ולא לי הזה ההר על

* לכם וחציו צל חציו לקים יפול הו׳ ולא

ס ת לממי ת י מ א ) ה  זנראי* מעצרי׳י ל הוציאנו יל בחוזק אלין מ
 הוא עמל זאת לזעח ואח״בה פסיק ל ני עמוקות גלה בנ לאי׳

 א׳ מין שאל בזוהר לאי׳ לאחריתם אכינה אל הוקד:י אל אנא על נעייי
̂* גלול שט בבית כ׳ הא שלישי מקלש לכה שיהי׳ אן!!נרי׳ אחס 0לר״  יה
 לחלמילע וחי׳ כלוה שאיןאסריו משמע אחיון א״כ הראש־ז אחרון־טן בית

 לם ׳ אהי ואני כמ״ש שמי׳ גילי יהי׳ שלישי מקל: אבל אלה כילי אח^ון
מו למרא יאי סביב אש חומת  לכ׳בזאחיבא החור* המתי׳«ן לסחית י
 צ5ביכמ״קןיב ויכנס המתי׳ א^איסי׳חחיח קייס לפולה אהרן וכי •אהרן

: בעבולחו וישמש אהרן
 י שיה למיכח אהץ יבא בזאע הפסיק הוא זאת ללפת ואמשנה
 פסיק ניכח ־ הוא^כעיני עמל כיהמ״ק עול ויהי׳ המתי׳ /תחיית

אבא 7ע אמד לכן נלוס אמדו שאץ למשמע האחדת גיס ׳ יהי גלול



דרושגנד
 ילפחי עכזיו בינס6 ל6 מין יהי׳ שליפי סמפלש להיינו ל6 מרןלשי ל6

 סייילהיי^ ימי כל שאומר כששומע חס שאלת וז:ו אחרון של פי׳ אתדסס
 מז^ח למלין היאר ואת מה אומר שלישי ביהמ״ק פול שיהי' המשימ צימוח
 כי אליו ואמרח וכנ״ל האחרון יהי׳ גלול כ׳ הא כנ״ל שלישי גנין שיהי'
 eל ליפרוק מקנ״ה חכמה שהשכיל בדהר סאי׳ ע״ל סענין וגו׳ יל נחתק

 לס ליפרוק לס הנשיס שהקנ״ה יפורש אמת ספמי׳ '7 וליש גליות ב׳יל
 היל ככל וכיח א׳ כאצבע לקו אוזו״לבמצרי׳ שיאהא ע׳שוהנהישק

 ל הוציא יל בחוזק ר נאמר למה ןא״כ היל אח ישראל וירא כמ״ש
 ס׳ אוחם שיפרק רמו שביל אצכעוש ג״ס מרמו שהכ׳ י״ל רק ‘ממצרי
 אמר ושפיר סמשיע לימות רמז יש א*נ כנ׳ל גלמש7ומ* ממצרי׳ פפמי^

״ זס פסוק לו
ה  לפני מגומי נעיצמ שהוא מי פי ומרור מצה נגל הס ופחל יראה חנ

 נגי לכלוס עפצמו קשוב ואין הגאוס מן משולל הוא מלאי המלך
 פולס שאינו מצה ווהו י״ש גלולתו יגל חייו ומס היא מה המלכות גלולת
 מפשי שיהזא פחל של סמלדגה כ:ג: ומרור עניו גי' ע״ה ומצה כחמן
חופן ואינו פנמי כשאלם מפני פסיר מצס וחיגוס המר המות מיום

יגיעות ומעול היצה״ר מעמל ופתול חורין p הוא עוה״ו למלאוחןסאמת _11^ .
ז“עוה

ה הנ  וסו מצרי' את ננגפו ישראל בני כתי על שפתת על הוא פסח ן
 אך אמרתי פנוקם נשמו צויס הכדזי הנביא פמ״ש ‘גנן^מצרי שראו ססחל
 עונפ לק אחדי בראותיעונש מתפקכי׳ שאינת אנשי׳ שיש רק מוסד חקחו
 חיי פמררו עצמו] עונש שהוא מרור אמל* בא לכן עליו בא שהי* עצמו

 מצס אבל הש״י לעמל/ שיוכרו הפחל על ומרור אתת צריך לכך אמחינו
 מלו עציס׳ שנגלה על במצה וו״ש המלך לפני שעומל כמו הירא׳ על הוא
 מ חקה ביל ל׳ ויוציאנו מלה׳ לרשו ור\צ גלולה היראי זכו כקי״ה מ״מ

 גלול תיבח ספינה גילוי וו גלול ובמורא אחדי מעונש הפחל והו הלבר
 לפני כאילעעומלי׳ מורא להת שהי׳ לומר מכל לבל ובמורא רק ממסרן

 <׳7הם\נומ וממילא ממש שכינה צילוי להוריי גלול כ' לכך גילוי כלא המלך
• הרופמו' יראת צמלדגת ובאו המלך לפני

ה הג רi ו ק  והי סתור' קכלת בעבור סכל הי׳ הנסי׳ וכל ‘מצרי יציאת ע
 סהל נגל ישראל ויסן וכ*כ ואהב׳ אחלו׳ בישראל להיות צריך

 הל שנקרא היצה״ר נגל חגנורח להם והי״ 'באחלות שס ישראל שסמ
 שכ״ו^ הגאוס משוללי להיות צייני׳ וא׳יפ כהר ’לצליקי יאעמןלצהראו׳

 ‘א בנושא ססכיס שני הס ני אחלו' להיות א״א נגאוה אמזיה שהס
 5 מאול נכנעו בכורו׳ מכות ובפרת מיוחמצרי* וכראות׳ ונשעמלמצד׳

״ יופר נכנעו לפסח עצמן ליטול צריכין שהיו וגס *
 ולא במלדגתמ^ה שיכנסו להיינו נעצהלגלהפסחע״שסה וז*ש

 שיהי׳־ מה שוס על רק רע״ה משה יג׳ סלר היה לוס ממש מ״ס
 אכילת טצלגכנעוע״י (אמר נכנעי' שיהיו עמלריגימ״ה שוסמלריגה

 להם והיה מצרי' את בנגפו ישראל בני בחי על שפסח רואי' היו פספ.כי
:אחרי׳ מעונש סחל

ה צ  מ״ה(אמל מבמיי למלריג׳ ויבאו נכנעי׳ יותר שיהיו מס שנם על מ
 בצקת הספיק שלא על ואמר מפסח יותר מצה המלריל הוא מה

ה :להסמין אבוחינו של  שהי( במצרי.׳ הבחל בכור נחלצנו ישראל מ
 כמ״שכמפרשי' ממצרי׳ יוסיצאתס על הכיעבול בקושי וצוקה בצרה

 בסכנע״ הכל הי א״כ אחל כיוס לחירות מעבלות מבלי' מביח ה׳ הוציאך
 סמן נקרא שהוא לב גבהות ליד לבא חירות פמי' סעה להס הי׳ ולא

 ניניה׳ אין גאוס שבעלי סימן והוא סלקי׳ נעשה כשעול׳ הוא נחמן
ק גחחבריח  גס שאץ מלסעל׳ סלק אין »״ש • ‘סייקי וןהו לבבו׳ פרול י

ס יש לחנילז מעת פירול מראה אלם אם להיינו מלמס׳ סלקי׳ סרנה  נ
 צרס שהי' מה היעו אבותינו של נצקה לספיק שלא וז״ש פירוד׳ הרבה
 לילי לבא צהממון עס״ו תאוות בהם שיהי׳ תירו׳ לכלל באו לא וצוקה
 ליד בא שטנ' בגילו ואו וגאלם ממסקנ״ה עליה' סגילה על גאוה

 כי וגא(המ״סגרסלהסואת7טלאחמןלאבא(לי וז״ש ידאהגלולי•
^ גורשוממצרי־ ; והבן נכנעי' הין ל

 סלא ואמר כנ״ל מ״ס למלריג׳ לבא מה שום על ג״כ אוכלין שאגו מדוד
 יש ר האמת אבל פסלו נאכיל׳ יצאו כבר איכ פחז נחי' והו

 כלי מרור לאכול צריך pS עצמו בעונש רק אחרי׳ מעונש מחפחל שאינו
(אנחנו תייאגותימוכנ״צ אס שמרד שהוא עקבצמעונשעצעופמל

יסף לפסח
 זפחל יראה למלדגת יגוא< היאך במצרי׳ שהי' מה ראו שלא הבאים י1מר
pS ר בכל אמר  אבותינו את לא ט עצמו אח לראו׳ אלם חייב ולור ד

 יראה לבקי׳ אותנו הביא למען מ׳ ממהם גאל אותנו אף אלא כו׳ נל5נ
ע שהוא מי אלא לס זוכה שאין ארןכנען קרא שא׳י יפמל מ  לקב״ם לפני נ

• עס״ו האות ומשבר
א צ  רות ושפל ענוה ליד האלם אס מביאץ מלריגוח ׳3 כאלו מזה היו

 מלריגס ויראה כאיווב עצמו שישפיל מרמז אזוב אנולח וגם
 ובום ק אינו ופחל המלך לפני סעומל כמי לומה שהירא׳ מפתל גמלה
 וזס אחת מלריג׳ סןה לבלו א' כל שיאכל סבד רבנן והלל רנק סליגי

שניהם ומרור מצה כורך גלול עדו שה̂י הילל אכל אחרת מלריג'
 והוא ענוה עיקר שהוא יראה למיריגת פתל נימלשיבאמילממלריגס

• הדממת יראת עיקר
 מ*ס עצמו כפני א׳1כ שאוכל לררנן אלגא דהיינו יולע מי אחל ^ וז*

ע אגי אחל ואמר  אוכל מצה ולכן וכארן שבשמים אלוהינו א' יני
 לפני עומל כאילו שילמסכעיניו מרמזעלעכוהגמל* כפ^עפזס
ן וכארן כשמי׳ שסא ממהקנ״ס ^י  S מדריגה אחר מלדגם להיות ו

ם  אני שניי׳ (אמר מ״ת כאחי שניים שמר לסיצל אלכא יולע מי שני
ת לותות שני יזלע ד  אחל אחלות וצריך השורה לקבל ן שצר הנ

 כורך pb ניחל אלו לכחי' לכא א׳ כל צריך pל גלול מענימת גא וזהו
• ביחל שניהם .

 מ״מ ומרור מצה פסח מיניי ג׳ על ס יולעבאליחןט מי שלשה
 פסת י״ה הנורא עגולת לידעס אבות סם אבות שלשה אמר

 עצמו מעונש מפמל להיות מדור כנ״ל אסרי׳ עיגש בראות מפסל להיות
 לכל אבות וכם הדממת היראה סיא ומצה אבותינו סיי שמרח כמו

i כנ״ל טובות מדת
הפטח או קו או  על מצה סת פה שנקרא פס.פתורה מרמזעל נ

סאליגיהלברי׳ ׳ ועונש שכר על מרור סלקין בה שאין פאסדה
 מציאות פרכס אברהם אבות ג׳ כנגל והוא נהם להאמין האלם צריך
 ״ אוהלי׳וכנ״ל ימב הסור׳שנא' פרס׳ יעקב ועונש שכר פרסם יצחק האל
 כי אנוח שלשה וחי׳ מצות ג באו מס על מלע מי שלשה יאמר או

!ז״ל האריו ב״כ כמפורש לאכא מוחק הס ממצות
ע כ  לאמא מוחין נגל וחי'שהם יץ כוסות ארגעה הם יולע עי אי

J אמהות ארכע ונהו
כלעת פעמי׳ פני המסים שיהי'פחית שניטיבולקרמו ותה

הקבור' p העלי׳ לצורך ירילס היא שהטבילה הרמנ״סוכפס
׳ ד לעוה״ב עליה ירילהצצו^ פעמיי נ׳ יהי

 בחי׳ שהוא ממצרי׳ יצאו כשישראל הוא מציה ונקרא מצה נקרא תר,
מרל(|מאוהית or כהשפ הוא חמן כי מצה לבסי׳ ונכנסו חמן

 מרמז וה׳ח חטא מאוחיח שזוא ח׳ לאות נ״ש נא׳ית י״ה שלוא מ״ן
שול שכ ואינו לס״א מליטה לדול בפער יוצא כשאלס  חמו מצה אבל מ

 מי על שמימות מצ״ה של לה׳ משפיעי־ ב״ש נאת י״ה שהם f מ שאותיות
 נכנעו נמצא מלמעלה קטן נפסח ונכנס שכ1 מלמטה סגלול נפחה סיצא

 בשלימווך* שאינה פרושה נקראת הוא אכצעליין כנ״ל כבתי'מצה ישראל
 והאיר כגלול שם ככח נסיס הי׳ שאו פסח של ליל על ה״ו עם להחמנרה

 שם שלימות שהוא סצוה פסח בליל נקרא p5 נגלולתו כ״ס הף' של הוי
• והנן נ״ה הוי׳

ד כו  ליא שכע׳פ ותור׳ שב״ל תור׳ אשיות ב' אמחו״ל נאויסוח סנז
 רפדני והבהירות המחוקס המאוששת הלכות אלו נאשישות

 אפ#״י אני אהבה סולת ט כחפיחי׳ וטעמן שדיו הגלות אלו נספוטס
האלם יחלה שלא פל תני לו אני אהובה הגלות משיפבול תולה שאני
 לשעבר יצסק תעטגי♦ צאטל מבקש שחלה טון שמוצא מה אוכל
 כאולם פתוח צנם שהיי במם סמרה השורה והיסה מצויס פרוטה היתה

 סתור׳ ואץ מצי׳ הפחטה שאץ עכשיו הלכה לבר לשמוע מבקשי׳ הת
 אגלות לברי אלא לשמוע מבקשין אין מהגלות שוזוצים וביותר סדרה
 שמושטןסשפע המשכה לשון הוא הגלות להנס ונראה ע׳'כ ונחמות גרמת

מצויה שתוכחה מקים וכל ותוכחה מוסר הס שרגלוס למטה מלמעלה
 שסמלמסמחגריןזע״ואזצפ־הלרגל(י סללו בעתים בכיס מצויס ברכס
 אומר הקי״ס ואו ישראל כץ ואהבה שלום שיהי׳ הגמל עיקר לכך משיח

 יקור ו־ו לו הנס אפרים עצבי׳ חמר כמ״ש בסס לפגוע רשות להשמן אץ
י העולם קיום ויט׳ ד' שלקה ע׳ הוא סאמת ועל יצחק הוא הלן על לנ

יעקג



דרוש גנזי
 ינל ועמ שלום יש חסלים גמילות יש ם6ש רה׳36 >5הו ישלום ועל 3יענן

 שנעקלעל יצחק הוא העגולה ועל אוהלי׳ משג יעקב הוא ®תורה
C והם אגרה׳ הוא חסלו* גמילות ועל המזגח

 שמעות ויכול ייתי לכפין כל שאומרי* ‘מסלי גמילות הוא פסח רגצים ג׳
 כגשי* צ׳״ח רכה7נןרנגות שקרכו העגולה הוא סוסת התור* נתינות הוא
ע׳ סכותה נסע ויעקב שנא׳ יעקב גי׳ ס״הקפ״ב אליה וי״ל פריס ו

ס נקרא לכך יצחק נגל שהוא בגבורה נתנה שהתור׳ נגל ושב:עות  ג׳ ג״י׳
^י׳  מעעילץ הרגלי* כך קק עולם שקרא גוף ה את מעעילי׳ שהס ר

ו■ וקיומו העולם
הו  שכל הילוע והכלל ראשון רגל שהוא כפסח השירי׳ שיר שאומד׳ וז

 מרמז גמצ׳הוא שיר ל^השי״ןשל ראשון ראשינ׳ונאות ה3כח* נכ!צ הספר
 טו״ל ית׳ מראה לפני עצמם. את מקעני׳ שהיו אנוח ג׳ על כג׳לאשיס

 עליה* עומל שהעול׳ עמולי׳ ג׳ הס שגשי״ן rווי ולג׳ שיאותיו׳ קמנה
 h והס גלול׳ כראשי'ג״צ של כ׳ וזהו ושלו* ואמת לין וג״ח ועמל׳ חורה

 פחוגו צפץ ולוח סתומי* שהם העול׳ דחוי ג* על ערמו וגם עמולי׳
ח ינרא אלהי עצמו שיעשה מי אימר והקלה  הוא כראשי׳ ומלת ץ1צפ ח
 מכלי ונחמל תאי שהוא השירי׳ פיר על מרמז הוא תא״ב שי״ר אותיו׳
עלמא ואשתצס מקלשא כי לכנה סשעתא אמר ושלמה ׳‘שצמע השירי׳

 שיל שלמה פתס זכאין הי סלהו וישראל עלאס תתאיןנגמנאלעצמא
 לילי' סלשו לשלמא למצכא לשלעה אשר ושתאין לעילאין השירי' להק:*ה

 ועל אומרי׳ לכך לישראל הכפית שהקלה לתשוג* מרמז ל;״ל ולב
 ואמר ׳׳כראשית ״שיר אוחיוי ראשי הס מראש הכסחסני מראש התשול

 ולמיהי׳צח׳' 3ישראלשינאמשיחנ״ כלב האמיג׳ להגליל שירבל׳זנר
 השירי״* pS *צרות הראשונו׳:שהמ|אחריה׳ גאולות כמו לא הגאול״ אחר
 הרה* .חזרה ואח״כ פופקית ואמ״כ ויללה שהרה אשה כמו נקיבה *i כ היו

 •fהדקוציל שרומז־על אמריה יהי׳׳צרה שלא כל׳זכר שיר לעתיל וילל׳אבל
 על• ומופת אות הכל ממצרי׳ כיציאת׳ לישראל שנעשו הפוכו׳ והנה״כל

על• רומז להם שירל והמן אחדג׳ כגאול׳ הקלה שיעשה הנסי׳
 י״ם וקריעת כשלה גלוסקאל שילקפו כארץ כר פסח יהי שנאמר מה

 והשלןירדצרמנז ריךננעלים7שנאמרםכ«צשנעהגתלי׳וה למה רומז
. * לתלשלתתי׳ילעתמ

ה חג  1רכיג משה1אתרול נגאלין אתם הוה כחולש לישראל משה כשאמר ו
 אותת ועינוי ועכלום לאכרסם הקלה אמר והלא נגאצין אנו איך

 אינן כגאולתכ מפץ והוא הואיל ליה אמר רלו אלא אינו ועליין שנה ס׳
 זופק לוד קול כך וחשכונו׳ קצים הס ההרי' על מל:נ אלא כחשבון מכיס
 נגאלין אחס הזש כחולש לישראל שאומר נשעה המשיח מלך נא זה הנס

 כעי עשעילנו שהוא הקלה נשיע ככר והלא נגאלין אנו היאך לו אומרי׳
 חשוכי ב׳ סשיכן והוא אומו׳ קצת תחת אלא משועילי׳ היו ולא אומו׳
 ועול :שה גלו כולן כאלו אחת אומה־ תחש גללה מישראל א׳ שאס אתל

 או א׳ ילו תחת אומה מכל ויהי׳ העול׳ ככל מושל יהי׳ הזאת שהמלכו׳
 (כראשונה • עציה׳ המשילו האומה כל כאלו והרי ישראל על וימשילו שנים

 ולא אואו*. ז׳ נכסי* עישור ניפלת והיו כנת שהיו נקינה כלשון הי'שירה
 כגלוי ישראל ואערו הצל: וירשו אייו כנכסי כנן יהיו צעתיל אבל יוסר
 הקכ׳ה לפני כ׳י אמרה נפרמי לא סלי כרעי הכרמי* את מפרס שמוני

 ס״ל3 י״פ ימים ב׳ משמרח הריני בא״י כתיקונו אי יוס סמרחי שלא על
ר א׳ על רק סכר מקכצת ואיני שטס׳ על סכר שאקבל הייתי סבורה  V עי

ח א ר  לסוף אמר להנה כרמים י״ס נקרא למה ועול למס פעם ליתן וג
לנזפרי״ הכרס את נחן המון ל 1*33 לשלמה הי״ כרם סשיד' פיר

 סלמהומאפי׳לנופריי האלףלך לפני שצי כרמי כסף אלף כפריו יבא איש
 נגעל הקב״ס הוא לשלמה כ״י זו פי׳כרם לרש״י לפרש ויש :פרת את

 צנופרי״הס הכרם את גחן :רב והמון עם רלע שהוא ירושלי׳ הזא המון
 מה כל כפריו ינא איש • אלום מון מלי ל3כ מלרו׳ *7 קשים וט״7א

 שלי כרמי :כיתם לחזך ומביאין וארגונית מסים מהם לגנות שיוכלו
 והם לנני עלשין ש^תס מה רואה אני סקכ״ה אמר ק7ה לתם לפני

 ומאתי* מאסם שגנינו כסף b נחזור אנסט סלפה לך האלף אומד׳
 מסד״ הנקרא לת״ס להחזיר משלנו הרגה אנחנו מוסיפי׳ למפריס

תא• גפודקר
ה הנ מ7 שמות זוהר5 לאי׳ לת׳ס אמר ו  ממיח* מצכא יחגלי מ ע״א '

 מעה במלרש כמ״ש ואתכסי יתנלי פעמי׳ כמס7 לגליל ארעא3
ק מסרלהרומגנעהצגכעה מדצצנימהצניעלצג ק ע ה ל ק ה ר נ

מב יוסף לפסח
 את לכרך כלי למה כ״כ זה 7ליהמ״ מכהמ״לזה זז לכהכ״נ מבה״כזז

 7עומ זה הנה כיניהס 7עומ וככולי ק״ש וקורין שנכנסין בשעה ישראל
 מן ומציץ החלונות מן משגיח כיהכ״נוכיהמ״ל כותלי אחר כתלינו אסר

 צכי ומה וישמרך ׳7 יכררך ואומר כהניס של אצנעוסיהם מבין הסרט*
 רע״ם משה הוא הראשון גואל כך ונראה וחוזר ונכסה ומרח גראה
 ואהרן משה אח ויפגעו כמ״ש נראה ואח שי'7ח שלשה ונכסה נראה
 מ״ם נכסה וכמה ונכסה וחוזר נג!ה האחרון גואל כך לעתים משמע

 הס״ל חתם ושרשי ‘קיטפיסמלוחי ישראל ימים ואותם וכוי שנא׳ תם
 ר37למ מוליכן הוא ולהיכן לחמס רתמים ושורש שיח עלי מלוח הקופפי׳

 יחי׳ חי' הוא שלימה הגאולה על וממתין אמריו והולך מאמין שהוא וכל
 וגסוף הורגי/אוחו כם כפוף העולם לאומות והולך לו מאמין שאץ וכל

 ״ל5ה וארן בר פסח יהי׳ דזהו ואפשר מן להם 7ומזד להם נגלה יום מ״ה
 לעאן7כלאינון לי׳ יחכנשון גליל7 מימגליבארעא הזוהר וז״ש

 יחחקףחילא ̂ רג כי7 עוקי וכזכות כעלמא זעירץ כאודיתא(אילזן
 כתוקפא ינזכין7 רג לכי ינוקי הא אינק לא׳ישתכחון לאחמרא״(אי

 סכימזן הא7 כגלזתא לישראל עמהון שטנחא שריא אלין לכסן לאמהון
 סעיסקי׳ לסלמדם גלול מוסר ומזה זימנא כהאי לישסכחין אינון זעירין

 שיהיו חורה י7צוט שיחזיקו עם לעשירי וגס רמי׳ כלי שיהי״ ׳7 כמלאכת
 כסף כל שיחזירו האומות יאמרו לכך מלןהמשיס של חילי׳ פתחקפי׳

 כי ואתננה סחרה יהי׳ ׳7 לפני ליוככי׳ כי שנא׳ לס״ח להתח קילס שגזל(
 לעתיל ׳7 כוס יקראו שצליקי׳ ׳7 לפט המפנקראי׳ צי׳ לאתכנשץ הח״ח
 גלזפא ככתרא ליחעסר המשיח מלך ימכ״ש צלקיצז ׳7 ששם יקראו המ׳יש

 מקמץ למיטל ימא ית ישראל כדעכרו ליחעפרקכ״ה עשרה נההוא
 ;ומהמצראי כהאיפפרהאעסדלמלכאעשיחא רתתכי מפרעזומכל

 ושאר ואלוה אשור לינץ מי ככל אתלני־ לישראל סנץ פני כל לעכד
 האלףלך7ועו עאכ״ו ממלנהין לן ונטלן וקטלון־לון עמקלמעיקיןצץ

 צל ישראל ש7קו וכ׳ וחומש׳ pp לישן צדך הקלש מן הנהנה כליו שלמה
 להוסיף שצייך חומש הוא ומאתים קרן יוא אלף• א״כ ̂אשמו תbאו כל

 ככל א״כ זוז אלף הם כרסח למאה רג״ע נשס אכרהס־ זרע בס׳ כ׳ ועול
 כגמרא רק מ״ו סי׳ כטאיח ככיי עיי׳ ך' חסי וכשכש כרכות ק׳ יש יום

 שלמה|שמשליטין לך האלף וז״א ומגד נאספרקי להו ממלי אויא רב איסא
כ נרטח ך׳ חסר כשכת רק זוז אלף והס ק׳יכרטת מס כל3  נחסר א׳

 פריו את לנומרי־ ומאחים וזסו כנ״ל נפירוח למלאות צריך רק זוז מאתים
 הקב״ס למה א׳ כלרך הי׳׳ לשמוני,וה״פ׳כרם הפסוק לפרש ול״נ ע׳*כ
 א* לסוכות וב׳ לשכועות וא׳ וז׳ א׳ לפסח סונייכ' ימים ה״ לישראל נתן
 הי״ס כששומד׳ כרם יקראי׳ ישראל ואז־ שככרס נסיעוס ם* והס וח׳

 וכשישראל הכלים אח שכורמ׳ק׳עליו חוט כלאית׳ חכור לשין הואי וכרם
 של טלוס שהם מועלי הס אלה שאמר כקכ״ה לכיקות להם יש י״ס שומרי׳
 י״טהוא״מזס שכל אושפיז^ שנקראי׳ פעמי׳ כמה כזוהר כלאי׳ הקב״יה

 של כרם מוכי׳ ימים ה׳ נקראי׳, כאי׳ א״כ המלית כל כו ונכללין פרטיות
 נקרא1ימי׳׳מאפק(הוא;ג״כ ה׳ עול עליהם נחיסף כחז״ל אכל נסיעות ה׳

:כרסא״כנחו״לגקראי׳כרמי׳שני׳

ימי* ה* כפ׳ כרמי׳ כ׳ שהם הכרמיי את נוסרה שעוני ישראל ר.«עו
 לכס וחציו ׳7ל חציו שכייט כגמרא אי׳ רק ה׳׳נטיעות פעמי׳ ב׳

 אוכלין לכס ®שני וחציו מצות 7ע זחפלה קיש יקורין לכהכ״ג שנכנסין
 היש שכר אחן ואני נפשינ׳ כלשן חחענגו הקכ״הו ואמר ימתענגין ושוחין

 רןנ7 משוס ושמי׳ אכילה חעמ׳ על שכר שקכלז מה והנה ה 1 מ מתוק חין
 כקלושה אוכלין היו א״כ כסחז<ל וחגיגה שמחה שלמי הי׳ כי״ט אכילת

 שכר קכלו כ א כזם נזלככי׳ שהיו עבולה אכילה הי* לפך יתירה אזהרה3
 א״פ לחו״ל כשכאו.נגלוח אכל לכס חציו על וגם 4צ חציו מל שניה׳ על
 וכטהרם כקלושה אוכלין ואינם כמיס טמא לחעה יאכלו ככה נאמר ע*ז

לכס חציו על שכר מקבלי׳ אינו א״כ טומאוה ושאר מחים טמאי סהכל
פעמי* סני לשמור שצריכים הכרעים את נזסךה שמוני ישראל אמרו וא״כ

 לכם ומצת 7ל חניו על ‘סניה על קכר כאקכל אני וסכזרה ימים ס׳
 לא לכס מצת להיינו לי השייך י״ט כחי' להייע שצי כרמי אכל ימי׳ שני3פ •

 להיינו א׳ יום על רק פכר מקכל איני לצך כנ״ל זכטהרה כקלושה (סרתי
 5 והכן וכנ׳יל אסל יום רק והס ימי׳ משט ללי חציו

̂  כרס לו, הי' הקכ״ה הוא לשלמה היה כרס נ' פסוק נכאר והשתא
t* ס ימים ם והקב הגיל כפרש״י ירושצי' הוא סמק ככעל מני

אמר



דרושגמי
הקכ״ה פנק זהיינו מרי׳ לג הכרס אנז <חן י7מע5 הס אלה אמר

 בקלוש׳ יכפישיאצאוכלין מצותיו שומרי שהס־הטסד׳ לישראל המלעלי׳
 והס לממה ומורילין למעל׳ השפפה גלרמין בה״מז ומכרנין ונמלר'
 ומאוס ועשירו׳ אחילות מנין יש אבי״ע בלע והנה ככף אלף ננ|דאי^
 כמות אשחכח לא 6ל.עיל לכיכתא קס״א ויצא מוהר ואי׳ ̂ ןאלפי׳
 צאו לעילא וירכתא לרגלי אושך ל ויברך ללק יעקב ואמר מאלף
 אלף ן1מס אלף מאמרין אלף מענין וזינא רנא מכל מאלף ססלס איהו

 : הקב״ססכרוכוקמכרכחאללעילא טחן י״ע לע״יסענוג פ״שזז׳ש
 לעה״ה שהקין י״ע עונג מצות של הפיח' לזהו יבא:פריו איש מלו

ה אמר בצלוח אבל כסף: אלף הוא בעה׳ז אוכלין והפיח׳  כרמי הקי׳
 אני פזה לפני הוא לל חציו שהוא הקנ״ה של הכרס להיינו לפני שלי

 אזמרי׳י ומעתה נירושלי׳ שהי* כמו גקלוש' אינו לכם חציו אבל מקבל
 נשאל רק למעלו לן נשאר ללעילא ברכה להייגו שלמה לך האלף ישראל

 י פריו אח לנומחס ומאסים וזהו ממאות ברכל י״ש עונג ממצות לנו
 ולא כסף אלף לאחיך נחתי הנה לשרה אנימלן שאמר ג״כ מתורן ולזה

 אלף, מין פל והיי לצעילא מברכה היו שהם רק בהמו׳ רק למעלס ל
»כיכוב זאת וכג״צוכק

 לבי״ע בכתביי לאיי הר״ה לכס י״ס נקרא למה מפס לימן יף<מד או
̂ין שני והם מנדה קזדן  הרי לאיי ללה תחתוני׳ פיא

 ומצעו האמצעי קו שהוא לאבא ימול שמרס 7ג:ג והחמישי ארבע
 חג נקיא י׳יס ועול כנגלם יוצא וא׳ שתים כלגל אחים שהוא בכרם כה״ג

̂ןלי׳ עצ שרומז  כמה מי״ע במ״ח ועיי* י״ש בכל שמאירי׳ וגכורות ק
 הויוע ה' הס לה ולג׳ הויוח •׳ הס קסליס ה׳ והנס בי״ש בל/ג ענייל

* והבן כר׳יס גי׳ הס ר״פ בגי׳ יות ה ועשר

ש ר מד כפס כרלי א*ר מאז לסאן צפון הס״יל משה ישיר אז ב
 בעולמך נולעת ולא אך כס נתיישבה לא אתה שמעול׳ אע״פ

ער ̂ שירה פאפררבנין 7פ  בראת שלא על באמת ישראל אמרו כך ו
 שנאמל עימל כביכול אלא הוא אחר אייתו ומשניאת אמה היית עולמך

 גמישבה כאז לפניך שירה ואמרנו בים משעמלת אבל אלן ויחולל עמל
 לבאר והנס • ע״כ ישיר באז מאז כסאך ון55הוי וכסאן מלכותך
 שמרמז רחמי׳ הוא שאלף מא שאז הר13 כ׳ לסנה נראה הלזה המלרש

פ דין כלי שהוא לז׳ ומנהיר כ״ו גי׳ יו״י נו שיש ביה סוי״ה ע״ש  כס'
 ונעשו בפול׳ רחמים הוא אד לץ׳ מנהיר האלף ואס לס מלאה לס׳ שיג

 הצאאיץ דפינה עמילה לקב״ה מתואד והנה 5 לישראל ויפועות גסיס
 ביחל ויועציו שריו פס עימל כ״ו כשמלך והפגין למעל׳ ויפיב׳ ממילה

 עומליימימינו ושריו כעאו על יושב פשהמלך אבל המלך הוא מי ניכר לא
 כשיצא רמז וזסו ו6כס על יושב שהוא העלך הוא עי ניכר א״נ ומשמאלו

 מלאך צל ניל שאק נסאו על יופצ שסקב״ה ניכר כרחמי׳ סלין
 מלך לרך והנה לרקיע כמלמסא לארעא שפלכוחא ברחמי׳ לשפוט

 מקערגיי כמלך ענלי כל אד רעה ועושה כצנלו מא1ח א' אם ולה נשר
 מ«7 אזי בעלן צהמלין רוצה א׳ ואס המלך כנול מחמת החותא על

 זס באיפן בעלו שמלן לא אס סמלך לכבול חושש אינו הוא כי ננפשו
 המקטדגי׳ שאמרו כמו המלך צנגל רעה שעשה הלבר ששקר פאנשר

 אחל שיס יוכל לא א״כ רעה' שעפה צולע שכגר לשמיא נמלכית׳ אבל
 סעיה לול וז״ש :ליחס ובילו צמפפש יוסל ככהקב׳יה רק עליו להמלין
 מחמת לרמס בילם פאק שלמעלה ל ב׳׳ ע״י וצא יצא משפעי מלפניך

 שהקלה ראיה א הו שהרחטי׳ רחמים כסא וזהו :סקלה ממ*ה נבול
ס כסא נקרא לכך לקכ״ה ככסא והס בעצמן פיפמ  המאיר ף שמאל א׳ ל

: ביס שסי׳ כמו סירס אומד׳ רמעי׳ כשנעשה ואז כנ״לנעשהירסנני' נז׳

̂ר בשלח במלרש אי׳ והנה  שנאמר ל' אלא אז אין משה אזייש
 שהוא לאלם אלא אינו בשסון מלס והנה לרכך^ לכעס אוחלך

 באהכה עציו מקבל כצל שיהי' איך יהיי שלס שלו בטחון אן שיריים נעצמו
 באסלך ואני כלש שירה נתיב בעסון וגבי שיריים במצל שהוא מחמת
'לה׳ אשירה וגו׳ נטתתי 'bאהולט ומשירי זאתי ונע צל בטח בו ועול ׳

• שיריים סירסשנעשה לשון וזהו
 ווהו פירה אומלם הס בז' אלף כפנהיר דהיינו אז אין המ^רש וז״ש

נתיישבה צא אסה שמעול׳ פ אע המלרפ כוונת וזהו ננ״ל בשתון

יזסף לפסח
 נולע אז בזייין אל״ף כשכהיל לסיינז באז אלא וס׳ נולעת ולא כסאך

 ע״י המלך שניכר כשאך שנתיישבה וזהו לרחם שכילו בעצמו סזפס שקב״ש
 והוא מאז כסאך נכק וזהו לעול׳ שיוצא לרחמיי משל והוא בכסא ישיבתו

: זאת ומבן יחמי׳ כסא והוא לז׳ לאל״ף נהיח ,
 פסע כ;גל אכרהס אבות ג׳ הם רגליי יג׳ לעיל כתבתי כבר והנר.

 ורגל המרכבה י־גלי ג' וסם סוכות נגל דעקי שבועות נגל ויצחק
 תשלומי עצרת לזמיני משוס והיינו עצרת שמיני צחי׳ שהוא לול הוא ל

 שנחסר מה חשצומין היו לול סל שנותיו ומצינו כמסחז*צ הוא לראשון
 משנות שני׳ ל״ז ליוסף שנסםי ומס שנים ל״ג יצחק אביו משנות ליעקב
 ל׳ והנה :עצרת בבתי׳ לול נרמז לכך כלאי' שנים ע׳ והס אביו יעקב.
;והבן ח' הייני מא״ז נכיןכסאך וזהו י סמונס הם אנות ול׳ המרכב׳ רגלי

 עלשלשהלבחי להנהאקז״ל המלרשה^ל לפרש אחר באוק
הי* ל׳1העב הנה ג״ת ועל העבול׳ ועל החור' על עומל העולם

 והיי העולם כל עם ססל שעשה אצרהס סי׳ זלת קרבנות שהקריבו נזמן
 השלישי והרגל רגלי׳ שני ^צא לו שאין מפני וממדותס מתמוסס העול׳

ג׳ על העול' אזנתיישב סתור׳י שקבלו על נחנה לא ועציין חור׳ הוא
ר רגלי׳

 וחילו רתיפד וכל לייהו לי הקציה אחגלי לשירה צעח נזוהר ואיותא
 וגכוראןוכצ כלאינוןנסין לון לעבל למלכיהון לינצמון בגין

ע וחל חנ עי לצא מה ואפשכל מ  וילעו עלעא נניאי שאר ואסתכלי מ
 בעין הוי לא מלין פיימו וכל וחי חל כל נפוס לקולשא ומחא עלאין מלין

 לבר >נןרא אסתים קכ״ה עביל מה תיאוכפא מסגיאות מתמן לנחלון
 שור מלבר אל ויצאו הה״י נמלכר לאפחכלא תאצין הוי ומיל במצביא

 משיגי׳ היו השירה אומרם בעת א״כ ע׳יש יכו׳ אפסכלוחא שול מאי
 הי׳ ביס שבהיוהס רגליי גי על בעול׳ ׳תיישי ואז מנביאי* מתל לחורה

 אחר מ״מ ממצרי׳ ביציאתם אמונה לסס שהי׳ שאף גלולה אמונה להם
 מהאמונה נפלו מיל אחריה* נוסע מצרי* והנה שראושרשלמצריישנא׳

 עצן פח מצלי' אח ישראל וירא כ׳ ביס רק ע׳ש נשלח בש׳ שנארפי וכמו
 כל על שי-ע הוא שסקב״ה והאמינו אז מצרי*.וראו של שר הוא היס שפת

 על יתרו לסי וכמ״ש ממצריי אותם הוציא אן;שכקניס והאמינו העולס
 לי הוציא כי נ' ק ובפס קריעתי״ס וצא שמע שמועה מס ש^רש״י מה
 הוציא שהקכ׳ה לסס מורס הי קי״ס נסשל p ממצרי׳ ישראל גני את

 יל חחת ש:ס רק מעצה של השרי' מן פר שלימת ואין־עליה* אותם
 אמרו לא ולמס וקשה .משה ישיר אז המלרש כוונת ומן בעצמו סקב״ה

 שלימה אמונה עליץ לסם היי שלא רק מצרי* יציאת של נס על צירה
 כאשר הכל פרעה אותם ששלחו אחר אם פ נעצמן יצאו צא זה שבשביל
 פנא׳חקורי שלימה באמוני להיות צריך שירה והעיקר לעיל צתנתי

̂ ׳73 ויאמינו כמ׳ש גלולה אפונה הי* גיס לק אמנה מראש

 השמי* ־כמיש וארן שמיי הוא הייננצסא מאז ן60כ נסן הה״ל וז״ש
 לא אחה שמעו:' אעפ״י וויש השגח:מור׳ השיגו וביס כיסאיוגו׳

 שאמרו עלי יתמוטטו ולא רגלי׳ ל לכסא ׳ שיהי לסייגו כס^ך נתיישבה
 של^ לוא בעולרך נויעת ולא ופויאומר ה:ור*כולהכנ״צ שירסוהסיגי

 האמינו ואז בים שאמיופ^־הלהיילי רגיילהעל ישראליאטונה‘ טלעו
 :ל הנס הוא א׳ז "ש1ו איחס כיצ-א נעצמו שהקל״ה מצרי׳ יציאת מל ג״כ
וכני :מש ישיר י״נ וט ״ז6 הוא פסת של י יוה של •ייס פסח של א׳ יוה

̂ והכן וכנ׳יל ס“קי ועל מצרי' יציאת על כפל גאה גא: כי וז״ש ישראל

הר  על רגרגא טמנא הוא לא יג•׳ ארייף אויר אמר י׳ א נשלח בזו
 חשיב ישראל על יחא לאסייר־כלי׳שלט מצראייצשעחא

 עי ואמר לקביה להלחיי שרא ^א מש: חמא ולי בילסני' תחוח ליכצונק
 פסיק קונם וגו׳ לרוחך נשפת נכתב M0 ולכאורה ע״ש ל* באילס למ:ה

 שית כך הוא העלן אבל ילו׳ כ״ול: «י אסיק לזוהר נאיט ולמה כמכה מי
 ום״ אויב אמר ואי • וזמרת עזי א' איכות י״כ של אסיקי' ה׳ הזאת בשירה

 מלחעי לעשות פימה שכוון בזוהר ואי' חליאעו וא׳ נבהלו ז1ופ̂* כמצה מו
 מטנא לקבל בסול רכב מאות שש זיקח יוסי ר׳ אמיי ישראל כנגל מלץ

 וכצרנב הגברי׳ לקבל בחוק לעם רגלי אלף מאזח כשש לצ לישראל
 פ' על כ׳ ורמ״ז וחכימו לרוישוי בעיתוי עציל יכלא הסף לקיל מצלר

ה שהנה כתור 3רצ מאוס אש גו שיש ע״ג שס ע״י בים גסים עשה הקב̂׳
רי״(



■ דרושעז'
ם ג•' !וחיות 1*0 מ פ ו סי׳ הי ממרק 0ש spij רון ג  רייו נז»ר1 י

®p סילות טי*נ «פלל פרעה א״נ ע׳ש יחול ני׳ »e כיי אויג »מר 
 ל'פ לתחלה פללקי׳ הי׳ מסס אלל ישראל שיעי ייל על להזגלר

 ואס״י זלטטס שלטי׳ לייי שרשי' שסם פלאץ של®׳ לי׳ל יה יוהי־ס מז
ח א;ו  וסילו פרעה יתנלר שלא פלי אויב אמר של חילות הי״ב ישראל נ:

^ אלו שילוח מי״ב תד׳ והיו נמוכה מי ל״פ לשבמא שרא ל  היוי׳׳ה מי
אונלהיו לסלקו ישראל ומסל מלס יחילואלון שהוא אס׳׳נאמיופ׳  ו
ל של הנס ולוה  מואב ואת אלוה את המימי שלטמלה של!רישורין י׳
 שיתטאה לי אוויף סמא׳ל סאנא לני׳א לזוהר נמ׳ש מלריס לפזדח שהיו

חיכ  שלו שר שממא׳ל אלום אלופי נ׳ לכך ני' ליי לסייס מקט-נק ן י
ח המצרי׳ אס וישראל שהכצימוטשה ואחרוה מ א או תס ע םיי ל םנ  ע
ר ליחשליה לעוות יור שאו חליאמו מ ל פשיק•׳ ה' ו  שוים נהה יש הנ׳

 ׳חלש על'פרעה שרומז ס”פ אותיות ל' דן שלא פם־וו של '0 יורו חילות
 פ לאי שנשלר הפ׳׳ס ווהו ישראל. אח לשעכל יהחח־ל למצרים סדיקה
 יפרשילו ריומוא לחם שחמו פסח מעשה לחוס הס׳ ונא לשנץי שנקרע

 ופי' ישראל לני מפני ויקוצו מ:ן קוין אותיות ו:וא קצ׳ו הגי■ ס יש והנר
 לחי מיהסיףש עעשה לעיניה'כקיצים למלרששהיולומיןיש*אל

 ינעסה ף“טפי ופ׳ מים ומי ן>”1טם פ״ו עם מי־ם י׳ החילות שנקרעו
ל גי׳ שהוא צ1הנל חסל הוא י עיו נל מי;״  השורש אותיות ל׳ עם ע׳

ך ני ויפ״(  יניקו שלא נלי מק׳׳ו יותר ישפה® שלא קמשי' אלהי' ק׳
ב !והע״יני׳ מקי׳ך אל:י'אחריה ל שהואחסלהגלול ע׳ פ  ע

•- ס1אלתי
חך הפ׳ רז״ש נעלפז כצפיר כמינו פרף־לשיניסס לא.נתכנו אשר ל י

 מרחם הנשמס כעובר ממצרי׳ נשמסו שישראל שסוא יזקשים מפח
 ורלון! חי מצרי׳ של השר הי׳ עזיין אבל ממצרי׳ יציאתם בעת והוא אשה
 ונמו מאחריה״ ומצרי׳ ושר מלפניהם ים כפ׳ח ישראל יבאו ישראל אש

 הפרחם כיונה בחגויההצע תנסי נאמר וע״ו לפ/ח רונה גלולה נציל
 ה שהחל על ישראל היו כך נחש ושם כסלע בחיר ולאה הנז מרליניח

 צהי( הג חיבותמ״הפסוקי׳ וה׳׳סשל.ס׳ נשברהפי׳ח או לה^:יס ק-ע
 ימי שיער כל נקראו צנר ־ פפח ונעשה הפח ולסויךינשבר צעזד להס
 נחע^ו יום ובכל פסח סל ז' יום 7ע נגמור לא לה:ס משוס פסח בשס

מנו לשבעה חלק חן במלדש ורש שירה סאמח על במלרינה למעלה
״ כנייל פשת מבחי יום לכל חלק שיש פסח ימי שנעח

ח שבת :]ךה2ב ח חהנז״ע ל ביחזקאל פס

ר מ א  אתה ה׳ אדני ואומר האלה העצמית התתיינה אלם ק אלי וי
 בגמרא לאי׳ גראהעפ׳יי הלברי׳ ולהיין ילעחע״כ

ק פ* רין7לס*:  רגליהם על עמלי יחזקאל שהחי׳ מחים א׳ זר אלי ר״ ל
^י׳ ומחי׳ כצלקו ממית ל׳ אמרו שידל עה ומתו שירה ואמ-ו ר  רבים ב

 משל נאעת אומר מלא ר׳ דעל שאול מוריל ומחי׳ ממית ״7 אימר יושע ר׳
 באמת אלא אמח אינו אספשל מחל אינו אמח אם נחמי' ר׳ א״ל הי׳

 מחו״קים ן והרמי סרמלס להנה פלוגתייהו לבאר ונראה ע״כ הוא משל
 כמנהג יחיו התחי׳ שאחר סוכרי׳ וסייעתו שהרמב׳ס מתים תחית במנין
 ימים שיאריכו רק וימיתו העולם בזה כשהיו ומומרס הזה העולם מבע

 סובדם וסייעחו והרמבין ימוס שנים מאה כן והנער ויאכליוישחו הרכה
 ימותו ו״א ישחו ולא יאכלו ולא והירח לשמש וכניף כאליהו פה ג שתלכך

 לעמופי ססארח עפרח שחחסלש אמר וללבנה הלבנה בקילוש פי׳ וז:ו
 כגוף יחחלש הצליקי״ סגוף הורה כמותם להתחלש עתילין הה שאם במן

 אמר יחזקאל שהחי׳ המתים רהו מאי נילקיס שם אמרו והנה ע״כ הירח
ק במצרי׳ שמנו אפרי׳ גני אלו רב  אלם בני א.ו אמר ושמואל וסעו ל

 בהם שאין אלם בני אלו ̂ א׳ אנא בר ירמיי ר׳ המתי׳ נפחית שכפרו
 יהס א״כר״אשאמרעמלועלרג היישוח העצמות ‘שנא מצלה לחלוחית

 רגליהם על תרלת שלהם הנשמה שהרשעי׳ רגליהם על בכמן ה1 אמר
ר ר״א וא״כ מרגלותיו וח^ב בזוהר כמ״ש  הי(פ שרשעי׳ מ״ל כהני פי
 שעליץ יבשות עצמות אושם קולא והכ׳ ברגליה! בתייה׳ ה^ נשמתם א״כ

 נלונין המתים בתסית ושכסח ראשון בפרק בר״ש ואי׳ רשעי׳ כקראי׳
 מ ר אמר לכך עולם על רשעי׳ נקראו לכך עול״ס ואינם לורות ללורי
 של בחמס להי׳נו רגליהם על בידלה היו שנשמחן רגליהם על עמלו

רני נרממי m בצלקן עמית ה׳ סי׳ והשיר׳ נרגציסי שיורלמ «גשמ׳

מג־ יוסף: לפסח
מי' טםונרמטי׳ שנצדקוו ״ י׳צמ

ת א ר מ׳י סבר א“ר7 נ  5ע ^ם7םו אין א'נ משנברא נברא שצא ®ב כ
 ita הסוני חנציס האנס שנברא לאתר רק ראשוני הבריאה

 א׳כ רמות מצאן וה מאוד «ב הקלמוני׳ כט׳ש צעס״ב ויוכה שיטוס
 תנצי'^ והרסטי׳הוא ניפא שיסה הוא שסלין ודן רחמי' בסי' ג׳ יש בטיסה
כ ולין רחמי' שהוא יליע סוא ב׳׳ה היי׳ ובשם טוה׳׳ב  7 שפיר מזרק א'
ה הוי׳ בשה שנכלל נלין א'כ לין היא לצלק כצלקי ממיט  ממית הוא ב׳
 ומתים אומח ועול טצלריסמי׳שכשהמי׳ביה הוא *נ5לע ותנצי׳

שא ננמש סכי ר״א ברחמייקניה שמפ9 כניף שיולכס תוא לטיוי׳ הד
סאיןנהם רכי ש׳' תעולאינהואמצלהרח מל הדרחולאימי ק  ל

 שיאריכו הו יסי׳כע נלעתהרמב״םשאתרהתחי' סכר יוסע אנלר׳
 הוי׳ שכשם ולין רחמי* הוא וממי׳ ממית ל׳ אמרו לכך א*כ וימיתו ימים
ס כלמת ייעל שאול מוריל יאח׳׳כ ביה מי' אחר שני מיפה שיהי' הר

 שאחר יונע:סכר לכריר׳אלהחינמצלנריר׳ צס־ז יייא ובאר׳ הח®׳
 א צר אבצ ואח׳׳כהתו שחיו מתייחוקאל א'כהפירגיי החחי׳ימיחו

 הסחי אחר מחי אמאי יחזקאל משו א'כ למול׳ ימיו החחי׳ שאחר שסנר
 כצ.יז ש. החמי' אחי כיהי׳ כ® עולמו׳ מח ולא יחוקאל איחס שהחי׳
 המתי לחחיח משל שהיא להיינ׳ הי׳ משל נ׳אמח ר׳י אמר לכר ישראל

 כמולעחיש• החמי'אמיתיות הי׳ לא או נאמת אבל ישראל שימינו י
ה ת ע  ילעתי עתה פסיק על לעיל כחכחי לככר הנ׳ל פסיק לבאי נכא ו

מענץ כרמנ׳ס קישיוח על חי׳ «ה!אי׳ ע״ק אחז אללי׳ ילא י5
ח וסוס לתואר שאין וסי׳ א' כנושא הפכי׳ שני שהם ונחירה יליעי  הני
נ יח׳׳ש הנורא למלת כ היליע׳ א'  מרסיק ה הקכ1 ®כרחת אינה נ׳

ד סיל-ע׳  ואמר לו.טוה לעשו׳ נקש נשאנרה' !והו ע*ש הנחיר׳ שיהי׳ נ
 ש'וומם בחיר׳ אתהוא׳׳נאיןזה עחהילעתיכייואאלהי־ הקנ״ה לו

 מכיחת נ-י היליע׳ להיינו לייקא ממני הוא יחילו אח ננן אם משכת שלא
 ליחוקאל ה החל שאמר כאן ע״ש:ולפ׳׳ו מאימה לו חעשה לא ואינ יאוחד

 שנפרו הלאכעצמו'הי־ ^ הי׳קשהצירןוקאל האצה החסיינההעצמות
 ן ונ7ני1 יתחי יקימין לא נת׳ה שכפר! אותן נ״ה ואמרו הממי' נתתי׳׳
קמים אינה לורו׳ צלורי הנילונץ לאותן טהרש״א נ זע׳׳ש לורו׳ צלול׳

 האלם ההצמו החח״״ הקנ׳ה אמר צמה כ“א *ש 1■ המחיה במחיי׳
ה לפני היליע׳ שן,׳ עכציו א׳נ רשעי׳ שיהיו רקנ׳  ני עונש להס אין ו

סו ׳i׳”״ אסה ווישיחוקאל שלאהיובמההלסיר׳ להם ני  יזעם ה׳
 TDW בולאי הס ראוי׳ וא״כ רש״חה בענק לפנין שהי׳היליעה רהייט

•^ ק' לו ננ׳

פפח דהשי נעזהיי 1פל*יל

שמיני
 ׳1 שכל ילוע הנה יג•■' ילנניו לאהק משה קיא השמיני ביוה ויה*

 שרתה לא משה ש־יייוש ו׳ ■ ח׳ ניוה רק שכינה שרתה לא מילואים
 האלם שצריך והעיקר כירנ לא ואהרן ימיה ו׳ בסנה שסרב מפני שטנה

 שהקב׳ם לו ילוע ץ.י׳ כרצונו שלא עציו נשטרדנשיס נליניו להתבונן
ר י׳ ולד נפסיק גאלשיך כמ׳ש מיה ננני מיה משלם י ס  ונו׳ אתה מ
י האיס מפשפש יבזה טכ״מ משלה שהקב׳׳ה הרפי שוהו נ  שגום ר«!ו ר

 חלם לכך כמעשהו לאיש תשלה אתה מנקי׳עונשווהיט וונרפחניסשלו
 ה׳׳ס■ ובתם ימים ו' שיסה׳שנינה לא לכך ימי׳ ו' פסירי משוה נעצמו משה

מו ראשיצה נפעם סייב שלא משוס באהרן חלה שבינה ששרסה  ביום י
 השראת קיא שמשה יהיינו י לאהרן מפה קרא שנינה עשרחס השמיני

״• אהרן שי על שכינה
ה הג  המשכן שהוקם ניסן ר״ת הוא למילואים השמיני ביום פירש״י ו

ח הוא פירש׳׳י למאי ולכאורה עיש  יפירש׳י רא נשלמא ניסן ר׳
 יהעיצואים הענק אלא שמיני קרא מאי ילענין לפרש הונית ס1ל®לוא
ס השם מילוי שם על נסראי׳  על מ ט נ' עמלק בט״חמס יהנה וביש ני

 של שסו שיטחה עי שלום הכסא ואין נסיהפירש׳ישאיןהשסשלם
 סלם׳תילויסועועיי׳ ה' הוסיף השפי יום פילפיי בראשית ונו׳ עמלק

שינ»וקשק * יציית בל זנתסוק! לויפראגהחיי'3עישי שיסוניי מא
ב * ® ב



̂י שמיני גנ
 לחמלא (ממילא נפצ& הח(לה כלןבצש א״כ ‘העול נברא כאיל(
 ־ הי׳ וממילא ממעלסן העולמות נפצו העגל חטא ואחר ג״ס הסס
 העולמל לעעלות כלי הי׳ המש^ הנ|מח ועיל|ר והכסא השה גתמצא שלא

 b?5 ענכראו אותיות צרופי שיולע נצלאל ע״י הי׳;כנס ולכך למעלחן
אין שמי* לבריאת להיות כגלי וארן שמיי  גקנלת שסי׳ כע( כשלימות ו

 אותי((( שנשאר מהשם ל״ס ונחסר שלט השס הו׳ שלא מט וכנגל התור*
̂חת שכא כנצ< הס רה והנה י״ה ע' שכעת הי׳ ולוה כחסס המתחילו׳ מ  י

לאותאת ו״ט אותיות לקרב גלולה כצהונה משמש משה אהי' המיצואיט
ס  bממש חיץ אחר אל& למשוח יהלל שלא המשק הקמת עיקר ווהו ̂י

רן אזקרג^ השס שנחמלא ואחר רמ^ה  טשכינט שאין סשציל ושרתה א̂י
 כחתסולי שפיצה שרתה לא הפס נשלם שלא זמן וכל פצוס צבר על שורה

 b0jD ו*ס שכהה מ<ות שכע נת^ן שככר המילואיס ימי שכעת אתר רק
 ואו להקדכ התחיל חסה איש צהן שמא אהק לצך כנה4 כססל ועוצם
 וז״ש השס נשלם לא אז מילואו׳ ימו ׳ ז נצמר שלא כ״ו אכל שכינס שרתה
ו שימש^משה כמה  לוצן הוס י״ה שם פאוחיוח ע״ר לק כחלק מילואי׳ נ
 אותיות נתקנרו לא עליין עילואי׳י ימי לז א״צ רע יגירן לא חען ון העלי

•• צכ< י*ה אותיות ונשארו ו׳יה אותיות עם

̂ול( הא הם ^ה אותיות הוא פהלצן <האנו לכן תלונ) צז״עז  עאוח׳יות ת
פ׳ על כסמו{׳ משפירשיי מחורץ זה5ו נתקצן לא שעליון ו״ס

 כמעשי׳ צל ונעשו הקרכנוא צל ש^רכו אהק שראם טק ואסרן מסה ויצא
 עלו הקלה שכעת אל יו׳נע ואומר מצתתר הי׳ לישראל שכיל יר<ס ולא

לי עשית כן אחי מסס למשה אמר לישראל שכיצה ס7יר לא משיולי
 שכינה וירדה רחמי׳ ונקשו עעו משה נצנם מיס ונחכיישתי שנכנסתי

 אהרן ראה הא ועור המעשי׳ צל ונעשו זה מאו להכין ויש ע״ש לישראל
 עשית צך סלשק מהו וע(< שכינה שיתה לא ילכ מילואים ז׳ פימש שמשה

ט לי ל ו  ראה שאכין מחורץ הלל ולפי אסרן את למיש עשה שמשס פ׳
 כז׳ חיקין כנר שפשס הכין שאסרן המעשי׳ צל ונעשו צלהקרנצוס סקרכו

 ונסתוק( נשתלסו צכר וממילא שצש© לה אותיות להשלים מילואים ימי
 היינז הקרכצוס צל וקרכו הממשי׳ כל ונעשו וזהו כראשית מעפה נל

̂ז סאותמת שקירה  לק* הפמיני כיוס שצינס להשראת מוק סי׳ וא״כ כיחו
 i מילואי* •ימי כו הפציני פרתה לא למס קשה הי׳ לא

 צפלימות הצל תקנת ״ככר דהייצו לי עטת שן אתי משה אסרן ור׳ען
ה סוי׳ השם  השכיל ואפרה ת׳ כיוס א.י שאשמש ה^צה הי׳ ווה ל

̂ש  הקמת הי׳ ולצן רחמי* וכתשו לאהרן המשה ט׳ ממילא וא״צ לשמי לי ה
 הכריא* הי* שתשרי פשחי< כמס* ל של״ה יגאון להנה נר״מניתן משק
 הוא שכניסן המערצות כל צ7מש שהקלה אלהוח הפרסום הי* וניסן

 bi א״^ מצרי' כיציאת הקלס והצניע המזלות ראש והוא מלס {<זצ
 ראפ לכצע וכזה לקלושה ראש ונשיאות הקמה שהוא המשק כהקמת

* לת״א ירייה הי* הקמה שככל הווהל כמ״ש הקולות
ת הוא למיצואיה רש״י ׳ וז״ש  ויהי ר״ת רמז תהו המ״כן אהוקה ניסן ל

 השמיל גמלה מיות סז׳ נתייחדו שאז אתל צי' השמיני כיום
 פל כסמואס השקלים (מצה השקלים ישראל את (הצהאתרפמנהמשס

 טהכנפלו שססנפטחםשלישראל יפראלכליצהריהכקריאסהשמות
 לאהרן לקרא תשה ציין הי׳ א״צ משקלי' פטנרי' והכהני׳ העצל נחטא
̂ש העליון לשרשם נשמת® את לסעלית כלי כשמם ולכסו  מפה קרא וז
 הוא זה וכל ישראל לזקני שצקרא ישראל לשורש צסעלוחם ולנניו לאהרן

ככל ט המשיח ימות על לצערי נמהלו לא ועדיין העצל מחטא לטהרם

,
• סנהוהקהיטכ

ף או מ א >3ל (דם5ה ט דמי גכל מילואי׳ ענין מרמז ההול* לסלה י  י
 ולאיהי'תמרלצפשדהעלוגה כמעשיו וחמי׳ שלם להיות

 עיקר והנס «הקכ״ה מ^ה העלן לפני לכא כזה מוצרסנג׳ אשר הלסט׳
 (יצול של( אצרי* כל קולס פיתקן ק<דס כרית אכר על ליק5 שם קריאת

 א*'צ האינרי* צל צללות ה(א הזה הקלוש האכר גי ל<ק5 למלריצת לכא
 א( נליצור א( צשמיע׳ א( כראי׳ או מאיבריו כא׳ פצם שיש כ״ז נמצא

 ק(צפ כרית פצם לסאן יוצל שלא צדיק למלריצת לכא מכל לא אז כמישוש
ואזישלוהכתחה'שיהילזשלוטמיצה״י עדאשרימקןפגסכלאינד*

םף1י
 פל הקנאה ענץ3צפש( מסר צנחס שהי* של(ם כרישי לו ונתחי צמיש

 שיצ״ט דהיינו שיהי׳לושלום והכעיפלוהקכ״ס איכריו צל ותיקק הכרית
 איכרי׳ כס׳ שמושל חמיה נקרא ואז לצמכ פיסטס פיצהיר ויצניע יתצנר

 לו לך נרש״י כמ״ש אדם כיד מסירי* שאין במיה אזנייוראש ני עיני׳ ג׳
שהי* הפה נהמלא שאדם מילואי׳ וז:ו שמים והיה שנאמר אכרה׳ גני

 כשמיני שנחנה למילה למז שהוא השמיני וכיום הלל איכרי* הסי לוסר
 צו ויהיי יחטא שלא וצווכמת מעמלו מילואלשיהי׳;סאדםעומלעצ הוא
 : צלק שיסי׳ לו מוכמת אינו ירית פגם שמתקי ק:ד׳ אגל מיצס׳*ר־ שלוי
 כרי* התיקון לקולם רמז דהוא עעדמפהופיק; מילואי״ כהעתb א״פ

ופרקן פועל ווהן ל<ק5 איצומוטדנמדריצת האדם לפמיני רמז דהוא
 יצדואזנחפרק עליו יסגיר אם ריגתצליק7דהינואן>אםהואפעםכמ

 אכל צתוצם ושכנתי צמיש מקדש להיות פצרין האדם והוא מצדקס
 המשצן הקמת קיום הוא אז נתקן שפני קודש כרית אות הוא טוסןהשמיצי

 • ולח סואתורהותכולוזתפל׳ הכרית תיקון ועיקר יתפרקעוד פלא
 עזלם סנק־־א האלם זה וט׳ התוי־ על עומד העולם לכרי׳ צ׳ על ודש
מן כחוו שנסעצס הנצמ׳ ע*פ  כשר נקרא הגון צי אלם שנקרא וזהו ה
 הצליק ממילת היינו ועומד אדם ונקרא נשמה נקרא שעול׳ נמצא אדם

 הואגידכרי׳ג הטוכ מדין ימות שלא עלצלקו
ש  כרית הוקין שהוא למילואי׳ שמיני שהוא השמיני כמה ויהי הכ׳ וז״

 נשמה הוא משה קרא תמים ונקרא איכרי׳ מה׳ נתמלא שככר
מיני׳ מעשי׳ ולצנמהה תפלה וזהו עמד׳ הצהןהעוכל הוא לאהרן

 על התור* והוא וה תצ שקנה זהו ישראל ולזיקל לצדיקי׳ כצי׳ שגקלאי*
*• והנטחתו הצליק עמידת מא דנלי׳ ג' אלו

 למחנןש:המשצן רמז י’פרפ העדות משכן המפצן פקיצי אלה כ׳ צהנד;
 א;יה שאמרן ע״' אלה הרעו וזהו ע״נ חורננק כשני פעמי׳ שני

ס הקליה שאמי פקילו׳ שגי היינו המשצ: פקולי עי״ז ישראל אלהין  כי
 שני בית עמילש מנין שהוא ת״ר גי׳ אותייח ה׳ עם המשק ופקלסי פקדי
 כית לתורכן לראשון שני והקדי׳ ראשון כית עמילת גי׳ה״ימנק משק

ח כש׳*ע כדאי׳ לן תמיר שני  הוכקעו לכיאשון אע״צ תקמ״ס סי* א׳
 שצי דחורכן.כית ני״ו כומתעגין הוכקעוט״ו כשני הואיל כתמוז גט׳

* תמיר לן
מז ת״י גי׳ פמיצי ורינרו  שמיני אותיו* ה׳ עם דצנתיני *5ו לנית,ראשון י

 שני על ה® אהין כני שריצת רמו ^וסנה פר לנית רמו ח״ן גי׳
 השמיני על שניה/מרמזי* צלכ צי׳ מס טיוס גי׳(אניסוא ויהי מורכנק^ג

 נמ״פ ת:יכ׳ כוא משה קרא :טקלשי״ השצי שעמדו ומני׳ שני על שרטו
 שמכין הרמלס וצ׳ וצו׳ טליה וקיא הנטל* העיר ננוה אל קום ציינה
מו א1ה לאסרן ואמר לתפונה לכנו׳ >לטורר צימוח כד׳ מירצן על מעט׳  י

 סם רצניו העצןד׳ יל כ ואסר|ה(א עליו כעולי שעומד לרצלהענוד׳
נת רש׳*י3 ועיי׳ :הפני הרצל ווהי צדיקי* ‘ש כנים שצקראו ט“ומע צ״ח
 חפמה קלה וה הוא שוקצי הצי הרצל הוא ישראל ולוקני :ועיש צדיק איש

 קיננו׳ שהקריכ נס נימי נראשונ׳ הי׳ שק העמל׳ (הקלי״ החול והוא
 עם רכל ג־:;ל והי׳ יולקי׳ מצנים שדי׳ אירה' נימי הי׳ לת אח״נ
ס לישראל שנחצה החור׳ ואח״כ העול׳  על אמר הצי״ק ושמעיו :ני נ
ת ועל הענולס ועל התור*  קכלו שלא פל נמלרש דאי׳ עומד לעול־ ל
 רעיל׳ נתחוק או לחור׳ שקנלי מד מתחשק העול׳ הי׳ התור׳ את ♦פראל
 אחר !ד׳3ע של א׳ רצל לעולם ה' שנמחל׳ המפרשי' וט* עמדו על (עימד
ח פ: שני יגל הי׳ ואח״כ מחייתת והי׳ נח נימי סטמל  אירה׳ כימי ל

 עמוד ויכול שלישי ונעפסרצל המור׳ ישראל עד?:קנלו משחתת ג״כ (סי׳
 עולם של תמיד׳ עיקר שהוא המור׳ על ואמי סצליק שעעק סקט׳ <פן

* עומד העולם וו׳׳ש

אלאררןקתלויןגליןכקר ף' ה דהנהישלפיש יףאצן קז או  עודנ
 נימי ומני׳ נצ־ ל׳ 7עוב להיות סייצס הנשא׳ היא קרא שמפה

̂ש עלי׳ כימי הוא לאסר! וו״פ :ירידה מי יכי לה עמי טלי׳טמי  מגן צמ׳
 (איצו עמיל׳ ימי רם בניי‘מועד! אהל עכילא יעצוד ומעלי שצה יטשרי*
 ולעס(׳ בנין להזרין טיכית צי אולם כסצל היצה״ר אחר;תאות יחד^
ה ימי הס ישראל וזקני * שארית להם ^ז  אומר* והנה * וקני פמאמעו׳ י

 ואמרלךדייקא מל5שהואצסצללא הסימיטלי*‘•הצשמ*קחלף^צ
* לרע טיג כץ מבקר א1שה נקר ק :השם ת6כיר לן עצי׳ הימי עיסי*



ששיני גמי
 פצ כא H לעולה ואיל • 7סמי נגלי וחמאשי פקיי׳ לסמאא

מ וצא ולעול״ ממי מהי״ נמ״פאיצוחיופסי  לפני והקרב חהו-מעימי׳ לי
 (אל 7ןעיrל^לעלי שדמי מיקיים ל לפני או ג כמחולל עצמו שיקרב ד

מ קפה ל״ הוא י.ר7מ ישראל בני ס ה  ממזרינ״אהח רינספןאס׳7מ
 להחיש וצריכין פנא(ע(׳ עוין הם ישראל ע״לןמשסז״ל עוים שעיר קחו
 יצה^י של כחם צהמיש לישראל נתנה המ״ג/געראעהמור״ בחול כחס

 הוא שבהם עהעו עוי״ם שעי״ר וזהו ״ האומו' מכל יוסר עליל הממגבר
 קי גלולות אצנו' סוער הרוח כעו או ספוב מדרך להסות ניפם ער ס

 • ננ״ל לפסאת זה להם דהי׳ • שלכין) עזות שישבר סור* עול עליו יקבל
̂' לא כעגל במרות ימי סס וכיש ועגל  לכך ליצה״ע היצה״ר וכבישת לפל
 י• פאול גיי נמשמז״ל חפא פעס פעם שלא שנה כבן להמ' שנה כני אמר

 ירילג וצא ׳לסיו׳עלי׳ דסייתמימי׳לעיל לכבוש רכים שהם שנס בה כמו או
 זהו כנ״ל אדם של ממות הם ואיל 'האלם לפתכלו׳ הלינו שור ואיל וסור
 ל לפני לוכומ1וזהו; פוהו׳ במפח נסם שלם האדם להיות לשלמי* יהי׳

 פיצס״ר מניחה לשון הוא ומנחה \ השם אומולענול להכניע יצרו לזניח
 יש אז בתול שלוומעוסק חבלי! שהוא החור' היינו בשמן בלולה ע״י סוא

• צומפמהמיצה״ל

m i n

h כ״ פסחי׳ במם׳ שליה הגאון והנה להוכר5כיתוריפוי ^לשד« i t 
 של יסודן ‘החור׳סי קבלת שקול נימורין ועוס״נ וא״י חורה דאחז׳יל

 עה*כ וקודם 'סנה מ׳ במדבר עימב של יסורין הי׳ א״י וקוד״ ‘מצרי
 ישראל שיקבלו מהמופךלמען האור כיחרון וזהו שיזדכק כדי גליות ל סם
 רוממת הירא׳ ועול מדבר כנגד מצוק ועול מצרי' עול כנגד חורה עול

 שיהיו ‘בשלימו ואהב׳ג יראה שישיגו עה*כ ■עיקל שהוא גללית ל כנצד
 • אבלסי מעל אלהי׳ ויעל שנאמר ‘נמייה האנוימרכבה כמו מרכל

 הרî ל' מלש שיר ויהי׳ גלוח אמריו שאין וכר בכסי׳ אחרונ׳(היה הגאול׳
סיןגדסעל הגלות פור שעקר ישראל ביס לי וזרעתי .וכ׳  ישראל צהו

תה<צוצייv5<פז לקלן
ש ו  סהג^(!ו׳ כיישנקראהכלבל׳׳נקינה אשהכי.ס!ריעאשסהיא ו

 כנפות בל שיהייזדעי׳ סוריע מ ואמר גלות אתריה׳ יש ראשונז׳
 גלות אמריו שאין זכי במי״׳ שהוא אחרונה גאולי שהוא זכר מצלה אקן
 הנצחיו* חיות עה*נ שהוא אחרונה ייצאוג' שיוכו מאוד צוכות שצריך רק

 • העמי׳ ארן בסומאת ישראל היו כיל כצלוח ל(ה1 גלות צל צריך ובזה
 ישראל סין ופלס מדי מלכו״ ובתסלא כאיי ישראל היו ויון מדי גל^3ו

ל בא״י המ ואחייכ ימ^oב בנין קולס בבבל ^  רמו ימי׳ שבעת זפמאה ל
 נדת נימי ג שנין ע׳ היינו ימים ענעת פמאה בארן שהיו בכל גלות על

*י בא״י ואמ״כ בכבל היו שבתחלת׳ מלי גלות על רמז •
ש ד  דואה ז בפירוש פומא׳ נכתב וצא פומאה על צרמו גדת ניעי ו

 ק נימי היו צלולות רק^סצרו׳ נאייי שהיו יון גלות על מרמז
 גלות על מרמז תסמא ז עדוהיחולהוצאציפומאה לכךפרשיידומהצ׳

יהיה ואח״כ ״אדום ר*ת"תסיס"ממאה"מגלות ספמ״א ל ציך אלום
 יפאר שלא ערלתו בשר ימול השמיני כיום ויהי נ׳ לכך נ״ב שלימה גאול׳
 שאז עם"נ שהוא סשמיצי מלה בתיי על מרמז סשמיני ויום * ופמא ערל

• סליאסבב״א גאולי יהי*

 ממה כל אתר אדם של שיצירתו כשם שמלאי ר* אמר פי׳ יש״י והצד•
̂.צמעשה מיה  בהמה מורס אחר נתפרש׳ תורתו כך בראפד ועו

 כודאי הלא בראשי׳ במעשה אמר צעאי (לכאורה * עכ״ל ועו̂ן מיה
ל מרה מס ועוד בראשים במעשה היה יציר׳  i נזה שמלאי י

 לקבל ישראל נשכיל הכל העוצמז' נדאן׳ שתפלי׳. נודע מר דהנס נרא׳1
 שס̂ו (הכלל הקנ״ה של שעשועי׳ w סיצה״ר עד סתור׳(שיתגברו
 מסומשיבו׳ א״כראשי׳מסשבמהבריא׳היוישראל סחלס מעשהבמחשב׳

 עבור הי׳ ישראל בריאת עיקר לק סמאשב' ראשית שהיו ישראל של גדול
 עסיו תענוגי ולהיסיק (להפריש התו^ ע(ל עליה׳ לקיל תור׳ קבלת

̂שגכייששכר ̂מוד כפ׳ עולתור׳כתמו׳שפועןמשא וולש״ועגל גרם יששכ

כדכף1י
 הבע! צריך כך נניח לעה לו ואין ובלילי כיוס המהלך כחמור חבן נכד

 ח״ס אס אומרו ועוד ל כביחז לינה לו שאין וזהו מעיניו שינה לדוד מורה
 ע״ש מובחרת אכילה על מקפלת (אינה ואוכלת לסי'שדורסת דומה

 עינן התעיף כמ״ש אמת שעה אפילו ממור׳ להפריש שלא והעיקר
• ואיננו

 M נקרא שהוא הצדיק הוא לס הא שיצירת כשם שמלאי ר׳ שאמר הו1ו
אפרי׳ עזללס כגאון וה׳ ״ אמש גבר ש אי שנשמות מובחר שהוא

 לא אדם שם אכל אישים גברים אנשים היינו רבי' בלשון יש שעוס שנקל
 אסדות שהוא להש״י אותו שמייחל אמדו׳ שהוא מפני מצ^מכל׳רכים

 ומחשבה המחשבי וראשי׳ מעשה סיף והוא הבריא׳ מכלית מא וא״כ פהלס
 בריא(״ כל סוף שהוא מעפה דהיינו בראשי׳ במעשה וזהו ראשיה נקרא

 דסייננ נחסרש׳ תורתו כך !ראשית שנקרא המחשב׳ בראשי׳ עולמייוהוא
 נקרא יל׳1ו ומס י בה עמל כשאדם ואח״כ '7 חורת במחלה נקרא התורי
 נחפרשה חורחו כך אמר לכך ולילי יומם יהצה ונחורמז כמ״ש מורסו
 משא עלמ ויקבל שילמד בהמה חורח אחר מורתו נקרא להיות דהיינו
 כמי׳ שיהי׳ מיה הורת ואחר גרם חמור יששכר כנליש החמור כמו התור׳

 מהתורה יפרוש ס!א העוף חורת ואחר • אכילה הקפדת דורסתכענין
 לסזהר אדה צריך הנ״ל המלריגו׳ ובכל ואיננו עינן הסעיף 0 שנאמר

י וסכן שמלאי למר׳ שהורה וזהו

 ק־ אעור5 הגס וגו׳ לאמר ישראל בני אל דבר נפסוק החסיל והנה
 בסעוך נקיבה גבי פטו סלד כי כ׳ צא למה ועוד לזולת שהוא

 יעי כל הסורשי׳ הס״ח הם כעסו יחן פריו אשר אחז״ל דהנס ונראה
 אשר לסריסס ס* אמר כה וז״ש סכת ליל עד כזיווג׳ ומממיני׳ השבוע
 דמלכא בנוי ונקראי׳ זכרי׳ להוליד שיזכה בזוהר וכ׳ וצו׳ שבתותי ישמרו
 גי׳מדהשניהם אסי׳ מילוי ׳7ו רל״ב צי׳ מילויהוי׳ ד' ציט׳ שבא והצם

 השמות כל מאירין שבשבת סכ״ת גי׳ בסבת המאיר י״ה שם עם תרפיז ני'
 זנו״ר דלכורא מעלמא נשמה בזיווגם הת^ס מוסכין הללו ומאורות הללו

 בעת להיות צריך הכוונה וזהו הללו שמות שורש ראשי שהם קמ״א ע״ב גי׳
 נא״ס כמ״ס הלידה והיא דדכורא מעלמא הנשמה נמ:ך וממילא הורעה

כר7ל הזכרי׳ אל דהיינו ישראל בני אל דבר התורה שרמזה וזהו ע״ש
 קדושי׳ וסייתם והתקדשתם למעלה כמ״ס פ מ5ע להחקדש שיראו קשרת

 זהו לאמור למעלה אסכם אקדש ואני ופירש״יקלשועצמיכסלמפה
 ימי כל פירושי׳ להיותם עצמם יתקדשו הם גס5 לנשי׳ רכה אמידה מורה
 ועיי! שבת גי׳ ושנים׳ סרפ״ז גי' מזריע יים ס״ס כיי אש״ס לזה ורמז החול
 כחי׳ הכתוב ואמר ננ״ל דלכורא מעלמא נשמה שנמשו זכר וילדה

 כימי בעיניו אשתו השבוע ימות כל שתהא ימי׳ שבעת ופמאה המדריגה
5 נדסדייקאולאאמרכגדס

ש ר מד  שבעהימינלס w לשבעה חלק מן הה״ד חזריע בי אשה 'נ
 מאיזה להבין ויש מיצהעכ״ל ימי שמונה אלו לשמונה וגה

 אלא מלק אין הלא מילה ימי הס ימים שמונה כל וכי מילה ימי שמונה
 סם שבעה כל כי נלה ימי שבעה שפ*ר שיין נדה גבי גשלמא לבד ס׳ ביוה
 אי׳ דסנס ונראה סלד כי אשה כ' צא למה וצם ק׳ מילה גבי אבל נדה ימי

 באשה שנתגלגל שצו העונש צדקה נתן ולא לאחרי׳ לומד שאינו סמי גמ"מ
 משפיעי׳ בצדקה ערבס הוא אס רק זכר של נשמה שהוא משוס מוליד ואינו •

 הזה העונש של והפעם זכרי׳ להוליד זכתה ואז דנוקבא מעלטא ^וטה לס
שהיא באשה נתגלגל לכך ובממונז בתורתו לאמרי׳ השפיע ולא הואיל

 העק תיקנה כיר אז בצדקה מרבם כשהיא אצל משפיע ואינו מקבצת
ע״ש,.( משמיע שהוא וני ויולדת דצוקני׳ נשמה לס ונותנין מראשון

 ועי״ז צדקה לכס זרעו כמ״ש ה1צדנ םיימ7 תזריע כי אשה וזש׳יר.
 ועול ספד במי׳ שהוא זכר פיולדה חסל לסי וקצרו בה יקוים

 אף מרמז דהמורס אלא לסבא וסלל כ׳ ולא עבר לשק דצלס הב׳ מרמז
 בסורם השפיע ̂סלא מסמס באשה עתה שנהצלגל זפל מצדה הימה שבבר
̂* שנעת כנ״ל!ממאה ונר להוליד זצחה בצדקה שטלנית עכשיו וצדקה  יע

 י מס בימי צילה ימי התורה מלה מאי ליגנין ולכאורה דומה נלת נימי
שאינם הקב״ה לפני נח סוע הנשמ׳ היאך האריך מנפטי׳ בזוהר והנה
 והנס ע״ס בגוף בעולם נמתח וכע״כ מלונצן נגיף העולם מה לבא רוצה

iשנסרפק מס הצדיקי׳ בנשמות להשתעשע רוצה נמפרשי׳שהקנ״ס אי׳ ‘
צבא



עגנזי ^ ר ז ת

 ושה פ מס עמו משמה אייו אצלו שכלו * למלך משל סעולם ל!ס לגא
 ורואה לניתו כשיבא ואח״נ ׳ המלך נטוסי 7צלמו למרחקי׳ אוחו שולח
 הקב״ה כך עמו ומשתעשע 7מאז שמח כחכמת הצליח שבנו המלך

ואחריתו ף כג f 8ס למקום ו7שיר ף א יקי״7הצ נשמות עם משתעשע
 והנס רעות כמה בל וס אחרת למדינה כשה:לך המלך כן כמו 7מאז יכני

 מתוך לו׳ ה7נ תורה אמרה מ״מ אימר ר"מ הי׳ למפלת פ' נלל ^כנוס א
ד וקץ שרגיל  מ^רסה כיום עליו חניכה שתהא ז' ה7ג תהא ת;רה אמרה נ

• לחופה כניסשק כיוס

 שבעי* זמן העולם כזה לגין) ח7יור שהנשמה ימי' שנעת וטמאה וז״ש
 מאירה שהיסה לנשמ׳ סומאה וזהו כשאתז״ל שני׳ הוא וימי׳ שנה

 כנילד משה שהקכ״ה כמו היינו לוותה כימי:לת ואמר הקילש נמקימה
ה שישתעשע לנשמה עשה כן כעלה על חניכה להיותה ר אה גי! שתהא  נ

 השמיני וכמה וזהו מהרתה ימי לכא עליה זוה כעל של שלנו ותה7 וזהו
 ימוליהי^הנשמ* מסהשמיני שמתחיל למקומה שכעי'שנה אמר כמאה
 ימי* ושלשה יוה ושלשים הכ׳ ואמר ערלתו נשר יוהו מא׳ ע מכל נעלית

 שאין הנכון למקומה לנא יכילה אינו ימי' כ״ל שהנ:מ׳ סהרה כדמי השב
 ויקהל כזוהר נמ״ס דינור כנהר לסמל וצריכה יחסא ולא וגוי כארן יק7צ

ע כנפל ונחשב הדין חומר הוא סיאשוני׳ ימי׳ פס ושל  וז״ש ימיי לג׳ כ׳ ל
 על והנכון הראשון קומה לש היינו חכא לא המקלש ואל סגע לא ש7קז ככל

:נטן על מקומה על תנא ואז סהרה ימי מלאח
 יקיים א' כל להיות וס׳מו אות הוא שהמילה אפרי עוללת כס׳ כ׳ והנה

 שהנשמה לשבעה חלק תן הה״ד ת״פ לכנכס רלת י־ את וטלתס
 לק־יס למועב אוחו גס ולהחזיר סיצה״ר לההגכרעל העולם לזה כאה
 שנה ע' הס ה7נ ימי ז' אלו יה לשנ סלק חן וזהו יצריה' כשני לכנה' נכל

 ה״ע כל שיהיו פמו* ד׳ חלק לסיוס חראס העולם רזה ונעה נדה שהנשמ'
 אלו כל שנה שמיני׳ לגבורות שזוכי׳ קצת שיש לשמונה וגם לל חלק שיים

 לכככ׳ ערלת את ומלתם כקיום השני׳ כל שיהיו טילה ימי שמונה הס
 שיהיו שנס שמוני׳ אלם יסי׳ שא^ השמיני יום של הטילה כוונת עיקר זהו

: כ״כ לגואל ויבא לב נמוצי כולם
ש ר ד מ  אם יוחנן א״ר צרחני וקדם אחור הה״ד תזריע כי אשה כ

 דין ליחן נא לאו ואם וכא זה ות עול ל נזחל אדם זוכה
 צריך והנה ע״כ הרחק מעלי כפיך כדל כפכה עצי וקשת מא׳ זחכנון
 פשוטו ולפי . כזה מחין ומה שלפנינו פ׳3 למדרש קשה מה לסכין
 צריך דהא וילדה זחהר ?זזריע כי כ' לא למש ק׳ כזוהר דאי׳ לומר מכל

 מליל רק בפיה אץ דמשעה:זורעת* מפיס ותירון סלידה קול® הריון
 המ״כ פי' וכאן ע״ש הריון שהיא|אחר אף ה7הילי סל הקדים צכך זכר

 לאלם שכא עוס״ז הוא זקדס לככיף לאלם כא3 עוה״כ היא אתיר
* כ׳ לא ק'למה ולכאורה ע׳׳ש כראשונה

 אדם fov כאשת רק עזה״כ קולס עוה״ז להא צרחני >אמצ;ו|^צאחיר
^ז כחייו אק ^ צעוה׳יכ לגא התכלית רק כעוה׳׳ז נ  שכל ל(ל הקלי׳ ל

לעיה״ו מלמא להכין יש רק צרחני וקלס אחור ואמי צעוה*כ מגמזסו
 לכא אכל לבא^וה״ו וגוף כנפש האל׳ יוצר שהקב״ה יצרחני מלת שייך

̂לעוה״כ  שייך נעוה״כ(איך כא הנשמה רק כתרקי שהגיף שייך יצירה מה •
 ^רק־עיקר יציר׳ שייך לא לעוה״ב לכאמס כך הוא המכין אכל יצירה

 ואז ללגוף הנסגל שתנא השמח׳ עיקר זהיא המהיי לעמית הוא היציר׳
 הגוף זהו כרהטי׳ אמר מלך קי׳׳ג וירא פי כמ״ה כמ״ש יציר׳ילגוף יהי׳

 רקג ממול כמלא אלא ממנו נשאר ולא כעפר וכלה נקכר אסגר שהוא׳
 תענוגי׳ שקכלס והנשט׳ יית הכולא שפח ישיג ואז ף ג ר כל ונגה טענו

ת שלמעלה  נעמת ומה יפית מס ואומרי׳ תעהים וככל לגוף ומעל̂נ
^ניגי׳ יס׳■' ז ו' ככריוחיו ולשמוח עולמו לשמח הקכ״ה עתיל זמן נאוחו כ

. . : שמוקבעולסלג׳אוימלאשחוקפינוולשונינורגה
 אצוא לאי׳'קול׳ ונראה חרנן ולשונינו פיה; השחוק אז כי לא למה והנוי
 ששייך הפעולה עשה אכר שהל שכל בעצי איכרי׳ כל הי' איש •

 א״ה חטא ולאחר שלו הסכל עם עשה לק מלכומזח שכל המשכת רלי לו
 אכר איכרי׳(לאנשארהשפלרקנלכומוחזלאיוכצשוס מכל גישצרענל

׳ ! ומוח מלג שכל כהטשפס רק שצו פעולה שוס לפשות .•
̂ו  כשכלשצהלפונינורנס מעצמו תשחק שהפה ימלאשחוקפינו 16 וז׳̂י

 שכלמלב להמשכת יצפרך ולא סלו כשכל רנס מלא מעצמו <
ל ׳לב ׳מנת ור״ת ו»פ מ מלכי׳ סס שסממןוסלב מל״ך אותיות סם ׳

ף ס מ

r רש:*! להמשץ* r r c אכל האינרי׳ לכל מזון ממלח והצכד ראיירי׳ 
 ע;שי׳ איכרי׳ כל שיהמ סגוף שהוא כ^האין על צמ^ן ל ידי׳ כ׳ לעתיל

 מצפה השמח׳ לזש וא׳׳כ י״ת סוי' מששם לו שימשך כפי אחל כ! כשכליה׳
 כעס כגוף על ן שי ויצירה צרחני וקלם אחור נאמר לכך וא׳ ,6 כל

חסיתהמתי/״״

 שיהילכמ״ש לת״ה מנין פשיס אמרו ולא השורה מן צת״ה מנין ש’וז
 וכמה החור* מן אמר ולא כמשא לע״זקטטמא מנין כשכש

 שיהיה מוכס רכתוכי׳ למן נאמת אבל סחור׳ מן אמרו ולא התם אי׳ מנין
 שעל כנ״ל המתי׳ תחיי' על וקאי צרחני מלקאמר כלל המתי׳ חסיי״

 ואמר • מנין התורה מן מקשה ולכן יצירה שיין הנשמו'לא של עזה״ב
 סקלמוני׳ לכ* משוס כפיך אקר ולא כפות כשתי רני׳ ל׳ כפנס עלי זחשס
 מזכך וקיור׳ שהמית' פעסשניח למות צריכי׳ יהיו שיהי׳ ת״ה שאחר
 : האדן מגיש א׳ פעס פעמי׳ שני לציפו ככור ליחן צריכין שבכסף רנ*ף
 עפ״־החרן נכיר פעמי׳ שני הגוף ינא כך נקי כסף להיות שני ופעה

 לזהוכשארצליקי* רקניכללומר התורהללעחהנוראית' צכאלהשגת
 להם ללי להיות יכול אפשר נמש של כעסיו שמתו לאות׳ אכל נען;ס כמהו

: לגמרי ונזלככז ראשוני נקבור׳
 להם ולי עולמו׳ נ׳ נוחל לגמרי להיינזסנדכך אלם זכה אם וז׳יש

 מעונס שמתו לאו ואס נחש של עסיו מעין שנזלככו ראשינ׳ נקבור׳
 ״• •וצמו מפין ישנית נחש סל סטיו מעוו אחד קבור׳ פעמי׳ צריך א״כ
 לשק כפכה צריך ע^י והייני עצמן ען מחמת שהוא לייקא עלי וחשת »׳׳ש

 זו כפ׳ להמלרש ל קש וז״ש • כא׳׳שיבא״כ ל יל שהוא לין פעעי׳ שני רכים
 ג לילה קולם ה:יל־שהיא הזוהר כקושית וחכר כ' ולא ן:ר וילל? שאמר

כ  כתי' תחלה כמקכנ׳ ה-א זכר לילת שהוא המעשה לסוף משום צ״ל ע'
 מטעם ג״כ לקלס אחור והקייס ציתני וקלס אתור הה׳׳ל אמר לזה הנ״צ

;והכן העה״כ חכלי' רק וכפיו האלם י מחשבו שכל זה

 ונוכל לילה סומאח ליני בתוך ימול השמיני וכיום כתכה העירה והבה
 כ״־כה גא לעולם זכר כא אחז׳׳ל לסנה מרמזת להתור׳ לומר

 שימחקו (העיקר סו״ג ע״י שיתנדג העול׳ את כרא הקכ״ה ומה לעול׳
סלי' ע״י הגגורו׳  שיכור ישרה לרך איזה רכי כמ״ש הממוצע קו ויהי׳ מ

 נתרכו ההקלי' ואם הממוצע קו והוא וכו״ תפארת שהוא כל האדם לו
 לחיות שהם,אןנסיכולין ,ונחפשסוצ-ין|ליתןחלקלחיצומחשלאיקסרגו

 שערו׳ כמו חלק ל?ןז ליחן צייד לי©זי' מן יניקי כשלא וא״כ יניקה בלא ,
̂״י המחפשסי׳ טהחסלי׳ יניקו שלא בתפילין  קודם ומיקאחריני! החמלו׳ ל

 ליחן צריך האוזון כיכח ע״י הססזי' התפשפי׳ ג♦: שהוא המזק ברכת
 הי׳ ,וזהו י, יי״ס;יה׳*כ ר״ח שפיר של חשוהסעס אחרוני׳ נמים חלק להם
̂יקרכנו׳ מצק נחן מלא איוב עונש  שהם ־כל.עוליח שלק*י? שלו לחןציניי
סמך גבי כ׳ לכך לה׳ טלו ^.ו  היה שהסמיכ׳ מליו לכפר לי ונרצר ילי ען

 לכל ומפקעיה׳ כמ״ש לחיצוני׳ חלח נותן וכווי׳לוי הקרכן על שהחמלה
 שמחוילי׳ כוויי־וי חלק נוטלי׳ לכך ל׳מסי שלוא חסאת נקרא שהם חסאת׳

 אשר מהכפעה יקללו שלא התפלה, שלאחר ודלוי הסעה תה! פשעיה׳ על
 נחשיבה צ־נולל'זיר וא״: הלכי♦״ חלקתגוילי להם נותני׳ כחפצו׳ נמשך
׳‘החס וכמרכז ז:ר גי׳ ברכה  הססלי* נתגלה שאז המילה כייס וכשיט ‘ '

 יונקי׳ בהם החיצ-יי׳ •וא-סלק :ימי׳ שכעת ל וסמא הסורר צווחה לכך
 שמפרוש אחר רק ,המשלי' להמשיך לאלם אין ט סימאתס כימי מהנלה

 להם’ צתך;ליתן א״כ לקליש׳ מהשפעת וניקו שלא כלי סלקלושס סחיציני׳
.חסמא לוותה כלס כימי הכ׳ ואמר חלק  הכ׳ אאימלה צעצין ולכאורה '

 לעיקר והענין ימי׳ שכעיז וטמאה צ',סרס לא1 נזה כימי לילה טימא®
 זקלושי• ‘פרושי ה^וש הזידג שכזה יתירה נקלוש׳ להיות צריך הוללה
 נאשה לןא לא לחשוב שלא ‘שצייט ןהחקלישו/״ ל ישראל גני אכל ישראל

• סטור׳ כן יהי' כלא יגיר באיש היא ולא אמרח
 תמידי ,כלכר לרקקיי׳ יכול איני‘ “והתענוג האהב׳ הוא הכלל והנה

 זמן נכא אז והתענוג מהאהל הרחק׳ לפעמי׳ סיסי׳ אס ט
הין !נחרי• ההתקרכוינהגלל'  ?ואכיג שנתרחק ראהי׳דחענוגכמי

 ימי לשמור התור׳ צמת׳ לכך מאוד ‘נמנלוהאהל למזקרב הזמן וכבא
 א"כ * מכע^ מופרשת והיא סטאי׳ עלמי׳ * החיצוני' יונקי׳ שאז הנז׳

 שלא רק במלרש כמ״ש ה r חיפ כיו׳ ככלה נעלה על תכינה היא בסהרתס
^ שמא מאוד קשה בנלה והרהור הריחוק מעמת הרהור ר למי סס זנו

קרגב



תזריע גמי
מ3 והוא מפא3 מרוב  ומפיצי מ*רש״י ומולה מה שתהא הקלה פשה גי
 ומה תאוותו ג״כ ונשנר המאוסים גלה י7נ3 פת3ו3 והיא תאוותה רשכר

 עלן3ו שהרתה כעת ‘מקשריגי אינם סומאתה ביעי לחיצוני׳ תצק:נחנה
 הקלה ואומר בקמשה ןיווגס וממרי׳ אחרת מחשב׳ יחשיו שלא c זיוזב
 אסם שאס הלברי׳ ק והן וכר לכס גוחן אני נלה שומרים אתם אס

 שהוא זכר מלילו אס א״כ הקליפות מכם מרוחקי׳ ממילא מסומאה פ:רפי׳
 ונסלו החיצוני׳ נחרחקו שכנר מכס החיצוני׳ יניקו לא החשזי׳ השפעת

 לילת הכתוב חולה שפיר א״כ הנלה של וצפרגי׳ ושערות מהשומא׳ סלקס
 לחיצוני׳ סלק ציהן כלי הוא ומוליס סומאתה ימי שינלה נשס בנלה ןכר
 יקבלו כלי-שלא ־ חלקם סוא לילה סימאת קי הקלוש בדווג יקסייגו שלא
 tf |כל יקבלו לא אס ו0>קשר ולא זכוי בציללז שבאו מהחשלי׳ שפע

 יוכד בכל בהם נכנס שרזכר אמרוניי מז׳ השפע שאז ל^ש ימי נשבעת
 שזמאחס בימי חלק להם נוחני! לכך לחיצוני׳ יניקה יש ומש^ א^ ס7בס

 ראשונות נ' בבחי׳ הזכר נכנס יאז לז7נשהרנ^יול השעיני ימס אכל
 השעיצי ביום לכך טשם לינק יכולי׳־ הקיצוני׳ ואק * רע ימרך לא סתמן
ס לו ואין לתמו פקר נחש ר בעפר וגסמן ערלתו בשר ימול » ג ע

שמ3 •י ק
 אמןלפיעלי למרחוק לעי אשא חו^ייעהה״ל כי רשאשס7נמ ןז״שי

 מי לראות נליצה שמשושמי׳ שישנתות הקלמול ה:הכ׳7צלק
או ״0 שמזנו  בסלץ שיצא לבעלה ומקבלי״ורע הנר לאור עחמי׳

 כחית שכחוש ןה בר7 לנו אל משים אלם ואס נזיויג נחקלשו שלא ומעילין
 מקלע■ הזא זה מפסל עצמו מקלש שאפו וריאי׳ משתו על שעומלי׳ יש

 הלביי פכפאזשלהוא "צמי סמעשם. ״־עשה ר״א שאמר יזהו ביותר עצמו
מצניעופ׳ עצמו ש7שיק האלם את ממאי׳ הם מפתו ספומלי׳יעל שנתות

נ ראש־: קלות בלי ־
^ אנט ה:ה שאמר סמיא ישעי׳ על ל׳ שרצחןלי הילליסא ו

הקלוע ניבזימג תהו נזוינ צהחקלש אותם שלמל התלמילי׳ יללי
מ׳ כשמוציא סכ״ש החסלי׳יי השפעת גורס רא מ  רוצי* והחיצוני' מנו

 עצמו ולהחקלש להמגבר האל 7ר5לנך קלושה לי3 שיהי׳ מזיווג צהנות
 לשון להמלרת קשה והי׳ תזריע ני אשה המלרש ש“וצ מהודצוני׳ ולהפריש

 לב אל לשום האלם שצריך וגעכצ״ל כנ״ל חקמא לוותה נלת כימי הפסוק
ק‘הסיצוני יניקי שלא המסלי׳ סחפפמות והוא לעול׳ h זכר אס  ׳ ליחן ר

 זיווג הוא לעי עי7 אשא *כ0ה אטר^־ לוה צנ׳׳ל עוסאתה בימי סלק <הם
 אע ואקלש אחמם לעי אשא אזמר כך א״כ אשתו ם|את7א וילע כמ״ש

על! ועומלי׳ מרחוק ^ראז סיס האיצוני׳ מאמתשעימלי' ק למרח
ש זכרי׳ לבני׳ זיכה זעי״ו זיוונו אס יקלס לא אם 7להעי מפתו  אתן ו̂ז

 • צליקי׳ ב:ס שי:יו צ:ק (tv בטס שהם ס7א של יליו מעוה הם לפיעלי
 יעי שמונ׳ אלו לשמונה וגם נלוס יעי ׳1 אלו לשבעה קלס סן במלוש וז״ש

 שאומר שמונה בכל מלים וני ועול לזה 'המיבודזה קשה ולכאורה מילה
 ס7א שאין לפיהנ״ל רק שעיני ביום אלא מלין אק הלא מילה ססונהימי

 נתרחקו שלא להניק ינולין שמיצוגי׳ כ״ז החסמ׳ האפשסות לגרום ימל
 שגדציני׳משקסליניק נתבאר וכבר י׳7סשלא>ניקוח״ומהתה7מהא

 שלא סלק ציהס ליסן וצריך האל' על מקסרגי׳ והס חסלי״י מהשפעת
 ׳ צריך א״כ הסומא׳ על ששורי׳ מלקם הס פומאס ימי באילו וא״כ יקס-גו
 להיות יכול ממילא א״כ כלות ימי תישמרו בזה מהם ולהתרחק להפריש
 יום כל וא״צ המיצוני' יניקו ולא המילה ביום החסד׳ שיתפכסו ולהשפיע

 גלולהי• פעולה הוא הנלה מן ומתרחק שוער שאלם סימאה ימי פז'
 ושפיר מילה ינד שמנה נקראו לכך המילה ביום סתסלי* להאפשפוס

/ ואת והק הסעור הוא

מעודע
חגז ד מ  חיים סחפן האיש מי הה״ל המצורע סיית תהי׳ וזאת ס

 סמוכות שהיו בעיירות מחדר שהי׳ א׳ ברוכל מעשה
 הוייתיב ינאי ר' מ׳ לחיי סמא צמזבן בעי מאן ואומי מכריז שהי׳ לצפורי

 זקליס^יקלגבי סאסקלהכא א״ל חיי' סס בעי מאן למכריז קעע
בחרי׳ ל מה חיי' התק האה מי פסוק לו והראה ססיצים ׳0 לו הוציא

מת יוסף
 קורא. הייתי ימי כל ינאי ר׳ אמר נפשו מצרת שזמר ולשונו קין שומר

 4X1 והודע זה חנל שבא על פשוה הוא היכן• יולע הייתי וצא סן: הפסוק
 מהי' זאת להם ואזמר ישראל אח מזהיר עשה לפיכך חיי׳ החפץ האיש
 ההגנם קשה הזה רש7המ הנה עכ״ל רע שס מוציא סורח המצורע חזרת

 מגיא מאי לענין 7ועו למרץ• בא ומה שלפנינו בל למלרש ק׳ מה א7ס
 ועול לצפירי הסמזכו׳ בעיירות אומר מה לענין וגם רזכל7 מעסה
 ועולאמאיומהלא הפסוקי׳ הוף ולא אלו קי׳ פס שלשה ראשי למביא

 צו הוליע ומה זה מכל שנא על הפשוס הפסוק פירוש ינאי ר׳ יולע הי׳
 אמר לא הלא לישראל מזהיר משה הי׳ מה הפסוק פי׳ שוס אמר לא הלא
ק  העוצם חורת זאת וכ״ללהנהרש״יפי׳ב״פצו ? המצורע״ שהרס י

ג ע״ש ירלו לא עלו אס קסולין (ת(אפי׳3ר4מורגן סכל

 ומם וחזרת תהי׳ רבויס שגי יש א״< חזית תהי' זאת נתיב האן \ר«גדו
 עצ האומר א׳ בקי׳ הרע לשון נמי׳ ג׳ ליש ונראה לרבות באו

 לזברשקר והוא עשהרעכלצ שלא פקר הרע לסין האל
 והוא רע פשה באמת שחכירו ל י'05 שבכולם גלול עוון זהו חבירז על

 מהראשון קל והו חשוב' עשה חבירו ד9שכ אף ברבי׳ קלונו מפרסם
 שהשונא יולע והוא סובי׳ לנרי׳ שונאו לפני חכייו מרעל שא הב׳ והבחי׳
 רע שם שמוציא מצורע וא״ב מהשני קל זהו זויכןעלמ3 לגר< יאמר
 פ0 ומרת חשי׳ לבויס ושני ̂ מכולן חמור שהוא ראשונה בסי׳ שהוא

• שאסור אחרוני' בתי׳ שני מרני׳י :
ה הג ^ מאיש מי אומר הפסוק • ו ח הס■ טוב לראות ימי׳ אוהב ח*יס ה

מיי׳ רק טובי׳ שאינ' אף מיי׳ לו להיות שרוצה מי יש בחי׳ ב׳
 השני הל ובא פיני׳ ימ^ סל חיי׳ למקא לו להיות שרוצה ויש בעלמא
 להיות שרוצה מי על הראשלכ׳ בחי׳ על קאי שוס מרע לשונך נצור ומפרש

 וזהו מעצמו רע ילנר שלא צוהר לזוקא צריך :1׳ טובי שאיג׳ לרקיי׳אף
האסרונ^ בחי׳ מ״ב נזהר שאינו ואף ראשונה ‘כסי הוא כנ״ל מצורע נקרא
 לראות ימי׳ אוהב שהוא השני׳ בחי׳ ועל בעלמא חיים לו נותנץ אפ״ס

 מרמס ר37מ ן וספת וזהו אחרוני׳ בכחי' אפי׳ ליזהר צריך זהו טוב
 חבירו אס משבח שהוא בלבר מרמל עושה שהוא שלישית בחי׳ אפי׳ שמא
̂ו צפני  ימים וספן הואיל לז:ר צריך זי מנקי׳ אפי׳ אותו שתלזל כלי שונ

 מרע סגר אמר הבסי׳ לאלו לתיקון ק הפס אמר ואס״כ טוב לראות
ג טוב •ומשה

 חמורות עבירות ג׳ בננל סקול הרע שלשון טעם מוסר ספרי כ׳ הנוי!
 הוא סבירז אס סמכזה א׳ רעות שסי עושה הרע שלשון מפני

 אותיות הס הרע לשון גו שאמר שהלמרי׳ זהב׳ העבירות ככל פגם
מהקליפות׳ הליבורי׳ להוציא צריך נמצא כמלקליפית נהם ונחן קלושות

 •יף על חשוב׳ לעשות שצריך מה מון לקלישה זלהחדרן מוני׳ לעשותה
לחיצוני׳ נח יהי׳ שלא מרע סור להץת צריך וא״כ חבירו סבתה עבירה
 טוב ועשה רע שנקרא הקליפות הס מרע אוהס להוציא צריך בלנורי׳
 חשובת זהו זטוס נעשו שזלונות שאחז״ל וזה לקיושה סלבורי׳ שיחזור
 הפסוק ואמר צקליפו׳ שהכניס מה הליורי׳ להוציא שיטריח המשקל

 הששה על סלכר השני להבחי׳ נקש:לו׳ אחרוני׳ בחיי לב׳ עודתשוב׳
 לעשות סובה מלה מ״מ זלשנאוחן הרסעי׳ לבזות סמצוה זאף באמת רע

להחנר;״ ואסור לו משחקת שהשעה אותו ירדף שהרשע אפשר כי שצום
הג ועל ברשעי׳בעה״זכעשחז׳׳ל״ פי'  כלי השונא לפני סיב סדבר הי

 ססונאשלא את וירדף האלם על סוב שילבר החשיב׳ הוא אוחז שתלזל
כ t:זרלפ וז״ש בזזי׳ לברי׳ ילבר א' מלגרי׳ 1אל פסיקי״ הג׳ ראשית ו
 הראשון הפסוק ראשית מפרשי׳ אחרוני׳ פס־קי שני וראשי׳ א׳ במד׳

• כמבואר הכל ףפסןקהראשץ ס מפרסי׳ האחדני׳ פסונך שד וסיף '
כן פנ׳ל א׳ לנר שסם אלו פסוקי׳ ג' ראשי הרוכל ר7סי ספיר וא״כ  ו
 ככ״ע הא רש7לע קן הי׳־ המצורע חורת תהי׳ זאת המלרש הוצעת הוא
א ומה כנ^ל חורעהעזל׳ זאת ניי רש״י כמ״ש צרבו׳ הוא חורת סל  נ
 עול צרבו׳ אהי7 ג״ל ובע״ג ̂ מיוסר תהי׳ מצת ועול לרבות כאן
 טזם זנו׳ מיים הספן האיש מי סה״ל אמר לזה וכלל הרע לשון בסי' שני

 ניצל המלרש ומפרש וכ;״צ האחרוני׳ במי' משני פול ליזהר לצייך מוכח
 הס בעיירו״ מחזיר שהי׳ אחל מיזכל מעשה אמר לכך זה מפסיק מוכח

והי׳ מעט בס ואנשי׳ קטנה עיר שנא׳ ע״ל עיר נקרא שאלם אנשים
״ ̂ v» ״•• ״״,v ״ ״• ״ לד־יני^ ס ״ קיגי־י « אנשי׳ מחזיר • ״ מי מ0 ל » צפירי סס סנה • סיי»55 סטזרה ז דמו מ
ע ®ר מרע לשמר נצור ס מג ס י מ מ » נמרי! crip א» ל'ינאי אמר ס ככ הי ק ש ציל מ ז’ל ן נ י ' מ פי8צ1מ מ פ ס ען א « ן י8י י מ ן י פן צ



מצורעגנזי
 לצפורימיינו זל^מיסמוס' • p3)3 פמפפפט-׳ ^ורי׳5 לסהרח ימז^מו

 לצפזרי סמיכו׳ רק ראפזל בחיי /5שהו גמור הרע לשק בעלי הין שלק
שמצוה סהי^צהסצלסימר: ב׳נהיילוחרוני׳ והס  נזל מחי׳יל

 ר.3צד לחכירו שגור׳ רק כעצמו אומר שאינו לג׳ ונסי* • לרשעי׳
 ני רא*יח ינאי צר׳ הראם לכך אסיר ח שגס אוחס ה!כימ והרוכל וכי״ל

 סיפא חיירווא״כ כנמי׳ראשונ׳שלוכ׳שקיעל א׳ישמלנר שהסלי-ר פס׳י^ו
ח קייאלוהה1שצג׳פס ר ח א >  5 כח׳״אחרוכז׳וכנייל שני והיינו נ'

^ יילטעם וה^ס  וכמויד לחודכפיגג כקרבן ®גי העבירןי בכל ל
 משום קרק וגס עינשהיסורין במצורע איל קרבן סראובלנכלי עונש

 ע-יז רע שס שמוציא מיירו את פביזל האי בושניעבירו' יש למצורע
 קרבן ונם עונש צר^ לכך כנ״ל לחיצוני' כנו (מחן ליבורי' שהשליך והב׳
 על והעובר הנפש ששס בעשי* פיגס עשה על העובר במ׳יח אי׳ והנה
 בבריאי פיג׳ *ל3כריחויומיש״ על והעובר סרוק ששם ביצירי פוגם ל״מ
 ולא נווזו מצרת ולשונושומר קיו• שומר אומר והכההל • הנשמ׳ ששס
חיי איירי כפסוק ואם משמחו רוחו אמר  מצרלז לומר ס׳׳ל ־ הראשוני מ

ת׳ שקולוכג׳ הרע זסאצשון נשמחו ̂ל וע״ז ג״ע עבי  הואיג חימא ואי וש
 רכיל חלך לא ל״ח על עובר דהא עכ״פ צ״ל סיה מפורש מיתה בו ואין
 של בשבחו שמלבר מבחי׳ ספשיקאידי עיכ אלא אחיך משנא לא או

ולא והואעשסולברטכס בטלי׳ לברים זהו ■א״כ •שונאו לפני חבית
 הנפש הוא ששם בעשי הוא שעשה נפשו מצית אמר לכך ןלי'53 רו'373

 בחי׳זר שאף לרוכל מכריזלהייגושבאלסדיע אסשלמה ינאי וז״שר׳
 הייתי ימי ר״ינאיכל אמר ו:שתא וכנ״ל נפשו מצרת שוער מפסוק אסור
א היכן ילעחי ולא ז: לפסזק קורא  הפסוק פל אם לסייכו הפשוט מ
ה הרוכל שבא על כנ״ל נחי׳ משני א׳או בבחי־ מיבר  גמה וסודעו : v:מ
 סגםסניגחי׳אחרוני׳ מזה מוכח א״כ אלווכנ״ל פס־קי׳ ל היאפי שציחח
 וא׳׳ככחי׳הל בתי׳האחרונו׳ שני מרנין זאקחהי״וסורת ולפיכך אסור
 שתבה להיינו בפרשה מפה אמר ולמאי עליו באים הננעי׳ אין נמלא!

 ן סיסי והבן וכנ׳ל אזהרה משו׳ עליו להזהיר אלא וכנ״ל אוחס
ש ר ד מ  לך מה אלהי' אמר ולרשע הה׳׳ל המצורע חורת תהי״ זאס ב

 הזה המלרש ולהבין עכ״ל פיך עלי בריחי וחשא קוקי לספר
חדל לפיל קלמתי כבר להנה נראה ? למהבאללמלנו ר מ א מ  עפ

 כל לרבו• העול״ תורת זאת רש״י נמ״ש לרבני הוא תורת שנאמר ג״מ
 הם נגעי' מיני ג׳ והנה ע״ש•. עול׳ הקריב כאלו עולס בחור״ העוסק

 אם נר״נ פגעי בחיי ג' כנגל והם בחיי ונגעי לבושי׳ ונגעי מס לגעי
 לבושי" יגעי הוא בחח ואס ביתו כ^נפשזח שכן בחיס הואןנגעי בנפש

 גוף נגעי הוא בנשמ* ואה ולבוש עטיפה ל' יעטיף מלפני רוח כי כ׳ שכו
 שבאו נר״נ ביאת חכלי״ והעיקר ־ נשט׳ הוא ואלם אלם בפר כ׳ ככן

 להיות הנצחי ב׳>ולי ל לפני לשרת בהם לעמול לנופי׳ נהם לתקן לעולי
ל  נעשו הס כימי׳ לנה י;ס בכל ומצו׳ חורה מסגל אלם נאם מלך עי

 ליכורי׳לרומ לנשמ׳ מחשבו׳ בזיהר כ^ש-האריך לנשמחו לבושיי
ואברה׳ פסוק על הזוהר כמ׳׳ש וברורי׳ זנים הימי׳ ונעשי׳ לנפש ומעשיו׳
ע״ש,: בימי׳ בא זקן .

 אם אבל אלם של מחנה שנקראו הימי׳ הס קליש מחדך וסי׳ ז*ש1
 לבושי׳ מבלי ערום הנשע׳ נשארת אז בעבירו׳ פג:מין הס הימי'
 ועיין שכזוהר“כמ הנשמ׳ של וציעס נגעי' והס כנשמה והפגמי״נראי'

 מצרת שומר זלשמז פיו שומר פ׳ על בזוהר להקשה ע״ב לק״ס בשל״ס
 שלא הרע לשין בעלי כמס חזינן להא נפשו מצ״עת אלא מצרת א״ת נפשו
 שפגמי הלבר והוא בצרע' נלקו שנשמתי טפי לגרע ושי׳ בצרע׳ כלקו

 בלל פהב וז * לבוש בלי כשארי׳ והס בנשמתן עבירנ׳נראיןלעקכל
 הימים תסס לבושיי בלי בלל חשב שהגשמי להיינו מושט למחנה מחין ישב

 מסנה בלי נשארת והגשמי כנ״ל מחנה נקראו לכושי׳ שנקרא
 נשארו הימי' והם מתני בלי נשאר הנשמ' של שמושב להיינו מושבו וז״ש

 ווי ויחי בזוהר וכמ״ש לגשמי לבוש להיות יכולי'לעלים ואיל למסה
 המצורע צריך וכו׳ע״ש(לק יקרבוןלגבימלכא צרמעייאוס׳ובג״כלא

 תכלית הוא ט לנשמ' לבוש להיות ולהעלותן פגום אשר הימי' לסקן
נסקנו וממילא הנמוב׳ היא המצורע סהרס עיקר נמצא האלם בראש

: הימי׳
ש  לחיצוני״ כת נותן הוא לופל שהחומל( מה שכל לילוע מהי׳ ואס וז״

 אמות ׳7 הצואה מן מרחיקק ר״ח החסיל הגאון שהאריך כמו
רק בחיצוני״ משוקע חורתו עליי! עשהתשננ׳ עי;ןא״נכלןמןשצא

יוכף
ג תזרחו,עוצסלשרשו אסרשעשהחשולןסררהסיגי׳מתוךהקלוש״צז

ש  הוא המצור' בתורת והפי ממשות שיש להויו* בא מהי׳ זאת וזי
 ממש יש או הסיגי׳ והוציא מ שפגם סתם שמטהר טהדתו ביום

5 למעלי נעולה בחויתו
 ספגם הימי׳ האיר שלא משוב' עשה שלא לו אבל הכהן אל והובא ש̂’

 ^ה!ינו בלילי מסהרץ שאק מלמל מ*י וז״ש טהרה לו אין
 : טהרה לו אין לליל׳ אותם ושם ‘בימי ופגם לחושך איר שם שהמצורע

המדל על ועונש השוגג על סגי.בקרבן שבחור' עבירות כל על והנה
שמצורע לעיל כמ״ת אלא מהרם קרבן וגבי צרעח עונש מצורע וגבי
תי ג" כנגל ששקול הרע לשק הוא רע מוציא הוא  והלשון ממורו' עני

ת׳ מכל עביר'יומר צעשו׳ במלאכתו מהיר  עונש לקבל נכפל לכך סאינ
 תורתו יוציא .ואז וכסוצעת עצמוכאיווב שישפיל והעיקר קרבן ולהביא

,5 רע מוציא שהיי בעת לומד שהי'
 גבי והנה לושפרחו^ לך מס אמראלהי׳ ולרשע זש״ש במלרש וז״ש

 הקרין מקבל הרסמי׳ שהשם הוי׳ שם הוא צל׳ נ׳ קרבט׳ שאר
 הענירי' בכל וזהו תמות החוטאת נפש שאמר הלין במלת ולא מהחוטא

ת׳ מ' חמור שהוא במצורע אבל  מלת להיינו אלהיי במלת אמר עני
מ׳׳ה וז״ש קרבן צריך ובס כמת נחשב שהוא בצרעת אוחו. שמפנש הלין׳

 ואנחנ< בעיניו נחשב שיהיו ותולעת כאיזוב עצמו ל שינח שצריך להיינו לך
 שרי׳ ת ביי למל שכבר כספיר שיזהיר להיינו חזקי לספר יוכל אז ט^ס

טר מזהיר הוא בתשובתו ועתה סומא שה׳״ מה להיינו לספי וז״ש ככ
 י יאיר בתשובתו עתה אור ולא סוכך עתה על .

ש  עצמו להכפיל יזכיר שמזה ׳חולעת וגס';וני יאזזב למפרע וחפא .וזי
 ולילם יומס בייתי לא אם כמ״ש להיינו • פיך על נריחי יהי׳ ואז

 בריס ע׳יי ך ואי ׳ שעי ברואה קיוס ויהי׳ שמתי לא רן וא שטי' חוקת
 שנא' ע״ל מ״ו הוא רפיס ר״ת רש״ע ולרש^ע ון:ו ך פ על שהיא התורה

 עדיות הת ע״ כמשחזיל ע׳יו (לוא רעיס שתי מכשחרע המצע קצר
 ג' גל כ שחשוב מצירע והוא סל.רשיע ר*ת וזהו למי' שפיכת הוא ש׳

 שיהיו לך מ*ה ושקנתו הרע לשק הוא רע מוציא הוא שמצורע מכתות
 סתורי חוק חוקות ׳5 היינו חוקי לספר יכול ואז הוא מ״ה בעיניו נסשב
 הוא כתמי מהו הברית ״שומר חה יגה וכ^צ וארץ שמים בריאת וחוק

ת ת i פין(הק על וזהו הלשון בריס סהעמור באוק עטרה שהוא י׳ נ

אחדי
 בפ* ל ז? האלשיך הנההגאק בניאהרן אחרימותשד וגו׳ רדבר

 נצר הוא ש-ציף להתפאר ילי מעשי מטעי כצר ע׳׳פ שמיני
מהאילן נוף הוא ו?ניף f גר למעל׳ שלשה הם המטעוח שהוא מטעי

 יזלכך שהגוף להחפאר הוא מכן ט יאבל אל בעפר מבלה שהוא ואף
 חוזר בעפר נסבלה שהגימ )מוח אחר c"f( י ע״ש ממש רוחני להיות

 של מין שה מ והוא הראשון אלה החטא קולס ס הג שהיי כמו להזלכך
 נעשה נעפי• בלותו אחר שהגיף להתפאר ילי מעשי שאמר והוא סקב״ה

 ג כחטא קולם אלם גוף והוא הקנייה של יליו כמעשה מהיר בהיר
ש  ל' אח לעב־ל אהק בני נעשו שניהם והנפש שהגיף אהרן גני שני וזי

'0 לפני קרנמ'1וז״ש :ולשמרה בלס ליי כמ׳יש העליק בעולי
 הגוף הזלכמ׳ שתכלית וימותו לכך < לפני לעמל והנפש הגיף שיקרבו

״ כור בתוך כזהב בארץ שניתך מיתה ע^י הוא
 הגיפי׳ להיינואפילו ישלהסתלקלעה״ב ישראל כל התנא ויש

 שנאמרועמך יזלכנןלנמוצעהיב:מ״שכלישראצ׳הגוףוהגשמי
 ילר מעשה אמר ולא ילי מעסה אמר בסיפא קשה ולכאורה צליקי׳ סלם
 וק לגשמי עם נקראי' אלם של שאיברי׳ הענח רק וגו׳ ועמן ברישא כמו

 על לקאי קלוש מחניך והי׳ המפרשי' כמ״ש לגשמי מחנה י נקראו
 אלם של האיבלי' הס ועמן לנשט׳ הקב״ה כאן׳אוטר גם זא״כ האיבת׳
•* ירשו-אלן לעיל' צליקי' סלם לגשמי עמך שנקראו

 ע״י ארץ אמר לכך לוה לבא יוכל מה וע״י הפסק צו אק שימש' ירשו מ׳ע
 לחטא קולם הראשון אלם למלריגס ויבא בארץ הגיף שיזלכך מיסה
ויזנ' להתפאר ילי מעעז החיי׳ פץ לרן את שומר שהי' מטעי נצר שהיי

צטנת ׳
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«ויוסףאחרי

 לחסידיו רטוחה ס* שיחפיץ שהגש א*?נשנ ל׳נססגאק *אכזר או
לצד^ “v'B 7צי סעלומז' למדע נעלשח בשי' לסינון

ע על גמ״ש ?ד̂ץ •שלזס שם שדרן נדי עש? י p וא אש־ ש?;א כל  ר̂י
ה׳ שס5ש מיששו ש־י' ר חו נ ז ני ?ון כשדרש א' א ס נ ש רנ  נ א ^
כ לומר מכל  מכלי־י»לו?קנ*ס יוסר לדיר נמלי הי׳ אשק שנני כאן נ׳
 ל1ר<ןע*יינכש עשוילשלועכהםהמיס* ולאיהי׳ לדקי׳האצו געש סש

ץ8 צייסכמשחו׳ל שנא סצח  אסריי •ועודסעמי' לאהי׳נשואי׳ או ס,י
א ן*' הניל א•? נייש שדין נהה ישליס שעי-ן נדי מ ספ «(גי אנ מי  ננ

א שש לשקכ״ה אמד ס<*7 מס ג זצדיק נפש אציו יי  ס מרע ו
ל רואאשר■ אמר ר  אניד העס עני כל ועל נקרוניאעדע דנ

די ינזעדסיפמ?לנ:יישראל דנר הישן פ־ש״י שנננו  א׳סככנודי ^ד
 אמידי אשר הוא אמרמשרע׳ס לא למה עיכזולכאור' נמנונדי אלא

 1סתלנ שהקנ*ה דסנלל וניל ״ י העניה שאמר טל* ושינה ונדןדסנננודי
עין  שג נויהדצענישי קרא ורשניי נסוכם ושכנמי כמ׳ש ילדיקי׳ נשמו׳ נ

 נמיש• שלצדק*׳ פניה׳ מל שורה שיראה ונטע׳ שנינשא א:פי צדיק׳
 נמיש לצדיק של לשירא׳ניכרסנענד ה׳עלעניכה סשי׳יראס למעו

 חכטם כמישיאשיה הירא׳ הוא החנע׳ ועיקר פניו חאיר אדוש חכמה
 הוא פניכ על שפורס הירא׳ א*כ היאיסכמה ל יראס לן עול ׳7 יראת

 מעילאי וענוה יראה מלא הוא הצדיק של שפניו כשרואין הקייה של כלנוש
 נחנלם שאדם נמו גדולתו כל לעין ונגלה הקניה של ויראתו נדולסו ני:ר
 נסנלס המף1 הנוף■ הוא למשה עיי נשנלה שהנשע׳ למשו עיי כל לעין
ם ענמה פנים׳ הכדס כעינ סוסא וכשאדם הנגד לנוש ע׳י  סד ‘וגקר״אי נ

א ׳’3לי אלהי׳על צלם נצודס נראה שהכל פנים ל כ  וא׳מישראל ט
 גספר* כ מ אלהי צלם של הצורו׳ כל נאוצר שיש אלהי׳ צלם לעצמו נוער

ל’מ א ונסענר׳ אשעו אש עוקד האדם׳ נאשר ל.ז׳ או ננריאל מלאן נ
 לפי ?שלידו מדרינש לו כראוי׳ אדם הסיפ׳שילכל צקנל משלוחיו א׳ שולח

ק או גמל צדיק אם האדם סד־יגע  הגשמי הטיפש ס״ו אינו והפיפה ק
שמהדחנזהוהסיפה שלקדו  כי לממד השליש שמניא גיעי^יהסל

שר’מלאני משנו׳ עשרה יש פעשגנריאל  vוגנ נישרא» ןן5יודו0נגדע
רניו'ז מנדה . אלפיי׳ו

^ י  ע-מדיון הממוני שוילסלאו ואמרו הוררננר ולי^האמר «
כ וצילה שעו לילה קי׳ נ ננד ׳*נ וז׳ גנריאל וגם מי שנשי י'

א ונשמיפה ישראל  לנפשו׳ על הממוני א׳ מלאן הקניה שולש למעל׳ נ
שם שמודעקל( נפי ולוקתנפשא׳ הואאוציסנשטו׳  שהנעמןאו

א שהנשמה לעוה״ןנעישנזוהרמשפס•׳ לנשע׳לנא סלנ  לעוס׳׳ו מסינ
א נע׳ לעיל היאעי  שהונא וו נספש ששמם לנפלש אומי והקניה דקי
 הקנים מצוה לפיפה הנשמה נשדנום׳ יאס*נ הנשמ׳ינניל של נע*כ לפניו

 ותכפר לזה סיוליוהנשע׳לאוצר צהמלארהממוניעלצורפצלםאלהי׳
מ או שלם קציר או ארון צלם אידה לה ע'  מנוער או יעה עשיר או ער נ

זמן ואחר שעה מיי היא לשם הולך שאסה שעוה״ז דע לנפש ואמרי׳
עסינ השחי׳  יפה עשירו' העול׳ מה לז סינסר ומי עולם שיי נקרא ונ
היג הוא הנורא מסניגנרצק ואינו ע מ נ מרונעי  וקס! עסרמנו

 יפ1 נשבר• לכו שיהא כדי נענת׳ שנסל׳דפטחעספקדיצהירמסי׳'
ד׳ ,עיצהיר מהפלודי׳ אימ0 גנוה נשמו׳ ס מו שואי־ ויפה נפשיח׳ מ  נ

 פ 3סק 3ע להחלפס ם7/5ל ק6 ?ס ומכס מפירי' |י'5ר(
 J כנמירחו מלוי הכל כי עסיר חכירו למס

 הפליזן הנםמסמעזל׳ ץ7וכשמורי לצנמנינניאו »ס3ח״לונצצ וז״מז
מן )«ס5פת לכלו לסמל הזנל לא  ממייליי פפם3 סגוף ל

 לגשמי«אמ״כ פמחנמעמ נג״מססחסץ ופרדסי׳ בגמס נחסל׳ עמס
ג  למכר ס״כ6לעיר( אתיכ1 וכרמי׳ וס7ש3 ואמ״כ לגשמי׳ י׳07וסר •ות י

סיפק כנקב וכר האשס חוסם ננקס ואס״כ לניח ואח״כ ר5צפ ואח״כ
 סצס לם5ס פושסח סאשס כמעי סנפש פכא ואחר שמאל ננלןב ה3ונקי

הולזם ומן שיגיע 7ע המעמר* סאשה לאש על ןעומל לס5ס ועו!ה
ת אן וכשחלל ששומר הצל מהו הילל ראש על 7ועומ מסאשס סצלם מ
א המצאמזס • סכלימוחיוןשנאמרכ״שומריךס׳צלדזגו״עיי'7אסס

 והנה שכינסאג נקראי'אנסי והס כצדקי* סהקנ״סממלגשננשמוח
מל ונקלש אסר מקב׳יה  והנה נמכוכלי אלא כככוד א״ח ופרשני י7ג

דן מה שניס' ורשץ7 תקרי אל לאי* מקן׳ כל5 p ״״ לוה צ i אצסי נורא

 צרין שה שניה׳ ג״כ לזרשין ממקולשין אצא ממקלשין א״ס ממקלשין
 מלנוש שהוא הצדיק הוא י71כב3 שמלת משה סכרח הי' מהחצי והנה לוה
 דהייס י7מן3 א״ס שפרש״י וזהו עכבלותי׳ למאני קרי ור״י הקנ״ה של

ד3כ נקרא שאים ף ר״י כמו ןש3מל מהוא י73כו0 ג״כ כשנקרא רק ן  ק
 והעיקר כג״ל סקב״ס פל לכושו הצדק שהוא נמכונדי ומו ‘מכנלותי

 חיראו מקלשי ואס כמ״ס ש7מק מורא לישראל שיהי' י7כ הי׳ הכית קילזש
 היאןכאמורא7שיך7«שממק0ןן״ש : ׳7שכלאפנו7אאלהמק3שלאי

 ואניס! נ7כשמתו( ממקולשיך רק אלהי׳ מרא כ׳7כ ש7המק מן ראל0ל<
 כאל* להיות יכול הכית שקילוש בלעת והי׳ המקלש מן יראי׳ החחילו זאו
הבית לקלש מיתתו עיקר ׳ ויהי הדר מכל ול7ג צדק שלאיהיי ואפי׳ א׳

 לשלום י׳15החס סיכות כעס ויש גדול צדק שאינו מיתיזמשמח כו בסשליע
 הלין שליפת עיקר7 מוכת מתו אהרן בני ששני משה כשראה רק ין7ה ־מ

 נעלמת שיבת שהוא אלא סגי 7צב 7גאח ח"כ7 הבית וש7קי מחמת הי׳ לא
 מ7ג״כקי הי׳ וממילא האלו כנשמו׳ ^השחע:ע שחשק להקנ״ה רק וע7שי

 ונקלש להיינו* י7ו3כ3 ונקדש של פידוש יולע אל עק;ויו משה 0״n הניח
א קמני רש? כמ״ש מאול־ מקורבי' שהם אקלש נקמני מ  לבחירי נ

 כבול ממילא אכמשיהי׳ כל,העם פני ועל להירמז הקנ״׳ה שאמר ובכנודי
 הבית שיתקדש אני ע7יו משה ו״ס כ“א ישר|ל לכל 'מורה שיהי' למקדש
 א״כ סנייס שהם עכשיו לי יהי׳ לבל שבאחל דהיינו ך3 או כי סמר והייתי

ג מינן יותר 71מא גדולי׳ שדה משמת שלמס עיסה עיקר מהאי

שז  ופני הואיל למשה הקכ״ה דינר אהרןשזה כני שני מות אקיי וד
 שהם ל י55ל מאול מקורבי' שהם נסרנתס כי חלע אהרן נני

 • וימותו ולכן ס׳ לפני וזהו בהם מקשפח שהשכינ׳ פכינתא אנפי .גקראי׳
 • הדין מ סולת זה ודרך סוג לא שהוא כל שיעשה צריך שהצדיק והכלל

 סו®(לא יעשה אשר כאדן נארןשיקנור צדק שהוא צדק אדה אק זז״ש
ר׳ יעשה לא ודאי כצדיק להייגו ירפא  בעשייסל מכשול לו נא רק עני
 נכשל הי׳ המוכ א״רנאמצעית לכו ושמח רכוא בס׳ שלרש ר״ע כמו הטוב

 באמצעיתו הי' בנדב!אכיהו גס ישראל על לכפר הדין נו שישלוט כדי
• זרה נאש וככלו קשזרח שהקרינו כטוג

 ל.פצמם3שהרזקר עצמה בהתקרבו׳ להיינו *7 לפני בקרבת׳ הת*
 לחולם מסל סשלז ראי׳׳ע Sj רלי ח״ש וימותו ci3 בעמל

 נן צ תאכל אל ואמר אחר בא . צינן האכל אל וא״ל רופא אצלו שנמס
 א^ר< נאמר לכך הראשון מן יותר זחו ד פלווני שטח כלרך חמות שלא
 ולא צונן יאכל שלא למאכל המשיל למה ולכאור׳ עכ״ל אהק בד שני מות

 בעשית נכשל יק7הצ7 מ״ש לפי רק לחולה כלל טיב שאינו למאכל המשיל
 הטוב בעשמח פני׳ במדשבת דק עצמו י כפי ו,״( בעייד׳ זצא לפוב

 רעים ממאכלי׳ שנזהר לחולה דמה וזה הפנימיות החלהנ^ זרה אש א1וה
 לזרזו הרופא צריך אינו זה בצוקועל ולא וחמין לא כלל לו תזביס באינו

 לזרזו הרופא צריך נזה לצונן ולא כחמין לו שטוב כמאכל רק
 כעוש כמו בצונן אומו יאסל בחמין לי סוב הטאכל יזו הואיל יאמר שלא

 ראב״ע שהמשיל וזהו צונן מאכל כמו לטעות קרוב זה פני* נו ויש טצוס
 מצוה שאוחיו׳ ה' לפני בקרבת׳ שהוא כמציס נעשית להקב׳יההזהיר

 פני* שהוא מיתה מ יהי' שלא י״ה ב״ס בז>,״ת מ״צ כיה הו̂י איחיוח סא
י ^ ^ ̂ לוי ר׳ נמדרש ורש * מיסה שנקרא ס״א 7סצ

 לעשות נכק שלא דהיינו בטוב לא d אא״כ נענש כצדיק אין לסיינו טוב
י• מ״לוהק מעורננטוב

רעז5  והקשו מעיל מהה מסר ומה ליו ’נגלי מחוסרי אהרן בני מד
 נ ול J שחי׳ מה משה ועיי'ידי מעיל וקא7 למה למפרשי׳

 הוא הטעם והנה כרע לשון על מכפר הי׳ המעיל בגמרא אי׳7 לתרן
 לא ורימוני״ קול משמיעי׳ הפעמוני״סי׳ ורימור׳ פעמוני׳ מסנישהמבו

כתב ולא הדימוני בפוך פעמוני׳ ויחנו אומר והכתוב קול משמיעי׳
 רק בשוה ורמון פעמון הי׳ המעיל סביב להא הפעמוני׳ נסיך הדימוני׳

 q5 פני׳ לי8 רכל ית׳יהי׳ הבורא עגמת של הנלגו׳ b מרמזת המור׳
 • 'עצמו לבין בינו זאס עושה כאילו בעיניו יהי׳ בפרהסיא לבר שעושה

פון בעינע יהי׳ אדם בני ששומעי* מה כס הפעמוכי* אח ויסן וו״ש  נ
 מחןר ווהז היימונ!׳ כמו אדם לבט סלבר. נשמע לא כאילו הרימוט׳
 לוי ר כמדרש ואי* ס7א3 שיש מנאוה בא הרע לשק ועיקר :כשפלוס

(v5 שאמרו בלעהס וגמלי׳ גאים מ״כ ופי* המ שחצים אהרן בני אמר
צלביש טעם מה לבם אל מפימק היו אם א״כ ע^ש לגו ציגשא ראוי אשס

כמעיל
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 ולא נשים נושאין והיו ;נהגאי״ היו לא א« יגאוה להשיר י7ככ צלויע^ל
 6חס ומש רש7סמ כוונת ווהי המעיל לכישת קעס צהס שספר הזו מתז

:והבן כנ״ל מפיל ^צהס

1^  החסיל המציז הרב מפי שמעתי הקולש יבאבכלעסאל א
 החסיל אביו שכ3 שאמר ז״ל מיכצ יאיאל מוהר״ר למפורס'

 המפרנס זה עת ככל ק:75 עושה נמ׳3 אי׳ !יצקק!״ל מוהר״ר המאייס׳
 לאחרי' ק'7מצ עצמן פוסר־ן העול׳ א״כ |ט:י׳5 כשהט זבנוחיו בציו

 ״ צלקה ג״כ שנ^רא זה3 שמצאין ואומרי׳
f פסו^3 שמרמז קס7הצ באותו לרינו ,עת ככל יכא ואל הכאוב 

 פ7לק פנימה ש7הקו אל בא אינו בזה י עת בכל קה7צ עושה
 שהפפונן ואמרתי יכ״ל״ אחריה אל גמור' צ״אכצקה נשמתו

 לציףיאוחס אלא לישראל מצות ניתגן שלא יצוע להכלל לזה טעם צוסן
 בולאז ‘לאחרי כשנוקצלחה א^צ לבו ויכניע היצה״ר חאוס שישברו להייגו
 אגל אמונו ע^ 7מאו הס שאלס אע״פ עצמו ומכניע ף רג האות משכר
 הגוןן תאוות משנר אינו א״כ אהבס מצצ זה ולבנותיו לבניו שנותן במה

נ'1צ שי מ ז :
 שבירה שהיא לגיף פייצת להיינו לפרול מבית הכתוב
 לבניו בנתינ׳ שייך אינו .זה הגיף בפנימי״

 ומהכנעה הגיף פריכח היא והפרול מפצימותו היא מצית יזה ולבנואיו
 הגלי פי' לכך הנ״ל ז״ל מהרי״מ ואמר לך בפה נר7שמ לסלה אלם בא

 בעחי^ ולא לאחרי 7תמי לןה75 שמחן להיינו עת בכל <|ה7צ (שהiצ
״ עכ״ל ובגותיו בניו לפרנס זוכה זה י׳7אח

̂ן7רו צנצ״ש 67א על מכפר שהצלק' שעצינו היינו הכפורת פר
 נאמר זה ׳ פחא בצלק' וחטאך עול •״ וחסל חיים ימצא צלקה

 ארון נקרא חורה שבעלי האחן על וז-הו חור' בעלי להחדק צלקה שכוחן
ר' חורה סתור'והלוחי'ובעל סבו  ולא אז לבו לוח על חקיק ג׳כהסו

 אחם הענן ע״י אראה בענן כי ואמר עליו מכפי כזה שצלקה יטוא
 אין לתעני' בגמרא לאי׳ ר' הכפ על וזה צלקה בזעיס מנאר שאני עי7>ו

 שנאמר נותן ברני'ואינם צלק׳ פיסקי בשביל אלא הנשמינעצרי
 לעני' כמחניף הוא ברבי״ צלקה שהפוסק כשם פרש״י אץ וגשם נש^אי׳
 א״כ לאין ין7מורי ואין גשם מלא עצמן מראין הפנני׳ כך נותן ואינו

 בין לשם לו שיהי׳ פוסק שהוא לאחרי׳ בצלקה שייך ברכי' cp7j ^סקי
לאמרי' צלק' לעיקר מוכח ועזה ובנותיו בניו נגל זה שייין ולא הנותנן

: וסבן
 ממ> וישעי אורי ה׳ ללול הה״ל במדרש הקודש אל אהרן יבא צגזאוק

ו שצריך ׳ ח3 ׳ 3 יש הנס עכ*ל אירא י  נקרא א׳ הבורא 7^
 מלברן להע״ס כמ״ש פתל נקרא וסב׳ תירא אל־היך ׳0 את כמ״ש יראק
ה תמיד מפחד ס7א אשרי ועול לכי אחל  כאלם ראיה אזחמ׳ יראה מ

 עליז נופל אפ״ה כלום לו ה7יע שלא שיילע אף גדול לפנימלך אעומל
 לעמוד הבורא ,סצמה רבו ולפט אביו לפני מורא p גללוכמו ^ורא
̂ל דרשו לקי בעיניו שיואה הלני והוא במורא לפניה'  וצ7ג ובמורא צז

 הוא פסל אבל גשמי בעין שרואה יראי הוא שמורא שכינ׳מפני גילוי זו
 או מיחס או סרפס עליו יצא שלא מפסל לרו רק בעץ. רואה שאינו
 פחדמרחוק שהוא בח־יך חאמין ולא ולילס יימס כמ״ש־ופחלח ן יסור
שם יש יפחל אימחה עליה׳ חסול ע״ע בשלח בס' רש״י ו^ש ימזס שלא

 רחוק שאמר הלכר והוא ררחוקי׳ על ושחל לקתבי׳ על אימה גייסא
 לבבן• מפחל וגו׳ מרב יחן מי תאמר ביוקר כ' לכך בעיניו רואה שאינו

 איוב אמר וכן העתיל מפתל בלב לואג רק כעין רואה שאינו פמל ורו
 אומרי• אמת במגן והנה הפאל אתר רחוק זמן שבא ויאחני־ פחלחי סמל

 ה'לנגצי שויסי < לקיים צריך הצליק באלם כי ופחל ביראה נעמל לקניו
 גדול מלך לפני שעומד בלבו כשמלמק א"צ א׳׳ק ש*ע בריא כמ*ש תפיל
 הקצ״ה ונורא לגזול שהמלן לבו אל האלם שיקיד שה רמיא כמ״ש ו;ורא
 מפאל וכו' הירא' אליו יגיע מיל וכוי במעשיו ורואה כמלו הארן כל מלא
 שהירא׳מהש״י איתנייהו שחרווייהז ופתל הירא' רמ״א כ׳ הרי וכוי הש״י
 מרחוק שהוא הפחל גם חמיל ל^לנגלי מ־יחי ימיני^ומקיים רוא׳ כאלו
 עובל א^כ ס׳ ביל הכל אריסורץ מיחה יס' ׳ ה ביל הוא ג״כ זמן אחר
בעיניו שרואה כטו שהוא לפחד יראה ןדיס8ו? ופחל בירא׳ בוראו ח

 חרפתי סענר אמר להע״ס והנה : מרחיק הוא פחל אבל קרוב והוא
במס לו שימקול קב״ה לפט מתחנן הי' שמע״ס המ"פ ופי׳ ימרתי ^פר

יוסף.
עי אץ כי הבורא מיראת לעתו והסיח העול׳ עמקיה יראה לו

 יראת העזל׳בלתי מפגעי לירא מרפש וזהו ה' י7מבלפ לו להרע שיוכל
ש וגו׳ יגורתי אשר חרפתי העבר וז״ש ׳0  שסי וישעי אורי ה׳ לול א״כ̂ז

 מהבורא הירא׳ עצי שזרה א״כ חמיל לנגלי ה׳ שויסי ומקיים עיני האיר
ט כאילו ב״ס  אירא איך וא״צ ונורא גןלוצ מלך לפני שאני-עומל רואים עי

 יראה מפר בטלי׳ •א* ס* כל ני אירא ממי וז׳׳ש ןןןןרוחמ הןול׳ עט?ןרה
 בילו(אימת סלי שחיים חיי מעוז ס׳ וז׳ש ב״ה מהבורא עליו ששורה גלולה

 שכל יולע ואני זמן אחר שיבא מפחז רח בעיניו רואי שאינו נק׳פחל עוח
 אפחד מעי וז״ש י יקויזתיו עול׳ פחל כל מבטל יה פסל א״ג בילו סוא זה

* ב״ם מהבורא פחל ולחי

 כאילו יהי* שיראה הכ' הורה אהץ יבא בזאת הכ' אער^ צאן וריגד•
 לפניו גלוי כאלו זאת ט ־ ׳ המלך לפני סעומל בעיטו רואה

 אמר נפתל הזהיר ואמ״כ ראיה חמ׳1א היראה iri א"צ לאצבע לו מלראה
 צו שלומה עליופי במלריו׳ אלם tt5 מרחוקהאמת פחד שהוא יממז ולא

 רין5 ולא גלול' הירא׳ שורה עציו ממילא א״כ .מלך לצני צומ^ כאלו
 יפשס .73אםעומל.צפלימלךבצי(הל אי7כי*נו לאימון אשר לזרז

 איע אלם אה רק סללך אימת בעיטי שרואה יראה אחמח מלך ר 37
 שעת כלרך ימות שלא בפחל לזאזו צריך המלך לפני שעומז זו בעלריגס

* הראשי? יוחרמז זרזו זה פלוני
̂י ןן׳ק}י  זיתו זה זכי' אצלו רופא שנכנס לחולה משל מ:לו ראיבע בש

 יראה יגוח מלי ב׳ לנו יוקה הוא הכ^ל וכפי ע״ש הראשון מן יותר
 א״כאקצ^יך ! פעומללפנוהמלך הואהירא' הראשון רופא ואחדא״צ

 שעזמל גלולה יראה כ״כ לו ב'^שאץ4ןליזנ:5ב סשני אמא אבל כלל לוי־זז
̂צ למלך צפני  וצו* ימות שלא שזחז זהד^אפא:השני1בפיןל^ לזרזו צריך א

 כמו עליה' שורה יראה סהי׳ ׳ גדולה במלריצה היו אהק בט ובאמת
 המלך עומלסלפני כאילו צלול ההלהכוח להם והיה המלך לפני סעומל
 לכך(ימחו נשאו שלא או יי/ שתוי של באזסרח ושכחו המלך רצון ולעשות

 שעומד כמו היראה במלריגת שהי׳ אף אהק את להזהיר צריך לפ״והיה
 והואענץ ימות שלא וזהוהטזד צחךאזהר׳י׳ הי׳ אפ״ה המלך צפני

 I למין ש^רע כמו לו יארע שלא מפחד הלב רק אאה שאינו סצאד
> . * .

 באצבע שמראה 1כמ ללתטס יראה הוא אארן בזאאיצא המאייש ן׳׳׳אן
^ ריוהיר א״צלמס בזאת  מדריגה ,שהוא lTto' תהוא במייז״ או

 ה' אמר ואח״צ ממץאירא וישעי אורי ה׳ הס״ל אמר ל^ לןטנהימיראה
 כמ״ש ראי׳ של במדריג׳ שהי* אף בעצמו לוד א׳׳כ אצתל ממי סיי אעוז

 חיי מעוז ׳ ה צט״ש ממיה^ הפחד עליז המשיך אפ״ה רשעי אודי ה׳
 בקרבתי שנאמרלהם אהיז מבכי זה ולמד הקב׳׳ה של בידו שהחיים

 ואפ״ס :אצלו וארובי' המלר לפר עומל במדריגוא כ*ו שהם '7 לפני
 יאמר שלא גהלא^הק הזהיר לכך האזלי׳ בפחד נזכרו שלא דמותו צצשלז
מוחי א^כ המלך לפני שעומד כמו הגמל׳ יראה במדריגת והוא אואיל

 אל עת בכל עא ואל אותו הזהיר pל פנימה הקודש אל עא בכל לכמס לו
 היו מזס ל לפט בקרבתם למשה הקביל שהוליע זרו וגו׳ פנימה לקודש

כ הזהיר לכן וימיהו ואפיה למלן שקרובי׳ כמו גמלה במלריג׳  לאהק ג'
 ונו׳ חעאים לשני משל רת׳׳י וז״ת ופחד בירא׳ הקב״ר אח חיעביד

״ והכן נ״ה כענץדנן־הבולא ׳לצשע׳ מצאי פני סס וצחד שהירא׳

 שלא נענשו אהרן שבט כחוב בזיהר הצה ׳ ד' לפני בקרבאס ו^אמד
 7ליס ל|סזרס והקסורו • מומין כבעלי והס נשים להם סיו

 א״כ אלא אלם על שורה ביס שאץהוי״ה והעיקר ע״ש משל פס וצוביא
ס׳סיינד־ לפני וזיק•גקרנת׳ ׳ ובת בה וה׳ ואשה באיש י״ה שם נשאי
 ג נשואים הע שלא ״׳ס5 רוי״ה עליהרייזשה ששרה קודם עצמן שקרב

 1 צלינסו מה על איתי והומעז למשה רקב״א שאמי ראשונה אמיר׳ אהו
 מהממינזההפסוק שהקשושלאאמר ולאקשהקושייתהמפרשים

 מאל ן׳ והנ« וצו* יבא ואל אחיך אהרן אל ליד משה אל אמר ואח״ב
אע להוכיח מחויב שהצדק דהעיקר כתב להאלשיך לי ונראם אייתר
 אחם צליק שיאמר רק אתה רשע לאמי• יבזה ולא פיוסיר בלברי הרשע

 ,רקשיזהיראוקז עמיתך שהוא לו שאאמר תוכיחאתעמיחו וזמ׳פי׳
 שמחוק* אומרים שעוצם כיעור ל שלומה דגר לע־שוח עצמו יבא שלא

תי'3הם ואסרן משה והנס שמאריך עיש אעשיו^ומםלרשע ב מש?ז '
נתי'



^גנזי ר ח א

 כפר׳ שצריך חשוכה בעל נחי׳ 6הו הק15ו מפולס 15חס ש̂ל ?יק5 בחי׳
 (א׳כו־הפי׳ חעא לא שבלבו אף לכיעור ומס7 שהוא עגל העשיות על

 תאמר ולא הוא שאחיך אהק אל שתאמר היינו7 אחיך אהרן אל לגר
 ועשה י שאחץגיא רק הראשוני׳ במעשיו מא שרשע חשוב׳ בעל אל

 עת בכל יבא ואל אליו ותאמר אוהו תוכיח ואח״כ לכיעור דמה מעשי'
 או בסע^״ ק במלריגו׳ לעלות צריך שאלם גלול הנה^כלל ז רקולש אל

 החסיל וכטיש כוחו בכל היצה״ר עליו יתגבר שלא כלי סיגיפי׳ בשאר
 שמחה מחוך אלא האלם על שזרה הקלושה אין והגה חימה ראשי׳ בעל

 בלא השרוי וכל לרעה הוא וההיפיך לסיב' עתיס י׳׳ל יש ולג* כילוע
 הזהיר לסן בזוהר כנזכר אהרו בני עונש הי׳ וזאת שמחה בלא שחי ארה

 מי״ל שהוא שמחה בלא שהוא עח להיינו עת בכל ינא ואל החי״ה
עצמו מחזק. ואם קלזשס למזריג׳ לבא יכול אינו וא״כ לרעה המתים

 ואל יז:יר לכך נפשו ומסכן עלי מתגבר היצה״ר אז קלוש׳ לידי גא ל
 הגיף שבירת א שה ותעני׳ סיגיפי' על הוא הר'1א עיקר כי * ונו׳ יכא

 צשבר צריך המחשב׳ בפנימי' אבל לאס לאס לילך ליזלר צריך בחיצוני׳
 שפגימי׳ מפני משיכן אינו הזה שבמקל׳ כוחו מאמצי בכל זרות המחשיו׳

 במחשב׳ וא״כ עליו ליצה^רלהסנבר כח אין וא״כ ממעל אלהי חלק הוא
 י קלושו׳ מחשבו׳ חעיל לחשוב גלול כצליק גלול׳ במלריג׳ לעלות יגול
 שיפרך היינו לסרוכ׳ במחשבו׳ בפני׳ היינו מביס לפיזכח מבית הה׳ וז׳׳ש

 שלא צליקי׳ להיינו הכפירת פכי אל מלריגת אל ולבא זייות המחשיז׳
ם חסאז  וצליקי׳ כפרה שצריני' תשיב׳ בעלי הס הכפורת פנימיז׳ י
שלמי׳ גמורי׳ צליקי׳ הס הארון על וז״ש ק־ושו' גמחשבו׳ חמיל חושיי'
 קישי׳ ומתורן ימות ולא ולאי ובזה שכינה בס ששוק ן אי נק^או

 לכז לבאמת.הורה ימות עת בכל יבא אם כ' לא למה שהקשה האלשיך
 ותפני* לסיגופי לעי ולא פנימי׳ נמחשב׳ יצה״ר על להתגבר שמותר c בז

שההבחיצומ׳ן•
 עס!עמזל מם נראה אני המיל כי הכפור׳ופרש״י על אראה בענן כי ש וז

 כת אין זא״כ קלושה בממשב׳ תמיל שירה ש־קכ״ה וזהו עגני
 וירגיל עצמו יתגבר שהאלה רק המחשבו׳קלזשזח ולבסל לשחגבר ליצש׳׳ר

* ‘וקלושו סהורו׳ במחשבו׳ עצמו

זים25קז*ו
 עלת נקרא הישראלי׳ האומה הכה ישראל בני עלת כל אל דבר

 קלמון שיש עולם לבאי עלות הס שישראל מפני האומות כל ולא
 את ועיימלין מקיימין שישראל והמצות סתור׳ ע״י והוא עולם מחזש
 ל מרמז גסאוסיו׳עלזובכלהו׳צחפין ג ובוקר ערב ית״ס לסר׳
 על ישראל שאומרי׳ עלות לשון הוא עלח הראשון ישראל של ש־חות

 והג׳ לעתיד• הוא ישראל גללוס עיקר כי עחיל השני ז יח״ש ורא הב
 הל׳לח״עלכרמזעצהתורס * לעת ראשית מקרא התור׳ הוא לעת

 תלע והו׳ • עלות ל׳ ג״כ תעל והס׳ ז לחזרה מנים ע׳ ע׳ ת7 שנקרא
 t עלות בל' ישראל רק נקראו ולכן לעת ל׳ ג״כ

 שבמלאי אותה שמבשר בשזרה צ׳ הוא תהיו לשק אמר תהת קדושים
פרושי׳ הוי קלושי׳ סי׳ לש״י וסנה בזוהר כמ׳ש קלושי׳ תהיו

 סעה^ו תאוח כל לשכר האלם שתכלית וסענין הענירס ומן העריו׳ מן
ק בהם ישסמש זאל מהם לפרוש ו  הן המין ולקיום .האלם חיית לצייך י

 וימין לומה סמאל תהא ואשה תינוק יצר זו״ש t וזיווג ושינה באכיל׳
 ועל העול׳ קמס יהי׳ צא א״כ לגמרי החאוח ילחס«כל אם אכל מקרבת

ז מיישרההקב״השבינמו
 ס״לטקלושאניל׳אלהיכ׳ כמוני יכול במלרשקלתי׳סהיו וז״ש

 0ר7המ הבנה משוללי זלכאור׳ עכ״ל מסלושחכ׳ למעל׳ קלושתי
 לפחש קלושה במלריג׳ יחסיו להיינו קלושי׳חהיו ניחא מ״ש ולפי ג הזה
 • לא״כלאיהי׳הויוסעולם וכל מכל לפרוש לא אבל העול׳ תאוות מן

 על והפרישה הקלוש' שיהי׳ להייצו כמעי‘ יסל הו̂י לכם שיסי׳ תהיו וזיש
 לכם פיסי׳ האמור על הפעם שזה אלהיכ׳ ׳7 אני ני ת״ל האחרון קצה
 וז״שקלושסל ישראל אלהי עליכם רק נקרא אינו שלי אלהוס כי קיוח

 שהמלאכי׳קקלשץ מה שלמעל׳ קלושסי שפל והיימ למעלהמקלושתכ׳
»ו ישראל קלושת על וממתינין מצפים שאין סוא אותי 5והק מקלושתכס ו

מסף
 להיינושתהי׳לכם תהיו קלוסי׳ כשאתה תהיו קלושי׳ ♦אנווי או

 בא״י סלר שכל אלהיכ׳ ל אני כי בא״י ותקומה
 וילמס מעבירו' נקי ססוא עצמו שרואה האלם והנה ״ אלתי לו שיש לומה
 שמא מורא צז יהי׳ התאוח בפרישו' עצמו אס לקלס צריך שאין בנפשו
 היצס״ר עליו יתנכר שלא יתיר׳ שמירה צריך א״כ סקול׳ בגלגול סעא

. כשיבאבימי׳
 בלוד כשמתו סיגי'בהס לגופי׳ ש:ם תיראו ואביו אמו איש וז״ש

 עלואנסט המפרשי׳ כמ׳ש ואמו אביו גקראי׳ שהם הקולה
 שישמור הוא עריות פל־גלר הפדשות מפרס ועכשיו חסאנו ואממינו

 אס שסר ואביו ל׳ חסמרו וזהו שבח ליל על החול בימות ויפרוש בזיוזגי
עליהם ששורה לקלכא בנין נקראים שהם ..אלהיכ׳ ל אני ת״ש סלבר

• סקלושס

 למלרש קשה מה במשפס צבאות ׳7 דנבס הה׳׳ל תהי' קלושי׳ כמדרש
 עולם ברא הנסנמעכיהקב״ס מתרץ ומה הפסוק בזה

 יום כבל עמו הקב״ה שעושה ״ רואההחסזי' אלם וכל ובגבורות בחסלי׳
 רואה איכ ובניו אשתו עם ימים ואריכן׳ עשירות יש אס גה בר׳׳ה כמ״ש
 על ששופע והלינין לגכורו׳ אבל הקב׳׳ה עמו שעושה הססלי' עת בכל
 כמס בשמי׳ עציו שמכריזי׳ רק מענו מכוסה כי בעינו רואה אינו אלם

 עובלין לעביל מפצניא איסחחרו אומרי׳ העכריזין ״ בזוהר כמ״ש זמנים
 שמרמז יזה העונש שמקבל הזמן על שני׳ כמס חי הוא ואפילו בישק

 בעולם האלם על השזפעי' החסלי' שהם לאור אלהי׳ ויקרא לפפוק
 ימיו ואריכת עושרו כבול ווה ביוה שרואי׳ כמו בעיניו שרואה לסיינו מס

מי  להיינו קרא לילה אלם ה על סשונעין שהוא|גבזרס ולהגמשך ן ביתו ו
 צליק שהוא אף אלם כל ט אלם רואה שאינו לה כל ממנו סמכוסין .

 רק עציו שעואו הלינין מיל מכריזין א"כ ננין ש שהם אף בעביח׳ נכשל
 האלסלקרהך מעורר שהכרזה אחרהכרזס מיל חשובה עושה בצליק
 משלוך השוגה להירהור שבא אף לבו המקשה אבל בזוהר כמ״ס בחשוב׳

 אלם שיראה הקלה עשה סלא זהספס חשוב' עושין ואין גיזה אחר
 א"כ0 משוס הוא באזניו הכרזה שיסמע וגס עליו שימאו הלינין בעיניו
• שומע ואינו רואה אינו לכך מאהב' ולא סמונש מיראת תשוב׳ יעשה

ה הנ  ממצזס עש<ולא המצות מן 1ואינ תהיו קלזשי׳ הכתוב אמר ו
 צריך ולזה העריו' מן פחש להייס נלר הוא רק מעשם לא

 כל כנס הוא הבריח פגם המת מפני והלאוזין העבירו׳ מכל מחר גלר
 משאר לחסוא ייתר עליל סזא הבריח בפגם המצל והאלם איברין הרמ׳׳ת

 במחשבם עצמן ולקלש למרוח ואס אב •יצריכין ואמו באביו סיש פגמי׳
 ובאור האם מצל פנימי באור מהקלוש׳ נצזן להוציא כלי זלייור וראי׳
 יהייכקלוש׳ הוללה שהוא שלכם הוי׳ שיהי׳ תהי׳ אמר לכך האב ינצל מקיף
 נדגרס׳יצס״ר מיל גיפי׳ יעביר^ לפריץ יבא שלא עצמו לגלור צריך צכך
 יבא ולא בגלרי׳ יצה׳ר כח תש קבר א״כ בגלר עצמו ינלור אם אבל

 והעונשין הלינץ האלם יראה צא למה רק גיפי׳ הקשה נעביר' לפרוץ
 כי אמר לכך לגלר יצמרך ולא כגלול׳ הירא״ לו יהי׳ וממילא והכר׳וזין

חשובה עושין הרשעי' כאס נתקלש לקב״ס להיינו אלהיט ל אני קלוש
אק והקב״ה מאהב׳  יראה אלס אס אבל ליפרע וליין ועוכש שכר לשצס נ
 רס״י שפי׳ ונסו העוגש מיראת הכל שיעשה ועונש שכר יהי׳ לא בעיניו
 לענץ לסלרש קשה הי' וזה אלהיכ׳ ׳7 אני וגף כרמך ופרס גבי בסמוך

 שרואי׳בעיניה' כמו הלינק בעיניה׳ יראו ולא גלר שיעשו קלושי' כתב זואי
 הגבים סהקביה במשפמ צבאות ה׳ ויגבה זש״ה אמר לכן •חסלי'

 נקלע הקלוש והאל ואז מאהב׳ תשוב״ הרשעי' שיעשו כלי המשססי׳
 תשו̂ג יעסו הרואין וכל השם גחקלש מאהי׳ שעושי׳ סמסוב׳ זהו גצלק׳

ג נצלק׳ תשוב׳ שיעשו גצלקה געש וזהו

 מרום ואמה הס״ל אמר ' לוי ר׳ ישם ברט״ ר׳ תהיו קלושי' כמדרש
 כתב רש״י הנס מהרן ומה זר בפסוק קשה מה הנה ל לעוצם

השמי׳ מן כי ס״ל ממש עליו ירל יטל סיני הר על ל׳ יממוירל בפרשה
 כמצע סיני הר על ותחתוני' עליוני' שמיס שסרטן מלמל עמכם לברחי ‘

 לברתי השמי״ מן כי הפסוק על זבסוף עליה' כבול כסא דרל המסה על
 והכריע השלישי הכתוב בא סיני הר על וירד אמר̂  וכתב פרש״י עמכם
הגמל׳ אשו אס הלאין האיץ ועל קולו אס השמיצג השעי* מן ניניה׳

ך (מ3כ כ



קדושים גנזי
 שמים ושמי ‘השמי הרכח ״א7 הארץ על וגמרשו (אשו ושמי׳ זמ3נ

 חחלס5 מאוד זחמוה ע"כ 7ןיר שמיס ויט וכה״א * ההר על והציען
מ ב׳ רש״י כסכ יבסוף וכו' שהרכין אחר חי׳ מש״י כשב ל ‘י5חי  : מי
 ישראל בשביל השיב שמרע^ה וע7י ש״ל לול ס7מצ( בספר כחב והנה

 והנס להם ולא יחיד בלשון אלהיך ל אנכי צויחי לי *• עגל במעשה
 ‘הרבי בדביל אלא א׳ חלמיל בשביל לח״ל מא״י יוצא. הרב שאץ בדין
 הר אל השמי' מן ירל שהקב״ה זה הא צווית לי משה טען מה זה ולפי
 בשביל לחיל מאיי הקב״ה ירל והאיך מא״יח״ל הוס א״כ ח*ל שהוא סיני

 סיני סר השמי׳על שהרכין אמרינן אי רק לבלו משס שהוא א' סלמיל
 עיש סיני הר על היה א״י שהוא שהשמי׳ לח״ל מא״י הקב״ה 7יר לא א״כ
̂זחלה א״כ  משמע למשה ה' ויקרא סיט הר על ל וירל הכתוב אמר ג

ה ירד האיך קשה א״כ קרא לבל למשה קי׳  ‘משמי ‘א 7חלמי בשביל ה
חן רש״י ‘חי לכך ס״ל שהוא סיני להר מאיי שהוא  שהרכין אסר סי
 לממס וסלורמו אשו אבל ‘משמי שקולו שני חי' הביא ולא וכו׳ שמים

 מן כי ראיתם אתם כחב בסון> אבל לח״ל מא׳י ירל האיך קשה איכ7
 א*כ לבס*ף ישראל כל עם הקב*ה דיבר א"כ עמכם לברחי השמי'

 בשביל להא ‘השמי מן שמעו שהקול רק לסיני ירל שהקנים להיות יכול
 משה לנו צוס חורה חו*ל אמרו והנה למ״ל מאיי לילך הרב יכול ‘הרבי
 לברות ‘וב משה מסי שמענו מצות חרייא ט חרייא ‘גי היא חורה

 וכתב( שמענו וו אלהי׳שחי' ליבר אחת הגבור״כמ׳׳ש מפי הראשונו׳שמענו
 שלא ישראל לכל ‘הראשונו לברוח ב־ מפיו השמיע שהקלה ‘המפרשי

 הר על השמי׳ שהרכין ‘ראי והא למשה רק ניחן שהתור׳ ישראל יאמרו
 למ^ל מא^י שהולד כהלב יהי' שלא כלי מפא מסיני לבר ולא סיני

 לבר הוי • ישראל לכל לברו' הל הקלה השמיע לכך א' תלמיד בשביל
 על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא ללמד הכלל מן ויצא שבכלל

 הקב*ס דיבר למה רק ישראל לכל התור׳ כל נתן שהקב״ה יצא הכל^כולו
 על להורות כא רק הנ״ל הוכחה על א' בדיבור סגי ולא פ׳^י^ברוח

 לך ‘יהי לא לוגמת שהוא ל״ח מצות ועל אנכי לוגמת שהוא עשה מצו<ן־
 י' ס הבריא׳ שעיקר י״א ליעות ב׳ סייא ובקנס :לישראל נתן שהכל
 ל״ת מצות קיום משום הבריא' שעיקר וי״א ם5ע קיום מצות משוס

 לקיים ראשונו'‘דיברו ב׳ הסי׳׳ה דיבר לכן ע״כ בקונטחסשניקכ״ל
״ עשה(ל״ת מצות

ה הנ  שבתורה ל*ת מכל לפרוש אזהרה היא תהי' קלישי׳ אמר כאן ו
 שאר שהם ת העביר ומן ‘העריו מן פרושי' הי׳ שפירש״י כמו

 כל על כלאת אזהרה י כאן הזהיר מאי לענין ולכאורה שבחורה לאמץ
 הפרשה למשה הקב״ה אמר רק אזהרה הוא שבתורה לאו כל הא צאווין

 כל אל לבר ראשון בפסוק כאן רש״י ‘שפי כמו בה תלי' חור׳ מפי שריב זו
 - שלא ישראל בט עלת כל בהקהל נאמרו זו שפרשה ישראל בני עלח

 שהרכון ראי' והא נתן למשה רק תורה ניחנה להם שלא ישראל יאמרו
 קלושא לישראל שיאמר למשה הקב״ה אמר ^לגד סיני הר על השמי'
 במ״ע עצמן מזהיק סיהי׳ חסי׳ לאמין מכל זהירין להיות אסם צריכץ
 שאני הטעה ואמר הויחו וזהו מלאך נירא מ״ע שמכל הוי׳ נקרא סהוא

 ששמעוליבר ממה שנקסקנ״החורהלישראל ה׳אלהיכ'שהואראי׳
 של המצוס של פרשות זהו לך יהי׳ לא שט וליבר אלהיך ה׳ ראשקאנכי

 פרשוס וזהו האומר לאו עם נתקלש זו שמצוה וגו׳ אני קלוש ט לכך אנכי
כ קלוש שנקרא ̂וה שכל מוכת מזה א׳  מזה ראי' ואין לישראל טחנה הט

• סיני הר על השמי׳ סקב״ס פהרטן
ש ^  לעולם ממס ואתה בשסר׳לויהה״ד המלרשאמרר׳ברכ״י ו

‘השמי הרכין בסיני ואס ממרום ירל לא לעולם ס׳שהקב״ה
 מ״ב מוכס ואלרנס לישראל ניתנה לא שהתורה מזה ראי' ואץ עליו

 המוסר עיקור והנה כנ״ל לישראל מחנה שהתורה ראשונות ליברות
 פי גי שהוא העולם שעליהם ויג״ח חפצה זהו ובעמלה בתורה שיזהרו
 צזללוצריר ובדיתיס בימי׳ בפרס ועמילה ם קד לו יהי׳ קטן עולם שנקרא

 המוחי' בין כשושנה ישראל אתה ט הקלושה באמונה עצמו להחזית א׳ בל
 המוחי״ בין כשהיא שושנה מה מסר בגאולת קרא פתר איבו ‘ר ע״ב קמ״ן
 חוצה ושורפץ סאור את מביא עושין הס ומה אותה ללקט כעלה על קפס
 ם׳ ציוה ־במ״ש הממי׳ ץ3 פוצ^ס הס ישראל כך אותה לוקטץ ואח״כ לס

 האור את מביא עושה הקב״ה מה העץ כשיגיע למחר צריו סביביו ליעקב
א״ר ינמט בזל ה׳ וכתיב טל משרפות עמים וסי' הס״ל לה חוצה ישורף

יוסף
 כך מפריחת נ״ל יצא למשה הוא הרי שרב עלי׳ יוצא זו שושנה מה אנון

 רזה בפולס נכמושין נראי׳ ישראל כביכול קייס עשו של שכלו זמן כל
 אהי' הכיל והולכץ טרסינין דשראל עשו של צלו יעבור הבא לעולם אבל
 העשב מפריח מעט שמעט טל כמו ינלולי מעט ומעט לישראל כטל
 הן ישראל כך וסוף תחצה מלאכים שלחן על עולה זו שושנה מס וגלל

 כך טוב ריסה שקיימת זמן כל זו שושנה מה הבא לעולם הן הזה לעולם
 לימי׳ מתוקנת שושנה מה ומע״ט מצות מכגלין קיומם זמן כל ישראל

 פגם לשמור ועיקור מחר לגאולת מתוקנין ישראל כך עובי'ולשבתות
 בעיניו נואף גש נואף נקרא בגו® תאמר שלא לוי ין שמעון א״ר הכרית
 ורגוזל הגינב יצחק ר׳ אמר נואף שמרה נואף ועין שנאמר נואף נקרא
 הקב״ה ספסיל ומי נהנים שניה׳ הנא וברם מפסא והנגזל והנגנב נהנה
 אמר רשב״ל בר״י בר מנשה ר' הממזר צורת שצר סימניו מאביל הוא

 פני זוכהלהץ:ול מינה עיניו זן ואינו מצינושכלמישרואסלברערוה
ביופ״י מלך בחרי' כתיב מה ברע מראות עיניו ועוצם שנאמר שכינה

טך‘מישרי תחזינה  וסנהכשאלסעומל מרחקים ארץ תראינה עי
 עיקור עצמו את מוכיח הוא כאילו בעיניו ילמה העולם אש צהוטס

ז והאחרי*הםספל
 טפל יהי׳ עמיתך אתעמיסך עיקור עצמו דהיינו חוטת הוכיח וז״ש

 חטת עליו חשא ולא אתרי״ במקומות כשחז״ל צרבות אח וזהו
 וצא מר א (צכך להוכיח ראוי ולא חטא והוא עיקור חאמר׳חברך שלא
 ח:י' ואתה טפל יהי׳ הוא רק ליו יי הכל ‘יהי שהמשא חטא עליו תשא

 של מתלמידיו הוי אומר הלל הנ״ל ל״ב בספר ופי' עצמם להוכיח העיקור
 וכו' לחור׳ ומקרבן הבריות אס אוהב וצו׳ שלוס ורולף שלום אוהב אהק
 שלא הגלולה בעניוחיו מתנצל הלל סנה לי מי לי אני אין אס אומר היא

 כי עצמו את אגא הוטח לא ובאמת העולם את להוכיח בא האיך תקשה
 את להוכיח יבא מי ישמר ‘א שכל אותי יוטס מי לי מי לי אני אסאין אמר

 למה א״כ חתמה שלא רק עצמו את להוכיח בעצמי אני צריך לכך הנשיא
 כינו בביתו עצמו את ויוטח ביחיל יאמר ולא ברביש זו התוכחה אומר

 לבך מה עשה לן ויאמר יצה״ר עליו יחגבר פן מחירא הי׳ רק נו ק לבין
 אני אומר לכך סובי׳ שמעשיך יאמר העולם שכל כנגלך יעמול ססץומי
 רע לבר עושה ואם הס ‘מגיני סרעי' ‘מעשי ואומר ברבים המוסר
 בעצמך עושה זעתה רשע לרך לעזוב אערחי אחמול השומעי׳ יאמרו

 לאלם מוכסין אץ שלברי׳ מפני לברי׳ ‘בפרש ‘פי רש״י והנס הרעות כל
 רואה חבירו יהא ושלא ומוכיח ומוזר מוכיח יהא שלא למיתה סמוך אלא

 ואיני עכשיו מוטס שאני עצמי את מוכיח שאני ‘רפי זה א״כ כו׳ ומחביש
ש  להיות שרוצה אמתי עכשיו לא שאם ולול יע'® ממחקעלסוסיפינמ׳

ל1 סורס מם אמח הס מלוס אמח ין7 הנס הנ׳ל נסשר נ׳17מי טינ ם  ע
היא להם(הסויה שיין שהמורה מות5מ ין7 טמנו הטלאג•' הנה7 ון*מ

•• לנס נממי טוב לתח פי שנאמר לישראל טנירס

ד עו סצותסהלקמו ישראל מפשמוש? טוגסחרהיוסמרנטף ו
 נחלה שנק׳ קרוני׳ומצרני׳לסורה אמרושהם המור׳והטלאר׳

 לאמיחו אמס p7 הק וכל בישראל רת נמלאה׳׳ שייך אינו ק7ה7 וחי׳
 ין7 מממש נמצא ווצרנוס נוהג אינו ונשוסף נמ*נ להקני־ס שוסף נמשה
 שלא ניחשלים •7מנו קיום הוא אפח ומיי וחורה ין7 ווהו חורה קגלה
 וה אין שאם נ״ח היא שלום וע׳י אפונה ששסקו מיי אלא ירישלי׳ סרנה
 לישראל אימר שהקנ׳ה ומאני ח״ נני סוא ושלום ואמנו נין ןע*י אין«ס

 מורי? אפשר אני מס אמת ין7 ניס,7 שאחם נשלוס אומוים אתם שאס
מניו טללים ומופרח נשמי׳  מדני הוא ץ7 פ׳י מוצא ס7שנש סנואס לנה ו
 שלא ימיי שסאדנו שנקראקושסא מקום טטמשה מיי הוא אמס »"׳

 יו7נ שלא ..ורפי' ופממי' ישראל מל שכינה סויה שלום ומ'* קקי אמרו
5 בני שוא מצום מ"׳ זה המולם

אמור
 להוהיר י’רש שי׳ אליהם ואטרח אשק מי הכיני׳ אל אמוד

׳7מומ ססוי ה' יראס 7״0ה רש7נט הקטני׳זאי׳ ל ולי׳ר7נ
וצא 1ה7למנ; פרושי' שיהי' הנהני׳ את יל7הנ שהקנאה 1(י7י 7לע

הי׳



י מ רג ו ש מחיוסףא

 להם שנחן ונחלח סלקן אנן כמ״מ ל6ישר מי כחלה.בחוד חלק הם 5 הי״
הי כמ״ש ממשמסם לקלש צדנין הנהני׳ יהי״ כהנה מסנוח ך״ל  נזו

 מחפנתן לפנות צדנין הי׳ וצ״ב לצנא ברעזחא עכולחן לעימור
דן הי' שלהם עמלה ועיקר שלהם כנר״ן לגק להיות  כשמס״ להיוח צ

 להם הי׳ ול^ כ״ה גלול כסחוג״ הי״ ונחלה חלק להם הי״ שלא ואף
 תניא כסוסה כמ״ש שלהם הכסחון כס הי׳ גלול כי עצמת שוס

 ^נו למחר אוכל מה ואומר כסלו פת לו שיש מי כל הגלול אליעזר ר׳
 הי״ ולא זו בנחי׳ כהניס מלרימת הי׳ וא״כ ע״כ אמנה מקנוני אלא
 מחשכות כלכול צהס שיש אנשים כשאר והנה מחשכה כלכול שום להם

 וסנימיו״" זלה ̂יראה להם שאין מחמס להם כא זה מחייתס על ולזאגי׳
 שהוא■ ומי ־ העולם ולאמת מאורעות כסוך וסתלכשת היראה כאה לוה

r ז ומכין מכס f ה״ ליראת לכו לשכור הוא לאמת של מחשבות שעיקר 
 נשכרו ממילא פנימי* היראה וחורש לניקות עליו ממשיך הוא ואם

 וירוס הלאגיס של סמחשכ׳ ממנו שיסתלק ולאחר הלאגוגז ומסתלקות
 ממשב״ נופל ימיו כל ולזה אחרת כמחשב׳ ונופל חוור לכו כתאות לכנו

 ו היראה עליו שישרה כזי לאחרת אחת
 והעצכו״ והלאמת מחשבות היימ7 מלפניו שיראו עשה והאלהי״ וז״ש

 ישנת שלא מלפניו שיראו עשה הכל זהו אלהי׳ מטלת שנא
 ושליש רב להוא כנין שהוא מלאה יראה לו שיש גמור הצליק אכל הירא״

 א*כ הוו הגלולה מהירא׳ לעחו מסיח ואין עלמץ לכל ושרשא עיקרא
 גלולה היראה רק העול* במאורעות מתלבשת הירא׳ להיות צריך אינו

ג עליו לבלשליסס
ש וז צריך שאינו גלול״ יראה הוא אם להיינו סהורה ל׳ יראת י

 כלי סהור שהוא מהורה נקרא לכך עו̂צ0 מאוראות להתלכשו״
 כלכושי־ לססלבשו׳ צריך שאינו להיינו לעל עופלת זה עולם מקרה לכוש

 זו מחשכה ופעם וו מחשב׳ שפעם לעל עומלת ואינה העול׳ מקרה
 להם שאין כהני״ העולה הלל לעל עומלת הנ״ל מהור״ יראה כל א

 כלכול להם יהי׳ שלא כלי בטחונו״ כעלי להמס צריכין היו ונחל׳ חלק
 ליום בז מי כי מ״ל כסוסה ואי״ השם לעבול׳ פנויס ויהיו מחשבו״

מי  בהם־ שהיו קסנו״ לעחיל מכוזי״ יהיו ששולחג׳ לצליקי״ גרס קמנו׳
 עיקר בכהני וא״כ כצער פרנס' להם שהיו להיינו כקכ״ה האמינו שלא

 פת לו יש שאס ר״א צט״ש ונחל' חלק להם הי״ שלא אף כשמח׳ פכולת״
 פוסליןעכולה שהם ככהני״ עיקר והוא טסי על ללאוג אסור בסלו

 ה׳ עובלי כהני הס הקפני על גלולי׳ להזהיר כאן רש״י וז׳״ש :כמחשב״
 שיזהירו כמחשב״ קטנוח שום להם יהי׳ שלא הקסני׳ על אותה לכז־יר

5 גלולה אמונה להס נפסוןמזקויהי׳ להם שיהי׳ פרנסה של הלאגה מן

 אהרן אל ״0 וילכר כמ״ש לייקא אהק גני הכהני״ אל אמור ז״ש1
 כמחק למלריגת לבא הנהני״ צריכין א״כ חלסך אני תנחל לא כארצם

 ואחרזה א׳ ליום בסלו פח לו יש אס למחר אוכל מה יאמרו שלא
 ענין שהוא שלו נפש לשמור שצריך בעמיו יסמא לא לנפש אליה׳ ואמרת

 הוא כעמיו אטוס לשון שהוא ערבוב ענין שהיא יפמא שלא הממשכ׳
 בענין המחשב״ יערבב שלא הנפש של עמו נקראו שאיברים הגוף

 הקרוב לשאיד אס פי ״פ1ו לעכולס כמחשבתו לכוק שיהי״ רק •גופני״
א אליו : כמפשכתו יהי׳ זה הנפש אל אלמ הקרוב וחס הנשמ! מ

ר או מ א  ונפש רוח נשמה מלדגות הם וישראלי׳ לוים כהני׳ להנה י
 כמ״ח ככוונת היו בקרכן מכולת׳ עיקר לנךכסנים

 המחשב׳ והוא כעוס ששורה נשעה כחי׳ וזהו ללכא כרעוסא כהני הר כזו
 שיו״ כ*י והס נפש מגל הס וישראל ורוח קול כנגל והס בשירי׳ הם ולוים
 כמחשב׳ מאול מוזהד' הכה^ והנה :נפש מגל מעשה שהוא חשוב״

 אלא אינן מכולת״ וכל הואיל למעשה ממשב׳ מצפרף סקי״ה שאין אף
 כל והנה המחשב״ לזכך מוזהלי׳ סם לכן ללבא ורעופא במחשב׳

 אכל עצמותו זולסו עם רק לעשות ימל אלם אינו סעכית״עשית
 כשהוא אף למשוב יכזל כמחשל רק לעשות ימל אימ ביתילי כשהוא

• כימילי
ש  להייע נעמת יסעא לא יחילי כשהוא לנפש הכסני׳ אל אמור וז״

 הסומאה ואיזהו יסמא לא בעצמו כשהוא האלם פל איכד׳
 פתח אמ^י סאלסין קושית ועמורן המסשל סומאת זהו בעצמו כשהוא
שכא נסן ולללכינ/ נעמת שהוא יפיל כלשון וסיים הנהני׳ רכים נלשק

 האמונ׳שלימה תוקף ו בעוז פיהי׳ בעצמו כשהוא המחשב׳ אזהרת להורות
ח״ו הרהור בלי

 נז׳ממי עצמו לטמא לכהן התיר שהקנ״ה אלין הקרוב לשארו אס בי
 אינ סומא' ה ועיקר הואיל אפ״ס עצמו ומטמא קלוש שהוא אע״פ

 הוא והעיקר כלל איסור אינו נמת לטמא פצעו שיחשוב שאפילו במחשל
סגסלכהן ו איג עצטוחו בזולת עצמו ומטמא מעשה כשעושה נפשי׳

 במוחין הוא קזלש כל כי וקלשחו בסמוך וז״ש :שלו המחשב״ לעכולת
 עבולח^ שהוא המחשב׳ את לשנץל צריך שכהן במחשב' והוא כילוע

ס ע מקלישכ ל אני כי וקלשחו^גו׳ הפסוק ע״ז האלפיך הרב וכ'  ל
 : אחכס אקלש אני ̂ הכאני׳ את מקלש׳ וליתס הואיל אכנל מכבלי

 הצ׳לקאמראת ללקלק ויש הבריות אס המנבל מכובד איזהו וו*ש
 אינסנעצמוחוח״וכיאק אתלהנהילועששבמו״שלהקב״ה הבריו״׳מה

 בהכיר הס השבמו׳ כל רק ושלמותו אחלותו להסיג יכול עוצ'3 ברי׳ כל
 בהכיר ס להקב ומפאר משבח מלאך וכל הנפלאי' וכריאוסת גאלאותת

 לכושו הכריו׳כולסנקראי וכל ממנו וגסבריא׳מלאךכגלול גלוליבדאותו
 כלבושו אוחו מראין אלסשהואזה מראיןעל שאנו כשם הקב׳״ה סל

מכייז  מראין אין אכל ממש לגוש או לבוש הנקרא הגיף הן כושוb אותו ו
 ם להקב משכמין אק כך ממש אלם שנקרא נשמתו שהוא עצמותו על

 המקו כבול נקרא וזה עשה אשד ונפלאוחיו ריאותמ3שהס.> כלבושו אלא
 גכוכ פי׳ וזהו למאנימכנלותי׳ קד פר״י ב״השכבולנקראלבלשע״ד

 למכירו לכוש עצמו שעושה לחכירודהיינו א״עושסכבוד שאלם מקום ככל
בחנירו כבול הנוהג האלם כך עניינים בכל לאלם משמש שהלבוש רמו

 וא״כגקרא להגיןעלת לחבירו לבוש ועשהפצמו אותו שמשמש להייט
 ז אותו ומשמש עליו מכירו משא שנושא כבולות ־נבולל׳ ־:־

ט שי׳ ר  שמים מלכות עול סוכל להיות אוחד שעושה מי אכבל מכבלי ו
 נקרא שהם ונפלאותיו בבריאותיו שמשבתלקכ׳״התמיד במה עליו

 משא נושא כ1ג׳. אני כלומר סקב״הכימכבליאכבד לבושאמר כבוללי
 בגמרא כמ״ש ל׳משוי והוא ה״יהכך על השלך כמ״ש כביכול עלי שעליו
 והוא אמר לכך שמיא כלפי סברות■ הוא ולכאורה כך אלס יעשה ולמה

 משאו סכל ואתה לקב״ס מכבל אחה אס זאת יעשה שממילא יכלכלך
 ובכריאותת בנפלאותיו * לקב״ה שמשבח מי א׳״כ כן יעשהלך ממילא
 איזהו ש ןו ן 7מאו חשובי׳בעיניו והנפלאו׳הם שהבריות לכל ניכר ממילא
את המככל ואמר זולחו על מועל “יהי* משאוי כבילות ש להיינו מסכל
 לשבת שיכול ח״ו לא אבל לוקא הבריך צקב״העס 7המכ: להיינו הבליו״
 מכבל ה שהקב מסבל נקרא וממיצא הבריז׳ אח רק בעצמותו לקב״ה
 מפני יקלו ובחי אכבל מכבלי כי פסוק ומביא כנ״ל משאו וסובל אומו
 ק״ נעשה משאוי סובל שאינו שמי קלים הס א"כ לאמרי״ מכבל שאינו סמי

 מסאוי. שום סובל ואינו הואיל קל נעשה בעצמו שהוא יקלו ובוזי ולקכחב
ק ואין לאמרי׳ קלים שהם מכ״מ נעצשי׳ ג״כ הס לכך לאחד׳ שיכבד מ  מ

 כמב מלס שפיר שייך חבירו את שמכבד והכהננלאלס כבול• בסס
 ביס כ׳0 קב״ה לגבי אבל עליו חביד של משא ונוטל אוחו שמשמש במה

 בתורתו שאלס ואף עליו המשא רטל שאלס שייך האיך יגע ייעף״ולא לא
 לאלם סייע בלא הקלה הצא עליוני׳ העולמוי לכל שפע ממשיך ותפלתו
 ס שהקב זה רק ייגיעות עיפוח בלי העולמו׳ לכל ינפיע המוני׳ במעשיו
 נקמוסיה ולגקיס לישראל להטיב מחאוה וקלה לישראל טובות משפיע

 משא ישראל על ה״ לבר מתא ע״פ קלו מקן בזוהר נמ״ש מהאומו׳
אחגזי וכל ע״ז לעמין שלום לקלה עלי* איהי מטולא אלא אמאי

 סובי׳ הם שישראל בזה א״כ לקנ״ה עלי׳ מטולא לינא לישראל ־עלייהו
 ולהשיב האומו׳ נוש1צי מקלה לי המטילא שנוסלין לקב׳״ה מכבלין הם

נ להם להסיג מקלה המטולא להסיר ישראל שעושין הכבול א״נ לישראל

 מחשב׳ גלי להמתפנדם הנהני׳ לקדש שצדך וקלשתו הכי וז״ש
סמשא-י׳דקלא. ממת נוהלי׳ תאמרשאמס ולא לעבמסאבורא

 לפני ויגיע פוח4יי? שאין אני קלוש ני לכהני׳ ולהשפיע להשגיח אצסדך
י בעבודח׳ פנויס להיות בכהני׳ משגיחי׳ שאתם הפעול׳ רק להשפיא  מ
 סהיהצעבולסו פנוי סג׳כאחס הרבה אחכם סאשפיע אחכם שאקדש

אנבל רק הפעילי עושי׳ אינם מכבלי וזש״ה אסכם שאקדש מקלשכה
 ס על השלך ש .כע מעליכ׳ המשא ואטול הרבה לכס אשפיע פעי״ז

רקמהשהואיהיבצן מקליןעצס״שוסמקא אמא יהבןשאינו

או



ף נ ר ג ו צ א

 כר7ל רכס אמירס ג"פ כתיכ סכהני*(אמרתהנה אל אמור ^אמר או
פ' כתיב אוסס לפייק לכם על .  מסן פסוק על פנעי' רב נ

 עשאו לא מכניו לאי נכסיו לכותב תזיל אמרו סג: כי לו <רחיכ אדם
 הוס בר7ה p ריקן כניו מנית׳יסר שאין זעת לאומזין אפותחפית אלא

עצמו להסענג פרנסתו מכזי מופלג יותר עשירית הקכ״ה שיחן היסק
 וחכשימץ וזהכ גסן> מלא וכיתו רקמה כגזי וללכיש יהירי׳ כשענוגי'

 לעשיר השפיע יזאי אלא פרנס׳ כלי כעניות יזכאו ישראל עס ישאר
 צינור כמו והוא . ׳7 עס עניי על משגיח שיהי׳ ממפיס אפ זין ו9 ’שיהי

 אל שופך להיות רק כתוכו נשאר להיות לא רכי׳ מיס כתוכו השופכי'
 יגול הצנור אין אזי הצנור מן הי־צא נקכ ואס(סתם המצסדכי׳ מקימות

ם מסן מיש פעמי׳ כמה מקכל פחות כשנקכ אבל שנית פעס לקבל  אז
 כעי לא אכל מקבל יותר לאחרי׳ ומשפיע אזם שמקכל מה שפל לו ירחי?

 :שנסתם כצמר הוא א״כ לעצמו לישאר רק לו ניתן לא שהשפע שסוגרין
 ‘מצזמצמי מזינוחיו אזס ריאה אם שאחז״ל ווה עוז לקכל יכול ולא

 .מתמי מסתמא כצימצו׳מזינוחיו רואה שאס הזכר הוא צזק? מהם יעשה
 הוא , יזו ויפתח צזקה יעשה ולכן לאחרי׳ משפיע פאינו סנק? שנסתם
שאק יראה שהעושר הוא ה?לל כריית מזונותיו ויהיז סכצימר סנקב

 אפסיופיס לה׳שעשאו ויולה הכני' פמוא׳משאר א׳ חלק רק בעשירו׳ לו
 אסז לכל סימן זעת זאומלץ שהוא כפי ^ לכל הננסי נתחלקו שע׳יי

̂ל וזה ו?וסו הוצאתו • אומר פעם הנה בחלקו השמח עשיר תהו א שאסו
 .ולמהאמרסחנא: עושר קוראין עולם וכלשון עשיר אומד ופעס עושר
 גימל ^1ס ז' כ׳ כשכת זאיז 1 עושר נקרא הוי בזיהל זאי׳ רק עקיי

 נזסזי^ גומל של זרכו שכן ל לגכי זג׳ פיעי' פשימה מה זליסמפני
ה אחר לרון ם:ג מ ] מה על ז  זלמן כש לעני יחן אחריו ׳ חסזי הגימל י

קז1צ שאין כפצמנ מזע לגומל העושר כאמה רק קניו1 שמ\  הלקגע
כ המקכלי׳ מכל כא׳  ןא״כ פתוח לצנור ממילא חלקס לעני׳ כשישן א'
 הלק נשו כשככר דהיינו לו 3ירחי אלם מסן כמ״ש הרכה לק:ל יכול

 עסתם יצניר עדיין אצלו ולוא עניי' ■ נמן לא כשעדיין לענייימשאיכ
 לרון ן צר לכד ממנה נסריקן שככר רכרקחצקי שפע לקבל יכול ואינו
 מחכר שאין רומז העושר הני י רכ שפיי ויקיל הצינור לפסוח זליס אסר
 סיא אכצ ל מעשיר תסיר עושר לכך אחריו רוזף ואינו הדל עם עצמו
פו  (70 עס נשמסחכל העזשי הוא ר וא*כ הזלת אחרי רולף שסוא יו

עשירו ונעשה יו״ז נעשה זלת שהוא
ח ע עושר מנחי' שהיא מפני צרעתו ציעציו שמור עושר פ׳ הנ  כפ׳
 התנא אמר זלפך לרעתו ליעציו שומר לכך הזלת עם עצמו טחנד ואינו
ק מןעשיח׳קל! נוטל שאינו נחלקו השמח עשי״כיו״ז איזהו  וזהו שצו חלק י

 כפיך יגיע שנאמר כיי״ז עשיר נקיא אז לענייי משןיע השאר בחלקו
 שלד מק!ס בכל כמשחז׳׳ל גזל של ולא שלך חאפל כי כ׳ ולא תאכל כי

 החלק שניטל אחר עצמו ליגע צריף שהעשיר מרמז הפ׳ רק גזל להוציא
 עצמד ליגע אחז שצי־ך יגיעה יזה יגמרא כמ״ש בזלי׳ אחר וללון שלו

 כי יגיע׳ ע״י לעני׳ פתוחה יזו להמח כףפשוטס שהוא בכפיך ולדן
 שאכצ מלקו אצו זכרי׳ שני זע״י ואכלת חלקך קכלח ?שכבר זהיינו טאכל

־״ לע׳סב לך וטוב בעה״ז שכחן.אשריך ׳ לעניי וחלק
 ״ עק משכחת שניהז שיגיעת ארן דרך עס תירה עזב אחז״ל וריגח

 הלא ביגיע׳ הוא שהזכיר שהתור׳ התנא ממליט האיך ולכא־רה
p שילמזו היטב למזו ע"פ פי׳ רש״י רק יגיעה כלא חולפכוט שלומז 

ל ביגיע׳  היסס שלומזי׳ התור׳ זה׳ינו חורה 2טו התנא זזיש י טכ 0 מז
 לחם מאכל אפך בזעח כמ׳׳ס ביגיעה כודאי ארץהוא רך7ן כיגיעה והוא
 וממילא ארן כזרך שיעסוק או סילמוז אן תמיז סה אלו מוס יג ושני

 מחשמ׳ לו ונתרפו הולך שאלם בזמן אלא ש^ע היצהיר שאין עון משפחת
 כשניה׳ מייגע שאזם כזמן גזול׳ שמירה הוא לכך היצה״ר מצל ת13ןי

מי אלא מחקיימ׳ החור׳ אין סכ״א רמ״ו סימן י״ל בש״ע כמ״ש  נ
 אכילס וממוך עיזון מחוך זלומדין עליה׳ שמתרפה במי זלא מ שמתחזק

 כאפיל׳ וממעט סמיז גופו עלי׳ עצמו!מצער שממית במי אלא ושמי׳
 עמה שאין חורה וכל המפא ואמר שמאריך ע״ש לילותיו יאמל ולא ושינה

 וק הבריז׳ את ללסטם שסופו כרטנזיה הרפ פי׳ בטילה סופו מצאפה
 מלאכה צהס שאין חור׳ כני עניי׳ ♦עשו מה ולכאורה סנ׳יל גסי׳ רמ״א כ׳

 סכרי׳ ללסטם שסיפס ח״ו נאמר וכי שמקבלי׳ אלא צסחפרנס ומתן ומשא
אזק האי אצא וכצ אמר עעהמלאכ׳ולא שאין סודה וכל קואמר7הת;

יוסף
א התנא כוונת אלא .מלאכה עושה חור״שאק נעל  כלימוז שאין חורה ו
 ששכלו מקו׳ עז הצכה סל לעומקה בה ומתייגע לומז שאין מלאכה שלה

 בכל שאין משוס בטילה סופו וזאי בזה שכלו להטריח רוצה ואין מגעת
חז ומחשב׳ פלו  שפסקמלימוזו א״כמיז בוריו על להכין בחורה ט

 ומתן ומשא מלאכה שום לו שאין ורואה פרנסתו במחשבת למשוב מתחיל
 סמיז א״כ לעומקו כשלומד אבל ורות ‘במחשבו אותו מערבב ממילא

 בעומק משוטטת מחשבתו אפ•; מלימוזו משפסק אפי׳ בתול׳ עוסק הוא
 שסופו לפרש הממכר p ולל ( זכר בו לחזש או היטב להכינ׳ הלכה

 א״כ תכליתו עז ולהכין בורין על לומז שאינו ביון היינו הבריות ללסטם
 אק הואמלסטם ואיל להיפך או זכאי לחייג ופוסק כזינין בקי אינו

 התורה את סטקיים כל זאמו״צ הא על התנא מרמן עוז )ע״כ הבריות
כמו״מ או במלאכה כשעוסק שייך וסו כ“א מעושי לקיימה סופו מעוני
 I ומתן במשא או במלאכתו. ססמיס יצליח ולסוף

 שאמת, מס זייקא סופ׳׳ה א^נ במלאק׳ עוסק אינו אם אבל ויעשיר
 מפרנס סקב״ה כי לו פדנסס^יש בזי בטיל׳בוזאי c1 לקיימ׳מעושר סיפה
 במלאכה עוסק אינו אם בטל העשירו׳ אבל מורה נעל שהוא בשגס אותו

 האזסעצ;זעחוועצ מעבירין עלשהזברי'־• שאמרו עקע״ז וגוררת
 לו אפשר אס הנ״ל כסי• הרמ״א וכ*כ ענמס זקזוקי מהם ואי קונו לעת

דו ממעשה להחפינס  אלהי׳ ומחת . הוא חהיזו' מזת בחור׳ ולעסוק י
 בס ולהתכי־ כחור' לעסוק אזס לכל שא״א אז® כל מזש וש אין אך

 אם היזיל שהנןי״ס לכאורה ק׳ הנה המ׳ ולכל ע״ש כעצמו וצהספרנס
 והעמדת לוי מסה את הקרב ואמר ישראל בני כל מתוך לוי שנש כל

 מעדת אחכם ישראל אלהי הכזיל כי ועול אותו ושרתו הכהן אהק צפני
 יהי' לא ומלק חנחל לא בארצם אהרן אל ז׳ ויאמר כ׳ קרח פ׳3ו ישראל

 לוי שגס כל הבדיל הנה ישראל בני בחוך ונחלתך חלקך אגי בתול׳ לך
 להם שיחנו מס רק בביזה סלק להם יהי׳ •לא וגם מלאכי שוס לעשות פלא

 בטילה סוקה• מלאכה צמה שאין תורה כל בכלל והוי כהונה מתנת ישראל
 צריכין א״כ׳כהני׳ נחלה ינחלו לא ישראל בני בתוך כתב לויס גכי גם

 זצבא בהעועא עגולת׳ שהכמי׳ מחשב׳ אותיות בסמסה חמיז להיות
̂ו' מהם יראו ושלא כשמס׳ תעיז להיות צריכק שהיו הזוהר גמ״ש  אכו<

 ושסט בחור׳ נכתב לא ולוה נזר בשר קזשי׳ של שחיטה היו בך שבשביל
p o מכהן אנזדו׳ יראו שלא כור יהי׳ זהשמי^ להוח' סתם ושתת רק 
 ע״י היו שלהה ופרנס׳ נשמח׳ להיות סמיל הכהני׳ צריכין ע״ב ואיפ

 עצבות להס יבא שלא חשק ס̂י א״ב קלקס ציחן שלהם צינור שהת אמדי׳
 לאכול ג״כ שצריך שני במעשר גם בעכיל אוק פסול זה שמשום גענולס׳

 במירה בעל שהוא אלם ובסיס 1 שגו עצלות משום לאונן אסור בשמח׳
 הקלה שמר החשש שמזה ונראה לתבירו ולא א׳ לכק ירצה פעמי׳
 כתב ולק י ביב כל וצרכי פרנסתו זי ולשבטו לו והבסיס ושבסיו לארק

 כל שמב־אר כמו לך נמתי הנס ואני אסרן אל ז׳ ויזבר מחחל׳ קרח נש'
 ע׳׳י יהי• פריסתו ״ לאהרן קשה שהי׳ אף קשה זיבור וכ׳ל׳ כסוג׳ מחנות
 ואמר כניל גנתלס הלין פטו סינטתו לחלק צינור יהיו שהמה ישראל

 שוס יהי! שלא רכה באמיר׳ אסק לפייס הקביה התחיל סמסנו׳ כל שגמר .
 בחיר׳ בעל הוא והאלם שכסן כל וק אשרי' עיי בא שפרנסתו עצבות

 ̂ שלפו כל עם השם עבוזח סעובז ס;א אסק אל ה׳ ויאמר לכך קנ״ל
 מחמת נחלות כזק שלך הנהיג׳ לך יהי׳ שלא זהיינן לאחנסל בארצם
 לו יהי׳ לא ומלק והטנו שמים הכני' כל שיהיו לעס אומק בחר זאזלין
ש בחוק סלק לך שיהיה זהייגו בחוק
 לא האלם ניז והבחיר׳ החלקי׳ כל בתוכו שנותק צינור שהם

 ישראל בני בתוך ממני פיסיות ונחלחדסיהי׳השגס׳ מלקך אני יהי׳כךרק
 ללויס גס הקכ״כ אמר וה ואחר ביתו אנשי פינסת כל ואחז א׳ לכל ליק

 ויהי׳ נמל׳ בתורת יהי׳ שלא כנ״ל מזלה ינחלו לא ישראל בצי ובתוך
 השכס׳פיטיום יס!׳ אלא ביזו הבחיל ויהי׳ כנ״ל כאפוטחסוס ישראל

 ניאתמעשרבניישראל ’ קיס בס״ הפסיק המשך וזהו כ״שאניחלקך
 בתוך להם אמרתי ק על לפחל׳ ללויס נחתי תרומה לס׳ ירימו אשר
 וגו״ את כי שאמי• טעם נתינת מה ולכאור״ ״! נחל׳ ינחלו לא ישראל בני
 מי מנתינח הוא הליים כימרנסס ואמרתי הואיל הוא כך הנ״ל ולפי

 ישראל ביז הוא יקי ו*ו הקרן להא נחלה מרך שהוא תאמר א״כ ישראל
 ללוים כאפכ|יופסי׳ שהם יאמח וא״כ בהם השפוך הצינור איפהס

לפייסם לכסןנאמיר׳^כה אמרתי ק על הקב״ס אמר לכך כרצונם דעשו
פלא ־
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 לכן שירחם בשמח׳כעס צריכיןלהמח בןגבןלש׳שסם לנצכוס יהי׳לכס
 מאתי יהי' פרטיות שהשגח' נסצס ינסלי לא ישראל כני נתון אמרחי

 כמו אהר\ כני שהם הנהני׳ אל אמור ת״ש • פרנסס י7 וא' א׳ לכל לשח
• סכהגי׳ לכל כךיהי׳ וגו' חלקך אני לאהרן שהנממסי

 פחא אילעי כר מנחוםל׳י אהרן בני הכהני׳ אל אמור במדרש
 מלך טהורות אינן ב״ו אמרות טהורות אמרות ה' אממת

 לסם אעשה אני למחר ואומר להם ומבטיח אוחו מקלסין אלם בני ב״ו
 אלא כן אינו כקב״ה אכל 'אמרותיו והיק עמל ולא לו ישן ‘גלולו סוכות

 ומלן חיים אלהים שהוא אבין א״ר אמת הוא למה אמת אלהים והי
 מה. ועול ממרז מה זה בפסוק למלרש קשה מה ולכאור' i עכ״ל עולם
 רחמי׳ הוא ב״ה סוי״ה ששם ילוע להנס ונראה ״ אמת הוא למה מקשה
 להחקיי׳ יכול אינו ני וברחמי' בלין העול׳ אח ברא לין'הקכ״ה ואלהי׳

 מצות לעושי טוב שכר ליסן הבטיח והקב״ה הרחמי׳ מלת ושיתף בלין
שכר להם אין מצות שעושי חאיי אנחנו והנה • עביחח לעיכר ועונש

 כפ׳בחזקוחי היעולי' כמו בעה״ז שכר נה להם הבטיח שלקי״ה אף בע
 ננל ח״ו הוא ולכאור׳ בעסיז לרשעי' מעניש שאינו רואים אנחנו וגס

 מורלי׳ בניאלס אם ב״ו מלך שאסז״ל רק כמורה שב׳ מה כפי האמת
 רוצה וג״כאס נקמה יעשה ולא ימות שמא מיל נקמה לעשות רואה בו

 יכול הקג״ה אכל הג״ל מסעם מיל להם צהטינ יראה אלם למי להטיכ
 שמא ממתין ולרשע כעה״ב הן כעה׳ז הן שרוצה זמן בכל חובו לגבות
אן בעה״ב שמיו י.לכפול7נ בעה״ו מענש ולצליק חשובה יעשה

 ימיו כל כאלו לו ולומה בשוב מצלים ושניו ימיו יהיו ימיו בסוף לפעמים
> וקיס חי שהקכ״ה מפגי הוא והכל להיפוך רשע ו■ 3כטי

ה  לקילת רחמי' הוא הוי״ס אמת אלסיס הוא ויו׳ למלרש קשה היה וז
 ואנחנורואי׳'שנעה״(אינו היסעי׳ לענוש לין ש:ר,ואלהייה(א

 א״כ ועונש שכר כה של החור׳ הוא האמת גגל הוא ולכאורה וכנ״ל ק
 א״כ עולם ומלך חיים אלהי׳ שהוא אכין אמר לכך אמת הוא למה

 ר ד וכניל פירצס זמן בכל חוין לגבות יכול
ה דינ  אלם יהרהר שלא רע לבר מכל ונשמרת ת״ר לע״ו ק“פ ף בס ו

 הוא הרמז הנה טומאה לילי ס״א כלילי קרי לילי ביום(ינא
 לידי■ כאיס היו לאה הרהור רק :ו1ו למס משנאת היה שני ביח שחורין
 ראשון בית15 שני כיס של ר^!;׳ מאי א״כ השנאה תתוך רעים מעשים
 בהמ״גן ביום־שעול הרהור רק כזהו חנם בשנאת יהרהר שלא וז״ש שנחרב

 הוא כלילה ס״ל טומאת הוא לילי'טומאה ויכא ציום לנו מאיר שהלא קייס
 כזנרי׳ רק כחור' עוסק שאינו מחמת בא וזה כלילה שח:וך כג'.וח
 כל״׳ת ועוסק מלכר אס אבל חנם ושנאת לה״ר ל;ל< טכיא וזהו כסלי׳

 חורה פנחס א״יר מכאן .וזי׳ש ז״ל ואליהו זח^ה המניח לימות יכא הוא
 לילי ונקיות ציל^יקיות וזדזו׳ זריזות לילי וזהירות זשירות לילי מניא
 עמס ליל♦ וקלושה קלושה לילי וטהרה מ:רס לילי לפרישות ת פרישי
 רו^ק לילי ומסילות חהילו׳ ליד לזמא ויראס חטא ♦ראש לייי ועטה
 רני זהנה ; ו״ל אליהו לילי ית׳יה וס׳׳א המתים לידחסיח הקולש ורוח

ג כאן חשב פנחס  ר׳פנסס נהכיין ולזה ‘וז• שם כ׳ ומהרש״א מלריגיח י׳
צ כאן מונה ובאמת ע״שסחסלבריו עשרמלריג־ח שחנבשה כנ׳  י״ג

 של מדמיו הוא כן כי המלמו כמעלות מסרש״א שם ׳׳סיים לזה ונראה
 מדת באמת כי ע״ס 'יוסר ולא פחות לא עשר יצירה כמאמל•.©׳ הקי׳׳ה

 סיצה״ר טבעות התגברות'על בכת האלםא׳׳ע שמתחזק מה הוא אלם של
 א״ר סלעמח רק מלות נקראו לא טוכות בטכעיות כן מצל האלם ואס
 רוה״ק הני אבל הטבעו נגל האלם החגכרוח הוא מלרינוח עשר על

 מהדש׳א כ׳ לכך האלם הרגירוס בלא באים ממילא באים ואליהו ות״ס
 ׳ ׳ שג׳אחרונו משא״ב המלוח במעלו׳ מלריגוס עשר מנה פנחס שר׳ שפיר

 על תורה שהוא ראשונה המלה מן סנה כנ״ל המלות כמעלות נקראו לא
 א^כ ופרישז׳ נקייה יש טהרה על ומזריזוח בכלל ועל מלות ג' יש זריאש

 שבאי׳ממילא אחרוט' מנ' חון מלריגז׳ ׳1 לכוא עוד צריך זריז שהוא ם7א
 זהירד. תולה מלוח ג' בהם יש נכר הםא^כ ודיוי׳ נהנים אמרוחז״ל הנה

 א״כ וטהרה ופרישות נקיות מלוה ג׳ צריכין פהר:> למלות א״כ זרידח
 מהם לבא ופרישו׳ נקיות על א׳חם להמור ן1זרי לכהני׳שהש צריכין הי׳

 ואמרת אמור לאער לכך כהניינמקלש צריךלעכוזת טהרסשזס למלת
 לנפת טהר׳ על הזהיר אס״כ ופלישת נקמת מלת שני על אעירת שגי

• צאיטמאוט׳

מט יוסף .
 ראשיכי מדת שג׳ הקסני׳ על גלולי׳ יילסזהיר ואמרת אמור שפ׳ וזה

 למלה יכיל שאין גלולות דהר שאחריהם מלוח נגל קטנים גקראי׳
 יכול שאינו הקטן כמו שלאחריה נגל קטנה היא שלפניה סלה הלרגה גלי
 שהם גיולי׳ להוהיר החור׳ ונא קסנות לילי שבא קולס נלצוח לילי לבא

: כנ״ל זריוו׳ על בסס שיש קטנות מלות שסם הקטני׳ על גלולות מלוח

t יאיירת אמיר פעמי׳ שני טהירוח אמרוח ה׳ אמרות הפסוק וז״ש r 
ן ניקיל רבים לבון שהוא שני באמרות נרמוי׳ ו ד ״ ו ^  א

̂  אמרעז יחיל ניקוללנין הוא ראשון ואמרות■ פעמי׳ סני
 פ׳אמח׳ אמחת והוא * ’ א׳ מאמר מש״הרוא' ה׳ אל ויאמ״ר והוא

 ופרישית נקיות טלריגו׳ ג׳ על מרומזי׳ שהם ואמרת אמור שהם מהורות
 מצ"ף וישב כמ״ס ציייף כסף ראמוי הזריווח אחר צרינין שכ:נ^ זפהרה

 הקונטריסים ובסוף גמרא על ש׳׳ס על בספרי עיין לוי כני את ככסףטהר
 את מסהר כשהקי״ה בב״ח א״ב׳׳ה • באיח אות העיקה אייאנו אי״ה

 שעושי! שבעפר במשובח צ״יף כסף רל״ק סי׳ לארץ כעלל כי׳ השבטי׳
 יעלה ולא טהרה במלדג׳ חאמר־אעמול שלא הפסוק ואמר הכור ממנו
 על ׳1מלרינ שבעה לעליח ע'ל שצריך שבעחייח מו־קק אמר לכך מחר

 ג' אכל להחגכר עצמו אלם צריך ריגו׳ראשומ׳7מ עשרה רק אליהו
ה׳ ״רמחים ^חחית ״אליהו ד״ת אתה וזה השעי׳ מן לו נוחנין אחרונז'

 ר1אמ חנפוס ר׳ שפשס וז: זה מתנין השטים טן תשמרם הקולש ריח זה
לומר צריך אלא אמירה כפל, לו קשה היה אליה* ואמרת הכהןי' אל

ב־ והסזייחויסמזריזיחעול טהרה צריכין שהם לכהני׳ לרמז שצריך
ח גי רמלר על כיפל.אמירה כאן ימז ל^ טהרה׳ לילי לנא טלרימת /

 רחיס א ולכי פחח ושפיר טהרה למעלית עלשיניע לעלות הכרץ שצריך
 ף צי־ כסף לפסיק כל עה כנ״ל מתורן והכל ט:ורוח אמרות ה׳ מאמרות

 יפנין ק לפסי לפיש יש עול ושני ראש־ן כקונטרס עיין כניל הכל ונו׳
 ללל משכה על אבית על ״כ7 כס׳ ‘כ הנה להכירו להוכיח אלם שצריך
 כעלי יין שלו- ורויף שלום אוהב הכהן אהרן של מהצמיליו הוי אומר

 ורודף השירה מקצקלח אהכה אפ׳ה גלולה טרחה שהוא אפי׳ מחלחח
 טרחא שלוא אף בחנם לתירר מק־־בן הוא הבריוח אוהב נם שלום לעפות
̂וצה  אנן מליאה היא סורי ש־ ספני לחומה ומקרין תמיל איחס מוכיח ג
 • כנ״ל מחורה ומחחיל ב״י פנחס טר׳ שחשב המלריגוש כל למי אלם

 יאז תירה וריא להקזי׳לחכמה צייך שהיראה ל“ארז הא קשה ולכאורה
 לררגאות יבא שלא כדי וחייה ל:קליס צריך עונש רקהיראת מסקימח

 נמאס החטא אלא לבל ‘ י״י שאינו הוא חטא יראת אבל בתורה
 שהוא רטא ליראה וענוה יז״ש מערש יותר יח״ש הבורא לכבול בעיניו
 לאם הוא הללי יראת מ־שני ורקינית בעירו שנמאס מלחטא מתירא

 ואינת עיירי׳ עושין שאחרי׳ א־ א״כ עכירה סל מעונש ירא י;יא
 ונע פ שאין אומר שיוא מתני עכירות שוח לגי מהרהר היא גם נעכפין

 אכלאחמכירהעאיס נענשץ יאיניז עישץ ^אחרי׳ לעביריתמראי׳
 ושליט גדול מ'ך שלוא מקג״ה יחיחק שלא משירא שהוא מחמת בעיניו
: בעיניו מאוס הוא אפ״ה ע־שין שאחרי׳ שרואה אף א״כ כל על ורב

ש ר  עומלת טהורה ל יראח הליל הכהני' אל אמור לא״ש במלרש ו
ולכניו זילו ה׳ ניתן אהיימשירא מיראה.ססי* א״רלוי לעל

 לכא כנ״ל צ״ל אלא אטייה כפל להמלרש ג״כ קשה הנה הלורוח כל על
א יק:ר כנ״ל בתורה ולהתחיל המלרילח אל  לחורה חילמת יי־אה לו:

̂יח הר״ל אמי לכך ענוה אחר לבסיף יראה וכאן  שאהרן •ירה פ ל יר
 מכורא יתרחק ליטא מתיאס שייא חטא יראת שהוא טהור׳ ליראה זכה
 מואס לירות יי שין ע שאחרי׳ שרואה שאף לעל עומלת היראה וזהו
 ואינן סיסקס אינו ושליט יב להוא יכין זו שיראה לעל עואלת וזהו בהן

 אל ליקרב :5ר שלא ראי׳ והא זו ליראה זכה ואהק מאמרי׳ לומל
 פוסקת שאינו וזכ:וליראי והואיל משה שהבטיחו על מורא מסמס המזבת

• • לדרוס ומבניו ממנו פיסקת שאינו זו פ׳ לו ניתן
 לא השם אח שעוידן אנשים הם הכהניי אל אמור הכתוב ח״ש

 05ל ושלוה רשעי׳ האחד' כשיראו שא'כ השנש ביראת יעבלו
יעשוג^כסע•

 יעשו שלא יסמא לא העול♦ לתאית תמתאמי׳ נפש הוא לנפש וזי׳ש
 b3 תטמאו אל כתיב עריות בפרט טומאה שנקרא ענירל׳

׳הלא (אפי רב ערב עבירל׳ ̂בעלי רשעי׳ הם עס כתב הנה בעמיו אלה

ייי/ כה



!גנזי ז נ “א

 ז כהז״ד יעשו לא בשליה ̂ותן5 ה6ור( עמיו 6שנמר רשעי׳ בין
ה המובל הכין הוא אלם שיליס איו צ: אס כי  ל כ* מהירל כיר̂׳

 שפלי* הה אלא כשלוס איכה להם יראי׳ כאנשי׳ שיזנק והוא
 לשירי̂י כחלהז לשארינז כשחז״ל לשארו יזה שיריים נקראו והס כעיניה*
 רכקהעיבלאכלרשעיי לאלם שהצליקי'קרוביי אלת הקרוב שכהס•
 וכמו שעינק כעכירוח הנשמו׳ מרס יסחלח שככר מישראל רחוקי'

 מחי אלס ^אמד לעולי כמפהו״ל ראשוניי מ אכ מעשה עושי' שהצליקי*
 אמת מעשה שעושר ולאמו לאביו וול אמתי למעשה מעשי יגיע

 הוא ובחוואחיו בנו הצליקי׳ אצל להיינו .לכנוולכחוולאחיו הראשונו׳
 ונוע פון ל7ע אלה כל ועל הרשעי' p לא העובל לכהן לו הזומה

יכולין ואינו יגלות ומאריכין הכל את כילו והכשפי* כונוש כמשחדל
 אוחהמכ״ע בסמאג׳ אחכם הארץ חקיא ולא כמ״ש לארןכקלושי לנא
ק וכשיבא לא״י לבא יוכלו שלא ישראל כין זנוח ח״ו שאס  שהקנ״ה הז
 כמצרי שהיו כמו חשך ימי להיות יצטרך לאיי ישראל את להניא ץ יחפ

 J משיחנו ביאח המעכבי׳ הרשעי׳ וימוסוכצ
 להקניט סראליתשנקיא אומה הס־עסהקוזש ולאחוחוהכחולה וז׳יש

 שהיא עהכחזלה כמו כשולט וקרא יונתי אחותי כמ״ש אחותי
 שומריי ישראל כך אחרי׳ עם מ?נח שאינה לבעלה בחוליי שומרת צנועה

שיך נעלכמ״׳ש נקרא שהוא אמונת'ומצווחסולתםלהקב׳׳ה  כימעליועו
 ישראל כך חפי־ה בחילטשצא קיקע כמ״ש וחזק קשה לשון הס וכתוצי״ ס׳

;יח׳ כבודו את ימית ולא באמונת׳ וחזקי״ ק:יס שהם
 שנתרמקד קראל הם לאיש היתה לא אשר הכחולה זלאחותו
 איעאישמלחמט נקרא בלשונויויאוטותאחרי׳והקב״׳ש מקב״ה

 הכ^ ישראל(אמר מסת לה מגיע הטומאה שהסגה להיטמא הם' ואמר
 עס נקרא כ״ושהם בעמיו כנ״ל בעל כנקדא הקכ״ה הוא בעל יסמא צא

א זה מי לכ' ואף  ירל בעצמו שהקב״ה מבצרה זבח דגלים חמ!ץ מאטס נ
 כשישראצ לוקא זה אגאלחי מלבושי וכל כהס נקטה אלום(יעשה בארן
 כגוי׳(יאמרו מקולל שמו עליין תשובה יעשו צא אס אבל חשובה עושין
 ממנו מ7י וצא חשובה רלס שיעשו לכ׳ ואמר מאלו אלו נשתנו מה כגוי׳

• יבואו שסל׳ בישראל קרמה יהיה ולא נדח
 קולע עס עצ ישגיחו 0ע שראשי דהיינו בראשם קרחה יקרחו לא

אומת׳ שאנו כמו תשובה רמזעל וגס תשובה אל אותם ויקרבו
 שיר כמדרש לאי׳ יגלחו לא זקנס ופאת הכסחחנין מראש משובה 3ןע

 ואנשי מחים דור חכמי כא ול7 שבן דור אמת רבנן ב ע״ י״א השירי׳
שנקרא החכמי הס זהנס זפ^ח חשובה שיעשו וז׳׳ש מ טעשס
 בפאת ומונת החומה כל שמחזיק אבן כמו יק^ת פנח הס ופאת זקיני'

 כמ״שהנהלייגלסבתערהשכירהוגסאת לאימותו סחומסלאיגלחו
♦ כזקןחהפז

 יהיי המשיח לימות קרוי כי אחז״ל הנה ערמת הרסו צא וככשדם
ואי* שבע״פ חורה והיא מישראל משתכחיח כיח הל

 חילול יסכלו ישיטו של כאן ותרגום כשר נקרא שנע׳׳פ שתורה בתיקוני׳
 (לא נשר שנקרא שבע״פ חורה לחכל יצס*ך ולא תשובה שיעשו וז״ש

• הלס׳ ישתכחו
שה  מיבול יחגלון לא שיטת ישייט* לא שבע*פ קורה שהוא ובישרה וז׳׳

 ם ש יחלצו ולא לאלהיל יהיו קדושי׳ רק ישחכחו שלא כתרגומו
 שישראל האומות שיראו מפני מאלו אלו נשתנו מה יאמרו שלא אלהיהם

 אפילו וטסהרק מקדשין שכס מקייכין הה אלהיה׳ ולמס קדושי׳ הס
i וכשהיה נאכלה

 מרמז צחה וג® הש״י אח לעמל התלהבות להם שיש ׳0 אשי אח וז״ש
׳ שכל והיינו לסם ויאכל לו קראן כמ״ש למס שנקרא אשה על

 ג השמי״ מן לו שנחנו מה רק אערח באשה עירו נוחן אינו איש
 והוא משכלת אשה ומ״ה אבו׳ נחלת והון בית כמ״ש אלהיה׳׳ צחה וזהו

 הס וחצצה זונה אשה והיוקודשיואמר וזהו משכילי׳כענוד׳הש״י יהיו והיא
ס שעונת׳ בזוהר כמ׳ש וחללות זונות א נקר שכולן דמסאנא ססרא ל  כ

• עריות
ה ש א  וגרסת כמ״ס מא״י הקב״ה שגרש אומות הז׳ הם מאישה גרושה ו

• לאלהיו ישראל הוא קלוש כי עמס ישראל ילבקי שלא החלי אח
 ״ צאצהיה׳ קדושי׳יהיל וז״ש בחעני״ כגזירה לבטל לישראל עצה הכ׳ ואמר
 לשון להלל לעצמן יקיצו שלא יחללו ולא קדוש נק' נחמני* המשב כל ואז״ל
לא אכצי׳ וסדר אסצי׳ חילולי׳ ןאו״ל הילוציי שגי כמעשר כמ״ש תילוף

מסף
 • •ג בחי שמחליפין מיני קק׳כמו בלבר החעני׳ ^פליח כחעניח כן ימ-ו
 אשי את כי לו שיש ממק ערך לפ• העשיר שיפדה קפ״ה רטיא כמ״ס א^א

 נקרא וזה התדיניח אש ברחיחת והחלב הדס שנרחחיס ההעניח הוא ה׳
 חמת המוח משפיע החעני׳ שביום בזוכר כמ״ש אלהיה׳ לחם ה׳ ארי
 נוחן שהכבד לעילא מחתא שמפעה החעניי יזם כפך לאיברי׳ צכל
 והיו וזהו קודש להיות צריכין .‘התמני גזירות ניוס אגל למוח ממזון חלק

יי קודש
 לראש לשמוע שמחוייכי׳ מאמיסרצעסישראל מאחת הגדול והכהן

 המשחההואהתורס עלראשושמן יוצק אשר שכהסוהוא הגדול -
צלבזשאת ידו אח ומלא : המתממומאמיד ־ לשמן שנמשלה’הקדוש׳
 שנכנע כוהז הוא ידו את מפלא והוא מכנלותא למאני קארי ר״י הלגדיס
 ‘לה כמל חנו להס ואומר התשובי לעסעל להזהיד הקורה בעובי

 יזהו למלכו ממלכות הנזירה יתפשט שלא אלכילסרסיסרגפורנליכס
 סעוכל הכק הוא יפרע לא ראשו את כפסוק אומר כבול שנקרא הנגדי׳

 את הפריעו צמה של החרגו׳ דבריו תבטלק צא יפרע לא הראטבישראל
 החשובה על שמזהיר לקכ״יה שנותן הכבול הזא וינליו ג מכסלון למה העם
 המיל שעוסק הוא ת״ח הייט,ג׳יכששיפש המשקה־ שמן ראשו על דוצק

 מיס יצק שאליהו וזסכמ״ש חכמי׳ נקראשימוש כתורסשלכ״ושבע״מוהוא
 מלסיקוני׳ א׳מישראל שום יק^קל שלא יפרוס צא אליכולכךבנדיו יל על

• ישראל עם אס לתקן שחצה

ב ת  נאמרה שמיטה מה אלא סירי הר אצל שמיטה מנין מה רש״י כ
 הענין מסיני נאמרו ופרטזתיכן כללותיהן מצות כל אף כסיני

 שכת הפניעי^שסלו האלם הוא בתאוחר מכלית האדם שיזכור שמיטה
 א1וה עוה״ז מחאות היצכ״ר וכיסול התורה בהשמת הנשמות תענוג
 שלח מ׳ כמ״ש והלאגות מפשסת וניטול היצס״ר ממלחמות הנפש מנומס
רק וטרדות(לאגוח ואגסס ינק אק כאן רבי אי לרשביי נג״ע שאמרו

 שמשמע שמטה ש׳ וזקו גהקכ׳יס הנשמה ודביקס ותענוג שמחה הכל
 מת המביא והוא באצף*הז׳ פריאןתו חללית בזוכרו עס״ו ממארת עצמו

 וזהו והואהמדרינסגמלט סאלסצידיעטסשנספארסמשרע״ט
 הרים שפה מקנ״ה עמה נלמדלין מסיט כי סיני הר אצל שמטה

 שמיטה מה שפרש״י ווה מסלם ממוך כיני הר על התורה הרמי^ונחן
 שמיטה,שמשטסעצמו למדריגה לבא יפול מסיט דהיינו מסיני נאערס
 לעשוי הקצוה. עיקר דהיינו מסיני נאמרו המצות כל עה׳יןאף מתאוות

 ו עה חצלישתאוה לשום פאימסזשש מלרימחעניה בצישןסמי׳והוא
• מי״■ המ^ותנליfe עושה וממילא

ר או מ א  ראשית הסור׳שנקרא בשביל מרש*< ברא יראסית כ* לסנה י
בשבילם סנקראראשימחבואסו ישראל וב־ביל חכמה

 שנאמר התורה לקיל ע״מ היה מצרי׳ יציאת והעיקר העול׳ גברא
 בישראל בחר וכקי״ה הזה הדר על אלהיס את תעבלון ממצרי׳ בהוציאך

 שה̂י רק לעס* אוחמלו שיקת לכס שהנט־ח הקלושי׳ אכוחינז למען
 שצסעלהאומרי׳ שרים שהיו גוי מקרב גוי לקחת כשאחז״ל גדיל קטריג

 הקנ״ם מזל לכך ע״ז עובדי והללו ע׳ז עובדי הצלו מאלו אלו נשתנה מנה
 אזלא ישראל רק המור׳ לקכל רצו וצא ולשון כלאומה על התור׳ עם

 לפחות יצס״דשהתחיל והוא שק והוא ישראל על לקטרג מענה מצאו
להתגבר ישראל צייכק היו לכך החול יקבלו שלא ישראל על ולהתגבר

 הר שנקרא יצס״ר הוא ההר נגל ישראל ויק כמ״ש אחל נאחטס עליו
 על שיחגכח דהיינו ההר על .אצהיס את מעילון ממצרי׳ בהוציאך וז״ש

 ה׳ צוה אשר המצות אלה לחוקותי כסיף הכ׳ ואמר הר שנקרא יצה׳ר
 ניחנה שמצות נ׳׳ל מאי קשה ולכאורה סיני נהר ישראל בני אל מסה אח

שירדה סיני נקרא למה בשנת •דאי׳ הראל ומעלת שבת בסר־אלא
• נאהב׳ ההורה את הראל קנלו ואפ׳ס העול׳ לאומות שנאה

ה ת  משה ביל צוהל׳ אשר והמשפטי׳ המצות אלה ל מסעי בסיף ו
כ שס במקיתי מסוף הכ׳ ושונה מואב כערמת ישראל כני אל

המצות
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 7כי >ן5וכ משה צ6 ל שס זגם מכפשי' נס ל יrמס ושסוף צכד ידמצות
 ונשניחנערכו* וחזרה למהגאמרהכסיני זנראסציחןמעס משה?
 ירווך יך77 מ״ל כמשחז״ל לסכור והזר לגעור כרישא אהז״ל7 ע^ל מואכ

 אף מתר מלב לו מצוי כה ממשמש שהתינוק מה כל מה 7הל מה עת ככל
 ג יותר סעם כה מוצא יותר ולועלין סממשמשין מה כל התורה

 כמחיקו׳ מאול הפליג צופים ומפת כש7מ ומסוקי׳ אמר להע׳׳ה והנה
 פי׳נקרא 5 צופים ונופה וז״ס מנכיא יף7ע חכם שאחז״ל הוא ירמז ההורה
 כך מאילן ניף כמו הוא והנביא אמרו צופים מנצפ**ך שאמרו ע״ל נביאים

 מרגישי׳ שאין רק מאול מתוקיז שהחול לענק ולחזור מתכמה ליף נביא
 לכך לסבור ולא לנמור אלא איט ראשין שפהס מסעה ראש!נה כסעט

 רק לסכור רכנהשהוא כלא התול פשיסות כשלומד מתיקות מוצא אינו
 לתורה מתיקו׳ הכנס הוא מרגיש צף לסנ:ר שהוא ש;י פעם שלוסל אחר
 חלש לכר כשהוא כפרנו ולומל כשיושב ובחמלה כנ״ל ירווך ך לל כמיש

 שאצל כמשאחז״ל כהר גיול מאמר כל לו לומה ושיטיח הלכות חומרי
 כשיתחיל ואח״כ חפלכו או ליעול לענין הן כהר היצ״ה נראה הצליקי׳

:למחוק מר לו נעשה שני פעס ללמול
 לפני־ התפב כתלמיד עוכר נרד טטפזס שושניי׳ שפתותיו חז״ל וז״עז

 fבעלמ כהעברה והיער ראשונה כפעם והוא מר ושפתוחיו רכו
 וזהו * בעלמא כהעברה כה שעובר ראשונה פעס שהוא עוכר מר וזהו

 להם נראה היה ראשונה בפעם ולמד החור' כשקילר סיגי הר מרמז
 אכל להס כשנוא׳ התורס והי' , המתיקית הרמת להס הי׳ שלא כהר

 ״ יחוך לליך הכסיסה שכך ססזרה־גמיחוקזת־שלה שמרגיש שרי כפעם
 שמכיא■ כמשל אוחה* להכין שמהלד למי עומקי׳׳ עצמה דגלה והתור׳

 וטררד לראותה א׳ ובא לפניסמחלר כזושרככחמלךשהיאנחלר
ע התגלה עציו* מלך כת ומחמלת הרנה סרחות  • שחח לה ופתחה א׳

 מחיקות׳ שמררש שני ס כפע שהוא ומרייזוח ערעיח מלשון ערכות וו:ו
 ג החנמו׳ לכל אכ התור׳ שחכמת ואם אב שכולל מלאי שנקרא התורה

 זס־ כל רק והלומלה החור כין• שנתעורר גלול׳ ארנה על מואב רומז גת
 ה׳ עשה ולמס ראשונסכמיחוקה מס כפ התיר׳ שישיגו• להיית יכיל הי׳

 היצה*^ אס יכניעו לא ולמה היצה׳׳ר להנכיר •לרכס יגתה פצריכין כנס
כון נפ-;&  לא למס סרנסניפוס־ שאלת על כמלרש לאי׳ ע״ל :ראס1 ר̂׳

̂^ ומצות חורה נהנה לא כתנא נולדמהול(חיילו א׳ כל הקניה ברא  לישר
 כוחן להחיש וציק שכאומולן עזין נקראז שישראל גם אותר לציף אלא

ד׳ ה עשס לזס כ:ו  מחיקו׳ יבינו שלא היצה׳ר עליה׳ שיהגכר הקי׳
 • גלול שכר ולקבל כחן להתיש ושני׳ ראשונה פעס ׳ עמלי שיסיז ל 1ד התורה

 לא׳ נמשאהז״ל לסיור סוא תשמעי תעש; ולא לי תשמעו לא ואם וזש״ס
 יהיה לא ראשוני בפעם וא״נ לסביר פי׳ ונזא ס״ל לא כלומר לי שמימא

 אין כי מצית תעשו שלא לחוש אויש כודאי התורה כמחיקת מרנישי׳
 א״ה׳ וכמ״ש כעיניהי כזר ויהי׳ מצית כממי שילעו התורה מתיקית מביני׳

 •י דעמכנ״ל מכלי כמי גלה לק ל שלזה
 לשמור ע׳׳מ בחורה עמלים שתהיו תלכו כחוקיתי אס רש״י וז״׳שז

 כקכולחם תורה למלו ככר כאמת לברנו אפר הדבר הוא ולקייס
 שלא יבא ומזה התור׳ מתיקות טעמו לא ועליין לגמור שה׳ רק סיני ברר

 פירש״ל לכך סולותי' מחיקות עמקי משיגים שאין מפני מצמח לפשות
 התור'' מתיקלת להרגיש יבואו וממילא בתורה יה עמל שתהיו הכי לכוונת
ה ושמירה כשקילה המצמח לעשות ויראו  תשמרו מצמחי ואת לכך רנ

 מחמת רק לא זמו תעשו מצמתי ואס לומר לי ’סי כי אותם ועשיתם
 צילם מצות שיכא ומצפי׳ וממתינים מחרס יהיו החזר׳ מחיקות השגות
רש״י וז״ש הדבר את שמר ואכיו כמו המתנה לשון תשמרו וו:ו לעשות

 וצמלחם לכמוכ ק׳ נמי להסס לעשותם ושמרתם אותם ולמלתס כמו
 ושני' ראשונה פעה למלים שתהיו ג״כ מרמז הכ׳ אל־א ועשוחס אוחס

 ותהיו המתנה לשק היינו ושמרתם בעיניהם חניכים ■ כ״כ שיהי' כזי
• שיעשו המצןן] יבא צילם מתי מפכים

ח הנ  לפי סהס משפפי' א׳ במי* ׳3 בהם יש שהמצית כ״סיישיי אי׳ ו
 כל שאק חוקי׳ הס '3 ובסי׳ כך להיוא שנרן אלם השכל סיוב

 רק צמלו לא שעליין נמוקזמי בסיף כאן והנס טעם ומשיג מבין אלם
 וצא מצות כ׳ לכך העתיקות טעמי הבינו לא א״כ סיני הר על בקכלחם
 שכבר מואב בערמת אבל מצוות לרוב טעמם השיגי לא שעליין מפפשי'

 ג״כ כ' לכך סעמס והשיגו מתיקות הרגישו שני ונפעם נלימול שם
לעשותם שנק כמשפטי' המצילת בעיניה׳ היו לחבא שרוכא משפטי׳

יוסף
 דעת על עמלו שכבר שנה ארבעים בסיף שהיו ונם הפנל מבינה
 קסו שלא ממש ע״ה רבינו כמשה ולא כמשה כמעט והשיגי רבס למשה
 אני לך לך קח כסשז״ל פרס מעם אפי' השיג רע״ה משה אכל למנה
 ל לכך המצוות צל ולא לחכא הבא הפיגו ישראל אבל פרה מעם מגלה

 לעומקם לירד בכח שנית פעס שלמלו מחמת כא זה וכל משפטי׳. נ״כ שה
 ז והכן לסכור כשלומל אלם של כח שמתיש כח פי׳ יל משה ביל שה וז״ש

כ מתורן ועפ״יהנ״ל  שהוא אליה׳ ואמרת ישראל בני אל לנר הפשיק ג׳
 קשה לשק שהוא כליבור באה בתהלס שמיטה של זו מציה סנה ר נפצ

 היצה״ר על ישראל והעמחגנרין וזריעה מניעטחרישה מחמת והוא
 להיינו שני׳ פעס כנשניס שהוא אליה׳ ואמרת אמר ואח״כ זו מצלה לקבל
 א1ס נאמר(אמרח לכך התורה מחיקות פועמים שהיו לסכור והלר

: וסכן החור׳ עהו^מהיקות רכה לשון

 ע"כ לשון כיל וסיים מוח סה״ל לעמ^ך ממכר תמכרו וכי במדרש•׳
 אינו הזה הפסוק לכאורה להנה נראה ז רז עלרש ולהכין

 לאי׳ ונראה יחיל לשון לפמיחך כ׳ ובסוף יכי׳ לסון חמכרו שאמר טובן
̂־עב״ס לפי ל״ב כס׳  קצבה לו שאין כלכר לחכירו עצמו המחייב שפס׳ק ה

 ולילה יומם בו והגית קצבהשנא׳ לו שאין לכר הוא הנה מיוי שור א׳ךבו
 כסיני חור׳ ללטול עצמו על שקבל שאף עצמו לפטור האלם ימל א״כ
 המחייב בין מחלק להרמנ״ל וחי׳ פסזד קצבה לו באין המתחייב הא

 חייבי׳ שניה׳ קצבה לו שאין לזפבלבר סנחחייירזס שנים וכין לכל עצמו
 נזחן ה1שהקכ כאן גס א׳־כ להקרת כלעחז מור מחביח וטקכל הואיל
 לעסוק אלם חייכ לכך קונים־ שניהם א״כ קצכה לו אץ ג״כ ן57לא עכר

 א״כ מחכה והמלאכה האל׳ חיי לסיינו קצד היום ר׳׳פרפץ ז״ש כתורה
 J פטור וא״כ קצבה לו שאין כ-לכר א״ע שמתחייב יאמר

 אמר לכך הנ״ל מטעם עצמן לפטור שרוצי' עצלים וספתלים וז׳׳ש״
 שאתם המקח לקייה רוצה שהקכ״ה דוחק הרכה:וכעס״כ וה:כר

 נ״ל יעפי״ז הרכה שכר אחכם־ מקני׳ שהוא מפני כתור׳ לעסוק חייכי׳
 החור' שלימיל תראה אס לגעור המלאכה עליך ללו עול׳הה׳יא לפרש נ״כ

 מפני כחורי לעסית שלא שחרצה כזר בלכר חלאנ מאודאל ימול הרכס
 חלמול אלא לגמור המלאכס עליך לא אמר ל*ה קצבה שאיןלו ליר שהוא

 שאין לכר שהוא ממנה'מטעם להכפל מורץ ק זלא׳אתה שכימלהך מה
 וכנ״ל הרכה שכר לך נוחנין הרכה* חורה למלח שאס מפני קצבה לז

 כמס עליו נגזר אלם מלאכתירהענין־שכל כעל היא מייכייונאטן ושניה׳
 כמס האלם על קיצכ הקכ״ה נמצא תור׳׳ילמזל כמס לו וקיצכי׳ יחי׳ שני׳

ל לשי אהו ילמול ע  עליך לא רק ללמול שלך המלאכס להיינו מלאכחיך ןי
 הרכ את המשמשי׳ כעכלי׳ הוי מז׳יל מאמר לפי והנה לגמור המלאכה

̂כ פרס לקכל ע״מ שלא  לי' הוי והדר לקנות מה לו איו האל׳ ה א׳
 וא"כ כלל שכר לקכל כלעחו אין דהא קצכה* לו שאין כלכר א״ע מחייב

ס לקכל לעתו יהי׳ אם נטמ״נ עצמו לפעור יכול  עכולחו אין א״כ פי
 כלבי עצמן מחייב א״כ פרס לחכל ע׳׳מ שלא לעחר יהי׳ ואס שלימה

מ שלא שצריךלעכול לטעס רק עצמו לפטור ויכול קצנה לו שאין ע'
 וכל ואשלם הקלימני מי משום מצדלחיוכ־ שכר שאיןשוס פרס לקכל

ק מילה לו מקלי׳ הקכיס עושה שאלם  כן וכמו כיח לו נתן מזוזה כן לו נ
 שוס כלי העכללעכלו שחייב ככסף ענד שקונה האלון המצזח.ונמז כל

 כמצות כל פי׳ שמיס מיראת מין שמי' כילי הכל כ׳י ומהרש״א פרס סקוח
 שיעשם כלי הכנה לו הקלי' שסקכ״ה היינו שמי׳ נילי הס עושה סאלס
ה לו אין איה המצוה  כלב שתלוי שמי׳ מיראת חון סכר הקית שוס מ

: לבר שום לו מקלימץ ואין סאל׳
 והקלמ' סיוע ביי לכד מעמך שיהי׳ מעמך שואל אלהיך הי מה וזש׳יה

 לכם אומר אני אנטיגנים וז״ש לכל מעמך שזהו לירא׳ אם כי
 הקלימני מי משוס המצות על שכר שוס חקיח שא-ן כו׳ ו כעכלי׳ תהיו אל

 מורא ויהי ורוא שכר חקלח שבו לכר שיש לכס אומר אני איל ואשלם
 רעצמומלימולסור׳שע׳יכ לסט אין א״כגסכלכרינו עליכ׳ועיי' שמי'
 הוי א״כ מירא׳ פרס לו מגיע ממילא א״כ לחכמתו יראה שיקלי׳ צריך

 ועול חורה ללמוד קייב לכך קוניי ושניה' לזה זה המחחייני' כשניס'
 יושר הרכס ולילה יומם הוגה אלם ואס הנזיל כס׳ שכ' עפ״י נראה
שיכול ככר לו יש עליו שנקצב ממה יותר ולימוד ככח איע שדחק מכוחו
 ןםדחקם5 לכעלה ידי׳ שמעשה כאשם נעוה׳יזנמשחז״ל שכרו להיות

ד יוסר ועשתה .שכר א' איש אס שאחז׳יל האופן בזה א״כ שצס אלו ה
פועל
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ע מעג נה6ל«ל •מס ‘מ ח ל< מחן יוי נמצ■ המל»ני יג«י י  חני ע) ־נ
ד •* ז»י סחמא נ*נש׳ »ס1 בסל סל 6נ הי־אר יוס נוח! מל:י ענ
ה לפגי שגקצלו מס שני׳ נטעם 7וצט שדחק ct :♦a משלם שנח לו רנ  י

 נוס נ » מתצמו מחי שלסז הנשאריי נשגי׳ משלם,אא■' שנח לו טג-ע
 א,א ס סאנ לו הקדם שלא הקליטגי מי שיין לא א-7מ יושר עצמו שזחין

ע «, אגם מי נשאר שיעשה נדי צ ״ ^י העול® שנניא :  הסנט ע
 פמע נ-סי נחיחחיו ממעשה הוא השר נעשה עס אנל אלהי׳ ׳ בני

 ,הדי P עיש לעניד מיחר וממינס שני לו -ש א«נ מלמעלה והאדמה
 3 הנסי וס גם והנה איני׳ ושגיה׳ לוה וש המחייני' נשני' להו הוי

והוא ושינה שחי׳ אכילה נסאוחהעול מחמחייאישדיחאמצטווממאם

״ ’’'i ״®י®־' לח־״׳ ־חיימח ־־'י*'
שניא-נומחנפמ- ואסה,אסס;הא־נושנני לשאממנה  ואסהוא

 מסנה השני נ א פרס לאנל סימ שלא האנ*ה שעינד מי על אאי שוה
^ ’ מפנישאמנדעשולאנל״כר אצלו

ש טחן יודע אמס שאין מפני ננחמייה אלה נמצוה וסיר הוי החנא וזי

 . מח ש- הפירוש יודע אתה שאין היינו מצוח של שנק מחו יודע חחה
 לענוד שצחך דהיינו שנר מחן דיש יאמר מי ננ׳לרא וו אח זו דסיחרוח

מ החור דן מונח שוה ל,ן שנר מחן לשין ויהי׳ פרס לאנל שלא ע׳

®״ ’גחיחיח «' ״’ י־י •1״חיי-ל»י ■”’’יו!’'  ^»0ל מחץ הוא ונאללוח מחנה לשון הוא זנחתי דהנה הטעם ל“׳ ונסחי
ו •ס־ח' ה׳ ט  לישרא. מתנה לשא שהוא ונחתי לנן עוה׳ב לחיי לנא נדי נ

ונכי העונשא מלאבל ע עושי אין העבירות כל והנה נעו®'! היסירי׳

י י ״ צ ננ״זלנד י' ל״״ ו ל נ; רא W יס k 7 פרס לאנל ע״ט צנננול שמותר 7אא נר7 שיש
ח נסמעס כי חחיגניני . י י פעפאיונ

ש מ שה המצות נ״ כ׳ נלה5 7כנג טצוה הפס? 3מא: ואוי וי״
שכרננל ע׳זיש עושהנגחילוורחימו מ שייף ש לו

האגימני טי ש״ן המצוה עשית על רא סנ״ל יראה על ואשלם לאדטני
לן יש נופה נמצוה נעשיס טצוה 7הפם טח־נ והוי וו״ש סכר צו איו ז“ןע

סרא או טמא או נאס? לו יש וא״נ שנר לאון• עושה שאינו לגעסו הפסל
ושני .נ; שני v יש ע^ו שצמצזא הייאס הוא שכרה נננד אשל הוין>

ץי יסוריינעשי׳ הואאחראנצות ענעיה ר, 6_טעעםצשנ»ש ׳1העני
ונמשונא נאהב יסייי ונשמאנ- האליאו׳ ענירהטורילנצוצייאמשויאל

ומוהוניו ננרנאליס עולנצוציישהיה טיציאיסהנצוצי׳-שה־^יך
ש שנעשה ע'יח אגה״רע p®, <ש מ״ש ג'1מהענירן' ״ לווה^ אדם;

« אפנגד שני ז ח’’,fאולם שמאנל האסלה עניי ®
®י־ לי פעם נחמעס וצמה מחנהונע?ימ• יש פ“א . ינח

אוהיחא היראה והוא נטחנה משאינו נמצ א׳ ,י3ל שיש להוח׳ אלא
״׳ ל״' מחי־ז אעצטוננ״לונ״־ ח ;”שז

ח־י ’’חח^ י'’ח״־ ® ־ ויל «b6U ’ל״  וכנ הימשא אדה אתר שנאתה מיה והיא כנגלן עור פנן*ש שננגיו לדבר
א,ן » ד ״ -דש־ננלי7סל7נננ ־ א « סי ־ ־ נ ״ « ״ח”י

* ’’’יל י“” לי״י ל־ו לע=י' ®חילמח ‘ייי
tn שהוא העונש אנ.ח אחל מאלי®׳ וחיוס נציצי' שמוציא הוא השכר p 

והק נחמל המונששנא הוא האסלה אילם עניר׳ ש;ר אמי לכן

א צ ז5דהח!י׳1ימ5מוהשנ ריג  קידמו׳.נטישהסנאנל להיו'•יאה י
 ווהי מחאייט־ אנטסו קדמ׳צח־מחו חטאו אח”מ

ט לומד אם מט״נ א־כ דמ׳ א יראה זנלא המעם איני הוא ארס לאבל ע׳

ל '’מ ז ® יל* ״ ״ י ^ ל ל ל ח י ח ° ל י ^ ח
טטי א לחכמתו אידמס היראה אם אבל נניל אסור וממילא ר נ  ׳.

>וא^: למנלפיס  לאיים וטמויני יקיי יכשניפשמתמייני'והלוה1ע׳ו
 שהי מלוח נעשיס אנל חורה נליטח שייך הנל ולו מחאיימ' חפעסו לני
 ם7מ מהוינכנ שפיר (מה•7>וכ5 ש?ן״ג יה5מ להיינו קצכס לו שיש ר37

 i קצכס נו פיש לרר עליו שנןיכל ®פגי למשי'
ה חנ ד ש7ח כילקלע ‘י6 ג  לה״מ וצ7ג המעשס חשוכה שצבעל ח:רה עי

̂יגן חיוכ עליו ו^ין קיוסהמצו׳ 1מצ3 [5למהו קז^יל(צרין ת׳

יוסף.
ח עליו. r 6העימ והגביר ציעוא שערבה חשוכה כעל כי והטעם i מנ m 

 יע ס צריו הפנימי׳ המחא׳ ואל חיצוני׳ השימל/ה גירש יחשיג׳ עס
 כז״ש מבפכי׳ לשנמא׳ מגרש מלמצוס מכרא ך6שמל המצו׳ ממעשה

 ולצליח ג מצו׳ של חבילוח כנגלן עשה עכירו* חבילף עשית אח ן״ל
 ̂ ־'‘:יבפ וכיאןק : המצו׳עכ״ל מעשית יוהר עליו ממי החלמה
 או אמד וצא אףקנה ואח״כ רני׳ pכלש חמכ-ו וכי אמר בחחלס

 תמכרו וכי ומצות תורה לימול ענין על כסשוק מרמז התורה רק תחנו
 r? לזה זס מוכרי׳ חנישס זה עם זה ‘שלומלי שנים כי חורה ליעה ה:א
 ‘פרקי שני אחל כיל:ל ולשאר שיכיל פרק 7לומ וזה שיסל פרק ל לוט

 כ5וע כ׳״י מוכר אלם כנוכג לויה נחרך כ1ש לקח כי פ׳ על כמלרש כמ*ש
 שניה׳ סלומל הוא (לוקס הואהמלעל תורה גמיכר אכל ילוקחשמח

כ מוכר איהו נעשה המוכר עם ולומל שחוזר הלוקש יגה שמחי׳  ג׳
 ממנ״ ואמר התור׳ לימול הוא מוכרי׳ שניה׳געשי״ תמכרו וכי וז״ש

̂ו פרע לקכל לכל(לא שמיס לשס הלימול כל שיהיו לעמיתך  לעע(יחך וז
“י1פנ שאתה תאמר ולא תעזיב אל אביך ורע רעיך שנמלא קכ״ה זה

 כ קצבה(א לו שאין שכר לך מחן קכ״ה גס להא קצבה לו שאין לכר להוא
 •ימל כ ה לק: עצמו מחייב נהאלס האלם עם נקכ״ס גס תמכרו וכי שייך

 סצ:^ לו שאין *שכר לו מקנה קכ״ה להא קצבה לו שאין ואף שקיבל תורתו
ס ל3לק ע״מ לעבוד אפור להא תאמר ולא  -יך5כירא׳ הלא יבאמת פי

 כצליק וזהו כנ״ל פיס לקבל ע״מ לעגול מותר ונירא׳ לתורה להקלי׳
 ז:( עמיתך מיל קנה או אומר ואח׳כ כנ״צ ביותר עליו חיוב שהלימוד

ץ ׳נ״י1לעש צריך המצות ועל כיל שצריך.מצוח תשוכה כעל על רומן  פ׳
־• ע רק שכר מגיע אינו הירא׳ וע׳׳ן חשוג׳ ושה יל עונש כירא׳ ואפילו

 להיינו קנה או לכך שמיסעליכ׳ ויהימורא במשנה טיראשמי׳כנ״ל
 מיל והוא לעשו׳ האלם עליז שקכל המצו׳ קנה עמיתך שנקרא שי-קי׳ה

ה השיי שהוא עמיתך קנס א! כ׳ וכאלו  לה״נו מיל שהוא לכי קנה ל
 ל״׳ קנה כךכ׳3 פ״ס צלךלעשו׳כלא וממילא קנכה לו שיש המצו׳שהסליר

 ׳יפתי פ בשם כ יי 7 כס׳ הנה *• אחיו את איש תונו לא הכ' יחיל(אמר
̂.א הרב ןלךשכד נ־חנ תור׳סרכה למלא המשנ׳אס ישיניסעל  איס יאמר ש

 לטרית ול״ל שכר לו י:י׳ מעט שאלמול אפי׳ א״כ הרכה חור׳ ששכר כיון
 ריב׳ לך:כר יש הרב' למלח אס כי כן הלכל אין אמר לזה כ״כ א׳׳ע
 חסי כשני גיול׳ היא ואס זכו׳ עשרה שוה כחמה הוא אם כמרגליז׳ והוא

 השכר מרר שלומלי׳ מה כל הל״ס כן והו׳ עשרה פעמי׳ פשר שזה היא אז
 ע׳׳ש מעש שיה מעע לומל אה אכל הריבוי גלר לפי יוקר
 עול יש לסנה ל;״ל כמשל כמרגליות אלא ומפז מזהכ י'7הנחמ
 כל אחר שלומד מה כ׳ או א׳ ישעה טהרה שילמול יצס״ד פיתוי

 -\ מו< אינו ה הקי וכאמת עולם בהכלי יכטל הנשאר מס ושאר המס
 כתור׳ היוס כל שיבלה הקכ״ס לפ:י חשוב יותר השעות אלא הלפין
 כחי משני כא׳ יעשה שלא אתיאחיו איש תונו אל וןש*ה טוב כעמן וילמול
 אומר ז ע מעט לומד ואפי׳ רב חור׳ שכר ויאמר מעט שילמה או הנזכר

 נמש^ הוא שהלימוד לסיינו מחלתי חרכה השוני׳ קדי השני' רוי לפי
 מה מידה בשעהחלא ללמה שריצה כחי׳רשניח ועל הנ״ל מרגליות

 השעות מונה הקי״ה דהיינו השני׳ ריב לפי אמר היום כל ללמול שיכול
כה רב הס אס ושני׳ ימי׳ ״ מקנהו ח̂י

ש שנךהנ/ ממכרצעמי-ך תמכיו ו?י המדרש ה״ ק׳למדר  הי׳
 א-א יחיל לשק אוקנה ק ובהר דיי׳ לשץ תמכרו אמר לכרישא

 המצות •מעשה מחר לצליק חיוב שרוי חוי׳ מלימיל איירי לרישא ע״כ
מליטול מצות ^ע:יח יוהי החיוב בעושה.סשןנ'שאל.ו איירי סנס ואן

ש סור׳  החור לבעל עניני׳ ב׳ שיש היינו לשי״ן בי״ל וחיים מות הה^ד ̂ו
ו מתר תור' לימול סהוא שלו כלשון תולה שלו ופייס מות הצליק ב מ  ח
 שס מצות לע-זת היינו ביל תילס שלו וחיו׳ מיח ת:וכ׳ כעל וגבי ממצית
 תשוב וכעל כלשון סנלס צדיק כחי׳ ב׳ שהה כיללשון וזהו הוא 7כי העשי׳

• ןאת והנן כיל

בחוקדוזי
{Qfc 5נחונןונדח^ ״ ''^ סיוי לי די *י' מ *'”סג '”.

ע ״קלק כחור עמליס שתהיו תלכו י כחוקית אס מחיית י
מ5 מי
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 למלרינה מ«יריגה המלך הללן p:' זסמנץ : עמלים ח«נמ3
א א׳ ומלריגס ̂יריגס גמס סאלס מ  מלריגס פהוא ש7קו פרית וס6 למ

 מ נכנסין אץ החורה אמייגת אפל נזוהר כמ״ש ו3נכגסיןן גרים שאפ׳י
 ' סם נשארו וסוק עיפ סוק |ראו5סרהס( ומולה וכריח ישראל אלא
 שנקרלו קולש כריס לשמור רמו שהוא חשמח חוקוחי אס עריוח גיי וז״ש
 אן1ה ששמיע־ מעשה חוקומי אח כ' ומלל שמיפה ווני ערמה מגילר חק

 רמז חעשו חוקוחי ל לכך כעשל שהןאעולם הארץ שמיפה מלריגה
 ההולך הוא חלשו נסוקיהי ל ונכאן • העסי* עולם היקון להלריגס
 וליכוד קול מלרילת שהוא ההור׳י צמלריגת העשי' עולם פל אמלריג'

מ ועיקר ההורס על לקאי פרשיי לכך  עצמו כשמיגע הצליק׳מא של סלי
 ׳ כאור׳ עמלים שיהי* צדך ולוה המצית להכין ההודי פנימיות אל לבא

״ המוח על מכליל מסך העושי' ז הקליפו לשבר
ר או מ א  הסריאצי יפי מרף ל״ הוא דחק גמשחו״ל מזוני ל' גחוקותי י

ל חוקי לסם ‘הו^ ולכן שגשמי* לאכיהם מפרנהי׳ ישראל ואמ̂ז
* ושנן נפחם גשמיכם טלה(נהתי מגי מכה

 עלוחי^ אל ר&י ואשיכה לר^ משנםי הה*י כמוקוםי אם כמדרשו^
 פלוני למקום מחשכ הייסי ומם יום כסל רצס״ע לול אמר

 ולכחי כגםמת לכתי אותי מניאות לגלי והיו לולן אני פלוני לירה ולבית
 מם הזס המלרש ולהנץ עכ׳ל עלומיך אל רגלי ואשיכה ה־ה״י מלרשזת

זוי3פא*צחרץ; פ׳
ה א ר  הכטסר לחכמה! קולמוז חטאו שיראת כל ע״יכושאחו״ל ונ

חכמתן אץ תפא ליראת קוימה שחכמתו וכל מחקיימ׳

v חייכי' לכך קצככר שאיןלו
 1שאץ»ל שכר לו נותן שסקכ״ה מ כסיכה ילמול אם ממ״נ פס והקפיהי

 הלרא• דו בכוונה צומי אימ ואם פרסו לקכל עוכלע^ימ הוא א׳׳כ קצבה
 א מהרש שכ• מה ע*פ שם וחירצמי ;ללוכ-שי' הנ״ל מפרשי' סל קישיא

 שככר ואשלם הקלימני מי משום שרם לקנל ע״ת לעכוי שאסור להטעה
 שעושה סלכר גיף סקנ״ה צו שנותן כוס המצות עשיות קולם סלם כל קי
 יראם ציי♦ עצמו משיא אלם אס אכל רכלוטס למזמה ניח כמו המציה ו3

 זכוה עוצם כנורא צמרול האקא ל«מ שנמ^ם רק עונש מפני לא גלולה
 מוסל היראה וה א״נ קאפד לא ?רשע צליק לאלו הקנ״ס הקלים צא

:פרט לקכל כמחשבה להייוח
 תטאד יראת לוקא אלא יראם סחס אמר ולא מתאו שילאם צל וז״^ם

ל( יש שוה המס׳א מפני לו מאס אלא מהעונש מתיירא שאינו
 צומי שהוא מפקייע' חכמתו וא״ה כנ״ל cp שמוהר פרם לקבל מחשכה

 לזה שמסחייכי׳ו? כששים הוי וא״כ מהיראה רק מהלימוד סרס לקכל שלא
 פרס לקכל שלא ל*מ9 הוא הלימוד ואפי' קוני' ושניהם קצגס לו שאץ כלכר
 סטור שהוא או א״כ מפא ליראת צןילמת שחכמתו כל אכל כשלימית ולומד

 כשצימו ואינו 0פר לקכל ע׳*מ שלומד או ועושה מצוה שאינו כמי והוי
 עשה שלא ®7א אם כהנם פירש ל״כ וכס׳ < מחקיימח חכמתו אין ולק

 ללמול מתחיל אס״כ אם להזהל 1יל* ולא למל שלא מחמת רק עבירה
 צעשו׳עליל' שלאי אי׳ע ישמור ולאי זהו א״כ לעשות שאסור מה שיזע כלי

ילעהאיסוןיס^י שככר נדן
 עשם שוכר כייקא חצןאן לחנממר' קודמת ־ חטאו שיראת כל 1וז״ש

חצמת! א״כ צהזהר שירע לצמוד !מפתיל עכירהסלאלמל
 ציראס קממת חפטתו אס אכל שלמד חכמת! על לעכור שלא מתקייע״

 זהז א*כ עכירה עכר ואפ״ה לעשות שאסור מס וידע למל שככר חטאו
 ״ ע״פ מתקייא׳ חכמתו אין לק יזם ככל אותו לפחות היצס״ר ויכול מזיל
 שכעל פסיקתא נסר פ'3 כ^וי0 שכנר וו שיסה כלרך גופך אוסיף ואני

ש סורס מעול ממר מצית עול עליו לקכל צריך עכירות עשה אס מי
 מכחון אותו מטהר פהתשוכה מצות של הכילות יעסה עניח* תניליח

מורם נפל צדיק אכל מכפגי* אצתו מסהר מהמצזס הנעשה וומלאך
• צ^לקנלעליועולתורהיותדגמעלמצזת

ף ס ^

 מעכירל׳ יז?ר מסתמא א״כ לחכמתי קולטות מטאו שילאת כל ח״שי
 לכך טטצו׳ יוסי חורה־ עול עליו לקנל ומחויכ בע^סורה ויהי׳

 היצה״ל אצלו א׳׳כ חטאי לירא׳ קולם׳ חכמתו אם אכל מחקייצו׳ מכממו
 מצית חבילות לעסות דצסלך הרכה ירוח3ע ןיעש?; אותו לפחות מצוי
 אין (לק מצות עול עליו לקכל מרתורה עצמו לנטל ממילאצריך א״כ

*• חכמחומסקיית*
 ואשל' הקלימפי מי ב! ולא׳שייך שוי לקכל לעשו׳ עוראלק יש־ ודעת׳

 לשניו קצבה לו ן נוחר איש שלכל הקלסוני׳ כשם כחבתי לככר
 כיצמוומיהרולימל לחק ואס השני׳ כאותן למול שי הורס ופמם יחיה ̂יוס
ו מס שנמ נריצי  למה הקלימני מי שייך לא לו הנשאר שני׳ א*כ קוצבי׳ ^
 לא ע^! מחר וסהישלומל סקצכו המורה היינןע־י יהי חכם עציו שגזרו

^י ס לקכל ע"מ סנשארו הפני׳ ללמוי מותר א״כ עציו נ : פי
 וסרמכ״ם יצה״ר טפיוזוי מתיירא פפמיל מטאו שיראת כל 4?

 שמיד סהורה מז פנוי 3ל3 רק לפתזח ויכול מצד יצה״ר שאץ נ♦
 יפתה שלא מיצה״ר שירא זה המיל א״כ היצה״ר נא התודה מן פנף ^צו
 יפנה ולא יצה^ר סל חכלין פהוא התירה על לשקול המיל צריך היה אוחו
 עליו שיגור מה כל שניו כמעט למי רכה שקילה מחמת א״כ מהחור' לבו
 ללמוד צריך שתלמוד מה שנים ך׳יכ3 כון ר׳ יגע כשארח^ל ת>יו ימי כל

 ועל ידיקצבחו יוצא שניו כמעת ולמד שלחק אלם גס א״כ שנים כעאה
 אס ל3א לנעלה ידיה שמעשה נאשה הלץ פעו שכר לו מגיע השאר
 אבל הוא כך זה כנירן גס א״כ שלה הנומרי מחר ומשחה עצמה דחקה

 הסלמילי׳ כל כלרך לומל מסתמא ליראתהמעא קזלמת חכצנתו אם
 א! זעובה מצוה שאינו כמי פצומל או וא״כ מקצצחו לו נשאר לא א״כ

 י ופנ״ל מהוץיימ׳ ואיצה שלימה אינה זחכמחו פרם עיעלקכל שלומד
 א® אמר ולא כיראה ולא'כתחיל פללו כחוקוסי אס צכאןאמר והנה

 איא קולמ׳ סכמה אס להא הלכו נחיקוחי שס ואס״כ טלפני תיראו
 סרס שמקלל מפום ואי מיינ ואינו הוא ס3קצ לו שאין לצר להא מחקייט*

 הקצוב ללמוד עצמו ועמל אסלחק רק פרם לקבל לעבודע״מ אסיר להא
 וכנ״ל פרס לקבל ע״מ ללמוד יכול הנשארי' בשנים א״כ מועטת כשנים צו

 כפשוטו וצא כתורה עמלי' שתהיו חלפו כחוקוחי אס ל̂ש שהופיערש״י וזהו
ס־רה-* שילמלו

 ̂למול וכך רך כקצבה לו שניחן סק הוא כמוקוחי אס הפסק פי׳ וזהו
 ויגיעם עמל ע״י וזהו זה מחק יוקי חלצו אמם אבל כמק שהוא

 = וכנ״ל קצבה לאין ג״כ כרכן׳ וגו׳ גשמיה׳ ונסתי אז כנ״ל עצמו שדחק
 לרד שיש וזהו לייכי׳ שני משמע רלם ל׳ לדכי תשבחי אמר להע״ס וסנה

 קצבה לו שאין לבר להא מצוה אינו הוא אל״כ7 פרם ל3לק ע״מ לעכול
ו הוא נ ^ ק ס לעמל שלימו׳ ר מלקנלפי ה השני לרך וח־בשי עי  לענ
 ואמי ועושי רצוה שאיני להוי שלימו׳ איני v.־j:ייק פלס לקבל שלא ע״ט
 לתות עלות נקרא החורה הנה עלוחיך אל רגלי ואשוכה זה לכל לול

 הנוטל שאחז״ל לסי. טעם לתת ויש •• לעז הזאת הסירה וסיתס העלות
פיו  בכי ליטול שא|םיר כעלות הוא התורה א"פ כעילה עלזחו לסעיל ו
 אניחוזד אשיכהמלי לול ואמר שכר ליסיל אסור שעלו׳ כמו וכבא כזה

 אל וזהו סרס לקנל ע״מ שלא אצא פרט לקכל ע״מ לענול ממסשכס
 ועושה מצוה כאינו אהי' לפ״ז רק עלו׳ על שכר ליטול' שאסר כמו עעחיך
 ולא תשחי מיל זה אחר לול אמר צק קצכם צו שאץ לנר שהוא מחטת

 וישארו וניס במיעוט רכה ושקילה ויגיעה כעמל לומל אצי ני התמהמס
 ידאזך אשר לכל אני חכר כ׳ בחי׳ או ד פרס לקכל כהס לומל שאגי שנים

 יראה שהוא פקודיך לשומרי כגלולה הירא© עלי מקבל שאני דהינו
 מוחר וע״ז עשה מצית ג״כ לעשן׳ הגלול׳ היראיה וזהו ית׳ מצזלזע לעפוא

 הוצעח וזלו כנ״ל מי־הקליטני שייך לא היראה לעל פרט לקפל 3לאשו
 מצותי ואת אח״פ כ׳ הא למלרש קסס והי׳ תלכו כחוקושי אם המלרש
להקלים צריך ידאה 69 ק׳ א״כ תורם אלימול דקאי צ״ל ע״כ משמרו
 צ״ל וע״כ כחוקוחיחצכו ואחיכ יראם קולם נ׳ לא ואעאי וכ;״ל לחכמה

 לכל שקצבו מה סגים גז כמיע ועמל ולחק כתורה עמלים שתהיו נמוקומי
 וגו׳ לרכי חשכחי 717 שאמר ללנר ראי׳ הה׳ל אמר לזה וכניל חייו ימי

 אלך פלו;י למקום ואומר 3מלןש הייתי ויום יום ככל רכש״ע לול אמר
 לקב״ם שהוא.רומז למקום זוהו פרס לקכל ע״מ שלא עוכל שאהי׳ דסיימ

 כמ״פרש״י ונעלם עמיר היא פלוני פלעןלס מקומו שהוא מקום שנקרא
 ססוא הקלה והוא ונעלם מכ«&ןי לפץ פלוני אלמוצי פלוני שכם כחת
 לענוד הוא פלוני׳ ליר© ולבית הג׳ אמליוסדיו רך7 זהו ונעלם טמיר

לקבל ט



בחומותיגנזי
ת fשנתי• כעה״ב פ״יס לקלל f זירה יי r v נחי-א טיז׳יז כל6 הדיע 
h לשון אהל v' מליאות מלי ־היו אבל לפני לדריה שני הה א״כ 
 מקלל כנסיית כתי בחי׳ י׳ הס מזרשות ולבתי פנסיות לכתי אותי
 הכנסת כית נהרא לכו הראל כנסת שורה ששה גזולה היראה עליו
 היינו מירתות ולבתי פרס לתבל יו״מ לחשוב מיתר היראה ל.יל א״כ

 שנקצב מה כל מיייטות בשנים ללמוי ממהר אני ושה רבה בשקיזה
 הוי וא״כ פרס לתיל מותר הנשארים שנים על א״כ רבות ליניס
 והבן לעושה מלמה הוי ואז קצבה לו שאין בזכר המתתייביס כשנים

: היסב

 ה׳ פורעניות ממלת יותר טובה מזה לעולה א י׳ דף בסוטה
 תשז ניצר כתב טובה במלה לאלו ׳ פעמים מאות

ת אלפים שני לאלפיה ת  על אבות עון פוקל כתב ובפורעניות זו
 הא בתוס׳ והקשו ע״ש רבעים ועל שלשים על בנים בני ועל בניס

 ורלפי כתב טובה ובמלה א.ף א׳ ירלוף איכה כ׳ פורעניות ת מ■3
 אבל ' הריגה ולא רליפה כי פרעניות לגבי ל“וי • מאה חמשה מכס
 : ע״כ לחרב לפניכם ונפלו שנאמר הריגה הוא טובה במלה כאן

 בפעם חלל . מאות ח׳ על הכה הוא כ׳ זוז לגכי א״ה הגאון והקשה
 פחולז יהיה שלא מאות שני על זול ונצטער אותם והרג jb שזרק א׳

 מצטער היה מה התוס׳ זכרי ^פי אלף א' ירזוף איכה כ׳7 מהקללה
ס ;ע״ש הרג וזוז רליפה רק הוא התם הא  הובא זו קושיא ו

: ע״ש בפ״קלסוטה במררש״אבעץ,יעקב
ה א ר נ  ת״ק הוא טובה למדה הליעות לכל הוא זאת להנה ו

 ׳איכה כ פורעניות במלה ואם • מפרעניות יותר פעמים
שישראל א׳ עניניס ב׳ לומר נוכל טובה במלה א״כ • אלף א׳ ירזוף

 ממאור יפסיל ולא רע דבר ילע לא מציט ל״למר ף הרי׳ שס ׳ ופי
אפ״ה אותם הורג שאינו אף אלףמישראל גוי כשתלף א׳יכ ע״ש עיניו

 להרוג ולא לרדוף רוצים היו ואס רבבה ומאה מאה חמשה הורגין
 אל מתפלל ולהע״ה . עיניהם מאור וניטל האלף את רודף א' היה

 לרדוף תצה והיה והורילמו בחילך הניעמו עמי ישכחו פן תהרגם
 טוב יותר ואפ״ה כמתים ויחשבו עיניהם מא-־ר מהם ויטול אחריהם

 וצהריגחס וגס מאות משמונה יותר להרוג יכול היה שלא יהרג שלא
 מאוא שני על עול נצטער היה לכך תמיל שהתפלל כמו עמי ישכחו

 שצתש כלזן מתורן ולפ״ז לגמרי עיניהם מאור וינטלו אלף שירזיף
 כתב זה ואחר • לחרב לפניכם ונפלו אויביכם את ורזפתם בראשונה

 כתב למה לחרב לפניכם אויניס^ ונפלו גו׳ מאה חמשה מכס ורדפו
 לפניכם ונפלו בראענה פי׳ רש״י ועול • לחרב לפניכם ונפלו כפל

 לפניכם נופלין שיהיו פרש״י שני ובפעם :רעהו יחרב איש לחרב
 ראשו) פס־ק הנ״ל לפי רק בפירושו שינה טעם ומה הארץ כדרך שלא

 מאור מהם ייפלו וא״כ אלף ירדיף וא׳ הריגה בלא צרזיפא איירי
 רעהו בחרב איש יפלו ממילא א״כ גסה פסיעה מחמת לגמרי עיניהם
 עוסקי׳ הם רוזפיס הס שגס אף לישראל אבל עיניהם סימת מחמת
ע לא מצוה ושומר מצוה הוא האומות לגרש י א׳ שמלתמת במצוה  יז

 ע״י נהרגים א״כ להרוג שרוצים איירי שני בפסוק אבל רע לבר
 והוא י הארן כזרך שלא שיפלו אורה שהכתוב־ פרש״י ושפיר ישראל

: וזוק למאה חמשה

י ת ת נ  לאדם בחי׳ ג׳ יש הנא • כנחושה וארציכם כברזל שמיכם ו
 בינונית ״ הנפש לוא עליות ־ וזיבורית בינונית עיי־ית

ח גובה הנזקין הנה • אזס של נכסים הס זבורית • הוא'הגוף  מעיזי
 אשתו כתובת חוב לאזם ויש בזיבורית אשה וכתובת בבינונית והב״ח

 בזוהר כמ״ש ע״ה אבינו אברהם של בתו נק״יא שהיא נשמתו הוא
 ליחן שצריך ועונאה כסותה שארה וכ׳ * בתו את איש ימכור וכי ע״פ

 זה שבשביל כסופה הוא ומצות * תורה הוא מזונותיה שארה לנשמתו
 לה יהיה שלא בפנים פנים השכינה מזיו להנות שתוכל לעה״ז ביאתה
 ק״ש מצ!ות הם ועונתה •, באפי׳ לאסתכולי׳ ובעית זכסלפין נהמא
 ומצות תורה בהס היה א1ש היה ראשון גלות והנה • בעונתה ותפלה

 זיבורית מן ונפרעת הנשמה היא אשה כתובת לפרוע חייבים א״כ
 המדנעשיה בימי ממונח:אח״כ ונטל אות׳מנחלתם נצר נבוכז שגירש

 לפרוע והוצרך כב״ח הוא איסור בזבר מס״א שנהנה שאלם ב״ח
 שנתרבל שני ובבית להרוג להשמיז המן גזירת וזהו בגופה בבינונית

 כמו והוי חנם שנאת רק וג״ח תורה בהם שהיו כמשח״זל חנם שנאת
ופוגם בכוונה כמזיק הלי א״כ חנם משנאת הנאה לו שמין מזיק

יוסף
 נפרמו לכך יאחלות אהבה ייניהם להילת ־שצריכיו ישראל כאמזלת

 לישראל לאמיל מצות מל שמל שגזרל הנפח שהוא בעידית יוון בגללת
 מזיק בבחי׳ ־־ וה להזיק שכוונתו תרן על מרמז (שור קרן על כתכו

: ישראל באלהי חלק לכס שאי| )המחבר בן נ׳־ל

 שזכינו • אדבר בבקשה. קרא יוד לאור בעזר * ויקרא מלר סליק
 אף לסיים שאזכה • ירים •חיינו מזלי וי:א :במדבר סלר אף לסייס
: השבועות לחג ילרלש אפתח וכעת : לברים סלר ’

רחעבועות לחג דרוש

ח ש1ב  מלבר ־באל הזה קילס מצרים מארן ב״ל לצאת לשלישי ד
 כפל הנה ׳ לגל סיני מדבר ליי־לאו מרפיזיס ליסעו סיני

 הי׳ לא י־תורה לקבלת ליללע לנראה סיני מלבר ביאת בענין רפסלק
 ש^א בקריה *שנר ולבס עה׳יז מתאילת ישראל שפרשו על להילת יכול
 ת1וק: לקהירו איש בין פירוזיד עושה הגאלה כי גאלה שוס להם יהי׳

 דל מעפר מקיה בשלח במלרש כמ״ש ושפלות גלול אחדות צריד חורה
הקי״ה נתז מלה כמצרים ובליניס בטיט משלקעין שהיו ישראל אלו

ס משפחלת מ תל ך ״ ע ר בו p?רJv ן ו v  '.v רי ̂ סתור ס
 לישראל:יקבלו מתנות הרכה ונתנו התורה לקיל רצו לא האלמות

 לבר למעל ואמר אותם מפתה להקב״ה באלם מתנות לקחת כמ״ש הס
 מראש אלם יפול אה לרם אמד נפשיכה לתתי שמעו יעקב בית ה׳

 בילו וכל בראשי רטיה וכיתו.לו אצלו נכנם והרופא לקה גופו כל הגג
 רמ״ח אלא כן אינו א־י רטיות כולו נמצא. ובכל'איבריו. ברגלו או

 בעבירות מלוב!ך הגוף וכל מהם א' והאוזן ,הזה באלם אבירים
 תראו החב״ה אמר י עגל בעשית ושכרו נעשה מתחלה שאמרו דהיינו
 r כמ חיים מקיל הגיף ויל שומעת והאוזן ונשמע דיבור לקיים
 לנאמר שמימה ע״י ״ג־ולה לכל זנה יתרו וכן • נפשיכה ותהי שמעי

 : ר כת עמל שהיא .כי‘ת בחוקותי אם של ההיפוך לכך יתרו וישמע
 דתל׳דה כעמל הוא שמע אם .אבל לי תשמעו לא ואס מתחיל הוא

 ס־ני על מרמז שהוא הסילם כהראות בחלומו יעקב נתבשר לפיכך
 מוצב וסולם * ו5 זיורזיס עולים אלהים מלאכי והנה • אחז גי׳ שהוא

 שכר לסבול יוכל עוה״ז אין כי 4 בעה׳ שפלים תורה בעלי כי ארצה
 רק בימינה ימים אורך פהוא בעה״ב, רק בה למיימיניס תורה

 מגיע וראשו אמר לכך ז בעם׳ וכילותו עושר להם ילמשמאליסבה
 מפרנסים וישראל עה״כ הוא בשמים הוא התורה כבוז) היינו השמים
 לז.לתר יב1מי שהוא כמה הנאה ללקכ״ה שיש והיינו שבשמים אביהם

 ויורדם עולים מלאכים %תורה עסק וע״י מזולתו טובה קבל כאלו
ה הבטיח לפך יבכיו! מי• שלום מלאכי התורה בביטול ח״ו בו  הקב̂׳

 וחוס וקור ולרז השלג אוצרות' ששם מלצרב שהוא ימה ופרצת ליעקב
 אפריס מיינה זגל שם היה רק . שם ולסיול לעמוד יכול מי ואין

 ונקרא יצרו על שנתגבר יוסף בני צלקיס שהם עמו ובנימין ומנשה
 אחיו אצל,יוסף שיא עד מעיינו שסתם צדיק נקרא בנימין וגם ליק5

 התו־ה הוא לעולם אור ייצא חמ^ם מזרח הו^ וקלמה לעיל'־ צמ״ש
 יששכר ועמו מחיקק ל״ח^״א יהולל מחנה לגל־ היה ושם אור שנקלא
זריחת מזרחה ובניו ואהרן משה חיה ושם כנ״ל תורה בעלי וזבילון

1■ V '־־vv'yU •̂וי ►
 י־רכם טללי שם דרום הוא ונגבה * לעיל מרוחי ועיין * ארן יעמיל

 קנא שלא טויות מלות יעל שליו לאובל לגל ושח לרנה גשמי
 כמ״ש תשובה בעל גם • ורצה,להצו!ו הבכורה לו שניתן אף כיוסף

הקי״ם ה־^טיח זה כל וכתעכיחו בשקו עסוה שהיה ראובן וישב
 לי רמז עמך אנכי׳ והנה יאמר תירחי יקבל אם ליתל.לזרעו ליעקב

ו1שהיה'ירא''מר-י* ופרש״י באצכי. סיני.שמתאיל בהר התירה לו שיתו

 פמו הכנעה ע״ש כנען ארן הוא הזאת האלמה אל (השיבותיך
 שכל העניוות בתכלית שהיו הארן כעפר זרעך והיה הקב״ה •שאמר

 יוסף לבית המגיד שאמר כיוו יצהי׳ר בו 1שולכ מתגאה שאלם זקן
 ' במעלי עצמו מח^שב כשאלת דהיינו מזבחי על במעלות תעלה ולא

 יכול אינו אדם לבני תפארת שהם מעלות שאר או עושר או אחורה
 מזבח עיקר שהוא מזרחי נקרא שהוא יצרו את זובח להיות לעלות ־

 עליו יתגייר ממך הגאוא תסיר כשלא עליו ערותך תגלה לא אשר
אשתו תשטה כי ע״פ ואמתז״ל כל לעיני בגלוי אותך ויכשיל היצה״ר

לשון



י מ ביוסף ד^שמעורת דרושג נ
 אכל שטות רות כו נכנס אא״ה עבירה עובר ס7אין.א שכוות 'פון‘־

 כח״צ וגס אותו להתתיא יצס״ד שולט ואינו מחכים א״י7 אוירא בא״י
 אם ־ אחז״7 ליצה״ר שליטת אין וקנאה ונאוה הכעס ממנו יסור אם
שליטם אין מותו לאחר אפילו בעצמותיו רקב אין ס7בא קנאה אין

-----------^ ̂ ...................................מימיהם קרי י־אה
 ונע^:ו מלבם יצה״ר ונעקר שוכחין ולא ין7ולמ רמה בהם ש!טו לא

 : התורה קבלת בזכית היה כ״ז מלכיות משעבוד חורין ממ״ה חורין
א למרום משם שעלה כשעה הכיור מעי: ולס׳  א׳.נלול,ונו^ ענו נ

או־ עלין לרכוב אס רבינו משה ע7יו היה ולא כנגדו 7ועמ ילf מ

ס שלא דו  בן מהילך וא״ל נמשה בו וגער לכנוס מ^שרוצה כלל י
 אלא באתי• ׳מעצמי לא אני א״למשה אש מלאכי במקום לבא עמרם

 הניחו שלא כיון לישראלי ה7ולרורי האירה׳ לקבל הקב״ה של תו ירש
 ברקיע מהלך משה והים העולם מן ו7ואב א׳ פצע משה הכהו לילד

וכל פרסאות רכוא ס׳ מחביריו גברה שהוא ול7הנ "׳מלאך 'ש?גע7ע

לאותו ואמר משם על־ הקב״ה של רחמיו נתגלגלו מיל •ינז ם מי ' לי:׳ו
 בתחלה אתם מריבה בעלי אתכם־ שיראתי מיום 7מאו הנירא אך‘ (:

 מה לי לפני־ואמרחם קטיגורא עשיתם הראשון ה7א לירוא •־חי כשנה
 באצבעי■ כתות צמה־ מכה וטרפתי בכס אפי ויחר * תזכרנו כי אטש

ק  הנה אותו שהעליתי ביתי נאמן* על אתם מריבים ועישיי *־ני■ י
רה לק קי  ואין עולה איך תוריה שאלמלא בחירי לבני למרידה ל-

 הקבג׳ה* לפני עצמו זרז מיד כך המלאך כיון.ששמע ירקלע לירה ל־:ה
 מה:■ בא גלויוידועי׳לפניךשלאולעתישברקותך רישי׳נו לרנד ואמ'־*

̂יו לי  שהגיע עד • רבו לפני לתלמיד לפניו ואלך ,שלוחו‘לו' אהיה ש
 עם'משה שהלך ‘ המלאך אותו א״ל מאוד הגדול־ המלאך ש,ל אשו אצל
ף לעכב יכול שאיני קוב לך מ  וכזרא המול של־המלאך מפניאשו ע

ונחפז נבהל ההוא מלאך את משה שראה־ ציון ישרפני שלא מאוד

 הקל׳ה פירש מיד פיהם בהבל־ לשורפו בקשו המלאכים מצל־ ועצומים
 כתיב משהירבש׳יע תשובםאמר להם השב לו ואמר כבודו מזיו עליו

 נשתעבדו •שעא מצרים מארן הוצאתיך אשר ה׳.וגו״ אנכי בתורה
והודו־כל שחזרו עד בכס שייר וכי וגוי תרצח לא כ׳ מה שוי למצרים

 בקודש סיני בס שנאיה׳ עמהם וכלול מחובר והנכבד הגדול השם
 הוא• הצדיק מדת של' אות אך בלוחות האותיות כל םחברו ואז
המאורעות וריבוי ראהסצתת טוב כי לצדיק אמרו ש.־א׳ כי׳

 קנא מיד וחשד ובוהל לתוהו העולם להפיך זקופה בקומה עמדו
 חורה זאמרו עט לכס מה העולם אבות ואמר הנמל השש להם
 להסגאולה שיהיה שלו האות חלקו נתן לא שהצדיק ליכיס מה

 האותיות ישוין בגלות יאבדו ח׳׳ו. אס להם מה תורה גלותם אחר
 נתפרדה ואות אות כל מיד העליונה קדושתם ולמקום למקימס

תה ר  וכוסו לתוהו העולם יחזור ואמרו הלוחות מן ופרחו מיי
לפט ונשתטחו ־ חזרו העוצם ואבות אחרים‘ בוניפלטרין א וה

 מלאכי זיע מלאכי אימה מלאכי וגדודי השרת מלאכי של אימה
 באותו התור׳ את ושכח חלחלה אחז^ מיד רתת מלאכי חלחלה

 התור׳ערוכה לו ומסר התורה שר למלאך קר^ הקדה מיד שעה
 ואחד א׳ והל אהוביו נעשו השרת מלאכי כל1 בכל ושמורה בכל

 שמושיהון וכל ׳ ופרשה ׳פרשה מכל השעות׳היוצא סוד דבר לו מסר
 ניצון שהיה רשב״י על ואמרו ״ שבי שבית למרום עלית שנא׳
 העגל מחטא שנתמעטו משה־לכורא דסליק נגינא מזימנא .משה

̂׳ שהוא אורות אלף : דויקרא זעירא *אל״ן
ש ״  לקחת ׳יוחאי ׳בן ׳שמעון ר״ת שב״י שבית למרום עלית ח

 באור להסתכל משה זכה ראשונה כפעם באדם מתנות
: באדם וזרו החטא קודח הראשון אדה שזכה׳

ש ״ ז  ע״יאחרי׳ גגה שהוא גש כ׳• ולא הערפל נגשאל ומשה ו
מד מפתל אי  לעזרו הקלה והוצרד הנ״ל מלאכים של ו

: ע״כ ולסעדו•

̂ך■  העולה הכלל : לישראל התורה בנתינת הודו לכך בהו ש
 רח הגוס תאוות ולדבר גיולם• הכנעה צריך התירה־היה* דקבלת

 מצרים'שיזדכצז יציאת והיהיצריך הש״י לעבודת־ לבריאת־ שצייך מה
 ויותר פרעה על שבאו ונוראים■־ גדולות מכות ומה־שראו בשעבודו

 פחד והיה צאתם ביום שהיה מכולם גדול שהיה אחרונה־ מכה
 והס מש שה אין אשר אין־בית בראותם* ישראל על ומורא גדוצ

 נשרים כנפי על ישראל את נשא הקדה־ כי אחז״ל־ נמלטו.ועוד
 בהמ״ק מקום הוא המוייה־ להר אותם והביא בניסן ט׳׳ו בליל

 מכות'בכורו׳ והיה למצרים אותם החזיר ואח״כ שס״אכלדהפסח ו
ט ‘גדול פחד• ומיה.  העיר מן שיצאו עד ממצרים ‘בצאתם־ ‘ישראל ע

:שנמלטו• ראו
ה ש׳  את סחה אמר ולא ממצרים צאהך יום את* תזכור למען ח

ממצרי׳ שיצאו סתי־! זוכריך כשהיו .מהוה ממצרים צאתך.י

 מצריה שרלפו גלולים בפחדים נזלככו ואח״כ לאורה מאפילה
 מכל יותר גדולות בצרות והיו סוס• ים ־על אותם והשיגול אחריהם

 בסכנה היו ועד״-גדול שכולסמקעזי בממדיה עליהם י שעד%ו רות5'
 בים שפחה כראתה יאחז״ל ע״ד הרבה צנזדככו וניצולו עצומה

; יחזקאל ראה שלא י מה
M^ '  הזם במם מצריה מארץ• ישראל־ בני• לצאת כשלישי■ בחודש ׳

 ולא סיני מדבר באו כיר ממצרים יציאתה ביום* ׳ להייכו
 שהפקירו מדבר למדריגחי שבאו ישראל על שקאי• מחום למדבר* כ׳

 אף למדבר יצאו שאחריו וביום ביום שמלו כמדבר עצמה את
 סכנה לדרך ואצא אמול שאמר במשרע״ה ומצינו שמלו טפס עם־
̂איזריו ד ביום הלכו וישראל ימים־ שלשה עד לו הוא  ו^ס ש־

 עד למול יחראל רצו שלא במדרש ל^י׳ ט״ו בליל עצמם־ מולו’
 ובקשו הריחו ישראל יגם■ עזן גז ריח והריח מפסחו משה שאכל
 בו יאכל לא ערל כל להם אמד־ מפסחו לטעום להם שיתן ממשה
ד מי  כנ״ל המוריה בהר עדן גו בריח פסחס ואכלו־ כולם מלו ,
 ויכנמו וטפס עצמם את הפקירו ממצרים יציאתם ביוה א״כ

 שיצאו אחר רק בדעחם־כסיני נמוכים סיני־ למדריגת‘ובאו לבס’
 בשלח במדרש כמ״ש זקופה• בקומה הקב״ה אותם שהוציא ממצרים

 וילבניס יגייט משוקעים שהיו• ישראל אלו דל' ’מעפ׳־ מקים
 :■,׳וכיון *ה^ ׳על הקב״ר וריממן זקופה נקימה הקב״ה ותציאן׳

 מה לאמר משה על העם וילונו מרתה ויבואו הים מן ,שילאו
 אין דהיינו המיס■ על שד וכ״ויחיי אלימה ויבאו ואח״כ נשתה

 שאין שהוא חורין בז לד שאין■ בחירה כשעוסא רק ממחה לאדם '
 שהוא בתורה עיסק היא אס רק לעבירות יצה״ר שליטות מליו ־

 מיצה״ר מיוחר להם היה דח ויחנו כ׳ לכך יצה״ר נגד חילין
שהולך למים שנמשלה בתירה שעסקו מפני המיה* על ואמר

 עלת כל וילונו וכ׳ ממצרים הלחס להם כלה ושם• סין למדבר
 ואח׳׳ג המן להם שנתן עד וגו׳ הבשר יר0 על •כשבתיגר •ישראל
 חונים שהיה ויחנו ואמר .ברפילים ויחנו סין ממדבר נסעו

 והוא לשחות מיס ואין וזהו בתורי מלעסיק הגוף מטחות גשמיות
 לריבגמ״ת התחילו לכך מיה ואין וזהו בתורה לעסוק שרפו ידים דפוי
שה וירב מרהכ׳וילונוהעסעלמ שהוי סעסמ  מאלוננין שהיה הע׳
 בזוהר ׳313 משה ויצעק ׳ כ לכך הקודש ברוח ידע משה רק בפניו שלא

 אח״^:שובואוג״כ הלב מעומק לבס צעק כמ״ש בלב הוא צעקה
מתמלה ׳



שגמי מסף לשבועות . רח
מ6כ'(ילזנופצמשהפמג״נמשלמנקשצ מהחלה ד15>פ^פנ״ד5( נפנ  מ

 6פש גמרה ממלונוח מפר 1גרזג וזה בפניו למשה אמרו רכה ל*3 משה ^ל
 במורה ו^יס רפוי שהי׳ כרפידים ויחנו ואמ״סשנאו כלום למשה אמח צא

 מרמז והה׳ גפ;ר פנים משה וירגהעס״עס כ׳ לכך מסר היסגחע
 בעיני ונחרבו פורה מביטול להם שבאה מלוח מחמח בא שזה ואמר(ירג

שאמא 7ע פנ״פ משה עם לריב וגללות החרבות ל׳ ריב כ׳ לכך עצמן
 הצי ברפילי' כישראל וילחם עןנלק וינא ואח״כ אין אה בקרבנו ה' היש

 כתג ובזה ישראל נכנעו ושם הפורה מן יס7י ברסי עמלק מלחמת חולם
 ימוא על גמור צלמן ולא מלישה רק היה לא עמלק אש יהושיע ויחלוש
 פוגמים שהיו חרב לפי הטעם הה׳ ואמר בזוהר שהאריך כמו .סמשיח

 מרפילזי כשנפען ועמה בחפלת׳ הועילו ולא חרב פיהם והיו בתלונותס
 שהיו זהב רפיצסו רש״י למ״ש מצעות נקרא רפיליס ועול יליס רפוי שהיו

 ושלטה נתור* לעסוק השכימו וצא רפילתם על בשינה עצמם אח מענגים
 שאינו אן> העצל סלר המסרשי״ אמרו חשכב עצל מתי על צוות הע״ס

 קם כשהוא נמצא לקום ומתפצל וכסתות בכרים מחמטף שוכב הוא ישן
 (לא מאנשיו חאוס m אמר לצך משכיבחו קם רק משינתו קם אינו

 בארבל) להם ונשבר מזה שנסעו מרפילי׳ ויסעו הל ואסר ע״כ ממשכביך
 כסלגר הסקר הראשונה למלריצת׳ להיינו סיני מלבי ויבאו וזכו ונכנעו
 ממס* להם פיס ששס הכ׳ מורה פיני במלבי ויחנו ז6 כסיני ושפלי' גמוכס)

שלאהי׳פולטבהסכללג מיצס״ר
 מאסלהצ׳ויאנל ממיריגהלעלריגם נסיעות הוא ישראל שס יחן1

 מרדפש לכלהיהלהתמממס הגופני' תאמת על שנחגברו
 נגצ והוא א׳ כאק כולם שנעשה אמלוס למלריוו׳ גאו ואמ״כ המוסרוס

מד׳ אותיות הוא מרסילי׳ ויסעו וזהו • היצה״ר הוא סהר ההל ונעשו פ
 אף כתשובה סיני ניאסןלמלגר מה וזי׳שרש״י א״* אפלוט

 (0זע ילים מצפי שנסעו שלנרנו הלגר הוא בתשול מרפיליי נסיעסן
ז ואת וסבן תשובס

 כשהלךנשליפואלפמלת כתחלס צצה ̂ האלסים אל עלה ומשה
 שופטו פייש״י לפרעה אלהים נחפץ ראה א״לסקב״ה

 ובעת אצסיס גאלא להחזיק משה צריך וסי״ p««1 גממת אזמו וחלס
 על 7סס סtת« לקבל כלי אלהיס מלת ממתיק משה הי' המרה קבלת
 ומשם וז״ש שם להמתיק לשרשם הגבורות להעלוח צדך והי' • לשונו
 ) המיתוק וזהו הוי׳(א^ג״ט המה שמוח ב׳ צ״א גי׳ האלהים אל עלה
 זהצסכ׳גמלרש * ה׳שסהזי׳ב״השהוארסמים אלת כשיקרא לכך

 למלרש ק׳ להי׳ •״ וגו׳ מחנות לקחת שגי שבית למרום עלית הס״ל
 רקשמשס ) גשמים אליהו ויעל כע״ש לשטים עצה ומשה כ׳ לא צמה
 עליהם חזר שהקב״ה אלהים נשם שנק שרים סע׳ מן גלולות האמת קבל

 התורצ שיקבלו ולישראל למשה רכוס משמת ונסנו רצו ולא התורה לקבל
 אל אמר וגמה גלולים הארות כמעלות עלס שהי׳ על® ומשה וז״ש

 סיינועישריסלקכלסחורם האלהיס שהקכ״החזראל •אצהיסבזס
 וז״שסס״לעלימ ולישראל למשה גלולות סארזת מתנות ונסנו רצו ולא

 סצקת המתנות הם כאלם ממנוח אמרשכיאשכילקסת נמס למרום
 • והק ישראל הם באלם וז״ש עס״ם ולא אלם פנק' ישראל וגם משה
 '0 רינ את הרים שמעו שנא אנות אלא ההר אק סהר סן כמלרש ואי׳
קלסתר הקנ״ס נו עשה כמשה לפגוע רצו פהמצאכים נמלרש לאי'
 שירלתם מאברהם מסגיישין אסם אי סקב״ס להם אמר אברהם של פגת
ם שנק׳ אבוס אלו סהר מן המלרש מ״ש ביתו במוך ואכצסם אצלו הד
לקנא מצאכיסלמשס הניחו בזה זיופנתשלאנרהס שהי'למשה מזה

־ סחורה

ט למה בטלרס הנשים יעקנ לבית תל^מר ןך! *  1י6צי צלי ל
 כפנראפי הקב״ה אמר תחליפא איר ״• לשורה גניהם מנהיגות

 ונתקלקלה ועפרה לחוס ואק״כ סראשק לאלם אצא צויסי צא העוצם את
ם א ^ כ  לכך : התורה אש מגפלית ק תפילה לנשים קורא אני אץ ע

 יקבלו הנשים שאם כוונתו •* תפלס, יעקב לכיח ג^נרכהסאמר
כ צחורה בניהן מנהיגץ והן מחלה  סמנם וסמפל ג צתורס יסול הוא א'

 כאן אף • שאסאיןיסולמפלהננץ * חמלסהיסול ננוש5רין5
ק למיס תחלה שציוה 7הי© זהו  הס אם אכל 5 מגללחנניק ו

i תישיס אין אץגלייס מתורה(אס גניסן יכפלו ממילא הפורס וכטלו

 מהאלירפמךפירשיי אלונינו ה׳ לול וז״ש ״ לאורה כל בטלה וחיו
 רארן בכל נחת ושבש״פ שבכתב חורה חורסויאלירהן םרבהע^ליגשל

 נשם המסרס הזכרים הס סשסים על הולך חנה אחר ה״ה והקשה
 ומחיו : לנשים חחלה נתן מאי ולענץ השפעוח צל שמשפיעים אמי׳

 מפי הוא כתורה יסול לעיקר עיז יטלת ייונקיה עוללים מפי הפסוק
 לנשים צהזהר צריך לק כ;״ל תישים אין גלים אץ לאס דו:קים עוללים

 זה כל כי במעשה p גלכור הן קיו עבירה ללכר צניהן ירצילו מצא
ז נשמתם מטמא

 נשרים כנפי על אתכם ואשא למצדה עשיתי אשר ראישה
 במלבר היו הא לקאשר אלי מאי !ק י אלי אסכם ואביא

 נפי אלא ' אצלו סם במצדה אפ׳׳י א״ל צס״צ מלא משום ואי במ״ל
 מלאכים פנפי על אותה הסיעו סהקב״ה חצמם נלרך והוצא לעיל מ״ש
 ששם המודה לסר אל״י וזהו הפסח אכלו ושם השרי׳ לסר טסץ ט״ו נציל

: שורה השכינה
תהושמועה; רמזא^שנצרשמעת ו אסשסואסשמעו

,מיסר ששומע פעם שבצל כחלש לומה יהי״לך תשמעו אפ״ה
 בעולם ברכס כעולם מצוי שהוצתה מקור וככל לחשובה לכנו נתעורר
ט ת היי  וכאילו אתל אהלות סגילותאלאסהיו ולא •* סמלה לי‘ ו

 הרבה שכר ן יח הקכ״ס כי ועיל כולה ההורה מקיים א׳ נל
 יולעין ואינו בו סמרסאיס &צולה לשון וזהי בה סעס מה ישאל א׳ שכל עד

 ה*ינואףכעוה״זיהי׳ J העמים מכל סגולה שהוא אלא כטעם
 למשמע העמיס מכל מ־י לעד״ז לאילי ? העמים מכל יותר ברכה לכס
 כבר (כאמה : חר נ י:י' לישראל רק עוה׳יכ להם יש העמים לכל

 צליקים כולם ועמך וכו׳ לעוה״ב סלק צהה יש ישלאל כל התנא אמר
 כל לי כי אמר ולכן הק איירי בעוהיז רק אומות לווקא-עמךוצא

אין ' , • ה
iH עמוקות מגלה צ^הלאץ הנה פני על 6אאד אלהיס לך יהו׳ 

אוח׳ להמקיק יכול לא ומשה אלדם צרופי ק״ך שיש מ״לפילוע
 ויקרא וזש״ה מאלהיס מפס וחחסררו נמי׳ש מע״ט נמ;ין צחפי׳ קי״ס רק
 שלמשהרי מיע״לשסיאצי״ק״ןונליאיו צל ולא מועל מאהל משה אל

 צחפ להמתיק ר״ל האלהיס אל עלה ומשל וז״ש הדנים להמתיק מתעסק
 לסרסן אוהס להעלות אלכיס צרופי אממחיקין מס א״נ עכ״ל אלסיס

 שהעלה סאלהיס אל עלה וסשה כמ״ש העליון בשרשה נמסקים שהדנים
 יניקה ואין למטה הלירןמתפשגדן אץ ועי״ז בפרשן אלסים אחצחפי

 יניקה תגרוס שלא אחרים לאיד׳לךאלהיס וזש״ה צאלהיסאמרי׳
 שהם פני על האזחיותשהס ממםפר1עצפנילהייצ אחרים צאלהיס
 ביכולת ש^ להעתיקן צדך אלא שני אותיוא לפני שהם מע״ט אותיות

 • והין הנ״ל צרופי קי׳׳ט להעסיק אלם
f W iI יסירה חצה חמצה כלי להם שניהן ישראל מכינין נאמת 

שנא' סעולם צברא שבו אללה כלי להם שציסן להם מלעת
חכה שאמר הנפל וקצה ע״כ חעזובו אל תדחי לצס נחמי טוב לל|ס צי

 • למותר לכאורה והוא • מס^ס כלי שדתן.לאס צהה מלעת יתירה
 שוןלקיל‘( אומה כל על שהקנ״בדזר בזוהר למבןע״לשכ׳ ונראה

 בברכתו נ׳ ונעשו רצהמשדנג^כהלאחרצח צא עשו ולארצו האורה
כ' יצל לא ישמעאל תחיי מרבך עצ  אוחו והפרתי כ׳ זבו תנאף לא בה י

 i חיים סס צלוחיח מחנה למו לאזן כרנה לעלך ומשל • נמאולכו'
 המות סם חית צל של פיו על זאשח : השרים עגליו וירא^^איקטרמ

 ונחם וכ המחנה לבנו שיתן למלך הסיחו הזה המות (ם.5כ וכשראו/פב^מ
 רק חיים סם בצליתית שיש לבנו הוליע אצלסמלן• : הי'צרע)ם

 הוליע הקב״ס והנמשל ♦ פיו על הנמשח _ המות מסס וומו1ן סהזהיר
 כחויסשלאלעגות שישגלריס סמחייסרק צישראלממ)ןרססוא

 שבתוציה החיים הסס ה^יע לא לאומות אבל • סמוי סס והס עב^ל!
 האומות ואמח החזרה לקבל רצו צכךלא עבירוא ^קסםהמותשהם

 וז״ש עיי״ש סשנאחסז/וחס דעקב יצחק אברהם שיחןלמי'' צהקניס
 חזר הא החבה הוא מס רק פעלה כל* להם שגיתן ישראל חביבין התנא

 נולעתלהסלסיימ יסירה סבה אמי לכך לקבל רצו עלנלהאוסויוצא
 כי הל וז״ס לאועוח ולא שבתורם סחיים סס לישראל הוליע שהקנ״ס

סורוט ולכן להאומות ולא לכם נמתי שבתיכה חיים הסס היעו טוב לקת
• לקבל רצו שלא לאומות פצמיקס תלמו א^תעזובמאל

הוא



ד נגיוסף לשגועוח דרוש'ע
א ם ה׳׳^^לחםיו הו מ6 המסמפין מבלי ע' ב ר ה  פרם לקבל פ

 אזהחפ1ע"כזלחברהנהיחרי עליכם סמ״ס מורא זס'ויהיו
מ קושי׳ לאיי עפ^י נראם : וחוכמח מ סא ^ן נינה נ״ ה  אנו ל

 מיראי! חזן שמיס בילי ככל הא שמיך את ליראה בלבנו וחן מתפללין
 האלם יכול הרוממת ויראת אלם בימי הוא לעונש שיראת ותירץ סמים

 עיקר להא כלל קשה ללא ול״ג פכ״ל הפמיס מן לו שיחנו פליה להתפלל
 עי אכל פכר ליה לליהזי היצי כי־ אלם בילי הבחירה שמסרו כמעה
 הקב״יס לו שיחן להחפלל לו מותר פרס1לקבל ע״מ שלא ה' את שעובל
 ע״מ וס׳ כעבדי' פליו אל ה״ש שכר לקבל לעתו להאאק לעילז יראה
 יכ'3ע דאה יחן מפמי' דהיינו עליכ' שצוי׳ מורא ויהי וא״כ פרס לקבל

• והק שמך אק ליראה כלבגו ומן התפלל ל ותוכלו

ד5 ר 1ד

 רשעי^ה״ד שופטו אמרלצליק־יצ״ס הנה בימישפומהשזפמי׳ רהי
צער־ צסון הוא בימי ויהי ודש • שופטו וזה זה בימני שופפו

 השופכף׳י ר שופטו לבלו היצלירממא שאומסגבר עליה בימי כוא שפוס
 • השיפפי׳ אמר לפך אוחו ‘שופשי ווה !מ בינוני־ הוא עמילה־שאז ימי הוא
 ה׳ לבר לשמוע אס כי ללחם רעב לא בארן רעב ויהי זה דזן וכל חדי

סד לשמוע חצי׳י אינם פפי'הנ״ל1ספיםהש זלון כל7  שהזאנקיאי מו
•: ‘מקומו בכמה לברי׳כע^ש

 בזמן אמין! כן והנה י^ה״ר של התגברזח יש כי לכלה׳ לשמונג ולשו
לוי• שהיו היצה״ר התמרות הס סוהו אלפז' העול׳יסר ממילת

 באלסשהיצה״דממגבר עלי׳ כימי שהוא סלוס ספלגפץאמי לור המבול
 גלות* ההם אלפי' בשני שהי׳ עמיל׳ ימי שהם חורה אלפי״ שני ואח״כ
 ובנויוגלותמשנתיקע״בסנם־ בה״מוחרוב ומץ וא״'י5והגאול'וביא ‘מצרי

 ושני שופטו וזה וה בירני וזכומלות ו^ולז׳ צרות והיה ירביעי מאלף
 לשוב׳ שצריך הגלות ימי שהם ירילס ימי להיינו המשיע ימות אלפי'

 ואר פינס׳ וחיסר זטלפמל צרזת אמר אלא משיח.בא אין כי בסשוכה
 האסרוניי אלפי׳ בשני הצרות רבו ולכך לישראל תשוב׳ דלמול יבא אליסו

ת ץ באר רמו וזהו ׳צרות* 'רבו ב'׳אלפי׳ ר׳
ך ד  י>היד על להתגכד איז להיות שצריך שעיקר לחם מבית איש ד

• הולך שצל^נקרא למלריו!׳ הולןממלריו׳ ויהי׳
ש1  5מ לא כי הסאות צל לשכר האלם שצריך לחס מבית איש וילך ז״

ל האלם יחיה לכלו סלפה ע  האלם יחיה הי פי מוצא כל ר
 המאכל! המנימי׳של לסקןהניצוצי׳ באכילתו אלה של והנ^קרשיהי'הכוונה

 של החיצונו׳ הוא למס מניח יש1ו * הלחם של הממי החיצומי על ולא
פשהנצוצי״י הפנק יההס • האלם החיצונות־של שהוא הכיח כמז סלחם

 עולם סהנצוצי׳ *0 נקרא הנצזצי׳ וכשמעלת ל׳ השכינ' נקרא עזלץ אין
א אוזדונ׳ אות גסחלה יכולה וזיש לתוכו קי  ז והבן ׳0 נקרא ו^ח׳פ ד נ

̂י ליל^יראה לבא האלם תכלית ענין3שלי.מוא3 ר לג i שהוא נלול r 
 נקרא ומכמה ה׳ יראת סכמה ראשית כמ״ש למילו ש^רא ב״כ הוי״ס השם

 שאין. שלה כמו גבול בלי החמלי׳ משוישעקכמה־נחפשנד שלה ונקרא אב
 מפני־ חגיח לא כמ״ש יראה למרהוא ח״ש • גביל לסייח בית שאיןשם

 ׳לגזר ור^ת חכמה להשמז לבא אלם יתbח מיקר מזאב בשלי איש
מ״ב ׳מואב ״בשלי אשיותי היינו ואשמו מזא :סמכמ* שם שהוא גי'

 יצח׳ שני הס בניו ושני ! השם את ליראס הכל יהי׳ אלם סל ההלהכו׳
ל כמ״ס לבבו' סט שהם שלם 33b ה׳ לעבודאא  • בשריצריו למך מ

 הוא ס״מ שנקרא היצס^ר מחת מוש היה עכשיו שעל אלימלך סאיש ופס
 •- קל״א גי׳ אלימלך י^ש^רנעשה על כשמחגכרה>לס ו0ו גי׳קצ״א

 שני ושם :פעימזמההורי הוא ל בנועם למוות שזוכה נעמי אשתו ושם
 מעצי׳לי׳; כמ״ש היצהיסישהזאמתוק הוא מחלק אסרתי׳ וכליק מתלון בניו

 שהזא ורבה פרה ל־ אפרתי' שטה' נעשו מכלה שהוא הוא־יצל׳ר זכליק
 מואב דנאושלי t כשניה'להקב״יס ועוכל כתורה חילושי׳ ומחלש מזליל

 בעזא 'לסלגתספמה כיון־סנא׳אלם שם ויהיו סעתלמכם התנמ׳ מא
אן פבירם יעשה שצא ר' מומי אלם פ ר ס אא״צ ע פ13 ננג שעגת מ

 מירא׳הגלול׳ הוא במכצג׳ כשנכנס אבל עוה״ז בתא־ח לבוק שעליין להיינו
: יחפאווהוויהיושס בפוחהואסצא

ת כוי פ מ א ל״ח ברכות נ  גצול לעולא משמי״2אמי בר חייא ־וא^ר ע׳
שמי׳ ירא נכי לאילו שמי׳ מיראת יוסר כפו מיגיע הנהנה

 כי כזיך יגיע כ׳ כפז מיגיע נהנה גבי ואילו ל׳ את ירא איע אשרי כ׳
א וגני לעה׳ב לך בעג״זוסוב אשריך לך וטוב אשריך תאכל  שמים ו

* ע״כ גבי כ׳ לא לך ומלב
*t שמים ירא ב״ה שהוא כפיך יגיע קרא איירי ללמא מלא להכין 

ק' שמי׳ יראת בלא כפו ביגיע לאיירי דשהיכחס נאמר ואס
 נשגבה פליאה והיא ה״ב ע לו ליח שמי׳ וירא עוה״ב לו יש ליגיע־כפו סובא
 עה״ו על ג׳יכ לך ב1פ קאי יהיה אפילו צעזהיב לך וטוב לכזכיר ל״ל ועול

 צלקלק יש ועזל :לך ופיב בו כ׳ ללא שמיס מיראת כפו יניע גציל אס׳׳ה
 ועוללעניןמאי ’ בעוה״ו שאומר כסו נעוה^כ ולאאסר לעה״ב לקאצנר

•• לך ופזב כ׳ צא יר״ש לגבי ואילן פייס
 ליששישלהםיגיעכפונקחר־ זנהעיצינורואות'5רןהכל'ל1לנ “ורל*

 להמיגעי׳עושר ויש • ביותר ועציוח גלול בצימצו׳ שלהם ופרנסה
 עליו באין שיסורין אלם ריאה אס לאחו״ל בפא תלוי לזה ונראה ל1גצ

 של שיפורק בילוע מצא לא תורה בביטול יחלה מצא לא במעשיו יפשפש
 בעוה״ו מייסרו הקב״ם ופליש׳י יוטח ה׳ יאהב אשר את שנא׳ הן אהבה'

 א׳׳נ עכ׳ל זכיותיו מכלי יוחר נעס״ל שכרו ללרביח כלי עזן שוס בלא
 ליאן כלי מייסרו שהקב״ה הוא עה״ז שאידלי כפו יגיע מאין נשאנו הינ

i ̂ן ואס ־ נעל״ז אשריך ?גמ* ט׳ הזא וצך לעח״כ  הוא בעהי׳ו לו א
 אמר ושפיר עה״כ פובי׳׳לחלק היסורי' היינו לעה״כ לך וסזי סשו׳

 שטי׳ לירא מוכח להא יקשה'אצרצה לפ״׳ו רק לעל״כ הכנה שהוא לעס״ב
 שמים לירא משמע לך וטוב כ׳ לא פמי' ירא אצל להא כפו יגיע מן גלול

 עה״ו^ להם לאין שמי׳ יראי מלפזינן ראי׳־ ואינו לז־כעה? טלא>'אשרי
 יראי אבל כברו תוכו הוא אס חלפ הואומי ללב המסור לבר יראה להא
 : יראת' מחמת עוה׳׳ב להם יש וממילא ממיל להם אשרי נאמת סעי׳

 ולא׳אץ הין1לוז יפ כפי׳לאסד פנייטע־ געינינו חא>ן אנו כפו וביטע
קרא רקלהאמצינו אפכא לועוה״ווא״צמוכח  ה״ אשריאהב לכ׳אח י

כ יזכיח  מסתמא אוחו אוהב הקצ״ה א© צהא שמי' איידיבירא ע״כ א'
 ללסחא באחערוחא לעילאאלא אחערוחא לליון הקב״ה אח הוא אוה•

 מירא' גלולי יהאאהנה׳ היראה לו הקלי׳ מפחמא לקב״ה אוהה וצשטא
 נכתב צא למה א״כ שמי׳ לירא מוטח שלקב״ה מכ״ש איחז מוטח וקב״ה

 טוב כ« ליניע להורות אחי זקרא ע״צ אלא שמי״ ירא גבי לך וסיב
 שמ̂י יראת גבי לך וטוב כ׳ שלא להורות; קרא את* ווה שמי׳ מירא יומר
 צו אץ אס אמה״ב וגם 1אעה״ נמי קאי כפו יגיע גכי לך לסוב לזמר

 ליגיע מוכח א״כ סמי׳ יראת גבי עזה״ואינו בט׳ ל1 לך וטוב אבל נעה״ז
 יוסר כפז מיגיע הנהנה גלול רגמ׳ ת :הוצ הוא וכך שמי׳ מיראת גלול כפו

 ואלו ה* אס ירא איש אשרי כ׳ סעי׳ יראת גבי לאילו שמי׳ מיראת
 שיכוליןלומי לךרק אשריךזטוב תאכל כפיךכי כייניע כט מיגיע נהנה גבי

 עה״ב הוא לךלכךא'ופ״ל שמי׳לנךכ׳וסוב ירא שהויג^ר איירי כפו ליגיע
 לומר שאין רק וכנ״ל עה״ז לו שאין כפו יגיע חדנן־ הא עה״ז על קאי לאי

 לו כאין לבר והוא עוס״ב לו אין שמי׳ שהירא מדמע א״כ פשוס עוה״ב
 .של היסורי׳ אפ״ה עה״ז אין ואס בעזה״ז אשריך הפי׳ כך וע״כ סמר
 לגבי נלוצ סמי׳ לירא איפכא מוכח לפיו רק למה״כ לך סיב הר כט יגיע

 הוא לך ימוכ כ' לא שמי' ירא גבי ואילו מסיי׳ לכך וכניל לו ומזב ^ לא
 ירא ליס מזכא נ״כ א״כ יוכיח ת אשריאהב אח ‘שכ מצינז הא נחמי׳ נל׳

א נכי פ׳ לא למה איה לעזה״ב לו וסוב ענה״ו לו שמי/פאץ  ומור סמי׳ יי
 יותר ומשו'להוא לךאלאש״מלזתונלןליגיעכפואזיריג״כבעוהיו

 שב b רק שמי״ מירא יוסר לו יש עס♦! כפל לכך שמי׳ שרא גלול
 ענין ני היסב והק לעה״כ לך וטוב ג״פ לרש לכך עוס״ב הוא שנסור׳

 שיש וכבול עושר שהם לך ושב באסריך הכ׳ ומרמז בעזס^י הוא נמן
 וטוב אמר לכך לרעתו עלמ3צ סמור ששר כמו רמ בענץ עשירו׳יושא

 שב נפשו את והראה זישחס שיאכל כאל׳ לךכמ״שקהצסאץשכ
 ופזכ וזהו זמשפפ צדקה ויעשה וישתה שיאכל לעושר ששב סרס״י בעמלו

שמגקרהלליגיע  ועול שסי׳לועושר נשומאפ^אשריןלסיינו לן
ו (מוב כ



גמי
 שלו במשיחת ומשהמ ןה5ל5 לפשות שיזכה מ״י כבול לו כיהי׳ לן ושוב
 רהד ודייני יכבול ונכסי״ מופר אלהי' לו יחן אשר איש ק:לח שאמר כמו

 ר-:נ יחלי הגל זה ממנו לאכל אלהיי יש!ימנו ולא יתאוה אשר מפל לנפשו
ן בעשרו רום קורת למצוא במלאו שמס להיות ישלימנו לא ומדש״י י  י

 אסר ואיל צלקה לעפות ישל'סנו לא וגס הון ולהרבות לעשוק 7אמי שואף
 וסוב־לן; כפו יניע גיי כאן הל אמר לכך צלקה ויעשה הכל ויקח יגא

 מסיי׳הפסוק לקי הציקה זו הטוב בעצמך : ותעש חייך ימי כל לך שישאר
 עם אסר לפנ תקיז לא אחי מין מקבל אינו גפן מה פוריה כגפן אשחך
 : צלקה דעשי לבניי הממין הראשון»שאר מבעלה לה שיש ממון

 ומקשרהפי שישארהכללבני׳? .וז׳שבניךכשחיליזזייפכיגצשולקנץ
 דולאי הוא כן, לא שמי׳ ירא וכי בחמל לי ירא נבר יבורך כן כי הנה

ק «ובני׳ נאשס נתברך הי  יקנרך נסו מיניי! שהנהנה לבניך בני* וראה ו
יוסף גבי כמ״ש בניי כני בעיניו זרואס שולחנו על ממיל ובנותיו שבגיו
 בירא משא״ג וגו׳ ‘שלשי בני לאקרי׳ הסף וירא כ׳ מיגיעגפז נכנה שהי׳
 סלו״ ועול בניי בני נעיגיו לראות כניו את להסזיק לו מספיק שאין שמי׳
 הס לזה זה מצמרני' הנרהגז ופשאץ לבריות נצרך שאין ישראל מל

ן זה את זה אוהביי
 אס כי לפעליה כשרון וטס אוכלי׳ רבי הטובה ברבות בקהלת וז״ש

 וסוה מ שמסף כפו יגיע הוא בטובה ברבות היינו עיניו ראוס
 שולמנו על גניו להחזיק שזיכה היינו אוכליה רבו י הטוגה כרכות וזהו לן

 לבעליה כשהן ומה ומקשה לשילקניך סביב זחי׳ כשתילי בניך כמ״ש
 כי ומירון ״ ה׳ ירא גבר יבורך ק קי כ׳ הא כפו מ־גיע להנהגה ?היינו

״ ומייל בני* כר בעיניו לראות שיוכה להיינו עירו ראות אס

ף סו מ׳1נ ב

א  סעוה׳׳כ בן שהוא לו מונמת יוס בכל הלכו׳ השונה פל אציסז זבי חנ
:עכ״ל הלס״ אלא הליכות א״ת לו עול׳ הליכות שנא'

 אמר למה ב״ הואעס״ב• עול' האין-«ומ!שסליכות להבין יעז
 הלכות אמר ^למה * הלומז אמר ולא פעמי' שני משמע השונה

 זה שייך סאון ה' * הלכות קורין אם הציכוק נ' למה ל * הלפה אמר זלא
t לס גרסינן זלא שם בתו®״ איי ומש׳ה לזלעיל זה נתקשר ובמה צנאן

 לטשה הלפה יוס עשי אחז אמר ר״י וי״ל ליי פליגי לעיל זסנה וגראה
 לאחחני הא שימור בעי זצא הוא עשר אסל זהיינו מסיני

7אס הלנו״ אמר וליל ימי׳ הט׳ כל עם שוס עשירי ואיכ שימור עביז
 שימור געשס סלא סי׳ מכל עשר נתלק^אח? הלכות בשתי זכיינו עשר

 שבעי קט׳ עס שוה עשירי לר״י לפ״ז !לעצמו שימור בעי ולא לעשירי
עי אינו ג^ק עשירי לר״ל אבל שימור בעי אינו הי״א אבל שימור  שימור ג
לס״ן שימור בעי צא ועשירי שימור לעי שהם מלט' חלוק עשירי א^כ
 אבל שימור בעי לא עשי אחז היימr הלסת משתי יותר ציכא צללי

 להס אחז p ראשוני׳ ימי״ ועשרה אחז זין וסו לעשירי שימור נעשה
 הלכות שלשה יש לר״ל אבל לחבירו שימור נעשה א׳ וכל שימור כעי הם

 (יוס לסבירו שיטור נעשה אי וכל שימור בעי ראשוגו׳ ימי׳ ט' זסיינו
עי ולא שימור <עשס עשירי  שיטור נעשה צא עשר אחז ויום :שימור נ

עי ולא  שני שיהי׳ זהיינו הלכו׳ סשונה כל זא׳ תנא מרמז זהו א״פ שימור נ
 הליכוי סקרי אל אמי מהו זיןא׳להם י״א ויו׳ ימי״ליןא״צהס זי׳ הלקו׳גר״ו

 הס ראשוני׳ ימי! לרמזשהיו״ז אלא גיו״ז פ׳סליסת למה א״כ אלא,הלסת
שי ויוס *אחלכר״י ל אסזע כנ״ אי . ז ק

 I ' :זס ממקרא עוה״ב בן שהוא מוכח צכצרהאיך עצינו ונשאר
 ע״ששהסורהנשסצשלס הלכסהוא שם עיקר דסנה ונראה

 שיהא כזי החור' נהלנסה העול״ ובכל סהחהץ עול׳ עז העליון מעול׳
א יכולת עו  הוא והעיקר בסיאורץ נתלבפה אתר עז ולסונלס לקבלה ב

 התורי שזה סתור״ מלבושי מבפני׳ ולהססכל אותה לסשיו החור׳ פנימיות
ת אפר ונשמה נשמה פל וק התורה גופי נקרא  מעול׳העלק והולכת יויז

א גאהב;י אשר7ע עוצמות תוך ונשהלשלה  לממס שההורה וכשם . ו
 אתר למקו' מקו׳«ס11עולפא אף שהקדושה ועול׳ עול׳ b3 רשימה
 גמי״׳אסמהסםזיי איצכלנשמהלפי שהיתם מזו׳ בצל רשימה מניפת

כיכל בפצסעוצוועול׳ ולס משורש מהתור* תלקה מקבלת מהגנוח* אן

ש יוסף דישבועורת רח
 סלמלין העול' אל בואה שקול כאמח מהו *• מההוד״ אי אות הוא גשמה
 החורס כל כילל אות כל ט סלה האות של חלקה זהיינו החול כל אותה

 עול׳החחסוןלכך על העליון מעול׳ סלה הליכות הלכסע״ש נקרא ^י1ל ־
 ולפי בחינתה לפי ונשמה נשמה שכל חיי׳ אצסי׳ בח7 ואלו אלו אמח
 וכנס ‘בחינת לפי הוא ג״כ ולוי לור בכל א״ב קולא או מומרא יש העול'

 עולמות הלי נגל סהל׳נחי׳פרל״ס להיות צדך מהתור׳ ודבר זבר כל
 רמז מלו׳ לתש מהי׳א סול מהיו״ז ״ה3 הוי' אותיות מהל׳ י׳ סמסיי

 תהו״סוזהזהו״סעלהו״ס1.נ*אותי נ־שאר ססוז נחסר ואס מהיאפשט
צדן  מהו קל״ב גי' הו״ס ע״ל הו״ס וסנה סול חי׳3 לתקן להתגלגל ו

 על סוס שוסו לקוחי׳ גא לק גא היא בלק אותיות בזוהר וז״ש בלק אותיות
סי שמא הוס ז ס  גי׳ שהוא אלו תי׳3 בג' נמצא סחורה נביע שהוא ל
עי' בלק ק בלק קליפת ממי  מ׳ שהוא עליה' לשלוט בלעם קליפת תיפול י

 סוסי• ואם דו״ל נביע סול בכסי* עוסקין פשישראל רק נכנע ואינו קמ״ב
א קליב על מ״ז  זה וכל בלעם קליפת ממיעי' ואז בלעם גי׳ קמ״ב מ
 רק הסכמה אינו שעוה^ג יזוע זזה לו עולי הליכות נפסוק מדמז הוא
אחר לכי שהשכר תרעבולה קלוק הוא עה״ן ששכר מצוס מצוס שנר

בי ועבוזס  המצוה של שהאור דהיינו גיפי' מצוה הוא עס״ב אבל אחי ז
 אור פורש ששם ספליון מהעול* המצוס כשנשתלשלס העולמית בכל שיש

 נעשה ששם הגשמי למיל׳ שבאה עז העוצמות בכל והולכת ויורדת המצוס
 שבכל ה«צו׳ שרשי גתעורר־כל למטה סמצוס עשיית וע״י בגשמי המצוה

• מצוסמצוה סכר וזהו לנשמה ומאירי׳ העולמו״
 לו הס העולמות שככל המצוס ‘שהלינו דהיינו לו הלימגדעול׳ ־ וזוקזו!

 עה״ב משכר איירי לקרא מוכת קפיר א״פ ‘איס העושה לאלם
 אותיות הליכות גמלה ויש פרז״ס נסי׳ ל בכל שעוסק הלינות ע״י מהו
 וזהו כ״־: כוי' שם נשלם ואי׳כ משה כלת שנקרא אתרוג׳ ה* שמא כלס יהו

 וזהו עול' גי' אותיות ל' עם שהוא בלעם קציפת שממיע דהינו לו עול/
 : מיכנעסחתילווזסזל( לושססחיזוכמ״שצזיקורעלולהיינוהרע

 הקליפות מחוך הניצוצין העלאת ע״י ויסצרפו יתבררו הסלט׳ כל והנה
 אחקריאש וקבלה מנלוחא שהולכה אתקחאת הלכה בתיקוני׳ וכפ״ש

 נפרל^מהקלושס הקלוש כשהניצין וזהו י לרועץ ׳3 תחת אותה שמקבלת
 ה׳ע״ש ונקרא ממקומו נל הוא כשנפרד הקלוש נלס׳שהגיצון גקראנלס

 יורל וכשהניצון אחרול ה״ הנקרא נשפיג* גבלעי׳ הם מציצין כל0
בס ^י׳ קטורת f עג ווהו י״א ונעשו זמסאנץ נתרין בעשר ומתלבש

ה ימי ז׳ כתחל' באס pל סמני* י׳׳א  לגלה נלס שבין ימי׳ י״א ואס״כ * נז
 מס׳ לס וסליקא מסיי* ול^ י לאסל אתל ההלכו׳ נתסברי׳ סערן (בוס

? יהי׳נלה׳והבן לא מגלוסא נלסנש^הי'הולכת

OOa* ^ס׳ כפו מיגיעי מהגה גלול ממ׳הני״ל כרכוי  לעיל עיי׳ ו
: לגמרא שהבאסי

 שניה׳ נאמר לפס קל״ת מקפיטל הש״ס מביא צא למס להקשות ויעז
 הש״ס מביא ולמס וגוי כפיך יגיע בלרטז הסו!ך ה׳ ירא אשריסל

• אחה׳ ירא איש אשרי מקפיטלי׳יג
 היינו קטנה וירא׳ קטג׳ י ירא ואית גלול׳ ירא' לאיה לידוע
 היינו גלול׳ יראה אבל מענישיו זס לעל צ׳׳ס על עוכר שאינו

 י״כ בקפיסל והנה • מאול עשה במצית זהיר וא׳יכ ושליט רב להוא בגין
 עשה במצות אפי׳ היינו מאול ספץ במצותיו ה׳ אס ירא איש אשרי שכ׳

רלק ועיין  כל משמע ל ירא כל ל לשם קכ״ח מקפיט! מביא 6ל ולק נ
 : ברל״ק וע׳׳ש n־*״ במצות שזהיר היינו בלרכיו ההולך לכ׳ או :להוא

ע הש״ס ואשמעינן ל^ גז׳יל' מירא' אמי׳ ממי כפו דגי  הש׳׳ע מסיי׳ ו
מל^א ירא׳ לסייס שמיס ירא לגבי ואילו  הכא ומכ״ש לן וטוב בי׳ כ׳ ג

 קרא בחל לכ׳ כין תאמר שלא אשניי׳ לך יטוב קאי ללא קל*ס בקפיטל
 ומתןרן גופי׳ קרא בהאי קול׳ לל סמים אירא והיינו אשניס׳ לד וטוב קאי

: הכצהוק

^שבועזת דרושים פליק
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י ״ ש ר ש פ h מונה מהוותנסולפ  p ^ ינו׳ שעה 16 » ס׳ עי טנין  י
מו 6הו של . פילה שרס כו״ק העליון כשרש׳ למעל׳ ח

̂ו נסב ולרך הראל נשמת מקור ונמס רבוא לששים  1מג ש
י ולא ישראל בני פ  מונה שהיו דלו« משום מוני אי ם«ר נ

 למעלה ישראל את חירש הארת מעייל היו ישראל את משה
 מעלה קום עד איפה והגדיל והגייה גדיל איר עליהם והשרה
ה א  יישאו לשין שאו כפיב לכך למקים לגס• שינייני ואהיה גיי
 את שהגייה דהיינו ראש את שאו לזה . • עיניהם את ישראל
 ואמר נשמיפיהס מקור אבופם לבית שלהר שירש לראש ישראל
ת הוא מספר שמית כמספר ב הכת ח  שחשה שעית וזהיריפ פפי

 העליון נ«דשם. מאיחם המספד ובזה שלו, חיות הוא אדם ̂ש
 בענין מדריגיס נמה שיש זהעניז שלהם חיית ש־יא והשמות

 האלהיר אה ■בנת נתיב ראשונה המדריגה בקנ״ה ישראל ס דביק
; המשל אפרים בעילית נמ״ש נח התזלך י  והמדריגה עבדים י

חי אשר תי אי שנאמר היא דניה ד שעדייו לפ־,יי יפהלי ח  ל
חגה ■ שמירה יברוו פלא הזה לכבד רמי  אחריה^■ שלישית ו

עני והוא תלכי אי׳היכם חך שאינו ה  פשילאג ורנה דמירה ל
הי נאמר ממלריה  שאינו׳ עליונה מדריגה והוא לפניהם הילך ו

חז שלא שמירה לריר נ  נסית ד׳ ביניהם היה הים עלי וכשהיו י
ר שאמרו מהנז שהיה  מיזקריהס' וילך נתיב לנן למלאים ניזי
נשעתישקבלוהמור׳ רק׳ ערח שלא לשמיר שלריר מלייגה שייא

מ דתוז• ____ זימדיזיוי

J1p^n)p ן מה  ניניהם נעשר שלוס לול שעשה מה לפי נן ^י
ר ר ממנו שהלכו אי

 לול מעשה שעשה להיינו ישר^ל כאמלעשנמי ילין יי
̂י אהלות היה ומזה וצלקה משפע ־ ז ביניהם שלום שעשס לישר

ץ פ ו א ב  פקולת גבי הלה וכו׳ חכתן מתוך דשי'לנ״ל' על אחר ו
I לפני משה רלויסכתיבויפתלאותהמההע״פה׳אמר

 יש משפחות וכך כך א׳ יפעה המב״ה אמד לא למט* קשט רנה
 למט ישראל ימניות חשה וג־ ומוירי וקהת גרשוז משפתה בשלשה

בן כך למשט אמר לא  להקי״ט אמר שמשה גס'איי'למלרש הס. ו
ק' כעפר ורעד וטי? כתיב א  כחול ישראל מספר והיה וכתיב ט
 עול סובר כשאתה לא עקי״ט לו‘אמר מרוב יספר לא אשר היה'

תגומד שבטים של אותיות אחט'ראשי  גי׳׳ והס מניצת מל אחי
 ג׳ צקפחמהס ישראל הל מחריננליןרא־יפירל ג* תלף׳צזונרסו•

ר ̂א״̂כ מגלי בחטא^ “אלפי ישראזל של סהו^ מניו מני׳ה^תדיע ני
״ ״ ״״י' ״ ‘־ זעןללן
יליעת

, ...........י אלה
מל־ייגוח. ג*. יש והנה במ״ח כמ׳׳ש שמות למיו ימדאו

y ע; W חקר מותס ומגתס־ י ממלריגה נפצו
 אחר היה שהוא* לפניך מלאך שלחתי יכה־ אשא בכי־ כתיב לכך

 להשפיעם מנאם שכיני־ עליהם להשרות כשרצט רת שמנאט
 ע^יהס שיכלו.צקב^ נשמותיהם משורש־ גלול אור־שפע עליהם
 כמו הנאמר מקר^יגןגלשי• עגץ־ השכינהלוהוא השראת
 מלריגת• שהוא סיני במלנר ואמד • ע״ש בסאי^זיר שיאריך

 העם אש ללמד כמלבר הפקר עצמר עשה שהלא- ע^ין
 שצומל האלם שזה סיני והוא בחנם לומד הליכוד מפקיר והוא

א בחיס  מועד־ באוהל בסיני' פצוו תורה ממנו לקבל ראוי ת
 לו שחוצה מאויר גבול הוא שאה^ כשם ליראה 4רומ הוא א!ול
 מגבול לצאת,חיז עבירות לעשות שלא גבול הוא היראה כר

•לפרקים ולא יעל^*^; ון5ל בתממלש! שהיא מועל וזה התורה :

ש ״ רוצ^ י?ראל מחבב שהקב״ה־ לפניו חבחן מתיר רש״י מ  ו
 פחותה במלריגה־ עליין־ והם העליוד למלריגת ש*עלו ־
 מנאפ־ ולכך יכריחו שלא טשג׳חם וצריך לפכיד שהם להיינר

אחיי. כמ״ש מעוצם• במלדעהי• שיטים נוגה• אוד עליהם להשרום
^ ג תלכו אלהיכם ם

ז י ג ^  העגיך הוא אפרים עוללת טגאוך י־אייך הלגליס־ ב
הוא• ויתלא והעושר־ תמרה ומלות החכמי מלריגרת

ם הוא וראובן ה־חכמה מע^ות א ם ואפרים המלות מע מעלו א  יו
ורב שכתוב ומציט שור בכור יוסף אצל שנאמר משוס גבורה

. ̂ , ג שוך לכח תילאוח !
ד ״ נ ע ל  מפני צליק שנקרא יוסף אצלי שמצינו הטעם ל י׳ ו

 אי׳ בנימין וגס הברית בשמירת יצה״ך על שנתגבר ^
 יוסן> פרשת זמן כל אשם נכא שלא וכו׳ צלק שנקרא בזוהר
 כשיראה אשה כשנשא סופו שס על בזוהר אמר והבסיס מאחיו

 רק צליק שנקרא בשבטים מצינו ולא כך להס יקרא יוסס פני
ם להס כינוי שפיר רק וכבכימין ביוסס ר מ  שני אקר• לק י הנ

 גזמחנויו בתוך מועד אהל ונסע, הכתוב אמר ראשונים הלגליס
 הגבורה ואף דאה למעלות אותן כונסין היו המעלות שכל

 הענין יסעו כן יחנו כאשר ואמר בקלושה אותם העלו ועושר
 כמ״ש היראה העלרימת עליית הענין הוא שכתוב הנפיעט

 פני׳ בצי טהורה ביראה היה ממלריג׳למלריג׳והכל שטצליקטולך
̂  פמי במנוחה הוא אלם 15א להיינו ־יחנו באשר והיינו ח״ו

^ צמיעה בעלן כך פני׳ שום בזה אין מודאי העבולה  ,להי
 שאנמי ון׳ת השם רקצערולת יסיבה פניה בלי היה עבולה בעת

̂ נלגול אלהיט 6ובש כמ׳יש ללגליהס יפעו כן
ב ת כ  • ע״ש עושר הואלמעלוא בעניןלן הנ״ל הגאון ו

ש ישראל שבטי כאחל ילין לן ונ״ללז״ש  מלך ונמ
ת יעמיל במשפט  צבריות צליך שאיני למלן לומה לדן אס א

 עשה ע׳־ה שלולהמצך ו,איל[א והצלק •במשקע 1אר יעמיל הוא
 שיבואו בשעה ומשפט צלקה עושה לול ויהיה כמ״ש ומשפט צלחה
 היה לחבירו לפרוע בילו ולאסיה חייב נעשה והא׳ צלין שנים
העמה לחבירו ומתן מכיסו נוטל הי  ישראל בין גלול שלוה זלפ׳׳ז

 שבאו עולם בין ליניה בעלי בין שלום אין עולם לרך לפי כי
ג״כ הס לחבית וחיים לא׳ וזיכה הליין שלן אסר וכין ^ליין

 ייליל אוחו סומך שהיה התהלך האלהוס את מזהכמ״ש למעל̂״
עמכס בפניקס פנים הוא למעלה עול והמזריגה ברה׳  עול לי

 ומשהייתפלל t אלבר פהאלפה בפנים פניה משה וליבר׳ט׳'אל
 מ! עליו לנו איז להיינו מזה תעלינן אל הולכים פניך אין אס־

 יי״י להייכו חניע -סתר' ע״י ולא בפנים־ פניה שהיה צמלריגה־
 שכינה,במקלש השראת ע״י למלדיגה׳יהיה' העלאה והעיקר ^א^ך

 מאדבמקלש גל^ל ר^מי שהוא שכינה להשרות אפשר היה* שלא
 חכנתד שכינע-רמ״ש כהה ששרוי ישראל ע״ינשמות רק גשמי שהוא־

 הא^שיר במקדש,כמושדאריךטגאף מייי אור וע״ישופע־ בתוכה
 אותה שקיאו במה איתן להעלות רבע״ה משה צריך היה א״נ־ ע״ש

 את שאו .למספד וזה בשרשסיהע^יעה של^ס' דלת שהד דחקתה
 למשפחות׳ יזיצד שאו כמו התרוממתי ל; הוא׳ שאו י2ישר בני ראשי

 שהוא ישראל בני ראש את ישאו איותה לדית שלהם טוא'דורש
 שמות במספר הכתוב ובמייאמד שבראש דמיחיז: ‘ששוריי הנשמה־

 יעורר בשמותס איתס שנקרא במה שלהם שמוח ספירות בבהירות
ל שלהן שמות שבשורש ?ארת  מורש למלדגית יעלו וכזה ראשה י

די“ כפל הנה לנולג^וח־ם זכר כל' טעליוז־ואמר  קדמת ז״ל א
י“ וזה־ במצריר נתגלגלו אמס״ט  ממצרים ר׳יצאו־ יבראל נ^מת י

מספ״ר א מיו ר״ת דו ה ‘׳ סיו  הראשון א-ס ׳ראשודוהוא ׳פ?גה׳ ׳
 התעצם לכד מאול וח“יק יתרות רשמית טיה הל־יד ינ־׳מות ןטנה

 הס שצהה בדודי אבל איתס לההיייא גלול נכח סיאעלייס־
ליי מאוד גלולות־ אימת תי העלט משה אותה העלהfם ו  לשורש אי
 למשפמתס וז״ש בייה״ז הויי־כיאסח גלולת אומת שייה־ שללה

ני כ׳וו לליקות־ ל׳ די  אבותס לריח ולמי ייהרהונות א•* אי נא ס
 ש־׳א אותה להאיר גילגולי־נשמתן שורש להיינו לגולג^.ותד וז׳־ם
 ימעלה שני יגשריח מבן המחלד מול עליהם לה^וט ה״א* יוכלו
 לרדיף עזרי־ר בך כשיהיה הוא ישראל נשמות ציפמלות* העיקר סנה
 עבירות על אוהו לענוש ישמיס מן אותת־ קכודפלס המפךשי.ם פי׳

̂לה סל ד״י■ עונשיו בר־ חז שנעשו  זבא לבז נכנע ממילא א״כ ממ
 ד*מלמיפ שאייל מי איל לותו הט ל יכווין זי* אח ענוה במלריגיח

ה ה ‘כ ה׳ תועדוח כי להעלותו א״א ענו  אט מיז הקב״ה לבאמר גי
ה איש גיור הוא צבא יוצא כל א׳ במזיר ללור יכולין והוא מ ח  ד

ש ןהכתוי  אמר לכך זיין בכלי גשמיות מלחמת תאמר שלא ^ר
מי א מ בישראל  לאימות ולא לישראל השייכים תורה של מלי
 צריריחלכלי אינם ישראל אבל לאומות ששייכים זיין כלי משא״כ

ה הבטיח שכבר זיין חד  ה׳ שמלאך לחרב לפניכם וגפלו לישראל ה
ם מי כמו חלפ  מלאך לפניהם שהולך בעיניהם הראו 'חשמנאי ני

 אותם תפחדו בהר בפ׳ כמ״ש בשונאים והמר בילו שצופה ומרב
 מ!!ת3לאיסא. תפקלו ואר״כ שאו מתחלק הכתוב ׳ןיגה הנה לצבאותס

ם שימסור רוסי אפקיד בידך פסוק על  בתור״ השכינה נשמתו,ביל אי
 אותי פדית תיבת גי׳ שהוא אדנ״י הוי״ה שמות ׳3 מיחד ועי״ז פקדה

 רוחי אפקיד בידר ר״ת תיים מיה בא״ר"הנובע נעשה ועי״ז ה׳
ה שמות והבי מללי  של צבא נעשים יירלמית צב״א גי׳ הנ״לעהכי

לי כמו דגלים בד השכינה אל מרכבה מעלה דג  • מרכבה ד
למשם הקב״ה תירז מס וקשה • ואהרן אתה ע״י לצכאותסוכ״ז וז״ש

3*



במרבדגנזי
 והיה ממר^ י׳6 רק יספר לא אפר כ־יכ הא ׳1זכ סזכר כפאתה לא

 רס״מ כשעזשין וחי'כאן יספר לא אשר כ וכסי ישראל בני מכפר
 הוא C!עון סומאסי מלאתי כשיוסר מתו׳ של ורצינו יכו׳ וכאן
 אערש״מ נקרא מגל פין פ־מאת הוס^ כשלא זמן וכל מקו׳ של רצונו
 עושין נחראי' שלם להיינו סוכר כשאתה לא הקי״ה אמר שפיר א״כ

 ולוא אלפי׳ ג׳ שחסר וחראל אוחיו׳ ראשי ושול לך מקו׳ של רצונו
 לכריש לאהוסרמהסא״כהייאערש״מ עליין תש העגל עון מחמס

 נקרא שלוא שמחל להיינו מספר והי׳ הפסוק פי׳ זל להיינו מספר להס
 המגל חשא יתקן אז מספר ר״ת של בנשמות חיקון שיהי׳ מספר והי׳

 מאורי׳ יסיל שייא היינו7 יספר לא ואשר פספי* מ שאין היס כחול ויהי׳
מספר״ להם יש אכל הרכה שיהי׳ כיינו7 מרוב רק צהס הי׳ אזי וסיפורי׳

 להש יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשר נמקו׳ והי׳ וז״שה
 הואיל מספיי להם יש אכל יהי׳ סל השאחה זו רק חי אל בני

 הגמרא חי׳ לפי קשה דלכא׳ר׳ מתורץ ובזה חמאעגל יי|7ע נתקן וצא
 שמחה לשון וכי׳ כחיב למה כ“א רש״מ עושין שאין איירי מספר ןהי׳7

 זהיינושנעפין כשיהי׳חפפר שמחל לשון והי׳ אמר כפיר לנ״ל (לפי
 הכצליקי׳ ישראל בני יהי׳הנשמו׳ מספר של ורו׳7ה אוחן מנשמוח

 שלא דליינו 7ימ לא אשר ואה היה כחול יהי׳ אז ישראל בני נקרא7
 ספירות באור יבי־רו שלא יספר לא עיקר שהוא שובו׳ וח7למ יגוא(

 והי׳ רק הים דספר־כתיל להם יהי׳ שלא זאת מפלה י7לי יבאו לא אז
 שחת כי רל לקנ״ה אמר פגל שנש״ח אתם עמי לא שיאמרו במקו׳

מן ״ תי אל בני ריג׳;יאמרו7למ יבואו עכשיו עתי ולא ע

ה הנ  לפנך ילו מלאכי הנר למשה הקי״ה נפסיק:אמר שנרמז י״ל ו
 שלא למשה רמז כקב״ה הנה רשאת׳ עלילס ופקלתי סקלי וביו׳

 פקלי וכיו' ותבינו וסראו חלעו וניס שיח הני ימית 7ע העגל חשא ימחה
 לוי בני סקול כמו מנין פקלו;שם ישראל את למנוח שאצוס ביו׳ סהוא
 הפגל ן ע נמסס לא למליין משוה אעי״:מ שעליין שלפו נזה א"כ

*• כ:״ל מעפר להר אין לאל״כ
בצ^ יוצא שאין מגיז! צבא יוצא כל עשרי׳שנה מגן פי' רש״י וועח

אומר התנא הא כח עשוה אי שעת פי' ולא פשרי׳ מכן פחות
מן אותן שרולפי׳ שקאי פי׳ צרלוףהא עשרי׳ בן משוס ואי לכת שלשי׳ ן3

גבורי כולם שהי׳ ־ כתב א״ח !רגאון מ״ל עונשין בר שנפשה לשפי׳
• פ״ש האימות בכל ״כ6מש נס לרך וזה ;מכולם א׳ נמלש ולא מלחמה
לבשעת במלחת׳ ישראל מניות חולה שהשמס שעס ליק לי (הנראה
לביתו.ונם וישיב ילך כרם כיח או ארוסה לו שיש מי הכריזו מלחמה

הגלילי (אר״י לביתו וישוב ילך שבילו מעבירו׳ הירא הלבב ורך לירא
בשביל עול הכתיב תלה מעכייו׳ שחוזר בושה לו יהי׳ שלא זה שבשביל

אשס לו שאין לוקא לחזור צוה ההורה אם שאלה וגס וכרס וביח אשה
לנס לזקא אפיינן אי ולפ״ז אחרחאוכרסאוביחאולאולוקא

שיין ׳ סי לא יכרס בית רק ג״כ הכריז• ולאי במלבר שעשו נמלסמו׳
מי ברן שוס בנוי שלא במלבר מ עמהם להניא הוצרם המשכן לנין של ב
לא זכרם במלרש כמושאי׳ מ״ה ינו אי יעקי בצוואת ממצרי׳ ארזים

אמח כי זרועה לא פהיאארן חנייתם שבטקי׳ אע״פ בטלגר להס לי'
אשס ארס רק בהכיזס נשאר לא א״כ ורימון וגפן תאינה זרע מקום לא

• חשובה כולס שיעשי נ־י לרמז רצה הקב״ס א״כ לבב והרך (לירא
עש^ שמונה בן הזליר והתנא עשרי׳ מבן פחוס בצוה ילכו שלא זצוה

למלחמס ישלחויאוחו פן יחיש עשרה בשנת חשוי׳ יעשו כשלא א״כ לחיפה
וכים בשלה שישלו תאמר מה שבילו עבירו׳ טתמת לחזור יצסיך (א״כ
במלבר להם צבא) הכ׳יוצא סלה לכך (תשובה לעפות נוכיח אין הא
לחיפס עשר משמונה לישא צריך הי' כבר הא אפס ארם משום (אי

פחזח! עשרי׳ולא מק צבא הכ׳יוצא סלה לכן תשונה לעשות מוכרת א״כ
#

 כאן י״ שת הגע׳ על קושי״ זל״הה כ״ץ נפתלי מ' הגאץ בפס ורא*ת♦
 צליק נקרא נתשוב׳ מהרהר שאלם חשובה הא רש״נ( בעושין

 היא אעפ^כ רשע הוא אפי״ ליק5 שהוא ע״מ האשה את המקלש פא״ש
 רש"מ עושי׳ אינן הי״ כשישראל א״כ בחשובה מהרהר שמא מקולשס

אפשר וכי צליקי״ מלס סי׳ נתמכ׳ הרהרו ואמ״כ מספצי לסם הי״

ז
 א׳ רליק א״כ צדיקי׳ נעשו לאם וחי' מספר להם שאין הרבה כ"כ להיו״
כ צדקותיו וכפי מלותיו לפי כ״א ‘אנשי ככמה שקיל  מספר להם אין א'
 מיל מספר להם אין ערש״מ רובא לאס תלי׳ ברובא לע״כ ונרא׳ עכ׳״ל
 כמה צליק כל ומסערין בחינותיו לפי אנשי׳ ככמה סקול א' לצליק
 ערש״ע יהי׳ למל׳ לבענין חימא לאי ערש׳׳מ שאין המיעיס נגל שקיל
 הרשעי׳ ואפילו צליקי׳ כולם עכשיו להא צליק כל משמרין מי נגל א״כ

 חז״ל כשאמרו הצליקי׳ מן גלילי׳ שהם אפשר נכון בלב חפוב׳3 שהרהרו
 הימא ואי וס׳ עומלין חשיבה לי שבט מאו׳ וכו׳ חשוב׳ כעלי גלולי*

 נשער לזר נאתס שיעור אין א"כ זה לזר לפני שהי׳ כרשעי׳ שמשמרין
 אי׳כ מילתא מליא ברוכא ע״כ אלא ‘בקעני או גלולי׳ ברשעי׳ או

 לזה רק רשעי* לכמה בחי׳ לפי שקול צדיק כל לור באותו משערין
 להם שאין להיו׳מיל ציין גתשוב׳ והרהרו הואיל שעה ולפי הוא השיעור
 יהי׳ שהצליקי׳ 'רק אש כמספר חמיל שיהי׳ אמר ס שלא אבל מספר
 לייקא יאמר לא אשר ממש שיה*׳ יהי' הברכה הנביא אמר לכך שקולי'

 שהוא רק הוא:קול צמה כלצדיקנגל ולשער למלזל ציין שלא
• מספר אין כי לספוד סלל כי עד מאול הרכס בצדיקי׳ יספר ולא ממש

 פעמיי(יברך אלף עליכ״כצם ויוסף יברך אבותיי אלהי ה׳ וז״שח
 אחה למשרע׳״ה ישראל אמרו ופרש״י לכס לבר כאשר אחכם

 עפר למנות יוכל אס הקב״ה לנו הבעית כבר לברכוחינו קצבה צוחן
 אתים יברך הוא אבל משלי היא זו משה להם אמר ימנה זרעך גס הארן
 הבסית כבר אס מסה אותם כירך מאי לענין ולכאורה לכם לנר כאשר
 אם הי׳ מהקנ״ה הבפחה משה רק מנה מאתי׳ בכלל הלא הקב׳ה אותם

ה רבינז ומשה ערש״מ  כמו רש"מ עושין שאין הזה למר מחזיק היה ע׳
 שעשו עלמה זפרש״י במדבר הנהר בעבר לברי׳ פ׳3 לישראל שהוטח

 ככס עליל יוסף קשה אמר לכן הייתם ממרים אמר וק הללו במקומות
 פעמי׳ אלף מברךאסכס אני אערש״מ גב״י היום שאתס כמו אפיי לייקא

 תעשו אם ריח אחכם וזהו תעשו כאשר הקב״ה אתכם ויברך ככה
 אשר אותיות ונו' למנוח יוכל אשר אס הנה לכס לבר כאשר מקום כרצון

 הארן כעפר ‘יהי אז רש״ע עושין אס ר״ת יהי׳ בע* א׳ יחליף אם אס
• מספר להם שאין

 תהום משפסיד זפ״ה עיני במלבל משה אל ה׳ זילבר גטלרש וז״ש
 שלא לסתר הקב״ה שעושה משפס אף בסתר תהום מה רבה

 באיזה מפייסת ישיאל לגלל כשבא אבל 1בה״נ יחריב מם באיזה גילה
 בא׳ מועל באהל כאן כמי מקו׳ באיזה שנת באיזה חולש באיזה י(ס

 רבה חסום ממרפפיי לקרא מסיפא הה״ל אזמר סמלרש הנס וגו׳ לחודש
 שמפ״ס׳ יבת מספפיךתהוס אל כהררי צלקחך לקרא רישא מפרש והלר

 חלה מאי למריו הי׳קשת לסמלרש ונ׳״ל שמפורסמי״ אל כהררי צלקתס
̂א ישראל על חס שתקב׳״ה רק מלחמה בצבא ישראל המניות  ילושו ש

 אוק ללייש ש-א כלי וליח כרס ארס על מכייזין שהי׳ שמצינו כמו
 ^יי לסתר איתי שמליא משפל! כך שלילו מעכירז׳ ממלחמה החזזרין

 נצבא המניות שתולה מה לתרץ עיקר שהוא דקרא סיפא המדרש הביא
• הסלפמ׳

 מסח^ין האומיח וכל ללגליה׳ ישראל היו וגדולי״ קלושי׳ כמלרש ואי׳
 ע'ינו ממקי׳גבוה עלינו הנשקפה זאש מי ואומרי׳ ותמהים בהם

 כלינה יפה ואח״כ שחר כמו לתחלה ת כסליג מעס מעש עולים והס
 מלאכי של יגלי' ל זהס כנדגלות איומה ואש״כ כחמה ברה ואח״כ

 שנאמ׳ שלהם כדגלי׳ אוחס כשראו מישראל פסלו הי׳ כך השכינה מרככת
 ירלועמוך״ב סיני הר על הקכ״ס שנגלה בשעה אהבה עלי (לגלו

 התחילו ישראל אותה שיאו כיון לגלי׳ לגלי׳ עשוים מלאני״ רבנות
 בישועחך נרננה וכס״א לגלי' עושין אנו כך אמרוהלואי לדגלי״ מתאווים

 אמר משאלותיו כל ה׳ ימלא הקב״ה להם אמר נדגול אלהינו זבשס
 J צבאוחי והס כני שהם למה לשמי דגלי׳ אותם עשה למשה כקב״ה

 מעלות לד״ רזמזי׳ לגלי״ של״ לעיל שכ׳ ע״פ לשמי לגלי׳ שאמר מה הנה
 העם על מזייח שבמלם״ למזרח יהודה דגל ועושר גבורה ומלוח חכמה
 פני( תאיר אלם סכמת נמ״ש בפני״ מאיר שהוא מכמה מעלת שהוא

 יטץ הוא נ-רזס ראובן ולגל לעול״ יוצא אור וממזרח מזרח הוא זסנים
ממנו שטפל אף יוסף אח ̂שהציצ פובוס מדות מעלות הוא שראובן הסל

לכורתו



גמ
לעול״ ברכס מ גרפס סללי ר5ל>ז ובלחם ליוסף דיחנס ^פוריו

 סהי״ היה והען סגור לול רלולק וישב כמ״ש משוגה געל הי' ראזלן וגס
 ותזלס וראש עלן ויהולשהיא אביו יצועי שילבל על גנזעממו בשקו עסוק
 חיויזן לעתים גינה ^סיולעי .יששכר עם לק מראש נסכתי מעול* צקלא

 שניה שהוא חשובה שהוא סובוח עמס שהוא וראובן ״ יסעו ראשונה
 f יסען שנים לכך כבריית על סקביס של רחמי• מעורר שהחשוב' לתורה

 נבורתון את עוררה אשרי/מי לפני שנא״ גבורה מעלת שהוא אפרי' 5,דנ
 ' בפת תבואות ורב שור גכור ונקרא יצרו על שנתגבר צליק שיוסף 7ע!

 יוסף לכך שפי׳״מאשסעלשבאאליוסף צדק ג״כ נקרא ובנימין ושור
 קור וגרל שלג אוצרוס ששם נמערג הס צליקים נקראי׳ שניהם בנימין ו

 ובנימין ומנשה רנןאפליי לסבול צפניה׳ לעמול יכול נד ואין ועוה
 שנאמר גכימק בגמל שוכנת והיא במערב ואכעה מ׳יל גמרים שנקראו
 ולן •• יסעו ושלישים י היוס כל עליו יופף לבטח ישמן '0 יליל לבנימין
״ והב ענלי בע״ןבשני סעילס סהחשץ  • הולד נקרא ע״ז שעובל מי ̂ו

 לאחרונה לעול׳ מצא המושך משם ן פ5ל לן ולגל לפנים ולא אחוי4
 ומינל ישמן סנתירד אשי• טסה ועליו מ״ל לפני' ולא לאחור שלוא לסעו
 ומשפיע מבעירצון ונפתלי כ' מ ונפתלי לן לחשכת מאיר וכזה רגלו בשמן
 שברא מעשיה'וכשם גמחשיך פרנסה מונע שהוא לן על ומתגבר פרנס

 מלאכל ל׳ לכסא סיבב כך לגלי* ל' וככנלם העול* רזחוש ל הקי״ה
 על זכות סמ;ל למלמל לישראל רבא אכסריססא והוא מימין מיכאל
 שהוא משעאל אוחאל מסל שהוא מימין הוא לכן הקב״ס לפני ישראל
 שנא״ מאיר וכתובי* נביאיה ובתולה שמאל שהוא צפ*ן של חפן על מאיר

 שנקרא שבמזרח יהולא ננל מלפניו גבריאל *. לי אור ה' בחושן אפי כי
ר ני כ׳ וניהולה פני'  שבמערב אפרי' הגגל רפאל ̂ נאקמ י:ולא ע

״ שיצא ירבעם של שכרו לרפות ^ א  סושקס והיו לגלי׳יאלו ל הרי ־ מ
 V שלא השם לעגולת שבסס מעלות הל אלו b שיק^ו כלי יעלאל

בססשוספני״״י
יראהגלולם ממשיכי* שהיו המחמי בחון מועל אוהל ונסע ש ו<

כאשר הכ* ואמר מעלל ל* 00;המחנות בחון מועל סאולל
 בעשיות כשנוסעי' כן יסעו ק פני' שוס היה לא החני' בעת כמו יחנו

״ , י פגי* בלי שלימה ביראה הכל סיו המצות '
ה  כשהנז ולכאורה \ ־ ״ אותן► מונה לפנת חיבתן מתוך רש״י מונח וז

 מלייון רש״י לק • מספר לסם ואין ערש״מ א״כ לקב״׳ס חביביה
 שהולך לע»נ שמירה צריך ,שעדיין סמלרג׳ להיינו לפניו סינחן ן1מת

 המני* ועיקר אותן מונה לכן אערש״מ נקרא כנ׳ילא׳׳כעליק רבו לפני
כמ״ע הקביס מפן מס לשרשו אחל־ כל להעלונן שמות במספר להיות
 שקורא תורה עולה מונות וזה ישראל נשמות ומכ״ש יקרא בשס לכולם
 ולזה . התור' באותיות חלק נשמה לכל שיש לשורשו לתורה לעלות בשמו

 שנה בכל למעלה ועולי' הקילמ^ הנשמות כל מעלי' התורה קחאת כל
הקב״ה של רחמי* מעורח' ובזה העליו* למזריגת סוף אין כי ושנה

י ךאצp זזל ראש נשיאת ועיקר לעול* יד מ^ וזמחם משמות בעליות  ע׳
 וזה לבח׳רעיס מכמה מצצת !צלקה גוי תחמם קה7צ כמ׳ח הצלקה'

 משריפת לליקסשניציל הוא ל' • צלך ל כמ״ש צ״ל הוא צ* צלק״ה ר״ת
 בגליכס ואל לבבכה קייעו פנליש מקדעס שניצל ה קח:ו הוא ק' * אש

מקריע* וניצול העניים על ברהממ קרוע שלמ מחמת הוא שהנותוצלקה
̂ו  ׳מפיס ׳גלגולת סנהב לישראל אומרי׳ שאומות הב הוא ה* בני* על ח

 • אסאיןנוסני׳צלקה בית הבא ״ארונותכסו׳שזעניסמרוליס
קהואישראל '7מולי ישראל כנסת היא ק האשהוחלל וההר וזש״ה

 אזרה כולו הבית ?המלא פיפ^> הוא סוב כי אומו וחרא ישראל צמרי מי
 עינייסק להאיר יגידי^זשסיעלעניס כזזג הוא קשישראל ישראל בית הוא
 כולו המת נתמלא ifii / ומאירלססבצזקה" בחזשךועייוח תתני* שהם

 לינץ גהר ששולמין חלש̂י נ* סם ^חי׳ שלשה ותצפנהו הב' ואמר אורה
 בגי הליני׳ ק ,ישראל את מסתיר הצלק^הקב״ה מזכות טבת אב ממוז

 יכלה ולא וזה עניי* מרגילוייעל אינם חין אם הצ״ ^ואמל הנ״ל מלשי׳
 גלגלת שלו ר״ח גע״א הילת לו ומקח י אותם ולהסתיר להצפינו עול

 זתעמרהבחמרשסםמתמירי' וגו״ ועצי״מרולי^ כפ״פ ארמנית מסים
 ליחן לענישבער אפי* סב הב אומרי׳ ואס מעשרה א״ שהוא מצלקס חתר
 הוהואושזפ״תפמפמירין ״שהוא3א*ס3 זבזפשהני גמ״אמ״לי להס

גע* נמא פי' ודלי השמש פפזפסגי גמיפ פלסה בחמס ישראל ל0 עניסס

גהיוסףבשדבר
 רן בהם יש ישראל על העזטלי׳ האומות היינו וקשה רן בפני שעומל רן

 הס ומס ישראל ממון להס שאהוב בגמ׳א מהם נצולין ישראל וקשה
: אר״ר בקרוב אותנו ויגאול גיאליט שיבא על נצולין

 זש״׳סמספמיןתסזסרבה אלמשהבמלביסיני וילברה׳ כמדרש
העול״ על מביא שאתה צלקס אל כסריי *ן צלק הוי וגו׳

 אףמפשס בסחר ההוס מה רבה תהום משפטיך הללו כהרי* מפורסמת
ג ע״כ הוא נסתר מביא שאמס

̂י ונראה י מתרץ ומה זו בפ׳ למלרש קשה מה ןהגח  פאן פי׳ לרש
 מנאן ממצרי״ כשיצאו שעה כל אותה מונה לפניו חיעתן מתון

 מנאן עציה׳ שכינתו להשרות וכשבא הנזתיי׳ צילע מנאן בעגל וכשנפלו
 ובעלרשקע״וע״נאומו׳ מכאן• באייר ובא* העשכ| הוקס בניסן בא׳

 שאץ צמה לקש עשו בית זק רות לפני נקש סנ״ וקש להק נמשלו העול׳
 צהקנ׳׳ה יש ישראל אבל נגלו כאץ הווים כל שנא׳ מהס מייס להקב״ה

 מס בכל וטברכץשמושלממ״ההקב״ה סחפללין שמע קורין מהן הגיה
ג נכלשעס נמנץ לפיכן

ד כ ד ק גוי לכל ק שה •י לא זש״ה סיני בהר משה ה' ^ קרן דרס ו
 ואמר פ’ג רק ישראל נמנו לא להנה תמוה זה גס עכ״ל לעמו

 חורה' במתן להנה בסנין תועלת מה לבאר אנו וצריכין * פעה בכל
 והקב״ה אתם אלהי* אמרתי אני כמ״ש בלולה במעלה ישראל מזעלו

 ומזוהמת® מצדי' מטומאת יצאו ספירה שע״י וקלשתס לן לטשה אמר
 הקב״ת־ התורהכמ״ע לקבלת שיהיוראויס ^נמלמועלייןחסרלהסקלושה

 ע:ה. הקלפלמש׳לן(קלשס׳וכן קלו׳לכךצוה ממלכ׳כהני׳וגוי ואח׳תהיולי
 ואח״כ החור לקבל יאויס היו ואז העס־ את זיקלש מפה וירל משהכט״®

 שע״ז עגל בטומאת ונטעאו קלושזסהר׳ מעדרגחןשל נפלו נשעשאו,העגל
דן הי׳ הקג״יז שנמפייס ואסר כמת מטמא  צמליגתן. אותן לרע:'יח צ

 איתן שמנו ובזה ישראל בתוך לשמת משם לעשות כלי חורה מק עת של
 אסל' אוקס שמנה נפעס־ראשוג׳ לסהרה מסמאה העלהאוקן נמנין

:3לפי נלמשי ועיי׳ העגל
 נאמרכשעזתז בחיי רבינו בשם חייס מיס באר’נם׳ מביא והנד•

 רץ לגי/גלוח׳ אופה מגה שלא משוס יספרו נאמר ולא חפקזו
̂ז חצאי .ע״י-  ומנה שמוחס עהה שלקח להייס עליהם השגיח שקלי״יזעי

 השמות שמנין נראה ת 1טיט מחר אלו לברי׳ לבאר והנה עכ״ל אותם
 ינ״צ: ־■קראנו מלמעל׳ נגזר והוא אלם כל פל החיות כס ישראל סל

מי' לה מ בשעת לתינוק שקורץ שהשה ,גמ״ס  לאכיו נוחנץנמתשג' מן::
 באסת שלהם השורש א״כישראל זאת לכ:מה שהויפור: השס זה ייקרא

טועאת לרעלות׳ כשהיצרך וא"כ נשרשי' סס שלהם זהשמוח ‘כקלזשי׳
 ®-'הס ועי״דנחמויר פלהס בשמות משה אותס העפלמנה

״י סהרה עליה׳ והשפיע למעלה
ש  ישאו בזה שלהם שמות ובדירות בספירות להיונו שמות במספר ה״

 הוא אבותיו לבית לאש איש ל ישראל כני ראפ למעלה
ה א״פ אבותיו לביס סוא ישראל אמ כל של שורש הוא ראש להיינו  נז
 15ל עליין אבל טהרה לכלל גאו וממילא המגל מטומאת ישראל גפהרו

 פעם 7עי למגותן משב הוציך לכך הראשיני כמלריגמן קדשה לכלל באו
 השכינה עליהם ,ששרה לקייש׳ ממנרה באו המנץ ונו: א'בר׳*ח,אייר

 אלא *שראל למנו שלא לעג* אחר נמנו לא הלויס ז״לוהנס רש׳׳י כט״ש
 וכהמ' בפקודי רג׳״י רמ״ש יסראל כמנין אלא כקלי' היו ולא שקל♦׳ בחצי
 מנאן ולאי ממצרי' לצאחל רק בכקלי' נאי׳ כסו פ$*רי״משקליי .!לזיס
ראשון בניסן הה הזה והמנין בא בפי לכי אלף ת״ר מלל היו והלוי*

 אגשים וידנו׳ יה״כ לאחר בתשרי הי׳ העגל אחר רי״ו:מנץ1ממצ לצאתם
 י* הצו חוץ אלף ת״ר שליו על זה במנין ניחיסף א״כ עולה סל שנה מונין

 אנשי* שמוח במנץ אחה בשנה שהס נסוסף לא לאייר בא* ומנין,השלישי
 שאמרנו מ• לפי קשה ולכאורה חשא בני רשיי כמ״ש מנינן ומתשרי
 הלנים סא ספג^ מטומאת אותן לרעלות הי* שמגדבמנין המ^מת דעיקר

 אזחן מונין היו לא לבאמת ונראה איתן לצומח ולמס 1 לפצ את פו ע לא
 הע שהם בשביל רק אצא העגל עשו לא הם כי העגל מסזמאית להעלותן
 ג פולץבכוריישראצא׳יכהי׳צדןצילעכמסהם ׳
 ה^גמה דהיינו חפקול לא לוי מפה אח אך מוי ה׳ וידבר דזעויך!
 ט וכאל חפקלואומס גבי רכינזבסייז״ל כמ״ס נסמוקשלהס ■
 אות^ למטת עכ״פ שצרין ואף לזס צרי׳כון ואץ . העגל עשו לא *הצוים

fD צפדיית



נשא גנזי
תון ולא לבלם א«תס ימניש ישראל הבכ«רי לשליית ’ ■ישראל בני נ

^ והנסגבי אבאך כאשר קלאל בכי במוך חשא לא ראסס ואח וז״
̂׳כמלרפשאו והקצין חפשלו יגש שאו ל ישראל  שני סובל שאז

 יפסרונו יוסף שאמר המשקי' שר גבי כמו ההמממח לי •גאו או פרושי׳
 ׳ישל יוסף נמ״ש מיחה לשץ שאן או ' :'3׳ פרעל ישא ימיי שלשת כעול

 6מית ן לן ו<;וא מעליך ראשך אח פרעה ישא ימי׳ שלשת כעיל האופי/
 גבי ישא כמו התרוממת שמו ויהי׳ לגלולה יעלו יזכו אם רקב׳׳ה רמז וז:
 גל\י ןהי' האופי שר גנו מו5 שאו ‘ויהי ימותו יזט לא יטשקי׳ןאם •שר

 ימי״ה אמר לכו גמליר סלס שימותו המקל לפני ,
 מי וכן גרשון בני ראש אש נשא לכי והא ישראל מי חוך5 תשא לא

’וצה7^׳המלרשצשא|׳נשיאותונ נשא ׳5קסת
 סמל ל למה למלרא קשש היה ער שאו ס' ןילבך ראשק המלרש וז׳יש

 הקב*פ שרמז השעם ע״ג ר^ש את ונלל או ראש את רומם ולא י
 . לשורשם לגלולה ועלו י!מ ואם ,כ.»ל מיתה ל:זן שאו יהי׳ לאיזכו אם

 הראשונ׳י צמלריגתס 1ישייןא7צ הקדישי׳ באבות המושרש שלהם העליון
 הי׳^פייסני ישראל והתחממה שאו אמך לכך חורה מחן נסעת שנהקז:ו

 הוא יוןו {א5 ואה שאו של הרמז אכל י לנשיאי כל נמעמל אותן שמנה
י בעלמא רמז בסתר

 יעלו יוכו אס שאו שאמו*“ הקלה שצלקת אל כהררי צלקתך
 הרריאל'שהשקיע שנארא האבות הס צ6 כהררי ויהמ לגל׳לה ׳
 שנחערס׳המניות ועול שמושיקבאנוח שלהם נשמות שירש משסע ■עליה^
 שאן ימזיסן(יהוו יזנו לא אס שהוא משסש״ך כעול' שמצוייני' ‘כהךי שלהם

 בסתר שהוא צתהוס צתתא שהוא רבה תהום והוא האופי׳ שר כמשפע
 בתיקוני אי׳ לדנה שעה בכל אוחס מינה לפניו חבהן מתוך א כי וסכל

 להשרית אותם שמונה והופי׳ נה הנכ קעה־נקרא
 שניאעעו* העגל אחל לישראל; מנה למה לרש לש קשה היי רק שעה כל

 שנקי בתוך לוי שנע כאן סכה לא למה ועיל ? א' פעם רק ̂ וללו
 גם (קלושהל^כ סהרה צריך הסורי רקמששקילית ; ישראל

 הי' לכך י וקלושס :^ סל ג״כ צר!ך מקלש לבנות העגל ססא אחר
 5בריןציעק7 מגיל ושיה ולומר כ;״צ כעמים '3 למנות

ד סתורס צקכל יקלו לא שישראל לכי הורה בזה ספסוק  שעל( ע
מ שנק׳ ישראל למדריגת ׳ תבואתו ראשית צה' ישראל קו

מוהר כמ*ש למצוס מלמעלה. אור ה המשכת הוא מגיל וז״ש
 גע^ריצת כשהם . בתסלה נמצא י האור המשפת הוא

א שנתהרו הספירה ימי והוא מדרה אור עליהם כמשך יעקל א ^  מ
 כמ״ס(יקלשמ^ז שנחקלשו ישראל למדריגת ואח״ככקבאו ־ מצרים

ק אז העם אש  מוקיל אמר ולק התורם שהוא ומשפפיו קוקיו להם נ
 יפניאללעוקלצ שהואמלרו^א קלושס לכלל כשבאו לישראל ומשפמיו

 ישראל גוי כל מנס לא למה היזע מי לכל ק עשה לא הפסו־ק מקשה
 בקוך הלוים מנו לא ולמס הס ישראל מי בכצל הלווים' וגס : ניחל

 מסצ)א נקיום הס שהיו לקדושה צריכין היו ש'א אף י שבפיישראל
 הס כמה ישלאל בכורי פרי)ן לילע למנותם צריכין עכ״פ הא העגל
 ומשפעי^ הפסוק ות״י י ישראל עם ביחל הלז-־ים מנו לא ולמה וכ;״ל

 שהוא רבה חכוס למשקש שאו בלכון רמז להקנ״ה ספום ילעוס בל
 0מל להוליע״ללויגן רצה לא ולכן וכנ״ל ימותו יזכי לא אס להיינן בכחר

מי [ל;^ן5ישר עם מעורב לוי בל שבפו יהא שלא במדרש כש״ש שאו  א
 (BPחבור לקק הוא בלי?עןם אומשזס t אכסהר סה מפני מע;׳ גל

 מנש ולק . ישראל הלויסעס לחכר רצה לא רק אשחו את אלה דלע
ע7פקן (לאכלקןן כלשוןהאו צא לעצמן כלוים קי לו  רשוק7סמ1<

שו  קלץ ,וסקב״סהרים הואיל מקשה הפסיק הנה ו וירסקקלפ
מן ק?א ני7ר למאא,לך הקג״ק אער העגל בעליית שבשמלה לעעו  ע
לוינעס ואמ״כהריסהקב״ה • ממי ולא מסו ^5ם׳על.הרע ק א  ז.

 הו♦ עו.א״כ1צז״ש(ירסקך{,א עמו הקג^ה וקראס לעמו לעשות נר7
 לאיק כמ״שתומיך(אוליך מקילים שגקראן הלויס סס חסיליו לכל חהלס

 5וז?ש.ס.?להא£קסה ישראל מי עם אותם למנות ^0 ג ססילך
 אגחל♦ יקראל'.למשם בני1יו7חשי ׳לכל חסלה וזהו 7/ח3 אור שיקבלו אור

ק  מקרב( מקךב.א(חיאני7מי כאן רש7במ א״י7 קריבו עס וחידן בי
 לוי מי כל אליז1אלי;יאשא לל מי משה ויאמר שנא' לי עצמם קיבו סן

צא לכן עם.>קר(מ סם ש^וים מחמת א״ה ,•מלויס לי והיו מקרבן ואני

ף ס ו '

סי1א5מג ע ס ד ימזחיממהה ;ראל.של<2ת  פ,:«\ניורושלמלר תי
• כיסכ: לעצמן .קהניס^יזלנן^<עמ <

י ו ®

א ז ע ג ■

 כיד רבים לשון שאו נ' ישראל ואצל *• גלשין' בני ראש את
 C נרא ופשוס *• לשץ שינוי של המעם הקוזם חש73 כתבתי

 שורפן אל להרים רכס עבולה צריכין היו נעגל שקסאו אחר שישראל לפי
 ססא אחי לשרשם א־תן שמכל^סרים ו7$ל י למשה מ משא 7מאו קשה וקי׳
 שאו אמר ולק 1 אשאלכלסרסכסונוי איכא אמר ןה ושמפני כזש

 7נשא.לשוןיתי סי׳יהלברלקאמר ?נקל ללוים ל3א בצירוף ל?ןר?ים
 t והבן לצירוף.המק-יצגים צריך קאין

 שבמשכן להכלים ־.ראש הרמת הוא.ל׳כ ג המשק יריעות
 מצאכיס על רמוזים הם• במשק ‘שסי הכלום לכל בזוהי יש״כ

 וא׳ א' כצ הממינים והם 7כסא.הכבו סכיב העימליס העלמנינזו■ קלושיס
 המשכן על המעלה צבא עת השכינה להשרות כשרצה לכך משמרתו על
 שיבאו מעלה צבא הס שרשיה׳ לעורר בשמוהן הכציס לתזכיר ^ריך הי׳

̂י^משאס כלי את ובשמ'ת/תפקזו נאמר לכך הכלי׳ על להשרות  הוא משמ
 העייון לעורר;רשם בשמות׳ הכלי׳ להזכיר שצריך קזברת? ר37ה

 פלוני לאלם. פלוני כלי זה אמר ה“רע שמשה צועצהוא״יןמלל^ש בצבא
 עצודס ולהשפיע א׳ במקו׳ לשרש' שלו והבלי ס7הא 7ליח צרך מפי'

.* ממקמים .
 מרדי ובני ואצלבניגרשון לצ?א בא אהתכ׳כל ^צל|ני ׳לף|1

 לי ונראה . י* . ועיי׳באלשיך הבאלצבא כל לתב
 וק״ק היכל גבו על ש־׳וכי א?ם מות7ג הי׳ שמשכן בזוהר ל^״י

 ובני ; בננלשוקייס והעזרפ . .כגגלהגוף6והאול הראש־ בנגל צ!י*
 * ומזכחות דסשולחן והמנורה הארון הפנימי׳ בכלים עבולתם הי׳ קהת
 והעמולי׳ הקרשים מרדי וכני ; והקלעים ה?ריפ?ח.והמכשזת רשון1ן ובני

 המיחולי כליהמחדבה נ(שאיסכליהפ?יפ(יוסס1כי נמצאבניקהת
 וכלי הליבור כצי הם החיצור' כלי* צוישק וכני מלרי ונצי j ונליוס

̂׳ב המ*:שה  נ״ם דש״י מחשבת נמחשנס עבויתו היה.עיקיי קהת בני וא
 לחשיג יקצאלס מחשבה קי לכנה; צריך אינו ולזה להערלהמקשב׳ (לא
 והוא לעמדזו לבא אזומן שהוא לצבא בא כ׳ לכך מקו׳ ובכל עת בכל

 הבא בנכגרשוןומרריכ׳ אבלצב♦ ^מחשב׳בלזהכנתג.פי׳(הלנתמק.'׳
 לדבר הכנה צריכין והמעשה הלכיר, עבוצת כי זמא סננה שסוא לצשא

. X . עצמוללצר*• הנאבהייצושיכין ל •לכן
 מחשבה הוא ולאןיבואולראיתכבלעאתהקולש בנ/קהת גכי

 שהוא רמות מכסם והוא ביקות7המחשבה.מה 7יתיו ולא והק ׳,
̂יצןצ שסרהור משו׳ ״ מסוכני׳ ו ה לבך !םממשבה ־ יום בכל אינו

 וכל מפניני״ היא יק^ה הה׳*ל גרשק בנו אח(יאש נשא נמלרש .
 שיראה כל מז״ל מאמי פ V זה ולהב♦! . k עכ^ל בה' ישוו לא חפציך

לשאר (ילוע מגיצה אלם של חכמה וס׳ מתקיימת חכמתו לחכמה ס7קו
 הוא היראה אבל הוא שחכם לכל נולע ושורשו השומעי׳׳חכמתו ס7א בני
 האל׳ כמ״ש יח׳ להצורא רק בעול׳ בריס לשוס יולע אינו ללב המסור ר37

̂ש החכמם סם עעי׳ * ללנג יראם לעיני׳וה׳ וראה  ה העל מעיני כמ
 ך מולי שהעין כמו החכמה ע״ש עיני* ונקראו סנהדרין חכמי! !סם

 ל אב לילך לדך באיזה לאלם הסקג^מליכה צן שירצה למקן' ׳7צא
אז  • ית׳ לסנורא רק מגולה אלם,ואינו כפניממ)^| בלב סוא סיי

ר מ או ^ ה ס  להעל׳ שמשהרלסהיסצריך גשאאשראשנניקדק מ
לשרש׳‘• אנשאו ונלי׳ קהת לצי

לוון  בכי גשמות לעצמות סעליון שלישם מהתגצולרא הארס להמסין ^
p כןן.שיהן׳ להת  משאין היו קהת שב<י פיק העליון. שישן4ש בהארות <׳7

 פנימי׳ בכלי׳ שהם המחשבות על רומזי׳ שהם המשק סל ק^פכימי׳
pwמחשבה מפירוד להזסר א״כהיוצריכין והכליות והל? ,המוחין 

 מונה שהי' בזה סמסייעי׳ משהואה^ן וועת6$היה. וזהו העלק מןביקנת
 שיסע הקלה קהוסזר* עושק הי׳ וכף .במדרש כע״ש שלה׳ בשמות קות׳

 זכר יטעון אועפצוני משאן ועל עכוכתו על■ איש איש הלוי״ ׳ עפקיבי
הים כלי שם או אלם שם ק ושם שם שכל לך הא וכלי כלי בכל וכן פלוני

משה



נשאעזי
 להוריד למעלה סורשן החיות פהס גשמות לעורר נדי כפירוש ויזרר מעה
 בהם מתמח^שהיו תורה בעלי היו קהת כני וסנה ז משס והארה ססע

 והיו הארח לפני משועבדין והיו כהס מכלה הארון שהיה בדולי ירא^
 לכך מ׳7מוק היראה ברם הי׳ נמצא :הדרך כלפי ואחוריה׳ לאיון פניה׳

 המשכן פנימי׳של כליה שנשאו שבזה הס3 ומהקיימ׳ החור' לחכמת זנו
 לראות ולאימא( כ׳ לכך המחשבות כלי שהם שלהם פנימי׳ כלי׳ חמיו נזה

 העין מן תעיד היוהמגוסי׳ שהכלי' תמיד שיזכרו כדי הקידש את נללע
 שלהם פנימי׳ כלי׳ לשמור זוכרין היו כך יתגלה שלא לשומרי וצריך שלהם
 שלהם מחש^ה יסגלו ולא ביראה דבקי׳ תמיד שיהיו המחהמת יb שהם

 קיופמא:ע״י לס שיהי׳ פח<מ׳ דעיקי מזה המוצא וככ׳ל חיצוני' לדברי
ה וממשכה פני׳ שום בלי חכמתו ועיפה דמח הת יראה  כשמכוין אבל וי

^ז רא^1ה היה לא• א"כ פני׳ לסוס נחכמת! ד אינם, חכמתו וממילא ^
 1זע" ’ החכח' רסתלקות כזמן בעגירם־ משל ופעמי׳־סיהי׳ מתסייעי

מס אא״כ עבירה עובר אלם אק אסז״ל  לכל והמופי ‘ שמות רוח בו נ
 ישראל לוי כלן בחי' מלל באלם י1בח ג׳ שיש הפנימי׳ כלים קישפור אדם
 ן ס מסשבות שמא בקדש-׳ לפ^ שלא ונזהר במחשבו׳ העובד הוא כהן
 נפשיות העובד וישראל ומפלי סורס נו עונד שאלם הדיבור הוא ולוי

 הם השמיר׳ והעיקר מישראל אדם בכל בסי׳־יש שלשה אלו כל במצית
 לחשוב ימל וממילא הכנה צריך אין שזה רעה ממחשבה לפנימי׳ כלים

 ובעשיוגן בדיבור כמו ודם בשר ובושת יראת בו אין יגס רעות מחשבות
 בני הוזהרו וביותר משאם כלי משמרת לשמיר ולויס נהנים הוצרכו לק

 שהאדם וכמו • לקהתי משפחות שננו את תכריחו אל כמ״ש קהת,
 כלים ישמור כך וקורותיו העולם מפגעי שלו מומדכלמרחיציניס

 יגיעם בלי לחשוב עלולים שיהם ובפרט וזרות רעות מממשיות ספנימיו'
 קודש הקודששהמחשב׳;קרא משמרת שומרי . קסת בד« משא גבי ל: לכך

 הסנניקהת והלויס i הקולש משערת נקר׳ טמחשבה b והכלי*
 ועררילאכ׳ גרשון בבני מפא׳כ t הקודש משמרת שוערי גקראים

 רנן הוזהרו ־ לא חיצוני׳ ׳b נושאים שהם יןחר ולא י ומשמרחק רק
 מפני גרשון לבני קידם סמלם קסת בר מנו לכן ״ מסמרת׳ נפעם

 הקודמת יראה ע׳י בהם הי׳ הסו^ קיום ועיקר י י היובר|תורה0
ג לתור' עיקר היא שיראה מכאן ומוכח וכנ*ל

כען מפניני♦ סמדרש ומפרש מפנינים היא יקרה הה׳יד המדרש
 ס ואפ״ מתלת נכודעדול הי׳־ סגרקן דהיינו ב^זראל- לפנים

התורה היא יקרה לכך תירס בעלג שסי׳ משום וזהו תחלה נסט קלס
 נראם ולי * קהת לפני ׳בכור שהי גרשון בני הם קהח^מפניני׳ בני ל0

 רק ן מגולה הוא שמכת׳ סכחצתי מגוליכמו שהי׳ התור׳ היא יקרה
 שהירא׳ מפניני' פי' וסוא כנ״ל יראסקוזמז׳ שתהא היינו מפניני׳ ומהי*

 בתורם העסוק אס ה:ינו חפציך וכל הכי ואמר וכנ״ל הלב בפנינל* הוא
 שאתם נזה כי בך ססקייס שלא הייט ש כ ישוו לא הנאתך בשביל גפני׳

ה * זרה ועתשיה פני׳ עס בתול עיסק ז  נ)ודמת היראה שאין הו^׳על ׳'
 פני׳(א״ק בלא בתול ותעסוק ־ ח!טור אס אסל מחקיימס ואעו צס

 ג כנ״ל מתקיימח וחכמתו• הקודמת יראה ע^י הוא בוודאי
ק את טיהר העליק בשרש׳ אות׳ לדבק הוא הלדם .אחרמייוי ולי

 מדיבור טמאי'מצזרע׳בא ג׳ ממחנה טמאי׳ בשילוח ישראל
 הסומאם לגעת מעשיות בא לנפש טמא מהירהנר בא זיבות לה״ר

 אין א״כ יראה מחיך חור׳ לימד אינו אס אשתו תשעה מ (אחיק
 tfv עבירה לידי ובא שטיס רומ בו נכנס ומימלא הסקייטת סכצגסי

הוא והחלהבו' שאשיי'' דהיינו אשתו חששה כי איש איש  דרף על של̂ו
 נהנה שהי' דהיינו מעל בו ומעלה הוא זה עבירה לצל ̂ דהייט שמו׳

 6̂ש בפני׳ מצוי עשייה או תפל׳ או חור' אכמה לבר שעפה הקודש מן
 זהסואכטומעלוס־צשמיהואשנהנס נמצא שמי׳ לשם ולא. גופו סנאוי

̂:א( או סורס ההקדש מן דהרה כממני׳ זה ג״כ ההקדש מן  מצום תסצ'
״ שג״קסקדש

 כדרך פירפ״י צבה ובטנן מפל׳ יריכך ה* בתת וב הכת אמר והנח
המארד׳ המי׳ ובאו אמר נהנ׳מסל׳זבטמוך שירך עמר׳

 הנבעלת דעל הבועל עצ לקאו רס׳יי ופ״י׳ ולנפול גטן צצמס טאל׳
ר  והית' האשה את והשקה כתיב נופל׳וב^ף יריק־ הכתוב אמר מ

 וצבת' למרי׳ המאררי׳ המי׳ בה וצאו כאש׳ מעל וסמעול אםנטמא׳
מדקין אין תמל׳זהמי׳ ילך שכקלל׳ אעפ״יי רש״י ופי׳ יריב׳ ונפ״' כסנס

נו יוסף
 הכהןיד;־ אמר לעניןמאי תמוה לכאורה ה3 אלאכסדרכניסחן

 ־.־ס2האשה«נ שאין מה יש בח״י ש״ב יוסף יד וכתב כן יהי׳ לא א® חחל׳
 מולהטעסא׳פכזשה אינה אפ״® אותהכפ״ירשיי אףשנגייגעין

 וטע׳ חברותי׳ בפני חבורתיה בוש׳ מפני צמיתה עצמי ומוסרת להודות
 עלןסוטה מיסימאררי׳ דץ מאמאנ'שיש ואינה בקנ״ה ב׳שכיפרת

 ואינו למעשה מצרפ׳ הקלה אין א״כ ראשון מטעם הוא אם ואמר
 תחל' המעשה עשה שהוא תחלה ירך א״כ המעשה על מענזשרק

 א״כ ״ז1י מחשב׳ הוי א״כ ספר׳ שהיא ל אסע' אבל תסל׳ ונהנה
 נענשי׳ המחשבי כלי וכליו' הלב ששם הבטן לכך למעש׳ מצרל הקלה

 השני דפסוק באמ׳ללי7 משלי נוסך ואנימוסין> • סחלהעלל
 רק משה בתור׳ מאמני דהיא צומי נוכל אשה ׳ גגי א״כ טעצ3 מיירי
 הכחוב אמר כך א״כ ממנורתי׳ בוש' מפני מוזית איני לכך אנס׳ יצרה
 שלמעל׳ לאיש וא׳ לכפל א' איש איש פי׳ דדש״י אישך סחת שטיח ט וא״ח

 אבל הבעל על עצמי שאוסר׳ לנעל ראשונה בח״י בתי׳ נ׳ דהיינו
ב ובחי' מולי׳ אינה הבוש׳ מפני רק בהקנ״ס כופל אינה  נם מיעלח ל
 אישך חמת שטיח כי ואת מדייק ראשון בפסוק א׳׳כ נכ״ל שלמעל׳ באה

 וז״ש אינהמודיש הבושה מפני בקכ״הרק ‘איצסכופר דיק׳אבל
ע' ולשר  מהם עושי* עמן בתוך דאת משוס צריכ׳ דהשכוע' בסוך(עמך ו
 על רק המחשב׳ על חסלה נענש׳ ׳ אינ7 משום סחל׳ נופלת וריסך לבך

כפירשי בבועל איירי כ׳ ופסוק מחל׳ נהנה וירכך המעשי

שוחת אינו שזינת* א׳ עד יש א־ז אפ״י בה אץ ועד כתיב י וחנה
עסא׳ועימלאלאתשת׳ שזינת׳ הבועל יאמר לפ״זלמהצא

 מפד היועל ע״כ אצא אומו גס שבודק סכנ׳ מיל הבועל מצא א״כ
 אמחשל גס נענש לכן זס בדין מאמין ואינו ץן7 וציה דץ ציח ואמר
אמל לכך וכליו׳ הלב שהם דייקא חחלה במיעיך אצלו המחיל לכך ובלב

שלמעלה בפסוק בבועל כמו נשנ׳ וצבת׳ חחל׳ כא\ גם כתיב צכך

 מעוררי' עזר למטה עובדי׳ שישראל הדבר הוא עבודה ^^גכוד
 עובד גדול שכהן כמו בזוהר כמ״ש למעל׳ עובדי' שמלאט'

 חמד שיתעורר עד לעילא גלול כק שיקרא מיכאל מתעורר למסה
 הוא האהל הנה מועד באהל עבודה לעבוד כפל אמר לכך Ifc עליון
 כרמ״ק בזמן רומז הוא עד עדי לשו; קבע הוא ומועד קבע ואינו עראי
̂׳ק לאחר אף מרמז ומועד עראי כאוהל שהוא  נקריאט מעוררין בהמ

״• כנ״ל השמות
 ומרמ^מפלט הגרשוצילעבודולמשא מי משפתו׳ עבודא זאת

 להעלות הוא למטה העבודה דהיינו וינסלס צמו הוא ולמטול
 הכלי' סמוס שמעלי׳ בהחעוררתהתחסוני' הכלי׳העלמני׳׳משרשס

 לאחר אבל בה״מ בזמן ממש רעבודס שהוא וגל' ונשאו «כ׳ ואמר למעל*
 יום בכל בה״מק מצפי'לעבוד׳ שהיו מעלה צבא פל יעשה מה החורבן

 ניזוני' שהין המלאכי׳ שהם יבטון מר שלום מלאט בזוהר שא׳ כמו ויום
ישךא||פ^י שאמרו לזס הכ'תקנה מהקרבנז'ואמר

כן נעשה מקביטימה ^ כל הקק והקב״ס קרמו׳ לנו שאין בה״מ כ
* 1 • הקריב׳ כאלו עליה׳ אני מעלה ק',כטת בחורת העוסק ׳ י

 וא״כ בניו אן אכרו נקרא השם העובד שכל ובניו אהרן ע״פ •
 חסים וכליו המשכן מעשה וקוראין כפורה שיעסקו טהס על ׳ ״ ’

 מסיה מבהמ״ק מגורשי' כשיסי׳ אף כאן ורמז הצרשוצי כני עכודח כל
 לעמד כרישא דהיינו ולמשא לעבוד מתחלה כתיב לכך פיהם על ־עבודת♦
 להעלו״יהמלאט׳סעלמני״ דהיינו (אס׳׳כלמשא בבה״ימקסלמקה עפולה

פ וזו בהמ״ק שאין בזאן הפסוק פי♦ כיון אבל “ שלמעלה' שבבהמ״ק  ע'
 העבודה רק למטה עבודה שאין דהיינו משאם לכל עבודת' תהי״ ׳אסק
 מעלם של מלאט' שהם הכלי׳ מעלין שלמטה שבדבור משאם לכל הוא
 הנשמות מקריבין שהם מעל* של עבודת׳ על קאי זסן עמדת׳ ולכל
 כל אס במשמרת זפקודח׳עליס׳ אמך לכך קיים כהמ״ק שאץ בזמן אף

 וע״כ לדורות הוא מ״מדח בכ״מ7 משו׳ עבודת׳ כל כסב ולא משאם
ק עבודה למטה אן א״כ קרכנו׳ של וקריאה הדיבור על מאי משאם כל י

סם



בהעלותך עץ
 למתס ישפע(להשפיע לקבל מעיה סל ז כל* >ס5 בדבור עליו סי הס

I ישראל על

ר  אהק ק דעש הנרות שבעת יאירו יגו׳ כהעליחד וגו׳ אהרן אל דב
 ע״ש מגש שלא אהרן של שנתי להגיל (סרש״י נירוחי' ׳העלה וג

 שיאירו ה̂י הציוי א״כ יאירו וג* בהעלוחן אמר זהקכ״ה להביו יש
 נמ״ש להאיר לא ולמה העלם ל וכעסי' ממילא הוא והעלאה

̂י סילוש מה ועול אאצעי גר מול פוני׳ יהיו קני׳ ששה היה להצית רש
אי' וי״ל שינה לא שאהרן  המצות על'כל שעושק הכינות שכל בכוונות ז

 סמצוה על הארה להשפיע העליונ׳ הבריכה לקמשין ככוונה עיקר סוא
סי' שי  . גלולה לקיצמשסלארה לשרשה לעלות שתוכל כסבהמצוה נד

 תקנו הברכו׳ עיקר והנה באריכד ע״ש שמברך הלכר על יומסך ימשם
 א״פ לאורייתא המוזן ברכת רק ברכה שוס צריך אין התור' למן סכמי'

 רק לשרשה המצוה עולה סי׳ ממילא המצות שעושי׳ מן^גתויהכיק
 שנסמעמו לור אחר בלוי ונפרע אלס בני לכל לתקן היקין ראו שמכמי׳
 תקנו לכך לבז המצוה בעשיח הפעולה לעשות יכולין שאינו הלבבות
 אח״כ להעלות שמכל בברכה להאיר בחחלה פעמי׳ בשני לתקן סברנו׳
 שיעלה אלם שכל בהעלזחן כלל לרך אמרה התורה ואינ המצות נעשית
מו תהו המצוה על להאיר קולי צריך המצוה  יאיח ס״ש :צהברכזח י
 סו״ל סשאנו כמו המצות על הנרות משבעת הארס ‘שיהי הנרות סבעת

 צבל הפצוס בעשק הפעולה עשה אהרן נאמת אבל זה ממעס סברנוס
 ן גלולת הארה לקבל לשרשה אזתה שהעלם

 t הפעולה; כל עשם צבל בעשיה להיינו אהרן p ויעש סל וז״שז
 צריך • הי שלא היינו שינה שלא אהרן של שבחו להגיל רשיי וז״ש

״ והנן הפעולה משה א׳ בפעם רק שנית פעם oit ול? צעשוה

ר א ^כ  המצות ענין שהוא באתגליא הוא אהרן אל לבר זש^ס יומר ו
 ע״ל בלב הוא לאמיר' המצוה של הכוונה הוא אלת ואמרת

̂י כמ״ש מיוסל הוא אליו כ׳ pל בלבו ויאמר  י ; ויקרא גסחלת רש
 נר ע״ל מצות נצוצי להעלות רוצה כשאתה הנידות את כהעלותך מ״ש

 ממון שהוא שורשהסצוהשלמעלה הוא סענורה מילאני אל מצ^הן
 7דמץל:ורי פנימיו׳ שהיא פני נקרא כך1ן שבמציה שלמסה כניציז 7כגנ

 וכת גלול אור הניצון מקבל ויזה מסה של הניצין על מעצה סל מאור
 נלצס״ם שנפלו הקלושות נציצי כל תיקון והוא לשרשו לעעצס שמכצןצעלות

b3i וז״ש ״• מעלתו לפי א׳ כל מצוה שייח שיי אלו מלריגות ארבע 
 שנאמר סלקי׳ לז׳ שנחנק׳ התורה כל מצצת א שה הניחת עס30 יאירו

 ע״לשהוכא ״ מעש'המכור׳ וזה הל ואמר : סצבסעמולי׳שבעה
ה״ג הס ומיני׳ ורגל ויל האוק לשכורה רומז מפו במפרשי׳שהאל*

 והעיקר קיאעמצעי הוא שמאלי׳(הגיף קני׳ והשמאלי׳ • ימעי׳ קני׳
ששם כ והל המזח שכלי׳ איבריי שיו אמצעי קי אל פוני' הקט׳; כל »היו

 חלק לנשמ'שהוא משועבלי' האיברי' כל שיהיו שורסהנשמ׳והחח
 (אמרוז״הג״י t י״ת הבורא לעבולעבול׳ חצה והיא ממעל אלסי
 של מנהו * מפמי' לח^י רמז אלי של סבשלרה חוליות ס״י הוא י״ס

 מעש׳ חלו הכריס שומר צליק שהוא ס״י במלריג׳ יהי׳ והגיף ממל
מנול  צליק נק• להיות צהש״י מרוצ/ שהוא רצ״ה ג״י ו' בלא מנור׳ •

 סש״י יבחן צליק ה׳ לא״י, וסב מקש׳ : ח״י שנ״ק הבריח בשמירת
 שהקלירו' ימראס קדמת שמוכר הקלר כמשל וס<א בנסמנוס הצליק בוחן

 ,ז חזקי׳ שיראו זוגהכאו, בקדרה זמנם״ שזקס א׳ קליר׳ ;לו0וי עובי'
 D# מנסה הקנ״ה p ישבר שלא חצישה בקלירס ינסה לא במלאי אבל

מק נאהב* לקבל שהוא שלימות! איראו כלי הצליק : בקניה ו
שה ס״פו  רמו שהוא יצהיר נגל בנסיזנו׳ ’ מקש׳ להיות שצרץ והב ^

 אותמע זסב גס אלם של בציפונו שהיצה״ר יאתס מצפין לזהב
 כסןפיי שסמיל מפני לעוס״ב מרמז א^,כסף עוה״ז.י שהוא ה׳ ז׳ ג׳

 ושתי״ באפיל! שבע הוא אס עוס״ז ;אבל לי גלי עד אלם בני כל אליה׳
ממל י ולשסות לאכול עול ממל אינו ^קני  גםוהברמזעלמנור'

זהל של נ׳ •׳ : ספמוס לז' המורה להשגת לעול׳ בא האור שמשס

מסף
 ל ואתיה נרות ה״ ת:לה3 בשחדת י במנורה שהי׳ הממס י ל פל מראזיי

מז ̂ ׳ זהב של ׳3 ה׳ ווהו נרות ^  שרש׳׳י נלענ״ל אלו הטבעות של ו
 אינו ‘סמש זונמלס אחיו בקרב לן ׳ יהי׳ צא ונחלה ע״פ יופעי; ב'פ \

עממק חמש' נ״ק ואילך הירלן מעבר כנען שארץ וניל הוא טס יולע
 שהאור ל האלשין יסנס ' רש׳י עכיל עממק שני של י סחי^ועוג סל1

̂י איי סל אומות ז׳ של אורות מכהס הי׳ המנול .המוצלמן  זלפ״ו • לגי
ח׳ *0i'iDD3rfרוט היי הניחת לומר(שהסבת זסכל ס׳זצממיס כרגל נ
 כנגלשניעממץ נירוט ואקוכהסבמב' •• מעברהירלן שבא̂י
 שמעמידן שבאל׳ יריטם הם י ירכה עד כ׳7 ואמר : ועוג סיפק
 •ן סרחי שעושי׳ תור״ בעלי הסי פרחה על ג חול הסזיקי שהם הגיף

ג אחל באסדת סכל שיק♦ סיא^לסיינו תול/מקשה בסי♦ [לסורק

 • נכנה כ״ וצא יבנה ל יבנה עול״חסל זהלהנהל יאמרעיל או
 העולמות להשפןעלכל קשלעלי^ן לעידר א״ כל ן צר יוה בכל כי

 סלה משורש רק משרשה למעל' לעורר יכולה הנשמ׳ סאץ ליי״ח לוע1
 לעורר\שססדצרזללבק ורוצה מחסל למסה נשמתו האלם־שורש ואס

 שהוא אף הפסל לעורר יכול טסססלונזה ששורשו ממנו בגדול עצמו
 אות' להציל הלור לתקן רוצה נלולהלוראם וגה • משרשו לסמלה
 ועיי ממנו למטה שמלריגחן האנשים פס עצמו יקשר המקרייי מרעות

 נעורמ בימי שחטא מה אן בעקבו שלש מה זסיינו בעצמו שמיניש חטא
 כשה״ וממילא • ישראל בכלל להתמדת כד לורו אנשי עם נתקשר בזה

 הקניה ומוחל תלגק ובו מקיימים הרי פלור לגזול ומחלבקיי ממקשרי׳
 בגדל לקשר האלם ן לסול׳עליה׳א״נצר יכול רע׳ שוס עמנותיה׳.ואין

 בקען לקשר צריך וג® י גלול של נשמתו משורש חסל לעורר כלי ממנו
 נר נקרא וליה t לברי'כנ״ל ווילף עיי עמו לסעלוסו כלי ממנו

 גדל5 הבס׳זיהן כל מערב שהוא לסייכו מסיי' ובו מתחיל שבו מערבי
ק ממני  להתקשר מחסיל בעצמו ששו מערבי נר הוא איכ ממנו הקפז ; ו
שר בקמץ שמתק  משורש חסל לעורר ממט מלול ממטזאחיכמסייי

 א״כבחייא׳גשמקפרעם * מזהבסיסייי ועיי' גלול סל נשמתו
 הקק בלבוש צהחלבש שצריך זה בקשר סכנ׳ שיש לו קש׳ הוא ממנו הקטן

 ובחיי • הגיל בס׳ במשל שהביא כמי •מ-ך לאביו אומו להביא מי
 ליכול אסק אל לבר נאמר לכד ן ןהגין סוב הוא נגדל שמקשר ג׳

 בחיי ל על מרמז זהוא רכל אעירה הוא אילו ואמרת קש׳ לשון הוא
 עצמך מקשי שאתה דהיינו הניחת את הכ/בהעלותך ואמר • הנ״ל

 וזה ממן נגלול עצמן לקשר מראה ממן שקטני! סנשמוט כס בכירות
 לסייס הניחת שבעת יאיח ועי״ז הןזר סט הזא סמנור׳ פני מול אל
 אפיו העליון חסל לעורר שיכלו עלמני' סמושרפי׳נזיניחס נשמות כל

 העל' סמנור׳ פט מול אל אהרן p זימש ־ ־ ז , נשמת׳ משורש למעל״ ססס
 ואחי♦ בקק 1עצמ לקשר הציווי סי* לקול׳ בפסוק הנס : נירותי׳

 «צ)סטר עס עצמן שקושר עש׳ססד ואהק • בגדל עצמו לקשר
מדל ׳ ׳ , ״ ממנו

1l״v ספל׳טחסי״הסהקפוי״ הלוד נדל הוא למטר׳ פני מול אל: 
 שהכל ממנו יןסקמני׳3~ו בינו שינוי׳ סי׳ לא א״כ עגן שנסקשר ממנו

 הוא אהרן של שבחו אהקללגיל . ויעשק וז״שרס״י קשרןעסהגדל
 עמה׳ שנתקשר סקטני׳ ונין בינו שינה שלא שבחו שהוא ■גגדל •תקשרוס
 מעשה וז: הל ואמר • הדר פני רוא השנור' ס:י מול אל והעל׳יהכל

ל הממרהמקש׳זסנעלירילעל  פרכ״ על הסהקסניישנק׳ידיל פי
 ולאןהי׳ עשת נפל פירש״י היא סקל ופולין שמפייחין הגלולי׳ סם

ישראל לכל יאחיה תחל׳ עצמו קשר לשינו,שלא איירי׳ עיי מיבורי'
 והמוסר י זמן נכל י-יאל פס פצמו וששר מישראג הפריל שלא אצא

 ג5א״ אלם יסזיק לעולם כמשחז״ל ביניני בע״טי להי׳ת חמיל צריך להאל׳
כ: בבינוני  צגדלי׳ממנווכמדת שלו סוכות במלות עצמו מקשי א״
ת ד ממני קמט׳ ע•. שלו מו  מערבי נר נ״ק טהו כנ״ל עמה' .לס שיתו כ

 סעוצי״עומלים שעליה׳ וג״ת קסתור׳ועבול׳ מימין מנור״ קני וגס
 וממפים מקשר והוא והכבול וההאו' פקכא׳ הס משמאל מ^ל׳ קני וג״

הכל*

 S סנירומרמזלעטןחסל׳ נהעלוחךאת ג יאמרע״לוה או
׳מחר׳ ׳כסא ׳שולחן ׳ממה בספל׳ יש בחי׳ לארבט׳ בזוהר לאי'

(שנלס • ערבית הפלס קייד^ מט׳ שם ומבאר ג משכן זהו
•יינו



גמי
i57 ההו^ ר3ע6 לגיהנם 7זה לג״ע סז לגפשין סספמין רחין15 תלין
 fקי רמ1המ שער אקרי7. לסרעלן סעא 7כ ומגללי׳ לסמיץ ומסי ס7פר

מ15ו פתפו צלק שערי צי פחחו גברא כהוא  למיעל רשו ליה ליח פשיסל6 מ
 זגנחא ננ^ואק לאחצרש ליה אפשינול מיל עצפא להאי יגופא הכא
 ‘העזל על לאחפצס רקיעא מההיא לצעילא רקיעא ההזא וחפי ועאל
ע (אד  ני׳ לרןס רלון מ׳ מןרח חצון עלפא לל׳סמרי לי' פמיסין מלוטס נ

 עאלץ פנין1 ושחין לצכא מטונ׳ חא1כרע ק״ש ללעאן אימן פאלן
 ללפא לפלוני כתלא הוא לא וממרין *[p/p ככסרק להו ומכסירץ
 ימולא לאשליס מאן הסיל אי א״ל כלקיאולז ק״ש פהן סאילנא פלקיאוס
 <«א ומראות חלונין לאילו! זכו יומא ככל אצו הפרשיות וממין כלקיאורז

 ננחת וחיכה מעה ני. ליקרי ובלכל מלילו ליעפי שליסהכאוליתמאן
 שמא יומא היכליתכמנץ כת♦: הר היכלא ונרהיא היצלא נמל אעיליא

 וממינא ג־יגמייזן הראפלן ואלס בההואהיכלא שלימין ויעקב נרה׳'יצחק א
 מפורר כנמס כקריאתו נמצא ע״פ וס׳ היכלא גו עייצץ סלאכין כסה

׳ ̂ רסמייוהוארח״סחעות*
 ש כק ומאיר מזהיר שהיא לומר ר^פהויזהירנק״שורפיה וז׳יעז

 הג״ל היכלות וה:פ*ה החלונות לאורות שיזכה ותפלה
 שהיא ע קי נתינת רמז ה:ס קבע חפלחך תעש אל מתפלל וכשאת: ואפר
 ק״פ שארימח תאמי שלא נפש קוכעיהס ע,את3וק גזלכמ״ש לשון

 חיבות רח״ס 0 שיש נרש כנגל כוא רסמי' אצא שלך פרנסה ותפלה:גוזלין
 שתחנקיאתל חפלה נגל ותחנוני' רמ״ח ני' אכרהס ססל מעורר ונזה

 שמהם נהיינו ואתסק'עיש פ'3 ר^י כפיש חפלה שנקרא לשונות מעשל
• האלם על שפע נא אללבא

 אהרן שמראה לפי למנורה נשיאי׳ פי נספנה למה נפלרש אי׳ לרעה
ם שלא לעתו חלש: •:נשיאי' ׳סנונת עמה  הכית כתניצת הי'

 טל-יק סאת: משלהם גלולה שלך חייך הקי״ה א״ל שכפו ולא הוא לא
 * שאמר(ממיב בסמנה המעל׳ מהו ולהכין ' עכ״ל הנרות אח (מטיב
 של אורזת להפסות ננה״ע סי׳ שסנמור״ האלשיך בשם כתבתי לכנר נראה

אי שלא כישראל היי נשיאי׳ שי״ב‘ואי ע״ש ז'אומות שי בנ חיי  ס- ינגי
 • ישמעאל נשיאו י׳יכ דקשלאןירנכרו פעולחס הי' כנשיאי' מ"כ ישמעאל

 ש״ך חיין המלרש אפר שפיר א״פ עפמין כז׳ לנכות היה הענוד׳ אכל
 הי ז<כן ־ הפיה הוא שעיקר קא17 ומסיכ מל^יק שאתה משלהה גמלה

 כנגל העבת ב* ואח׳׳כ עממין חמש: כנגל נרות סמש הטגש יותתלה
״ זה בענין שם שגתנתי מה לעיל ר זעי פממין שני

 משכויהיינו כזוהי שיכ המפל׳ 3ע1להמנור'מרמ! זה ופן כי יאמר או
 שתיקן ערני ספל על מרמזי' מנור'הס כסא שולחן מסה

 הקרכניח הוא שחריח • שלימ' שמטחו מש' והוא ע״ה אביגו יעקב
 ומישחבח ״ ישמנס על לול כנגל הס לזמר ופסוקי * ססהשו^זן

 והוכן וכ חסל שנק׳ באררה׳ והוא : כסא כנגל היא ח”י תפלח על
 מתס^ שאל מכמ׳ רך7 בשס לעיל נחכסי וככר • כסאו נססל

 צ ש ותפלת • שלן תפלתו היינו ג׳ נכחרי׳ ־ ז׳חפלות נכציוס
 • כמנחה נ׳ וכן ̂ כעונה ג"כ אמן שעוג׳ ומה • כעוג' ששומע

 המןרח ט\ שני 7 כע מערכי נר הוי ולפ״ו : ז׳ הרי אמא וכמעריב
 פיסי׳ ׳צריך הציבור עס עצמו מערב שהוא כשחרית הש״צ תפלס שמא
יעבור לא ערב קולו שאין שעי מחמיר ובזוהר ערב וקולו לעם מחצ׳

הש״צגמו.של- לשעועלקול אתן וצריכיןנול׳מפיס : לפגיהתיב׳
 ר מנ של גובהו 7כנג נרסח ת״י והתפל' המערבי לנר פוני' 'סנירות

 של ן נו • כנ״ל כננזגלמה״לתיקוני׳ הוא והחפלס ספחי׳ ק״י
 יחיל שהוא אלהו״ת בעול־ ופרסו' האיר שה;א יצחק 7כנג* והוא משכק

 והאמצעיות ג״ר הוא והתפל׳ • הטצעח גבי על שנעקל בזה ומיוחל
 קווי ז ומא ז׳ הוא והכל אמלונות וג/ בברכות כמשחז׳׳ל כאחת משובות

 .®לחחיתהמחים רכ'3 הוא מערבי קלוי שני נל 7לס* מנור'א"כ
/ סערנ״י י  וזהוינר ויאירו מתי׳׳שיחין שהם שכני על שכ״כמרמז ג
ראשול וכרכה סמתי׳ צתחיח מצפי' שמל׳ זה ^ר שמ^$ני' מערכי
 וגסאכרהם ז עול' שהםזריסח אבות כרנח שהוא מזרקי נק'נר

 משום המערבי נר קרוי אמצעי נר ולמ״ל • האזרח גק^איתן
 של ותפלות הבקשות כל ולערנ להוסין) מותר האמצעית שבברכת

א׳ לבר אפ׳י להוסיף באסור ולא נגיר משא״נ אלם של יתנ3 צורכי

נה יוסף במרבד
 זצכאור׳לטה : סניחש שכעת יאירו המגור׳ פני מול אל ואוסר

 ־ו5שלחפלחי״ הבקש׳ שכל מרמז הב׳ אלא : נימת ששה אמר לא
 המנזר׳ פני1אלןמול אמר וזהז להקימ׳ השנינ׳ גלות על יהי״כעיקר

 כוונות יהי׳ ע״ז מו״ל א״ל אותיות והוא אומצ״ל לבנון ופיח כעיש
 פגי סמנור׳ פני אומלל זהלא פני' הסתר הוא בנלוע כי הספל׳ בקשות

 שהתפל׳ הנירוס שנעת יאירו אומרו נמפל׳וז:( לייקאוע׳זיכוין
 שיהי׳ ומבשר ואמרהכ׳ : הפנינה הנידות שכעת יהי'שיאירו
• השכינה רק.לכקי׳ כתפילת* שיכוונו צליקי׳ שיהיו כן

 שכל היינו המנול פני מול אל ה* עוכל הס אהרן p(יעש ןז״^ו
 העל* ואמר ג המפל פני מול אל• רק כס שלהם התפלות

 וז׳׳ש : לשכל ‘עלי ויהי׳ נקשתו שתעש׳ כן להיות נירותי׳שעתיל
ק א של שנחו מניל  על להתפלל רק לאהרן שהיי והשכס הטוב להיינו :
 כענץ גופו לצורכי הי׳מונתו פינ׳שלא שלא וזהו : השפנה גלות

 וזה ואמר י סזנתוכלל רקהי׳ לשנות שעשיל של עעה^ז.שנק׳
אעשה  מקש׳ הוא מגלות להקיט׳ ‘מנור שעשית היינו • הממר׳ ̂,

 ענא על רעיא רגיז כל שאחז״ל פ״ל ״ להב נגילא ׳ פ חרגיס ז:ב
 שיוליך להמתה^ילצליק אנצעתילין ג ממוחי׳ נג׳לא לדון 7עני

 שהם‘מלי בני על להורות קמיצין נקוד זהב וז״ש כישר בלרך ישראל
 על תשילתו דהי' ̂ בעול' וקמון בעול׳ שנמעטין ז:ב כמו טועסי־

 כס״א שננל יעקב מירך ישראל נפילת סוא ירכי על זהו השכיל גלות
 ישראל כמסזיקי שנגע שיכ בזוהר עיי׳ש יעקב ירך בנןש כמ׳שוינע

ח שהוא פרח׳ חור'ועל לומלי עניי לפרנס יוכלו סצא  אומלל לכנון פי
ש הנה ; היא מקשה  אוהיוסהיאכמ״שמלהה* מילואי׳‘ג לס ה'י

ס' קו ח א אחרונ׳‘סהקימ הי לה׳ הי׳ א ויהי׳ היא נ״ג|מילואי׳ י  נניי
 ‘ה הרא׳ אשר כמראי מילאו׳ לג א1ה שנק' השכיג׳ לישראל

 כוונת ועיזיהי׳ « בצר' אנט עןר ע״ל בסנא עצמו ש:רא׳ משה את
i כנ*ל התפלה

n p תמפהגני •מהוא כלק בזוהר התנ(פ;נ׳ ענין * אתהלוי׳ 
 צריך הי׳ שהוסב (עולכ׳נזוהר י המנופ׳עיי׳ס עופר•

 למהק להניף צריך הי* צליניה רמי שזהב מפני : ככף ולא הרפה
 ״פ0א״כגסלויסהםמ : התפשמו׳ההסלי׳ אנל־כסף י בשורשו

 צסחק אות׳ להניף צריך אלהי׳הי׳ פ״וגימסריא זגבולרלוייגי'
 הוא פשוט שקול כמ״שהיס״׳ז ‘ • וגסשיר׳לגמרותכרמז ‘ בשורש׳

 הוא לכך ליגק פיהי׳ הקיל לצמצם צריך הוא ונעק המסלי׳ החפשפוח
 וימחקו פ:3 לזיינושיעליהשיר' טיס חנ׳ו הסנופ׳ וזהו לגיוחס רומז

פ רמו גס בשורש״: לי  להעלזק לתקן צריך שנפלו נצזצין ״ח פ
 פ״ו ונשאר 3׳S ערב שעלו רמז וזהו נצוציח ל״ב העלן מצרי׳ וביציאת

ג לשרשן סנ״ספ״וצכעלז׳ תנוס* תהו להעלותן שצריך נצוצית

ל א רכי • ה׳ באוני בכית׳ כי וגו״ תאמר העם ו א׳ אזן רנ  פי
 יאכילנו מי הבקשהח״ש המוסלסבלאיכיג הבנייול׳עלססרון

: ׳0(יבואו כבכי כמ״ש הבכי משבח ־ פכפסיק נו מצ והנה עיי״ש נשר
בההנוני׳ ליירק הי א׳׳ב כינראל שוכן י״ח כשהש׳ הקפיל׳ עיקר7 ונ׳׳ל
 בלא אש״י ככן ל י־ האב של רחמי׳ ינחרו א״כ בפניו מאביו השואל כבן
 כאכזר ירא' א״כ כנן של הכני על האי ימתין שאס פהגסן והוא בט
 תחנוני׳ בקול רק בבט מיל שאלתו להתפיל צהבן נכון אין לכך בגו על

 שיאסרו אחריי לפני חלאומיו כשמספר לבן יפה יאב נפ:י שלא אבל
 מאכיל ונשלח ש?פריל לו;על יש ל גל צער שסרא׳ןכי לבנו׳ לו יפ׳ לאב
 וזהו : מנכמסיו אארי׳ כשמכפמ'לו ננו יכמחרחמיהאבמל ובז®

ס ני הפסוק עלייק ט  פיל התחילו ולמה נחוכ׳ שוק שהוא ה׳ באזני ׳ נ
בט  האספסוף על קאי וישוכו להיינו ישראל בגי הבט וישובו כפיש נ

שככו נזה הרעו ישראל בני מאחדס״רק שנו שהס רב ערב שהם

 נח^כ׳ שוכן להיותו מעל׳ של נבול אינו ’חה הראל בני נס וינכו זוז״ש
 וז*ש כקש' ה לס׳ נעשות מאמץ שאינו כמי לפניו והסבוכי'

 תרעומסן לפרס׳ נאסט׳ פי׳רש״ימשפחו* נוכ״לסשפחוח׳ העם וישמע
 וז״ש : בקשת'‘למלאו יוכל שלא בלפתן מוחלסין שהי׳ וזהמרא׳ בגלוי

 לה היו שלא ייקא7 לפניו לאמור לפניו ותכנו ס׳ אח מאסת׳ כי יען
ינלא נבכי וזש״ה מ״ל לפנמ ןןהז בתול שוק שהוא יולעין ת:ס לבמת

להייוו



בהעאתןזגנזי
 מנ(ר*1 י •ברכתק״ש היינו ־זכסא :׳ ופמקיוזמל׳ קממה היינו
' אל וז״שזכר ע״״ש :־ חפלפי״ח היינו ל פ ת ה . ן ר ס  קול ■של א
 לכן כלמש אמיר* הוא אליו ואמרח ־ : רם קול של ינר7 שהוא רה
 לאזניו ישמיע מצמד הוא אליו רק כחפילחו קולו י־מע שלא אליו אמר

 של כרכוחי' עם הק״ש שצריך היינו ואמרהכ׳בהעלוחךאתמרות
 ולסמיץ לאצילות להעלוהן וצריך הלריא׳ נעול' והם וערכיח שיורית

 נרופשלהכריא׳ להיינוז* אמראלמולפניהמנור׳ גאילהלחפ!הלכך
 ניוס הי'המנור׳ לכך כליל והואהחפל׳ אצילוח שהוא שהרמיליהמנור*

 אמ^עי נר מול הנרות כל לכוין והעיקר החפל' ברכוה ח״י נגל ‘מ״יספחי
ז הספל׳■ כמנס תכלית שהוא ״ לספלס גאנלל לסמיך החפ;׳ עיקר והוא

 גאולה להאיר הוא לתפל' גאולה קיסתי:וח מי־זת עח3Mיאור • וז״ש
 כמ״ש ממש אצילות לבריא׳ ק״ק ונעשר-היכל לתפל' היסוד ססא

 הבריא׳ שיקבל ־ לנרות סבעח יאירו ‘כהחל אמר לכך זיל האר״י בכז־נת
 להיינושהי' סול אהחכ״ןגי׳ p ויעש ואח״כאמר אצ*לית מעול' הארה
 מעשה תה ואמר נרותיה; העלה וז״ע היריא'לאצילות להפלות מכץ

 גזול' ובהכגעה בהפל׳ בפתח כעניי להיות שצריך מוסר כ׳ סנה המניר׳
״• רוחאנכי קשת ׳אשה בתפלת' חנה כמ״ש

 הקומץ שהי׳ עני כמנחת תפלתו להיות שצריך היינו זהב מקשה וז׳׳ש.
 הוא ירכה על ואמר ־ ק:זוצי׳ שאוחיוחיו זהב והוא קרבנו עיקר

 מקשה להיות צריך י הכל ראשונות שלשה. הס עלפרסה אמרוננק לשס3
 לחברהחפל׳ יצטרך שלא • הפסק בלי גאחלוח התפלות כל שיהי׳ הוא

כה  גשלס אחת חפלה שיכי׳ אחרה מחפל אחרת וברכה זו מהפלס א׳ ני
wip1»x!r,D0 כל להיוק עיקר אבל היטב־ כשאיני הדחק ע?ו תו 
* כנ״ל חיבורי׳ לחבר t^טי שלא מכל :בשלימוס־ החקצהזחפל׳

 כזאת וחפלה ‘חיבורי נמשה ולא הכור ל<זוך זורק .מקשל«ןלעשח4ת״ו
 וז״ש עת7ה בלישום־הימח כחפלהי כל לקךסמעתא׳דשאיא״ל^מור

 ככר השלך אחה לו ואמר הקכ׳׳ה והראהו! המנור׳ במעשה משה נתקשה
 לבוזנחו להרפלל מתחיל שאלם ענן ולוא ההמרר׳1.וע-וממ^אנע?

ז זאת והב! כשלימות החפלס ונעשה אלתו מסייע י״ס3-והק1כל,הס^

 זאת בדיריהימי' ״לפי'1סצהרש״' ל/חהניזח בהנגליהך ,^ןויאכזד.
עשזי' הי׳ h(רזהמסרסי' מלב להוציא כחזחיה’ואת במנורת־

 לעף שני שסביא עיייגא״ה מנור^ונרוחיס' הי׳רהמיב1ה^^ורף -f מגז®^
 נרות שהי׳ או עשייתה בהחלח למנורה הג׳יקנועי' המךזח צס אלו

^ ע ני' פ מל :ופסעת,סללקס כ ח  דברו אלו הדעות עי׳ש הממל מי
 בכוונת ותפלה הורס לדברי צריך ר שהפס דכפלל הגזלא •נעבזלא

 והיה המנור׳ פיית הס שהנרות הלימה הוא יזה שזזים לבו שיסי* הלב
המנזר׳ ןוף פנימיזח שהזא סלג המניח׳/המקוונת פני מול־ דכקי׳אל

 זרות גמחשלוח לאלם ומבלבל היצס״ר בא מחחל׳ רק הלב במונח לבל ו
ך ךצרי  העבודה במונח זללמן ־ ’בילבולימחשבו להשליך ללחום אדם0זנ

 בכוונת מאליהן יצאז פהלכרו׳ .עאלהי ע^ר ?גול לו יש ■נאת-יכ תפלס וה
• הלב

 ־ולהדיעה מאליה עולה שלהבת שיהי* על להדליק שצריך דש״י ׳ ש׳ וז״
 מ3 'שהדיבור להורות זה:גא עצמן בפני ־ הנחת שהי׳ סניה

 בו 6וכיוצ הרע לשק מנ״ש נטלי״ לברי' ללבר ־שלא אותן ולקדש האלם
מני אבל מ  אף עבירה הרהור לאלס נא קפחאוס האדם אינו;ביל ה
 המורה הוא זה כרצונו ללבי האלם ביד הוא הלמר אבל במהכוין שלא

י מצמד• במי הוא שמיות
 הואהליבורשל ארק- אל לבר הפסוק המשך לליעסראפוגע והנח•

 כמ״פ שבלב המחשבה סול) אלמ .ואמרת *ל־ אהרן הוא העוןל
 שקולם לנו הורס הנרות אה ׳בהעלותך מיוחד אליו ילי׳ זה לני אמר ולך

̂עשה הוא מי לפני ידע' לכך ויכיין,עצמו לפו' פל שיעלה המצוי אדם ע
 כמ״ש בהתלהבות רק בידיה' אבוחיהס מנהג יפשה שלא ואת עושסמצוה

 המנורה למי מעלה שהי׳ 1רמ קזה ‘׳ מאליה עולה שלהבת סיסי׳ לש׳׳י
לנו על להעלות מצום עשית קודם שצחך ומטיב הכק שמל שעליה

 לפשות נשמח' לנו יתלהב ואו להשיג יכול שאכלו מקום עד המצוס ענין
שע״ימחשנ׳שמא מחשב׳ אוחמס ?מצוסמ״שעבקאסה׳כשמפ״ס

נזיוסף
 : השמל לו בא עי׳׳ז רצונו זעה׳ וקים מי מלך עובד שהוא מחשב

 מחמת פניו שמאיר טוב כי האור אח t לבו וייטיב כמ״ש ופטיב ליש
• אהל וסו בשמח' הוא עבולי עיקר כי המצו' שפעת

 רבי של פניו צהבו ע״ל מאירי׳ פניו שיהי' ;המנור׳ פני מול אל וז״ש
: בחולין י עיי רסב׳י של אורחין הכנסת מצות שמח׳ מחמת

 לנו רמז גדול רמז אלא נרות שבעה אמר ולא הנרות שבעת יאירו ואמר
 מדות לכל ומביא אגהמדק והוא מאוד מאוסה רנההגאוה התור׳•:
 תכלית שזהו ענוה לכלל לבא טיבוח מלוח לילי ממחלי לנא וצריך הרעות

 ומענו' ענוה לילי לבא מדריגות כמה רפב״> וכמ״ש אלס של העבודות
 וסנום עמלם גדול׳ נוה יי אמר ורינ״ל הקולש רוח על מעלות לשאר
 משמח׳ נמצא ענוה שמחה יראה ר״ת יש״ע לגלי הלבישני־ כי בישעי* ע״פ

 יותר שהוא ומס ענוה לילי מביא הוא הבורא בעבולת עצמל משמח 'שאלה
 שומת אינו לכך לו שיש ‘יתיר ענוה מפני הוא * ה׳כורא בעינלת משמח
 לאלם שמותר אמרו ורנה המיא עבודת רק בעיניו חשוב ואינו נעה״ז

 ן׳ יצה״ר של גאוה לשבור האלם וצריך שבשמינית שנאני גאוה לו ות לה
 לח״ח שמותר קטן א׳ חלק סישאר רק קצולי׳ סלקי׳ *1 ועוד גלולי* וזלקי־
 בגאותו הנשמה את יצה״ר יחשיך שלא כנ״ל ב״פשבעה להאיר צריך א״כ

 גאוס יוחר־טבעל כסיל לך ואין הולך בחושך הכשיל כמ״ש ח־יך ^הוא
שבעת יאירו אז בשמחה ס׳ כשיעבוד צאן אמר לזה מוסר בספרי ש'’זכמ

̂ל שבעס פ:גמי׳ פני אהוא  והוא גאוס במקום ענוה *כיסי׳ וז-דסניות כנ׳
 לבחחלס נרותיה העלה וגו׳ אהרן כן־ ויעש ואמל* ׳ ״ חשך במקו׳ אור
 ויעשכן הפסוק אמר ועתה ענוה כשיתרצה ממילא שיהי׳ יאירו אמר
 רבה בהכנ׳ למצו׳ תפלסאו' אן לחורי' עצמם מכיני* רבים הנה אהרן

 עליו בא ה עצלות חרלמוח מחמת השמח׳ עזב כשמתפלל זאח״כ ושמחה
 אפילו ויעש אלא אהרן כן לא הפסוק ומצוה-ואטר תפל׳ תורסאז בשעת

 פניו צהיבח שמתת הוא המנזר' פני אל*מול ג׳׳צ' בשעחיעשיח-הסצוה
משה את ה' צוה כאשר גלולה ענוה בא־לידיי להוא וכלל נרותיה העלה
 • התחברות צחאא לשץ וצוה האלם מכל •ענ-זו שסי׳ משה צמו’היינו
שאף בשמת׳ מהכנתו דהיינו פינה אסרן׳שלא של שנתו להגיד לש״י וז׳יס

• והק כלל שינוי בצי בשעת^יהז׳בשסחס

מז המנורי ענק דיצח  יוחר אבאר ועתה לפיל כתבתי כבר שלה זי
הסיז׳ שכדכונןק״ק זהננותי׳ ק״ש ענין להחורימדמח בעזה״י

 א"כ :־ שאריס קיש־של מביכח וצשנתמיל במערב ול בשחריח ג׳
 מנורס והנה מערבי נר שקיוי .י1־5אמ 'נר זהוy ערביה הזאימעאיב אמצעי

ס״ על מרמז שלה ה' מנר״ס • שבק׳ש במות ח״י כנגל טפחי׳ ח״י הי׳
 : ר״צ מנין נשאר ״ ופרחיה כפתוריה ידכהיק^ס־גביעס מנור' של כלל̂י ’

 ך״ב לכרי׳ סרטי כנגל הה מ״ב נשאר שבק׳*ש חימח הם׳רמ״ח רמ״ח
 ק״ש ברכות ז׳ מ0 נרות והז׳ ״ מ״ב פרחי״ימנין חדע׳ כפתורים י׳׳א גביעי׳
 פנ״ל ק״ש שהוא המנור׳ מעשה מנורה של טפחי׳ י״ח גי׳ וזה ׳ואמר
 בק״ש נפשו מסירת בענין כברזל קשה לסיוח צריך שאלס זהב- מקשה

 מוף שמעמילס ירכיס כמו רנוף שמעמיד טממון והזא ירכה על זהב
 • רגליו על האלם שמעמיל הממון זה אשדברגליה׳ כיקס וכשחז״ל׳אח

עה״ז לחיי ומסאוי״ נער̂י מליין שהם אף יצראל פרחי הם פראה על
 שאינן זקני' כ״ש נפש מסירת בענין כברזל קשה הוא^היו מקשה‘׳ ג״כ

 הרעה ימי יבאו שלא פל כמ׳׳ש ' נערי׳ כמו כ״כ מחאוויסלתאוומ־עה״ו
.יאמר בשסהפיסק;' בא״ח כמ״ט זהב מקשה מרמז ועול זקנה ימ^ אלו

̂ישמונה ננחת  להייט רמ׳ח גן' מדאה כמראה :לזהב וז^קקש ממות טמו
 ישלוט שלא האלם סתקלפת התחלת איברים(הוא לרמ״ח כח צוק שהקיש

 מסתלק אינו הרולולעה עדיין * הק״ש כשסוטפץ אבל מם בכל יצהיר נו’
 מק״ש תיבה ובכל איבריו רמ״ח כל על לפה חח שולה בלילה פי מנגליו

 שהוא הק״ש בכת מעליו דעה החח -מסתלק ובכוונה בנחת מיאמר
 עלי( אברכס זמעוררחסל בילו ימח ויקח פנחס גבי כמ״ש חמ״ח
 בק״ש ליזהר מס בכל מיצסיר הצלה עיקר כי נמצא רמ״ס ג״כ ני׳ שהוא

 תת תדש בזוהר זכ׳ אוח סוס יבליע ולא יחמוס ולא באותיות ללקלק
 וכל פרלס חל לגבי למסי על נלרגין פאיל סד המעי׳ עאל פרסי׳ י׳

ומסטרא דא מסטרא ומשיז’ ארחי[ חיי! פמא לפרדיסא מטאלאמצע
א7
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נשאגנזי
 ן^ומעצע׳3לכןי לצאממהנלוגז ^ניגחוכ׳כדמחילו לריינזשאין

 כתיכ׳והלר שוכן אנו אין לעליין משו׳ אוביל׳ אכיאסכמ״ש אמר וצא
 שאני סימן וזהו אוביל׳ פצעי כשאני היי:ו7 אוביל׳ ובחחנוני׳ קאסר

 בגלות היינן וז״שנפרב • לבנו׳ וא״צ בסממני י7 לכך תוכ׳3 שוכן
 הגאול' כשיהי׳ ולבוקר בכי צריכין הבקשו' שכל בכי ילין לומה ציל׳ סל

 בפיל סלוי׳שרלז שהיו כמו ברני והתפלות הבקשות כל’ויהי רנה יהיו
̂ קייס ביהמ״ק כשהי׳ התפל' בפת וכליהם

ש  ככיט נה להין׳ בזעתינו ישבנו היינו ישננו שס בבל נהרות פל וז״
שמפה׳ ובקשו׳־ הספל׳ בעת שאהדסוניי  תחנוני קול וד

 כי בפת וזהו תסנוני קנל בשמיעת רק לבכות צריכין אנחנו שאין להיינו
 השמים האזינו רש״י של ופיל בחוכיג( ושרוי קרוב שהוא צי אזנו למה

' וסק ומ״ל האזינו בל׳ אפר לשנריזלנן קרוב הי׳ שמפה

דו אני  או הרק הצה ל בפיבר גס הלא יבתל7 נמשה אך הרק וי
f יראש לילי כו׳ענוה אזמרזשירו׳פגיא לאי׳רשב״י כפזדונ׳׳ל היא  PD כו׳ 

 בריא ’ושי גלול׳סללס ענוה אמר7 לריג״ל ופליגא כו׳ רה״ק וחכיזו׳לילי
מנוה7לי מביא הקלושה וזהו מפני לפנות כמ״ש יכנעה הוא ענוה  כי ̂י
 כפרישת ונ״ל j עיי׳ הפק״! מעטיני ה7הא פרישת הוא הקלושה פיקר

 ן0C סכל עצמו שיפרש הוא פסישות לילי מביא נקיות כמינה הראשין
 אשיי גמור במותר אפילז ש7סיחק קלופה של ופרישה לבא שיכול איסור

 קלושים שיש זיויג פלרך סולין סאות יהיה שלא ממנו מסירא עצוה לו שיש
 משבת רק היתר של שהוא אפי* בתול כלל לזלוג פצא ממנו עצמו :׳7שטק

 וכנ״ל כשבת מציה סוא שזיווג וכצצא̂ן מכלל עצמן שפורשיו ויש לשכת
ה ההי  שמעת וזהו מצוה מזיווג אפי׳ וכל מכל ספי׳ רפיה במי׳׳משה ננהז

• ׳טצוה וב׳מזמוג מזיוגלשות א׳ פעמי׳ שני עצמו
 וכי במשה שהיה ״ שני מיעוס הוא אך א׳ מיעוש הוא הרק וז'יצז

 מזיווג פרושי' היו שלא ליבר בנו גס הלא עמו ׳0 ליבר זה משום
 בנו'אנלצוונתמשההי׳פיבאלמלריגהליליעמה סצוהואפ׳יהליניה׳

 ענוה למלריגח לבא שיוכל סברו והס 1־י.רותהק)?7יבאלי ומז: גלול'
מי לכך מווגמצוה פרישת בלא אף ול׳7ג  אסהי׳נביאכם הקליס להס א

 עב־יימשהסא׳׳פאלבר פן לא ברנו7לעב־חלוהא1יאחו1ה'כמראהאל
ני הס • לוח ולא^ח‘כנורא נו  צאהי׳צרינין ולבן בחלוש רק ה׳פמהם לי

 (א׳׳כ בחלום עמם ה׳ ילנר סמא רק חשש היה ללא מציה מזיווג לפרוש
 ן בהק סליבור פומפי׳ אינם יהא דסאם שישן קויס עצמם למהר יוכל
 אינו הליבור אבל המראה רק נהקין שרואה אחולע אליו במראה רק

 עמו שייבר רפ״ה משה אבל כנ׳׳ל עצמו לשהי יכול לכך בחלום אלא
מו' חושש אי׳בהי'חסיל בהקיץ ע כד סיי או פז ב  ולא במראה וז׳ש פן

 שיצאת בנשמה אלא מלבד אינו בחלום מלבר שאם יחילית ל' הוא בחילות
כסילות ולא וזהו הגוף עס אפיי בהקיץ פסו ליבל במשה אנל מהגוף

. • ' .

ך עזלח ל
 טשיחיהו לשק משה נקרא שהנשמה נת׳ כבר הגה אכסיי לך

 במסשכתס והאס שהאב מפני שחילמ̂י כתרגומו הוצאה הוא
 הכבוי(אח״בבסמלמלי* מכסא שנחצב ממקורה הנשמה מוצואס רפיסם
ביגס שערי f נו שס על משה ג׳ היא נשמה נקרא סלה חורה כל הנשמה

 רומזיי הוא אנשים צך שלס כהנמי וכבר צליק שחהי׳ אותה ומשייעם
 יהייצהגאתך שהשלומי׳הנ״ל להנשמה פציצה״סועציצה׳״ראומרי׳

 • ניצה״ס (לכוללם היצס״ר להמתיק יצרם בשני השם שיעבול
 אך יהי׳ הארץ צסק שכל להנשמי אזהרה זה ויאללון תרגום ויתורו

 הי/רק ישינת|א״י עיקר כל כי העוה׳ז בתאוות לבוק יהא שלא למותר
 אמר לכך הגוף הפרנסה בפסק סרולין יהיו סלא השם נולס לע הכנה
ח חו מ0 הצוואר גיל הוא אליל נמ״ש ויאללון תרגום והוא מותר צ׳ י  א
 זהוא כנען ואמר למותר אן העה״זהעיניו תאוות יצי׳ כך לאכול ראוי
 כאיסי כגר אחי איש י הכנעה הוא השם עבולח שעיקר הכנע׳ פגץ
 אנותת למפה רק במי' ב׳ שסם יהיינו א׳ איש א' איש למסה מהם שאף

צכאן עוצס למסס ומיכת נשרשם אותן ׳להמתיק צהעצוה יהייגו הסלעו

נויוסף
ק פדולי׳ הם למס: ל׳היינו למסה א' איש א׳ איש פי׳ הוא וכך ולכאן  י
 בהם נשיא כל : שהואאביחיו לשרשו להעלות תשלחו תיו אבו לטפה

 נהם תלוי הכל שלהם והצלחה התרוממות להיינו ישראל נשיאות שעיקר
 מגבירי׳ ובזה ליצם״ס ויכנע היצה״ד את שימסיקו ההם אנשי׳ בשני

• בברכות נשפעי׳ העולמות וכל הגיבורות על העציוני׳ סססליס

 מממר אתהאנשייהנ׳ל הואשולח הצליק הוא משה אותה ח
 חורה בלברי והוא בהתפארות הליבור שמקלש לכיינו פארן

 בלבריבטלי' שלאללבר הפס לציינו.שמקלש ה׳ פי נפל פארן והוא
 ה׳ ושם מהריאה יוצאת שהקול הסה מוצאות ה׳ על הוי* השם ומשרם
 הוא והקול אלזדונה ה' כננל הסה מוצאות והי ראשונה־ ה׳ כנגל אונות
 הוא ולב מסמוס וימחשב׳ לקנה עזקאן ששה ששם הגרון לרף הו' משך
 אנשים כלס *• ה׳ פי על מ״ש והיא אלנ״י שם כ:נל הוא !הלייור י' כנגל
 שמשם וגבורות מהחסלי' באיה ישראל בני שנשמות למה ישראל בני לאשי
 שמוחה ואלה ואמר ‘ המה ישראל בני ראשי וזהו והיצה׳׳ר היצ״ס שורש
 לליינו קזכור םמוע להיו׳קהוא להיו׳ראוי מלריגצנשמ׳טחחליראובן ה;א

 וזכרתם מס*ה הוא אחו וראיתם כמ׳׳ש מורה לברי לשמוע כצריך
 בזכי־ון בו התורה להיות יפור בן ויהי׳ עשי׳ הוא ופש<ת' ליסר הוא בפה
 שיצה״סשופטו צלייק המלריגש להיות ומשם תשכח ואל ר1ז: כמ״ש 7חמי

 ע״ל חורין בן ס:קרא היצ׳ס הוא חורי p שפט ון1לש̂מ וזהו לו וחסיילג
 יפונה בן כלב ליסלא :יחולה שעוסק מי אלא חורין [3 ^רא א<ס אין

 בקרבי חלל וצבי כמ״ש מהלב יצה״ר אח שפונה נןיפונה לב בל כלב להייגו
 הוא גליון און שקליפה ילין לן ׳03 שאיי ע״ב מסף בן יגאל יששכר למסה
 אק הקליפה מבטל ליטול מרכבה שהוא וסף וי קולש בריח יסול כנגל
 ואון בקלוש׳ חשיעי שהוא קילש יסול בנגל תשיעי קציפה שהוא גליק
בהקליפ׳ נבלעי׳ קלושיח כשהנשמות וממילא עכו״ס של חורה נקיא גציק

 לוקח וממילא מהקליפ׳ הנשמות ומוציא קולש היסול טמ־היק גליון ן א
 שמות ג' והוא יכ״ק ני׳ ו׳יק וי׳ק ונשאר בליון און מחיין יגאל האושיוח
 או׳ן גי׳ קנ״ו גי׳ ויוסף • האותיות נמחקו שבהם אמצעי קו של הקלושי׳

 וכל השבטי׳ מכל יותר חורה בפל שהוא יששכר מ־מתיקלכך שהוא גליון
 למטה אמר לגיך שלהם החור׳ נלי׳ןשהוא און ממתיק חויה בעל שהוא עי

תור׳ של המתקה שצוא ייסף ק יגאל להיות דכה חורה בעל שהוא יששכר
 ורכה שפרס הוא אפרים למטה למלריג׳ הנשנו׳ זוכה אמ'כ עס׳ים של

 למסה • נו״ן ק הושע וזהו שערים לנו״ן וזוכה חודה נסילושי בתור׳
 בנימין וזהו כימין שנחנה לחור׳ זוכה אס היינו יפוא גן פלסי נניטח

ג רפאים שנקרא הגיהגם מן פליגי הוא

ר או מ א שנא/רפאי׳ חיים אינם הארצי׳ עמי בבחובוח לאי' ע״ל י
 ואמר יקומו בל חור׳ מלברי עצמו סמרפין מי יקומו בל

 מחזיקק הס אס רפואה להו ואשכח הכי לנימא למארייהו נינןא1לא התם
̂יש ת׳׳ח  הוא אז אותו שמחזיק לח״ח ימין נעשה אס להיינו יטץ לבן גו

 געשה אם סולי בן גליאל זבולון למעה * מגיהלם שיפלע רפיא p סלתי
 טסהרוהי השכינ׳מגלה אז שלו איבריו נרע״ח שם שישרה לשרנ' זבול גיח

 יוסף למסה :החור׳ של סולותי׳ לו שמגלח פולי בן נליאל כזהוזהו לאיש
 פדה ל׳ הוא אפרי׳ ני יוסף למסה אמי לא אפרי׳ וגבי ענפה צמתה
 אכל אפרי׳ למסה יוסף ממסה להמשיך צריך M לכך חורה נחי׳ ורנה

 בסול שהוא יוסף ממסה זכרון להמשיך צריך לכך מנשההואל׳יכמה
 המשגת אגלה כמשחז״ל המשכה לי הוא וגלי פולי גן גבי זנרק זהוא לבורא

 מרכבם סיהי׳ סופי מנפה^ק למטה יוסף מ«טצ הנהבה והוא הלב
ש במו השם לעבולח  בן עמואל לן למטה * ליובב ותפל מרכב יהוא רפ

 ע״ל שהוא .ישראל שבטי נאחל עמו ילין לן בפסוק באיתי וככר גמלי
 הי׳ וא״כ לתובע מביסו שנתן להיינו ;משסס צלקס עסה הע״ה שלול

 ׳אל ללן'עמי כאן וז״ש מחלוקת כלי באמלות והנתבע ההונע עגיסס
גע^ P מהו להתוכע מניפו שנתן אל חסל גניהם שיסי' לפמו שק היינו

i לשניהם פפל גמילות שסי׳

ם ע ט  מוריל החוטא לאדם בזוהר לאי׳ ע״פ נ״ל מיולי׳ שנקראו ו
 סל הדבור ובשעת מרגלומיו ותשכב כ' פ״ז רגליו על הגשמה

 הנסעי לירת ועיקר הנשע' הודל ששם האבר עם תמעס עושה אלם
ג לבני משה אמר לפך הרגלי׳ על הגשמ׳ הורמו מרגלי׳ באנל בל הוא

(לבני



לן? שלחגנזי
 שסורימ v. צ6סר1המ לפ מ6 (6(יןי »<גל ל עש<לומחי נס ן3ו6ר .ולמי

̂עס5כ כר7 ((מ5 שיכ15ן >סר5 לכלב ״• פלג גנשמה  ^פר לכגי >פר
ו ל^גן ס7^נרי שלא לנכי עס להוא ממלה משם בינה

ח של מי ע״ל למן הוא חזר הארן אח לחור משה אוסס וי ע הגי  ונ
צ^ר עם רוצה אינו שרגשמ׳ נערה  הצריך לזמן מזמן רק יי

א הארציוח מן. לשמש שצריך מה הארץ חור וז״א יומר ולא הניף למיוח  מ
 אלא כו שאין לי הנגלנהחי ארץ כמ״ש כננב זה עלז ויאמר כגזף מחוה

 אומרו לזה .• עצי׳ לה יש חפשה ככה ואס עוה״ז מסאלת הוא חור׳וננב
 ויצה״׳רנקרא מה7pצ היצה״ר גס לפצוח שיכול ההר אש ועליחם עלו

ר7הרכשחז׳ללצ כ: ה א ר  ומצאתאקלךס פמ^שגיי.אכךהם^1 . <נ
 לפס סיהי*׳ היימ7 היא מה הארץ את וראיחס • לכנוח בשני לפניך נאמן

 היושב העם ואח מא מה וזהו מה ואנסנו כע״ש כלום ללא ארציות חאווח
 אעיפ מזם הירא לא לס הא מל גבר ומה שיושב היצה׳״ר ממ!ה הוא עליה

 מ1,ו רפוי לעשוחו כאלס נח יש אס״ה כהר חזנן שהוא בעיניך ומה7ש
 מלממס ס7.שמחחילהא המעוררת;-, מעט כח3 קזרפה אעפ״כ כסזק

 א״ם רב ר״ת מלמס׳א״ם הוא מפס אה מלמע^ומו ארנה אותה שין7מק
 הוא כטובה כה יוש: אשר .הארץ ומה מלמעל' רב חו1׳א שין7למפרע'מע

הרע׳.״ שתברך לנשמה שמוהירין רעה אם  הטוני על סמכדך כשם על,
 וזהו סוני׳7הק מוכותכע׳׳ש הס רעוח שכל צהאעק האמול עיקר שהוא
 מעין הרעה ועל .הרעם מעין הסוב' על שאמרמכלפק המצא פוונת

 ‘4הרנ _פל מברכין כך ‘הטוב על שמנרכין כשה אומר 7ןעו הטוב/
 בלא לרע' על מכרכץ7 מסיפא לש עהוא ךאפזל בבא מיוסר לצכאורי

ל  מכרכין,^הךע׳7לון טעסהג;ןלסיפא דקאסוא7ונרא׳ : עו
 1אי.צט׳־ב׳.ה(א7עלןו,ן הבאין הרעוח בכל , ם7הא יאמין א״יכ פוג׳ מעון

כ שיבאאחרי׳ תוכעה׳  עע^.הטלמ^ הרעוח-הס לצ נמצא אונעה״ז
 הם אי7(7 הרע' על טכרכין כך הטול על שמברכין כשה הנכון לכך

לטומע*,־ מעין
ה מ  הנשע^ הוא משב 15אשריסו קטני עיר שנקרא לגופי* 6ל הערים ו

 עמ שהוא כזונו7 -חוע׳ מאין פרלי סכמחניס . הגיפי׳ סוא בהל
פ ל7להשח כגנה צו שאין א אם :סרנס׳ על ו7נ ו ה ,  עשיי.ואעין ^

 תן.ר/<זאסל<ה(אעט7לע;1 חייב אלה .כל רפ׳׳ל. י״ל בלע ומאכמ״ש
 אל«פור.כן ורבי פנייה מחייב הלל 7ע" עשיר ובין

ו ^^״ע f ע מא היא השמל הגף הוא ועסהאלן פ ו ג ב ן י ב ץ מ
 מיצ7.׳ע״ל ,־ ג עץ בס הי;ש ̂ יסודי* כעל שהוא היינו היא רזה אם

 נמרלמיחר* י.חשול7לזמ.עב ל7להויבשכוני*, בריוני' בגמראיהני
 שיגין מי אין עכלו צ א: ̂ ימ1ע א-לין מי לן הך מכפיל 7ע אמח

: בהש ומזין על*מ . ל

ב ראשוני/הי: .•א״ו;קנני״ -, :;.ה1ה?י1ור^׳ ס״א של כס 1: ״. - ,.r
̂׳עלכא,ראשוני לס״א סם ענפים ע|51לא*כך *ר67נה&? ל15ש'נ ש^ )  ג

׳.• i:־ ■ , .ע{,ספדגצי
לו ע ד ן;^ו:!סמיל5א5 ו/תורלאת ד ס פגא ל

 ויתורו .ומאקל(יעלו גחכמ׳ b71p חטא ביראה אחצימלריג׳ ,
 ארציות כרי7בעיניסס' אה̂י , מותר לי וימיק הירא׳ עציי$ס שהמשיכו

 הפניןשככ} חממ לבא רחוב 7ציןע העולה״יממלכר אחאוח שנמשכו למומר
 עצלושזמלבר סאלם גל5משליך היצה״ר אז לעמי עבולו׳מתחל׳כשמחחיל

 ̂.בל♦ צוננים הם כהלכריס צ*ן ממלנר וזהו התלהלוח בלי מסלוח לבד
 אן ^5רתו על וזהו יליבורים ומשרחב כשגא אבל החלהכות חימום
נהתצהטס בסימוס שיעמל חמת לבא לו מסייע הקב״ה

ף ס ו ^

ה ,<יו(^ו ארץ: מנד? על ויבא ן י,כוןש־ל.5^גמח3ג3בנגבע״לני
 ע״לשאמז״ל ז חי.חן.6ושם .;• חלמול שמחחברלמאד

 ששי ׳ החור'־* מביקוס שלכם אחמ והוא מן אוכלי4 אלא‘מור נחנה לא
 חלמ״י ד ; • מלצי׳ ששיי כמ^ש מסכמות • ששי' משציוח סלרי׳ ששה

ץ ענק .•לעשוח •שלס׳ במול' שמילילץ.} יליליענק■ • מלמול‘גי  ע
 בהשבע׳ שגכחבשנחמנר מאמור:'. :וסנרזן . י לגרגרותיך ענקי*

ל ספלי׳ מר כמשס̂ז מ • שבע׳ עמולי׳ חצב׳ זבמיש ״ ספד׳ ג׳ סוא ג

ה1  כל לאש׳ מהי׳ ולז הקשועא׳^במוציאשץ^סלין המפרשי׳; - זנ
 ש״י קמציאו רז׳ ןר7ס כל ל ?יבואו סנ<ון ק7ף לפי א״כ ימיו

עיל׳. ̂ויה,יו,שמ̂.  לזההו׳ ;מרא׳ ד יחוומגורש?״:: ולא ן(ארץישראל}
 מסשליברו רקזה׳לבל אההי' כי ממימז ׳ אל או 3?כל יהי&ימ כיונח
 לסיף רקמסשלברו : לעול׳ א״י לנחול מחץ הלין א״י על ש״ר

 לאין יבוא שלא לסי גר?. זה מעל! כלפי ממנובגיפו^ הוא גיסזק
ז ישראל

 ביטחעיניה׳מלאוס לאילעוולאזיגינו שלחלךההזל. ננזחיישד■
 ל5ה שילעו ^כלי בצרעת לקש׳ באחי׳ מד׳ שלבד׳ לסי

 ילעוילא לא נאמר . pל ללשול .רצן לא ואעפ^כ הרע לשון של עונשו
 עיי״ש זכו׳ לבי ;עסקי על שלקח׳ •לפי ב' כאן והנסךש״י . : ע׳׳כ יכינו
 ילסו לא מפסוק ;ללמול בא מה המלרש גם * לשוךהרעז׳ על כ׳ ולא
•,וס׳ .נסעכי למה הפירש״ו מסמוכות מוכח הא יכינו ולא  גס׳הכפל ׳ :
ראי׳ אק ;׳ ^:נרלכאיר׳ ׳!נרא* ̂ ולא׳יכונוקשה; ילעו לא לשוו

 ישר.אל נלכל רבן על׳מש׳;•,רבינושהוא שע^י׳-לכר׳ לקרגצי׳-^ צומרי׳’
ש5השג? ר/ל מהרהור באילו אחר;:רט^ המהרהר■ ואפי׳ ז כ ;  החןלק '

 זס לומה ארן<האיך9ססהוציאן^לבי'ע^ • ל^:מןגל^5.^ • רבו* על
i ^״<קן:אמח 4.. לזה f קגב^מ<פת;טד!<אהר^:עש׳
 מש׳ על ליכד שוס ̂ לא.לביד שהם לבאמח • מש׳ על כ' ולא
 הם אמרו הנבואי מחמת ממני עצמו .את פירש שמשי כשאמר/ציפור׳• רק

 לאו צפול גדן.אז רל3עןס.הל5רק<׳ממש פרשנו, ^/ו׳צא .ימ{7 גה.לנו
 ר3לקע.עענהז ׳ן::קראז. מש/מ^ונן ^^^^^מחו|לכך,?לש

̂ שפרשממל ׳'ומש?.לא^עע׳בהוגן0או • ישאינוהגוץ *

נוג® ר37ה אהי׳ היינז7מן׳ן י;וול ולא בעש׳ מ^י׳^וא^ץ -,וחלבי וז׳יש^
 ואפ״ם ג .זמי ןזאשמ^קנופו •, יא^לציפור! בעצמר במשי ׳

שלביו מחיד;-מ לכי ון3כ? ה,ןצהד37 אוי״עסקי  אהד^מרי׳יח/׳׳ו ^־ולא
^ מש׳וכיהאיך., על <פין־ז-ן ^ץולי׳1^ -ר^תל לאצו׳ימגח״;ע(תש'

׳^לעה,.לא ׳ ׳ .......................
;געגשו

̂םiSוהמ‘"*כנל  מלכדם היו לא לאס ^^לעחס3rfוגרו6 היי ^
 הוכרח ולק עונש זה על אין ׳nj7b רקממשמעוח בפי׳ משה על
ל3̂;לכ ;!זכרו טפי^ .משה ;;שעל עחץ7ן; מי מ ד ^ ! ^ ז <םי»» . מי

̂נ5 ואףשמשממוח ״• האר/'5א  דברמאוך נבין האריין על לירו *י
פלס אמר גס י ץ האר אטיעצוונה 'שהוא במשה הלנר שנוגע לנר
 בפירוש אמלו כשלא עונש כזה אין ללילהי ׳ ״״ חחח ואל חירא אל רש

ם למריה ,.־1י חור׳,מרגל0םמכה־ לכך משה על ,לבה ס מ מד  העונש הי* נ
\ מ״ל. רקממשמעיח׳הלסון

ש  א״כ מהדבס מסק רק ממש ; jW»0(עסקי.,לרפ יש״^על ח״
̂י* ק, 4{נזזל^ן41.ל? ^ ס ל מז ע  דש1 *. .הרענפנש ^^ו

ס1ן:«כען.להיעו^£^יא,^וו^5הס״לל  מסוס ה.נפי^ומהמעם1?7לא: מןי
 :י׳0באןןתלא1אק,ל)מדעוגט עבי לבד ?ר,מחוך7 ’מבק הוא ימנו ולא

ג • /:סברחס' אי ק ^ מ מ  ושפיר^עודהמלרש ממרים להוללמאו הוי •;
 במב זש״ה מרים. ;הילקמזוחלבר שמביא ילמלינו מחורן,^ ובזה מ״ל

 סוחר צכאור׳ ע״כ משכיל שפסיו מ״כוחושן ^פשע לא"יחל̂ל ריס37
 זבסיפ' ז מיעוט מל וצא רובהלבדס על הזהיר לברישא זרי^א הסיפא

• ילבר לא ממס שאפי* מושךספחיו} אמך  על הכחולמרמז ,.:אלא :
 מיעוע ממשמעות • ,לברים7שנבץ,עו רק מעט שאמרה מריס לברי

 שיחשוך אלא .ממשמעות רק בפי׳ אינם שאפי׳ פשע יחלל לא לברים
• משלל והוא לברים מיעוט אפי׳ ילכר יצא ניחיו

או



שלח גמי
 מתמורת רק צליקיס ככל^מקזם נ:יס6 הנס אנפיפ לך סלח יאכזר או

 (כלמה נציציהקלושותלמפאהעגל שרהמלכרש^ע
 כשמקר* א״ה ול ״ פארן במלנר העגל במשא ונפל תזר ממצרי׳ שהוציאו

ר׳ לעשות והולך כשחהב מיל לעשות ינכשל לצליק  נפחלנןת מיל עיי
 הליכה מקיש רש״י פ׳ ויבאו וילט וו״ש עבירה׳ עשה ואח״ן ממנו הנסת׳
 כשהתחילו רק אנשים נהו כ׳ ובאמת הלי;׳ אף בעבירה ביאה מה לביאה
 ווהווילכו מהם הנשמות מי;נסח'.קו משה מפני פניהם וסזרו ללכת

־ שעשו מה עשו צלך מהם הלכו להנשמוח
ה הנ  תתלה ירל הצליק שיוסף ע״ל ס׳' מרגלים שילוח לכחנת י׳׳ל ו

 לבא אח״כ שיוכל ־ שם להשדותסקלוש׳ מקום לעשות למצרי׳
 אנט הקב״ה שסבסיחו כמו עליהס לשרות השנינה וכ״י ובניו יעקב שם

 משחלה ויניו יעקב לאו * ממצדס הקלושות נצוצי להוציא מצרימה ארל
 חית עליך חרבה פן אגרשנו טעע מעע כמ״ש ס״ר 7ע ורבו פת ואח״כ
 הלבד סי׳ כן אחת נגעס שבאי או r- אס הקליטח יחנלרו שלא השלה

 שנסעו ימים בשלשה לא״י מיל ליסע שהי׳נלעחס כין ישראל שאמרו כאן
 מכל מתחלה לשלוח מונתס היו א״כ בלברי׳ רש״י כנו״ש לקלש מחורב

 כמ״ש ישראל כל ילואו ואח״כ עממין ן׳ מטומאת הארץ לקזש א׳ שלט
 הקלושות הנצלציח להוציא יכולין א״י ת זכ בכח ומשם אגרשנו מעט מעט
 בלא וגא״י נצוציח להוציא לשעבול הוצרכו במצרים ט במלבר שנפ!ו

 - ר׳כינצוצית <יבמצריםהוציאו שעלולמכלזלהוציאהרפ״חנצוצי׳
 עלו נצוציח 3ר בהה שהי׳ המצרים להייט אשם עלה רב ערב גס ח׳׳ס

 של פי׳ ו״ל האר׳י כמ״ש - רע״ם משה העלה נצוציח פ״ו ועול !נהגיירו
 כשנפלו (אח׳כ בעצמו משה העצה זהו פ״י גי׳ האצהיז אל עלה ומשה
 גצוצק הרפ״ח כל א״י זכות בכת לוח 1לה׳ צדטס חוזרים היו בעגל

ג שנמלבר
 ואת ביעקב ל וגם תחלה ירל שיוסף כמו לפנינו אנשים נשלחה וז״ש

 הוא חלמזל בית לו לתקן המלרש כשם פרש״י לפגי; שלח יסולה
 לכו וז״ש(יחפר״ו *» כנ״ל מעט מעט המקום ויקלש יתקן שיסולא הענין

 את וז״ש • בזכות^א׳י אפ׳ה 7שעב; שאק ואף באמצע רס״ח אותיות
 לבר וישיכו-אוסנו ואה^כ מעט סם יתחילו הארץ זכות ה ע היינו הארץ

 לכך נצוצית לרךזהעלוח ו5ל שיהי׳ להיינו בה נעלה אשר הליך את
 בזוהר כעש סי* סוגתסמרגלי ובאמת הלבר לעיט ויטב משה אמר
 לעס לור מבתי׳ שהי׳ מפגי נשיאים ׳ יהי צא לא״י כשילואו יולפין שהי׳

 i בעללר להתעכב רצו זה ומסר א*י מבתי׳ למעל* פהס
ש  שאמרו מסעםהמלרשנצכל •וגם במלרשונלכלמשהבילס זי

 ישראל וכשיבואו בה וטמנו בקרקע המסמונוח כל חפרו שאמורים
מקו׳ תיראו מרגלי׳ שישלחו אמרו צרך המטמונוח של המקועות ילעו לא

«החפירות •
 וחסר' כמ״ש בושה ל' ויחפרו הי* וכוונתם הארץ אח לנו ויחפרו וז״ש

 J מגלולתם ומרילן לא״י כשיבואו משה צהש שהי׳ והיינו הלבנה
 איני אני ללעחך שלח למשה אמר לב תעלומות כל יולע הקב״ה אבל

 במצרים כמו המקוס לקלש ראשונה הנחי׳. י'1ס2 הבחי׳ לךשכל מצוה
 תחלה צקלש צריכין והי' העוטאה שרה למצריש לשם לזו זו לומה איט

 אומות ז׳ שהיי פ“אע ׳ קולש אלמת הי׳ מרגלים חטא ולאסא״יקולם
הסומא׳ מיל נסתלקה לתוכה ישראל שיכנסו שעה מניע שהי׳ טון לתוכה

: לפניכם אשר קאהיגוו כאשר אחכס הארץ תקיא ולא זפלכמ״ש מכל
 • כילוע הבתים נגעי ע״י מוליעס הי׳ הקב״ה אוצרות משום השני ובחי׳

 לא רקעהסהקב״ה בסל ממילא זה להם בושה שסי׳ משום בג׳ וסעס
 מלכים ל״א במלסמח ולא תראה עתה קהקב״ה משים א״ה כסב ו3 מיתה
 שינא,בהסתלקו או צמות משה יצטרך לאיי מיל כשיבואו,ישראל וא״כ
 יצטרכו א״י על ילברו ואם שישלת משה ביל הברירם הקב״ה נתן לכך

 ארבעי׳שנה ישראל עם משה.התור* ילעל וממילא במלבר לעכב ישראל
̂ש *• באברס* לך לך כמ״ש ולטובתך להנאתך היינו לך שלת וז

. . . ̂ י ז ' .
 על מתגבר שהיצה״ר הוא הענין - בגליהס כנפי על ציצית להם רעשו

 כרשע כצדק כוחו בכל אותו ומפתה עת ובכל יום בכל סאלם . .
 גלול יצרו מתבירו הגמל וכל בגמלי׳ ילו שפשע עול ולא אחז״ל והלא

 בשאר או בנשים צדקומססכל כשהוא אפילו לאלם יקרה ואס הימנו
 רק עיירה ענין במחשבתו ומשליך בפיחומ היצה״ר מתגבר מיל עבירות
עבירה ספסל מחשבות וחושב עביל מהסתכלות עיניו מסיר לצליק

נטיוסף
כז ושתק רק סר״ע כמו ונפסלי׳ הסהווים כל כי וסופו  נקיא לפיכי יי

 נקיא הרשע אנל והפסדו הלבד תכלית על במסשבתו שהולך הולך הצליק
 סגולה הוא תכלת ובו בציצית הסתכלות וענין עימלשעומלבסאווסו:

 • רפחכלות בחחלח לאלם שבאה רעה המחשבה להפריל נפלאה
ם מציץ כפרש״י רסתכלוח להיינו ציצית להס וזהוועשז ר חי ' ן  מ

 שבאה רעס למחשבה א1שה היגילה ראש לסיינו לגליהס כנפי על וזהו
 שיסולק בסות לין יהי* ציצית על ובהסתכלות עבירה של בגילה גתחלח

• טינה ומתלבקיסחדב׳ רעה המחשב׳
 להייכוישצריך צאצהי* לכס להיות וגו׳ הוצאחי אשר ה׳אלהיכ* אני

 שיקרא לבתי׳ שיבא על לטלריג׳ ממלריגה חעיל לעלות סאלס
 לאלהים לכם וזהו :ה׳ בשם לקרא צליקיס עחילין כמשאחז״ל ל׳ כשם

 כמ״ש אלהיכס ה׳ אני שני פעם נאמר לכו אלהוח בשה תקראו שאתם
 והייתי ת׳*ל ממני תראו לא יכול בלע עמכה אטייל בחיקוחי לס* רש״י
 ה׳אלהיכ׳ אני זהר ה אלהות ימלריגת שתהיי אע״פ כל>ן אף לאלהיי לכס

: ממני שתראו
) ע״ש לך שלח לפי שייך לספר בסיף ועיק (

קדח
 ם!ונ»76ע{ה מימיס החורז מה סימםו»חפלנ תיח ויקח

׳0 נמ״ש .'‘וגזו נמוכה שרוי הי׳ הלידה 07pc השפל לעוה׳׳ו
 רלס החור' כל ושוכח פיו על טרו ס המלל)ך ופפמל? 07p כירחי יחמי

 קרח ונעשה ממאה מכל שננןרח משור חרש נקרא בחמלה לעוס״! זמשנא
 צוהר לשו! שרוא יצהר כן א׳ הדרך נרנים שט לפניו ויש מכאן וקרח טבאן
רו ולילד שלה נשנל להאיר נשמחמיל לנשמה הארס 'והוא  ואת״ב הישר נז

 כי ויחי נפי כפרש״י אסיפה לשון שהוא ע!«ים ׳קהח לו פסא ק״ס נן
 שנחפזרנ שלה משורש הקזושוח נצוצי לאמףכל לעזיו הנשמ׳ כיאח חנליח

 אליהנחורהונמצוחשהוא וצהוציא משמ׳לאמן) הקליפוחוצריכז •נין
 הנשמה ולניקוח מינור צ' לוי נן ואח״נ הקדמוני' וכטיש ונס ה'כ עיקר

 הוא ד״ת או נוישי נפרש׳י דחן שנקרא דינים הוא ואנירס ודמן • לקניה
ס נמחקו נינה פערי נ׳ החור'  עיש נקרא אנרסס אנירס שנקרא מסדי

 י' מה׳ נעשה או נמסלי׳ לניורוח וכשנכללו ריס א״נ שנקרא מסדי® •ס׳
 כול® שעשו א״נ אליי היינו אליאג נני שניהם ונקרא אנירם נקרא1

 שהנשמוח אי׳ הנס :לו נעשו שפלאית כמדרש כ׳ פלח נן יאק :מפדים
 שנאמר נדול השכר לקנל כח ללה שיח! לקניה מספלל׳' שמ«ע צדיקים

 שהנשמה נח לשון ואון יוד! צרפליא עטכס עשה אשר ס׳ שם אח !הצלמם
 מפלי»1אומשחכח1 פלח ״הונן הפלא להשכרנדול טקנלחכשנמל

ט ווה! ן’נ ראיו ואמר הצדיק הנשטיח  הם משס לפני !יקומו • ראונן נ
 5 הנשמס על להמליץ העומדי׳ הם משה הנקרא הנשמה של הוכיוח

 האיכרים הם נ״ר מיי חח נפש עס א׳נחם רטיח הם ומאחים וחטפים
 הווהר כמיש עדה נשיאי • הצדיק של סיני' נטעשיס קלישי׳ פולס מנפשו

 סם מועד קריאי :נחוכינו אחה אלהיט נשיא לנשמה שאומרי׳ שרה נמיי
 עם מועד מועד קריאי ״הו צדיק לכל מקים פני מ״ע שטכריוק הצדיקי׳

 שאחו״צ ע״ד נם ־ שטן ואנדלס בע״ש שס אנשי • עדין ני׳ אוחיוח ד׳
 ע*כ נשסה׳שנאע׳יקראוה׳צדקינו״הואנשיסשם יקראו מהצדיקים

•• הצדיקים נשמח סל הימר הדרן
קהלן  ומכאן מבאן קרח יצהיר נקיא קרמ היא אהרן ופל מסה על וי

ה'נ1 עוהיו  מאספים שהם היצהיר מוס1וכ המייליח והס עו
 הנשטם כח סא ואהרן • לעיל כמיש משם שנקרא סנשע׳ על להחננר
ח ד ענ  והם לקסחם מדאי יוסר הרנה סיש״י רנלכם טאטח * המרא נ

 ונסינופי׳ ומע׳ס כמורה וטחנניח סולנח שהיא מה לנשמה המסיחס
ה' עידאני ה' ונחוכס קדושים כולם העדה כל ני ישראל משאר יוחר
 pD צמהצכסלהס סומאוסס׳ומדועחסנשאועלקהלה' כסוי פו«

 הקליפות היכלות נמס' למיס כמ״ש העם משאר ייסר הנורא נענודס
 עוסיו למענינו לנשלומפחי® חורה הטסיסיסלעוסקי קליפות סס סיס
 עולמות כ׳ לאלם ימאנד הר״ע יציר סר״ס יצהיר נן קרס נקרא וסם

 הי® תוכים מליצים סל פיני! שטקהה קהת כן וטנא! מכאן קרס ונעמה
ר1#נמזר נמיש אמתי!  סאצפיו נ' הנה צוי נן :הרעים מעשיו «ני

ד“ל גי־י מ



קרח גנד
 ח7לנמו שמיוחליס /לס5נ |יכרים5 ל׳ה שיש ה^יפר שיריח 1י עמר גני

 האיכרים כמעשר נופל זהיצה״ל איכרי׳ רמ״ח מן מעשר והס סכורא
 האל על לחזח נכלי שמלא ולחן מעשר שנוטל לוי ק וזהו ע״ש לעכולחו
 לרך שזה אליאב כני :לב אכיר הוא(עשה לאכירס * ולהפילו להסיחו

 על המרחם כאב עליו שמרחה ושענית לבטלו:מסיגופי׳ יצה׳׳ר פיסוי
 ל̂י מסכת גרמה שמקשטח ד־הר3 כמ״ש אותו ומפחה הבן

 להראן' המקרכח ימין מצל נחש נקרא היצה״ר כר״ח וכ' • ומקטרג עולה
 בני ן!הו מימין הנמשכים עה״ז מטוכש ושחה אכול וכסח השקט שליס לו

 וזהו בקטרוגו אוחו מפיל ואח״כ כאב י כפית ונעשה ימין הוא אל אליאב
 ג כמשאחז״ל יוס כל3 להפילו רוצה שלוא ככוחו אוחו שמפיל סלת ק ואון
f ןוהו מעשיהם לראות כפניות הכל שעושה היינו ראוק כני h נ״ן

̂לן כל פל גכר אשר היצה״ר הוא ר״ן ואנשים משה לפני ‘ויקומו  רמ׳
 אין הנשמה על רק עליה׳ גכר כ“ג והרוח הנפש וגה איכרים

 גס מועד קרואי • עלה בפני עצמו משנשת א סו עלה נשיאי :שליטי לו
 מזמן מועל קרואי רק לוח כתמי פוסק אינו ג״כ כיוס שיהפאר שעושה מס

 : למוטכ מחזיר שכה המאור הי׳ כאורה מתמיל היה אס וכאמח • לזמן
 שעושין מה שם אנשי ;הגכוריס כמה פסוק על כזוהר כמ״ש סס אנשי
 הנשמה פניו על ויפול משה וישמע t לשם להם להיוח צלקות או מצות

 היצה״ר הס עלשו כל ואל קרח אל וילכר יצה׳יר כנגד וררח •ל מת
 גם יוס שנקרא כעה״כ הוא כוקר לן אשר את ̂ה ויולע נוקר וחיילותיו

 אף לסיינו לו אשר את אח ה׳ ויולע אלם של פנקס שמכקרי׳ הוא ביקר
 כ״א בא אינו העוה״כ ה אפ לעוה״ב חלק להם ויש ׳ קלושי ישראל שכל

 ̂ בעה״ב אוחו מייסרין כעוה״ז עצמו מייסר אינו ואם כייסורין
 רק כמיש לו אסר אח סוכות אנשי בהס ויולע כמ״ש הכאה ל׳ הוא ויולע
 וזהו עונותיכ' עליכם אפקול ע"כ האלמה משפחות מכל ילעתי אתכם
 כעס״ז עצמו שמקלש מי אגל להיינו אליו והקריב הקלוש את1 לו אשר

 שנחר ישראל כלל הם כו יכחר אשר ואת * יסורין בלי אליו והקריב
 והקריב אכל יסורין וע״י כע״כ ל׳עחיל אליו יקריכ העמי' מכל בהם
כעוה״ן עצמו כשמחקלש יסורין כלי להם הקריב שכוולאי משמע אליו

׳ ^:נ׳ל

 שהי עפרם מממח כפניו* מעשיה' שהיו ור״ןל/יש ועדתו קיח של ווזעדן
 קרוכין שהיו ואכיר' ולחן פיעה של אוצרות על ממונה קרת

 על חנם ושנאת הקנאה כלכס ונבר הכנעה בלי לבס גכה לכך למלכית
 הס הלויס ושורש משה ע-י ותורה א:רן וכהונת משה בנבואת צכפרו

 ע״י חנופה צריכין הי' ולכך נחסלי' ממוחקי׳ להיות וצריפי׳ כגכורוח
 להסלק שערם כל את לגלח וכן להמחיקן לשרשם אותם שהעלו אהק

 בסס היה שלא כחסלי' לכלול רצה לא לבו גבהות מחמת וקרח :הגבורות
 כס׳ והכומח עליו נאמר היה כה׳ כוסת היה אם אכל כעשרו רק ה'3

 הלוי' ולכל ^הרן הקכ״ה אמר לכך כססדי׳ נכלל והיה יסוככנו יחסל
 וכמו כטחקרקכקכ׳ס להס שיהי׳ כדי אחיו 3כקר נחלה יהיה לא

 נשכר לכס שיהיה כד מם ככל שירז מן טעם הי׳ וזהו * שהארגתילעיל
 ן כמדרש כמ״ש פרנסה לה׳שיחןלהס יום ככל מצפי׳ ויהיו

 וחתכם סרגו׳ וחתל מוראכ׳ לשון הוא מחתית לכס קחו משה וז״ש
שמי׳ מלכות אימת ויהיו כעשר׳ חנטחו שלא דהיינו ואימתכון

 כס' סכטחון החלהכוח דהיינו אש כהן ותנו י כה' כטיחי׳ ויליז פליכ׳
 שהי׳כטן כמו כה׳ נקי׳7 והיה יתקשרו אז דהיינו קטורת עליהן ושימו ואז

 לא וזהו ממר דאגת דלאגי׳ היו ולא מחר פרנסת על לסוחי׳ ליו שלא
 שהי׳ היינו ד'מחר לפני וזהו ז כטמון לסם שיהיה מן לאוכלי אלא נחכה

 הקלוש הוא ס׳ ינחר אשר האיש והיה ״ מחר פרנסת על כה' נטוחי׳
 כני לכם רב הקדוש הוא כה׳ שיהיהיכמחונ׳ זו כמלריגה יהי׳ אס יט דה־
 וזהו פני' כלי גלכיקוס ס׳ את לעכוד וו כטדריגה להיות תוכלו אז לוי
 שעשה דהיינו הטעתו עינו קרס וז״ש 5 וישרחוך עליך וילוו כמו לוי בני

 חקכלו אס לנס רב יאמר אן : לימות 1J3 ולא העין למראית עבודתו
 דהיינן לוי בני ההיו אז ישראל מכל גלולי' שאתם תאמרו שלא רג עליה׳

י וכלל בה׳ דכקי׳ שתהיו

יוסף
 גאשה פחשזוהו מצאן לגי׳ בעה׳׳פ כ׳ פניו על וי%. משה וישמע

 דקין ככחביי לאי׳ ע״ס כחס באשה בזה שכיון ריאה לי׳*:
 ר״ת הבל גלגול ומשה מצרי יתרו קין יק״ס יסימן אנהי׳ לג׳ נתגלגל

 להבל קין שסרג המגה על לנפר המצרי משה זהרג רבל שת משה מש׳׳י
 קין ולקחה הבל 3ש תאומתו בששיל להנל שהרג מה קין תיקן וביחייו

 שלו אח לו והחזיר הבל שהוא י לגשה התאומה שה(א נחו צפורה ניי? לכן
 לתקן כדי יתרו כח משה מהינשא ספני יודעי׳ היו ישראל כל א״כ ג״כ
 עם לחלוק ממד קין גלגול שהוא קיח שראה ועכשיו כשלימות ־ןין פון

 במרדו עמל עדיין דהא כלל ביתרו קין צחקן שלא דעת׳*<3 אמרו משה
 בזה תיקון ולא יהרו כת שלקח מה דהיינו כאשה על למשה והו7חש (נכן
 בקרת שלישית פעם עוד לקקן שהוצרך יודעי׳ אינס האמת אבל
סתס באש״ה וז״ש אותו סשלוהן קרח כמחלוקת כאן ןקא7 משה וישמע וז:ו

•• וסק
 כסמיכיס קוד׳ נכאר וגו׳ הבדיל 7צ מכס המעט קרח אל מש׳ ויאמר

נעש׳ מש׳ ע: שדבר׳ על דמרי׳ מעש׳ בהעלותך לבסו^
כמית׳ נשו גי נ לכך למדו וצא ראן ומרנלי׳ י כמת חשוב מצורעת

 מיח;שלה׳ הוי מוסר לקחו ולא ראו סרח ומסלקות/של j ממש
 לשונ׳והואמיחגזחנק נשסרבכו שהמרגלי׳ להרג מחנק במלדג׳יוחר

 והס : בהרג מיסחס שיהי׳ נותן הלין למד קרחשלא א״כעלת
 מזחת מדריגות כשחי לעלות רצו שס׳ מדס מגד משוס נילונובשריפ׳

 ל:ריפ׳ מחנק מדריגות ׳3 שהוא שייפ׳3 דננו לכך לכהונ׳ ומלוי• ללויה
 לכך לכהונ׳ מלוי׳ א׳ מלריג׳ רק לעלות רצו לא לוי ובני קרח אכל

 משה לכך,אמר * כחרנא ן לקטל טיננא חרגו׳ p כסייף! נידנו
 יותר החטא הי׳ קרס מעדת אבל מעט סוא מכ׳ כלומר מכס המעט

• בשריפ' לכך־נדנו גלול

 להתעורר שצריך השס לעבדות הוא גלול דכלל מכ׳ המעט יאמר או
 וז״שאדם הרבי השמי׳ סן לו ומסייעין • מפס למש׳ עצמו

 כי מ' מרוכב' לא חור׳ כמש;' וז״ש • מלמט׳ מעט עצמו מקדש
 מחעוררי' שאח׳ המרט אותו רק נכ׳ להקב״ה שאין; דהיינו המעט את'

 קרח שמונח וכאן : מלמעל׳ מסייעין ואילך ומש׳ כחחל׳למט׳
 השה כעכוד׳ מעט ממל׳ להתעורר צריך הי' כהונ׳ למדריגות״ לעלות

 כמעט איו' מכ* המעט מש׳ וא׳ל ̂ השמי׳*הרב' מן להסתייע כדי
 לכך • כיונ׳ לידי לכא מסייע א3 להסעוררוא״׳כ אחה שהתחיל

 כי המעט השימ והס בוס'לסענ׳ ג״כ ‘ולאביר לדתן לקרא משה וישלח
 כר7י:ס אל מצרי׳ מארן שעלונו ממט המעט והו דהיינו העליתנו

 הכל אלא מאתם כי׳ לא מצרים יציאת פהחעוררת אחס שקר !כאמח
 וסם במדבר טוב כל להס ליחן גשרי׳ כנסי על אוח׳ שנשא מקב׳ס^

ג] מאוד למש״ לכך(יסר הקב״ה בסיכת נחרו

 3כחי מה הי׳ ארון ומטועני י׳0דל1מכר חית ח״ל אמרו זעה
שכול׳ טלית למש׳ זאמר קרח • קנן ציצית להד ועשו למעלה

 קרח לו אמר כציציח חייכת אמר מציצית פטור׳ סחהא מהו תכלת
 והקשו אוחי פיסרין חיטי! ן״ד מצע׳ חכלתאקפיסרת שכול' טלית

 שלקח חיטר י סא ועול יי׳ אמו מטיעני גלול כחכ׳ תול׳ מאי כמפרשי'
 קודמת חטא שיראת כל רו״ל אמרו הנה ״ חכלתכזה טליתשסצ

 מחקיימ׳ חכמתו אין קודמת יראתו שאין *וכל מתקיימת חכמו לחכמתו
̂חו אינו לאס לזה ועיקר  ללכב ל,ירא׳ פניט׳ לנר שהיא עלטת י̂ר

 הוא מסחמא קולטת אין־כירא׳ אם וא״כ מגול׳*מכמין הוא החכמ׳ אכל
 כפני עצמו ומרא׳ הפנימי מיסיף הוא מס ככל הנא׳וא״כ לומללשם

 צניעות מיחזן לרראוח כטלית עצמו טף ומח* לש״ש לומד שהוא עולם
 בעבודת שעוסק עצמו מראה עול׳ כפני א״כ־ מדמה מלא ומכפני׳ שלו

 שערות זה הנה1 י״ח בעבודות עוסק אינו עצמו. לבין וכינו טבורא
 שיראתו מי אכל אות׳אינ׳נראין וכשנוגלחין כשיגדלו נראין שפעמי׳
 וזהה׳׳ • ומבחוץ מכפני׳ הכורא בעכדת עובד חמיל הוא קודמת

 אינו ופעכ עובד ר ופע בפניי׳ מכולחו והי׳ חכמתו שקדמ׳ קרח מדת
 ננדלקוהי׳מרא׳סלולחן וסע׳ נקרחץ שפעם נק׳קרח עובדלכך

היראי׳ שעושין כסו מצי׳ וכקפיצות איכריו כתנועות חיצוני׳ באיכרי'
השלמי׳



קרחעןי
 מ'6ש« «ס«מ )'5ניר נלנליס׳ צי'6ס'|ק(7יננו הסלםג(« פמחמש השלמי'

 l>p'3r!> m להסגליס מ(:?רסס1ק6)5צהס יסל׳ ואינ׳ 7»5מ הלל מס
 שלו טפנימיו׳ מהלב H3 סעיקי אבל ס'71ורע נקפי{׳ נ״1חיצ בר»׳ נא
 עמו! רגן וריגיר מפיל ממש׳ »ועוש׳1? ׳ פלי« ■<י«׳ 1ל ש»מ טי מ לא

0להר 1  חכמה ושי׳ ®ז רעילה גןפיצ' ריס קרת מהו הבייו׳ נעיני יפיו 6
 נטי 70סכ אחר q7n הי׳1 ירא* נלי נמנטס! ליראסו(גשסקע סולמח
מלא׳7הכנו מ«י רמ71עג שעוש׳  ס׳שנטלרשאין למלחלח לכן'
 לנס שהי׳ רק שלה לס סי׳ 6של להייט פליגא ספלגא ן1לש אלא ויפס

̂י׳  פלימ׳סמרוטוויקחוסיקייא■ עלנמטירא׳ שהפליג גהלמי
 נירא'גליפט' שלם ושאלהייממזוא שמא להיי:וטי פוליחנטס
 מפני ראשיסחנטס קלס ריס אנלקיח מכסה קול ירא׳ מאטפני

ה ירא׳ ל׳1ק לחבט׳ נראשון שקלי  'ונצל • כניל אסר לרדף נא נ
 של1 טנל׳)נהס הי' שארק טפט נייסר יראי׳ הח האיון לטו־;ני הוא

 ראשיה קולס 6ה< וקרח הי יראח חנטה ראשיס כטיש ירא׳ נקי שראשיס
 הוצע היא כך _א"כ 1 שמא,ירא׳ לראשיס קלס חכט׳ לו שסי׳ הכמה
 ואח״כמסיעניארוןהי׳ לו קלוט׳ הי׳ חכמה פי׳ היי גלול מכם קרת
 לנש1 נקפיצ מנתון ילאסו שהראי קרס קק לכך כנ׳ל היראה שהוא
 נטציסמנחוןנרמאים עצמי ססהעסף לזיינו סכלה שנולי טציס
 חכלס שכולי טליס ואמר משה לפני ונא טנחון סטילוס שמראי' הללו
 להסחנל אוחו וראיתי השייח שצוה הטעס מהו הר1נו נמ״ש היראי שמא

 והמשפט ין7ה הכנולשמשס לכסא ורקיע לרקיע וים ליס ימ*7ש בחכלח
 פסזר הוא א״כ מלא סעי* ירא שהלא ,כחכלת מטף מו,5ע עשה א״כ

 כל כתור עוסק שהוא הואיל הירא/ לוכזר כחכלח להסתכל ית5י5מ
 ח5או היא ה״ שיראת גציצית ־ חייג הוא אפ׳ה מרע״ה ואמר הגי®
 שלוא כפני׳ ח״ו הוא אס הצימול מהצי לא לא אי פגימי׳ ירא׳ שהוא
 פץ נק' שהחכמה הסעחו עינו כמדרש אמר ועוד ״ וני׳5 חי ירא׳
 שקדמה ווסוהמכמחוהטעחו סנהדרין חכמי׳ הה העד׳ מעיני כמ״ש

 כשלימות שיהי׳ הקלה חכמח דהייט ה׳ עין מה אומר והכחוכ ציראחו
• צסנמע׳ יראת' קדמה שכנר היינו יריאיו אל

והנסאח״זכ׳כפימי • קרחדמןואכיר״ צמפכן מסביב
 וגראס : סורונאטעצאהציונו׳ העד׳ אל ומנר צשון

 ימוס נעלנו הוא ישוכ וצא ישע הזהרת ני ואת׳ ע״פ ד״ח נ״ס ש״כ עפ״י
 מהחל׳ עכיר׳ עוש׳ גשרסע דא״י שמרת אמר וצא הצצת נפשך את ואתה

 ההזאוהסימא׳ נעביר׳ משחית בורא הנה : אד׳ נו טיח׳ ולא
 שכרא כמשחית מתלבש' הרשע של זהנשמ׳ הרשע נגיף וננסה עביר׳ של

 עד מיח׳ ולא למחות נידו שיש צואי'למי בגד׳* המשסי׳;ונעש׳ הולך ומיד
 משומא׳ הרשע נזדכך מיד תשוב׳ ועיש׳ מקבל אס לרשע ומניח זס שילך

 אינו ואס חשוב׳ יעל של הגיף סוך נכנה והנשמ׳ כלה מיו׳ורמש^ פנ
 מכחון הרשע לגוף ומתלבש המיח׳ מהצדיק הולך המשחי׳ התונח׳ מקבל

• מבסני׳ומנחון ונטמא
מזה ניצול וכשמוכיחו לצדק צואה לביש מחמל׳ שהי׳ הצלח וז״ש

 מתחלה כאן הי׳ כן כמו הנה ״• עיי״ש הצלת וז״ש כג״ל
 מבפני׳ נטמא קרח א״כ הכיהו לא ועדיין משה על לחלוק קרח נשהחחיל

 צואי׳ בגדי׳ לבושי ונעש׳ המשחיח בתוך ונתלבש סמנו נסחלקת ונשמתו
 שרמז דהיינו העלו למשה הקנ״ה אמר ולכן בהס למחות יכול שהי׳ לטי
 רק הופיח׳ לא כאן שעד על.פ:יה׳ להוכיח' ״ ואביר׳ לדתן בעצמו שילך לו

 רק J בעיניה׳ צדיקי׳ והס ־״ ו סחת איש עיו בקר(יודע אמר
 מקרת שקבלו מלבוש יע^; ומז׳ תונחת כדברי ויוכיחן משה ילך כעת
 האדם את מסבב שסי׳ צוא׳ עבזוסלבושי5וז״שהעלזמפ ואביר׳ דהן

 וגו׳ קרח למשק וזהו ואביר׳ דחן ויסבנולקיח הצואי׳ הבנדי׳ וילט
 מש• שהבין וטץ • אוסם שילבשו ודו״א לקרח משכן הטשחי׳ שיהי׳

שהיו ישראל זקני אחרמ וילכו דויא אל וילך משה ויק׳ מיד הרמז זה
 שפיר אמר לכך ישראל זקני כדור גדולי שהין מהמ׳ למסות ביד׳ גס

 מעל נא סוח מפס אמר העדה אל אבל : טעיעאתן שיעלי העלו
 (אמר ״• .למסות סלאהי׳בידס העלו לפון לומר צריך ואינו וג!׳

 מטומאת העלו כבר שהוטפס אחר דהיינו קרח משכן מפל ויעלו אח״ז
 קרס נטמאו וא״נ : לקרח אוש׳ והלכה • ולו״א משסקרח

 ואבירסיצאונצביס ודק כ׳ לכן : בחיז' יכין מבפני׳ בין ודו״א
ברשעת מקוד׳ סיוק שלא מס ״ וגלף לחרף זקופ׳ בקומה פירש״י

ס מסף
 א^נ קבלו ולא מסה שהוכיחם כיון שדברנו הדבר הוא אלא ! מה

 רק ממאיס סין לא מקול׳ מ : וכחיז מבפניס גדולה בסומא׳ נטמאו
3'̂  לחרף יוסר גרועים ו נעש ולק בחין גה הוכח׳ אחר ועכשיו • פנ

 שפחמו מה פחח היינו ? פתחאהציה׳ הכחוב ואמר ״ ולנדן
 ושלהס ן עליה'מבח שהאהיל ע״יאהליה׳ להם נא זהו ולגדף לחרף

ג והכן היא
ה  ואומר ג!׳ ומלוא: לה'הארץ אומרת הארץ נאמר שירה בפרק הנ

 מד :ז ולהבין עיי״ש לצדיק צבי שמעני זמירות. הארן מכנף
 א׳ בחי׳ ב׳ בה יש שארץ לרמז סבא נראה פסוקים שני אומרת שהארץ

 כלימת פיה נסתם הא תקשה שלא רק כריות כשאר בפיה אירה שאומרת
 אומל בפי׳ אומרת אינו דאס ינו' הארץ מכנף ואומר אמר לכך הבל דם

 מכנף מה מפני שמענו זמירות הארץ וזהופי׳מכנף : בכנפיה
 סל דמו לבלום ארץ של רצון ו:י׳ ה(אינ לצדיק צבי אמר לזד מפיה לא

 דכ׳ דיינו המדרש וז״ש ״ הבל זדו לצדיק : לשק,רצון א1ה הבל(צבי
 מה הי׳ קרח נ:דוח דעיקר לעיל לפמ״ש • ביתה ננסה נשים חכמת
 ורש״י חכמת"נשי׳ הפסוק כוונת זדו א״ה ליראתו קודמת חכמתו שהי׳
 וא״כנס ג ונשת׳מורת׳פיי״ש וק ממקומו הנשהשנשה גיד על פי׳
 בנתה ממס וטאיזד מתקיימת שאינו ממקומ׳ שנש׳ חכמה על אמר כאן

 אדהוומציל סל לדירה גבול הוא שלבית כמו בית נק' ד*רא׳ : ביתה
מהנלר יצא שלא גבוליות היא ׳ הירא כך וחוש וקור ורוח מגש׳ אותו

למיל הארכתי וככר היצה״ר של ממקרי׳ אוחו ומציל ל״ת על לעכור
 ראשית כ׳ והוא בית שנק׳ הירא׳ על לרמוז גדולה הב׳ בראשית וק

 ס־ראד אי׳כ מלפניו שיראו עשה והאלהי׳ צמ״ש ירא׳ על גברא .שהעוצ׳
 מראשית קוד׳ יראה ה* יראת חכמה ראשי׳ וכ״כ סכמה של ראשית הוא

 אס'חכמ׳-מוקלמת אכל לחכמ׳ כזנה ראשית שהוא הירא׳ א״כ לחכמ׳
 כחכמה נשרש שככר מתקיימת אינה אכל הירא׳ לכנות החכע״ .צדכ׳

 לענין נשי׳ חכמ׳ של פסוק המדרש הניא פ:י;לק לשס רק יהא׳ בלי
• והבן קרח

 שמי׳סזפ׳להתקיי׳ושאינ׳ לשס שהוא מחלוקת bאמחסז״ל .הנה
כמחלוק׳ מ:והטו:׳ ולכא־ר׳ ע״כ להחקיי׳ אינהסיפ׳ לש״ש

 בסופו שלום שיהי׳ טיכ יותר הלא להחקיי׳ טסופ׳ סמי' לשם שהוא
 -שיראץיהי׳,קודמתי הוא דעיקר ׳ש״ל ולפ : ולנכסופ׳ את פמ״ש

 יאכלהירא כידדל מיס נקראת היא אבל באש החור׳נחנס והנה לחכמה
 אש בשביל נקרא שמי׳ והנה : נשפע ה׳ באש ט כמ״ש אש נקרא׳

 להקדי׳ גדול רמז וזהו מיס קוד׳ לאש רמז הקדי׳ וכמצתפמי׳ • יס מ
 מהם ש״א רואי׳ ואנסנו חסל חורה טיס שדוא צחכמ׳ אש סדנא רא׳ ר

• לחייה קוד׳
ש ?׳  cש^אססז שמי׳ כשם דהיינו צש״ש שהוא מחלוק׳ 5כ '

כשיהי׳ מחליק׳ כל והיינו : קודסלחכמ׳ טרמזסה־רא'
 סופ׳ אז קול וסינוירא׳ • סמי׳ כשה קילס ויכא מחברו א'מלוק
 סוע״ וז״ש מחקיימ׳ סכמחו לחכמתו קודמת יראתו אס וכמ״ס להתקיי׳

 דהיימ לס״ש אינה ואס ! מתקיימת חכמי' היינו בסוף סבא מה
̂׳ היינו להחקיי׳ סופ׳ אין א'כ לייצ/חו קילמ׳ חכמתו  לבסוף שיא היר

 חכמתו גס בט-ל׳ שירא׳ וכיון ירא׳ בלי מקיד׳ בחכט׳ נשרש שכבר כיון
 וז״ש • עליו הירא׳ מאוד בהתגברות לא אם מחקייט׳ איג׳ לה פקיד׳
 לשמ' כא לשמה שלא שמחוך לשמה שלא אפי' אד׳ ילמוד לעול׳ חז״ל

 כיון אלמוד איך יאמר לא הפניות עליו שמחגכר טי ל עצ: נתן החנה
 מתיירא הו» שאס יאמר צא וה כלל אלמוד שלא טוב ׳פטוה המלזשב־ שבאו

סחורה של מ*/ור שכן וכיון לשט׳ הוא לשמ שלא התוך א״כ מפנקת
 מתיירא הוא ומחחיה הואיל פנ«׳ כמחשבתו יבא שלא לזה יסייעהו
 שעדיין רק ירא׳ לו שיש נ״ק אדם אלם ילמד לעול׳ אומרו וזהו מפניות
• והבן יסייעהו התורה ילמוד(אור האד׳ זה כוודאי יצה״ר מפני מתיירא

חוקה
 דיני' להיות יכול איך א״יבפרל״סהקש׳ : סתור* חוקת •זאת

להיום יכול ואינו הקב״ה של ממתיו סס הספימת הלא בעול׳
שוס



חוקת גמי
 ג ורחנגי׳ חסל >'כ.ה^מלו5ן נמלוח המשפיע ״ם6 כח נלמי פעולס שום
 כל כ א לחמל ^31 ויחלכן יחירל הלק שמכח חסל נו י לין לגכל וחי*

 שעשס נמלות משפיע ונזה נז״ס יכמוה כחסל הוא שצס שורש גבורה
לימחסלע״ש: גנורהלנא

 מהיק תקשה ולא אורייתא גזירח לא וחרגוס התורה סוקש זאת ש וזי
 סל ואורייתא וקנ״ס מקי*ה הוא התורה הא הגוירה נא

 מושרשין הס נפה כגנורוח וא״כ לעילא השורש לסיות דכר גל וצריך
 כאמת להייט לאמר ה' צוה הלאשר ואמר חסל כולן למעלה הא למפלה

 להיות ראוי׳ ישראל כשאין רק למטה על למשפיע מלמעלה כא חסל שי
̂.י  מסטס אז הוא ססל חפן כי להשפיע מאה חסן והחסל פסל לגרי נ

 : החסל לקבל ראוי כלי ויהי׳ יש*חלכן7ין.כ7 0'החסללעשיחבה
 וזהו חסל להשפיע צוה הוא שהשם להיינו לאמר ה׳ צזה אשר וז״ש

 מי אל כשכא רק מהשם כשיצא חסל כוא רכה ל' הוא לאמר
 לנר וזהו משפט נכס לעשות צריך אז צקכל ראויס אינם ולס ישראל
 הס כשעליין נקראי׳ הם ישראל נט ישראל נכי אל מחמת זהו קשה שהוא

 נשלימוח כשה•! ישראל ישיר אז זו נסלר כ׳ ולכך גמלר שאינו ש!ימות3
 ואמר ישראל ישיר אז אחריו ל לכך שלמיס נולה פדש״י הפלה כל כמ״ש

 משה למלריגה לנא להחנרר צריכין ישראל שכל להיינו אליך ויקרו סל
 ולטעם משה נחרא ונחנרן שנתברר מי שכל קאמייח שפיר משה כמ״ש
 טלסל נשפע משה שנשמח הלא משיהיהו המיס ען כי מטעם נקרא .שמשה

 יכן זו למלרינה ציא עחיליןלהחנרר ישראל נשמות כל א״כ מיס שנקרא
 כשפלוחן נק׳ ישראל הנה אלומה פרה ׳• שלך למלריגה אליך ויקחו אמר
 לוס ר■ קרי :׳.א0הר, ע״ש נקרא אלומה * ישראל סוררה כפרה כי פרה
̂ב יחנררו הרכיעי הגלות שנזה אלוס גלות על רמז זהוא  ועיי׳ ;ויה
מלת לא'פלוס שאז ‘אלהי גי' מו״ר טוס כה אין אשר תמימה יהיו ואז

״ כצל הלין
 ליכור מיני כ׳ שיש אמ״ר וס״ח אמ״ר גי׳ ר״ח עזל עליה עלה לא אשר

עול#;לכו' כמנחושיהי׳ ונשניה׳צריך חול לכרי וא׳ מורה לכרי ’א
 לנרי' יהיה שלא חול נלכי־י והן פניות כלי שיהי׳ חורה נלנרי הן שמיס
 הגנר ונאום הה״ל עו׳יל ולא כ׳ על כזוהר ול פרנסה לצורך רק נטלי'
 הוקספ״צגי' רשונגמ׳7כרמזכאפלמאהכרכותש7 נ״ל i על מקם
 ממאה שהוא החפלה עמול על מזריר והכ׳ כרמת מאה שחיקון מאה

 כשנתי^ ־אלא נאה יגאלה המסדשי׳שאין כפוסקי׳וכ' כלאי׳ כרכות
 ואי׳ נצלקה ושבי' תפלי כמשפש ציון לכתיב רמז ונ״ל ז התפלה עמול

 וגסצנותא ממס כצלקה הוא כצלקה צלוחא אלא נלקה אין זויר כתיקוני
 צלק״ס סתיכח צלוחא של וצלקה פשיהה צלקה צ^ןוח נ׳ נ״צלקה רמן זזה

 וכן כשררית וחזרה לחס חפצות ה׳ כרכוח ק׳ קדשוס '7 אמניס צ' מרמז
 עול שהוא ככוונה מתפנה באי׳ השפעוח כל7 ערכית של ולי.ש כמנחה
 הל ואמר חפלוח כעלי יחזיק להתפלל יכול שאינו ומי שמיס מלכיח
 ל( ויעזור לגמי אמרו הנה הכהן צאלעזר הצלקה הוא אותה (נחתם

 י מחפלה ה׳ העוכל הוא הכהן עזר אל וז״ש כחסלה שעזרוהו 7מלמ
 אשר העניו הוא מחנות לשלש ן ח פרש״י למחנה מרון אל ןה5או והוציא
 ישראל ו“ח שכאב העשי־ לפול' נא השפע אשר כחפלה פעולה געשה

 שפעס מקכלי' שהשמים נזלהר פי׳ מומס כניו לא לו שחח ל אפ״רש׳מ
 לשלש מחין אל השפעה איחה והוציא יז״ש לעה״ו למתה נותני׳ ואינו

אכי׳״ר ז ‘כעוה השפעה ויהיה מחנות לשלש ח־ן והיינו עולמות

ת א כזמן ואפי׳ יעכור ולא חק הוא שההויה רמז כזה התורה חוקת ז
 רקכל

היי«7 כמורת כעוסק

י׳•'׳ )׳•V׳ V K . ען ppקן
 רק קיכן ולא מוכח לא לנו ואק קייס כהט״ק שאין
הי7 צאמר ה׳ צוה אשר וז׳׳ש פולה הקי־יב כאלו עולה תורת

״• הקריב כאלו עליו מעצה באמירה

ת ק י  יכור7וכ כעחשכה הנורא עכולח שיש הענק אלומה פרה אליך ו
 מ שייך שלא ונקי׳ זכה עכולה הוא המחשב׳ ופנולח וכמעשה

 לשון מחשכה נקרא ופרה כעשי׳־ ומכ״ש‘פני שייך בליכור אכל פני׳ שוס
 המוליל הוא שהמחשבה המפרשי' ינ״כ חמיל נתרכה שמחשכי ורכה פרה
 שנאה וכיון פרס נקרא במסשכה היא שהמצזה זמן וכל והמעשה נול. הל

 הרואי' עיני כפני שנראה גוונין שהם אלומה נקרא אז ומעשה צליכור
 71ילמ לעולם ואעז״ל »הפניות מן כיותר שמירה צריך לכך והשומעי׳

הקלמוני״ !כ' לשמה נא לשמה פלא שמתוך צפמה שלא אפילו תורה אלס

יוסף
̂לשמה אלס שיחסיל .שכזה  מנימי״ שאין הליפות מקסרוגי ניצול הוא שלא

 מהם ניצול לשמה שלא שמתחיל ולזה הסוייה תוכיות לילי לכא קאלס את
 מאול עצמו קמור רקכשנאכחוךהלננק אמיתית השגה לילי .וימללכא

:ח״ו כס להם ליחן שלא מהפנימי'
 נקרא כסחל׳ לסייס מהורי׳ פמאו׳זמטמ^ מטהר אלומה פרה *וז״ש

 שלא ככוונת פי' א כתולה החסיל ואס סורס ק אינו אס טמא אלס
 מסייעת אח״כ . הנחות לעיני גמנק שמראה אלומה פרה שזהו צ:מה
 מסורי'כלל מטמא אכל ' ללמוללשמה התורה מהרת לילי לכא אוחו
 שאמר וזהו אותו מטמא פניות מינת ח♦( לו ויש ‘התור כמוטות נא שאס

 פרס אליך ויקחו פני׳ שום נו שאין ממשבה שכל שהוא למשה הקכ״ה
 שיקפו והמעשה הל^כזר שהוא מונין לילי שבאה המסשנה שהוא אלומה

 אין אשר לשפה ככוונת חמימה ?זהו פני׳ כלב ונקי׳ זכה ג״כ שיסי׳ אליך
 ל( יש אלס שאס נאים ‘כפניו שעיקר עול עליה עלס לא אשר מוס כה
 משליך אלם אס אכל ‘פני לילי ת״ו צכא יכול ככול פול או פרנסה עול

• מהפני׳ ניצול אז כה׳ וכועס וכבול הפרנסה עול מעליו
 על‘עזרו סיהי' ה׳ כין שיסי׳ להיינו הכהן אצעזר אל אותה וגחחס וזייש

 שהם למחנה מסון פנינת סמחשכות הס אותם והיציא אז ה׳
 אז ונקיה וכה איכרי' תנועות כל דהיו שלו מחנה שהוא אלם של איכרי׳
 הפניות כל מכער הוא לפניו שהם הכריות לעיני להיינו לפניו אותה ושחט

• מטחשכחווהכן

אמר או  לומר אחיישראל מונק ואומות שהשטן ,צפי להנהרש״יל י
 מלפני היא גזירה אמר לכך זאת מצוה ומה כה יש טעה מה

 על הלוחות שיכר מרע״ה ‘אי והנה ג ע״כ אחריה להרהר רשות לך אין
 חזרה ק״ו גו אסור זערל א' מצוה שהוא מפסח ק״ו ולימול ־המגל שעשו

א ואין : מימרי׳ 12כולהוי:ר י ס  משמע ישראל כני מספר והי' כ׳ מ
 שעושין כזמן כאן צ״ק ׳ 'ספר*• אשילאימלולא וכ׳ לה'מספר שיש

 כסמוך פי׳ ורג״י י; רצונך עושי' שאין ־ בןמן וכאן מקו׳ של רצונו
 לאתי אינק כל ‘כ חוקת וכזוהי .אלום קרוי ש-יטא הלרשן משה‘ר בשם

 ולשנה לס מלאה כלא׳ אחרא מסטרא ינקין איטן כל למסאנא כסטרא
 לצתסא עוכלא האי לעכלי כיון בעלמא ישראל מחערין נלין מחצב

 אחחליש כלין ארז סן לה ורמאו פדה להאי א7 באחר י;א7 האי ו:ל
 להכניע אלומה לפרה ונחכאר ע״ש נדה סי אחקרי כד( ללהון חילא

 ס7 ריבד ע״י נא החטא והעיקר החטא ע״ש אלומה הליני^בנקרא
 אל ופנה ושבע שן7ו ואכל לצחק וקמו לאסל וישכו כמ״ש ושחיה מאכילה

 אטלס לכי׳ ־ לין לעלמא לומה משט פנחס כזוהר ‘ואי :אצהי׳אחרים
 מן ו׳ לשט ולבקר ושתי׳ אכילה כיה לליח לאחי לעלמא לוטה קנה ושתי'
 ומאןגרסלאפט׳ן שטן אתאריךזאחעכיל לגזל אכילה כריבוי ושט

 ואנקת פנים לשזל ‘ונחי אכילה לילהזף לחאזס שטיק ולקטו העם
 כל על ואחגבר פט״ן ועכיל ואחאריך לשטו ן׳ ואחסשט' וגו׳ אביוני'
 כנגל שהוא יוס״כ הוא סל חסר השמ״ן ‘גי לת׳ לשס״ה וערקין איברין
 חיליהון ליה כישראל אכל וכו׳ חטלוח ‘0 רק;קול אכילה בו שאין הקנה

 זכש ואחעביל שס״ן מן נו״ן קמוט בקול חיליהון אלא ונסי׳ באכילה
 כאטרם להיינו ישראל את מונק וא״ה השטן והנה ע״ש יעקב קול להקול

 לא ועליין שחטאו סגל ממשה משוס היס כחול ואינם מספר להם שיש
 הוי כס״ש כיס גלי הס שהאומות והטנק :אע״רש״מ והוי ממט נסהרו

 שישראל רק ‘העול להחריב ורוצי' יהמיון יס כהמוס רכים עמיה הטון
 האומות אכל מספר להם אין וא*כ לעכור ‘יכולי ואינם הים חול כס

 רש'מ עושק אין א״כ גל ה*י מעשה על לכפר מצוה כפרה כאק אומרי׳
 ישראל על למשול רוציס לכך מספר להם יש ט הים חול נקראים ואין

 מספר לו שאין עה״ב סכר על רמז הוא מספר לכם אין שישראל והעיקר
: מסא״כעוה״זישלזקצכה וקצבה

ש ^  על כפרה להם אק א״כ בפרה מצוה שאי\ להיינו זאת מצוה מה ו
 לרע״ב בה יש טעם מה וז״ש בעה״ב^. שכר להם ואין העגל חטא

 שכר להם הי׳ שי נס יש עעם מה אומרי׳ והס תמילי ̂לשון שהוא יש נקרא
 הממי^ גסי״ללאיקר עה״נ־ להם מגיע שאין אלא יש שנקרא עזס״ב

 שמטהרת זאת מצוה מה זז״ש : מהורי׳ ומסמאח‘טמאי שמטהרת על
 כפרם בה כלומר בה יש טעם ומה • פרה של המצוה עיקר שהוא טמאי'

 להרהר לך אין ‘סתור חוקת זאת לכך • ‘מהורי שמממאת מומאס יש
;אמריה

א;
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חקת עד
 5ישיא מצ רס1ש ש:ינז כי׳ ר1סע של פחמל) <ןליס >'67 ♦אמר אן

 שמקדש!נטיויש fנ' שרש־ ו5ל רמשא אחר1 ניס1 כים ננל
 שמי ל)ת רר1» אשר המקו׳ לכל ש:»׳ מסינס! סשס אש ן מזרר הי׳

 שי"« י1נטק דהייט אליך שאנא מקז׳ בכל סרסוה! אליך!פישיי אנא
 של ניסן נר׳ס דהיינו פרה מעכס קודש גמלא י5ש אס אזכיר שם סכיני
 נסלאלאהייהשטנס עדיקלאנטהרומששאהמגל למילואי' שמיני

 ממשה לאקר רק^נינויאנל גכשינחו שורהזאיכלאהיימזכיריןסשם
 אמר וק שנינה השראס "v מעשכוהענל!ממילא מל רקרה שכנר פרס
ם סשס  • נכחני השם ן1כיד0ס<ו שאיה ד־ כבוד דראאליכ׳ שמיני מ
 e» הוסיס כיר קרס דגר.«שס ס׳י דהיינו אשרלוס הדבר וס מ׳ש

,! pw 'לאמר9 1חה נכש;( סשס להוניר
I

יכולין3הענ3חו?חסת!ר׳סע׳׳יסעשס<!ר?סלפררע הלזי^ה ואכ?ר
 כג המץ tכר מע:זז קולס >יכ5מש פצה המרס לקיל יש-אל

 ׳73 :ר1רירןל<5 שישראל ר<ן מומרי׳נק״ושלמשסרביווע״ס יכראל
 C.M יומס חורס 3עו עליס' יקבלן שלא סיררח כסרס יהיס אס מלכייס

̂א הראשמ י(ס לג  יהות ללהלא רישא א:ח כס״ש בבל נלוח הוא אלומה ה
̂ים הרכה ונה אלומה  חמימה i סקילי קן:ר כןא גבל ^״זת נשפכו ל

 למיס שפיכיח הי׳ ולא לפנים רק הי׳ סמן שנדרת יפרס מלי נליח ה?א
 ה^להסנלולס ואפקד ומרלכי צאנח^ומהס: חשימס ישראל וסין

 ש כמ לישראל מכבלי׳ שהיו יון גלוח הוא מוס כה אין אשר • זחשיכיח
 • והצליח כעלסעתו הצליק שמיגין של נ:מ שהי׳%(אה מוקק אצנפנלר

 שמים מלכות עול על״יו קיבל שלא אמש עול,והו.גצ(ע עליה עלה לא אשר
הכורא ענידת לעמל הכ׳ שמרמז י ’; ודעיק'״•' לישראל הרכה יטלערי׳ן

 לעי• כמ׳ק סעולדת האס 1היא ׳3סמקש הןא וןהופר^ פני* כלי נחמינמח
' ״״ וע״ש

\npS חשוכה והעיקר חשייס לעשות \חמ15 מלמד מלמה הכהן
̂לפני להקריב חשוכה' סל ראלוכה אוח תעניס ־הוא י ̂ש זמו  הקכ
 אותו מכה ה שהקכ א^ ננסק עוקל שוהי> כאצכפו הכהן אלעןר כהוא

מעא אציע של חרגיס הכאוח כמה5  גונח אי. והזה * ה׳ קזם מן אלהי׳̂׳
 השגת שהוא כעצמו יכין אלא היא מקרה t5:i6 יאמר דלא מועל אלל שיי

 נחרג נא-ו כיממ נס״מק נכנס שלא דור כל כה״ע־כי חורבן מפני פרמיות
̂א מועל אהל פני נפח כחעכית דמו פיקריכ לטין יזה לכך כימיו  נבנה ש
 שיעמוד למלריגה לעלות צריך קעמי׳-לקיינ^אלס שנע מדמה ג נימין

 צליק יפ̂י שכע כי פמ״ש לו יעזור שהשיי כה' ויכעח ננסיוךפמספעמי'
 עגל מעשה על לכפר שנאה סרה כעעשה לכלין לכק גאות תאס וקס

 המה לעיניו הסרה את ושרף ; חסאשיכ' על שצרי ממכה ישראל להציל
 שהוציאו הי החטא שהעיקר ^ל או ז הכל הרואות המסופטי' ה׳ עיני
 פעיניהש רואים היו שלא מפני הקלקל ללחס קצה ומושינו המן על ש״ר

•־ כיאייתס להתענג רצו ולס א׳"צמן מראה רק
 ־עצמו מאה׳- טעס כל כעיטה׳ לראוח תאווה כהתאמ כמלרש ואז

 הס וזהו י א׳ כמראה המאכלי׳ יחול שכח לט הנאה מ׳ה ואמרו
 להם.ראות שראוי שמה עין כ״פ כני׳ ׳■לpהקל יזה :עיניהם אמר שלצכי

 ש^ והעיקר לעינמ פיררה הפרה ופרף אמר לכך קלקל להמס ונחהפך
 ואת. כשרה ואת עורה את לכך חאוה לשים ולא הגיף לקמס רק יהנה
 נעשה' מהס וסטומו׳ שמאכלי׳טוכיס כעיניו שיראה היינו פרשה על למה
 מרטו עורה את * טיכי׳ מאכלי׳ אקר לרדף ימיו ויכלה ולעפיוסלר פרש
מש® ז סולע ושני ווכ15ו אדו ען ולקח ! כיי*ל כגלי אמר יהלר שלא
 הגדלות אם פי מזה ןה חשוכ ולא' כא׳ יהי■ גלצוח כמק̂ו דעמס ראי׳

 וענוה השס מעמלת להחנדל כחכירו‘ סיקנא השס עכלזת נעת יה̂י
 שיככפ כגלין וכנס ק האלם יחשוכ ואם * הגיף להצטרכיח אלם כל נך.י3

 הענוגג מתאוות הניף שיטהר נעים כשח ורק עייחס של הצזאי' כגדי
* צדיקי' מחנה הנא הטחנה אל ייא ואחד עוה׳׳ז

א מ ט מעלעערכ ו  פן ידאג כלימיושצהאדם הפקעדהערכהיי
עיג?3 הד סלידה קול־ הנשמה מסניעק ולכן יצפל׳נעכיר׳ ליו ^

 ה׳יסזיק העונד הוא הכהן וזהויזסמא צליק אומרי׳שאחה >פי'כלם5 כרשע
ע ויחזיק • מוין יעי 5̂ כערב עד כעמא עצמו * הכורא כמת נ

שהתורה ידוע סנה כלהעדהעלכרצקומ'• ישראל נגי וצמאו

ף ס מ ס ־

 הוא חיים דיך מוסר ותוחמס חייס דרך ע״פ כמשקז״ל גיסורין גקנה ,
 לכא׳צלרך זוכס ואינו כה ילכו אשר הלרך אש להס והודעת כמ״ש החורה

 שנולכך היא זכה חיים סה לו נעשה זכה וז״ש מופר תוכחת ע״י רק .חיים
 פת תורה של דרכה היא כך זז׳׳ש חיים cp ל< נעשיח יסורין ע^י ̂גופו

 נסתר או נגלה הן שבע׳יפ לחורה הוא יס;רין ועיקר יפורין ןזהו וכו׳ ;כמלח
 משוס גיגית ככפית רק לקיל שכע״פ נסור* ממאני׳ ישראל היו ,לכך

 טעמי מיני כל כען טעמו כמדכר ישראל כשהיו והכה יסירין שצריך
 וחיי תאכל כמלת פת כמשסז׳ל לתורה הצריך צער סלי להם סי׳ א3ו ׳

 עד כמצרי׳ להם שהי' השעבוד מקיעי זמה להם שהי' רק ,צער(כו׳
 ותורה השעבוד בקושי המר הגלות שס ,על ערי' שמה נקרא ולזה .שנגאלו

פ3ש  כמעין שהיא ועול שכע״ע מורה שמגארת משוס באר נקרא ע׳
 שאסיר שבכתב חידה ק לא יזמן עת ככל כס תקלוי׳ שמופיפק הניבע

 שהוא ליאר שזפי היינו מריה כזכיח כאר לש אחת אות אפילו ,להוסיף
 זה ובעבור במצרי' להם שהיה השעיול ק*שי דהי.ינו מהים ©נוס .הוגיה

* כנ״ל מריס שטה נקרא
 לכתיג כוחן שאינו שיע״פ תירה היא מלכר צין מלבר סעדה כל וליש

 מחימום שבאה ילאיסורין הכנה להס היה צץ לדכי רק
 נעדרת הנס • כקדש העם ייככ אומד יזהו מלי׳ בזנית הי׳ וזה הגבורות

 ותיק שתלמוד מה וכל שבע״פ תירה למכה הקי״ק אמר אי׳ תשא פי
 •״ בכתב להם אכתוב מוה אמר לישראל למדה הקי״ה א״ל לחלש עתיד
 - מסס ה אות וליטול כ:ס לשליט עתילין שא״ה לפני גלוי א״ל

 מיבלצי׳ יהיו שבזה והחלמולכע״פ והמשנה בכתב להם נותן אני המקרא
 וכו פרוכי הד פהת קדושי׳ רש״י כע׳׳ש מוגדל הייט וקדוש ע״כ מאומות
 הים מריס כשמחה והנה ״ מאומות מובללי׳ הס יזה ככתב שא>נו והיאיל
 הבאר גפסלק מרים מחה יז״ש שכע״פ התור׳ להשגת ליפורץ ^רינין

 לנפש קריס שמיס כמו לפלס מיה הי׳ וצא ן,״: שכע״פ חורה השגת הוא
 שנכתב כשירה הכנה מקושית הנפש משירות שכע״ס חור׳ כך עיפה
 ־• גוענו ולו יאמרו ואהרן משה על ויקקלו עמקהי^ידסלכך להכין
 סחיט נ נגלו אפרו כ א כמת השיב ועני התיר' כעניות עניות אין הנה
 צעמקות עסאיי' שהיו הס המתאוי׳ אנשי׳ עקידה כבעל שאי׳ ע״ל ה׳ לפ-י

 ולא הפנימי(׳ לעול משאד׳ שהי׳ג״? וזהו נקשסע״ש ומסרו ^ניעמת
 שהוא ה לפני וז״ש פדס נקתלק׳ וככר הואיל היעודן כחסרין סשיגי

 סורס הוא הזה סמלבר אל ה׳ קהל את הנאת׳ הקור׳'ולמה פנימיות
 כדגי הס ח שת כזיהי ופ"כ השיג ל כת בנו ואין הואיל עם למות םכע״פ

 הוא שם למות אמיו ולכך חיי׳ אינה התיר׳ הוא המים מן פאסיפתן
 פנימיות השגת כלי התור׳ פשוטי ל שנלמי תאמרי ואי לכרי' עמקת ברמוק

כס״אכי ־ג מש ל־יוש לס הא ותכלית לכהע׳ לומה וכעימו אנחנו א״כ
 שפותח כמו צלק׳ כנתינת התיר׳ צהכגת תועלת עול יש והכה אלהי׳
 ולמה אמרו לכך חורה שערי לו נסתחי׳ כך עליונ׳ צלק׳ השעי־ בילו

שכול' צצלק׳ לכס פמ״ש־זרעו צלק׳ היינו זרע מקום צא וגו׳ העליתנו
 מצרי מרכוס ׳ חמורי צ׳ משא לו סי׳ שכהס קפחוח כמשאסז״ל עשירי׳ סי׳
 מחיקות עיל י פקחי׳ יריחכי יין לתור׳ ^מל׳ יע ועול :הים ייזת חיז

 לכ סכם של ע״ל ירמון וגפן סאנה אץ אמרו ע״ז החור׳ להשגת מועלת
 לעסוק יכו הי ורמון אמרו ע״ז לפכמ׳ ייא המצות מן היינו מצות יקח

 ׳ לשפות אין ומיס אמרו לבן כקלבר נוהגת מצות שאץ כרמון מצות
 יןועצת יש הנס הסיע אל ודכרת' וגו׳ המסה אש קח וגו׳ ׳0 ויאמר

 שס;א פעמי׳(א׳ מאה לסדר וגה מרים קל מכארה לשסות להשג׳קתור׳
 יומר מכל שכחה ושולט ס״ע גי׳ פעמי׳ מאה דעד וסייגו מיכאל ני׳

̂ל למקי׳ משכחס עולה הוא פעי»; טמאה  הוא ושם ס״ע שם שכסוף א
 ס״ע פכפזף אל לכתי׳ שיטאו לוקא אל ולכרח׳ וז״ש והשגה זכחן סוא

 פעם הפרק עול שיאמר דהיינו א׳ פרק להם שנה וז״ש עמאה יותר סהוא
i' ג־יי ע״ל ג פכע״פ חורה הוא מעכתוש ס׳ שהוא ס׳ על ש״פ לסליע 

 להם יסי' זמזה ק״א הוא הנה הפרק א' פעם עוד כשאמר נמצא מאה
 עד פעמי׳ כמה הזוהר מאמר שחזר ו״צ סאר״י על העילו וק :השגה
 להאיר ף הסלע להכות כוונתו הי׳ ומשרע^ס ז״ל אליהו לו פנגלס
̂השנה כמטה שחקק המפורש משם צ'1גל הארה  ציפראצ גלול׳ ויהי

« הדיבור שיאמר הסלע אל ודברת׳ אמר הקב״ה (הסלע מן נשתיית׳  
סדינורלגיי שנסתלק פה ניד במצרי׳ כמושה^ אטוס יהי׳ שלא הסלע
יק להם הי׳ שעדיין מפין פפין יצאו ראשוג׳ ובהנא׳ )לוארא בזוהר

הכגס



חוקת גמ<
ססלע מן כשמייל להם (יצא הפעם ע(ל הכה לכן מופסח .סשגה

 צתמסהומלפגיס״ ת״שדקממשה־ כמפורש השם מן רכס כהארה
 הכל פרמי' שהוא י '0 לפט הנקרא המפורש כשס הי׳ שכוונחו זהיינו

 נסמם מכלל שיצאו להיינו ובעירם העלה <תשח רכים מיה ויצאו מסו
 טכד והי׳״ כלעור הכל לראות ימל שהי- רק מכמה כהשגת אלם לכלל

 לעיני להקדשני ני האמנחס לא יען הקליה אמר לכך כיותר השם קלושש
מהאומות שמופרשי׳ קלושי' ישראל שכע׳׳פ:קיא כתורה כי ישראל כני

 להקלישניצעמי ת׳ש החכמי״ הם העלס עיני ישראל בני לעיני מדו כנ״ל
גלול״ הארה צהכיא נסכא׳ היתה מרע״ה כמכס אכל לייקא ישראל כני

 הוס הקהל כמלרש כמ״ש לייקא לי: הקהל אח חכיאו לא ואמר כנ״ל ,
^ לכאלל לעחיל ישראל כל את מכניסי' אסם אכל מביאי׳ אינכס ענ  ו

ג והכן משה(אהק נעורי'וה נימי פנה

שוון  מפס מונס היי מס הנה וגוי אדום מלך אל ‘מלאכי משה וי
 כתסלס אלום רצה כשלא גס1 אלום נגנול לעכור שהכריח

 שכתחכמ אהקעל ע״זפמת נענשו יגהכי לע^ה r:כמסי ואמר ?rD וזז-
 ה׳מעשיך: פין לרשע בהתחברך ללמי שמניא נמ״שרש׳י לגביצרשע

 לקיחת עייי פרעה ומכה למצרי* י׳כרהס ־־סע ייר נזוהי שאי׳ 7ע״ וליל
 כעשרמכות יוכס ופרעה כמצרי' ־*יח ל שיוכלו הי׳רשימה זה שרה

 כאן גד סנה ע״ש סס לסייח ישראל כי־כלי ־כלכחי פסי^ה אכרה* ועשה
אלום את לירש מון י־גירי שלא עכשיי “ מהי לעשות וישראל משה רצה
 אמרו לכן ׳ אלום אח לירש המשיח •וח לנכוש;י מסילה להס שיסי' כלי

ח כרמו שהם אעכיר' כרגלי אמרו ואח״כ נענה נעסילה לתסלה  על לנ
: והק ימותהמש־סכמ״עמהנאוורגלימכשר

 הסמלדגלת כלנסיעותככתור* הנה כאומת ויחנו יפר-ל ויפעו
 הוא עכולה לסכול מלריגזת שתחלת הכ׳ אמר יסראל עליות

 נק*א שמחשב׳ אותה וישהר המחשנה שיזכך נמחשכ* מניחה להם פיהי*
 הוא כאמח דחנו וז״ש 'מעשרות איכרי׳ ענפי׳ יוצאי' שממנו החכמה אב

 העברים כעיי ויחנו מאומת דסעו • אב שנקרא המחשב׳ סהרח ענק
 כעלירן׳ העכרי״הוא להיינו:יחריב חורב כוא עיי ר:׳*י שכי ע׳ל כמלנר

 לקלס ויראה כסלי׳ כלנרי׳ אוחז שסימא ניר ל י ̂ יי סצעשהכמלכר
 ודועלמימואכ שיהי׳כלחילוורחימו ועיקר. ‘הלימרכלכרי.!לש

 ככיא הכמש ממזרח ״ ואהב׳ יראה של מחשנ׳3 יהי׳ הקלוש להליכור
 האדם על צוות שכאלס אכר כל לכך נצור משרר מכל פסיקסא כשם

 כנגל ל״ס וכ^יה עשה מצות רמ׳׳ח מגל איכרי* ״מ רמ מצוס ני עשה
 שהוא על זורחת שהחמה משעה יום כל השנה ימות שככל החמה ימות

 ע"ש ענירס כי תעבור שלא עלן גזזרט לאלם ואומרת צווחת שוקעת
 משם • יום בכל אוהו המוכיח מרשמש חוסי יקח השמש ממזרח וז׳ש

 ענפי׳ סחוחן פי* והמזרל המקרסם נשכח אי׳ היה 7זר בנחל ויחנו נסעו
 הס רעים לחחיךענפי׳ צריך השלה יזץ לאלד האילןומא המכחי׳ רעי׳

 משם • לעוב אוסל ולהלריך האיברי׳ להיג-ל וצייין רעים המעשי*
 אחר שהוא נפנימח החורס הכגח תכלית הוא ארנון מעיר וימנו נסעו
 שערי ארנוןוהואאורנו״ן מקר׳עבר התורה לסילח ידכל החמא עזיבת
 הם ומזס מזה מכריהם משט שנקרא הליחות ע״ש עכר ונקרא בינה

נגלהונסחר: על רומז כתיבי*
 המלריג׳ הוא אמורי מגביל היוצא במלכי אשר ארנין סעכי ורען

 זזסו לאמיותיו גבול שיעשה הקידוש וסעיקי שיקלשהליכור
כשאלם לאיי מואב ל1גב ארנון כי הזיכורי׳ הם לאמורי גבול לעסות

 באים ודיבוריו ממשכיסיו מקדש אינו אס לאורייתא ברק לחפש חצה
פיו שימלא העיקר ולק החור׳ להכין שלא מוחו אח ומבלבלי׳ קליפות‘

 שנכנם לשמן נמשלה התורה כי מלכו כעלי' הלבד! ייצאי* וכזה =בחור*
 הפנימיות התור* הוא ארנק ט וז״ש השמן ונלןס המים ייצא מיס ^מס
אמורי וכין ‘מחשב שהוא מואב נק נמל לו א'ס רת האלס מפיג אינו
 לברק b אם לאלם הבעת' הוא זז בספר יאמר ע״כ ״ הלימרי׳ מהם

 והול! ריצה״ר מס מלחמ׳ שיעש׳ ה' מלחמות והוא לספר הוא זאמריו
 מדריגת לילי נא כסופס אחל גי׳ אהכי׳ה גי' וה״ל את ס' מלחמות נקרא
הממגכר כמעין ונעשה כנמל מוסך,לו שהחור׳ ארנון הנחלי׳ ואת 'אהבס

: אכי׳׳ר

נטיוסף
ק בל

 ובזה ^קוחא שבא לק גא הוא בלק בזוהר אי״ הנס צפוד ק בלק וירא
 'להעביר ע״ם ב״ל מא ובלעם ישראל את לנצת חצה בלק הי׳

 וסורש-פס לאלם אורב שהוא ליצה״ר הרמז בלק הנה ע״ש ישראל עם
 מלחמ וראכיח אלם בני יוקשיס כהס בפת הנאחז כצפוי כמ״ש לרגליו
 לילי האלם אס להביא ליצה״ר. קל הוא שזה אלם סל כממ:ב* נכנס יצה״ר

̂לך (מהרהור יום בכל מה ניצול אלם שאין כמשסז׳׳ל. הרמר  לדיבורי׳ ה
מעשה לילי ת״ו הולך ומלימר יוס ככל ניצול אלם אק צז*ה אבק נמשחז״ל

̂אלסתז : ש : בשרן לסמא פין אה כ̂מ
 צפור בן האלם אח להכשיל חאה שהוא סיצה״ר הוא בלק וירא ח״ש

̂גצפודהנאמו  יחכר קנס סיה גער פנחס בזוהר וא^ בפס כמ^ס
ראשון ועול יבא בחוזק ה׳ הנה עיכע^יל הנס קנה(ישסאר ק cpp רגל
^ן מרמז וזהו הגם כנה לציון  אלם של בלכו שנמס ‘ק ל״ג הוא בלק או

 כמו למעשה מהפשט זאח״כ כלפ.ר פסוגוי סייגו צפור וק לדבור ומהפשע
 ואחר אלם בפני כקו״ף הקלוש* כנגל והקליפה הקו״ן) רגל שמחפשע

 אשר כל אס וזהו מעףה לילי ממילא׳בא לדינור הרעה מהשכחן שמוציא
 אלס של בלבן סהס ‘ מאמירות.הללרי' באים הס לאמור״י ישראל עשה

:3ל תלוי הכל ט לבך לי תנה ל לכך בלבו ייאמר נמ״ש
̂יפס ל' הוא מאב ;דגר ̂ל׳ אברה׳ ויגר נמ״ס לירה ל׳ או א  גירות או

 היצה׳ר סל ראשע* המחשב׳ סוא מואב נגר בא יצס׳יר שמסמל׳
 עכירות על אוהו שמפסס קולס בפניות מצות לעשות אלם של ילבו, .גכנס

 גלול כגס והוא נמצוה חלק לו 0ש? לס״א כח מק בפנמס מצות ומשעושה
 : עייר* בהרהור אוחו לפתות כקלס״א הר״חומזהיש .כמ״ש
̂ש  והוא שלו ראשקלחולדה שהוא פאב מחשב׳ראשולגמו הוא מואב ויגר וז
 כל ‘פני מחשבת ועיקר העם נפט פס לו לעשות הפני* הוא סעס מעני
 י כמצות ש*מאכ לאלס מפתה ואח״כ הוא רב כי וז״ש :רב לו א ̂שיקר
ו ישראל נלרט ולילך מצלס שיעשה סימן קראל כני מפנו מואב ויקן ̂וז״ש

 להסיר לס על שמשי* עסור׳ המחשב׳ הז^ מלין זקני אל מואב יאמר1
 ולמעש׳ דביר לילי בא הואיל;-«גדץ|לא מלס |:מפשכ׳רעה

 ת״שףאמר;מאבס(אהמחשכ* •'־‘קמחשנירעס להסיר אזמקצהוא
 וריב מלון שעושי מלין והוא ^שנקיןקן מלקהואנייצס׳זר טסור׳אלוקני

 עחהשעדןהוא היינו : יהקהל יצאכו עתה• : בניאל׳ עס
 כת וירא ביס הזוהר גמיש הסגימחוסשבאל האהל. י.מלים ;גמסשב*

 פג׳ ול - מא^כחהמחזיקסגין^ ב׳ .וכס •*' הנשע' כס הוא א׳.
 באלו עמקות יבולי' במהשב' ;•עלוק שהיצה״ר ׳ וכמיל התאמה כס הוא

 עדין רעוה הממשכן שהם סטבומינו נקרא .והם אותו ולגרש להחגכר
 כלחוך , ״ העבירי: את מסבבי' הם רק למעש׳ מצרפץ אק בעצמי הס ,

 ואסרו • שור שנק' הצדיק על.יוסף נרמז הוא השלה ירק אח השור
 מגייר יוסף והי״ : עין עצי פורח להיות זכה מעבירי נהנה שלא עק
 של כמתשבזח שכל ירק נקרא ,כמחשב׳ השלה ירק .והנא המחשב* על

 5 תפילין מצות לקיים חושבת שניי׳ משל לרך שמי* עטסס:הכל ושל מצות
 נפחוק קונה זה שווי' לעשות או3זכ; : שמי׳ שטה' מחשבות
 וסהנלר במחר קנס והשני נ״כ:י מכולי אינו שצו החפילק זה ומחמת

 ירוקי*(לכסוף הס בחחל' השלה גמלי b רואי׳ שאנו והעטן • גלול
̂ירוק המי* •. רויאל ב״ס וכ׳ אמרת למר̂א א׳ כל משתט*  אם משחנס

 גומרת הממי *כ0וא ייוקק הס ממים שבאו הג^ץ b לק רב זמן ומל1̂.
 סל׳ג יחק המחשב'נקיא נמצא . אחרי׳עייי׳ש לגווט׳ ונשתל עגילוצק

̂נכולם  בסישם ויהי ע״פ בזוהר <ק'-אשהכמ*ש והשלה • טס״הוא
 זהו השוי כלמוד וז״ש עיי״ש מצאה נשלה. ט שנא■ אסחא לא נשלה
 אין אס והצה ננ״ל מסשבה מא השלה ירק על בגבר הצליק יוסף
 הוא קר״י (אזתתס קר״י לילי בא אנשים סאות מחשבת מבעל אלם

• ירק אותיות
 כהחלה קרי ענץ על מורים ירק אותתס ^ב׳׳ג צרופים ששה חנה

הוא אז המחשבה מגרש ואס * המחשבה הוא ירק הוא
יקיר

0
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 ל׳יפהשגק׳יי״גן מפשה * נפשהקר״י או5ס6( •״ ק״רבקזושה
 מ“הר כחל של מחיצה קי״ר געשה חשוכה עשה צא ואס : רקי• או

 חפשו ס׳ צוה אשר המר זה משה ויאמר נפסיק שמיני פ׳ מכילסא הביא
 מלבכנםות:יז־סלכסניראה היצה״רהעכיח אוהו לישראל משה א״ל

 זלסנן יכ7ימי שהוא כשם קמקוס אחחלשרמלפני אחחוכעיצה
 פכ״ל לנכנס ערלח אח ומלסם שנא׳ לפניו מיוחלס חסאעכולחכם

 עלהעצו* ״רכא;ללכ0יצ של ראשונה שמחשכה למעלה שכארנל כמו הענין
!כפגי*1ןשיעשה

 כעול מצנמאלהיישו היצה״ר אוחו העכירו הנ״ל המכילתא וז״ש
״ להוציא קשה הוא שאו וכמעשה כלימר וצא שהואכלכככם

 לכיינו אחח פהיז׳נולצכוציראס פני׳ כלא המציה כשיסי׳ ממילא וא״כ
 לכיוחכעצהאאלן ציצ הפני^ומוצלי יראת ולא כלכל הקכ״ה יראש

הרהור מזה ייא אז כפניוח המציס ליצה״רלמשוח תניחו אס משא״כ
 ושפי י א׳לגרפסרהורפכיר♦ פצית לשני כהכרח פכיי-הותכואו

 כניאמז יגל ולא‘ המקום לפני ח״שלשרח : מהמצות לג-שלפגי׳
 הוא האמור הוא ^קכז-צפוד (אמליהפסוק לפנינינו ונחזור נ ועי׳יי
 מיל אוחו מגרש אס יותר ולא ליקא ההיא כעת למואב מיך יצהר

 < יסלןןעןלע״ז?אלס עולולא להסיחאוחו וצאיהי׳לוכח
 כחהתאו׳ הוא כלע׳ ל׳ברי׳ פיתוי נלקיצה״׳רשולח הוא מלאכי׳ ?ישלח
 • ילע וצא כפר לשון ל'"או ולכער* פן ־הל להיות החצי כעור כן הלל

 ׳ כינוי הוא • הנהר פל אשר מצכי׳וז״ש לשולחן חאו' לו יש פתורה
 יצס״ר מצל הנא החאוה כח הוא עמו כני ארן : צר כנסי יכא ללון או

^ כמה פס ^היוצאת הנשמה הוא ממצרי׳ יצא עה הנה לאמור ^  מ
אין עין אח־ כסה הנה • וגו׳ מצלן• יפול כנליש לה שנוחני׳  להייע ה
א את מכסה פרנשמ׳ ו ה  הנשוי רוצה אינוfחאווסישעוה^
 שמצין עד כגג מתיישנת אינו הנשס׳ לעיקר‘ ממולי יושב והוא לראות

 מכואר♦׳ הפרש' ופאר ממולי אמר לק• כקו להחיש יצה״ר שהוא הערלה
׳ ל והכן למלקלק

 יסרו וישמע ל יפרו גבי למה הקשוהמפרשי׳ ׳־ צפור כן כלק וירא
 וכי-ראהגלקכלאשרעשההלאנשמיעי י וכאןכ׳ויראכלק

תח כחכמי כבר הנה י‘ ולאכראייי • הכל לישמע יסל  נשם נפ/י
ל אומר אם שכתבו למפרשי'  לומר ימל אימ שראה ׳ שמיע חכירו ל א

ישראל עשה אשר כ״כל וכאן עיי״ס שעיכלתי pjp רק שראש מה כל
 ״• עשה אשר כל שייך צא לכשמיע' v כלק וישמע כ* לא לכך לאמורי

ל ״ כלק וירא כ׳ לק•  כצפור כשפיו כלק שעש׳ הוא לצפור הקלמוני׳ ו
וירא כ* ולזה עש׳ אשוי כל לו אמר לקי :מילעוני* והם ילוע ששמו

״ בלק
ה הנ  מפני מואב כ׳(יגר ןאח״כ • לאמולי עשההראל צ׳אשר ו

קן ואמ״כ העם  ג׳ כאן כ׳ : ישראל מי מפני מואכל לוי
 'נראהלישראלהסראשי׳ ׳! ישראל ובני • והעם ז טרריגוהישראל
 כמ״עבזוהר שבישראל פחוסי׳ הס והעם י האל צלקת שרגיעלחכלית

כ בי ר ע א הו ס ע אגל נאולמלריגתצליק אפר הס ישראל זנני ; ה
 למנריגי שהניעו כישראל שיש ככשפיו השיג וכצק : עליין בשלימוח לא

 החכונן לשון כ׳וירא ולזה ו7לנ בלק רק ראה יזהו ישראל שנק׳ גלול׳
 שהם ויגר ל סלה אומה סס מואג אכל • ׳ ישראל מעלת כשכלו
 י(לע>׳ ו שה ואפי׳ רג ערג שהוא הוא רג כי העם מפגי דראו פחלו

 מוחזקי׳ שאינן רה ־ מערב יראי׳ היו מואב את צוהאלחעצור סהקב״ס
 ישראל מי נגל אכל אתם וילחמו זו ציוו ויעכרו'על ס׳ מצות אח לשמור

 קצו רק סי מצות על יענרו לא כמלאי א*כ צליק למדריגת כאז שהה
 המצריך שקצו ישראל מי י מפני דקוצו רש״י גלוצתיומז״ש נגל שאייה׳

ז עצמ׳עיי״ס כעיני
ה ת ל הזס ״ סת את לי אצים לנה ע י  • לצרכי פ״י לי א״ה הגאון ג

 מלץ מלכי עם סנסרג נסקלל#5נע עזלפיו^הכשילושמא
 ירןנלע״ר\.ערמס30כ׳־הגאוןהנ״לפמס0וללעפ״ימה • עיי״ש
 אני נלע״;ואמר צו והלך נמהר׳ לו שינא אל' גלולת ראה שככספיו >היינו
 סעל הי' וזה לו מרמס שנרכסו סוגרי׳ והיו לגמל שתעלה אותך הכרך

ק פירות עושה אינו נלע' שנרכע̂  מזה ילע ג״כ נלק א״כ עיי״ש לק3  י
 יתקללו(לק או יחכרך אם ההוא האיש ומזל כמכב ראיחו ע׳׳י שילע

ילע ונזה ״ צא או יסנרכו ישראל אס מנלע׳ לילע כלק רוצה הי׳

יוסף
 נתברכו לא כוולאי יק!צ׳ ואס שיתברכו נשמי׳ מזל׳ וולאי יכינ״ נלע' אם
 לחיירו מקלל שאל׳ שהקללה ן הגא ע׳׳לש״כ כפצמו לק נ לכ יקלל׳ א׳׳כ

 רשע מחמס משמי׳ להסקצל ראוי אס לממ״נ מחלש ׳ פמגל עושה אינה
כ משמי׳ לקלל׳ ראוי אימ ואס אל׳ לקללת צריך א׳׳כולא  מ^י לא א'

 שמלתהקכ״ה עונשו אלילמהר מר־ניקללח רקצזה • קלליתאל׳
 מאריכי ואיני חסאיו את יעורר אז אותו מקלל אל׳ אס אכל אפו להאדך

 חא׳ אני א׳'כ נקלל׳ שתהאממהר לייקא ועתה נצק אמר כו לפ״ז לו
 וכוולאי ״ כלפי ילע שזה כשמי׳ נתכרכו לא מסתמא אות׳ מקלל שאת׳

 למהר יהי' שפעול׳ ארה אמיואת׳ צק אפו רקשמאדך כשמי׳ נתקצצו
 וזסוןאומרול^נאארהלי כחשוב׳ ישונו כלאריךלה׳ ושמא צגונש׳

 חקללבזסאלעשגסטן להימואהאת״ צלי יהי׳ גס אר״ של שהלכי
 כששוב׳ יקלימו שלא עונ׳ למהר אותי אקלצ אני גס ואז נאקלצו לשמי

 חשוב׳ יעשו שלא כאיפן היינו פפק כלשון נו נכה אוציאיכל אמר וזהו
 אסאחסחכרך היינו חברך אשר ילעחיאלז פ־י ואמר ל לכילו ניצו

 יואר תאור ואשר : וכנ״ל שלו במזל מכבר ' מצורך הוא כוולאי אוחו
 עוש׳ אינו שלו שהברכה שיולע לבלע׳ בלק עקן ונוה מכבר שצו מזל י’ע׳

 ישראל של כמזל׳ שראה לקלל׳ נלפתו הי׳ בלעי והגה וכנ״ל מתלש פיחת
 ופקדת פקלי וביו׳ כמ״ש נלור לזר בכל ענל חסא על |אות׳0עענ סהקגיה

 למהר• לקלל׳ כלע׳ ורצה מפא מפס מס׳י ונוכה אפו מאריך הקל׳ס רק
 עתה בחיכח דיקא קצה לכס עתה וגו׳ אלי שלח ׳ אמדבלק לכף עונש'
 אותיות ג׳ עס עגל קכהצ״י ל קבה ללשון ארה מלשון ושינה עונש׳ למהר
 בלע׳ כמכת והי׳ המלה עס נל פ ג*י ק״ל ג׳״י אוכל אולי ועול והעלה
 חאוריאת לא אמליאצהי׳ לכן למהרעונש׳ העגלזןלקלל׳ משא לעורר

כבר הוא ברוך כי העצל את עשו והס רב ערב שהם ־אפי׳העד אע׳
 מעס מעש רק א׳ בפע׳ להעניש׳ פלאי העגל פשא להס ונמסל נתברכו־

 פורעניות עציהם יהי׳ צא לזאת* כעס אכל • פורענחת נעת אגננו
ג ממקוםאסרממיצאצאסלעציה׳חשאהפגלכצל

^י  צא ובלק * העול׳ מן פירש״י ? וגישממ נו אוכצצהצחס או
 מכלק יוסר שונא׳ הי׳ ובלע׳ האדןכו׳ מן ואגרסנו אלא אמר

 ראוי סי׳ דשת הזוהר בשס סוב ברכית כ^ס דא״י ונראה ־ * ע״כ
 חולדות הואמיקר צי שית ברא בראשית פלי( שנרמז׳ כמו שית לקרוא
מן פרח י לבך כבריחו ופגה ערלתו אל׳ דמשן ךכ>ןן6סאל  י'
י כראשית שם ול שת ונקרא שיח ̂־ ד  מיתות מיני תח״קג׳ כנגל ןג‘חר

 לעורר רצה ובלע׳ דיחחק״נ תוצאת צמות ג״י שהוא נעול?■ שנבראו
 כלי מואב כבנות לחשיאה התנכל (לכך עיסות מיני חתק״ג ישראל על

 יעש׳הע׳ אשר שאמר במה בלעם שרמז ואקבר עיי׳י׳ש נכרת׳ שיפגעו
 חחק״ג ג״ן הימי׳ כאחרית לעמך הזה ותינות הימי׳ כאחרית לעמך הזה
 הס הפעול׳ מן חוץ החיבה שפורע ונרשת-׳ו שאמר גלע׳ כוונת הי׳ וזה

 (לקלאאשר צהמשיוכנ׳׳צ ג״יתמק״גשסי'רוצה גרש״ת אותיות
״ ואגרשנו

k S אתי הס הנה ! כישראל עמל ראה ניעקבולא הביסאק 
 הסת״ס וישראל לחסוא שקרובי׳ עס עקבי־ הס יעקב מזרימת

 יז1הואהמ טלרימסאון שתי הס ואון עמל והנה ' מסמא סרמוקי׳
 עניז•׳ לעשות אותו ממפת' תיכף רק יצה״ר עם «מלחמה עושה שאינו

' עמלכמלסעיכנגלו פושהואינו  מלממי שעוש׳ ועמלהואהאלי ׳
̂יו ואז המלחמ׳ מן עמל עדשהוא כוחו ככל היצס״ר עם  מתגבר יצרו ח

 הוא הבסה הכיש צא אמר לכמיצליקי׳וא׳ככך שאירע כמו עלמ
 למט׳ רחוקמקב״ה לכךהוא למשוא קרוב שהוא יעקב מלמעל׳לאס׳שהוא

 שכבר כישראל עמל ראה •;ולא ביעקכ הכיס^אץ לא ואפ״ה •' אץ ו^וא
 ראק לא והקב״ה ק״ו על^היצס^ר נחנבר (אפ״ה כגיל מלסע׳ גלח׳
 ס' ־ משכן להיות זוכה אינו אם זהו עמו• אלהיו ס׳ '׳ צישראל עמל

 מלריגס זהו בו מלך הרועמ0עמ סיאצהיו אפ״ה נסונס ושכנתי כמ״ש
 ותרועת לכךאמר יחול ושכנתי וזהו ה׳י משק להיות שזוכה סליע׳

הרוע׳ תרועה יודעי עפיילא״יע׳׳׳פ ותרועת : ממש כתוכו בו מלך
 כרמת מ' נתברך להיות שזוכה נתורס מפולשת נרכ׳ זהו כרכה ג״פ ג׳׳י

 בחוןשימאותם אחס וז״שוקיעשה[לאהלמועזהשוכן ז התורה
אן אס׳ולאנחוכס כ״ כ כ ד ^ מ א ^  רחמים הוא סס׳ ה׳אלהיובזמן ל

^ן הג סנ :שהואאלהיואו״ההואעמווהבן מ
(ידבר
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פנחס
פגתס

 קנןז ר 3>5יפר כני צעצ3 ממחי את הפיב פנתס(כ^ וגי' ל וידבר
c1’d3 הף3 פלח פירסיי ס' אף ויחד יפראל 7בלק:אמר(יצמ 

 א״^ :■ מיפראל אף חרק (יפ(נ qוקוקע,א(ת ל ואח״כ : * מגס?
 ובאמת * מגיפ' יהי׳ לא ניירש״י תלי' הוא והוק?נ שאחר משמע

 הקגפר וחעצר ןמ' לקוד וי '3 פק פנחס מעפה אקר 7ע נעצר לא המגפה
 ק'וחעצך (אס״כ ; כישראל אף ל.חרק לעיל 7יןעו : כן ולמה

 ישראללא7נחס,1ן אי׳כזוהר7מראה J מיישראל המגפהמעל
̂נחמת .לפעור פולחנא שעשו רק פעור כעזז חסאו  תוקפא ויהכי ןילןןל ן
 לבזמנא רכ עןכ סם עס ראעי קח ל לכך עחא7 כלא פעור לכעל

המרי כמ״ש ראשי'עליה נששי' מעוךגי' ,רכ3ער7
 9פנח למעש• מזוהר נמצא עיי״ש פנחע כיפר ^ לראש־ועל

 צר׳׳י הי' כמ״ש ישראל כני על שהם רב ערכ להיינו ישראל 5ע כיפר
 ישראל היינו מישראל מרקאף ונוקעכ׳וישוכ גבי לעיל לראשא״ה

 נגמר לא רכעליין הערב על אגל ולעתא רונ' כלא שהס^משא גפי׳
 שמעון לשכנו כנשיין אתערכו רב שהערב פ:חש ’מעש אחד רק גפר'

 * לפעור כעון מיחו לאשחארו ואינון .'‘בעג מיתו מנשק בנין ואלילו
 מנשי לאתו רב הערב כפרו אח שמעון נשיא קזמרי שנקם אמר לכך

 רב הערש ס9 ישראל כני מעל וחעצרהמגפ׳ ל לפך שמעון לשכש
ז ישראל כני על ראשי' שסס ־־ ■

 עלג הס מתיי גקראו שככר משמע מגפ'3 המת^ ויהיו כזוהר וז״ש
 השיכ זו כפרש' ל ולזה • ישראל ולא במגפ׳ מתו הם רב

 פ' כעס שמתו כליח כסס שהיו |רכ ערב להם הראל כני מעל חמתי את
 אבלגייישראל ה:יב 1:וו ׳s המג נעצו• פנחס אחדמעש׳ רק אלפי׳

 כזה עצמו שהש״ינקסאת הזזהרוהוהי' כלכרי הי'שופכליק לא
 אמד לכך מש' ישראל כני את כליתי ולא זהו א״כ •אה' והוקע שצוה

 מלאך חמתי אח כ׳ וכעס״ש ״ כעצמי קמתי ש כנקמתי להייני כקצאתי
 וישכ כ׳ כלק כסוף לעיל זקש׳ נו ליכר ה׳ רוק הנה ע״כ וחימ׳ אף של

 נמצא כוש' אינו ‘חימ כו?׳ אף ׳ לא ונ׳ל : חימק ל וכאן אף חרון
 וג״ע ש״ל :גל5 הם וקימה אף מפחית וכזוהי ן מאף חממי לקמה

ז וע׳זוממילא  עריות. ̂לוי כגגלע״זואף..הוא הם מנולק סמור׳ ע׳
 .כננלש׳׳לשהואמשסיתכר״יא^כגני אףיומשחית הןאלאסנמףתן

 רק סימ׳ פהס שלטו לא ולעשא נמנה כלי לפעור תיקפא ן7שעכ ישראל
 כמלאי א"כ ג״ע ע^ז לריעוהא קיתי שהי' רנ ערג גיי איל אף חרון ס׳'

 . .ופיק׳ אף שהוא חמתי את בעה׳׳ע רמן לכך וחיק׳ אף .גסס שלש
^  ׳ כגיור/ליצחק ואשלכיש מות מן מ׳ וחשוף הימא חמא שפנחס נ' כזו

 וכעש׳ כר״ח מ! וקפניש ר״ח נ״י ׳ יצחק ׳ ג והוא oDiti- י' אית־שף
 לקנא כיצחס ?איר[לכיק ומשי® לומח ונעש׳ ז מו מן '1 חצוף אח״כvימ״ח
̂׳ואתכלל ג׳י רמ׳׳ח ה׳נעש׳ קנאס  מסל להוא כימינא שמאלא אכרי

מו;׳ מל  כפנחס רוחיןלאשחחפו כחרק פ״ם קני ואקריפינחש לכךז
 לישראל חיק יהיב תייס ג״י סס ישראל על חס אלו כפנ״י ואכיהו נ?כ סם

.ילו כילו רמ״ח ויקח רמז וזהו מ״ו ון אק שגי ..חשף. אילין רומין כתקין
 לא<ת. וכעוכלא הוי׳ מן יו״ז לאות זכו כמחשל כע״ק.כמהר יול אותייח

 אחלונעשיעסהמ״ורמ״ת׳ . שהואלי כיצחק אתלןש לכך אלנ׳י מן יול
פ/ • לס׳נגלהשמש, אות׳ וףוקע *(®;;?כ ־‘ ורומז׳ח ע ה א ק  נ

ס הי' פעזר תשא ס7ןו5 לאי'  גכ*מ והזכירו ןקראל כתי 5ףכ שור' ה^ינ
 הזכירן ושם כמקלש רק קכיס שרי צא קעור ח^א ואחר כפתל( השם
צהוטלו; קכל שלא. ןקמש ;׳ בהק• פ?ם סי׳ חשאפעור ןא״כ נפתכו' השם

• . ״ רקכמקלש
 פמ״ש העמש נגל • כקס הי• ספג׳ להיינו לה׳ אות״ והוקע וז״ש

 אלשלאיעשוכיעכירי לכני יום ככל שהפמש^צווחת 'לעיל
 ורש״יפי׳ : וזסצגנהשמש המחנגלי׳להשמש ה׳ס א״כהחזשאי•

Jsip7D החוסאי הם מי קלעי' וכזה המושא על השמש וזרח לזענן!. •
ה ^פ/ ^י עפ־  א״־פ, החושאי' לקירת פנחס כשעש' ממתי השיב סזק5ן

 חמה ל' חמתי את פפינ וז״ש כולם את י כסה והענן מקומה5 החמה זסכ
 הי׳ ככר כי החישא ראש נגל הענן נק: חוך החמס - ״חק ז שלא נשמש
 לברית זכה כשלימות הענן מכסה פנחס4ועשה 'והואיל ד. כפרה לסס
שילמו? הל) ואמר : שלים שלימות פ״י להוא קשיעה ה״ו לפך שלס

מסף
ו71הא.לס  גפשכט״שפנהםלנךאמר כמסירת הכל פיהי׳ ?♦ח עכולסו י
 כהונת ברית • נפש כמסירת שיענלו היינו אחריו ולזרעו לו •וסיתה
 אעי סחח נפש כמסירת . הכל יהי׳ להש״י עכלות מיני כל היינו *עולה

 ושססאיש ״ זהןלאצהיו1?גנורת<מק ■מנאצאלהיולהיינושאישסף
 «שראל.גאצלכרעכירס p̂>5)53^37 מאוזס מסעי׳ סב׳ י 'ממוכה

את מפסח שהוא נוק׳לס״א הוא הוכס;אתהטזינית ■אשך : ;כזה
 נקראתעלירתשהואמלייניחעם 'יהאלכולא־סזכרנמ״שטוהרוהיא

 ככיח ככיח״יחורנא כמ״ש,זטרא זמרי . '״ כאהכל וזה האלם
 לשוןהחרזממת לוא0־צן ! עונותיו על שמקשעלנ^ואימלואג ,מחמת
 אp 3צ וטחגאה עצמו שערומם נעו ,המסולאי׳ לשון כמלרש גע^ש

 כמחשל עצמו מתנשא שהוא כיתאב נשיא , • ומקסחאוחו סעלינית
 שאזעליקקל כמחשב׳ יצס״ר עס עושהמלשמס ואינו 3שנק'כיתא

להתגניכע״שלעיללפכלק

ש  השכל תהלל י קזאח אס כי ועושר גכול תכס יחסלל אל הנניא וי׳
 יראהצהמת ע?ייןבשכלאז שמחפכה היינו v וילועאותי

 הלכר קשה ועשי׳שאז הליכיר ימתקעל ולא יצה״ר להסגירעל אותי וילוע
 חפצתי כאלה כי וז״ש ך להכריחו משמים סעע לזה וצריך חגיר5ל

 ופשימת בגכירוח עצמו להציל הזצר גכורועזשרכשכא החכם היינו
כ* וזהו לו ע;זר י שהשי מחמש הוא כעשי' או יכדמר להיינו וחכמה
 שאיפי מחמת כא שזה ׳ \ לשטעעי סכ׳ (אמר ״ והק חפצתי גאלה
 לכא לא אס וסירש״י תעשו ולא לי תשמעו _ לא אס. ו כמ״ש מוסר שומע
 מחמס כא הכל וא׳כ עיי״ש ■ ום יעשה ולא ילמול לא אז שמיעה לי?י

 ושסהאשה ״ מוסריקלש.אחמפו; אסשומעלשרי : הפמיעס
 הנקי הנשמה כי הסכר הענין הוא ** צור כת כזכי העלינית סמוכה

 על מפיס אינו והאלם ■ ״ , חצכתס צור שנק' •אכינו • אנרהס של כסו
 מחמת קהו אומןע שהיו״;ךאש אכרהס שהוא מלך כח היא שהנשמה לגו

 לס״א נספתה הוא כמלין לכך לכו ומקשה אותו שמפתח המדינית פיתוי
I. מלק שנק׳

 הנקרא שהס״א סמיל בכנפיך צרור היינו העליני!. אח צרור ככ׳ אמר לכן
 תפיל כי סוס ל' . לכם הס צוררי' וי *ש וז ז. להפילו עלץ עומל עליני'

 אלם כמחשבות ךעי' הרהורי׳ שמשליך הזינו כנכליס' להפילו עליו ומל ע
 ומשם מכירה לסלסול מלי שגא 7מסקכוסיו.ע ומכלכל ועצמת לאמת

 כ^לי^סי׳׳ר^^ולקצדךלזהרמאול סקיערפיוכלנרי' פעור לזכר א3
 שהוא כתכליתו שיסתכל לק התאוס כהרהןר יעמול ולא המחשכות לזכך
ס וככה ושתק שלק כר!׳ע ונפסל ללה  ד׳דעיס.צוזס5מצרש;הרה אינו ^א
 ישראל שנפלו הזאס מעשה ואחר קלי לכר על וזהו כזכי' לכרי' ללכר כא

^ הקכ״ה אמר ממלרעחן ט  שינביע ךאל5כני« ראש אח שאן ולאלמזי ל
 משם וילכר וז*ש לעיל וכמ-״ש אכוח׳ לטח וזטו לשרשם צמלריגש׳ אות®

 5כז?0 שמןת' להיינז אותם ףלכל והיזכר עמס פרק^י אוחם סכהן נאלעןל
שלהם מיוש שמא סעות׳ כזוכרי אוסס העלה

 לולא אמר כתהלי׳ הגה ישלאל בני מעל ממחי אח הפי? ♦אמד או
• מהשסיח חמסו להשיב לפניו נפרץ ממל כחירו עשה

פ. עמוקות כמגלה ואי•  ל יש הנה וז״ל ישחית ולא עט יכפר רחום והוא ע'
 ניניה■' פ^וק ויש תימה וסל אף ורג' משחית והב! עון נקלא הא׳ קליפות
 חלל כמ״ש אותו להעכיר כ׳יכפרעק לכך חלש הוא עון שנקרא שאותו

קשה מחר שתית9 שנקרא תו וא אותו להעכיר שהוא 1י7י לכפולי׳ כעי
 אכל רע 0קו ?עשה לא ישראל כזונות היינו ישחית ולא נאמר p3 עעק

 לכךנאמרעליו יוחלקשהמעשתיח לאלכעכירוואוחוכנקלאאף
 רע לפשות נשאר ולא להמתיק יולל שלו הרוה סייס אפו להשיב והרגם

ק י  וצא עליו ל^נאקר מאף , קשה ומחל סימה נקרא והל׳ ; המיעום '
 סלו 3הרו אכל רע יהי/כולו שלא כישראל כח שיש להיימ חמתו כל יעיל
 נפשו כמסירת לפנחע משנס הל׳ וללז עכ״ל נמחק והעיעופ רע קוא

 3להשי והלכה שיהיה סיינו7 אף כמזיעת הסיטה להיות ככוחו שגרס
י פ:חפ סימהזהוהיהמעלח

 אף כמלריגח לחימה שהעלה קיינו חעחי את הש.יכ עי׳ פנחס (ז״ש
יהי'׳ שלא היינו כליתי ולא • השיב וזהו להשיכ והרכה שנאמר

 * הי לכיני משה ארל ״ חמחל כל עליו שנאמר כל נמלרינח סימה
שוס יעוה שלא משחינו נמלריגת חימה שיהי׳ ככוחו שגרס^ יותר מדריגה
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גנזי
 לכך משמית בכח״י מהשמיתשיה^ חמחו להשיב לק^מר • מכלל
 ג משהשצאהי׳מגיפהכללמשא״כנפנחסשמתוכ׳ילאל!) מפלח מפיל

 פעסר (לפי ״ והכן כלל מגיפ* הי׳ שלא י(תר כוחו הי׳ משה אכל
ס הננינזחןל(א הכנוחלוהקכ״ה לק ברית ן1ע לחקן א״צ פנחס

: אכר גא(תן יצה״ר מקסרוג שלום לן שיהי' שלום בריס
א'

 הראיא׳ אותו מבזץ םשכס^ שהיו לפי ומי אלעור מן פנחס פרעז׳י
 שנפ נשיא והרג ז“לע עגלי׳ אמו אני שפיטם זה פוטי בן

 הרא?ס' רכ«י מ״ש ^נה על{ אהק אלור (יחסו הכ׳ נא לכן מישראל
 א5וכי7'הנכן«ה(עו W משם עשה לא ׳ למה יגס הזאלשקיתר""

 אהרן אחר רש״י(יחסו ל לעה וגם י אלעור בן אסוא השנסי׳ ייפו
 בשם חי״י כל ש״כ ונ״ל • , יוחל ארוב שהוא אלפזר אמר כ׳ זלא

 שחץ יש מסאמא עכורם שעפה 7לאת ס7א רואה אס החסיל.הנפלט
ל׳ .שעש׳ לזה וגם עצמו לחקן וצדן אצלו זו עביר*  פי^ש לפנמ עני

 בשעת אותס כשרואה טואא וא0 נו פ־גפין אנאין ארמיס עצ0והנהר
 לאז אה ממ״נ מאגו ולנקום לילו רצם לא ולקסשישרנינו ‘ מעשה
 יחשל שמע משש לראוס ילך ואס ממט לרקו' אסור )מפש'1כשעת יראה

בו שמן שיש אוחו ישראל ר׳  למפא ישראל להניא ח׳יחלארצה עני
 פנחס וירא צמ״שרלי המעל ראה אנלפנחס ‘ אותו שימשלו

^׳ ולק ; הלכה ונזכר מעש׳ ראה ש  הנקע׳ עשה שפנחם כשראו ה
 עניר׳ שמן כולכ אי,יש7כון ראס שהוא כיון נאמר' אורו ׳1מי היו זן

 רא׳^חשנו והוא ראו לא ישראל שכל היינו הראית׳ אמרו ולזה ׳: מ״ו
 עצל : צע״ז פצלי׳ אמומפכנ' אני J?pD. מממש מ עביר׳ שמן שישנו
"V צשה״ר ער^ח גלי ע״ז ר״ח  .ע״ו. אלפשענר השלש כל וזמרי,עש׳’׳

 רע״האכ כנגלמשה ולס״רשליבר ? עריות וגלוי • פעור מל
 .נאמתהי׳משמןזסאצל'אן>׳ ע״זכמהאלפי' שעכרו כלישראלשראו

ש צליקי' והיו המגש׳ אמר שנשאיו לאומן ̂ול עבלן שס׳ •הזוהר כל  לז
 שהוא לפנחס 'זלק;משלו צ עי״ילעילמ״ש נחקכחלס״א ואפיה
 אכל צ מזמרו נא והוא הואיל אצו ג״כשטן נו שיש למעש׳ ראה

 מעש מה מאהרן לק פלל * פיסלו שמץ פום נפנמס הי׳ שלא האמת
 לא קלישא נניאה אנת כזוהר כמ״ש מילס שלקר( העצל אח נאונס
 כמ״פ עריות גילוי הי׳ העצל ־ ומנחפשייס עיייש לאיסתמרא מעת

 הי׳ השורש יי״ז שמן{אהלן הי' זס א״כ נ״ע הזה במשמע יש לצחק ויקימי
א רש׳״י וז״ש הצקמ׳ בעשייס הכל אתי וכיקן גפנחם  מ^ר הל(יקסו .נ

. * היקב והבן אהרן אחר .
 למעל שנפצם נמקוי לקקן יכול אלס שאין במקונלי' שיזוע י״ל לצול

 נקי לכן : שרשסכמלכיס גרי׳ סתם והנס ־ משרשו
 J* יי סשכי̂ן מכנפי למס' הצר נשמת על אומרי' ־ולכן « ק75 גירי
 ימול כס״י לתק[ יקל יתרו(האיך שסוא מנר שנא לפנחס השנפי' ביזת

א ולק המלקק במ׳יי שהוא משרשו למעל׳ שהוא שנפגם  ויחסו הכ׳ נ
לתקן ניב^פנקס כס והיי יסול עכל׳ למעל׳ שהוא מסל נמ״י פמא אהרן

מ לפרשם עול ששייך הקונקריסמה כסיף עיי׳

ה ו ק מ

הוא, א׳ * בק״י שני יש סנה • המטות ראשי אל משה וידכר
עביר׳ לילי א3ל שלא שמתיירא להיינו סטא ירא הוא האל׳ אם

עו׳ סלא  מפני ולא ממעל אלוהי חלק שהוא מפני ״ כנשמתו פגם י
 ירא' וזהו -י ושליש רב להוא בגין : החממת יראת וזהו העונש יראת

 סוא אסהאב' העב־ר׳ הפגם צהפריל שלאי סמתירא אהנה מחמת
 נלר לנלור בלעתו עול׳ וא״כ ״ ׳ יח״ש בבורא ונשמתו האל* לכיקוס
 סלא עביר׳ ליליהרהור אפי׳ ' עלעצמושלאיבא גלרי'ואוסר נעושה
שכ׳ מהו המחשכ׳ צפגו׳ <מאהמח  (חצ׳שיהי׳%המסשל י״לורי'לרכי

 כמתשכם אבלאססואפוג׳ c פור׳גמסשב' שהנשמה ליר׳לנשמ׳
 ותגל כמ״ש : במרגלומיו חרז שהנפמ׳ על משם תרל משמה גס א״כ

שםשול ביותר תמע׳ שעוש׳ שאבל נמהל כמ״ש ׳ מרגצוסיוותשנב

ס: יוסף פנחס
של  נלרכיאחר לשוןחשיבו׳אח״נאמר כאיש המחשב׳ ת5חס וזהו ג מ

 כפי לעשות גלעחז שמסכי׳ המחשב׳ רצון הוא רעוחא בא המחשבי ביא׳
ה הו״י השם של ראשול ה׳ הה(כנגל המחשב׳ : ל ג״י עשר בכללות ל

 ברמז גא הוא הלק מן לק .שעליין כ״ס הש׳ של י׳ כנצל ילור'סוא של והי׳
 רוצם ?אל׳ אות שכל לכל^האוחיו׳ והתחל* יפול סוא שהי* כמו ״ י'

 7יסו סוא לאל׳ שנא ראשונ* המחש־.' כן כמו * בנקיל׳ מתחיל צכתונ
אכל, ; משר לכלל נא לא לכך ועשיות הליכורי׳ זסחחל׳שלכל

 ראשוג ס׳ אז|כא הרצון הסכמח הוא רעזחא ונעש׳ הנשמ׳ כשמספשט
 י כנ״ל ילר הוא כשלימות כשסמחנל נמצא : וזסונלר י פשר בכללות

 ירל של צ'רוף וזהו במוח מעלח׳ ממקן׳^ יוללת הנשע׳ נמסשנ'1אס.פזג'1.
 לילי תנא שלא , המחשל ששומר לאשונ׳ נח״י ini ״- .שנעש׳מילל

 פת 01להחל סיגופי׳ ושאר ספני׳ סניפי עצמו .על ומקבל עביר׳ הרהיר
 ללרךרס והישר לסוב מלרך האל׳ אח כמסי' העזיקשהם גת1וה6.םת

• וירא כמ״שנ^ר מעוקל &מא

hדv הטוב מלרך המטי* כאל׳ כיחית ראשי שהס המטות ראשי I 
הםשנימסותזנקראי׳ראש* והיצה״ר שהיצ״ט זס כאופן או

 לכל . • ̂ להיפך או לטוב או לרכו כפי האל את מפה א' שפל .המטות
*’ברא גקראי׳ונכללי׳ השבט שכל טסה בלשון ישראל של שבט גקראי׳

 להזהיר^ ומחויב : כרצונו לשכעו להטותם וככיחו כילו שהוא שלה׳
א ; ולהןלכ׳כלרציהשסי״ת הלהו חי׳ כ  אשרלאשמרמחשנ^ן ונ

מפונשו^; סאמחירא רק חטא ירא כגלי ואינו עכירי .מהרמל
מהרהור עצמו שומר לכן.אינו למעש׳ םקלה"מצרפ׳ אק

ק7״..חפץמאז : ......... ...........־■ , ו
 ש<מ חמור׳ שבוע׳ נשבע אז עבירה כעשיית לפגום שלא ומתירא עונש

שביע'  המחשב׳ זהירות 1כמלדג איני שהוא מפני לעמתעניר/וזסוננן
 שבוע׳ נק׳ לכך ועשי' דיבור ומלליג׳ שה׳ מלות משבע למעל׳ א

 שנשבע שבוע׳ השבע וזהו מלו׳ ל׳ו עקר* כעשיח ־ לסמי שממיראשלא
 לוט כנות על כזוהך ש״כ זה כאופן או * מלות נשבע ^ פלא

 (אםכמכנשמ'.מחגכר ; המחזיק התאוסוכח .שישנאדכתהנשמיופס
טמא אזכסהמסזיק ם להחזיק רק ‘אי ת : יוהי וצא הגוף קו  ואסנ

 כגוף להגדיל החאית כל אחר רולף םמחזיק כת אז מתצכר התאו'
 כ::אלה׳פיחוי שנשבעו וסנהמצינוכצליקי׳ : יתיר׳ ושתי׳ ,באכיל׳

 הרהור מחמת לבועז הי׳ לא זה < וגוי ס׳ סי שאמר נועז !.יצה״רכמו
 בלי פתאום סבא מעבירה להציל לישכע מוסר מלאי שנוע׳«־.זה א׳*כ

 או יסירה שצריכאיסרסא מצום למלם פשיזלמן או צ הרהור קלמס
לסמור ואקימ׳ נשבעתי לול כמ׳׳ש לקיימה מותללשכע ממו| 'פיזור

 שהי* מחמת לישנע האלס שצריך השבועה אכל : צלקך משפטי
 הקב״ם לפני אינצמרוצה הוא לעשות שלא זטתירא כעבירות מהרהר

 ג״כ אמס שכועיח על שכחרכו ינאי של ,עייחת אלפי' ׳ ני על שמציט צמו
 שלא להזהר לו הי׳ כאן גס וא״כ : לשבועה מוכלסיס המ שלא מפני

 סס״ל משה וידבר סמלרש מונח וזלו י שמעה ליצי לבא ולא להרהר
 הקכ״הלישראללאתהיו ובמשפטובצלתהא״ל קיה׳באמת ונשבעת
 המלות כל בך יסי׳ אא״כ באמת אפי׳ בשמי להשכע לכם שהוסר סבורים

 לברט אשי הלבר הוא עיי״ש1וכו׳ אלהים יראי כאוסן'שנקראו הללו
 המחשבס סומר אס ..להיינו המלות כל בו יש אם הוא השבועס בעיקר

 מוחי אז כנ״ל פתאום לו שבא מחטא ירא הוא אס רק להרהר סלא
 אומר כמלך ינאי תל בעיירות נמלרס שם פמסיים itn וכנ״ל לישכע

 השבועם פזס וכו׳ פלוני במקום הולך,ואוכל שאני 6וע3נש צמבירו אלם
 מוכימת אינם ג״כ הרהור ע״י שבא השבועה ןק »אאינהיעוכרמת

ז והבן מלהרהר ל(,ל<הר שהי׳
ר סו א  במ״י הס הראשונות בח^י השני' הנה :״ נפשו על איפר ל

 הממשנ׳הואבמ״ינפמם שומר שהוא ילרנלר כי ורוח נשמה
 ומתיירא מהרהור עצמו סמר שלא מפני שהוא לישבע שצרך שני׳ ובחי*

שותענירסלקצרו  צא סעליין ״ רוח כס״י וזהו כנ״ל לישכע מע
 נליכור ג״כ סמא שככר מי אבל : שבועה מועיל,לו א״נ נלימר חטא
 עלע ונפש נפש כח״י רק לו נשאר צא1 ורוק נשמה מענו מפתלק וא״כ

צ א״כמד|מ»גיל • ורות מנשמה ופעל עור לו צהטואאסאין
ב ׳ השבועפ ל



מטורת גמי
̂י>3הש  והעניש סיגופי״ יו5ע 53לק צריך מס ואיש פיו פגס נגר וען,ה

 מיקים כיצס״ר לאסור שצדן• איסר לאסור התאזהוזהושכ׳ צהפדשי
 5 לגל נפש כחי׳ כ״א לו של^נשאר מחמש נפשו על מא 01 וכל
א נראס וו הצעה ולפי ל לו ל ר ל לנ ^  5 כ׳גגישמעסזגביאיסרלס״ ל

 ושורס • שלו המחשג' ממהר הוא א״כ לילור פרוצה כגחי׳ מא אס ט
 ואישר שנוע״ גגי אכל נ״ה לשס מרככה ונעשה כשלימוס הקלוש׳ עליו
 לכן נשלימוס להשם מרכב׳ אינו לכך לאחשב׳ ממהר שאינו גנחי* הוא

*• והכן לה' כ׳ לא
^ חי ^ ר  ני סואמרמזעלגיכחי^נר״ן הפשוקאישכיילורל׳איי׳ש ו

 ומזוש חכינם שט וגשמש כמ״ש שלי שס הוא הנשמה מיוס
 שם הוא סלפש וחיות ג ה״ מאת נסע ורוח כמ״ש הוי״ה הואשם הרוח
ש מרמז לכך נפש ׳ כמי הוא הזה שהשס אלנ״י  הנזכר כחי׳ ג' על א̂ו

 שועל סיסי' יחן מי כ׳0 אמר הלכרי׳ אלה כל (אחר י אי״ש ר״ה וזהו
 שומר ולשונו פיו שומר כמ׳ש גלר לשוה צריך אינו ממילא זלשוס שפסיו
 שומר הי׳ אם א״כ נשרך אה לסמוא פיך את החן אל וכי • נפשו מצרה

 יעשש שלא להיינו לכרו יחל לא הג^ וז״ש חמא לכלל נא סי׳ לא טו אח
 חסא ליד יכא ולא יעשה מפיו היוצא ככל וממילא ושפתיו פין יפגל שלא

. 5 והכן
דז ש א  סל כהו נאראש שהוא הגשמי על רמז הוא נלר חלור כי ו

 ול׳מלמלץ ס לאויר ע״השקולסצאחה אכרהסאכינו
 משספלחמשטעקאוה׳מהוסשנוע׳ יוצאת ואינו‘כול הסול׳ כל אות׳

תהיי שהואצליק העוליאומרי׳ כל ואפי׳ חהירשע סהיצליקואל
ס׳ כרשע כעיניך  אכיס ככיה איסר, ואסר* נלר חלל כי ואשה וזסו ו
^׳ הצליקי׳ שורות״־ כג״ע לה מראין .לעולי כיאה׳ קולס שהנסע׳ כ  ו

ס שלהצליקי״וזהוואסרס מלכות מלוה ומקכצעלי׳ אט ה מי סל  אי
 נחצית לילה בכל כא שהקכ״ה אכיה כית שהוא הואכג״ע שעלין

 'סנשמה של נעורי׳ ימי שהוא כנעורי' חסו הצליק^ עם שס ומשתעשע
 שממן כזוהר כ' הענק אכיה ושמע ‘ ימי׳ מכל מחר כסוג׳ שרוי' שאז

 לאמן כמא לנשטחא אית ואם לאכ למשמע איליפנא למלה ורזא י״א7
 מניל^ מיר שכא רוכן ח חסא לפתח שיצהיר והעיקר לגופא ואס אב

ג וחיל׳מכא סיי להמש החיוב מופל סאב על שנים י״ג על א״כ מנ
 ג רעים פיומלכריי את ולשמור מוכי' כמעשי׳ כנו ולהרגיל יצס״ס כמקום
ד׳ אותי ירגילו שלא זמכ״ש  מאטל׳ין אק שאסרו עיל רעים כלכרי׳ כי
על גלולי׳ להזהיר כאמור פרש״י ועוד • לקפני* מאכ[איסור ביט׳

 ומניכול ורסלות הרע מלשין השחיקה על אוחו להזהיר וכמחר הקטני׳
 אנמ נלכשיסשוכ שמיעה היינו הילל של אכיו הוא אכיה ושמע ‘שס וזה פס

 נפשם על ס כיי נש שככר הנשמה של (אסרס נלרה אח לכו על וישים
 אוח׳כשחיק׳ שירגיל היינו אכיה לה והחריש לג״ע גוף כלא נפש בהיותה

יהי יקוס נפשס על וגו׳ גללי׳ כל וקמו יהי' וממילא לסכמ׳ סייג פמא
ג מומת כמלות לנשמה קיום

נקפנזח' כרסם סמרגילץ אמי׳ שיש אוחס י הניא;אביה
 לא וגו׳ נלרי׳ כל וממילא מכע לפשות הרגל אן וליצנות כלה״ר

ס  צקכל אכיס וצריך לאכיה ולא לה ואמר סוא קטן ט לה יסלח והי קו
 I ךp לכנו גרס שהוא אטה הניא ט כס על עונשץ

ם א  כא וממילא אס שקרוי מצות לכלל א3 אם היינן לאה תהי׳ הי• ו
 מרל וקמו יצה״פ הוא אישה ושמע עלים ונלדה היצ״ס

שחז׳^ס כאלם עצמו מחזיק שיהיה כיינו לס והחריש היצ*מ שיסגכר  כמ
מj נלרי* וקמו יהי׳ וממילא אלם עצמו שה י כעה^ז עצמו אלם יעשה  כ
שנס ך׳ על שנה י״ג שנת נמס היעו אותה יניא אשה שמע טוס ואם

 אש והפר ״מ9יצ על יצה״ר שיתגכר היינו איחה יניא עינשין נר שאיט
ל כ׳ לוך עונשץ כר שאינו משוס לה יסלח גלרסאפ׳הוס׳ לס יסלח ו

 הרגל ליט ינא שלא ספוג' לעשות מיל פילאס רק ממה סל ככיל לא אכל
ד ספול ויכפה המסא יעזוב מיל ולק מכס לעשות

שי ש  לכל ואמ״כ סמלה ללמלם לנשיאי' ככול חלק פרא״י המסות חי
 צלמול משה ירל היה אם נן׳ לכרי׳ פשטיח לפי ע״ש מ׳ ישראל ׳

 מנע לנשיאי׳ ככול לחלוק משוס ס״ל וט כאחל ישראל לכל א׳ כפעם
 נקרא לככול וסנרא'‘ ן ככולם נשכיל תחלה צנשיאי׳ רק כאסת מללמוד
סי״י מלטש מ׳ מפי צמלתורס מוס והנס :מככלוהי׳ קדצמאני כ

יוסף
 ״כ6 רע״ס משה כמו ההורי פנימיות אלם פוס להשיג יכול שלא הגמר׳
 שאלס מס כל וא״כ סלו הטור׳‘ לפנימיות מלכוש לרך הורס צלמול הוצרך
ח מתורת פניממח מסר סורסו גם מחניח מתר משיג  השגה ולרך מני

 לצסיאי׳ מסלה ללמול מסה טצרך ולס #3מרו להשןןה מלכיש כמו (נועסת
 הי׳ שלהם התורה וא״כ ימלקלססיגיותר (היו חכמי' מתר היו ססם

 שלהם תור׳ והי' ישראל שאר עם לומל הי׳ וא״כ משס לתורת מלכיש
 לנשי,'׳'׳ ככול חלק לשונן נמחק יש״י של חהו גשיאיי לתורת מלכיש

ג והכן לישראל ואס״כ צ;יל קצכיש הוא וכטל

ה  ככה והנפיאי׳׳נלזנכאו ה׳ אמר ככה גתנכא מפלי פרשייי הלכר ז
 חפס למה ק' והנה עליל הלכר כזה סנסנכא משה עליהם מוסיף

 י כה ג״כ כסס שב׳ סקולמץ ממת שאר וצא לילה כמצות ׳0 אמר כה רש׳י
 גם לעיל לש״י שהניא חון שחוטי סל הלני כזה פרש״י לא ועול,למה

 ״ה להקי סט׳ ויאליר חורה יגי־יל אייפ לאי׳ ונראה הלכר זה כ׳ טיקהל
 הקלושות נשמות ע״פ לכאמת התורה להס שנתן קראל עם חסל עשה!

 מפי.כקנ״ס להם נמנה שלא אע״פ החורי להשיג יסלק היו מישראל
 לחור׳ כל לחכממו והשיג החו^ כל אכינו אכרה' פלעל שמצימ כמו

ה נסן סור׳ויאליר יגליל רקלמען והנשמ/אחלהס. כיההורי  הקנ׳
 הנניאי׳נהנכאו מצינור והנה ועושי': שיהממצמי׳ כלי לישראל החור׳

 שהם רק הנבואות ללכד תחלה להם ציוה שהקנ״ה נכתב שלא אף ככה
 בחורי כחיב הקולמי׳ ממת שככל מציגו משה וגס בעצטס^סננואות השיגו

 אמר כה אליו ואמרח פרעה אל בא אן לן לטשה תחלה 'ס'אמר"3סק0
 שיאמר .א»שס מחלה הקכ״ה שאמר מצינו לא בכורות כמנות רק ׳0

לפרעה ואמר,מעצמו הזאת הנבואות השיג מעצמו, משה ^ לפרעה
 השיג למשה הליל׳ לכחצוח הפסוק רשייזה א״כשפירהכיא ה׳ אמר כה‘

 : תחלה לנכיאי׳ צוה שהקכ״ה מצינו שלא כמו הזס הנבואוח מעצמו
 זס כמלריגח איכ כר7ה זה הממית י ראש אל משה וילכר כ׳ ככאן והנס

 מחלה הקכ׳ה אמירת בלא סמצמז השיג רפ״ה שמשה מצינו הלכרג״כ
 הלבר כזה אכל המטות הליר;ראשי כזה כאן שפיר רש״י כ' ולכך אליו

למשה ה׳ צוה כויקהל גס׳ :הלנר זה אליו אמר שהקכ״ה כ׳ חין פמוטי
 הלנר זה מלריגת לעצמי פהשע משה עליה׳ שמוסיף צהטא רוצה ירש״י

עו :והכן הכל נביאי'ומסור} נשאר כה מזריגת כהשגת נ

ק סו ס ושלם חולה לאצהי׳ זכס כ׳ הרס וגו* לה' *נלר ור7י ר איש .ג
ל הוא נדריך לעליון • הוא נלב' או ר7נ ג״כ הוא תולה להא כ

קי ליו אי׳ מוסר עו;.קשפ  עצמל שיקרב להיות צריך הי׳ הקרכן כוונת י
 ולא לל׳ קרק מקן' בכל לכךכ' כ״ה הוי׳ איחיית ד׳ ולקר,כ ב״ה הזי' בשם

 הפליוני׳ הרחמי׳ כקרכן להתעורר קעיקי והוא שמאריך 0ע״ לאלהי״
להי׳ זבח אמר למס קשה א״'כ , ב״ה הוי׳ משם הטושפעי'  חולה ל̂.

ר כתנ הנה7 ונרא׳ ה  עושה ממאסך־נשאל׳ העביר הי גם פסוק על מ
 בהחוסא לין ’סיעש הקניה ואקסרג.לפני ועומד משחיס נכלא עניל;מיל

א ;^עושהזזסוב'מילכי7'׳זטקסא  לפזמא פסרא וסליק ממנו בללין לנ
 העכיר וזהו נחשוב׳ מהרהר כשאלס מיל מהו מקטי־ג ואינו המשחיח מן

ס לסירת וה;ה חטאחך  עיקר כל נודר שאינו ומזה מזה סיב לאמר ר׳
 הכ^כ' רשע נקרא שמקיימו אעיפ לטלר אל שמ אמר כיב כנלד׳ ואי׳
<ז חדלו רשעזם קם ל והמס לגיור תחלל זט  לנחמל׳אסור אי7כו א״ג י

 רשע כקרא ענ״פ הא ישלם אם יסשה היכי כטעכל לדר נאם p לנמר
ג כאילו והסקיימו נקה גונה כאילו המלר כל ואי' ל כשמואל רי  עלט ^

 כמוץ קלשי׳ 3סקרי כאילו אהוא אר1א*י1החצ מקיימו מא אם א״כ קרק
 7מי רקהחקג* מדאורייתא כעסם רק אימעוכר טקייעו אינו אם .אכל

 מרעולמעחס שלא עליו ויקבל ויחזול' עביר׳ שעפה1ירגישכענמו סנדר
 עליו שיקבל סחסא עזיבת הוא החשוב׳ שעיקר כמ״שהרמכ^ס והלאה

 לפומא א פמר לח וצית ממס בסלק לינא בי ממילא א״כ עול לעשות שלא
 עלי קיבל שכנר כלל קסדוג עלק יהיי שלא סנלר ישלם עכשיו ממילא $״כ
כ עול יטר ̂טלא  והמקיימי ומ״ש רשע נקרא יהי׳ ולא ו1<ל ישלם עסס א׳

 <הטקיימוי יטרעולנדר סאמרשישלסז שרוצהצליותחלרקיים
 רפא נקרא אינן סול ילור שלא עליו המקנל אבל רשע נקרא אז לייקא

 לרש ט לשלמו תאמר לא טהלזרנלר מצא בט הפסוק טונח מהו
 נלד על יחחרס שלא להייס נדר חלור כי הפסוק הוצעח וכך ידרשנו
 היינו לשלמו שאפר לא הפסוק אמר ,שגי פעם לילור שבלעתו אסון

פלא י



מטות
 הטגןיימו fi«כחשלומי נ״« למ^י כמשלומו איחור קרייאס ענין י:י״ לא5

 לרש ט ח״ש ובקיום מלר לריסוח סחי יש וא״כ קרבן הקריב עאילו
ן והי׳ הה׳ ואמר ילרשנו  חקנל ולא ום נק בך סנלר כשיהיה להיינז נ

ר רק חסא וז״ש מוצוא הוא ולאי או סלאס ועל מהמס לנלור שלא  החלל ו
̂ןבל ראשין מנלר להלינו לנלור  יהי' לא אז ל4ע ילור שלא עליו וסלאש

 אמר לק p למס רק קיימו ואפילו חמאכצצאפייעלבלרראפין לן
 לילור ̂ולא ממנו הלנרי׳ מוצא שנקרא הלברי״ להיינו(וילוי שפתיך ומוצא

 עול ילור שלא היינו השמור נלר;״ ענק מלבו להוציא עליו ומקבל פול
ישלסהנלר ואליסללריי ק^ןר היינו נלרה נאשר ועסאז אמר ואז

שי5קמה פוס עלק עול סאין סראסק א ' frwY לרשע!״ כי לענין לפיך 
ם מסיר אילו רע לפבר לה שהורגלו הסס  בילו מסיר הפס נצדק אצל ניז

 ליקר שלא מפול^נילו סקס שיצא ’ לפיל אאר לכן חצס שהוא כמו ללבד
 חהי אל אמר יולא ׳ b<«0 טשמלג לנלרי״ רגיל תהא אל התנא וז״ס עול

 ראשון שנלר רק 'אסורלכאעל׳לנלזר' (ולרלבאעחאפי׳פעסראשק
 לידר א״א שני פעם משא*כ לצריי ווילוי ע״י כניל ולשלם לחקן יכול

 * לאלסי' נלר הדר נאשר הע״ס שלמס וז״ש כניל עליו שנברןקיגל
 לסמת סימל לס׳ הוא ראשק לנלד פי' סוא אלסיך לה׳ ל בחור׳ ומס

מי׳  אמר השני הנלר וכננל לכרי׳ וידי אחר ראשון הנלר כשישלס רי
א׳ נלר חדר כאשר אמר ושלמה לתקנו שא׳׳א סדן מלת שהוא ך אלה

 וצא לתקן ימל סאינו לין מעורר שהוא לאלסי׳ שני(לאי נלר נלר אז
^ן צנ״ל לשלמו תאחר אל מ״ל ממ״נ לשלם  איו כי מיע איחור פסק בו ע
 ע*י כסיל ונקרא נמוה בהקריכו רשע הוי ישלם לאס ככסילי' ס:ץ
ליי' עובר 07א אין ר אשר אס ואמר שפות חח בו יכצס *כ אא ע הד

̂״ הראשוףצא נלרו שישלם אופן שיש להיעו שצם  שלא סוב wn"סוצוא יס
 שקלם ולא כנ״ל הלור לא שוב אקת ספס כשנלרח כנר משחדר חלור
 מ״ל כנמה הסיוצ כאילו המקיימו ני השלם לא ב' ס1פי נלרח אס לייינו

 »ווסרלסקרננוח לאיסא י סולם זלחלאלהי׳ סיאשק לדאור וצפ״זנבא
 לצבא הכירא והו צחכו^כויןלה׳יחיוסאלכ׳זבחיאצהי׳רוחנשברה

 ג ׳ ליצאלאקחאצהי׳פ״ש למלת זיבת כזס בקרנו רוחו נשכר שאים
 מקולם סיתוולס להיינו נסזיס הלין מלס להמתיק iהוינ לאלה׳ זיח וז״ס

פ סס הוא ?;ליק5 ושלה ואז טמנו נליצק לינא ני ויוה 'כנ״ל ״ מ ה ״ צ '^ 
 ההולס שזכק שאסר נלרין • אצה״ס כל על נעלית מאול עליון ׳0אחס, כי

רין לשלם צו יש אז המילוי הוא ’ יfומ״צ מ
ש  יאמר שלא לצרו יקל לא צלרלה״ומ> ציילור הפסקכאןאיש וז״

 5כנ״ הכמה על קרנן 3כמקד הוי קייס שאס לנרו קצריוליסל
 ומצמ מפיו ומצא שמתוולה מה לסייד טפייימסה היוצא צכל אמר. לכך

• לכרו יסל לא ̂א פנ״ל עול ילור פלא
ה מז א , ו  לא אשר מוב זש״ה לס' גלר ילור מ איש 3המלר לבי^ר מ

̂יחל הכפל׳צפ^ קשס הי' כי וגו' חלור  הייצא וככל ־ לברו לצ
רו שיסל לס״א עכצ״ל אצא יעסה פסמ אי מ  הקריב כאילו מקיימו ;

 צא אשר סונ מ״ה אמר לכך כנ״לי־ היוצא'מפיז ככל אמר וצק: כלל בנמס
:היסב והנן וגו'וכלל. סלוי

מסעי
ה1 ל ס יגז' מסעי א  ג״פ נכל׳יוס נוסע אלם שכל ממפוע נלב ם5 מ

מ״כזע״נס״ג  הםי*ל עםמילואי׳ פ״ההשם י׳ילהסניי
ג' להעלוה׳ספלותמ אלם כל פצרין גי׳מ״צצ י״ל נ״פ שסם אצו עולמות נ

ב תו כ  הנהכלמסעתבגי^שראל •י למסעיה' משראח׳מוצאיהס וי
 ווהו ״ המלנר העשוקעיינ^יפוס הקלופות נציציס היחסלסיציא

 שיסעו כלי פי׳ למסעיס' גצוציה שאציאו מקומות לסיינו מוצאיה׳ מסה •כ׳
 *שראל שנשמעו אמר וענאיו הקדשוס נצוצי להוציא הללו נסקומוה 01

 למוצאי©״ מסעיהס ואלה כ׳ תקלזשה משם נצרנוצהוציא אשר המקוסוס
 הקלוש© ולהוציא לסקן למוצאיס׳ מסיעתס הי' ישראל כוונת bo ;היינו

• והגן מן למק לנא
דכר מ ב פ׳ ק  דבר ומקים בעזדגוזר « סיז

ד ג«ויכני והרים גבעות ברא מ י ךיזדברים ספר לג

סד יוסף
 דאכוות מילי אכתוב ח^ק נייר ^חוציא וש^א

אבות במסכת

 כספר אי׳ הנה ע^כ אחל אלא יחיד לן שאין ימילי לן תהי אל דיה״א
 לכורין אסוון שהס מאלנ״י א״י כאותיות פגם שהכל מ״ע

 אחיך למ״י קול סול והוא נוקנין אחון שלס ל״כ אותיות ׳3 ונשחייח
 וכזה א״י אותיזס מהם שהפריל מאלנ׳׳י ל״נ ני׳ למ״י אלי צועקים

 ונשמות להבל כנוי והס א״י אותיות מן צליקי' נשמות באים סנחפרלו
 שיהיה לתקן רצה ע״ה רכינל ומפה לקין מסש׳ fאומיות.ל ק רשעי'

 ויתנכרו א״י אותמת כאמצע לין אזתמת ויםיה0 מחוברי'. אלנ״י אוחימז
 מסיסרא צליקיס הנשמות כל ויהיו )וסיף מראש צללי׳ משד המסלי' ,

 לומר זהחסיל ג הכל ר׳׳ס ׳לאמר ׳כעת'ההיא וגו׳ ואמר(אסמנן לשוב
 לן רב לו השיב והקכ״ה .ה׳ אדני כלכ' אלנ״י אותיות לחכי אלהיס ©׳
̂׳ון עיב מ  סדרות כל כעל לזה נלבר סול אלי דבר חוה^ ואל לבל לך צ
 צריך שבעה״ז במקובלי' אי' ורנה פכ״ל לע״ל אלא עסה זה אין כי

א אגל הגיורות שימחקו החסלי׳ כמלת צהמנלג  במלת להסנלג א׳
 יניקה ויהיה מלאי מחר הגבורות יחסשסו שלא המתקה כלי הגבורות

 הים העול׳ בריאת ק1כשי וק העולם וישתומם (יחרב לקציקוס הרבה
 נכורות שהוא אלהי׳ לשם כ״ה הוי״ה סס שהוא הרחמי* משחף הקי״ס

 ,יתנהג ואז הקלושה אחלוה רק ויהיה הקליפיח שינערו אעחיל אכל
 נעזצס עול יצה״ר יהי׳ מאולולא ישראל יזלככו שאז הנכורוא ע״י ©עול׳

 ננ״ה הלכה שעכשיו הפעם וזרו הקלושות כנכוחח כמלח זיזכלרלהסנלג
• שהסמהגמרוסע׳יש ולעתיליהי׳הלכהכנ״ש שההכחפלי׳

יהי׳ שלא א״י לאותיות f7 אותיות לחני שחראה יחילי ל״ן תהי אל
 מפני לכז לגכורוס ע״ס יתנהג ולא הגכוחת שימחקו כלי פירול

 סיהי' לנא חיל ל לסיינו אסל אלא יחילי ק שאין • יניקת,הס״א עחל
 ע״פהגמרן׳ שיתנהג יהילי ל״ן יסי' הקליפוסאז אעמפהנןמשהויבסצו

• והכן וכנ״ל הקלושות

רבדים ספד
n W 'ח  מוסר שיהא מהו מישראל אלם הלני א״יבמלרש ; הלנ

 פפרים נק אץ חכמי׳ פנו כן לשק בכל החור׳ ספר אח לכחוב
כ לשון b3 בכחכין ספרי׳ שי אלא ומז־זזח לחפיצץ  למס נץ05 יש ״ ע׳

 מפולש שסם האלה הלכר̂י צך 3כח פסיק על חשא ני׳פ העלרש p5 ■לא
̂ש בכרכוח (נ״ל;אי׳ :^כחיב׳  מלכריש אמפרע יקרא שלא סכר לריי פ
 בטלר' וא״י 5 עיי^ש • הלכרי' דבריי לרשי לא ורנק : ללברד
 מסה אמר ;לישראל שבע״פג׳׳כ חורה שיאמר למשה אמר פהקנ״ס

 טכק^יחןלהרכנחכ א״להקי״הואיני - ככתב להם אכתוב־ א״נ
 ! עיי״ש שכע׳ש חור׳ ולא סאלס הלברי׳ תשא מ ב״פ פי״ יVו( יפ״נ

̂ל (לכאורה  • הקנ״ה של שמוח צירופי׳ מצה לבחורה הוא להכלצ י
o«חיבה כל b לה׳ יש שאחריה החיב׳ עם תיב' ואמ״כ צירופי׳ נמ׳ 
 א״כלמס • בפרלס שהאריך כמו סיבות האוסמסשבשט מכל רופי׳5

 חפיהת(י״5צשוןהסנכללי׳נ כל 50 המינוח להא לשק לאיכחובככל
 לאקסאוחיות רשאי אין אפר כשלמאככסנ : סוף צה׳ אץ• כי

 בכל אכל : אשורית אותיות בציור רק עליוני׳ סאוחת על מרמזי׳
ק ז צרופי׳ על והתיכות האותיות מרמזי׳ ג*כ אשוחח כאוחית לשק  י
 5 נכל,לשק לכתוב שאסור א״ככ״ס לשון ככל לקרוס שאסור אמחגן •אי

 כסיבת הענק (הנה ג קולש כלסץ לווקא שיהא מלקלק החור׳ א״כ
 מצות ורוד ממשב' ליבור מעשה לס יש לכר לכל הוא להכלל ^צ סחור׳

 מור׳אץלהנח״ימעשה רקמצוסשללימגל ״ אלס כשלש שבחור'הם
מ ס ר' שממב בוס ו מ עמ׳ןקומס בה ונשלומל מעש׳ גליי משלים גזס ס

שלימה



דבריםגנזי
 שלה הה״תלאותיוח (עיילילפחינח ״• ולסחש:״ נלינר ‘כנזעש ש^מ׳

 שכיצס להשראס והכני הכלי הוא ה1נ הקללשי׳ העולמות ציור סרומןי*על
 נמצא : עמה׳ שכל שגלו מקי׳ ככל ישראל עס ש:שכי:' נפרע ככיכול
 שאימא כמו רגלול׳ הארה להשראת כלי׳ סם הקלושי׳ האותיות כס״ת
 המשכן זככנין • וארן שמיי נבראו שכו אותיות צרופי יודע כי׳ נצלאל
 שהעמילומש' כלי ככל הס״א כוחות כל את הכניעו כזה עש״י עסק שהוא
 משא״כ •• סמא לאל׳ אינרי' הכניע בזה לקלוש׳ עליון האל׳ ציור שהוא

 כליכור עש״י ענין שהוא הס׳׳א להכניע כ״כ יסל איץ המקלש כשנחלכ
 השכי^עמניעושיילסמקלשמעמהואאותיו׳ וא״כמלותפגל׳ ״ רוחני

 ״ שמי׳(אין שננראו אותיות כצרופי שנעשו וכליו למשכן שלוט' החור'
 שורש לכס כיש שלה׳ הלשון ע״י וקיר שלה שפע מקבלת היא אומ׳ וכל

 וא״כהיי \ מןהצרושי׳השייכי׳לכלשר חלק למעל'שהם שלהם כשר
 האומוה כל הס וככלל וארן שמי׳ כהן שנבראו ציהפי׳ כל כמשכן מחנוצן

 שכל לשון ככל הסית לפסוש כמלאי מושר הי׳ א״כ ‘ שלה׳ כלשון
 כחיכת והעיקר י ככהמ׳׳ק והי׳מחטצצי׳ ציופיתיכות רה לשונות
 ש״י רש״י והנה מזאת השיר׳ אס התנולל ועחה סל מ״ע לקיי׳ סחור'

 שכינה תשר' שלא החפלל שסשרכע״ה ונפלינו פסיק על חפא כי כל
 הפכי;' השראת במלאי והנה י זה פל רקב״ה לו והגסיח עיי״ש א׳׳ה על
 המזמור הנ|לי׳ שפעם המלךעי׳ה כמ^שבדל יכור<׳7ה לכיקות ע״י

 עצמו שהכין רק למזמור שכיל השראת שהקלי׳ או שכינ׳ להשראת
 כיון א״כ י שכינ׳ להשראת כלי׳ דבורי׳ להיות צריך עכ׳״פ ״ לזמע

 ממילא א״כ שפל עליה׳ להשמת שלא הגוי׳ נלשונוח מאס שהקכ״ה
 לדין . ? ^שני;׳ השראת לסע׳ אחר נלשין ״מ0 3לפתו לישראל אסיר

 * שלה' ליצור על היינו עליהי *ישרה סצא רכינו למש׳ הצסיח שהקנ״ה
 מעש׳ כת״י משלי׳ בו להיות מסעי הוא ס׳׳ת לכתיבח הראשין רקלסעם

 ס״נז לכסול מותר שישראל להיות יכול שסיר א״כ לימיל של המצוה של
 התל׳ לקריאת אמריק אי רק * מעשה כח*י -יש כזה לגס לשון ככל

 נכל.לש'ן לכחול אסור ממילא א״כ לרכי כק׳׳ש כמו לשין ככל אסור
 לתלן נכא והשתא י נו לקרות אפשר אי להא שיהי׳ טע׳ לאיזה ממ״נ
 לכאן רש״י כמ׳יש ליפראל לשון החןי׳כפל אמר רע׳׳ה שמשה מצעו להנה
 כי כפי א״כ • עיי״ש לשון בשכעי' הוא החור' את כאר משה הואיל

 כלשון נאמר׳ שהתור׳ אופריי היינו האלה חשאלכ׳כחכלךאתהלכרי'
 א״נאם ״ קול3כלה*קש;אמריענכז נתנה למסיני סכרי לכ״ע קולע

אסי גס ״ לשק כל3אס:ר הקריא' הכתזכ׳
 כאל מסה הואיל כ׳ לכרי׳ נס׳ הכא רק * הלל הטפמי׳ לשני לשון ככל
 שואל א :הש לשת ככל קרי א״כ 5 לשון שכפי׳ הוא התור׳ אח

 הי׳ מעשי כחי' כו סיהי׳ משום הסע' אטרינין אי לחיכי גכי המלרש
להשראי כלי סיהי׳ משוס הסע' נימא אי אבל ל לשון• לכתונ-ככל מותר

 ישלם שלא בקלה הככוינז ככר א״כ יפליאל עס גלה ״שהיא שכינה •
 ז לשון ככל לכחוכ אסור ממילא א״כ הלשון׳ הוא והעיקר האומות על

ס: לחכמים לייקא חכמים שנו כך ואמרהמלרס ר  ־סוכרים ל
 ;לשק לכחוכככל ג״כמוחר א״כ לשון ככל קודן שהק׳ש

כחינת שיהי׳ סעסהכחיכ׳ וסיברי׳ לשון ככל נכחכין שהספרי׳ אלא וז׳ש
 א*כ לשין בכל לקחת אסור לק״ש כרכי סכר ור׳׳ג • המצוה אל מעש׳ •

 זה סלר שיהי׳־למסא מלקלק להחור׳ לבון ככל לכתוג אסור ממילא
 ״״ זאת שאדלשקזהכן זלא בפירוש סור׳ התירס יפת לשון רק לישראל
ה ל מקו׳ וככל * תוכחות לברי הס כנהרש״יפי׳ • הלכרים א

כני אס צו או : אליה״ ואמרת ישראל כני אל לכר כ׳
 ישראל־ ראשי פס ליכוד רכינו שמשה מולה זה ג אליה׳ ואמרח ישראל
 אמיר׳ לשון אסר ישראל שאר ־ עס אכל ״ ועז קשה שהיא לכור ובלשון

 שליכורחוכרת אכלככאן • וזה׳־ככללכריחור׳ פהיאלשוןרכס״
 צריך שהי׳ מפנג ועז קשה כלשון לינור צימל לכולם ישראל כל אל כ׳

 סואן כאילו אלסמחשכ הירקשיהי׳כל כפכר • כהוכיחאותס
̂' כת^החורליפח וימאיס זקנה ימי שהוא ירילה כימי  .וזהו יצה׳״ר
 כמלכד !־ הירק וזהו ירילה כימי והס שנתו עכרו כאילו להיינו עכר

 הן ' • צל׳אלס ומגיח שילמול נליכור הן כמלכר הסקר עצמו שיעשה
 ימי האל' בערפ׳ישיזכור י עמן ולהכדכ אחל לכל לסכול כגופו

 אחר סנה 3מוא ערכות הוא פי׳ ורש״י * שמשו הערב שהוא אחריתו
 ערכן׳ לעל ילאג ק אעס״י : הנורא כעכלוס חיכתו ילי האלם שיוצא
 לערלות לזולתו להזהיר א' כל ומחויב יכראל כל ערהכעל ש׳ שכל שראל

הירק כעכל וזה הכית ^מולכן האל׳ שיזכור רמז גם * בירא«׳*מ

יוסף
 כפליניהוי ן כימה מלכי רציקiעל3 • לישראל ירמה שהוא

 הליכוד האל שיקלש רמז גס י אור הציתו ערכ ינסוצ^ליערכלעת ני
 ערכ׳3 וזהו קרי יראה שלא קולש לכרית שמיר' יהי׳ ומזה כמלכי וזהו

 כשהוא סון ל©' יש עוה״ז תאמת הנס סוף מול : זרע ג״י ערכה
תי׳‘מאכיל שלע פ ה להס לוחשקות אק - ושי;׳ ו  הענוג אכל • ע

, ז c1© לכם עוס״נאין
 דכי הנה פארן סן פוף הנקרא התאוות ממנו איגרת סוף מול \זר.ו

לעושי׳ תפארת שהוא גל האלם לו שיכור לרןישרה איזהו אמר
 שהוא• פארן כין וזהו פאר מיני שני יש א״ג . האלם מן לו ותפארת
̂י שני כאמצע  המלות כגל ונן כיותר ולא.וותרן קמצן שאינו פארומ

 לומססמילעם שהוא היצס״ר היא תופל הנס : ולכן תופל וכין
 כמ״שתוס׳ • פילולועמו שא^סעוסס עי׳ש תופל ונקרא האלם

 כי האומות עם פלוצים עושין שישראל עיס חפ^ין שנקרא נטנחוס
 יצה״ס הוא ולכן י ממן ויראו הארן עמי כל וראו גמיש מהם יריאיס
 שצריך לנכות פני על מרמז ולכן גס ז מעוונותיו האלם את שמלק

 שהי׳ לפניך נאמן לככו את ומ^את כאנרסס כמו נוראו את לעבור .
 עראי לירתו אלם שיעש׳ ומצירות ג״כ«וכ וגעשה יצה״ר את מזכך

מ לירח שאין חצר כמו כעוה׳ז  זהב ולי > הכית כמו כקכע כו א
 הסחללות וכלא סרמא כצא לאלם כא ט חכס נקר׳ שסקליאס כזוהר כמ״ש
 ,וכאשחלצוהא J חכר לו לקמת בקלושהצריך משא״כ • רב ממק

:הקלוש׳ לקנית לכא זוכה להיות רב בממון למשכני׳ וכאשתללותי׳ לגרמי׳

ד ח א ̂׳א פס עשריוס '  ענץקקירתשצריךלהוצי?מהקליפו׳ ניצוצק י
 צליקיס אצל הר שנקרא יצה״ד הוא שמיר הר לרך מחורב וזהו

מע קלש על להכיא צריך אלס של גופו שמסער שעיר  האלס צריך כ
 אל להכיאו נ״ע כ״ר וזהו אוחו המחאוויפלפתוה הקליפות ^:נצמו לנענע
 י״אשכקציפות הס קלושות ניצוצי שיוציאו מרמז גם . פנימה .הקולש

 ברנע על שעיר שנק׳ אלום כגלות עיקר הוא שעיר יצס׳׳ר הוא רךהר7
ג והכן מישראל הגאוה שמתרוקן כיאה רקם הרגוס

ח ^  כמלכד כ{עס א5צש כמדרש אי׳ סוף מול כערכה וגו׳ הלכריס ̂ א
 אוחם שמלו כאלה לעמול יוכל טי אמר הערלות גבעת וראה

 ע״כ כעפר ערלה להשמין ראו מכאן כעפר ערלחס וטמת
 כעפר וסטרו שאמר כזה מורה ומס כעפר להטמין ראן מה לכאורה

 כעפר: ליסולו מוזל הגיף המכע לרך דלפי אפרים ס׳,עוללמ3 לאי׳ ונ״ל
 והגוף השס נעכולס * גופם כח שמחישין לצדיקי׳ עוולה לרך ח״ו הוא אכל
 הכוחות כל כולל הערלה:שהוא כעפר ,להטמין הקכ״ה צום לכך יוכה .'לא

 V לעוהיכ זוגה להיות יכול הגוף נמצא כעפר סוזקליסזלנ והוא שלגוף
 יהושיע לגבי :שנית ומול שנאמר פדעה לסם סזה המלכך\צא קלורי .ואי׳
 שמל וקודס מיצסצאכרסס פדעה נתנה לא ואי; לפריעה שנית מאי

 על ליפול צריך והיה שטנה כפני סיהכו^כ^-לקוס לא ערל והיה עצמו
 מלו לא מה מפני בגמרא ואי׳ י לעמול יכול היה שמל אאר רק 'פניו

 מלו למה וק׳ ז סוליס והיו צפונית רוח נשכה שלא מפני במלנר ישראל
 שני ליחן ונראה , • פריעה לסם שלא^סיס ׳ ואת צליעה .ץלא.קכ«

̂יכלי ס^מים  כערלה כעפר חלקם שיתנו כלי לעוה׳ב לכא שיוכלו הא
 חורם שמפו המלכר סליר לממי אפר; עעס ועול : לעוסיג יוכו וגופם

 פניכם על ליפול צריטם היו א״כ גרונו מחוך מלכרס ושכינה משה מפי
 כפני לקום יכולץ שיהיה בכלי ̂ פטפה כלא .עכ״פ למול חו הנכר לכך

שמצינו השכיבה ס אכינו אברהם גבי כמ̂ג  לומר ליש המדרש וז״ש • ע׳
 צריך א״כ מפניהעוס״כ למלו הא׳ ^למעס סלל טעמים עשני כין חילוק

 לטפס אכל לעוה^ב שיזכה כלי לעפר סלקו שיתן כעפר סערלה להטמין
 i כעפר צריך'להטמין אין השטנה כפני לקום שיוכלו כלי השני
 לכ' :כאלה• לעמוד יכול מי אפר הערלה גכעת כשראה בלפמ וז״ש

 כפוס״כ חלק להם יסי׳ שלא בישראל היו וכלעם כלק למונח המפרשים
 שיוכלו כלי מלו לצסני לומר אין כי : עוה׳׳ג כני הס ע״כ אמר ועכשיו

ככלי אלאע״כ כעפר למהטמסיהערלית השכינהא״כ לקוהכפני
 ז וכו׳והק מכאן וכן! כעפר וטמנו אמר שפיר לכך וכנ״ל למוה״כ ;שזכו

 כקנה מוהלים אין מכאן קמלו וסוף קנה מולסוף׳וכ' כמררש
 מילה להעיקר ונראה : תמוה המלרש עכ״ל סוף של

ולהיות המנגל מהאויח הגוף כס להתיש צוו׳ שהקלה כ'המפרשים
ישראל,



דבריםגנזי
 הלשון נריס 6הו הכדם לשמיר•! מועלת מעיקר • כריח שומרי ל5ידר

 הכרי^ ומשמירת תיפלוש בר7ומ לאסורות ממאכלוח ו«!הר כהורה שישסזק
 ללרית לשמירת הלנצוה המילהמכלית ויהיה המעור ל:מירת ייא הלשין

 אם הערלה כמלת ע5כ מה א״נ הלןון כשמירת נוהר אינו אס איל
 שהוכית וז׳ה ־ הלשון שומר שאינו .מסמת הערלה; משוך נעשה אליב
ל׳ דהיינו סיף מול משה  וכס הברית לשמירת התעוררת והוא שמלו א

 כשהוא לתאוותו סוף ליש סוף שנקרא עוה״ו תאמת להיינו לסוף לנקי'
 להוציא רק ושתי׳ אכילה מ שאץ פוס״כ כסי׳ הוא שהקנה ואי׳ :מ!ה סכע
 של כקנה כמילה נ״מ מאי כלומר מוהלין אץ המלרס וו״ש :כחזרה קול

׳׳ וכק לטה״ו שמא גסזף ג״כסגא^גכק הקנה אס להיינן סוף

 אלא משה כתנכא לא וכי משה לכר אשר כספ^ הלכרי/אי' אלד•
 את מש,ה יכסוכ1סנא׳ מלה הסול׳ כ'כל. והרי י כלכל אלו

 שנאמר סוכסות שהמ.מר! מלמל סלכרי* אלה ח״ל מה רואח לחול
מ|ו הזה פכ״ל:המאמר ויכעס דשלוןי:ורון  ואמר לפתח מלא מנושה .

הל וסיים נחנכא לא וכי  ן1ישור מפסןקוישמן ׳ ראי למניא ומול קתכ ו
 משה שפרש״י •נה .מסות ן׳1כ ככרכסכחי להנה ונראה אחר מפסוק ולא

 רק נלר פי למשה אמר סהקכ!ה כחור׳ כהיב שלא היינו גר7ה נזה רבינו
 כחציח ל׳ אמר כה כמו 'פ'ןה.כנכואחו כעצמו השיג ע״ה רנינו שמשל
ש סלילה  י״צ משה לנר אשר הלנרי׳ אצה צ׳ כאן א״פ *• נאריכלח ע'

ה שמשה לנו הורה לסחור׳  אף.שלא זהסצלעיצס״נניאסו הסיג רע׳
 כנר חורה משגה של והמצות שהליני׳ אע"פ7 מקללם הקנ׳ה לו אמר
 כלא אמר שמשה ^אקר' ןש,.הכסןמ<גן7חי מס א״כ מפי'»קלה נושה שמה
צוה לא הוכחות ז!ברי. לק למשה הקכ^ה הקור' כל הלא,ככר צמה

 לאי׳ לומר צנוכל רק . משה לכר אשר סכחוכ הורה ושפיר למשה הקלה
• להוכיח שיכול מי" הזס כלור יש אם העכולה ר'^ורפון אמר כספרי

פוכגל1כלול.הזה. יש אס’ אני חמה עזריה J3ר״א אמר  חופתה לנןכ'צ ̂(
 אשר רחיכח' לנרי הס . הללרי' וכשאלה הכת לנו הורס זה 5:.^״ע״כ

 הונח׳ יכו^י^לקנל סין שהס י|ראצ, ואנור,בני להוטח ימל סהי' לכר,משה
אלו אלא משה נחנבא לא וכי משס לכל אשרי הספרי היאיהוצעח וכך

 אף אלו בנניאתוןןכרי'. השיג שמפה צנ| הורה שהחזר׳ למשמע כלכל
̂יש צוק כלא  פ׳ של זההלכר כגון כנביאסו משה שהשיג לכרי׳ כמה הלא

 גרי׳משמע7מהאמרואלה.ה ועולכס^מרד׳כחצורלהלזלהןוא״כ מסוס
ק מחר וצא אלו לכל^ רק למעס קנא  להורות כא שהחור׳ לומר שנוכל י
 ראשוני׳ ספרי׳ והל , ע״פ לקרוחן ומוסר הלכר/' אלה צריךלכסוב שאץ
 הקפה לכך האלה הלנרי׳ צך כסוכ פ׳.חשא גסזה כמ״ש צכסכ לןל[א צריך
̂י כה' סזאיז החול אס משה ו'כחןכ ל הא  משנה על,גל יtip'כf .ויצ

 ז .לכרי.חיכחוס שהי׳ מלמל אלא ואמר ככקוו להיות ג״כ'שצריך חורה
 אכיהס אל רעה לכהה מסף ̂ויכא ’ פסוק על וישכ כפ׳ כתיחי ככר* והנה

 שןגהעכיל׳מהקציפוח*. החיות וכזה^ציא הספא לפרוע הוד,לוי שהעיקר
 ואתה כשל גזל או גנכ ^כלץ.סיכח ^לה הסייח הוא כע^כיר׳ של שס כי

 שש׳יכללות מקרןג״ה כוינת היה "זא״כ.זה כארימת ע׳יס כולם מחיה,את
 שעשו מק על .׳. כמלכר כשפרש״י סוכחית לכרי שאמר ונזה ישראל כל

 .והוציא כבישראל כעל. משה. התוודה כזה כולם וכן רכה כת וק כמלכד
 צעכיר׳ השייכי.ם החיגית שכל ישראל שעשו 'הפכימח של החמס כל כזה
 רש״י כמ*ש ‘ לנריי" כירר לשון חוכחוח נקרא לכן הקליפות החיות הס
כ ע״ש. לכרי' ירור3ל׳. ונוכחת כל* את פסוק על וירא כפ׳  נלכליי א'

הלא שקסם אלים »ר1א ^לכך מראל־ ונחלכנו סוכחה־נחברח
כ כעגל ססאו לא צד שכני מצימ ^ '  לא יגגירען שג? סכרא סיא \
 רק.שצ.המפרשי׳ ' ‘ יייאל, כל אל משס דכל אשר ״ כ׳ למה א׳יכ עשו

 ישורון ישראל יעקכ שמוח ג* שישראלנקראו
(אמר״וישמן ״ לון,ישראל כמם.ההן שיש שורות ג' זן״ס סגולה:*וישזחן י

^ סלוים גם םמאו כ^׳סכולס א״כ ויכעס ישורון  כל אל אמר^שפיר ל
הכן15א7יש

חי מ;;  כערמתורוכן טועוסץ א♦'7 רטעמוהימ^ל^ד מ׳ הרכ נשם «
לס״ל אכק ר״ה אלה וז״ש ג הרע נאנקצשץ כגזילה;וכולם

:ישראל לכל c13 לסוכית שימל לייקא ישראל כל אל יכר

סח«יוסף
רי׳ ב' על רשכ^גאוער כונת וזהו  האמח ועל הלץ על קיים ׳ העול ע

 שצום אין שאס סואכנגלאיקלה׳יי־ השלום הנה השלום ועל
 למשום המשיח כיאח 3לעיט וראשונה עצם והוא סכם שנאס ונסרכה

 ס׳ מי 1ט* מחרי וס כעון להוכיח קולס צריך א״כ שני כית נחרב זס עון
 א וכול כמ״ש נזס נכשלי׳ שכולם והכ׳ גורם שזה הגלות אריכות משוס

 יולעמסעכירות א״כאףמשאינר חנס שנאת מחמח נא באל״הלזה
 (אס נמצוי חולץ ולכל למצוי משוס להוכיח רשאי זה עכ״פ העיר אנשי
 חרוב ולא קייס לעולה ואפ׳ה כאל״ה נכשלין מלס הלא האלם יאמר
 בגוף שנעלם מפני עולס שנקרא הנשמה על הוא רשנ״ג לכוונת לז אמור
 מצאחי ולא תחלה שאמר רסב׳'גל.ערין סמוך ולזה ז׳׳ל האי״י כמ״ש
 פי׳ pל נחוכו סיהי׳ מנשמה יותר לגיף סוכ כאינו מכחיקה 3מו לגיף

 וט' אמת הפסזק ניא מ לכך קיים הפול׳ שאמל נזה לנריו רשלג
 ליציס כשיעורין א׳ כל כעלה כשערי' נולע כ»הר שכ' עייל נשעדכס

 כשעריכם אמר כאן וגס אלהות סול משיג נשמחז־כך כמי׳ לפי א׳ כל
 כחלמיל^ מרה לזרוק כצריך א' שיש השלום יחזק לילי׳ בשיעורץ כ״א

ר האלה יאמר ן5ול  משתיקה עוב לגוף מצאתי ולא רשנ״ג הזהיר מ
 האזהרה מהו יאמר ואם לילי׳ שיעורין לפי כ״א שעריכ'3צעאמרכאן

 לבם עסקי על שנענשה ’כפר:• ממרים ראי׳ הנה לה״ר אכק על כ״כ
 לכך אל״ה רק מרים גני הי׳ שלא שם שלארכחי שלח נפ׳ לעיל זעיין

 ועיקר כגזל שרוק הגזל על להוכיח מחויכ אח״כ ע״ש הטרגלי׳ געגשו
 אשר אח ע״פזכול - חצא בסזן רפ׳״י כמ״ש והמשקלות עלהמלות ׳הוא
 האויב מגירוי לואג הוי ומשקלות כמלוח שקרח אס עמלק לך ׳עשה

 קייס העול האמת על וז״ש י קלץ דנא זלון נא ׳0 סועכת מרמה מאזני
יי ימיך יאריכין למען כי׳ כ׳7

 כיע מנצור כי חחבוט ׳כי תקצור כי מצות כמה כ׳ למעלה למלרש ואי׳
 אמר :זכור אחרי כחכ אלה עושה כל ה׳ תועכת כי זו פ׳ שמצא

 מאזנימרמם פחח מוניא ר־ דפסיקחא זאי׳ ״. לרשע רשע ילכק מסה
 נו טהגרס שסמלכיח לע שקר של שטלוחיו לור ראית אם ה׳ חועכס
 * קלון ויכא זלץ נא וגו׳ מרמה אזני מ :שנאמ' הס שכיל׳ מה ונוטלת

 יהי' שלא קלוי גאש לשון קלון פניהם מלא פסוק על אכיז בשס, ורלק:כ׳
 איפה ככישך לך יהי' לא רמזה משה אף לוי ר' ואמר שריפות זה נחטא
 אס זכור כ׳ מה • ור7 כאוחו טהגרה שרמלסח לע כן עשיח אם ^ויפ?

עריות על מרמז ץ7ס על לנה הלין על ואמר עמלק לך עשה אקר
 כהיקש מנילה ילפינן העריות שכל גמ׳3 א̂י והנה • כעריות שמועטין
 צרץ שכן הלנש עס :נידם אותיות כחזרה הלין ומלת נהעלאה שחייגין

:סלגש עם נלה נגל יום ס״ט לסספנוח
אי'  למה ושמואל משה יעיזול אס ה׳ ויאמר כירמי' נמלרש'כחיל ו

 צא ק שאלמלא שוחל לקחו שלא ע״י הללו גניאי׳ שני מעלם ,
 כלי לליין להזהיר צריך א״כ להוכיח׳ ישראל כנגל לעמול כח הי׳-צהס

 קיום סנא והחללחה פוסל מקכל יהי׳ צא עירו לגני להוכיח לעמול שיוכל
 ואםהנפמ׳נאס כפול׳ נפולסכרכה העזל׳כמשחז׳צכזמןשהחיכח''

 ג׳ והס ביאת,סכסמס.לעולי חכלית מלרימח לש׳ תנא הללו צג׳עלריגו׳
 שהי׳ לסיינו הגזול׳ כנסת מסירי שהי׳ הצליק שמעון שאמר עלריגוס

 ממילא עצעלותמ פניוסלעכיר כ*׳כ כסהו׳ וממילא שיריים עצמו עושה
 שקר של וס.ומשקלות7מ מופה הי׳ לא ומקילא חנה שגאח נו הי׳, צא

 עשה לא ׳וממילא ׳ הלין מסורת לפנים שמשה י■ מלוחיו על מעביר שהל•
 השיג לכך והשלו' והאמה הלין הללו מל(ת זכה.לן׳ ככר, א״כ נזין־ עולה

 חפלס תשונה כנגל והס י וג״ס ועבודה חופה סנפמהץהם תכלימ-מעלח
 זו לכ3 שהוא עכזלם איזהו מכולה כנגל ותפלה ג״מ כנגד צלקה * וצלקה
 אמר לפן תורה כנגד הוא לכך החור׳ כפי לעשות הוא וחשוכה :חפלה
ס לכר״ ג׳ בשביל  שיכול ■ נכראנשפיל׳ שהעול׳ היימ7עומד אצו.העו̂ל

 למדריגט תנא - העוצ׳.מ״צ שהיא והגשמה כץ.סע!עןי׳ צמןתמהלן
1■^;סניצוהכן

י׳ ׳ אל*ח׳ מי  כפ׳ כחכתי כבר הנה יאראל כל אל משה לכר אסר ם
 להחזרה והענץ ע״ס לנשיאי׳ ככול סלק * רש״י ע״פ מסות

 צדך סי' הקניה מסי שיצא סזיבור כי ׳: .׳מלליגסו כסי א׳ לכל מחל^!־ח
ר לכך להשיג רע*ם מפס יייכל כלי ^סקצכש מנ  •• צאמר משה ס'אל כ'ו

!הענץ 3*7



דברים גנזי
דסי ע*פ י“רפ f מ^מ^ר עליונה מעלה הדכור כי והענין
; צ#מר אלי ס' וידנר העם מקרי למוח המלממה אנשי חמו נאשר

שכל ללמלך ויאמר אלא ר37וי נאמרבס' לא ואילך מרגלי־ משילוח אכל
אל פנים חכה כע' הליכור עמו נחייחל לא נזיפין ישראל שהיו שנס ל״ח

חיצוני׳ ולא פני׳ אל פניה :ו1ו רחלכשוח כלי הוא ליכיר א״כ פני׳זכו״
ע'פ(יחנצלו חשא פ׳ במדרש כמ״ש לכוש שהוא אמירה זהו לכוש שהוא

מלי והס אוחס שהלכיש פורפראו' אמר סימא ’ר עלים אח ישראל כני
כמ״ש לכושי' והם ליוה האמירך וה׳ היוה האמרח ס׳ אח כמ״ש מלכות

לאמר כ׳וילכרה׳אלמסה לכך לילי׳ כזעפורפירא חרמם נצעאמרחו
כתיכ ואח״כ הליכוד לכוש שהוא לאמר ונעשה נחלכש הקב״ה סל סזלינור

אמירם ויהי׳ נחלכש משה של כליכור אליה׳ ואמרת ישראל ני3אל* לכר
אח״.כ והזקינ' הנשיאי׳ עם ראשי ש:שיג־ מ: נחליש אח*כ1 ישראל לכני

כע״ש למש נקרא וככול העם שאר פהס לישראל אמר זהו שלהם הלמש
^ • טכנלוחי' למאני קרי י“ר

(הנה לעיל עיין ההורה לכוש הוא נשיאי׳ ל ככול חלק רש׳׳י ש ח׳
שזה מצית החרי״ג הס הקכ״ה של שלכושו 3כח מ״ע לגאון

לכוש מצוח ותרי״ג מלוכה הוא ועוז חרי״ג גי׳ החאז״ר היעוז לכס כ׳0
לכושי הם ככול אחל גי׳ הכו ועוז ככול ליה׳ הכו וזש״ה הקב״ה כל מלכות
נושני׳ שישראל כמו א״כ מלך ועוז כמיס מלוכה הוא ועוז חרי״ג מצות
וזהו . מקכ׳ה השפעה לקכל שיוכלו כלי מצוח חרי״ג והס לסקב״ה למש

אלהי חלק שהם הנשמות הס י יכרא גס כנ״ל היום שאמרח אח׳ס׳
כ מחלנשי׳ וזהו האלה מלכזשי׳ לרך השפעה לקכל שיוכלו כלי כמצות ג'

ציצית טצוח החרי״ג כל כוללי׳ ם ה יציח5ס לרכנן חלוקא נקרא שסלית
על ציציח להם ועשו וזש״ס :הרי״ג עולה קשרי׳ וס' חישין ח׳ ח״ר עולה
אכר יעצו כנפיס לצליקי' יעסה שהקכ״ה כטפח״ל כנפי׳ צהס שיסי( צנפי

שסם לסי כאן רש״י וז״ש שלהם לכושי׳ יהי׳ שזה כגליה׳ וז״ש :כנשרי'
סתם לפיכך לפני.המקו׳ שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה מוכחת כרי7

שהקלה לכושי׳ הס ישראל סל ככולן מסני כרמז והזריק הלכרי׳ אח
ל כמי אוחס ־מלכיש מ' כסוף לכושי׳ א״כהי׳לסם היום כאמירך סו

• וסכן שלהם לכושי׳ להסיר קמחג יהי׳ שלא כרמז רק אמר לא לכך נס .ס
י *

ה  כשכח קלוש יום חזון שכח פ״כ 6שקול לשכת קראו למה קשה הנ
 הכלל רק קשה סזוס ש“ע חזון אוחו לקרוא לפורעניות אוחו רנוי
 גכורה וכל כ^גכוחת נכלל חסל וכל וגכורוח בחסלי׳ ממנהג ■שפל«של׳

 שמורה תיגה וכין תחסל על שמורה חיכה כין והחילוק נויחסל נכלל
 החסל על מורה כאחגליא חסל על שמורה פתיכה זה הוא הגכורה על

 הי׳ לא שאם הול נגל שהוא החמישי אלף כמו כהסחר שכו זרגבור'
 המסיח ימוק אלפי׳ ושני חורה אלפי׳ ושני חוהו אלפי׳ שני הי׳ מוטאין

כ  חיכס זה על שמראה כמו החמישי כאלף המשיס ימוח מחמיל הי׳ א׳
 • כהססר וזהו לו^ה הוא שלטפרע גכורה כו נכלל אגל יפה שפי' 7ה(

 כ*מ״ס גו ותלוי גשכח נכלל ככר חול ימי ׳ נו שגעשה גוה שכל לי״ח וילוע
 כה״ע שנחרב מה א׳׳כ מליין כשכיעאה זחחא לע«לא7נרכאן כל כזוהר

 כאשת נכלל ככר ערג צללי שינכוו אחר כיוס^א- סיינו סכת נמוצאי
 גלל ינטה וקו אארו לחזיל רק קשה חזוס על שמרמז חזון שכס נקרא לכך

 ירושלים לגנוח 77ומ ׳ קו נססהקנ״ס הכיח שנחרב יוה שנאומו ‘יחשלי
 שמרמז״על הזאגאתגליא א״כסזון ם7כשכחהקי אי׳נגסזהנכלל

 נשכת אי׳7 חסל מראה למפרע חזון אכל כה״מק נחרב שהי׳ הגמר׳
 זן סקכ״ם רח הקניה של שמו זס היו ולרשי* מלרשא לני לרלקי אחי

 גנ׳׳ן והו f לנו ס׳ סחעלה השכינה עלית לעיקר ואי׳ אוחך• וחן אותך
 ואיה לנויו ׳0 כשתעלה מלך ימלוך לצלק סין לפרש וז^ נינה וערי
 שנעשה מ5הס וזהו מזיח fלנו חעלה ה׳ אס ז״ח למפרעסוא.היו חזו״ן
 לכמת כלי שגמהסקכ״ה קו שלפניופ-י כשנת ג״כ שנכלל וזהו גן*ן מיה

• למסילנניאוהכן
f

ק  וללוכלאון האחיצנלשון׳קאזלצז מהו אסידיך לשלום תשאלי סלא פי
פ לאחז״ל (צראהצ״פ יאלומך0וי7 ואח״כאמר לרישס ע'

 ציון כ׳1סא7 תלרשי הלא ציק ול<מר להשחיל פריז כשא לא המקונן
יאמר סאיך לצין לורשי' ישראל אין ׳ה וא״כ מכקש ואין לור׳: אין לס

te\DV

 שואלים ישראל מלאי כי . תשאלי הלא אמר לכ^ לישראל סחלרוש לצק
 רש7 ציון הב׳ סהעיל כמו לרישה כלא pר החפלות ככל י(ס ככל לציק
 : אסיריך כשלום לשאול הוא נכק עכ^פ חסאלי הלא אמר לכך לה אין

 כחיי א שהו כשלזמך ג״כ ללרוס אנחנו נחעורר לשלומם שחסאול ואסר
 אחר לשק ולא אסיריך אמר ולכך שלומך לורשי אסר לכך משאלה יוסר
 עצמן •משימין עיש יחרעלריך והס אסיר אנקת לשמוע הכ׳ ע״ש

 נחלתו לשארית פשע על עובר והש״י יניהם כ ונכזי׳ ספלים והס כשיד׳
• כשידיי׳ עצמו שמשים למי

 שככה למעוח מעם שזרע עשו הוא יוסף 7י ל כלמעה הזורעים
 יקצורו כרנה נזם הגלות לאריכת וזכה אניו יצחק לפני

מ השסע ומקכל שקוצר  שהם ישראל מכיש וככה ילך הלוך ״ ושמחה ם כ
 אומר והפסוק כ״ל ט רוכוי שסע שיקכלו עאכ״ו ממיל וכוכים הוצני׳
 הזרע משך שיגביה נושא ל:יינו הזלע מסך מש׳א ע״ו לישראל חשובה

 להחזיר כרנה יבא א3 השי׳פות להוציא יראה לקליפות הזרע שמשך מה
 חטיל הקג״ה לפני שמרננת רנה שנקרא השכינה והיא לשורשו הסיפוח

 מה כגמרא כמ״ש אצח עצמו ויעסה פיו אח שיקלש זה את יתקן וכמה
 נושא וזהו חורה מלנרי חוץ אלס עצמו יעשה כעוסיז עצמו־אלס יעשה

: אלומוחיו ן הנ ו

 חשוכה מיקר כהלכה ת״חהמצוייני׳ הם ציון גמשפסספלס ציון
 כפסקי הן כלימוד הן כמשפט וזהו _ לשמה חורה שילמדו שצהס

 שנקרא בתזרס ׳ עוסקי שאינם סם ושכיה אכל • לשמה הכל יהי׳ לינים
.שעוסק מי אלא חולין; ק לך ,שאין4מפנ סנוין  וחקגה חורה כתלמול . .

: לעסוקנצלקהוככן סלו

; אויכ גכר שימאי'כי כניס היו נפשי משיכי מנחם ממני רחק כי
שירי' היינו . ק יצל לכן האכ אהכח זה,להנה רלרך הוא החיכור ׳

 שיש ;לס7ג אסכה מחמח ז א צדיק שהוא וכשרואה כ״וחר הוא צליק כנו
 לכניה׳ סלאיכאעוגשת׳ו ‘ כניהסהצליקמחייראין על ואמו לאביו
•פסוק אמרחי עס״ז1 צליקי׳ להיוחס כס גס ;־מוכרחי׳ וממילא הצליק
ש  לפיז אכל יוא מפעיל חיראו חראו.כי כ' ולא חיראו ואכיו אמו אי

מם׳ להתיראן ואמו אכיו ׳ מונרחי יהיו ולס״ז צליק שחהי* ’פי זהו
 להיות . ואמג לאכיו גגירס היראו ווםו כניה' על חיו עונש יכא שלא

 שכל מפני הוא זה וכל . • זאת והנן מפעיל לשין וזהי עקכ״ה מחיראין
 לרך כ הולך איט שכמ רואה האב ואס ,ס׳ וירא צליק להיוחננו רוצה א׳

.חוכחה לכרי מועיל א.יני ואס כיומר מוכיסו הוא הישר .  אוחו אזמכה .
 למקום נוח אינו מו אס גלולה ג'כ הוא שסשנאר מפני יזחר נאכזריוח
 נפשו וטשייכ אותו מפייס הוא ;ליןנכנו האכ .שעשה אחר רק ולכריות

 כנו מל ירגיז שלא מזס מתיירא האב אם אכל; מחיןיט כמעט וג״כ
רי׳ עליו ־•ירגיזו לאחרי׳■ אוחו מוסר הוא כיותר מ  וכולאי וכהכאה נ

 אין הכאה אחר רק האהכס קהשצא/לסי כיזחר עליו ירגיזו איךאקרי׳ ;
 ז כ׳׳כ גלול׳ אמו ג״כ האהכה כי נפשו‘ אח להשיב אוחג מפעסי] אחד׳ *

סעס ועפ״זי״ל  עונש ומקבלי' האומות נין לישראל כקכ״ה רגלם למה י
 ירגיז כלא זה טעס מפני כעצמו הקכיס יפנש לא ולמס אומות עיי

. י . עליסיכיוחרמיצ•

 אומות עיי וחגו א מעניש הא׳ עושן.מחנו רעות נסחים המקונן וז״ש
: נססילו p6 משינין fte וגם ׳ רחמי׳ כלא כמחר

 אויג גנר ני שוממים כני 0ןג נפ^ עשיג מנ^ה טטצי רחק כי וז״ס
העונש לקכל פןוכ יוחר ואז במחר ומרים; פונשן/.קק״ס לעשוח

 כהעונשפי אטמרמקין ואין !מפ:יסאוס'^ 'מקג״הקיאחרןןןמןסי׳
? זס והכן קשים עונשי׳ עושין הס

דאתחנז

 זלתחא אתערוחא להנה נראה לך רב ה׳ ויאפר וגוי החילות אתד־ז ^
להתחיל האלם צריך המצוח מעשה וככל ללעיצא אחערותא

כסחלסנות



ואתחנן גנזי
 פיןאוחו7מק מ׳^ממרמפט מקלשעצמו פלוהסואלס ב:ה^^כוח

ל משה אמר יכאן הקןלמי׳ חשי׳73 ממ כסלסי יכ*ר רכה.וולמעל׳0 ח  נ
 • מה^״י הי׳ נמי ההתסל' אפי'1הפילוח,•היימ אחה אמר מ״מחנזתו
 שלן השמי' מן שמסייעין י •ההרכה אפי׳ הייני לן רג אמר ןסקג׳יה

״’לךוהכן7מאשערוסא

 מלמלנו רעיה שמסה נטנין האריך האלשיך רנינו הנה ה' אל ואתחנן
סי׳ ׳ג־חפלה לענולס׳הש״-י לעח ? ג׳:  של שסלוחיו לזכור הא' י

 כיהי׳חסאחו נ' .קטן טסוש כעיניו עצמו דהי' השם נלולס נגד האלם
 ליכאל כלשונו ♦כפיל •פלא נ׳ :י יח* מהאל פנידלנקש ישא ואיך 7חמי נגלו
 ההפלה שעיקר הראשוני׳ סכי כ ג; ציער ני?ל ע״פוהנה לשון מענה מה׳

 וזה נשטל אלהי חלק א׳ לכל שיש חלקו שירוקן סייס הש;ינ׳ לסוכת
 צלנכיר וצריך ־לקטרג יוק.עומלק שככל הליני׳ להמתיק יוס ככל יתקן

*• כזוהר עיק יום ככלbJזיע אל כמ״פ ‘החסלי
: הש״י לככול ה' אל עיקר הוא ה,חפלה הוא ק5חי שכל ואחקנן וז׳׳ש

גי׳ כ״ר ולשם י׳/ גי״ שזי נכוקר לסק צריך שאלה ‘אי ומה •
 שצריך ס׳גיי״ז אל ר״סואחחנן וזהו גי' כמ״ק נשמה וגס כמ״ק ייז

 שהם כליח כמחק: שעיקר zfo טולג?• פ׳ ה׳ והנה החפל׳ קולס למין
 החפלל רע״ה שמשה ואי׳ ׳ 5 ק׳ אל ואחחק של ס״ת ני׳ והס עוכ ״פ0

 הליני׳ h למחק שרצה לומר שאפשר -ונ״ל :ואחחק כענין חפלוח חקש״ו
 ק׳*ג גי׳ מל ה״ג נגל חקט״ו ‘גי ק^ג ה*פ והנה העגל לחטא שנתעוררו

 הליני׳ צכטל תפילוח ק״ג חסל ככל ה״ח כנגל תאילות אלו כל המפלל לכך
־של׳קטאעגל״:

ת ע  עת נקרא השכינה סנה כי' וקרינן כו״ כתיכ לאמי ההו״א כ
 (ישעתשמקכלת שראלטוכי׳ יש ססלי! פמקכלח עח סי•

 ׳ וכפמשפעס נוק׳ כחיי כסול היא וכשמקכלח מוכי' אינס כשח״ו גיורוח
 סמקכצק השכל היא פחים ל היינו למראלכךאמרנ״עת כסי׳ ,היא

 הנא שפעמי׳ ההי״א וקריק ההו״א ואמר - גכורות ופעם חסלי׳ פעם
נטק׳ סמחמכרח ס״ו או כשמקכלח נוק׳ כסול ופעמי׳ לנורא /כסול

 ההוא והנה ♦ רכה שהוא כאמירה פיסי׳ להמתיק לאמר • ליני׳ מקכלת ׳
 שכזה השמים(אתהארן את ר״ת הני׳ל־והס לסונה 1•״ אהו״הגי׳ סס הוא '

 ככל פנחחלשי׳ עליוני' לעולמות כס נותן מראו' עמלת עוכל שסאלס
 גי׳ טוב שהיא כראשית מעשה תמיל ככ^י<ס1זיח^מ3ונטו ןז׳יש יום:

 החילוש עיקר והנה כזיאשיח י^מעמה בכל בזה^זחלש הנ״ל שם של י״ז
 הדני' וממתיק קסל משפיע שהקכ״ה • • ככ^יוס כראשית מעשה קל

 שנתחייכת אף. . נשמתו ל\ סקזיר,( כי על ם7א5 נול יזס כ<ל סמקפתי׳
 מכפר סמיל קרכן ט׳ כמקלש (כוטן - היוס משוס״עומת להחזיר׳ סלא
 חמיל -כקרק הליני׳ נמחקי ממילא א״כ כעביר׳: כירושלי׳ אלס לן _נלא

 הכנינ׳שנקרא כארנשלההיא רמזהכ/וימצא ̂זקו כסני׳ולויסר כעכנלח ״
 * t ■ישראל נשמת ן1מפקל נתמלאת שהיא ׳חסי ׳אפקיד ׳כילך ר״ח נא״ר
 שס וסנה ״ נשמוח ססזרוח על סמקטרט׳ הס הגאי ע״פ גלולס ולאבן
 כהני׳ ג׳בחוס הס כמקלש כזמן או :אכוח ג׳ זנות הס צאן עלרי שלשה
 : העליון כשרסס ליגי׳9 נמחקת שהם מכולה בשעת ישראלי״ לדם
 ז מקימ׳3 העליון לשרשם לסיינזליכי׳ מה למק האבן אח והשיכו וזהו
 הנא סנשמ' שהוא האלם גבי כן כמו והנה העלרי׳ כל שמס ונאסט וזהו

 כשאל׳ בבוקר והנה :סחור׳ הוא סיים מיס לנוכע השכל שהוא באר נקרא
 פל נשמתו קיבל לא שעליין ונזרע נחרש שאינו שזה נקיא ממטחו עומל

^בן :ומפלה ק״ש זמן אז  מבלכלין שמקטטגץ להיינז עפייסכאר גלזצס ו
 כראוי ללבי ימל (לא וחת ומקפכות לאמת ככלמיני מחשבתו אש

 הבאר ע״פ הוא כאבן 07א0 ;3ל על שהוא וסאכן וזהו :בהחלהכזת
 הם צאן עלרי. שלשה והנה ג: כהצולסמח כפיו חיים דמרי' להיימללנר

 ששם בריא׳ מפלח ־־(פשכאסאלסאל ויצירסוכריא' חפלותעסי׳ בסי׳ ג׳
 רמ״ת לק״שסמקלשי׳ סשרט׳נעשההאלסגרי׳עלשהע״ורמ״׳חתיכוח

 בוסיס וזתעמ וגופו כ<ראסונ׳ ראש שבאל׳לטינו מקומות ׳73 איכחו
 אז פ׳*ציצית עיי וכדת ושוקק מ::ציציח 7ע מן׳ושמסס ומיעיו? וכסנו
 ששם התפלל ע;ין סוא הצאן את והשקו הבאר ט מעל האק וגללו

 הס סצאן וגס כזוהר אתהתפלסעיי׳ שנושקץ ישמלאכי' וגס נפיקין
 וסשיסאש אזנחגכחהמסלי׳ : כעליק אח סקס׳פמעסרזח נקרא
 ככל א״ע מתפשט היצס״ר שט׳ מס לטיט למקומ' לבאר מ״פ לאבן

(אץ למקומן אותו השיבו. התפלה כעת עכשק כקסחגי איכריו הרמ״ח

יוסף

וז״ש
•• שלו לחיות שצייך מה אלא עמו האלם משמש

 ההוא בע״ח ורמז עת נקיא וליל׳ עח נקרא שיום ההיא בעת
 להפקיד שצריך והוא צילה פבולח על והביא המס עכולח על

 נשמו׳ומחעור׳הנזסלבנוק׳ חזרות על הקטריג בא ומזה השינה בעת רוחו
 צריך ולס אלם כני עונות על מקטרגי׳ וע״ז לתה׳ר צנ״ז הקליפו׳ וספלי׳

 ך׳׳א גי! ריח יעקב יצחק אכרה׳ אכוח זכות להזכיר הספל׳ זריזות לזה
 פי' רש״י וסנה • קלשי׳ צאן הס שישראל צאן עדרי שלשה והם הט״א גי׳
 מפלה שנקרא לשמות מי׳ א׳ לא׳ חנם מתנת ל׳ אלא מקו׳ ככל חרן אין

 ואתחנן כפי׳ ומהו תפלה ל׳ אינו ראשון ללפי׳ מלשונו מ:מע עכ״ל
 לאיסיר היתר מן יבא סלא עלרי׳ ס־יגיס לו עושה להצליק להכלל ונרא׳
 כפרט צליקי׳ של תקלה מביא הקי״ס אין הא לאיסור היתר מן יבא וכיצד
 נפשו לשוכע אוכל הוא למשל לנפשו מתיירא לדצליק רק ̂יסלר לאכול

 הוא ואפשר נפשו לשוכע רק כאינו סובר הוא שמא שמסירא רק מתר ולא
 יהי׳ ושכלו וללמוד להתפלל שיוכל כלי כשינה ניפו לניח שמצה או מחר י

 לבריאת לסח או גופו לבריאות לאכול כ׳׳כ צריך אינו שמא ומדיירא ח5
 לא מעפה בשעת שעושה אף ושינה נאכיל' מאה זדיר הוא לכך ניט
 להסס רוצה אינו אפ^ה יח׳ לעבודתו מפו לבריאח י־ק חעניג לכס

 השינס עליו שמחגיר אף בשפר אלס בקימת וכן בצימצי׳ ומלקלק בתנאי
 בעיניו אן בראשו *חלש שלא השינה ישכר שלא אוחו מפתה וטצה׳׳ר מאיל

• יותר ובוינה מתר נאכיל׳ להתגרות יבא מזה• כי לו שומע אינו אפ׳ס

ש  אמר רע״ה למשה משמע ללכאורה מקו' בכל חרון אי; רש׳׳י וז׳
 להקי״ה עוכל שאני כך משמע מנס הוא ואתחנן ראשון פי׳ לפי

מי׳ הוי כמ״ש שכר לקבל רוצה ואינו חנם  רו״׳י רק פרס לקבל שלא כע
 ככל לע״ב ריבוע הוא מקו׳״ס הקב״ה לוא מקוס ככל חסן אין מקשה

 לעכול חנס שייך וכי רש״י מקשה א׳׳כ לעיב כ׳׳ן שס עילוי הוא ב״ן ני׳
 רש״• ומחרן שייך לא חנם לשון וא״כ ואשל׳ הקלימני מי כ׳ הא הקלה

 טוהר כמ״ש סנס מתנת לו הי׳ רבינו משה דהיינו חנס מתנת לשון אלא
 שנקרא.סנס היצה׳׳רבמסנ׳ נתן שהקלה רע״ה למשה מחנה ׳ ט וזה
 והייע קלוש' ל אותו ולהעלות אזוז ולזכות כרצונו מ לעשות משה כיל

: והכן ה׳ א.ל ואתחנן
כן  שכל אף מכיר' לילי לנא הצליקי׳ ן מניח שאינן לך רב כילקיט אי׳ ו

 להיות צריך שהתפל׳ ה׳ אל ורמז ממנו גלול יצרו מסבירו לגלול
 כסקר שצברך כי־כיח היינו כעת של כ׳ משי׳ לחפלח רמז כע״ת בלחיש׳

 תטיל פ׳ ת׳חרמזעל ביוקי־ הגיורות ממחיקין שלזה מקילה מרמז ע׳
 עלןה׳ מרמז רה' ירו״א אמר אח״כ עשיה פולס של ליני' ה למחק כצריך

 מרמז א׳ • לול ויברך על מרמז הוא ו' ״ גהללויה שמחחילין מזמורי׳
 כזוהר עיק כחור׳ נחוגה שהוא משלפני׳ מחר כחי׳ א׳ סכל יסיר אז על

 לאל והוא בריא׳ ספלס פל ראשונ׳ כרכה מרמז|על ל׳ לאמר אמר אח״כ
על מרמז א׳ ״ ראשונ׳ כרכה שהוא כספיר לכנח להיכל מרמז נס כרוך
על מרמז לאמר של י׳ ק״ש של פש5 מסירת קל מרמז מ׳ אהבה טכל

ט רצון היכל וטא <יציכ אמת אחרוני;שהוא כרכה אלן? אמר אס״כ ׳ ר ז
איז בסמים אל מי אשר ז התפלה הסחלת הוא ם׳  מחלש סקכ״ה הנס ונ

 מלת סטהף החסל כמלח היינו וכסזבו וז״ש בראשית מעשה יום ככל
 והיינו בראשית כמעשה מסלש ינס ככל כך ריאה3כסעח;ה ללין היחמי׳ ־

 לתלו חסל אל כמלת יום ככל מחלש שהקכ׳׳ה ובארן כשפי' אל מי אשר
כריאסשמיסואקג

הו  כשפח!כריאת היינו וכגבורזסיך כראשי׳ מעשה כשעת כמעשיך וז
כגמר' שיש החסל והגביר הלין על החסל מלח סהגכיר העול׳

סל שבכל לעיל נמ״ש  אף משה התפלל כן כמו וקלהיסך גבורה יש י
 פימגכר מהקכ״ס כיקש הארן כיאס בענין לגכורוס עלמ, שגחעורר

 תועלת לך רב הקב״ה צו ואמר ״ הארץ לביאת לזכות לגבור׳ על החסל
והק החסל וזהו כעיניך וראה כפכגה ראק עלס כזה שיסגכר האסל

• זאת כל

ט קו ל ״ טוני מעשי׳ קלמה אוצי אומר אלעזר ר׳י תמ״ו מלרש סכיא כי
 ל ע כח״י כחכמי הנס ע״כ נענש לי׳ לא צספלסו משס סל

 כמעשי׳ לך שאין פמע״ט יותר תפל׳ גלולה אלעזר ר' אמר לא״י כרמת
 אל לך 3י שנא׳ כספל״ אלא נעג׳ לא רכינזואפ״ה ממסס מתי* מלכי'
ה ג הפסגה ראש עלה וגו' הוסף צורך ללא אל,תוסף פסוק הכיא מ



ואתחנןגמי
 שהצליקי׳ חני ג(ל}נמ אל^ מלךס ככל חנון אץ ואיחק פיי' לרשיי זג״ל

 ע״כ פנס אלאמתנח שואלץ אין טוכי׳ במעשי׳ לתלות להס שיש אעפ״י
 לכך ״ נענה הי' במלאי הסובי׳ במעשיו בקשתו תולה משה היי אס אייכ“

 יתפלל שלא חשש והי' נענה ולא חנס במחנח להתפלל השחיל שמשה ביון
 בלבר חיסף אל לך רב אוחו הקי״ה הזהיר לכך לטוני' במעשיו ויחל׳
 יוסיף שלא אותו רזהיר שהפי״ה רק ״ יתר הוא עול ולכאור׳ עול ?זה

ג לתפלה נוסף עול וזהו סובי׳ במעשי׳ שיתל׳ והוא עול בלבר להתפלל

 מיותר הוא יותר חיבת לנאור' כל' תפל׳ גלולה אליעזר ל* וז״ש
 שתפלס תפל׳ גלול׳ כוונתו שכך רק : גלול' אמר ,שכבי

 החסלס אה יותר ׳ חשוב שהוא להיינו יושר הקל׳ס לפני גלולי׳וחשוב'
 יוסר חשול טובי׳ במעשי׳ התפל' חול' שאה היינו טייי' ממעשי׳ הוא

ס טמש׳ וראי׳  וסוכתה כנ״ל עול אלי לכר תוסף אל הקלה לו שאמר רע׳
 אלעזר ‘ר הוא אומר אלעזר ר׳ כאן המלרש וז״ש ? עול מחיבת הוא

 משם מעשי'של קלמו אילו • בלבר קיצר שסמלרש רק ה;״׳ל בגמרא
 שקלמולאהי׳נענש טובי' במעשי׳ תפילתו שהי'תולה להיינו לתפילתו

ולוק'ל נענה הי׳ במלאי כי
 שהקלה מפני עקוד׳ אבותינו היו מה מפני יציזק ר׳ אמר בגכירא

 צא וכי המפרשי׳ והקשו ל צליקי׳ של לתפלתן מתאווה
א ומסתמא תפילות בלא״ההסחקנו מתפללי׳ האבות לץ  מתפלל הי׳ ל
 חבשילין עירוב אפ״י אע׳׳ה אברה׳ שקיים כמשחדל יוס בכל תפלות ג׳ כל

 משסרב לא׳׳י הוא ונ״ללהענין • עיי״ש קיימו האבות כל ומסתמא
 כשביהמ׳׳ק והנה : ננעלו לא למע' ושערי תפילות שערי ננעצו ביהמ״ק

 התפילות כל א״כ בדסר כמ״ש בא״י ובפרס לקליפות שליש׳ אין קייס
 בזמן אבל עיכוב בצי לרקיע על עולי? צביהט״קומשט הולני׳״חחיל

 שבמקז> י'התפילות ׳ ומעכבים הקליפות שלימות יש א׳*כ ביהמ׳׳ק באין
 שהם והרוח כנשמה משכן ששם והמוח הלב מעמקי באים אם התפלות

 והחת סנשמ׳ ששם והמוח הלב מעמקי באים החפילות ואס ז אלורי
 שערי פותחין ומיל אלוהי חלק מ שנא בלבר לשלוט הקליע' יכול לא כ“א

 מקבל ר״ה בשחרית הפייט יסל וכן • אותם ומקבלין ועוצין •החפילוה
 כתנת בלא מצאו׳ • מ״והליבורי׳ (אם • באות מלבוש * נאות ״יזפ*לוח

 בהסוטורפין לשלוט הקליפות יסלין אלוהי חלק הלבא״כאיןבה'
 האלם אשר על ״ פסולות תפילת ששס א׳ נחלר אות׳ ומגיחין התפילות

 • פסולת התפילות כל מעלה סחאל׳ ובזה התפל׳ לבויומכוין מעורר !כזה
 תפלס שערי אמר לכך סלב כוונת בלא מחפלצין אלם בני ־הרוב על ורנה ־

 אץ במלאי בלמעוח אבלהמחפלל . ; אחרסיוב הולך סכל7 ננעלו
 שערי אמרו לכך זה על יעיל והחוש ן סלב מעומק אלא סלמעה־בא׳

 ומוח הלב עומק בו יש בלמעות התפל׳ בוולאי להא ננעלו לא לטפה ־
 לשלוט הקליפות יכולין אין לכך ממעל אלוהי חלק ורוח ענין(סמי הוא

 ד הנשמ׳לכך לירה סשס המוח מן באיס שהלממוח ומשו׳ ̂ • . בהס
 הוא ‘הבכי שעיקר שליט׳ נשמתו אין בר׳ה ב:כה שאינו מי ז״׳ל האר״י

 הוא צזיקי׳ של לתפילתן מחאוו׳ שהקלה והעקר הנשט׳ מתעוררת
 נמו אלוהי סלק והוא הלב מעמקי במלאי והוא בלמעות שיהי׳המפל׳

 רחמן הוא והקלס : להשתעשע ומחאוו' בנו עה שמשתעשע כאב
 מסיבס אינם ישראל ואס : לבניו רחטןכקלס אבא ליח בזוהר כט״ש

 וחצה * נצרות .מלוני׳ והם סוב׳ שפע לקבל מעשיה׳(איל;יכולין
 משפיע מ״ל בלמעית להיינו הלב מעומק עליהס בצליקי'יתפללו ^;קלס
 בעל יק7הצ כשמתפלל וא״כ בחולי ח״ו רצליק שנלקה להיינו לין עליסס

 בלמעות הלב מעומק לאי בו ומתפלל בו שיש חולי מזכיר הוא ישראל הולי
̂ונרפאים כלל על התפל׳ עול׳ ומיל  ן וסבן לנרי׳ בשאר וכן : ישראל

̂׳י יהיו בו ונלי' נעי׳ שהס מהגלות ישראל להשיב ירצה כשהקלה וק  צלק
 וממילא • וגלי' נעי׳ שהם יזכרו ׳ ישראל על כשיהפללו נא״כ ׳ונ;י׳ כעי

: התפילות כל התפל'בלמעותויתקגלו יהי׳

 חורי ובני כסופום כמיש ונלי' נעי׳ יהיות׳ת טשיחא בעקבות וז״עז
 פ׳נשא3ףהיומלוצלצי׳ןוכמ״שרעיאמהימנא י יחופוראשס

 עיט׳׳י לאחר.וז״ש ומאתר ללוך ממך י' 1נ* ויהיו סעסא להי לחיקו ה״ח
 בנכי יהי׳ התפילות שהם שהסמנוני׳ לםינו אוביל׳ ■ובחחנוני' יבואו בבכי
 5 ויעלו בססילית הקליפות ישלטו שלא ג׳׳כ התפילות שפרי יפסחו ועי׳יז
ישראל כך עיכוב בצי יעצו שהתפילות כשם מים נמלי אל אוליכ׳ א:ור לכך

׳יוסף
 אמר במי'לכך סקליפותשולסיי .זהעטןשאין בליעיכוב יעלולא״י
 שליטם לסס שאין כמו שולמה הקליפות שאין במקום יעצו שהתפילות

 צליקיי של לתפילתו מחאוס שהש״י היגנו אב לישראל הייתי כי י במי׳
 החזר'לאלף והנההקב״הרצ׳ליחן אצלו בנו לקרב מתאווה שאב כמו

כ העול׳ קיום להיות אפשר אי לוררקשרא׳שהי'  תור'וממילא בלי כ'
 בנים בלי עקורי׳שיהי׳ אבותינו הקי״ה עשה לכך ישראל בצי נם יהי׳

 שזכרן וכיון ובישראל בחור׳ סעוצי קיו' סיהי' התפלל כאבות ובווזאי
 שה<׳ העולם על* גה בזמעוח יתפללו ממילא בניס בלי שהם האבות

: והבן נכון לניס'וזהו נקראו שהם ישראל ?היינו בניס כלא

ה  והוצרך לגאול כלאי הק ולא‘ מצד׳ בגלות ישראל כשהיו צש״ז ולהנ
 והנה • בעל להתפלל לור באותו צליק׳׳ להתעורר הקב״ק

 מלך כשהי' ואח״כ מפרעה כשג־גרש ־א׳ גליות כמה קיבל רבינו משם
 בחפיס׳ נתפס ואס״כ באריכות כילקיט כמ״ש משם צהגיש אח״כ בכוש
 אוסס להוציא ישראל בעל שיתפלל •צד הי' זס כל ׳ שנים עשר׳ יחף אצל

 וז״ש * ישראל כל בשביל הלב מעומק עצמווהספלל בצרת ונזכר
 ככל ישראל בני אל משה * לנר חולש עשר בעשסי שנה' ^בארבעים ויהי

 כ׳ שכבר .ממחר הפסוק ולכאזר׳-זה ־ ! ג עליה' אשרצוהה׳אוחו
ר אשר הלכרי׳ אלה  ישראל כל אל כ' לשם ועול * ישראל כל אל מש' מ
 לישראל אמר רע״ה שמשה אמר שהפסוק אלא • ״ י ישראל בני אל וכאן
 להוציא לה׳ אפשר הי׳ צא זה שבלתי ישראל בשביל שסבל מה מותו קולס

 מס היינו אוחו ה׳ צוה אשר ישראל מי אל מש* לבר אשר כנ״׳ל נובלות
 בשבילם אליה׳ זזסו ישראל בשביל יסורין לקבל אותו ציוה שהקלה

 לא ובשביל׳ גלזח להם הי' לא לוי ס3ש: לפי ישראל כל לאאער לכך
 ישראל כל כסס שהי' כמהמעשי׳ על שלוכיח־אית׳ לעיל אבל משה גתיסר

• כלישראל-והק לעיל לו^לבך-אמר ואפי׳'שבת

ש ר מד  עזיס יעל ועשיר רש ילבר בסחנוני׳ זש״ה ה׳ אל ואתתנן כ
 בוראו אצל שבא משס זה רש ילבר תחנוניי תנחומא א״ר

 חיסף אל שנא׳ הקלם וס עול' של מסירו עזות יענה ועשיר גהחנוני׳
 מהרץ ומה פ'זו5 מהסייקשהלמלרש הנה ״ עכ״ל עול אלי לבר

 : לחיים שבתהלס^אזמריסזכרינו שמה ר׳׳ה בתפילות א״י ונראסלהנס
 צל,מחחלהוהוא3 הזה";ששואל תובי׳פפותי סזבינולחיי׳ ואח״כאוטרי׳

 א״כ ,■ סמי׳החפל' הוא כן גלול יותר * ששוא תבשיל ןאמ״כ קטן לבר
 והנה ז • גלול לבר זאח״יל לבל בהחלה להתפלל התפלה סלר 'מצינו
 חור׳ כתר מחנות 'צןקב״ה-ג׳ לן שיחן התפלל רכיגו שמשה כ׳ מ׳׳ע ב״ס

 הקלה וכשקרא ו •לג׳׳אל זכה אברה* שהי׳ ׳כמו מלמת וכתר כסוג' ^כחר
 אל הקלה לו אמר לכהונה ־ הנני למלכו' הנני הנני- הנני ואמר למשה
 מש׳ רמז וכאן חvטלכ אלא הלו׳ אין כהול -אלא הלום אין הלו® 'סקרב

 את חורי כהר הו^ הלותו׳ אותיות הוא החילות אס׳ אלו ה״ג כל שביקש י
 ילחזק׳*אמליך3 כמ״ש מלכות זו החזק׳ ילך ואת כהונ'גלול׳ הוא לך7ג

 חזקיהג יהזשיע את צו וגו' תוסף אל ־ לן 3ר הקב״ס וא״ל ̂ ־ ״ עליכם ;
ר׳ עלכס^חו  שמשה במלרש ואיי ״ מלכו׳פיי״ש ואמצהדעלכחר '

 קשיהאלני מלברלברי' והתחיל שאכנסלא׳׳י בלין מתבקש הי׳ רע״ה ;
 באמרחי מפני לא״י נכנס איני למה ריש׳״ע לפניו אמר כחילות ׳ את ה׳

 מרי ליני למשמר׳:לאות החלה שאמרח הוא אס: המורי׳ נא שטעו
 וכרי א״ל׳הקני׳ה ** מגל״לקי מורידיני אס' אותי משגללת מש׳ אמר

 בניך מכלה שאס• לשגע׳ לא סחילזח ■ את לפניו'רבש״ע אמר נשבעתי
 תובע יהא יכול זו ס׳ במלרש ואי׳ *- וינחס^א׳ שנא׳ ך3 וסזר' בעגל
 זוקילימו רני אלסרנ'ואל,כחפל' לשמוע לוכברפי׳שלסו ויוצא צורכו

 התחברות מנין הוא התפל' הגס ̂ • אלם לצרכימל ותפל' סלהקב״ס
^ של לאריגת מלדימ׳שצמט׳ ע ס ט א׳ ל  של קליסו וענין נ״ס ע

 מקום פיסי׳ בלי מסאויר * הקליפו' לפנות דזטר׳ פסוקי הוא הקב״ס
 מלריגו׳ צכסמיל א״כצרין סמלריגוש ויהמברו שיתעלו להחפלות

 תרל התסתוניס'שבחפיילסינו מעולמו׳ מועט" צרט לשאול לןטנו׳
 פעולים ובזה, וססתונים עליזני' העולמות בכל מקב״ה השפע
 פלמטה העולמות בחמלה סעולמח מתעוררים נתפילחינו עזלמת

 הקטנית והאאלוח בהם' סמחח׳לץ הקטנים הדברים שאלותינו בכת
ומצא השאלות ששם החסתוניס הקטנים ־ עולמות התעוררת הם
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ואתחנן; גגזי
 עליוני' ע(למות מתעורר♦[ הגלולות השאלות ואח״נ וניער מינו אח מץ

 בקשו להתחיל סדר;התסל׳ זהו א״כ הגלולות שאלות שורש רב שסע ם6ב
 געאלות להתחיל מ״ל 5הוז א׳ התפלס בהתחלת כמי' שתי ויש טלה וכגלול
 נמ!ך בקול שיתחיל הכחי^הב״ ״ הנ״ל מתי כמעשה ואח״כבגלולו' קטנות

 ואח״כ שלמשה הלןטניי תחל'העולמות שג״כמתעולרי* גלול בקול ח״כ6(
 שתחלה י״ח בספולות כאו העליוני׳ האולמות מחעוררי׳ רם בקול

 תססבחייזו א״כמשהרע״ה יאח״פכקולודזול* נמיך בקול מתפללי׳
 שנאמר עני תפלת של כסלר כקילל^ו בתחנוני' הי^מחפלל סבתסל'

 רר[ אלם שום שומע שאינו ^חו ישפוך ה' ולפני יעטוף ט לעלי הפלס
̂בר משה המחיל ה׳זאח״כ לפני  שהי׳ ה^ל במלרש .קשים'פמ״ס לבד' לז

 לבר תוסף אל הקב״ה א״ל לכך 5כנ״ מאחצה החילות אתה בלין מבקש
 סימן זה אומר שאול אנא כאן במלרש לאי׳ 'קשה דבור שהוא לייקא

 שנאמר נשמעת שהפלה מובטח יהא בתפלה לבו 6אל טון אס לתפלה
 1הלונהלכך*אמרל רר1מע האלמוני׳'הק־ל (כ׳ אזניך תקשיב לבס חכץ
 1וש5לע לייך ויהיס ׳ הכוונ שיעורר ב^ל סהוא לנר תוסף אל ה כקב

בקשתו•'
 בעירש*ינזע מה באשה ל׳ אלא נא אין רש*יפי׳אעבלהנא ור(נד!

 יאתחגן להמלרשהייקשהלו רש7לתרןלבריהמ א3רקלשיי
 אל הקב״ה אמר למה וא״כ רכה ל׳ הוא לאמר גס הוא תחנוני' לשק

 קשה נ^כ ירש ילבר תחנוני׳ כמלרש אמר לקי' otp ל' שהוא לנר הוסף
 ואמלילברשהואצ׳קשהלכך תחמט׳ אמר אהללי לסתרי חרתי להוא
 כמו בכח משמע שבא חיבת בתחנוני׳' בוראו אצל שכא משה זה אמר
 בא שאיש הארןכמו את ור:ו בואו האלשיך■ הגאון לליתו(כע״ס שבא איש

 ננת<לברי׳י משה בא וכך ע״ש ביאתו ל - אלס שיס ימחה ולא לכיסו
 חחנוט׳ באמצע היינו בתמנוני׳ בא הנ״ל!הוא כמלרש החלות אחה קשים
 אער ואמ״כ ‘ ל^התמני׳ הוא ובזמנן אער שבמחלה <פים לברי׳ ליבר

 אלא נא ואין נא אעברה אמר ואח״כ ’ קשים לבר̂י שהוא המלוח אחה .
 שבתסל׳ובסוףי תחנוני׳-, שני החנוט׳ הכתוב אמר שפיר א״כ בקשה ל׳

' : הי'לברי'קשים ובאמצע
 לולהחפ!ל מותר שיהא מהו מישראל אלם הלכה בהחלה המלרש וז״ש

 כססי ולא גלול לבר על בקול יתפלל מתחל׳ להבינו גלול בקול
ס' קטן לני מתחל' ששואל  יכול* ומתפלל 5עומ היה שמחכמי׳ p ואמר ו
 על ופי'נגע׳ לבה היאמלנרחעל וחנה חנה׳ פרשה ככר קולו ישמיע
כ לכמל׳ גר7 נבראו־שלא.בראהקנ״ה עלמה הצלו לדם לבה עסקי ׳  א

 זרע לאמהיך זנחמ ביק^ה ואח״כ עקרה תהי׳ סלא מבאשס היחס התחל׳
• והנן גלול ואת״כ לבל^קק מתתלס התפל׳ סלר כך א״ש אנשי׳

1

 לארץ מביאתן סנה חח^נב לסוף שיגלו רמז פרס׳יי בארן * ונושגתם
: כלישלאיס^יסאבולחאבלקומ' ב'סני׳ והקלים

אמן בימקלש הנה ̂יל י  הי׳ ולא ש״ל■ נ״ע ע׳׳ז עבירות ג' בירם שהי׳ אח
 כי1והא חנם שנאת הי׳ ראשוךלא! במקלס גמ׳3 ופרין* חנה שנאת בהם

̂ר ילך אח ספוק לכן עמי את היו רש י אל מגויי  שאוכלים אלו אליעזר וא׳
 ישראל;, בנשיאי ההוא ומשני סבלסונ' בחרבות ן^וקרקזא״ז זה ס ע זה ושותין

נ להוי הוא לע ע״ו בשלעא ק׳ ולכאורה ׳ <  אבל חנם שנאת בלא הי׳ ו
 ואחל בגלד א׳ חנם שנאת מיני שני שיש רק חנם שנאת כ♦׳ ולאי בש׳יי

ה שיכול כ״כ חמור אינו שנגלוי וזה נהסתר  אבל־זה ממגו. לשמור חני
 חנם שנאת הוי לא בגלוי שהי׳ ש׳יל לכך ממנו לשמור יסל אינו סלסחני

 מאסטארפלי מהר״ש כגאון וכ׳ שני בכית שסי׳ שגססתר עביר׳כמו צ״כ
 להעלות לסם לילך הצדק' יכול מלס חק״פ מהנ׳3 רי׳7ח חס״ז שיש

ע אבל מחוכם רועי׳  מלאך עם רק שם יצילך יק75ס יסל הגשארלא ר׳
 חסל תת״ן גי׳ סוא קנס אנאת וסנה ג * ע״ש אתה על*מצחו שכתב ♦ושע

 והוא של׳וס על מרמז בשלימית אס״ן אכל •• אחלות מחסר מפני א׳
 יעקה נמלריג׳ שהם אנשי' באותן אמת ׳ סהי למיינו ליעקב אמס מח״ן

ישמ לכך ראשק במקלש חנם שנאת סי' יאראל בנשיאי אבל עקבות ל׳
 • שנ^זחנס מפלסצאהיסבהס בשלימו׳ שנים חתין ראשון במקלס

 מפנישזה חמולמסק׳פ יותר סלרי׳ ר״ע למה סעם לומר מכל לפ׳יז
גנ שנקרא שבלב חנם שנאת, כנגל  לה״רוטזה לילי מביא מנס ששנאת י׳
סתיו כמנין ל תסל תס^ב בא״י ישבו ולק רע שנקרא בד' לוגם מביא
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1בחמ ו־ופטרדרנ
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ל״ עשה כי ה׳ וינחם בראשי' הנהרש״יפי׳יבפ׳ נחמועמי•
 ! ממלילן שהי׳ בעליוני׳ עשאו שלא הקנ״׳ה לפני היתה נחמה ^
 5עי הי׳על ראשון בית חורין ועיקר ־ אחרי למחשב׳ נמלך ל׳ וינחם לא'

 על הזהיר רכו׳ פעמים וכמה יולא אלהיך היו עריך מכפר כי נמ״ש
 על לנין ע׳׳ז וגבי בנביאי׳ ועיי׳ עשו אשד עבירו׳ משאר מחר ע״ז

 שהיי כמחשבה ג״כ להוא חנם שנא׳ על נחרב שני וכית כמעשה האחשבה
כ״אמקסוכוסרהלבבו:

ה ממחשל טובה גמחשכס תהיינמלכי׳ הצוייאנאקו ע  שהי׳ ר
קנחמו כס,להיינוהרהורעיזושנא'ח:ם3 חעסו אי ^ ו ע

 שגי הנביא כולל נמצא רש׳׳י של א׳ כפי׳ נחה לשון שהוא לכם נחמה ויהי'
 עכשיו שעל יאמריאלהיכ׳ עמי הלחת סהו ומפרשיהנביא רש״י פיסל

 הלין מלח ואפילו עמי תקיאו ומעכשיו ישעי' כמ׳ש עמי לא קראום
 ל׳רכהאלהיכ* יאמרהוא אלהיכ׳ יאמר אמר לזה לזה ויסכים ימחק

 ע״ו א״ה ס^3 לאי׳ ע׳׳פ אמלאלהי* ולא אלהיכ׳ ואמר הלין מלח זו
 כאלהי׳ כגון השמו׳ לפני סלכיק־׳ אותיו׳ כל כי אלהיכי בה׳ הלבקי* ואחה

 הדביקו'לאחריה׳ אותיו׳ אבל ומוסרלמוחקן אזכאלהי׳.מ־נונשקלש;
 בה׳ נלבקי׳ ישראל א׳׳כ למיתקן' ואסור נתקזש׳ אלהיכ׳ או אלהיך כגון

•• למוסקן ואין אלהיכו סל כייס אוחיו' צמו
 למוחקן ואין אלהיל סל כ״ם כאותיו׳ שתהיו אלסיה׳ יאמר כאן

 יעשו כיצל גאמרהנביא להיינושלאיהאעולממחקיןמהש״י
 צא אשר חקת בזוהר שהקשה ע״ל על לכיו ואמר עצמן להתקרב ישראל

 חוקת בפ' שם פרשתי וככר על הוקס רגבי• ונאום כיא׳ פול ע^; ה5ע
 למלכו׳אלום לשם הלכר ותמצית ע״ש אלומה כפרה מרומז גליל הלי סכל
 סמי׳ מלכות עול עליה' קכלו שלא עו״ל עלי' עלה צא אשר מרומז הוא

 גלוחן גרס שזה ישראל על שמרמז על ל ולכך ישראל על גיירו׳ וגוזרין
 ע״פ כמ״ש ע״ל ני׳ כרכו׳ מאה ש;ס ספלה עול עליה׳ קבלו שלא מפני

 התפל׳ נעמול שיתחזקו הנכיא מרמז כאן ונס • הוקס״ע״ל הגכ^ ונאום
 הלא תאמרו ואם ע׳׳ל דכרו הנביא וז״ש על ברכויגי' מאה כנלל שהם

 נילון והעול׳ נזהר שאינו מאלף וא׳ תפילו׳ בג׳ יום נזהריןככל העול׳ כל
 PPW וצנהו הלב מעומק החפלו׳ שיהי׳ לעיקר ל״כ אמר רוכולכך אחר

̂י׳שסולו אאר צ5ה  שיקראו' יר״וגיייראה־ שלם יראה שמו׳ שני יצוש^
 שלסשנא* קראו ויעקב ה׳״יראה המקו׳ אברה'שם ויקרא שנא׳ אברה׳

 הע״ם לול וז׳׳ס ירושלי׳ וזהו יאליו שמות שנ> קראו ותל שלם יעקצ ויבא
 שחיברה כעיר וזהו שמות משני נבנה חיבו׳י^ושלי׳ להיינו כבנויה ירושלי׳

 אלם על שיהי׳ יחליו ויעקב אברה׳ שקראו העליונ׳ ירושצי׳ כעל יחלת לה
 חפצה הוא ויראה שלם צלקה מעשה והי׳ כמ״ש צל־קה וזהו ושלם ילאס
 על.תפלס רמז הוא ירושלים נמצא בפני' פנים העלך עם שמלבר מפגי
שהוא ירושלי׳ סורק על להתפלל פיקלהחפל׳ הנה אליה וקראו וצלק׳
 החפלה הוא וקראו הנביא וזייס ̂ וככול עושר שיהי׳ ולא הפכינ׳ צצות

 ה׳ אקרא לי כצר לול וז״ש ״ ירושלי' חורק על אליה שיראלנכופונה
̂נו  עיקל עושס ואני השכינה צלוס על ה' אני אקרא לי כצר בשעה אפי' הי

• והבן אצה׳ ואל זהו ה׳ גלות על היינו אשוע אלהי אל ו
מר1  ס׳ אח משם וצקשת' ואתחנן גפי שנא' ע״יל צבאה מלאה ט א

ס' על ושבת וגו' האלה ברי'7ה כל ומצאוך לך בצל ומ׳ ומצאת
 חייפ• לצורך מבקשי׳ קאסס מה היינו ובקשתם א״ס ופי'הגאון (מ׳

 צ3א נפשך. ובכל לבבך בכל תדרשנו אם בגלות אףשאהס ופרנפ׳
 לבד הוא האלה הלכרי׳ כל ומצאוך לך בצל אשר פל יבא לא הגאולה

 ט הפסיק יתקיים ואד ל' על ושבת ואז קללות צ״ה בה טש התוכחה
 נשבע אשר בריס|אכוחיו ישכח ולא וגו' ירפך לא אלהיך ל׳ רחום •אל

ן לסם ירושלייוזהו וירשו האבוס יבואו שאז משיח ביאס הו^ להם : עי

 רגן קללות הצ״ח ישראל קבלו כבר צי *ח5 גי׳ צבא״ה מלאה כי ו״זש
 נעשם אפ״ה המזיל עביר!״ על עונש שקכלו אף לומר שיכולין

 אם בל א זכיות נעשו זדונות מאהבה חשובה עשו אי בשלמא שוגג תמזיל
 לנךיאמר ׳שגגוס זלונו נעשה כהקא״כ מלך שיעמול מירא׳ רוא החשובה

 • ׳̂ הקב״ה לפני מרוצה העוון שיעים שייך האיך לכאורה עונה נרצה גי
ני י לד ג ו



ואתחנן גמי
ן 53 שיין ימר53 הזחיס וטומאה הואיל המפרשים ל יז5 וי5ח י3זג

 העכיחחשעשל אבצנכל : בצינור כמו במרצה ריצוי לשון
 נעשוןרוססיזשפיר רקכשהענירות : ריצוי שייך האיך ישראל
 כפליים שקיצופורעגילת מצינן ?אס כנראה אכל : ין5לשוןי

 פורעניני3א׳*כ : ?זדנוחנעסושגגיס מיראה קשוכה עשו אי א״כאפי׳
 ונעשן ישיגג פל כפרה פכי וכפרעניוח ל סמזיל על פפ״ה ראשון
 כיצ? הא עוונה נרצה כי סכייא אמר לכן רצוי לשון ושייץספיר זכיוח

 היינו רעאוחי׳ ככל לקחהנכפלייס כי אמר ולכן לרצין ייי״העון
ס למעילא עונש שדת פעם קכלו שוגג והוא חטאת כשנעשל ע  לנילס נ

ל לסכן עוונה נרצה כי אמר לשפיר

 כמ״ש' לכ קכ״סנקי : לניזלי כ׳על המפרש̂* שהג׳ יאמר אן
כ לנכי צור  לצער שלה גלות צער נכפליים צער לה יש השכיל א'

 ליפראצ 7מלמ שהנביא הוא הנחמ׳זאס א״ככל ״ ישראל גללח
• ל תפלל

ה ר אמר הנביא חנ  להקשם * נוסענל לא ואנחנו קין כלה קציר עג
שה̂י לת״י הגאול' למהר רוצין היו כ״כ וכי יוסף יל בספר

 וכיון ביהמ״ק ויננה יכפר רפורנן אחר ראשון שיוה״כ סוכרין
ל שלא שראו  ש״ג בזוהר ל וכנה וגן' קיץ גלה קציר עבר אמרו ננ

 וניחן נסים בהם שנעש' יעקב וגלילת חלק הס סימן איר ניסן שיס7ח
 החולש כל אינו אב רק ,עשו ממשלת הם וטבת אב וסמיז : החול
 יוחנן ר' אמר שכן יום עשר שהוא חולש שליש על רק עשו ממשלח חרס
 א' מלק א״נ חולש מרמז וע״ו בעשירי הצוס שסהיהימחקן היתי אילו

 הי' לכך יעקב ממשלח הס אחרוני׳ חלקי׳ ׳ עשו״וב מממשלות לראה־ו
 ^מרוני׳ חלקי' כב' מיל נפלי׳ היו חשוב' עו״י׳ היו ואס לישראל י״ס ט״ו
 פלוני״ לשי׳ ח שהם סיוק ומצי ואיר דסין חצי הוא וקציר י אכ של

 אכוהיוסוברי׳כיק וחצי וחמת סיוון לצי הוא לקין ״ לישראל
 ישוע׳ להם ויהי׳ לישראל טוני׳ ימי׳ והס ק־ן כלה שהוא אב ט׳״ו שהגיע

 צעשו שייך א' חלק נמצא י נושענו לא ואנחנו ’ ואמרו תמהו לכך
 ששייך הכסלי׳ שאפי׳ 5טר להעון ליעקב ש״ן כפלי׳ שהם חלקים ׳31

 כמ״שבמצרים שנק׳ילה׳ מילה׳שהסליני׳ לקחהירושלי׳ ליעקכ
• חטאלסי' בכל וזהו‘הגלול היל את ישראל לירא

 המלכות מן סקול'הייתי פשעי צ1ע במלרסנשקל יאמרלאי׳ או
 S ילוןלמקלני׳ ; פרסלמלי ־ כשלי׳ מם בכל ״ שעינה פי׳

̂ו' כפלי׳ וז׳?ן וישמעאל אללם  5 כפל צריך לכך שעגין נעשו למזילץ מ
 ג ת״שבכלחשאושי׳שנשארשוגגשנק׳חסא

ל  החפלה לרך ליבראל מלמל הנביא הנה : נמלבר ק־רא קו
 להנם : הלב מעומק ליהי׳רהפל׳ הגלות כיחסללולצאתסן

̂>ן בזוהר נ׳  בשפתותיו מרחיש רק למללא יכול שאינו על בצלוחא למבכי מ
 לא יהא צל הבכי'לא התעוררת מחמת ללבר יכול ולא קול ומוציא
 הבכי״. התעורר' כ״כ שיהי׳ במלבר קורא קזל וזיש ; ברקניא מזרת

 שבחסיל(״ היינו '0 לרך פנו במלנר וזהו הדיבור יחוך קירא קול רק הי׳1ס
 נ׳יס הז״י משס להשפעה לרך שעושי׳ לרך פיני׳ הלב מעומק סנאי'
 מעכור לך בענן סכות׳ כ' חורין בעח שהי׳ מה היפך רחמיה שהיא

הי׳  לעלותסתסל׳למעצ״ ענני׳וחשכי׳שלא הקליפותעסי* מפל׳'
^ אמר ועכשיו נ  וממילא לרך לפנות והענני' הקליפות לכער לרך פנו ה

ז מס׳ רחמיי יסי/השפעת

 עלסין ישראל עלס כל להל התשלב׳ עיקר הנה : בערב׳ <שרו
אננגל ״ לולב למק יש כחלת ל׳ והנה ; חשוכ' הו  אחחג

ח להלס * אניצי(דס מעם .בו שיש גערי׳ צליקי״  • אטל' בלא ד
 שבישראל ’ספאלחי הס וסערב׳ : ליס כלא אכיל׳ ממרי' בו יש ולולב
 עם אוח׳ ולקשר לבבם להעיר וצריך אכיל׳ ולא ריח לא להם שאין

 שנק׳-עיג' אוח׳ לבב׳ לישר בערב׳ וז״ש״ישח ^חח באנול׳ ‘הצזיקי
 להתחיל וצריך קשות התחלו׳ כל פי שמי׳ ליראת קטן לרך אוח׳ לצהוח׳

 ברגצשיקרבאלת! הילוך קצר ללך שהוא וזהומסיל׳ בחשלב׳קמנס
r והבן ; לאלהינו במסיל׳

 מלון נניימנניבמלבר אמר לנביא ז במלבר קורא קול יאמר או
כיכול'מנאפי׳עצרת עמוואלכ׳מאת׳ לאעזנ׳את אורתי׳

יוסף
 את צעבלל ללרך עצה נמן אהעיא אמר כ׳9 מקני ולפ״ו ; נוג?ח

 נואפת כולם אס בזה נעשה מה אבל לברי ובפסוק נחמן בפסוק כנ״ל כ*
ש למלבר מסתלק במלנרלהלא יתנני מי לאמרה׳ ״ ז ו  קורא קול •

 קרא ת״שקול מנאפיי סלם כי יתנדבמלבר מי צועק שהקול ׳3כיי
 מפגם בא ניאוף הנה ני : עצה p לזה גס הנביא ואמר : במלבר

 ה' לרך והנה י המחשב׳ כרהור מפג״ בא הלשון וברית לשק נרי״
 מקור המחשב׳ כך ׳ השמי לכל ־מקר הוא הזי ששם כעס המחשני הוא
 הנשמה(לזה על שורה ב״ס הו״י א״כשס י וי1והעש ׳ הליבורי לכל

 פישרס כלי רעיס מהרהירי׳ המחשבה שיפנה כיינו סי לרך פנו אמר
 ליליהרה:ררעומכ״ש לאינא וממילא המחשבה על הססהו״ינ״ה

 עליק לו יש במחשבה חטא כנר ואם : רע מעשה לילי יבא שלא
קן n וזהו , הליבלר שיטהר חי p ללמס שערבה שפסי׳ הלא נערנס 

:ואויהי״מסילהלאלהינו מדבור י שפתיי לישמלי לשפתיים
׳ V י .

 משלטלמפרילין חשובה ושן פ כרשפים שאין להעיקר יאמר או
 כק יש מקשרים הי׳ ואלו ., עמס מקשרים הצליקי^וא׳ן מן עצמן

 חלקו זהו ילו ומסה אחין ימזן וט נמ״ש הרשעים אח להחזיק • בצליק
 חיבב או ברשעחל מחלש שהוא נין ותסב גר בו והחזקת בקלוסה

רן וחי יי :אותו להחזיק ..pי7iכ יכול מכבר  אם דיקא החנאי זהו ע
 להמזיקו יכול אינו מוחו שנא אם אבל חיים נקרא שהוא עמך שלום לו יש

 אשר מה • בנוריכו׳ לעיל כמ״ש אוח׳" לשנוא לבו הסך בפרעה כמ׳ש
 וע״י ויקרב שירחי להיינו ינשא גיא כל לצליקיס א״ע לסחקרב יעשה

 אם אז גאוות בעלי המה וגבעה הר וכל ל ליקי'5עצמו|ל ■יחקשר
 ולקיום צהיוח למישור(לזכות העקב וה«׳ ישפלו גאוס שום אצלו ירגיש

 וכו׳ בעקביו לש סאלס קלות המצות אס כפירש״י חשטעון עקב והי׳
 הוא כסיס שנק^לר יצה״ר • הוא כר כסיס והר , • הברכות לכל לווכס
 ,:,לכיי^שוגלסטלמרךסליצה״ר : ראשיהן יכסמו ס כס כס״ש גלות

 שס זמן וכל ז רט4ג של והלרטם סמים שינקפו לנקעה יהי׳ או
 הסחרחסכיס יפוחגירס זהנפני׳ אח זה מאין שאינן חנם שנאת

 בשר כל ו ורא ה׳ כבול ונקלה . אן פנים בגילוי אהבה יש ואס למעלה
המאצ ועא אלם בבני שיש אהבה מחמת W החזרה השגת ויהי׳ יסליו

י בב״א

' 5עק
ה הי  הקב״סלסראללאחהיו במלרשאטר א' עקבחשמעק־ ו

 אוחו למכור מנקש שאלונו נעבל אמכם עושס שאני סבורין
 שחנינו על יסודין ׳ עליכם מביא אני כן אלא ונלשקיהר• ומאטלו

n i מצווחת אח ססשמח על אחכם מייסר ? אני היק ופל אלי לבבכם 
 נלבאזבמוח שרוי׳ שהנשמה ב^והר. אי׳ הנה : עלהעקבעכ״ל

 האיש וימרל וזרו שלו הרגלים על כנשמה חלשאמלריל לאס^אלם
 • בחי' שני יש והנה : עיי״ש מרגלותיו שוכבת אשה והגס וילסח
 וכ׳ י• ראש לי הוא ישראל וגח״י : יעקב ל׳ ונח^י ישראל א׳ בח׳יי
ה סטה א׳׳כ חבמס שלי ונשמח וכ׳ גבורס לי בינה אני  לי ‘הנק «ינ

 מוריל טאאזי ח הוא ואס ; במל בלב׳מפש ורוח : בראש ומא
 כנשמה אס בייט ראש ישוסך רוא וזהו • פקט* וסם ברגלי' הכל

 סנשמס מוריד אס כייס עקב חשופנו ואתה הנחש על לורך סוא בראש
 בלשון שהורילו ברגלים זם שנקרא וזהו j סנחש ולקמחגבר לעקב
 ראוק לבני משס אמר לק ג !סרגליס על נסמיתיה׳ אס סרע
 את ויניאו ? למרגלים הם וגל’ בשלחי אבותיכם כהעפו גל ללנגי

 פי' ורש״י לרגלים על מהלב כנשמה אס שהסירו שייס ישראל בל לב
 תנועה יש ־ זס באבר שורה במקו/ססנשמה בזוהר לאי״ הסירו סניאו
 אינק וזפירין כנישחא לבי אזלק מלן בזוהר זכ׳ איברים משאר יתירה
 לרגלי׳ נשמה שסורילו סאנשי׳ אותם והנס :למרי׳ למפתי לצלויי לילעין

 שזרם שהנשמה משום מצות בהם ועושון ברגלי' יסירה תנועה עושין לכך
 אץ אבל כנישחא לבי אזליו לק זה באבר מצות לעשות וחושקת שם

 הזוהר אמר לכך מחשב׳ 1א ליבור כמו יומר מצות לעשות יוסר כח להם
 לבס״כנ הליכה כמו הרגלים עם שעושק המצית ובאמת ״ וכו׳ אינק זעירק

שת ®משמה הליכה כמצות אותם לעשות רגיל והוא קלות מצות ה•



r

עקב גמי
 הגוף ני אלם שנקיא הגשמה ה(א שאלם קלות המצוח אס רש״י מ״ש

 הייג( געקכין רגיל (היימ לש ללש טון כמו היינו לש אדם בשר נקרא
*• יעקב נקרא וע״ז לפשה אותה שהוריל שם שהנשמה משו׳

 אסיפש־ לשון שאול וישמע כמו להיינו סשמעק עקנ והיה הפסוק וז״ש
המשפסיס* את ואמר :־לעקב נר״ן הנחי״ כל ואסיף שתריל וזה?

א יש וחרגו׳ האלה  שיחזרו על יסורין עציהם מגיא שהקבי׳ה להיינו ד;יי
הנשטהלמקזדהכלבוטוסג•

ש  פרש״י* הדקיע את אלהי׳ ויעש כמ״ש אוחנז ועשית׳ ושמרגוס וזי
 למקורה הנשמה שיחזיר פאן גם עשייתן והיא עמלז על הקנו

 סכוריןשאני לאותהיו לנר״ן אמר כמלרשהקכ׳יס. עשיית׳־-ז״ש נלכוהיא
̂* אלנזת לק־ קנרסין אותו למסר מכקש כענלשאלונז אאכם עושה  גכ

ד יהיססלאכעקזמס נרין בסי׳ היינו שמולא מה ע  ברגלים שיורילנו -
 ליינו אלי לבבכס עלשחטמ־אח יסלרין. מביאעליכס אני כך אלא

 משמעון עקב והיה ודשנמזרס * הלכ»י שהלא למקורם הנשמה סיחזח
ה  לו יש אלם שכל בזוהר לאי׳ עקסייסזבגי. עק רע בימי אירא למה ד\
 מכל* אותו ושומרי׳ לאלם הטאיפין י^ללים והט מקיף ואור פרמי אור
ח  מיאשר נשמתו האלסימוריל ואם לכרנש־ נטירא נקרא והוא צונות י

 ונמסר* גפירא בלי בפנימוסיוזנשאר יזרלי' ראשו שעל קיפי׳ והנו לרגליו
:■מיצוני׳■ ביל'

כמו* האלם את המקיפין הס 'שהימי׳ רע בימי אירא לוללמש וז״ש
 שנקרא הימי׳הרעי׳ נאו מם העול^(אמרמפני את שמקיף הים

 יסוכני' ולק שהורילהנשמ״לעקב העון עקבי עון ואמר הרמי׳ ן פ מק
 הפוביטל המקיפי׳ נכנסו שכבר הרעי׳ ומקיפק סובבי' להיות גירמי׳ י כס

הנן כנ״ל כפנימיותיז * ו
כן ל ט כשסמזור ^ ושפי כאן מסיים ו קוי ע ^ מ ש מ

 לו ׳ מבחוןויהי אוחו דקיף למקיףמפנימיותיו יצא אז ובמוח בלב
 שאם ־ וכטעור הלשק הברית יפגו׳ שלא השמיר׳ ועיקר נפיראזהבן:

 :■ והמעור הלשון בברי׳ וביותר באלם החיצוני׳ מלכקי׳ אז שומר אינו
 נזהר ך7עב גס הקג״ה לפני לול אמר תשמעק והי׳יעקב אמל לכן וז״ש

 של נמ״ש לנפט' נעל נקרא הגוף והנה •י ע״כ רב עקב שמרס3גהה)
 הס הנשט׳ רגלי רק למעל׳ הנשמה ושורש שהעיקר וגליך פעל נעליך
 וגד מזסב הנחעליי ואמר ׳ הנעל גתו]״ הרגל של כעקב הנוף נחוך

 משל ףהוא וכסה זהב לכחי׳ הנשמה אורות נחי׳ השוה מלכם ומתוקי*
 אלם בגי נגד באחגליא וזהב.כשהוא כסן» של תענוג שעיקר העקיף לאור
 הוא האוכל שתענוג ־ הפנימי לבחי׳־אור האוכל ותענוג העקיף אור כמו
 בהם נזהר עבלך גם וז״ש ־ '•י במיץ כשהוא באחגליא ולא במנימיי רק

 יזזהו׳בהםוא״כ במקומו כלא׳ גר״ן הנחי׳ כל שיאירו הארה נזה^ל׳
 הנשמס מי׳ שהוא עקב וא״כ מבחוץ עליו השוליה אורםטקיף יש ממילא

 אימתי־ בשמרס וז״ש הגוף בכל סמחפשפח ורב גלול הוא כגוף פמסלנשס
 ומעיצאפורס כ״אבמקועו סכלגחי׳ כוישמיל׳מכחוץנזמןישעקלרב:

' אורהמקוףוהנןהיפנ

ה הי לעשות סופם שישראל העיקר סוף היית עקה תשממון קב ע ו
שטחה ל׳ והיה ש וזי* מראשסנסססגו תשוב׳ ועל כמ״ש חשוב׳

 עקיתשמעון והיה ריש וזהו האצה במשפסי׳ אח חשמעין לבר סוף עקב
 יעמול0ע^י. ח״ו ויהי׳ בעתו רק אמישנס יהי׳ לא אס להיינל עתץ היא
 ית ׳סתלגוס 1הה ■ יסורין ע״י היכו כאלה המשפפי' אס וזהו כהמן מלך

̂׳ ליטא  * ׳ו מלעתיכם מיל תשובה עפו וצכן בעול׳ לילי׳ מא שיה
 אם תשוב׳ כשיעשו * סקב״ס -אמר נעלי־ אשליך אלים על במלרש ואי׳

^ והיה אימתי‘ * .*רגלי דעקב אלום של׳ גיחה לורך ואני הקץ ממהר  ע
 .ע״פלאי׳ עקבחשמעקהגץ והנ׳ םנאגס״ס וצראהלהרסז חשמעק
 נקינם גל׳1לק{אמרם:סשל "׳ סססיכנקיבה חש הי׳ ראשונה גאולה

 כתיב במלדגקזכר׳צגך יהל אמרוגק נאוצס נליםאתרי׳־אבל 6הי נלכן
הז ל׳ חלש שיר  כזכר נחגבורת מעצמם חשובה יעשו אה יהי׳ זכיזז

ק וממילא ימרים יהי׳ לא א״ב זכר מא בן במלריה! הב״ן גס^ת  ^ו
v אלום; של גיסה הקב״ה J 

י ' ■
ר או מ א  ותפלס בתורה להמס לעין שאלם סעגק י עקב זסיה י

 פני מול אל וז״ש זרה במחשב׳ וסהור׳ולא זכה בססשב׳
ושבעס ממרק. בנסי' סוא האלם הענק כי צרות יאירלהשבעת המטר'

סו ייוסף
 ן3 בחסד הן להקב״ה האלם שיעמל חכמי׳ שמט מלוח ז' הם ק:ים

 שה ־ ו שבראס המוח הוא האמצעי ונר טלם' וכן בלהפארו׳ הן בגבורה
 האיברי׳ כל א־כ האלשיך כמ״ש ואזני׳ ירגלי׳ ילים אכרי הס קנים

 ויהי׳ שבראש המוח ק'האמצעי הימז הממד׳ פני למול מחויבי״'להאיר
 והוא ב״ה הוי׳ י׳י׳של כבמי׳ י׳ סוא והמחשב׳ במחשב׳ האינרי׳ פבולת כל

 מורה לנר לכל חיות המוח כוחן א״כ בעלי׳ והקכמה*תמי׳ חכע' ראשית
 עקב י׳ היינו יעקב ונקרא אטהואיבממשב׳ ומע״כדשעושה ותפילות

 הוא החפצה אס נמצא ראש לגני עקב ורגוףיגקרא ראש הוא שהי׳
 עיכוב שוס בלא פעולתה ועושה לעעלה עולה הוא במפשב׳ בשלימו׳

 בלכע א׳ פעס רק שליעס בלחי זל־ההיא בצומשבה הוא ‘כשסתפל אבל
 תפלו׳ כמה לצרף צריך וא״ב אחרת' ברכה אסרס ופעם בשצימות זז

- • שלימם א׳ לעפוסספלה
 מהורה המחשבה שהוא יול חפלות־בלא שיסי׳ להייח' עקב והי׳ וז״שד'

ץ וא״ב • שלימה א׳ חפלה לעשות תפלוט כמס לאסוף צי
 לץ לקבל שצריך רק העם אס שאול וישמע• כמו אסיפה ל׳ סשמעק ח״יש
 הקליפו׳שנקראי׳ סם האלה המשפפי׳ אח בשלימ^ז׳^ התפצל שלא על

 טין שסחערב ועל טלוע צסחתאחרי׳ צריך שאץ מזומני׳ שהם האלה
 : ̂ והנן ליכי׳ מספסי'שהם לקבל צריך התפילות גחוך הקלטות שהם
 ולא במלרש כמ״ש מגל נפשית אבלו כבר נעשה שליבור רמדמפה ועול

 שלאיאנלוגס צקאמרעקבתשפעון מארלהםרקליכורונססע
ם אמר לכך־ געתה חזכוצליכור שששעעו ואחר ונשמע ליהור ס  ממי

 צעשוט סמתיסם אחס חימא בלשון ועודרמוואמרושעדחס ועשיחס:
 שבהכרת אותם ועשית' ע״כ אבל שמד ואביו לשון ושמרתם וזהר משובה
̂שמל מיד חשוכה עשו ולכן חשובה מעשו  י ..« וגי״■ אלהיךלך הי (אז־

 0צמלט( מס ערקיס של מנורה לו שישו־ מישראל אלם ׳הלכס£1ןףמגמלר
כסא שולחן מסה בזוהר שנזכר כליך חפצה נקיא מנורה סענין בשבח

 חפציס מצירוף כנ׳י־צ ערקיס של הוא ואס ;במקומו כחבחי ונבר ממרה
 או תפצוש שאר פזרך בשבח למעלה עולה הוא אם בשבח לפוסלה מהו

 בשבת מנורה קנה המרכיב חכמי׳ שנו ק ואמר שלימה לתפלה שתמתן
 תפלס לו אין •עליין בחפלה זרה כמחשבה פהרכיב להיינר חטאח תייב

 מניח ואינו חמאה נקרא היא הקליפ' ״ חסאת חייב תפלות מצידף שלימה
 בשבת עולות ואז שלימה חפצה וישלים משוב׳ שיעשה על לעצו' זהתפלה

^ היפכ והכן בשבת העולין כצהתפלו׳ !רך7כ

ש חי מ  <ך כפסי לא השבת אח לך נחתי צרעתך שמא סבור אח ב
 השבית אס מקלש את אבא כר פייא א״ר כיצל למולחך אלא
 מנין שכר לך מסן ואני נפשך אס ומהנה נקיה ובכסות במאכ^ובטפתה

 אתם מפירוסיהן ה׳ על תתענג אז אחרץ כ׳ סיס עונג לסבת סראת1
 עקיחשמ?צזן והיה בענין שקרינו ממה בעקב שכח אבל עכשיו אוכלץ
 כלי אלא לישראל שבחו׳ ניחן לא לאחז״ל ע״פ לבאר ונראה : :ע״כ:

 השביעי באלף שהוא עזה״ב על מורה הוא שבס ויום צויעסקדבסודס
 שבי אמרו והנה :עוה״ב שהוא דנפמתא יומא ־שבס נקרא צנך שמז שמלו
 הגזול ר או הוא מצוה שכר כי והסעם ? ליכא ז5עצמ בהאי מצוס

 אפשר ואי למעל^מאול המצוה אומו ומאיר מצוה בעשותו שךחעו^ראלס
 זהו ליכא: בהאי׳עלמא סצוה שכר לכך • כזה גלול אור לעוה״זילסבול
קחן לסוה״ב קיימת שאמרמהקרן ל׳ הו|  והנם אורשלהמצוהג קרן

כ מסוה ע״י רק משה פני אור קרן לראוק לסבול יצלו לא ישראל  קרן א׳
 רק ליכא עלמא נהאי מציה שכר ולכן לסבול יוכלו צא במציה של אור

 שהמצום נעוה״ז סיהג׳חענוג להאיר כח לס יש שהמצום המצות של יסטדוח
̂ז של האור נמצא העולמות בכל מאיר  אכילה עוה״ז של חעניג סוא עוה

במיני מחלבשיס המצוה של אורות שנצוצי והיינו מסניג ושאר •שמיה
ק לגוף והלבוש לנשמה תענוג הניצין מסו העניגי׳  b פירותיהן נק׳ ל

״־ פירוח הלשון מה לצפאור׳ המצוס
ק  שנצוצין הפירלת אוחן להיינו המצות של סירותיהן ־שפיר לפיטנ״ל י

 יסתלאטלס עטני לכל בחום הממלבפוה המצות הסמאותן■ שבתוכם
 גלולי נק׳ חיים זכצבעלי הארץ נק׳פרי מינימבוא׳ שנקראי׳טיוסכל

 עוהין של הסענוג זהו א״כ קרשע גלולי שנס׳ שני מעשר גבי כמ״ס הארז
 ״ צליקי שיש רק • והבן בעוה״ז נאכל וזהו המצות של טרוח כקרא'
שמנצז חיות לצורך רק בעוה״ז מפירוסיסן אפי״ צסמת רוצים שאיט

7צעמ



עקב עזי
 כטןל׳מניגאכן לעיה״ב להם מונח • לעכולסבור^ית״ש

 לצורך א'הוא < סניפרנסוחק והנה : צלבקגמלוגין י70(סא7
 ̂וה״כ : כלאילהחפדנס אףאסהעזציאיגס (/יוחרגיףקו־נשפע

 וקה ; ערש״מ צליקיס יש אס רק נשפע אינו שוס חענוגים מזהרוח הוא
 חרוכין מפני והוא חמת לצורך אלא אינה שהפרנסה להיינו מלה הוא

פ כזוהר ומע׳׳נוכע״ש־ מחיר׳ ויבש חר,כ ס:ע;לס  יחרב(יבש וגהר ע׳
 שהואהשפעס הנהר לכך • ומע״ס סיורה ויכש חחב ן>העוצם
 חמת צורך פרנסת על רומז הוא ק״בק״ב ע׳ רומז וזהו ; מחמפס

 י וכמוחרו׳ נימוס שסוא^פרנסה עונג על רומו ע׳ ז סהואבמלס
 מליזגייונכלכל• כלכלהנוחיגוסשלכלכלהוא ובשבע ה״שבנשמס

 בלכליש במשנה כמ״ש ־ מלה הוא כצכצה הענץ . • וק מתיגס • יוסף
̂יה והנה : לרחמי טכילין עול חאנים פל ישהע  אל ועושר רש אמר .

 א^חנרי שפיר האלשוך־א׳״כ כע׳ס מעניות יוסר מסוכן העשירות ני חתן
 מהר לנו גסס לא השנךע בעת אפי' להיינו בשנע צהקב״ה סשבחיס

 ישורין וישמן., להמס פלא : תנו כלכל ווסו במלה רק צרכינו מכלי
 השביעי אלף עולי של שבת האמנן הראשון לענינו ונסזור ל ועעס

 אורשלהמצוה מצוההקרן שכר לקבל א״כימליס נגיפי׳ סכברמלככו
 לקבל• יכולין אלא במאכל הניצוץ ההלבשות שהוא אכילה’ יהי׳ לא א״כ

 הגופינ^ לקבל יכולי׳ אינו נשבח שאפי׳ בעוה״ץ אבל ; גופי' מלוה השכר
 האורוחשלהמצוחהס א״כ גשמי׳ שהם מחמת עצמה הש^כרמצוה

^ לבר כל על מרה שנת והארח ;■ ומשקי׳ במאכלים מתלבשים  קלו
 שבנן הארס משרה בזל שבס לכבול שבס מאכל כל על אמר אם נפרס

 ה“א » בדוחי׳ מכ לעאני קרי לד׳׳י לבוש שהוא לכבול וזהו המאכל על
ה(אסהא7כבז ר לבושהניצ׳ץהואסצק׳ ההאכלשסוא  7יאוכלצכנו7וז

 הנשמה מקבל שבמול וכשם אלס צכל 'יסירה נשמה בא בשבת והענין שבח
 זהו השולחן ול׳׳ס,שעל המזון ברכס א1וס המאפלכנ״ל וןמתמניצין

 האל׳י על יחירס סנשמה כא בשבס כך שבחול הנשמה הניצוןעס לניקות
 שבשבת bמאכצי ען! ובפרע יחירס הארה בא קלושה לבר כל על ונס

 והוא הניצק סל המליןוש שאפי להיינו שבס ול לכב ואומר בפה סמזסן
 המאכל מגוף הנשמה -ונהנה הארהונזלכך גיכאקבל הגשמי מאכל
 אכילת א״כ ז״צ ובלבריסאיוי בזוהר כמ״ס לחיצוני׳ יצא ולא לבוש שהוא
 להעיקר.שכר שפת מצות של יהן פירוש והן והנוף הנפש לשובוס סוא שבס

 בשבת אוכל האל׳ אס אבל בעוס״ז לקבל אפשר מצוחפב׳אי
 למשוך שבעי ללעתן^לגוף וזהו הגוף להנאס לבל אכילס תאמס לסם

 האס* א׳׳כאן ימ״ש *עבלוס0זלא.לש סאותו למלאת עוה׳יז שהוא רע ואמר ,
- כצצצפממו

א3הגוף!שמזס. תאוו׳ לסיינו לרעמך שמא סבור את המלרש
י ופצה!גז׳ ולשן ושבע ואכל הרעות כל  סאמרצזס ושמא י

 ינגסיהז׳7צסובחך.לה אלא־ לך ־ נחתי •צא ״ הסל את לך נתתי
^ שכר ׳ מחןלך וז״שואני גמב שנקרא׳ ־ לנשמתך־ מועלת עג ע׳ ת ה  ל

אז המלרשהא ומקשה עונג לשכח ולןראח כ׳7  משמע סל חתענ?:על ^
 נהנית אק בחול הא ניצל המלרס ואמר מפירותיהן ותי׳ סהשכדבע׳וה׳׳ב

צי רק נשמה ‘  אטלס ושאר וחורה המזון ׳ברכת שמא במאכל שיש חיות ^ו
 סהואלשזבתך לכשמה חיו׳ שהוא אמיח והיכ^ ״ לחיצוני׳ הולכת '

 ח«ת חייאזהוא נקרא צפן זה לבר אש״ורש להוא אנא בר ך׳יחייא אמי
את לגופא וד^ס א*נ גק' נדהר,סמשמס כמ״ש ־ נשמה הוא ר3'

 ול5לכ אומר שהוא ע׳׳י ובכסותצקי־׳סיימ ״ומשחה במאכל השבת מקלש
 כסזתג^י׳ ונעשה הניצוץ ̂:וש שמא המאכל על קלושה תשרס ,שבח

 כד7<ז העב המאכל שהוא המלביש מגוף אפי״ היינו נפשך אח ומהרה
.י זכו׳^ פכרמניק לך גוחן לאט מהם הנשמה ונסכה  מלרשףא3וקשס ;

 מצועזת״י שמי ־ .לס?ןל שא״א משוס לינא עלמא בהאי מצום שכר
 העלק מעוצם שמאיר המצוה מנצוצי להייגו אוכלים אתם מסירותיהן

 אבל -i:מיסעאכציס גל שהוא בפירות ומחלנסץ העולמות כל לרן
 היינ^סוףיעיםחסמעון בענץוהי׳-עקב ׳ שקרינו ממס בעקב שכרו
- ־’ע״לדפעעשאול אסיפה לשון  צ(3.יחל(יק1יאסס פצלשכיהמצות :

 אהבה של יסורק מביא סי׳ • טהעמןב״ה המצוח שכר עס יסבלו ןעול.
 האלהומרגו׳יסליטיא העפפמי׳ יישאת סכרן צלי׳להרמ׳ האלם על

S: 1מןןהנ7הצ3(ימבלק|כולםלהרמס£שצלש

סף ^־ו

ה נ  דאשהואמלריג׳ י. עקב תשופט ואהה ,להואישופדראש רז
 רבוא סשי׳ יש ר״ס הוא (ישראל ג ראש צי שנק׳ ישראל

 א״כראשהם אוחי: ישלו אישישראל כל ט ״ לתורה אוחיוח
 בעל שהזא ולזה • ששים..רבואאוחיו׳ ר״ס שהוא המורה מלריגח

 להיינו ראש גו טש בזמן ישופן הוא וז״ש • *״ התגברו׳ לנסש אין חורה
 נקר׳ שהש תורה המחזיק הס עקב סשופגו ואתה התורה שמקיימין ת״ק

גי , ־ *P הגיף - את המחזיקי׳ ירכים
 צקמיג חממ נופל• נחש רגלי שקיצצו !ובשביל • ח^ח הם'מחזיקים

 המחזיקי' על וטסמין ועולה ת״ס שיחזיקו שלימה להם יהי׳ סלא במחזיקי׳
 וכצפרי׳ רעה במצולה פנאחזי* כלגי׳ עתו האלם ילע לא ט נאמר ופ״ז

 נסחפוצעליהיפתאו' האל׳לעתרעצ בה׳פקשי׳בני הפח האחוזות
 לרעתו לבעליו שמור עמר חחתהשמש ראיתי סולם רעם יש מקול כמ״ש

 ימיו כ: שקי.ץ הונו אמרועוזב לבעל .אשתו ונשא להיינושהואימוח וסי׳
 לרעתו ככל וזהו שלן הון עס אתי סקח ואשמו תור״ • בעצי על חפה זצא

 שהקליפות אלא עול וצא ממזמ על רעה שנק' הקליפס שהשליט מתמח
 האיך לראות מותו לאחר אוחו מוליכי'׳ הם בחייו בממונו שהשליטו

 ז זאקחו וביחו בממונו מולטי׳ שממי׳ אחרי׳ :
 ׳ ומחזיקי יריט׳ שנק׳ חור׳ מחזיקי שהם בכף'ירך;יעקב ויגע ז7ח׳׳

 מינייהו ?שלהי לרבנן כרכי כי5 בגמרא אמרו ולכך • הגוף
 צדקה לעשוח עייט׳ הם לשלהי לרבנן ברכי שנקראי׳ המחזירף׳ יסיינו
 הלמת עץ חטא עין הוא״מינייהוסמסמת י ״• חור׳ בעצי עס ומסל

 ואחר,יצא הל ,ואמר • לפלוטבהמסדקי׳ מצהסלסנחשוכומוחיו
 וחור;^ יעקב שיהגכר עח קיש לסיינו . • ̂ עשו בעקב אוחזת ויל! אחיו
 מ:זיקי׳ כפהס והיינו בילו ואוחז עשוו שליטת מתחת העקב אש

 בעהרת קייוח עליקע׳יב רמ״ז ;שהוא יעקב צועלימורה;גק״המחזיקי׳
 מהדקי׳ אינם ומרס ' .* הלברוח עשרת על מרמז והיו״ל ״ סלברות
׳ החור׳ ע״ש נק׳ שסא וחכמינו הוא ויעקבינו י וחרגו , ̂ עקב נקרעי׳

 וכאן • שפלות: עקב:.ע״ש נק׳ יתור' בלא אכל * החכמה שהוא
 אהל טרש״י אכלי׳ יושב חס י איש הוא יעקב כשנקרא ויעקב הכ׳י אמר

 עם מלרשי׳ בחי שמחזיקי׳ יעקה המחזיקי׳ . פנק' הלבד היא ועבד שם
 החסלי׳ הגבורותוהי׳ שנמחקו העקילה בשסמ־ וכנה • * - לומלימורה

 כל זלתירכדבזרען לו צאביס״.ואמר הקג״ם והבטיח בעולם משפיעי׳
 שנכלל עקב לבח׳׳י הקב״ס שאפר בקולי שמעת; אשר עקב הארץ נויי

 בימי ,ואחייב :* חירס בעלי צהפזיק בקולי שומע שגםמא באברהם
 לשטזע רעב אלא ללחם רעב לא בחורה של. • ורעב רעב כ׳־ויהי יצחק
 ׳ שיט ליצחק הקב״ס והבסיס מודה ובלא אמנה מקטני שה^ ̂ה 'לבר
 בקולי אורה׳ שמע אשר עקג- ואמר ממנו שיצא .נזרעו לתורה ‘קיו

 ושמע) הס נס סחורה ,; מחזיקי שה׳ עקב נח״י שהס אוסן אפ^ להיינו
י ^ ־• והבן ג

̂יל יהכ״;נונכנס3מ היוצא בצתייא לוי‘ ‘אמרר ברכות בסו^^  לביהמ
 חיל אל מחיל ילכו שנא׳ שטנ׳ קצי ז זיכעומחבג • בחור׳ ועוסק

 אמררכח׳׳חאין אשי בר ר״מייא אמר > בציון אלהיס אל יראה
 אל יראה חיל מחילרדאל פנא׳ילכו בפוהלב «היז.ןלא.ס0׳צס׳מנוח^׳'לא

 ללצליקי׳ בזוהר לאי׳ נ״ל ג פליגי והנטנפלזי *• פכ׳יל בציון’אלהי
 נסעשי.ה׳הטולי;(עיקור השכינה את מקצפי׳ שהם שכינה אנפי נק׳

,ופה01פניי קישט-הגא:סגראס •  פט׳סלרבו .•,זאירל^סציהלקבל :
^ זס לבאר1 •י רגצ'5  ט״ע א׳ לו׳חלק יש ישראצ מחמד א/ לכל לוסה נז

 פני להסביל אלס חייב ונרגל פני׳»שולחנרהא/;המרכהוא׳סממעים
ס הרב על השופע יתירה ממפע^אארה הואמשוה1י - jf־'רפ  וזה ני'
החי מפותולס 'גק׳ סא^כ.  פגי׳ ייחלש סלז נמלק .חילושי' סחלס בי׳
 וזס הרב ש7יDשc^Iמ קע0:לשמחויבי/: כאנט׳ וממילא:יגל בחורה א׳י

 הנ״ל לסי והנס • . י* בתורה ים^א׳3מ! הוא פני' מקבלי׳ - העולם אשר
 סני קבלח יקטן חילוק מס .איכ -c הטאנפי:^שפינסא ׳ סהצליקים

 רקסמילוקהואלא״• : אנפישכינס שהם צדקי' פני שכינפלקבלס
 נמסר !א1 סנו״ן ושאר הצליקים ולכל למשה מ״ט ונמסי• יש טנה שערי

 גם שינו י המשיח לימות ;דק מאלריס מפס והמסרהו שגא׳ למשה אפי׳
f הנו שער היינו ה׳ אח לעה הארץ ומצאה זמ״ש הא״ה וכ׳ הנו״ן סער
 בפני יש;חילוק א^כ עיי״ש הלוריההיא ישיט ג״כ י׳* אח פהןא

 יכולים שכינה בפני אבל מ״ט משער תחר לקבל יכולים אינו הצליקיס
אלהיסלהיינן אל יראם מיל אל ממיל שערהנ״ןוו״ש צקבצצפי׳
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עקב גמי
 פסהאא״אppר שהזאשפרסנן״ן האלה^ אל א1שה ף6 ידגו
 א״פ■ בעה״ב וצא להם(מ׳ אץ ח״ח תייא ר׳ אמר לכך בעס״כ רק צקכל

*״ מניח(הגן זכרי מפנרפ p לימ9 ולא כעה״ב מייד כפשנק

מ ש1ב  חלפחא כן אר״ש החסז (את הכריח אלהיךאח (שמרה' ר
 אףי ארוסין שש ל( למסרונה(הכניס׳ שקא למלך 7למה״ י

 אתסלהאףהמלךנשל• משרוגה אינלס ין0אר( (אףכנגלהשני יגמלך
 אף אריסץ שני אותן (הכיאה א״ע עמלה(כיפרה ימים לאחר של( אה

 של כראשה דחנ( עטרה יעשו אלו(אלו המלך אמר שלו אש הכיא המלך
 אהה! כך )סכשיטין צים חפ היינו איוסץ עקילס כעל מטרונה(יפי׳

 יצוה אשר למען ילעתיר כי שנא׳ אדוסץ שני לכרו נתן אכרהס שצא
 אחסץ׳ שני כננלן זקף ?קב״ס אף ומרסס צלקה לעשוא ונל' כציו אח

 ונתן ואומר החסל ואח הכדח אלהיךאח ''0 ושמר ‘שכא חסלורחמי*
 t'p7צ וסדי משפט לראש יפכחס של ־ שלהם אח ישראל אכלו רחמי׳ לך

ה אף ללענה קי׳  tjro מאח שלומי אח אספתי כי שנא* ־לו אח נטל ל
 עצמן את ישראל(כשרו עמלו הרחמי״י הרסל(אס את ה׳ נאזס הזה

 יצלקה• חניה חפלה כמשפט ציון כ׳ שכך מנץ ארזסין שני אומן והניאו
 חי״-ווסינס ומכעלח ימלשו ההדס כי כחיב שכך שלו אח הניא הקלה אף
 שלהן ישראל שיניאו וכיון ל מרחמך אמר ימוש לא מאחך וחסלי וגו׳

 של כראפם ויניחנו סטרה יעסו ואלו אלו הקניה אימי יוחןשלו והקלה
• ע״כ ונרחמי׳ 7כמם ומשפט כצלק לי וארשחיך שנא* ישראל

ה  ושמר ונו׳ האלה המשפטי׳ את חשטעין עקכ וסי׳ אזמר זו כס׳ הנ
 רחמי׳גננל ״׳יוממילא ' משפט חסדכרגל א״כ החסל ואח וגו* לך

 ע״פ רו צחני נתחייכ א׳ ואח ׳ הישר הלין הוא המשפט כי וסענין צלקה
 הוא מסל א״כ הכל פטור כשמע׳ נפטר ואס הכל לשלם צדך כלץ

שנ^ מ״כ ילו מסמס הנזילה מוציא ועכגזלן החוכ כל כלpסהננזל^מ  ל
 שאינו לגזלן ג״כחסל ־ ־ כשמע' נפטר הגזל| אס יגס הליק כעיני הססל
 הנחכע מסכירו גיזל אינו הנגזל וגם כלל גזל לא למסחמא כלום עשלם
 צלקת אכל ונטען טזען שאר לענץ או זל(ה מלוה לענין גס וזהו כחנס

 גמור מסל ואינו קר ולא חס לא פשר צריך א״כ הלין משורת צפניס הוא
 הימא הרחמי׳ פנגל וזהו חצי מפסיל שהוא אומר א׳ שכל הליין לעיני
 וציא גכור' שהוא חס צא הוא ג״נ גיורה וכין חסל נין האמצעי וקו פשר

:מסל שהוא קי
ה הג  אחל אלא יחילי ק שאין יחילי לן תהא אל הס״א אומר התנא ו

 אם אכל נע״ל קכלוהו כלא איירי למשנה הרעכ^ר ופי'
 כקילוהו אפילו פי׳ והח״יט • יחילי ללון לצתסלה מיתר כע״ל קכלוסו
 א1א יחילי לן שאין' הפי׳ הרב ללעס סנה ע״ע יחילי ללון לכחחלה אסור
לן פ״פ ויחי כפ׳ רש״י וכמ״ש רניס שקכלוהו המיוחל החכם הוא אחל
 : סע^כ7ה(אלולמלךיהו כמייחל:צשכטי׳ ישראל כאחלשכטי ילץ

 אלם שוס אכל הקכ״ה על קאי אחל אלא יחילי לן הפי׳שאין ולת״וס
• יתילי לן אינו כעול׳

אך  שיהא מהו ליין או יזכס שנתמנה מקראל £גס • ה^ב כטלרש ’ ו
לן' שאין יחילי לן חהא אל רכוחינו שנו כך כעצמו ללון לו מוחר

 הי׳ שמלרש ל״כ כס׳ וג׳ :ישיכנו וטי כאחל והוא שנא׳ א׳ אלא יסילי
 היינו א׳ אלא הרכ כפי׳ או א׳ אלא יחילי לן שאין המשנה גפי' מסופק
 הקלה על שקאז כתי״ט הפי׳ או 'יחילי ללין מיתר א״כ בשכסיי למיוחל

 ישיכנו ומי נאחל והוא ׳ שנ ממס ופושט יחילי ללץ אלם לשום אסור א״כ
סי׳ ח׳*מ נשיע פסק ולס״ז עכ״ל אלס לכל ואסור הקנ״ס על קאי א״כ

פ ס״ג ג׳  חכמי׳ מצוס ־ יחילי ללון לו מותר לרכים מומחה שיחיל אע'
 א׳ אלא יחילי לן שאין זאת ממשנה ראי^ שהיא לי (כ׳ אסרי' עמו שיושיב
 אלא וכלל המיוחל הייט אחל אלא לקאי י״ל הרכ לפי׳ הלל צפי ובאמח
 על יקשה לפ״ז אך :ומ״ל הלל מהמלרש שלסרמלם ראייתו לעיקר

ר הרב  מהמזרש הא לליןימילי מותר מומחה והוא קכלוהו אס בפי׳ שצ׳ ל
 אפילו אסיר אלס כל אגל הקב״ס על קאי אסל לאצא כפי׳ מוכס הלל
 כסנהלרין אי׳ להנה אחר כענץ המלרש לפי יש רק וקכלוהו מוטקה הוא
 ניאז כרך ומצע סנ׳ לכצוע אסור אומר הגלילי יוסי ר׳ של כנו ל״א ל״ו
שצום שהי׳רולף ואהרן פפרס לעשות לליעי׳ אפור ללין משנאו פרש״י ה׳

סויוסף
 קילס אחריה׳ חלף היה אלס כני לשני וטענות מחלוקת שומע נשסי׳
 ופרש״ילרישלהאימ־^פש ביניה' שלום לעשות כלי ללייני' שכאו
 עזשס שהי' משמע וצלקה משפט עושה לול ויהי כמ״ש לול שעשה אלקה
 לא באמת כיצוע להוא הלץ משורת לפגים הוא וצלקס כמשמעה משפט

 ע׳׳כ צלקה וזהו כיסו מתוך שילם העני שנתחייב כשראה רק אכיצוע קאי
 אין משפט אס שצום ומשפט אמת שנא׳ לכצוע מצוס אומר קרחה כן ור״י

 דהי אומר הוא בלול וק שלום והוי הפשר שהוא ביצוע זה אלא שלום
ד ביצוע זו צדקה אלא צלקה אין משפט ואס וצלקיו משפט עושה לול  ע״

 משפט לול של הפסוק לר״א לתרץ רש״י צריך מאי־ להקשיח יש ולכאורה
 כע״ל שכאו שקידם כאהרן שעשה לקרא לוקמי כיסו מתוך ששילם וצלקה
 •• פשר שהוא ביצוע שעשה צלקס וזהו אותם ופשר שלום עובה סיס לדייני׳

 מ ניצוע להא ומשפט צלקה עשה לול ויהי לכתוב א״כ7 ק לומר א״א רק
מתוך ששילם לחרן צריך לכך ‘ללייט שנאו קולס משפט קילס הוא
 אחר אפינו לכצוע סמוחר סיד ג״ק ר״י אכל המשפט אחר והוא ביתו
 טענותיה׳ ושמע למכסם שבאו שאחר וצלקה משפט כ׳ ושפיר לדייני׳ שנאו
 זכאי אחה ואמר הדין נמר שלא כ״ז לכצוע מוקר ניטה הלין להיכן רולע

ד אחר אפי׳ ונס וכו׳  כשהלייני׳ לוקא הגיורי' לטי י כשם ט״ז כ׳ נ׳
ל לעס כלא פשרם לעפות רוצים ע׳  טוכהפסרס להם מודעים אם איל נ
 רק • יצלקה משפט אמר שפיר א״כ לגציע ץ7 נהר אחר אפי׳ מותר

 •' צלקה כ׳ * משפט א׳ • חכסיטץ שני שהם כאן אמר הא קשה לכאורה
 אמרינן אי כקלמא • רחמים ב׳ חסל א׳ תכשינח שני הקניה נחן וכנגלס
 גמור משפט לגרים להיינובני תכשיטין שני הם א"כ לבצוע שמותר
 ונם משלם שלו שמקכל גמור חסל להזכאי יזדו לזכ^י ולזכות החייב לחייב

 מסל לכלא׳קצח וניצועהןא תחתילו נזילה נשאר שלא חסל יש *צהחייכ
 יצחק י ני .הוא ר״ח מי״ם ר״ח נקרא שלכן ׳ רחמ כחי׳ כמי bגכור וקצח
 אסור שהביצוע צליעה אכל :רחמי״ס וזהו חסל הוא מי״ם ־• לין בהוא

 :מכ״ל לעניי׳ עעו לכל א״כ בגט' שם ופריך מכיחו ששילם הוא צדקה רק
 יסמכו שעניי׳ מ״פ ופי׳ רמי׳ לילי ישראל מביא א״כ ר״נ מקשה ונטלרש

 משפט זצלקה משפט זהו שילם שלא אע"פ ותירצו ישלם והמלך וינזפו ע״ז
 לכר הוא א״כ ילו מחתת נזילה שהוציא לזה ממונו(צלקה צו שהוחזר לזה
 לחרץ שהוצרך הטעם רק חכשיטין לשני נחשב ולמה לכל כמשפט אחל
 ועפע חי ולא נדלה שהוציא הוא וצלקה שמשפט לכצוע לאסור למאן
 «״כ קשה שהי' והיינו מותר לכ״ע שזז לדייני׳ קולכזשיכואו כאהרן שלום
 3ש הפסיק מביא המלרש כאמת אכל משפט ר7וה וכנ״ל ברישא צלקה

 לכחו' א״כ ומשפט, צלתה לעשות כניו אח יצוה למעןאשר ילעחיו אנרה׳כי
 קולס כאהרן ביצוע להוא לומר נוכל א׳׳כ כדשא צ-לקה כ׳ כאמת שם

 שני הס יצלקה שמפפט מזה היוצא לכרי' שני הם ופפיר ׳ לדייני שיכואו
 הרממי׳ כמלת להתנהג צריך שעולם ורחמי׳והענין חסל לגל והה לגרי׳
 קיום אינו לכל חסל וגם ליני׳ שליטת ח״ו ויהי* הגכוחת ירגלרו שלא

 כיציאת שהיו כמז לכד הססל ליגכיר צריך ולפעמי׳ רשעי׳ מפני העול'
 עדיין הזמן הגיע שלא ואף טימאה שערי כנו״ן נשספי' ח״ו בהיו מצרי׳
 על מדלג הקכ״ה והיה שני׳ ח״ץ ונחסי שני׳ ״ו7ר רק לו שלא לצאת

זהי׳ הליל׳ כאותו החסלי׳ לרגכיר צריך ולי' «נאיל י על להחיש ההרים
 במהירות הגאולה שיהי׳ כלי החסלי* חנכורח שהוא יאיר כיוס סלילה אז
 עולם על עליון העול' מן גלולה הארד הי' ואסתר מרלכי כימי גס

 >עשו אם הקכ״ה שהבטיח וזהו סמן גדרח לכטל נס לעשיח כלי החחתץ
 לוגמא.אלו שהם וכרחמי׳ כחסל העול׳ יסנכג וצלקה משפט ישראל
 כנ״׳ל הצריך הזמן פ♦5 לעילא אסערוחא ללסחא וכאחעחתא אלו ננגל
 כצדקה רוצם ואינו לכל כמשפט לוקא רוצה שהוא ליין יאמר אם א׳׳כ

 רק מטיל יהי׳ ולא צלקה צנגל שהוא רחמי׳ יתעורר לא א״כ כיצוע שהוא
 העול׳ קיום אינו לכל כחסל וכאמה שלם לכר דהיינו משפט כננל מסל
 לא א"כ כיצוע רק חסן שאינו יאמר הליין אס וג® רשעו׳ יסגגח פלא

iwיD יצטרך ולפעמי' רחמי' p יעורר pחגכורע לנטל לכל חסי ר 
ג כנ״ל משפט גם צריך לכך הלינין

 אלא חפן שאינו הליין יאמר סלא דהיינו יחילי לן תהי אל התנא וז*׳ש
הואסקנ״ה א״כשאץזןיסילי7 באעלאוגמפפטאוכצלק׳
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עקב גנד
 7כאח יתנהג לא שהקנ״ס להיינו אחל אלא עולם כאי לכל ימילי שק
 הלכס הטלרש ס״ש : כנגלצלשהוסנן רחמים 1א משסש כנגל חסל אז

 ליין שאינו חכם משמע לכאורה : ליין אל נחכס שנתמנה ̂ל מישר אלם
 ג לעצמו לקאער הלשין מהו לפלל :ליכא א״כהיכיק • ן v אי מלאחר

 יסולולן > 7 בז יש אלם סכל א3 כזוהר שס הענין אלא ״ כיחילי ללון יאמר
 רפאל גכריאל מיכאל והם מימינא פעי׳ נחתין מלאכין וארכע ארמ״ע

 סם מזלות ול ג וחיטה אף משחיה עון עשמאצא וארבע *« וריאל ני*
 וחכם חסיל הוא כו גוכר ארי׳מיכאל ממזל שהוא ומי :ל(לם נשר שור ארי׳

 ואם ז ותפש גזלן מכר אם לרע ומסיטדא גוכר אכ לטוב מסיטר״א
 וליין חטא ירא * כרשעים ומקס ומהגרה מצח גמר הוא שור מזלי׳

 כצליקיהוכא מתגרה גוכר אב לרע ומסטרא • כר5ג אם לטוב סס־שרא
 משפע לעשות ורוצה וחסיל מכס הוא ארי* ממזל שהוא מי א׳יכ ״ עיי״ש
 שות ל• רוצה א״כ הוא שק כמכמחו יולע שהוא ככל נפטר או הכל שישלם

 שורהואגכורולייןורוצס ממזל הוא ואם • מסלשנאיהי׳הפסללכלא׳
כיצוע א jf(לין מעט לכלא׳

 מפיל אלססא״כהוא ממזל שאינו מישראל הטלרשאלס וז׳׳ש
 לעולם נוטה מזלו לפי א״כ כזוהר שם כמ״ש כתורה נגכור ומכם

 אל שמזלו מישראל אלם אמר לכך לןצח ומורה קצת חסל שהזא לכיצוע
• כנ״ל משפט שהוא ליסל ונוטה ארי'

 שהא ליין או :שם בזוהר כמ״ש חסל הוא וככלל; חכס שנאמנה וז״ש
 חצט יה̂י א׳ שלל״ ככיצוע רוצה א״כ וליין גיור שהוא שור ממזל

 נמשפע או שלו מול עצמות כפי לסיינו לעצמו ללון לו מוסר אס וז״ש לין
 להיינו כנ״ל יחילי לן תהי אל רכותינו שנו כך ואמר לכל כניציע או לכל
 יגרום שלא להיינו כנ״ל יחילי לן שאין צלקה או משפט או ״ משניר אסל

 אין ישיבנו ועי כאסל והוא שנא׳ וכנ״ל א׳ בעלה עולם יתנהג סהאב״ה
 ימשפע להתנהג צריך האלם אבל לכריו על להשיבן שיוכל כעולם ברי׳

 לכתחצס מותר וקבלוהו מומחה הוא אס שהדין לומר ימלין א״כ (צלקה
t והקהיטכ כפיפי׳הכ״ל אקראי׳ ללקלכלזממלרש

 נשכע או ונוטל נשבע הזא שהמשפט הזא שהענין אחר כאופן י״ל ווגוד
 אכל שמשלם זם נילון ומסל כנשכע נילון אחל רק א״כ ונפטר

I שנפטר וזה מטנו שתוכע זס • נילון ונפטר וגנשכע נילק אינו פעצוטל 
 מחצם מפשיל וזה מחצה משלם זה נילונץ שני:/ נכיצוע אבל נילו) אינו
 או גמור כמשפט נהיינו יסילי לן חהי אל אמר לכך הלייני׳ ראות לפי

 תהי אל אמר לכך אחל רק נילון אין כזה ונפטר נשבע או ונופל נשבש
 אז ולוה מלוה בין כשק הקכ״ה והוא אחל אלא יחיד ק שאק ימילי ק

המשפע כי כמ״ש לו*בר״ה שקצוב מה מנגזל משלים סקלה ונגזל גזלן
 כגזלן את מעניש והוא להנגזל ההפסל משלים ית׳ש שהקלה הוא לא׳סי'
 לכצוע סמצוה האלה לא אבל כיציע כלא היחילי ללון יכול סקכ״ס נמצא
 הלייניי ר׳׳ת המשפטי׳ ואלה הטורים כעל כע״ש משפט שיעשה קולה

: יחילי לן חהי אל אמר לכך משפט יששס טרם פשרס שיעשו מצודס

 את וחייג משפט שעשה לול על לאי'כסנהלרין אסר כאיק ?נוד
 גמלרש ר״נ והקשה מביתו פילס לשלם לחייב הי׳ וכשלא החייב

 לכל מאי לי׳ ענייסיטבעי לכל מקשה ובגט׳ רמי׳ לילי ישיאל אניא א״כ
 גזילה שהוציא לזה וצלקה גזילחו לו שהוחזר לזס מפפט ופירצנאלא מו ר

 ונפטר נשבע אן ונוטל נשבע או מ:פס כשעונה א״כ ילוא״נ מחחת
 א״כ ונפטר נשבע הלוה אס הליין עיני ראות לפי בשניהם לק עושה הוא

 לץ נעשה ג״כ ־ולסלוס בממונו ספר שהלוה צועק שהוא לין עושה להסלוה
 עימיות כמס נסרמ אמת אשבועות ואפילו סבזעתוגסנס שנטבע לטעיתו

 ששילם שצועק ללוס לשניה'. לץ נעשה כ0 מוטל נשנע ואם ׳המלך ינאי של
 כשיעשה אכל וכליל אמת שנופת חנם על שנשנע אומר זהמלוס 6זוחנ

 הל״לןדקלמלזה־כשנשבע א5 א״כ מניחו שלולשילס לגמרא צס׳יל אשפט
 שהרי דין לו נעשה ־לא הלוה אכל טענתו לפו חנם על שנשכע ונוטל

יאיאל. א״כמביא הגמ' כקושי' כן לעשות שאסיר רק מביחו אלוק׳עשלם
ן רפי׳ לילי

 להיינולמלוה לאסל לין יעשה שלא לןיחילי התנאאלסהי
קושי׳ קשה לא״כ הלוה כעל מביתו הליין וישלם כחנם שנשבע

 ןהוא הקב״ס אלא יחילי ק שאין כנ״ל רמי׳ לילי ישראל מגיא הגע׳
אאל הוא לאלהי׳ סמשפט כי נמ״ש להגגזל או צהמלוה משלם שהקב׳יס

יוסף
 ג כלום מקלמץ אץ הגזלן או שהלוה

ץ או חכם שנסמכה מישראל אלם הלכה המדרש וז״ש  שמותר מנין ל
שמשל׳ היינו לעצמו לין עושה שהליין להיינו בעצמו ללון לו

 שנו כך ואמר זה נגע בעצמו כי לעצמו וזהו להנגזל או להמללה תו מבי
 עושה שהקג״ה ישיבנו וסי באחל והוא שס מ׳׳ל יחידי ק תהי אל רבותינו

 אל ממון עונש לגזלן או להלוה אלא לין נעשה ואינו להנגזל שמשלם גך
; מ״ל בר״ס לן שקצזכ מס לו משלם רק לנגזל ולא להננלוה לא אכל גוף

א בי  היינו ממי מקשה שכחני ואדני ה׳ עזבני ציון ותאמר אומר הנ
 לפני ישראל כנסת אמרה לקה ריש אמר שכוחה היינו עזיכס

 ראשונה מעשה דיר אשתוראשונ' על אשה נושא אלם רכש״ע הקב״ה
 גראחי מזלות עשר סגיס גסי סקב״ס לה אמר ושכחתני עזכחני אתה

 כל ועל לגיון שלשים חיל כל ועל חיל פלשי׳ ומזל מזל רקיע כל ועל כרקיע
̂מ3ש גייטרקופכ״ג ‘ל רהפיןל׳קרסיןועניק כל ועל ן רהטי לגייןל׳  >ןת5ש
 עזבתני אדרת ואח התמר ימות כנגד מכבים רבוא אלפי וחמשה נחשי׳

 אלינו עולות אשכח כלום הקכ״ס אמר עולה אשה התשכת ושכחתני
 הואיל כ״י אמרה במלכר לפני שהקרכחני פטרירססיס בטנה מרחם:ן

 אמרה תבכחנס אלה ^"גם אסר ענל מעשה סשכת לא סמא שמזה ואין
 הנה ע״ק אשכחך לא >ואגכי לס סינ^אמר מעשם לי סשכת שמא כ״י

 שאטר׳ר׳׳ל ומהוסתי׳ שמסהואיגומחרץ היינו פזזבה היינו מקשה יאע׳
 שערים סס ציון שערי ה׳ אוהב מ״ל רז״ל שאמרו ת״ח היא ציין הנה

 אנשים המחזיק עיר כמו המחזיקי׳ נקרא ויחשליס כהלכה המצניינין
 הצלחה מעשה וכיה שלוה יראה שירושלי׳ נחמו בהפטורח וכמ״ש כמוכה

 שניחנו זכור כתיב הראשוגו' לוחות והנה ח״ח עס צלחה עושין שהם שלום
 רנסת ללמוד הח״ח דכץ היו נשתברו לא ואילו המאייה באספקלדא

 וצ7ג בימה סשמכרין סהיוסאסזיק׳ן כריוח. כפרנסה וסימה צער בלי
 מחמת הראשוני׳ הליחות כשנשכח רק ח׳׳ח וכין נינם גדלה האהב׳ והיו
 לך אין עמך יעלה לא ואיש פסוק על שפרש״י כמו בהם ששלט הרע פץ
 וס7ונ נעים כיסיו ח״ת על נגזר הלוחות שבירת ומחמת מצניעות יפה

סף יהושיע בסוף בילקוט עיי׳ ודוחק צרה מתוך מחי׳ בלי בטילטול  ו
 הTשאינהמא כאספקלריא שהוא שמור שניות בלוחות נחיב לכך זכרי׳
 לפרי שומר כמר לח״ח שומרי׳ נקראי׳ מחזיקי והס אלנ״י שש שהוא
 מחזיקי א״כ אחכלייא לאו עליא צאו לאי עליא על רחמא לינעי כמ״ש
הפחח שימר שהוא תרעיא גי׳ מלילוי אלכ״י אנ״י והשם שומרי׳ נקרא

: עליון
ה  היינו עזיבה היימ ומקשה שכחני גי7וא ה׳ עזבני צדן וחאמר וזעו׳

 שהוא ע7י שהוא ר״ל ואמר במצה כפל וצמה חילוק ומאי שכוחה
 C1 אמר לכך כחמור נושכו הייחי ע״ה כשהייתי כמ״ש לח״ח שונא בבחי׳
 פל אשס <ןשא.אלס רבש״ע כנ״ל ציה שנקרא הת״ס סס כיו אמרם
 הי׳ זכור גסס שכתוב ראשוגו׳ בלוחוס בחמלה הוא זה ראשונ' אשתו

 המאיר' כאספקלריא החור׳ משיגי' שיהי׳ ל להרא הקכ״ס עיקרקירג
 נא״יכצא׳ כרכהולפע מקנלשיהי׳ ואינו המשפיע זכר‘נחי להם ויהי׳

 אשה נקיא וזה .וגפ:ו תאנו חחח איש שלמה כימי שהיה כמו נחלקו
 פל נגזר הליחות כשנשכה אכל רלכיקות לסלהסת הוא אשה ראשונה

 וניתנו נילקומהנ^ל כמ״ש מסי בלי בטלטול וגלי׳ נעים שיהי׳ הס״ח
 ליו ואס מהכלי׳ נכחי' ק״ח ויהי׳ נוקכא סרוא כשמור ׳ אחרונו לוחות

 כמו הת״ח את רמחזקי' לנכד שצייד כמ״ש לחרשתי כראוי כמחזיקי׳
 שהאריך כמו וייף ערום לילך ילא נקיה ויכסיח ונמשתה כמאכל שבח

 ליהכו מה אלא צץ לית וי״ט לשכמות ממיץ חכמי! אינין נשא כזוהר
 א׳'כ כיומי.למול צי׳ למחקנץ מה אלא לי׳ חוליוממנאדשבתילית אימן

 הוא סהרת להי״נו קולש סהרת על שנמשל חולין פקי־־א הס המחזיקי'
 נפריסחן קולש הנקרא ח״ח סל עיניה׳ סהמחז>נךסאירי' ניאתאורו

 שיאירו עד אוחו טאטלץ כולמס שאפזו ומי חשיכה עינו רעב שהוא שמי
 ס׳ פזמי ציץ ותאמר ומעתה כראוי לב מחני׳ אינם המסזיקי׳ רק עיניו

 אספקלריא למא נ״ס הוי׳ כשם וניתנו שנשבח הראשוני׳ בלוחות דהיינו
 ״לכך כנ״ל ס״ח על שנגזור הליסוס שביית מעת עזבני ככר המאירה

 הי׳ ואלו הלוחות משכירת מככר נעזכ עזיכהשהוא ל׳ שהוא עזבני כתיב
שמות, כחי׳הלוחות א1ה שכחני ואדני אכל החרשתי כראוי מחני׳ המחזיקי׳

שנקרא



עקב עזי
 להש״ח שומרי׳ ראpשנ מהממדקיי מקכלי' הח״ח פנמפס שנקרא.שמור

 חשובים אינו שססוד' כראוי עלינו משגיחי׳ ואינם שכרני גי׳כ הס אבל
ח עם מימי 7למענ יכיצח לזן ציח חסרס סיסרי' לחכמת כעיניה׳ •י ח׳

 . אינם־ שמלאי המסויקי' על להמליץ בא עולה אשה החשכח הקלה אמר
 אחא א״ר חוריע נמהר אי' הנה עולה אשה התשכח הש״ח להחויק שוכחי׳
 ‘לי מנעי קא הכי קרא האי וילל׳ לכתיב יוללת כיוןלטזרעת וכי זכר ויללה
ר ויללה חזריע כי מהו זכר ויללה ההר כי אשה  תמא■ מן אחתא ייסי א׳

 אי זכ״ר א״ו לילרלילה אצא כפומא לה ליס ליללה יומא על לאתעברח
 באה מה לכאורה הנה עכ״ל זכר ויצלה הזריע כי אשה לא ועל זנר להוי

א סחורה ^ק זכר ללימי לילה יצילו לילה לבפומא לן לאורי החולה  נ
/ עובל־ כהיום לכר צסיוס הנשי׳שכויטחיק לשבח  חורה נעל ולהיות ה
 בפיהם ואומרי׳ זכד להיוח מאול חושקין ואשה איש מעיל:כל והחוש
ז החזרה כבול חמיל זעכרין שגפשועין הפשומין א"כ1 למורה לגללו ?רוצץ

ש ס פמס עולס או שאסורס עלס לכיינו עולה אשה התשכח וז״ מ
 להיינז בסנה כן מרחם תורה כעל להיות ומצפה מחנה קס

 להיות- זכר שיהא לילה לימד אלא בפימא לית ננסנה ההיניק בעוד
 לחיקא אנחנו לרואין וא״ת ת״ח אש המחדקי׳ ישכחו והאיך חורה בעל

 נדכמו׳ המחויקי׳ להיינו תשכחנה אלה גם. הקנ״ה אומר שונא שפחא לן
 שעליה׳ נתיניה ועול המסים סבל מחעם סובה רוב להם מלהשפיעס

 בזה חייבי׳ אינם גם'הס נמצא וריורן רב שפג; להשפיע יכולי׳ אינם לכך
 אמרו כע״ז מבסימך אד סכל אמר אסכחך לא ואנכי אמר זה ועל

 פ״ה כ״ף אוחז הנה חקיתך כפ־ם .‘ע הן • מהלרי לא אפתחא אהלורי
 לפה לצדק׳ עשומה וכף מגזל כפופה כף נהיות שצריך לגדעון הן לשבח הן

ולא זה באופן סחהי׳׳ מקי׳חך זה מל מלהיר פשוטה־ ופה לסור^ פחוסה
 הזאלצלקה כחומה היא כסופה כף להייכו המיל נגלי חוטחין אבל צסיפיך
והבן צהיפזך להיות שצריך לגגלי הכל והס לתורה סתומה ופה

פן או ב ? אחר ו  ע״פי וכו' יחילי ק תהי אל שאמר הקנא לברי על י
 לן יעבולו אשר הגיי אח וגס ע״ב ל״ס לך לך במלרש לאי׳

 אינהחשיכה ^'חימת7סנרמזזםב מצכיות ל לרבות ונם מאי אנכי
 בשתי אימי זמרא בן ר״׳י בשם ר״א אנכי לן לו אשריפי נופלת גלולה

 בציו את ג;אל אבינר'אהוא לאברהם כנט?ח,סקנ״ס ל״ן הללו אותיות
 של ל׳ ר״ל י'"מ וקי׳ ע״נ אותיות טחיס בשיעי׳ אלן ג תשובה יעשו ושאם

ץ של ונו״ן ראשונה שהוא ם7 מכה על מרמז לן  אחרונה מנה על מרמז ל
 . כתבtרלהנfלב ונ״ל ז עכ״ל עודנגעאחת שגא'עלי׳ בכורות מכות
 ̂בזנות■ ע״ה אבינר אברהם נתנסה נסיונות עשרה משנה על ל״ב בס׳

 נגאלו אברה׳ בזסת וא״יכ למצרי׳ מכוח עשר : הקל הכה נסיונות פשרה
 חשובה צריך לכך אבוש זסת שתמה אמרגנה גאולה אבצ ממצרים ישראל
 בצלקס ושביה חפלה בטשפק ציון גמ״ש וצלקה ־ משפ הוא חשובה ועיקר
 עקב והיה כמ״ש רחמיי מחן צלקה וכנגל חסל הקב׳ה כוחן משסס וסגל

•י ע״ס לעיל וכע׳״ש החסל ואת הבריח אח ל! ושמר וגו׳ תשמפון

 יסי׳ג״כבזסין אחרוני גאולה תאמר שלא סהיל״ןיחילי אל שי’וז
 אראנו ממצרי׳ צאתך כימי וכמ׳׳ש חשובה כלי לבל אברהם

בתיבת זי׳ נרמ שהם מסת בעשר האזמיח כל הקב״ה יכה כ”א נפלאות
 שנאמר ‘במצרי כמו חשובה בלא בל/יחילי שנגאלים תאמר לא א״כ ״ן7

 אברהם בזכות היה זה מאלו אלו נשתנו מה השרים שאמד ג־י מתחת גוי
 הלצין כל כלו כמיש חשובה צדך אברה׳אלא היה אחל כמ״ש אחל שנקרא

 אסל יעשס וקב״א וצלקה משפט שיעשו בחשובה.וזה אלא סלבריחלוי ואץ
 • , ‘ורחמי חסד זס ס' מרחמך אמר אפוש לא ומפלי וכמ״ם ורחמי׳

 ויבא ויסע סם שמוח וע״ב חסל גי׳ 3 ע״ אותמת בע״ב במלעמאצן וז״ש
• והבן רחמים הוא הכולל ועיקר ורחמי״ וגמרה חסל כוללי׳ הס ויט

 שומרים ‘ל לאי״ רמז נ״ל מעמך שואל אלהיד ס׳ מה ישראל וערתד־ן
 שומר הוא הקנ״ה דהסבקב״הובאלם לומר ונראה הס

 כלאי׳וחנומי חנם מחנח מאוצר לו נוסן והוא זכיוח ליה לציח למאן חנם
 והוא מצוח עושה שאלם בעבור סכר שומר ג^כ ונקרא כלאי שאינו אע״פ
 להיינז שלו הגאה שכל שואל ג״כ ונקרא לאלם ששומר מה לקל׳ס שכר

א׳׳כ פרס לקבל שלא עובל בעה״זובע״הב סכר שוס רוצה שאינו בצליק

ע ̂ יוסף
 עיבל הוא אם חנם שומר נקרא ג״נ ובאלה שואל ונקרא לקב״ה הנאה כל

ס לקבל עיבד אה שכר ונקראישומר פרס לקבל שלא  המצוה א ונמצ פי
 פרס צקיל רוצה רק סמצוה עשיית בשעת והנאה ‘פני לו שאין בשלימונן

 פני׳ או הנאה לו יש המצוה עשית בשעת אם להיינו• שואל ג^פ ונקרא
̂ושה מהמצוה  היינו אלהיך ה׳ מה ישראל ועסה וזש״ה : שלוי וכל׳הנאה ש

 שיהיה להיינו מעמך שואל • אלהיך כקרא והקב״ה ישראל נקרא כיצל
 חנה וז״ש פיס* לקבל סעובל;שלא שצו הנאה שכל מעמך שואל הקב״ה

״השאלחיהו אנכי וגס עלי מלפני שמואל על כשבקשה :  שקבלס להיינו :
וזהו שואל הקלה ונקרא פרס לקבל שלא עובד שמואל עליהשיהי׳

והבן השאלסיכולה׳

דאה
־וקללה ברכה וגו' אנר  פחים סיהי' מרמות החורה הכה :
 כיוסר הכל יהיו יאפ׳ה המיני׳ בכל מרובה ושפע ברכה שיהיה

 ישמעו שישראל וזמן עת שיש הענין מרובה שפע 1הושפ׳ נ״ט למאי רנן
 לעשות העת כשבא רק כן לעשות לפחם ויהיו לבס ככל מוסר לברי

 האלם יסגברסיצה״רעל אז לפשות שלא־ עכירות על להתגבר או המצית
 שפע שיהי׳ סקב״ס גזר מיד המוסד ששמעו בזה וא'כ ‘ח״( עכירות לעכור
 היוקר נעשה אז עכירות ועושים מצית עושים שאינה אח״כ אבל לברכה

״• הזמן מקרה ס*כוח מחמת
ת‘ו״יזש א  אשר ומי תשמעו אשר וזהו השמיעי בשביל מתן אני הברג׳ :

 מיל לכן מצוס שאני בעת ‘שהשמיע להייני אתכם מציה אנכי
 תשמעו לא אס זהומחמח היוקר הוא אח״כ שבא והקללה ״ הברכה נגזר
 שומעים אינם אז הישר הליך לעשות כשיא היינו הלרך מן וסדתס וגי׳
 אשר זז:ו לציווי בשעת בהחלה שמעו אשר השמיע' הלרך מן וסרתם וז:ו

 לעשות שבא בשעה אחרי׳ אתרי.אלהי׳ ללכת וזהו אשכס מצלה אנכי
 אתכם מצזס אנס אשר כ׳ לא לכך מהשמיעה מתחרטים אז עבירות

הלרךעלהשמיעהוהבן מן וסרתם קאי כי הדרך םוסרחםמן7קן

ד אל' מ א  על קופי׳ פיפ ב׳יי להגאון אמר שהמגיד מ״נו בס׳ ל להנס י
 ל האבמעססבראפיס משנברא נירא שלא לו טוב מ״ל

 מצאך הוא יצה״ר זה ומאוד וסנטטיבמאזלואמרקסיבזהיצרט־ב
וסי׳ . :כלל גריעות וליכא טובה היי להבריאה הה׳ מעיד א״כ המוס

 כסא‘ ממקז להנוס וסושקי׳ שנסלפים גשמות שיש רק פליגי ללא המגיד
 שהוא אף העולם גזה לירד חושקי׳ לכך הנשמות מחצב מקים הכיול
 העולס גזה 7ליר שיראי' נשמות ויש יוסר גבוה אור מקבלים ונם מסיק
 ׳ליותר ממי׳ הכל אבל הכבול כסא זיו בהנאות פקין ומסת מסוכן מקום

 כך גין>3 הנשמה בריאת ע״י סעולס בז: ומע״ט תורה לסגל טוב
 שכצוא הכבול מכסא חוצבים בהם הנשמוח אתם ראה לישראל משה אמר

 אנחנו ז: בלא הלא ומצות בקיוםסחור׳ בצע מה סאעח שלא אנכ׳!י ני׳
 6לפניכ ניחן אמד לכך הכביד בכסא מוצבס במקום י מחהשכינ נהנים

 למאן ‘כפני סכרפניס לקבל שתוכלו לפניכם ב׳פידשי״א״להימא׳ הוא
 לא ומע״ס חורה כשתסגלו אבל באפי׳ לאסתכלו בהית בחנם לאתהני

 שכר שיש הוא לפניכם ב׳ ופי׳ :בפני׳ פנים ותו^.ולאסשכצי בחנם‘•יהי
 • ע״יתור׳ומע״ס הנשמות מחצב הכבול כבא מזיו יוסר‘למעל
 בלבוש המלך ל.פני לבא ומע׳׳ט ׳ מסור ‘לבושי עצמו עושה להנשמה היום

 י לבושים שהם בזוהר וכ׳ בימי׳ בא ואברה'זקן מלכומכמ״ש
 ברכהאוח״וןגלי הוא אור לבושי הן ‘הנשמ סל הלבוש הוא סיום וזיש

 אמר וצכן הנשמם ביל בחירה וזהו יהושיע גבי כע״ש קללה וסם צואה
 ג הנשמותזלמעל' מחצב ממקום יוחר לפנים שהוא לפניכם

 הנסים ב«&׳ הס כשישראל אמרים ליקוטי בס׳ ‘לאי הל מרמז עול
 מלות הס וכשישראל ססבע החלנשוס צדך ולא בפייסוס ש לה געשם

 י ואסתר מרלכי נס כמו הטבע בלרך מתלבש הנס
 עלמנ״ במדריגה והס באחלנת הם כשישראל ל'יחיל הוא ראה וז״ש

 לפניכ׳הנסים נותן מטבע למעל׳ שהוא בינה במלריגס הוא אנכי
הנס ‘וכשיהי ממש לפניכם ויהי׳ התלבשות בלי בפרסום יהי' לכם שיעשו

יפרסוס ■



ראהגנזי
 אמ אמר ואח״כ י לא״ה וקללה ליפראל הברכס סכל יראו נפרסים
 המפיייס קושיית ק׳ ולא נסים בלא ל15לישר ברכה השפ*י.ב הוא הברכה

 (אתהברספ • נס רך7ב איירי וקללה במה ליממת * כפל שהוא
 במלרש אי׳ עול : השבועה מחמרן רק נס בלי לישראל מהשפעה איירי

 ועונש מצוה לעושי שכר נוהן במצמו הקב״ה הי׳ ההורס קבלת שק:לס
 לעושי שכר מתן בעצמן המצוה לישראל תורה ומשנתן עבירות לעישי
 לפניכם נותן אנכי ראה ס״ש : עבירה לעושי ועבירה * מצוה
 ומ׳ מצוה לעושי שכר יננחן בעצמי אנכי : התורה שקבלו קולם היינו
• והבן בעצמם הנותנים הס ברכ'וקללה התורה שקבלו המס היימ7 היום

ל : יאמר או  ישראל את הקב״ה יעל לא הטפרשי'למה שהקשו ע׳
 משום בשל׳׳ה גתי' עוה״ז בתענוגי ת׳ אי שיעל כמו עוה״ב בתענוגי

 עוה״ב־והרוצה תעניגי יחן הוא שגה לו שישמעו מהסרי' א׳ יאמר של״
 שרואין הלבר והוא עוה״ז בתענוגי אות׳ יעל לכן עלותו ירחיק לשקר

ס' היינו לפניכ'היו׳ מחן וז״ש ג עיי״ש בעיניהם עו  ז וקללה ברכה 1נ
 תשמעו אשר הברכה אס אמי לזה עוה״ב מזכיר איני למה לג׳ יקפס ולא
 שכר ליחן לו שיש נמי יאמר א' לשר תשמעו לא עוהי׳ב בשכר אבל

: בעהרב
 שכל לה׳ והראה ישראל אח הוכית רע׳׳ס משה לסנה ז יאמר או

 העולמות בכל והמשפיפי׳ והם ביל׳ מסורי׳ והשפעות הברכות
 בכל השפעה ׳ גורעי רעי׳ מעשי׳ ע״י פוך להי ת״ו וכן הנוובי׳ במעשיה׳
 שפע מקבלי׳ טלם העולעו׳ שכל הוא לאמת והיינו • העולמל

 שפע מקבלי׳ המה ישראל של סובי׳ מעשיי ע״י רק צרכ׳יחמיל לי וברל
 שנעש׳ בזה מאנל שמחי׳ והה סוב רב לישראל להשפיע זה וכל יותר רב

ק שהקב״ה קול רצון  הקלושו* הנשמות והס לישראל סוב רב להשפיע ח
• בעוה״ב השכר ועיקר

 לפניכ״ מחן אלהיך ה׳ אנכי כמ״ש הקכ״ה הוא אנכי אנט ראה וז״ש
 להיינולפני לפניל וזהו קול׳ משפיע שהקב״ה להיינו כרכה

 כלי העולמות לכל צרל כלי ברכה נותן הוא ; שלה׳ סובי׳ מעשי׳
 סעולטו׳ סן להיינו וקלל׳ ברכס הפסק בלי חמיל והוא שלה׳ היות

 : קללה שנק׳ לרע מססרא העוצמו׳ ובין • כרס שנק׳ לסוב מססרא
 את רק ן לקב״ס מרגיזין להם בזוהר אי׳ וק לארגיז מקלל סרגו׳

 הוא הזאת סרב השפע : לרבות אח וזהז יותר רב שפע הוא הברכה
 אשר וזהו לישראל להשפיע בשביל הוא והעיקר : תשמעו אשר ע״י

ג כשכילל אסל הוא רב שפע להשפיע מצוה אנכי

 התוכחת מוחרלקחא שיהא מהו מישראל אלם הלכה במדרש
 בקללו'ע"כ טפפיקין אין חכמי' מ0 כך הרנה בקריות

ח שני' ברוב היוס אלול ר״ח ר״ח רא׳׳ס מרמז הפסוק הנה  ב״פ אלול ר׳
 יום מ נילון אלם ר״ש אנכי ? אלול בר״ח ראה פ' שכח ולפעמי׳ ראם

 לפניכ׳ נותן וזכו חשובה לעורר אלול בימי צבו אל לשו׳ האל׳ צריך וזה
 כמ״ש ק״ו לקללם אן לברכה אן שנילון בעיניו האל׳ יראה יום בכל .סיום
 שערי נפחחי אלול בחולש והנס • כחלש׳ יהי' יום כל היו׳ ק׳יש גבי
 ולקבל תשונה לעשות ישראל בני על יראה להשפיע מלות עשר' שלש של

̂׳׳י מחן שזה י׳׳ג ג׳י וקלל׳ ברכם ר׳׳תהיוס מהסיזסוארמז  לישראל ס
 כבריכה והמשכ׳ השפעה ענין הוא הנרכה והנה • החשוג׳ לשער לנא
 וזהו : הברכ׳ ג״י רל״ב ג״י מילוי׳ שנס ב׳יה הד״י משם נ:פע א והו

 יזהו רל״ב ג״י סט״ך ו״ו כ״ף מלאי' כוס .אוהיו' אם להיינו מלא יין כוס
 לעשות העיקר • מצוחה׳אצהיל אל תשמעו אשר ל ה׳ כברכת
 ללקף גברא שאל׳ והכמנ׳ שכר לשו׳ ולא מ״ס ציוה שהם מחמת המצות
 ג לשרשן להעלות אות׳ וילקס השפל נעול' שנפלה שורשו של .גצוצית
 הנצוצית ונחסכרו גלולי'ונתקשרו אורזת הס ה למעל המצות ושורש

• שרשם של גלן^ אורות אל העש׳י בעול׳ שנפלו

 ליוצר או לבורא אמר ולא חסלן לעול׳ כי גלולי׳ אורי' לעושה וז״^
 (ז״ש לשורש׳' ולהעלות העש׳׳י מעול׳ ללקס הוא שעיקר משים
 כמןשנחסברועסש^רשם גלולי׳ אומת געשו העש״י לעושסמעול'

 תשמעו אלהיב׳ מצותס׳ אל וז״ש • ־ הגלול הקסל וזהו כמוס׳ נעשו
 שורש׳ הס מצות עס לחבר הנצוצית לאסוף שאול וישמע כמו אסיפה

׳ סחתנרות צוותא לשון מצוה היו׳ אחכ׳ מצוה אנל אשר וז״ש העליוני׳

יוסף
 תתפנרו השפ' בעזה״ז היו׳ אגז:׳ חלא בצוותא שהם הנצזצית אותן והיינו

 הן בסוב האל שיקבל מרמז ובזם י העליק בעול׳ אלהיכ׳ יי מצות אל
ר ה׳אלהיל אלהי׳זזהומצוש ג״האומש׳ השפע׳מש׳הו״י ק י ע מ  ״

 בעוה״ז אבל סקר יאין על מאירות המצות ששם בעוה״ב מצות שכר
 לסביל העול׳ יכול שאץ גלול אור שהוא המצוה שכר לקבל יסצ<' אינם

 בפי והנה ׳ ליכא עלמא שלהמצוהלכךשכרטצוהבהאי אורהגללצ
 אל שמיעה אצל כ׳ וכאן י האלה המשפסי׳ את חשמעזן אצל כ׳ עקב

סער שיש מצות משפסי׳הם מ • יוצות'ה׳אלהינ׳ ה'  נק׳ ולכך עלי
 חשמעון פקב לעיל כ' לכך ן האלם מצית לעשות הוא שמשפס משפסן
 שנולע המשפסי׳ שהם ישמע בוולאי שזם השמיעוח של סיף היא שזו להיינו

 • אוש' ועשית׳ ושמרת׳ נ׳ לכך ויעשה ישמע אי7׳א״כבמ0סעסשל
 כן כי לאבותיך נשבע אשר והחסל הברית אלהין < ושמר שם ל זלזם

 צלקהומשפס לעשיח׳ בניו את אשריצזה את ילעתיו כי וירא ב״פ ל
 על ציוו שקם אבות זכית הזא לאבותיך נשכע אשר משפסי׳ גני כ׳ לכך

 ילוע נו שא היינו אלהיכ׳ ה׳ מצות אל אמר בכאן אבל ׳ * סמשפס
 והברכה : האבות לזכות צריכין אינו לכך חוקי׳ והס יסעם.ךקלה'

 אוח׳שצריכין ועשית כ׳ עקב כנ״לולקבפ׳ בשלימוחג׳׳ירצ׳׳ב היא
 אפי׳ שכר מקבלי׳ חוקיי הנק׳ במצות אבל • פכר יקבלו ואז לעשו׳אוח׳

 ואתר קירלן אח שעברו אחר רק לבל סשמעו אשר כאן כ׳ לכן נשמיע׳
 כסמוך כמ״ש והמשפסיס ועמת'החוקי׳ ושמרחםנ להם צוה ומללוק כיבוש

 לא אס לומר יסעו שצא חשש ״ משמעו לא אס והקללה וכשאמר
 אלא כז לא אמר לזה ̂.ה‘ק ח׳׳ו יבא משססי׳ שיעשו אף חוקי׳ אל ישמעו

 עניןהמשך נמצא • הקללה יבא אז וגו׳ מןהלרך לווקאוסרח׳
 רמכססי׳ הס וקללה ברכה הת׳ לפניה׳ נותן אנכי ראה כך הפסוקי׳הוא

 ברמת לה׳ נסחי לרעתכם לא הקב״ה אמר במלרש כמ׳׳ש וצ״ת עשה
̂וי סובה בלרך שיחבח וקללות  לקבל עושי* סס אס א״כ שכר שיסלו כ

 את ןאח"כ •* כנ״ל ולא.-הברכה ברכה ונק׳ בשלימוח הברכה אין שכל
 רק אלהינ' ה׳ מצות אל תשמעו אשר בענין הוא בשליטות כייס הברכה

 בחחלהברכם כ׳ מה מפני קשסלרש׳י והי׳ שכר לקבל ולא ה׳ לשה
 להוליען רק השפעה של כרכות הייני לאו לברכם רש״י ותי' הברכ' נ“ואמ

: לסובס שעחרו לרך איזה

 מה ידעו שמשי עיבל י ובהר גריזי׳ בהר האמורי׳ וקלל^ ־ברכה וז״ש
 למצית כשמיעה השפעה עניין הוא אנלאחהברכ׳ • לעשות
 איואי למדרש חשה ג״כ הי׳ והנה ׳י מצות עול ליה׳ גי ה׳להיינובקיכל

 בחסלרביחל וקללה ברכה כ׳ ללכך לומר והי׳צריך ן הפסוק כפל
 כשמפביק בירד וחלליח ברכות הוי א״כ בקללות להפסיק שמותר להורות
 מפסיקין שאין חכמים rn כך ואמר מותר אם המדרש שאל לכך ומברך
 ונ״ל י מחיצצין חתיכות יעשה שלא לקיינן מזנכחות יקיץ שלא בקללות
 דסוייכלחדיאה ססיא החפשס־ח הה לקריאת,-הברכיח הסע׳

 קריאת א׳ר עלה קריאי כמו חשיבות ולשץ לזה הספשסיתמזס הוא
 א״רכסמברד העליון מפורש הבאים הספשסןחהנמרוח החוכח־הוא

 לס״א כח ח״ו ויש בגיורוח קפע^מבויך פצוחן הוי הענין בהפסקות
 שי׳מר וזרו לס״א חשיבות, יעשה שלא דהיינו סחיבות יעשה וז״שלא

 ארי לצי־ה הס מישראל לריינו בצרה אכל כחבחיפמו אטרהקב״ה
 צה ר איני אני גס בצרה ה־ ואינם החיכחת קוראים כשהם אכל עמס

 שכפל מה מל רק : לס״א הרסעה ח״ו יהי׳ סלא כלי בהפסקה להתברך
 בררית להס נחתי לרעתי לא אמרי רבנן אמר וקללה ברכה בחחלה וכ׳

 לטיב להביזץ ידעו שקש' גריויה הר סל הברכות על קאי סזס וקללות
 סלימית כלוא הברכה אח רק ; ישלימיח קליין סאיט, ברכה כ' לכך
והבן פרס לקבל שלא אל^יכס ^ מצות אל רק ומלוין כשעושה: היא

לעיל■ ייך5' :
ה רנ  הכ* ואמר לרחמץ מכילץ י׳יג פתיחת ״יל מרמז י״ג נמ״ק אלול ו
 ינ ע החכמיסדהס על רומז שהוא ע״ב שם כנגל אי׳שהוא שיתקוכר ראה

 באוזן שהוא לשמיעה זוכה הוא סרא״יהנה מקלש הוא ואס העדה
 י יגי שמוח הד׳ ,ומחפשס ודיבור' לקול זוכה וממילא ס״ג שה נגל שהוא

̂י פגם אם אבל ״ כנ״ל הברכה  נשאר וממילא ע״ב בשם פגם ברא׳
 הוא קללה שורש כי הקללה נמשך"ח׳ו ומזה קלל ג״י מרצ״בק״סולוא

נמשך י,הה בזייי קצלהענין שכל תלוי קללתאצהיס כי רש״י כמ״ש קלל
שגס



ראה גנזי
• לאס פתח הראי׳(לכן ם7סעיקרשיקלשא לכן סגםלאסשעעז

 את המק־פי׳ לליס5ה שהה נש לכר נמירו הוא שמיר ושמעת שנוור
 ושמעת נעולס ופגע רע מכל אוהו ושומרי׳ ראשו על האלם

 שמים וכורא הקלושי׳ הדבורי׳ כל אח שיאסוף שאול וישמע לשון הוא
 רנע37גפיחמפומי׳7ללית.מילי׳ כזוהר תלשיסכליכוד׳וכמ״ש וארן

 לעילא ̂ איהואמלהלקלוסאחלאין ונקעירקיעץ לעילא סלקא לא7
הולכים כטצי* נרי'7 אבל ושא7ק7 מילין מפומי למפיק נש כר הוא ווכאה
^שמהם ראשוני' מוחין פלשה ל״ת שמ״ר והנה ו נאספי׳ ואינן לכסלה

 מוחין ג׳ יש אס 7חכ״ הם ה:״צ מוחין ושלשה עצעות ככל מוחי׳ מחפשעי׳
 לעת בו אין אה אכל המצית כל ולעשות סחור׳ להכין, יכול או כאלם
 שכל עול^מרמז האלה הזכרי׳ כל אס ושמעת ת״א הימנו שובה נכילה
 של גילק וכס״ה איכרי׳ רמ׳ס שהם מצות סרי״ג לקיים מחוייב אלם

 התורס לימול ע״י החור׳ כל לקיים יכול חורה כעל כשלמא א:כ הנשמה
 יכל האיך חורה כעל שאינו מי אכל וס' עולה כחורי העוסק כל נע׳׳יש
 מ פרש״י פמיר ת׳׳א ״י לקיים יכול שמיעה ע״י רק מצות תרי״ג לק״ס
 כ׳• ושמעח אומר ז ע תורה כעל שאינו מי אכל סורס כעל להיינו משנה
 הזאת החרלס כל מה חאמר ואי שמיעה ע*פ שיקיים האלה ’כלכרי
 ונבלמל קצת א' כפעם לקיים יכול והלא אחת כפעם ההורה כל שיקיים

 הכל מקיים הנשע׳ שאס וצכניך לך יישב למען אמר לזה קצת אחר
 על ומגינת העליק כעול׳ ונשארת להתגלגל צריכה אינה אז ראשון כפעם

• שס העול׳.כתפלת: נזה כני
ה הנ  האכוס ומעורר שמזכיר כזה הוא אכית כריח זכירת סעס ו

 שיזכיר מישראל השנש שיתפלל מצינו ולא עלכניהס להתפלל
ולא־הין כולה מפנ? מ׳1פמעח או ר»ןט ג׳׳כ

גי הכולל עם שמזטדיןכרלחהאכותצרית מיל כגלמלא׳׳כ לבא צריכת
לן. המה ולרך סרי״ג  השכשי׳ אכל הכל קיימו לההפלל;כנר מסעוי
 • מלוכה הרוגי יש ולוד ןר7 שככל ואי׳ מלוכה הרוט בי׳ להחגלנל היצרכו

ולכן העול׳ כזה שהם שאפשר bשמןח כהזכרת מסעוררין אינם א"כ

ה' השובוהישר מעשה כי  75כי 9 כמס׳כרכוח אי׳ הנה אלהיך כעיני
 ואספת וכ׳ בעתו לגני ולקחתי כ׳ רמי פפא יר חניפא ר׳ מכרכת

 חורש מ7א אפשר אומר ורשב״י :<באערש״מ כאן בערש״מ כאן רגנך .
 חהת מס הורה קצירם בשעח וקיצר זריעה בפעת וזורע חרישה בפעח
: נעשיתע״יאחרי׳ מלאכתן ערש*מ שישראל בזמן אלא עליה

 זגנד יאספת לפסיק לפרש״י מקשין חוס׳ והנה.
אמר7 י לרשב קשה לב הא7 לומר ונוכל :כג״׳ל באערש״מ איידי לרשנ״י ׳

(עי̂י ̂ תשמעו כי׳והייאכשמוע הא ערש״מ באין איירי לגנך ואספת
 ̂ישרא- נק ובמצות בהורה עוסקזן לאס המפדשי׳ כ׳ והנה :חכמה בקנה
 : מ אפרש נקרא תורה בלי לבל במצות עוסקין אס אכל רש׳׳מ עושין

 חירס אלא לו אין האומר כל ביבמות כט״ש רשע נקרא. מצוה בלא זמורה
 הוא מאכל פן צא ני חלע אשר מן רק התיקונל ונן חורם אפי׳ לו אין

 ממי חמור מקי^ז ואינו סלומי: כל . תנא כי וכמליש וכרת תשחית אוחו
 ע אערש ור״ת תורה בלא מצוס בעוקה אערש״מ סוי ע״כ א״כ למל שלא
 ונקרא חירה בלא מצזחי אל pר כ׳ שמוע אם והיה בפסיק א״כ חורה ל׳

 מצית בלא לחורה י״ל נס עצמן י“ע לגנך ואספת כ׳ לכך אערש׳מ
 אערש^מ ג״כנק׳ חורה בלא ומצוה חורה גי׳ ר״׳ח לכך אערש״מ נקרא

? ^ ר לכךעעש מ”רש עוש׳ נקרא סור׳ לזמ^י שמחזיק מצוה רק
 ובכ״ ל. צא שמוע אס בוהיה צנן ומלת סירה הוי החירה שמחזיק לבזה

 נעשית ללא לגנן ל^ספת ולק . סור.ה .בלא במצות למיירי עשוק מאוליכ'
• וכנ״ל, אח^׳ ע״י מלאכתן .

 וממילא ובמצות בחורה חעפיק אם להיינו הכ׳סמורושמעח וז״ש
 וי סוב והישר הפוב חפשה כי וז״ש :אחרי׳ עיי נעשית מלאכתו

ה׳ בעיני ביושר משפסיו שעושה היינו והישר > סוב לקח שנקרא חורה
 י ע נעשיח מלאכתו ני להיפר הטוב לעשוח רק ל< שנשאר היינל אלהיד

ג אמרי׳ /
 מניחל יביח שלא כפילי שבטוח למלן כמשל תלמ ס׳אלהיכ׳ אחרי

 הם פניי מסתיר פהנןב״ס הס האמידיס כא; וג^כ לאחוריו
 שפסי ס^כי אק״ה לישראל לגבורוח הס האחוריל ומחזיר כניכול הרחמי׳

שהיו מלמוצאלס עמנללסנה צמעצה ממלריגהצמזריגס סלצן במללינת

עאיוסף
 ימי יבואו צא אשר על כע׳׳ש הרעה ימי יגיעו ובזקנותו שלבי׳ ימיו כל

 שם ע״י מתנהג היה נעוריל כימי נמצא זקנה ימי 1אל פרש״י הרעה
 שקלמל הרתמי׳ הה ה׳ אחרי גבורות!זהו ע״י מתנהג ואח״כ הרחמי'

 שנק׳אלהיכ* ינכורות הכאי׳מכחי׳ הרעות הימי׳ הס כיללוחולאחריה׳
 ג מלו שנקרא צליק כמלריגת תלכו אפ״ה

 קיים קאלו כהלכחו ושומרו שבת המקיי׳ כל אי׳ הנס תיראו ו^^יתו
 לעולם היא כריח אות נקיא שפכת ואיתו וזה התורה כל

 תפילין(י׳ע היינו אות שנקרא המצות וכל שכ״ת יר״א אותיות ובראשית
 ג אוחו לפגום שלא ש7קן כרית אות פרט3ו ממנו לירא צריכין הצל
 ושליט רב זאיהו נגין החנימוח יראת רק היראה שיהי׳ תיראו לאותו עול

•• והכן תיראו ואותו וזהו
ת או  לישראל מצות נחןהקכ״ה לא כמלרש אי׳ הנה מצוחיוחשמורי ו

 האמן המר בגלות שצרפנו לי ישראל יאמרו ללא לצרפן אלא
 *. יתרשלו שלא חשמורו עצותיו לאח אמר לכן כמצות ויתרשלו

 קול אח לשמוע אנחנו יוספי׳ אס j אמרו ישראל הנה סשטעו ובנעלו
וגו׳ }:ראנו כן מחחלה אפרו ישלאל כי וממנו עול אלהינו ס׳

 גלולה הארה כ״כ א״כ וחי כאלם את אלהי׳ ילכר ני ראינו הזה היום
 לקבל שיוכל סוא המיחה עיקר כי נמות למס עתה כחיים כעודנו קכלנו
 יוספי׳אנחנל אם וכאמח כחיים כעולנו קכלנו ככר ואנחנו הגלולה הארה

 אזומפנו״ולכן מעכשיו גלולה יוחר הארה מיחה אמר יהי׳ אס להיינו ונו׳
 לא כי ושמע אחס קרב שאמרו במה לכח אפר כל הפיס הקכ׳׳ה אמר

 ושמע אתה קרב עכשיו אכל מיחס לאחר רק •יתר הארה לקבל ני̂ב
 נע״ש ולא כעצמו הקנ״ה של בקילו לשמוע שיזכו תפעעו (ז׳׳ש׳וכקזל(

: ושמע אתה קרג
 אמר ולא חעבול ימים ששח ע״פ אלשין הרב של ע״ל סעטלן ואויע

 הכלניכרלפסלמ יהי׳ אלם פל עסקיו שכל להוחת תעשה
 שיהיה סעיולו וז״ש!אוחו עבל שהוא מעשיו ככל ניכר ויהי׳ ית׳ הכורא

 לומל אמר ולא בחורה פיסק פי׳ וזהו עכל שהוא מעשיו ככל ניכר אוח
 ז עכל שהוא לילע התורה מלרך הל יהי׳ ומחן כמשא פיסק הוא שאפילו

 כהם שאין מ׳אכוח מה;אשר על האלם יהמה כאשר הגה תלכקזן ובו
 שהנשמה לילע צריך^ללבקבקכ״ה לכן חיל של ליבור ומכ׳׳ש טרמא

 שמים ה־ כזכר כט״ש נליכור העול׳ ברא והקכ״ה ממעל אלהי ילת הוא
 וכל הליבור לכך מלימר שכת הוא וינפש שבח הג׳ שאמי וממילא נעשו

J וז״שוכוסלנקזןוהכן אסיר ג״כ שרחא גו שאין מלאכה

 ימות שקיל׳ לישראל כישר הנביא ישעיה הנה אמך ין אחיך יסי״ך ♦3
 מכמה הוא החשוכה ומניעת חשוכה ויהייצריך כשיני׳נעחז המשיח

^ו  בעלי על המחלזצצי אנשים מצל או גיאות ורב שיוה הרנה מצל בסי
 הוא אלם גבהות ושח הנניא אמר רע לעשות כטסימיס מפני או חשובה

 המחלוצן אגשי׳הוא רום ספל :ושלוחו לאוה מחמת המשוכה מניפת כנצל
 מעל סורו לאסר לבו שמקשה לבו ירוס והוא צליחי* אנשי׳ שסתם כאנשים
 לעשות חשובה בעצי יוכלו למען השמי׳ מן אותו יסיילו לכך האלה האנשים

 ההוא ביום לבלו ה׳ וננגב וז״ש מהס ילמלו העם שאד וגס רמה ביל
:רע לפשות המסיסי׳ גס שיפלה

 כתוללמו בשוה האלם עם שבא יצה״ר הוא אחיך יסיחך צי הכ׳ וז״ש
 חוס בגרם הלעח סן מחטא בא הוא א^ה הגאון כ׳ אמך בן • אחל בזמן

 והוא חית3וראמ3 אלםעביר׳ שזת1אובנןהןאבי אמנווהואאמך*
 אשת אז העבירה׳- לפי שהכל תלושה קליפה שהוא תך3 או • בן נקרא
ע זה הנס סיקר ח  ומטמא אלם סל בחיקו ששוכנת הקליפה שהוא מכולם ג
 תיקך אשת נק׳ שם הסוכנת והקליפה שם בפארו סק שנקרא קוזש בריס

: האלם אח ומחטיאים המפתים והס קליפות נבראים האלו ומהטיפוח
ה • בסחר כנפשך אשר רעך ו6 ’  בין שאומרי׳ מה שלמה שמע בס׳ כ׳ מ

 לאלם מפתה שפעמי היצה׳ר בלית'הוא p שאינו ובין בדת בן שהוא
 • לאלם בהחטיאו בריח כק עצמו הרפע;ועושה זה למסור מצוה ואומר '

 שהנפש כמו מצות לעשות כנפשך עצמו שעושה סלך רע הוא רען וז״ש
 אוחס ומלביש ספבירה שמסתיר כססר וזהו מצית לעשות ואוהב תושק

 בשלוות רואי| שיהיז המשיח ימות קולס נסיונוס שהם והעיקר במצוס
(ח מגה לתרבית ייצאין ̂ מישראל 3מ ייהי' יקי׳75 ובשפלות רשעים
לאומית יכ^ שלוחן מממת לאומית עצמן שיקרבו להיינו

כאלו ן-יך



ראהגנזי
 הכ״ ער6ו >חר<'5 אלסי׳ ועכלח׳ פסוק על רס״י כמ״ש ע״ז 7עזכ כאילו

 כל ט ייקא7 ממך הרחזקי׳ או הקרוכי' סניכוחיכ׳ אשר העמי׳ מהאלהי
 7י3 וסמוענו כמ״ש שלך מעכירוח ממך נבראו ‘והאויבי השונאי' אלו

 אלום מלטת על רמו הוא א״ס ל הארץ קצה ועל סקצה־הארץ אויבינו
 על תמיהם ויהיו גלולה בהצלסשן ישראל ויראו העולס ככל יחסששו שהם

 כנסמן שיעמלו לו שאגה לא הכ׳ אמר ישראל שפלוש ועל אלום הצלחת
 מאין הקלה לפני ובנכי* כשעל ירכה שלהם שוי מפ שינצל יעשה והאין

״ הפוגיש
 ולאחחמולמלפום כלמעהעליו מהרבות עינך תחוס ולא וז״ש

 פשעיו לכסיש שכסה ולא לו הראוי סינוף חעא נס־משי'כל
 כמ׳*ש יקסיג שלא כלי המשחית את תהרגנו החג כי כ״כ שתשוב אלא
 שנין שהעבירות הוא הכלל בראשונה מ תהי׳ ילך חעאשך העביר ה׳ גס

 לחבית' שישוב על מכשר אינו ממון אונאת ושאר ‘גו ונפרס לחבית אלם
 במו שעשה מה לייקא שבילו מעביחס לגב p(הירא הגלילי ר־״י :ה״ש

^ להחויר שצריך  להמיתו בראשול מ תהיה שבילך העבירות ילך אמר ל
 ניחמו לא חו״ל כמ״ש גלול מקמרג שהוא ממל הנעשה הקליפות להמית

 שאר סל העבירות של מתות היינו כעם כל 7ף הגזל על אלא ג״ל
 סל אבניי ה׳ הוא באבני׳ וכקלסו ולח כאחרונה העם שנקרא האיבר׳־״

 ממשה ויקח הפ' פי* וזהו אחל תיבח של בקיססא המונחי׳ ישראל שמע
ג והבן גליות את בהס וסקל ביצקס וינח׳ אבני׳

ס פ  אלהיך ה׳ לקול מע חש שמוע אם רק וגו׳ אביון בך יהיה לא כי א
 רשיי הנה התם אנכימציך אשר המצוס כל אח ולעשות לשמור

 באין כאן רש״מ בעישין כאן וחי׳ אביון יחלל לא כי ה״א מקשהולהלן
 לפרש״י ולכאור׳יקשה עכ׳ל בר7 לכל ולשקאביוןשתאב מעט אכייןלל עושין

 אעגי לא אבל מאבתן רק רי׳ דהבטחה משמע א״כ1 מעני ל7 לאביון
 כל ישראל כל שיקיימו הוא ערש״מ העיקר רק רש"מ עושין סא ןה ולמה

 החרי״ג כל כ׳יאקיוס כאילו אסל כאחדות ביחל:כדהם מצות השרי׳יג
 ופשות עני מעשר מהן מצית כמה יכמלו עניים יהיה לא אם וא״כ מצות

 המצוס כל אש לעשות כ׳ וכאן ועברי׳ עברי עיל מצות ביטל ונס תפתח
 משום אביון רק אעני הבטחה יהי׳ לא לכך מצות תרי׳ג כל היינו הואש

 יהי' שלא צווי מלי אניון בן יהי' לא כי יאמר או • גרע,מעני הוא לאביק
ג עוס״ז לתאוות ולא אלהיך ה׳ לקל לשמוע רק מואב שיהי׳ אביון בך

 מילחא תליא בזרחא לאו ומזוני חיי בני חז״ל מאמר ע״פ יאמר או
 התות כל קיים באם:לא לוקא זה מילתא תליא במזלא רק

̂כל המזל אח מגרע הזכות אין  סמוי דג*־ע הזכות ההוד׳ כל קיים אס ל
 מאצטיגני צא ואחו׳׳ל באברה׳ שנאמר החוצה אותו ויוצא שג׳ העעס וזהו
 אבל מוליל איח אכרם כן להעמיד עחיל במולותשאינך שראיס שלך

ל לי ^עו מ  מציה חסר הי׳ נימול שכ״זשלא שדברנו הלבר הוא עכ״ל א
 כשנקרא אבל המזל לגיע כח הי׳ לא הרנה זכות לו שהי״ ואף ־אחת

 עיני' ב׳ איבריי ה׳ הקל׳ה לו שמסר על חמי׳ וסי' הקב״ס לו אמר אברס'
ם כמ׳ש החור כל קיים כבר א״כ שנימול היא המיה וראש אזני' וב׳  קי

̂יס אברהם  המז( על זנוח גבר א״כשפיר תבשילין עירוב אפילו אע
 קיום הוא ישמעאל הוללת אס ממ״נ ק׳ ״ לנאור רק שניטול אחר והוליד
 הי' אברה׳ מזל הא ישמעאל אח הוליד ק'היאך א״כ ורבי׳ פריה מצות
 קיום לא א״כ ישמעאל אח כשהוליל נימול לא ומליץ ק לו יהי' שלא

 עדיין א״כ הוללס ישמעאל הוללת הוי לא ואי וכנ״ל ‘ המור כל מליין
 רק יצחק אח שהוליל שלו סמזל נלסה היאך פרי׳ורכי׳(א״כ מצות קסר

 אם משמע ה׳ כקול תשמע סמוע אם רק נחכה שהתור' הוא סעטן
ט כאלועשאס המצוס שזטע או צומל  משמע ולעשות לשמור ספ' בזה ו

 לעשו' הטצו'שמכל לבאטת ונרא׳־ • כיצד הא לוקא לעשות שמחויב
 יוצא לעשו' יכול שאינו והמצו׳ בעשי' רק וכשמיע' בלימוד יוצא אינו

 ורבי' פרי״ מצות קיום אינו ישמעאל הוללת באמת א״כ וכשמיע׳ בלימוד
 פרי' עולי'לקיו'מצות אינו גויס וקמביאנשסכנס״גמישישלוכני'

ק כמוה ווללה משפת׳ שנולד זיפמעאצ  בישי כן והנס לומר לקלק אכרה׳ ו
 וא״כאינו כמוס מלדם משפטה שהוא יורש איט ישמעאל אכל אותי יורש
 צאפוקימשפת״ אחריו המשוך ק יוליד הי'שלא שהמזל המזצ מגל
 בעזסקוכתור׳של פו״ר מצות קיום שאברה׳ רק אמריו משוך לאינו
נשאר לו תשוב לכן מזלו נגד שהי' צעול׳ צקייס היה צא שזה פו״ל מצות

מסף
 משא״ה עשה כאלו כשורת׳ימצוה העיסק ומשוב לקיי' צו הי' שלא מצות

 מיייה שםה מממש רק .כעצמו לקיים אכרה׳ יכול שהי׳ מילה במצות
 יכול סי׳ מצות שאר כשלעא ועושה מצווה שיסי׳ כלי סמשץ מאוד עליו

 לקיים יכול מילהשלא משא׳׳כ הקב״ה לו כשיציסTשני׳ פעם צקיי׳ אברה'
 לקיי' יסל הי׳ עליפ אכל ועושה מצוום ש<סי׳ על המתין ולשן שנית פעם

 על מזלו לגרע יכול הי׳ לא זו מצוס חסר שהי״ זמן כל לכך זו ס1מצ
: הכן ו מולו הוגרע ואז התור' כל וקיי׳ הזאת סמצוס שקיי'

 לבבו את יאמן שלא מעם צתינת מה הכם לו ילך את תפתח פשוט כי
 מעורר סוא צ^ה נושן כשאדם הענין רק אלא כלשון מתרץ ורש״י
 עצמו מקלש אגס לטעל׳כמשחז׳׳ל הרכס אותו צמטםעוזרין כמעטשנק

״ למעל׳ הרבה אותו מקמץ מלמטה משט
 יהי'מסוימיןמןסשמי׳ תפשת וממילא תתסיל שאתה פתוס וז״׳שו

פעמי׳ וב׳ א׳ פעם לו אתן תאמר ושמא הצדקה מצות לגמור
 כאמת אכל לו אתן ואס״כ אחר אצל כהלוואה ילווה לכינו וכינו נשנה

 שלא ועוד ודם כשר מתנת לילי שנצ^ אי כשחי׳ לעני גלול צער הוא
 מבקשין שאנו וזהו כויל הלוואת וצריד׳־לידי .לו שמסר כעס לו נותני״
 צער שהוא הלואתם לילי ולא כו״ל מתנת לילי תצריכני אל ונא בבה״מ

 ילווה לנינו שכינו לו חעכיסנו וסענט תאמר ולא וז״ש ככסליי׳:
 א׳אושתים פעם אלאאתןלי יצס״ד מלחמ״תמידעס הלוואהולמהלי

 לי אמר לק חמיל עליו תשגיח ולא מאסרי׳ ילוה לנינו וכיט כשנה
 פול רוצה ואחה לנ״ו שנצרך ממסת והוא א' נצרה לו שלי היינו מחסורו
עליו להשגיח תראה לכן הלוואה לעשות שיצטרך לו אשריתסר חסיון

• י המיל
 המצ:ס של שורש למעלה פוסהץ שמיסיך. המצית ככל אמרלהנה ענין

 לעלות סמצוה של קלוש להניצין למטה" מלמעלה ומאיר הזאת
 מעשר גני לאפוקי ליכא עלמא בהאי מצוס שכר אכל הפנימי׳ לשרשה

 לי בלי על השמי* ארוכות לכם אפתת לא אס נא כמנוני הקב׳׳ה אמר
 בעול׳ ומאיר שנפתח המצוה אור א׳ פתיחו' שסי יש צלקה גבי נמצא •

 וזהו שפע להזריל השמי' ארונות שנפתח והב׳ שה״ב שכר וזהו העליון
 ויבלו ויתמעט שיקפד מרמז מחסורו ד * מ״ל כסל תפסח פתח ס

 קלשין את ואיש כ׳ הנה לו יחסר אשר מחכורו לי וזהו לי לומר שפחו
ק שאינו קלשיו שמעכב מי פרש״י יהיו לו  לא יהיו לו ומעשר י נו

 •* הרנה יהיה לו לכק יחן ואשר : מעשרותיו כפי רק שלוחיו לו יעשה
 ומעשר אתרומם קאי רבים ל״ יהיו כי ראשון שבפסוק לו שאצל והענין

ל׳ כ׳ שגי לו אצל אכל הי/  י הרבה לו שיהי' געה״ב על שקאי יחיל י
 יעשהלו לא היינו ליו ולוי• מהנהן שיחסר להיינו יחסר אשר וזהו

: ומיל ולוי מהכק שחסר מה רק שלותיו

ש ד ד מ ק .וגז* אנכי ראה כ  נתתי לרעת׳ לא הקנ׳״ה אמר אמרי מ
מ איוה אלאלהוליפן וקללות כרמת להם  שיבחרו טונה ל

 לפניל׳ נותן אנכי ראס כעכין שקדנן ממס מנין שכר שיטלו מי אומה
 'ואל תנקהו ואל סורס לכרי שמעו חגבהו אל והאדנו שמעו זש״ס מ׳

ח כ גבוהות סלי מ'  א׳^לור לכצי כמו דכפצמיכ׳3גבו הנהיגו אל פי'
 שמעו ל״א לב גבה כל ה׳ תועבת דיבר היק ליכר ה׳ כי מנהיג לשון

 נפוליפי* מלכא הטובות את חגבהו ואל חורה לדברי והאזינו חורה לדברי
 דינר והיק דיבר ס' כי למטה הרל ולא למעלה שסשאר סגרסו אל מ״כ
ח סוב פאבוושמפגןס ̂אם א ס תא& ה  להם נסתי לרעתם לא מ״ק מ

 לסובחס שמא סשיסא ונרמס לרעסם וולאי קללות זסא וקללוס כרמת
 קשה מה ועול לרעתם צא וקללות לכרמח זה מפסוק מוכת סיני ופול

ס וגוי שמעו כפסוק הפסוק.ש?נסח נזה שמתרץ למדרש מ  הקשו כבר יי
 משום ואי והסוקך האופל העול' כזה הנשמה ?אס ולעה מה על הקזמוט׳
 הכנול כסא טמס כמקז״שלה השכינה שסמזיו נתון הנשמה הא שכרעצוס

יכולה אינה השכינה מזיו שם נניזזנוס שאף ותי׳ יותר סעגוג לה ואץ
 איכ באפי׳ להסתכל כהות ממכריי לאתסני' למאן השכיל נפט להפסכל

 1לכ למשץ עושה ומע״ט מורה ומסגלת הזה לעול* כאס כזסעמשמס
 יוסר ססעמג ווה לקש̂י ע> סשכינ׳ כפני להסתכל דסלה נרץ של חלק
 רוכסטז נמינמז ־שכשתי נמפרשי* ואיי לעו״סז שכאה קולס מססעגוג גלול

 נותן אגט אשר פעמיי כמה כמ״ש ̂ נתינה כל* א' כחיי לא״י לכא ישראל
והחילוק פעמי״,מרשת כמ״קכמה ״ ירושה כל* ל וכחי׳ להם לתת או לנס

גיז



ראהגנזי
 (מר15ש כמו לפעמי׳סוסק׳ היא שסלסל וס מא נחילה וכין יחש׳ נין
 . שסה נמי להחזיר מ1ע״ מסנה או לפלוני ואסדך לן לסונה עלה לחכירו א'

ר סיא ירושה ל׳ אכל מחנה ע שס פוסקת שאימ ס  בזמן והנס מויח
ק ערשיס שישראל  כמס;׳ לסס ניחן ״מ0ער אק ואם כיחש׳ א״י להם ני

אה אסר פאן והגה י פוש^ז שהיא  וסנה מחלה לשון לפניל מסן אמי י
p -יr 'לסין׳ מתנכר שלסעמי׳־היצה״ר פוסקת נסינהשהיא עוהיזהואכל 

 שאין הטוכו׳ שלימוס ששס עוה״ב אכל מסס ססונוח מפשק ח;שאי׳ ח״ו
^ המומס פוסקס אינו שס א״כ ציצס׳יר פליסה  ככל שכא עוהיב נקרא ל

 וז״פ זמן לאחר לכא העסיל ע״ש גק« ללא לעחיל אכל ־יעה ולכל פח
פ שעהא׳כחשוכה החנאישה טע׳  שאע״פשהנשע׳ סייעוה״נ מכל ו

ל ונסני^מזמ גלולי׳ סענוגי׳ לה שיש  ממילוסשסיע פכא כעוה״ב הפנ
 ססוכצ ומע״ס מתשוב׳ למשי׳ לס סיסיז כלי foלפז כאס ואעפיכ לס

ה עולמו קונה וכרמיש ‘השכיג כפני להסתכל ע  שימללסקן א׳ ש
שרג׳ להססכל גזי א׳ כשינה אפילו לכושי׳ פני׳ הוא יפה להן מניה

 אפילו א׳ שעה נקרא זהשטנ׳ יפות פכים יראה כפני׳ כשתסתנצ ת יפ
 להסענג לעול׳ כאס פהנשמה סאער שמא רק בתשוכסועע^ן א׳ פעה

 הצסס על לא כי פסיק על ז״ל הארי"? נפ״ש וששחי׳ סאטל׳ מרוסניזת
 יק הנכראי׳ שכל האלם ימיה ה' פי מיציא כל על כי ס5סאז יקי׳ לכדז
 לס סס •סורס תחיצמי׳ ' גוןיונפק לה יש והמרה ונפמ גוף ליס

 נפש שהם התורה סניפי׳ הס התור׳ ורזי הנגלה התורה היא לבושי׳
 לה יש מצוה וכל תורה שהס;גלה כג־ף להתלנש צריכה שהיחה החורה

 וכלועה ואתרוג זצולצ ותפילה ציצית מון כגיףעסייסכמצוה ונפש גוף
 עוה*ן שכר עוא המצוה מגוף וא׳יל הנפש הם המצוה וכוונות הגלף הס

 וכן סיוס לו יש אזל. שאלס והלחם עה״כ שכר הוא הטצוה נפש זמסיות
 הקג״סכעיךהכריא׳כשאמר מפי שיצא והסיו״הואיהקימר מאכל לנר כל

 ככלמינימאכלי׳ הסכל רו• אוחו נכנס מאכל לגי על הארץ הוציא
 ואומרי׳ שמט׳ והם צכאס הס מאכל׳ של המיל צנאס כל פיו ונרות כמ״ש

 שאמר לזה וראי׳ סמתז סלק הוא מפיו הסבל מיצא סאלס וכמו גלל צו
שע' שמצא  שיצא ככל כל מצא ־ לימד ולא סכל לא נשאר לא מהרף מ

 נמליי לכרי׳ ללנר שלא ישראל נצסוו ולכן נשממו חלק הוא האלם מפי
 נשאלסמלכרלכרי לנשצמא נפמחו סלק כזההדכור שנחסר מפני

 חסרון אק א״כ צסון פמצאי׳ אף משמחו מקושד׳ עליין א״כ קלושה
 יחסר וא״כ מנשמסו ׳ נפרלי׳ נעשי׳ שכבר נטלי׳ לכרי' משא״כ משמחו

 נכנס שיברא לבר כל על הקנ״ה שאמר הכריא^ כעס וא״כ שממו סלק
 כסלק אלס שאיכל כמזון וא״כ בסיס חיוס להיות נברא לאותו ליכוח

 והמלאכי׳ הנשמי כל כי הנשמ׳ אח זן המזון וחיות כגוף את זן החומרי
 חיו׳ הקב״ה נתן לא הכריא׳ כפס כי ־ יום ככל ותיו׳ שפע לקבל צריכין

חיו׳ בא שכח שנכנס ומיל שכס ליל על ראשין מיום רק הנבראי' bל
 אמרו י הפלוסיפ אבל הנבראי׳ לכל יכדרה נשמה נקרא והוא מחלש
 אמר השארהלנשמ׳jואי הנשמה מיס׳ כן הטף כמוס האלם מית״ שכעס
מי׳ ׳1 יאכל לא אלם שאם שלהם והראי׳ הגיף מיס'  כ”א ימו׳ יוחר או י

 כחכע׳ יבינו ולא ילעו לא הם אבל מהלחם ג״כ שהנשמ׳^זונס אומרי׳
 המזק פיו׳ מקבל׳ אינו הנשמ׳ גס א״כ אוכל אינו כשאל׳ כי מורסינו

 מפגי מלאט׳ כמו לקנל יסל״ אינן ריח;מ׳ ושפע מאול סלושה היא ולכן
 שנלח׳מסא״כ חסני מזון לקבל צריכה ולכך עכור הגוף תון מלובש׳ שטא
 על לא כי וזש״ה מצאט׳ כשאר ספע׳לק מקיל׳ יציאתהעיגוף אחר

 היא אל® צ0 חל ואץ נשמה האל׳־נקרא ט ם7הא יסי' לבלו הלחם
 טפי שיצא הסיוט המק הלימר הוא ה׳ פי נמצא כל על ט רק מהלח׳
 הברל שאוסר וכמה למאכל לו להיו׳ המאכל כריאו׳ כעס הקכ׳׳ס

 מכל סיו׳ סמקכלז׳ הנשמ׳ עזם היוצא וא״כ שבמאכל החיו׳ מעורר הוא
 הגשמי ירלס זס שכשביל י*צ א*כ הקניה מפי שיצא ה«בל שהיא עאכל

ס׳ז חיי נקרא וזהו הזה הסיו׳ שתקבל לעוה״ו  בכל חיו׳ נמן פהקב״ס עו
 א״כגם שהנשמ׳נעולהבעוליהכפא האטת אכל כעוס״ן שיש עניני
ה כל והנה סין׳ בו הקב^הג״כגסן שכרא הכיול הכסא  שגבוה מעיג

 ססל צריד גמלמסה שנמוך ומה הקזלש חיו' יוסר מקללו׳ מחברתי׳
 ככסא נמקורה בנשמ׳ לסבולאיכ שמכל יוסר להתלבש הקב״ה מפי שיצא

 אמס שעה יפה בעוס״זחש״המ שיש מסת׳ הסת׳ אור יוסר מקבל׳ הכבול
־סל חס הוא בעוהיב קירת׳רוס של  עוס״פ שנקרא סנשמו׳ עול' הסת̂׳

ל שהוא פוה״ו מיו מעל ממיל שנא א״כ :1עוס״ גקרא פסס . המאכלי* ס

עביוסף
 ומע״פ סור׳ לסגל המוני עיקר אלא ה^ול' לזה הנשע׳ יצאה צמה

 r השטנ׳ בפני להסתכל שיכולה במלבושי׳ ליתצנש
ש״הס  אנכיןא״פ גי׳ כסא הכבול כסא חמס חצו?ה הנפמ׳ אנכי ראה וז

 (אם איכלמהבאהסנשמ׳לעו״הז ישלהתערגי׳גלולי'
 לפן מוב מחר הוא עס״כ3 רוח קורו׳ הא • המאכלל׳ חיו׳ שמקבל׳ משו׳ .

 : לפניכי וזה בפני׳ צכסחכל סוכל הנפט׳ שיהי' כלי לפ:יכ׳ נותן אמר
 וקלל• ברכס שעה לפי היום שהיא לה־ינובעוה״ז וקלל׳ ברכה היום
 עוברי' אתם כי אמר זאח״כ ורע טוב המגיח׳ לפי קלל׳ וס׳ ברכה פעם
 יודל יום שככל ירילס מל׳ ירלן שנקרא עוה״ז נקרא ירק הירלן ■אח

 שהיצה״ר ירל״ו ונקרא בקבר ירילת׳ על המף של החמס ונחמעט
 היצה״ר נגל שהיא הוושט לרך סבא ושתי' באטל' האלם על מחגבר
 אבל בסרסו ושט ומרגו׳ הבכור׳ שחיגו׳ויבזעשו כמו וושט שנקרא

 נעשן ואס״כ ושתי׳ אכילה צא מ שאין יצ״ס נגל היא עוה״ב הוא קנה
 ך ושמי׳הול האכילי הרמי שמחמת טייל לשק שסו פט׳ כמו שסו מטושט

 ונעש׳משסושטן מ״ן ונעשו (אל׳כנסארןהוא׳׳( מחור׳ וכטל וטייל
 אס עוברי׳ אסס כי וזש״ככ ירק וזהו עבירו׳ עובר רשע שנע^ על

 ושם עליזג׳ אכן טא הארץ את לרשת מעוה״ז העברתם שאחר סירק
א  לצליקגמור א״ע מחזק׳ איכה עצמה הנשמה רק יחשה בבמי׳ ס

 לכס נותן אלהיכ׳ ה׳ אפר אמר לכך נתינ׳ בנסי׳ רק יחש׳ בנמי׳ שיהי'
 הוא באמת אכל נקינ׳ בחי׳ שהוא סוכרי׳ השפלה שבלעסיכ׳ לייקא לכס

: בה אותה(ישבת׳ זירישת׳ אמר pל ידוש׳ בתי׳
 תאמר שלא וקללו׳ ברט׳ להם נתן לרעת׳ לא אמרי רבק העלרש וז״ש

 רעוס שמקבלי׳ מס מבעי׳ לא העול׳ בזה הנשמו׳ באז מה לענין
 והברכו׳ שלהמאכלי׳ החיו׳ להיינו אףהכרס׳שמקבלץ אלא העול׳ בזה

 אפ׳יה כנ״ל הקב״׳ה של הבל של החיו׳ מעוררין שבזה עליה׳ שמברכין
 לא אמר לכך העוה״ז חיי מכל בעזה״ב רוח קורת סל א׳ פעה יפה הא

 אלא חמיל להיו׳ מחמילי' אינם הברכו׳ ^פי׳ שחאמר להם נתתי ;צרעת׳
 רן,סובה7 איזהו לסזניפך אלא להם נחתי וז״א נתיג׳ נלרך פוסקת
 מלשון שיסלו אלא שכר שיקבלו אמר ולא סכר שיטצו כלי אותן שיבסרו
 חורה עיקר וזהו בפני' פני׳ לקבל שיוכלו שיגביה׳ לסיינו וינשא׳ וינטלם
 ממה בפני׳ פנים להסתכל כזה שכר שיש מניין העול' בזה שלהם ומע״ט
 שקריק ממה המלרש לקלק הנה לפניכ׳ נותן אנט ראה רן ב• שקרינן
 אשר י הכרכ אח וגו׳ אנכי ראה הענין בזה הפסוק חילש מה לקש' כענץ

 מצוה אנכי אשר, חשמרק שמור אם כי מפ׳זו כ׳למעל כבר וגו׳להא חשמעו
 כל למה ייתרן בא ק הסס רק אזחס וירישחם כגויס כל ה׳ והוריש אחב׳

 פוה״ז חיי מכל יוהר טיי בעוה״ב א׳ שעה של רוח חזרות הא לנשמו׳ זה
 זש״לסמעו בפני׳ פני׳ שהואהסחכלו' לפניכ׳ לכךבאהכ׳ראהוגו׳

 משמי למל תאמר שנא גבוהו׳ תלברו אחראל פי׳ חגבוהי אל והאזיט
 גלול חפליג מקיל׳ בואה קול׳ הא ומעיט תור׳ ולקיי׳ לשמוע לכאן בא
 אל לז״א פנים מקבל׳ בואה קולס גס בפני׳ פנים קבלו׳ משים ואי

 לזא זל שאמר ומי בפני׳ פנים שהוא בגבוה מקבלי׳ שאתם גנוהז' חלברו ־
בעול׳ מלבא הטיב׳ את חגיהו אל ל״א • לב גבה כל ה׳ בכלל^זועבת

 חשאי א״כ בפני׳ פנים לקבל ללבושי׳ זמע״ט תור׳ חסגלו לא אס להיינו
 העול׳ בזה בא ל הנשמו׳ צריכת לכן זז צמזריג׳ יזם ולא למעלי זו סונה

ג ומע״טוהק תור׳ לסגל

ה הי שהם ישראל לבני משה סוזיע הברט את ונתתם וגו׳ ט'יביאן ו
 פ^ש״י גריזיס הר על :רב שפע לסיינו ברכ׳0 אם סנותני׳

 הר כנגל לעמול הופכין ישראל א® היינו גרתים הר כלפי פניהם סופכין
מד׳ שנקרא יצה״ר גחזייססזא  עומלין הס נאם זיין כלי שהוא גרזן ל' ג

 ואם ושפע רכ׳3 שערי שפותחין רכ'3ב פזתחץ הם ומגלו עמו להלחם
 עיכל אותת׳ עלוב שנקרא יצה״ע הוא עיבל הר פיb פניה' סופכץ הס

: בקלל׳ ס״( פותמץ ממילא נגלו ת/עומלין והם

א ל  יצס״ר נגל שיעמלו לישראל לעל רעיה הירקמשה בעבר המה דז
 אסל הימי׳ ויזמר יצה׳׳ר על יצ״ט אלם ירגיז לעול׳ נמי״סזל

 וזהו יריל' ימי בעבר אלם סבא אתר בעכרסירק1םקאה סמ3אין
: ס7א סל• שקיעת.שמשו ןא0פ הקמש עמא לרן

היושב.



העזי « ר

שג  מנרני כערב׳־ ימיו5םחראו^קא''יושככ5 ף6 היינו בערכה היו
 הגלגל מול והוא כנמו יש ימיו כל מסא שלא 'סייכ ימי עליו

 בזוהר שפי' מורה אלוני אצל וזק ביסוריו הוא ולכן מלמל חסא שמא
: והבן יני׳מקיפי׳7 שהם

 שיבא וה5למ וממחין ומצפי׳ מסכי׳ סמהיו היינו עשו׳ ל ושכזררתפ
 את־הזבר סמר ואביו ע״ל ושמרתי ״ יהמיצנה ולא לילי

 משנס זז שמור פרש״י ולכן משנה והו חכמה אזחיי׳ סא מחכה ואזתיו׳
• ג • והכן בבינה שהוא לשטיע* זוכה וממילא

 לכל אלם של התאוות שורש רנה זגו׳ גיולן אה אצהין ה׳ ירחיב ■כי
 קלוש ישכו(יציז בעול׳ לבר לבכל הוא להכלל מזה הוא איסורי•

 אלס״ר בסמא העולמל שנפגמו קולם א״כ סל׳ את מחי' ואסס בסול
 וגאסלז* רבה באהב^ שלם ביחול הקלושו' הניצוצו׳ כל היו ר^1הל ובשאר

 מזה הניצוצי'זה נתרחקו א״׳< - בקליפז׳בלצח״ס כשנפלו ואח׳כ גלול
 להסקרבוי מתאוי׳ סהניצזצי׳ מוס וחוץ להתקרב לזה זס יי1-זחמילמהא

 לנו אסר / הקלוכ״ כחוד׳ והנס • :להתקרב היצה״ר של עול׳חאווה יש
 והס’קשקו רבקליכ״3שה&ילפ ׳אאצ׳י אסזריי• ביאת או אסורז׳ מאכלו'

 כח שיחוש 7ע איסור נקרא לכך משס לצאח יוכלו שלא במאסר אסורים‘
 ‘י'דהיינוהמאכלו הניצ׳ץהקלושבגיףסהור' ומחגלגל ההוא הקליפ׳

 והאיסור להיינתהקשל מותרו' הס לקלוש׳־ואז מסשרא המוחרו׳הבאי'
י האיסור הקשר שנפתח היתר נקרא לכך והומר נפתח’ ת ת ו א  ו

 יגין> ן שהניצ זמן כל ואכל :' והבן" כאוכל של והניציץ שלהאלס הניצזן
 תה סאגסנר לבר אוכל האלם ואס לאכול אסיר ועדיין הקשה הקליפ׳
 ומחטיאי׳ גלול התגברו׳ לו יש שעליין הזה המאכל הקציפישל עליו מחגיר
 וא״־כ האיסור שיאכל לאלס שמפתה אלס של יצה״ר תאוות וזהו 'האלס:
 לא שעליק מפי״י לשורשו לעלו* עלי' לו אין עליין הקלוש הניציץ ממילא
 מקלוש׳ יניק׳ ליצה״ר לו יש ומזה הקליפ׳ י“ת וכשאר להתייר זמנו הגיע

האלם של תאוות כל לכך ‘מהקלס לינק יצה״ר מגמות וכל הזה הניצוץ‘
 קלוש לניצוץ שלו קלוש' מניציץ באה שתאמה |אף האיסירין בלברי'

 לינקמקלוש׳וכנ״ל כלי חאווה גי: באס מיצ״הר גס מ״מ הזה !שבאיסור
 להתקרב שרוצה ׳ הקלוש הניציץ מצל התאווה מוחרויגאה במאכלו' אבל

 סהירא׳ והכלל •צה״ר מצל שהוא גסה אסל' חיץ המאכל של הקלוש בניצון ’
 הלאווץ כל וזהו‘ 1ל והו כאן על גבולי׳ בו יש החור׳ שכל גבול נקרא

 את ה׳ ירחיב כי התיר'אמרה ומה לגד׳ בשאר ק במאכלי׳ הן שבתור'
 ״‘נבול הס שזה המצו׳ווהלאווין ביקלוקי גלול' יראה לילי שהבא גבולך

 הקליפו' כח נחלשו כי ‘ א״י כל ממש הגבול להרחבת ישראל יזכו וגס
 אל התאווה וא״כ הנ״ל ממעס ביינו סותר להק׳ סדר סעחיל זכמשחו״ל

 נססך חאוה כי וז״ס יצה׳׳ר מאווח בלי וברורה זכה תאווה יהי'* או האלס
 אוות בכל אמר לכך ממאה נפש שהוא יצה״ר בלתי הקליש' •jrDp דהיינו
p הקלוש׳ מצל באה התאווה שכל דהיינו כשר תאכל נפשן i לאסל מותר 

ז והבן התאווה בכל בשר

בד־זפטורד־״י

ה  במפז בריא הוא אם שלן בעניות עצמו מנחם העני הנה סזערה עני
 כל איוב כנל׳פגני שצו בהון עצמו מנחם מזלה הוא אם והעושר

: למכהו נחמה ליכא1חזלס שג״כ הער אבל מעזצי בחרתי זה
נחמה ליכא א״כ י מוצה שלכ דהיינו בגיף וסוערה בממון עניה וז״ש

 הפ׳כפוסה פו״ך הנה אבניך בפוך מרביץ אנט הנה נחמה לא וזהו
 על אק שהוא אמיצס״ר מרביץ אני בזה צדקה ליחן פשיסה וך' הגזל מן
 צריך יצס״ע את להעלות אכל יצס״ר אס משקיע לבד בזה רק הבאר פי

 סם ועול . שע^רי״כספירי". אורייתא ספורי הס •בספיח׳ ליסלאוחו
תרבה חור' של שסופרי^אומיוס סופרי׳ שנקרא סכמי״ הס סופרי׳ קנאת

ג מכמ׳
לל^ דסלחיךבספיחם ח״פ כי «וי ש  איימי הם - כ״דספיי' הם ו
ץ שהוא באלם .  למקו׳ סבוה שקלךעמקו' למים נמשל שהתור'* ל
לגי' זזסוללך״ל: נמוך  י נקני׳אסורה מ׳יפשבמ״קמעלל עו

״ תור* בעל האדם לסין״ משמשי׳ סם מעלני המ״ת היינו מ״ששמשותיך

 גדרי* שהם לסור* אזני״ לעפו׳ שצריך אמח כנר אקדח לאבני ושעריו
 וא״א אזני׳ לס שאין כקופה החור׳ זה ובלתי גזירות,דרבנן כמו׳ וסייגי׳
 הם ושעריך זזיש 5 ביל לסלסל שא׳׳א אש של כאבני• והוא ביל לסלסל
 : אש סל אבני׳ היינו כאבניאקדח הס וגלרים סייגי׳ בלא תורה שערי
 חפץ אמי הס וסייגי' נלרי׳ הים למל גבולי׳ עושה שאם גבולך וכל אבל

•* וסבן התור׳ משמרת ונקרא טלו אותם ומסלסל בהם חפץ שאלם

שמחו  מימין שבמרכבה שהפרי' . משרי׳ מגיל בס׳ אי• וגו׳ וירננו י
: עמי׳ נקרא משמאל סבמרכג׳ והשרים לאומי' נקרא

 אותם צהפניע צריך העמי׳ פי לאומי׳ לך וישתחוו עמים יעבדוך הכי זז״ש
 להכניע׳ רק tצר אין לאומי׳ אכל שלהם הגבוח׳ יתעוררו שלא בעמדי

 משום כב׳ש ולא כב״ס מסדהלכס על ואיי'בכתביי • בהשחחוואהע״ש
 למעל׳ מהס סגבורו' אור לקבל ימלי* ואינן החסדי' ע״י הנהג׳ דעכפיז

 ויהי׳ העול׳ כטזלכך לעתיד אבלי מאוד להזדכך צריך צי מהססדי׳
t ג כב״סע״ש הלצה עייגבורו'ויהי׳ הנהגה

 מישור עמים חשפוס כי ׳ לאומי׳ וימנו ישמחו הפי פי* הוא p •לפ׳׳ז
̂י■׳'«שפס גהס ואם לצמרות מצד שסם העמי' דהיינו  טכ״ש מישור ̂ג
 תנחם בארן ולאומי״ ועול החסט' מצל בלאומי׳ מישור משפס שיהי״
 שיללו לאומי' ו:שם החסלי׳ מצד יהי׳ בארץ עולם דהיינו-הנהגח סלס

 ל לעתי אבל בארן הנהנה לאומים ע׳*י .הבל ויהיה בחסדים הגבורד
 גבורות הנבג׳עוליע״י ויהיו העול׳pכשיזל דהיינו אלהיי עמים מלוך יהי׳

 בשס כולם נקרא ויהיה כולם עמים יזלוך ואז אלהים הנקרא הקלושת
; עמים

שופטים׳:

סד׳ • שופטים^  בעלה נולעבש*ירי׳ א׳ הנה שעריך בכל לן תסן מו
: שכלן צפי לילי׳ בשיעודן הקנ״ה גלולת זא'משער א׳ כל

 כמ״ש מהרהור שלהם המחשב׳ שישמרו לישראל הזכיר טשרבע״ה והנה
 עומלי׳ טיל להרהר האלם שהתחיל מיד מ ההירהור מן תשמרו במדיש
 ועשי־ דיבור לידי ס״ו יבא שלא וממתינין האדם על ושוסלי' שופטי'

 ס השזפט שעומדי! שלו כמחשב׳ גורס עצמו שאלם דהיינו לך תסן וזהו
 של שעריס שהם וסממשל הדעת הוא להיינו שעריך ככל וזהו ושיסרי׳
 לאלם גזול מוסר והוא עשיותיו כל האלם קשער כלעחן כי האלם

 ה׳ לך נתן אשר תהו ואמו אכיו מסלק חוץ לאלם הקב״ה נותן שהשכל .
 השם ליראת להלריכו מוסר שכס לאדם השכל שיהי' לשכסין צריך א
 עכירו׳ כשכל מהרהר ס״ו והוא הנביאים מכל מבחר הוא השכל בזה כי

 אמר ע״ז למעש' .ממשב׳ מצרף אינו הקלה הלא האלם יאמר ואס
 שכאן מחשבו׳ בענץ האריך ע׳יה בעה״ש החסיל הנה סע• את ושפשו
 אף עביר׳ בהרהור מתחיל הנא הצדיק אס אופני׳ בבי סוא הצדיק לאיש
 בינוני האלם ואם ,גינוני באלם עשי' מ״ו יעש' הנה ׳ בעשיי גומר שאינו
 הם ישראל כל ט לצליק ההירהור כל; משם הנה בידים עביר׳ ס׳ו עיש'
 וז״שמשה ממילא. סשני ראש ינענע א׳ בראש מנענע ואם א* סבל

 יסייע הלא בעגל ישראל מטאו ימם להקלה אסר נימשה נא ממני
 הקב״ה לו אמר סלציס נהפריח 4א גשמים בידדס סעולם בפשלת קצת

 בלא להקב״ה משס ‘צמר לבר שום לעשות נח לו געעתזדקייס אףאחה
^ מקנא חכם ח  ל החח־ שהוא צמו בע הלה רבינו מסה וא״כ .. ף5ב

 עמך שחח כי רל לך הקלה לו ואמר מעש׳ ישרא^דו ובא בהרהור
 ושססו »*ה דס״ח ע״כ לכגלולו' מהם בא אעפלהרהור3התחילו. שהם

 ליביעשו' לסעםס״ו יבא משם להרהר תתחיל אס,אסס4יינ0העם.ל
;ז עונש שיבואו,לידי ת״ו צלנן משפס בהם

 כמשפט מעשיו כל סהאתישקול מיינו לך ססן ושומרים שופטוס עןדג
 באלם שיש פעדך בכל ומשמאל מימין 5ט1שלא סאמצמל קן

 המה שעדן בכל וסה^ ננןביסמזסם גבי עיניס ׳31 אזנים ל שעריה *1
 במשקל הכל ודיבור וריס שמיע׳ אז ססמסלות ענין בכל ישער השערים

כי והפני[ :תכא פה עד גנוצין א׳ צכל (יעש* מותר זאיזק אסור איזס
בעולם



^ ז נ שופטיםג
ם  רחמים דין חסד ר״ח סד״ד (קרא1 ל5 ופזדת אחדזק ו51ס p’5r? מול
 לפעזצ חסד ומצא לסססומספפטי׳ ייחדרא׳ובאי׳ י(צאי׳6עשלפח דהיינו

 ^רמ3 א׳ כל סצריך רק פעולתו ורחמי* פעולמו פועל וגבור׳ פעולחו
 אינם אן משורשו ונמלד מדאי מחר מחפכט אם אנל פחדו' כולה ומס

 שכשורש׳י כמסד fח נמחאי׳ ואינם משורשו לגכורת ונפרד ׳•סדזש
 פ3כש ונפרדי' למעה שמחפשסי׳ ואף א' סשכשורש׳3ם נקלאי צנן

״ שרשסî אפ״: א'

ש  שלאימפשסומפר סכל׳ממפע פיסי* פופטי/ושומדי'דהיינו חי
פי ומסן «לאי א ע' ע מל פסל הם אלמן̂  ס ^ וג פ ס ט ש

̂:כח לשמדך לך מפן אפ״ה‘ א׳0 עששורש׳3סיהי ^ו  אף-פעספשסי* צ
 דהיינו צדק טשפע סם זה לכל עתפרשי' ^הם אף העם את ושפפו מוס

: רממי׳ שמא נמשפע גצלל הוא ס׳ נלא צדק

ר או ס א  נסער הן לתוכו נכנם שאדם ספערי׳ ככל גדול 3כל דהנה י
רי הן תפל׳ מ ל מ  כלחילו לכנס צריך כצלק* כשער אי חו

 פיחת לא דסילו(לחימו בלי ופקידו אורייתא וכל כזוהר ש^כ ורחימי
 תליין ורהימו ודחילו ו״ה כאותיו׳ תליין ודידורין דעזכדין מסוס לעילא

לסלקא ויכול כ״ה הול פם נשלם נדסילואיחיטו עושה ואס י״ס כאוסיל
׳ : לעילא

 שמחרגס כמו דין הוא ושוסרי׳ רחמי׳ סוא משפם ר סופסי׳ הדיזו
השערל כל דהיינו שעריך ככל לך חסן : ופודענין

 ע׳״ל למף מויוחדי׳ השעדי׳ •אפי' שעריך ככל הל ואמר :כנוכרי*
ל  למ״ע דהיינו לימיו יהי״ פונה שאתה פינות כנהיככל • דעהו דרכון מ

 ■אם אפי׳ הירא׳ עליו לסחכונץשימשיך צחיך והאדם דאקרייעין דקדוש׳
 אוהו להענישו כלי לו שמחק אפשר רואהתממיביןלוגפוכפעוה״ו

ל׳ ס  מתחללכך לופזבוס מפלא'היו רפס לו האצנפיטלוי^וויותר נ
מן אלהיך ה* אסר  לסב^ לשכעך הוא לך שמשפיע הפילו׳ b היינו לן ג

^ באם מזסד כאדס:לסיל יפעה שלא רק ואהב״ פיראס דעחן שגן
ת מק7 א תהי״ ‘האהב וגם צו שנתנו הסובל ממט סלאייקמו העונש ניי

 ואהב* בירא׳ קשור להמס האלם שצריך האמת אבל צו שיש הטוס׳ מסמס
: לו הנספעי׳ סובל כלא אף

עו צלק משפט את,העם חלססו אער  אהב׳י׳ סמשפעשהוא מי
: דצדקכלאס׳הואדין f7 'שהוא ^ףאפהוא^צלק

 למדר^ מהלילכא מפפסשלאמאמר מטס צא הפסוק מזהיר וע^ן
 ואשמר המצות כל אקיים וממילא ביראה ה* את לעבוד לי די והלא אהבי

 והסתרתי ע״פ ארז״ל לככר פני׳ מכיר לא אמר לכך :מעכיר׳ ס»5פ
 לקכל האדם צריך ע״כ א״נ מסס אינן פד* כהסמר סאיד b מהם פני‘

 בהכרת|פדס תמיד קססי׳ שמאמר פצים תכיר צא וזהו קגי* עלמכסתרס
: וסנן מסס אינו וא״כ ■•

^t s לעסות עמו ומסכי׳ לאלם כפוחיו נא היצס״ר הגה שוחד הקת 
 אצו כמעשי׳ אוחז עישס ואליכ סיגופי׳ ובשאר צתעצי״ ס״גופי׳

 לאדם יצה״ר שנותן הפוחד וזהל נדאלם ננד גהס להתגאות לכו שילום
 יאמר לפ״ז וא״ג בפניו׳ לכרי* שאר או סיטפי׳ לעמת אותו שמניח
 לא כפניות רכל עושה הוא אס מצות אמולעפו׳ לפחזמ מהצי 'כיל׳׳ט

 שנקרא סיצ״ט שמא עיניחכמי׳ יעשהמ^הולאיהגאהלסא״כמפור
 ומקלקל כתרגומו צדיקי׳ דכיי ויסלף הכםזלאיהי״לזלעירולסעל*

<5בדנרי לו יבא לא יצ״ן דהמו  ז ככ״ל ד
 פאחזיל ע״א ו״לfלהרמש הגמול כשער אי׳ הנה תרדוף לדק -
יכו״ לחיי׳ לאלתי י״31דיקי׳^ר«5 סל נר״ה צפחשי׳ שקד׳ סלפה *
 מהם לגכוס כרשעי׳ נר״ס דוניםאושס מיעופפוודת להם שיש שה^דיקי׳

 כשדטריי אש״ה צדאף׳ שהם אף א״ר געוה״ב סמים נעוה^וצדישיסלם
 וורשככ׳צדקצדק עוסיונקרארשעי״א״ש3לשלםעמסם דידיכל״ס

מ״ו שחהי״לדיקגעוס״זוצדקכעוסיב ערטףדהיימ מ ף' מנ מען  ל
< הןאל)מה(ןייסנען׳״סב (ולשמאמהאין

עגסף
 הקכ״ה אמר אהב משפט ועודמלך זש״ה .שופרי׳ שופע - בבודרש

 עוררן שיהיו שופעי להס ועסה הדרך את להם פנה למש?
 הפרנסייכמנסיגן אלו ושוטרי׳ הליינין אלו שופטי' בהלחומא הנה • להם
 אס כדין לחכיח אדם שמזחייכ כיון שופט אין פוטר אין אם העדה את.
 שוטר אצטלא Dוb צו לעשו׳ סדק כיד ספק אין ממנו שיוצא כופר אין
 צדק* עושה דוד ויהי שנא׳ b)0 לו לעשות יכול דוד הי׳ לא יואב של

ניד מסדןאוסו שומעלדוד שאינו כל הצבא על צרוי* כן ומאב ומששש
. ג יואכע״כ

ה חנ ח וגס יי חשים ל ולא חמן שכתוב זה מה ק׳ ו ת ני  כשאמר ק'
 משה וכשכסר אלפי׳ שרי עליהם ושמח אמר למשה דיני׳ מינוי

ד' ק כ׳ די :יחרוי כל׳ וקם ל ולא ראשי׳ אותם וי
 את אוהב והי* כרכה מי׳ לו שהי׳ למלך משל כילקוט דהוכא ונראה

ס לו והי׳ מנול׳ יומר הקק אוזכ ־ ’א סיי  יומר אוחו והי׳
 כך אוהב שהי* קטן לכנו אוהב סליי הפרדס אח ונתן לו שהי׳ מה מכל

 ישראל נער כי שנאמר יכראל את אוהב אני ה^-מו׳ מכל הקכ״ה אמר
 המשפט את נתן מדפט איהי אני כי וכי כני לן קראתי ממצרי׳ ■גהכהו

 רפ^־דס כמשל גדולר;ישראל ה.אמחנה המשפט א״כ ־ישראלע״כז
 וגר תכול נכל יהי׳ שלא כלי למשה פצה לרך שאמר ניתרו לכן ׳כנ׳׳צ
כ שיהי׳ אע׳פ ותימ׳־וחמני■ ושמתי שפיר אמר ׳א״<  על סמתרג' כמו כע׳
ב׳ שהוא הנין לא פית^ו ומניאו תדגוס 6מסי ברי עליו שימו גדולה ע

 ^לולה מפנה לית; מכוין הי׳ רע״ה משה אכל ושמח אמר לכך ישראל
 טת;ה ׳3 משה ויתן אמר pל הנ״ל המדרש כמ״ש לעשותשופטי׳ 'יפראל

 • ארן יעמיד כמשפט מלך כ׳ שק משפם שאוה: למלן ועוז כמל א״כ
 • שעריך ככל דסגי ממסי לך ועול החן כ* למה למדרס קשה שהי׳ זה

 הוא אהב משפט אשר היא מלך של ולכול תלקפו מלך ועוז ה זש׳׳ אמר לכך
 א״פ * לעראל אלת דתן אהי מ:פס א שה כזה ישראל אח שחיזק חנ״ה
 אמרלהממנים וגסמ-הרע״ה התן כ׳ לכך לישראל נדוצה מחני־ היא
 יש אס סוענינס ת:יו שאתם ריתנה הוא לכס לגס לך חתן הפופטי׳ את

: האלשיך כמ״ש יינץ7ה פני‘ משלט לכה
ה הלרך אח להם סנה המדרש וז״ש  אתהם׳ והזהרתה כ׳ כיתרו מ

 ילכו אשר ד •7־ את ־ להס ו־ולפת המפססיס ואת החוקי׳ אח
 זו הדרך סנר שפיר א״כ יהושיע דר׳ חויה תלמוד וה ט כילק וצור •כה

א׳׳כזמפ״ כמ״ש משפטי׳ אזתהע״י שמשיגי תורה מצצוול  הפסוק יסרזו
ז משסנואהב ע״י שז שנקרא התוד א1ה מלן ועח

לן  הפוסקי׳ דיני׳ רש״י וז״ש וחילותיו ה־צ״ט הוא שיפ/י׳ אמי ע
 הס ושלפד׳ האדם מן פוסקין הדינין להיית צין פר הלין

ק וחיילותיו היצהיר  היצ״ט שיתגכר הנשמה שהיא ס7הא שיראה לך ח
 אדס ירגיז לעולם גמ׳3 וכמ׳׳ש והשקד הנסמד פליצה״רשרזאטכע

 שעריך בכל :סיצה״ר :מלימה יעשה יצ״ט פרש״י יצה״ר על יצה״ט
 נכרכות יצה״רכמ״ש על היצ״ט ־ייהרגי! יכול כמה האדס שישער דהיינו י

 ג רריתה מס לו יזכיר לאו ואי מומי אזיל אי
 נזתןןלד אלהיך ה׳ אפר סוף כל אבל סימורין רכל שעריך ככל וז*׳ש

ס לשבטיך כרשותך לך היצה״ר ה׳ פיק  של יסורין מוסר שלט י
ה ויצה״ר יצ״ס יחד ושפטו אז המיתה  האדם של איבריו כל ס י ס הב י

 נכנע יסי׳ שיצה״ר צדק משפט ישראל b נכללאת העם את או כסרטוס
: לפניך לככו(אמן את ומצאת כט״שבאבדים ויקוים ציצ״ע י
 והעלמת מפלי״־בדרך שורו אן אחיך חמור אא סרא? לא הפסוק וז״ש ־
 פצ3 הוא ממור ורמז סור או כחמור בעכירות נחגשס דהיינרשחכירן ־

רננן ורנ ׳ ׳מופלא ׳חכם תמו״ר כתיקות׳ כמ׳ש מורה ' .  שאינו מי שורו או ׳
 אקכם לו שאץ ש'אמר יצה^רויתעלמת׳מהם כיל טשלי' *חורה5"כע
 שכזה ׳יוס'מיתה• *ק״ש ׳מורם ר״ימ תקי״ס אמר לזה כמה אוחו 6סק

ע יתגבר איאדצ בחורה יטס־ק ואסלאו מוסב אזיל אי כדאמז״ל <
 ובזה כמימה מס יזכודלן ס׳ מוטב אזיל ואי ק״פ יקרא וצך מוטב

t יצה״ר נגצ ההגבר
ז ענין ל



ד שופטיםע
ה >מר5 ענין מ כמ״פ־; 73נל תפןל3 לי היי שלל6ר ולס6ג7 ^יי ל

 את זהתיולו ראשח ימ3 רכן1ס מגל שלוא ראשיל נתוכמה
 ׳ צריך אתילנ׳ גאולה אבצ יגו׳ יפקב כריתי את וזכרתי כ ואמ״כ ונס1י

 על לשנה ומי האלה הלבריס ימאועציךכל כי ׳ והי יתזרסכמ״ס חשוכה
 רכל מפי השומע ואסז״צ פרה הוא כקולו ושמעת ת^וכה הוא אלהין ל

 כמו הואיסוב שומע רק לומל שאינו אף ושמעת ואמר שכינה מ^ השופע
 שלא' שלימיל השעם חכמה הקנס זל • לשמה הלימול סיהי' עיקר שלומל

 מא ללששה משוס גנזלעו:״כ ולשמה צעוה״ז לשמההיאזוהסרק
 נכו; ,וליס לשמה שלא שלונמין על ר״מ3 כע״ש ממלתא שטנתא צסלקא
 וצילה יומא :צ3 וצווחין מג^ותא סכינחה אורייתא.לסלקא3 לעתלל

 גינייהו3ו אלאלגרמייהו קושיוןולאישתללין יכמה לגע״פ כאורייתא
 מאי כמ״ש לין עלמא לקיום רק ע״כ השלה ץ כצ יכל'חכלו אתמר

 זת כלקיאות ־ ה3״סלל6 לא ואשיי עלמא חריכ מאורייתא ל לנס
 והואזזקייה לשמה שלא מרה לומל אס לכך ע^כ עלמא האי3 שב לאגי*
 לו שנוח לקנתר ילמול שלא נלנל בעוס״! סכר אלא לו אין לכך עוס״ז

 העליונים עולמות מתקן ׳כ‘א לשמה כשצומל אכל פניו על ®ליחו שנהפכה
 לגאולס לשמה צייךללמול אחרונה שלגאולה שכס וזהו פוה״ב ק רזא

 תויסלשמס כלתי להיות ימל לא וזה עוס״ג העסנ ענין לוא אחרונה
 לכך ישראל ארן לקים כחי׳עוה״ז הי׳ ראשונה גאולה משת״כ

ג כתכזכהלכל הי׳לי
 חייב ממלאכחרכו חכיריועיסלו עכל כגמראהת־יןף ואי״

 מכעל־ס הגלות צדת ומחמת לשמה ילמלו כשישראל א״כ ׳
 וכימלו העכל שחיקף • ס1אל של הוימבץכנגלשר א״פ

 ועו^ל שלמעלה עולמות מייחל סלומללשטה לייקא רגו ממלאכת
• מגלות ל״וציאס לרכוומחייס רק

 שינאיך ועל אויייך על ה^לה כאלית כל את אלניך ה׳ ונחן ש וז
 והסעס שלמשה סה:ונאירל ושונאיך מעלה של אויבים כס אויכך

 עמו להסיב ריצה שאינו נ״ק לשונא ״ אויב נ״ק למעלה אלום כל ששר
 והוא מסמי כפ׳ כמ״ש רעחו שמכקש נ״ק אויכ אלל • רעתו מכי,ש ולא
 להטיב הציס אינם שלמטה א״כהאומוע י רעהו מכקש ולא לו אויכ לא

 השק הוא אלום של השר אכל • רעחס מכקשים אינם וגס ישראנ עם
 V אויב נ״ק להמיפלכו ומכקש לצליק רשע צופה כ' עליו ר יצה* הוא
 על הקכ״ה פוקל יכתחלה שונאיך על והלר אויכיך על מעיקרא ל וצנן

האדמה מלכי על ואח״ר ס מר כא5.
ש ס ליינין ס חרג ושיסייה שוכסיס וז״  ההורה יפיפניןרסקיו

 לשמה שלא שהוא אף להנאתך ללמול שמוחר להיינו לך מסן
ס׳ .לשמה שלא אלם ילמול לע^ס כגמרא כמ״ש  שאח״כ ניק ו

 הכל היניל״נאחךכע׳ה״זרקזה לשמהוז״שחחןלך יכאלמלרינח
 תחת ישראל מארן הנעדיס כל שהיו שעריך ככל וזהו ראשונה כגאולה
 ,לשניP שניחן לשכחך אשרה'אלהיךנ.תן אכל ישראל ממשלת
 מזעיר ומעט וכנימק יהולא רק שני כניח עלו שלא כלאי' שכטיס
 יז״ש לשמה תירה צריך אחרונה לגא^ה שיזכו כחיכנו א׳׳כ ישראל משאר

 שיהי׳ צריו משפט סרק׳ בחייה היא סטfcמ העם ספטואת
:והכן כנ״א עוה״ג חי'3ל יהי׳הגאולה ואז ציק משפט יזהו לשמה

 סנהאי/ככחני • יאמרסופטיסישוסר^סתחןלךככלכעייך או
 נכס ^מאסטראסליא שמשון מוהר״ר המקוכל הגאון

 קלריה וכאלו חכל׳ית כמנין כגיהנס יש חלרים f חת הפליאה ס׳
 א3 יכאשר רשעיה גשמית ולעלות לתחן גמור צליק אפי׳ לילך צדך

 וחלד' ללינא חיקפא אינם סס כי שמירה צייך איני חלריס לחק״ף סצליק
 אלושמיר׳שלא חיריס ר״ע3זצריך חקיפיס לינים והס ר*ע הס הנשארים

 אח״ה הנק׳ השס מצחו על 3וכוס יהופיע שנ״ק אן המל הולד אז • מזק
 ך‘א כי נס לע״ה לול כז״ש הנ״ל חגאון כ׳ ר״ע פגע ואין שט״ן ׳(אזאי״ן

 עמלי אפ״ה כי ר״ע אכל ‘ אירא ,לא שס תקף גי׳ צלמו״ה צלמו״ת גיא3 *
 וזהו גסמלסכנ״לע״כ אירא לא אז עמלי הוא אס את״ה של השם

כמו לתקיפין לינין הס ומפליס תקיק שאמן הם;לינץ קןעפיןס מלמו

יוסף
 כחי״ נ׳ הס תת״ן גי׳ שהם נסחלרי^ לך תת״ן זפזרענין ליילץ שמתרגם

 ך אלה ה׳ אשר כס. סק״ף גי׳ שער״י שער׳״ך ככל סכ׳ ואמר הנ׳ל ליניס
ק חרמס . חין ס נחן ולא נוחןלשץ נועיילך  כחק״ף ^
 וז״א מגיהנס הרשעים לעלות שעירה כצא מעצמו הצדק הולך מזרים

 להעלוד יהליכחזכלי ג;ה:ס יסורי עליו לקבל צריך שכצליק ך צשגט
 מישר פכט לשון לשיסיד או ״ משיטו הצליק משורש ס של רשעים נשמות
 אותיות העם של ■0 עה א״ת העס את ושסט^ ״ גיהנס יס!רי והיינו

ךבחז שמירה א^^השנדך  ר״ת ע״סשצהעס * חלריס ר״ע לי'
 גי׳ חקיעה זזהוסרמז • שס שמורה הצליק שצריך מאתייסחלריס פין

̂ה׳ ייכקיס חלריס:הס חק״ף שהוא חקפ׳ה  ממותקים שהם רק גסוך(מ פ״
םל פשוט קול ממותק שהוא סקיעה כמו קצת  ר״ע רמז תרועה ג רמו(ן

 שהוא ש פרועי מן שנמקקים־ע^ז תקיפים לינים שהם חרוע״ה מן
 להמתיקו קולות ►מורמיפץמן ־ לר^ע נמק וזהו כנ״ל אתה גי׳

והכןה־ט:

 קשה הי׳ ע״כ צלק לשפוט. אפי׳ פומל חקח לא פירש״י וגו׳ השוחל כי
 צא כ׳ שככר נצלק ט-שלא לשפ אסור נמי סוחל לרש״ילכלא

 ולכאורה שיחל לקכל אסיר צלק לשפוט אפיי להורות אתי ע*כ אצא חסה
 לכרס ברשעים לא הא ״ צלק לשפוט שזחל הכע׳ל נותן מאי לענין
 ונוכל • שוחל יחן לנע״ל למס המה לא ככר צוחה שהשורה וכיון תורה

י^ח כח״ע לומרלאי׳  זנאיאוחייכוא׳אומראיגי כ׳אזעריס כסי'
 שרוצה ככע׳יל לי' משכחת וא״כ עיי״ש עא' מל לייניס ייסיפו יזלע

ק ננלחכירו הלין לענות  שיהי׳ כלי לעומקו להדץשלא]ירל שוחל י
 שאינו מה מל טעה ךליק צר הדין ואץ יולע איני ויאמר- כעיניו ספק

מי צא ועמי עיי״ש סס יולעכמ״שכח״מ ק הי'  מזהיר לכך הדן ״י
 כיגיעות עומקה צירל צדך אלא״ שיחל לקבל אסור ככה״ג אפי' לחורה
הסעסר • לכאעלהאמת גלולות אמרסכ׳  יעוור כזה השוחל ו

 יולע איני אומר ועכשיו אותוצחכס מחזיקים שכולס חכמים עיני
 של לאמיתו סייכ או זכאי שאימריס :הלייניס שני הס צלןקיס לכרי ויסלף

• לנריהם מסלף תורה.ומא

k S וכי כזה רש״י כעי מ- ולכאורה כמשמעו פירש״י משפט חסה 
; אמך מכללפרשפי׳  -הוכית סנכיא מראסקמציט.שישעי' י

 ׳ ופ י אצי:ם . ;.לאיכא אלמנה. •;ורזנ ישפטו לא יהוס ואפר לישראל
 יסוה מ:פת. לשפיט רציהלייניס עלא:י: האלמנה כשראתה המפרכים

לפגי:ס לכא c ריצ אינה אלמנה ממילא ניס ה;י לפגי יחוס שכא אף1
 היי א"כ אותו נשפיס רצו,הלייניס ולא לפנייה שכא מיתוס ק״ו שנשאה

 כמשפט ישי׳ ילא ממשפט עצפו הדין ימה שלא משפ׳ חסה לא לפרש ימל
 י פירש ולק צאו גס ליק כא עשה ?יש* .סליינין־א̂ן מינוי. ל ע צ״ת לימן או

i האמת׳ ממשפט יעה שלא• כמשמעו

ט קו ^ ק חחן^ך ושוטרים הגיאשופטים' ב תזי אל שלג ר  א״
 ועל האמת ועל לין על פומל העולם לכריס ל על נלין

 ואח״כ כשעריכה שפשו ישלם ומשפט אמת שנאמר השלוס
 כיצל הפרנסי' ושיעריס הלייני' אלז שופסיס ושופרו' שוססיס הניא
 כיל סיפוק . 1א' ממגי שיוציא שוטר אין אס כלל ס7א יכ שנרח כיון

 אש לעשות לול יכול הי׳ לא 3של.מא סוטר כלום.אלמלא לו לעשית הליין
 כל הצכא על צרו׳ ק ויואב :וצלקה משפט עושק לול ייהי וכה׳׳א הלין

 המאמר לכאורה הנה ע"כ יואב ליל אותו ול,מוהרק7 ללכד שומע שאינו
 יום ר׳ אלסורמישל ר׳ כסנהלרין לאי׳‘ הגמרא לכרי חר ס הזה

 הכוצע את וכלהמכרך הןטא הוא המצע אסורלכצועזכל אימר ,הגלילי
 סהר את הלין יקוב אלא סי ניאן כורך וכיצע נאמר וע״ו מכאן ס״ז

 אכל סהר אח הלין יקוב אמר משם וכן 'שכא׳כיהמכפסלאלריסהוא
 חורש שנא" לחכייו אלס כין שלזס ומשים שלנס ורולף שלוס אוסג אהרן ■

 ומשפט אמת ׳ כנא לכצוע מצוס אומר קרמה כן ר״י * כפיהו היחה אמת
איזה אלא שלום אין ע5מש pp כמק;ס והוא כשעריכס שפטו שלןס

משפט
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ל מ׳יפע ד יו:  גאמר מס קשה ממל א״כ ע״כ ביצע זה אמר ס:
 מ:פע לעשוח שיזהח לברים אכללות כמנחו אי ^דיןp חסי אל ר״ג
i וגל זטשפט אטח מכביא-ס פסוק לסביא לי למה
 וגז׳ ושוטרי׳ שופטים זו שפרשה לחורה מן פסוקים כמה מב־א לא ולמה

 ולא 17 לייקא שיעשה לליוקלהיינו כ!ו:סו אי4ו • ׳ וג •״•!יאחרעס
 לין לווקא שיעשה וגו׳ ומשפט אעס ק מפס מביא היני א״כ פשרה

 כמו ל״קא פשרה שיעשה זה מפסיק מוכח אלרכא הא פשרה זלא
 נלין גץ תהי׳ אל שאמר מה לבאמח וליל כ;״ל כסנהזרין באי'

 ג׳ על המשנה רע מביא ואינו נלין מלגלג תהי אל איתא ובמזרש
 הפסוק מביא ואינו השלום ועל אמח ועל ק7ה על עומל רעולה לנרי'
 אליבא הובר המלרש לרשביג אליבא הוא חנאי א״כ ׳ זג ומשפט אמח

 רק ־ולבצוע הלין אח מלגלג תהי אל אמר לכך צ־ע3ל אסו׳ אומר לרשב״ג
 ועל אמח ועל הלין על ר שאוט מחני׳ מביא לרך לק שהוא משפט יעשה

 חרי וסצום שלין מוכח לשלים לין בין אמח כמלח מפסוק א״כ ישלוס
 אלם שנין ^ובריס לשאר רק הוא משפט נין לי־ ללוי וסליה נינלו מילי

 והמאמר משה גילי מזה וכ״כ לבצוע שאסיר מיכח לחגירוא״כ
 לא הלין להיינו וסוף עץ לשק פי׳ גלין מץ חהי' אל ט יייק כמביא

 גער לא עליין אס לבצוע מוחר אצא כלום אחריו סאין דכר סוף יהי׳
 לבצוע שמוח' והש״ךטביאןהרשל״ס מוח׳לבצוע חייב אחה זכאי הלקאחר

 שיחרצו לבס על הלייני' ליניןשילנרו הבעלי מלעח לין גמר אחר אפילו
 הפסוק מביא לרך • מלבלהס כי הביצע על

 במלרש הביא לא קפיר לפ״ז • לפטובשעריכס ישלים ומלפט אטח
 שלום אין משפט אס בסנסלרין קרחה רי׳בן כמ״ש לבצוע שמיהר מוכת

ל ביציע זהי אלא
 סוכר רש7שמ מפני ומשפט אמס לפסיק במלרש הביא לא לפיר ו^פ״ז

 ג ׳ אקרינא ללרשא זה פסיק ןע״כ לבצוע ר אס
א ת ש  אלוהלוינים שופטים הילקיט שהביא במס ’ לבאר נביא ה

 ע״כ לבציע סאסיר אמרינן היי לאי הפריסיס אלו סריס וס
 ףו׳7 שסכסנהלרין לאי׳ כי׳ הלייני׳ אצו שוססיס לאהי׳ינולללריש

ל  משפט^לקה עיסה לול ויהי ליל גכי מלכחיב יליף לבצוע מוחר מ׳
 לבצוע אסיר ולמ״ל *• לבצוע מצוס אלא צלקה אין מלפג אס עמו לכל
 בגמרא זפייך מכיסו ששילם לוה קה7וצ ממנו לו לזהישכוחזר משפט לרש
כ מקשה ובמלרש לי' ולגעיא עניים לכל עטו לכל  רמאים לישראל עשה א'

 אלא וסי׳, אק־כ ויסלוקו מכיסו לול פיסלס ללי בחנם זה אח זה ניחבעי
 והוקשה מסי׳ גזילם שהוציא לזה וצלקה לימטנו שה-יחזר לזה מכפס

 י7י ותי* הגזיצא מוציא בומאי כשישלם סשיטא רבוחא מאי המפרשים
 הוציא סנסבע שישלם שפסק אח'כ בעצמו 7שלו שרבוחא מפה

 יבא והשתא הוציא בעצמו רק טרי׳ לש מסר לא1 ויגזילה החוב בעצמו
 העם אח ושפטו כחב מה א״כ לבצוע שאסור אמרינן לוי לאס נכין על

 כמ״פ לבצוע אסור סא לבצוע ואי קה7צ אין משפט אס סא צלק משפט
 מכיסו שישלם לומל צריך ע"כ כהר אח הלין 3ויקו הים לאל הטפפס כי

 המלרש קושיות גם צי׳ מביעי׳ העגל אס העס אח ושפטו מלו קשה א׳׳כ
 נזילס שייצא סהצלקה להרן צריך א"כ מ״ל בישראל רטאיה יעשה א״כ

 הוא ממילא הא היא רכוחא מאי המפרשים קושיות קשה א״כ הנחבע 7מי
 הנזילה שהוציא וצ׳ל הנתבע יל מחמת הנזילה הוציא ביילאי כשמסלס
 ושוטרי לייניס היינו שופטים כתב היני א"כ סיטרי' ע״י ולא בעצמן

 כתיב הא המשפט סוס ל*י לילס מזסרל הלייניס ׳ אשי מדרסים כייר'
 ילא הגזילה יוציא בעצמם שהלייניס ״ להיינו ין7צ מ:פט ושפסולעס

 ־ ללבי סוף הלין יהי' שלא בלק קץ סהי׳ אל בהחלה רגיא לכך שזסיי׳
 להורות אחי צלק משפט העם קראלושפטו א״כ ללציש שירל אלא

אצו ושוטרים הליינים שופטי'אצו לומר יכול שפיר א״כ לבצוע למצוה
: טפמסים

 ונכנע נמחק פצא זמן כל היצה׳׳ר כנה • לרעהו שונא איש יהי׳ וכי
 ג לצליק רשע צופה ורמ״ס לאלם מוחלט שונא הלא אזי ליצ׳׳ס

 היצ״טבזמן שבא איש משנעשה מושלהיצה״רלבלרק שנים י״ג ועל
והיצ״הר לזה זה ששונאים יצרים שר כתוכו ושורה ״ שניה י״ג שנעשה

ייוסף
 אורב לכך זקן מלך והוא למשול טוב יצר .ז כרואי שונא שנקרא הוא

אל. אח להכשיל cופ5ז  רעהו הוא כאילו עצמו שעושה לו וארב וז״ש י
 הרע שהיצר ומח נפש והכהו עליו וקס ועי׳ז לטובתו וחצה שלאלה

 כסאחז״ל הוא והחקנה מאול עליו ומהגבר בסקסיאו הממה אח הורג
 וילבש אוחו מכירין שאין למקום ילך עציו מהגבר שיצרו אלם רואה אס

 הערים אמת אל ונס ז״ש 1 גמורה חסובס ויעשה‘ לבבו יכנע ועייז כחיריס
̂ך  הכירוהו לא והם ע״לשאס״ל כס אוחו מכירין שאין עיר איזה אל שי

 אחוה בו ינהגו שלא מקוס אל ילך כאן וגס אחוה בי ג לנה בילה כ:נפל
 קשה יושר אלקשההאל כמפמ״ל סאל לב!ז״ש קשי אלס בני כהה סלזמח

 עבירה לעשוח אותו שפיתה יצה׳׳ר אח ויהניע נכנע לגו יהי׳ וממילא
 סחס עירו זקני ולקחו נכנע נכבד עכשיו הל ואמר שטוח ריח בו ונכנס

 היצה״ר אח אותו ולקחו שלו נשכלוח עצמו סיחגבר חכמה שקנה הוא זקן
 כנפש הוא הלם אח אל ג שהוא היצ״ט הוא הלם גואל ביל אוחו ונחנו
 לפני בבכי גלטעות הוא הכנעה דעיקר ה״כ ואמר יצה״ר אח שיכניע ומח

: מלהוריללמעוח עינך תחוס לא הקג״הוז׳׳ש

ןן  וולאיע^חיך שאני כמו פירש״י כמוני מאחיך מקרבך ה׳ יקום נני
 לרש״ילהא לקשה הש׳׳ח ופי׳ ״ להיות שעחיל יהי'הנביא ק

 וצ׳נלע״כמסה עכ׳׳ל מאחיך כמוני פי׳ לכך כמשה נביא קם ולא ג׳
 פירש׳׳י pל גללוח ח״ו ירא? שלא כמוני לביא אמר לא ענווחנזתו צ7 צג

 רק ״ כמוני מלך צימח גבי אמר לא למה לקנה לחרץ יש ולס״ז ככ״ל
 וכמוני מכוין הוא לגלולחו יאמרו שלא כמוני לומר משה רצה לא להחס

 ויאמר וגו׳ שאצח אשר ככל משה אמר הא נביא גבי אבל ^כוחו על קאי
 שאמר לסגנון משה להם אמר א״כ ימי ליס אקום נביא ימ׳ אלי ה׳

 מלך גבי משא״כ כן אמר גלילהו של אוחו יחשלו לא מוזאי א״ל הקלה
ג כמוני להס אמר לא לכך כן צו אמר שהקב״ה אמר שלא

 מעבירות הירא אומר הגלילי ר״י ״ לבב ודך הירא האיש כוי
 צליק שאני ע׳'מ המקלש לאסרו להא לכיון נ״ל • שבילו

מ יהרהר עבירות אשאר א"כ חשובה הרהר שמא טקילשח רשע ונמצא  מ
 הואיגניכה שבילו מעבירה אבל צליק והוא בחשובה

 שירצס 7 לי מכפר לחשובה אין וגזילה
 אמר ולכן לילו ויחזיר תבירו

שבילו מ־'בירות הירא
: לייקא

ק ^י ע פ׳ פ ט פ ו ש

תצ» כי 2
א כי תצ  צלחית מימזח׳ יחורה ה:ה ■ אויבך על למלחמה ר

 דיאתייצ-״י כשרז״ל נגליצה״ר שלח־רם מלסמה
tr עיקר שהוא רחייה שהוא חבלין בראקי /H 

 כמ״ש ב״ב לגאולה יקרב זה שיזכוח לשמה חורה והוא נגליצה^ר
 יציאת על מרמז הוא אלא ח^ך כי ולא חצא כי ורא :שופטיה פ׳3 לעיל

: לשמה חורה של מלחמה צריך ולזה מרגלות ישראל
 ייילוקי ל׳ שיש משלי על ר״פ ס' בכס חכמה קנה בם׳ כ׳ ודלבה

א׳ ללשגחהחורה לכרת  יגעתי יגיעיבחזרהכמ״ז •
^י׳ שממיס למי אלא ירח מחקי החורה אין וז״ש ומצאתי ^ צ  ויש ע

מ שממכט בסיגופי׳ עצמי כממיח יש רבות בחי' בזה אכי  ושתים ג
 ̂ז*.ןאינו רגליו צצמולימכחת ממונו ויששרפזר צצמול• ימרבה ושינה

 סנעשה ויש ̂ כמידה ונחשב עני ונעשה ביתו עלפרנסש משגיח
למים שפיכת לו שלוויש הספיקות שאלות על ברבים מבויש בתורה

וזסוא



תצאגנזי
^ תהו החודר 5ע מו5ע מבפרכמממז נ״כ מ:ז ד פ פ מ מזז  ר

ע אס כספיר מנסיר פהשי' יסרא־ל ״ מ 3 ה: נסי '3 הס מ  *C רע
שיאצבורבא  שממר תהו •סירר הראל למלרעמז פניי

 עצמם בחי׳שממתמז האצוג" יעריסכמר נפ:ימות נצפסהמונז
• כמהו אחדמי ומהי וזיע זל6מ יסני מפס אבל נסמצר

ס1ה וד הנחי יי השורה ר:גלז3 למי*א' הוא יניפה והנוז״
 ס״מ ג ובסי׳ • לי יראת חכמה ראשיוז ה׳כמ״ס יראנו

 אחר ע״• חלקו צהשגלמו כשמרברדסוניןצאמכצ5לנ3ק5וןרתז|
לכךצריךגלמליס-הדבה־ סיני מהר שקבל צמו פ״ינ רק
ba כא להשמיע סשסנעק עקי וסו' רמן מהו י תודחו יגלה א׳ 

^ לכל אמר שמשר לאחריסי חלקו
^״וח א״ב פר אילנו אשד ואח שסוןןכא׳ p כךאמד p 

ר^ b זזייש בסוני כא׳ שקכלר האלה רמשפפדס אס ת״א תורתו  שי
 ^שנןנג חצקן זייקא מכססל מחקייעח חכמתו לחכמתו קילמס חפמו

ס לנלות יוכה נסיכי פד *b 7 ע חי׳ ’ז סכמושקיבל7נ
 ש7̂ בחודה סזאעוסק שעי״ו ת״ח אסא״מחזיק י״ל ורכה■

 איע והוא לסלקן ורה י קיכל שהמחזיק מה א״פ חילישין
א שקיבל ח״חא״כמורסו צהחדק שצריך מו״מ בשביל לחזש יכול  מ

 7̂שנף זה בר7ש עזרי* אחי׳ כמעון וז״ש אוחו סמחדק עי ע״י נחנלר
 התג לכךמזט והמזי׳אוחו עזרי׳ש:חבל'פ״יטמעחראיצ .‘ש

 הכסף הוא הכסףשרעסזק החמ׳יצל נצל שע^: פמעןעזרייוז״ש של שמו
 לג'וק להחלגל צרק אינו יאכ׳־ החכמה שהוא הס״׳ח עס א׳ כצל תשב

 הכח^ב מקשר רק מחזיקן סת״משהוא ע״יי שכברכד״גלה מורתו
ת שסחו^כ״ סנ״קזעת מבלת״ח עחמההואהיוחר7ףחרון  ת

 נעצמו צריח החשיבוח הוא מה א״כ הימנו סובה נבילה עח7כו שאין
ה אפר ע ח: ה החידוש מחדש שהוא בעלי׳ חחי' י  נחת לו יש ?
 ?וא החידה של הנאס אפ״ה סהואשצספחזיק אף גליל וחיות מש
 עססנשמה אשרמלמלץ (הבחייה׳׳דסוא 4 דעת הנ״ק הס״ח של

bc7:p נזחרם חכסאוספסושס ג״כניזריסאו ושם שקיבל סולמו 
הנדרה  חלק לל.יח בעצמו ויזכה חורה דרך לעצמו יבחר או לו
חר סורחוואם  הודחו חלק עצה ולא ו3ל סם ‘נס־ אזי הרע דרך ינ

 שבזה בס ^ אלאונסמח' חקריונסמאח׳ אל וגגזמאתה שאריאל וזהו
̂רש וזהו לבו נסעתס אסירות במאכלות. עצמו פעשמא יש  אחס אס «שפ

 מלמעלה אתכס אנימסעא אף מלמטה עצמיכס ססמאין
ת שייך!יעמא ך הא לכאורה י* תעלה זגיפיכסשל ^ינ שינינ  נעו

 כהורה חלקו ג להש יוכל לא נעיה^ז פצחו מטמא אם לוא w רק מעלה
̂כ יראה חסר שלוא מסוס  חלקו שירל רפחוח ר הש־! ניטמסס מימ!א א׳

 במאכלן' סכשת אבל ידו על שיחגצה למסה לירד צריך והיי שקיבל קנמורה
 שלמעלה השערשלהיבס ומימלאניסססס לקבל כלי אסוחמאק

 זוכה וגס לשמה לחורה ץנה אלו כחי ד׳ דע״י מזה היוצא עליו להשמת
 מאולהועודחכהעלא יתקרב מסיניוע״י שקיבל חורחו חלק להשיג

 במדרש כמושא' ההורה בעסק אוחו פשסאלו לעוה״ב יכלס ולא ינוש
 שואלין שגחחילה ;הדין מם קשה כמס ודאה א3 ישמעאל א״ר טוב סחר
 מה אמור שהודית הואל הקכ״ס לו ואמר הן ואומר ההורס בעסק אומו
מ3 תפיס יהא האדם שקרא מה כל אמח מכאן שגית ומה קמת  י

 יע ואס הלק למס ימהbו גושה תשיגהו שלא בידו ספזס יהא ששנה ומס
 מחגללץ גי:נ׳ פתחי ונוצר ממנו פניו הופך סקייס משכה ולא מקיא כילו

 לא למה לו אומר משנה בידו יש ואס לגיהנ' אוחו ומפליכק פרג כזאיני
 למ?ס לא למה לו אומר חו*כ כידו יש ואם הלסת שהם כהני׳ תורת ונית

 כל על ומכפר מוחל אני ודורש שהחליזשב שבשעה ידעת ולא הגדות
 מוחל אני גז־״ד נחחם אפיי איס^ל פעונין כשעה אלא עוד ולא עומת

 ’הנמיי סכל גמרות למדת אומרצולמהלא להסעזנומישלואגדות
א הים אל הולכים  כסודות עסקת לא למה לו אומר גמרות טדו שיש מי נ

 זפוסקין יושכין נשעהשס״ח אלא בעול® סהורסשאיןליהנאס
 לו שיהא כדי חלמודו שמשער מ״ס אסרי ישמעאל ר' אמח מכאן נמרה

ורמועלמלכע ג נ״ל0עצכלקא{(ת הלין ״פלה^כלהקנ*סכקס9

יוסף
נשמהbסעיסואמהש עמגס *בצירה יראה סיני סיני הוא ה(*לfנח

 אותו מצמדין בבק הוולד יצירס כעת נצורה ואח׳יכ נסיכי חלקה קינלס
 יראה ו7צי בא ונגדל כשמצד ואס^כ התירה ל. בכלל חלקה b סחורה

ה/ צידי בא «אמ״כ ע . יגי
ס ששוכנת ממקרה הנשמה תצא כי בפ' שרמזססורס וזהו ̂נוד כסא מו  סכ
 במעשיה צהעלימות לקנוס ובאהלעוס׳׳ז סופזן דכ נהמא אוכלס הס

 דכיסלפיןלאיכף א;ל.תנסמא שהממה מן1כץ ססזיי'זאי'ב\נפרשי׳
 צאסתכלא בהית בסנש מח:מ׳ הנאה צי׳ דאית דעאן גפני׳ פנים צקגלח
 פגי׳ בידי׳ כשמסגלתמעשי׳סיבי׳מקבלת אבל שליח ע״ז ומקינלת נפנים

ה שלא ר הגצש מפתל העגלס כזס צנא שמסייראק גשמות ויש פני׳3 פז  י
 ׳וצמ^ להסחפק ודצה העול׳ נזה עואו שלא מהקב״ה ומבקשץ בעביחח

 לזהן לירד אותה פה כ ה ש:קנ רק .דכיס־פק נהמא שהוא אף השער נזה
ל.3 עולי להזיל( אומר עשפמי׳שהקלה בזוהר סעולסכמשהאדך ץ  ת

 אירל ולא בי'1יחביח דאנא צעלמא צי די דעצעל) מרא קמי נגוףפלןאתיבס
 אמרילההקב״ה ניניהון מללכא ואה׳׳י בי דאששענק אמרא לעלמא

 דחמאת כיק עצמא בהאי ציהוי איסבריאות עיל דאיסבריאס יועא ק
ק ועאלת כרסךנחתז בעל כך צשמהא ס  מ5כ צ“ע היינו תצא כי ורע ׳
 הואבקייכו^׳ש יציאה שכעוב מקומות וביוב בע״כ הוא גס גיי ויצאה

 יצה״ר על שתסגיר שלימות לקות הוא לכאן גשמה ביאת שעיקר למלחמה
 עלאזיניך וזהו הידוע מלחמה הוא בפתח למלחמה כיקדשל לכך במלחמה

 נאיר1ת ל1ו־׳ Tאינ על כט״ש שונאיך כק׳ להאמת מעלה של אויב הוא
 איוב וזהו לעתו נלנקש ולא לו אויב לא כמ״שוהוא רעה המיקש לוא ואויב

יצהיר ולו ואשי״ל המיתו ומבקש לצדיק רשע צופה שלמעלהכמ״ע
 ׳J חמי במורה כתיב איב גס חס, b3 להסילו ומבקש סאלס על ש*יחגיר

 י׳יל גשנס בן נכנס המלדוהזיצ״מ בשעת כאדם נכנס י״גשסיצה״ר ני״
צרי בי אי ק׳ 3 לכךנ

הב תקבל שאם בידיך אלהיך ה׳ ונחנו הכתוב לאמר  שכד מוי
 ואמר כידיך אלהיך ה׳ ונחנו וזיו שליח ע״י ולא כפניס פנים

 כחובגיי לנה שטו ושנית הא׳ הנ«י נחי׳ ארבע ע״י צזס שיזכה בכתוב
 א״כ שני שביר שבית צמיוס עלית סמרה לקבל כשעלה ע״ה רבינו משה

ש שבין ננן מזורה קבלת  לתורת כה4 הנשמה שתהיי ראשונה הבחי׳ פאן ̂ו
i בסיני שקבלה חלקה היא

ש (סבמ״ישט׳היאמהסלרמדן ושביחשנמכמושביתעביגבימרעס וז׳׳
 שהילד הוא,מה כשבי׳ וראית שלהוזית חודה סלק אמה נמקי אוסה

 שנשמע העוכר כמו מצרי׳ יציאות שלימן נכפאמונס״שכיכמשר״זל
 אשתו שהוא נגיה התירס כל לועד דשם תואר יפת אשת וז״ש אמו מנסן

 ,ואיער היאיראהואהבס ואח״כהכמי׳ה״ג תואר יפח שהיא ונסתר
 היאיגיעה ;ואח״קהבמי׳הד׳ באמיראסואהכה וחשקמבהשהחשק

 שאח״ל כמו אשה זליקח להתייגע שצריך הגעל צאשה.מו צך ולקחת אומר
 עצמו להתייגע גיה וצריך אכילתו על מחזיר אבמה בעל ® מחזידעל סי

תך תוך אל והבאת i לחורה יגיעס פךצריך ולפרגסהכדחשלתורה  בי
ש זה לגצוח׳בג׳ף סלקהזרתו- (הביא !שיזכה  טוס ש׳ כמו הגוף זה בידך ̂ו
 המלתרלן הס ראשה אס וגלחה הגיף זסו פירש״י הביס שומרי •שיזועו

 כמ״ח במועט ויסתפק לשעה חורה ללמוד זוכה שאז געו״הז חאווס !
 יפרי לצבי(לכבוד ההואיסייצמחה' כיוס פסוק על נישעי׳ האלשיך

 ראצp קל עשימח נמה סג^א / ישרא^ לפליטח ולתפארת ^גאץ הארז
 העוני כמדת לישראל כ1ס אמר לכן ה' מעבודת בעליו אח שמסיד

 והנס מימרא לסיסיא סומק׳ מורלא לישראל, עניות נמשארז׳ליאה
^ לבר שהוא שלו הבע*הבלסוס עשה הזה ■סיועי  נוטל א וכרגע ק

 מסתם והס עס ראשי ולס ראש־ צי הם לישיאל היופי ויסס^ח המרלא
 הס שהיופי להסיט הוורדא כמו עניי* הס כאלו בעיניה* יהי׳ משירים

 עשירית עי;<הס3 יהי׳ ק הבית בעל מפשייח רק מהסיס אינו
א מא ירוך מלקדוש אלא ככחס שאינה ילהס ■  שסורדא וגס ידו חילווכח ̂ז

 ועיקר א׳ ממנוברגע ליקח העשירוחיכול ברנעא׳כך ליקח יכול
עשני אוכלים היו ישראל ואילו הנביא ואמר באכילה ויתעננ ירבה פלא
̂יס הארץ פרי יקרים(גם יסbצמצאlרמpי שלא הטוב* שדס שגד

עפליהס

y



^גנזי ^ צ' ז ־ ר

 : לפסוק רדכה ופנ^י ויז6(כרי חיוה לכס 'והי׳6טרח צריך ק6כ ל^הס15פ
r r b r  צמח ־ כחי׳ לשני הארן ופרי אלמס צמח להס לי והי׳ יה׳ ה:ס 3
 והיו להה נאה הי׳ ח״ח מס ראשי הס לגאון האין ופרי ישראל לפלימש
 כציזן הנשאר יאמרשס־והי' הגאולה למהר לשמה יחורה לפסיק •כוליס

 קדשים המותרופיהיו והרחקת- כמיעיט יסספקו כי כירושליס ^״לזר ן
סיני הר כמעמל זכים ה פ ג .,ן:י׳

 הוא צפרד׳ אתי וחשכה למ״ל ועשתה יגלחהאסראשה כאן וז״ש
 יקשטא״ע הואג״כשלא למ״לחגללה ונגשתה1א ̂:מיתרוח

 סכי׳מפל־יס שמצח והסירה ועייזיוכו • הניאוף׳ להרחקת כ
 שיכנה המקזש לכיח לשוכ שחובו ככיחן ־ וישנה הזה כגלוה-סמדהארוך

 ימאו ככד הנניא כמ״ש וגו׳ אגדאכי׳ ונכסה הנדא שאמר נמו רק ב״כ
 לאומות רק ממשלה להה ואין לירח לישראל מונין סכגלוח ימים ירח זנו'

 ז יהי׳ממשלה לפתיל אכל הלכנה סשולטת לילה כמו הוא הגלות וישראל
 אצא שאינה כחמה ולא וביום• נלילה שפומלח הלבנה נמל לישראל

: ביום
 ימות והס בימים ישלמו לה מונין סהישראל שהירח ימים ירח וז״א'

אלי' חבא ק ואחר עכשיו כמו לילוח ולא ימים ־או פנק המשיס
 כמ״ש■ לאשה לך והיחה בנייך יבעלוך בהולה כחור יבעל ט כמ״ש ובעלתה

א כי רמז וזה לשלחה יוכל לא לאשה חהיי ולו צ  תאכל י:א כ־ ר״ח ת
 טחן׳ אלהיך ׳0 אשר שלמעלה אויכיך על למלחמה יהי׳ אז אץמה צמח

:לךוכנ״צוהבן■

 זדק• צמיק י״ג בתיקזניס אי׳ שק ב^כור מלחמה עיקר לסנה ןאמר או
 קשח׳מי' ׳מומשל פפס♦ לפימהחועהזא לישנא בקשחהוא קיצים

 ,ליגור ״שניחצארמועצ1( מקסריגיצעמיש רי^מילולןלגבי׳1צליק
 סיהי׳* כשלימות הליבור שיוציא למלחמה והוא הסה מוצאת מה' שהוא

 רוצה אס להיינו המזרח בכנין שלימות אבנים כמ״ש שלימות ניס א?
 ולא טרח״א בכל שלימות באכניס הזייור להיות צרין היצה*ר אח לזבוח
 גייז יגז מ ע״ל גזיח א׳חהן חבנה לא וזהו שלימוח שאינה סחיבות יחטוף

 עליו ־ הנןת קרבך כי פן ואז. אומר.בשלימוס שאינו צמר זה שג צמו או
 י' ע׳יב ל״ח בהקלמה בחיקולס כמ״ש כבחרב מלחמה לעשוח ומר1ל

 בניונם אל רוממוח וזהו פיפיות חרק ה״ה toD7 גופא ו׳ לחרבא רישא
̂״המןיתין-. pp3 בחרס ‘ להק ,נילם פיפיות. וחצכ  כשמוציא :א;נ• מ

 שס ואלי עשוי^מלממה Wויגו ■ ףלס קרב והוא גו ‘הוי' שכז התינפא^פורה
 השכם להורגך סבא לקיים זימנא בהאי לי׳ וממיס מאן זכאה בסיזויניס

 לית7 לשנאי׳ לפחמא-ליצרי' כבוקר אכרכס וישנס נמ״ש להורגו,צצלוסא
ס לקב״ה שנאי׳ אלא לחלל שנאה  להוא ״למאן4א,'יניךיכמשאח על ו̂ז
 ג״כ למסרע ונחנו הנה ביליך ה' ונחנו לקלה שונא הוא לישראל פונא
 עלמ.וזהו יצה״ר מחגבר ופעם יצה״ר על מחגבר פעם.הוא כי ונתנו

 ־הוא ־:בתשובה אסימיהר:אלס - שמצינו אף גשלימוס איט יין,הוא7שע
ע ונמצא צליק שהוא כ״גן האשה אס המקלש כמשחז׳׳ל צליק  מקולשח3מ

 ,אנל למקום. אלס סב̂י געבירוס/ זהולווקא בתשובה שמא'הרהר
מי מהני לא לחבירו אלם שבין בעביחח ר  מתי' הגזילה שיוציא פל ̂ כ

 על מהני ולא בילו גטבהשעליין ל.או1(קעושהביזייםג5ך׳סהן7בי וז״ש
 סמא היצלר נמען הגטבס ועל הגזל לעל שביו ושמח אמד לכןן פיחזור

 צגך עשו ילי זהילים כמ״ש עשו של מלק .שהוא ז * שה הנאת זל1
 תצצק rסלקמתמממ(אד ,שסשנב-טל^^סביומם,. שביו אמר׳ושבית

" ' ' ' * ‘ ממסנ.ןן5בע י '
. « י■־ ־•• W / *U י ייי ׳ ־

 שנמסרו סחורה הגלות על מרמזת התודה הנה :בשבי׳ ודאיית
 על סורס של למלחמה וז״שיכיחצא • לחיצוני' רזים

 גנלוסונסנוס״ביליןהבסיס נמסרהלחיצוני? אויליך.שמא
 י לסם׳ שנמסרה מורה רזי •הו שק ושביס וזמ הסורה' פנימי׳ שישיג ה״כ

 ג הנסמלסאשסהואלצןק״וצאלאשס תוארן יפ.ס אשת בשבי! וראיס
 יפק 'וז׳הואפת בנגלה כריסו למלא ‘שקולס״צריך מרממז הסולס אלא

כמו נגיצות 'למשיסורס הוא הסורהזאשס פכימי״ הזיא תואר ^שואריפת

עהיוסף
 החורת לוחשקוחבפנימי׳ בתלהיינו,שיהי' ה-קח1 גבר חסוכב נקיבה

 בנגלה ימסוק כל קולם להיינו ולקחחלךלאשה ואז בפנימי׳ בה וזהו
ק חורה  'ג ופוסקים בש׳יס כריסו שימלא ביחך חוך אל והבאה אשה ש̂נ

 שלא והיינו לראש סצמו שמחזיק זהורמזלגאוה אחראשה תדחד־ז
 בלי בצניעי׳ ביסך חוך אל וזבו בהצנע רק כבול לשה ילמול

 יחאווס שלא המיהמת׳ הוא וחחכס כט׳ל צפיניה אח ועשתה :פניה
 כען שהוא נגלית הזרה שהוא כבי־ שמלח והסירה ואז עוה׳׳ז למיחרוה

 כביחך ויכנה החירה פנימי׳ וישיג כנ״ל שכי' שנ״ק תירה לרזי לבוש
ר מיושכין תורה לנרי שיהי׳  לן סשואלין כל ח״ח איזהו שאחז״ל ע״ל י
 שזכה ז״ל האר׳׳י על הרחו׳ ש״כ פפ׳יי איי׳ אח וככחה ואומי הלכה
 על כוכה הי׳ לו שנחקשה ניקום שנכל גלולות בכיות מחמס חורה לרזי

 זו אעה ואס הקב״ה לפני היינו אכי׳ את * ז״ל הנביא אליהו לו שנהגלה
 (אי׳ בלילה הוא סחורה השגת שעיקר המקוכצים כ׳ הנה ימים ירח כ״י•

 לו שיעשה להיינו ימים ירח וז״ש לגירסא אלא סיהרא איברי לא בגמרא
 הוא כ״ן ואחד • כימים לילות ויעשה כימים בלילה ששילט הירח אור
 אז אמרי׳ ר7לה חתחיל כשאתה ובעלתה אליה חכא כ״ן סו״לג״׳ רמז

 פצמס שמחגלח מלך ככח משל בזוהר כמ״ש לאלם עצמה החורה חחנלה
 שהיא לך *והיחס ה״כ ש“וז עיי״ש לראותה ומהלר שחושק למי קטן בחור

J לך חהוה עצמה
 לאשא בשלהובין ־ בך שתחקשר לאשה שמחה לשון והיתה
 האריך בההחסילבעלר״ח חפצת לא אס זהי׳ :לרחועו

 לבקסשקחפן שלשה הס נשמה רוח נפש כננל שהוא וחפן חשק בלרוש
 לשוס חושב ואינו שס הוא רצונו ככל ז הוא^חפן עיקדהחגליס א״פ
י  להיות החזרה לומול חכציח עיקר והוא שם נקשר זרצוט חפצו -י רק מ

 לקבל לומל ואינו הנשמה מצל כא החפץ ווה ורח!מו בלשילו קשודפם
 של זו למלריגה א3 אינו ואם ג הבא נעולה ולא געזה״ז לא כלל פרס
 לחתוך קרלוס יעשה צא ס ל״כ הזהיר והשק לכק למלריגח שנא רק חפץ
 למלריגס כא שלא מפני כה יחפאר ולא מתורתו בעוה״ו יהנה שלא בהם

 אין מתורה(א״כ אלא עניות אין חז״ל כמ״ש מני ונ״ק סחורה חכליס
 לו שיש מלוח שאר כין החורה יליעח זו מלה , לו שיש להחפאר לו

 בה חפצת לא אס והי! וז״ש לחפץ זכה לא מלהגלל־אס זו אק ,לפאמנז
 חשק ממלריגש גס שיפול להיות וא״פיטל חפץ צמלדגת־ פאינוגא

 ושלחתה וזהו ־ : 5נפ בח״י שהוא בק7 “ וידדצמלליגח מח כנגל שהוא
 חאזוס והוא לשוןינכסף בכסף חמכר^ה לא ומפר ״כ0 אמר .לנפשה:ן.לצן

 חחעמר לא בה קרלוסללחיור ולא כמ״ש בה. יהנה והייממלא 5עיצס;הז<
 מלה לו שיש נה יחפאר ולא היינו ♦ לגצגולח עמר כמי מלה לשון בה

 עניות שהוא עני בעלריגת שהוא היינו עכיחה אשר החת כנ^ל טונה
: סולהכנ׳׳לוהבן

 למלחמה צריך אין השלימוס בהכליח האלם אה להענין , יאמר או
 ה ברצוח וכמ׳יש לרכיו ךל3 ממו• מסכים היצה״ר כי

 אע׳׳ה באברכס מצינו וכן איחו ישלים אויבץ ;■לרר.אימ^ס
 אם ז:רק בוראו אח עבל לנבוח סני3נאמן׳לפ:יך את:לבבו ומצאת נ׳ .

 מחנגלו כרע שהיצר למלחמה אזצריך ־ יקןמ5ה.ל מן מעט קאלכןיוצא
:וגו׳ לבבו את ומצאת אז חמים נ״ק שאז אברהם סמו כ׳־ושמח לכך

 ןא0 מיל, קלו לביקוח ממקום האלה שיצא היינו חצא כי ה״ה ו.ז״ש .
 והוא אתו משלים אינו הרע על־אויבך.שהיצר למלממה עוכן

; לו ,אויב
 היינומלסמת « ישמו ומלחמה מובס פנימידסלסמח ׳יש 'וזזגה

 עפה לא ועדיין עליו אחגבר שיצרו רואה שאלם כזמן לק .רשות
 .,וסו אזסוחחתרשוח כרלדלהכניע היצר עם עבייפועוש'מלחמה

 שנ׳׳קסובה ״עשהעבידוה ומלחמסיחובההיינושכבר מלחמתהרשוח!
 כל ̂ תחי׳ חוב׳פ׳לא במלחמת נעבירו׳לכך שעשה סקליןוח המיסl̂יpזצ

 ל3.א. התאסך העביר ‘ה גס כמ״ש העולם תן. להעבירה שצריך נשמה
 גיזיך ה! ונתצו :להכניע,חחהרשוחווו׳׳ש ־רק. אינוצריו הרשות גןולקמס
 ושבית נאמר ולכך * בילו אוחו וימסור לד יפזור הוא ברוד שהקלוש

ח אתה ל



י מ ג

 כשני׳ גילו אחס שתהי׳ רוצה הי׳ הרע שהיצר מה שניו ג ך7י3 וחו6 מה15
t ״ שכיל וזהו “v ר7מ ה״כ הרשות כמלחמת רע״י  • וכנ״ל :
ת איו ר  אדם ילמול לעזלס אחו״ל הנס ״ תואר יפת אשח כשני׳ ו

̂לשמה לשמה שלא שמחוך לשמה שלא חויל ׳ והיינו ״ *נל
̂• יש לכ^מת ̂' אח לעגוד שינא גלולי׳מי גיס קע : כוראו

 משליך וכחפלס כתורה הנורא צכנ׳־סנעכולת ס7מ כשרוצ: ומתחלה
 עצמו סוארשמייפס נ״קיפת כמחשלתווהוא פנייחמולוח הרע היצר
 שלא כלי שלעכו״ס יפתש;אר רה הפ שיחידה יכמו ה*ייל׳ לפ:י

א יעאנה  תואר יפת שנקרא לשמה שלא לימול סכמי׳ התייו כך סיד י
 התירו ולכן הפניי' מן שיתיירא עכולס לש;ס יבא לא אנ״כ7 לכתר.:ה

 לשמרו לחשקות מזה כלישיכא לנתחלה לשמה שלא צימוד
 ’ שעושה היצה״ר כרסות אתהנשכי' שעליין היינו בשכי׳ וראית וז׳׳ש

שלאלשמה^ ילמ^ לעולס היינו בפמייאכלת^אהוחשפתכה
 ללמוד השת:הכ לאש לך להיות דהיינו:סיפה צאשס לן יהי׳ וסיפו

׳ לשמה• תורה
ה ת א ב דז  י שנקר׳ יראה לילי אותו יניא ר' היינו:סת כיסך ך ת אל ו

׳ גכול הוא היראה p המקו׳ גנול הוא שהנ*# כמו כית
 מגא פה עד הלאווץ והש מזס פעמי' נה הל לעיל העשיות(כמ״ש כל

* וסנן
ת הז ל  שהוא' ראשמתהמסשכס מלתו שישליך היינו ראשה את וג

 המותרות לחתך צפרניה את ופשתה ראשונה שכאה הפניית
הוא וסי׳ שנא׳ כ״ע כה חשצת לא אם נהיה »צכפרניי׳ לכמעצו עוה״ז

 פניות משליך שסיצס^ר זאף :כפניות הפצת לא אס שמחה וזהו ״ שמחה ]ל׳
 כאנד זרה מחשבה דכל סמוע הכלל ע״ד לנפשה ושלחת ראה כמחשבתך

 הממשבה■ של נפש שהוא המחבב׳ של הפנימי׳ את שיהקן כלי מ7צא
 כמחשנתושיעש' פני׳ כאה אם והמשל כמחשכ׳זה ההוא הנפש סנתעפף

 אותו שצריך הלכר זה של ת הפנימ אחל איש לתפארת הזאת המצוס
 ולהפלות גמורה כאהבה האלם זה נשמת פס נשמת: לחבר מחשבה בעל
 צנסשס ושלחתה וזהו המחשבות לכל תשכיל ומזה הזאת הטצןה עצ: אותו

 : ז בקבפניממ׳7וי החיצונית המחשבה שיפשיט ויפשתו וישלמו חרמס
 לשון בזאסבכסף העש^ הגמור לא עלש כיינו ככסף תמכרכה לא ומכר
 בם תתעמר וזהו'צא ״ בה התחיל סס אף ראשו;/ מחשבה במשק נכסף
 יי . וו במעשם להנןמ tמ7קר תעשה פצא היינו צאת:מעש;גס סרש״י
^מ בקוצרם שהוא ואמר.ו וענית אשרענימסל׳ מקת אסעו אן  אףג

 גמצוהעאסלי״ תהנה ולא במעשה הגמור לא להתפאר כפרסום המצור
• והכן

ר או מ א  התשוכם בימי בפרט לאלם יפה דהחבוללח דהענץ י
 קיי״לפתס ברחובות 07S שיצא מיל כי נוראי'‘בימי

 אן ורכילות הרע וגורסלשק ניצולמלבריסכטלי׳ ולא f3n חטאת
ראומל!5 ן1צי סמהזר רק אליכם סמתסבר חביריו לאהבת ת״ת צבזות

 תירם מסס לקבל ס״ס פיס או ה׳ ביראת צהלריכס אלם בני על להשגיח
 איני היינו לדפאי פקודיך ני ברחבה לכה ועתה הע״ה דוד ת״ש ומוסר
 1א פקתותשלה^יי לדחס דרכתי פקודיך באופן רק ברחובות הולך

ולס^א נפלי* מדגריס ניצול אינו זה בלתי אבל • מוסר לקבל או להוטת
• ח״ז

 ואצאם רש״י כמ״פ סוא־פרצה מכיחך יוצא שאמה מה תצא כי ז״ש1
 זא״כצריךמיצ^אהלהיותא ע״ש לגנב קורא פרצה בעזר איש .

 צאחריס בתוכחתו סלוחס למלחמה יזהו לאחדם להוכיח אן דרכי׳ מל
 ^רכרעזצצז^ וזהחגל׳אויביך אחרים מק״ס1לעצמ להוכחה•3:אולנן
א ואמר פלך: הו ךבידו הנזלאלהי  עלסכמי׳הראשונסאס רלונ
 אפוזצהמ ־לן שישמש מבסר־פכ'שסיפו לאחדם להוכיח יצא

הכ׳ מוסר לשמוע סיצא הב׳ הבמי' נמיך:'ועל ̂מננין ושבית אמי'  שבירזו
 סלא במאאוי ■(רס יצהיר חאות שאוסר מיסר פי׳ ומוסר סוכקה שיש’

א והתוכחה בבימהאסוד׳ מוסל|כמו אי׳ •וזהו קתאוית 'יחפשעו  וויכוע ^
בי׳ מיםח אומר ?ממורח נראחונס הנא תומוס א״כ בלים ®ס״פ מ

ף ס ^ו

 כביו ושבית פי׳ וזהו יצס״ר תאמת שאוסרים רסר וזהו סשומעי'מקבליה
‘ בביתהאסורי׳מהושביו• יצהיר מאמת תניא שאתה היינו .

 מחנה בא בלילה הרף חן יוצאת כשהנשמה מרמז שהוא ♦אמר או
 6ומפילי מלחמותס ונלחם הקניה ושומרה ללזיקם גייס

ף יוצאת כשהנשמה סצא כי וז״ס חללים מ  ג למלחמה כגוף מוכן מןי
ף יאכל עד ישכב לא עיפ נלק בע׳ פרש״י וק  משוס הכל חדו ע׳ש טי

ג המקום כיד חתו שמפקיד
אויב ונקרא להזיק שרצו סק*.יפ:ת כאויכיס את אלסיך ה' זנחנו ש“וז

 שיאמר ועיקר חללים חללים מפילס שהקלה בידך רעהו ומבקש
^ הפסוק  ״• הנ״ל בידך פשוק מרמזעל בידך ולש ״ רוחי אפקיד בי

 בקל^פ׳שסקליפוהי׳שביםנססלה שנפלו ששוצי׳הנצוצי'שלו שניך ושבית וונוד
 ג״נ הקליפות חיות שהם ̂ שהנצזצית ועוד מפיו בלעו מנצא הוא ועכשיו

>  יחל ומוציאם שנו הנצוצית מחחבלי׳־עס ; ''
 וחשקת הקליפיח חיות הסהנצוצית אד פ׳ יפת אשש שבי'34וראיג וז״ש

 סכלי מחברים שהם הכלי שסביב סשוקיס כמו התחכרוס הוא בה ‘
 אס זכיוח נעשים זלוננת זזשחז״ל • לטובתך לך לאשס לך ולקחת מסו

 וזהו הקליפות חיות עסלצוצית שלו נצוצית שציא מאהבה תשונה לעושים
 J והנן כקדושה ומתחלרי׳ הנצוצית זרותשנזלככו

ה נ דז  צריכין המלחמה אנשי והא להכין קפה הלכר פשיטו כפי ו
ק סיו סופרים דקדוקי על להא כשיים אנשים להיית  חוז

ס חשקה ואיך המלחמה מעורכי  החורס הוכרח וגנוה נכריות כאשה נפ;
 נסעו׳ הרבה נפלו -״ר אל שנחטא הלכר ימול אכן יפ״ת• צהס צהתירס

על • מהקליפם לצאת ימלה אינה פהנשמם א׳ נחי׳ שני והס ס״א ביל
 שהי' חמור כן שכס כמו וניעור אינו את מין ומצא בישראל נפשו אסלכק

 הארן והנה סכם שאמר ר״ת׳רחנ״ת ׳חרליין ׳כן ׳סנינא ר׳ נשמת מ נקשר
 לכק שכלינה על משכם ליייוש הנשמה יכלה שלא לפניהם ס7י רחכ״ת

 שהנשמה שני׳ כחי ויש נשמחרמכ׳ת הוא בלינה ותלנקנפשו כלכ׳ נפשו
 למלחמה שיצא כאן וה:ס ♦ גרים כשאר ומסגיירת מעצמם שבמימח^יס

 יקרה ממס להוציא מצום לילי מביאו המצוס ואת א״כ ׳tf נקאת לנקום
̂ בגוי. שקשורה

 המי בל המף הוא אשת יפ״מ אשת בשני׳ וראית שביו ■ושנית ז״ש'1
 יגשמהוהואבשבי'בגוףרגוי_זאמרתהסורס יפתחזארהיא

 בגו^מסי^ לישראל שיש מסמסוקה ־ זאת בגו״י יש שהממה חלע סבזאח
 אלא לגוי׳ מסוקס לו שיהי* המלחמה אנשי בפרט קלופים שישראל זה בא

* סבה להנשמה שהחשיקה יראה נזה
 וכבר אותה שנעל וכיון הנשמה היא שבסוךימף מה בה וחשקת )5̂“וז

 בזה תלמ נשמה;קלושה בלא הנכרי׳ ונשאר הקלושה יצא'נפש
ס וימפון ׳עול מזשמן זה אמר ואנז ומצתלס־ לניאו אומה סיקח  מסתמא נ

 יחפון לא אס אבל אחרשנהגיורה לנשאה ומאד א5ו3הקלז'שה^ צספשמ
 ושלחתה לבד ונשארהמימאהבה הקדשם ממנה רוקנס1נ5ססתמ^ נס

 : ומורה סורר נן מזה יצא עמס דר ואם הטמאה שלה נפש צנפשה^יימ
 מתנגד הוא זה דני דהיינו יצה״ר כנגד אלא מורה דברה רש״יילא זז״ש

 סמשוקם כדשיסי׳ התור׳ הותרה לק א״כ מפ*ו בוצעו ליצס״רשמוציא
 ואי הקלזשס־מתוךסקליפה הנשמה זמיציא עליוהשטנ׳ ושורה מצוה דרך

 סי׳מוציא סיינושלא איסור בדרן סחשוקה היי אז התורם הוסרה א5
 סתורה סותרה באיסורולכן זישאני רשיי וז״ס ממאסרסקליפות *סנשמה

: והבן
ה ת מ מ5מ . פזאיאומר בן המדרש חכץ.דברי ו מ ר סגז  }המו׳5ו

 תנץ 5םנ״^ וראיתבשביהע״ש פוזזצא^מלחמה ־דב׳
 מסקליפוסמסמתחיצא שמואאהלסמס גןרראמצוהסזם אחוכצז־דמלוה
/ והבן נקמתה' ■במציתלנקום *־ :

 ועבירסי אומרמצוסגולרמטצוה עזאי בן המדרש יוחדדז״ל ול*באר
 א״נמדמססיל הצאצמלחמ׳וגו' כי כיצד עבירה גוררת

גורסמצוסולפאנרס טצדמצוס תיכף לפרש מצוההניל גוררת &וה‘
משפע
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 הנ״ל לפי נצ6 מלירה גיררח פכירה7 וגו״ א5ר מכי למפרש ספמע:ס
 אשר קמח :וכלל וגו' חצא מכי מציה ניררח למצוה נמי מוכח לאמח
 ופינה עושרה הנשמה סה־חס מקלושה עני׳ שנשארה־ היינו מנישה

: א״הע״ש ונ׳׳כיגאון

 חוצלה ממ^וס מורא^ליצא הנשמהישלה ׳כי וג כיחצא יאמר 1א
 לה ואומרים הלע יצר שצימס מקום ואפל מושך r למק
 <מצחמה שהוא הזה עולס למקים חוצנך ממקום חצא כי

 הי לא מודאי היפר נזרך כולך מנעוריו ס7סא הי׳ ואס הרע יצר נגל
 וקליפ נרצומה׳לרכיאיפנדאוילע כמ״ש עליו להינגר כחליצס״ר

 כימי־ בעכירוחשפושה ומקסדיגיה משחיתים לור^ו איחזרקשהוא
 הרע>ס למעשיך יצ^ח ואחל לראח סאחס ייקא7 אויביך על ו:ו י נעוריו
 צ״ופייע יהי׳ ואז יצ':״'ם לא שאז שלך י״ל שנת הוא ייך7בי אלליך ה׳ זנתנו

 . שסיצה׳׳רחלן) היי:ו להנדחו ומבקש רשעלצליק ודשל״כצופה • ול7נ
 ג״כ עבי«»ח שיעשה להרגילו י7.כ עבירה לעשות שס י״ג כל אלס אסר

̂הןא ואילך נ“מי  שכצי, י׳׳צ ׳“גי אי׳ב איליך אמר לכו ״ עונשין גר שאז
 כר הוא שאז 7י' שנח על הוא ציפה ולק : שילט 7לכ יצש״ר שנה י׳׳ג

 שלו לשנחי״ד לייקא ליל״ז לאיעזכט אנצה׳ המיתו ומלקש עונשין
 •' שלך 7י״ שנת ני;״ך.הזא אלה^ך ונתנוס׳ וזהו יצה״צן: שליפת לו יש שאז
 ממנו לעןב תזכה ממן שכס הוא כאן 7שע מה שניו ושנית (אז

•• לילך הכל
ת אז ר  עמות־ גגוצ עציותמיל לקכל כריך ס7שא היינו בשני׳ ו

אההק כמשחז״צ ,והתורה־ מורק^צה^עלממע./.״ אי
 %' רמ?J.: 1,הו§ל ימס אשש־ וזהר לישראל הוא מאורשםכארוסה ג״ק

 צערך קווים הס לסיי^והאיבריס רפיצזף צוליח הוא תואר גני.רמל"יפת
 מאיגריוא( מאילדואוקסן נלול גברבעלמןחגפ' כגוףכמושנאמר

,קטנה וא׳ גלולה אחז או אמד כשל קטנוע או עגל כפל גלול^ח עינו
 צפ« המצות שמיס והס איברים הם והמצות החורהג״קג־יף יזהו עי־״ש

 ר .סנאי יפת שנ״ק ולמצזת להורה, התלהבות הוא א:ס וזה •י החזרה
ן הכל המחלרת הכלי של כמו«המשוקיס כה וחשקת  הס״ התוריזיהמצות ג

 כמנין-; א1ס כמלהכוח עיקר היינו לאפס לך ולקחת / הגיף מעמילים
 אילך1 מעשים אכל ששים על צעשנה עקר מלן :5ש ^^ויס שהוא צ״ך

א מיס׳צזקמ בן מהוא ל  שבשעה • קנים עסיף מג״ש מתישכת יעתו ^
 אין זקנה משעת קאף חמסן חרבה מפם עפכרל

 (אינו .גופם, •קלישת. מממת אשחן פסק שכבר התלהבות’ להם
״■ להתלהבות׳ כין צלי

 גופך בחון קלוע התורה היינו,פתה״׳י ביתך אל,תוך והבאתה
' y; ק והיו שנהבית ר מ ך;’מ פי  אגן באופןוגלסה חן ב

 כג״ל המותחת מז1חת צפרני׳יהס ועשתה.את ראש?!פיפירה^וה
 שססורם הוא מעל״י והסירה^את־^שמלתשבי' : הראשונים באופנים

 הוא ואמה אבי״ את עשו.לך,ןובכתה יחיד אבל בעפר ומתפלש שק סוגרת
 מ״י «״ם אותיות הוא ימי״ם אלול פולא הוא ימים ירח יחיד אבל

 עלח.אקרו נ״עמישמכריוין צדיק לך ירפא מ״י שברך כי״ם גדול פמ#ש
אתרקחבא מ״ישנאצכאןזסלמודוגילו  אלי״ובעלתהוהיססצך־ ״;ו

לאשם נמספיצ״ך שנים חזכה-צהסלהבות כן שתעשה צאשהשאער
וס^ן־ז םמו^ה

ד או כ א י ̂  לה יע1% מבשילה סכל. עפ״יש׳׳ככזוהרשןש .
 ס7ביא?זןהא שמאצ׳דלן צצל בסחס עומד והוא צחגלא

oנפעאJfושידא לסמאל״ו ג״כ סרע ויצר כעזוזאצפמאלי״ 
’ אדם;לרך של דהואבי^ן 5דביח

וממיצא הוא ושם ;צשעאל צמרעמו ומחבל משמאל ח יע<ו מדתה^̂י פי  נ
 מצא ימןןממילאיקצן;נסירהוו״של.3 'א״׳כסזזזה עיייל דמזוזה׳ונל

 גי;עם^הםלג מסמעמומה רק צעבלו שהשידאחצה עלאוילן למלחמה
ז יז0׳א{5שדי.א!פנןעע ^מלגמצגדקס אצהידלגסהוי׳ מי  ג

י ביציאהוגגיאהואצן נעניידיום

עתוסף
 נ״ק נשמהוסנזיש נ״ק האלם רנה ״ נשיס שחי לאיש חהיינה

 והיצר ג הרע ויצי טוב יצר הוא סחות כני לו יש ף לג4 גזף
 הגיף טבע שאין סניאה ונ״ק הנשמה כמלח שיעשה 'ג־ף מזהיר טוב

 הרע היצר אכל ניליע: להגיף מחנגליס שהם הנשמה צרכי צעשור
 :לזה אוהב ף שלג מסויה נ״ק הוא ושתי׳ כאכילה עצמי שיחזיק ף מזלי׳י׳ג

 עסק ו״וא לנשמה צייני לתחלחהיום להקליס וענ״פנריךהמף
 כראשית לכל המורה קלמה העילס כבריאה גס כי והפלה כתורה
 נשים שסי לאיש תהין כי וז״ש העולם נברא ראשית שנ״ק כתורה בשכיל

 נשואה והאחת ף הג את המחזיק אהוכה האחת, הנ״ל כוחות שני סוא
 מעשי' שיעשה למף מפשה א׳ כל להיינו כטס לן ויללו הנשמה מחזיק לוא

 ״ רעים ןכין טוניס כין כניס ס:״ק ומע: מלריגסו כפי איש
ר מ א  עמלת היום לראשית שיעשה היינו לשמאס סנטר כן והי׳ ״כ0 ו

 הוא יום בכל אלס לכל שלא חשוכה להרהור :הנשמה
 מכלמחשבות, מקלימיןבמחשכה והס שהנשמהשימעחכלילה מהכחזין

 נקרא זה זע״ש התפשטות הוא הנחילו כניו אח הנחילו ׳ליום וה ;עוה״ז
 ,שעוש'המעשי׳המצטרכי׳ הנחילו כיו׳ ואמר בניו ולבני שמחפש׳לבניו נחלה

 לו להיות שצריך הצטרכות היינו לו יהי׳ אשר את וז:ו צנשמתזולגיפו
 המעשים. להיינו האהיכה לן את לנכר יוכל לא ורפו צנשעתו לצרכו

 נשמתו צורך שלם המעשים להיינז השנואה עצפניבן סההצורוגיע
 הבכור את כי נשמתו הוא האלה של הפנים עיקר שהם פני נקראי׳ שכס

p הבורא עמלת שכאה״לעבול• נשמתו גלולת ויכיר שיכין יכיר השנואה 
עיקר שיעשה שניים פי לו לחח ״ הזה עולס עטלע לכל גמך שהוא

. , • בכפלים בוראו עקלת -
י  ראי׳ וזהו נשמתו צרכי להקליס שצריך הבכורה עשפט לו , ג

 •וזהו ראשית שנ״ק התורה בשביל הפולס שנברא ,מבראשית
ג אונו ראשית סא כי

י  ממליך כשאלה א״ה יגאון וכ׳ • וגו׳ ומורה סייר בן לאיש יהי׳ כ
 לברי מניח ואינו לב מפתחי מימלעל הוא הרע היצר בתוכו

 שומרים שעמד 'ו למ משל והוא הלבריס שומע ואינו מוסדצכנוסגלכו
 פצ המי'ן^לקבול שער אל שנא זגזלניס.ומי .גנביס והס שעדיה9עצ'.

דלtנןהטעגיסציt^^^יה^איכס.מנימי . מ' אלה :■ ׳׳בJו
ר נ ה בכיון אומר גננים על לקבול של(צה עי^שהואמכ^אף 7ו

המלך אל צבא אוחו שיניחו נדי אסרת׳ פבירס על פ,ניהס1' ‘
ס י מזה והנמשל הגנבים״ על מקביל המלךאז !וכקבאלפני

ה אמת עבירה עושה... לגופו מושל נעשה הרע .היצר מ
ואי בלט זוציכנוס, מעבירה דכחרננסי מנית ואינו נעבירהזו

ז> להוכיחו יראה המונית' הוא פק«
מת הרע היצר המוסר.מניח וזה• האלם עבר שלא אמרת עגעבי

ומזכיר ומכניע רוכס פושה בלבו המוסר כשנכנס ומעילא ״בלבו לכלס
העבירות כל לואהאלס..עבר אס אכל סשזלה. סעטמתתעש<ועושה

מ כאן •ס״ש • מוסר! לבא שום לשמוע הרע מניאצ^היצר אינו. א׳׳ק
,על שעומד הוא.יצה״ד ומילה הדרן מן. הסי לר1י.הי׳.לאיע&;&

השמיעה לשון,שאבד שומע וס,רעאינט0^דה..צע1מזרה1«פםחי'צב
הרע י שהיצר לו בא זאת וכל י איננו היצל או 5 לנ|סזמ^ ט זאינ(ו כמו

(אגע מאביו, שוסממשר ״ לכנוס מטס לב;ואינו ^עצומפחמי, מימל
̂ד אי.צו;סומעגקולקד;5 ^̂ ' אותו ̂ הלרםרו ^ ^ י י י ה ״ ״

ם עד סנ ג עגי >־עךויך מני • ישקמע ,פעולה עקה1 »
1ל ע אח״כ^קול.אבין(אמו .

זקצי בשם שיוציאו:הלבטם היינו עירו זקני אל אותן ,וקוציאו
? r״ .,7׳אירןקיקמעמוסר  1יג

»ן7יס«.ע סצא בצט -שפע מס ׳
ורגמוהו פ וז כ ג ואמו אטז כנגד פעולה ahv: ועמיצח עירו געד

יצג* אס לסלק אלנים בדיגוריס.שכס ב עירו י0כל:א; צי״צרהרע
גב מפתחי על שעומד הכע היצר זה ה.כ!דמקרגן ובערת (ז״ש עת1סךע

; חשוכה ויעשה הנ׳׳ציכנוס.המוסר, ובעצה
י כ יהי׳גאישחסאמשפסמותוהציסאןסןעלעןוגן׳:עדשכתנתי ו

כמס
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 .7י(ר מצדק ר שירה כעס״ט הרב כשס עמיס5 כמה שנתיחי
 י עצ המיירה נכ!ת;גוא חלין לא (ז״ש מעשה וז״פ ממש: ונעשה חל ה7לא

 ־יחלם אלא השובה י(ןשה ולא בהרהור ק7הצ שרהמ־ל שיחלה הפן
*• שפשה ביוס תשובה 7מי ויעשה ממנו הי׳ הכל שהחחלה נעצמו

ת ל ש בי  והס אחל קשר הס ישראל כל הכלל י מקרבך הרע ו
 ישראל כל של מרבוח קבל מינרפל א' שכל אחל ע^בוה

א!7 משוס הוא הפרבוח לסעס נ״ל • שה לס כמ״:
 א״ כל עם להתווכח הזאח ולצרה לי מה יאמר ולא לחביח א׳ כל מרח

 ־ א כל יוכיח הערבות שמיראח ערבוח הוא ברוך הקלוש ציווה לכך וא׳
 היום * פונה לכבו וסי אשה או איש בכס יש פן רע״ס משה וו״ש לחבירו

 הערמ׳ ישראל שקיבלו אחר הענק : וגו׳ ראש פרה בכס יש פן וגוי
 י פחולז הוא אפי׳ עבירות שיעשה מהס לא״ יזלמן אס א״כ א׳ קשר ונעשו
 בליבור ממנו'שנכשלים בגעליס רישס ־שה כ ממילא הערך זקק

: בעבירה שהרהרו הפגה מג*ע גלוליה לגדולי ואפ״י עבירה צ0
ד כקסני פגם ל :ליבור נמשך בגלול ההרהור מחחיל אס או  העי

 לחבית להוכיח כא״ צריך לכך יטרך קטנים בלטני ח״ו והמעכה
 המם פונה לבבו אשר בנס יש פן נירע": וז״ש ולעצמו לחבירו צרניל

 שכבר שספקהלבראו רק ולענה ראש סרה בכס שיש הסימן זהי
 לק־אמראיפ הרהור לאישההוא נא ואח״כ העבירה מעשה נפשה
 הקשי יגרום ואח״ה בהרהור התחיל שהוא להיפך או : חשיבות לשון

 סרשפרס ספקפןיפבכס אמרנצסון לכר לקטנים כמעשה שיבא
מר וגו'  העבירי אחלה שצשרש נק״שורש א״כ סמלה העבירינעשה שאס לו

 שהוא לקסשגה שבאה על ורבה סרס שנעשה ראש פרה ואס'כ
* : להרהר בראש

 היינז לי״ יה^ שלום לאמר בלבבו להתברך וגו׳ בשמעו והי׳ ו^^מר
 נעשה כבר מסתמא לו בא אתזאחשההרהור יבין שלא

 סיבר הוא רק עבירה עשיית יגרום שלו סלרהור או.לפתוח העבירה
 שיאמר־ צחנירו להולח ימנע ובדה בעלמא במקדה הרהור לו שיבא
 שמג^ולמס )5סהו שנ״קבשסהרזס וחורה מצות אוסיף בעצמי אני
v למאן וו״ש צמאס שג״ק לחבית ולהיכיח להתעסק לי p p הרזם ■ 

 'אבל שנ״קצמאם לסבית מכירו תסולא שיוס־ףבתורהומע״סשנ״ק
 למי , א? שיבא שלו בהרהור שינרוס שאפשר הוא גלול פעוח באמת

ה  א״רהוא אסהואסרהוךצבל־כע״ד אף לו סלוס ה׳ יאבה לא עבד
 הואיל יענש ועול וג̂ו האלה כל נו לכךורכצה העבירה לכל הגורס

 ומי י והבדלו לכך ישראל של בצערן ולצער להוטה שלא והכלילפצמו
t'Vi עצ3ב דן תעשה אס היינו מקרבן הרע ונערה מקומות בכמה הל 

•־ ^שקדבווסן הרמדס יחלוף כליל אז העבירם ־

ש  rip מהו^ תינורןשרולל הלכה לפניך צפור קן יקרא ר בכזדד
 מהול קינוקשנולד חכמיס שנו P אוחז למזל מותר שיהא
 אבינו אנרהה של בריחו מפגי בתת רם טמנז להטיף צריך

^ המורה ק למד אטה, ומניק ע״ה ת ימזל המול ש סן ל  וטי !וסי ני
 על It להשאלה שמך הנהאיך t ע״כ עול ימול ככר מ״ לריש מ״כ

 שאיל ולא למול מושר עהטהא מהוהלשק ועול * יקראוני ט פסוק
< - . * שיהאצריד ; . ן' ./ . ...

^ ^ריי;. *יי מ7:‘. ואי/בגעי י מילה מצווא על טעמים ל הקלמונים ה
מ ■ לאי למה כמילה חפן אסאלסי

ŷ המצמית נחס צא־ לו והסיב מהול כא׳ מצל i fiip ץ
•י אמרטאלוהיצרופה

ה , דג  אארחן זאאז״ל Tאמיח של אנכי שת כמ״ת נ״׳טאמרח מילה ן
א' סעס ל והמשדש״י ' באמירה מנדצהשנתמזזד^״^^

 כדך מוריי ;י ל^ן באומןה ולא טתבאל בחד ה שהקב אוח שיה* כל
 משאיצגפקזס : יס תמילוק אות־ איכמא ארוכה מע^ה שאינו
 כי אפרים עוללת ויגאון ' ארוכה מעלה אמר באבר כשחוחכין אמר
 א* באגד מתחלה נפש במסירת סשס גקידס עצמו שירגיל משום טעם

ואס״כנכלגזפו:

לסף
ד עו  רנן וה באבר ישתמש שצא המשגל נחאווח למעט כוחו שיהאיסש ו

 אחריך אסהזזרען חשמור בריחי אח ואתה כמ״ש המין לקיום ׳ .
 שיהי' לעעם מהול שנולד בחינוק האלו הטעמים בין ותא נפק ויש ע״כ
כ בישראל הקב״ה שבחר הבחירה על ניכר אוח  שכבר למולו א״צ א'

 הנאש במסירת שירגיל ולטפס כוחו שחש לטעם אבל *• האות בז ניכר *
 לומר יכולץ אין אברהם מילת והנה • מהול נוצל אפיי למול עול צריך

 כשליט באור השש קילוש כבר סא צקלעהשס נפש במסירס עצמו להרגיל
 לך במלרש כמ״ש כואו שת׳ קשוס כטעם אלא 1 מילה קולס זמן הרבה

 יצת: משבטל דמו שנצרר אמר קדשה מטפה המילה אחר מלל שיצחק לן
: משנקשרלמו תאוותו משבטלה

ט ג  כבד הלא באיריס הקב״ה סמור לאות שיהי׳ הטעה לומר אק ו
בהוצאתו באברלס בתר הו^ גרון שהקלוש ומפזרסס גלוי ט׳ . .

 כשלים מאור והוצאת באברהם במרת אשר בפזרא׳ זכיכ כשדם מאור
גי''  תוסיפו לא כ׳ שהרי קישיא המורה בסס אסריס עולות בס׳ זא״י 'ו
 שיש מורה שהוא נראה א'כ המצות על שמוסיף שמי והפעס הגיעי ולא
 מבריאהובא■ חסיון שהי׳ נראף במילה גס א״כ בתורה: חסרון סיו

 כבריאה הי׳ מנשק לעל קשה הנ״ללא לטעמים רק י והעלימה אזס
ג מסעסהנ״ל

ה הנ  1מכעיא לא מהול שנזלל בתינוק א״כ אות נראה שיה׳ לטעם ו
 שנראה סנ״ל מנוהקושיא למולו אסור אפי' אלא ליטול סא״צ •

 i*D7 למול מותר שיהא מהו המלרש שאלת וזהו * בבריאה חסרון סיש
 אוחו נרא<כשימול א״כ אוח לו י; כבר וזה א«ח משוס הוא המילה לסעס

 א'מר לכן' תוסיפו לא על ועובר אותו משלים והאלס. בבטאה כמסרק
 באירסם א׳״ב אכרהס של גריך,ו מפני תימקסנולדמהולזמ' חכמים עכו
 בנולד גם וא"כ כוחו משוססש המעה אלא מיל אוח מפני הטעם אין *כע

 ‘אי״7 זה' כאופן אז ומיל טחו להתיש ברית דס ממנו להטיף צריך מהול
̂של ערלה שמא חישינן מהול נולד אמר רנה קצ״ה בשבח  ואין הו^ כב

 עליו וטחללין ופייש״י כבושה ערלס וודאי אמר יוסף ורב שבת מחללין
 על א׳ באבתדסעס למולו מותר אס שואל דהמדרש מכ״לא״כי׳צ כבת

 לכל- דנראה למילומשוס איצ מהול וכשנולד אוח היכר משוס מצותיסילה
 בתדאי א״כ עילה שהוא רואים ואינו בבשר דבק שעור רק מהול שהוא

 צריןלמזלו מהול מלד גס בקידיה־זס עצמו לסעישירגיל אבל שבת דט ל>
̂ם«ויןנןשעמא ^̂ ^̂ ממפק• Kשא?מגיכרמp̂ר 7זו ̂^

מדכר המדרש או '$  <ללסיף ‘ציין סטחכמים ^^ואה^נ?ךנ
ט מפני וכוי ה ט‘ איכע״כרטעסמחמה^ות אבירם של ב רי ב א טנ  וג
 הוצרך עכ״ז נאברהם הקג״ר שנחר ומפירסם גלוי שכבר אף אוח שיין

 מסול שהוא לכל לנראה האות ניכי מהול בסלד‘ א״כ בבשיו האוח לו
ת אינו לכן ב  פרלס משוס בדת ידם ממט להטיף בקול'צדך רק דחה:

 ששאלה סייר אין לתרן כאן זגחם״• והבן כך שפוסקים! ילכס כסשהוכט
ומיי יקרא ט, ע«פ

רתצ^ן ס^ילן-פ׳

תכא כי פי
י ‘ ,והתיז  דיי אברהג^אטנז מדריגת. הנס « הארץ אל רדכ?ר ב

נאמר ואפיובאגררס , עפי ואנט שאמר י ; /
^ו י ‘ ^ . ע ל מ/למען טי ס.ו ה׳ הביא ^ריצו

וצקה משפט שמיו לבניו כן אמר ענזובדהס
 צדיק ק המעמיד שכל אכיהס בית על אמד ולא אברהם עיל הביא למען
 הוא הארץ אל כענמת זו בטדייגה . תבא ט וז״ש מנועכיל אינו כאילו

 אשר הפסוק מנשי עפר ואנכי שאמר אברהסי מדריגת והוא עפר לוגמת
הוא אלהיו רחמים שמא צדקם סוא ה׳ ומשפט צדקם סוא אצםין ס'

משפט



תב^ פרשתגנזי
 חמיל לך מתן ילו15כ לךה^ינן מסן ״כ5 קתא.ודנא7צ תרגום וכן

 הפ^ן(ישל צם פאי[ ירוצה דרשתה ווהו מת וכאיצדלא יק7צ לכן שחזכס
לאמחז כציצו ה3 ^כעצמן

n n p 7 i ש7לא מנשר הל פרי כל מראשית ־ ה מ א;6ס ז במזר (  ג
 כע״ס אברהם סגרנרו כט( רכ:ת"3ה עטוהג^זשיקת

 (אברהם ברנו סואי^והזכירו ןפירש״י וגו' גלול לגוי יהי׳ Pb“ אכרהס1
 נמצא פריך ממט נמיש פירות ניק שהבמות האלמה פרי ראשית ;״נן

 איש ע״פ(ניימסר נמהר כא״ש אבינו רהם13א7 ברחא לק סנששס
ראשית אברהם עיי״ס^לצךונקרא כק. איש ובת וגו׳ בתו אס
 סר״י כ״ל של ראשונית אותיות היינו מראשית 1וגלררמ :האלמה ^־י

ק'  וגי סיויהי״ ואברים* סאמני אברהם'מקלס נתברך* שבזמןה!ה גי׳
̂יק ילק זכה וגם  שינאבמזרינת .האלם זה יזכה ולזה :שנה' למאה צ

 משודת והוא מנוה משורש תגא שהנשטס צליי( לבן ויזנה ומ״ל זאת ענווה
 ענמהפהוא מפלריגת להיינו מארצץ תביא אשר וז״ש • ם6איל נשמת
 «כלל לו מתן אלסין אשלה׳ הנשמה'וזהו לעורל תביא משם ר מארצ
ה הנ  (צצי * • אבות מעפה לילי ה^לםלבא יראה" לשלם אי׳ ו

3 ראשית הזכיר bהוא מרי כל אברהם \^ צ  צק׳ שמלל י
שהיענןב' שיזחהאל^צזלימע  ע^ס אצינו םניסג׳ומתהמלארהייכ

̂׳ס׳שוא ושמח״במלאגמ״א שבאבולוא^י מובהר נאי׳יעקב  רמוליצקב ג
 <ומכןרי׳1מצ סעם וזהו J יעאב של ויז|ה'למעציו לששים׳שנה ליצמק פנולל

 הקלופי׳ אמת ל^גשה זוכה להיות לי וצריך' ישר^^ בכורי ט3נ״ק! פישר^
מן כימריס* שמביא וז:ו  שלאברהם לשורש ןתה5הכאת-משמהלסע רנא ל

ם להזכיר זסבא3ו̂’5כהןז אנזה לוהקלה שאמר ההן שנ״ק  מו
< ^^^ווננקנשיצסקיבןפ' הוא^ימו: בס;א שנותן ומה אנלהס הול .' 
 'גע^סורהגיס^ס׳םואן0ריlוספעהביאD)bרfeהצי ̂ ״לJ(זשאל ליעקב
 זכותי ‘מלמזמז ‘הם,; , י^ר<פ3ה אמת שצשס מרומן'
 הביסרים (תופפו* למיימינים^ ‘בכזר(ר^ פסוא* אברהם

 ליין ואית לין לאיח הסזבא״לילע שנעקציע״ג שסום^^באמזנה הוא^יצחק
 אצוחם׳קהוא בצים גני ועמית שנא׳ יעקב כנגר מאי הביכו^ם ועיפור

ל ;שבזכות ועול נגלאברהס יעקב צו ע^ני  והס .ם7פש’ר1מא אברהם י
ה '6גה:לרג’^ם*לאלס3-ש נשמה* נפשיוה צנגל ל ל ׳ והוא <פש ^  כגג

* חאה אלם וכפיר״פי עצמן ביכומס ה  .שהוא 1לנפ רמו הוא תנכרס ^
̂ת צא^^בפילזד״ מתאנה שגיתיס^ססהוא נותהציצדהרע"  כננל ור

^ צשו̂ן תוספת מ צ מן ונשמה מסן/מתם י
שומאעסלס^^ שבממעגרא ^^זמהמר

 1^סואגלא “ג״ק פליהדשרם לתוך יורל ם*אשיםאלס’רש״י ש־ ח
̂יצואלם״הולצ מעשים נשהמנלא 5ישרא מגל ו?ןא תבואה  טו

 מע״ע בלא שהוא שלהו והוא רגלים על יורלת סיסא כשאלי ̂יורל4 כשמס
 אברהם• וצות שבכיס'הוא רואספאנס משובה לעמת ש>ייא וחאהתוא

̂'פ(א,כמ״ש3 הקלוש נהם שההר ישראל לאומה ראש שהוא  ^(נה ין
 מולה'מלת־ ר״ה׳" גמימי׳ עליו ישייאל׳כורן םס לי נלצאנד כמדבר
 זה הרי ואומר להמחנומיסו שנעקל יצהק כמו להמזיק צריך ת tc יצחק

 ענין מקאן־לכל ומזס ישראל במרי בני שנ״ק יעקב־ כנגד הוא ז? בירורים
̂ולצהן ביכוד צריךציקך־ ללשו הן לנשמתו הפייך אלסהן עשיית  סעש

 הזריזות ענין ולוא בשמחה שיפתה והעיקר כהן שיק בחך הקלוש הוא
 השמתם העצלה׳דוצא בתרלמה ולאיסו' שצריף־האלסזזחו׳עצמז

 ואשם ’ללב ממחל׳ באה שלטצוהו 60(סשמ ק5הר כי מהלב צאלבריו
 מחיית צהובים נפשי׳ נמרךשפניו ומזה האיברים 1ה<עוחא'לפל נמשך

 העליונם שאורות משעורר ונזה ללר הפצימיס טאיבדם שבאו השמחה
 לכל להשפיע בפרשס(יוצאים (ררים11מ הם שעושה לאומומציס השייכים
 שלםנצצג סצד}וסשספה פעולת וזה התחתון האלה שבאויאל על העולמית
 לפו^הפטמ* האויותסשרשי׳ כן'מצאי' האורמומשרשי׳לפניו ‘שסגציא
 סשעחה ‘,שימשוךי האלעס-להיימ ולעחה׳־-מיאאיתפרי׳ וז״ש וחיצוני׳
̂י״ הוא מהשורש  71עאי סניאי אשר • הואהמצוה פרי ראשיתש

̂שי'בעדךמ הראשון ץ5ל:יב:דמר ̂אהלצננמ  ארןשעושס «םגקרא5ש
̂* סעצוה'הוא‘לעשות לצג הראשוןסבאה •הרצון וא*כ נודאו רצון  יהש

 מאשיות פיאפאת י זשמתנתנא !לך' נו^ אלהיך * ה* אשר וזהו ״ה3
 והעיקר '0 גי׳ שסנ״א א׳ מעמים מ״כ המנ״א שהוא ן) הג כל אל הלל

̂ג̂י ̂מהגרות ̂זסלו• בששיםשנהמבעישור הוא יריזו ̂א ה ̂ועי שבת

עז יוסף
ג עבירה לעבור כוחו ,חש

 סא• בן אבל ח״י נקרא זה זמן שעז '5 גי׳ 5ס לשק הוא שמנ״א ועורי
 ומכק ג בטנא ושמת הכתוב מזהיר לכך ובעל ועבר עת כאלו

 בעוצה היימ7 ההם בימים יסי׳ אשר הצהן אל ובאת אז p האלם שעושה
 הנקרא אברהם בת שהיא הנשמה של השורש הוא לכהן גמאה שהנשמה

 המשכה לשין לסיינו סיום הגלחי והוליס בשבח איליו הנשמה ואמרה כהן
 צ א באתי ט סיחול לשם להיינו אצטך לס׳ למצוס מצ?ן' סל השורש מן

 לאבוחינזמממת '0 אשרנשבע שלענמה המלרגה אל הארץשבא
 • כמש״ל אמס ליעשס ק גס שבאנו להיינו לנו לתת המוביס מעשיהם

 שכל בזוהר כע״ש אצהיך לסי צבא שיכול נתקלש וב שס־ היום הגלתי אך
 שהמשיך לפון סגלסי או הקב״ס לפני הצליק פס ב^ם קלושים 6היעי

;׳י : השם בעמלת יוס כל
m במשא שנוהג מגגקל מצח על הזהיר תצא בפ'0 הענק יאמר 

 לשון דעהו(אמלוסי׳ רכץ7כל3 אדםלחניח'צקמם שבץ מותו
 ושפצתמארז צמלרגיסהענוהכע״ש שתבא שמסהטתבואאצהארן

 יהי שצא הענוה מלחנות הוא הארן כעפר זרעיך וטי וכט״ש סלברו
 נסצת : ם'סזמהשס׳טאנזחןצך7לשוסא אשוס׳סאווסהעוה״זלקנא

:עליו מיושבת בחלקו(לעתו שישעח מז וישבס וירישחס
̂ת הנמל פלא ס^רה סזטרס וולוד  העול וכל(יחזיר מכל w'10 סא

יצרה לשית כי מקרב וימין לוחה שמאל אלאנשרז״ל ^ןוהו
 ר״ת פדים ורמים שדים נרכס ליוס^ יעקב ברכס ווט : בס וקבת וזה

 מכל אלהיך ל בהניח וסי׳ : למעלה שייך : מקרב ימין דוחה שמאל
 ר״ח שכין בחמש-םיום עצמו ד7ב(1צ« סאדס שצחך רמו מסביב

 ממביב וזלו התאוות כל לשבר עמלק מחיית מ1שעגא'לבא(1עד'ס צ3א
ם שלאיבלכלואויטנו  ה׳ מלחמות עיקר (ה( פנימי״ אוימי אבל תא

 הוא פמלקטהואס״ס של לשר להכניע עיקר יצה״רווהו עד ללחום
 ולהפילם להכניע ישראל יכולים י תשובה שבעעת שרים כשאר ואינו יצהיר

 למען גלול וזימך מסרס וצליך ישראל השרהואיססותמעווגונז" אבליזה
 אן זכאי שיהי׳ על בא נ״ל אין אמרו לכך דוט סמן שום סדינו נשאר לא

 שובינו על משיח בחבלי אותנו יפרק סייג מ׳צז V״b* יהי* סייניולום מלו
 שזהו Tהאלש וכתב • לתשובה בימי !ו פ' צןוח'ן מהלפך4הת0נםש(

 מלתמס בשעת וימשע ואהרן.ותור משה של ההכנות כל הועזל שלא התעם
 tfen קשל להאיל רןן5ש לפי קמר ולא biSni שינ0 רק ממצרים גצאסס
 לספיצזם ואצלעה גדולה תשונה עלמלפרס*דמהעחך0אסי1 במרום
 סריס שאר קי1״^אפ6יצ מלחחוא והיא שלאייאסזקמהעזונו* 65מ1םצר'נ

 לקראל הקב״ה אומר ואחיה גשמים תמלם השר אס סקב*ה
 השר למשםפכפסאת הקי^ה פלייאה ועוג' גסיתון שט* כמו השמד
̂ה אחלה  לכך הזה בשר משאיב צישראלהתללומה6סש נבר( ואס
 אעסס ואח*נ ע״יתשזנתם םפלה םישראל שיטילו היען מתה כי כאינ

 ני כמינכתובזאתזי'כר!ןבתפי לכך מאהקב״סיפילמלמסהאמעט
 ישראל שימהרו ק עת עד דס^• אלו בדורות יםקי'ים סלא הקב״ם ידע

 נהנית תינ5 וכאן סן עת שלתיעד סכעא שאץ דור מדור פאיב לצך לגנוח
̂הי* יצה׳יר ״ מהלפתוי למורי ו שיטה; מסביב היאלטך  הנחלה אז

 כל אשר סללו למשובם נימי ועכ״פ הפסק . לס שאץ כיחשה לרשהס
 טי מה על לחקור צריליס רב הזמן הארוך הנצוםהמר■ על בקשתית

 קרך אפר כמ״ש האומומ *לכל שקלם בנזחלס עמלק ^אותוההגציום
^ ז5נדרן'שםקר ̂ש אחרים* בפני או  בא פעמלון אאח הצה רש״י כמ

̂ס משקלות מפו!  קלק ויכא גאוותן ל תועבת מרמה מאזני רשי כק* וטל
ם^ז ע״ז אלםלהסעורלבקשובס כל ימימלאצריך  הז® העץ עלד d א

 t אריכות'הנלומ5גנם3ראא( ■הסשקזלותישרש עון אפר בילינו
ד עו  אקרא ואסמכוט נן3עמ שבאבא1אמרורל*לעלסיל( ו

ת' יצאו השביעי ביוה ויהי* י ק ל ^ ן  פסיג מה מצאו 331 ס
 ומר פמלעכסיכ בטחיית זכאן זפור כתיב נשכת עעלק ויצא בתיי'

)p נדקין בסכיחת ק שבת ונתפרצועקיחילול רגו עתה p כמלאכה 
 שאינם בסלים בלצריס ונמתי למאקץ.צהסטלגעןלה<ם'גדזצ השייך
 חבחוחלישיאצ שצאגילץ מזה איןלךטלולגדוצ טרה <נד לשמוע ,אצים

 מ ומחילול משחולת ממעא לרמזלשוב התורם ווא בתורה צעפוק רק
(כבת נארלסושע^ אעיקוויחסאמקקןלע^הואהאונתממוןללמות

מ ̂ נגלים



כיגמי
 נעינ< (יהי׳ m י׳'פפ{3נלי־שי ננ״ל ה»יז »• »3ח -w' 5 לנן מליס

• כנ״צ הארץ כעפר
ר ש  לךוחפמחכחלקף■ גמסשנוחן ילך7טת;^ךשיהא ‘הין5ו5 ה' א

 על מצפי שסי׳ הראשון ה>יגומן7מרלשית זלאיזת
 הוא כ״ן' לכהון ליחן לקזש געי עליז צורן שכיכר הראשון היכירזא .־ל7 ג

t האכיליח תאוזח לשכר
העני!  מפמס שקל*ה מאמין כיולאי הוא המששילח עוין צי ה!א ו

 א״כ כטשרןולנ! רק וגאל ג:כ איש:אינו הוא דאס לכל
̂  שהקנ מאמין שאינו רק 5השמי נק הוא כפינסה שמאמין נראה סלכר
 וקורא' צמי עליו צויו הקב׳יס צוה לכל כטסקילת וסועא רצ שפע rנהפי

 מפמסיוחר' שהקנייה יאמין טימלא אל חח בכפי מובחר והוא כיצויס
 תע6ש מה כעצסן תקח רכ שהשפע שנראה זלסמה׳ אמר לכר חייט מצלי

 מייא; אשר גוחןלןבצומציסוזהו אלהין מפיייהצלקסישלזחןמוסש״ה
 וק1לע? מעורר אלה כאה והסיקר לן נוסן ש*ה סס להיינו סארצין

 הניצון מקכל 5וש בפורשו למעלה למעלה וש7סק הניציץ מוצא רמצ־ההוא
 היינוכפזרש״י7וו״שןשמתכסנ״א רב שפיע לממס ומשפיע גצולה האיה

 חייומ צהתעוררח המצו!([ המצוהשיעשה לסיינז בצלים שמסנן לח לבי־
 הי(נ(ןלאמנרינשכייבישזת3ב סהפיוסהואשזרה לחלהכלל שלוא
 נקיות בשמחה שיהייעבולה בענא ישמח כאן אער לכך פצלוח מביא

 המצלה נעשיית הקלוש־ הניציץ מברר וה;א נעצצות בינישוח ניש ולא לחיות'
•• נכלים שמסנן כמו

ת כ ^ ה  יבחר אשר נממפבתולמנגלה שיסלק להיינו המקים אל ו
פיס׳ להיינו כס לפצץשמו הגבמל ■ הגיריר ששס אלהין ה׳

 פתהיי שתוכה צהייגו הצלן אל ובאת :הקלוש -ז5הני על גלילה סארה‘
 קהו באמירה המצלה שתנ/לש להיינו אילנו ואמית • ם חסל מעורר
 חכליםעל האיח מושן שאני להיינו המס לגלח : הברכה כמו ממנה

 הוא ישראל נשמית שמקריב כה׳ג מיצאל הכהן.הוא ולקח המצוה•
״ וגו׳ ה׳ לפני המצוה־והניחו של הקלושה ניצוצית

ל  בגן הנשמה את שמוהירין האלץ. אל־ קבא כי והי' סחורה מרמז עו
 הוא הארן אל תבא ט ה3 ואומרים הגלןז אל בואה קולס עלן

 מ״השס׳ בעיניך מאושר שיה׳ היינו לל ס׳׳אלהיךנותן אשר הגוסשבעוה״ז
 שסקנ״ם מה• לטספסק שאין נמלה נחלקלוהוא '’ללןפהי׳שטס ימתן

 לךישונ י שיה מזלהיינן וירההזישבה צנמלה ,מפרצסלכל־העולהוזההוא
 פרי ip מראשים ולקאת - וה^ז1ם* אאזזם רמוחרח הפיח ולא סה הלעח

 סוא ׳ עסליבלר האלם סל הסירות ראשית ה׳ליכורשהוא לסיילו האלמה
 ראשים (לכלנ״ק אלם של המסות מכל באלם מוקלם
 בחפילוה הלילור לקלש מם 3כ3 משנחו קומו נעת האלם על החיוב
 א5מו הוא ליבול להיינו מארציך חניא אשר וזהו עשיוחיו כל קולס 'כל״ח
 כאלו בעיניו לומה ויהי׳ ״ גסהליבוריוצאמרצין ארצך שנקרא מהגוף
 כל לו נוק כאלו לן מחן אלהין ה״ אשר וזהו שלך עשיות כל נעשה

 ושמת ן■ משנתן עמלן נעת בבוקל נכציום הכל יהיה זה שלן הצטרסח
ר פרש״יגרון בסגא ושמת י נשמתן זחילוש החזיר שהקב״ה נזה לנ או  פנ
 שלו עבללס כל לעשות שאלסמיכלס והענין בצלים מסק שאתה לס

 כשמחה אס עבלו כמ״ש לקב״ה המרוצה בולה ע עיקר שהוא באמחה
 מהיבשו׳ בא שהוא בעצלות עובל יהי ולא הקלסיעצמו מהתעוררח א1וה

 שיהיו בפנא אמר לכך ובאהבה טראל עצמו מעורר שאינו סכאלס
^ הלב ובכוונח נחיוח הליבורים  שנאלם מהלחות שבא השמחה מעורר ש

 כשלימות שיהי׳ היבה בכל הטבור לעור/• צריך שאלה התורה מרמז ל ע
 הס החגין רק בליבור נרגש סנ״^והס ר״ח ■'סעעים'נקולח׳אוחיות

 ג החינה חיות והם נר״ן הם הנ*ל לכריס בזיהר-שייג׳ כמ״ש כמחשבה
 CT5V ן נר כננל ׳אותיות בסנ^א׳סעמיס׳נקולוח החיבה ושמח וזהו

 התיבות נושקים שהמצאכי׳ נדהר שהאריך כמו שלמעלה הכהן אל ובאת
• כשלימות עוליס הס אס

ד אן כ א  נצוצי בפס יש מיני.־מאכלים לכל הקלטוטם להנסכ״ י
צדך המאכל והאוכל הלעת עץ נממא שנפלו קלושות

י׳וסף תבא
 על רב שפע ומשפיע גלולה האלה יקיל ופס לשרפו־ ‘ניצוץ אות! להעלות

 להשפיע צרין מתקלה והנה ־ רב בשפע שיתברךויגלל כלי מאכל מין אותו
 שיהיה כלי חיונו כלי א׳ לכל יום בכל הש״י פצותן השפע ץ ניל 1אוח על
* שי זה למאצל להשפיע רב שפע לקבל לשורשו טצוןילהעלות לאותו צח  

 ^כך נצלפעה לסץ זאת : יול כל,אלס י^ילאו נעילס וברכה פובע
 הזס סרצק לסעלוס יציין וסכה! הכהן ביצוריםאל להביא הקב״ה צוה

מלןהעיל^ שנקרא הנעלם העליון לעלם ומעלה חסל שהוא מלרגתו
 כחי הה שהילוס הבעלים יל עם ית הכהן שהציף החנופה סול א^א
ח  רב ספע מקבליה אז העליון לעולם הביכוריס עם ם’אות וכשמניף מ̂ג
 מונחו וכיון כהן ליל הביכילים כשבאו וממילא להפ^עלעוצס הפס

 מת^י^ היה א״כ םחימין' ברזק הקלושה
לנו הודה וזס לשרשו עלה ניצ!ץ׳ כל ממילא הי׳ ממנו שאכל לישראל
'השם נו שיהי׳ באכילתו שיתנהכיאלס הקלושה הקורם  כמו ולא עבול̂י
 לד אלהידמחן א:רס׳ אלהאלץ־ ניחבא ואמם :■ ב?ומה ־אכילת

 V להיינו יפסיק ללא קבלםהשפעה בעלליגת שקהיה להייצז ' ־
*'b)b לה שאין ונחלה ןרוש׳ שנקרא זו במלרינה תעמול יאל חמיל קננסן 

העולמות נכל רב השפעה ’שיהי חמ^ל שתויאם' ליק דרישתה יזהו הפסק ‘
• זרודס!*■ רזידשי! «#״ו

 נוסן אלהיך ה' אשר וזסו :הניציץסז: על יפסק שלא, השפע צהפפיע ־ •
ואחר הו״ק עולם ש׳הוא ם ׳ גי בטנייא והמת קהי חמיל היה ס^א לן ״
 היינו המקום וזהווסלכםאל לעלות צרכת יש שפ'עהע£ם0 ־שקבל '

 ץ ניצ שיהי׳ שם שמו לשכן7•& יבאר ־ אשר וזהו לשורשו הניציץ שתוליך
 הפיר המניך הוא שהלק הכה! אל ובאת ואמר * שמו נקי* שסכל החלוש
 השפע שמ-ם הטשכס הוא לגלה '־&r לגלת אליו ואמרת סזס והגיציץ

 היינו הארץ' אל באתי כי אלסיך ה׳ יזהו הכהן למקים :מעלות מרום
 ועיקול צאצותינו הנקרא ״ןלמק!ס0וא למקוסהנ״קאיץ ץ הטצ עצה

• לנו לחת וזהו ל.־הסינ לישראל ־ להשפיע סוא הרצין שקבל השקע
 הקיושס נתגבר ילJjוiהעאכ גל5 קלמ שם לקרא האלם צרין לכל!ה רק

̂ייל וז״ש הקליפה ומגרש  עוסק שא^ס םמן היינו למרשץהו יורל אלם רש
רואה וזהו עליו מחצבל ^^מםיהילםםים ירילה בשלסו
̂אגה85 ליצייהד? הוא'כיליי ם’םאנ שביכרי תאינה  ורואה ־ נאלם ־ ש
 היימ גמי עליו צולף עניו להתניר שרוצה בצי- מא רעb שהיצר סבכלס

 גי׳ זי׳ו '‘ואוערם W ומכניע יגצווזסוצמי מפל הרע פיעפהאחיצר
ע יצר על ומתגבר כאחלוח עצמו שמתקשר היינו אמל  בנןראיסמו הי

• ־עליווהק

f i r i b S l וסם הזה מצב^דזםפעשםבעולת1מעשיה הוא ^םאסית 
התעוררת רק מרמז וגס : • האדמה פרי נקראים ״

 מלוזמס סוס וכלא לארץ בכיאתך מקעורר שאתה' מעט
 אשר כמו מלאי סוא אשר אלהיך ה׳ אשר וזהו הארז אש לל ה' ייח!

 תניא אשר . לך: מתן שהבוולאי בזוהר כמ״ש יחטא נשיא־
ס׳ לפני אםסלך לול אמר נח פ׳ חדש רזיהר כת״ הנס :מארצך
 ממש ארצות לא ר׳.יצחק אמר ארצות יש למעלה וכ• שחייה בארצות

 לפני אתהלך לוז אמר אמריך ארצה כמל״א הוא ריצוי לשון אלא
 : חיים הנקרחיס הצליקיס ירצו אשר במקום

ש ר ד מ נ ב  ילוע וכבי :קונה רצון לעשות שק נקידא־ארן למס ו
 סקב׳׳ד לעשות ומעורר מתחיל שאלה מטה שככ

וסקלו׳ מעט מתחיל שהוא אף אותו לגמור לו פוזר ■
 מארצך תביא אשר וז״ש גמר העצמי הוא כאילו !כר3 לו נותן ב״ה

על אף לעשי־ת רן שאתה או שלך נרצין רק המצוה יתעוררת שהיה

לנפשויהצליקי׳ יש פתחים שבע ותאני שצמטה ירושלים כנגל
ת מרים ס שח5ו סחת כל ועל • מעלתם ממיס עד ליננם מו

ת הנשמה נכנסת הראשון הפתת השרת מ;אכי של עי מ מכפלי נ
שסמוכה



תב>< כיגנזי•
 ואומר מכריז הוא זכתה עליו שומר הראשון ואלס לג״ע כסמוכה

 שניהשעריג״ע לפחת הראשון מפתח ויוצאה כואך שלום מחוה פ:ו
 בשלום כמסה זכתה המתהפכת הדרב להט ואת הכדייס את ומצאה

 הנחראזכולומגעת הרקיע כגל והוא ג׳ לפתח שמגעת יעולות׳על
 שם לאו ואם, בשלוס נכנסה זכתה הכרוכים שסיש אשר ירושלים עי
paכמקדש הכרוכים היל וכנגדם הכרובים ילהט עונשה'ומשפט :ל 

 מבין זכה לא כשלום •נככס'• זכה הכפוד׳ ביום נכנס יגזול שכ:ן ישעה
̂ז נמסה ■ ־ לעלות ^כתה . * qרDונ להר יצא ר הכרוב  השלישי לפת

 מג מעלה.זמי;נ?ז של המקלש ויית ירושל:ה ורה זכול היק׳ הרקיע נג-
 ^יכול זה הוא קרבן מה חייא לר׳ יצרק א״ד אותה'^קרין מקריי

לפני דורון :המקריב כאדם חייא א״ר ־ :קרבן כשא- לומר
: .והשישי והחמישי הרביעי על,.פתח עמה הולד ימ^רימיכאל

 : ויעק'ב יצלזק ־אכרהם אוהיך כני' ’כניך אקרי הקי״ה לחני אמר
 השכיעי ‘ שמניע-לשער הזוכיסלזהעל הטוכיאי־ הצדיקים אשריהם

 נעשו צדוקים של ונשמתם שס ין מצד טוכ'ס חייה וגנזי’ערבות שהוא
 באסניקלמא מזירהשכינה הקבי׳הוכהנין לפני השרת'ומקלסל מנאכי

 ראתה אשרעין־למ עדהב:־ חיי ונוח והנחלה ושס׳המנוחה הדח*רה
ןמיח ־ מדריגות ל׳ יש נמצא . • ע״כ זולתך אלהים  עליזלו-ז̂ג
 בשערי בשניה המכפלה א*!מערת יפתס בראשונה ״ הצליק

א׳ילוהל^ורון מקריב תעלהעמיכאל בבי״המקסל *בשלישי :ג״ע
 שם השביעי עלתתח ‘ברביעית־עולומ״בפעס־א :הקמה לפני

/. ־ ; ר 'תקבלותכל־הטוב־:״-; ־
ו1 ה הנשמלבראשונה ־לעליית שמחה־* לשון'־ ״׳־היה ̂־־חורר מרמז ז

r*«‘א r בלהט שלאיזענש הנשמה חחפחלות ששם והלכת כ׳ מי 
 לכךאל׳המקוס סכנה בחזקת הלרכיס '^. כי והלכת כ׳ לכך רכרוגיס

 שני ..־שלמטה• ■:.במקלש יש של־מעלה. הכרוביס שכנגד ה־ ̂•לחה אשר
 •הכרלביסשמשם ששנינה*שיו.יה׳בל^שני: ?גז* שמו כרוייםוז?'שלשכן

־נשא׳ רשי כמ?ש הדיבור יצא  שני לבין'׳ השמים ־ייוצא־מן יקול בסו̂ן
 הפרן אל כת׳־ובאת כך' לאחר ־־מועל ־לאוהל יצאו*־ ומשם הכרובים

 לא אם כי ז כן־אינו,נענשה ־ גם־ ששת שלישי’לפתח לוא־עלי׳׳שלישי
 מיכאל הוא הכהן אל ובאת־ כ■ ־לכך ־ ־ יאותה'לחוזי: ן לוחי זכתה
 באתי בי לה ואומי מסיה אד .עכביי היום מלחי ואומרת גלול כסן

k בואך שלגם הראשון אלם' שאומר ראשון פתח הוא הארז : 
 הניחו־לפתמזבחר׳v(הלודןן \ הוא*המנחה מילוי לטנא הכהן ולחת
 פתח על’!הנשמה מיכא^'עםז׳ כשהולך ואח^כ והלורין הקרבן הוא

 שבכאן הזה המקות̂  גזול כהן מיכאל הוא ויביאני פ׳ לשביעי
 תתבלת קמניאלהאותהושם כיןן'שמיכאל קוס׳'סכנה־''להתפחלb אינו
 בפרתלכן־מ(ישתחוית השכינתשהוא־מקבלח'פצים ונזונות.-מזמ אוד

 עיןלא־ראתה ב'הזא^המנזחה"אשד1הט בכל ושמחת ה^להיד ■לפניי
: לכ^מעני}ט׳'נ״א חלש בזוהר־ ועיין■ ׳ : הטוב כל והוא וגד

ש ״ ז  פל^תי׳אנכנס רייב״ל אמר במדרש יאיח״א חכא והיה'כי ו
 לכתי זזפהליכנם הזה בעולם מלרשות ולכחי לבתי'כנסיות

 ׳עול1כיח 'יושבי־ אשרי שנא׳ לבא לעתיד מלרבוח זלכתי כנסיות'
 כציחי5^כלמי'שיו היוילי׳למימר ע״כולכאורה יהלללוךסלה

 תלשוןיהאסוק ־פמחמע כמו' לקב״ה״בלה״כ להלל זוכה ובד כנסיות
 בער״ז הורה של כקול ששומע מי כל יולן א״ר כמלריש ועול'איתא

'h קול כאותו לשמוע זוכה  כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששוו קול נ
 מתרומ׳ הוא כך תורה ללכרי ששומע מי וכל הואיל לישראל משה א״ל
 שכתב ̂ממה מדן חורה ־לברי לשמוע זהירין הול עולמות בב׳

 תכתוב שאמר זהו אלמך ה׳ יקלל תשמע שמוע' אס והיה בענין
 פיר לי ששמעתיו לאלם אשוריו הקב״ה אמר מהל לי שומע אלם אשרי
 ללחוחי■ על לשאול מהו שמיס לשם מא קומע שהוא מה שכל ע״כ
 אתת על תעמול אל בהכ״נ בתוך י להתפלל הלכת אס הקי״ה אמר

 ־מדלמעלדלתילאכ׳ לפניס להכנסדלח מתכוין הוי אלא החיצון
:• ללתות דלתותיר על אלא

עחיוסף

.tj ! מסל׳זה וב׳ ליכצס נל׳!וצכ1 ענכנס מי כל ריב״ל שאמר מה
ע$5̂שמלנן<?ןפ מהו ז מי ע  5י

 סתתים שני תיינזר ^מח ובגמרא • סללת לפניס ללת ויכנס החיצון פתת
: מ״ת בפוסקים עי״י1

ה א ר נ ה  אי׳ הקורה בעסק בחי׳ ג׳ ליש חכמה קנה לאי׳ ו
 ספר מפיך ימס לא •י ולילה יומס סגית ים 7ללמ:

חורין בן אתס ואי יגו׳ בשבתך נס עילולברת : הזאת התירה
 עתי' קבעת שיואלין כמשאחרל לתורה ם עת •'הב'לקבוע להנטלמממ

̂׳ש הג׳ ; בזה זיוצא משמע לחורה  שחרית ש ק״ אלם קולא אס בברסת מ
 פילסה לו שיש מי בישראל בח׳׳י נ׳ ויש ׳ וגו׳ ימוש לא קיים כאילו וערכית

 ימוש לא ולקיים לעסוק זהושמסיוב בעו״מ בעצמו לעסוק וא״צ כריוח
 • צת־רס עתים לקבוע רשות הוא לזה . ת״ח להחז־ק שרוצה ^;מי וגך

•* לת״ח להחזיק נמו׳׳מ יעסוק היום ויחר
ש  בקיש יוצא זהו היום כל עצמו לטרוח וצריך כלוחק שפרכפחם * ד

 לעסוק הלויסכיו־צריכין הכהניס לק שחריתוערבית*
 יור^ אשר ככל ׳וכמ״ש י ישראל מכל מוכן פרנחן שהי׳ וצילה יומס בחודה

תליס׳ להם שהיו אע״ג אסי ורב אמי רב בברכות ואי' *• זהלייס הכהגים
 להתפלל לטצוה לטע־ם משוס גרסי להוי היכי רק מצלי הוי לא כנישתא בי

 אל בעלת נצב אלהיס שנא׳ בביהנינ מצוי להקב״ס משוס יהכ״נ בנית
 מטעם צנוסחא בבי ומצלינא בביתא ג-יסנא לוי זה מסעם אביי ואמר

 ביס״מק שמרב מינם משמ׳י׳לעולא אמי בר לאר׳׳ס להא לשמענא רזן וס
 במקום מצלינז ״ הוי בלבל הלנם של אמות ׳7 .אלא להקנ״ס לו אין

 לו שיש מי צ׳ ס׳ וה״כהטור לימילהלכה לגרסינאשהקב׳הבמקיס־
^ ל  עי״י :י׳ לו אין אפי׳ נו להתפלל .מצלה בר שלומל בביחו קלוע מ

 וביתי' כנסיות בבתי סנכס' טי כל שאמר צלקלק יש ‘וכאן שה במהרשא
 חחלס מזכיר ולמה מביהכ״נ קלושה יוחד לו יש ביהמ׳ל הלא מלרפות
 כמפרז״ל חיל אל מחיל עחיסויצא שקובע באלם שאיירי רק • ניהפ״נ

 • חורה לקבוע המלרש לבית יוצא בחחלהבביה״כנואח״כ מתפלל א״פ
 שיושב לאי ללמול היזם כל קביעות צ יושב האלסאינו זה ע״כ זא״ר

 • ̂ ל הנ הטור וכמ״ש לגדם נמקוס צריך'להתפלל כלהיוס גקדעות
 כק״ש סי;צא הג׳ הנחי׳ מן אינו יגם ״ הכ״נ בבית מתפלל ׳ ח6ול

 שמחזיק בכה״ג איירי אלא • לניהמ׳ל לילך לו למר י׳®: לבל
̂ל ואמרו : לחור? עתים קובע נעצמו תורלירוא צלוטלי  מה כל רז

 עצמו לת*ס אבל : לה׳׳ס פרקמסי' לעושי אלא אינו הנביאים שנחננאו
 קלרי בחי הן בעוה׳ב כניסמח כתי הנה וולחך': אלהים ראתה לא עין

 אזמר הראנין שנפתח כחנתי וכבר הנ׳׳ל שבעה והן הנ*צ ג״ע
 אז׳שזוכה עונש קימל בלי שהוא חבא כ• פע״זניאטר בואו הראשוןשלום

̂משס ̂ך ̂כס או למעלה צי  שני , בפתח אבל ;תבא כי לשי/ והוא שנשאר
p שריאה עמש תקבל .אולי V כלרד והלכת נאמר •עע״ז הכרובים שני 

 0ציכנ שנזהר מי נזז״ל אמרו לכך סכנה בחוקת צ׳לר^שהוא הילין
 לעתיד ג״ע חלרי וסם בבהכ״נ שיכנס בטיח ‘יהי הזה בעוצם \ בכיה״כנ

עתידי' ע״פ במלה התרגום כמ״ש והזמנה הכנה הוא לעתיד לייקא לבא
 נא שפי׳ כמו פחל בצי לשם בא שיסי׳ לבא |?ייק * שם להמעיין הזה ליום

 יללא שיזכה בביהכ״נ למכנס רבותא מה רק : בפירוש"האלשוך בכ״מ
א אלם כל ראשון r לפת סא פחל בלי לג״ע  אמי לכר כנ״ל פמל בלי נ
 י הלכת אה הקנ״ס אמר לצתותי על לשקול לי שומע אלה א&ירי זש״ה־

 אסל לפתח משבא אדה כל כמו דהיינו אחד פחח על חעמוד אל לניהכ״נ
 מחרקדווקא הוי אלא כלל הכרויים מפני שיי בפתח לילך מתיירא גג״ע

 מדלת לפני• דלח שהוא. בפחחשני בכאן סאחתהי^ך מה מונחו שתהא
 שגי נפחח בנס להיינו לבא לעתיד בניהכ״נ ליצנס תזכה סעי״ז
 מוכן שיהא לעמיל של פי׳ שהיא מהכיוביס פחל בלי לבא תזכה

 צמה ק׳ רק : פהסדלחואי שני בפתח אפי׳ הנאה נדרך לבא ומזומן
f = שלישי לפתח מחר עולות לא

 השניעי היכל על עולות שמשם או אלה משתי א׳ שלישי בפתח רק
 אוחה לוסין זכתה לא אס או :וגו׳ לאתה לא עין שכר הוא ושם ׳

 נהנית והיא שלמעלה מהטוב ומתענגת שני בפתח שם ונשאלת למוז
'ע״כ דכא! כתבנו וככר נזו״ס: שם כאמור נזונות צא אנל השכינה ע/ין

נממויקי



יגנזי פ

 לפמיעיןצא אומוזזצם והואי לתורה עמיש נמחדסיח״חשקימ־ית
 • לוסמשס;וצמצ.ה.1י^לצ< א>מ ראסהומ׳פמוכיזורס־רקנהטמיא״כ•

 הוא ז-מה זרפ השרנס’1מזי ונמית הכמב ומתענגת פני פמח3 נשארת
 פסמגותן׳ ססקנ^הסונ% מפחחשריממס שאינר^תלמעלה כך

 גססיעזחיך ומא תיח מלזויק אתה גקכיעימדק• יושב אתה זהיילדשאזין
ח ומהדלשאוי ימים!,״ש צחו̂ן כמוזכולק נמו״מ טוסק סאתה ̂יזו מו  מג

תי וכיישמוזות סימא נר מלא דר5'  K ה1מו מה אצא כנסיות ע
 סולתו ומנת^מלרשות כנסיות ודמלפשחאף^אחהלאחשאזזמיתי א׳ינו

־וצא־ישר^ אותה לזמץ שנג״ע(אין■ ^oh לפתח צבא זוכה ק1ס:מס  'צס̂־
̂להילששת איסעולה וגס לכרוגיס מלסס  שתתי השכיע^ע*י ל̂מ

 אינדאצא תה וס ראתה לא עק ל*זמש!סששס לפתת שכסמיריגיח
 שסצס פט ]בל5מ שאתה כ^לע- מעשס אה הקי״ה אמר מ״ל ע^מן לח״ח

ן לאג הפסגה^אכל מרו נהנית שני בפתח חו^יש • מ*צ, 1 כפתס פמל רז  
̂א  מעון יוצא־משכר כשאתה אלא ננהלינ- שכינה פני ^ךשאתהמקגל ̂׳

 אצס«ךן '0 |ול5ל 1חשמ שמוע אס ‘זהי ימי תייס מצא מוצאי כי שנא כרכזת
 הזמן מרמוסל שזהו הארן^ אל תכא פ וה^ מימךהסורסיגאן זס מל

 נוגן אלהיך ה״ אפר ח״יש יצמצאי״ פגסמת בחי וכל לאי״ מהגלזח שיבואו
 מקלשמפפ י ״ק7הפנסגן וכיח כמשרז״ל ב״גןנחלה סמקלס שנית נתלה לת

 כגסמתומישנכנסיכביג^ תי3 אלו מסס צמקלש להה ואהי׳ לס״וז כמשרן׳?
 נמבת בהויהי״לזסנחלה״ראכאו^ ההו^יכנס^ ממן גס מתחלה הנ״נ

 לחזרה ןקובע^עמיס לצ^ו התפלה־ מפפאמר במכנה בה 3שיש מי נס
^ :■ עכבה לשון הוא רשיס בקלשיטיס וחשבו כמו  בה נכנס מי־שלא א

̂ו• ̂ אוקהנשמון ירושליסשלמגצס שהוא שבלע כמו שא
ק ̂ו »5ח!סס^תי כמ״ש ופןימוומוס•' החואזת על שורין הס לכמס ת  שה

 שירן ואמי(לקאסמרא • שלמעלה סרושליסר הלא־ כך. שלמסס כיהשליס
 יז3סהתפ74אה(זרק7שנסללמו העבמות־י סואהתפלספהואראשיתאל

 האומנין׳שבראשהאילןצריכ^ p3( • רתמים לקרא לתפלה בגמרא ואי*
נה ובעי רחמי לספצה משוס לירל :■ כ̂ו

ו ה  <לע<ד ׳ישראל'אקצו, ׳של ׳ראמיס׳אכות ר״ה ראשי״ת׳׳ מ
התפלה. ואל הרנה אל כמש״רזל תפלה' משוס הוא כהכ׳ינ

ה כמאוס  שירות .שאוןזראה ופרא״י'ן$ה׳יצנ חפלה תהא פס מ
 לרך כל ראשית יתפלהמא האלמה פירי כל ההרראשית וחשכת^ס.

 התפלה--והיאננןראגד זמן כשהגיע אצוה משוס נלמל שאינה מצוה
 ‘ כמ״שיפפלה ונלכה אלאמכבגשכר נשמעת התקלה מרי'י^למה־שאין

פהעצי ”יעמוס כי צעל ^לו  א^י־תכיא כלהתיפלות: מעאאה ע
 אשר׳הזאלהילנותן האלסולסיננה‘ ן היס<רצ שהמאצה מלמיצך־כמ׳׳ש

צו  ‘ה^חעשס כבילוי 1נחשתלרשל ג׳יכ השמיס מן' שנרסייעי׳'לו מה <י
 נרגאיויוע^' הוא הכל כאלו לה׳ מצחה נמצא'להביא צכך׳הרל־ושמש

 אפשד בדרך י*ל שרלת'1גד עצות מילוי ואח״כ • מנ״א של בדרושי׳
 ראשיתי. הס וכיטריים האתיות^ כל ראש שהוא א׳ כחי׳ כביצורילהס

^, הס־ ומעשר הארז'• מולי מחנותו גל  הסימלי״אכזהניציל בחי׳י
 השקיפה ואמר :לזה זה אנו פרשיוא נסמך 1לכ }ו שבפ׳ אדוריס מי״א

 שנ^סו חיךמן״השק־יפה לריעל השקפות מ ורשייפי׳נפ״׳תרא
 : עכ״ל מלעהלכויבה ש־מהפד עציס מרגורך נמעשרות׳גלולכח

 וצאיךזכורך ^•עה שהוא השקיפה אמרבל׳ למה באמת̂‘ ולפארה
ך  : ראה או הכנו לכויביש שהוא בל׳ לבקש ליה הוי למובה מפו

 מהינ״ת נשבע הקב״ה אס * וגו לאבותינו נשבעת עו׳דמפייסכאשר
• צות מ מקיימין ישראל אס יק^יה לא

» ד א ר נ  שלם כלב האלם שמתפלל שעיל המפרשיס שכ׳ ע״פ ו
כל לו ממלאין מיל מכוקשתו לו שיתן מהקב״ה ומבקש

ן < ב ף ת ה מ

 כעין והוא קו שנאמת ומחול ת^ף הס ולמעלה שלמטה המחטדגיס
 לכיוכה מתהפך והוא ין7 והשקיפה^׳ ״ עול מקטריגיס שאו תמייה

 שמקבלים מה רק כח להס אין וג״ל הגמרות׳ נמתקו א״כ*כבר
ת ח בו להס נמרדןיס הס אס אבל עליונים ^ ^ א״כאין צ ה ל ^  ל

צל  מומתקיס(יורל גבורות שמקבלים גס־הסנמתקיס גמרות-זאז ^
, ־ . ז. היטב והבן עיצוב כלי השפע ׳

& ו י ז י י  • וגס האלה אתהחוקיס לעשות אלהיימצוך ה׳ הוה ד
־ ^ ל ־ ע  היו במזכר ישראל שהיו שי:ה הארכעיס כל הזה ה<ס ^

א ללמליה שו עלנינתלע  כאילו מזורה עסק חשוב זה^ה, .
 לעשותך אתם מחויבים צבאלא״י רואשקתב־ סיוס אבל המצות עשו

,'5מרמז־מ^.^^י^ו להבא מהפך נמשמצגותולעירוהואז יש ושמרת
h ו מי ®' מי » י  תמת*ן לידן או1יה שלא מלות עצ גסמ^״דלדכא ‘■’ועוסייז

רמזוש*־ת נס :עשיא כאילו ייותשכ צידרועשיא■ שינא מזחהא
 שנאמר מקום כל צ סו שאמרו ע״ד תאשה מלא נז?!י שיהיה ציה <צל

 כ אח מננניחחל״ת נזהור וכשתהיה • אינואצא־־צ״ת ו©׳ ^שמר
קודם חמאת ומריע לגןנ׳יה «הן ©א עפה■ כל כי עשה מצוח ועשית
^ לעולה ^י ̂'2כינ^'יי’ל?ואמrtז■ניsס -2'^ut I J ,P  מא לאלהיס לו להיות היוס האמרת ה׳ את • תעיעמועגה

צא׳י’ מלןניומשפעימ כמישמגקשץ ׳ ■
ה י הנ  רשע המא פי על אף צליק ש«א מצת על שהמקדש אחויל ו

̂יגתשונהג פירש״איזש' תש: ̂לשתשאפסרשסרכ

.V.י.ו/;מחשלות ►זלע / . ־־ . ׳ ;״*״ V׳
 רק לפנהס כליק אינו כן ואם ‘־מחשבה יזדעיה שופמים^מ:ז*אינס

. ז ממש תלובה עשה אס
יגי׳;,. כלמלייזיו ולשמיר ונו׳׳ ריוםtווןי׳׳ראיוי
 שומרים שהה כישראל החר״ה שעישה זליהככול מ© אייה הג^ן

כ «כ׳-י תיוו עוי כוליש־לעיל: בקי״ה ראל0ודיש«שיה־י3<מוו ו

 המצות וא״כ לזולתו מטיב ההיא להקי״ה גדולית ת טיב וזהי מאי״ה
רח למיעלהי־ה  שרשי מעורריס מצית ישראל וכשמושין ניויית או

 וצכתיהלנשמרשפוכל נע־וכליס למעלסוין^וייןלירראל^וכזה מצוה
שהקכ׳ה א״כ^פיר רחתייחעליהקי״ה פביפיוז© האכעה להציתמזיו

V '«>ון»ו ,V •׳I W If י־י/•
 - וי־יבן רטעס ידוע שאינו נקרא וחוקה המצות

 למשא הפכים פני שלה ולחירה ידיעה על רמב״ס קושיס והצהידוע
 צדיק וזהו אינומכדיח דמחשבת־הקל״ל רמפדשים ותירצה א׳

 : כאל^ו מכרחתדרין באמירסהימה דאילו לאקאמר ור;ןע
 ויאלודבלבושהקב״ה כמו היוס^י־יעו׳ אמרכ^יךוה׳האמירן ולזה

 שכר היה לא• דא׳כ כדיכיר לא אבל רשע מחשנאסהואצדרןאו
• : ועיי׳ ישראל וכבוד לטובות מהו ועונש ־

{I f - שישוב הוא.העיק־רח התנובה ה־ענין כיתיא־ ייה5י

ם והוא הראשון למקומו לחזיר שיוכל סימנים צרך ולכן לחזור ד  ק
ובדיבור ינדישה פצח ואה הנשמית משמות׳הואכסאהכבודעחצי

ס ובמחשבה שם נתעכב לקבל ראוי אינו ואם בקשתו לו שסנחן האדם ראוי אס ס של שנר״ן הציוד שכסא פג הוא רהמכסאהכיוד אי
א שהם שיהי!ראוי עד ומנים גמה קי עושהמלאכיורוחזחומטול׳ שנאמר רוח המלאכיס^א ומעולם נשאה ין׳א״כ7ב ועושים ב״להצדק נ
מחש־תו שיזדכר במחשבה הוא ץהחתלת־החשובד נפש. הגלגליס־הוא ישפיע הקב״ה אם נמצאמפי׳ לאה או הכם ׳ בל הא׳לם יבקש אם

וז״ש



ר/בא כי
סכ׳ ואמר הראשון למקומי סישא וזשויה הוא תנא ויזיהיכי י ש

 אלהין אשרה׳ •’כמחשבה כתמלה שישוב הארז'הוא #ל
:המחשבה שיוא במוח ששויה הנשמה מחצב שמשה הכבול כסא

 וירשתה כאה' היא שמקס נשמה נחלת הוא הכבוד כסא גחלה לך מפן
 אותי יפתה אח״כ אולי 'חשוכה אעשה־ אה א^ תאמר ׳עלא כה דשמז

 אלה כל ויוח■עלrשופ■תi^ ויוכרח ושלישית ש?ית פעס ה״ריעלל5הי
 ולהן :התשוכה p עצמר מתייאש ולכן בזאת לעמוד יוכל ומי

 וישבתהלושישננמקומוהאלושה וירשתה ליעלי*חשויה הכסיחהס׳
 ■לרשע ־ודאמדי ל״ג יחזקאל וויש אותו לפתיח עול היצה׳^י יכול ולא
 שלא ותלורהרכ“אמ ^א י יחי׳ תיו עשיח-יעול לבלתי' וגד תמות מוח

אד לכך לפחוחי ל׳ר5שחזד'י להיות ׳ עכל הלא ^יחיה אף פאמר  א
 אתת פעם אחי׳ יירשחה וז״!ז תשובתו אחר לפתותו 7כח'עו שאין'לו

^; יב'נשמחרולא'יחטא5יבשומו-'מת5^♦שכפכה^שיש - ע(

ש ר ל מ  ’החיבם לפני פילר שפיר מישראל אלם רלכם תצא ל ב
 שנו כך לכרניה אחי־י אמן לעמת לו מוחר מהרשיהא

^ לפני ־סעוני חכמים תי ה ה ענ  התיציוף הכהניסמפני אמןאיר לאי
ף שלא ■ לענות• יכיל הי׳־ ואה וציעלוהדדכותינו  יענה לעתי תעי

 עוכין כישראל מאמן מתר הקי״ה לפני גמל מפ;:י־שאק ׳ למה־
:י ע׳יכ .

ל י ד ב ה ל  חיחצי ליהרה־׳חז״יל רראה ־ זי לפ׳ זו השאלה תלוי איך ו
 בשופר להכדז אליל באולש השולה עזשין כיהי( לישראל י , :

רתמכרי’שנעל■תש'וצ?ו:נחרא:^'יפי  צלם נםתלח־מעליו מ^ניזי:?י
 ונקרא פניו על יצלה חוזי הת״׳וי־ ולאחר לאלה שופרא אלהיהיוהוא

 נתנו־' ופימן גלול בשופר יתקע ׳הלוא ביום והיה ע״פ מ״ש כלפר־ועיי׳:
היו אל ר׳ מל ליי ׳ואת ׳לבנך ׳את ו  והראז ד׳תאלול: זרעך ׳

 בכל רז<ולעב^ר פמ^ש % התפ,לה שהוא לבבד בכל הוא שהתשובר
ר בלבי שקיא. איזהלע^מה לכבנס מ ראי לד״שהפיינן ר תפלתי זן י

עטיוסף

ק------ ------------------------------------ בכל לפסי
 פפוק■ על מ״ש יעיין הלי צת1כו היא והעיקר ׳ נימפ״ינ׳ ף*יכל3לכ

 'רחקילבו כבלויי ולשפתיר בפיו העהירזה־ כנש' יען'כי ויאמרה׳
 יוסיס הנני לכי • מלומדה אנשיה מצות אותי יראתם ותהי מאני

 נפוניו־ ובינת- חפמיד חכמת להכליא׳אמיהעסהפלאופלאואיזר
ש:•, תפתחרוע״

{ ^ ־ ת י א ש ב*ספר'ס״ץגבשס' ו טי הר־ ר הזי ל פ פ ״ ת נ י פ נ ׳  כ
 וטף.רפואת2<פ ^הלברוס שמתפללין גחינהא׳

מעיני גזילות * שצשלור.<עיל'צרות תבואת ועל הגזף ופרנסת הגוף

 ברזיובתא ליה לקרא קאן אית ללא אנפיז בושת להון ללית לחיים
הגלות יאריך 'מיניה׳וח׳יו מיחאא לאילו ‘לקב״ה שכילתא ליחדי

 הברכות כל היינושיכוין למעלה לנו שיחן ך צר המתפלל וזי״שבגמ׳
 ועיניו בעולם ית״ש אלהוחו ויתגלה המלות יכל למעל: שפע כיצ;יה
 למטה יהיה היא עוה״ז איכת בעיניו שרואה מה עוה״ז הוא למטה

ח ו^ש לכלום נחשב יהיה שלא  סבא המנונא לרב חזי׳ רבא י־נ
 פרש״י שעה בחיי ועוסקין עולם חיי אמרמניחין בצלוחי׳ למאר!ך
ר והוא למזונות לבלות לרפואה  : לחול הפלה וזמן לקוד תורה זמז סי
א אמר למה לכאורה  ארי קאי הא ' רבים ל׳ ועוסקים מניה־ן רנ
: מתרן מה ועיל :יחיל בל׳ מניח לומר לו והיה רמנונא ז  תורה זמן י

.וכו׳ לחול  הממנא רב על מהרהר הוי לא א3ר לידאי ונראה :
 ביאת על מאוד מצפים לתנאי׳ואמוראי'הי׳ כימי שהאריךבצלותי׳לגס

 : בא לא ועליין שיצאו מה יצאו ובעונותינו ע״ז במס׳ כמ״ש משיייחמ
 וזהו משיח: •'ייאח והיימצפי׳ החמישי באלף ורראשילפטרשס׳׳י

 שהיו כמו אייילס ייתחנוניה ילואו בבכי כמ׳׳ש חפ*לות נכח שהוא
 לנו נשאר ולא מישראל שתשתכח חורה עתידה ואמיל כנ״ל במצריה

 שהאריך תפלי• בעניז ריא מהרהר לא בולאי התפלה.א״כ עמול רק
 כבחי׳ מחפללין סהס עם רמון על הי׳ רבא שכוונת רק המנונא רב

 בתפלתם יאריכל שלא ראוי יולאי א״כ לצרכם שהוא'רק ראשונה
תר ־ : בתורה לעסוק טיב וי

ש ״  עם המון הס שעה בחיי וייוסהין טולה חיי מניחין רבא ח
 רב ^מת ו? ־״חפלה א^יך לה רמנונא מרי ללמוד שרוצץ

 גלות על בבחי׳שניה שמתפלל בצלותי׳ שיאריך לו ראוי הנלנונאסבא
 לעסוק להם טוי ויותר גופני׳ לצורך מחפללין הה אבל ?ושכינה
 לכו׳ לשמה שלא אפילו בחורה אלה יעסוק לעולם שארז״ל ע״ל בחורה

ר והוא יבא אמר המנונ׳בעצמו וכנגל־רב  זמן המנונ׳סשד רב היינו סי
 חפצה זנע כך ליחול היינו לחול הוא תורה שזמן כמו לחול רה תן

בצלוסי׳ להאריך ראוי צו ולכן כנ״ל למע'לה ולכו ליחול היינו לחול
:והגן■ ■

ה1ו ה העוסקיה נקרא לכך משמיה שניתנה 3נקרא'.פמי .,תורה «נ  י
̂ש ־ שמיס ־ ,  ותפלה ת״ח: רה רשמיה האזינו פסוק על כמ׳
 ההפלות ־תקני שבארן וצליקיה למעלה ממניה שעילה הארן (ארא

 ארץ נקרא דכן בתפלתה רצונו ועושיה מחאווהילתפלה והקב״ה
 י־יראה עיקר ששה ללב הוא רחפלה עיקר יגה קונה רצון שעשתה

 בגי׳ הכולל עה הארץ ימלת :לדי ירא לא מתני־ עלי תחנה אה כמ׳־ש
 הארך יודלי נקרא ועול:צדיקיה אוצרו היא ר׳ יראת והוא אוצי־

 אלו ארץ מצוהי לה׳ כי קז״ל לרפו וגה הארץ ישיב הוא שעל״יליהה
 יוחד; שירי׳ התפלה ועיקיי ראדבר ומקיליה במצוק הצליקיהשיזשדיה

א כשפתיו  רפ׳יע מדור י-וא תיבה כל כי מהחייה אות שנה יבליע ̂ו
מזבת■ נקרא שההפלה ה׳ מזבן אה תבנה שלימות אבניה וצמ״ש

w ״ ..........בנויט שנשקעו במצרים״ התיטקות.
 הברמלז סכל ינללצו וררליולצ׳ליגגילאה המתפללים בבחייב׳ שיחפללו

 להשפיע.בכאמות' העלזיניס בעולמות ישפיעו׳למעלה של׳שמונצונגסרה
 גבוה התפצות כי'שורס וענווה. ודביקות ויראה התחתונים'האהבה

 ■ מרצלד ויוציאם עמו על ה׳ ירחם' הללו התפלות וע׳יי למעלה למעלה
̂* ה' ומל כמ״ש  התפלות לה'יט לבבך* בצל אלהיך ה׳ את לאהבה וגו
 יולין ביב׳ חייך צתען סהו עוס״ז לאהבת ולא ה׳ את לאהבה רק יהיה

̂שם ראשונה ׳ י י׳׳י כת  לחכרצז׳ שצשסי^ונ״י אחרונה ד׳ הוי׳׳ה׳ב״ל של
 הגוטח בתפלות לוקא תלוי משיחנו שביאת מזה המצא אולות ולהיות

^3pp>? ״• 4גל«8ן־שפיצהדתראלמי5צה(צי יתודקזוץש שיהיה למועצה

 אל ויתפלל כמ״ס ליו מקירת ה׳א התפלה ועיקר לצדיק רשע צוקה
: לכו מקירות חז״ל דרשו הקיר , י

ר1 מ  הפסוק כוונת שז־ו זל״״ס מל׳ל״ב המגיל החסיל הרב א
 כזונת שיהי היינו ובניך ואשתך אתר התיבה אל ובאת •

 ועומדים תלוי- הס ובנין ואפתו שלו חיית שכל האדם
 שכלחיוחינל נוראים בימים ובפיט לתפלה של התיבה גי<יבור
 אדם היינו דבריה עמכם קחו הנכיא וז״ש הגונות בהפלות תלויה

 יחשוב שלא ,להוא שהוא במקיה הלנריס יהיו התפלות המלבר
 : בבי״הכנ יוצאים ולגריס אחר במקום עומל שלוא נלחשבתזרות

 הלי בכוונת להוציאו בו מפיוויכוין שמוציא קולם" התיבה ויחשוב
 מפיו^התיבה קולס'שמוציא זרוחיאהיכן מחשלות חושל הוא אס איל
ר נקרא וזהו אחר במקום הוא  עזלד שהוא התיכת לפני עוי

ר כבר התיבה שמזכיר קודם התיבה לפט שעומד אימקוס וחלף. עג
, ’אקרח נמחשיה לו

w n ה  ״יעשר'׳תפוליז ׳הולם חיו״א' כ״י כי־תבאר״ח ווי
 לקבל שרצה זיל חולש מיושו שנטלודו 'אלול V ״בחולש
 סיוון אייר ניסן נגל אליל אב תמוז חלשים ג׳ לשלות

 שישראל כדי ביאל̂י ישלוט שלא אלול ממנו נמלו אבל יעקג 1ששלצ
 »•. זכה בכוונה להתפלל שמכל באלול התפובה וע'ק^ השוגה יצנפיו

ד  אר*ן שנקרא התפ^.? היא בחייה שיבא הארץ* אל תנא כי 2ו
הן דבר כל ראשית שהוא ביכורים נקרא והתפלה :כנ״ל

 התפלה קולס טיסק בשום לעסוק שאסור מו״מ חורהוימצו׳תמכ׳׳ש׳
 התפלה עושר פירוחשאלה שכל האלמה פרי כל מראשית ולקחת •וז״ש

 ראשית כל ולא מראשית כ׳ לכך הכנעה התפלה ועיקר ל<*ל תולס
ת על השנה בתמראשית אלתיך ה׳ עיני שנאמר מה על רמז ד ס  א

0 שנס 0



י׳וסףהבא כל *2גנזי
ץ6נחתלפההי כל שיח15מר חז«צ ו5ר7ו שנה ל »

c*n י ־ ^ '”מיא^ >ז5נ י ' ג־ י' : ?* ״י « « . ד ? , שי6ו
שמח דםcfe -5 לח ■ שעיקר רחכית תינק כל ולא

I כעיניו שידיה מארצו חייר^
,? ל פיי, ואינויעומז ^ קי • ל ״,אי ימשר ל^פיו ^

!^ כמי שלו נחלה זו לך נוחל להיך5 ;
 ^פפ׳ו כה.כ^ וישנה כירושה הוא שנחלה וירשתה ״:n 'רפסה

► הואמהשהתב״החפן הלי ובטינה• בהכנעה שהיא ההפלה זאת
המיזי^ אל והלכא ושמנזינונא וז״ש

איל שכבשז על ^ כנ התפ׳״ןא הס בביכורים שאיו מגיל רש״י

ולזי^י^י : תבזה לא אלהיט
י עחי״ להורהוכמ״;ז ־עתיט •W י ?י̂י

ר וחלקוהו  3^ בהורהובהפלה לעוז
^יי׳^י^ז הכנעה בלי

״ ונד־ ^לרשעאמראלהיס ^ ע ח  ו
■f י ̂ חלו מרכבה לעשות פיו לחלש שצריך ׳
ש1ו  התפלה על רמזי הוא היא כי המדרש■ ״

JJ ^ י* i ->->כלא שמתפלל יוודרלרזכיההיכר•׳

אי̂ת והנה

 ■־r?3 ^^^;■ז^י^ק^וחזי^ר^לי־־ידנת־״זייר:
פ לאומיוז יכסהיהקשןזערפל עי . ■ ל?יז4נ' עי ^ א ^ ר ^ י ^י ^ ? ? 

ת ציל^ חשן של מלפנים הוא פערפל יתת כפ׳ רשי פירש שכן עה מ

'r׳ I........ ׳־̂׳ ׳-< 1״wj K1J ̂ התיבה כפני יורד ^רימ^אי׳
 עולם ש׳״ ברומו שהוא דבר אדה לבני זולת כרור מ״ד בברכות אמת

 עז-ה שהוא תפלס ופיש״י בהר מזלזלין אדם ני5ו
ט' הב׳ הבחי׳ שיליא למרד עולה שהיא תיילה אוחו  ע- ל^תפ-ןל ,ו

ה נ כי מ ח ל  כפשומו ואיןמתפללין.יק בס אדסמזלזלין סתרבני בזה נ
 בחפ^ה מטונין אינו טוב כל להם שיש אדם־ בני רוב ולכד אי דדןוי׳

נין שאין אדם בני תב כפי אומר ולתנא בלוחק שהם אותם רח ו  ^ו
בכוונר • שלא עניץ שמא מי׳ל • התיבה לפני עובר

ס־י שכברלבה תענית גבי אבל נ
 מתפ״׳. ו ע- עגומה שנפשו מחוך שם רשי שפירש וזהו החיבה לפני

 מותלין אמר לכך בהכנעה ויורל נכנע שלבו בכוונה
• והק וממי[ בהכנעה שיורד

תבא כי פ״ דהפטורך־־יו
• # & ס A י  A י

ם י2י ^ י ב צ * נ

'» ו ז  מהמלאךמאמר שנתירן ישמעאל כרכת! הנר אזרי• ר
r“ שמלאכיסקפרגר שאמ הנער את שאי קומי

בצמאכשדגצמ עמך שימית זר ואמרו עליו

״ ו כ »יז נ ' נלי א י א י”י* = ״ די - .^ ' »י2 ^' ישראז”^ ,
״י ' א״ ,’®א ’״’P א ״ ' 1 י V ^ ̂ 1̂1׳” 1 rf מד r 11 • בלילר וקרינן בליל כתיב כלילה רוני מומי
^ד^יירא^ררכור זמן הוא ו ליל נקרא חצ?ת

אי״ן על ש״י ״ יי ™ ? וא?ר י

% ״

 משמחת חצזת^לילה^״לל׳ אשמורוממשמע
 ̂■’עומ^יזייעזימי( ישראל כל היו בלילה בשורה עוסק

^ לילומ שמשיה ישראל מלך מדוד ה״ו
רונ קומ בפסוק המרומז תש־בה יכא׳מתלך ישראל גלולת

D n S h S לישר!ז הזהיי ״ה1י רכינו שמשר רענין • נצבי^היום 
' ' * י  קיות להר גורר שזרו ביניהם ואחדות ארבה להיות *“•

 ע״י קיוסרא־דית ועיקר ובער׳ב הזר בעולם בארז
הלשון בבמת יהיהפנסבבריחהמעורוהואתליי שלא הגריק

 א:חנ כלומר אתני שפתינו שאומרינז זהו
ר״ נ ה׳ ו ל נ חי ד  ברשיתינוו שהד!בור אתנו שהוא בשפתותינו נ

כני שאנחנו לנו אדון מי לה׳יולכך ונס ל׳׳ח רשותמיר לנו ו^כ״יש

»’ ?,א נ המומין פנס הוא בברית פעס ואם המוקין הוא.שורש1 ח

שמשם



י מ נצבים 'פרהשג
אה שמשם'הסיפה ל מלה א^כ י ̂ש מג  למוחין להכנת 6לי לו ׳'א6מ<ה
 כני שהם פירה ב שקר בריח א״כפונמי >שית5ר שנקרא שמשהקחורה

 שהוא הפנימיות התורה להדגא זוכים כתורה,שאינה כעיסקיה .;ורין
 ושמרתם ש הקוד .י בפרשה. רע'וךש ׳ יגורך לא1 יתמן החירות עיקר
 חעשון אשר כל את תשכילו למען אותה י ועשיתם הזאת הברית דברי
 וממילא א<תם לקדש הליבורים' שישמת דברי' את ושמרתם" והיינו
למלה לבייית שמירה 'לכם שיהיה הזאו^'.היינו הברית גם לש ק יהיה

סף1י

_ _________ —׳,כח.ןחוזנק - , . ״
 פי' נצבמלרהוא ום7ע״דשן^׳..אי,ן.בא שתהיונצבי׳ לעגל הלרית׳ו

p.“ימצכ׳לעמו שמי^מל i ממילא הברית שומרי אנ\ל:כשקהיו 
 כצבי׳ הנ1ו .....קרוי^בני.מלכי׳ חולי; ותה<בגי השורה תזמ^להשנת

ה יזדרל.'מאן היום'כמ״ש .־ ־, כ מייוזז עד  : ותזכו לנ
 ,ומוניתי* ה* ב־ראת הדור מנהיגי הה היינו'הראשיים לאשיכם'שדםיכם

מא כמ״ש פיהם כבדת ור :כ־כעפיו יכה שלעתיד ה: 'UV .
. בעצמם הס הלייגיס. המלמיה הס הזקיניס היינו ושותריכס זאניכם

̂׳ש תלה על להעעיז'הלת ול;הע״ה.7 על כמ
.בעצמו.ה!£נ&פט.

י

___ ... ______רוליס'כעס י:יו . .
ה ש • צלקם.ות£פת, ^ שי: ר ע מ ד פ .?שעשה.בעצמו ן

)h ס 6זקניכ א ו כמירינל; תהיל מ
 כל א״כ ה׳ העס־בדרלי את משפשןי־ולהוכיח אוהבי ל^ות זל

̂ :ישראל איש ויזן 7אח אסלות בהם כולכס;יש היינו.
ך קלכ3 אשר וגרך נשיכם חני  אשר לגר אחר ובמחוס מ

 את הזהיר ה רע״ שמשה שינ<הלשון\•'יוכן לכאן כשעריד•
 העגעלהיות ד׳הנה.ויהי׳יהנלשמיסבאהבה' ישראצעלהאללות

 ואהבת בלבל; שאין.תלוי אהכה וזסו גלוליס מבנים הכיס ♦וחלל אוהל
 להקב״ה בלבי תלוי ג׳׳שאיז יגייס ואהכת חלוי־ילבר׳: נשיס׳הוא

 אהבה בפנימיי אהבל,הואבלב ועיקר הגר ואהכח'ס־את דתידה כ׳
J חבילגאחד ש;עשר:,עס אחד’ גי־י r M 
 שר
ע״

בדבר; תלוי שזה אף שזיל הה שלהם שאהבה עפכס״נשיכס ׳כאז ש. ד»׳
ל • בדבר תלד אינו ודה עו  לאהוב אתה כרח מ אשר וגרך ו

 הס; האהמת א״כ^כל כברו שהיינו;אהבהילבתונו נקרלמחטו יסו•‘־
מן להכל עקלה ודם הנשמות. הפניתיות־ מצל האהבה א״כ אגזדוס צ

א

שמים

r ,m j  . i W/i^ M  \J ’ IlU* !•ד■ ׳ - .im ׳ J ״■״

 רש׳׳י פי:הבללה_כמ״ש מת;גיב;&ךהנעב וזהו’התלופוח,שבתידלצופית
מכבת׳ ה! ית ותרצו׳ צעה ה^ו^ל־אחכה־לו ליינו האנלירך. ה׳ את

 א״כ הנשמה הוא מהפצימי׳ הגיף העזהוא3שצריךלהבלי זהו'לפי׳ <
 אבינו אמרים.שאברה׳ ל־רב׳המגילבילקוכי

 ־היינו7והשענו,תחתלעד להם' ואמר
מימך עדשואל ל המלבוש שהוא

\
 שמיהונמ״ש האהבות כל

 עולם לימוד,לענואתיבני
-העז תחת שהוא בפנימי׳ חסתל-ו - ,

 מימך שואב וזהו הקולש רוח לשאוב זוכה זאת־ לאהכה א ב אם
 עשיר עוה״ז מתאוות הגוף מפוטב׳עצךלהפריש התוריה מרמז עול

פ  הגוף הוא עיצך ולשבר להשריש ■,היימ מחוצונר וזהו יצה״ר כחו
 על למעות להוריז עז-השלהעדשו^געיעך^^^יהי׳מצוי שאלכנקקא

 מחוכב זהו הגוף ^שנברמ-נפ1התעני כסרם.כי עוומסירהזגאימקוה
גית נסכי' מעוסנכקראשואו:.:.;ע״ש7^7כזר הוא וימך1תואגג1עצך

. השואבה ־ .
ת רי ב ^ג הי אלהיך ל׳ ה בזו  בברירו ש^גדס־שבאו לאי׳

 זוכיה הה הראל אבל ולאיומר השכינה כנפ̂י מחת .הם י
 אמרבברית אלרי״^צנך בשם'הגלוצהוי״ה-ב^הוהגריסבשס לחסות

 עם ברית .נקרא .מצות תלי׳ג־ שבס ן.החורה..;5השג' א^.היךוהוא ה׳
י גי׳תרי׳«ג הכולל משה תורהצוהלנו •וז״ש בגיצמרלא. תורה נ

 • שמענו הגבורה מפי הראשונות לכרות שני אי- מפיו ששמי׳ינו
 שכירת ע״י ביסורין אלא נקנית אינו שהתורה יס-רים היינו ובאלתו

 : אור תחת עור כתנות שנעשה לחויא ממשכי שנעשה הגיפצי כח
את לפייס משה ואמר האור כת ולהשיג .העור כת לשכר ך צרי ולכן

 הישר בדרך ילכו שאס בתורה הכתובות מהאלות .יראו שלא ישראל
 כרת אלהיך ה׳ אשר וזהו נמתקו והגבורות הקליפות כל' נכלתו אז

 כדבי® ומעש♦׳ התורה ע״י הקציפות את כורת שהקב״ה כלומר עמך
■ שלישראל: . <־

ע ם  יכול הים, לא אבינו אברהם לעה'׳ז<י לו היום אוחד הקים 7ל
 כנ״ל עצמו אחרש,מל עד השכינה בפגי ולקום להביע 'י
 צריכין היו ולזה עמכם ה׳ לבר בפני׳ פנים משה שאמר מצינו ובישראל

 לאי התורה בשביל הי׳ והאלה הבריח והעיקר יתורה יכרית ליכנס
 אנכי הבכורה מפי בעצמה שמעו כבר עליהם אלהותו לקבל בשביל

 שהוא יולע אני לזה כלומר לאלהי׳ לך יהיה ולוא ו^ש לך יהיר ולא
 לבר כאשר והראי׳ ושבועה אלה כלא אפילו ׳’b5itt לר יהיה בןולאי

 כשבע כבר וגס לך יהיה ולא פניסבפני׳אנכי שלרריעמכם צך־היייט
 ■והשבועה הברית עיקר רק אחרת באומה להתליפנ׳ שלא לאצותיכ*

 מחלות הה יס־ראל ונשמת שהתורה ׳'והעיקר לקיימה התורה בש^ל
■י ימיך נאורך חייך הוא כי כמ״ש ישראל־ חמת'שצ אחל*צייתורה

U1/ > U jyju JUJU■ 5<’1?רגז׳ שכקדלז התורה בשיי?
 עשם גדולה וטובה התירה והיא חיותו אחר לרדוף אדה צריך וממילא
היו התורה להם נתן לא ואילו התורה לרם שנתן ישראל עם הקג״ה

: החיות להשיג וללמדה צריכיולעלוחאחיי׳

 ׳-ע״■uiua j ערס׳יי זכחן וערסה הבלנה נ׳ יפנת כי
 נגלה ועל הנסתר על שקאי בזה רש׳׳י רמז רחוקה וצא נפלאת לא לשון
 רחוקה לא אמר • בנגלה העוסקי׳ כנגל .חי׳5 ב׳ גי׳צ כישראל שיפ

 נגלה גבי אבל דייקא הצואקי״יבצסתלא׳מרלאנפלאתממך וכנגל
 לא צכז אלם מכל רחוקה אינו שנגלה לפי ממך רחוקה ולא לאיאקר
 ומזה עניו להיות שצריך מערכך הוא מך ל׳ הוא ממך או * ליממך

: והבן פנימי׳ להשיג א3י

ו  כי בתורה שעוסק מי גיא חורין בן לך שאין הנ״ל יאמר'לפי א
 כשעוסק וא״כ התורה והוא תבלין בראתי יצה״ר קראתי

 חמן בינה רוא וחירות חור.ן בן והוא ■הרע מיצר מנוחה לו יש כתורה
והעולם עילם לבריאת שנה אלפים קדמה רע'והתורה לאיגורך

• ״ י י מנכוחלכן נשון ננביס מתם ודש
 כבר א״ה ובאלתו התורה בבריח ישראל אח משה׳ הכניס ועכשיו

 בחינת הוא ראשיכם ואמר חורין בני נקרא ולכן כאורה עצמם לבהו
דמתערין בינה הוא שבטיכם *, ראש שנקרא בחכמה לייאוח .. . '. , i . . ._I >

תה;יוחרמ«חנ׳ שנחלה ‘צחליא וזהומחנתימשלימשסצנחי^׳  ה(אמי
 נמ״ש לחשושי סביכוח ייז6'רןלי6י יהיימי׳-ששה להיהפסרן יש שמאנה

 כסונחלה נמליאל 6נןהל^ון'^הדמשסולמעלנוהוvסייברשעיס־
< לה כאין־ נ י ו ^ ל ן מ ח ד > פ ס , : ■nה דנ ק ^ז ש ״״  שהו» .

 הגי ימבמויז מנחליאל עליונה מדריגה הוא כמייו מדריגהומנחליאל
מדרעוח מונה והכי יחידה אחד־נחי׳ נימסרא גי  וממדב׳ ח״י נרין ה׳

חו שנאמר נ׳פשומחנה־הוא־כחינתרוח בחינח הוא רו ת א ה׳ חז  כיי
 שישלומדדג׳ מי שכל נחיינשמהשנ׳.בזוהר הוא ונחליאל עליהם־:

 רמות .הפסק לה כאין נחלה" וזהו יחטא שלא לו מובמח נשמה
 דנקר׳ חכמה הוא במות של ׳3 חכמה על מרמז ח״ידבמות באינ< הוא

א במוח של בר׳א־שלבראשיאמר  ה •• שבוזכמיז דע״ב מילוי ח
ס מו של נלוא ע  בכללות ת׳ הוא מלין ודי, שבחכמה דע׳׳ב עדין ד׳ על

: ׳6 ע־שרבלל .׳■ ■י י
) ד'1ו  ישנרחאוות היינו ־עצמו לחי־וחימי־ת הרוצה אמרינןיר־נמרא ו

 וזהו חץ מדריגת וזהו לנשמה וחעח לגוף מיתה שהוא הנוף
 ראשיכם וזהו ברל אחד נ״ינימערא בח־י׳'יחידה הוא ני למוח

 ה' הרי ישראל איש כל — ־ ד׳ הס ושוטריכס זסניכס שבטיכם
• היטכ והבן נחיג׳

 הררעז דברי ושמרס׳ י רזריך משה דהנה זה בדרד אוי'יאמר
 שלמד לאחר חעשון אשר כל את חשבילו למען הזאת

לכם ה׳ נתן w(לעיל כמ״ש לעת לכלל התורסונאל כל לישראל משה



ד עזדסףתבןיא מ סבמ0ע
ר ז ה ס ו י ה ד ס ס מ ) ר ״1וןרמרכי6רייגו ^ ר מ » מי 0דם8ש  ־יפ5

מ7 לז ולוין מכמה מ אד שנו החכמר כי לעשזס■ יכול 6ל ע  פניי לו מי
 רמווזין עעתהזמכרעת־סמכדיעבק ^צ^ן־עדשיזכרללעמהו^ לכאן

 .תכליפ ואמרו 'לעשותמצור• יכול א) המתנגליס חכמהיויינה על
דז של מוחין שני מלה־ ואמו כועעכאבמ יהי׳ שלא ח־כמס־תע׳^ו  א

ענן לו אין ואמרואס מ3א נמיא  מצופ <איךעושה־שוה בהו לעפלז
 לעשופ מכריע לעת לו כשיש אבל ולכאז לכאן פניס י5 כחחנהשמראיו

דtוצ מיתק שני ידי ויוצא מ א  ,מויל■ נבילה דעת שאיןבו תז׳לדbה
 בידוריה־שיעלהי הוא יעזל׳ שנעשה דבר דגל ידוע דכיר ממנו

ה א׳»כ דצפ׳רז במדדינת ל ד לידי לבא יכול מי ח י  הגד־ אכילע• מ״י י
 אינר~ להכריע יריל שאלו מחמה דבר לעשעשוס־ יכול שאינו זה אבל

ל שיה נעשי ^ ר ת שבאו משה ח״ש - ילו׳ כי  לכללדעתלמ?גך א^
 לידי לצא שיוכל פימת יעשה שלכם השכל היינו כל תבכילדאת
 :פהכ״לוהבן איית נעשה,היחול כזאת שי>1י ע׳יי ס^ל א״ת ריגכתוז״ס

מנלה ועוד א שהוא משר לכתי׳ אותה י ה-ו מ ושמרחס מ־5בינ ב תז  ־ א
 ■ פיך את תנהל אל כמ״ע במתון שיהיה הידבור על להם שהזהיר היינו

ד ברית־ ישמיד הדיבור, ומשמידת■ הדיבור יפגום׳ "פן ע מ  הבדית m ה
ה משה בא ועוד ד רנשיתהאותם1וזה המצות לעשיית זוכה ואח׳-ר ע׳  ר

 ליצדיר יש ואז לייורועשי' לידי מהרהור שלא־יבא עלהרלוד לרזהיר
 כשעדיין אבל מגדר ללחוס גדול כח יצטרך ואו מאוד התגברות

*- אותי לגרש יוכל בקל בהרהור
ש ״ ז  1מא השכל הוא בהרהור רזא כעוד־שהיצה״ר תשכילו• למען ו

̂־ייזהו ח״ולידי תבא פן אותו לגרש־ מדאה תלמ^ן: אשי עשי
ר וזי׳ש  מדבר ההר הדיבור את אכזאדסמקדש להיעו וממדברמתנה ה
 שניתן מתנה וזהו מ״ל בא.לדעת 1שא • שנה מדמז־ייל-מ׳ מ״ אות

 והענין במתנה הדעתניתו ״כ6 לדעת לכרלב במחגה־מדשולאכתז
לן י ומשכחה חירה לומד משה היה חז״לבתחלה שאמרו תן כני  •־ עד
 • כחתן■בקנה־ ככלהשרלקי ככלתו משה אל ויחד שנא״ במתנה

המכדיע^ דעת לו שיש מי איל ומשכח לימד דעת לאדם שאין כ״ז וזהו

ד פ א ^ ו  אק* הפשיטיי אדס־ ברי השנה בכל נצבי^להנה אתם א
ן יצה״ר נגד מלחמה להם ־91מלנ רשאחז״ל המזלי־׳ ה

» אבל ׳ בגדולי ידו שפושט  אימת מפחד לד׳ה הסמוכים נוראי׳ בימ̂י
 .להלשין ה5המ^ השטן הוא היצה״ר וגס העולה כל על. נופל אשר הלין
 הן גדוליה ק ישראל פל עם ממגרה הגלות על שיתארך הדין ביום

 מחלוקת ילשון נצבים אסם ורש עמו ללחום■' אדה־ כל וכריך בינוניס
‘גדולים הן כולכם סיום אמי לזה י נצביס־ יצאו ואנירס לחן כמ״ש

נ«׳ תשובה זמן נחן שהקב״ה כלכס היום רמז רגם :בימניס הן
וזהו ;•רבא הושענא ועד אלול מר״ח והיינו - כ״ל גימטר׳ יזם

 5 תשורה לזמן לכם נותן הוא נהישלכס פ״ל
 פעמי ג׳ שהוא ממ״ן ׳7 ס״׳ת כלכס׳ היום׳ נצביס׳ אתם׳
ד שהיה־משהרבונוע״הבהר מייוס  שהוא אחחו יום ע

ד • יו״כ עו ח בסיגופים תשובה ישראל שעושץ יום מ׳ ז ד ד ■ מ ע
 ועיםלא אכל צא לחס משהבהי שהיה ימים לאותן קצת לומה יוה״ר
 :רת ״ • לפינופי׳ ואינו טובים ימים הוא לה״ר מיו״כ משא׳ה שחה

לפני לישראל משפע שהיה זה יכל והכנעה־* חשובה בהרהור
 הוא אלהיכם והואשאמר שנכה יהיהליק שלוא רחמיס־ שהוא ס׳

שלאלמלא• היצ׳׳הר להכניע המשובה b הנה ראשיכם ליין:
 הוצלו לאלםמיוס שבאכראשון הרע יצד הוא ראשיכ׳ ורש תאוותו
 I שבטיכם מהו מוסד בשבט אואו להכניע רונדתראו חטאת לפתח

 ולו בריבו ראשון צדק א׳כ ראשון בא הרע לפישכזיצר יאמרו ואס
 היינו אלהים היה הויה ששיסן^שם המס ׳ ה לפני אנמי• לכך יכמעו
ד העולה אלהיסגברא במלת ק ע ה כ  ומה־ באחחנה־ג שבא מה א׳

 כחתשטית. בו נתפס־ הרע העבירותשהאדםעושהמקמת^שיצר סל
 אנאא׳יכ עבירה אלםעובר חז״לאין־ שאמרו וכמו כסיל שנקרא

ס ח ו3 מנ ויכדעהיצרהדעןיחגבד תצוכה׳ ועסככ^עושה כטות ח

 גםהחפלה עלמליו•־ שצריךלצנמוד תפלה ההרנצביס־לשח
 ונצביםלשון גס5מ לבפלמחשבוגדזרוק־ לאדם גדולה מלחמה הוא

 מקוכד כלכם־נימדזבאתה אמר ולזה ̂ • קראל מצב כמ״יש מלחמה
ז ה׳אלהיכ׳ אמרלפני

ן נ3מזהכ*סתשנאמדאלהיםנ5ב מצזי שהקביה בגמרא ואיחא ל  מ
 ראשיכם ביחיד; יתפלל ולא אלסיכה ם לפני וזהר אל•

טן5י סרודיםבצרכיצכור שהם יאמרו ם־לא • למןדים ח
 לאתדפלנוריה' שלא להתפלל שממהרין מלמ?י• ההחכמי׳ זנתיכ׳ או

 ואמר הנצו בינמם ובפר^ ,ז הראוי ובכוונה ביחד הכל יחפ^יו •רק
ת להביא טפכסראף׳ אפילו  ■חפלהשמממ בשעת הכנסת לבית או

 נכיתי שהיהמאחרלה^ןפלל ז״ל הוליס יוסן) החסידנמהרד כשםהנאון
 V יש׳ירוחדושר ישראל.לענות קטני שיבואו הכנסת.כלי

 שיתמלצו־ יראו הכי אפילו לקום אלומאחייין שכל וגוי פפכסנשיב׳ הי׳ש
 כטפצס׳שהס■ כשתזכח תשובה שהתעוררת טפכם ואמי יחד הכל

 לבבכס־ועשד קרעו .זהנביאאומר התורה בעד הקב״ה שקבל ערבות
ם יכ׳שלאתצדכו.לק^־7ג3 השובדאל  :הערבות בגדייעלכני

ש ״ אסאתהמקייםהמורה חורה׳צוהלנומאורש־הקהלתיעקב >ז
 שהם שתוכלליתהל״יעקב* קהלתיעקב־ אז כבעל־לאשה .

קטןיעקב־י שנאמר קטר׳  וו״:ר;.,נשיכםשהוא , כי'
 שהוא; השורה על הערבות ש?ס מאזרשרלכךטפהם. מקרא התורה
ת וגרף אמר יעוד • כשיכ׳ ח מ  ככ״ות מתמרד שאתה שלך ה

ל  עצךלשברהנוף ממיטב יהיה התשובהי הה יאמר רזה־ אריכות נ
 הראשונים באופני׳ כנ״ל דמעה דמעותממקור מימךלשאוב שואב עד

 כיםןיהיך■ כמ״ש השמנה; גלות הוא מחיך אשרבקרב וגרך וביזור
ד . • להצילך מתנין בקרב מתהלך  1״7ע נצביס־ אתם עו
 הרע• ד5הי ראשיכםאס הרע צר הי נגד כמלחמה כולכם אתה ^־יכי*
 לזםאמר* המקל שבט לו שיש שבטיכם והוא בדיבו.כנ״ל ראשון שהוא
ט להתגבר יכלו הס זקניכם •נקדא שהם הס״ח ״פ• עב זקציכם תדעו  ע
^ על ומושג שוטר שופחכ׳ הדעדהיז הי^י,  יצרהרעמלהםיטמדו

הגיטנוםיצכ״נג• ישראלהייט איש

ר פ א י ו  ראמכ־םקןדםלזתנימ יקרא רדזדיס למה ללכאורה א
 דראשיכם באמת אכל חכמה שקנה זה הוא זקן דרא

 שלא ׳ ה לידאת ישראל את המנהיר׳ ראשים היינו רע״ה משה למאמר
 מדות דמינו מו״מ בעסקי p,וברחובח' כשוקיס עכימת־מ״ו יעשו

ק חבירד פרנסת וקיפח ואונאה ומשקלות  נדולבשבלדתוי״ט בענין ו
 ‘מוסד־תמירוהראמי׳ הראשיםלעםשבט ויהיו ונשים אנשי׳ בערבוביא

מוקמוהו: מןהשמי.׳ כאלה
ש ״  וא״רראשיסהללד השמים מן להיזינו הכ׳לפציה׳יאלהיט׳ ח

יעקב־ בזוהרלמתסקדס דאי׳ י<5שםזק1ראויםלאקדמיק
 חממי״' וגס מיגר קשה דהי׳ יששכר ברכת קולם. זבולון לברכת ומשה

 פתא יהיב . שזביאן מה בינהרק יודעי־ יששכר ומיני כמ״ש גדולי׳
^  רקדמו; ולכן מ1ח3 לעסיק שיוכל אותו והחזק דיששכד צפו
ת על עםדי׳ומש־גיחין על למלריכייומשרחי׳ ראשיעה יממש ס מ  פ

ת להומח שצריך שתבחין יש־ והנה ; אבמני׳פשיטאשישלהקזיק  א
 את להוכיח צרץ וזה ואלתש^ה שב והוא מל״ת להזהר א׳ ישראל
ם בתחלתהמיסח אפי* ישראל שהות עבירה לעבור שלא ישראל ע

 לבו בזדון עובר שהוא ל״ת עונשין.על לכךיש והוצאת טורח בלי
 עצים לעשות והב׳ עבירות״ לעשלת יממונר. מפו את מטריח שמא
ד הדבר הוא ולפעמי׳ עשה  לכך ממת הוצאת או על'הגו^ וסרחא מ

 ‘בביכורי וראינו ריחחא בעידן אלא נענש אינו המצוה עושה אינו אס
 היה גדול מורת שק וישיבה אחרירושה על לישראל פטרה שהתורה

 מזה א״כ ׳1 מיןbמ לירושלים לעלות צריך היה פידות במעט בזה
 ; גבי־מ״ע קשיןכגידין דברים יאלד לא לישראל דיכוח דבתחלת לאי״

 של בראשידכרי׳1הייל בביכוח׳ נתחייבו שלא מגיד שס ח״קרש״י
 עד לומד נמחייבו ל^ ‘בכוריכולשק^ןיתדבח׳ שנקרא הוויכוח

 אוץ שלהסשדקרא הגיה את היעואחרשכבשדהשומעי' קכבשההארן
קו מתאונת צצמס שחלקו היינו וחלקוה ם יאקר אז מ  »סד]ירי

להסמיכן> ׳ייךל;מר3וזה משא״כנאןשהזהידתעלע״דוהיינול׳ת.

vyyn ןיכ:ן ly ״ וו קע
 לכן עלהיצדטוב הדמו כאן אלא פורענק שופטיםתרגוסושוטרי׳.
סרביכוןוכדלי  שצריכים התפלה על גםהפסוקמר־מז מתמםו

להתפלג וגד אכיהאשההנצבת תכה שאמרם כמו• בשלימות להתפלל

/ף מע^ו, wui;ך»;ן קילת שנסתנק מפרשי
 מא;שנואגמעשה6מ•5% מרחאיוהוצ^וj'W ילוש?

• יסנן:

שמדרז



פאיוסףנצבים פרשתגמי
שibב ד  תפלת המפ;ל שלא מישראל אדס הלכל נצנים אפס ד

 פעמים הרכה מנחה פפלת או qora י תפלח אי הפחר
 נכרכות כדאיפא פשלומי! לו אין כמויד דאילו בשוגג

ו ל ־ -  כךשנוחכמי׳ לעשו? צריך הוא כיצל חובו ידי ויצא להפפלל ־
 העהכ פפלפ ■ הננרכ עד הנונחה ספלח :חצוח■ עד השחר הפלח

ע כ ק לז י  מההמדרשאמר היוםע״כ־ כל מוספי׳ אבלשל א׳
 הפמוכם לחפלה אלא שאיןפשלומין אמרו כגמרא הלא פעמים ירכה

על ייעד ■ו-• למס ועוד אחת• פעם על גאל לא י

 ממית הציל צדקה וודו אופס ׳ ויחי יו אלייניר ונכשוס 1אביו1
 מאהב־ פשוב־ עושה ואה השם חילול מח ■י עליו שנגזרה ממות היינו

 שיש הקליפוח ח׳ופ נצוני בהליפהוגם שנו'שנפלו קדושוש נצוצי מוציא
 ג״כוזהושאמרו ויוצאי׳ פשוכ׳ כעלי של הנציציש עם ונתחברו בהם

 הנצוצית לאופן מזכין שהנצוציתשלו דהיינו נעשוילהסכוכיוח ודונופ
: שבלעומכבר

ש ״  לחרות שעומד מישראל אדם הלכה הזאת המצוה כי המדרש ת
בחורה והפותה הפיתח חכמים שנו כך מברך כיצד בתורה

־ ■ ־ f ,־ *. שחים מנחה מספ:ל
 איי ; יזמנזליכא תפלה איקי/שפר תפלס שכר חצות אחר א־כא

הייג כזנמה תחלד שכר ומחיל חוכתו י7י כה שיוצא לתפלה זמן יש

ז ומ׳זני בומכה תפלה שכר ת חצ ע

 שמחד־ב. מן איכא; תפלה שכר רלן־ לזמנה ינאשכ^מצ־ה‘'
פסקהרמכ״ם פנמכה *!שאינה כתפלה אכל.ג :יחשללמין ^־ת־ילל

וכן זמן ככל נלכה כחחלת ^כר כו כשיחלש ק ר להתפלל יכול שאעו
סי׳ ח א״ ע בכ״  מתפלל ר״י אמר מדלא הרמי״ס והוכחת ק״ח כ׳

 ערכית להתפלל שאשור אלאע״ג * יזנמ^אועלכיתשתיס
 סמיכה ש^נה כתפ.ה נמצא נלכה תפלות השאר רת ש7תי פלא כחיס
 הלוואי:יתפלל יוחנן ד אמר7 והא רנןכשירצה להתפלל חייב אינו

״נ וש7חי ילי על איירי הייה כל ס7א  אףשאין א^כ כפ׳יאתחנן י״מ ו:
 כמ״ש מצ<ה הוי הפי אפילו בחיליש אפילו נלבה תפלת להתפלל חיוג

. ' ז כ״ס שיתפלל הלוואי ד׳י ן
״ז : תפלהסיתיקי,( א׳ ̂ מציהבתפלה: ישל׳?בחינ׳ '

י:ו5ת חוכסל י7י 1יומ שאיני
 שכדתפלה רא הוי סמוכה שאינה כתפלה הוא ׳7 ועושה כמצלה כא א-

 הראשונות בחינות כ׳ א^כ • רשות הלא p ועושה מצווה אינו אבל
סד • כתחנה אינה שניות וב׳ כתחנה־ הוא הו ה וז א ר ^ סי  ה

^ י י מימטה שע:לר תפלה בחינת הוא השולס כי :איינו י
 ד כמלשיתל^יש מלדגות כלל׳ הי׳ שסולם חז׳׳ל לאמרר

 עולים שהס ד׳יחי׳ראשונו הס תרי שמכוא׳עוליה כמו לו-מגד^כי״ע
ם’ נקר״ לצן כתחנן שאינן אחרונו׳ בחי׳ ב׳ יורלי׳הה כתחנןוב׳ ל'  * יי
ה נ ה  כמ״ש לישרא. תפלה ענין רע״ה משה רמז נציית כ׳ כאן ו

 חיאשהתפלץקרא כפ; יארצה:גמ׳׳שiסולם־מו והנה שם
 ל יקיס7צ של לתפלתן שהחי״המתאוה קונה שהם־עלשיהרצון א^צה
rv אס 7ע״. סי׳ כש״ע-יא״ח כמ״ש תפלה שמא אלהיכ׳ ה׳ לפני 

ם הוא ולמעל׳ רימת־יו  משלת תפלה לא אכל p״p לקרולז מיתר ערו
 את״םנצבי״ם כאן כ־1 אלסיפ׳ כ׳ לפ:י יזהו המלך-־ לפני מדיר ד־וא'
מי בש:ת כדאי■ רמז ין ממי ד' ס״ח ״פx‘כ היי״ם  מאמי מ״םפהי
 לדורשם שניחן דיר פתיח פרש*י פתוה מאנור פתוחה מ״ס י סתום

מ״ד • לסיחמן מצום שאתם ובתימם  א-ם לבכי כרים,וולת ואי׳בגמ׳
 וםםתפ.ית• ברם מזלזלין אדם ובני שלעולם ברומו שכם ■■ירים
 מרמז לכך ̂ פידות ,פ“פ הכל םגידולה כנסת אנשי או האיות ד/תיהנו

 בחי׳הנ׳ילבנןהחמר, שההד׳ צנגדד׳חפלוא בזהרפס-חד׳ממי״ן
 שכג ממי״ן רד׳ ומרמזין פמוכ׳ כאינם ובחפל׳ ו־תשלומ•ן וחצית

 L '1' יומין־יזז.''* אן>ש^ין בחי'מצית הם כולן ה-״ל בחי׳ -׳
 בא ולמם נצכי׳ ל; מה למדרש חשת היי אחם.נצבים המדרש ויז״ש

,כחי ד׳ שיש לדרוש המדרש בא לכך סתימין ממי״ז ד׳ כאן
 השחר להתפללמפלת שלא מישלזאל אדם לשאול מתחיל כר‘ תפלות

 שמא ד׳ כחיי שמא שעהמיחרלילזתפצל 1איז תפלת!ותימין סיא
׳״ת, בי ויצא ■ ב בחי׳ ייעוד מותר■ ל׳ אמר לכך נדבה כחפצ:ז רשית

i J J } •  ] J ' V י f  J } }  \ r ^ ׳ . / ן /

 להתפ׳ן^ לכא מוסף החפלצ ולא שכח חצות,אר׳׳א השחרעל. מפלת
 ממיצא א״כ לחשלימין מיפף ואח״כ תחל׳ מנחה מתפלל מנחם תפלת
 ■ הד ובחי׳ חציא חצותואחי ועד וותיקין ג/בחי' .שיש מכא כישע

firnn f ׳ו הל׳ סנל •• ררליה ימים ׳7ל מרמזיו ממ̂י ה שהוא ממילא לוא  ש ימים ׳7ל מימזין ממי״ן ׳7ה הכל •• מדי
ת7כלא כיחןרשצריך א ר ק ה עצמו סלי  הראשוני׳ל' וכי :‘קולהד׳

 7עו1 נהם פגום ח׳׳ו אס יישיסיכ יכ״ס הוי׳ אותיות ׳7 7כנג הה ימים
 אינו ושב עשה על עכר ורש7 ישמעאל ר׳ שהי' כפרה ׳^חלוקי7 כנגל

 עבר מכפר ויה״כ נדלה תשוכ׳ ל״ת על עצר לו שמוחליו 7ע משס זז
מ׳ תולין ■ויל״צ ׳ תשוכ 7כ״ ופיתית כייתוח ל ע סו בי מכפרי׳ וי  ע

 יכזס :מערחל! ומיתה ־ חולין ויסורי׳ ןיה״כ תשוב׳ השס חילול
^ חלוכי׳ שהס לכרי׳ כהס ויעשה ימים ׳7 כאותן עצמו יעורר סו  לי
סענ להשענוע ימל ^ינל ואם בסיגופי׳ותעניות למיתה חו נ7 י

א מ

 חי כל מעיני ונעלמה שנאי מדן ונעלמה לה נתאוו השרת שמלאכי
 הכרכם אניפח מדמע מכרך כיצד ששואל תמוה רזם והמדרש ע*כ
בי אימר הפיסה ועוד : כלים בזה תי׳ (לא  ירמימיךומסינם כי

; מעיקר ייופך הסופה : קייס נשנות
1S"U  לימוד הוא התשובות לכל ראש חשיבה עייןי דהנה !1

 אתד דו> לקרות רגיל ׳ הי אה רכפריה כמ״ש הקורה
 שאמרו מה והנה ׳צה״רכמשחז״ל ננד תבלין והא דפיה ב׳ יחרא
הפ״א מן שלי נצוצית כשמוציא חשויה שבעל שאמרנו מה הוא תבלין
תדליןצמאכל כמו וזהו מכיר כילע שלו חיוה נם מוציא היצה״ר שהוא ־*--- --- ̂■ —------ ״ ׳

 ח 7׳- ;׳fc/עלב מחר שצהסמס״ת החיות נצלצית
 ובוהו חורו ריתה והארן כראשית כפי המדרש מתורן וגזר חשובה

 הצדירךם מעשה אלו איר יה! אלהיס ויאמר כישעיה מעשה אלו
ה מהן איזה יודע ואינו ב״  ויראאצהיסאת אומר כשהוא חפן מ
 ע״כוהוא יוקר חפן צדיקים של ימעשיה^ אומר כוי טול כי האור
 כיעשו כדי האדם שיתסא חפן שהקב״ה לומר אפשר הנ״ל ולפי אמיוה

 בין כנ-לעו ׳נשמתן לשורש דקיוביס נצוציק שאר נס ויוציא השובה
 חפן שהקב״ה טוב כ; האור אח אלהים וירא שנ׳ אמר לכך הקליפוק

 :מפיהם בלעם יוציא והתב״ה מימיהר כלל חטאו שלא מצדיקים יואר
 הקליפות כבלעו קלושות הי'מנצוצית שלו שתיות הי׳כלעם וזהו

 שלא מכבר שלהם היות יא אבל ממצר/ה שלהם נצוצית הוציאו וישראל
 וקיבלו למדבר ומשבאו תרה ללס הי׳ לא שעדיין מא־בה תשובה הי■

 וזהו הקליפות של החיות להוציא התחילו מיאב לערבות ולאו חורה
 בזוהר עיי׳ לקוקא בא שמרמז ילה ממיש רי׳ וזהו בלער חיות
 חיות מיציא הוא שיהי׳ לבלעם בלק הלח לכך בלק מתיירא הי׳ ובזה

 והוציאו והצילה רחהקב״הבמרס מעוה״ב לנפהיס אצלו ישראל
 שתר רק א״י כבשו ואי ■■ בלעה ונהרג אליכם בלעם חיוא ישראל

, נדם וזהו פעור לעין אוחם שהחטיא בלעם צח פי סו  ביאת .נגד ל
 אחטא .אמ^ואשוב . האומר שאחז״ל וזהו ־ המשיחגנ״א

 מלכוונו ו.כאורה ; אשובה לעשוא מפפיקין,בידו אין ואשוב
 שריצה-הוציא לומר יכו. הי א׳ בפעם רק יאשוב אחטא לומר ״פ3

ה נפעם רק : שורשנפמפו של אדרים לו,אנשמוח6שנ גצוציח מ -  ב׳
, לכך ר-.שון כפעם שיכול מה הוציא לכר הלא לחטוא לו ם מ מ  אי ו

ב א״ ס׳  ליהנות שאסיר מטעם היא לחורה - על שתיקנו שהברכה נ
 מברך רוחניותלכך הנאה לו יש בחואה והעיסא ביכה בלא בעי־׳יז

 לננסוק לו וימאס הרע יצר אותו יפתה פן חז״ל שחכו רק כתורה ■צל
■יי׳״י” ן’מחפללין,ימכאש לכך בחורה

 שלא משלם א״א , לברכס יכול7 ולעה יכור.7ו מחשבה רק כו' אין
מ שאלמר ככלקר ההינלח א^כ כרכה כלא כעור״^ נהbי ע ה 3אכ נא ו

רי׳ ^ המגל כי המלרש וז״ש :נחנו להנות צאו
hPh*' לא כמ״ש החור׳ ׳

קשה שע. ^ל5וע׳׳כ שהיא׳^עצמהכחי'לזכורוכנ״ל
 והערכ אומר יתור'שאינו העועללקמת אלה אכל שכומר התיגת

ה. ל שמא מיל נא הנ . *, אי .
ד1 ו  לכך ל וכנ נחנו לאו.הנות מצות הא הנאה על מכרך 7כיצ ע

 אם כר אמרו רבנן ופו׳ והחותם האותח חכמים שנו כך אמר .
 ^כך הקורא ש. הנאה זהו א״כ מברך את לעצמך התורה את ברכת
 חימ ימי ס7שא הכלל ימיך ירכו כי כי אואר הקסוק והנא • מררך

ת עושה אס א״כ החיים באוד עיי׳ נשמחל נצלצית לפי הוא רו  עיי
 שהות א^ מת כקרא לכך הקליפות בתיך ימיו והס נשמתו■ נציצי משליך

ם בחייה׳ וזהו.רשעי׳ נשמתו גצוצית הס ימיו מפו כבר אכל קי ־  קחי
ודש :קתיס



ייוסף•נצנים כגנזי
 שכחשוכוח מעולה חשוכה כשהעשה ימיך ירכז כי רי רשהוה

א ^  וגס ורסימ-ו שלו הנצוצית יוציא וכנ״ל התורה לימוד דו
 החטיפות ש. החיות גס שלו כחשובה שיוציא ריינו חייה שנות לו יוסי^ו
 רעחנס שמא תאמרו. אה המדרש ולורש חייה שנות וזהו לעי י שידר
^ ח א התורה שעיקר דהיינו י־חורה את נ  ויעשו עיירות שיעשו ^

 קלהס פיות נציצית ויוציא לתורת ייימלל ל4ת
לראשית המלרש:פ׳ שמאמר רמות שיעשו רעתלל‘” והו

ז' באיור יולי! אמו קי ה . פז י ס
על יילא ימי-ה ‘כ ם י ר ן שא תאמרו ואם : תוציס וינלר מ

>ה נתאוו מ.אטס הלא .‘כ:׳• תשקה לג^נין רק לעולם תועלת התורה
י והכן :מהם ונעלמה לתשוגה צרינין שאין

ה נ ה y 5 הוא ימים ל׳ ליקור עיתר ו y pלר לכל כ^,«״כ )והי
גבריאל רפאל מיכאל מלאכים אריע עמי׳מימי; רחית נש

׳ ללית נש בר ולית ותימה אי־ ומשחית עון .‘ומשמא נוריאל  אהבעהו ד
ס א׳ר׳מ׳ע׳ 1•םידי  אר״י ואינו; שימרליה חיית ל׳ ממזליח יונקים ו־

א כמלות או צוומח כמלות האלם שיתנלר וכפי אלה נשר שור עו  י
מכט׳ מסכי׳ מתגיר אס יתנהג הכי בו  הוא מולי'ארי למיכאל לעו
 מס״פ כפירתו מתגבר ואה לאורייתא אשתלל אי' ורכס אסל 1^,-

ו’לייי י ״ טלש גו תי  שור ילי1מ לגבריאל מפייט מולי׳ תסלואם לי
צרי׳ דייי  לרע מפ״ט בהיפוכא לתלמוד״ וגלור יראפטא גיי

מ חג  ומס״א ; חטאיז לחיל לאו גלורלעלירה יצליקיס מ
 לאו לרצג ומה׳׳ט טבין כמלת וביניני הוא רחמן נשר מולי׳ לנוריא^

 אכסמס״טלטוב ומולי׳ לרפא! ומה״ני ליפי; במלת ויימני רימו
מר הטיל סוכות מלוח מכל כלול  מלתטכ־ן בכל ממוצט כת-רה נ

 הוא ויום ש-ל'ימים הניקור ווהו בישי; מלת מכל ממולא וכהיפוכא
 התגבר אם במעשיו שיפשפש תולות ל׳ אלי ממין ל' לפד ימול לפי

, היטה והנן האלה ביל שהבחירה המולית נג/• רעות למלות :
t

ה י ה ה האלה הלנריס רל ילואו לי ־ ו כ  כה' והקאה והקללה היי
 הקללה מורה היא התשו־ה הסובל שללר כיון א״ה הגאון

 כחכה לריק ותם י-;״פ ר־״י שני ע״ל וני׳! : עיי״ש הברכה אמר למה
 נער כ״כ אינו והלקה שלפון ובא קצר ולא ורע ולא קרש שלא שאלם

 קהות שיניים יש.ו אותו והלקה מלפון וכא וורע שחרש אלה אלל
 שהתכוא' ראינו לעינינו שהנה הוה הגליל מוסר הפסיק אמר כאן אס

 א;׳כ ו הה לצורת שניה ואת גס qוא צרכה כל וגלילה לשלה נתלרד
 והקללה הליכה וז״ש : קלל׳ היא אפ״ה הליכי רואים שעינינו אס
 וכלות רואת שעינייך לשניך נחקי אשר וויש קהות שינייה לוה שיש
מ שב השכינה גלוק על וצערים לואניה שאינם מחמת הכל לא ווה

 עליר'כמעשי®* שהרשע'עושה היינו מאש לכה פויש
וא א׳ כל של העיכות קבלנו ולה אחת נפש הס ישראל וכל החלישה

שעזה' ודי/שייש
חיל חורר  ראש ורבע. ופרה להתג*',ד שמ̂ו

אה ל ישרא •אחדו^  כלענה והוא ישראל למחשבת ^עכירל עומאפי י
 עחשןו^ ענדי. שהעיירה ויוא מר עשי מנדיל שורש רשי וחירש !

 איש ספה איש ככה יש פן זה יאופן או :טוייסו אנשית אצל זתת
ה; והאיש כמו חשוי  כל צליק שהי׳ דהיינו פונה'היו׳ס לביו אשר מז
 ריו ע״זת׳־נ מחשבת זרות מחשבות־ איחו מבליל רחחתאיס יירו

היינו שולש בכס יש פן אמר לכך לצדיק זאת מחשבה בא מהיכן
ה ומזה בשורש ממש העכירות ביישה  על ומגיע ורבה שפרה היינו פי

לול ויהי ודש :כלענלכרל והוא לצדיק כמחשבה היינו ראש
 ׳ כמעש עכירות אבשלוה שעפר שמחמת ע״ז שעבד מלמל ראש על בא
 הית הזאת האלה לברי א>ז בשמעו והיה • כמחשבה לדוד בא

 ב^בבו והתברך הרשע א״כיאמר הערמת על והאלה הפציעה
 ויאמר • ליבות בשני ששוכני׳ וי1נ על.יצר הרע היצר שיתגלר היינו
בשרירות כי : v7ע3 ערכיס ישראל כל הלא יהיה שלוה

 בפרפוס שייעשה והוא אשירנו כמו לדל צמראיית פירש״י אלך בי1
 כצמא הוא עדיין צהסתר סעושה ̂כיי הצמאה את התה ספות למען

מ עישרז .,»בלעכשיו לן• למיסשיויטמצוי רי הו סוו מ ר כפ
 w,i < ינ^ו׳-נליי^ ילבצןפיז.שלי ככל.עת שמצוי ושבע

ת. צח בגימ ו ל.א ס עליחלוסלת ה' יאבה לא הפסוק  ק״ו
 <עשז או כי העירות ה׳ יאים ולא לו יהיה ס^ח כיונין ווהו שכתורה

qfi חשישיק לשוז איש ההוא א-ש בשיי! היינו ההוא יא־ש וקנאתו ה׳

 שלך תשובי שעיקיי אלהיך י7 עד תראה!דלת א״נ השכיר׳ גלוי וס
ל ׳שיקי^ הגדיל השם עד אלהיך שנקרא שתעל׳השכינ׳ זהי׳ י  ק”נ1י
 אס ישראל שאמרו ע״ד לקולו ■ושמעת אלהיך הי עד ושנת זהו

 לא שקראל יתרו ׳ פ נילהוט איי ׳ וגו בקול לשמוע אנקנו יוספים
ת עשרת רק הקנ״ה של נקולו לשמוע יכלו ח נ אמרו ימח״נ הז

: r>A דיד־י• *

 הקנייה ־ של נקולו לשמוע תוכה כך אותך ' מצוד
יום רוצהנכל שאינו המס שנקרא מהשמש ראי׳ הייני המס ואמר

 גחגיר. היי;ו7ה־מנה׳ך ושב כךתתפככ ונפש צב בכצ בנך ■ובעד
 ישוב ג״כ יהיה וממילא ב״ה הויה שס עה אלהין הנקרא השכינה‘

:ג״כ וקכצך ושב ישראל את יעזוב לא הג״י כי שבותך את

^ פ  פונה לבנו אשר שבע או משפחה אואשהאו איש בכס יש י '
 רשעים עמס מצרפין שישיאל איתא7 ע־׳ל ;'היום י

 שזהגיחא בתשובה להחזיר׳ והטעס תעניתיהון באגודת •
 יש פן ע״ה רבינו משה ואמר ‘ מזולל יהר לקוציא קב״ה קמי
 רשע דהיינו אלהינו ה׳ מעס המס לבבו;פונה אשר וגו׳ איש בכס

 רוצה שאינו לבבו פונה ולוא בה׳ הדביקי ישראל שנצערמעס זה
אמר לכן זה ברשע לן איכפת מה תאמרו ואס , • תשונה כעשימ

 הקב חותן ויע;יש וישנס הערב יהי' והרשע יק7סכ
 א״פ תחלה קבלן.משלס ערב לן קיימא והנה ̂ הצדיק בעל

 הזהש^הס שעולס הקליפות מז כלור הוא האלם שעושה העבירה
א כהלוואה הוי העכירה א״כ יעשיו ״א0 ^  והרשע לשלם וצריך מ

 בילו העבירה ■׳ועשה י שקיבל קבלו ערב הוי העבירה שעשה הזה
 אח״כ המע<ת נתץ שהקבלז כמו הוי א^כ לצדיק המחש״ה הלו ואח״כ
 ואמר • ובר מ ורךצה רה׳ אמר ושפיר לשלם החבלן ובריך ללוה

 לגרום יוכ. שלא ̂ הילרעה ודבלילו הדבר יהיה.חחלת שזה הפסוק
̂י שבעי מכל נגה: ויהי׳ עמו תשאר רק לזולתו רעה עוד  ;ישר

ר צ : א י מאחריכם• יקומו אשר בניכם האחרון כדור ו ו י  ה
 בעולם אחלוניה שהס בעיניה׳ כלואגי הס האחרון ־

 אשד בניכ׳ יאמת הת יה:ה בעיד-ה׳ שפלי׳ שהה מחמת
 לעוצ והולכי׳ שמתי׳ היינו יקומו אשר קעניס הבגי' הס יקומו
א  עון מקמח מאתריכי ז-ו ו לעו״הב הוא וקה שוכב הצך כמיש הי

 שנתנכרו ישראל - היא ויצכרי ג וע^ן בברית שפגמו האבות
 וראי מאמר ̂ מקב׳יה רחוק שהוא רחוק׳ מארז יבא אשר מעשיו

ק מכת את א  ט^ות רוצה ואינו מדיג׳ מכת שהוא שיאמר ה
 א-א (a תשמעו לא גדולי' אנשי׳ חולי היינו תחלואיה ואת מהשבי׳

פרעית בהשגח׳ השמי׳ מן בהוא בה ה׳ חלה אשר יוזעין הוו
כתב הזאת• ־״י“‘‘ ------------------׳ ־ •׳ -

ועזבתיה והסתרתי
̂י־ 't י־״־׳ * ׳׳׳ ומעמיד* ת?;וכ ן. ל־ ׳ Z ׳

 ו פ. יסתיר כי מודיע הוא לזה י הצרות ויסלק ורחמיו מעיו יהמו
 בחרבי א.והי אין כי הלא בזעתיכ׳ וישערו רכות צרות ימצאהו ונזה

וגו׳עכ״לו 'מצאוני
 אסהקב״ההוי דהיינו ה׳ עשה מה על הגוי׳ ואמרו כאן

 הזאתדהיינוהואמשפעישרשעש׳ לארז ככה כוודאי יעצמו עשי־
 יותר רבות צרות ויהי׳ פניו יפתר אס אבל שביל׳ עבירות יפי להם
 מוצאי׳ שהם בדעת׳ שישערו. הזה הגדול הא̂ן חרי מה יאמת א״כ

חר׳ הגדולץלעיל האס כאן כ׳ לכך מעוטת׳ יותר צמת  ב״סתסו
 אשר אבות׳ אלהי יי בריא את יעזבו אשר על ואמרו ;הכן אפי
ת  מצרי׳ יציאת שזט; ארז״ל הנה :מארזמצרי׳ אות׳ עמה׳כהוציאו ^
̂חת די׳  פרוצים היו שצא שנית • חנסוללעורין שנחת בהם הי׳ שלא א

סמה אחת כעריות  שני :הנה שעזבו הס׳ שדקדק וזהו הכי הי׳ופי
ק אותה בהוציאו בהס שהי׳ מדות א  מעל ה' ויחשס לכך מצמם מ

ז וגי'וישליכס ינחיסה q6כ אלפחס ^ ה כיום אפרש כ  שני •זטל מ
 ואינם בעריות ופחציס חנם שנאת שהוא הנמצאים רעות טדות
 -א דוד בן עדיין עולם על צחת שבאו אף זה ועל להתוודות רוצים

 במע-ס אבותס עון ואח עונס את והתוודו כמ״ש יזיעשו אלא 5̂כ
 או ברית פגס הוא בקרי עמי הלכו אשר ואף ע״ז זה ני מעלו אשר

: עוונס ירצו ואד הערל לכבס יכנע אז

ווש



יוסף
הבא כי פ׳ תייפטורד־־ז

ל׳ אשיש  וע״ז תור 6שהתור׳בחר הלש כזוהר אי׳ הנה י
 שיצא רות שמה כקרא למה חז״ל ולרשו רו״ת שה מרמז
: ותשבחות בשירות להקי״ה שדמה לול ממנה

ת שמה נקרא למה מקשה מאי לכאורה  t שמות שאר על ולא ח
ת שס לעיקר רק  כמ״ש תו״ר כ גי שנקרא התורה על ח

ועיקר שנע״ש תורה שבכתב,־על תורה על רוא לו נעשה זהי תורי
לינו לול לבית ה׳ אמר כה כמ״ש י לול בית מלכות ע״י התול׳ קיוה

^ 0§ ^ A A
s< ת חו סלי מי & לי

והתירן עמל מצות ז׳ ב״נמקיימין ין_________ . ... ,,
 נמצא מצוויה רק ועושים כמצווים נעשים שאינו לה־ינו לדת

חד ־י  שמשה תרי״א ג*׳ תורה נקיא ושפיר לישראל ג"כ מצות ז׳ '
 : יעצמם• הגבורה מסי ששמעו ראשונות לכחת שני ח׳ץ לישלא: נתן

 המשיח ובביאת מצות הרי״א שהוא משה לנו יצוה חור״ה וזי׳ש
 : שכר ויטול בא התור׳ שקיים מי ויאמר בחיקו התור׳ יניח הקד״־ה

 ע״ב כ׳ לס בע״ז לאי׳ כמו שקיים מי cfi שכר יעלו לא העכ״זם נ א:
ד׳ ואז •• כלהתזר׳<ישראל-אפי׳הז׳מצומ י

התור׳ קבלת בעת מיל שלנו הי׳שמחה זה ני׳תל״ר הוא שו״ש
 לכך לב׳׳ג שנתן מצות ז׳ על יותר מנות תי״ו לנו שניתן

 להיינו בל׳ להבא ל׳ אשיש ואמר המיז שהלא הוה ל׳ שדש אננר
 אפי׳ העפו-״םשכר יקבלו לא א״כ המשיח בימות שצם השם ׳ כביה׳

 תרי״א געאשיצ׳ש שהוא התור׳ כל על שמח׳ לנו יהי׳ מצות(א״כ ז׳ על
מר׳ מפי ליחת,ששמ*^ מב׳ חון ־ ־ :הג

ל ג ת  שבאים ת’אור שמ״ח שיש ההלמוני׳ הנה־כ׳ כאלהי נפשי ו
והשמח׳ איחת שמ״ח ע״ח שמח״ה אורות ונקרא מלמעל׳ .

 לבנחי׳ כ״בו ושמח וראך כליי שמח׳ ללבשנאמרכתתי מתחל׳ כאה
 רשאי אינו וסירושחימני- לנכה בעת ל׳ה־יכו השמח׳ לגלות רשאי שאינו
 אהרן,השמח גי^ה לא ישראל שהי׳ בעש או ילבו רק השמח׳ לגלות

 השעח .ונתפשט בלב השמח׳ ■וכשיא : והבן ושמתבלב־ ראך לכך
 יסולות מל איבד^־שעורנבי׳ רמ״ח והס שיאלס איבריה יכל

י ד חתגי׳ ר שמ^חאו  ‘דג^יי! ש״ש ועס
 כפנו השמח ובאה הנפש הוא ■והלם שמח׳ (יס.מח?י9ש:תלהבוהל

צ1האלס של >  נכך בפניו שבאו ..השמח* שהוא רבי של פניו הבו’ו
. i בפנים נתגלו שהשמח׳ גילה צהבותפניו של ה&נצח׳ נקכא

ש ״ א ח שהואהדמח׳ כנ״ל אשיש שוש מכי
ותג^ גם במחשב רק בלבור נתגלה לא ג״ה לוי׳ שלשה

השמת' היינו נפשי
ס *'? י ׳/L בצהכות ־ ניכר הנפש׳והוא הוא לי

יי^י^יז מ^יייז ע״^ לצ משפעים
 ומוכח קרא ,אתא • לגיהנם כתסואארחא קיימין נוכראין ומשריין

■ למכרה ימשול לא נכרי לעה
 כ.\.י׳מ נכר־ עם כה ישלוטי ללא להנטירא נטיראלחכ״העביל

 שהנשמ׳יע אף א^כ כ עלה־ע ללטירו פריסו
לי שנקרא דלה ומע״ט מתור׳  ב.י יאחזון ש,א אפ״ה ישע מ

^ בפריסי להתעטף צריכ׳ מכראין משריין
ג הלבישני כי וז״ש קכ״ה לה  אפ היינו יפע י7י

 יעטני צלקל אפ׳׳ה׳מעיל ׳־ ׳ ישע בגלי לה שיש
 להתעטף לנטירא^:שצרינ׳ פריסו שהוא

צשון־ זזהד,יעטני. בה
- ״• ׳ עטיפה

״-י״ . .׳י-׳י״ י ניזיוס'^:יעזק.ןים
 חסל בלא ב״י״ר לי׳ כי־מדסט לאף חסזך כמלל לזה העם לעוז

ת רש ע סד חשלימין י ח ב  ממצרי׳“נבאתדלעהה! ז*ש;(נ^כר1 יזי׳
עי{"6הו רק«פ'ירוך מר6 פנ״כ״לעפהמשןש  יתכול'מ#ותש:ט6ו

 פעכשיו מקד׳ה מלק־י׳ לכך פ״ו רק הי׳ ל» הש-עילז וקיש■
הקב״ה פמרחס ר״ה עד עייז עציה׳ לק-ל עכירות ל;ל■;,־ פנה פוס

:ולרקסעלימ העונש להקל קפדיו ינהל
S  הנה .חי כל לפניך יצדק לא כי עמנו נמפפע חבא• ^8

 תחזינה עיניך יצא מפפפינו מלפניך אמר אחר בפהות
: זא״ז הפסוקיה כותרים ולכאורה : מישרים

 יתשגיו דין ליחז עתיד פאחה שאמה ע״מ כחי האלשוך דהנה ונראה
 בדנק קודך מעשיו לפי האדם אח שדנין שישעה כקי״ה ממ״ה לפני

 מעשיו על כיה איש לשפות הדייניישלמעלה הזהבין יא-ש מושיבי!
 מעמיזין ואח״ז הפסק הדייני׳ עה הוא ונותן הזה, איש של כמעשיו

 כאלי מעשיר על פסקת בעצמך אחה הלא לי ואומרים לדין אוחו '
 מקפ״ה מבקשים אנחנו א״ב לההייע״ש ליפה אי! איחייאז דני! ■ובן
 וא״כ הדיינים בי! אותנו ישב .א1ש דייקא עמני עמנו כמפפע תבא אל
 אומר אחר ובפסוק :חי כל לפניך יצדק לא להשיב!זהי פה איז

ישר לשון שהיא מיפריס תחזינה עיניך יצאייאז משפטינו לבד מלפניו
ע״ש•• יישר צדיק נמ״שא״הניי הדין משירת לפנים  הגדול הדי! למס סמוך חשובה שיעשו לעיניס יראה ראדס ד• ו״י

 ־ אויביו׳ ■ע׳ל חצ׳אלמלחמ׳ה ע׳זכ׳י ;״רמ, ־ ?המרא י׳^י׳
 ולמ״חמה לתשובה מוכן זס שחודש אלול נימט׳ ע״ה ר״ח

 ימי והס לר״ה קהב זמן שיהי׳ אלרמלרמה כחרגרס והיי !ז״ש
 נגישהמן.הכהן שיהיה ישי! לאשב־אומיוונש ״!’צי,״;,ע

 וידע כמו שבירה לשי! חטאתי אליו ההע או נמ״ש חשבה לעש״ת
 החשובה על ימבריזין הי השיטר-ס ודברי ואמר ־ פ̂שמי׳ ובי

 מחולל ח׳׳ו שמי יהיה שלא המקדש בית חורבן על להתפלל צ^קר
האיש מי ואמרו הגלות באריכח מיס :בץ

י I fי ”ליי״ שיפלי 'הבטית ז י
' ?U '״מי®’ ״’יי חיג שהיא לביכ׳ •ירך V ' l אמרואצ ישראל אח מיראי הי׳ שהמן מדי בצח

י ־י אי ^ מיי' נ ^ או מ שי מן״ { קין על לישיאלכס־י ד '« ״־  ־'
 ל וא אומר העגל חניא לעורר וכוונת׳ ישראל להי בא חלק לנס

תערצו אל אמר אדוס■ גלות וכנגד ■ • ססבעחו! וזר»ד »תח»
ft W והציוק הגלית מאריסת ישראל נשבה זה: שבגלות אתברון 

בנה אשר האיש מי השוטרים א^מרי׳ 'לכ׳ו*
̂,4״ ש® הלש ̂ש שלס מתפ״ב,ג היינזשאינו ’ בי דר שלא 'קירש׳י '’T י*״ י”י גא״י שעליו 6חד לבית הרת רהשחגיינתו • הימיס ד!* *•!;u .׳

׳ ׳׳*' ׳-׳ ׳׳׳׳- I ׳׳7 במ׳״חמט_ ״
היינו ^חר5 ואיש וז״ש בימיו נחרי כאיצו ־בימיו פ^אנבנא■ וכ^־דר

י’י* ״יי ״לל» היע הוא-צי מכ» ̂א? לב! 7^ק ביקי צרפי בקשת ממחשבתי ו׳להסיי האצס בל י
■ י־ טיבנהכהמ״קבבז׳א שלם גלב להתפצל רק בפליקות י



ד 'וסףר״ה לערבע

ל' :מוסר תחחו אך ואמרלןי ו!:וחה, נ:מו גויס הכרתי שנאמר
 לתשובת שיהיה דהיינו חרב תשכל מ''יז ז״ש : גורו מעונש

 חלב תשל- בהם 3כח״ שהס התומית הי רוץ ומות16'מעונש'־
י היינו ומתלרייס • . קזיל^ לעשות אימ׳ יהי׳ ישראל של לכה ה״̂י

? " " ^ חו. לי ס רי ב  ליטל הנ(לי׳ מלו^ז יי׳׳ג השנה ראש ע
והוא השני נגלמלה אפאיהס אמרתי כתוב ׳

: רחמיה אבאש בחרוז נרמז והוא יחוס ,
 בתחך עוז יוכי7נרגןז: שהוא וחנון כנגל ש־וא שליש-'ת שמלה ואחי״ה

 יי וירא הכתוב אמר גלאשונה להנה ונראה * היאי עיין
 איחזין רק ע״ז עובלין אין שעליין וינותיו בניי מכעס וינאץ
 עשה לו אומר היוה הרע היצר של לישו כך כדחז״ל הכעס ח במל

למלות שאוחזין מתחלה נמצא :וכו׳ ע״ז 7עבו ולמחר כך
 שאוהדן מרמת רק מאיר היה ב״ה הויה חשה ייי וירא יתב י־לעה
 שהפתרה היינו7 • אחרית׳ מה אראה ס:י אסתירה ויאמל בכעס

 מה וז״ש ריימיה יש שעליין המאירות אותיות על נעשה ראשונה
תוני אחריתה: לאחרכךאמרכע להם שי־ש בהבליהס אי

 אד מיניתשובה: תשויהוישד׳ על י־קכ״ה מחשבותע״זהז־־יר
 האומוח מעונש ג :המוכיח כ׳מאול • עליו ׳7 מטוי׳ מעצמו
סר: תקחו אך ואמיתי חנותה, נשמו גויס הכרתי שנאמר ל' מו

 מעונ
'מעוג;
^ ^׳• ̂־ ׳-< וממלו ( ' I .1 י ~~z' ״ ׳׳ ' ׳-1/
 כחייה כולה ויבארו מוסל יקהו לולה ־-ולד גה בייור גה ואמר

 הס כתורה שיכה סתם שיכה איש עה ״''נוקות י־יינו יונק • וכרכה
 תשובה תעשו לא אס הכתוב לאמר ק'ימיס* כולם צליקי׳ירליו

 גופה על עונש שיבא על ותמתינו האומות ינינש כתהאו מזה
 הסתרה ח^ו שיהי׳ הפקר'כפאה ח״ו שיריו כפירש״י **הס או אמלתי

ט מבקשי׳ שבתחלה הטור וכתב יכהה מאלוש' ואש־ייתה ׳3  סתה קי
 לאת״ת בצל סרליז שמבקש הכיתי .‘f כנו טובי׳ חייה ולאח׳׳גימלקשי׳

 אפאיה' אמרתי כ׳ לבטל ררמיה ב:ודמ חחלד אנו מבק־יס לכך סח
 שהוא וחנון במלת מתפללי׳ ואח׳־כ כהפקר ח״ו שני׳ הסחר׳ שלאיהי׳

יסי'ה. אסתירהשצא' לבטלכ״ מהפלליס א'7ל שאיני אע״< אוצר
 * נס״ו אמן כרחמיס הגיול השס ויאיר הסתרה שוס

ב י ת כ  הזל כנשר • כיחמיס נהגם פירש׳׳י :חינו יעיז־ כנשי י
 כלי פתאום לקינו נכנס ואינו כניו על שכוארחמי

רק״כה הנה :לקבלו כח בהן ויהא כנח שיעורו
 מר״ח לרחמי מכילין י׳׳ג כל להה ופותח ישראל עס ברחמיו נורג
 יצולין,לעמול היו שלא , לדיין דיה ביוה ליכנוס יכולין שיהיו כדי אל^

 נתזילהס לכך ־ תב־חיל נפשי• הלין ומאימת הפייט כמ״ש ולסבול
 גוזליו על פתיחיסואמר שעריה שהיייג יעוד ליקס וזמן עת הקכ״ה

נקרא בתשובה אלם מהרהר אס העכירות בכל הנה : qירח
 ירוזס כניצול הקב״ה ע״ז א״ש ילו על להשיב צריך כגזל אבל צדיק

מדת אבל לכפר רוצה הקב׳יה דישיינו נוגע ואינו נוגע פירש״י

מ? חיז דרחמי .ין ,״ ....................
 הוא דלעילא אתערותא הרחמי׳וא״ככל כנגד מתנגד שהוא הגזל

אובגוין בעל רוא לתחא האלם ואס דלתתא באתערוחא  הרחמי׳
 אבל * דרחמי מצילין י״ג לפחות למעלה לחמיס מעורר בממוני או

 ירחף הוא כזה בגזל ורוכס כשחז״ל העולס צרוב שמצוי הגזל בעון
 עליוכלהמסמחכר חופף פי׳כשכתעל ותרגוםמתחופףורשי

 כאן ג״כ א״כ יג1ל'^ יכול ולא בחלקו יבנה המקדש כל שיהיה שרצה
̂  צועק כעצמו הגזל אכל לכפר רצה שהקב״היניחמיו

 ראשון ראשון מעביל הקב״ה ישמעאל ר׳ לכי תנא כר^ה איתא
 יהי׳ שאס שומעוימניח הק״נה ככף שמניח ראשונה חעיי־ד׳ פירש״י
 • זכיות מש נעשה אז הראשון העין זה עס מחצה על מחצה
 צלמיסא מהכף לוקחו והקב״ה ימת הער מכל תחלה עול׳ הגזל וא״נ

 וכו׳ גזל בה מקטרג מי עוונות שמלאה לסאה משל אמר כמלרשר״י
ק יפרוט וז״ש לרחמי מכילין י״ג נפחחי׳ וא׳יכ ע״ש נ  ירן־זהי כ

 פב ״צא שעליין־ לזה עושא ומה חשובה לקבל יליו פוחח .בהקבי׳ה
 ועכיר9שהוא עון כמוטשא אברתו על ישאהו אמר לגזילה מידו

 שוס שאין נ״ז הנה » נמחק אינו עצמו ועק מקז״ל רק ראשון
 אב< הנגדלמוחללגזלן• Jאי ובוודאי בישראל אהבהואתלוש

 אלס שכין מה לחבית מוחל א׳ כל במלאי אחלות כיניהס יש אה
 כיא בבדאי'ומסתמא ישראל כל שיהי׳ ינחנו בלל יי וז״ש 'לחכירו

ר נסתלק שה־מקטרג נצר אל עמו ואז.:אין לחבית ־מוחל' ב ^ נ  ו
 אם אבל תמות:׳ (לא חגיאתך: העכיר גסה׳ כמ׳־ש הקב״ה מלפני

 שהתחלת ובנותיו בפיו מכעס דנאן יי וירא אז תשיבה עוצין אין
̂ , . ׳ מגאן שבא מפעם הרע יצר

 ב״ה הוד כשה הוא פני אסר!יי׳ ויאמר ע״זזלכך עבד לא (עדיין
 פנים הם אותיות בכל והלאצו״זו שלפניו האותיותיו מתלבש וב״ש
שלפניו נקראים הס השס אותיות אחר שהס א׳יכ^אותיות אתור כנגל

 יפרע בעבירות הסמקוקעי׳ 13ישר כשח׳״ו יליןיאבל ריעי׳ ורה
 שיט דאועות וכיש י׳יה שסהוי׳ י־אוחיות מתלבכי־ אזי בע״ז

« והס ונקי׳:לאחריו צרלי״ל אותיות ורה עליהצז חו^מי׳ ו  לכך.1|0כ
ר  ג׳ס }{fT" . כמו ע״ז שעידו בריליל׳ כלנסוני הפסוק ״אמר אי

 הפקר אעשהאוחס אפאיה׳ ־ אמרתי אמר לכך ע״ז הלא בטמוחי־וז
 לאחריה׳ שנקר׳ לאותיות השס שנתלבש שני הסתר כפיאהשכבר:עשה

 ללך אחוריה׳ של ממוחיוח והשכח׳ יפשוטיס משמות שהזכירה ל‘וי־כ
 יו שיש מנחי׳זיכיר׳ יהי׳ שלא להיינו זכרם מאנוש אשביתה אמר

 באותיות,שצ-אחמו בה׳ לשם שנפלבש שכחהשהוא מבחי׳ אלא יחמי׳
 שלאחריו כל פיאה במס׳ התנא שרמז וזה שכחה הוא ןמש־־ צנ״ל

ה ועול * * שכחה אין ושלפנץ שכחה תהז מרי  שהוא כל הכלל או
א תשוב׳ עושה שאינו מי שמא שכרא חשוב בבל  שהואמס״א שכח׳ ת

 שהיא שכחה איצ׳ תשוב׳ שבאמתיעשה תשוב בבל שאינו ומי לשכחה
 שהוא אפאיהה אמרתי כ׳ לבטל מהחל׳ אמר לפיכך מרחמי׳ יונח

 לעיל אחמועיין סתירה אפי׳ יהיה שלא מבקשים ואח״כ לכל הפקר
:והבן מזה

ך ■3 יי
 את המייאין לימיס ד׳ כ׳ עוללעאפריס הרי הנה משה

האלה יזטר אה א׳ :חשוב׳ לידי האדם ״ י מטוסתהבורא ______ ___________.
 שאחליס בראואי ג׳ • לשוב ומזיידו המוציחו קול בשומעו ב׳ :

ם  : שבתשובות מעולה והראשון עליו העונש בלגיע ד׳ :.....י
 והנה לומר ה״ל לכאורה r הצמע מן הצרעת נגע נרפא ו-נל וז״־ש

 הוא שהעון תשוב׳ בבעל הכי א'.א.טונת ייחל ולא הצרוע נרפא
א התפוס ואם לנשמ׳ צרעת  הוא שעליו שבורא מאהבת מעצץ־ יי

 ונעשה שהעוןנרפא -יינו ״נ^׳עת נני: ניפא וז״ש . זכיות נעבה הוא
 שהל׳ עול וכ׳ ע״ש מעצמו הצתע מ; שה:א מפני כן ולמה jזכ;וי

הברכ׳ עציך יבואו כי וה̂' נצביס בפרשת כ״פ חיכובותימאמזיס

------------, _ , . ^ . . . .תשיב ואתה יבך ,
 מעצמו ראשונ׳שהוא מלריג׳ לוא תשיב כי אלהיך יד בקול תשמע צי

 הס שהחטאים מחמת א׳ • החשוב׳ מרזיאי הט של׳-סיכית עול וכ׳
 ומרחיק עוס״ז' בחמלת שלואדבוק מחמל צ׳ ונפלאייממנו מכוסים

 מן מתייאש עוונות הריל מחמת גי : פנוי זמן על חשובה זמן
 ומרחיקים להם פנוי זמו שאין ויסוחריס החגריה הס ל׳ • מתשובה

 נפלאיס שאס כלומר ממך היא נפלאת לא וז״ש : זת:ה זמן על
ך מ מ ^  מחמת היינו רחוקה ולו׳. י חשובה לעשות תוכל לא מ

 היינו־ היא בשמיה לא : פנוי לזמן התשובה מ.-חיק׳ עוה״ז חמלת
 .ולאמעבל ■:6 לשל על גלול איו שעוונו מחמל מישמייאשעצמו

 t זקנותם׳ לעם היחשובה למרחיקיס ו״-סוחל׳ית התגרים הוא ליס
 : תשובה לעשזת מוסל לבלי הם וידבר משה וילך זו בק׳ וזיש עיי״ש

 תשובה ותיעשה עליך הבורא אובות שתזכור' הוא לפניך עובר ל׳ א*
 ואח^צ אחרי׳ מעונש תשוצה היינו הגלם את ישמ^ל הוא ב׳ .מאהב־

 כתבו עלעתם עליו שבא העונש הוא רביות צרות ומצאוהו לאכיל והי׳
 * המוכיחים לקול שישמע שמיעות היוא ולימדה הזאת השירה את

ה' ואמר  זהובחי׳ראשונ׳שיעבודבשיתוף רק רזנה הכ׳וקססעסהז
ר״ גוררא עבירה אבל  יעשה ש!א הנם את לעזוב מזה־ שיכא עיי

 ומזה אמרןועזכוני לזה :צאחרונ׳ הפא כגרמיזא השםאפי׳ עמלת
 שמרו ותירתי עזבו איתי הלוואי ואמל.הקב׳׳ה ההורה את א;לעזוב3י
 כריתי ואת מרמז ־,וכאן התור׳ זהו וגו׳ אצר בריתי אח והפר יש1ז

 אמר והנה : החול׳ הוא אתו כרתי אשר ; מילה בריא הפלת אוא
קי  אל תפנו אל כמשחז״ל בעריות הואהסתכלות וזנה הזם העם ו

לי‘  אתם אשל ?עיניכם אחר' צמ׳׳ש פלו־'בנשיס1יכד שלא ׳ ^לו
 אלזנהםטתכלות : גואמריכזםל״בח״י’ : אאויהס' יונים

 ע״ז למחשבות בא שמזה עילם שמטמא ממש כע׳׳ז או ־’ : בנשי־ס
 ; התורם הפלאכרית ל׳ מילה ברית הפלת ג׳ 6הש עזיבא ב׳

 : רע״ה משה שהשכיעס האלות(השביעית הנוסףשעבר והחמישית
 : ועזבוני כנגד ועזבתם : צנגלזנם וחרהאפיי לזסאמרה׳בח״י

 כמו השכינה כפני להסתכל יוכל :צא בריא הפרח בנגל פני והסתרתי
בלרושים ע״יי כ׳ןי'פול;עלפניו אנרהםקודס.שמל־־ שמצינוגכי'

דלעיל



וילףי*־תעזי
» '4ז^עי  לגנב יית כמ״פוב^י השבוע׳ הפית בנגל לאכול ^

ו י צ ־ י ל כ  : י־תוד כל הפיח כננל רבות צרות ומצאהו ואבניו ו
 זכר רנ״ל.כנגלשלא תשוב• לילי המביא בחי״ ל׳ על ח<ועיר1ד ניז

 אמר מיטחיס לברי כנגלשעזב : אפי יחרה אמר הבורא מובןת
 אמר אחריה עינש מלראות ועיניו פניו שהסתיר וכנגל : לעזיתס

 אס ואס לאכול והיי אמר .גופו מעונש שב וכנגל.שלא : ויסהרתי
 ביום ואמר אמר ואח״כ • רבות צרות גסזאתלאישובאזומצאהו

 מיירי כאן י האלה בקרני.מצאוג?.הרעות אין.אלהי הלאני ההוא
 אחרי ש רמ׳ במחשבה בלבו רק מהוא נכר אלהי אחר יזנה הה׳

 שלא.עעה בריתי״דכל נמנ;נזומי'והפד אנזםזוניס<: לבבכהאשר
 : כמחשבה ח ל ייפדו ע־שה״עבירה ואינל : ■ ועבר.על.:עשה עציה
 לרשע י חן ש כמ׳ רעות הנח׳ ההליפיס נבר!• ה,עבירה לעשיות ולנה
̂ויו גמול ני החלופה הוא רע ̂עשל י  נברא עשיות.רעבירה מחמת לו י

 הות וא״כ צדות ־ מיני בכל אישו לאכים והס ונפש .בנוף הקליפה
 רק ממש ־כפועל יחאתי פלא היינו בקרבי אלהי ני הלא החמי׳
 ומאין החלי.פו.ת והס האלה הרעות * מצאוני ולמה לבבי בתוך בקרבי

 מסתיר הסקר ואנכי ככ׳ ואמל . * עש״י בלא לבל ממחשבה נ:רו
 והי׳ בב׳ בראהעולס בראשינן^קכ״ה * ימלרש לאי׳ ע״ל לשון. בכפל
 לאותיות ראשון שאני בי,העוצם בראתי לא מה מפני חגר קויא qסאל
 אנט אלא.בך פותח ואינו התולס בזכות העולכרנברא החב״ה א״ל
 לשון א1מפגי.שה באלף העולם : לברוא רצה לא והקב״ה אלהיך ה׳

: בלכה לשו! ע׳ ארור
לכן באנני שמתחיל התורה ־את סעזבאס היינו הסחר ואנכי

 שהוא כהניה כלכת גבי ברכהכמ״ש שהוא פני את אסתיר
.התןרה מקיימק אין אס וא״כ . • אליך פניו ה׳ יאל  ראוי ממילא .

 ? הו^ברכה פנים פנים הסתר ארור־והוא שהוא באלס לברא הליולס
 ירוסאין,'קב!׳המצרף3לכשאצע היינו,אף עשה אשר הדעה הל על

החב^וןנ^רףמחשבתי;צמ־עשה:משוס אבלבע״ז למעשה, מחשבה

ף ^ ו פגי

 היום כל אל חסד מצדהחסדיסוכ׳ הה עשה שמצות במ^מ ע״ל.לאי׳
 הוא שהיום והסעס היוס כמנין תענית ס״א להתענות צריך לכך
 ומעורר בהמסליה פוגס ביגשה עובר אה א״ג גבורה והליל׳הוא חסל

 הכ׳ אני גי גס : תענית ב״פא לתקן זש צריך גבורוח׳ביוסילכך
 אעשה שעבר ביוה היינו ההוא . ביוה אפי וחרה וז״ש : מצות אצל
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 מצויה עושה ואס :. בימיה בא זהן. ראנרהה בפסוק בזוהר כמ״ש
והגן על״האזס ומגק לגוש היום געשה .. .

ר 1א מ א  צליק שכל מוסר זה הנה ״ וגו׳ וזנה רזה העס וקס ^
 צרץ פתירתו ואחי ומוסר . ה׳ ביראת סדור שמנהיג

ל׳ עו  הי׳ חי הי׳ שהצליח זמן שכל באמינ׳ להחזיח לב לשוסעל ה
 יוה ככל רואיה העס וכל ״ בה ילכו אשר הדרך להס ומורה מזהיר
 בפטירת ארל , העס בלב האמוג׳ ונכנס בכלמעשיו הצלק צלחת

 כלורו צליח שנל למשה וז״ש באמור׳ האלם כל לעת נחלשה הצליק
 מחשבות לחשוב שמתחיצין יזנה הזה העס יחס שוכב הנך :משר נקרא
שחשב שכיון ועזבני בקרבי בא המחשב׳ היינו הוא אשד וז״ש זרות

 זרות במחשבות אותו מבלבלין באמוני חזק שאינו כיון אבל הרהור
 וכברכ׳הקלמור׳ עצבות עליו ומשליצק התפל׳ בעת כפרט

 העצבות הוא שרס״א סטעס והוא ׳ ;קרי לילי האלה בא שמעצדוח
 ואח״ה א׳ הסתרה הוא מהס והסמרמיפני עצמת האלה. על ומשליך

 שכי ע״פ נראה לאכול ורי׳ ואמר הסתרות פני אסתיר הסתיר כ׳
 חולש וכל. והי״ה הוא הז' והצירוף ל״ה הוי׳ בשה צרופי׳ י״ב שיש יזז׳׳ל

 והי׳׳ה שאמר מי וז״־ש ״ והי׳׳ה צירוף הוא ותשרי א׳ צ־יוף לו וחולש.יש
 שהקב״ה מפני והטעם העולה נברא תשרי היא והי׳יה צירף לב ההולס

 וכ״ם אותו.בשמת׳ העובלין מן שעשועי׳ להיו<לו בכלי העול^ ברא
״ שמח׳ ל׳ הוא והי׳ שנא׳

ן ע ד  שמח׳ של צימס והיהשהוא יהי׳ ומזה מסם פני והסתרתי כאן ו
 ע״פ התרנו׳ שמתרגם וכמו שמחה ערבה שיהי׳ לאכול יהי׳

 יהי׳ עתה על רק עממיא כל וחגמר עקל בפי היגמי׳ כל אח אכלת ו
 ב׳הסחרת יהי׳ אצהי אין כי על כשיאמר אבל א׳ בפעם פניה להתרת

א שהשם סתירות.א״ נ׳ יש כי והענק סניה מסתתר ובעוטת פנים מ
ב מ

 ז״ל האר״י רחמי׳כמ״ש מעט הוא כוז״ו שה ה־ינו המאוחרות באותיות
 טלה״ד שה הקודמות באותיות ?וי׳ שס היינו פניה הסתרת יש ועול

 הסחר הוא מיל זרה מחשבה שמחשב בראשונה לכך גמורי׳ דיני׳ סס
 כאותיות מסתתר ג׳־ולי׳ רחמי׳ שהוא ב״ס מי׳ ששה הוא פניה

בקרבי ̂אלהי אין שאמר י־ייי דל א • מעט רחמים שהוא המאוחרת
 על אותן שמענש רקי״ה של דינו על הגר וקורא מתמיה דלוא היינו

 לבל מחשבה על מענישים שאין בלעתו ומחליט מעשה נ^א רהשני
 באותיות פניה הסתרת עול יהי׳ אז בלעתו כ̂ן רמחליט ואחר

 הסחר ואנכי פעמיה שני אמר לכך יותר טה״הל(אז,עונשו יווקלמח
 ז במחשבה דק שהוא q6 עשה אשר לרעה כל על : והבן אסחיר
 והתקנה : כמעשה מחשבה ובע״ז אחרים אלהיס אל יייה רק'כי

 ועתה אמר ילק התורה זהו מגל תבלין בראתי יצה״ר בראתי לזה
 שיהי׳ בפיהם שימה ישראל בני אח ולמלה ונו׳ השירה את לכס כ׳

: בכס לשלוט היצה״ר יוכל ולא בפיהם שגור

 לס״מ נח אין ענוה במלרעת הוא האלה אס להכלל יאמר
 הס״מ מכניע ובענווה :'־ סמא׳ל גי׳ ענוה שכן בו לשלוט

 זרות מחשבות נו לכנוס גלול פחח הוא נאוה באלה יש אס אבל
 במחשבות אוחו וכשמטמא עבירה מעשית ייתר קל שהוא ורעות

 קלץותוהם ונבראים קרי לילו אותו מביא * רעים ובהרהוריה
 משה העלה שנפלו נצוצית רפ״ח שמן והיינו ר״בות רע״וח נקראים

 מריס שנות ימי כל־ השיעבול קושי שניה פ״ו ה̂י ולכן נצוצית פ״ו רע״ה
 ימים שס על מריס נח׳ היתה לכך ממצריה חה6בצ שנה 'פ״ו שהיתה
 תמיד ישראל צריכין שזה נצונית ר״ב ונשאר : ורעיה מריס

 שהי׳ ד׳ב ערב קיבל ולכן להעלותה רוצה הי׳ ומשה לעלותה:
 והנצוצית לבדה אר0ו העגל. אס עשו אך נצוצית מי״ב יניקה גהס
̂׳ הללו  וא״כ : הפלגה סלום ומבול אל׳ר לוחח של קריק מטיפת ̂״

 ונחארך וצי*ת5נ בר״ב עלכקין הקליפות אותן שלו בקרי מוליד צשאלם
וסבן'״ רמ״ת רעות י/תרולזסנק׳ .'הגלות

ש ״  ישראל וראו חי משה שהי׳ שכ״ז אבותיך עס שוכב הנך מ
 שכיבת לאחר אכל מגאוה והרחיהו ממנו ולמדו ענוותנותו

 ואכל מחשבתן לטמא ימ’לס בא וממילא וה6לג ללכק התחילו משה
 ט : שכחוני ע*כ לבס וידה וכ׳ אחרי׳ אלהיה אל ופנה ושבע ולשן

 גאווה לידי ובא לכו וגבה אלה לבו'של נתרומם ושתי׳ אכילה קריכוי
 מחשבה הוא וזנה נכי אלהי אחרי וזנה וזהו שלו מחשבות ומסמא

 ע״ז לילי בא שאינו ואף • זוניס אחה אשר לבבכם אחרי ימ״ש
 כע״ז שחשוב״נמי לה״ר י7ל« ובא כעע״ז והוא כעס לילי יבא ממש
 י בריתי את והפר וזרו בלילה אוחו שמטמאין קרי לילי דא ומזה
 הפרו גס כי הוא כן לא רק שמרו ותורתי עזבו אוחי הלוואי וגה

 ר״עות רב״וח ומצאסו אח״כ אמר ולכן אחו כרחיי אשר וזה התורה
 ואמר כנ״ל רבות נק׳רעוח מהטיפות רמבחיהיהלררראו הס וצר״וח

 שכפנימות כברו הוכו שאין היינו בקרבי איזאלהי כי על ההוא גיוס
: כעיניו עצמו מראה וגחון הואגעלגאוה

ד ^  לעשות יכוין וישן שישכוב קולס לילה שבכל רמ״ח דאי׳ ע׳׳ז ו
 שלא מחיצוני׳ להסתיר׳ כלי משכאלו״ה לנשמה כסות י

 כוונתי שלא בקרבי איזאלהי כי על בהירהוריהלכךאמר אותה יטמאו
ר והבן האלה הרעות מצאוצי לכן אלוה משם לנשמה כסות לעשות

ש1  ג עביר• לילי בא אחה ואי לברים הסחכל-בשלשה 'התנא ד
 עמס לילי האלה אח י פמניאין רה לברים השלשה

 היינו עבירה לילי f53 אתם ואי ולכן ושפלות
עביר׳ הנק׳ המפחית ביל חפול שלא

 אויבינו וחמוגגינוביל וכמ״ש
ענו׳ מלת כשיד•׳ אבל

 מזה תנצל
:והכן

וילך פ׳ סילוק

5SSS .זי■

במשנה



^ נ ג

ש ד ד־יושנה שsלרן ח
ש ח ה ר ח יוסףל

ה ג ש מ  וכד ׳6הסיו על בפםח ירדה העול׳ דשנה פרקיה נד' ג
רfמ דגכל הרגליה כל נכלל'׳ יר״ה רנה ע״ש תfה ד

י נ -1°י ת׳נת למשל לדבר כל כולל ד f י y  t
■י שר6רן.6 ח״ש :ן6כ לדיר כן שית6כר מלת על דחיסוני׳ י רשי״

r 6 ^ל־יד tn״ '’'‘י ערקשיח ותה י ' y י ~ '  U
-1,1 ’ » והמועדיס העתיה כל ■נרלליה
 V של כמ.ש הרנשגי חמן מיערין ויר״ה לגשמי חמן מיערין •עב״יסח

ניזבוא^ שנוהג במצות היינו עלהחכוא• האדם נידו א״כבי״ש
ע־ כווהרחדש גמ־ש ״. ^י ״ ו’ ®'יי״ נ י , י ^ - י ׳ י ' ^  י׳.ן6̂ דומ פ על האלם ׳ונילון השוס נשכיל • העולם ומ׳״הלירא '

גלןמ^:'ע־ן;־?שלה7עא כ̂י האלם vש כניו הם יפירוש ̂ג  כיטו^ וכ̂׳
 הוע כחג המים על ניימנין וכחג כשכת כמ״ש על^גיו נילון התוס
א ור״ה סיכות  שזי וסוככיסכצל כר״ה חוסים ככס״הכאני גחי
 < ע-.ס ויסינכו .היו^וגו ויהי כפמ'המ(?טריגי©<מ״ש עלינו

 ככני עוכרים עו^ס כני כ. וכר״ה .על כעימל על-ישראל 'העומד
.r • ' לכם• יחד היוצר כנאמר מרון ׳ .

ה ר ו א כ ל  5״’p^ : ייריבר״ה5ל הפסוק, כזה נימז היאך י ו
מי עיכריס כני.עולס b כד׳ה אמר להתנא - - ^ עג פנ ל

 שוס עליין עשו שלא אנשיסצליקי' כמה יש הלא קשה ולכאורה ;מרון
 עחילו״ לפנוו רואה והענקשהקכ״ה :כלל חעאו או־קמנילשלא חטא

 יחטא ש^א כארץ צלית אין אכל חטאו לא עליין הזאיז שכעת ואף
 לשון מרון ככני הם לפניו העולה כל ולכן לפניו הכל •.מאהr ״3זiו:

 • שם הוא כאשר סן האלה את לן אין הקב״ה אכל ומוללף מוריס
מי אמר לכן  שהקסס ׳ז ע רא^ התנא ומכיא. . מרון ׳כני ולא מרון כ

אל המכין שנאמר חייו ימי כל האלס שיעשה. המעשי׳ כל לפניי רואה

^■׳־/ ע: וירח'הת־ס
מלכריי רחוק הוא . רוצה שהוא האלם ישועת ■א״כ’ הכ הכ צווחיו
 מישועתי חש״סרחוק חייסנצחיים על כתיועזן להלנרי׳ שאגתו

p(שאגתי דנרי c ״

ע ׳ ד ה קל.׳ם אהנת לזמר וגו׳מרמז שופר הנה שופר כחולש ת
קלוש לעס עשה אוהנו שמאז מצרים מיציאת לישראל ^ I י

הקולחחלהלמחיס והעופרכא
 וכ/»הוצ^ המיצר נמקו שהיו ממצרי' תחל׳ צאתס הי׳ כך
 0 ״קי נסים *״הס שעשה על מעלדיללמלריג' והילכי' ממרחכיס היו
 היו, שהמצרים אכרתו ע׳״ ישאהו חהו יק כנפיו יפרוש נאמר ע״ז

ר ת « מי׳ ^ הראל רו י מ ס י צי מ ס קי׳י ״י ־ו הי  מידויסע על
 צא למעז החצים מקבל והי׳ וגו׳ מצרי׳ מחנה נין ויבא אלהית ״לאי
מתיירא שאינו כנפיו על בניו שנושא הנשר כמו לישראל ידיהם מלחו

̂  I ir . ^ י ד •י ׳־־r ׳׳•״•י I
^ נרי׳ חטי ברי׳ לגבי כאבא לגבייתו ברחימו מילוי  ליה אלקי אבוה לג
 אבוי אמר קנל ולא ־ בעילי׳ ׳ כי נויף מארחי, חב לא לי׳ דאלקי כ״כ
 יהא עדיומאאילואלקיי׳ לנריכמהדעבידנא בעינאלמעבד לא

 האדיוקנא בי׳ אתאגויס ־ גבאי דילי׳ כאיבא הא ברישא חשש
כין מלין לי׳ ואימא גבי׳ אתלואתתנן אלא אעביד מה משפניא ט י

וי ______. יירירלוי רירfr. ר•••׳״-דיחי̂־

̂' - V.W עמי ̂ 71,־ Z.......... ׳׳ ׳־ ־•'״׳׳« ו/■ו
 שהקב׳׳מאינוחצ׳צצעיי ■א*כרואי׳אנו בליתלולנו׳ע׳׳ש1,<0«(

 ד _ צנ״ל דברי׳ ביותר יצעחס שלא למשה הזהיר לכך ישראל »א
ם פלא מלו ואס והתור׳ ישראל בשביל העול !ני״סנברא  לכך ע
עזסננ׳מנ׳ששיפרית אהב׳ קור׳ישהי־ צהזנירמתן שוכר <אטקיעת

I ואומר לימח ישאלו ובאו העולם שחרדובל עד f ’i
גדולח ‘׳ והי ׳ החור

ומ^ג^בנל. כארןנכרי האומד ביד שאנל:נמסרי־* ככרי׳־ סלרי גפן
. • כרצונה ‘ .

ש ״ ן  ככםלארן הי עשם מה על הגןד^ נצכי׳ואערדצל ־כפ׳ ו
 עזכי אשר על ואמרן הזה הגדול ^ף9ה ךרי מה הזאת
® בהוציאי עמס. ■אשרכרת אמתס אקבדיתה׳^לסי  מארן א

רהונףעע שני בכית נרא׳־דאי׳ מצרי' תו  חנם משוסקנאת רק .הי׳
 לכךהי׳ אי ישראל.שהיגכאיש ויחן נאמר התור׳ שקיבלו הדיר ועל

מעצ איש הזה;ויפרדו כרית עכשיו,שהפ.רו אבל התור׳ שיקבלו 'ראוי

דלא דאותו (וכבראי׳בתימוני׳,איקי,[מ״ר ע|בוותורם־.שממ.
מיו גחכממקכלי ישתדלו!  ״*׳’®י ניי

ת ולא יתראצי אז ן לעורר;אהב? הוקעין לכך ).אעג  ישראל«ו ס
ת נמחן שהיי מ׳ כולה שיהמ כדי תו אג  ישראל כל הקב׳׳ם ויקבן א נ

?׳ שנטיפדהתיר,׳,רמזתמהליכםכ*מסריו׳׳ל ניחדצלסי״ב  י
טי׳ לעשרק שאיןהשלכר.כזאת סיה׳־טלומל ב  •%׳ל.טענד,דערןך מ
 יצאי השבטיהכ^ עשרת אכל .’בבית,שנ’תש*א׳:אםי כגלותמפננא

ה כאש בנליתבניטראשוך״יאצלםלא-פיד־גאהתננז^ רי ^ ר בו  ח
 ישרא- לב ■עלהעל אהבה(אנוררקשלא בהם עצייםהונתלושהיי

 אביתם1וח״ופ!צישבטי׳יקויס בה״« ויבנה־ לא״י שהי'שבפ״יעלו
אלהיו לכך חוזרת ח״נכאביד׳שאנו בנויפכט׳שרב שבה׳  אמרהכ׳ו

 שהשכיג׳ מכאן למדו רבותינו ,ושב, אם כי לא־נאניד פרש׳־יוהשור
 מה- וקבצך ושב בעת אמר ואימתי לעצמו, גאולה־ הכתוב לצו בגלות

׳ לכך השבע״ עשרת עם ובואו.יקד שבסים_ הב׳ כס העמייהייט  נ
שי בל־  ישראל בין אחדות שיהי׳ ומר.דתשוב׳4י^רהבוקבצךותזמך;

שיגורתך' יחידוע*יאח׳יות בל' וגמראי׳  הלוואי ׳הקב״ה רצון וזהו י
׳שמיו תורתי  פ׳סהכל*אכסום'נשה־היחשליימידכל במסנ: ואיי :
 וגם ביוךוייכ.ארותבפר.ט דהייצלי׳׳ב בדתות תקע״ו בה יש המצור

 ולעשופא׳יכד״פ וללמדלשמור ללמוד מצוה ויכל מ״ח נמצא “בכ
 ג״פ א״נ מוקב ובערבות מועד ובאוהל בפיני ויש דשצ״ב הוא ת“«

 צדכין שנןודסל. דהינו כחהש תקעו חצ״בני׳תקעו׳וזישהפפופ
ת אחדות 'ל־יות  יסבלו ובזה 7אח קיל שהוא פשוט שהוא התקיעה כ

 א' כל הילושיהי׳ בחודש תקעו וזהז בריתות חקעד מצוה עליהס,כל
 יקבל וממילא לרעך ואהבת והוא כללהתורה. עליו לקיל חדשה ברי׳

 עליו קיבל מישראל א׳ שכל שופר , אמר ואה״ב : בריתות תקעו׳
 כולם והם זא״ז ואוהבים בזה זה מעורבין שהם שהואאחדות ערבות

 שופיא והוא יפעמים־׳רבוא ששים י׳׳ת שפ׳׳ר וזהו ישראל רבוא ששים
 אדם כמו היינו דאדם שופרא מעיז דיעקב רמזשופרא וזהו דישראל
 בהסא־דות יהי׳ יעקב במדדגות אקשהה כך : אחד הי׳ הראשון

אן שופרא להם יהי־  ליום בככוא : והבן בהם שולט ולשון אומה ו
בבבא יזי־יו דדא׳ ׳,ו קצובים אדם של בתראכשסשמוונותינו, עי׳

, ״,w I /• שוחקלת פניו שהמכר
 בפנימיות מסתכל והחכם מ שנסתר מהדין יראן ואינן שוחקות פנים
ם ■לכו דו בו שיש  ליופחנינו מכוס׳ שהוא בכסא ולכן :ממנו ךאי

 ליראעומנו וצריך שבירה לשון שתא וינועו יחוגו כמ״ש שבירה היינו
א ח״ומלסתרפניסוזהופי׳ ואיסייאש ס כ ב  פנים הסתר היינו ג׳

 סדאג והעיקר • מי״ה ,קצובים ר״השחסרנוחיו הוא חגינו ליוה
י לפניה׳ וז״ש השכינה ינלות חורבן של פנים אדהמהסתרח  כי ס נ

ם ב^דק תיל ישפוט הארז לשפוט נא דאי ע־ד : באמונתו .ועמי
, ״ . .  בעצם ב״ה הוי׳ מתעלסמהשם אס הוא הקב*ה י5ש 3,

 הוי״השתאטד״הדהוא פקודה אותיות היינו מרקילוס יורד והשפע
 השסכי שקודם האותיות היינו ה׳ לפני וז״ש ונציחצום בדי! השפעה

ושני • השמש בא כי גבי בזוהר כמ״ש כבי׳ לש׳ן הייני נא כי בא ״ • י ״ J _ ל י  .1J____rl, . « -ז»- » ,* ירהד״ם -יזרו -

 . תמיד שפך
נק׳ עוה״ז יצדק תבל ישפוט הכי ואמר
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r לנחש שיכנמג ישושך r י׳ עמי חשלפנו ^(ייפותזאתל״ ־ חי' כ:י:  בי
^ליס ז5א אעלל לא : 36'1לז׳? למ״א מ״ו נח יש אז עקי  ראש על יר̂י

 על מגמיתי כל אפ״ל שמתהי שללא ככתייראש שאני אף היינל ש:לחתי
• ז לכן1לגי וזהז.כיחקלישראל יל רחשליסשתבנה־

ש ר ד מ ו ב ע ת  חלשלמעשיכס רכנואמרל שלפר .כסלדש ת
ה : מעשיכם מפסה לאני עע?ןיכס לשפרל י  מ

 אמרו לעול • שמלת מזללנלת ־ שין על תשלכר שרעלי כגמרא אמיל
 לגס העללס כירא ־ כאלול׳ רויזא*רףה0משל חני זכית שין1זלי'ותגי
 עלה־במחשי׳לייראלת יעללס-בשעהדאשונ׳ תשמנירא5ד5אמרינןזכ

ס ב^כתייעז בשעה ׳ מ״ה ע  כ״ה גבלו. 7ב״ י עפרו ♦׳,כנפ מ
 ט׳ : לצ״ע הכניפל ח׳ ג בלנשמה ב״לעשאלגללסבדנפחת רקמל•
י ילל : כצטוה נ ^ י״אניללן : ע ,  פי׳גז״לשל ץצא;כלימופ,1:
ך סימה אתר רקי״ה לן אמר :* חסל  כילם נלין לפני נעמול גיני
ס ״ דלצ^רומימלס הזל ה נפתחים ספרים ג׳ יודל הלא רק׳יח ו  בד׳

 : לעלמליס ובינוניס־תלליס • למיתה; ורשעים לתייס נחתמים צלקים
 שאמרו תשוכה עושה הי״ שא״ה מציגו רק׳כאמת ■״ הלימיס מהו א״כ

א בפרחי ת ד׳ שי מים ;שהגיע על גיוזוןה׳עליון במו אלם נכנס כא׳ג
־י----------שלעפר על שכתלת.שניס זללארל.והתענה

תשובםלוהט^גםצמ^ שעשה לרחללם י
א ^Kמ̂}’ילצלי<|לw-------------------------------

 לע^ללפני לבניך צליכן:;־׳ווק-סימז תעשה • ררהרתשזבה שמא
 גם שצ־אלס להרהור מחשבות ויולע הליין נעצמו יהיי ייחאשהחב״ה.7

מי למקום שבינו בריס7לווקא'ב מימז  שבין מה ולא חשובה הרמר מ
 רשעים אףשהץ להיות יכול א״כ : והכן לפני וז״ש לחטרו אלה
 צלקיפכמו הס מיל בחשיבה שהלהרו כיון הספרים פתיחת בעת

 ליס :לבניך סימן הלא לשפיר תשובה בהרהור רק לו שיכפר אלה״ר
 עשה ואס ־ ״: זללמת!ךשגגלת נעשו ״ מיראה חשובה עשה אם כחי׳ ג׳

 יוציא הירהרןבתשלבה. אם וגס • זכיות נעשו מאהבה תשובה
 .אסעלשהס^לפהמבראה הוא ^גשינס לז״שחלשו בדימוס*

 ונעשה ■מזיל שהיה שהיה מכמות שנתחלש רק עושה ואיננ
 זכיות זללנלת שיהיו היינו מעשיגם אמרשפא ועול ׳ . קלנגינ

תשובה תעשו• אפלא כקבי׳ה ןעו<אמר ' • שלפרא לשון שפרי וזהו
 אני סכי■ אפילו: עומליס עכירות א״כ בתשובה שחהרהרו רק עליין

. * והבן בלימלס וזהו עונותיכס־.זכנ״ל מכתה

י י ״ פ ע  הה״ל • ן■ לחודש נאחל השביעי בחללש המדרש יחירז ו
 מהיהיהק׳הלמילת בשמים: לכרך״נצב לעולםה' י
 לכאן נאול כאן 'למשני ‘ תרועה זכרלן לכי תרועה יום דpכ הגמד^
 הענין'הזיכרון־היא׳׳*לעיקרתחיעתשלפרהלא הנה ־ בשית;
 לתורה * האל מציאות הלת עיקר בג׳ להאמין בה תש לעורר
 בשופר-לאימרי׳ תוקעים המלך כשממניז כמל ועונש ושכר ;משמים

 כל הקב״ה ברא זה שבילם מאמיני׳ אנו והיום המ^.ך יחיא-וניכן
ת מו עי  שלפר בקול שניתנה התורה לעל i כולם על מלך והלא ל

 כמ׳יש ליניפ הלא שברי׳ כי ללק חסל בשופר שיש לעונש שכר ועל
רחמים הלא ̂ ותרועה . * מצבותיהם תשבר זש^רפישעיחשבד

ס ל׳ אכואו וכי ^מר וכאן •חיד בלשון למלחווה תצא ני אמר בי  י
ה ־ י ־ ! הנא ולהלן חיואו כאן לשוז שינוי ע
 שנאת נהם ואץ כישראל שלום p דהנסכללגדולאם ונראה

ע שטן שום איו חנם »  חיבור נמ׳ש ־ עליהם שולט רע ו
ה עצביה ר נמ״ש לו הנח אפיי ם 7אח שפה שהיו נ׳׳ז הפלנה יזו רי  מנ
 אומר רני כמדרש כמ׳ש בהם לשלום הדין מדת יכול לא איזדיה

̂יה ‘נדו  הקי״ה אמר ביניהם שלום עע״ז ישראל שאפילו' ■הש
 חימר שנאמר ביניהם ששלום כיון בהם לשלוט יסל איני כייסל
» כי הפסיתאומי־ א*נ ונו־ אפרים עצבים  בל^חידפשיש^ל פ

ח שאין היינל א׳• ׳7באגו הס אתם תרצו מם עציכ׳רק לנא להשונא נ

פב ׳יוסף לד״ד־ן
 לזיש שלל שיצאימארצ׳״לחו׳עההשונלשלול תצא מעצמיכ׳ללחו׳לכךכי

מליר רזות במלחמ׳ רש״י  בראוןמשתיתי״ ולא חטאו לא שישראל הנ׳
אמר לכך ׳ :והבן רשות מלחמת שערפיס רק לאומית שיתלבשו

אבל • אתל באחלוח שהם מחמת יוולאי כיליד לגחנדז׳אלהיך .
 הוא '*מלמלחמה ישראל צאדן ־באו להיינו׳האויביס א״י במלחמת

 מכת א״כ אחל באחדות שאיניז חתאיס הס חובה הוא חובר מלחמת
רעתך תיסרך כמ׳ש באומות ונתלישו מהחיתים נביאו העבירות

 מהעולם אותם לבער - שצריך נשמה כל תחיה לא נאמד ע״ז א״נ <
 ויבואו ה ד׳ הוא ההוא ביוה ויהי כמ״ש הלין ביום יקטרגו שלא גלי
 אלא ה׳ על מאי בזוהר ואיחא ה׳ על י ויחיצבו האלהים בני

 ללא^היביקרא מאן לכולא על-יינאקימאה ק״ימין’לאילי בשעתא
 חנם שנאת מנין והוא ולעבלוי ^.אירייחא ודצא-ייקיר לקב^ה לשמא
ת את לבער צריך א״כ העניים לת״ח  גם שכתוב כמו שנבראו הליפו

למחרג׳ רכים ל:ון תבואו וכי כתב ולכן . • חטאתך העביר ׳7
 משום בארציכס השונא 'ומ־נלין ראתהגירמין היינו <אר<

הצר על pm לבבית: בפיריד רק אחל •שאינם־באחלות
 והתקנה ״ רבים לשון אתכם מחמת צר שמא אתכם הצורר

 רימות לשון והריעותה וזהו אחל אחלית לעבות תראו זהרעותם
בחצוצתת ואמר רעותא שהוא במחשיה שיהיה ועיקר :זאחוה

 פירש זל״ה בער מיהרר המנוח הוזסיל הגדול הרב שאמר ןע״ז
א כאילו שיהי׳כלאחלב־עיניו בחצוצרות  חצי והוא גון) יצי יו

 עם חיבור ’בלת שלימות לו ואין • צורה חצי בחצוצרות הה צורה
ת• • מאויביכס ונושעתם אז חנם השנאת •ולהסיר חבי

׳ למלריג לבא יכול אלם שאין י״י חק״ע אותמת התקיעה מימז וזהו י
 הוא אס רק כמוך לרעך ואהבת מצות לקיים ישראל את שיאהב זו

ה׳ נקרא .באברה׳. שמצינו כמו, באהבה ית׳ השם עובל ק  אוהבי א
 מחום יכל מצינו וכז ואפר עפר אנכי חר35ש גלולה לעמה וזכר

 ובזס סמ״^י גימט׳ ענ׳׳וה בתכלית כשהאלס אבל באמגאוה שהשנאה‘
 הוא י״ה והשח • הגאולה מקרב חנם שנאת לכשבטל מכניעו 'הוא

 לא תקיעה בזיהר וז״ש מתפרכין ללא רעין הרין ■'אסבהלהס
א ועי״ז אהיה בו תקע שהוא אברהם  י״ם שי״ר הוא לבריס אח״כ נ

 וישראל יש שאם נגרש כיה והרשעים שנאמר האומות ככגל הוא שהים
 בישראל לשלוט לתאומות רשות אין אזי תקיעה הואמלריגת שלוס
 וישב פ׳ בז׳יח כמ״ש אלוה ביד נמסרים חנם שנאת ח״ו כשיש אבל

 שונ׳ לאירו לאלוס בגלותא איתמהרו אותו וישנאו כ7 חנס שנאח דבגיז
 חנם שנאת מרס ל־טל ישראל צריכין לכך חנסונו׳ שנאת ־לישראל

 שרי אלו נחמן בר אי״ש אי־צל מוצב סולה והיה ויחלום במלרש ••כמ״ש
 עו^ה בב- ש. שר אבינו ליעקב הק:״ה זי5שהר מלמד ־ -סאומות

 כסך הכל ק״פ יוון •ושל י״ב מלי ושל הקולס שליבות הס עווקיס ע׳
 כמה יודע ואין עולה אלוה ושל בגלות אצליהם ישראל שייו -שנים

מטעם ירילה לזה שאין אפשר אמר יעקב נתיירא באותה'שעה
ק בישראל דיס חנש שנאת שבשביל אבינו יעקי שיודע מ״ל • ס מ  נ

^רו אימתי לואג יעקב הי־ ולכך שנאה ג״כ״נוטר שה׳־א לאדום  ש״א י
 תירא אל ואתה הקב״ה לו אמר אלוח של מגלית שילכו ישרא^ •מע^
ישראל כביהי׳ הכוונה אלא ואחה כ־ ולתאי תירא א*. לכתוב כפל הוא

 עולה מא אפי׳ יעקב עילי תירא אל אז ואתה שנקרא׳ אתל אחדות •
 אלום של שר אפי׳ תרועה ו עודי אנו ויזה מורידו אני אצלי •ויושב

 ז׳בדעח( ארץ יורידם מי יאמר אל המב״ה אצל דשב כ*כ שעלה
ע שנעשה רי  אפי׳לזהיהי׳ דאהתחיני־שני׳ להקי״?:לכו כניכול נ
 תקע כי פמ״ש עולה שהי׳ ממקומי השר נהחע יהיי י״ה חק״ע

 שהבעית כמו * לשון'־סרה נפשי תחע פן כמו ופירש״י יעקב ^רך
:יהיקי לא תרועה וז״ש ליעקב הקב״ר ‘

ן נ ה «' יעקב שראר ■הסולם ,—ו '״ י ל
ר הנה :בישראל שנתגבר ■ נסו״ס נמסנ ה/ייו

 ממדריגה לילך ויכול האלה יתנהג הדיבור שע״י כמו
 ה״א סולם ואמר למלריג׳ ממלריגה שעולה בסולם כמו למדרינה
 וראשל • וברצון בנחת תיירו עס שמלבר היינו ארצה מוצב הדיבור

 שווין וליכורו מחשבותיו השמימהשאין מניע שבראשו מחשבה הוא
 והשנאה ישראל על שמושלין האומות שרי הס מלאכים ראה ׳ולזה

 ך״ב אוח;מאביו להרחיק וגרמו יוסף אח ששנאו מהשיטי׳ התחיל
ונתקברי הואיל ניכו שנים לעשר שניס ר״ך 3ך״ פעמי׳ עשר • מניס

ז מלת ואח״כקיערג במצרי׳ י ק
שבת שמח ולא שכת שנקרא יוסף על לכפר שבת להם הקב״ה ונתן •

כ ואח :שנים עשר מהשבוע יום לכל שנה ע׳ לבבל ־ובאו
 מיוסף תלם שנאת וערערו חנס שנאת בהם וגברו שני לבית באו

?il? חטאותיכה על שנע עליהם ונגזר
״ מרשיצאי ^אי ב?»מו1 עי י ל* 1י ״ל" י’̂'

לעניינו הגאולה^״^^^נרחור ביכנישת״ אפי׳ אתדות שיהיה



ד ■דרושע
 מזייל ״כ6 להול כשחל והנה החשוכה על שמכריז עיקר התרועה

 כר״הסכל לאחענות שמצלה ומרfשנ מי שיש חשוכה לדיןחעיעסה
 שזוכר תרועה זכרון' וזהו חשויה הרהור רק ’ הלא כשבח כשחל

 שיה̂י י5ישר זוכין אה ול7ג תיקון הוא זה על לעשיח ומהרהר
 כ כ;״ חשוכה והרהור מהשכוח יולע שהוא לידו הקכ״ה לפני רעה מש

 ההירהור אין א׳יכ מעלה של לין כיח לפני הוא המשסכו אה איל
 ה1התרוע • לייור עיקר הוא החי־ועה לזכור ולמה בא.לפניהה

 -V • : יולעי׳רירהיי איכה כחלוכה'וי־־ה להרהר
" זכיון השכיע-י לחמ׳ כאחד המירש זז״ש י *P י

 ■עכצ״ל חרומה יוה כחיכ וכאמור קרועה זכרון כחי כאן
rfiw n3r 1תש« א ה' ^ דמ:פם מכציל נ־הרהור כ מ ^ ר ד  ־יפלי י

 ה_לריג. דאייניצג דירךנצבדפמיה■ וז״שלעוצס ילקי׳הלדלו
ק אוחם כשק ישרי! עס מלחדק אין שדהכ״ה  כעמ^׳ אוחה ז

 אשומיא כישמיההוא רחמיי הוא כשמי׳ נצי רסמל הוא ׳7 ייעולד
ח *כמו א רחמי׳ של מיד יצחק גימ׳ ד׳  . מיס יו

f ,ללורמור׳צוינרו וז״א הראשון א״ה כמו בלימיס n קיוס ?!יהז׳ 
 1כלימוה'ל אלה״ר שיצא כדה וחעמול ישראל ארץ הוא ארץ וישוש
 לי היוה עמלו למכפגייך וז״א כדימוס ישראל רלורוח כל ^יצאו

 לץ_;עשו עכליר הכל כי לפי׳יז ישראל שורט בעצמו ׳הקי״ה
 הקכ״ה ל׳כי הסעכלי הכל בהרהור בין במעשה ־חשובה

:והבן והרהור מחשבות יודעי י‘
ל ״ ז ח  וחלקעיס יושבים ככהן ומריעיף פוקעק למה כר״׳ה א

 .י?^ ... י כלי^עדכפי״השטן ומריעי׳כש־סעומלין
 ׳V ”ע^הגהן .אדינו שאברהם ־‘סבוכי סירים על כי רש7,איתא,במ

^ השרי׳;שלמעלה מ עליו לאכימלךוהגביר קכשות כרי תו או  כ
 שלא ;מעלה ̂של השרים בל ו7נעק1וא העקיל׳ על צוהר ולכן בריח

 ד החירום כיק'המ^׳.גאז חורק[ ע^ ישראל על ישלגיו
ה1 ז  נפדעקילם הזצירו אמי־הקב״ר דארז״ל מחורץ'־־גמרא ב

 V -לפני עצמיכס עקדת׳ כאילו עליה׳ מעל׳ ואני יצחק
 מדר*ז ולפי ■ :יצחק עקילח לכה אזכור ואני ל״ל הוי ולכאורה

 ומשה החורבן אחר על רק יצחק עקילת מאיל לא כי מחורץ הנ״ל
 לקטרג המקגיריגי׳ ו יחחי . וא״כ שלמעלה השריה התירן ואילך

ח ̂ ״ה אמרהק: לכך העקמ׳ זכות וינטול י נ  עקלתם וכוי לפני ^
 לקטרג יוכלו ולא מעלה שרי נעקל יהי׳ זה נכח א״כ לפני עצמיי׳

 ומיחס׳ שרי׳ שהה ל׳ שמא תשרי החול׳ ומכסין לכךמעלימין (הלן
ה גה אלא יצחק עקילת כשעת שנעקדו זו מנחי׳  עקיל׳ כשיזכת ייו
 להסזכות לזכור שלא מקטרג שהשטן רק ־ נעקלי׳ יהיו יצחק

 כסא לפני שכתר אין זל׳יר י האר כמ״ש • השכח׳ עקיל׳ויתגבר
 : לפני נקר׳ והם זכור גימסר׳ הס קס״א ושם ע״ב שם שהנה כבולך

חשכת גימט׳ קלפת קפ׳ל הס לקס׳׳א ואחורי׳ לע״ב מחלריי׳ אבל
■׳ ; • : ההוח״שכ׳׳ח

ש ״ ז  ׳1בעכיר מעלה של כת מת־שין כשישראל היינו תשי ילדך צור ו
 וז״א • כיח ח״ש נעשה כנ״ל אחוריי שהוא ותשכ״ח אז

 יצך שורה בא׳ הלב חללי שני שהה מחולליך שכחה 7סס״ אל'.שהוא
 חנלי מ״ב שכחת ואתה זכירה שהוא טוב יצר ובא׳ שכחה שהוא הרע
 חלליס-והנה שני על לרמז בסגו״ל ראשונה ה״ל מחולליך וזהו הלב

 שטן שופדגימט׳ לחיבת משוס השטן לערבב הוא שופר חקיעת
 שכ׳חונשארגימס׳ ל״ב גימט׳ הכולל עס שטן כי העירבוי וזהו זכר

 אלא זכרותו הוציא לא רז״־ל וז״ש בשופר מערבב השנין בזה זכרא״ל
קי  בו שנקי כגון שופר ממנו ועשה זכרוגז הוציא אה מבל כשר יו נ

 זכד שופרעסגימט׳ מאותיות השטן להמפיח שצריך היינו בסול
 זכר גימט׳ נגל שנרמז מהזכרת רק שופר עשה אס אבל שנשאר

 לא אס ולק להמתיק מהשופר שטן גימט׳ כאן אין א״כ מהשוסי
 גימט׳זכר עס מעורב שטן כיש כשר בן וניקב זכרותו הוציא

: והבן

ק ד נ  • ׳ולענה ׳ראש "פורה ׳שור' ר׳׳ת פזפדהוא אותיות ה
 מר . עשב מגדל שור' •י שפירש כמו רעים מעשי׳ שהם

 מראהגיצמו הרשע הנה • בקרבכם רשע ומרבה מפרל
 לחוץ רשפו להוציא וצריך ארבו ישים ובקרבו צדיק הוא כאילו מבחוץ
 להוציא ליו יחרד שופר קול ובשמעו מעשיכ׳ שפרו שופר רק שישאר

 זהושעושין מיושב כשתוקעין בתחלה וזהו ולחון מתוכו ולענה ראש
ת נעשין וזלומת מיראה משובה  ותוקעיץ בהיל ולא בהיל ולכן מגנו

 ובה־ע מעורבב ואז זכיות נעשה ממילא שנית תשובה על שנית פעם
p בפעם מירא׳ חשובה ‘פעמי פב׳ מרמזין למה יצמק ר* ^אמר

ץ ן ״ ר כ ל ק ו י

ן וממילא תשובה..מאהבה עלי להויות לתקוע הגי א׳ י ש ו ^ ו ז  ז
ן7 •השפן לערבי ומשכי זכית מ  ;ואומי מקטת מ

ה5ה מן עיניה^ שהעצימו מה על נעקד דמצינו:שיצחק כמו מיראה  קן
 ולא עהשטןקסעלפמתוונעש׳כעני וכמש׳ח״זל את:יצחק שע׳ירגמל5.

 צעקול הקד׳ה דפקיד נלתמןיעל'’ tr ולא ושרה י אירה ייה ארגהו
 טעם באיזה קשה רק : ; :כה׳ל:כ... כבשיי ז׳ שנתן ועול יצחק את

 קטרג והשטן השם היה^גומ^לקד׳ שבמחשבתו סיימ יצחה ־ניצול
 מיושב תקיעת באהבר־לכך-הוצרךכאן ביראה.ולא ואמר־כעשי

 פעם אפ׳׳ה הילרהתשרב׳ימיראה שאפילו ומעומד ■
ג זכיות״והנן נעשה ב׳

ר מ  אזמזתהעולם :אץ1זפ חרוהסס יודעי העם אשרי ל רב^.ואשיה. א
 אקרי ואמרח ום׳ להס יש קרמת כמה להריע יולעים

 וה!א נתחעס ־מר^ן את .לפשות מכירק. שק״ אלא חחעי$ יודעי
 מלמ סם1רפ?מפנם(פך עציהם ומתמלא רממל לכסא דן מכסא •עומד
ר במודע,הפניעי אימהי הרחמים למדח הדין  מהו. להבין י . * ע״כ:

 אשרי ילומדואמרה כפל גם נחקועס*:״ ולא במרועםדוו^ סמוי זה
מ'‘ סז ע ס <(ראה ■ ̂^ ה הדני ק תי מ אלה חהן ע( קי ח ^  כיבר״ה דעי
 במה׳׳ד סעולם נברא בריאה כשעת שקים כמו העזלם־לקדמוסז חוזר ■

 עו^סחסד : כ׳ למזןשנרוסואקסדלכך .-דהיינונתחלהסיס-הכוונה
 הרפמי׳ הקנ״המדת ששיחף 7ע הדין כמלח ימה נחחצהאח״פ -היה

 כמ״ש עולם לקרא האדם וק י העולס-למזקייס שיזכל הדין למחק
 עולם פולסזהו הרח ח״שהמם בגופו נעלם שהנשמה עמס5האר״יף

 נ♦:3 נברא הנקל .מלס אכל וי ביום בר^ה מברא. האדם, וזה קטן
 כ נמצא העולם גברא נאצול מדרש.םגיי׳יא3ל«כמ״ש.1באל

י ופראשוץ1ב ^^ו. מ מ ״  השמים(האס תולדות ׳ אלס גפי ^
 נבר'! האדם גס א״כ ״» בראשון מראו למדךשמצס ־ ביוהעשוח גהבראם *

והנה ׳ ׳ :והבן הלסמיס מדת נו נשתחן} ואח״כ הדין במדת נראשון
 שבהם * מחול מרה ככד :פנימיס איברים שלשה כאדם נט:ך הדין ממדח

 אש החול * ירוקה אש מרה :סומקא אש כבד גיהנס של אש נמני ג׳
 מלך•(אס ריח ריאה: ׳לב׳כנפי ׳מוק: סס הרחמים ♦ומדת אוכסא

 האיבריסשר״תמלץ אותן מתגברים ב״ה יחב׳ השם סאדסהזלךבדרכי
ט׳ מהגנריס ואסלאו ; באדם מלכים והס מ'  ואיבריסשלמלך‘ • כ׳

 משחיח שריין • ‘p מ׳ ובאיבריס^ש^ל נשרי גיםשרייךארי!שור
שכבד1מעאל6. ממצהוא1הןאעשו7א^ח<מס;וכב  אש הוא :מפני'

 בגלותהואשומקאבל בזמן שוחק סוזול הו^דזסוארז״ל ועשו סוסקא
 ״ . מכבד כעס פינו: שחוק יי׳לא יאו ישחק חשננשמיס המסיס נביאת

 צ1סלי:ר מתלבסיןנר״ן כשמתגבריךא״ו^חובין ז־זהנס ליצנוחמסחול
( מ׳ כ באיברי מחלבסץ להשכינה סלקי והה f מל באיברי השורין  הו1ט׳

שאני תראוני אל השכינר נאזמרס • 5סנשמ עד.הוא5ב סאדס בזמן
 מרא׳שי קלני 1 דלהון בעניות׳ ל?»ן7‘‘בדוחק בקזמח/דלגי שחרחורת

ולבנגדורוע • ריקן קל שנעשה: - מות.שבראש סס קלנימומעי
: והבן

ד  שכבד רזה בזמן והוא הפגודה מכבד ישראל על אתמר לכבד כ
 גלת כד • כגילה לעבודה מישר^ אנשים הרבה ולוקח אדום הוא .

 שלשונותיה ס״ט הוא השק חייהם־ אח אחמרעלייהו!ישיח במרה
 דיליה ומשריץ סיילץ דכבדא ערקק אדום עסוס!א אחמר ‘עלי בכבד
מ׳ כס איברי׳ ג׳ ןיו א״ז:  ; מעלה של גיהנס מעוררי' והס לנר׳ין גי
 וציוה פולס בשעמבחאת שהיה כמו ר״ה כשבא סנה מעוררי^בכל .והס

 שבג׳ הס׳׳א כת מחלישץ .ובזה תשובה n ר,pwנ בר״ה לתקוע הקב״ה
סש׳תהסג' הקיפוח ל בתיקוני׳ כתב והנס איבריייכ׳מיט׳:

 בהו מקיימין גזה חסד אברהם מא ותקיעה ־ ג שמעוררים אמת
טכחצ יעקב שהוא תרועה לסי אותם והוקע ססחעהמג  מדתרסמי
 סייצוחיו ״וכל השטן מצבות הס מצבוסיהס ססבר סבר יצחק הוא שברים

 גגיןלתבעין ה׳ ויחיצבועל האלהים בני ויבואו בסון לאתמר אלין
על לקטרג דאסא ת״מ א7 פונ•3 השטן גה ויבא *♦ ישראל על נא7

בגי



ש דרושננד « ר פהיוסף דייושנה ל

 ייייז ולדמ״לשכעתיה יפראל גצי
 בדיז מצצח ס6עלצהי( סיימי! צאלוי
מ6 ושופר M(מוחא מן חיןיעה חרלעה עברים בסקיעה קצא י

י שמן רמז ר ו י ג ר ^ ^ י ^ ח  מרירי מ
נשברונדכי^ לב שכתוב צמו מללא שברים

̂ן אשמה הנ מכבים ובזה תרופה שופר נהרא וזהו י־חנה  ס ר א שה
תקיפה שבכ^ שלש^לש של תקיעות שלש׳ שאמר וזהו טחול מרה כבל

 מר ועיין העבירות כל שרשי שלם וקנאה מגאוהוכבד רעות חVמ
נגז תקיפה גיהנסיוהנה חלרי תת״ן בענין לעיל בלר;שים שכ^דחו

!יכיליס ^Pקשיס-כלחלריםשאינםa תק N ר ״ י חר• י התתיער מיחור! דת דזל י̂י

כו:^ג שמינו חלריסשהם.קשים הר״ע ״ו7י ק-י ^י
̂ אה נימסדא שמא ס״ו הרועה ענין חהו אהה פנחרא ימייאד

י ם ^י י י־״י ? י ״ /
א אחר אל פכם הכבד מ  י?;«®’יא עשי ו

ם = להמחקרר״עחדרי
זכרנו .!.זוב - כמו. רז.^ שנקרא עריות רשי פירש חנם עסהי עד שה
ל אח אנ ר״ פ א ה מ׳ ש:אה ניהגם נקרא לכך חנה במצרים מנ י נ ד נ י

 א׳ כואילויסר חדריס נהת״ן בניהנס יורדים שע״י א׳ חפר סח״
ל אח^ת 1^1 ח י לנ״ fהנ

ס י״גס5שי1(לאמלני(האי!כמעורריסאומ3להסגיהנ ^נ • מנ

מע״ז מציליז ראשוניה הר״עטורמיטין ו״ל ראר״י 3רח
^ ^ ׳ י ח1יהשנ ‘י ע ל יורוני ד«יר ״:פי^ות וה־לישיח ה מ י

ד פי ס רי ?י,ו’י’״ ר״ טחול מרה אי ח ^״יי חי - נגל ןאס,הוח מהעולס דרי׳ -י
" יחי״ש י י שהיא עזהי-שרכולס ^וחי^-יואafi m י

™ , r ז ״ ’■”י■:” ־ ,

ו > י ״ י ר ד נ ה e ו ' . T O s r S S ' i ^ M־ * ״
- ^; ־גלות שהוא י / כי ע^י אויבי ירוה ^ א וררדיעי ^יוח י■׳ J׳ •X,׳ J מל ירוס v אנ על ^

ששים שעל שראה ביייי^ח דיד<*ת^י'
חנ עד חינ ל רי ’אנ מי ויאויבשכהם ש־יר שים מ

ה אבל אנשי דבירי מדכר מ י * ^ ; ל נ ב מן ב מ׳י  שהיה די
אשית אני ועד ־ ש״ שבעים שהר

«זי לבי פנים הסחרח  על כתבו לישראל שאמת ?ייוירוס מ
י עי, בנפשי עצות כ נ ן ^ י נ ז ת ר - ^י אדל,.היה ב^י י

I איי F 'ס1ג ‘ע 1אד ^^°,״^'י»ד<ש י , ו י אנה עד אמר א
א יייייי־^ ו מ ר - ל ^ מלקש שהיא אויב עדיין ^

' י ת יוימר ”' תרועה יודעי העם אשייי ד
ע והוא רעתי י י ?, נ ״ די א עשי ? -בכבד אדת מ

ייי”^ ולהמת לשבר שיודעים י י '? ג ע 1.  שההקזים לדרים מ״׳
מ חורי׳ע נימטריא »חי I’״’ שאמר וו

עשו • סייון אייר ני® ^לדמם’?®? "”*י ״®י״
ם ג Sמרמי'!®יח^י^ויי ו i ?  «,V.?v כדי,שיעשו לו ניתנו ו^א 

״5נס « ' ״ »; ״ ' ' ^ י ״’י ד  ■יעמישראל ואס ד
^ ’®יי” ‘®יי*’ * ו2?' <י ל « ״' ״ ^  ליעקב הכל יהיה שבט °רזדש’^

״ • נכיצה חשובל ! i״ l ה ^ .{‘אפי להכניע ויוכו ד
א יילי ת י ״ *  חרל שאמת נמו השנה ראש ®
" י י” ”י ה’ ו^חיי ̂'"P ®’י ת ^י לקדמותו העולם ׳ לוור י

iw* ®1 והפסיק שנולד כמו J'■ו׳ וילילאסנן ננח חרו׳עי 
ת ״J®’ 5’״’’”'” מתח ייתר מל ר מ מו  חק אל אספרה שאמר’̂ וו

י ’x*” ”®י"” פעמי® ל ? ״ , נל״« הוא היום ילדתיו אניהיוס •

ו ה  יתי6ר שכבר ף6 כי עברתו בשבש עני ה6ר הגבר אני שאמר מ
 ויהיש באלזצ תשובה שיעשו סובר הייתי פלו אב שתמוז

רחי בשבע רואה כשאני אבל הגאולה שכע גס פירש עי
״ שלימה התשובה היה. לא מסתמא א״כ בחלקו ו י ״ ^ ו ^ י נ י

 ן תוקע כן גס אומות הא העם אשרי מהו א׳ קושיות שמקשיב׳
תאמר קרנות.ואם כמה להם שלש

 ולע לאאמל למה א״כ שופר בחודש תקעי פ״א •בסימן דוד אמר
’fPJ קולס שאמרח דול על עקאי ואמרת אמר לזה תקיעה

^ גס יזכור א׳.׳כ שופר
 שאמר עצמו מליל רק תרועה רק תקיעה כתיב לא לבחורה קשות ל

 ולא שמכירין א׳-א וחי׳ תקיעה יודעי אמר לא למה מקשה תתעו
 להתישכמר״נג כלונתס וזהו ר״ע גימטר׳ מכיר שתימת מדעין אמר

i מאול קשים שהה חדרים

א6 (סנה י ח ג ר מ ל > ו ר ״יית<” מ ? ר מכ וזהו;.אמר שם\ נופ. ביצרו המתפתה שכל הפחה
 מכניעים ונזה תפתה שנקרא הניהנס שמכניעי׳ דהיינו בוראם צפחות

 1עיק־ יג׳ ע® r̂  ̂>׳ ®”® ׳הנס“” ־כנד5
^’ י P’l*®’ ®’̂'1’ סומיזא אשא ששם אדום הוא עזו > - ,  ד1י22.

הכמ־ח ההי שז ר לצד^ס ^ ״׳ ^י גיי ' י >  את״העונס בתפלה שברא דין הוא ריס שב כד ואדר י־שכר יחירת ״
, ד מדת הקב״ה וריעות׳.ששיתט שתוף לשון תתעה כי יאתר נ : החסד fmn י•^r-̂ 1' r ■י ל״ ן7ב

 העלם א למק׳ לך והיו רוח5חצי לך עשה •*כחיי* שאמר ^•לדי^יר
היה המחכות בנסעואח רשי פירש המחנות אח ולמסע
^ היה העדה ולמקרא ותתעה תרדעה ^ ^ • ח

 ב׳ ר״עצריו וחדרי חח״ף חדר- מחנות שתי הס ימחמת מסע
־ ה ע רו ת הו ע ״ ק ס ^ ^ ס כשהם יקרל אבלברחכיל מ סעי  נו

ק לגן מגיהנס י והבן לכד בתקיעה די ע

אל שהוא טחול ענין ליאר ״לועדיין  כחי הרי ־ ישמ̂ע
 לאברהם ילדה אשר המצרית הגר ותראשרהאתבן

J T. ״ דיי ״ י לשוושחות• והוא ״חאיד , י ג ל אי

®®f' עלירסילכךןתאמרשרהיאייאררהם ״?!^^זי^ל^שר^^ומ^חק' 
מחליש יי.אל ישמ בנה להיות נרם שמה כי יזאח ^

®: כמוחיחיבישמין שיהים השחוק שם על נקרא שיצחח ^®^.^.^^׳ד״משיו”®®®'' /’ה׳נ״י׳ ״ ! ד . לי ״ די י>^^ ג
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ד נ דרוש'ג
 וריעות יאחוה אטכה שיהיי' יע.קי מלו^ הרועלשמא כוונת כוא וויז

אהנהן בישראל יהיה כך ויצתק אלרהם של הקצמת שני אצלה שמחני

־ ה ת מ ר צ ב bעלכ חז׳״ל אמרו הכה־ יממר ו m b - אולייז־ 
. . ״ . . . ס י בכי בלרך^לחהכושס ונושנאם בניס ובני _

 ויגלום ונושרתה למנין שניה כ׳. שלתליס ^תב״ה .
 ואתתנו לר:י ע״ש אאנדון. אכל ני, איתצא:יתאיייס לסו^,תתין

תשוסשצל^עשם יגילוןללי^יוס . , ״ בשמך בטחון לנו שיש
 ^לנןהוילאיי וכצ׳צהחך'שע״י אמר ולזה שנים ב׳ סקב׳׳ה!!הקלים

פ ימט«1כשמך כפול ח^צ ויפלל; יאמו  יגילון • חאל מ׳
 גימו יינה וצצלקתך לאליפיח לטחול עצמת לידס ביטול מן!תחילב

ה צימט׳ תרי״ו ^׳ ^ גימט׳ וא׳קמ״ג רןנ״א קס״אזא׳ בי א ק ל צ  י
 הוא רת״ת' כי אאה עוזמו תפארת כי לעילא סליקת שבלא,היא <־ומו
א כי הלעת אל עולה הוא כי התרועה. סול'  הספירוי של ושוקיו לח מ

 תי״וגימטרא עיי׳ין עסלל׳־ת וקס׳יא ס״ג . שהוא אדא וצולל כולס
 אותיות רעותה לוא יצוו קרננו תייום ברצונך וע״י תפאיתעוזמל

 מלכו^ תפלתיני ברחמי^ובמוךחת תתקבל עליון רצון vשע׳ פרועס'
מי קין שנקרא אמזג אלו פי  שהם הלעת עליו א^תלהא^ר ^קון תל י

 ‘גימט בכללואעשר אלכיי על להאיר לאו״א למשהעטרין' הול חלני
ס וזהו פרוס א ח ונהיר עטרין פוים.עליה הוא צי קרנינו ת  לעת א
 ישראל ולקלוש מגינינו ת״א לה* כי. .וזהו ^ימ^,אלכות5א עליון
א7 סלא'  הצולפנאנזז^ו אומוא משא׳־כ מלצנן זאבא יסול שמא ע

חון הט!> בענפי ל יו^ע' העם אשרי וזהו במלורין נ ע א  r; א
ד . - ר ו ז  יולתי^אמפל העה אשלי ואמר פתח יהולא ר׳ בא פ׳ ב

 לקכ״ה כאוראא למסך נשא בני איצעריכו כמה ׳ וג
 מללתיובגין על מעביר להיות והעני[ טובית מלוא היא.עגין

 דעלמאבניזלכמה קטאגא מכל לון ולשזבא ציזצוןצעלמאלאתי
 לעילא■ קטיגי משתסמי נמי הכי לתאא בעלמא קפרוגא דמשתכחין

.לעברי נצא לבני עלי'יםו זקייעי . . . Q
ללחלא אישור כאורח. צהו ואזלי אורייתא מקוליי

 עליל יש אס כל״א לעילא עלייהו לקייימו כפה'םניגורייז דמאריילהו
 כאורחי למיהך לשון כפל הנה ̂ :אלף מני אחל מלין מלאך

 שיעכיר מזל הוא כאורחי למיהד העניו.הוא לוילוהיי פ ולמייטי
 כל עים שלום לו י׳ש ,א ואמיל 6ר|צ שכאא מעליו מעציח זה וב מלואיו
 קטרג שוס עליו אין ואמילא למאה עליו שיקטרג אי וכז^אק ;אראל
 'תלאאלמעם מקטרגיז א״כ היס כשנאת שמחזיק מי אכל נאאלה

 מלמעלז קטלול עליו מ׳הלוררין ממילא ^״כ דעה עליו בזםשאומ־ין
 ללעילא אתערותא תלארצא אתעמאא הלכרי״ס 5צכ הוא <אצלל

 ויה^ צמ׳יש בלין נר״ה עליו שמנןטאגין אלהים וכני השאן ומפזאי*
 הוא לר״־ה י׳׳ט יומא ההוא 7 על להתיצי אלהים כד ויבואו היוא
 לאשגחא בעלמא שלוחין . ממלין לצרכיז בצןמוךאילוז שכאוצ כמו

 ״ ־נשא לצני עלייהו למיאס תטיגירין ייזאעכילי נשא יצני ן באוכלי
אר  אימייכולץ כינינו ארהד שאליין חנסשכלזה שנאת על ליזע̂י
 הו^ לר.ך' שני כיא נחירצ חנה שכשנאת מהגלוא יצראל אא להוציא

 אחלות ולהיות ל״ה אולם חיירו את אחל לפייס בישראל כשי מצלג
 יכול איד ?יורו •ועל אחאב על אמר הא-״ה חז״ל עישראל.ואמרו

׳ :ניניהםr מפניי,השלוה כלוה להמז לעשות . ־..
ת ” כ ר ה י ן י  ירכיןאוקפאוחילא גייילי׳לכשרין ישראלעצלין ש׳

^: חסר לאלהיסעז עוז תנו לקב״הוע״דכתיכ .  שצריך כ
 ו׳יהעסי״יס לחכר דשלימות החס שיהיה זלחכר להשלים ־ ,
 אבטא אז אל חסל שיה'׳ יצועתי אל הגה ׳ ^הי ישעיייהשלעתיי במ״ש

' לצך גלות מצרות עול אפחד נלא הרי וזמית עזי נ ה(י  כשלימות )י
W שהים כמו ולא כשלימות הויה ויעשה י.׳יה.מתמלא ששם לישועה לי

גי( י״פו״ה ייה כמותיות וימירו סז׳מלוח j.יז״^נמו
:והכן לקי״ה יחילא אואפא זהו לאלהים עז תנו וזהו

ל ג  שייק והיינו יאות כלקא לישראל עיצלין. אשפכחו לא כל ח״ו י
 וכזה לה׳ כאכק זה על זה מקטרגין אז בישראל חנס שנאת

 ישראל לעל כיון ה׳ על ודיש^התיצי מאטרינין למעלה וריין1»:
אכרהם התעוררות הוא אש״ת והנה :חפצנשו עצי׳ מחכנשו

א וקרועה י ינחקויעק?  אברהם רעים שד ומכריע שמאבר יעקב יו
 שניהם מייחל ויעקב ח״ו הליו ויתגבר לבל יצחק יהיה שלא ויצחק

מהם ולבטל בחבירו לייחל ואחל אחז צל צריך כך 7מח גאתדות

ייוסף לר״רח
 פלריםהס שהתת׳׳ן : הקולמי׳ כתכתינלרושי׳ וככר חנם שינאת

 חמור יותר ומכוסה ומצופה מגולה חנס שנאת בחינת כ׳ נגל כחלקי׳
שאינס אשרי כנצלתרועה\ז״ש (הוא  יתחכח אם צדיקי׳ העסהס
 יולעי וזהו לקצ׳יה ורעי׳ אחים שהם; חרועה נקרא שהס ציליקי׳ עס
 הס גס אייכ .ורעי אחי למען. שכתוב כמו חיבגר.עס.תרועה לשון

= יהלכו! באור'פלך . .
 פניי צנקרא מהפנימית שפע בחינת שני שיש רמ״ז ־צ׳ והעניין

 על^ רבינו ומשה / אחורייס: שנקל־א ומהחיצוני׳ . . ׳.
 לבר צפנים פנים שכתוב כמו מהפדמית שפע הקשיךלישר^^ל השלום

 שהס' מאחורי׳ יניקא לו היה הפורס יפרע<אומיות ״ * עימכם ה׳
י צעולה כח שיש האמין לא צי.פלעה חיצוני׳ ^  השפעה לקבל ע

 הוא הוי״ם אשם היי * אם 'לעתי לא אמר לכר פנימיית מאורוא
ק ,פגימעת איתך אלהיס , הוי^יע ליוסףיאחרי' וזייש אלהיס מ:ם י

 מפי ואמ'ייעל אויתו להצניע פרעה אל צא צא:' כק׳ ר״י תח51וזהו.ל
 פנימיות לפני מאתורייח יניקתו הכנעת שהלא מפני נענות מאנת

 שלט לכך מישראל עצמו הפריל שפרעה משום הכל ויזהו מפנ״י., וזהו
^ לשנות לבן הפך שכתוב כמו' משמיה צחשגאה היה וזהו הלין בו ע

.............על מזהיר שהוא זה ר״יבצסוק פפןז לכך
i .התחבאתעסהצ'ליםי׳והכו,הוטב

:ומו־י יויוה וזהו עהלחס צאלו

 נכצעי- -יה הי כלי למלחמה שלו נזיל את הגיריל ומיל נגלו אלחמיה ׳
 h עם זה ילאיריכו נוכסיסימלחמה על משגיחי׳ שיהיו אותם להזהיר

i מאיליו מובן והנמשל האויב וינצא שבמלחמה הזריזות ישצקו ■פן

ר1ע

כי ו>מ 6הא !to «ישא אי ני מ  Jfi ^וליפם '
ט׳ מיה גחצי ו

גן י • י

אי ילאמ!ר לכ& י?י? פריעל 6'ו כתיב  יריד ציזולש א!זד1 ’5י
 כשית שחל חז^לצאן ואמיו חרועה זכרון שבתון לכם

 בלרושי׳ללעיל״.ו-נה בחולע״כזעיין כשחל כאן תרועה זכמן
 לריאה ועיקר בריאה בשעת שהיה כמו לקלמיתו בזעיל׳ חוזר בר״ה

 כי מרמז ־ זה ועל תאשית שניה; שנקרא והתולה ישראל בשביל היה
 ראשית קנד ה׳ תתויה * וישראל התולה ראשית שני שהם ראשיה

 ראשית לה׳ ישראל ק^לב דשלאל :זרצו
i מבואתה

ועל



^ נ ג

ל ע ה ו ע 6שהו מרופה מימז ז ל ר  ופורש ?נקר גפששיזם הו
 יהץ 6בהו קי״ד על מעילי; עלות והמשני ישראל

 וישראל ? בה שכחוב פמה .מעילה ההורה הנבראים כל וגרא גקלמו[
 שהואגופי׳ בשבה וא״כ י היהו־י .לשם הכל במציחשעוש^ן מעילין

 אין לכך הכל ברא שהוא ומוכת הז׳ ביום ששבה הקי״ה מעיג-על
וחוזי הואיל ברייה תרועה שצריך מעה יש ועול • המלועה ריכים1

^ > _ . f - י______________________________

ווויוסףלר׳ית דרוש

 אבל.בשבת • יחול וזהו .שהסבחר.ה׳ עה.א.לר'ם בחייו׳ שהם
 צריךתרועה אין לכן הליניס ונמתחו רהמי׳ שהוא גויה הילס קלושה

t וההן גשנת

ויפנחס! ןHל:דר לכם סמך גאמוי לחשהפ׳יש מאי מחור? ״ז
: ־דני׳ מיחוח לעקור מלי׳ י תרועה ליום לכם »מך

ולפ
/j^yn * ׳V י ׳1׳ - ■ ■

ר ביןמיחילןשית ל6כסר<ל,ישי רוא א : ן י  ו^״ריממור • מימ^ץ י
ח5ר מיתוק רכ6 ישכלז כשחל אייר' דשס שנחין אצל לכה כ׳  ר(א י

א לכס לשכהין לכם סמך לכן ישראל גשניל =' מ י'  “ ??יי|ז די^ מנ
ח מיתית א״כ בחיל אי־רי לחע5נ אכל  לכן ישראל בשגי-ל מלא נה5מ

שוקתליעהולין גשיילב׳ היינו לכה’תיועכיילי כיחס ־ היאמי

ז י נ ע ה ^י ו יPיייי״י!יי י י ’״p’^*’י  עור וש שהן(אר;כות כשברי׳ ולא תכופו׳ קצרות •
 ל״1>. שהיא משוס הוא.סנ^ל .שתקיעה ׳כשם. א׳־כ : • ממיעה-גחלועה

 יש נמ התרווד א״כ • פבקימוץ שאין חסל, יוא והתסשצמה וע1ס
 jp דאינו משי׳ ר^ עם'התקיעה שוה ודעורה הואול מעמ7חס ^ה

 גמ.ת שיש כמו רחמי׳ תתעה צק' ̂לולצן לילה ־מעת יו יש כלוט
 יו-ל מי״ם־הס ״• ר״חני׳יצחה : וחסל מי״דלין רי׳ח

 ממעא א״כ נרפא או רפה הוא הלין רמז הוא ס׳י׳פ׳א׳ גי׳ מרועה
 ל ■1 י .האח־ ?תדירה פור כמ״ש הלוני׳ לנתפרדו מיחוק-צושו' הוא

 וממי.א רית ורגב החשלי' אהובי׳ ריעו׳ להיות קויור לשון מרועה
 ג״כ בו יש לכן ברזל בשיט סיועה מלשון הוא רק « מקוק נעשה
א׳ לינים ; סלי הוא הגך1.  חסל והיא הואקולפדט רקיעה ה

 והכה : חסל שהוא אנרהס לעויר והוא לי כלו על השפע המתפדט
 ואמר מו יצחק את כשעקל ואר״כ : צתחלה.הו׳אהימ/תמ<־גמומ

 פ.קת וארן׳ .ז האר״י כמ״ש נפנו צבייה שנעשה לה'יצו פני הצלי
אברהינדללקח מלחבנושנלגשה ו»-!לקרמ1ראיל;מממ

^ אותיות בו ויש • לקח ראחן אילי ואח כמי חוהס סי,י שאול עיתוה
לריימו ורחמי.׳ וגשירי ־חמל' מלות בוג' אפרה׳ י נמצא אסל שהוא

 ואחיש - גמור צבורה הי׳ פנו כשעקל, ואח״כ גמור חסל הי׳ »תחלה
ס מענרב חסל ראמי׳. נעשה האיל פשלחח א ע ד פו  פלר ודפ פנ״ל נ
1V < לנל לגסיהתקיעה שלש.של.שלש מקיעה

רה' בחי< שהוא 4חת״ הצולל מרמזצי/-צזקיעה.עס  האיל קח מ אי
 פהתקיעה מניח שאין צבורות .. והשברי/הם :•צדל חיק|€ ולוא

ולא תבוא פה על ים3 כמצשנאמר ים וצח׳&יר הח&ליי

 ראי׳ לוקח אפ״ראעו צענשי־ לישדא.ל להרע שרוצה דמי שרואי! א̂ן
פי׳ עמיס הד. ופמש״ה לישראל ולוח? :לעצמו יהמיון ים פנהמת י

S1 f והי^ הליני׳ מגבורות ;מפני 2
 ועלה ונאמר : הזין מיחוק ;והוא הארזעה שגא על לסבלו אפשר
 להמתיק כשרוצין צפויות הם אלהי׳ שמלת ־היינו : בתרועה אלמי*

 תרועה במלת והנה .העליון להמתיק;פשרש׳ לשישן ריד-להעלומן5
 אחוריי הנהר׳ ;׳ר׳ע׳ו אותיות הה תרועה אמצעיוח־שלתוו אותיות
 ל עם חסל שהוא ע״פ גי* שהוא ע״ג אותיות ה1י ורצוחק לאלהי׳
‘ שופי* בקול וה׳ השורש אוחיות

ט מת כ וארן הקול את המחבל השופר ויוחג שס של ו' הוא הקו^ ק

א א־1בז ש לשטן ערפובא היינו וגללו ענין /ח’פס לסקנ^נע״א ו̂י  עי̂י
 הגמרא ׳ ^ןורן ויזה ר״׳ה לתק?ענ[ המעוררת העניו נל

^טן . שתוקעין לילערמ.' נ

ה ע ^ ה  והקעלשון ראשון ית3 חורבן תקיעי״השמרמז.על ת
 : •ביל גלות ו?הו וגו׳ 1יר qכ ותקע רש״י כמ״ש הסרה י
 מק?ע פפית שברי׳ י״ג שעשו יוון לגלות רמז השנלי׳ סומכין אח״ה
 י בביה״מק מעטי חויבו ועשו הואיל קולם הי׳ גללי שגלות ^גפ׳׳י לפך

 וכאעת המן כימי לישראל רעות שעשו מלי לגלית אח״כתריעהרמז
 ותחעה רע לעשות הי׳ שלהם מחשבות רק רעות מכל הקכ״ם הצילם

 כן ג® שנית תקיעה אררב יו מחשבה לשו הוא רעותא אותיות הוא
 • שני כיה״מק שרקו ג״כ שהם אלום של רביעית גלות הוא י״ה חק״ע

״• תקיעס לשון נרמז אלום פנל כגלות ולק

ן פ ו א  שהם בלנס -יתקעו שישראל י״ה תק״ע רקיעה אחי כ
 להם י״ה לו פחר יעקי כי פמ״ש •י״ז בשם נשרשים י -
 ונע׳ שבשם מו׳יה יונקי׳ הס העכו״ס אבל־פרי • למקו׳ בני׳ לקרא'׳
 פחי,׳ שהה מפני תשובה להם אין שהאומית כתבו והמפרשי׳ ענליס
 נ^׳ לישראל אבל :מחול כבודו אין כלולן על שמחל ומ^ך עבלי׳

 אס ^קיעה שמרמז וזהו • מחול כבויו ע"כ שמחל ואב אב הקי״ה
•י׳׳ה לשס ולבקי׳ עצמם תוקעין ישראל  שברים אחריו יא לכך ,

 תרועה בא ואחריי • תשובה להס שמועיל בתשובה לים שישברו
 ואס־־יכ י״ה לאותיות ו״ה אותיות וריעות באחוה שמחכרץ ו״ד חד׳ע

ה מעלי! אז דה אותיות בחחלה כשמתקני׳ומחירי׳ שנית תקילה  ד
׳t . י■ ■•■•• ‘השםוהבן־ שישלים לי״ה -

ן פ ו א א,׳ כצ בצב מתסיע שהי׳ לאברהם מימז תקיעה אחר ב
 יצחק על מרמז שברי׳ האל מציאית שיש אלהוח וילמלוהו י ..
 ̂> לפרוע בעולם ועונש שכר שיש והוליע בעקידחו שלו cמון ששכר
 P(השמיס תורהמן שיש והוליע ע׳ שו״רה שהות יעקב על •נרמז
. ̂ וגס מיעקב שיצאו נפש ע׳ על «רמז . . . . ^

 מציאת ז ישראל אמינת יסול הס לברים הג׳ ואלו בחור׳ פנים ע' על
 כלמ לקבל מישראל וא׳ כ״א שצריך ועונש שכר .משמים תלדה * האל

5 שלימה אמונה

י מ י ד ש ו ר י  המ במלינה ולא במקלש בשבת תוקעיו ׳ הי למה ב
 ♦כרה וכ׳ תרועה יום חליףרבכהנאוממרכ׳

 עפ״צלהוא תתעה יום ויחול תרועה זכהן בשבת כיצל הא חציועה
 : במקדש חוקעין הי׳ למה עומדת במקו־מו הקושיא לעדיין קעוה

יעכירמ שמא גזירה משו׳ שהטעם ומשני : פדילן וכה״גפריךבש׳
• עיי״ש

ה א ר נ  י[15רי,מ;׳־צממלינה 15מ לייכנלהקמ-׳הירמצ-ימי ו
:הוקעין דאין קרא מביא ולכן התורה מן כשיח תיקעין

 לאי׳ עפ״י הוא בש:מ במדינה חוקעין דאין הטעם עיקר אבל
 ופי׳התוס' • השטן לעריב כלי פעמי׳ שני תיקעין למי בגמרא

 WP לפי וא״כ * יכהיל משיח של שופר שכוא דסיר ה־רושלימי בשם
 שאין׳.מו' עכשיו או : לבל במקדש חוקלויז י־יינו באס סגי הי׳ זר

 עיר פכ. לתקוע ן צריפי ולמה לבד בירושליים שיתקע די הי׳ מקדש
 עקידת להזכיר איל של בשופר תוקעין למה בנמיא אי׳ אך : זעיר

 :לפני עצמיכ׳ עקדתם כאילו עליכם אני מעלה הקפ״ה אמר יצחק
 ישפר תדס כל להיות ועיר עיר נכל לתקוע צריכין זה טעם וצפי

ס קדושת על נפשו את למסור עליו ויחבל בקרבו לנו ; ק
 וא״כלכן • עקידה יאמר דבשבתלא במקובלי׳ ואי׳

 לערבוב עעק דמשל׳ במדינה חוקעין אין בשבת
 ואי לדל במקלש שתוקעין במה סגי שטן

 בשבת שייך לא זה עקילה טעס משוס
 עחילה בשבח מזכירי; אין ני

טעמי׳ ׳התרי סב והיתשלימי
 במקלש ידקעין ולנז הנ״ל

 שטן ערבוב משוה
 צבד בזה ומגי

ג (לו״ק

ש סליק ה דה דד׳

שוכס
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̂יך ה״ '?גד ישראל שובה : בעמכך -מלא לי אל<
מי איי הנה , פ׳,אחר<..שכר^ מו

נעצלמ אכצניוה׳יכהאלי^ שלמעלה ביל ״ה?ךכעצמותלא;3אי[הח

לייא השתא .ופריך______ . ^ ....
 שניהתלעשה ל״ת על א״ריודאה׳׳ל( : עשהמבעיא '^וכפרסעל

 ■לעשה הניתת לאו על שמכפרת שאמר אה בפיעש״מ ע״סהנה מכפרת
 העשה מקיי׳ לא אס אכל ־ שכה העשה וקייס חשוכה עשה אס היינו

 להגן חשוכה וצריך שלא~מייס ועשה שעצר הלאו עצירות לו שכה.י'ש
 לאד׳כיכמסאכלךממנו ואצזשאמרהקכ״ה : זיוה״כמכ^יעכ״ל

 לאתאכל עת7ה נעץ שאמר הלאי אצלה שניתק הלמה הוא תמית מות
עי מ  לקדש הנפש מסירת אוכפיעלכשיכא העשה לקיי׳ וצריך מ

 והנה • אפי* נפילת כשעת למיתה לכ ככל עצמו למסוי או ז 'השם
 : זה חעא תיקון לא עדיין דכרי׳ כאמירת רק לנ ככל לאביון אס

״ן אלס כל והנה  העשס קיים ולא ל״ת על ועכר זה חטא תיקן לא עי
 או {■כפועל השס כקילש או כחי׳ שני על מיימז שאוא תמות מות של

• כיזולגלי״ח אפי׳ נפילת בשעת מפש במסירת

 וגס חשוכה לעשות שצריך כנ״ל אלהיך ה׳ עד ישראל שונה ז״א1
 שעדייץ מפני מכפרת יוה״כ מלכד התשוכה שאין מכפר יוה״כ

 לך וטעות ־ ממול הוא כי בשניך כשלת כי : שבה העשה קיימת לא
 כוונת כלא בפה אפי׳ נפילת כאומרך העשה שקיימת סוכך שאתה

 ס׳,הייע אל ושובו לכרי* עמס קחו אלא י כלום אייו' ובאמת הלכ
 שמוסרים ה' אל ושונו : 'אפיסשיהי׳בכללב הדכרי׳שלנצילת

 וה^שה הל״ת על שחכפר היינו עון תשא b אליו״ ואמא *6 אל ־נשמתצי
 כזוהר כדאי׳ נשמתו מוסר שהוא טוב כמ״ק גיי נשמה הוא וקח־טוב

 להקב״ה מתפללי׳ ואנחנו * רחילא אפי׳כלכא דאמרנפילת מאן ווי
 כנפילת נשמתינו את לב ככל מוסרי; שאנחנו מה י״ת לפניו חשוכ שיהי׳
 זיחשל שיערג .שפתינו ונשלמה׳פרי׳ י .עכ״ז כלועל שאינו אף אפי׳

:לפניך ׳ כפרי עצמינו הקרבנו כאלו שפתינו אמירת

! ד נ ה ̂ן ל״ת שכל הדעת עז של ראשונה כל״ת נ^שים הל״א כל ו  הו
 מתחלה טוב שהוא לאדס מראה שהיצה״ר מתחלה ורע סוכ _
 : ורע טוב נ׳׳ק לכך חשים כיסוריס אותי ולן ומסטיו עולה ואק׳׳כ

 ארס הל״ת;כי מכל לשמור יכול אינו לאשונ׳ הל״ת תיקן לא אס א״כ
ליד: א3 שי ■ל״ת על לעבור אוחו ומביא בקרבו עדיין ראשינה הל״ת של

ן ומחי בשלוה יושביו ! ? ת י ז  בשלוהע^גלות ג
 אין והלאה ומאז אלום ניד שנפלו על עני בבית היו יוון ואחר'גלות מו

ה לזרימת נ פ מ ^ ^ א ו ש ע / ב > ם א , ר מ א י ו . % ה ו ל ג  אחת נ
אחינו אלו לפציעה ^נשאר, המחנה והי׳ ‘שבלרו׳,־ אחינו אלו והכהו ̂וו̂« ____1 ־ ? וה' ד׳ •וייזרו ווחיורווrו•ו

ימקו בכס משככל. אמה׳ע: והנה
יאמרז כי א״ה ס הערל לבבם אז: וגד אויככ׳ בארצות בעוונם

 ספורים אותם .מנצנש ושס לאימות בין ועלם ה'יוציאס.מארצ׳ למה
 משהם יותר כתשובה לחזור להם 3ויק כארצם א-תס יענוש לא ולמה

בין אותם הג^ה לכץ : מעשיה׳ ״וילמדו האומות(יסערננכגוי׳ בין
: עיי״ש הערל שיכנע.לבבם כלי האומות י ־

 אצקשה אמר ואק̂״ עבר לשון גקשתל אמר עיתחלה כאן,נץ׳ הנר,1
הס. מרעץ עלמשנביהוא הפסוק פי*. כך אצא עתיד לשת

ה עכש בשעיק. הס^^גלות בלילות יסולי׳ ״  האומות וכין ביסורין מנ
V בשתיים לעשת;^הם מה״עשסה׳יככ״ה על '

ה ״ ט ד ק לאק ככה ה׳ עשה מה על המי׳ ואמרו י א  הייני הזאת ל
 מה וגס :האומית. לבין .אותו שהגלה שממה. ̂׳שגשארת

 והפלה גדולייוכמ״ש יסורין עול להס ש^ סטנו הזה הגדול האס חרי
 אשר על ואמרו ; האסהגלול ^כ׳ לנך גלוצועוגו׳ מכותךמכות ה׳

 לייקא מצרי׳ מארן אותם בהוציאו עמס כרת אשר וגד בריח עזבו
 אז כ׳ ושם מצרי׳ ליציאת שנאמר.להם;סמוך ראשונה התוכחה שהוא

 על כאן אומרו -,לגלילד־,וזהו ^ערל.^.-ולכךהמכרחו
 לעשות ונקל טוי יוקד הלא צלגתזיסורין חרתי שהם «בלילות0;<ושכ

ם צ ר א ב : ה ב ו ש  נפשי שאהיה את יארציבקשתי ׳ ;ייתי.3כש וז״א ח
 ביתראשוו חורבן השכינ^קזד . שנסתלקה ולא־מצאחיץ, בקשהיו
ח ^ :ר׳ חסר ואכילה כמשרז״ל שסנה שרתה לא שני יייי כ  מ

 אהבהr את אבקשה לגל־ת ואילך מא-י בשווקי׳ ואסובבה נא אקומה.
 : תשובה לעשות וקקה ימ״ל בגוי; ויתערכל משו׳ מצאתיו ולא נפשי

 וכשיהיו הערלי^ לביס .להכניע כלי הוא הגלות עיקר באמת אך
 השליכו ביחזקאל וכה-א לצנשבר.• הוא’חלש לב נננעי׳ויהי׳להס

• מ״1;געשולכסלב.חלש .(גו!’פשעיצ מעליכ׳את.כל

ש H יכלל אינו קייס לא אה כנ).ל וגו׳ אכלך ביות כי של ראשונה העשה וגם  אלא מצאתיו ולא בקשחיו .1שלא^!זי׳*כנצ? בהמצאו ה׳ דרסו י
לכך וימצא אותו ל־האיךילרוש ואמךרכי! : אוחו שתמצא : בפנמה רק בשלימית אינו מ׳יע עושה ואפי*׳ מ*ע שאר כל לקיןס

 ועי״ז ראשונה הל׳׳ת גס תיקלו ממילא ראשונה מ״ע קייס אס משא״כ
 המצות כל לעשות ראשונה ממי׳ע רח לו ויש הלי׳ת .עכל נשמור הוא

:כשלימות

ש ״  כקיוח הראשון עון חיקן שלא זמן כל כי בעוניו כפלח כי ח
 שאחז״ל כמו עבירות בשאר נכשל ממילא א״כ כנ״ל העשה

 וזהו ; בראשונה מזיל אי פעה עשה אא״כ אלם לילי בא השוגג1אין
 בעיניך ע״י הוא שוגג הייני כשלת כי וזהי : שוגג לילי מביא

 לכשאל׳ לברי׳ עמכי קחי משו כך אלא : כראשונה שמשיחי
 במקד ידבורו אחל א״כהואבמקו׳ לב נלא אומרלברי״

עמה׳ ההו אלא זחת מחשבות שחושב מפני אחר
 אחל במתו׳ עמכ׳ז הלכרי׳ שיהיו דברי׳

 המצות שתעשו ה׳ אל ושולי וזהו
ס׳ אל רק פניות בלא

: והנן

ש ׳  ישראל על היסורין שגירה הדין מלת היינו אלהי׳ אזכרה • מ׳
 כל בראותי ולהיות ב׳סוריןלכל אזואהימ׳הייגושהי׳ד

 וישראל תלה על כנויז ישראל ערי שיהיו היינו ׳ בנוי חילה על עיר
 ועכשייגחועירהאלהי• : הגלולי׳ ייסורין העינש לי והי׳ בא״צס
 והעיר לאומות בין ^ותם הגלו שגס ,היינו תחתי׳ שאול על מושחיית
 ה׳ שעשה זאת ובכל אמר וע״ז • זאת ה׳ עשה' ולמה שממה צשארל

 הכנעה מלשון ועינינו וזהו לבדינו שנכנע ליה אנו שני־י׳ בשביל רוא
 לאהבה כשמגיע ועיקר'־כנעה : ליה ועינינו וזהו מפני לענות כמ״ש

 חנס שנאת בו שאין להכנעה בא ומאהבה י״ה באותייש ששרשו
 נעשה ׳י׳ו׳ל בצורק הוא ׳א׳זכשאל״ס אזיכנע בפסוק נרמז וזהו

 א שר השס של ביו״ל הוא ענווה ועיקר י׳׳ה אותי;ח הס ׳ה rv מן
 לכל ועמה חכמה משפיע ומשם בוראה לפני עצמה שמסטנת מכמה

ד ינשרשיס וזכרתי הפסוק ;ואת״כמפרש ׳א׳זוהבן וזהו מלות נ
מת



פזיוסףהאזינו פרשתגמי

 שים ממח לז' רה ■ מנירגין £ינן .ש£ס .היימ7 זע׳ .עהי נהימי
.ל£ עדיין יעקי, בכיפ,אב״־הס.יצממ ק יהי׳ג£ולה .  י

ם נעלה״ לא אויביהם נס.זאתנסיותסבאיז ף6ו אעשה ואת אך ^

-e ראשומא באותיות לבינןים ,יהיו אס אלא ׳ ל^יהי שלימם מאולה
: 5ענלל1ה1שסשססחכנ

ש ״ ז ■ מארז אותת הוצאתן אשר ן
אהרונה,נפש,כימי. גאולה שאננאולזיאשעהכך של ראשונה

 ה,ש-<ס5בי ה^,׳.שעלי איאגדנפלאוחוהוא,;׳.פלא^ ^גצליס צאחך
: י!ס3 ןתשניל תכין יס.או0וענ לפלאיס ̂ ”

א בזוהלאנצ,אפ אמ״ש נ א י י י ד ^ , - ? " ^

מ4נל בפלאני בןלחפלאני.ופכ£ז ^עי:. .,'? ,-1,
העגלפ-ע״/נאזשוו,,•-

ה71 ״  לומל סעככהו ל6במהרהו ,חפוכה שתעפו הייט ה׳ דרשו ש
̂ד.• ■* י/וח(מיפת^^® שאמ.נרל

ו סיייו ^ צ י י '^י^י<?נ־׳!ל1כמ5ש
״ ״ אי ^ ®'י׳ ר י י T ״’®” י U f א. חישנה1.הי׳פמי^־ל רש יה אמי ק מ רק אחי,ש<ה שלמ^הע לישראל הוכיח אכל

.■ ■ , : גלרעשוב.ה׳ U ^7 לכך בעתה
שקי ^שתיהיימ7 יך71ק9 רחג״'כי5ד(ד׳הע*ססמל:זמתהגפה ;הנה'

T 7ןלמ .ממממו(לחפלל בקומו מי< שמיס מללות עלקיעזל O
נרחבהומימ^ ואאסלכה זז״ש לפרנכתו מלת לצירד צרמיה י/״יהלד6ו

5^ . : m ר״״, זי־תי ^
v tie ii .ה ש עו - P א^5«9 ■ס; נמדאי-ודאש. .  ממל 0151.
 ואסובב. מיל או עמשסי גאימי מיל היינו נעיר ואפוניה גא אשומה
»  .פאהמנפש את איקשה p5!פרנסה לצולל. ישוותס-ונרמונופ גע

t  j£ 1יפש שאהלס ארו ימצא ■לא 5א<ג« עש^לל ף8 *״זן3א
 י מ ולימה החפצה ס7צנראחר;קו )ן״^אעצליא׳נספלאצעש^שוס

ת מ  הימי? נגס סשוגס ימי שננןראיס סאצו נימים ונפרם לסודה עמיה מ
מ אל לישו ווסו ןשנינה גלות על ״!•׳ המפיצס ועיאר י• למס צע«

ג נהמצאווהק

̂יק׳ י^4ל;נ^ סל

 ומפס לאוון נמסין לנרים נך נגלים לנצנה יוצא הכלי וסן לכלי יוצא
 ויפמע נמו אפיפה לשון' שהוא שמיעה לשון ווהו איכרים ה לנמ מתפנפין

 הסורס לת״ם זסייס מורס לנרי לשמוע עצמן מאפפין וסאונלים שאנל
לסמיומן• כלי האיריים עם

 האזינו אומר אני שמיה נק' שים השה הסירא השפים האוינו ■ וז״שן
 שנוולאייאספו לילהס נאונן לנרים הכנסת למפלח ל&יינו

נ שישמפו התורה כפי ;יע־ו וישפע! פעצמם האינרא  האוינו כלשון 7 א'
ל ננינונים הם האיל וחכפע ק נ א  האיז כפו והע«וס נננילוס 6פה ה
לענלוח עצל וסנא ריפולות מכל ננל והוא העפר י©ל הלא סאיל שיפלל
פי סשס ד ר  האונהפימסוהלנריסנאונסצנל נלשוז לי שלא וחפמע לנ
פ0ל6עלצצ ישימו צא שהם  מילות מחמת ■ גנלסאינרים םמריס «י

 סיפמע! האין וחפמא אוחס שהמיר וחפמע אמר למי פצסם ועצלוח
 פלהסאויעש! ננצהאינדס שיכניסו לנשומע צננא>3לני-םאיכניס,0

הני ואמרואלנרס גלולס• פעולה לכס אומר שאני ■סלנריס ו י אלני
 פ׳ אמרי האין ומשמע • שפים שנק׳ התמים ליראי הסויה פרמיו׳ שהי
 tym הם נגלית רסורה p אותו לשפוי מנצל סיינ שעושים איפרה יעו

 אלנר כסיב'ואיברה' p5 פניעיל׳ ע׳י ה!א 0*1 של הימול ועיקור צפכיעי׳
 משים מ « צאוק נצחישס צסיוס שצייד סאוימ לאפר וללד 0*103

מ , ש, מ ^ ,ia,, נשמי׳ ואמר סחויס למשי מגלים 05,ע ,ל 
ינאו 001 סורס לנרי שננראמי אעיופימשמא האין וגני זאלנדס

̂ 0/בצשמם5 ג.כהנימניסצשמוע (או3היראיםי .פככראימר.צפני
ק הכי אפיצו צאמןר סתחיצ צא שעדיין אמל(א^^צרס השכן ילאי צבי  י

ף : בעיסלשמזע הם כרי^רהעיעלא7 פיאמרשחצהל^בר ח ^ 
גמורה צעמק אוהבים הפס יראי 7גג אומר א1ס צקחי כמפר ׳

רק לישראל טחן צא 3פצפ, בגאלא א^ ^גד|
 במ״שסורעיןמא לישראל עין טוב גהג מרע״ה

 והוא פלפול הוא לק̂ר כמפר יערוף ח״צ לישראל עשה וכפן יבורר
ג וחריפות פלפול מחמס ם7עורףלא

 אפיל( לבל לי גסן שסקנ״ה י7לב לגמרי לי לקחתי שזה לקחי וז״ש
 ועוז : געחנתחנם לכס נתחי התורה קבלת בעס הכי

 שאינו בעת ולא לן שלריכין בזמן אלא 7מר שאינו כעסי ׳ סוא א(פול
מכת סחבואס לגשזל שציינין בעת או סקרים בעת דהיינו לו צריפי״
I ’ ^ ״ עי^לן ^ין הפלפי- כך האמה
 שמא אסורלפלפל בליקתחמן קולם גם נפלפול לעיין אסור חפלה
 תורה(הית מאמרי הוא אמרתי כטל תזל אבל : סמן יקות73 ישפח
 הלכה מחוך אלא להתפלל עומלין שאין לעוצם מותר הוא פסוקם הלכה

 • צזעצי » ורואות צול כשאחז״ל הפסק להם שאין כסל הוא פסוקה
 שעליין שהואכלשא .גחמתו בימי מא׳אלם *: כשעילעלידשא

 פשעיריסשפירש״י והוא וזיע ברמת וצלמול המורה לקבל יוצקגמאצריך
ק חענוטם מחוך נקנית חורה שאין סערה רוח שהוא  ג צער חיי מאיר י

 מיחוספת לפתן זקנה כימי ח״ח ט זקנה ביעי הוא צשב על♦ כרביבים
 הסוג שמתיו רוב ויצאו הרע היצר על קוב היצר החנירו וככר עליהם

בקלועהולאמעשה אביאנש הם התענוגים ס^/ולל לילי יבאו (לא
־• הרע ♦צר

הסלאבולו שיש השם יראי הס השעיס השעים:נס 1רואן«ינ
ומים. אש להמתיק וחא׳יסחעיל הגורל! לעבודת

 אלסים. -שם וניא, נייאס מעת *נויאן ib למיסנעולס ק 'הם0הייני'0
h V m צסקסיקהלינילז, הו» וס7ענ0וסעיי|וד מיחסים שיס^שם ואח*כ 

 יהי וצא סליטם סגמלוח שיראים היינו שמיש ירא ה:ם יאאי יפראל ליד
Sd הליצים צסנזחנן חחיל לואים יקלפגחל^ נ,«א סוסו ולא לעולם 
̂צים אש אהס  גששינם וחמי סמעי וו ש׳ מנלרש אמן׳ והנס מים שהם נס־

m s p M וסעפן שמשנערק 6נגלי פעה סכלי לעל מקתיו *לעתנק כ̂ל

לעיל פיון

אסעני { ישראל אסל צל נאוני וילנלמשס וילד נע׳ מפייס * 
ר וליאהי׳ אלימים סלם לעס לור שהי׳ ק לנ  וסמילא ישראל נאוני י

»0לסיימס ג־מיסאינדפוזסוע׳וסואם שסי׳מספשסיסעננל מ )  י
י איגריהם בכל חומיס

סאזימ

מד



^י נ האזינו פרשתג
נו אזי  לרוהיל שצריך חכמתו החכמז-מ[-'מה שעלי ס8*מימ5 ה

 קידמת חכמחו ofj ..אומר שדחנא־ יר^ה על אוהס •
 שיהא ניראה אותם להשריש צריך לנך מחחיי׳ אצמאו אין ליראתו
 שיאמר ̂צה״ר פיתוי משוה הטעה הבאתי וכבר מרריימת רכמחד

 עש*ת ואפ״ה עבירה הוא שזה וידעת' רכה ל׳כ י׳ייח אתמול -ן ׳7לא
 אפשר עבירה עסה ואפי׳ היראה הלמו אה אלל עאתמיל היוה ומ״ש
 היא' שזיו ויודע חפס . סנעשה א״לאהר עביר׳ ריא שזו •דע י־יה ,שלא

לעשות אותו. לפתות יכול היצה״ר אין ייכחיו גבר שר4אי:י?

ף ס ץ

ה נ  דווקא . ספלןנפשית (מהת!ר נפי י־שאלה .האיא.חלה ה
ג כ׳ ובפסוק נמאסת תפילתו אמר ינס באוזן ■ :תועבה תפי̂ל

 ארד ואח״ה חורה בדברי ̂אצילילפתוח לתורה^ אזנך אמי.יטית‘ צגול
̂,* ^בד_ לשמוע,- אזכיך שהטית כשה המפרשי׳ נתקשו כצר רנה תולה

רמ׳.»7םסי לזוח/ j סבנ לןיס7י \היו י׳ ק
ו א^ל ׳כארץ מ  האיד'ליראת שידעו . ליכמהכדי מאול יתציה ״

 ׳תשמע ה™,שמימלא ותשמע וזש״ה מחהיימח חכמתה לכך מהשי״ת
 ■ חורה לברי בלק.מבל .שפראה.הי,א חורה לירי ה.ס $ין אמרי זארץ3
שלומדיללרזשיבי׳ילב׳ה.^''קשמ^^ ל-״ע ־ בפהפמ״ח ל,יך!לליצוא5,

i]7 יצתק ר׳ הראון וכמ״ש מתימות h ̂: השבע שלח קליה ׳הן 
 האךן ק/מלאה ^תקיי׳בנו, ,ומ׳תי לביתינו. ומתינעשו ^גתססמטה

.עלמא יחרב לא 6א ת״ את ידעה

rSbftj ,צד’מאמ^ת•^^^^ ס מרלו״ה ואמא ‘ יוא.שוכת>̂  הft’‘̂א
ו שהבל’ 'ולו5שא ימך מיצר ׳אידהדרי צס׳̂י  תורה במשנה לושי '

̂-יינו לקייי כמטר ייגרס ממר לכך כך כל נוויאיו'ייו5& ׳מלי  ד
̂כייי׳ש שקילחי  עלית כתיב וקולה מחניח-באלס לחי־ת ולקמח

 בתענית ופירש״י כמטר כמ״ש עורפהו זכה ̂א אה ש:י שיית .ללורוה
̂־רנלו  מרז היינו אמרתי צטל חזל אכל יראה כאורה די אין' ,כ“א .

 סס עוליינעשה‘‘ •כטלישנוח ,י הוא חויה ק^זכר,בעשכר ,׳שארייאמי̂ח
 צזנה ןה׳ ל^רה אזניך להי^היאסהטיח אמר במלרש ואמר ’ : אייה‘

 מוסר הוא •אורה ולבדי והמצוות הלינין ,האורה ג־פי" אוא זאורה
 ה׳ יראת איכא אי ג' עקך אמינח והי׳ ו^ית׳ מוסרוכנ׳־ל יק׳ /!־־בריס

 לו מסרו ולא הפנימי׳ ; מפתחות לל דמסרו למי משל לא לא ואי און
 שרש״י לנמשל לומא למשל אין הנה • עייל בהי לחינונד מפתחוא

 לפתוח .יכול אינו יראה אשמע לרכמר מלחח להיראה ׳פי׳
 הלנימיס לאורי׳ לפיתוח יכול יאיצו • יחיצוין מלחח בלא ׳התורהכמו

 ^העיקר לנמשל לומה ואינו הואחפה ידאה בלא אפילו אא׳חזיציז
 אין אה למשל לומה שפיר כן אס ׳ רפנימ להשיב הנגלית דכמה לפתוח

 bא פנימי׳ חכמה לפתוח יכול אין בנגלה חכה שהוא אפילו יראה .לו
 כמל כפנימי׳ ליכנס לו . מניחא ואין קאריגי׳ .מ שיש יראה לו 'אין

:כלוהר שמאריך

̂א והוא כוונה בלא אמציה נעשה הי׳ .למשה  הי׳ ולא חיות בלא נלמ* י.
̂וי־'!מעלה .עולה  להשיג צ׳׳א י*יך5וזוקר׳ ל• fS תורה בשאר א״כ המ

S חבירי להשגתי יפטור 'צפישכלו*ולא t ̂ו צפיה רקי י׳י׳ ̂ס שיצ  כו
 יוצאי׳בהסגת לרז בסודות 6לה השלה שאין עס להמוני רק משה בכווצח
̂׳ בטונח המצות העושי׳ חכמי׳  שאז״ל חשל לכאורה כי *• •לנימ
 הארץ מלאה פי מצריז וללחוב שראל מ פצושתכת אורח טתילהי אמרו
עואקי׳בפנימיות אנסים שיחילו מישר שהכתוב אלא ה׳ את לעט

. ---------- שהגיה ממהד׳עה למד אחה ומהיכן
 שאס״ל במוסר אורה בלצרי הי׳ לפדמי׳‘ לבא' לפתוח צשעה' • ג^יצז‘

 כך ואחל נגלה לומד שהי׳ משוס ומשכרו לומד גתחלההי׳משה
לאהי׳.מקכחה: במתנה לו צשניתן

ענ'ז11  רמקח.שה̂ו עוצשטא לאח אורה נא׳ א׳ סישב׳־יחי׳ ?
 מחנה אבל מאת כמשל ליאת אלה לכל ראוי והוא נגלית . /

 שהוא &7צא מחמת לאחת כתיב לכך פנימי׳ והוא לקחביכ אלא 'אינו
׳ ־ שכחה הי׳־שולט א לכך ע״בחי׳ ־

מוא^ סיהא מה באזנו חושש י שהי בישראל אלה הלככז - !דרעז1ב?
 ליחה נפשות כל,שספק חכמים שנו כך בשבח ..נרפאותו ,

 אמרי רבנן בשבת אואו מרפאים היא סכנה אצז האוזן מצא וזן שבס
 ואת אזניךלתורה הט מאיכר^ך א׳ ולא . לחוס״באז:יך אההצונא מבקש
 I יחחי.גפשיכ׳ שמעו אלי ולבו אזניכס הטו שנאמר ממך חיימ צומל

 שני נאמסת אפלתו. תורה מלברי אזני -שמסיר מי כ^ חע;א זאמד^רי
 ברוך טאלוש מר15 ״ חיעבס תפלאו גס הורה אזנומלמוע מהיל

 משתתקים חורה בלברי לפתוח כשאבא' לתורה אזמך הטית אס הוא
 ומהיכן תורה לבלי לשמונג אזניך להטיה כשא לבהך ושומעים יך3«ז

 שבא־^פתיח לחורה׳בשצנה אזנו שהטה ממשדייע^׳שע׳׳י למד אתה
 ממה ומניו לבריו והאזזנו וחחהוניא העליודס נשתתקו תולה בלבת

 אחרימשה כל ילעת'כי זש״ח השמיסואדירה' האזינו בגדין ־הרינין
 וארז שמיד הקב״ה ירא כך להוסיף אין עליו לעולם יהי׳ הוא חלהיס
 משה סבא כמן אל כמד מספריה השמיס של אוט מ^[לסיס• סיאיו

■ נ ‘האלאיהשמיסוגו שיתק.אותסשנ׳

 <זבצ תשתכח . מקנת מב: נגמרי לייקח .נגמרי התורה תשכח שננז
ת׳צריא ובליאת לעת־כמ״ש נק׳ שהוא חכמות,הקבלה לעהשהוא'

 כ׳ הצצלה ועל :• חלדה ב בצניעית ללמוד צריך שהוא ימלאוו
 למיחצליא המשיח שעאיצ שבלור כתי ובזולר : קולה תתן וברחובות

 חיבורק האי למיעיל אחכנשו כל וז״ל ספצ־ו ללחגליא רשות ׳יותן
 אתייהב ללא טמיריז 1ל*זי לנלאהלון עמהון ולאליה׳ לח אחיילב לשית
א לרא על לון לגלאה לשו ^  מלכא ל'יתי על אמד ולא מזיחא ל

 לאורייתי כלזין עוכקין יהון המשיח לימות הקרוב שהלול ש״מ •מעיחא
: המליח לימות יתקרבון צבזה

ה'1 נ  ידו שטיריכבשוצו.שלעולם ליריר ללמדך כבשיא זקז׳׳ל5ה
 לאוזן מפה בלחישה שניחניז. לבריה והס לבושיך תחת

 הולך חנה אשר המלאכיה שאמרו כמו שמיס נק׳ פנימי׳ צזורה זלנה
̂^ ע^ל רה לתורי־ לקצל המלאכים שרצו השמים על  גס ששייך הסו

ל אינו .נגלית . סתורא רק בשמיר  אחורה ניתנו לא לכך באס ד
 ׳ש במנ אי׳7 אאזינו צההוז״ס שיין אנגלוח שגס לישראל רק למלאכית

 אא״כ מיכבאיימז במעשה .ולא בדניס ב״ר במעשה לורשין איו
 כלימות השלום עליו רבינו מסה ■ מלעתווימז הווזחכהונויין

 הס השמים האזינו ואמר לאורייחת צרזין יעצזט המשיח
הנא ואלברא שמיה הנקרא באולה שעוסרדן צמים •׳נקרא י־חכמיר!

 שנקרא ת״ח שהם בישראל לעת וחרכה ילדח ביאת שאולה עת אוחו
לאורייתא לרזין חושקין שאינם עה ̂־מון הארן יתשמע :שמיה

 ויכול אתן הטיות בלא רם בקול ללמוד שיכול חורה בפשוטי רק
 כמו שפא הוא אמרי פי אמרי הארז צחשמע אמר לכך לדמוע
̂׳ב חז״ליעשי כ׳אמרו  נגלית תורה נס א״ל ציצית גל לנקי אמריצז

 כמו נסתר לחורה שלה ליוא
אורה
- ----- -.......... ....................׳ לצריך

אל תורתי לכס נתתי טוב לקת לי כתיב הנא • לקקי גערוףכמטר
מעזזבו



פחיוסףגנזי
ת:מ זו הושימי כמחשכיס אמרו ורז״ל?*יזויי

 מהמת רוא rr רק ותיחצס קישיות מהמת מאול קשה ^לימוי י'ש מי
 כזמנא ף׳א בתיקוני׳ • כתב זת ועל התורה בפ*ימית עוהרי׳ כאינם

 שמיס אלכיח אומרת ושכינת־ קלרות כמיס אלביש אתמיר לגלותא
 יח״צשסקיינל וכתב למלכא בליושא אסתכלק ושטיין רותfק

 להס יש בפ:ימ׳־׳א״כ מואפין1 בתורה,רק'נגלה שאומרים:!אין אוהו
 אי״ בה^טת קושיות להם ונראה שלהם הכמתיו־ על מבליל מסר
 המסך שמשברין הנגלות ג״כ מאירי׳ בפנימי׳ שעוסקין חכמים .!׳חן

. : מבליל
t r n t l תורהגגלית זי לכה נתתי טוב כי-לקת הכתוב' שאמר 

 כמו ליקח ״*־זית לרה יש העולח שכל הנלקז פליר שהם
 שאין לימי-^שילומי יטל f כאד כ^סותרהנגליש

 שאין מי שאמר* ר״ג את .,שהעבירן בברכוק.אחר במ״ש כברו תוט
 מה רק ספס.יי מאות ה׳ גיתוספו המלרש לבית יכנס לא כבר־ תוכי

ילי תעזובי אל פנימיות היינו שתורתי ן^חנאי5טו פגז״אתי עסק שע̂-

^ J.JIJ ןןר;ן  - p . ■ ■״ ̂ ״ ע,

 פטמית תורה שהוא אמרתי לעולם׳ *בנרת יודל שתא כטל ומ^יה ל
 נימי׳מאיריס5התעשקפוצ( בלקישהוע״י רכה ללמול־צאמ^רה כצריו
 הורסלממשה כמעירי׳-עליילשאי-עול קישי׳* כלי הנ^ות ב־״ם

א6ש לנפחר־ -.מלה שיין ה,-.ילוח השלים ינלמ• ^.•:ו  מרבה חדל ע
ל כפנימיו' אכל מחר, מחלמיד׳ יעוד מ־ מרנהחר ישיבה ח״ ח ^ חז  ה

 חכם א״כ א״א כיחיל במלכבה ולא בשנייה בראשיא במעשה לא.
 מסער הנגלהשהויא לשאיהוא עלי כפעיריס׳ שאמר' יזהו מלעאו דמבין
ת ארן רש׳יי כפייש לשא והוא צעיל כיוצר אזס של ילש שו ב  הי

 הוא לכרייב^ ברליס ׳ללמול שנגלהימותר. רביסלוהוא בעשביה
 !׳/3עש נקרא יחילי עשב פירש״י עשי עצי. . ׳• ׳ ׳ :בנקת שיורל מטר
ד. לאחל רק' בפניה ללמול ^י[ ,שתוכה'.פנימיות והלא  ל שס כי כ

 יש ה כ מיה ששה ׳כמו עגלות פלמיות התירה שכל ראיה אקראי׳זהו
 א״כ שמוסייש.הקב״ה רם י כולה הלזירה כל כר ונגלוא׳ פרמיות לו

 שמו הוא שסאלנ״י להיינו ל׳ שם כי וז״ש פנימיותי יש האורה בכל גם
 בעצם הוי״ה שם לקרות אסור רפס לקרות כפרוצה b״3 הוי׳׳ה של
p ק•' שס  תל^כ^שפול-האגרפ^^ש *ממגי א

ל ' * הינו1לא גו<ל לבו אח הראה הש׳״וה עטו יכינו משל מ
ג התורה כפנימיות שיאמינו ישראל

ב' ת כ ^ ו ^ נ ה מ של'־׳ יוחן בזוהרגייפח ש  האומין׳ או
<ק4 ־ נגלותא״כהמעשייה רק בתורה ^ ^

ד כל .א״כ מעשיות כסיפורי הס .עשו מ: ^י ״ מ ^
 מ״ מעכלות .סיפורי והם הימיים לברי
 כע כשרולם מלך שאפילו התגרה מחינה גטל רעס מול היה

בכל דאורייתא לרזין *רזיי התורה כל אלא ־ :הייה לעל^
 לט תורה נתגלה וחכמיו < ולוד לגר וכל בחי־נאו עולסועולה^לפי

וכבול יי החור כבול והו •. א׳*פ :נשמח^ עילוי ולפי השימה
 התורה א^כ מכבלותא למאני קאד לר״י לבוש הוא ככיל התב״ה
פניממת הואגבו׳להתורה נגדיות

 גימטריאתריג המאז״רהוא עוז לבשל׳י. כמ^ע האפ״הכמ׳׳ש
 הוא עוז וז״ש הקדה של לכושי׳ הס ושניס^ עו״ז נקרא" רה פא

 גולל הבו וז״ש מצוא 'תדי״ג הוא. התאז״ר התורה
 וגלוצה לאלהינו ככול שזה צאלהיני

בתור׳ מאמוני׳ כשאנחנו
.כנזכר פנימיות

« ליגיל•
' מ״ש עיין:לעיל הימיסלאלכרה האזינו אחד פיר׳'יאופן

 השמיי מן ש^הורהפהוא שעוסקין חכמי׳ המי השמים הנה ^
ס;--- אש לגסחמר^קיאע״ש מי  באש נתנה ותורה י ו

 מיס מה למיס לכי .צמא ,כל הוי הכתוב שאמר כמו נניס מזרא וים
ז ט  במי אלא התורה.אינוגלתקיימא נמך-כך למקו׳ ממקו׳גילה ^
א ^ בעיר ושפל עדו ^ו אלי אמרו הו סי ־לבריס וז מו ד ב ל ס  ה

 כעון יפלו מוסדשלא רי5אצההלברי׳הסד רשי'' שכתיד' ר1מ
r S אלא וכד,־ שבשנלנית -שמינות לו מותר ת׳יח חז״ל ואמרו תאיל 

 כל ד תועבת מש״ה זוערא מי מקצתו וצא מני׳ צא כמ״ש טוג
*״ צב גבה

ס הארץ ות׳צזב^'!״  הארץ כעפר לעינירס שפלים ש-ס ה *י המק י
 אמיזתשלורוסשילעו שנקרא תירה לנרי לס פי אמרי

 אמרא.עיץ שנקרא השפה כמי חכמים שלקנו סיידח מצית לקלוקי
ת‘ זניהגין רמ״א כ׳ י״א הימן נא׳׳ח  אמרי וז״ס הנקב סייב אמרא עט

א לפי! שפד לעשיח מרמ.ו נס ז פ.  מצוי שזה כסלים לברים צלבר ט
 פיו לשמור ליזזרמאיל צרינין ׳לפיכך בחורה עיסקין שאין עס בהמון

ף : בעליה מלבריה עד לאנשים המוסר כנגל זה לקחי כמסר י
 אף הלב אח המכניעים לברים ,•צייךלזכר חכמ־סשיש:,ריעצמכ

 סגוא ואחריך מצער ראפיחך הט ואפילו ף הג אח פעהחלהמש״ריד
 חיות’ טובות לס הכי אפילו לרכיה לעוברי נוח סאינו המטר כמו מאול

לברי ועול ;נפשיכס וחחי שמעי כחיב המוסר כך לעולם
 ובשבת מעט יום ככל ליסור רק בתנומות ללמוד צריכין אין מוסד

לפרקים רק בחמילוח מרל שאינו מסר כסו הצינור להזהיראת

 בחמילס הוא וזה ולעסות לשמיר הורה לברי הוא אטרחי כס?
 כשעירים מיעצרלעולסג שאינו מל כמו בלס לעסוק

 לברים ללכר יכול בכלל להוכיח רצה אה הענין לשא עלי
 לשום ומביש אומר ואינו מלס בכלל שאמר־ כיון הגיף אח הסועדם

 שאמר וזהו י לביישו שצא אסור ליסילברניס להוכיח אבל־ אלם
 עשבים הס לשא עלי אסלגיף״• המסוערים לברים כשעירים הכתיב

 האין השעטפות הוא לשא רשי שפירש כמו הארץ רניסשמת?כשמ
 לבר*® לומר מוחר אז בכלל לביס מוכיח שאס לומה הוא זה שאיס73

 כמז לביישו שלא היחיל' את לפרוס לא אבל ף הג אח המסועריס
 מותר בכלל רק ברבים זז או תביט לא ׳חטא עליו חשא ולא רשי שפירש

 אפילו מוהר'לומר זה עס להמו| חורה לכרי כננל זז עשב עלי וכדכיביס
t ׳0 לרכי אותו ללרזד ליחיל

 הייט באזנו החושש מישראל אלס הלכה המלרש לבאר נבא ועתר•
 מחממטרלות השבוע בכל ומזכר חורה לבלי ישמע שלא

 רוצם ואינו היום צל שבח ללמול רוצה אס מהו פרנסה
 נפשות ספק כל חכמים שנו כך ואמר מוחי אם ונשחיה באכילה לפנס
 ימות כל תורה לברי שמע שלא להייח האוק מכת וזו שבת לוחה

 בשבת אוחו מרפאים סיא סכנה אם וז״ש נפשות ספק הוא וזו השבוע
 בא״חסיען רמ״א כחב זק חורה דלמול נסענוג למעט שמותד דהיינו

 מתר יעסקו השבוע ימות כל בתורה עוסקים שאין בסיס ונעלי ל׳ץ
 תלמילי משא״ה ושינה זשתיה אכילה בעונג וימעטי כשבת בתורה
געגלג יותר שבת ירבו השבוע כלימות כתורה העוסקים חכמים

: פכ״ל
 ירושלמי בשם ב״י בשם הנ״ל זה רמ״א וכחב המדרש מזה לו יצא וזה

 תפילתו תורה משמוע אזנו שמסיר מי כל סנינא ר׳ אמר
 איחא הנה י וגו׳ חזרה משמוע אזנו מסיר שנאמר נמאסת

 מאוד על עליט קצפת מאסתנו מאיס אס כי פסוק על איכה במלרש
 יש קציפד ואם הנמאס גלכר תקוס שאין דהיינו ציעסבר מאיסה אם

 החפלה בכוונה סלא מחפלל אלה אם הכלל הנה ז ע״ש חקיה
 ולאחרים חפלה זה אחר אוחם לתקן והחקנה פסילה חסלה נקרא

 לשהות צריך פשוטה בטונה הפשיט לפי משל לרך בכיינהעצמה:
 התפילה גס מעלה בזה שעה מצי בתפלה מחעצל שעה(אס רבע החפלה
 חורם מפמזע אזנו שהסיר טחמח פסולה שהיא ההפילה אבל הפסילה

 במס מקום בכל הזא הכלל הא פסילה ההפילה לתקן יוכל במה כן אס
 ואפילו pm משמוע אוזן בהסרזת קילקל והוא לתקן צריך הזא שקילקל

 מפני הפסולה לתפילה מועלח אינו שלאחריו ביום חורה ישמע
 מתב הוא יום 1וכ ס:רה לחמוע חייב הוא יום וכל לשמוע מם נכל סצייך
 נמאסת לכד לחפלה חקנה אין ממילא ״כ6 ולייה יומס והגיח של בפ״ע

משמע בפס(קfן רה חנירא ר׳ כיון ק אם כנ״ל חקנה לו אין סהמיאוס
.ל ממילאנמאסא.כנ מסורה נפסל,כהסרתאון! פסתפלה

צעלב



דרוש

ולירהצ 2̂ןה״ לערב |

מ־ו הסענה כאילו ה?קונ ן!ל<; מעלס נפעיעי האוכל כל סו"ל א
עעעחהמליח דהנצלכנל צהס־ס“ו- ״ש,ע״עפ.רי*

לסלה™^1וג; .71כנ והוא קוזהעגייסן רנה {ליכיןהכנה
ה m נ׳ m »לי.3 ».ם יפס מכיסה כיהיה כני המלוה לעפיס 1עצ 

 וממס יניא! ,אפי אס1הנה,יאללפנחו?נינ ספי״?ללנסו־הוהיי
fc אימ,מופס אס מ,כא'נ כינה גהננה «לור(למפ,סן ™ 

א »יפמכ'־י1 פייר ת1הטל נכל ומה • נמהייוס ע(פס1 מעל״ ס״

ה הי פי . - ל כ נ ^׳ חי1ל יהיה הסעניתפלסננללנפלא ע  מכד יו
 הכסןב שאמר להו האעניח של זל למצלה הנגה ספיר הלי /״כ5ל הצימי סמל

 ח הספג סעין הוא , דה?נה משוס נפפוסיפ׳ אס מענו לסולש נחשעה
 V ’ח^יע המענה נאילל קז״ל6 פפיר1

ג תי  א17הואיוםהק נאונד ה׳ומהלי מפחכ ילפה האיש ןיקי« כ
 קחכולוסס1ם7טמשנוסא ע,ק,גל.צ,ייעולעיש

ר משפם מה לנפה אסותה אייצויעכה מלאכי נל1 ע  ,של« ישיאל מ
 נמשפ^ הטלן ני שים7ק לאן־ ישיאל ש7«^ נעלשעש סא 1הד ל«ופ

U ס1גל ארכוס מל הסוכסס טי,ם 1לנ אוי הלין מיום ל,ו אד 
ס שהקנ איננו כי על.יניה ל^ר.ה מאנה כניה על מנכה ימל השנינה

AtT *'יי’ י 'ציגיג׳נסחלקלעילא
 לממן לקל . לא7 ן6למ אלרייח ילקיר יייבימרהלשמאססש׳

pp^ לנ־ישוינציליסויחן כל ונמס ,,ים7ה כל וו7ז,א,ד״מ^על.,פי^

T-® אסקולוננטאשראנסממאיינ׳ס w i w
^ייז אייכיז י•®! aL ’הי*«®' י

 1 י' ׳ .^P’*הנלסחיחיסאלסריסאלמסכג״לח
שני״ח שעונייסעל ° V נכרסנ ’f ש״

 שק )1ה םלהון אוטיין ייס!ליש.7ונ נשמעוס ספנמו סנליס מסמניס
! מצןמ!שרי!ימיי שנסקשר! הקשר שיהיה

ע שממין עגיחס כעס יש והנה קי פין1;הכםנ) !נעשיןהאנשיס ני
 ג־ בכס א!סס מסירן אני לעיילה,צק עולים שלהם !אידס״פלה

 טממינסיעלאהנליש״^ל אנומ1יקיע7 ישינוסאסססמינס׳
שהקנס. מנפשיט17ועצפ 1לסינ1עלנא לס,ן,ן;ן צעצוסתפלחסועיקר

• ל מיפי מי שנשבעתי לעכשי( מנשנעחי אלי אנלר
א ת א־ו !5כנש! נענץהו; לעיל למנואי ה7עקי נענ-ן נמלרש ו

 יק רנן1ס7ע יק וס ושיהיה הפרס 7לעקו7נעק !ילחק
 צפני מקעו רו״- נמושכסנו שופר סקיעס ע׳י נר׳ה 1א« נן7עם נכו■

ר ד  מ7עק כאלו עצינס אני וממלה יצחק עקינח לנס שאוסר איל של מ
צהחריכ סקי׳ה שביקש בשעה נמזרש לאיח׳ : «jp3 פצמ-ס

 ת1ן נו העללסטנעין אלמות אין שאנ^ח:כל זמן כל אמר הביס אח
יכו-OT אויני אן1ינ1 קן על! 7ע 1צ א!קק עלא

 י אח - השי 7 הה אלמר״ והחוייה נימינו נפנעסקנ״ה טיל • 11ל1א
נ ימילי: מר-ם1א1 השיועה אס ש;ש'י מנקשין אנו ערש״ א׳
 כ- לסקן !נם : למעלע! צ״ אס עשהלמענן שרנתר למען עשה'

 פלוהוהןהנס הממונים הספלוחהשםזליסאשראסוויסנילטלאניס
 מסוריםהספ.ות השנה שנצ סויוח1הספילוסהסעוינהנעס:נ

סן מונס ספ.ס !מחפללס האלם שיסעויי 7ע הממונים 7ני הפסולות

ליו״צ
״®״!*' ”יוי״® «זל'ימ ממלס

ממסי, M מונס חפלה התפלל לא !אם : ה5נסלמע1ט!צ1

J ̂ י הפמננת הספצוס

•’ ״ I® r•־ «א«ג׳״ רי ^ו ד ^ ־ ו . -״ וגמורה חלשה קפלס לסכלעלמ
teliii'סק׳ אנכי' לימי יכו״ ראשה ׳ <:יוננדנ ה, אלמנ!־ ס׳ מינ ! 

ה?1!ול.א1אט1,שה ךלאנוש?1ל7והנ,ס,5ני1 יהיקלי• !מ!רלא“

?ן ׳־יד” PP״ ד S™ .ס4^
1א״י1 ׳ לגנדלמרצאהגמנ כל. באק1 ̂ סנ̂א לא !ר5י7 חלןןקן !כלא • Yאנ ככל דמי ירט

״ * ״ י י י י ־ י י י ־ ז י *
*)7ע כרקן סענס מרלא7אלי,ה׳אלהיכס ) קי כעספנאואמשיס1ש

רס ונפרס סדנרות  אפי עגי
 f ש א; צג«.ה נרכס ןיס עמלה 7ע!נ לאילן מצלקה, עיניו מעלים
״ » ס,3,ע , מי מורישם וגם , לאיהיסלר7אי-ע , ע ס .^ ^

̂יסיט חשא; ■צצצא *̂’ ומלהא!שאש n י’’—״׳ L l? « V 
 ס נפש לס נמצא! נננש״ אשר עלע ״חאנל נפשו טה.טאוי מרצח

 W. : נ״נרצאסשול7(ליםנהמיס7הל ^נ״נ-םהקשניסעס
 ,1הםסועס-םשקיימ1ןאמ אני! יסיסנ^טכימל אפר לאיש

̂  אס וסי נלמי1; אקסמור כעיני, סנאסשונם צא זנדנוי
'r r"? אלאןייו טי א,ינא.למ סשנס

^7המלועלי'!השלןלאמר,היסהלל ־7!*! ע &ימם^ מ  לנ
(ס ה-סם על הכל הוא• אגס כל הנסכלהככיור^של

ולי^^ ^
 ת1טע7ול הנלעלהנסם אלסמא כי יושצ1נסנלןונר1

 למס ספר על ומרן סל&א פמסה נססעעו שישראל על כלין
 נקשי , $6-שאמיצמ1ומ1הגלוי אריכס על ס8לנ לנס מסלע ואין

̂ס קני ואראס א3א מסי סי לאל לאלהיס שאני לסייט , :אצי
 פינססהססעניים רקטטללמסי'/, עלגלהזסשרנה רוצסלנססי

i®? נ? . הליקין■, סן אלו עסה'צאןקלשי\  * fp®יי®. 
 • אלהז »ס אלי. נאנמי ח® »סי נשממייק יק רנלוס על לננוס *ני

 אלהאונרסואשענא אן איסאלהץ סבר לא לעס
לסנניןתז1נ«יממזלק אלי

̂האע*ר3אער'^ ל«נמץ*&  ׳^יגמא ציסרנ העקלש יס3פע*יל ^
 נהסמע-ס ססמסק! אס1נהם ת1לקר הוהירו יסנסל!

סנס 'עוסקים אסם נקינמס כאילן עליכם אני
®''.י?״* ל' ,'**יי א!יז! משניתק כהונה וקני

לאסקר נ 3ל יה קניהעציל סוהי לאימא ע', ויכנס
«יקצאסתקפא1קשיס רס1לטהדגא1א1ריינ1נא בס לפסרימינא!ישרא̂-

ענ1אינ3 יצדיע על <ונ ליצר לנשיקום־־ 1״ן
״יו’^* לאשצעאליהנשלימוח״ליר ״י ?יי ^יי

ישלים שלא מאה א״כהושיר ־ עליל ,עעעלן ,ן׳

שא״נניסן,נ/ע״*;. נשום*!פן יע

היקון ם1ש יעשה שלא ח,ן3ט יסקן. מ״׳ש,שלא מהקמשה יונק1 מה4
פה-1שע טלוס שאר א! נקפילק! פ;.׳ שום ע׳ן לן יש אס להיינו *א0ל

וו*פ



פרשת גמי
ס ז״ש מו  שמחחויס בזה 8«י3למום«( לפ״ז) «יז יהי׳ 6של ל&53 זי

א » ואזהרה נחוז  בקרנמס החעפקזת וכל ואי א׳ לכל לדורוח מ
: למרושוהבן סנלהוא ואזהרחן י

פטיוסתברנה

הברכה וזאת פ
ש ר ד מ הא אמרר״מהלך ב ה וא״ל למשה5מי ״ קי  שלחני ן

 כאן:אני ר( לך משה א״ל זר ביו׳ מהחלק שאמה אליך
מעסה^;^ ואספר אחי׳ P אמ^י̂ז לא שנאמין לק-״ה לקלס מכקש

אוחו
̂עעו״׳־ לןן;ל׳ ומקלו£ . ׳״'I</ ' ׳'״׳־' ׳■‘.ר׳׳׳■ל'״׳'׳ /
 (נראם מקלס־ הפהלקמהשארז הביא ולא מקלפין ששמים הפסוח

 הארץ וכשירח ־ שיר& שאומר פהוק וכל ברי׳ כל הביא שירה בפרח7
 מכנף כ׳ ופסוק *• למלואה הארז לה/ א׳ פסוק פסלתו׳ ב׳ הניא
 ע״פ כא״ה שאי׳ רק בריות נמ״שמשאר :וגו׳ שמענו ס1זמיר הארז
ה שאמר כשעה לאי׳ פיהוגו׳ את ופצתה ה׳ יברא בריאה ואס  ^כ״
 אחיך למי לקחת פיה את פצתה אשר האלמה מן אפה ארור לחיו
 בכנפיה רק ..,מצ<מרעירס.לקב״ה שיהי׳פיהנסממע הארז על נטרי

 בריאה ואס- אמר שפיר א״־כ שמענו־ומ.׳ זמירוה הארז מכנס ש^חר
 ב; הביא שפיר ולכן עיי״ש נסתם ראשונה שפיה פיה את לגל׳ 15יבר

 להב- קין ש^ג .קולס הימהאלמית מהשהארז א׳ פסוק מסוקיס
 שנסתם אקר שאלמרת מה ב׳ והפסוק :, שיכה בפיה אומרת שהיסה

 שירה עיקר אי בגמרא . פליגי. לבזה ונ״ל ־ :בכנפיה. ואומרת פיה
ר מר בכלי או בפה  בפה אמרה בריאה למתיזלת משו׳ עיקר בפה סי
ר ומר  שרם בילייס שהוא בכלי שירה עיקר לכך נסתם ופיה הואיל סי
הכנפיס משיר טפי חשוב בפר. שהשירה מצינל א׳׳כ • כנפיס כמו

 בייקא פי וסשסיתמפו׳^מיי סשמע מדאי3 היא8 כארז אמלזחשמע
מד3 .שאגימקצם ־ ן3«״ל(ה הקושיא פ׳ומסורן א

 הברכה וזאת סלית

לסוכות

ש ר ד מ  פתח כהנא בר אפא ר׳ : הראשזן ביו' 8לכ ולקחת׳ ב
 כסף ואל חורה של מוסרה תקו כסף ואל מוסרי קמו

 על לחם הלא כסף שוגןלים אתם למה לחס בלא ס0נ חשקלו למה
עי׳ לחה לשבעה בלא חורהויניטכם של מלחמה שבעחס פלא  אתסעי

;ע״כ, חורה של מיינה שבעת׳ שלא לשבעה בלא שבעי׳ העול׳ ואומת

̂׳y ״׳״ yy מ ס7ק הנכה צ וז ■ ׳
 המשיח לימות שקרוב רמז ̂ רע״ה שמשה שם ונתבאר באריכות עיי״ש
 רמ״ה שמשה שס נתבאר עול : לאורייחא ררזין בישראל חכמה יחרבו

 ימוסר החזק כמ״ש בו להחזיק וא׳ א׳ כל מוסר לברי שצריך רמז
 לליין שנכנסין לשניים ר׳^ביןימשל אמר במלרש אי׳ והנה : עיי״ש

 ילעין אנן בילי׳ כילק לנסיב מאן, לינא נצח מאן ילעין אכן וליח
 הללי לומר ישראל, על מקמרגין ׳ ואו״ה ישראל כך לינא נצח להוא
לפני י(צאין שישראל במאי אלא נצח מאן ילעין אנן יצית עע״;

 והנה • עכ״ל לינא נצחי לישראל ילעין אנן ביזיהון ולולביהק הקי^ה
 ואח״ה מה״כ לאח״כ ר״ה ימי בראשון לזה זר רכמיכין כימים עכין
 מלחמה עליו שנתעורר למלך משל רוא חורה שמחת ואח״כ סוכות ימי

 מצומלי שתהיו מכס בבקשה ואמר למלחמה חיילותיו כל ושלח גזולה
י שיסי׳ באמת המלחמה לנצח כוונתכם ו ותה כאמת מלהמה ל ^ 

 לכס אתן תנצחו לאס ולקלס ללעג לחרפה אהי׳ ולא בעול׳ מפורסם
 ובאם באמת עשה אשר כוחו לפי א׳ לכל מלחמה ושלל הרבה שכר

 ז5כ • יצאורהי׳בהסז׳בחי׳ המלחמה אנשי כל מיז ; לאולהיפך
 לא והשכר ולשם לכבוז לו להיות המלך מא:־ת גלול בחשק יצאו אתת
 עוש*׳ ב׳ וכת •־ יימלך מאהבת נפשם לכלוס-ומוסרי׳ בעיניהה חשוי

 מאהבת רק ׳ עושי ג׳ וכת * והשלל השכר מאהבת וגס המ^ך מאהבת
 ולאימאהבת ■ * המלך מאהבת לא עושי׳ אינן ז׳ וכת • והשלל השכר
 בל למרוז שלא ?מלך ווי מיצי שיראים יראה מחמת רק והשלל השכר

 באר המלחמה מ) תחזרו ואחר ; לפניס רק והולכים ~רינה ויתחייבו
 ע. וחק;רה זרישה לו הי׳ הנה שהבטיחם שכר ל־ס המלרלחלק לפני

cו וא א׳ כל התלהבות שיזעו בחי׳ ז׳ מאלו היה בחי׳ מאיזה א׳ כל p 
 א״ לכל שכר להם לחלק והתחיל הוא כ-חי׳ מאיזה ומכירי׳ יוזעי׳ היו
ן רק המלך, ציווי עושין הי׳ הכל עכ״פ והתלהבות• כוונתו כפי נ ו ו  נ
 ואס פעמיי כתה למלחמה מוכן אני המלך ואמר שמין הי׳ לא הלב
 וישמן מחמת אחרת במלחמה יבעט פן א׳ כל השכרתל כל לנה אתן

 והשאר שכר מעט א׳ לכל נתן לכך הרב תענוג מחמת וייעט ישורין
 והנמשל * סכרס כל ישלי׳להס אז המלחמות כל אחר ליחן להם הבטיח
 העומד יכל כנ״ל שרי׳ הע׳ כל מקסרוג ישראל על מלחמה יש בר״ה

 כזוהר ה׳סמ״ש על ויתייצבו כמ״ש הקב׳׳ה על עומז כאלו ישראל על
 תקות שוס כלי -הבורא מאהבת עושה א׳ • בישראל בחי׳ ז׳ יש א״כ
 לבז השכר מאהבת וא׳ : השכר ומאהבת הבורא וא׳-מאהבת : שכר

 מאמינים שאין יש וגס לבז העו״הז מאהבת והז׳ :ובערהב בעוה״ז
 ישובל אס עי״ת וממתיני׳ יר״ה זה וכל לפני׳ לביה״כ הולכי׳ רק כלל
 בר״ה הי׳ בחי׳ האזסמאיזה את יוה״כזכין וכשבא • לגמרי הכל

 הנ׳יג כתות כלהז׳ באו כסוכתזכי שכר וחולקי״ הנ״ז בחי׳ מה״ז
 טעם וריח טעס לן שיש ועוה״ב עוה״ז שכר נגז אהרוג זה כסזר והס
 תמרים בו שיש ולילב • מרחוק שהוא עוה״ב לוא וריח :עה״ז הוא
 ואץ עוה״ב פנגז ריח שהוא והזס ; ריח ולא עוה״ז הוא טעם הוא

 השם הכת־שעובזיס נגז והערבה : טעס כנגז שהוא לעוה״ז כוונתי
 שמא לסוכה ונכנסי׳ הולכי׳ אלן הז׳ כל השכר כוונת בלי מאהבה רק

. שהיו ומה צלך ס׳ כמ״ש ישראל של וצל מגין שהוא לקב״ה רומז  ישר̂א
( אוחיוח התשובה קוזה ז ש פ  והערבס קי וזהו ללב זומה שאתרוג ל
£זהו לפה זומה  לעיניים זומין והזס ש זהי ללולב זומד והשזרה (

 ימליש כמ״ש האלם של חיות עיקר הם אלו ז׳,אירי׳ והנה ע זהו
ע כהפך חשובה ואחר החטא עיקר הי׳ איכרי׳ באלו א״כ ש פ  ל

® לאותיות ע ל  שכז בסוכה מינים ז׳ על לירד לילך צריכין לכך פ
ע אותיות, להפך כזי ובתחתוני׳ בעליוני׳ שפע הוא ירכה ש פ ל , 

ע לאותיות פ ש החב״ס לפני ישראל שיצאו במה במזרש וז״ש כנ״ל ל

 כעוה״זלכךאינן ולא עוהיב בשכר רק ,.^ין
 ואתרוג ללולב הזולנין אותן רק שכר לקבל בסיכה זה משו׳ מלכי׳

 הכוונס רק במן שהוא זפשיטא מיותר הוא לכאורה נידהון אמר לכך
 אותן הוא הנצוח עיקר א״כ ואתחג לולב ' בחי׳ עצמם שהם ביזן

 ר אסיפה זמן שהוא בסוכות להס נותן והקב״ה עוה״ז לשכר שעושין
לןצלן שלא ניצוח בהס אין וערבה להזס שזומין לאותן אבל  נצות חש̂ו

 מוסר לשמוע אלו ׳ מינ ז׳ מצות עיקרקיוס וא״כ בעוה״ב רק עוה״ז
 שהוא אוזן כנגז התורה תיקנה לא למה רק אלו אברי׳ הז׳ לשמור
 האיברי״ כל מרפא שהאוזן מקו׳וכהאזינו בכל כמ״ש ג״כ הגוס כל חיות

 אצימ והרגם ישראל ושמע הסכת .כמ״ש האוזן כנגז הוא הסוכה רק
 אם שמרפא האוק הוא הפוכה א״כ אציתו ג״כ תרגם האזינו ועל ושמע

 לסוכם הנ״ל כתות הז׳ כל שבאו ואחר בתשובה לשוב האלו האיברי׳
.הנ״ל להכתות שכר מחלק הקב״ה אז  שהק^ם השמחה הוא והשכר '

 השואיה בית שמחת שהי׳ הסומה ימי בכל ישראל על שמחה שופע
א מלחמה עזיין בסלימותשי! ן עזי הי׳ שלא רק יוס בכל מ  הושענא ו

 כך כמשלהנ״ל ויבעט ישורון וישמן הפתקיןולאיהי׳ רבאשמוסרין
 נתר^® אז רמ5ע שמיני שבא עז שמחה ובמעט בהכנעה להיות צריך

 עיי ולשמחה נאמר שמחה שאר אבל תורה שממת נש׳ זה ולכל השמחה
 אי בעיניו הוא. מה הזס העולם שמחה בשעת אס זהעןשהזהיינו

כזו: שמחה עשה
ה והנה מ



חאזינו פרשתגנד
ח1 נ לbחגהזהושמחת5ר ח פ ה׳אלהיכסשכעאימי^ול^כ״ ל
ישנעיז אותר וחגותם יאח״ככ׳ .למרוחיכג־-ס: - מ י 'b 

 השואעוזם ת ני סמחת שהוא שמחה דגגי המפרשים וכי לדורמיכס
 וחגותם ופסית :ל^וורתיכס כ׳ צא לכך חיים שביה״מח בזמן רק הי׳

ל  עצמו לשמור צריך שאדם לרמז וחגותם שמנח ורתיכםמפני7כ׳
 צריו לכך שמחה מהב היראה מגזר ח״ו יצא שלא שמחה בשען! מאוז
 עושה זה מה ולשמחה לאמור בלבו ויזכר עצמו ולהכניע לבו צשבר
 תיבת מרמז וזהו כשסור וינועו יחוגו כמ״ש שבירה לשון וחגותם וזהו
 לס״א כת שלא'תן הגבורות תמיל שימתיק ״ ׳גבורה יזס״ז ר״ת יז״ג

 מתגברת הי/הקלושה הי׳קיים שביהמיק בזמן משא״כ עציו להגביר
 * שלימה שמחה היי לכך וממילאלאה'׳שלינוהלסא׳ * ועולה

 אעלה לא אס אזכרכי לא אס לחכי לשוני תינק הע״ס לול רמז וזהו
״ שמחתי ימשצלסעלראש את

נ  ואח״ה ושמחתם בראש התורה שכתבה שמה אמר 7י( 0ה
 על ג״כ קאי ללורחיכס חימא וחמתסללורתכסלא

 חיים הי׳ שביהח״ת בזמן לירושלים כורג הי׳ ושמחתם רק • ושמפהס
 ׳ערבה ׳אתרוג ר״ת ׳אעלה׳ לא אס וז״ש מינים הל׳ עוז שמחים שהיו .

 שיהוי בירושלים מינין ה״ל שמתלין בזמן ירושלים את • יהלס ׳לולב
תי ראש ירושלים עם להלינו ירושלים את •אעלה  : אשמח אז מח

 כפא ראשון שנ׳יק ביהמ״ק שהוא ראש על אלא אינו שהשמחה וימז
 השביעי בחולש ה״כ ואמר ״ מקלשינו מקום מראשין מרום הכבול
 עשי יחמשה או נאמר שכבר .מיותר הוא ולכאורה אותו• מחוגו

 ליתן הקב״ה ביקש וחולש חולש כל לוי א״ר אי׳ רק • והשביעי גחולש
 שבועות בסיון שני פסח באייר • פסח להם נתן בניסין מוער לישראל
 אב תמוז וניטל העגל אח ועשו גלול מועל להר ליחן ביקש בתמוז

 ג׳ של המועדים שהם וסוכות ויוה״כ ר״ה להס ופרע תשרי ובא אליל
 לו נתן נועל אינו ושלו פורע הוא לאחרים יקב״ה אמר מלשים

: עצרת במיני
כ* משפטים בפ׳ ז״ל ליב יילא מו׳ הרב בשם ח״ח ב״ס

 העגל חטא קולס נאמר שהוא השנה בצאת האסין» וחג ־
 שנה qוD שהוא השנה בצאת מכוון והוא אלול בחולש סוכות הוי א״כ
 כתחלת ופירש״ישהיא בחקיפתהשנה האסיף חג כ׳ תשא כי ובפ׳

 ג׳ של המועדים שיהיו נגזר שכבר העגל חטא אחר נאמר שאז השנה
 חלקו ויעקב עשו הזוהר בשם ואי^כס׳מ׳־ע כנ״ל: בתפרי חלשים

̂הר * הלין ביחלעפ׳׳י החלפים  צחק’ ניסן חולש לקח שאברהם מר
 ירחים ג׳ ליקת עשו ראוי הי׳ חאימיה מזל שהיא סיוון יעקב אייר

 ר׳׳ל קולס־ מרבבות ׳אחא למו משעיר זרח וסימן אלול אב המוז
ר י  שהי״ב בתיקונים אי׳ הנה • עיי״ש אלול קמיז אב ׳אתא לקח ^

 הוא שאלם רגליים ושתי יליס שבשתי פריקין י״ב חלייסהםכרגל
 י״כ ע״י מתנהג שהעולם כמו פרקין י״ב עפ״י ומתנהג קמן קולס

 פרהין בחרששהואשש ממולאים זהב גלילי יליו <משיהשנהכמ׳׳ש
 ראש הוא ניסן א״כ לרגלים פרקין שש הס שש ממולי שוקיו זידיס
ת  בסיוון התורה ונתנה ימין ליל קרקין ג׳ סיוון אייר נישן והוי ממי
: שהואילימץ ׳ ^

 שע:נ קולשלהיינו מרבבות ואחא למו משעיר זרח6 אן
 לו אין אפ׳׳ה את״א כר״ת אלול אב תמוז לחתו מז^מקאל

מרה חלק  ניחנה שהתורה להיינו למו לת אש ממינו מקני ג
ל מפרק׳ד  • שמאל ליל פרקין ג׳ של חלשים ג׳ קבליו וסם ״ ימין ד

y זע״י עמים חובב אן רע״ה משה ואמר
 ששלטו העולם לאומח חיבה שנהן עמים חובב ביה העגל שגרם אף
 שהס רמועדיס כל העג!הי׳ עשו לא לאילו • שמאל ^יל פייקין ב״ג

 הכל וסוכות ר״הויה״כ שהי׳ ומנמאל מימין ילייה ־בפרקי קדושיס
 קדושים שנק׳ מועלים דהיינו קדושיו כל וז״ש אלןלכנ״ל אב בתמוז
 : העגל חטא על ישראל על קאי והם אבל : יליים בשני ^־יר
 לרגל ראשון פרק תשרי היא לרגליו כפירש׳יי מתכצפיס תוכי וצנן
 מועלים. קייפת הי׳ אס נמצא בתשרי סועלק ונקבע<ג׳ ימיו

 שמחה נאמר לא בתשרי שנקבעו ועכשיו ללויות השמח• ^ליסהיו
 שלא גרס שזה אותו תחוגי השביעי במזלש וזש״ה וחגותם רק ללויוק

 : האלה הלבריס והבן חגיגה נבי אלא שמאה גבי סלדורתיכס
 הכנעה הוא בסוכה מינים ל לקיחת ענין מזה א5גאצא׳ה*ו

ז האלם שיכניע
מ נ ה  היראה עיקר פי יראה הוא ולןלי חורה גי׳ ע״ה אחרוג ז

̂ש ל״ול״ב וזרו בלב הוא  והלס : לבך לי בני תנה כמ
 כל כי אהלות על מרמז וערבה • ?ן״הגי״סולעלסורהפנימיו׳

 בר אבא ר׳ שפתח וזהו אחלות צריף ולכך ז׳ה3 זה ערבים ישראל
מוסרי קחו הפסוק לפרש והתחיל ולקחתה של הפסוק מכאצפיש

יוסף
 בלי לחכמה ^?יקלמו נזידאר והוא תורת של מוסרי קחו כסף ואל

 לחכממחכמתז קודמת שיראתו מז׳ילכל כמ״ש לחכמה חיום שיהא
 מלאכים אפי׳ נכספיתאליצ שהכל סתירה הוא כסף ואל מתקיימת•

 למה וז׳׳ש תורה אפיי לו אין תורה אין.אלא כ״ש שאמרו וע׳׳ל
 נ״ק בזוהרקלחס אי׳ תורה של לחמה בלא לחה בלא צס^ תשקלי

 .תאוותו למלאות הרע יצר מתעורר אכילה בשעת כי מלחמה ע״ש
 בדברי השולתן ולקדש באכילה עצמו צקלש מלחמה לעשות צריך לכך

 הוא כמ״שכי.אסהלחסאשר נ״קלחם שהזיוויג תורהוקמצינו
 צריך גלולה ונ׳׳קלחסכיבמקרםשהתאור אשתו: היא פירש״י איכל

 כ׳ לבתרוייהו א*ע לקדש צריף וזיווג אכילה והם ללחום
: והתקדשתם הרע היצר את להכניע תבלין שהוא התורה בלימוד והנמ

שיהי׳ לפתותו הרע היצר מתגבר יראה בלא הוא אס
 היראה לקדם הזהיר לכן לקנכיוי ומאוה בפניות

 הזכיות במאזנים שומליה אס דהיינו כסף תשקלו למה וז״ס לחכמה
 אשר על וז״ש יראה בלא שהיא התורה במשקל נותנין אין ;החונות

 להתגבר מלחמה שהוא היראה הוא התורה של מלחמה שבעתם לא
 ואומות יגיעם אתם למה לשבעה בלא הרע(יגיעכה יצר פתויי על

 שלא בתורה יגיעם לאס בפיקוש המדרש מפרש כאן שבעין העולם
 והם סא׳ כת נותן הוא התורה פנימיות ללמוד שמונע מי או לשמה

שלא לשבעה בלא וז״ש בגלות •שפלים וישראל ושקטים שלויס שבעים

 ״ צכך .התורה בסודות אייר* כאן אבל • לחמה נ״ק לכך
אמי ונסת׳ומום׳שהיירא׳ואח״כ נגלה זה בפסוק לויש איכ תורה של

 מעם ס שיש יין שמערבין ענץ שלוא משכת ביין ושתי שאמר
ה מי תעס רי  יפה זהבזהואז ומתערכין ורית טעם בו שאין י

 כמו . לתפלטולמורה יפה בזה זה ערבץ ישראל• אס פך לשחות
 שלא לס׳׳א ימיות מעט ליתןכת כלי והטעם להלבנה שהוצרך בקטורת

 לאכילה אחרונים ומים כתפילין שערות, כמו יקטרג
 לי.5 אחת באגולה הכל שיהיו יפה כך ביוה״ה לעזאזל ושעיר

 היין כמו מתריין יהי׳ שלא רק הגונים שאינן מאותן כח מעט ליתן
 5כ א״כ המזג יחסר אל כמ״ש מים רביעי וחלק יין חלקים ששלשה

 בזה כמא בר אבא ר׳ פתת ולזה הללו .מינים ל׳ כלקיחת מובן הנ״ל
 * בעינינו שינה ראיט לא השואבר בית שמחת על ארז״ל : הפסוק

 לא פשוט אמרו לא ולמה בעיניו שינה שרואה הוא מי ולכאורה
: ישננו לא או לעינינו שינה נתננו

ה ר^יג  ה׳ את וירא נכנע שיהי׳ אדם בריאת סכלית לעיקר ונ
 כמ״שינקב לגיה עקב ענוהשהיראה מלת ליד ויבא

 ואנכי אברהם כמ^ש א׳ • ענוה בחי׳ ג׳ יש והנה • הי יראת ענוה
 בחי׳ ג׳ ״ נ(ה 'משה'!׳אלחנל כמ״ש בלזי'יותר נ׳ • ואפר עפר
 ומצינובמשה : להוא כל מה אפיי לכלום ־בעיניו נחשב שאץ יוסר

: אחת קנאה ולא מיתות מאה שאמרנגליהושיע רע״ס

ה נ ה  של מדריגת א״כ : במחנותם קנאה ואין נאמר במלאכים ו
 והאיש נאמר ולזה רע״ה משה ממלריגת יותר הוא מלאכים

 ממלאכים ולא דיקא האדמה פני נגל אשר האלם מכל עניו משה
 מדייק ולזה חנאה אין ובהם אלם נקראים הה וגס השמים על שהם

: האדמה פני על אשר האלם מכל

ח ״ ש ז ת ׳עימ׳ל ימלל לעמל אלם ו  מלריג׳ שהוא ל׳א מ׳ה ע׳פר ד׳
 נחשב לא כי ממ׳ה יותר הוא צ׳א צחי׳ כי למעלה ממטה

 מחמת והוא מהקיכה נא יצירהשינה כס! אי׳ והנה ; לכלום בעיניו
 באה שלא שינה עזל שיש p שינה ובא־ במוח נכנסו ושתי׳ אכילה

 השינה בא זה ע״י בעיניים הסתכלות ־ מעייפות־ ושתי׳רק מאכילה
 ימים ע״י הקודש רוח ששאבו השואבה בבית השמחים וז״ש בעיניים
 בזמן יה׳ובעבודתו ביראת שנזלככו רבא הושענא על מר׳ה הנוראים

 לכלום בעיניהם חשובים היו שלא ל׳א למדריגת שבאו על המקדש
 ראינו ל׳א אמרו ולכך הקודש רוח ששאבו הדביקות שמחת מחמת
 העטה תכלית שהוא אנחנו ול׳א עשנו הוא כמ״ש ל׳א ׳ לבתי שבאו
 השינה שבא ושתי׳ אכילה מחמת לא בעינינו רק הי׳ והשינה : כנ״ל

 וז״ש.שינם׳ בעיניים: שינה באה הסתכלות עייפות מתמש אלא מהנ|ינכ
״ בעינינו(הבן

ז״וש



פרשתגנזי
ש  סשמחהש^ינו רמזעצ6 ! עושה זה מה יצשמתה שלמי! וז׳׳י

 שהבלי לא ׳אבל נקב״הובתורחו לשמח ר« שמחה מחיה
 ולשמחה וז״ש ־ נחשב שאינו מ״ה בעיניו עוה״ז יחשוב רק • עוה״ז
 לומ״ה עוה״זנחשב שהוא זה שיהי׳ זה מה לשמוח רוצה ס7א שאס

 עולם 7ע יגיע נזה שמחה 8נ : לעשות מוסר כזו שמחה עשה אז
 והייתי וזש״ה :במעשיו ה׳ ישמח ואז מהחליפות ולטהרו לתקנו עשיה

מ^קן נח מתוקן לשון הי׳ תמיס צדק איש במדרש אי׳7 שמח אר
מו הי* זייו״יידו • ^11 חו ו/״כ ויג^ווירד יי

ה י  עשי מיטלין הקפה נחמיראשוניסשננל הלולב הקפות ה
 נל ומכניעים הקפות ז־ מקיפים ונהושענארבא ׳ אומית

׳ והנה • ביחד אומות יזשלעיס  חון אומיה ע׳ שיש הראשונים נ
 : עלכו־ם ראשיה הם ורהייב פ״מ שלהם שהממונים וישמעאל עפו

: האימות שני את מכניעים במה *נ א  מבניות היא שלה; ורנלות אלו
 וישמע כתיב ישמעאל ונבי הברכות על וינד נביעשו שנאמר שלהם

ס : בכה רכ הוא הנער אסקול אלהיה מי ע פ ד ו ו ץ׳  ני; ץ׳
 ני שלהם בכי׳ מחמת שהוא המלכה,מאוד_ חל *חל׳חלוזש״הותת׳וזל

 נחשב ואדום ישמעאל ני שלהם בנלוס הה ולזה,ישראל כ;«ל יחליחל
 הם וכשדים נב- חמאותי׳ט בנל כפליים לקתה ני נמ׳׳ש אחד לגלות
 ישמעאל . ׳ ג גלות ומיקדנים ויוון 1 ב׳ גלות הס ומדי ■;א'פרס נלות

׳ את ולהכניע :ד׳ גלות ואדום  ישראל שישמחו הוא הללו אומות נ
» שלימה שמחה ושגע״פ תורזוזשננסב בב'  יישירו ויזמי׳ו שישפמו ב

: האו^וק-קללוגנ׳א יכניעו גתשבחית בשירית

ש3 ר ד ת .הה״ז הראשון ביום לכם ולקחתס מ ל » ל א ה  פנ
׳ תפלתם את בז? ולא הערער י ' לשון יזה נ יפנה נ

והן עונותיהן ונמחלו בדן ישראל שנצחי ומודין ענרשאו׳׳האומרין

ן כך נצח להוא ילעין אק בילו נילזו לנפיב מאן אלא ן  א
 ,ואחרונוהן ול^ביהק : הקנ״ה מלפני יוצאין וישראל ישראל‘ע

r.. ח מכאן לדוראיזרוז זאס 5חי

ה א ר נ  אלא לישראל ומצות הקייהתורה ע׳׳דשאחז״ללאנתן ו
 שנןאחז״ל התורה. הוא היצה״ר כת להחיש לצרפן .נדי י

 ריח נחת שיהי׳ לעשות יהמצווח : מילין בראמי יצה׳׳ר בראתי
לפיניהקב״הנמשל׳יז״ל

^ יוסף ד״.אזינו
 ושלא מהם באקד ראש ייקל ולא ושינה ושחיי אטלה ב סונה מצות

 לכו(יעסוק.נתורהעל ככוונת ויתפלל נסוכה כפליה ללכרלכריה
 * לנס חציו להיות לו היוסואזנאה חצי
 P ם לו שיש מפני השנה מכל יותר לחשא מוכן הוא הזה
 ■ מהקלושסזר^יש על אלה כל שמכין מה טול וכל

ט ישורין וישמן להיות קרוב ע  ל’צי לכך וינ
 תקנל לזה גי לשתי׳ לה אכי ריבוי מחמת לחטא האלם מוכן י״ט ככל

 • מ מס אצא שאינו משבועות חון הי״ט אחר יה״ב להתענות חז״ל
חסל ת״גקלז אל • וינועו יפוגו מלשין שכירה לשון הוא נק׳חג לכך ..L______t_^ <וחחי

Aשימס ״ ״ ^ ’״ ד ^ ' י * ' »”י ט ̂ י,
^̂ מי המדירשהי׳ ו»נוח כמו הפלי|ה י»”שרןנ״ה^מז“^ ע

 שענרחפל wאלהורfמננזהא ענרכמלולאאמרסתה
 וטכס שגיק מנכלוחא למאגי קרי !וללדי5כ וזהו הי׳

 לבא יהי׳.עתיל ככולכך בענני. במלכר זשהקי&ס וכשה • • לכישיהס
 ומקראי ציון הר מנון על שנ^זנראה׳ חופות בז׳ יוש^ יהי* צליק שכל
 לצל ׳ חהי וסוכה לי׳ וסמוך חופה הכול על כי להכה ונוגה יומס טנז

 וגס חסל עגני והוא חסלו ה׳ יצווה ^זמה האמור ממס הוא • יומס
ת להיינו פי׳המפרשיס סוכוחממש לר״עלאמר  ל נ1 לנשמה מכו

 אלא גשמיה אלס בני שהיו חימא שלא ממש מלאכיה :רש׳־י כמ״ש
 אמך כך ריחניס על הוא מלאכיה ששס ממש וזהו רוחניס מלאכים

 ז בעוה רק הרוחניות עול נאמרו שכתורה התימח שכל סילנע כאן
 למעלה התיבה של ע^מורש כשאומרממשהוא א״כ ע״לשאלה הס

 ואתה לאלה וצל מנין והוא בה׳ שהבוטח שס פוכותעל והס
 הליעות לכל א״כ ממש סוטת וזהו כמכו יצפנני כי :בעלו סכתו

צקי» יתתיל הלילה מתסלת כי השחל ציולר הקלוש נחג האלס ♦תגגר

 כנוק׳ משוקע ^יצה״ר והי׳ עוונותיו צו שנסלח
 החג בשמחת להחטיאו האלם על עומל להסטין כח לשטן הי" שלא
 ובזה ארעי צלירת קבע לירח שהוא מביתו לילך הקכ״ה ציוה לכך

: כגלות שהוא לבו יכניע

ה ז ב  כסא מאחת שהוא מלירתקבעשלה שהנשמההולכח יזכור ו
 שנה ‘ע שנותינו ימי בעו״הז עראי ללירת הכבול

 הכבול עמי ז׳ כננל והוא ז׳ על ז' רחי׳ שהסוכ׳ רמז שהוא
ל אות׳ לשמור רוחות ל/מל׳ אותס מקיפי׳ שטו  וענן :מלכיות מ

ענן וכוכבים מזלית של הטבע ממקרה אותס לשמור מלמעל׳  ו
 הפנימי מיצ״הר אותם להציל רמז הוא הלרך להם לישר מלפניהש

 והשר״ אותס שלתור׳והק״בהציל הלרך לעקם בתוכו שוכן אשר
 התור׳.והמצוות לפניה׳הלרך לישר אורהחסל הוא הענן עליה׳
 כל לאס*ף המחנות לכל מאסף הוא ׳ הז והענן ׳ ־׳ז יי יעשו;י אשר

 הזה שהענן וז״ש בתשובה לקבלס בנפשותס החוטאי׳ המה ממשלי׳
 מהנכיס חשוכה עושים אס הנפש חילי הס החולים עלי סוכה היה

 לחס ונשבע יקוים אז פוכתל בתוך לזכור האלם צריך זה וכל אותם
 הוא הצל מחמת' מרוב׳ צלתה נהיות צטך ורסוכ׳ :אוביס ונהי׳

 מפוכהיס עו״הזשהס והממ׳הואקניני צלך• הק״ישנאמרל׳
 אזס-־לכך־נק׳י:שם לבכי מראה צבת •כוכבי מז׳ א׳ הוא והחמה ומזלוס

ן במזלות ולא ל׳ מישראללחסוח׳-בשס אלם •חמהוצריך אי  מז: ט
ישבל.כסוכ׳ האזרח במעש׳מצו׳ולימו׳הסור׳-ואמ׳כל חלוי והכל 6לישר

 עליהו והי׳ וגו׳ מיס פלגי על שתול כען להיות צריך שאלס רמז הוא •
 ימיע כמ׳ישוצא מלאפירות ורטוב לח הוא רענן רל״ק ופי׳ רענן

 מרובין שמעשיו כל כמשחז״ל טובים המעשים הס פרי מעשות
 כל אפי ן מועט וענפיו מרובין לאיליןששרשיו דומה הוא מחכמחו
 זכ׳ ממקומו אותו מזיזין אין בו ונושבת באות סיעולס הרוחית

 פייות ומלא ורטוב לח שהוא האלם הוא רענן כאזרח ומתערה
 האלם הוא האזרח כל וז״ש שבו טוב׳ם ומעשים חורה על שנרמז

א ר׳־י כמ״ש בסוכות ישנו ומעשים חורה ללמוד ליוקה שמחשבתו בי  נ
 כל שלמטה ירושלים שלמטה כירושלי® אינו שלמעלה ירושלים בחרא

 אלא לה עולין •אין שלמעלה ירושלים אכל עולה לעצות הרוצה
׳ • ־ : המזומניןלה

ש ״ ז  יוסף יל המתיר וכ׳ בסוכות ישבו השלימיס הס האזרח כל ו
סי חשכו בסוכות  ביןגלוליס כולם תשיו הזה עולם שהוא ח

מלא אכל בינוניס בין ח, סוכו  כל דווקא שלמעלה ירושלים שהוא י
: בסוכות ישבו השלמים ה» האזרח

ה נ ה ׳ שיש התורה על מרמז הסוכה ג  חצבה שנא ספרים כהז
 בין מפסיק הארון ב^סוע ויהי שפסוק שיעה עמילי׳

 גובה טפחים יי׳ הסירה רך1א של טפחים ב״ז נרמז וזה ספרים שר
 בסוכה מינים ל׳ על לברך ומצוה ג הלירות עשרת כננל לסונה

 הפירית נמצא התורה פיחת שנ״ק טובים מעשים והם פרי ג״ק והס
 .תצמא והוא אחל מין הוא והסוכה טובים מעשים והם מיציה ל׳ הס

ען והוא מחכמתו מיוביס מעשיו נמצא הקודש בריח שסס לשון  כ
 צר^ יוה״ה שאפר היוצא הכלל רענו עליהו והי׳ מיה פלגי על שתול

 וידע שמיס מלכות עת בכל ויחבל גלול.-. נכנע שיט׳ להתבונן
ה והוא בסוכה שנכנס ד. ג  שהעוה״ו טפח ושלישית לפנות כ׳ כנ
 כשיצער ולעתיד עולמים צור ר׳ ׳ביה ט כמ״ש בה׳ נברא

: בעולה שליט עוב יהי׳ הארן מן הטומאה

ה1 נ ח נמצא ה׳ כלמות כשהעולם ה  צפון רוח והוא רביעית יו
 כשיכער לעתיל אסל הרעה תפחח מצפון וזהו פחיח כולו

ויהי* מל;<*וחוח מעולה שמירה יהי׳ אז הארז מן טומא?
 מוהל וצא»ש : ורכיעיתטפח לפנות שלשה 0 בלמו׳ העולם

א״כ ט כאות שנפראה מפני מיה» בו שוצ« ואינו לוז על
לעתיל



 פון5 רוח שפכשץ והיינו בפול' מלס מוג יהי״ 'ח5לנ המוא לפיגלפ לנלאיו
n. פתוחה w רוא3 כותל יעשה אלוהי שהוא שיאמר מי י7כ כך הקכ׳ה 

 גחח מסל ית׳רכיעייויעשצז גאחזוחו מודם ככל יהיה לעמיל פו|אגל5
 ל סכר לפנות'ור״ש ג׳ סכר ס״ק סליגי ור׳״ס ת*ק ומה :כת׳ עוןגמן5

 ככלל והנס למקרא אם יש סכר ור״ש למסורת אה יש סכר מ״ק לפנות
 71ס על הוא שלכרת מפני המשיח לימות אלא כל״ש פוסקק שאי! א הו

 פסקיצןן אנן אכל הסח אפילו שרביעית ט' כצורת לפנות ל העחיל^כן
 • כג״ל לפצות כגי עכשיו שהוא העולם יהייכמו שהוכה שאמר צס״^

 וומ סארא לניצה אם שנאי אס נארא האורה למסורת אס מו פ״ש
 ואפי״ כגלות ישראל שמסורים עכשיו שהוא כמו שיע^סוכס לת׳׳ק

fPwilwS '̂ש אכל כישראל הס^א שלישה הי  למקרא אה יש סכר ר
 אליה וקראו ץכללאלירושליה למלןראע^ סוהו המשיח ימות צמו צהיומ

רצ אמר לכך :רגלות מן המחנות ולמסע העלה למקרא עול
 למחס® אחת ממורכ יומם לצל חהיה וסיכה לכתיב 0ר*7 שעמא מתנה

 כה פהס כפירש מפסוק מוכח א״כ שניים ומטר מורס שניים ולמסחר
 גס תוס6י כי הרעה מצפון יפתח ולא המשיח נימוח העולם צמו תהיה

 כפפת ל לופן וצר״פ גי לח׳״נןלופן ההעס וסנה ;רכיע^נן יוח
 סופה ויהשס הקנ*ס צל תחש עצמו סוכך אלם להיות הוא שהסוכה משום

 רמו עושק א^צ וארן שמים נורא הוא שהאנ״ס סעולהלהעיל כלמות
 פפחה וימינו ול וארן שמיס נרא יחכרך פכורא- שמיס בריאת על גם

:וסלו שמים צכריאת רצמו אשר פספס הוא א*צ שמים

ז ד נ ז  גכואיי*^;״עשלתהלכרזת הסוכה פענןילהזמונענח צעל ד
 לשולס רמו כתב ולא וכשוכים נניאיס t0)p נצל לפנית ג׳

 ותורם אלם כל לעין לגלה הוא כתכ3ש חורה והגס t שנע״פ
> פה שנעל  כמשרז״לסכלמס שכצחכ כחודה דס! רק שהוא לסחר ̂ה

 לכר מל נגלינונמסצך פהוא ־‘סוכה א*נ אארא אסמכוצא צמ^ פתקנו’
 ק' על 1מרמ ק׳ גימט׳ וסדך להלך״ סלפמהל מצמזים ללך שנפנים
t אצס שחייב גרצוח o הס כסוכה שמכרכקעצלהן ׳עילים7ה א״צ יוס 

 אנמת הלכות תוספתא משנה פה שנעל חורה של לכרים *7 על ס1לומ
המסנךפליהסג כסצ3ש תורה של פנימיות וסם

 ואלו להם נמשלה שאורה עללכקונת מרטרם אלו ל׳מוםס -" והצד!
ת ״.שמןפןא תאנה ' נוי® פט( ׳'יי| לכש לחם חלכ הס  ח

 ליחכט*פ צסו האינהוייןצחיכ שמניך: לפסיכלריח
 הג׳מרמז אלו על • רילן לחנו סטלר והגפנים כו׳ מנסה התאנה

, טעם כו יש לחם ג ההלסנג׳כליק דח  הוא וגסלכש כצי
 • כלסמי לחמו לכו וכחיב ריח לא1 טעם כו יש לולב ננצל תמרים

 סעם 13 יש מים גס ;החורה על קאי ייך7 אכול מצאת לכס כחי׳ גס
 6סע כתורה מרגיש אחל כישראל לחינה יש והנה ̂ ריח: ולא
 שהרית <שס * ריח נקל* זהו כתורה מחלש יגה הלכי עומק שמכץ הוא

 אומרו כשם ואזמרין למרח̂ו הילכין אורה חילושי כך למרחוק הולך
 טעם שמרגיש * ויסכחינת וריח• טעם כו שיש אקריב צנגל זהו

 .ולחלש עצמו ליגע רוצה שאינו אן יכול^מלש אינו אגל גתורס
 נחינת ךש .. • תמלים כסות כיגל זהו טוכ טעס ומלביש שלומל לו ולי

 מגל זהו סיב פעם להרגיש הלצה סל לעומקו יורל אינו אסל לחדש סימל
ך רק שלומי טלם צ ל » ק  כלא ש-ומל כחי׳ ויש j טעם כן ואין מחלש ל

^ ואינו טעם י1מ : מן ג ריס ולא טעם כולא שאין הערצה פ

ה ת  קולה* ינמלרש כמ*י̂ש כוסו לסי האורה קיבל; אחל צאמעצל ו
 כפי יונקים א׳ כל של כמ3 כנא אלא נאמר לא נמחו גנח

 כמו משה;צפי אף כוחם לפי זקינים כולןס כפי נחורים ממם
 כסו לפי טעם מרגוש סיט אחז שכל המן מן למל הלנר על שחמה ל15(

 נשל נטעם טעמן והיה שנאמר חלב טעם מרגישים ממם כפי טיונקים
rifew השמן ip ®פנאמר לחם טעם מלגישים כמורם קצב סמניקי

:effn< לטפוו׳ו
ם וקינים השמים מן לחם לצם ממטיר הנני ע מ עו  שנאמר לנש מ

 שנאסר ניכש אעורכ כםוצת אוכצין היו חולים ופעמוכצפיסיאכלצש
 המן אם ומה .טעסמל והצושיסעעמו ויכש סולת לך נתתי ולסמי

מרמזים זה ועל :כ״ש לא תורה סל קול תעמיס לכמה משתנה
 כקל צלמולעמס צריך היונקים כתו לפי כ״א תורה לנחי׳של מינים ל׳ אלו
 כחורם לכוס; צריך ואינו משכר ואינו לשחות מח שהוא כמו

 צריכין כך לצלוע ולוגך׳כ כשיניו לכות שצריך לחם עמס'כמו לצטול צריך
 ןלוקינים פאט״״ ,ואח״ה הס ישראל הסכת ולהכין,כמ'ש צלטול

: 'תתורס- כתולות לעסוק שצריכק «ל שסואנימטרא מי״ן

הס״לחוליעני :הראשון כיום לכם ולקחתם• סאמרכמלרש וזהו
 ;שעתילים צליקים צחות ז׳ אצו -שמקיס שוצא חיים אורא
 עציו המלך :פמל * כשכמ6 ,הלצר הוא , ;השכינה לקכל

 שהוא התורה זנכץ צלמל אויס כאיזה לו יוליע שה;♦: התפלל השלום
 שלומלין שכעי:כסימת סיימ7 צתות שנע הם שמחוש שוכע לן והשיג חיים
 ולחם ותאנהגפןזשמן כש7מלנו מים להםזסס שנמשלה סחורה את

 כחינ' שז׳ כחת <אח״כ הם לשון לתות לשון!' אמר ולצן הנרמזיסכוה
 ופעם ריס כסינת ז׳ צהס שיש מינים ׳7ה מרמו ווה כנ״ל כאורה צכאת יס

ח פעים או לאפעס3אוריס. ר ^  רית ויש ריס ולא פעם לא לוו כ
 כמו ק7 ריח ויק גלולים חילושיס על 1W שמא והלת אתדצ כמן גלול
 חילוקיסכמוסיק כמתםיש׳ גם קסנים אילוסים על שמרמז ויין שמן

^ לשאר לחם מעת סילוקק מ ע 1מ

דז בז ל הכאתי רס7מ עול מחורץ ו  ר׳ גפםהלאשון . ולקמסם ל̂ע
 סל מוסרה קחו הסף ואל מוסרי איאברנהנאפתחקחו

 לטהתשקלוכסף נמ״ש עשו ̂לכני כסף תשקלו ואל תורה
 לשכעה ויגיעצס־בלא חורה של כלאלחםעצשלאשכעחסמלחמה

 מיינה שצעתס לא אשר על לשבעס כלא שכעים ואו״ה יגיפים !למהאאט
 לספסוק סנסלפמ׳ש עכ״לו מסכתי יין ושתו שנאמר .שלתורה
 חי׳רא:ונה3שורה'וה ללמוד כחי׳ ז׳ שהם מינים ארכע על מרמז ולקמאה

 למחזיקי׳כה היא חיים עץ כ׳7 השורה הוא עץ דהיינו ר7ה עץ פרי הוא
 מהזר שיהא. הוא הלר אורה חידושי שהוא פייות עושה שיהא פרי קיהי׳

 כו שמרגיש מפני והוא :עוד מהדר ואפ״ה *3f א׳ פעם שלמד אף ̂ליטולן
 פעם כוסוצ^ ממשמש כ״זשהתימק ‘דלוה טס נמשמו״ל יפעם ,"טפצוגכל

 ממש לומה הוא נמצא . :שעם ו3 מיציא כז שמהלדן כ׳ז ל״ח אף מלב
 שמחלש טעם כלא רימ הוא ענות עץ ענף ועול :וריח לאסרונעפם

 לו ואין אמת אינו הוא p5 לעומקה יורד שאינו טעם כלא אכל לכריס’
^ אור ולא חוסך והוא קיום  כל סז״ל כמ״ש ■ מורא איא ענף ל

 וכו׳ מופסין ושרשץ מרונץ שענפיו לאילן לומה ממעשיו מחכה שספמתו
 שנקרא מהתורה פן סכמה הוא ענף ווה לחכמה הענפים מלמה נמצא

 רית כחי זהו קיום לן ואין חושך שהה מנים כמו עמת והוא חיים ץ1ז
 לפי שיהי׳ עליכם ליגע צריך מילושי הנה חמדס כפות ועול :פעם ואין

ת ז״ל ואמר האמת פ פ  כשעת מר פעם מרגישץ סתלטילץ • עוכל מר נ
כמריהו' להקייגע סצריכין התמרות ענין שכפה תמרים כפת וו"א לימולם

; ריח כלא פעם זהו אמת ע״ל לחלש

י ב ר ע ק תורה לומל אלם ־כאשר כי הוא נחל ו מ  נקר׳ לעומקו י
 פ:וכ.י כשלומד אבל תבונה איש יללה למוקיס מיס תורה

 ע.י ערביה ל• ערכי נקרא לכך עמקות כלא המתפשפ מחל הוא
r ה ויותר יותר ללמיל וחושק עליו מתוקים שהם מחמת חכמים לכרי

 ויגיעכ׳ ואח״כ .•לחמיכלחמי לצו שנא׳ כלח׳ ללמוד הכחורי׳ שצריכין
על עצמיכ מיגעי׳ שאת׳ מה אפי׳ הוא אב. ; נגליות תורה לירי ׳
זד סיא לשכעה בלא אמר ^עד״ש^̂ל

̂ ולקחתם
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דרוש ננד
ל יהסימי ?•!3 רעול׳ נירא שיו מי״ה שמה ^תחתסלכס ע כז ד  ח

ע ע;ין 6הו ׳במצות rpp״'r יו-״ב ש»חר ימי׳ ויי לה׳ כויו שהיוא עיי
ח ׳’רירי״ מיח משה^ ש־הדה ליי ׳ כ^יל הס שיגושין כ״ה הווי; יא׳היית י שם אות הוא וממה ופ5מ י
ה ו>הו ..!ו•■ .״_ מ ח ה ש ל א ד ^

ת ס ו ס יוסףל
ic3

ח כ' כ' מזי -יי^ fU וני כשמי ,
'‘L *.5 ה׳שמה לכ׳ישהה־יידמיוס דיודל•׳
ד וירוגל כ i נכנס אלה והנה : הנופלת לול סיכת ׳

״ לפנות סיל- והיא  שהצי. ה הקי לממ״ה והוליה שכח מתני׳ אנחני יז
ליין הרביעית והריח ב־לל־מלי־וייוו מ^ניות מרנ׳ אותנו  פרח״י

־י ־ י>שמנומ'יתאדום ־י ס-י ש י שרבי ויי ; נ י ח' ת ר ה
י אות:י גאל כדר כאיל אותנו מ י•3?, יל־י״׳־ז י
ר  כש^ כ-.ר כאי-ו ̂ זקי״ דריסית כת! ורשיצ ע״ו לר״ש ובאלו עי
פטת דעושין סבי זלכן  ת ;סיוע r״ ב״ה רויר שס‘מיני׳רמווי׳ וי׳ י׳י
 השם שעונירין ה הוי לשס ניכוי איני שה והוא ס״ה בתיו כיו שים

■ • י5ש:זאי עי׳׳׳

ה ' נ ז שהגינ' ר סב״ר ש שב מ צנגיי א־ ^רו  אותיתלנךבא סי
 והס בי בכל עלץ בלש ירי׳מ־ולב מ ככל ל ואחו נדים נ׳ ^
 שלששלשוהעניןשי׳מיגי; חאיעותשל. בג׳ 1שאמר כמי של: של שלש

 הה והלס • לול qo^ ואהח נר£ה יעחי יצחק אירה׳ צליחי׳ ז׳ כנג־
<יצדחדי כ־*נ-אלרי  לג̂׳ ש-ה־עיחד׳ נחראואיות קצהמ1נ׳י־י׳

 כחד שהקי״ה ישראלית האומה נשען ה^1אשר.על חורתינו ר ל יסולי
ת׳ להאעין.במציאית א׳ ואלו■הה האזמית מכל ג־הס  הוא שזה : הא|י
ץ הי׳ ש׳הוא אכרה׳ פיגלי פיפס הא- במציאת להאמין ךא:  יו׳הוסי. ו

יפיהעול׳ הו לין ועונפאיח בשכל ׳ב׳להא:(י :יח׳ חדיןז אי  ו
 ,וביפו : המזבח על כרצונו ונעחל ליו עליו יצחתשהיל פצנל

 צ׳^^אמין ועוב® שכר פרי׳לוגו׳פיש אותוכאלר׳ אנל׳יל('יזהיר
!?!-״! ̂ ̂ ספיסו׳, יעקב כרגל זהו ישמייז מד שתודה■

י י י^' אולשיגא בגחידתמהיכיח
" י ־ רמירע בית לו להבוע r:י T l , ! ? ' i׳’ 

ל.1 י^' מפי״פר הי׳ שאכר^־ה
 זיננייי ילזהל־תכא׳אח^ךאת'יאיי^

י .. אירה׳ שהיי׳ שמצירו מפ״י משולש הוא וג^בל ^ ! 121 
 ו: שס פ לקב צו שאמך ועונש כשכר האמיך רמש־ ̂ ז! תישילין׳ פירוב
̂ד א^ו ־ אבלההפי' גחגכי א״כ • -יה■׳ ימאיייו וכ׳ מאוד ר־-ה  לג׳
ל ת מציא הי רק : מג׳מי׳ וחילה ועונש ושכי* ^ ה עי פו  א.הות ^

רה׳ ̂ו לכךכל הלפאי  שפרסה שלשה כל הי/בו יצחק ונר מ״ילש- ש
 ולירשיירבותימ שערי׳ מאהזר5ימfהחןדה'ש^ חייל וגה :’אליהלתו

כ :ו למעשרות' זה אומל אמרר ת ע גייי מי  ־ מ אלרהשלשהמלכז סך ־ז
 צכ-סי אבינושידקתמק יעקב שעשה מה כ* ילזוהל • והכן: משולש 7ב
מ יוה וערמון׳ ולוז ח־1< ס עיי״ש ■תפילו של פרשיות ל׳ כנ אל כ.  ה:ו

מס ^ללי מייי' כאריע יראה א״׳ר  יחי שה ש עליו יתכל רסיפה ונ
 שמי מ.כות עול מקב^גג-יו יממילא כולה התורה כל נכלל שכזה אמונה

̂יכלצ5־הנ(ורה־כען־1ועו ׳ *' הלוחות׳שניומביוה״כ \5ישרא ר

ה נ ה מל׳מ^כיות מינץ:.להגו המלרששד׳ ח<מו^כשס קצה בס^ אי׳ ו
^ להנז לכאור׳-לאמר ויתה ......... • :ע״ש י־ מלכז מל׳

והאככרתלפג, לעתיד שיציל'אותרו,שהוא'כקפה. אשמע
V ■ / הג׳מלכיוח ויכרו

ה א ר ו  ייבא לדי מתמי׳ אמר אבא ר׳ יזויילכשלח אי׳7 עפ״י ו
 מלכין אימן לל לאחיי׳ קי״יז זמק אר״ת יהכי סיא
̂ראל־ • ולסנחרכ• ונסכלנצר ללופינס לאנלרייאנוס ולירושלים ל-;

ויתכנשי; כדח־מיייחא לו ילשלכיאה ביתי כו לחר עממין מלצי לאד ולצ^י .̂̂ ..4.* uA»» •̂רירו חיזיי״ו ̂י< ^ f דאוזילייא מירויייזו ז

א׳ שני ליחן ו-אהמלרש : ייו׳יראשוך מי׳ ע .מיני כצל׳ להיות ט
 כמושל׳ כתפילותייהוו , ישראל ישראל׳יאצ-להאחתילצרסאת־פושעי

הf י נ'׳נדיו יוירי! ד' ׳■e״n חת6 נוי ת הערער ■ תתלת ל5 נה6היו  מ
B78 ׳הקב״ה5ע ׳. 1ערבהלאסע»-(צאריי כערערשמעסין תמא

 כשזז תפילה׳ ת6 בזה ולא , אמר לזר אופן באיזה יאמר »ליי פגי
 אחדועוד סעס זרו חנם בריאת וצא באחדות אחת באנהה נ^ינדין

 ועביו חלפי שכנר כיון כנ״ל דקשה רק מלכמת מדי להגן טעס אמי
 זאת תנתב אמר לכך מ״ל מצכייח מד׳ ללגו סייך איך מלכיוח הגי

 שגס נברא ועם וז״ש מחדש כולן יבראו שאז המשיח לימות אחריו לדיר
 מלכיו■ הד' מן שיצילנו מינין סד׳ ממלין אנו זה ועל יב^זאו ת מלכי רג׳

־• בכ״א לעתיד

ד ו  ועמח שכס איזלקי אעלוזי בקדשו דבר אלהי׳ אמר רע״ה ד
 מינים ד׳ מחמז אעלוז״ה בתיבת הנה ע״ב ד7אמ הומת

 ז׳הוא ינשאראוחייתי׳ ׳הדס •לולב ׳ערבי ׳אתיוג ר״ת שבאלי
 הדסים ג׳ לולב היינו ששה הם אי ב^גויי לולי עי־ שנאגד מה רמז
 אבל כידוע ‘ז ברי׳ שהוא אתיוג על מרומז ז׳ ואות ערבות ושני

 ערבה לולב מינים שלשה דהני משוס הלולב עה נאנד אינו האתרוג
 דורשין ואין סוד נגד הוא יאתתג דר-ש רמז פ:ט כנגד הס הדס

 מרמז סוכה והנה : והבן יחידי אתרוג ולכן בשניס בראשית במעשה
 חור׳ לומדי בפני וכמנין כסוכה שהס חור־ לומר■ ימחויקיס אוחז על

 אכל הורה לומדי מחזיקי על הכל הנביאים שרחניאו מה' כל ‘ואחז״
 אמה מעשרים למעלה סוכה נשי ולכן ■ ונו ראתה לא עין תורה לומדי

 נגד הוא דסוכה כיון היינו עיצא בי׳ בלטא דלא מטעם פסילה
ה שלטא מחזיקיה וניי חייה מחזיהי  תירה גבילומדי רק כי עינא 1י

 אם סוכה גבי אבל עינא בהו שלטא דלא ראתה לא ייין א״רו עצמו
 ו׳מתמו ו׳על כוכי שיערו והבןהיעב:והנה פסיל עינא בהו שלטא לא

ע׳ הוא הנו״ן ושער בינה שערי מי׳ע כנגד מ*ע הוא ז׳ פעמיס '1  בפ׳
הד אותיות הוא התיבה נזה אעלוז״ה בקד® דבר אלהיט וזש״ה'

 אתלקה ומקשה • יחידי שאחרונ לרירית כנ״ל ז׳ י׳ ונשאר 3,',,,״
 נחלק למה והיינו : אחד שכס מלשון טוב הייתר החלק ייוא שכס

 ®א ^סדד סוכות יעמק ותי׳הפסיק ;בפ״ע יחידי להיות האתרוג
 המהזיקי׳ כנגד שהוא משוס פסול׳ מעשד׳ שלמעל׳ הדין ונייהו לעממ-

 כנ׳׳לוגם עינא בהו שלתא דלא משוס מעשרי׳ יותר משיני׳ שאין
 הנו״( שער אבל כנ״ל הסוני ורוחב אורך למדידת רמז מ״ט ני׳ אמדד

 שאר עס נאגד אינו האתריג ולנו בו משיני׳ שאין מפני נרמז לא
 : והבן כנ״ל לשנים נמסר שאיני סוד על רמז יהוא מינים

□ ש' ר י י י מ ו  ולוא ג״פשמחה בסיכות כ׳ מה מפני רקבו ד
 ושמחת שנעתימיס ה׳אלהיכס יש׳חהסלפני ״
 מנראקב״ר שמחה שור: ונ״לדהנה ־ ע׳יש שמח אד והיית דחנ-ך

 שננרא וא<.׳.נאלשיך ישמח׳ ששון ברא אשר נשואין יברכח שאי׳ נמו
 וכשישראל שמרוחשמפפשטי׳בעיל׳‘ש,לכ דירד והוא אוריס שמ״ח
 א״כ עיש״מ צשאין ח״י אבל ישמחחינו די יחערי יא רשיט עושין

 הקדוש כחג והנה ׳ האימות ושמחים הקליפות בין השמח׳ מתפשט
 הקב״ה וצמה השמח׳ אורות■ שמקבלים שמחחינו זמו ליא לסוסק מג

 בקדוש׳ שיהי׳הכל השמחי לעצור ישראל שיז־ירו עצרת חב יוד לעשיח
 יתפשטהשמח׳ שהמחורמבזב״הכמ״'בייל-ונימח׳בייקב״השלא

 בקיהקליפות השמח׳ יתפשט שלא כדי ב׳־כיל׳-שחיהיאושארחענני׳
 ויהי׳ הזה נחו שחבל האורית יהד השמח׳ שיעצור ״צדת נתרא ליר

ח השמת׳ ע״גחרא נשמח׳ התור׳ ללמוד יכול שייי׳ י  מגישמיני■ י
 שיוכל החור׳׳: טל הפל יהי׳ הזה שמחית-שלהחג שכל במחיתמור׳

י׳ השנה כל ללמוד  שמ״ק שערי׳של נפחחי׳ הזה שבחג בש«ח׳,מפני חי
o מקבליו ובמא״י חיר׳ ללימוד Wp: כל'השני על אוריחלחכל p 

 שאין ח״ל בני אבל ש״ת שמיני בייה ינחרא אירוח במ״ח ‘ש הארה א׳
 ואין ימים שני צריכין לנו כשלימות השמח׳ א׳ כייס לחבל כת סס ל

: • שני גיוס ש״ת יעושין שני ביום השמת׳ ■קבלת דגמי

 מי על קאי 8tp חייה של לנומרה סעודה שעו®ן מכאן בגמרא (ו*ש
 מיוס ישמחה קבלת שהסמיל שניאף גיוס השמחה שעופין סוייל י

 ס׳ במס שית ינק׳ סעודה עושק לרך שני מם עדי להם נניור שלא ר* א׳
 העוה/נמיש נברא נס׳ דרכלל פעיח 'אוסמח ייל' ס׳ qtn3 שמתה וסנה

^י׳ ו»ז נס' שנשלבשו עד עליוני׳ אורית שנשתלשלו. גס׳נראם סננ מלו  י
כ השמחה א׳יב י .׳ לקגלאנרזק״דיע  א!תפ שמ׳מ של אוסס נתלבש ג׳

< לק• לקבל ישראל שיוכלו כדי גסי j נשיקדאל •!בל בה׳ שמחה נ
ד6מ5ע ס^ זעשנריס לקניה ינןוס3ג  לק!נ<שמ*« יופלו אז חאמסעו

עסב• ,ה:W נפנים פיית לישראל משק שאמר בחיי וזהי לביש בלי איחיק
 .עול« , לסמם השמחה ומיקר ■י איריס שפיק השלימה השממה שהוא

»״ייiסעלמנה נסופס שישטמ אושפיזין הו׳ העציזניי(כס .pינסינו 
ן W מ 0 J



דרושגמי
 שהי* העל״ן מסע רי »ור משיליה תין50» שי! ג־רמים וסונהנסז׳זז

 אור . לקב -נו0 חמחונה לסיני־• יארה האישפוזין מפפיעיס יעי״ז עוס׳ב
ס ̂ש טי  בסיכ׳ בשבקכס להייר ימים שבפח ס אלה/•‘ ס לפני ושמחחס י

 שמהס מסבליס ש:ס אושסוזין שהם הימיס לשכעס שמחה גזימיס תס5
 ריי/(7 כרגיך (פמחח הב אמר נ“זאח • שטחס חסו עליזגה מס*כס

 שהגיורוחנמהת מורס חג״ל ר״ג גרגיך רק יהיה בלך השמחה שכל
ס ולמות ה*־ וכל יס7חס3  פדות ג הפסח* יהיה לא אכל : י

 היצ״הר אשיוח היינו7 א*חך3 ולא גרגיך וז״ש ניס7מע ולחיה באכילה
 רק שאיןמשמחין זי: ריגס7חאוותעוה'!וא״ככשי:ריאלבאסיח

 פ,יס3 פנים שממה שחקכל הייני7 שחח אך והיית הכ' אמר !ש7הק כחג
וסכך למש בלא שמ׳ס אן ווהן צמו ני: אוחח שמ״ח רק ה׳ למש בלא

ה הנ  הימיס מתוך אלא בפנים פ:יס לקבל יכול אינו שהנשמה הכלל ו
 העליון מפולני הנשמה באת זה שבשביל כיס ע ימיס לו יש שאם

 ויקרבו ש וכמ השכינה מזיו שנהנית רק בפ:יס פניה מקבלת אינה ששם
 ה הע 717 זכמ״ש ״ בימים בא זקן ואברהם לול ימי וקרבו ישראל ימי

 השממס עיקר דהיינו ימינו בכל ונשמחה ונרננה חסין בבוקר שבעינו
 בימיס תלוי הכל כ ״ ומצית חורה בהם האלם שסגל סוביס ״ימים יהיה
 סובי ימים החבים נ̂ק לרך גלולות אורות להסיג יכול סיביס ימים י“שע

̂ו סובים ימים ןע״י ומציח בתורה ישראל עסוקים שב:ס  יתיר׳ שמתה שקב
 הקולש רוח שאב שלא מי אכל הקודש רוח ששאבו כשואבס בית שמחת סיה

 שלא מי וז״ש • הקולש רוח כת שאי ילס על לקבל שלן ימיה תיקן לא נוולאי
 הרבה ראה ולכו כמ״ש לבז לאס שלא להיינז השואבס בית שמחת ראס

 מימיו,היינו שמחה ראה לא לש הק רוק לש^זב ציו ־ראה שלא מי סכמה
והבן דיק׳כנ״ל מימיו וז״ש רוס״ק שאיבת ילס על לקבל שלו ימים תיקן שלא

ס:ג׳ ישראל: המבתיאתכני1סימל3 כ♦  ג׳ רגל הס רגלים הנ
 כנגל ושבועות :לחסל משפיע שהוא חכמה 7כנג אברהס אמת

 בינהיוסיסתנגל שער* ׳ן;גל ר ביוס י״ס לכךהוא לגמרה שמשפיע בינה
 כמו סכות ל וזהו • ס^הק הוא הלעת המעורר צולב ס“וו אמצעי קו עת7

 * סכוחה נס*. ויעקב וזהו הקולס בחח שסכה חז״ל ולרשו יסכה אבי
 סקול* שנ׳ 7ע״ שמתחינו זמן הוא ולכן החורה והשגת מסוגל הוא שבסוכות
 שעוסק מי אלא לנשמה שאין.זוכה בזו״ח ואיחא לב משמחי ישרים
 הוא נשמה של והט״ן נשמה ק אותיות‘ג הס וסנהשמס׳ה נסורס•

 ל והוא ב״ס ודברת על רמז מ״ב ממספר יוסר והוא סמחה מ׳של 7כנג
 תחיל שש שבע״פ מסורס מ ואות • בראשית שמתחיל שנכתי נגסורה
 בסיכות נקבעי לרך בחזרה עוסק כשהוא אלא לשמחס זוכה ואין מאימתי

 והוא התורה השגה זה כחג שהוא עח7ל זוכה ס7גשא יא״כ שמחמתורס
̂ש אמצעי קי על ועומל מכרעת עת7ה כי ס7הא סל עת7ה הישוב עקר  וז

 משעמיס הסיכות בתג ש)וכיסלזה עת,7ה ישוב שהוא הושבתי בממס ני
• והבן המבוארים

 בסורה שיתעסקו י7כ אלא וייס.לישראל שבתות ניתנה ־לא כנודרש
 ח״ג חיבות ני־ ול7וסג7עב על ושמורה7הק הסיכות חג הנה

 העולם חוזר שכר״ס 'גבורה7הם'חס יןשר"ח7מיסקה על מורה
 היה ולא לין שהוא אלהיס בשם נברא והעולם שנברא טזם מותו7ק3

 וזס ניה הזיה שם שהוא הרחמיי פית עמו ששיתף 7ע קיום להיות יכול
 מרחמים הנשאר מיס ין7 הוא יצחק גיסס' הוא ר״ח. רחמיה מלס מורס
 מפלה יותר סוא בחגים אבל השנה בכל וז:ו היין נמתק נמצא 7חס הוא

d& .סכם צהססיים טין7קו כגנורזת כן ואס נק׳רחמיס ק הנקת השנה 
 .־סי]® ח״ג במלת שנרמז כמו לכנכירוח קוימי׳ הססייס בחגים מיסאכל

 כ משא לגבורות גוברי׳על ‘שהחסיי שמחסיט זמן נק' לכן צ|$והס נק| רג
 לכגבורות י*7החס שיקימו חג נק׳ פסח מצות שבזכות הפסת רג גק> פסח
 שתי והבאת שבועות ̂ ז׳ ח ספיר מחמת השבועות חג ננ|׳ שנ;עזת5 וגם

מחמס חג ממילא צק' במסת ^אנל חג גק' התורה ^|צס סצסםמצוס

יוסף לסוכות
 התירה וכל אסרומס צומות וקבצו הכיפורים לוס ישראל שנחכפי־י

מץ ול הלברזס עשרת כנגי יס״כ י 1י המי״ה ימיה - ועש יו״כ אחר י
 שמחה עליהם שורהי ‘ממילא נ״ס הויה אותיות ל עליהם שהאיר

:* גיוצה

השואבהששואיים־ לס־ היהמפמס* ‘שבה״מקקייס ובזמן שמחתיט וזה
 רקויש ברוח שסכה שרם זה ימכה אבי כמ״ש מכס נק׳ ובזה ר(^ק

 פרקים בל בירוש ועיין השואכה כיס שמתת מחמת רו״הק סלמכיח:אבו
 עילוי להיות זוכין אםהעזלס יהיינו המיס על נייןנין בחג וז״ש לכנה

 והעיקר המיס על תהו מהגגומס־ למעלה להיות חסיי׳ שהם לבמיס
 ח״ו יהיה הסג־שלא כזיש שמחה לנו גחן שסקכ״בה שאף ס7הא שיראה
 שי:מ ונס: בגיף שלימה שמחה לנו שניחןpר ושכרות הוללות של שמחה

 בתאוות רעיה מעשים האלם יעשה שצא יהייר לנפש מכה סכמו לח
חישפיבראשיחנ״סע״גשהצליק בזוהר כס״ש לנשמה רע שיהיה 3 הג

 יכתיב בישק ךבעוגיין‘ אבאשא ילא רעיתי סלךיפע שנו לנשמה אומר
 באפילה תאוותו למלאות שלא הקיוש בחר האיש ויראה בך אין ופוס

 אלהים אל ופנס וישן ושבע אכל כתיב זה ועל ה־צכ״ר בתאוות ושסיה
 יסלגו/ צ ונ נתאמת:יצה״ר אוכל שלא נק׳כ״ז וכס בזוהר אמר^ואיחא

ט ן3ןי  תאוותו למלאות בעיניו מנחה אטלס להיות צריך נמצא עשו ושת ע
 השואב לכך ופ׳צגזנעשסשט״ן פל ה«״ גחארך חאדחו ממלא אס ל3א

ע מס׳ נ שואבה או ם ז:׳  באטל^‘תאיות ‘ממלאי הכולל׳ילאהיו ע
 ש״וא כ״ז מורה כהוא במכה לישב ועכשיו לו״הק לשאוב רק גוגס ושמי•

: סואבחוך רחמיס  לרתמיסוה^ כסיכה סזא היין נמצא סהואלץ ל.
 כ“א לאהבה. נכנס ביראה(את׳יכ ה:ס טטססלהצריךהאיסלעמי

 במורא לסיכה האיסליכלס צריך - לכן לאהבה כמכס הוא היראה
 חוסים נהיית טנהבוסינו ־ להסיר שלא לטברגלקיוש יזכיר שיקב״ה
 שנכתב לתורה רמז הוא ולילה ויום ובלילה נמה מציתו מ:כך ומיוכקי־

 רויה כשלמיו ע7יו היה בשמי' משה כשהיה כמ״ש פה שנעל וחורה
 ועקר צילה שהוא יויע היס פה שבעצ תורה וכשלמיו מם הוא סבכהב

 הלוחות בי*כ שקבלו התורה בקבלת הוא הזה לקיו' מג סל שמחה זמן
 אמר שמחות שאר אבל לב משמחי ישרים פקוייס״ האחרנותכט״ש

 יהיה ר״ס היה שכבר עכשיו אבל i עושה זו מה ילשמסס סהע״ה
 ליה הואס״מלאמעמא לעשו קרי. ביין לביו ישב יצחק פחי מלה

 ‘מטעמי לי יעשה צילה לי וצליס וז״ש נש בר יכל עוביין יסוא סבשילק
 זאחשין מיניה ינפיק מראית פינת שעמאזמכהק גההוא (הגיאסצי

• בריין אט׳

רבמה  רבקה סנק̂ר סחורה הוא כנה יעקב אל אמרה ו
 ואמרה ליעקי ופקילת לרע סוב כק לישראל מבקרת שהיא
 הוא אחיך. עשו אל מינצי אבין את שטפתי כנה

ילי על פושה שאתה עכירזס לפניו להביא פסציס :הלץ מיח
 לך ומפתה כאחיך שעוכה^עצמי הרע סאהיצר אחיך

 של סהוא^אגיו הלץ לסלימית הסבסילק ומעלה יאח״כעולה
J המקסרג

 • לצאן אל נא לך או-ך מצוה אני לאשר שב ר״ת :כקילי שמע ועסה
ביראה בינוניס שהם יעקב אל שאמרה ילייס

 פורקין העולם וחב רובי אחר נילון (העילה עקבות מלשון ובמורה
 שכם מישראל יראים הס הצאן אל לך אמרה לכך ומצות תורה עול

 שני הס עזים גליי שני משם לי לקח כצאן ונבזי״ ספלים נעירהם
 בלעם אומרו יחן לעמו עז׳׳ז שנאמרה^ עיז י נקרא שלחזרה חירית

 ונסתר נגלה הס גם פה. זחנעל שבכתב סורס והוא התורה בנתינת
 תהיה מחקולא ‘בנוע והמצות ,המורח שיהיה מטעלו> ואעשהאותם.

 יעקב וילך כ׳ אלבמה לאייוכאשר ־ גילי®' כעי.הגיאבותיה׳
 וגעותא בצצוסא ואסער הולך סגקרא כצליק הולך להיות שסתחיצ

• יעקב קול הקול הס׳יי שופר ובקול תורה ובקול
(יגש



ד ש ע ו ד י

 ונמיזתו יצרה דסמתה א'דריינו7כ א־7 חילל6ו לדיי^כל
 ולא אתי־רז זמיניז י*יוי ורוגזין ותוחפין חילין יכל ההיצין

 י״א וירי ולדייכ״ן להלוה יצא7 מן דיכראלנפקין חמן •ארכחל
 נס ויעש לעו־לי ו'טעון'טוענא7מצי לא אחיו ועשו יעקכ יצא
 ויאידיקוס לאלץ למטען׳סימני״ויכאי לישני׳ יל7ח מטעמי׳ י־וא
 וידרליצהק אשכחני׳־ ק^7עלמא7 עוכלץ׳ כמה יחער־כליני׳ אבי
 מי דאמר כחלוה לאיהו יעלןב7 מכללא' לאתפרשא יכול לא ללא ובו׳

 וירנק: : רוט׳ לעי הברמח צייל־ שנק׳ לעשו צל יטקה הצל הוא איפא
 כשמוע ירי׳ ברוך גס ונו׳ מכל‘ואוכל צלותין־ובעוחין צל־אותולכמה

 אל'| מיפבך הארן משמני הנה לי׳ לאמרי עי וגו׳ ויצעק יל* ic^׳
 ליי׳ ומקטרג ליעחי עשו זישטיס עממין לדאר ואוכלסי) קקיפין

 שוי חדבהיוכתא ליוה״ני לבידר״ד יומין ראינוך אזיל ויפקל הליל
 עמו איש מאות וארכע יא' ומפן על׳לאחייוה^כ ׳ ג־רמי׳׳בהעניתא

 וירא■ תי־כלין ש״קגי׳ בלהיטה אזחו־כיהרנוריריס מצניעין לשיאל
השעיר והוא פניו אכפרה דאמר ודעוחא ואסוי־כצלוחא־ יעקבימאול־

צביוכףלסיכות

 סכוחה ויעקכ־נסע בינוי חיי וקנייה׳ ינא7 מן אשתזכא י־א בסוכוס
ה  אומריסכו״ת׳ וזה זדיצורה־הי אפ^־טפח ושלי״זיח לפטה אחז׳־ליב״ מ

 צלליסואמרמי ׳רראג־ שהקב״ה־ לומה־ל־ר שסוכה בית ר׳׳דויצן־לו
 ועוישיהי׳לומהלכיטתשבו־ צלהדז!יעי ינרא סיאמרשסואא*יה

 סוכת' לעיקר להיימטרמז תלזחע״כקראידנזהמק^הסוצוח רעיו
 הקב״ה שההמקוסהיינו וז״ש • שלישראל יצל סוכל הקי״׳ם־שהוא הא

 לילן־) ולה־ליע לילט מיניה ׳7ו פוכר להעי־ר והענין •־ שמל הוכית
 שתמיד י׳עק^למצימרזש־ואזלזכביר ביוזליזיינו לו הכיויבן וז״ש נצק

ת ס אגו  לילע האומות הה רקולמקנהו סיכות׳״ עשיית לו ולמה הה׳ מ
עשר,סי?נ?ווסכ[ו;•^ הגוף ולהכריע נצק שלילן

 כולו פ״רגועהא׳ד^שד׳אגל־היוס הימת׳׳ה^הצוץ׳יי״לי־ איתאי
פטסין בעצי הללו׳ אמר ראשונה כת הי״ט־יצאחה

: אמר־ שני׳ הת יצאחה י ל ל כעלי ה
 יצאחה כו׳ צו׳־־בעלילגינין כלק העלי־ הללו אלדר שלישיית־ פט ביות־ ח

מז ״גחיייוי. מארה.יפיל?"י בעלי־ הללו אמר ששיח כת
 להללו אלא אומר אני לכס לא אמר אצ^ה׳ נשתצו בתלמילי׳ עיניו

 שסברו פניהם נשתנו חיישעה׳ופידש״י■ ל ועיסקק עולס חיי סמניחין
 : י״טע״כ סעולח לעשות לבית׳ הואכועסשאינסהול־צי* שייליה׳

 הוא אס לכיתס הלכו שלא עליהי קיפעוט תיחי מהיפיי קשה ולכאורה
 לה׳אוכולו בסמון-ר״־י׳אליעזראיןאוכולל ונ״ללאי׳ : אשבולורש

ר יהושע ור׳ לכס  שמפרש עיי׳ש לכס לה׳'וחציו רציו חלקהו סי
 ללכס יהושע כר׳ סעדי׳ ־ חלמילרד׳צאליעזד׳היו־ והנה * ־הטעס
 • לכס בעינן לעול׳ וא״כ לכס־ וחציו לה׳ חציו הלקהו להייני לווקא
 לגר על מצפה אלם אפ5 להיינס לב1מ«שכה,־מחלת. תוחלת כ׳ והנה

יאהזמי ו לזמןא׳  הלברשהי״ משיל שאינו שלו הלב נחלה ולאבא א׳
 בזוהר- כלאי׳ הפני׳ ׳ נשתנה אדס בלי שנחלש'הלב וכיון ״. מצפה.

 שסוברי׳ איכהחלמילי׳ • במיזולאנפךטווסולל?ן:אגא^לעתך,
^ קTהיו׳ בח? לאכול מצפי׳ היו כרייהושע־  כשיטתו ס־וצר אליצג/ר ר

 שנשתנו ר״א וכשראה פניה׳ נשתנו לפיכך היו׳ כל ולרש לה׳ מלו או
 ל׳כס לא יהושע׳לחן׳אמיןלהה כר׳ סובריח ההvד הלבר כבק פ־יהיז

 כילו אי לה׳ כולי. או רק לווקא ל׳כסלאו להיינו^^לילי אומר אני
 שלא על עליה׳ הכעיס שר״א נסלפירש״ינכוןשהסיסירו : לכה

. שהם שראה כיון (■׳או י^שעי די7שסברו הלמלאכולמפל׳י  רפיצ̂י
 עליה׳ שהכעיס פכרו■ לס ילכס*־ כולו או לסבר א״כ.לסברתו לאכיל

 לכס לא אמי לכך ) ימחבר בן נ״ל לאכול מכבר הלכו שלא מה על
ל מקא7 לאו צ^גלולכס אומר אני מי

ה נ ר  כולו או ר״א אמר לכאן אלר״א ר״א להקשות יש לכאורה ו
 לאכופ אלם אמיר״׳אחייב סוכה ובמס׳ לכס כולו או לה׳

 חון י״ט בשאר יד׳אי אייכי לכאן לומר ולוחק • סעויוח בסוכהי״ל
 :לה׳ כולו בסוכה פינהוג אי תימה לבר יש לבאמת ונ״ל : מסומת

 : כן לעשות חיתי מהיכי השנה כל מימי סוכוח של י״ט יגרע אטו
 ג״כ מותר השנה כל להתענות שנרג במי איירי לר״א נראה רק

 שנוהג למי שכ׳ בא״ח ועיי׳ לה׳ כלו שיעשס סיצות של בי״ט להתענות
להתעצו׳ לו מותר לכן וסת שימי ואכיל׳הלא^^ו חול ימי בכל לטפעטת

 ר״א שאמי מה כלל ל׳׳ק וא״כ • לכס שר איגפ׳״י כאן ול״ה בדית
 חלורו כעין חשבו משו׳ לר״א טעמא להא סעודית י״ל לאכל דרייי

אי ה י אמתענ  ולהיות לי־חענותכסוכ׳ ג״כ מותר ממילא השנה 5כ י'
 סעולות י״ל לאכול חייב אז השנה בכל מתענה אינו ואס לה׳ כילו

: וק״ל מילר וצ״ק בסוכה

מינה1״י ר
עפ״י

ש ר V וגס : פסח ימי שבעה אלו לשבעה חלק חן ד
_ נראה זאת ולבאר • ע׳יכ הרג ימי פמונר אלו

 בהנא׳מדאוריית׳ אסור ולמעלה שעות מששה חמץ לכ״ע לאי׳יפסחי׳
אור שלעת כ׳7 ח:׳'ל מי׳:  מתחלת שלמי׳ משמע בבחיכ׳ ימצא לא י
ב  האיסור שמתחילה משמע ת:לתו דראשיי נין׳ אך ו,כ׳ ט״ו של עי
 הפסח מערב היינו. הראשון ביו׳ אלא כיצי־ הא בלילה ולא ביו׳

 אמר נחמן ־רב בגמרא תי׳ אי׳ טיל • חלק אך ותי׳ מצפרא ופריך
 שבתון הראשון ביום מעתה אלא ופריך משמע למעיקרא הראשון

 חלק מאך למילין אסאנו עיי״שנמצא ותי׳ שבתון השמיני ובא׳
 לקאי מוכח חלק הוא אך7 מיימת הוכח- עיקר א״כ ו ראשו לח־רוז
 שלמי׳ משמע ימים שבעת כ׳ -א חלק אך שייך איך לבי״ט י׳זט אערב

 יוס על לראשון מייס כמ״ש ימי׳ שמונה רק הוי לא ת סוכ ימי א״כ
 הוא לימול עיקר אס אבל : מעיהרא משמע לא לראשון השמיני
 היום כל תאמר שלא למעיו בא אך רק משמע מעיקרא לראשון
משמע מעיקרא .לראשון ימיס תשעה סוכת ימי יהי׳ א״כ מצפרא

 משמע למעיקרא מראשון, הלימול עישר אי אכל הגמרא כקושיות
: כדל סוכות יומי תשער להוי הגמרת קושיות קשה הוי

ד ו  מהלאי׳יסוכה על כ׳ אפמה עוללת און להג הפשוק מרמז ע
 ומקבל זורקא׳ והי׳. אבוקות ח׳ א׳נוטל חסיל שהי׳- בש״ת

 הוא ועי״ז והלוי ולאלמנה לגר'יתוס •צלקה על'נתינת רמז הוא א׳
 עוסק שהיא שע״י ועול • ואמתך דיילך ומזך בנך ברכה מקבל

 שחר כמו הגשקפה זאת מי כמ״ש מלרימח ל׳ שבהם ובתפל׳ בתורה
 ג׳ חמה ב׳ לבני א׳ שחר כנלג^וח איימה כחמה ברה כלבנה יפה

 בו מאיר מלריניחועי״ז ל׳ וחושי שמונה בזוהר ועיי׳ ל׳: כנלגל^ת
 והירח והאור ״*שמש תחשך ילא על שלמההעיה שאמר בחי׳ ׳7

 פ*יס ק^סחי* יזה החוטר זה יראיר פל'־ת הוא השמש פרש״י דכוכבים
 ע״ש הלסתות אלו להכוכביס לאיס שמאירי נשמה זו והירח וכו׳

 וכיהייס ואיר והירח הסמש לבריס לח׳ חויהוצלח׳ חפלה ע״י נמצא
בנןו  בסיכה עוסק והתפל׳,שאלס והצלק׳והתור ואמתך׳ תךעבלך3ו

 המעשרות ונתינת חלוקת זמן והוא לביתן תבואה אסיפת זמן גאז
 יצחק אברהם צליקיס שבעה שהס בסוכות האושפייין חלק נהוא

 ׳7 משמח בסוכר.שאלס כקרואין והס ולול יוסף אהרן משה ^ע^ב
ת אומרי׳ רה בת יעוסק ל הנ׳ ענייס מיני  וממליצית חלקינו ז

לשבע* ח״^זלק הפסוק וז״ש בחכות רב עליו להשפיע בעלו
: נתינה ׳תפלה או א״ת־׳פורה ת״ן ”  ׳J דלק שסם י

 וזה לבריסהנ״נ לשמונה זכה ונזה אושפוזץ
 לכמינה וגס

:והבן

לסוכות דרוש

.

i4<. תורה לשכחת •>«.

ב י ת  רבמיי-ירוזחו אח אני ופיח וכ׳ :עושה ז׳ה ולסמיימה כ
 לילי מביא השמחה כי והענין • ארללי לסתרי בגמרא

 שמייחל ו״'- רד והיא ה חל־ תא שמחה של החייגו־ כי ואהבה אחלות
 השם עם מ׳ הוא את יחול הוא עבלו ורי׳ הי את וכןכ׳עילז ו׳ עס ה׳

 \• מן ^מט.לן ימקהשהלא ממקל׳ עלי«׳ שמשפיע דרמחי י^ה מי׳׳ה
רןרע לא לתמן1מדו< דת קלות בלו ׳ ^זי שתשמוןה רק/העיקר יגו



שג!־.זי דח
פי׳ למעלה שמחה לעורר  לממל שלדזה מינזרד מועסת שמחה 6הו ̂י
טי עצמו איהמחלש כמחחר^ הרכה מ  הרכה ^ותו מעטמחלשיז ל

 הי׳ אה7 שמץגאוה כו יש א״כ כשחוק עיסת כשאלד משא״ה מלמעלה
על הי׳ לא ויזלי שפל כעיכח לתלמידי החסילי׳ מן אחל כמ״ש שחוק י

?r L3? אחדי אהלות נירס • י״ ״•כולל עד זי•
 ל וזהי מועטת הוא ׳ אפ׳ .ולשמחה

V עו.ההעש על הע-למות לכל ׳זהומשפ;עשמחר חלו לה׳ראשרה

 בתירה עוסק להיות . צריך וא״: תכי׳נה שלי ונשמת כמ״ש מכינה
ס מכרת ״מ״מימחיוזהו ׳כראשת שמתחילין ושכע״פ שכנתי  כא יאז י״

 ‘כתור ועוסק האמוך כמ״ש עליו ששורה אורות שמ״ח שיס 'מהשמח׳
ס אותיות נחוסס ואז וכשמתה כ׳  כשמה ונעשה שמחה אותיות על ׳

 שכ׳ז מפני תורה שמחת הוא עצרת שכשמיני וזהו שמונה ׳ כחי והוא
 הלפיט וג לוצכ אחחג והס מלות ז׳ כמלריגת אנו עלוין ימיסוכה

 כמלה מסוכר משפיעים יוס וככל כסוכה מכיאיס שאנו ע^כות זכ׳׳
ר לולב אתרוג של שכיות אותיות והנה מלות ז׳ שיגמרו על א׳ רי  ע

 אעצר רמשומת אותמת של ור׳ית :׳ח׳ו״ר׳ד אותמת הוא הלס
 : ככוככיס־ עולין זכו כמשחז״ל : הוירילה מרומזכאז-על נמצא

ך עוצר הטל מה לטל נמשליס ועוד ״־ עפר כך יורליס זכו זלא  א
 ואינו שיורל כמטר יורניס ואסח״ר • עולים זורים אם ישראל
ת אז מלות ז׳ של השפעות כל כסוכות כשקבלו אכל : עולה אי  י

 ונעשה לתורה וזיכין כשלימות השמחה ששם ח למ*ה עצרת בשמיני
 השלינמת קולם כו כי תורה נעשה הדל שניית תיית1̂ של מ׳ת׳ו׳ר׳ל

 תדירות' •^עשרת והוא כישראל'תורה‘ היאל׳ןאחדרשל^מיתשקבלו
 המצות כל שכלל לדה סעדי׳ רייכז שסידר כמו התורה לייוח שהוא'

 עני-תמלות; השלימית חסרון שהי׳ל׳שהוא בעשרתהללרותומ:
 ה׳:וכעשה רל׳־ורעשה בתוך ‘י של הנקודה ונאה• הל׳ נשלמה עתה

 שמתתילין תורות: ב׳ עם ששמחה תורה באחת תורתוזהו מ׳תץ״ר׳ל
ס באותיות ב׳ שמכרבשניתת ומשיגיסמיהד* נשמה וכעשרמשמחה ׳

ג והבן
ת הנהאי׳ ;מירושלייס־ ת' מצדוחציא־תומוליר בי כ ר  ‘או

 י־יקיוע בזוהר והנה : בהלכה המצוינים ת״ח לו מ ציוו שערי
ל7 מאן זכאה ואמר טיכיס בעל^מעשיה מאול מקלח ר עיכדא עי  וג

 שעיקר מפני רב מעשה אמדו מעשיחייאובס גלילית בגמרא
 שכפלו הקליפות בזההע^ם שיתרבו העשי׳ עולם לחקן פבלוחער

מזות טבינ־ כעוכלת העולם זה לתקן צריף לפיכך קזזשה נ^צי בהס

ף ס מ

 שעוסקיו ממעלות עזבלין לעכל מאן במעל׳ יותר ולכו עזלתרעשי׳
חעל עובל׳׳אוגס עוכלין ואינן כתורה מ  עס/• שת אבייורכא א
 כשע׳ אן> וקייס'שנין וג״ח עפקיבתורה וא׳ שנין מ' לבדרחי כתירה
ח1שעסק ת שאמרו ומה יותר חשוק אפ״ה בחור׳ לא-עםק׳ לד  כנגל ת׳
^ כתור יעסוק אז ■מצית׳אלו לעשות איךרילו אס היינו כולם ענינ  מ
 יולמי לעפות בילד תש עובלין אבל עשאך כאלו לו דלחשב האלו

יותר':• חפזב
ש י  בהם מוברק סימן שיש דהיינו ; אלותילדהמצויניתבהלנד מ׳

 וכד רחום הוא מה בהרכיו וללכת! כמ״ש ה׳ בלרכי שרלכין
 א״ו יעקב משכמת מכל יותר אוהב עובלין״וזהוהתי כעלי הס א״כ

 קעוסקין אף של^מטה בגופא ‘עיכלא עושין ואילן בביתם השוכנים
 בדרכי שילך לרך לו יורה שהחוד לשנד: חורה עיקר להא בחורה

ט אבל לשמר חורה שסיר נקרא כך עושה והוא ה׳ י ^  עושה א
ד ר׳0ת6 שמורה כפי  כ״׳. לו מורה. שאינו . לשמה התור׳ אין לגלי ה

ד פלשה ואינו־ הואיל
ש ׳ ׳ ת דהיינושהולצ^. בהלכהי המצוינים הם סימציון ח ך ר ל  ב

* צשמה מורה תורה: שסתם חוררלשמה היינו תירה תצא
 ש כמ מוסר הוא ה׳ ולנר זו למדריכה יבא לבר מאיזה הת ואמר
 ש״ס ירחה •• הואי מירושלים .״ מוסר לברי הוא הל־ריה אלה רש״י
בספרי. עוסק הוא אה רק ידאה זו למלריגי־ בא האלה שאין

 מי׳יוסן^ ציון ־ גסרמז ד האד׳ייע״ה שהזהיר כמר יוה בכל מוסר
: עקד שכם יהיה שלא כתודה ולחלש להוסיף האלם שצריך

ש ״ מי לכך חורה שיוציאחיי׳' תורה תצא ח  תצא מצץדקולס א
V ה בליכי ילך כך ואחר חפה מנךדם שצר^לריות תורה  

א׳ לפי  להקדי צריך מוסלי ספרי הייני ה׳ י-בר ״ ב׳ לפי׳ יחלש או י
כזי׳ לעסוק ךי אדכ הו i והכן מירושלים וזרו יראהישמים ב

׳1’ע ריז •שאיכן־ מצחינים למ^־';הבל5מ״ נול.־לומדד^י״ ד חז  יני
 ג־אזר מלובקיס־בגלי לכך לשמה חורה לומליס שאינן היינו ^

 א״כ “גאו יי דע מצויני* היינו מציון כי ח״ש
 תצא מסס לכך ^שמה לימליםתורה אינו

 בני נקראים ואינך לחוץ תורה
 fo דבר ילמדו אלא תורה

אז ספדי היינו סרו  מז
 יראה יהי׳־ ים מיחש

 עוסקיך ש־להויהי׳
V לשמה בתורה

ד רג^אליבביא ♦בא זה ובזכות

דברים סדר סאק
 ועזערים דלתות יום בבל הפוחח בעזרת
 האסורים לרתיר הגואל לנו יח7̂

fבמהרה



»וסף ליקוטים יי“&
, * י ר נ ש מ א בארז; נלמצורהסלויה ב הו מ שר^0 ה  ות5עי

 אלאבארן נוהגת אינו לכך הזו יארזן פרם לקבל ״י'־*-“*־
 מושר ומשמאלה נמ״ש הזו בארן רק שכר 15 נוחניה שאיו דהיינו
 ■יתבל מנוי! שאינו דהיינו תלויה:ארן שאינו מצוה וכל • וכייד
ז פריס אי  האלם ששסב^ עוה״ב ילוא לאדן בחון נוהנתנס הזו נ
 ארבר כמ״ש ה ארב נימת׳ ק״ד נימת; חין הזו מארן שהולך אחי

אחזרעןשהואעוה״יורק.=

מ ו מ * י ) ק * ־ ר עי ש  הנר ביירהלוא יאמר אומר, הנביא י
הנהאלהיתגימ׳ : קוינדלו אלהינוזס

 למתת צריו יא־יכ דין הוא מילוי ופל גימס׳״פ״ו ה״א מ״ם והוא פיו
 מ״א שהוא מ״סה״א של המילוי ולהכניס להקווא וצריך דא^ייס דיו

 וצייד א״ההואמילוימיהבאלפין של שה רק מ״ה שהוא השורש תיו
 בשורשP'■■נימת׳ שהיא דאלפין מילוי ולמנניס ולהקוות ל-זיר

 גמו^ם רחמים הוא ואז ה ב״ הייה אותיות מןד.י נשאר י •אותיות
ה‘ -א  המשיח לימות ההוא ביום ואנוי הפסוק פי׳ וזהו הויס פס ־י

 במד׳ מתנהג כשהיה אלהינו הנה הקידה בוגח כי לגמרי שימתיס׳הדיו
 הנרם יקוו ל׳ לי קוינו יה בזה אוחי היינו.ממתקים 'אלהינו שהוא הדן

מילוימ״אבשורש ה״אלהכניס אלהיהגימ׳מ״ס להקיוחשס ־•ישנו
עייין ה, המילוי ועדייו מ״ה נימע׳ באלפין הויה מילוי נשאר מ׳

לנו ישועה שהיה ויושיעני רק בשלימיח שמחה היה לא דיןילצר ,א”

ר ״^מ״ . p* נמת » ר  לולמןוורמילוי קוינו הוי׳ זה ״הו ^
סבח,ך •״הנימטי  ונשמחה עילה עכשיו הויהולכך ד׳אותיויי י׳

ל השה שנשלה -ישועתו י  בשלימית השמחה והוא ישועתו שהוא מי
ז בנ׳׳אוהכן יה״ר

ו ח מ  ע״דשה׳:בסקרקולבוכיס פנים■ ובל מעל דמעה ה׳ .—ו
 מפני בכי ארר בכי בלילה «נכה בפה מה מפני

 יורדין יאינן לח;ה על שנשאיי בלמעוח שמממטין. ל^ה על ו־מעחה
בזמן אימתי ישראל עבירות ה׳ ומחה לעתיד יזמ עכ״ל ,ז?ל i וח״י ד«רי̂י די• רור 1^1 ״י ׳׳יל ע׳י עכ וק׳יל־ פניס עלכל דמעה שיהיה פנים עעלכל ?מעה

 זוהמתו כל הטיל אעיה שאברהס א״רו הנה • יייבו,!.־,,-■לא-יודיי
t o ־ל•־

 דהיעו ומי״ך ביה קיי ד׳׳ב׳ירזניצין ישפוט פסיק על עי״י^י׳ש"
 כך ואתי והפיל׳ הנר של בעיבור׳ הרע עין ו־כניס׳ לינר »מר׳1

 ותהר כת־ כבר והלא בן וילדת ררה הנך המלאך
 מהקב״ה פרנויות השגחה ע״שא״כ.היה הפילה העובר 4

ח - י  אירה׳ היה עתר׳ ריח׳ לא ואלו עתרה שיה א׳שהיה יצחק ״
ד w <י L היה עקרה ,בליה בזה אבל פלו זולמא 9בה שיהי׳ בניס 

רי׳ מ יברור זל זרע משרס אח*נ והוליד בהנר זוהמתו מטיל אי ע  ו
־ י ר פעמי׳ ששני ישנחה י מ ל ע מ ה ר ב א א ילס5ה ראשון שבפעם ב

W 7 י J הכי ואפיצו די\«ר׳ ייאיח/ 1;
 שלא אפל׳ ל׳ משה זיחל מל׳ חלה לא כפל שבח שהוא רנר^צהצי

 ועו^ :נהגר הזוהמא שיושלם 7̂כ היה והכל אשתו איו״ה׳על חקיז<ז2
ל^ ולא כלגר עין.הרע והמיס׳ צועאס שרה שלוח׳ עחה5 ל׳  י

ז״ש צי̂־ לי לא פיר׳ חלה לא ^^^^̂ד רך ו ^ הפיל׳ רק לוזה נז ה ו
צמרפים?׳’”״״״” זרעאנרהסוז״ש ויתברר נדי ״ה 0 י£יס או מזוהמי מלח שהיו שוממה בני רבים הוי עמרה .יייזי־

 נמ״פרשיעל ל׳חיוב שרהנקיאחשוממה שוממה
י חסיה  כעול׳ מבט י חרוב נקרא בניס לו שאין שמי ממנה אבנה א̂ו
דסו ה׳• אמר עולה התשכתאעהעול׳הואצ הפמק מסחז״צז

 שהים מי׳ הני מכל מבני אמר כאן גם א״כ במלכר ישראל שהקייכו
 עוי״לס ב׳ וז״ש עול׳ שנקרא כיצחק רק ה׳ רצון היה לא לאירהס לן

הכך רצון הוא אמר ׳7 אמר * ו

ע אירתך עשה אומר שמאי  ועשה מעט אמור קי
 יפיפ פכים כסבר האלס כל ארז מקכל והוי הלב׳
כעלי את שיוכיח שמאי אמר הנס :ע״כ

 שהבאתי כמו התורה מעסק יותר כמצות לעסוק ׳שיזהירו עכירות
 לעסות צרין* הצדיק שתי׳ח פסיקתא כשם התור׳ על בלרושיס לעיל

 במצופ לעסיק צריך תשובה בעל אכל המצוות מעסק צתור׳היותר
 מפפוום עצמו מטמא העבירות שרעשית והטעם התור׳ מעסק יותר

מכחון עצמו מסהר התענית סגופי להיינו וכתשובה :ומיחון
 חכילני! חז״לעשה שאמרו כמו בפניה עצמו מטהר במצות אבל

 מכריתין והס מלאכי׳ בורא שבמצוה מצוות חבילות יעשה עבירות
:מכפניס הרןליסות

ש ״  ן5ר בתורה שימעט מעט אמור להיינו קבע תורתך עשה מ
ע ו הי שיעסוק! היינו הריה ועשה : בהורה עתים ל

 עצמו יטהר וא״כ התור׳ מעסק יותר הרב׳ מצות בעסיות
ש ע׳׳ימצות• ״'•ומבפנים סיגופים ע״י מבחזז  אפ מקבל והוי ו̂ז

 החשובי- בעל את לקבל צריך, שהמופיח וירא בזוהר כמ״ש האדם כל
 P לייקא האלם כל את מקבל וז״ש " להעלותו.לתשוןגם< בי?ו

הפנימיופ שאפי׳ י^ות פנים בסבר האלם כל וזהו בחו< בין בפניס'
ג כנ״ל כמצוות ?־ובעסקו מחמת יפה יהי׳ פלו

י ג  הה״א ושמאי מהילל קיבל ריב״ז ־ אומר רבי ש
 כי לעצמך טוב׳ תחזיק אל הרג׳ תור׳ למדת אס I ^־־־

 כפרי כתשפי כבר הנה : ע״כ נוצרת צכך
 העולם בדרך מה שניו כחצי ולמז עצמו דחק תיה שתה בחוקיחי

 במעש׳ ועשת׳ שדחק׳ נאשה לי׳ הוי עליו שקצבו השניה בכל לייחוד
 לקכי• ע״מ ללמוד מותר הנשתרי׳ שניה ותייכ שלה• הות והרי ידיה

באריכות ע*ש פרפ

^ ״  תור׳ ללמול שקול הוי אימר אליעזר .ר׳ בסופו זה בפ׳ למ״ש ג
 וממילא מועטת ושנים בימי׳ רבה כשקיל׳ (איכילמולהרי׳

 יש והשתא פרס לקבל ע״מ ללמול מיתר הניתרי׳ םשנים
 ע״גי וכו׳ כעבליס תהיו אל ששמעו מחמת שפרשו ובייתות •יצלוק לנצח

 ם היו כל שיעבול לפועל אפשר האיד ובי ואמרו׳ ־ :לחיל"פרס
לאפיקורוס שמשוי מה ולע בזה אבל ' • שכר יקבל לא ול״י״רכ

ס לקבל ע״מ המתריס השנים ללמול יכול כג״ל השפיל־ ל^׳י  ד פי
רחליבו׳ היא שאז שנה חמשים קולס יהי׳ והעמל השקיל׳ עיקר

 לאחי אבל כנ^ל מועטית בשנים ולהשיג ליגע ויכול qpיחו פלו
 יאמר לא א״כ י • שלו והתלרגות הזריזות נחלש כבר שנה חטשים
 רבס בפקיל׳ ילמול נ׳ ואחר עולם כסלי ילמול שנה נ׳ פעל יאלם

 שאז עמל אחה נ׳ מ״י;ימט׳ לפני ודע וז״ש לזה מסבים הזמן שאין
 בוחן יודע יחי׳ השס זה שכל אמי יוחנן ר׳ איל צנ״ל התלהבות יש

 הא^ס אבל עליו מהקצוב יותר ולימול עמלדגע היה אט לדוח
 עליו קצבו אולי כי לעצמו טוב׳ יחזיק אל ויגע שעעל אש -!ז5בע

 אל רבה שקיל׳ ע״י הרב׳ תור׳ למלת אס ריב״ז וז״ש הר־ב׳ ל^מול
 כי שלו הם בשנים תאמרלהנשאר שלא לייקא לעצמך טוב׳ סחזיח

סור׳ ללמוד עליו שנקצב שאפשר נוצרת לכך כי אפשר
. לעולם ללמוד צריך כן אס הרב׳

 ולכן פרס לקבל מנת על שלא
בשהיד׳ תמיד יצמוד

 ובעמל רבה
גזטע'

<הכן-:- סרב׳ לצמוד יתעצל א11(

וגזה

t a



ליקוטים-גנזי
כי' כפיר יגיע שנאמר כחלק! השמס עשיר איזהו מ׳ש מגואר וכמי)

הכא לעולם לך וסוב הזה כעולם אשריך לך וטוב אשריך סאכל ' ׳
שסוא מרומז איך ולכאורה ע^כ•  ולפיהנ״ל ‘נחלקו* ושמח עשיר ^ן

 כמו שלו שיהי׳ להיינו נחלקו השמח פרס שיקכל סיר ל: איזהו שפיר אסי
 עצמו שמייגע היימ7 כפיך יגיע שנ״א אמר לכך כ;״ל ועשאה שלסקה אסס

 א״כ שניו לכל שנקצב מה מופפח כסניס 7ולוס חורה של בלססס תאכל כי
 שלט הוא ועשאה חקס7 גבי כמו אהשוכשלו היינו לך וסוב אשריך
 ע״מ' 7לעכו שיכול הנא כעולם לך' ושוב הזה נעולס אשריך וממילא

 אכלי ‘״ רכה ?7כסקי חייו ימי כל שילמול כאופן כאמת W מרס לקכל
 הלימול כפכולוח להתעצל ירצה ואס׳׳כ רכה ה7שקי3 זמן 7ע 7ילמו אם

 פרפו* לקכל ע״מ• לסשוכ אס*ר פליוואז נקצכ אשר את כלסהלו א4 אולי
• .• היתכ והק

 סאסורי משוס מס החוריככל ברכס חיקיו חז״ל כי כינה אמרי נ״ם נתב
 יש כתורה המשכיל והנה ג כרכה כלא הזה כעולס להנוח

 שמא רק ג כיכא צריך לכך התורה 7מלימו הרוחני חפנוג הרגמח לו
 תקנו לכך גופניוח כתענוג הרע יצר מאיתוי המורה סעניג כיוס ישלול
 מעירכו׳ הגא' לנו שיהי׳ י7כ גא והערב 6התור כרכת כתוך להספצל מז״ל

 התורם* מעדכות לוחענוג יש ם7וכשא ״ לכסלה כרס: יהי' ב^ורהזלא
 שזורע זריעה נקרא זס א״כ המבלות עיקר שהוא שממה לו ויש והמצות

: מאולכעוס״כ שיתןקה כלי ה^השעקסוסאענז׳ג בעולם

 ‘אמחה מחמת' מיניו יצהכו לקה צ העושה שהוא צן!דק זרוע אור ז5וז̂"
 זס רנית7וק סו:ך פניהם 7תמי שהם לעניים שמאיר אור וג״ק

 - משפשים ישרים 7לומ שהוא חורה זהו לב ולישרי ו לעוה״כ זריעה לכל
 7כ3 7ללמו ח“לת שאסור רכים לשון פ'ולישרי לכך ג לאמיתו' חורה

<7סהלוס7לכהא3 שהכמחהזו לכשמחה כמ״שחרכעלהכליסאז א  ו
 ציחיללכך■ להיות יכול וגס שניכר'לאחרים צלקה משק״ר לאפרים נכר

 כני סכמת יחחללו הגשמי שנמוון וכמו לשון'יחיל ק לצד זרוע אול נ׳
 אם' האלם כענין תלוי הכל n כמאכל (זה ס1 סשקו;מנאכל יש סאלם

 הנפש■ ואסמאגים : 5הלו הלקים כאאפלים אזארךהעמללוחר
 תענוג עלן כך • ״ גסים(הפכים כמאכלים נוחר' הוא כפמיס כעדן

 נפ:ה משקה' הגכוה מעולם לקה נשמה שהוא יש עריכות הנפשמרוחני
 למכוס המדריגה מעולם נשמות ויש התורה פנימיות שהוא חורם נרז«

 לנפש הנין׳ כמו חורה גופי סנ״ק נגלים סהס אורה כגופי משם אשקה
pS שלו חענוג• יארכה כן מולככזהה רעז אמר צפי ג״צ כעוה״ל 

והכן כהס וסי האלם יעצה אשר אצה'המצות וז״ש הורתו מלריגת

ך ת ^ו ע ה  ‘ibV צכע6כ הקכ״ה אסראו פירשתי מנורה6 «ע»ה וזה פ
 הנהא״יכילקוט ג ע״כ וזה נאמר לרך כה שנשקה

 כאצכערסמוךלאגוללמפסין הסעסכשמראין ^^אאוכד
ה זר״ח והס אצכעוח ^ צ״  הראשינים ימים נ' נגל רומז סזס אמ״ה ^

 לי וכיום ׳ צשכת סניחוסף נר׳ן כח״י של אור שלתממא שנשמע
 הנ״ל אצכעוח ה״ג נכפפין לך שכח'הגאה של נאש * להאיר מחחיל
 עלו( שמראה הלכר לילע שמצה צאלם מאיר ג''כ שהוא כאצנע וטראין
 הראשונים ג׳קנים ולזהי״לשג״כמשסנתקשהנוטלמהנכפפין עיי״ש
 ‘גי ן נכאפ אצ'כעשנ*ל3 הק׳נ״הוטראה רמזלו צ^ האמצעי לקנס

י הנ״ל אצכעות  לכך ל' מיום להאיר פמסאיל שכא א׳ור אל לימז מ
 נכפפין לכך עיקר מא השמע שכאמצע שכת היא המנורה שגוף כמנורה

i והק כנ׳יל ימים ג׳ נגל קנים הג''

ם3  סוכאומיאנימעשילמלולשלדעאסופר רקשלכיללכר תהלי
כ מהיי  קורת שענין קרס נא׳ כנר;הכאח הנה : ע'

 למראית רק שהי'לימנלו השעתו ועינו גלול שהי'חכם
ר״א כס' (אי' ג ציראתו קולעת מכמתו נתקיימה לא לכל נפנמס אעין

יוסף
 פ:י׳ צס״ר ישליךהי שלא מצו׳ומתיירא שכשאלרוצ׳לעשו׳איזה ,,לשס^מה׳ר

 היחוד לסם רק זה שעושה 7הלימו או המצוס עשיות קולס יאמר כלכו
 שאניהס שראו קירח כני וז״ש עיי״שג ואזלאישלוממהפני' קכה״ו

 והם ומצוות כצימול עצמו להתפאר היצס׳יר כן ושלש כזה הי'נזהר לא
 לצקוש יכול אינו שושנה מה במללש קני׳״ואי׳ «i3 לעסות נןהריס הין

 הקלה אותם ילקוס צא ישראל כך ״ סכיכס הקוצים ששרפו 7ע אותה
:אותם שסוכנים האומ(ס הם הקוצים שיכלס על מהגלות

 שמכלים כשושנה קרא כ׳גי שיהיק צלגיקויס' משגים פל למנצח וז״ש'
 סיר שיהי׳ בלכר משכילים יצלרוסס־היו , פניות בם הקוצים

 וז״מ פני' כלי ״ה3להק זאהוכ 7י7י שלהם ותישכסות שירוש היינו ילילות
̂' ממחשכס פמי לכו שיהי' טוב ללכר לבי רחש  לפני סונ הלכר ויהי׳ שג

 שסמע!-׳ נחחלס ר&י^;ך37ה והוא מעשי אני אומר לזה והתקנה לקנ״ה
המצוס ז^ז^ינמרf קכה היתול .לשם וזהו הקכ״ה ש:וא למלך הוא

 שמכרפי׳ טכרכס לז׳ט^וםא צריציס ינס15 לכאור^ רק * טהורה כמחשבה
̂לם  הלשון כאמת רק פני' כלתי שיעשה לאלס שית׳עורר הנא' המצוה ק

 להתיישב צריך שאינו מהיר סופר כמו כוונה כלי הכרכה לומר מורגל
* קולסשכוקנ

פנאי אני הלשון מהירות'הרגל מחמת עט'סופל'מהיר לשוני וירש
 המצוס‘ עשיית קולס לומר צריך לכך' נכרכה להתיישב

: והכן לשיקנ׳יהו ^

פן  שהוא אני מלע כפי תפילתי אס'שגורה ל’כאחז״ (סרע״ל5 צאו
הע לאו ואס מקובל  שההפלה הרב פי׳ מטורף םהוא אני י

 ולפיהנ״ל • עיי״ש מצורף שהחולה'היא אז מטורף היא
 היא המתשכה והיינו בקצופי ערף כמו מעורב פי' הוא מטורף פי׳ לך

 זרהמעככת שהמסשכס^ בפיו שגורה אינה לכך כחולו פני׳ שיש מעורכת
 מעשי אומר שאני טוכבזה לכיללכר רחש אמר לכך שגורס להיות
תפילתי שגורס ומא מהיר סיפר‘צט לשוד ממילא‘א״ג למלך

והק׳ל־

 ע״ע הרכ אתי למשמשין כעמים אהי( H >מז״ז5ש ע״'ל מר8(
 פרס לקכל ע״מ שלא האלם עוכל איכ • צקכלפרס

 שכל טוכ ללכר לבי לחש וז״ש פני' בלי כטשלס עכולתו ממילא
 למלך רק הם מעשי; שכל ללולו מעשה אני אומר משום לטוכ לכי צוחשלוע

 עט סובוגסלשוני א1ם וממולא. פרט ,לקבל ע״מ' (לכושלעןלם(לא'5
 וו:ו כלנו פני׳ כשיש אכל • כנ-ל באי אפילתי ששגורם להייצו מהיל סיפר

 חן אוהוצק * בניאלם. כפני להתפאר שציזנהו אלט יפיפיתמכלי
 ויחן לשון חן תפילה לשזן הל לאני” ויצ^קגו מלשון הוצק : כשפתוסיך
 ומפסיק עצמו את ינוח תפילה סהלירור״סל היינו מנוחם יכראללש׳ון

 מרמז כשפתותיך ג: בששחוסיך וזהו כפיו שגורה והיינו לחיכה חיכה נין
ל התפלה על  ; חנה ג:י ישמע צא וקולה נעות שפתיה ע׳

ה הנ  וככול עישר בשמאלו בימינה יפים אורך אמרוחרלע״ל ו
 עושר כעה״כוגס ימים אורך הוא לאמם צמיימיגיסכהזיהו

 אכל לאיכא הוא ״!’כמוס 7ו3(כ צושר כה ולמשעאלים * כעוה״ו (סלול
̂ש •׳ ליכא כעוס״ב יעים אורן  היינו אלם ממי איפיפית לקאי לן על וז
 ר אמ לכך עוס״ז והוא אחל לעילם רק לעולם אלהיט כרלך פנ̂י צ שיש

t אלהיס רצך5 e מלת שהוא השמאל מן הכרצה לכך המשמאליס מן 
 חרכך חגור ׳ פני'מהן כלא שיראה'לעשואן עוהיר'הכי ול^ • אלהים

 רהי׳ רטחר ל׳יה כטמראף מהירך יריכיך חמוקי נאחז״ל ירד צל
 שאין לומלכססר כאילו ויהי׳ אלם ביי כפני התפארות גלי מחשבתו

 והעניןכיירךנ״ק • כסתי שהוא ירך כמו ״ אוחו רואין אלם בני
 מי למלאי * <עקב מיך ככף ויגע ע״פ בזוהר למ״ש התורה מחזיקי
 כפנירס להתפאר ללמול עליו מתגכר היצה^ר אלם מגני ליהיות שצריך
 חסמן שיש כנמ|וס לזרז הכחוב צריך וביותר כעיניהס ק ימצא למען
התפארות כלי שילמול היצס״ר על שיתגבר לכלות ונצרך עני והוא ציס

וז״ש

>



ליקוטים גנזי
מ הגורחרבד U’?״1 ריי' ר עלי רונ ר ר צ עדי ס מ !» t מי ל o 

 נקרא אז • לגזף המחזיק כירך להחזיקי שצריך בבחינה
 שמלה לפניו והדר 7?ו נסב 3של* הנאון «נה :והדרך הודך גנור

 דדה למפרע הויד דדה היום ורואכל לממיבי אלןז הודאהוא
 ע;יש לדוה הוייד נדפך בשבילו שני בית שנחרב חנס שנאת שמחמת

 יראה ויפה הוד שהוא תורה דברי שאומר. בשעה האדם צריך א״פ
 להיות שחוזר למפרע שהוא הדר מהוד נעש׳ יהא שלא פניי י ייי ש^א
 וזהו המצוה עשיית ק לימוד הן עני! לכל התגברות צריך וזה דו״ה
 יהי׳ ומז דו׳ה מתיד יהדר שלא והדרן■ ויחש̂ו הודיך שיחשוב גרור

 אהבה רק חנם היה!שנאת שאס והלל ־ ' :שמיס לשס רק לימודו
 שוספנינבשלאיואחדדלענץ לאהיס בוודאי. החגירים בין שלימי

 כל. חצה הא לו המחזיק״'שיתנו בעיני חן שימצא פני׳ לו יהי׳ מאי
 לו שיחנו זה בא חנס שנאת מחמת רק כן גס חבירו בהנאת אחד

ב הזהיר לכן הפני׳ מרם וזהו לחביריו ולא דווקא חו ה על מאוד מ  ז
■ והנן־

צדסף1י
אקריו עוד

^̂ ^̂ א“̂^ ^ יחשליס הפו^ל7שעממ מבי י מ ו  לך,איפה ל
• במקוסשפמת באימה הי'געכול.שנשישת ששקלומידושלוס

ו האיפה עשיחח והעומר האלשוךז״ל הגאון שכי ע״ד א
וז״שיצחק ־ ■ י ■ - m&אדסליTוצי איפה נקרא של-אדס איבריו שרמ״ח

ז חזיון גי ונקרא נשפלילושליס לכך לנשמה הנ^זולא לענין

ו  ופי' לנגי״ו מעקה ועשית בחורה כ׳ לנה לנגוח כלך עלית ר
 אלה ומזוני ובני בחיי עניניו בכל שמצלית רואה אדה שאס

 שישעוי pn גדולה לקחת במד אין זה ובלתי אדם בל נדלות הס
 דברי׳ בג׳ מצליח אדם אם כן ואם :עושר חכס גבור דברי׳ נ׳

 1®יי’,. לנווישמז שיגבה' ומוכן מציל הוא הדל
 לצרן> אלא לישראל נתנו צפ המצוות שכל ובמצות בחורה לבו לשבר
 ועשית וז״ש יתברך הנורא לפני עצמם את ויכניעו לבם שישבר נהם

ח לועקההיאנדר־  ג׳יגנ׳^דלתזהנ״לשמביא לנניךמרמזר׳
די הוא מעקה לעשית צריך לכך לגדלות האדם את  בחורה לעסוק ג

 לו ייעוק כד חיגוס לל בצר עקהא לשון מעקה או ‘וימצות־
דהיינו לגרת כלך עלית כי הנביא וז׳יש :ליו שישבר והיינו
 I גופך להכניע כר7 ש(ס פשית • ולא הנ״ל ידלות מ׳ כל ך3 שהיה

 כקול מלברים ואתם יצחת בר7ל העצלה רכי7 ני • מלא^ תשואת
 7תמי עליזה• קריה ורם.* מעה בקול הומיה* עיר תשואה:

 צריך שאלם מותר יהיה עצי בכל אומר והפסוק כשמלא;* הס
 המלך לפני נעומל לנו הכנעא מתוך בעצבות מנחוז פניו ■להראות

ביראי><פח<^

ע ו  התנועצע א״י היא שהארן ראשון חולבן זה כשכול* סנועויאח נ
 ישראל על ׳3ו ^qשנפר המקלש שניפעאי״אחל,על בראשו
 הכתוב שאמר כמו כשכול מל5ו • לבבל לח״ל י׳7זנ שנעי׳

 ׳77מרובוח:והתנו השתיות שמקיא השמל רך7ו ה^לזאתכ׳ תקיא ולא
 שנה ע׳ לאחר קבבל־ שיצאו נביא צופי שיזעו מלי גלות >ה • כמלונה

 היי5 יון גלות M פשע׳ה עליה וכבל ״ לפ'שעט י לינ לרך' והי'בכבל
י PI’ ואמיי עגל חמא חמיזו ווכיי׳

והיי שלא הרניעי זהגלוא ‘גפצהולאתופיףקוא ; נאלהי.ושראל

 מלותהכניעית נפלה אומר זלזה סגלותמשיגאלו
בב״א; שונאצו קוס להם משיהיה לנפול עול הוסי^ ולא

ש ר ד מ  :ע״כ הימנו סובה נבלה לעת מ שאין חכם תלמיל כל ב
 נקל לנבון ולעת הע״ה שלמה רמז שזה כתכתי כבר

 שפל ®הוא בעצמו ויכיר יולע האלם שיהיה שהעיקר
 וילע כמ״ש שב!רה לעת פי׳ וזהו בקרבו נשבר ליו יהיה וממילא ברי־׳
שאירע מאמיעות מגי האלם וז^*י:מול :סוכות אנשי כהס

 להס שניתנו י!זשוכ, לקכל רצו לא גאוותן שישכיל *. וקרח ונקש ללכנה
 י־״לך צ׳־ן״ל ולעת:נצון וזטן ויותר יותר סוכתו להגדיל בראשונ׳רק

 לאשתי אמר איוב אבל ; והכן ילמלו שמהם ׳קיח ׳נחש ׳לכה
 משמע א״כ נקכל לא הרע ואת נהכל וב1הכ אח ת^יברי הנכלות כאחת
 לעת, לו שאין מי אכל • הרע ולא העוב לקבל הוא ננ-לה שלרך

 ויותר יופר הכל חושק רק הטוב אפי׳ .לקכל רוצה אינו א״נ
^ לעא בו שאין ת״ח כל אמרו ולזה  c5n שהיא הימנו טוכה נ
ב ט  להשיג רוצה ואינו שקיבל בטוב לו לי אכל כרע רוצה אינו רק נ
 כטוב אפץ ואיני לעת לו שאין היינו לעת כלא גה וז״ש :יותר

 את ממנו מט^ין גס כי טוב לא נפש נשאר אז יותר רוצה רק שקיבל
;והבן הנ״ל מאורעות ג׳3 כמו כראשונה שקיכל הטלנ

 ע"כ אחל לא טהור יחן מי ז:״ה התירה פיקת זאת במדרעו
 שלתת כיצורים כמ״ס אי וצראסןלהנה : הנגה קשה והזא
 ועיטור ביכורים ותוספת הביכורים ככימריס מינים

 ״ מינו צשאיט מן ביכורים ועיטור כמינו מין כיכוריס ת־ספס ביכורים
 נ״ק׳ ומורם : אלפייס^שנה לעולה קימה שהיא ניכורי^ נ״ק המורה הנה

 מסלע שהפכם מס תורה חילושי כ״ק בימדס וחוס׳ 1 מכמה לאפית
 של עכורס שנ״ק יראה לכרי מיסר נ״ק ביכורים ועיטור ״ בחורה
 עקב עצום עשתה לראשה עטרה מכמה שעשתה מה כמשסזיל תורה

 א״ב ה' יראת ענוה עקב וכי ה׳ יראס סכמה ראשית שנאמר למלחה
; בלביט^יןרץ, לורש כןזחכם  ואמ״כ י מףהתורם מסלה לרמ5'

^ שהס ספמןשים  שנ״ק ויראם מוסר לכרי ׳ואח^ה ; ^ס’יצו3 ת
•י ביכורים עיטור . , . -

 במו חכמים לפני י הוא שהסילוש במינו מין הסוספסמא ־ור«נה
 מין והו מוסר לברי הוא כיכורים עיטור אבל • הלורש '
 ז בשא״מ מין המוכיס הוי • אותן להוכיח שצריך אוחן עס מינו כשאינו

 להניא הרוצה סז״ל וז״ש .*״אחרים קשזט עצמך(אס״ה קפוט אלכ׳7
 שזהו חורה סל יין היינו יין ת״פ גחנסשל ימלא חורה גילריסהמנו

 וצא הואצפמס סורה ועיקר ג עס המון לפני ולא ת״ח לפני רק
 וכפלומל י ושלום נועם לרכי לרל׳ התורה כי הסכמים אח לצער (קנשר
 : פניו על שלייתו שינהפך לו נוס לאו ןאס ; נדים סס; לו משיח לשמה

 וגם :חיים לזסס נעשה לשמה לומל אם טמאים מסהר ההורס א׳יי
 לשמה ולימול :העות סם לו נעשית לשעה שלא לומז אם טהורים מטמא

 זז״סזאמסוקת • לעיל ונמ״סמזס לחכמתו יראתו אסקלמה בא
 לו נעשיס שהתורה והיינו s חוקי לחם הסריסני ע״ל מזון לשון סוק התורה

ז  טהור זש״המייתן אמר לכן יראתו כאטממחסקלמה וזהו חיים פ
ל אחל נ״ק יראה שהוא אסל לא אם טמאים שמטהר היינו מממא  ע׳

הינא קוריןצאחת יווני נצשק שק אוצרו היא ש^חרלקיראסס׳
סם ונעשים טמאים מטהר או יראה לו נשממחלהיש וזהו

: והק מייס

 נ זגבורה מס״ט אלומה הוקס פ׳ בזוהר לאיי עייל אחר באוק או
 לפגו התהלך מ שנאמר אברהם מס״טלססלי/שהוא חמימה

 למם ל והנס עיי״ש' ליעקב מס״ט בהימום אץ אשר המים והי'
 מקום דהאאכרהסבכל לססזיס רמו קולס לצמרת רמז סקלה
 שםטעת םואמטעאגביפרה' שטהור הוא שהרמז רק :ליצחק קילם

 מסרם tff לאכיהם מרמז והל טמאים ומטהרת ■בה העוסקין כל
 '׳• מסרח אברסס סיצא כמו החסלים סולם לגניחת הרמז הקלים לפן
»אחםליסכ;^צ7קו גמחס מקלים צעס צו שקשה המלרש מסין מהו

ולפ\
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ק מי הה״י אמר לזצן  רק'סיכן זכנ״ל מפרח אכרהס כמן מסמא מסור י
 ‘עוצם של 17ימי לא אמר לוה ק צלה מי כ\ מר מי »״ש מ'יס7שקו ומצינו

 כר^ השצס בריאת־ 1שער3 הוא w סהקלוש היינו אסל לא זהל
i הרחמים(הנן שיתןימזת אלהיסומחיה כמלת מתסלה

ב׳ ת כ  החנרה’למנין^ח^הק“שארו7ע י 0נ1וראחרק7ואמל ח
מפסוק! המין שאל שוככר7הנןו אל בזאסייבאאהק שנאמר

 וחרצו כלום שני ביח אסר שאין משמע >חחן5ה הבית יהי׳ זל7נ ,
 צ5יב בואס והוא ואת הפסוק־סנסב שמקשה והו א״כ אלם בילי אחרון
 מה משמש שאהרן המתים תחיית אחר &ייי' ניח שיהי׳ שמשמע אהק

 אסד( שאזן משמע האחרון הצית יהי׳ ול7ג שנאמר אחרון ור7ל תאמר
 גברא ועם יהי׳ח״ס אי7וו3ש היינו7 נברא זעם הפסוק וסי' כלום

 ̂ אתרון זמ״ש יברא ולא רא3נ נאמר לכך כבר שנברא קיים יהי׳ שאסק
•• אלם־והנן י7בי הוא מהש״י(אחרון יסי׳ שלעתיל יסלציס

 עי״ע לביש ראי׳ ואיח לסיב ראי' נמהראית אי׳ הנה ״ בלק וירא
 למעלה ̂ מה ע7 שאמר באבוס התנא לברי על ל״ב נ״ס ואי׳

] עי ^  שלא כאשס הפמכלות לאלם גא פעמים ט שומעת ואוון רואם מ
 פני פעם להסתכל מסכוין אמרוה םרקאס7לא מדק אינו וזה בכוונה

 תתורו ולא ווש״ה אומו ומממאין שלו בהדהנר. רושם עושה ראי״ אוחו אז
 יסתכל להייגושלא צרליהס זונים אתם אשר עטכם ואסרי לבבכס אחרי

 ,־•יז״פןאחריהם הי׳בכלונס שלא הראשון אסרססתכלומ פעסשטבטמן
W שעין מה ברשותו שאינו להיינו מקי למעלה לעמה ז״ש1 n 

ק כוונה כלא ששומע שומעת (איון בכוונה שלא ראשון בפעם  ל
 וכלמעשיךשאסס רק ״ מונה בלא ממילא שהוא אמררואהשוטעת

 המויכות וטס בלק ולא וו״ש עי״ש נכתכיס פר6ב ואס בכיוון עוסה
, על התורם קמרמו רק מואב בערבות וימנו קולס לטסייס / אי  טסא י

 ׳ בויו וירא אאר לכך * בסונה שלא הראשון הסחכלות אחר שנית צפעס
 ׳בא ׳בלק ר״ח גס בזוהר כט״׳ס לקוחא בא ׳בלק ומזה שנית ‘ראי שהלא

 בריא פגם סוא״ע״י נישא לראייי שכא לרם ועיקר ״ ק׳רי לסומאא
 שתי t ולקח כ' ובמצורע נשרך את למאא אי)* את סחן אל כמ״ש הלשון

 מביא לכך פספוסים מעשיה ועסה הרע לשון סהואליבר צפדספירק״י
 הרא ̂ לשון מן שמלל לפור ק הוא בישא ‘שהראי לאן ת״ש ^י״ש צפריא

ג צפור מעשה שהוא ^
די לנ ד ; ישראל ובני • העם ־ ישראל מלריגות צ' כאן’ אצור ו

סצוריס ישראל .להיות סכלק שהי׳מזנת .®זא ׳
 וצםילעשישראלנוסמו : אומות להחריבו׳ לאי׳ ^ואו, צמלבייולא

 והעם ז לחשובים שזשראלהא מלע הי׳ וללק ד במואל ליסגךו3צ
•הפקותיס  ומנסי׳ ג כני;'שראל לשון וזהו הכילונים כנז ישראל למי . .

 J במואב יחגלז שלא ציוו על יעברו לא שהם שידע מתיירא אי״ לא יסלאל
 :מעשה וכמ״שבזוהר בהסחכלות לוצאלאריעילהסבראי׳נישא

I יא אחלס לאספכל מקו® שבכל חלב בגוש . .. ,
 אח״״ש ואמר החשוטם כ® ישראל עפה אשר כל את בלק וירא וז'

 שלא מתיירא היי ומהם הסחנחיס שהם הע^ מפני מואב ויגר
 רב ערה סן נהם ‘שהי הוא רב כי תתגרו אל של הציוו מל ברו יע

 נקראו שמראל בטלרש דאי׳ 7ע !ל15ישר כני מפני ויקוצו אמר ואח״כ
 המיחים מקני השושנים ללפוט החוחים:א״א_ בין השושנה מגו שושנים

 כ ואח האומות שסט המוחים ס7קו יכלה הקב״ה יש^ול ק להם ססביבים
 שץ ציזד לא ג״כ ישראל שבני בלעחם הי׳ ומואב אותם ילקמ

כ להם הי׳ ולא סחגרו אל  שהם ‘יסרא^ בחי' מפני כמו הפניכס מורא ג'
 כר7המ מן לצאח יוכלו לא למען )וזס5 לקלל רוצה שהי״ רח • החונים

 שיהיו ויקוצו וו״ש השושנה את הסובכים הסונזיס כמו או,מם ויסננו לאי׳
 ישראל גני מפני בפנימי'שלהסורא ישראל וישארו לישראל 3סט ^צים

• וסנן בפנימי׳ שיהין

ט8 יוסף
DR]3i1ראה הנסמשרוצ^ה : אתם הכהן ואלעזר .מישה וילרר ־ 

 8אוס ומנה פעור לעון הרמה ממלריגסם נפלו שישראל
 העצה בשמחסוכזה א׳'וא׳ כל ומכיר הקב״ה כציוושצ

 האוחיות שלו נשמה שורש הוא וא׳ א׳ של שם כל ס הגיליון לסמס אותם
 אוסס שקראו סיינו7 אתם הנהן ואלעוך משס בר7ןי ל לכך שמו של

ת‘• השמותס  משורשם העו[פעורהי׳נפרדש■ מואבשע׳׳י בערנו
 הוא מואב בערלות זוזו פ7סקו מרשק אזהס' עירב ועתה ושס7הק

 ראשית ״י נ״ק ואכמה ראשית ל׳ס ישראל א7קו שנ״ק ישראל של פורש
 הסוב סהורינוריחן מה על יריחו ירלן ע׳ל ה־חכמיז אל מואב וזהו סכמה
 לאמר משה אותם העלה ובוה שנקנ פ>י' נחנו ריח נתנו איס7ו7ה כמ״ש

 נק7ל עצמו יתעורר א׳ שכל כלי צימנזס 6אה צריפים להם אמרג פירש׳י
״.־ והבן בשרשו עצמו

ס ^י ז ד ת  ה׳ מלרימס הנהיש׳ י חפצו ס׳ בתורת אם פי ג
 בסורה ספרי' ז׳ • משניות סלרי ו׳ :חורה תופשי
 במלברנחלק נספר עמולי'שגעה סצנה כמ׳ס

 בחורה ישי בחי׳ ח' ג כילוע בפ״ע ־ ספר בלסוע ויהי שפ׳ ספדס לל׳
 מספר כ׳ו גי׳ ז״ס א״כס״ו וכא♦ טיב מומר אסור ״ טהור סמא פסול כשר
ה סי׳ עס ה הוי ע׳ש נארגת התורה כל א׳שאתז״ל ל ה׳ בתורת וזהו ל

ד והבן

 הירקרק iואנרותי׳Lהפסףפה יונה־נח שפסיים'כנסי בין תשכבין ם8̂
סטשפחיס, כין רובן גיס ■חמור יששכר בווהד ל הנה . ̂ מרון

 ט׳ אית יאורייחא(לא מאולאי נכדל באורייתא לותא7אשח7 יששכר
ק ליצי׳ ליקרא סייש לצא כחמור הרוח גסות  פלאמרינין הנהסחיס בין ח

ם וו״שס : ע״ג עמל אתה ובתורה תחי׳ צער וטי תישן האין ועל  א
 בין שחבצץ צליקים ביניכם פיסי׳ ר(צין אתם אם שפתיים בין ססציון

 בצל אותם מתויקים שתטו נכסף יונהנמפס שתהיולצט תראו משפתיים
ט י׳1כויצ ף הג על אמגין לבוש כמל להט ותהיו הכסף  הממזיטסיהיו מ

 • בכסף שיתכסה הוא נאפה המ״א שיהיו במה יונה כנפי כמו לבושים
 אכרוחוה נ״ק יהי׳ המיחויקיס של הכנפיים' לטינו ואברוחי׳ הל ואמר
 ' פ מרון בירקרק העוה״ג יהיו ברiה^ אוק־ כע״ש קכנפים צלולים שהם

: חרון נ״א החכמה גס «ירוא סוא משיבח שזהב רל״ק
 סיסכנפ-סזלמשיםלח״ת לארן ישצנטס מכנףהאקןאס ’ו^ש

ק נ״ק צמה בטלרש לאי׳ ארן סנ״ק  רצין צעשית שין , א
 ביהמ״ז שהי׳ שמענו ומיראת הוא א,״כ ת׳׳ח .וזהו קונה:

 קול עצהקרבותוהי׳ המשוררים הצוייס אולזמימא• שמענו והי׳ יקיים
 : ימיו כל ה׳ לעמל שיוכל לצליק רצץ הוא צבי שהוא מפני בארן שממל

שהוא הרעב מחמת הצליקיס שנתמעטו .לי כשיו ** הנביא אמר !“.וע
 הי׳ וזהו הצדיקים ידי המויאו ולא אמונה אצשי שפסאו- מפני רזין לשון

: אמנם אנשי שפסקו על הכית נחרב לא כשאחדל ראשון בכית

ד \  מא(ל חגם שנאת שט׳ שני ביש חורבן שהוא לי ליזי פניח פעם עו
 שהם מגלים לי אוי זז משוס שטרבנות־הי' הנביא ואמר
 נגלו ועכשיו ח לח לכושים הס גנליס כמו מתחלה הממזיקיסשכיו

 * ̂ אחל למקום מיס הולך 7םג ־נד: כ«ו מלהחזיק שפסקו בי כגל כמו
 שייסמ״ק כזמן לישראל לכושים כמו שהיו האומות שהם כונליס וכצל וזהי
 לישראל וטזציס שטמסיס בגלו הס גם תכשיו סרים י •י ע״י קייס הי׳

• בבא פיהמיק שיכנה לעסיצ הלין יום ^מק:י מאיראיס ואינם

 כיל לציאוהס מצריה מארן יצאו אשר ישראל בני מ*סעי אלד,
למסשיה« מוצאירה משסאס זיכטנ ’ ואהה משה
ע"כ למוצאיסס מסעיהם ואלס ה׳ עפ״י

הנה



צגיוסףליקוטיםעזי
 ג כציאלתם אמר ולא הדקדוקייימאילצנאותס רמכאז ף? ף•,ר

כ' התורה כל הלא משה ויכתוב כאן לכ׳ ראה מה ועול
 להיפך ואח״כ • לממעיהצז מוצאיהם כ• כראשונה ועול • משה

ה ונראה : למוצאיהם מסעיהס מ  עיקר שהנשמה הוא הכלל ל
 כל רביה במקומות נתפזרו אשר חלקיה כל ללקע לעוה״ז ביאתה
 ויש : ורחוקים רבים במקומות שנתפזרו יש • שלה בחי׳ לפי נשמה

 המפרסי׳ החסיל הרב מפי שמעתי והכה' .וקרובים מועתי׳ במקומות
ר מצעלי מה׳ ע״פ פי׳ ז״ל פרומוש^.יינר מענלל מנחם מו׳  כוננו גי

 כלי בהשגח' הוא הולך שאלם ופס*ע' פסיע' בכל כי יהפז ולרכו
 ■ מרזי צים חפ ו מחכים וה;צוצית שס שנתפזרו משם נשמתו לציצית ללקת

 א׳ ש1שרםמשו לנשמת' הננוצית עמד ויתחבא שם שילך האלם יבא
 שי:ע.ת.בריאות ה^למינים בספא כמ״ש כוננו־ גבר מה׳מצעלי לזש״ה
 שיתלקעו כלי והכל בימיו ילך פסיעות כמה וקצכינזעליו גוזרי׳ האל׳

ולי־ט ש וז לזה ומצפים מחכים והס עמו נשמתוfנצוצית (יתחבא
 ביאור בתוי עכ״ל לזה חפיציס ההוא שבלרך מצוצית שהנם ימפז

/ -L • יח ליז* ̂רזיוו . *•̂%>ייורו שם שרי׳ הי^̂ו

 וקושי ג'.ן;ו זכי;ח שס ונפץ בביית שפגמו מיפותקאמהלורותהנ״נ
 רק ׳ לגי בם שאין כמצולה ל מצרי את יעשאו משם -וצי^ השעבול

 חלושתס בכת ואהרן משה שבאו על ממצרי׳ לצאת כת להם הי׳ שלא
 ׳ שהי טלם המזל את להכניע ‘משמי הקלושה השפ״:ת גרמו הגלולי׳

 את שהוציאו על עליהם רנןי״ה ש^יא נפלאות ת במכו מצרי׳ שר
 השולטים ועקרב שדן> י במלבדששס־נתש באו ואח״ה ממצרי׳ ישראל

 צריפין והיו קלושהשנתפזרו גצוצי הלבה דצ־ ילה תחת יהי׳ שם
 היו לא ואלו שם אשר ־ נשמתם חלקי נצוצי ללקט ישראל;!ילכישם

ל^^ו נשמתם כלנצוצי מתלקטים היו יזוטאי׳  עול להיות צריכים* ו
 לז- הוצרכו ול׳כץ במילר שה ?לו ׳

 מג ואלה :וז״ש ננ״א !משיחנו
 מארן יצאו אשל ישראל בני -נק׳

 משה ביל הי׳ יזהר צבאות־ה׳’שנק׳ ישראל עם שנתחברו לציאית׳
 • סי צבאות ונעשו • בגופ^ ממצרי׳ יציאת׳ נגמר יליה׳ שעל ואהרן

 במלברויוציאו יפיא. שילכו פעולת עשה ואלז״כ-אמל־הצישמשרע״ה
 ׳עקרב ׳שרס ׳חש ׳נ ד״ש דלקרב qשר נחש פחת 6ש שנפלו הפצוצי־ ג״כ

 הקליפות עשן נצוציתמתחת להוציא הושיעם שהש׳׳י ׳ע׳ש׳ן להיפך
■־־ ■ : . ‘ ישועה־יהען לשון שר״ת'נ׳ש׳ע וזהו .

ו1 ה  ליבוי שכל נתנה מגיל׳ מגילה אורה ^מרו משהשח^ל ע״י ז
י׳ למשה הקב״ה שאמר • ה׳ הי׳עפ״י נסיעות ־ וכל כותב י

ל כ א״  הי׳ של כותב.ובזה הי׳ מיל למשה אמי ־־שםקב״ה הנסיעה ז
 ואז במחשב׳ המעשה לתלבק וממילא הכתיב׳ למעש׳ המחשב׳ ממשיך

 מטש ויכתוב במקד״יל^סיע׳ץזש״ה הנצוצית להוציא ישרשל‘ כיי הי׳
 ישראל צמסעיה^הם ׳־ בנסיעה צהזלייאו הנצוציח־ הם מוצאיה׳ את

אמר שבתחל׳ ה׳־להיינו על׳י הכי ואמר • הוה בלרך שנסעו

 י.וין האלם הליכת מקום שבכל הקלוש׳ התור׳ לנו מורה הכלל וזהו
 ושתי׳ ונםבשעתאכילה : שלו הנצוצית חלקי ההוא במקו׳ להעלות

: הדל כל והק־ פרטית בהשגחה שסכל p יטין

ז פ ו א  הנעשית ומצוות החפלות ענייני בכל הכלל הנה אחר ב
 כלי והטעה ״ סראל כל עם עצמו לייחל האלם צריך י
 שצקבושה להר כל לכך מלות עשר מכל והמצוה התפלה שחחייחל

 חכמה והוא קולש שהומ המיל על מימזת נהקלושה מפני עשרה צריך
 יו״צ ועה ת׳ גי׳ עשר בכללות הם מלין ל׳ שהוא ע״ב שם שיה

 צמו מלוח העשר כל נכלל שבה מחשב׳ הוא והחכמ׳ קולש גי׳ אותיות
 אחכ^ בחוכמא בראשית שתרגם

 את קבלו לא וישראל למחשב׳ המעשיות כל להעלות והעיקר שיקלוש׳
 אחלול! שנעשו ההר נגל :ישראל ויחץ צמ״ש אחלוח שנעשו על התור׳

̂ ̂ . התור׳ לקבל כח הי׳להם זאז
 שהם לשרשס מותם ויעלו אחלות בישראל שיםיו משה פוונת הי׳ יזה

 להמשין בתחלה . שצריך והכלל . ב״הוב״ש באחלות נשרשיס
 א( נתפל׳ או בחור׳ מלבר שאלם האותיות אל מלמעל׳ הרוחניות

 פעוג׳ שס שיעשו למעל׳ האותיות להפדח שיוכל כלי מעשיות למציות
• התפל׳ רמ״קבענין הגאון וכמ״ש

f i d

ש1 ״  אחלית בניה׳ שיהיו צריט׳ שהם ישראל בני משעי ואלל ז
 העליונים בשרשם ולתלבק להחקרב יכולים שיהיו כלי

♦ עלמקוסהאחלות

ת ר ג ה ב בעוה״ז שיש כשם ו  למעל׳ שבטים י״ב הם כך שבטיה ̂י
שבטי׳ עלו ששם ע״פ בזוהר כמ״ש כסא'הכבול הנושאים

ץ יה שבטי שהה שלמעל׳ לשבטים שלמטה הס  יצאי אשר וז״ש עיי
 ו ויתחבר שלמעל׳ צבאות הם לצבאותם שלמטה שיטים הה י־שייאי* כני
7m קלושת׳שהיו גולל בכת אותה העלו שרם ואהרן משה ליל 

 התחיל במלבר ישרא^ כשבאו כך שראלואחר נשמית כל כללות
 ויכתב ואמר העליון באחלות להתלבק ישראל שיתעלו לזרזם משה

• משה • *-■׳ •

ל ל כ ה נ׳ מתחיל לכתוב מתחיל נשאלם ו ^ו ר  כך ואחר נקולה ג
 ומקור מוצא הוא מוצאיה' וזהו האות ומתרחב מתפשט

 הריחניות להנ;שיך מתחיל ומשם ; הפשוט אחצות הוא הברכות
 לספרית יכולים כך שאחר כלי אוחיוח הס למסעיהס * מלמעל'
̂־ וז״ש למעלה  מוצאיהם שהם הרוחניות ממשיך שהוא מר ל״יינו אל

 ש׳הסשרם האוחמח^שורח שיפריח למוצאירדכלי מסעיהס הוא
 שיעשה לתפילתינו גלול ערך ענין וזהו שלהם ומקור מוצא מוצאיהם

• והבן במקומו פעולה

*ן ד ג  יחשו» ולא מלז3 מלה שיקרא ק״ש יענין סיידו-חז׳יל רו
מוצאיהסמהשמוציף וזהו ארה קיח אפילו ולאיגליע

ik למסעיה'מיי יהיי #פיו
̂  ,£^’"1 לילליע א״א עכ״פ מהרז שהולך ויין לנחת

■ לנצד״ת וה! שמע לקריאת הן אחל אות אפילי ילליע פולא

ה נ ה  ראשון לפסיק האתדות על שמע לקריאת הכוונה עימר ו
 כל עם להתאחד צריך ילתיול׳ האחמת על נפשו למסיר

 שאמר וזה אחד י גי ־ אר: רבה ארבה תחלה שאמר ווה ישיאל
 ! א' אחדות שהם לזמן נא^בה אימתי ישראל יעמו הבוחר

ה נ ה  שים״ אפשר אי בישראל חנה שנאח ושלום חס שיש זמן •כל ו
 תכלת בעלת לכווין חנם שנאת לבטל והתיקון באחלות

 מ חסר והוא חנם ג״דשנאת ותכלת בציצית תכלת בעיניו רואה צלןילו
 שרמוז ליראמהלין צריך לכך אחלות חסר חנם לרמז.ששנאח

 הגאון בכתבי ׳ ואי ה׳תן י ני תכלת והנה : הרשעים שמכלה בתכלת
ג מן״פ בגיהנס חלריה ת׳תן אסטראפלישיס שמשון ר׳ מהורר  עו
 אינו הנשארי׳ חלריס י״ע איל מתוכה להעלו׳הישעי׳ בו לילך תצליח

 מצחו ע^ וכתוב יושע הנק׳ המלאך עמו שילך על בו ^ילך ילצלוק יכול
 כי גה וז׳יש מתוכו הרשעים להוציא הצליק את מוליך והוא ׳א׳ת׳ה

 בהם כיכך הצליק שיכול חלריס ׳ת׳ק׳פ ני׳ ׳צ׳ל׳מ׳ו׳ח ע׳ג׳י׳א אלד
 עמלי ׳א׳תיה כי הנשארים ׳ר׳עחלריס היינו ׳ר׳ע אירא לא יגס

 וזהי :עכ״ל אוחו שומר הוא אחה מצחו על חכתוב יושע שהמלאך
 כשאין והיינו ישלימות ׳ת׳ת׳ן כשהוא לריינו ליעקב איות ח׳ן ׳ח׳

ת מלא שהוא רק א׳ חסר שהוא חנם שנאת בישראל ״  שהם חץ גי
 איני חנס ששנאת ליעקב אמת וזהו א׳ כללות והס יראה מלאים

ז נבנה הוא שקר שעל אמת לבר

ז1  מימזת התורה גס : לאיריס חס^: אז ביניהם אמת לשיש א
 פירוז מימת הוא לישראל הצרות ומציאות פגיעת שכל

 ואינם עצמו בפני בלבבו נוסע א׳ שכל מסעיהס וזיו ; ללבות
 התלאה כל את שב׳ ע״ל מוצאיהם וזהו יחל בצדה משתתפים

 התפלה כמ״שרמ״ק^טן רמז גם : בלרך מצאתם אשר
 לאותיות העליון חיות להמשיך האלם צריך שקודה
 פעולתם ויעשו ■למעלה אותיות מפייח כך ואחר

 מוצת הוא העליון חיות הוא מוצאיהם ״ש1י
 האותיות הה למסעיה׳ הנשמות של ומקור

 הנקולוח'והטעמים עפ״י שנוסעים
 אח״פ ותיקונים בזוהר כמ״ש

 הם למוצאיהם מסעיהס
שמפריחי׳האותיו׳

 ככ״ל למעלה
• וסבן

01במ?



' ז נ יוסףנחמדים 'דבריםג
ש ר ד מ 6ליי6 זה פנחם גןצקיש ר״ש מר6 ב תה6 צוהקנ״ה מר1

 ליחן עחיד אתי לינהיד ין6 וביני ל6בו בין נהתשלוס
ן אליהו אח לכם שולח אנכי י!;ה שנאמר בני ויין ביני שלום י ב  מ

פי אמר אליעזי ר׳ בניה על איויז לב והשיב  של שמו הקב״ה הי
 בהר ישראל תשובח שעשה הגלעד מחישבי ז״ל אלית של ישמו פנחס
 והשציס החייה אתו היתה בריתי סליה בריחי לו נוח! הנני רי־ימד
^ו ח ה ונ ב״  והיתר פוב שכך לו ונתן סעהיב וחיים בעהייז .חיים מ

 הגמרא פי׳ היב״ש אמר עייל עולה כהונת ברית אחריו ויזרעו לו
 האדם שידבק העבדות העיקר ני למידותיו אמרו ולא במדות-ו הדב׳ת

 אס ני המדות בחילונו׳ ידבק ולא המידות של חיות יהוא בפנימיו׳
 מדבק אינו א״ר בחיצוניו׳ החסד למדת המשל דרך מדבק הוא

 אבל גבורה אינו חסד הוא אם פרודים הם שבחעוניו' בגבורה
 לעבוד ה5הךי האדם אי׳כ הכל ונכלל שניתי לא ה׳ אני נתיב בפנימיו׳

 המדות כל כלול ששה הנודוח של החיות גפנימיו׳ לדבק ריד5 השם את
 וכןבנבוררנכלל בחסדנכללגבורה הואאיסב״יהוא״כ שהחיות

סד מ  התפפעות הוא החסד מדת כי והיא הכללית צילד הרב ופי׳ • י
 אהבתיך עולם ואהבת כמד״א האהבה סוד והוא לכל להטיב ודייכו

 נאודר' יש החסד בחיצונו׳ עצמו שמדבק מי א״כ חסד משכחיר כו על
ח״ודרל רע ובין שב בין ללל אוהב ויהי־ לחסד חסד בי יבחק שלא

״ , .— ............. צדקי-•-- אנשי'בעלי ש שי רואים
 נכלל א«כ החסד בפנימע׳ לדבק העיקר אבל ■מחילוניו׳ החסד בעלי

 השמאל מצמצם הוא הגבורה של ימיו קו גי והוא בהחסד הגבורה
 בחסד עומד הוא א״כ יותר להוופשט שלא הרע החסד והוא החסד של

 בגבורה החסד הכללות וכן • בחסד הגבורה הכללית וזוהו השב׳
 כשהיו למשל דהיעו גבורה לעשות רוצה היא אם ני זה בענין ג״כ הוא

 להמתיק הפעולה היה שחות חייבי לשאר או לרוצח מיתר דניז הב״ד
 להשפיע לחיצוני׳ תוקן> ונתן העבירה בעל מתעורר שהיה הגבורות

 שחייבו שעשו רה בנבי ההם הנבורו׳ המתיקו והב״ד מהנבוח׳ להם
 שלבעלהעבירהונמתקוובאלחיי הגבירו׳ היהנכפי׳ אות!ימימלא

 מקוסצריךלקרב בכל א״כ בגבורה שנכלל האסד הוא ב?זה1ע
 תיטק יצר שאמרו ההו בגבורה הן בחסד הן השמאל הימיןיולדחות

 בשמא, דוחה אמרו ולא מקרבת וימין דוחה השמאל תהא ואשה
הין מקרבת וימין ענינים בכל שמאל שידקה היה בלשון הורו אלא  ו

 תגבורות יח״ו מהעבירות כפנס שבה העלכוח להעלות והעיקר
 nrt,f ש וזוהו ולהפלות; הדינים להמתיק צריך וא״כ הס שס הדינים

חני  בשלמות׳ אעה ההיא כשהמדה ני והענין עילאה ב׳׳ה סחאה ה׳ ל
 שאמרו ג״ד וזוהי נ־ נקרא ח־ית ומדת כלום מגרמא ליי דלית ד׳ נקראת

 נ' נקרא הוא שבתוכה נקודה בלא ד׳ נקראת כשהיא כי דלים גמול
 'ולנךהואנ׳וכשמשפיע עמו קשור הו׳ בתוך עדיין שהטיפי מפני

 השפעה עם . ה׳ נקראת והיא ו׳ הוא נקרא א״כ באונה הטיפם
 ניכשהמי ואמרהרב • והבן ה״ו הוא ג״ד אחר וזוש שבהונה

 שהחכמה נמו חנזאה חכמה יזהוqאל5נ♦ נקראת א״נ באה'בחצנה
 שבאה קודם qשאל והוא יינה אלס שאמרו כמו אל» נקראת 1עילא
 אבל לו היה מה ידענו לא הפלאה לשח פלא נקראת היא לבינה

 דבר להבין ידענו אז כי למוד לשון qאל נקראת בבינה כשנתחברה
 ג״כנחראתאנףוהוא האחרונה כמלה המל כשכמה מר&ודמרא״כ

 החיות הוא השפעה פי כרהא יסל באכא ארז יסל כחכמה שאמת
 שנתיאת ואחר :בעניה את תחיה והחכמ׳ כלאי• כחכמה הוא והחיולן

 כימתחבר״ נקראת'אל ואז המרכבה הזהן כי באמת ומתחכרת אל^
 וגס למלכות הרחזיס השפעת וזהו האבות שהן ה״ל של בג׳״מויס

 השפעת ג״כ ג״ והוא יחילות בסול הוא ׳ אפרונו ־צג״ ׳ כשמתחברת
 שכתב הסול וזוהו ג״ל נקראיס האלו השפעות שצי וא״כ הרחמיה
 האמצעיות שהאותמת רחמיס סוא אמג״ל שהשם פסח ככוונת יזאריז״ל

י רחמים והס הקולמות באותיות מתחלפים לה^י להם אלהיס של נ ^ 
 שנקראת הזאת המלה שמתחברת לזה מכוון היא ענ״ל הל^ן שנעלס
 נשפעת כ א אמצעיות ג׳ והס ב״ל ואח׳״כ אחרוגו׳ ג' והס בג' אלהיס:

ת מה״זספ^כ, גלע״לשה״לנשפעת סול ברחמ׳יהוזוהו ^ כ נ  א׳
ג צהי׳ אותיות חילוף ג״צ כשיהי׳ זה יהיה ואימתי ע״ל לזוהו מעשר

ד ו ע  חילוף לסם שאין אלהיס של א״ה אותיות עם נ״ל כשתחבר ו
^ כשנשפעת פ' אליהי סול וזוסו • ע׳ל כג׳ הוא מ ה

כ׳'- מתחברת היא א״כ אלף צורת היא המל כי אלף ונקראת מאת

 המדהיזאת ממעלין זהע״י וכל והבן חג״ח אותיותיה״ושהם שהה
ס לחכמה ומשם תשובה שהיא־ עילאה לה׳ אחרונה ה׳ שהיא ן  תרין ן

 כוונתפכחצדשאחר וזהו ן יגסהת* זנמחקיס רעיןללאמתפרשין
אליעז׳ וזהושאמרר׳ לאליהו זכה ביודרכחסא״ר ונקרא למל שזכה

שהיא הבינה הוא הגלעל בהר דלעילא לישראל איתס להשיב ישראל

ס׳ ח ^  אחריו ולזרעו לו התפשטו^רעוזכהלסמת ולא’" ב7מ1מ
■2 שהואהשפעתהחסבכילאלצ׳י

׳ ם1ה ר  מתנהג הבע׳ישע״ה*כרהעולם'הזה בה^־פי♦' הוידנכרא ו
 והולי׳ה ישועה1 צערותפלה וקילת צער לכריס ב״ה־

 מהוד הצג^־ונמשד כי, : לעילא מת־חא ופיררבלפימלרהגבורוגן
א :־המנזלוה כל מהגבורה נמשך שמאל קו שהוא  זקבמןהצערכהו
 ואהבה להעיב1רכ7 הניולכי בחסלו מביושהנל שהוא באהבה מקבל

 זאתהקבלה נצאייא״״כ וידא באחלולד עצמו מקשר נמצא אחל גי'
 קנהאמצעיהמחכר והוא התתברות הוא ותפלה : ננלמלההשני׳

 השלישי״ מלה התפלדנגל א׳״דזו קר־הרחמיס והוא לאחל קצוות השני
 הישועה כי■ ישע לגבורות־ לתימא כמה הגבורד' מצד הוא וישועה

 ואח״כ הגבורה מצל י־יא הלין כיהשדלת הגבורה הסכמת מצל
 : הגיור״ מצד הישועה מימלא א״כ הישועה נמשך הגבורו׳ כשנמחק׳

׳• החסד מצל הוליה א״כ הקב״ה עמו שעשה סחסד מצל הוא והוליה
ו ז ר בי״ה כי חז״ל שאמרו היא ו צו  העו׳ס נכרא בי' עולמיד ד

ה׳ כיוונו * הזה־ עולס נירא ובה׳ הבא  שבשס ראשונה על
 שמ־ןצז: מחשבה ראשונה־הנק׳ כה׳ להעלות צריך מלרגות ה״ א״כ יח׳

 י־מקללת בתי׳אי(ךנ׳ נקרא מ״ה רג״ה.כי חשד וזה יבואו ושם יצאו
 צריך ולכך האלו בחי׳ -ב״ה המתלהג־ הזה עולה שהיא גבורו׳ מייה

 ותחלה יף0’פי תחלה במחשב׳ מעש׳ סוף וזוהר לחשב מ״ה להעלות
 פי׳ה׳יחנו־ ועל ישראל בני יסער ה׳ פי על וזוהו במעש׳במחשב׳ הכל

; מכלם חירות ששר לשס־ אלא אינו והחנייה משס שהנסיע׳

ת א ז  לאלן: ככר הארץ כל אלין מלשון אלני נקראת המילה ו
 השכינה גלות שהוא ויתלונז ילע יצעד אייר בהיות והוא

 בעל אינו הנוס כי שלו החיית מצד אלא אמו האלה של הרגשות כל כי
מ׳ כי אלוהות חלק הי-א והח*וס החיות רקמצל עצמו מצל הרגשה ״  ד

 ־׳אמת וזה ׳ השכינ גל-ת הוא צער׳הרגשה א״כ ממעל אלהי חלק
 וכשאלכזההחיל • כו׳ מראשי הלני אומרת מה השכמ' בצער כשאלם
 הוא הקול אל השכינ׳ של הצער מריה הוא ה׳ אל ולזעוק להתפלל

ה מ  הי שמע כי וזה ערהקול הליביר היחול ונעשה אלון מאלן ע
I ̂ השמות חימר הוא שאול ושמע לשק עמע בכיי קול

ש ר ד מ ההלכי ב  זש״ה׳יזולאשילא ה׳לאמ^ אשרציה ז
 זהידין הוו רקל״ה אמי תשלס ולא משחי־ור הלור

ליי' בכל ח׳חמצו ואל בנלרי׳ לנ דן פ  למעול סופי ה
 כי שנאמר מחל לו ‘י ד יי כיפי כאלי כשמעו׳ והמועל בשיועות

 תהיו לא אמח,^ח־־״ה באמת '־'•ח• ונביעת יכתיב וגו' ינקה לא
ב אמר כו׳ע״ש ס־-־רין י  שתיקנו לליי־י־חד׳ל מזי־תיי־׳ רמז י

 הפסוק זה מן היא כו׳ יתב״הו לשה מציה כל קילה וא׳ א׳ לומררל
 ונו׳ תלור לא אשיי טיב אמר הע״׳־ שצמל כי תא והענין ־‘הלב זי־

 כלר לתשלום חובש באיט יאלה אד מילר אלד באיז* ק־׳ד לכאור•
ה דלאוועש; ש-יא פשיעאשאסורלייור א מ'ו אי׳ינ  אלס:כ־

 מנין אמרינז הת חתר לא אשר טור אמר אמאי הכלר לשלם שרוצה
ט אשימהנלרי אמי -יו״- ליד וגר המצו״ום׳ לקיים שנשכעין  ו

 הוא - עש שאלם מצור לכל הוא העיין אלא • ע״ז ח׳ין ליל עבר
 שהוא יו״ל של בקוצו למעל׳ על נשמ׳ רוח נפש של הבחי' יכל מתקו
של אחרונ׳ הואעניןבחיג׳ המצוהבעובלא ואס ונעלה טמיר

 כי הק.ישות מקכורוג פחל לו אין עליין מצוה לעשות וכשאלסמחשב
יש אז מצוה לעשיח בפיו מלבר כשאלה רק במחשב״ אחיזי ל-ה אין
ממקנס יקלהסיניק׳ מפנישהקליפ׳ת המצור לבטל קטרוגים לו

בור הלי



ויוסף נחפרים דבריםגמי צ

לדבר ומוכרח 1 ללבעייז ה5 ר לס6מ זה לפי ויז״כ הלזליר - 1 ״ • 1  ״
 הי לשוקכ לומר חז״ל תח:ו לכך התסרוגי׳ מפגי יחושש המציה לעשית

 וכקל^ כלגור וה5המ של ריחול עש? ״כ6 ונעלס טמיר ההוא ע״י כד
 פחל שוס לו אין א״כ ונעלם עמיר שהוא למעל׳ על ובמחשב'

 כיון למצד בעשיח פני׳ שוס מפני ולא המצוה מרעת מסק-ידיג
 שהוא המצו עשיית אלא מחוסר ואינו למעל' חיות'המצוה כל שהעלה

 ממנו למנוע שופכח ‘ למקמיעי׳ להס' אין וממילא אחרול ׳ בתי
- , , : המצוה .

ה שיי  הרב אמר לשלמו תאחר לא לל׳אלהיך ״כיחלורנלר ה
 הולס יחול האלם כשיעשה כי מכמיח הלא שהפסוק

 נשנמו תאחר לא כי בטוח יהי׳ מולאי אלהיך ה׳ וזהו המצלה עס^ח
; כשלימות היחול שעשה כיון כעוכלא ג״כ מוצןה שישלים .ימי־‘כ

 מככלמ והלכרהוא שזההואיסול. היחול זזש״הזההלכרהוא
 להיינולומר לאסר המצוה קולם'עשיית אלם לכל צוה'ה׳ אפר־

 יאמר נא מטה לעשות לה׳ יללס^לב כי איש והיינו כשלימות הייתול
ת לעשות בסחה. שו ע כ ^ ה  • כשלימות הייחול ^ג

ה ז ל r קאמרהמלרש ו n משתלורולא טובאשרלאתלור 
 ו5המ לעשות סתם לוןור רק הייחול תשלים שלא תשלס־פי׳

̂א• תלור לא אשר .גיוב ולזה קטרוג. חבש יש' א״כ ̂ל יאמר ש  רק כ
 אט באמת אב- מקט^י חשש שוס לו אין ואז המצו' לעשוס לחשוב

 פתל שום צו יהי׳ יוחרונח טוי אזי י גמ^ר כשלימות הייחול מ:ליה הוא
יי לגמור ועזר סיוע לו יהי' אלרב׳ מלזטרוגי׳

I כשלימות הנלר ׳,שיהי׳ פי נלרי אשלמה
 ^^״י^י למעי״ ובא פויןינלרי׳ נקרא זהו ריחול
 צריךניז^ר נ^ך . שבועות שנקרא• מילות' הז׳ שהואפירזון המצו׳

• בילא״ו היתול להשלים

 ; מא.יי כלה רוקו(לנשאר מהס ומוצא בשרשו נמתק עי״ז דחפ^ה
 ת-מילייל ונעשו התור׳ להם נחן ואח^ב צאן רועה משה ן עני הי וזה

 מלת הוא אלם של והיסירין והצער קען עולם כי ע״ס יש דאלס
 התמוס קיום עמללי הוא האלם ונ״ה • מות יורלת שרגליו מ^כו׳

ז׳ ניורא שמאמין יסולהוא ומלת י

ר i.® 1’=’ מל»יר ששמע רזו עייי l״ '”t e n f עכי ו ועש^ מרע ^ור וזהו עמו וחו5 שיכלול ע״י מ׳הרשע6 נ״כ ויתיוו
ה י צי הו שי ע ל ו מי חו ך כ לז ך י צי תז ח ״י ב אחי ™ שבחי׳  וי

ל' אזהרה וצריך תחחוט מחרימה להעלות ויורד חיזר למלריל שיו

 ב״ה היי' נשם יחשוב ^שר עשייח יבשל אלגי הוא מעשי׳ מה כ«ח•
כ. מיחד שהי׳ חנוך עניו וז^י יחיל היצן ממילא , חפירה נ

 רצוי הוא זה כי חכוה שלא יוסר יחחרב לא אכל מאורן להניח י^חרכ
 כמה יש :בריחוק או בקירוב יכוע! שלא ושוב

כחור עוסק כאשר באמת א'מתנהג צדר, ויש בשקר
מלכות מקשר האמ;ה ע״י : ^ון י5ןע5

 • רעות גזירות מבטל ועי״ז אין הנקרא המחשב׳ אל אני הנקרא
פנימיותנקרארחוסת• יראה הוא רחובות ויקרא אחרת באר ד4ד

א ׳P לעיי׳ ^^י׳ משמ׳מעולס כשבא מ  א כ הוא שאין והולי שיח ליחן ביותר מעורר הוא אז ושליט רש
 יחול לעשות הש״י ששם לב יחן האלם מעשה פרטי בכל : מהם

ת עם •לברים בסיפירי  1מעלי מייחלין שהיו בליחי תרי כהני חני
 כשעוסק׳אלםבתור׳ובתפל׳ העולמי׳

על? ?! מחשבתי ויהי׳ בינה שהלא המחשב׳ עולם
האותיות שבתוך הא״ס אור חיים

סנ ®’”י[״ בנמ׳לפעניע « ‘י , דחס משוס לעולם qf5 מליח לעסו הניס ויזם ונענה ויתפלל נ
 ^׳שצזמי על המחפיליסילצוה״פלא העולם

 ״לא הוא לכך מוביס אינם שהעול׳ משום רנן כך לעשות יכולין כולם
 לכך לורו בסיבת הוא ״כ6 לעחו זה מנים לכך כך שאמר א׳ על

אאסגעולם ק עיקר י :מיי ס  א, שילבר/עצאו חורה'וספל׳. ע
? P*״ *יי חחריח פרמי׳ ®’^י ״י עיי י יי®- פ ״ ־ >»ד ^'1;' ״ י ח 1,2 ״ ד״ע. ד־ הק חוחיית שבחוך א״ס אור פרמי׳רוחטות יסשולרו י

ל ר חורה לורוי ומגלין הריה ללברי׳ שזוכה וזה לשמה לימדז ^ת’ל^ע ו1ש
ם ?חונעשה צייר וא״נ להינלותיהרפ״חנצוציך ״ י’שיולעע^דוסיכל«*ירעי״ מ א’' ע י ^’®’■<’’®’ו’׳ ^’^ ^ ?’^ ^ ״ fו *•«««!*« ־1 * ^ גגלטן ח .ידפ .הע-ות fרמfiרמ״ם ה ס נעשה וא״ש' נצוצין זיפ״ח ס ואזנעשי, ט רפ שלו עסהחיו ס י

•® ר’®̂"“”י ®®'י יי®"® ^י' ר ״ י ״ ר )5י
י=י»ד

בסול ס7הא ייהי׳ לקדושה
 כ- וזייופ ל^ האשיות תאוות כל להעלות רק שלו התאוות ומשבר

״, * והבו מקנך.הזכר
ה הא^ שייארו■ מ ז׳׳ל בכתבי'

 בשורש הזין ונמצא נעשתחסד ססז־אז שורש בזין שימצא
 ונעשה לרצה צרה שנהפך לתיבת תעשה צהר וזה : v זטשמצא חסל
? ״ למתח צ וכי לטובה מרעה נשתנה תפלה ע״י איך • נשרשן ״נ

ושט בבינה ליזהמ׳ .*חשר
הוא

U ״ ■ ינ?י רעיל® בנל הוא שלם 1
̂^ הזין נמת״! אז שברע הטוב כחי׳ נחכוזרי ®•'־ רנ*עW 1®*®®®®®ל®לייי f. ‘ ונב

הי׳מתמיםאיךהשכינ ע״ה רבעו משה לראות סר כי ס׳ וירא
̂תכ ’ הפניאמהרע. ל־ והם הנבראיםנולססובורע‘כול

הענע לו עושריש אינו צ5הו1הר»י׳ מעשה שרואה ^ליס לטוב רפא

̂בז״ס אלם ̂ני  א שה בנפש פגם ואם (בסשתיו ענדו הם והנפש נ״יזג
p S מהם',אס’ר5צ לו ®»

 2?1\*® ״ נטי שמשסטפת במוח הנשמה ננגלו זכה א‘עזר וכה
ולהעלותם שיתפ.ל בספ״ה צפ^ם ותקנה מבטל צער לו p כמחשב׳

ס ^V 3 « /®:® ®יי®*׳;־ תל■׳מאיתאלפי"( אוח ל7אל
0Z י’ שהייכ א nr ח׳ ”״’®® ״’’״ ״

 שלוחי וצליתי׳ וזרוח רעיח מחשיות בחוד מתלבש ששם מלוישבמלוי
מחשנ3 ו״העלוחן האותיות אל א״ע לחשר אימן למטרנית׳

 *® ^’?® ?י׳רי® ®P” מעלה ואז עליונ׳ מחשבה
ס ללנר זוכה לכך לשמה לימול נחרא שזה הרל שהי'בלבושי׳ ר  ה

ם וזוכה להע-יסן מזכה יהוא אוח בכל מלרינות כמה שיש ת.  • ע
א הנה  י מנין הוא .אוחי והרגו את מראה יפת אשר ילעחיכי נ

 P עשו כתב׳יי עשו הרבה • זרות מחשבות באו פורעניות ממס
^ שי שכפרו על ישראל גלו לא בנמ׳ »בילס עלתה לא לכך מלב 1בע ויי>«»ירי __1

 ״ IV״. , מ׳ C-C3 חמח בהשנח■;כך שהוא שיולע ומרלה
 ולא לארנקי ילו המושיס וה״דיפורין עולמו קיכל יפוריו ג^א תם

 ש^שנח׳הוא •ולע מאול קטן לבר שהוא שאפי צרכו כלי מצא
זו ובתי׳ חטאו לסיבת שהיא אחרשהואמאמין לכדשחלחלומיל

״י ל * חי ממטל״; י V״’ ®'*1י’» !י»”® ^® ’® י ת ממנו ת פרט בהשגח הכל השפלות תכלית שהוא ב׳ זל״ת ל6
ז ימ6וכש מי הק^יפ׳ ל6 ומשועבז מלכות כזין כופר 5•הז בזה ^

ת בין 'תהי^אי׳ן ו מ י ה ד מ

^ ^ ^ ״ ע סי ל עו :של(צשמה בחור׳ ל ® ® ®L!  ״
נס מ הנשמ גנות שהוא גגיה נפשי ?ז עזומיד־חרנה k ואחוד׳רנייי

ת1״ ח״״®, נימי ^ ם -? « ^״ ; M 
שחסרמ^ה^^-^,^ היי מצרי׳ הגורס:'גלות מהמסא



ריקוטיש גיןי
mg !;•׳מל« »?b׳K על גר»שימ מעשה חמיי שטירו foe משר 

 פמ־י מחדש 6נור שיש כעולם נהפרסט גיסיה ועי־ רמיייהדעח
ה ד ^ ״  שדוחין להכין לי יש תפל' תור׳ כיעיל לי יזדמן י)ה השלה מי

n l■ י מעל-1מ  וימינו שי6ר חחס שמאלו כפיל יואר שישחרכ מ
mV ob ראדהגריעואו שיחשוכ ונכיריא מסדיס כאדם מהי 
%״,  עם מעלותחסדיזש״י דל וההיפונ : נכירוא ,ארא ,.׳

א אי םז אד  אדו״נים נימים : מראשאוב נח מ׳ המניא מן ׳ חסדי י
 שתא כר׳ מאמינים עסה משא׳׳כ הנןדמיא מאימיני הרומדים ה»
מלדעכיאחחומרעניריאהארץ ״•׳5^,1,זן  שאזהי׳ייהר שהי׳

־ עאה משאיר ועצום רכ

 *I ׳ נ ״ וזזל צטף ־קא5
מ יואר למלן ער לינורז שההשיכ •מיר  אש מ

 ו שיועכנעיניו: לרארכדיכלוזיאנולומנלמה
יו5י? י ילה? י״1!י5י  . מיני ׳’.דל.י- אמצא כלליו גילו עילה (יריאה

שייציז  לכושים נמה אלאשהי^כחוך הנןלש !ערי
, ;g ינר יץלבוש ונאנלה חוסר אז עע, יע׳ 4,ל

. . אי- ״ ------ינ
כי כעני ת^ילס וז״ש

 צ־מפעל הפועל כח :.,
 מיני .ונצל וכי׳ מיני׳ ללרוכי׳

 וצ^שריאןלנ יצו1
וז״ע ונחנטצהצער

 וא״סכול רכולו הארץ כל מלא שהוא דיייג, שכאי יפדר !גיזיר
לז ^יי מיי  אפי׳ אעשה צך יאמרו ישר רמשפע על ; נצייר ?ל

״S< אל • כג׳י ושמאל ימין י: הנרכרא ימיו שמאלשהיא ־  הכל ו
ם שניהם לוהירין אלו איסרין אל, ירי ■f א°.,',ן »הי  איים דכרי

כ״ל צל רישיז נ סוד הוא ג׳: של יהכ״ל ,!י•;־זייוא *,.,א
 מיצהיר־ להנצל :ימק משמאל לעשות כשרש{ ללעלוא 'יי,זין1»י^רא

זרות ממשנית נגד להלמס יהיא ומלחמ׳ דירון' אפלה דירג־ ׳4 ריא

 ראדםנאראעו.^ ג לאכינושכשמי׳ האדיש׳ אל ד׳“דאלו וזי**
 ויעל נמו ונפיא ?עייל ויש א׳ כמלריגל אמיד שא״אילעמוד זדרד

ם »ירם 4 ויש מ^רי  שהלנז אנשים לב׳ משל לעלית יציל וא׳ט ,0
רנ״צ מהגילני׳ומזה ליוהר דע הי חלם יא־ שיעה

■נול וכשאינו יכדייור כמעשה אכ׳׳הו ליחד האלם יכול • לאת-י׳

 שמלכר כעד שמאפלל דש כ&ידמ׳׳ן ג״כ גשמי דיר׳ ע^אהא׳׳כ”^
 ׳ כתור נשעוכח :איחייא הס ספורים כל צי גשמיים דירי מכירו מ »

״ ירי־א  מאכל וכשהוא נאראאשה עם המוני עם ונשיורדימדכר א
ה ח׳ עי י מלמות י ש ״ ל א  צרתני יקדם אחור ז״ש1 למעל׳ /
א ת  מדריגת גם מעלה ס7נ| הנארא נ׳ למדר־ ועולה אאיר כסו׳ל מ
א ר ר מחפכטי( היו העילנמת ני די לעולמו שאמר שדי אל 7 א״,י מ
A ־י*’̂ האליפיח עמא' ע? זיירלין

 כאילזכקונז : ז!; שם ע״י לשורשן ענינים כל מחהזלהעלוח‘' יש
מ] מ א  סעניה הי׳ מהאל־ כי יאי׳ כא«,'נת, וצדיק שנא׳ אחת על זי

 כגשמי הוא הגוף שאפיסש נמו נוראי׳ דכריס לנמא מספיא ^ ום
אזצגיפזמחפיפתהנפמ׳ ניעור נסכישן ע״יקדיאאשמו שאו

 מאדינין שאין ייאתמ׳שיחנ; איחור עעה אונו עם י־טא־יפד
שתזריע תאוותה לעורר כלי שחידההזימג כאהכה&ודנשיאין

. ר^ע רמיקי *• ביינה הישרוחיכרמצ׳ ? ' י . <־־ ־ ע
י 'ל״^ יאנת־רי ״ ?!א. ’׳= ?

ע: מ רג א ח ע ש מייינ מעלח להבין ר ליי ו’'.לז'’י

כ ״ ט והכל ה ע מ נ ר ו ? '?^יי '’נ<יצלחלי®’כ ^ ״ , ? ע י ג ״  י
? ״עי;׳;י?ל מצוה הוא נשכת החומר ג לע ע P יח”1ל ז 1? 

אז׳, גדנקותהש״י־ מ א  אלצ
 צפ צערו יאי אותו אמית אס המלך אמר שלו איקונין זרגס !הצל

 ובכלפעס שעסיסחילצנשאוממעל׳צמעל׳
 W כצ והי כוה רחמן למלך היצר שהוא גלול צער ה!ה לאיש כי׳

״ברחמי׳ להלינו הי נקמות אל גז״פ הוא יחמי׳ אעפ״צ נצעד »3 *

ימף
^ מהצר־והיא איחרול׳לפטור רלו א ^ סע.  ׳שהלכ׳למת./־ן7לאשהיול נו

 אפרי׳ הולך והצער מהצער לפעור אחר
 .וסע ומצרלס שאמי וזה יה. קראתי המצי מז וז״ש לה׳

 ז אל־ה׳ אזהכלנוויצציתו ^זריה׳ אהצערהולך אחריה׳
שגבר ומה גובר. 7אס הוא ז1נ נ**ה הוי׳ ׳צשס אולמ׳י צשילזפרי׳

׳ הפעיאת פכי  שיה■׳ שאוכל תו כאפי■ ■אמר ולא עיד ל.״מ -דאהשים̂י
כ1 ע ל א  טצוציאל-ש׳ להעלות כמוצא מי? רוןאיעמד דהש״י■.1כ

לקשר ואח״: יא׳ כו עצמו לקשיר ימין מושר כשאואר :כאכילתו
״,;■ עסהשומעי א״ע
תר .V.7 וע^ק.שא׳מ.אמר.ז לאתי טלמא כר לזוי כדמי חרי

1FP? ^'1 להאחכי* עסקה כל הי׳ כדמי
 לו שהי, מי זולת וכפרע ונכלל נאפאיי או איש כריאכל ת אעשה
 אותו מכדתיס היו לכך עמו ולהאתכר׳ ליחד יכולין היה לא א״ו צער

̂שמח על בלכריס ז ללכקמתונויתב• עמו ונתחכא ש

י ש י ד ת מ י ט ׳ ד  צדמוא הא״ח א! נא ?יציהרי אאיאאןיכ^פון .מ
r' ״י r' י ם להמוני משא׳יב כצפא וזהו סוב יצר ׳־' ״ ע

דומל זה יוה תפלת אין :
מא מחשנוא נע זה על מופת אחר ליוס  מסיד כאפלה .איכאו ז

^ ורפ״חניצוציו השבירה ם והם יום לנררכנל האידס חצי אי  נ
 ליוס דימה זל יוס ש, ,זרה מחשבה ואין זלהעלואן אותם שיו«ןן
 במראה המסשכל משל אדם מכל הלומד תכס־ »יזה ■ י' אחר

ה א רו ב כו אנו ס ח ע ד  : נושמץמקהו זולאויידעפיש חסרון יי
 לעשות האדם לפאוחאא אמיד שהואה מ-ר׳הר ללמוד לו ראוי האדם

 שכיוד״קא שביו ופכית למלחמה.ינו׳ תצא כי ש11• אונו רצון
. • צמואהואלעשוא■

ם צ זכותע•' נכרירדוןישמגלנלין אאהנייאשריערידודןאנני ו
״יג׳ rפזיי לישיאל גדול חצוח זנאי •  :!’ !״». ?
פ אין׳אומר למעלה ני מ׳ ימכרזת יום בצל יוצאש אזל רי די « אין  ו
pi הי לאים שהניע מה א״כ המחשבה עולם ה הי ב  הכרוז הוא קי

 שמניע עד בעולמות האפשטוא' , ע״י כעצמ, יחב׳ ממנו והב״ח
י ד■ םף1י אזי למויע אוזין שמטה זה אדם למאמא נ  איו עמו ד

איננו כיואההואיכוקש יתנהג; ת^רא״י  עווני
עלמה,יהי׳ א״כ השכינל דבר התפלה כי

 חסי שאין לימות'משיח מחפללי׳
ם  לנ9לנך,ידיתשעוןלרא &

’ויהי ואינני אכל עליו .
ר התפלה  די

■ יחידיס
h l T f i S n a ופייר לו׳ עש#אכ'ס־יני לנ״נ צלמצוהשנאמח 
 מילה להיות דאתי ההוא ונישני מ׳ מילה והרי י

 לשכת אי׳ הא להקשות ,יש ולכאורה : 6עיי״ נ,׳ שיק
־ פי ^נ, » ”^  נר;ת אות אומר רנכ!׳י הלנה אמר מנ״לעולא שכת ל

4  לעילא א-כ בשבת אפילי כיוס אמר יוחנן ורי משבת ילפינו ומ1
 *■'׳'’ עימלי׳ כמאומ• מילה ומ׳י יא1הקש ״׳■ למ

הא  דרשי לא א״נ ודויו׳ כריח אות אי הלנה או ילפיני לדידהו ־י״׳
ל ”»  ונראה חשה אב^לעולא לינב׳״ לישב בתו׳.יש כסוניא פי״ש ל

א ^ י טמאה שאמי כל אסי רב אמר כשנת דאי׳ משה לא הכי בלאו ד

יוחנן ר׳ אמי והא ופריר ימול השמיני וביום ׳מיס שבעת וטמאה

י ^׳ י ופמיו שכת ילפינין ומיני׳ וכיום הכאיב עליו שנח ׳“™ לא י

ל?ןעוטישאיןאמזט;אהלידה ^^^^^^^״^כדרב^*״

 לכיום שמיני סמוך הא שבאואיאשה ע%ו מתליא ^!*ה ה י ־
j ט לה^הא ^ ז א י י ו?וק מהלכה שנת לי׳ דנפקי ^נ״לא ^

צמימד׳

צשמור
היעהמשמע
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ו א1ב c ר n א ס  (כ<׳6עליפ לכרת* 6צמימר ■
I לובתיגכל שס״ אזמר ר׳י י

־ אלצעלהחו׳קשהלמקשי - ;r:־, A1 ........V- • ־
 אומי ר״מ בפנרלדן למי׳ כלל קשיא לא לאריי זנראה אר״י הס:ו

 על״ושאין־ מצזון נח כני עלי׳ ממיתין ישראל של גצער״תשי״ל
 חכמי׳ סכרי נמצא מצמין זה ואחד זה אחל זחנ״א מציין אין ממיחן
 יחכמיס עלי׳ ממיתין כץ ואין ככי־ח זן!זא ,נאחית! אסיר לניתי

 האpליצח השיאה לא למה תז־ מקשי מאי ניר=יולאא״כ מה>“לר
 היינו יאחרי' אאחרי׳ מקשי לכו כאחוחו אסור להכותי סוכ» דיי

:וקול מקשו ושפיר צאחותו מלהל • קצואי פכר ור״ט ר׳מ

ם׳ ו ת  וכאמחהוא מ״ללעילרקהכא קושי החשו לא מ״ל מ
יש הכאללכאורה מן להקשות ®והוניאהלעיללאמצו

 מצינושאכרהם ליצחמלכאמס השיאה חושיימהתויללמהלא לימרז
 וצן ממשפחתו ימצא ש& אחר רק ישמעאל עס לשלו מפז הי־ לא

 נכי שמצ-נו יבוס־כמו אקג וכזמנהיהי׳ עי*ש היתה מהנר החי׳ תירצו
 לכולארצהלהש׳אהליצחקלהי׳״שששמאינמת יתמרלפי.זה יולא
 להשיאה לארצי לכד ישמעאל לפני ליפול ותצשרך בניס' כלא יצאס

ב להא היא רחוקה ליצרהרק־חששא  אנשים ודור נשיצזיוללה ח
לי׳‘*  לו לח״ש מאר ר׳ אבל תי' מקשי ושפיר י

מהשי מקשוחי׳אלכלפ; חוששאברהסולא הי׳

ב להא  אנשים ורוב יוללת נשים ח
שפיר א*כ ללויעימא

 לץ״י לעיל שכתבנץ מה ידכ,נפ: חי׳ מקשו וצת אברהס חישש ״■
באיזוסודקלר׳מ-באמתלר׳ מחייאסיר הכילאקשהלסבר' גלאי

או ימין
 ׳כגאדפזחמקשרחו׳-למה

 ואפנה אמר אמאי וגוסאיכ
 יצחחלישא שיצטיז לאפי׳ יא׳יל איחימו ימאישישא ^נלימיז׳או"שמיא^ל

 לכת מוכח ישקעלא׳׳כ עסבתהמכני שלך לא ישמעלאפ׳יה מבמת
 הנ׳׳ל למנ׳׳לדעיפיולפי דילמאשהי׳לוכת אמר וכאן מבן יןליפ
i» m אינועולהלפי קיחצגזכ; אכל קנמההיחה ותירצו עליפי לבת 

- '> ו מ ¥ .......... ■ ז

ל כחולין ^ גלי «אמר מקום כ י פ  וקלבצושמצנויליףלה א
״  כתיב מיני׳ יולאוגו׳ולילי^ וישלח לכתיב מקראי י ’י

חס יאח חראאחרינא  וישללחיק כתובי׳ כ׳ והוי עזים שניגליי עו
רמונתמכאן  ייצמא העז׳ס א_?׳_פדהנדנתיכ לנלימשמע הי

c ך.כמינ5ול לבל• מניצ^ן ב׳ משמע w ולעולם כשכיס נימא ללא 
^ הוי לא באמת שונאן לתרן ונראה פרהאינובמשמע ה ס כ  הו

יש לכאן במשמע פרה לנת אמריתימונח ומלוכתא צאן מיני אי׳
ק ^ י לא לכל נאמתגליי עזים נשי אמרה לדנקה צל לומר ימלה מ

 עיזיפאכל- לימד אופדהלנרצריכת ללאימעיעחנליקחכשכיץ
 כסון» לאייכמנחות ונלאה גשי בלא לבל עיזים אמרה לא למה חש־

ע ואיני פירשת בהמה קדין עלי הרי האומר  צריו פירשת מה מי
 ברסנורהנלי הר׳י ופי׳ נש ־ ומני■ בהמה־ נצמינ׳ למניא
ו נ א שי שני יונתן בתימס עכ׳׳לואי׳ מעיזים שנה ת  עיזיסתל נ

פסחצדך עייישוק־איי ,חגא לקרבן ומל לקיכן-פםחא תו מל  כ
א׳נלפי למקאבןשנה •ל^יוח t מוכרחת זלהי׳ ו f w גשי נס לומר

ויר^^ימייי־יזמי ׳י׳ידי *יי **«•*>* .».

jj7. ̂ *׳v ומן הכבשים מן ־־י- . . -
 לכתובגביפסמ נבשיהועיזים תחחווא׳יכאיס״ללנלימשמערק

 ע׳׳ב אלא העיזים וק הבכשי׳ ומן שנה בן למיכתל, צייו לא ופו גלי
 למיננג זצכוצר׳ו פרה וכפפתלאהוי לנלימ!»ענספדה

־ תוינן מנתיב

̂'(לאיוכצלתין »̂פרה«דמלצינ«נגס,«ק'

מט

■צז יוסף לקוטפם
א ל מ ג  אסחע;■: לנהי׳ מנלן עינוי לאיקרי תשמש ליומא ב

 ופדיו מצרות תקחנשיס מתשמשואס אתכנוחי
 ימשני לעצמא מצרות תקח ואם לילי׳ מצרות תענה אס ואימא

 השפתות יעשה לצא ׳0 ואימא פירש״׳ מענה ואה תקח אס כתיי מי
 ציה והוה לדו תמיר לעלמ׳ כו׳לצחת כחיכ לשפחי׳מ׳ וכנותיי לגבירות
 תענה אס אי׳ יכמלרש עכ״ל הקל בך ואחר החמיר קולס למנחי

ל עב כמותן נשים תקח שלא תקמ ואם כתייהס נשים הקת שלא

ש י א׳ מפרש לא אחא׳ אסכן למלר׳ לפי׳ להקשות ו ק ^ ע ח ס  א
 כן ואס במותן קחי ו^התקח המקשה כקשיית׳ לילי׳ חצרות

 נחיין אחרי׳ אנשים לקאי לפרש ליה ולמה קולס החמור אמר שפיר
 ’״’L מסיני גיעס ליחו לכאמתצריך לתרץ ונראה
 מ נהז.י לכן צריך שהיה לשפחות וגבירות ניירות השפחות יעשה

 אחיות אאיפורשתי יעקב עבר אמאי הקשו למפרשי׳ ונראה וה על
 עבראאיסורכ׳אחיותל*'׳ ואימר-אנ׳ללא

מ מהן באחת אפילו תופסן קילושין אין אחת כית ואחותה מפ  בגמ ו
 יהא לא צרות שנעשו כשעה לצרור חקת לא אחותה אל ואשה לכתיב

«'י5נ אפילי לקוויו לך >חי
אחות.< שקילש אחר אחת על כא אם לסיינו וה אחר כו? רח

 יזיי^ מליניניעיול נרחוכפפוח אינא
 כתו כרמל שנים שבע אעבלך יעקב ויאמר לכתיב ללבן שענל

 זה הרי כפועל עמר שאעשה ע״מ לי מקולשת את הד• בחילושק ואי׳
והיא בגמרא ומפרש מקולקח

ץ ועלסוף ממחלה לשביתת ישנה לסבל  מקומת .^•נה מלוה הוי א
" לאמוקיכפ״לזאקלשנייית אמאי ופריו גמלוה !c‘1’־?’*׳ ״ ! 
 איז הת סחה חני מיתניע׳׳מ(לא ומשני קירוטה

 ̂ בפרוטה איירי7 ש״מ מנח על ומני כפועל עמך
לו כתיב ״ שבע אעי ״

" לך פירש״;נתנה זאת את גס לד לבן׳ונתנה ״  י
 שעבד שנים שבע בעבודת לשתיהן יעקב דקידש לוי>ר יש שניס ז׳

 אחרים אצל לו שיש במלוה המקדש דאי׳ כבל
 !^2?. עצמיק^ להתקדש ויכולה נערה רחל שכברהוה

כמ.וה והוי אצלו מלוה והוי ללבן כיר שעבד שניס בז׳ לשתיהן יעמב
קידש ושפיר אחרוס אצל לו שיש

 אתנא^ תחלה שיקדש באס רק יחל אח לו ציתן רצה לא. פלבן
 על מצווה ב״נ למ״ד אחיות שחי איסור יש ובאמת

 דהייני^חי^^,^ לעצמי תקנה יעקב עשה «!יהםכרשאסכן
 ^יייי^ על מלויי איז* דב״נ למ״ד וממ״נ יחד
בקידש א״כ אחיות על מצווה דב״נ למ״י ^/י

r\Ch»?- ^ חומס! קידושין דאין
 בלאכמו^^ דהאאשה גבירות השפחות שיעשה סברא

I ®החוע’ א״נ קידושין בלא וכ״ש
 יצל עלייי למ״י סכי^ יש ורחל לאה גבי

 קידומן אין א״כ אחת בבת לשחיק
I1-T ולשפחות פלגשי׳ ורחל ללאה יעקב יעשה

I ^ עלייע חעני איט^ ,ושפ<פריך
זה לפי לבן של בנותיו הוו ובלהה ולפה
מדר! ^לל א״כ אחת בבת לכלהו

 סכר לשיעתו(?/ין אזיל המדרש אבל כך לומר סברא יש בגמ׳ ולפיזה
״ ונן׳צ כפירושו פיי ושפיר זה על לבן שימוש כלל

\r \^ p T על5שמו בית כספל ל,  לא" /
 שנתעברה סי״לבהג״האשה , 1'

 רק ביניאם שאין אצ*פ נסל׳מ
 לשיפוראגורס לכן קודם #נגובית

f^ל איעע־ ®י® בשורח שם t • ? - ! f יו^
״ “אכ®* פסח היינו י «’ל’ ’י » ד מ ! . ? 

 I חסרהלהדמשט ©ומאה ימי לה מדלי כי ופליד
 צריכעימי לא ן״כ5 דשיפורינרס מ׳׳ל ולפי למקוסעי׳ מ7תל

i תחפה w) 'ל מנ  t '’ע* ני ייי’ לה ני
״ משיפיי* חדשים ׳1 והוה מתשרי י6(ש m®’י A  , f

 יאנתיצרק־לומי נראם ולי מיש עיי׳־ש
0P ה ד י מאי כתו׳ואת• נ א״ לן!מ* מדלי נ מ .ית מ ^



יוסףנחמדיים דבריםגנד
 מגל^כיי ו63כש .שעכר כפסח 6אל יסוכן׳ ה7נ שדרסה אשכחן לא

 אחרשאמרלה אפ״ה7יוי״ל רש׳ כדפי* העוגוח הניאה לא שהרי
 בקררה־ שרה והצתח כתיכ7מ ה7י פירמה כ נ היחה 7למוע הקב״ה

 יכו.הד משה שאין מכלל ות7נ ס7ל וסח ן7ע לי יחזיר שזקנהי אחר פי׳
 בלותי אחרי בחומה פי׳ ורשי׳י עכ״ל וסת לה שיחזור 7ע להתעבר
 לשזועיק אחר לנר הנשר את ו7ומע לשון פירש״י .כה7ע היתהלו

ד פחמים כמה דראחה ■דש״י 'מלשון מ־׳מע עכ״ל וח7נ וסת זמן  ע
^ פעם בראת לפרש לאניתאלרש״י7 וכרא׳ וכת שהבעה  אי״7א

 .‘שם ואי׳ בה מצויס מי׳7 כאין, והמעס שעת־ יה7 הזק:׳ נלה במס׳
 רואה להיות הוחזק׳ השני׳ נסע׳ אבל הראשון בפעם אימתי במשנה
 שצריכ׳י מתמי׳ שהית' ע״ר זה לפי וסח שקובעו־ 7ע למפרע ופסמא
 להזקנ׳אע״פי־ חזיון הא7 וש7חי מי לא רק׳-פ״א לאי מפ״א יותר לראות
 הלמי^ לאיר אף א״כ מצוייס הלמי׳ לאין שעתה ליה אפ״ה, פ״א שתרא^

 ע״ה׳ אלא חילוש הוי לא א״כ פ״־א הזקד שתראה מזזמן מצמיסאפ״ה
ל מצויים ללמי' אמרינן ובהא יותרמפ״א שהיתהמתמי׳ ״ מ  ק

 לראות• שצריכ׳ מתמי׳ התה ולכך הויחילוש שפיר במשנה■הל׳ל׳א׳׳כ
 בגמ׳י' ואי׳ כדל זמן עלנה כלפירש׳־י וסח שקובעת על פעמי׳ כמה

 א׳להייני' . חראהל׳פעמיסבזמו אס אלא וסת קרבעת אין־האשה
 לט״ד מש״ו הוא שבוסת תטן יזמן וסח קובע׳ ״פ7 צמ״ר ממ*ו תראה אס

 וסוד קבעת כי עד להחגיבר יכולה האשה אין והתו׳ א״כלפי־פירש!׳י
 אף א״כ לט׳יו מט״ו ליפ הסחות לכל לראות צריכה שרה זההיתה לפי

 צריך א״כ השס; לה שאמר אחי לסופית א׳ בלי שראתה שאמר
 חשריוך״ז החולש כל . כלה וא״כ ימיר ■ מ״ג לט^י ו מט■ ״פ7 לראית

 : מעוכרת.ולו״ק שנה אוחו שהיתה לומר צריף לכך ימי!סמחשוון
 מונין מחשוון הג׳ימי; רק החשבון בכלל לאהוה תשרי באמת• וא״כ

 לחשוןא״כהיתנלה כ״ז כיו: שראתה ?כתבתי •קה לסי. קשיא ואי
 וא״ר חשוון .החולש־ גס כלה א״כ שכער-ימיה • להאקיז היתה וצריכה

 זה בשיפורא ׳ אפי חלתי ז׳ לאמי אכחי רת :•מעז השנה שהיתה אף
 לראי׳ וחשוכ צא א״כ מט״ולט״ו שרה ראתה אס להא מילי קשה לא

 להיינו; יוס טבולת היתהרק לא ז׳ימיסוכראי׳שכי׳ נלה היתה ראשונה
 שלישית וראי׳ לנלה ה7נ שבין ימים בי״א דהוי יום כנגד יוס שומרת
 להוי יום שומרת ג״נ היחה רביעית וראי' ימים ז׳ נלה ג״כ הזתה

w יום ושומרת לחשוון בכ״ז. ראתה א׳'כ לנלה נלה שבן ימיה בי״א 
W ז׳ שפיר.הוי1 נשארמח׳חשמן ואכתי לערב וטובלת כ״ח 7n 

: משיפוראול^ק

ג ולו״ק חשוון מחו׳ ^שאר ואכתי לערב וטובלת כ״ת

וישלח לפ׳
ז3ל י ל ו ׳3־ב ח י שלחני ייאמר כנשר גיל |  אמר השמי עלה .נ
ך \ * - ^ ל ב ק ע אמרמלאךאגו אתה גנב י צו'
 -ר׳ מסייע עכשוו על שירה לומר זמני הגיע לא שנבראתי מ>וה1

 צ^מד שנבראהי,מהלי ומיום שאמר הוא מאי מיואל #נצאלהלשח
 שאמל ובזה הוא מלאך איזה ו בעצמ מסופק הי׳ כא-צורוצראהליעקב

 שפיל ממר ועל.עי הוא איוה.מלאך הוכחה הי/לי׳ דאסר5ומיו/־של
 ׳צכרייתא:קכיק1א7למהרש׳יאמ£ו׳פהא ברכתני אם אש)למךט ^

 שעה נכש' שירה .אגעליז שישראל לפסיימקג״היואיממס״ש ישרא?
C _ ל־הפ״א ואמרי יו׳ פ׳־א':בכל׳ אלא אומרים איו ומלאכי׳

^ד. לעול׳אומרי׳ מ ר א ש הג לי׳ בכ
 אע?,^ממי צמןשוס 1? גנאן שנאריך עי׳>ש בסיר' מחןמחמעטי.'̂ 

 2קעת.לזמר.שי.ד.ה.^?ז לפגגע משמע השחר עלה 'מולאו־שמ/דפי
 ל?וע.ל WD אומרי׳ המלאכים. שאון בברייתא אמרינן הא הוא

 מרת הוא גון.התפלה1ל -לברכו׳ ׳כגא•׳ ואי למטה אומרי׳ שישראל
ה ו הנא לג;ילה שורס לומר המלאכי יכלו לא ״כ ע אז׳כ ^

W המלאו ת:ה למס א׳'נ ישראל יאמרו שכבר החמה הנן p 
f לו^־-ב׳.פירוןצי^ ועלזה־נראה בע^ותהשחר

צ^אןההואהי׳ג4'

שעותואי' --------  ,—.............בע בב׳
 אמרינו א׳׳כ שעות נ׳ וי״א שעה וחומש שעה יש החמה הנז על השחר

 הנן על עול ויש השחר עלה כי שלחני אמר שפיר גבריאל הוה7
יהי׳ מ״כ צומכשירה לרקיע לבא העולם טס ובהם שעות ב׳ החמה

̂רס ישראל למטה דאמה החמה ה:ז זמן  לומו״ א:ו. צריכי׳ ועימלא ש
 ז על כי שלחני שאמר ;במה מצווך והוי ישיאל אמירת אחר שירה
מעל עשו שמשל במלרששהי׳ לאי* והב־♦ • דכייר קט צ א.- ד  ו
^׳ הידר׳  אונס ולסטינדהוי חי׳׳ גלולי במקו׳ שהולך למי■ בגמ׳ י
 הי׳ לוממלמל^י יש א״כ ?שחר מעלות־ ק״ש־ולהתפלל לקרות־ ומיתר

 ואיתאמדהא;אניאין' עלה:השחר כי, שלחני וכך־אמר עשו ̂ש שדי־
 אמר^ציעק? למטס־כאמת־מצאך־ שאתדתאמר־ עד לומר רכאי
 וא״כ־בעע עשו כנגד לסטים גלולי־ וס הולךבמק ־ דאת אתה שאונס

 לומר מוכרקאני נם'ושפ;ר1השחר^גדדן^ להתפלל'מעלות מוכרח אתה
א;זץמצאך יעקב זה לפי נמצא :־ שירה  גבריאל הי׳או, ה^^פק:

 מצאך־ומיוס: עשהכמיזג־השניאבצ'משאמר שררשל יאו וכתי׳יהראשון
 שנוולאילא יעקב הכריח שירה־ע״כ לומר זמני ל׳א־ה־גיע שנבראתי־•

 מהרש״א פי׳ כפ^ הא אמדשידהמעולבג דא׳׳כאמאייאמרשלא גבריאל
 שרושצעשוהואוכתי׳הנ״ל אוממ׳בכציום־ע״ל מיכאל׳וגבריאל־

 כיאס־ברכתני, אמדלאא^סך הוא של׳עשו, וכפראה־ןעקלששרן
ל^׳אשלחךסעלייד בהנךפחמה־לכן כליו• ואתפלל אונס לאאהי׳ וא״כ

ic i.____ ....... ה מרזורי/י ר תו דרד

 עשו של או.שךו גבריאל הוה״הוכח׳שלא־יכזלילהיו׳מןאר ע׳׳כ ספרשתר
 הכרית ומוורזגבראתי • שאמר ולאתר השחר דחליובעלות מה טכח

• וין״ל ברכתני אס כי אשלחך אמרלא פשדושפיר של שרו שהוא

ש ר ד ש  אפריםימקשאהמלעי.לי־של,ר׳מאיראמדבעסר'מאיר ב
 תלה האיך העוצם מקשי׳ . Iכו • היפה שס של בתו תמר

 שס־מלרש מביא בלוית'חן לתרן־לאי׳ מרא׳ מאיר זידלוקאבשס־ר׳
 היתה זה לפי שטלע״כ ופיי "קטנה מלאעלתמרהיתה: לבשע׳־שבא

באותרזמן׳חמשידשנהוהאיך שסמת הי׳ לכבר: תמרית־בתושל׳שס

י ד ע ך VV׳.( ״t. כגי c;־d :7יג כי ע / ׳- ,
.............-1״ ״״ - * ולי שיטתו לד ר׳א שתרצו מה עי״ש מיל ולאכתנה־לו שלה יגלל

על אמר
— ־'־ י . .................... -............ קט:- תמר

 יין;קטןס7אחיךו»רםאותה;האתמר^ע אשת אל בא לאונו צוהיהולא
נא לזר מיבמךכנ״לרק:ראה אינו וקטנה קטן סיבר ויהולא היחה  Lj-------------------------g ̂' «.־

תהוי

 ידי^סמס^א׳כ לגרישלהלאס*,הוא אצל אצלו היא רק־ככרית (סיב
 וא׳׳כ מצוד נמקות אקירשלא לא^ת ^הודא חייש וא״כ ממ׳׳נ כאן ליכא

 אי׳ידתו׳בריש7שקצונסהיתהכנ<<.ק:.-ז־איצו שפירמציטלמימי
 ממ^נכנ^ ליצם מיימיך-הקשו איד וקטנה לקמך ע״לאהא יבמית
 יקפיד לא יזהי׳אייליניל w בקיכליעלי׳ ר^מאזירי לבאמח ותירצו

ל ־ ■־0קטן;אין:־מיב בכה״ג לכך א7לי.הן אמרינן אי זה־ עכ̂׳
לאי גזולס היתה לתמר מונק ע׳יב אי׳ר ־

י ..*yi/ >־-w7 7 yu.י
׳ י ־־—׳*•.׳-־ז׳״׳׳•״־'.׳ והכא^וולאי׳קיגל: 1wv«׳ ס׳ן  ׳—t ׳

^ אשתדכתסיא׳ שאק פיר»7יצ<כ5א  שאנה מזה גזול מיס לך ת̂ו
 כלי הכי ועביל אונן של כמד הי׳ ער של > לחטא בגח׳ ואי/ ;במבנים

 צלילי א״כ תולדבניס שלא סו^גחרצה א׳נ יופי* תתעירותכחש :שלא
 קטנה לתמרלמי אונן יבם ׳היכי ״ וא״כ כלל מור לאהויאיילוני׳

 עני׳ קיבל הוה לאיהד מ״ל הוי אחיו אשת ואפ״ה איילוגי׳ תהי* דלמא
 רות לתמר לומר צריך זה לפי אל^.עצצ ןדא ימם בת (אייליני׳לאו

 יגל. כי על יהילא המתק לכך הוג^ווך שלק רק אונן יבם ושפיר גלולה
צלילי׳ וא׳׳כ ר״מ הוא מ^במין אין וקטלה לקטן ליני׳ לההוא ומר״י

 בתו שלשסולאקת בתו• לתמר;רית^לולוא׳ןקספר צריך,לומר ׳
ולההותהוש^יראעךמשוםר״מ5צ״ל*ד̂ג לע׳׳כל־ז^ז* וקמנההיתה

! ד ^ ו ח  איתשל זיל ליוסף פלץה ומיאנול• ^'מר השבעד אבי ד
 ומקשין אלילך נמי איחשיל א״כ מסף אמר אשבועתך ^

 צריך נדרו את יוסף שיסיר קולם א״כ הנלר לפרט צריך ׳'י ה לי־א
במה להבין ליש ליישב ונראה אשבועתו עודר ומיל חכס לחני לג־יות
הי^^מי^שיתילאן לא ע״כ7איתשילאשבועתך ליוסף פרעה שאמר



םדבריגגד י י ד ו נ ח ףג ס צחמ
 ר יתירו לא ודאי‘־ הנדר לפרש־ למ״דנצריך א״כ אחיו נזר^־רק

 צריך ע״כ ליגפות בידו וסיפח ישביע שאביו כשישמעו נדרו את ליוסף
 נדרת דימדין הא גבי ברש״י עיי׳ לעצמו מפי חכס לאי׳ פי על לומי

 ליוסף פרעה אמר א״ככך לעצמו התיר דמפה פירש״י לך יתר במלין
 לעצמך הנזר א״כ כמוך וחכם נכון אין פרעה דאמר אשכיעתך מישכל
 אדידך נמי איתפל א״כ יוסף אמר שפיר זה לעצמיולפי מפר דחכם
 קודס ינלה איך המולס קושיית קפה לא וא״כ לעצמי מיפר אני זו״כ

• וק״ל התרה כלליקודס יגלה הואכעצמז־ולא שיתיר סתריודבאמת

׳ פ ח ב ל צז י  ולמהלא רש״י הקשה ונו׳ רשייע' השבע כי בי
 עי״ש וכוי מיד שישאלהו אחיו את יוסף .השביע

 לישי ונראה עיי״ש רש״יבפ׳ויחי למה־לאהקשה מקשין׳העולס
 אתכם ת״ל מיד יכול עצמות את והעליתם ־ כמדרש ׳ דאי טוח בפשי

 שהקשה כי״מ ועיי״ש מיתלתו במ^כמידאחר' ופי׳שס עולין כשתהיו
 מיל־ להיוח־ישאוהו שעתיד הפקידה כזכות ותי׳ יפקד פקד כתיב הא

 מיד שישאוהל שהשכיעם כקישייתיהמד׳ ה״א אתכם כלא נמצא עיי״ש
 לא יחי י כפ׳ לע׳ז א׳־כ ממצרים עילין כשיהיו מיכה אתכם מכת רק

 צאמת לומר דכוכל השליע לא ולמה להקשות רש״י מצי לא אתכם כתיב
 כשלת ׳ כפ רק אתכם כתיב לא הא המדרש ״ כתי ואי מיד שהשכיעם

 כתי׳המדרשושפיר מיל־ שלאישכיעם מוכח ומימלא אתכם כתיב
: ככאןוק״ל הקשהרש״י

ר מ א י י ב  ־והקשה לארץ יכנס שלאי משה' פרש״ינתניא ותטעמו ת
 תביאנו תביאמוותעעמו ־אי׳ מחלין ביש הא מ הראי

 מה יולעיס ואינה מתנכאים־ שהיו מלמד לאנאמראלאיתכיאמו
 רק פרש״י ואמאי זה על מתצנאי׳ היו ישראל שכל משמע מתנבאים

 :היא■ שמכילתאאחרת שכתל ימהרש״א ועיי׳ עלימשה ג
י ל ר כראהדרש״יג׳יכ ו  בישימחלין כדאי׳ היו^מתנכאי׳ שכולם סי

מתניאי׳ היו מה־ פירשו מתניא־ולא שהיו סתם אמרו כנמ׳ רק
 דאי׳ משה רק פרש״י לכך מפניאיס־כפרש״י* שהיו מוכח ממשה אלל

 ומביא המקדש בית ישראל א״י חורה נחלה כקדאד ארבעה י!קוט3
 כית־ ה׳וכאמח מחדש נוןלאךוגז׳ כהר לכת^ב מנין ביש־המקדש קראי

לומר לפאור׳נוכל יציאת'מצריט־וא״כ אחר ת״פשנה נכנה הי׳ המקדש

 נבואדומנלףכפרש״י־ הי׳ שזאנן לומר ינוכל ניואה הי׳ מה קירשו לא
 לו אמר בהגל׳ק'כימיו’שיבנה מתפלל שדוד־הי׳ כמדרש דאי׳ י״ל רק

ישראל יגלו לא יהי׳כימין ואה ליחרי שעתיד לפני וידוע ל־קב״ה;נוי

ס____, _________ _לאדן/ :נ
 שהיו ממשה מוכח זה לפי א״ה בלוית־חן הובא • מאדמתן יגלו לא א׳

 אמאי א״כ .לא״י שיבואו סכורין כ״ד־שהיו דאי כפרש״י גאיס מת*
 גהמ״ק כנין על מחניאי׳ שהיו תאמי ואי תביאנו ולא תכיאמי אמרו

 והשתא מיל נכנה לא למה־ כאמת ת״פשנה־קשה אחר לבניס שעתיד
 מתנבא הי׳ ג״כ משה להא ' לול בזמת ב ליחר יכול הי׳ א״לשלאי

 וא״כ חרוב הוה לא ממילא לכנס.א״ה ד־עתו הי׳ בינייכזאם־משה
 א״כ מיל הוה־נבכה א״צ׳כולאי י שנה ת״פ אחר שנינה מה מועיל מה

 יכנסו מתנבאיס׳שלא שוהיו־ ע״כ תביאנו ולא תייאמו אמרו אמאי קשה
 משה לכךפרש״י־רק ממשה' הוא׳ קפרש״י הוכחה עיקר צארדוא״כ

כך באים5מת שכולס'היו נלכח וממילא
א ת ש ה  ובגע׳ משה נתנבא אמאיפרש״י לקשה עוד לבאר ינבא ו

 אמר לאי׳ יולעים־כו׳נ״לעלפ׳ ואינס נחנבאו אמרו
 מתנבאים נביאים שני ואין נביאי׳ לכמה עולת א- סינמן יציק ר׳

 מתנבא כ״א רק . יולעיס׳מהנבואה הנייאי׳ כל פיש״י א׳ בסיגנון
 וממילא סתם פרש״יל׳ני׳מתנבא .משהשפיך נכי ״כ6 בלשיךאחר

 ע״כ מתנבא שהיו ישראל בכל רק מתנבא הי׳ מה ילע בומאי אמרינץ
 אחל בסגנון כולם מתנבאי׳ היו היאך' לא״כ הנבואה יודעי׳ היו שלא

כה״ג וא״כ מתנכאי׳ ‘יולעי׳׳מת־הי ידו פלא ע״כ אתל בלשון להיינו
: וק״ל מידי קשה־ ולא : יצחק ר׳ אמר לא

* בשבת ב ש  וכי■ הערב ועל העסצוןהבוקד אח לשפיט משה וי
 מתי תורתו היום כל ולן יושב שמשה ע״ל תעלה

 וכו׳ שותף נעשה א׳ שעה אפילי לאמיתו אמת הלן.לין כל אלא נעשית
 ס״ל למאי ועול בלילה לומד הי׳ לילמא העולם מקשין כו' הכא כתיב

הלשון מהו צמל אימתי אמר לא אמאי למדועול מתי משה על צ^ןשות

רי׳ דאי׳ מה פי ונר^ה.ע! נעכיח  ומשכחז ̂ומל משה הי׳ בתחלה מי
 הניתן כפלה ו׳ חסי ככלוחו משה אל ויתז שנא׳ במת:־ לי שניתז על

 אס כי כתיב רמי רבא דע״ז דאי׳ ע״ל ופי׳מהרש״א במתנה'לחתן
 כשיהג? ולבסוף ה׳ חורת בתרלה ובתורתו וכתיב הפצו ה׳ בהירת

 לכך ה׳ חורת הי׳ מתחילה משה גגי ולכך תורתו נעשית ולילה יומם
 ירבה ובתורלזי לכתוב כמאמר בה מעיין כשהי׳ ואת״כ משכמה הי׳

 משה אל ייתן והפסוק עכ״ל משכחה הי׳ לא ושוב לו מתי^' נעשית
 שמשה פ״ד תעלה וכי מקשה כך א״כ ממחרת ויהי פרשה -7קן נאמר

 הורתו נקרא אימתי פי׳ נעשית מתי תורתו א״כ ום ה ל כ ודן יושב
 הכתוב כמאמר יומסוצילה שיהגה עד חירתו נקרא לא ע״כ הא

 שנק׳ מצינו משה וגבי תורהו ואז.נקרא ולילה יימס יכתורתויהנה
 לכך ממחרת ויהי קודם נאמר והוא *יי משה אל ויתן כדכתיב תורתו

: רקשעהא׳וכו׳וק״ל דן שהי׳ משני

י. אג  כח״מ הרמב״סע״י בס והראש הריף שמהולקין מה אבאר • ו
 ממשית נה ש סיף על ס הליינ ישיבת זמן בש״ע לביא ה׳ ׳ סי

 לדברי ראי׳ להביא ונראה ששיח סיף על הרמי׳ס בשה הסמע וכחב
 העם אח לשפוט משה וישב מכילתא כנם כילקוע דאי׳ ש והיא" הריף

 כל אלא סעולה זמן על אלא יושבין הליינין אין והלא ערב על מביקר,
 נלשוגס מחוצקי' כמה לישב ונראה לדל לשבת הייאגמ׳ ואח״כ כו״ הלן

 בערב הפסח את חזבח שס בא פ׳ בילקט לאי׳ פכ׳לתא עם שלנו ורא ג
 ויהי וכתיב ממצרים צאתך על מ! ״ל ת משתתשך כמשמעו יכ;ל בערב אי

 ■(למעל׳ שעות משש כאן אף ת(למעל׳1סע משש להלן מה הזה היזס בעצם
 ערב(הייט צללי ינס( צי יוה פ:ה ני צלבר זכר אזנזר נתן ר׳ רבי לברי
 משתסשך היינז ערב לרבי א״כ עי״כ הצללים גט( שעית(למעל׳ משש

 סייט ערב נתן (לרבי ולמעל׳ מו׳שעית דהיינו יליף צאחד רקממועל
 שמשס לעסך על חעלם וכי לפריך בגמ׳ זה לפי ולמעל' סעית מו׳

 משש היינו בערב לילמא קושיא מאי רה לכאי כולו היום כל ולן יושב
 לומר צריך ע״כ סעות שש על מנוקר רק לן משה סיס לא וא״כ סעוח

 פרין ושפיר משתחשך ליינו לערב כרבי לה סבירא להכא לברייתא
 שעות מו׳ היינו לערב נתן כר׳ לה סיירא באמת להתס תא מני■ אבל
 רק לנין אין והלא מקשה לכך להכא כברייתא קושיית קשה לא ולכך

 לזמן והרא״ש כהריף מוכת זה ולפי סעולה זמן על
 שביעית ובחמלת ששית שעה סוף על לאי ששית פעה ממלח על סעולה

 מסי ק אס ע׳ש הסמ״ע שכתב כמו חכמים חלמילי סעודת .הוה
 ע״כ המכילתא הא סעודה זמן עד רק לנין אין הא במכילתא שמקשה

 עד נמי הוי סעודה וזמן ולמעלה שעוח לערבהיי;ומשש סביראלה
ב בקרא נתיב שפיר א״כ ששית געה סיף ר ע ה ל'  (צאקשהמילי ע
 מתמצת היינו ובערב ששיח שעה בחמלת היא סעודה לזמן ע״כ אלא

 מוכס ק אס במכילתא פריך ושפיר שביעית שעה
:ולוק בסמ״ע ססביא וכנ״י והרא״ש כהריף

 העם זנל לנדן יושב אמה מלוע למשה יתרו שאמר כן גה ואבאר
 והודעתי אצי העם יבא ט ויאמר ערב עד מבוקר עליך נצב

 בכמה תמוה הפסוק תורותיו ואת אלהים צהסאתסוקי
 במס ועוד יושב שהוא בזה צי מה יושב אתה דאמר במה ליקדוקיס

 תורותיו ואת מסה שאמר וחולמה ׳ ד פהאריךממקרעדערב
 ולמעלס שעות מו' היינו לערב לעיל הבאתי לאיתא מה פי על ונ׳ל

 לין בגמר צ3א3בתמלחליןרשאץנעלילץליש בגמ׳ ואיהא
 פשוטים דלגלי® ע״י בשם הוב׳ בש״ך י״ל בש״ע ואיתא לעמול צריכין

 ׳ וכולם בישיבה כרב סברא של ולבריס בעמילס תלמיליס עס הרב
 הפלס זמן קולס ללמוד לאסור חפלה הלכות בס״ע ' יאית' עומליט

 העולה,למי הכלל ממן נליקת גיי ריב״ש בשם פהבי׳ ״פ0 במ״א ועיין
 הלכס להיינו פשוטים לברים אפיי ללטו׳ אסור שלומד במקום סמחפלל
 או שלועד ממקום לקום והוצרך אחר במקום שמתפלל מי רק פסוקה
 אמי פך p אם בכס״ג אפי׳ אסיר פילפול אבל פסוקה בהלכה מותר
 אות© ק לאתה א״ל7 נצביה וכלהעס לבלר יושב אתה מלוע למפה יסר!

ע״פ ערב על מבוקר עומליס וסם צישכ מושר לין א^כעכ״פגתחילח
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ד ע

 פשוטי׳ יכריס א״ל לומדים הה מה ^־קשי כן ס6 ללמוד כל/יה שהם
 ת-ל6יושכו5ת6 ומדוע כעמידה א״ככולס פסוקי׳ הלסת דהיינו
פול היינו א״כ סירא של לימוד  ^סו^ללמוד לו הז והיה פ̂י
 כו׳ אארכפילפול״אסולי במקום מתפלל אם ^פי׳ מנחה הפלת קודם

חס דיקדק לכך  היינו דערב רבי וכדעת הערב עד מנוקר י
 דייקא להם והודעת סלי העם יבא כי משה לו להניב משחחשך

 ומותר גדול זכות לרבים לימיד כב״ע .ואיהא לרבים לימוד דהוי
 הערב עד ■לומדים רם אמאי ק׳ נא לכך עוברת בשעה אפילו ללמוד

 נתןדסבר ללעתר׳ אכל משתחשך היינו דערי רבי לדעת וק׳־לוהו
 בנדרים אחרלאיחא באופן •נראה ולמעלה מו׳שעות היינו דמרב

ק תורה נתנה לא  והא ופדיו עין בטוב לישראל נתנה והוא למשה י
 אלאפלפילא ומסני : וגר ציני כאשר אתכם למדתי ראה כתיב

 מדוע יתח אמר כן זה ולפי עכ״ל למשה p לאניתנה בעלמא
 דברים א״כ לדין ולא ללמוד באין דע״כ הנ״ל בסיגנין יושב אתה,

 דרריסשלסבראי ואת״ל יושב אתה ומדוע כעמידה כי^ס פשוטי׳
 פשוטים. לברים וע״ב לישראל ולא למשה רק ניתז צא פילפזל הא

 ולא דייחא ערב עד מנוקד עליך כ5נ העם וכל לו משה ולכך
 ע״כ הא תה מנ קולס ללמוד לאסור וא״ל ולמעלה שעות ׳ מו יותר

ללמוד מותר א״ר הלכות פסוקי P ישראל עם למד לא פילפול

מסףלקוטיס

ת כ ס מ ם ב י ח ס  יסא לא העההקשהתוס׳^מה כל פרק פ
 לר׳אבוהוהא אהנאעחמן .חייבכרת

ולר׳ ונכרתה מחמצת אוכל כל כי כתיב
 דאיתאפקולין העולם מקשין ג עיש הנאה גם משמע אחה
מז גיי טכvוהר העור בפרק  מצה משוס מ יוצא איני וגמעו ימחהו י
 כתיזי שני לחם מצר משוה מצא איני בשלמא כרתזפריד עליו וחייב
 לאו יהאו כסיכ מייז;הא.,אכיליז כרתאמאי. אלא הוא לחם לאו והאי

תום' שם יפי* כי״י עית אכילה כל לרבות והנפש כתע ומשני אכילה

 שנילושה שסה לקי׳ ריש אמר בפסחים דאיתא מידי ק׳ דלא ונ׳ל
 מחיברר כרה•* חימוצו על חייל אינו ודיע ובמן ביין

 תאכל ימיר שלעת חמן עליו תאכל לא דכהיב טעמא וקאמר אילי
 שאינו דבר כרת״ חימוצו על חייב מצה משוס היוצא דבר מצית
 כרת מימיצו על חייב איני עשירה מצה דהיינו מצה משוס בו יוצא
 חימוצו על וחייב מצה משוס מ יוצא אינו המחוהוונמעו חנז הא

ה זה תלי לא אלמא ׳כרת  מיפירוע דאין משוס ןיאסעמא ומשני מ
. :5עיי מתמיצץ

 בהמיזהו כרת ווייב אמאי גופף אברייתא תיקשי לדקדק
מן ליקו׳  פירוט דמי לטעמא צריכין ולא כלקסי׳ד למצה ח

 אמסקג׳דחולין סמכי הכא7 וטרי לשקלי ונראה מחייכץ אין .
 א״כ המחהו אפי׳ אכילה כל .על חורה רכחז א״כ והנע' לכתיב
 דברי הס וכך זה לענץ למצה חמז מקשינן דלא הורה לבתה בפירו׳
 לפי מחמיצין פירותאין דמי ללועמא צריך כ״כ להכאוא״ב ין1המנך

 תימ׳ אהנאהואי גם כרת חויב־ יהא אלוהו לר* תרס׳ מקשי שפיר זה
 למצה חמן דמקשינן ה״א והנס׳ כתיב הוי והכפ׳־א׳י־לא דא״כלמהלי

 אן> א״כ לא כרתואילא עלחימוצו חייב מצה מסוס שמצא לרר
 אמחוהומטעמ. גבי דפטור ה׳יא אפי״ה בהנאה כרת דאיכא דנאמר

 שפיר ואפ״ה למצה חמן ^קו' דלא ׳ והנס כתיב לכך אחרינא
M•* וק״ל ‘תוס מקשי ישפיר בהנאה כרת דאיכא לימד

י ח ס פ ק 0ב ר פ ש ב ״  שברבלארשנא׳ לפנייזמןו חמן כ
ש ו1לאחאכלעל * י דברי ח ד׳

 ע^יו האכל לא לכתיב חורה דבר במצה. חייב׳ סכר־נשים דד׳ס דציא
 יהיה' תאכלחמזישמ בבל שישנו כל מצות תאכל ימים שכעת חמן
̂י  יחיה איתניהי חמן תאכל בכל ואיתניירו הואיל נקי והני מצה אכו
א גופיה ר׳׳ש דרש א״כ ע״ר מצה אכול  אחריני .לדרשא להקישא קי
 חייבי' דנשיס להא‘ דילמא׳אתי נאמר כבר מקשהוהלא מאי א״כ

־:י כמצה

 דחוקע״ש: הלשון ת׳ל א׳׳כמה דאמריר״ש אהא להחום׳־כתכו נ״ל1
 לחמן חייכי/כלאו נשים לרמת אתי כל כי כסמוך לאיתא ינ״ל

 עונשיןשבחור׳ לכל לאיש אשה הכתוב השוה הא חרא לי לעי ופריך
 בקוס' שישנו וכל וגו׳ חמן עליו תאכל לא וכתיב ה׳׳איל דה׳׳א ומפני
 אסל בחום וליחנהו הואיל נשי והני חמץ תאכל בכל מצ׳תישנו אכול
 . חמן תאכל בבל גסי לסנייהו' גרמא שהזמן עשה מצות להוא מצה
 כל לחמן מצה מקשינן כל כי לכתיב והשתא לרבות• כל כי כתיל לכך

 ייבתבמצה1נשיס< וא:׳כ בקוס-אכוצמצה ישנו חמז■ תאכל בכב שקנו
ע״סי

 למכתיב ואיצטריך חמץ* גכי רחמנא־ריבוי כתב למה שותpל ויש
 גבי ריכוי רחמנא ליכתיב . י מצה. אקיוב היק״ישא

 חמץ אחיוב היקישא איצטריך לא חייכותוממילא לנשים מצה.
 גבי דאיצטריךריביי ונראה • עונשין לכל הכתו־ השווה להא־
 אל וא״כ להשביתו עשה רק לאו ליכא ולמעלה משש דלמ״ד חמץ
̂־ בחמץ ולא מצה גכי רובו? כתיב הוי  נשיס באמת• . ^ורינך הו

 שעות משש דהיינו דתשביתי עשה אבל לקמן בלאי ׳ חייבי
 עשה מצזת משום פטויו׳ דנשים ה״א עשה רק לאו דליבא ולמעלה

 ככל דתייייס לומר חמן גבי ריבוי רחמנא כתב לכך גרמא שהזמן
 ה ולמעל שעות מו׳ אמרינן אי רק להשביתו אעשה אפילו דחמץ מילי

 ק׳ א״כ כלאו שכר ולמעלה שעות מו׳ לאמר כר״י לאו ג״כ איכא
 חמן גכי דהיא וא׳ל היקישא בעי ולא מצה גבי ריבר לקשוב כנ״נ

 גכי פירשו ותו׳ לאו לאיכא הא־תיפוקליה דהשגיתו מעשה פטירי
 ועשה חיב׳אלאו שים ועשה לאן דאיכא דבלהיכא ינותר,בקלזשץ

ם בעשהדתשכיתו גס ;ורל^^/־^מממ^ןן׳ה>ממל^חייבי׳ א״ככךי  ו
רי של ר מ  כברנאמרלא והלא בלאו !למעלה שעיתי; דאמרמו׳ ־דב

 ללמוד אהא . והיקישא מצות תאכל ׳ימוס שבעת חמן עליו תאכל
ק׳ כמלהאם ■לנשןסחייבי׳  ולא מצה גבי ריבוי רחמנא ליכתוב ק

 מנח חמץ גבי ריבוי דצריך צריך,לומר ע״כ היקק׳ כעי ולא בחמץ
 עובר ,.ולמעלה שעות מוי לדידך*דאמר אכל עשהדתשכיהו:כנ׳׳ל ■

 ריבוי רחמנא ליכתוב פי׳ יממן עליו תאכל לא ת״ל מה א״כ כלאו
 דתשכיפו עשה משוס תאמר המןישא.ואי כעי בחמן־לא ולא מצה גבי

ס יש לדידך הא .  החיכד כסברת ועשה בלאו חץבי׳ וממילא לאו כן נ
 פסת עוברלפני לאידו למצה חמן גס'■ מקשינן אלא-ע״כ נותר גבי
 לי ג רייוי קיא צריו שפיר אס ועייןבחוס׳ דתשביתי עשה; רק כלל

א ל י מ מ ו , ״ י ח י ב ש מ ^ ׳ ' ? י  וא״כ מצה גבי ‘הקיש .צריך״ ח
 מתורן הסוס׳ דיקלוק יגס דיש קאער שפיר

• ודוק טעס בטוב

מ • א ר נ V ו I T O שפיד פריך שסי דגת גיסא ־ לאידך גס 
 במצה חייבי׳ דלשיס דד׳א ליה ליח לדיש *

אתי דהיקש לומר דאין היקקא מכת .
 ,פטורית דנשיס. דאס*,;תאמר. אינו זה וכו' בשעה דהכא לדרשא
 לפני עובר דאינו לנוצה‘ חמן היקישא למה.לי ק׳ כן אס במצה
 פסח לפני כלל שכר דאינו מוכח היקישא בלא הא פסח
ה נד׳י דעובר. אמרה דאי למ  תמז גבי ריבוי כל כי לי ק׳.

 דתשביתו ה יאעש תאמר ואי היקישא ־ ליכא הא
 גאו 3כ גס דיש תאמר. דאי אינו וה

^ו חייכי׳ נשים ממילא  ב
 ע״כ בנותר כמו !מעשה

 היקישאלתרוייהו
אתי

ן התוס״■ פריו הפיר. ח .מ



 הש*ס חידושי שני חלק
כרכות ססכת

א

ת ד ב ג ב ״  שמעון ר׳ אמר כיזנא בי א אח רב אמר7 ^
עמול שעלח כיון כו׳ תליי היר כליר חסילא י

 לס אמת אצלן ישראל יזצמי נלכסי המחר
 אמרלהסט׳אמר 'פרנשה ריכי?5 ישראל עמך המלך אדונינו

 כאחיתופל'ונמלכין כגלמ״איד'יועצים יליכה 'יפשטו לההצאו
 י׳ חיא מאי יוסף אמר.רב ים- כאוריס׳יחומ רליאלין בסנהלרי-ז

 כוי יואב למלך יא5 ושר ואליתר י־ולע בן אחיתופל.יניהו ואחרי
י מאילעי להבין יש  בא אי ׳ קרא יוסס׳מאי י

 השאלות כל כקרא מרומז איילי אכתי* הא חסילא ר״ש לכרי להחזיק
 לובקילס היה כך אלאע״כ ישראל חכמי עס לול של ותשימח

 מאוקרא: לומר יוסף רב בא• ומה אמיראיח לכרי כשאר
ה א ר נ  לשוה מס ישראל חכמי נמסו ללייק כמל ללקלק ליש ו

 לול עס ישיאל חכמי למרולקיס י לי״ל אלא ס7א לכל
 ומזל מחכים מזל אמר היינא ר׳ בשבת לאית׳ בזהי ע״ה המלך

 באו זה לפי לישראל מזל אין יאמר יוחנן ור׳ לישראל מזל ויש מעשיר
 אי׳אפשר א״כ לישראל ■׳מזל. ליס הסברא ־ בזה ללול ישראל חכמי

 ר-תפרנסו לכו אמר לכך ז5יא'רמזל־־'לישד להר השיב ן-ול לרזחנות
 0מה-ס לפשוט מסף רי י .בא לכן; בגלגל יליכס פשטו אי מזל זה

 בן יהוילע גרסי .לחד מקרא. אמר לכך מזל אין או מזל יש אה עלה
 היכי א״כ תו׳ והקשו קרחרא לאמצי;ו7 כרש׳יי ללא בניהו

 ממלא ותירצו.למסתמא .לסנהלרין ראש להיה מבייהו יהולע
 לישראל מזל אין צמ״ל התות׳ כוונת ע״כ נראה עכ״ל אביו מקום

 ראש ג״כ היה אביו בזכות א״כ.מסתמא בזכות י1̂ת הכל רק
ראיה .א״כאין ומזל-.מחכ;ס לישראל מזל יש אבללמ״ל לסנהדרין

מה צענין קשה ...... _ ,
 בהנהלרין באחיתופל-ונמלכין יועצים עי״ראח־^להוהחשהיו

 ראש שהיה באביו מלמצינו סכרלדיןע״כ היי דיהולע מ*כ^ מא^ ק״ה
 לישר?י מזל .לאין; כמנךלאמוכח. א׳ אבי.נ מקום ממלא היה ממילא
 ק״ל.:1בזכופ^כלעת.דמ תלוי והכל .׳ ־ י ׳

ה ד א ך ב ״  דיכורזליבול כל יוסי ת משוס יוחנן ר! ואחר ע
אפילועל׳תנאי לטובה ב״ה הקלוש שיצא,מפי י

.qהר שנאמר רבינו ממשה לן •מנא b חזר לא
 עלה רחמי. משה לבעי אותף.לגגי־עצוס׳אע״ג ואעשה ואשמילס ממני

 בני׳משה ישנאמר r מרעיש •אוקמוי' סכי ־אפילו ובטלה; למילתא<
 רכו- רחבי/ ני׳3̂ הראש רחבי*- ןייעזר בני. וייויו ו?!יעזר גרשוה

 רב.יה.־יכיה אחיא רסא למעל^״ןוששיס יוסף רב ותני למעלה
 וירבו פרסוי^רצו ישראל ובני וכחיכ^התס למעלה רבו הכא כתיב

 בכי שכתוב הקולס - פסוק •למה-ילא,מביא לתמוה ע״כ.המפולש
 לגוי אותך ואעשה ואהלס - בהם ־ אפי ויחד לי הכיחר‘ עשא

.של׳-מש^ה־תרה פש»̂ד ^^פמליי^ן־לתכיא, :
f' י .׳ * . • * ■

א ר נ ליבוי. שכל ppiv ר׳ לברי פי5ק,7תין.ללכ.א(י?זליש^ללק511ו
 חזר לטובהךאפילולגלהנאעלא הקלושןב״^־ מפי .,.';שןצא

 לאוהקללנת כו׳-הברגות^אם כחוקותי אס • כחוב־..בתןרה היכי א״כ
 -ע״פלאי׳'סל/( *'תזרב גריה לא ל׳ה הקלוש מפי מיל הא

 היינו כפול תנאי י בעינן לאמי מאיר בשלמא-לר׳ בקילודק
 לאמר חנינא לר* ?זא קללות 'לאו ואה כרכות בחוקוחי אס לכתיב

 בחקותי אס לס״ז א^צטהך הכפל•: .לתהייה תנאי״כפול בע?ט לא
 'לא תמ"צ א״כ ע״כ ,־ לא.״קללנמ!ו'לצ^ברכות.קט״ל לאו ואה ברכות

ר: הא לר׳אאיר לאי קשה מ  יר.אמד5,א״כ.ש כפול .סנאי נז1ע3א
 ללא לביגו .ממשה,,; ויצנף לא לאפי׳־על,תנאי כאן ■יוקן ר.׳

.3■׳חזרת^ל^פי<־פ הוי לכך■.לא כ.פגל תנאי היה  .ר׳'*מאיר.בתנאי ־ כ
 גנעאס.בחוקתי אבל ס.1^קי בישל':ופעשבז, כתל.למ?אי.דוי שאינו

לפי7 קשה לא נןגאגנלכ׳..,סניכאמגי1ב.על;ג לא כפצל.לכך חצמי. היי

■51V■.-!ג•

4?י - . . , ^ ...5שע4 א ט 1ח
 «מצריס.א״ד 6ז,מוצ1־העס ממלכיס,:'גלפי נס:עה בעת כתיב, הא
q̂ג<זשרי.ולא.היה-יו&ר,.אפילוא׳6היה.נ^ות,;שכה,.קוג .והעגל 

 רביצו **משה יהיה ישראל *יצלה מודן*ואה:לא עולהמסשת לשנת
 ששיס והיינו למעלה ריו משה גבי שמצינו כמו יוחי ולא כישר^ שוי־

 ורב פירוש לזה ישלומר וגה יוסף רב למע^הכמישאמר רמא
 מסף רב שאמר כמו י3מישר יותר רמא ששים שיהיה דהיינו ממנו
 רבואא״כ ששיה משמע ה״הורב רבואא״כ ששים מ*מע לרבי

יותר רבוא ששים משה יהיה ישר^ מ״ו יכלה אס כך היה תנאי7

 למעלה שמצינו כמו מישרג' יותר מעט היה י יכלה לא ואס מישר^
 יוהד ששיסרבוא ולא מששיסרבוא יותר רק משמע רבוא מששים

 תשא לכי מקרא אבל חניל צס^זיי׳לר׳ יוחנן ר׳ אמר שפיר א״כ
 תנאי כעי זלא חנינא קשהלר׳ הוי א״כ ממנו ורב נאמר לא ששר
 לומר אין לכאן לואסבחקותי מתנאי זה תנאי שנא מאי א*כ כפול
 גלול מגוי פחות משה יהיה י2ישר יכלה לא לאס פירוש היי לכך
 פחות יהיה .יכלה לא אס וא״כ 1ישר? כמו רק משמע מסתמא כא

 צריך רכואלכך מששים למעלה אפילו משה גבי מצינן אנן הא וקשה
 רמז יש ומסתמא ממנו ורב כתיב להחס תורה למשנה קרא להביא

חנן אמר ושפיר תשא בכי גס לזה  לר׳חנינאללא גס^זיכא דיו
 כפול תנאי בעינן ׳ללא פוסקי להני ראיה יש א״כ כפול תנאי בעינן

:ולוח הרמב״ס שהביא הגאונים וכמ״ש

ף ד ב ה 2ב ׳  בני נין מה ראו לאה זעזר«אמרה5אי׳ר ראוכן ^'
דמלעתי׳ גב על לאף חמי ל^יובן לביןחמי ״

 את־בכורתו וימכור לככיחתי׳לכתיב זבני
 הכי ■יאמר וכתיב יעקב עשו.את וישטוס ביה כתיב מה חזי ליעקב

 מיני׳ לבכירוחי׳ יוסף שקלי׳ לע״כ גב על אף בני, וגי; וגו׳ שמו קרא
 אקני לא הכי אפילו לייסף בכירתו ניתנה אביו יצועי ובחללו לכתיב

 צריך מס המפרשים הקש׳ מיל׳ע״כ ויצילהו ראובן. וישמע לכחיי י׳3
 ני אמרה כי הכיעס בפסוק כתיב הא ראדן טעסלקדאתשס

: בעניי ה׳ ראה
 כו׳ בני בין צנה הלרש לומר גייעזר דלמהלי׳ילר׳ להקשו׳ יש ?^וד

א הלרש האעיקר  סחמ״ראוק א״כלימא קי ראו ק
 להצילו ורצה אקני לא הכי אפילו ‘ככירותי מיניה ששקלו פי על קאף

: בי׳ א^ת בלבל זה וכי • חמי בבן זה תלי והיכי
ה א ר נ  ולאסגיליה זה דרש לדרוש יצריך ̂־'עזר ללוקאר׳ ו

 בני מהבין •ראו צריולימר וגס • הפסוק כטעס
 על'הבכורה נפשי למסור יעקב ראה מה מפני ל.איח׳ מה ע״פ כו׳

 כלחנןעלשלאמקההמשכןוכו׳ * בבכורי,ס היה שעמלה מפני
 כ מלכת חלקים שני נוטלי לבכור מנלן קכ״ג לף בתר׳ בבנא ואית׳

ר׳ מיניה כעא לי יהיו ושמעון כראובן. ומנשה ג^פריס
̂י מר׳ קלבו  מראוק בכורה שנטל יעקב ראה מה נחמני בר שמו

 ראה מה אלא כתיב אביו לעי5י ,ובחללו ראה מה ליוסף ונתנה
. ג ליוסף ,שנתנה  ואמר שהעשיר ליתלס וכו׳ מ̂ש לך אמשול .

 ג ליוסף לי׳ לאמהני ראובן לחטי לאד אי ' א״ל הבית ^קני..לבעל
̂ומר ופ?ק.שרש׳:י  גיא אחיו..: משל שהוא מה ליוסף יעקב מהנהן כ״

 יכתיב,ןיה מרחל לצאת בכורה רא{יה.היתה אמר יבך יוגהן־ . <׳
 צניעות ומתוך בררמיס לאה ןיאשקלמחה • ייסף יעקב תולדות •
 ברחמים לאה קימתה מאי לה ל״ה הקלוש החזירה כרחל בה שהיתה .

 בגטת אפשי ממש רצות אילימ! ־רמת מאי רמת לאי. ועיני :דכתיב
; ו  רכיחשמת*וחי׳ארןכה עזר15א״ר יבר;הכתזג.^,א7יקי׳7צ בגנות נ

ושבח ממש ת רכ ^מר ־ורב • :ולויה כרוצה. ממנה שיצא דהיינו
א מ ביל תפיל שלא בוכה. שהיתס מ  לא יעזר5 ‘ללר שס רש״י- ופירש ע

■ ■ : מהלאהברחמימע׳'כ7:אקכחןשק . -

ש ל  חישי ילדי ארוכות שמתנותי׳ רכיח יאמר ^עזר לל להקשוח :
 שתצא ראוי אס • נפשך ממה ליוסף נחנה למה ללוכתי׳-

 ואי ברממיס קדמה לא ללילי׳ רא לאה זכחה מרחל,למי• הבכורה
.חטי לא א הגמ׳ ליוסף־־כקושיית נהנה־ למה א״כ [ה6שהצא־מל ראוי

• י , :ליוסף רוימרני לא ראובן
ה א ל גד.ל,געותא׳ ב  לא או מוחזקת י הוי. י לאיס׳לעיולבלק̂י
 ״א״כ-יש^לומרלר׳^יעןרסברא^ילאמוחזק׳ ע״ש^-.. .

 ס״דלמקשה חלהיס־גמו 'שני לצי.ראובן כעלי ,הונ א^כתמילאלא.
 באמת להא כלל חלק שוס מראובן ..עקב1 לטל לא אי׳כ צלפחד אבטח
 קושית־הגמ׳ רק לחלוק עחיל משבטמ 'ב״האמכ־לגעקנ-שא׳ תקלזש
 ליטול לראובן ליה רוי ־בכורה .<זלק מל־אובן כך-דנאסצטל .היא

 ה7ל“ מי מקשה להכי או ״שלטים ירלק.לשני .חלק;לכודהזוגס־י;סף
שבטיסללגלוי לשני בניו שני לסילס-•׳- מתנה,זגלךאגק לועקל-ליתן.

 תליא בלילי׳ רק מאחיו כלל נטל לא א״כ :ליוסף נתן זהו ליחלק
 שלא א״כ קסה רק :חומש י ברש״ עיין שירצה למי ליסן מילת׳

 ניתנה אביו יצועי ובחללו הכתוב אמר מה א״כ ראיבן של מחלקו נטל
 : מלילי׳ נטל שלא לראובן הוא תנס מאי ליוסף בכויתו

^ ל יש א



ברמת כיסכתגנזי
ן ע  הי̂י שיעבויל> ליגונין גכוייאו'ליוםן> לוגץיילעני־ן^^ורמן י

 להיות לו נה! ג״כ • חלקים שני לייס^ כשנתן ואמי^ צככורית
זת ומנלן :ויח3ה כנין קוים שהיה כמו עמלה כניועוכליס

 כמז מכורה על יעהכננישו בכנוריסנילחזינןשאהר מגמ^ה
̂־'ת׳ יעור2 ר׳ ללוקא הכינור ?י נכא והשתא . *. כמלדשי׳ ש

̂יכ־ כלרש זו ל־מ  כמו רק אמר ליגיעם לכינן15 לא שאדלואוראיס ה
 רמת לאה ומיני לורשיס שהם מפני ה׳בעניי כפסלקפיראה שכתוכ

 לסכר עזר12 לר׳ אבל כעניי וזהו עשו כיל ל חפו שלא הככיה מכני
 לאן בעניי ראה כי טעם שייך לא א׳'כ ארוכים שמתנותיה רכות
 ״ שמעון ‘גבי כתיב כבר טעה;' זה הלא היתה ששנואה מפני לומר
 אכילוהכי כלשון חילוק שיש אס בניס בשני א' טעם לומר שייך ולא

 שלא מפצי ר בל• צועס לוי שיש לילחת צריך לכך םוא אחל צעס
לראובן הים למה קשה .רק : הבכורה אוקניכמטסעל

 הבכורה ע״־ה א׳יכ ברחמיס לאה קלמה לא ל לר״א ע״ג הא כמנאות
 ליוסף ראובן מחלק יעהב נתנה למה קשה א״כ מלאה שתוציא י ראוי

 צריך ע״כ כלל ליה מהני הוי לא ראובן תטי לא ואי הננד מקושיית'
 ראובן מחלק נטל לא היאא׳׳כ מוחזקת לאו א״י צבר לד׳א לומר
 וקהכ ב״ה־מי הקלוש מאת שהיה.לו כהבטחה לו נתן ומלילי׳ כלל
 ג״כ שנתן לומר ך צר־י ‘׳יכ ע רק אותו קינא ש^ תי<וש מה א״כ גויס

 שנתן ומאחר בבכורים הבית בנין קולם שהיו כמו ליוסס עבולה.
 בבכורתו לראובן פשקנם , מימלא בא״י בני׳ שני חלק qליוס 'עקב
 לא׳ להשת׳.לאקשהקשייתהגמ׳ואי ליוס^ עבולהמיימלאנחן לענין
 נותנו הוי ראובן לחט׳ זה בלא לבאמת לי׳ י מהנ׳ הוי לא ראובן חטי

 א״י לסכי כא״י נטל לאהק מימל' לראובן חלקייבא״י שני ליוסף
 דיענין ליוהף ראובן קניי ללא מאי' הוא חילש א׳*כ־שפיר מוחזקת אינה

 אמי ׳לכו בבכורים הי׳ ל־עבולה מנויקקשלמנלן לבולהשנטל,
 הככורת על נמשו יעקב מלמםר חמי לבן בני בין מר לאם אמרה ״א1

 קינת ואפ״מלא כבמי׳ לעבללה מוכח א״כשכ^ר עכולל מחמת ל״נ
̂ל זה פעם לרש ושכיר גזה ליוסף יאונן וק

ה ד ב ח ב ״ ̂יאל רבן אמי אניא ע אני־ אוהב יביים בג׳׳ למ
וצנומין באכילתו צנלעין ק הפדסייס את .. . ״
למקודשי צדתי אני • אחר כלבי הכסאולמעין צבית

 ע״כ לגיהניר ומזומניץ המקולשק הפרסייה אלו יוסס רב תני
ט ו ק ל י ב  אוהב אני בג׳לבריס אי׳ג למסולשי צייתי אני איתא‘ ו

למקודש' שלרוש משמע הלא כלאמ׳ הפרסייה את . ,
 ברייתא פליגי במאי וקשה תשמיש לעלין או אכילה לנננין הן לשנח

 למהלוזקח לעול לגנאי יוססללריש לרב
ה א ר נ  א׳ר שבה היא ובבוקר באה היא בערב כמגילה לאי׳ ו

 שלא צניעת אצו למלון רשע אותו בל מגצוחו ,יוחנן
 לאשמועינן קרא אחא מאי להקשות יש זה לכי לוס השמש הי׳

 זה שוקה דוב א י״ לף רא^חשוךו־זכרעהיהכלאיח׳.נמגילה
 לדוכ דמיא תנינא אחרי חויא וארו שלמר מלכות,פרם '^שואש

 למקודשי י2כר׳.גמלי לרשינן אי ר א׳ כו׳ כיסיים יוסףאלו רב־ ואני
 יאחבורוש קרא אשמועינן מה אחר במר שצנועין הפרסיים על '

 מקרא ידעינן מי לא באה היא לבערכ הרא לאו' אי לומר דש רק
 כ^יעוא לגם באכילתן שצמעין אחררק בלבר נועין5שיש7ללמקו
 אורל^^י^? אזהרת גיי בקרא שצחב כמו קלושה שייך אכו(ה

 א^ניעוא קאי לא למקודשי לעי׳כ זה חירז שייך לא יוסף לרב דק
 וכ7ל במיא אנינא חחא וארו קרא אהאי תני יוסף רב להא אכילה

יעקב בעין ן'נף׳ ..,* כלוב ופואיץ שאוכלין פרסיים אלו
 צנועין אינן ע״כ צליליה א״כ אכילה לתאוות כדוב שוקק דלרש

 jjv קודשי לה קאי ע״כ א״כ טורפות לחיה להו מל״מלמה באכילחן
 לימלאז!ערנ למה וכתי׳7ל קושיא והלרא בדא צנועים שרם
 מקולשין לגנאי למקודשי ינסף רב תני ככף כצ״ל כו׳ נאה &ימ

 נגרסת לרשה עם מחולק הוא ושפיר לגיהנם
םילחצטוק״ל:

̂ו ט  ערכית ק״ש ורמינהו־ קתצי לא פמחים אכ>לת וז
 המחר עמול שיעלה על. מצותן לםחים ואאלת י

.ר׳ הא עזריי כן־ ר׳:א לא קשיא לא 0יוס רצ אאר .
1 * ־ני כהני תנאי והני וכו׳ לאני< א5עקי 1 V 
ה תנאי׳ עול <יש בזה בעי מה  לס<ק מסףבא לרב ונראה בלבר̂י

 כר׳ הלכה מחוס יכל לאנןקי״ל קשה להא גלולה תלונה מעליו
 ^עזר לר זיב5 מקגישין סתם יבי סתם היכי א״כ לוחכירו קיכא3פ

 תנאי כהני והני.תנאי, הביא לכן צהילכתי׳ עקיי׳ללא כר* וצא
P לצזי.י תנא עול יש כן

ג צלביןזעזרוקצ מוקי וש^ר מחביריו ולא מחכירו עקינא

יוסף
ש י ב מוקי לא־ למה ללקלק ו  כהני ובריית׳ מתני< אתחלה־ ייוססו י

 עלרא״בעור׳עקיכ׳וה.י ולימ׳ יהושע ור׳ ר׳ןייעזר מנאי
 :תנאי הני לכולהו רבן סף ויעז״2 ר׳. סתם להא תנאי כהני תנאי

 : כר״א ולא כרא״בע •מתני׳ למוקי הוכרח לרהיוסס׳ וצראה
 הפסח כרא׳כעלאמד מתני׳ למוקי למאי להקשות ליש

 אכילת'פסחים תני התינחללא ז חצות עי אלא נאכל אינו
 לאף; בבריזתא לתני כמו במתני׳ תני לא למה עדיין קשה בהלל אבל

 ת להז יכול אכילה שלאחר הלל חצות.אבל אחר נאכל אינו לפסח
. , : חצות אחר

ד ו ע  פסחי׳ אכילת קולס הלל תני למה מכי! אבריבת׳ ללקלק יש ו
בפסחי׳ שאית׳. כמו אכילה אחר וגמרו ההלל עיקר הא

 מתחיל ההלל עיקר א״כ לנו אערלא משה אמרו מי זה הלל ת״ר
 : רביעי כוס על פסחים אכילת אחי שאומר'׳ לנו מלא

 זה אומרים צמה הגדל הלל לאיכ׳ מאחר בפסחי׳ לאית׳ ונראה
 בצאת לכתיב מצרים יציאת לברי׳ חמשה כי׳ לאית משוס ההלל
 לכתיב רזורה ומתן וינס ראה הים לכתב סרס יס וקריעת •ישראל

 ותחיית לנו לא להתיב משיח ־ של וחילו כאילים תרקלו ההרים
 לנו לא על לברים ג׳ יש נמצא ה* ;פני אתהלך לכחיה המתים

לכר מלא וב׳־לכרים כסחים: אטלת קולם שאומרים מה
 מעלה חלק בכל יש א״כ פסח*ה, אכילת אחר שאומרים מה ואילך
 בו שיש משום פסחים אכילת קולס שאומרים ראשון כחלק לעצמו

פסחים אכילת אחר שאומרים שני ובחלק : כנ״ל לברים צ׳
:בו יש להצל רובא וגס וישראל משה ש^ורי הצל עיקר שהוא משוס

אר? ר  ̂הלל פר׳שני במגילה ולב'יוםף יבה דבזםמקולקים לי וג
 מבואו 71^־שמש ממזרח אמר לארבה מנלןללמפרע

 לרבה נו ונשמחה צגיילה ה׳ עשה היום זה . אמר ורב'וסף
 יוסף ורב. העיקר. איאמרינןלהלא ראשק מחלת ראיה מביא
 פ׳י וגי:ז'כסוף לעיקי אמרינןלהוא מ' שני מחלק ראי׳ מייא
 פלוגת׳ה.^ל; פ״3ביום ילווקא . מנלן הכל אי< הנ״ל

 P זה לכי א״כ חלק אפל ראייה אקל כל מביא ־נזה עראהלגס
 לומר

לי
- ............וממי , .....................

פסחים אכילת זקולה שאומריס מה הוא הלל לעיקר םבל למתניי

אלעזיר כח׳ למוקמי מצי לא הנ*ל י׳8קו קשה והלא
 ששונה כמו הלל תני לא למ^ לדכתי׳ קושיא הילרא לא״כ

 חצולזתואיכו, אקר כסת אוכל לאינו כיון כנ״ל לואר ואין ראיחא5
 אומר והלל חצות קולם הכסח לאוכל אשכחן אכתי הא הלל אומי
 ממילא 0 לעיקר הוא הראשון החלק לסבר לימי ואין כז' אחר

 קכה חמת אחי פסח אוכל לאינו ליון אחרחצות לחימר לאמצי
 שישבו מקום כנ״ל וא׳׳ל הוא״׳העיקר מיאשוז פעהסברהאלק מל

 אליעזרלהארביאליעזלהואמתלמילי לר׳ זהאינו ג׳דרריסכנ׳יל
 על רק אכילתפס^ם קולם אומר לאינו םובא וכיח'שמאי שמאי

היכן על שמאנימיו ע״ב קי״ז לף בפסחים ’פלאית שאתה הבנים אר

 למוקמי יוסף צריך.לנ לכך ̂ תשקי עמול שיעלה על שמצוותן
 כהני תנאי והני יהושע ור׳ אר״א ולומר כ״ע אליעזל פר׳ מתני׳*

תגאיןלו״ק;

אוז ושולחנו. -------------מכשיאן הצג ובית פועלין ב״ו הבית נ
 כן יוחנן ר׳ את לבקר ליה וזקל שמאי בית זקג' שהלכו אעשה לב״ש

מיו ראשו שהיה ומצאוהו מחורני׳  ולא הבית כתוך ופולחנו בסוכה ו
 א״כ לו אמרו הה אף ראיה משם ללם אמח כלום לו אמרו
 עשה לגי היב' וכי מ'מר.ופירש״י עולל קיימתמצות לא נוהג נאליא

 כלבריב״שלא העושה עשהכצוהאף' צלדריביתהצללב״שלא
ם עשה ̂:רי לו  התם מלמה ומא' תוספת והקשו• ^ביתלוללע״כ לל
 ק״ש הכאקרא אבל הלל בית למצשרי מה לגמי' שמאי בית פסלי
 לא תלקאמרי .שמעי׳ . הרר פי* ע״כ יצא לב״ה אליבי שמאי כבית

אינו בסוכה ורונו ר^ןו־ שהרי ילא הלין זמן צב על אף קיימת



בדטרת מסכתעזי
 0כהי?ינווניגלילז׳׳ שוליזנו ׳זמאי׳ימשוואתר גזירר משוס

 מ גכון אין ^הלל לכ'ת7 וכיון בדיע׳כל יצא הלין ימז צ ג פל אר>
:עכ״ל כלום לא1 עשה .

ר Sנ sסימן ייטור'ל^״ת שהביא להפוסקיה לאייה להביא ה 
שאעה רןטכה בסוכה ביו שמאי כבית דפשהיצן תר׳ל״י

ף ס מ

 ופשהיצן
!ולחנו

זלרפוסק שס בב״י לעיין ; הבית
מד גדירירורר דר מוי ד,*״ו ד

בחיר ושולחנו גדולה נסוכה צין ’ ושולחנו ויובו ראשו מחזקה
הhגי■ בסוכה בליה דללפוסקיס

 משו׳ או סוכר צל יליכ׳ משוס פסולס מדאירייח׳ א״כ למעשה הוה
 לא אמת לכר ״ב1י ב לרס בסוכה' יש״^ כלפירש אחי טעהי
 גדולי' דסיכה וכין' קטנה יסוכה ביו הוא אחי טעה ע״כ ]א5 קיימה

 א״כ ראיה יוהס רב מייא ושעיר ימשוך שמא משוה הטעס לכל אייל
 לרי]ן וסייעמא בקרווייהי שמאי כבילו לפסוק *פ שפיר זה לעי

: וסייעתי' . .
n N S "U  רביוס^דאיי מייא פיסלןיה לשאר לילתרזגה 1

 ריילז א״כ ב״ש אמרו מה לעניו לדקדק דיש שפיר
 סוכה ות5מ קייס לא טמרוסתס מימיך סוכה מצות. קיימת לא נוהנ

 ובית קטנה בסינר ישב מחצן דלי׳ היה האעשה נאמת ̂יא עכשיו
 לביס יתוך ושולחט גדולה נסוכה אפילו לו להורות אציס היו קמאי

 בחוו דהז׳ולחז ר״ל ניהג היית א״כ הלשון בזה אמרו לכך יצא לא
 גדולה'שעשה בסוכה אפילו י״^ מימיך סוכר מצות קיימת לא רביח

א לא הבית בתיו שהשולחן כך  ושפיר מדאלריית'צפרה אפילי ^
1וק״ל ראי׳ רבי •מביא

)יו דן קויס ג תמצא יא מדף כאן שחפר מה (

ף ל ב ב ע י  השנר כל דרב משמיה סבא ׳ חילנ' רב אמר ע
ימשפע צלקה אוהב מ^ך הקדוש י5ה אומי פולה י

 המלד שמתפלל הכפלריס ליוסי השנה ראש ^מיסשבין מעשיה חוץ
 יצא ן>הקדוש'5צ אמר ' אפילו ר״אאומר המשפצו המלך ההדוש

 אימתי בצדקה נקדש הקדלש והאל במשפט צבאות ה׳ ויגבה שנאמר
 הכייוריסוקאמר מס לשנה'ועל שמראש עשרה'מיס אלו וגו׳ ויולה

 וכוי אוהב ומלך הקלוש לאל יוסף רב אמר עלה הוי מאי לקדוש האל
 ‘tv ע׳׳כ כי־בה והילפת׳ המשפט המלך הקדוש אמרהמיך ורבה
 ש׳ימ-בלעבל יצא אליעזר ר׳ מדאמר תקפ׳ב סימן א״ח כטור ואית׳
 וכתב הילכתי ורצי יצא בליעבדי׳לא ־ אפי^ ולרבה לרב כן אס פליגי

ץ' פ^יגיאילידיעלד דילכתחי^ה דכפב סעזרי כאבי ולא ב״ישס  ד
מרפוסקיההנ״ל אחל כל לעת לבאר וכיאה • יג עי״ש יצא

 ייתר ולא הקדוש האל רק ר״א בדברי גלסיצן לבגמראשלעניצולא
 ע״ש דיצא וכד אוהב מלך גס אליעזר ר' בדברי גירס׳ הביא וסטור
 .וקלדסכבאר הנ״ל• דהפוסקיס פלוגתייהו תליי גרסאות ובהפי

 ורבאאין. קודהאביי עלההאקיי״ל הוי מאי בעי מאי לדקדק דש
 כיסראומ¥ ר^כה ואייך ורגא ומאציי הרב במקוה כתלמיד הלכה
שייך; בגמי איבעייא שיש היכי זדווהא עלה הוי מאי למיבעי שייך

< ״ :למיבעימאי׳הוי׳עלס
ל ו ע  לאידעצא■ אטו כלבה והלכא׳ לבסוף קאמר מאי לומר יש ו

א ונראה *כרבה הלכה יוצף ורב׳ לרבה  דוי־י
דברי בדיעבד איל ׳ צלכחרזילה וד׳א רב פליגי לרגמראאי הספק

יצאיק ׳

 דלא צ״ל ע״כ מלך־אוה? גס אליעזר ד מזכיר לא באמת למה קשה
 א;אמרינ| זר לפי אולכ במלך לא אבל הקדוש אהאל רק ר״א פליג

א כן אס !פליגי דבלכחחילה ר ד׳  דכחיב ש■ הקד בהאל דווקא, סי
 כתיב צא אוהב במלך אבל לכתחילה אפילו שער'אומי יקרא בפי׳

 דכתיב. א^עלבב המשפט המלך .רק לכתחלה אומר איט לכך בקרא
 אס •צדקה ויידר משפט־בריש׳ כתיב הכי אפילו יצדקר נקדש בקרא

 . צדקם מזכיר אוהב תשובה־ובעלך ימי בעשרת לעיקר הוא משפע כן
 פציג' דב^ייעב^ אמלינן ואס פיייש בט״ז :כתוב סירא ומעין במש׳

 אפילו דשה משוס אוהב מלך מזכיר אינו הכי משוס לומר יש כן אס
ת למאי והתרצןאשט בקרא כתיב ללא׳ כנ״ל יוצא איצו בדעבד ק ^  מ

ה יוסף רב פליגי בזה הא די  האדוש(אצךאוהנ האל אמר יוסס לרב ו
 הם צדידהושדס אסכן ה^ווש וראלך המ^דז^מש׳פס אמר ורבה
 '3ל נפשך ממה שוים אינו ־ דלר״א <ד״א אליב* אמרי לא וע««כ

ג אליבא תרוייהז אמח ע״כ< הכירושיסכדל  יוסף רב וע״כ לי
ר יצאים לאמרדבדיעבל  סכי ורבה פליני בלכתחילה לסי

 יוצא אינו דיעבד3 אפילן דרב אליב׳ לרבה צן אס סליגי דבליעבד
 הוא וזיה יצא לא בדיעבד דאפילו לרי <3אלי כרבה יילכח׳ יממילא

ת נג נרפינן או אנל בדיעבד אפילו יוצא דאינו ספוסקיס צדעת ס י

 כ ואס שווים אוהב ומלך הקדוש האל לר״א גס נו אס הנ״ל הטור
 לאולר״א לכפקילר תחייהו לרב ־ דלכת^לה פצעי אי ליה מספקי
 פליגי או יוצא עלמא לכולי בדיעבד אבל לכתחילה אפילו חרוייהו

 אליעזר ולד בתתוייהו מצי אינו בדיעבד אפי׳ נליעכללרב
י מאי אמר ולכך יוצא בדיעבד  ורבה יוסף רב משני כן ואס עלה ד

 ורבה כר״א לפסק לכתחילה אפילו אומר יוסף רב פי׳ כזה פליגי
 פליגי ור׳׳א דרב סברי ותרדיהו כרב המלך אומר לכתחילה פוסק

 יוסף לרב רק סירידצא עלמא כולי הליעבל אבל בלפיסילה רק
 פוסקיס הני כו אס יצא בדי׳יבל ולכך כרב ורבה אליעזר כר׳ פוסק
ולו״ק: הנ״ל הטור גירסת ולפי לרב ואליבא צרבה כן גס שפיר פסקו

 וכו׳אמרר״ בלילות מצריס יציאות מזכירין הנ״ל בלה
שנאמר ש־רשהקזומא על אלעזרב״עוכו׳ יי

 כל מצרים מאי־ן צאתך יוס את תזציר למען
 אימייס וחכמים הלילית חייך ימי כל הימים חייך ימי * חייך 'מי
 תניא בגת׳ ז המשיח לימית להביא כל הזר חייךהעולס ימ׳

 אל אומי רוא וכן כו׳ בו כיוצא כו׳ לו אמרו ט׳ זומ׳ בן להס אמר
 יציאת זו חתידנו אל וקדמוניס מ־לטות שיעבוד זו ראשונות תזכרו

 נוג מלחמות זו יוסס רב תני תצקח עתה חדשה עושה רנני מצרים
מ ופגע וכוי זאי בו ופגע כו; לומד הדבר למה משל מגוג  ׳
ט׳ וסיפר וניצל ארי  וסיפר שניהם מעשה ושכח נח/ יו ופגע ו

 : הראשונות את משכחת אחרונןת צרות ישראל צך נחס מעשה
'Bf א לדקדקלענין ס  תזכרו אל אומר וכשהיא מבי' מי

ויציאת שאמר ימה נגד סוחר הוא דלכאורה כוי ראשונות
להביא מדייק מאי ועול טפל שיהיה משמע מאי והנא לו טפל מצריה

I

 כספר זכרון זאת דהאאיח'במגילה:כתב לתת
 לעיוני אימ׳ ופריך מגילי לקריאת רמז היינו

ב אלא איט או בפר זכור דתני ס״ד לא בעלמא  לומר תלמוד ^
 ית זר לפי ע״כ בפר זכור מקיים אני ומר הלב שכיח הא תשכח לא

 המפית לימות לרבי׳ חייך ימי כל לס לי:ו דילמ׳ זומ׳ לין להקשות
 ולא ה׳ נאוס באים ימיס רנה נאמר ככל ו-לא קושייתו משוס ואי

 הוא מצרים ביציאת כאן גבי זכחיר זכירה דילמא צו׳ עוד יאמה
 בפה היינו יאמר ילא כלביאיר דכתב והא שכחי כתיב לא וכאן :לי
א י ׳ יאמח בלב אבל יאמרו . ריו יעל ליהי יש ג  תיכוז כ
 יאמר ולא כתיב נבר לא בפל דאי בלי אפילו מ־מע חתיוננו דאל
הוכד . לי׳ הוה זימ׳ דין לועד יש ^רק :יוחי נר^- וזה צו׳
א מזנירק אין בלב אפילו מצייס יציאת כרחד דעל  אל כתיב די

 שינה מאי וקשה אלסחבונצו; וקדמוניות ראשומח תזכרו
 חחיונמ מצריה יציאת וגי' תזכרו מצכיות גבישיעטד ליכתוב צתוב

 בלב אפילו מצריה יציאת להוחתגיי בא דהכחיב מיני׳ שמע אלא
ס מבין והלב התבוננות ביר דשייך ה  מוכת ממילא נן אס לא נ

 דת זומא בל יקפר מזנירמ^שפיר אין בלב אפי׳ מצרים דיציאת
 ״משיחלהמ לימית מצריי־ יצי^ה בלב ^מזכירין לעולס דילמ׳ קשר

 במלחמית ד״יינו המשיר ימות לאחר אייי־יי התה תתבוננו אל דכתיב
 לא מצחייה יציאת נס שלישי׳;לצד גאולה לרה יש שצבר מגוג גיל

 כימיס דהיינו לזה קודס אבל בלב אפילו מזכירין ואין לצלוס גחשוב
 המשל הביא לכך בלב מצריה יציאת מזכיריזנס עדיין המשיח
 לבי־צצ חזינן כן אס ס^א־׳ינות את משיחות מימלא אחרונה ליצרה
עי הראשדיתלפי שוכתין שלישית מצרה מי א ל ר  אל להזהיר קרא י

 לימות אפילו איייי להכתוי ש׳־מ אלא פיכחין דמימלא קאיוננו
 רב בלא רק בלי אפילו יציאת:וצרים נס מזכירין אין המשיח

ס דיונה במירש דאית׳ הוכחה הל לא יוסף חייי כנין זהו ה׳ י

׳״ ^ךעזו [; ן ׳ .

 המתים בתחיית איירי חצעח עתר חדשה ׳
1^ פ  ימית לאחר איירי תחמנצו אל דקר׳ לומר לעולס נוכל זה ל

מס והשח׳^אקשה רמתיה חחיית צזמן דהיינו המשיח ■  ד׳
 שייר לא זה הראשונות את משכחות אחרונה דצלה ציי חיפלק חרא לי

 ולצויס מגזג נ(נ מלי)«ומ רמו .צרה עח »ימ7 ם1המי גל»ייח
ם לנג ר״נ ^י ליו מצייר יצימיז מ

לריו ̂ P ימרג גיג מל״מית זו תני7 מפס
 מות ח מצוי מר^ כי־ך ע* ^12 גע מלחמות נימות

כלב אפילו ״■'דים ־ ̂ ״ מצרים יציאת נס המשיח.דאין.מזכירון
ושפיר



עזי
•• זומאוק״ל כן קאמר ושפיר

מסףברמת כזסנת

fפירה^

 ̂3,^0 JS) J s ^

4 #g«.s»̂ן^§®־ ^ שני .פרק
# iS , f

ה ג ל ב1ז י  אכיר •לרד יריה יוסה לרב מסס רב ליס אמר ׳
I ̂ 1̂ק הוה קמא כפסיקא ליס מר6 עייל הוה היכי 

אמררג נפשיס מצער כוי לא טפי נסשיס מצער

:עכיל הוס היכי אכוך לאמר

ץ ר ת ל  אי״ע ור׳ 1ישמעי לר״ לעיל דאית׳ זסנראס כל ו
* ר מוהר אי מתללקיס . בק״ש להטות שמאי ככימ לה^י

■ או ,פירושים שני לזמר נוכצ. בפרקלן וכאן :שס עין אן.לא
̂ויכ׳ כרשי הפירש  •למותר הפירש או גאור משוכזלרך סלל לבית ד

 כעמיל^ רוי א ל. ־כן יכל ׳ כסגיי סוי לא זפדקלן שמאי כבית לסהמיר
 P אמר סוי אי כן אס שמאי לבית לקרות אמור מימלא וא^ג

 ואם שמאי כבית לסחמיר מותר לסבר אמרינן סוי לכל לפרחלן ין7
הוי׳ ללא משוס פרקלן לקרות אסור כן

ד סיני :יך6 ל, ״יי ר הוי כ ס ^ ד ח ג ^2 מי ^’
̂ול זהר) פ1לש רייי ;q י’*י. על

 מפ רכא לאדהא או שמאי להחמימיח מואר אי וראי״ע1ר׳יעעען
 P אס ראשון ״פסוק רק כוונס■ צריך לאין כר״מ הלכה פסק
 נפשו לוש^יוי יאמר אי הנ״ל והלא.אכא אביו עביל היפי qיוס
 ו.א כהלכה שלא להממיר למותר מוכח p אם שמע קריאת .נכל

 מיתר אחר...זמימל׳ בענין ה:כה התלמיליס יקבעו חיישינזלשמ׳
 ^ככית ה^כה יקיעו לסמי חיישינן ולא שמאי ביה כלכיי להטות

ק רק עצמו ־ציער שלא לו יאמר ואס שמאי סי  כן אס. ראשה ץ
 שלא להחמיר לאסיר מוכח

עצמוריז ציער שלא לו שאמר
 ̂ y כ וע יקר ^א פרקלן יוסף רב אמר שפיר ועכשיו ברכיי'- גה

 הטעם כן ואס שמאי כבית להחמיר שאסור לו פשט לכבד לב״ה
 על,רב פריך ■ולשת׳ נאוה לרך משוס

? ^ייי ע״ איזי לפרקק  5̂®’ י
• f"! מימל׳ לנ״ש יהא כיד׳ש
 אסכן ורב/^יגי קימה ובלרך שכיכה בלרך רח לקרות יכול

.’אפרקין.ומל'^ לשכוב לאסור סכיבס לרך הוי לא מימל׳ .  ̂
 ומשני אסיי - שינה בלא אפילו אסכן לקהת •למותר לומר חית־
 אשנ;ועינן ובמצבי כב״ש לסובר הר(׳ כן אס כו׳ ש״ל מצלי כי מיגנ׳

 אחר לפרקלן לין לומר צריך לכך פסטי׳ שכיבה כלרך הוי לא7
: ולו לרב. מעוכל׳ להחמיר-כג״ש לאסור לו שפשט

ה ד ד ב ב י ׳  שמעתת׳ הא מעלי׳ כמר יוסף רב אמר ע
' ה׳11.אתארכשמו 1^ רי כ ׳•1̂2 .

ז עלבית מנ? ןיןעז ואמר^ ישר̂ן בני לכר̂.
 ?1’̂ איןתורין רש׳י ופירש אלהירסאמת ה׳

י®' מצותעציצית שאין
 ן א ופירשרש. יתחיל לא רכ אמר כרנ׳ רב אמר לא מעליות׳

. . • כאן על להתחיל צדך
ש ־ קי ד א; לז מ ^ ל 1יי״ ז

 כלל לומר הוי.להו.שלא אמרינן מקצתה למה כן אס כלילה ציצית
 זה .אומרי׳ ולעניןמאי בה מזכירין לא מצריס יציאת גס סא7

■ נ המקצה . .*
ץ ר ת ר  הכל רבנן חנו מג לף במנחות נראהלאית׳ זיז כל ו
 מ״ט בצשיס פושר שמעון ר׳ ״כו׳ נשים • בציצית חייכי׳ י

 לילה לכסות פרט אותו וראיתם לחני' שמעון לר׳
 לרבות כה תכסה אשר אומר .כשהוא f סימ פרט.לכסות ?זא אינו
 א;זריס אצל יראי׳ שישנה סונג׳ אני מיבה ראי׳ ומה סומ׳ כסות

 ואסכן אצלאחדס אפילו כראי׳ שאינו לילה כסות אני ומוצי׳
 אשרחכסה ורבנן פטורות נשיס ולכך גרמ׳ שהזמן עשה מצות יוי

 כסות שכן כל ק חייבי.אס שכסותלילה כיון ופידרשי לי למה
עי׳ מי מ׳  לי למה אותו וראיתם ורבנן כנפות ה׳ בת לרבות סו

 תכסה אשר לי למה לרשי ללקל׳ יש לכאורה כו׳ לכדתני׳ לי׳ מבעי׳
 הא אוחו מוראיתס ואי ימעט תיתי מהיכי סומ׳ כסות לרכות בה

עי׳  אחרים אצל בראי׳ שאיני עתר מסתבר והוא לילה לכסות מי
 אותו וראיתה אמינ' הוי תכסה אשר כתוב הוה לא אי לומר צריך לכך

 בת״ איש׳ וכאן ׳דיבוי׳ צריך וסומ׳לכך לילה כסות הכל ממעט
 ללילםפטור המיוחל. כסות לרבנן לגס הירושלמי בשס ויאמר ל״ה
 שמעון לר׳ וצילס המיוסלליוס ככסות פליגי ורבנן שמעון ר׳ רק

ג .פטורולריקחייכ גסבזה

? ד א ר נ  כרחך לעל ל^סכריכן י למנחות סורי כרחל לעל ו
 הוי לאי ולילה ליוכז למיוחד שוה לבז לילה כהות

 למאי אותו וראיתם ורבנן אפכןמאיפריך כהידשלמיהנ״ל חילוק
 גיא ללס כיחך עצ ?יא ללילה המיוחל • לכסות לאח׳ ליימא אתא

 לישיוול ונראה - לרבנן חייב לכל לילרי כסות גם דהתה
 לילה בכסות פטור לרבנן ייל׳2 גס לסכר כירושלמי לשיטת נפקות׳
 ליוס כסות'־מיוחל חכסס מאשר מרבינן לרבנן לומר טפל לספח׳

 סומ׳דמהראי׳ וכסות לילה כסות איתוממעכדנן ו^ל׳ה״ומוראיתס
ס הא אחרים אצל בראי׳ לומדליש יאין סומ׳ לרכות רי  כסות אי
 כראי׳ ויש ליום גס ומייחל הואיל מעלה לו יש ולילה ליום המיוחל

 אס ולילה יוס לכסות סוה לילה לגמריילילןלכסות• אבל עצמו אצל
 סומא כלשכן!כסות כן לחייב׳אם ־ כתרוייהו סכרי לרבנן כיון כן

 לי׳ מאןלאמר יוססמריש אמדרב ל״א q? יקלושין ואית׳ ל^ייב
 על qלא מכוס טבא יימ׳ עבילנ׳ המצות מן פטור לסומ' כר״י הלכה

ועוש׳ מצוה גלול לר״ח להא לשמע כיון גבלאנאלאמיפקלעבילנ׳
ד שה עיין כו׳ ' .

א ת ש ה השההאדעכליבעיירב׳ ללכאורר הביאור ?ז ^3נ ו
 ללרבי כמאן ללא היא ציצית פרשת מקצת לאמרי י

 לסוגי' 'לרבנן כללואי לימר לסו הוי לא מציצית לילה זפיצור שמעון
ק׳ ץלילה ומיוחל־ליוס ללילה מיוחל רכל למחייבי לילן ס  להר הוי א

 סויריס להם לשיטתייהו אזלי מערב׳ לבני רק הפרשה כל לגמור
 שפיר כף ארז : חייב' ולילה ליוה ומיוחד;־ פטור לליצה מיוחל לרבנן
 הלכה יוסס 5י-משבתס שפיד כו ואס ומחצתל־א אמרו למקצת עבלר

 פוטר שמעה לי׳ למאן ?ייב׳ קשה ללייוהוה לאי למערב' משמיה זו
 אמר למקצת ’ עבלו -דכמאן מחייביבחדייהוי/ כחרלייהוויייני

 נ למימעד^שפירעבלוכשיסתייהוכנ״ל אבל אמרו לא ומקצת
ר ו ו )  יממעטינן פטורמציצית ׳שימ■ לכסות לומר נפקות׳:ליש יש ו

 ולילה ליוה מיוחל לרבות־ תכסה אותרו^שר מוראיתה
 לאפילר ־סכרבראשונה ס^*:כמושהיה1אםכומעלייהיאלרבי

ס רמצוס ־ היומי הד אפילו מצוה אינו שהו׳א איי  מאי לו :השיב : -ו
עיכ^חך לאיתהיל*-אם7אמר' הא׳רי מעליית׳ הלכהכר׳ הוא כז

 בה תכסה אשר וע״כ כלל ז ציצי לאו־זמן ללילס שמעמ ■
 פסקו חילבמצוהוק הלין ק ק א־מ סומ׳ לרמת

■ השיב ושפיר בהא שמעון כד׳ מקומות ככמס ׳
: ולו׳ לו־ללכדו

 ציצית זמל■ לילה י למי׳ד רשי פירש לשם ע״א י״א qy בסוכ^ ועיין
 אבל והואנגדהגמ׳כמנחוח לכסותסומ׳ וראיתםאזתלפרע־ ־ ׳

 לרב הונא רב אמר שם כן יוסהלסכרכךיאם לרב שפירש למה
* :: ולו׳. פירפידשרשיpוqיוס

ה ד ו ב ב ט ע׳ אמד ־ •̂ qDV ישאר •אכל- יח״פ־ מחלוקת 
ושמע הסכת יצאדכחיר הכלילא דברי מצות ' 1

ה יברך מיחיכילא ־ישר?י־  דרר ־•כלכדואס ד׳
 איל איתמר׳אמררכיוס^מחלגקחבה״ש: ?!אאיאיתמרהכי יצא

 בלויי ההוא ישר^ ושמע והכתיב.הסכת יצא־ הכל מצוא־לשרי ^שאר
.ע״כ איתמר חורה  יה בתחיqיוס רב לקאמר -דלמאי להקשות /ויש :
 1יכי{ שמע ללחש יכול כאן גס הא יצא לא הכל לגרי מצות בשאר

 כן לאס לומר ואין לעיל כק;׳פ ר״י שדרש כמו שומע שאתה ^פון
לק״ש לומר צריך ע״כ הא מהפכת מיפוקציה ק״ש גבי קרא לי צמה

לא



ברכות מסכתגנזי
 מצות בכל יfמיf מח6נ לכ^קהשר לאס לרסכת 6חר ככלל הוי

 שומע דאתה לשון בכל ק״ש גני לריש אפילו יצא וכק״ש יצא לא
 'ללא לומר צריך ע״כ ן*א להסכה מהרא יצא ללא לימ׳ הכי אפילו

 שמע מצות שאר גבי גמי לימ׳ כן אה לההכת קרא בכלל ק״ש הוי
:לאזניו להשמיע צריך ואיו בק״ש כמו לשון בכל

ר ו ע  להסכה קרא בכלל ק׳־ש להו׳ אמרינו לא אמאי באמת קשה ו
 מצות בשאר כנד נמי יצא ־ נא שמע קריאת גבי כן ואס

 ההואבלברי למשני ההוא על . כאן שפירש. ירשי ללקלק יש ועול
 למרי כיצמיל כחחו ^רואה בגורק. כלאמרינן כחיב הורה

או: העלכ ר כהות עשו א׳ פירושים ל לריש שם ובאמת ׳ תו
 צמה P אס כתת. כך ואחר הס ג׳ עצמיכם כתתו ב׳ גתות

:■פיר׳אמצ״^ רשי תפס -
ץ ר ת ל  רבנן חט פרקון כחש לעיל לאיתי נראם זם כל ו
 בכל אומרים וחכמיה רני לברי ככתבה שמע קריאת •

 ורבנן הקולש בלשון בהווייתן והיו לכתיב לרבי סעמא מאי לשון
 לכל רבי לסבר למימרא. כוי־ שומע שאתם לשון בכל כתינ;שמע

 כאמרה הקולש בלשון לעחך פלקא לאי נאמרה לשון בכל השורה
רי למימרא שמע לכמיב משום איצמריך לי למה והי׳  רבנן דהי
 שמע לשוו דכל לעחך .סלת לאו נאמרה הקולש בלשון התורה לכל
י כל לכחיבוהיו.'ע״נאם משוס איצמריך לי למס י  נוכל שמע סריאח נ

 רל שאפילו לשון בככ צאורך.או '1השממ או • בשמע פירושיה בי לומר
 גבי אבל והיו לכתיב משום:איצטחך לשון ככל כאמרה החלרה

 לאזניולאין השמע פיחשו כרחך טל להסכמי קרא גני מצות שאר
 לשון בכל התורה כל סברת אי נפסל לשון'קש<ממה בכל לומר.
 ואי שמע. קריאת נכי רנמרא. כקושיית לשוז בכל דמע קרא לי למה

 שמע -לומר טכל דלא מימלא אסכן נאמרה הקולש סברתבלשין
 שמחויעין ,ת להיינדהפרשי נאמרה הקודש ילשון להא לשון בכל

 שנקט זגורגמו ופרשת .ביכוריה. מקרא כמי מלאורייסא לקרוא
׳ *’פת יעויג זה -פרק כריפ. התוספת : ישראל: לשמע מוכת׳ ק אם ד א  פירושרהשמע .ממת מ

 קשה רק יצא לא ׳הכל ילברי בתחילה יוסש רב לאזניךמפיר^אמר
:מצות ישר^זלשאר שמע ככלל גסיקריאתישמע. לילמא 'מ״ל

ה ^ - ^ ר נ  בכבול לאולרש■1י ■ רביJהלואה.פת( בסוס לאיחא ו
 וכי לעס הזה־גסןית י היוס־ יקמי הסכתושעע חורה

 פנההיהbארנעי qiDS הלא־אותו^ום לישר?י חורה היוסנחכה אוהו
 בהד שניתנה. כיום ייה לומלירבכל על תורה שחביבה׳ ^יאללמלך

 שחיית שמע קריאת קורא אלה שהיי חלע רביתנתום אמר סיני
 מעולה ק״ש קרא שלא כמר לומה מורא איט אחל וערב וערבית

מן אמרדב• ספיר זה לפי ע״כ  גבי לסבר יולא לרבי ןזיבא גא^. יו
יולא^לנר^פרא לרבי א.5י לא .ה1מצ ובשאר־ ליצא שנמג קריאת

:נהייה הזה להיום- '
ט ו ק י ד י י ב  עליו חביב? שההא ללמל כך יגירסאית איחא ו

 יעי זו גירסא לפי כן אם סיט בהר שניחנה כיוס *
 לאמיירי לקראזה מימלאמורח כן אה אזהרה זם׳בלשון קיא■

 רבי שאמר כמו אזהרה צריך ̂ לא קיש גבי להא שמע בקריאת
 מימלא שמע קרייאח גבי כן אס תלע'׳שהריד.אלהקורא.ק״ש הנחוס

 יולא לר׳ חילק שפיר,יש ב<דש.לנך איירי לא: קרא חביבהוע״כ היא
 ילע הוה qov 'קשרלאס׳דב רק מצוה . שאר ובזז שמע קחאה ביו

 איירי להפכה מלרש ילר; .הוי מימלא נן אם יללא רבי של זה מלרש
 ילע הוי מהמלה גם כן אם יולא. ר׳ שם שלרש כמו נטרה בלבדי.

נצוה5 בש^י יצא מנלןיללא כן אס הורה בלברי לאיירי qoi' רב

שו שהלע הלבלל >יין  נוכל כן קשהלמשוסהכיגם כתותלא ונר
 יגהבלבחהויסלבשניהה מצות בשאר לומרלאיירי. -

 מצוה מצות בשאר קסוגס צמו.שדרש הורס 7.להייכי.בלבר פתוח יעשו
 ביכורים מקרא וגסי פישינידכעשרה מקרא לסייס בקבורה ל׳המה

םפן עיין במשנה בביצורים כמלשאיתא ברביס מצוהל־המת  פסא
 בממקנא באמת אבל לאזטךי■ נע5הש .מצות. ישללמש-בשאר שפיר
 ושם רעיכתהועצמיכם לכךקירש כתיב ־ תורה בלבמ. ההיא אמי

 ואסכן חורה בלביי עצמיצס רשיסצמערו פירש מרואסי < בסוס
 ביכורים ^אקיא ^כ<’ להא מצוה בשאר. איירי,קרא כרחד.לא על
 משום לאוצן ■אסורים ביכורים .לאיה׳ ,־־הצסערו לימי יכול ולא

;.קפיראמרלביופן^ מקה:אםכן.בעסקנא1כתיבבה(7

יוסף
 לכחחועצמיכם לרש פירש ■הורה בלברי ההוא

 בשאר כלל איירי לא א‘מלמ כן אם
•• וליק מצות

) :כאן והצגנו יא מל^ מלעיל נשמט זה (

ש  זקני שהלכו מע^ה הלל;באמרס בית יקלקו מאי צלקד ר
 ומאי ב״ש מזקני הלא הוכחה עיקר הא הלל רית וזקני ב״ש -
להקשות.מאי יש ללכאורה ונראה : הלל מבית הו ל איכפת
ה מן פטור חולה הא לבר לו אמת שלא הוא *הוכחה  ואיחא למכ

 לשון וגס אחורנית בן יוחנן שחלהר׳ מעשה שהביאו בסוכה בתו׳
 לעיקר ונראה היא ראי׳ מאי כו אם חולה שהיה משמע לבקר

 הסוכה מז שפטור מי . בש״ע איתא הלל^דהא מבות הוא הוכחה
 הללקשהאמאילא לבית כן אס נקראהלילט עצמו על ומחמיר

 כליוט נקרא צריך שאינו בלבר עצמו על שמחמיר לי׳ אמרו
 משום מסתמאלאו. יזה כלל יוצא אינו הכי בלאו שמאי לבית בשלמא
 נקרא אבל בזה יצא הלל לבית אנל אחר מטעם &א בה ישב סוכה
 שיהיה חולה ככלל היה לא כרחך על ןיא הלל בית שתקי ולמה הליוט
 כן אם הלל בית כהקו . ושפיר לבקרו שהלכו q6 הסוכה מן פטור

 ראי׳לווקא הוי ושפיר שמאי ביס שתקו מאי •־
מתרמייהו,וק״ל:

ה ד ז ב . י ב ״ רבי. מצלקה. הרחוקים לב אבירי אלי שמעו ע
כולו העולם כל אמר ?יעזרחל ור׳ יוחנן ״

 בזכות -יפירש״י בזחע כיזונין להם נתוןיבצלקה
 טזןנין אינן בזכותן אפילו והס בזכותן ניזון אמרכ״ה וחל שימן

 כל ואומרת יוצאת קול בת יום בכל לאמר רב אמר יולא i5כלר
 ופ»יג׳ חרוכין בקב לו לי בני לחנינא בני חנינא בשביל ניזון העולם

 תלע יוסף רב אמי טפשאי גלבאי לב אבירי מאן לאמר יולא לרב
 ופלעי הגירסא איתא ־ ובילקיט •• מינייהו חל איגייד צא להא ,

: יוסף לרב
ה א ר נ  ר׳ פליגי במאי מחורז וברכי הילקוט גירסח לקיים ל־יש ו

לעיל ^ינזרעהרביופףלאיח׳בשבתהבאת ור׳ יוחנן
נשתנ־ שאין *"־־־־--------׳ ׳ ׳ ׳

יסללהז
בצלקג .יזון , ...............

̂.ן׳ במז׳'. הכל הא בזחת והס  זקאמר לומר צריך כרחך על ח
 לאיהוסבר ^טיירד׳ יורנז כןר׳ אס לישרגי מזל איז לאמי למאן ?זיב׳

 בזכותן ניזונין להכל עזר1ג כר׳ לומר רצה לא אבל לישר^ איןמזל
ר ניזונין אינן בזכותן אפילו והם  .אין ליפרמל׳ מזל אין אס דסי

 לנפשיה מעובל׳ ןיעזד ר׳ רק בזכותו מזל נשתנה אלה ללכל חילוק !
 ר׳ לסתם גלול אכזכיתו אפילו המזל נשתנה שלא אלה ליע סבר

 ^ר׳ שתענית זאיתא פית בן רי^ימזי . הוא אמורא ^עזר
ת ל פ ק עזי  ליה שאמר ואמר וכו׳ שעחא ליה לחיקי הוה ןי

 בשעחא לך לבריית ואפשר עלמא לאחרויי בעיח אי ב״ה הקלוש
 צן־ילער׳יןזעזר אס עיי״ש לא^בעעא ואפשר האי כולי אמר .למזוני׳

 ■אפילו שהם שפיר אמר״ לכך בזרותו ׳ אפילו י ניזןנין ׳ שאין .ליש
ך למ״ל טזוטן'וזההכל אינן צזכוחס  cibr רב איל שר?ז לי מזל ’אי

 •מלר ללא יוסף לרב כללאי * ליה ־ לאמדו לישר;ו מזל ר.שיש3ס
 לא לביתי ואומנא בנין כ״ב לרבה ומלך “ופלגא״ ’ שנין תיחין רק

 כיהד אמרו מזל מחמת צללאי •׳ ע״כ כן אה קיא׳
 שפיר כז אה ילעי הוי לא אחר לבעינן כן

כר׳ ללא לירוש qרביוס הוכרח־ י
 כלאיתא רק ןיעזי ור׳ מחנן

ג' כנ״ל^זק׳׳ל. ־

.פרקא סליק

4♦ 444444 4444 4444 44
ף ח ט ב א י י . ^ז י ג י מי ת זו«ית1גכ"׳■'י לני בן. ייושע *  גי

.1ץ.מ?די7 . י ר׳ אמרליס רייג נגיר■ <
ר פז  דנן יפס תשכח להי 'ליר סמי ריכי י
 מנמים מטחזשל י)תר והמספד ידים ו»שנמסלמהמ)לזלנצטילת

^י- מעלה כלפי• ■והטניסלעתי מ «1)ו«רזסי5טי? היא תנן7 ץננ> ה
ז ל ר י י3עפי כ



ד נ ברמר־ז מסכתג
 אומרי׳ וחכמים ומשיהררש הגיורת את לא מכקין rf3 לחנן פקכיא
 יהשקוהו משוחררת שפחה כפרכמית מעשה לו ואמרו משקין

מ׳7 להס אמר ואגטלין שמעיה  וסק״ו ונילזהוומת השקוהו ע
א הכן7 כו׳ זל‘ורמז ארונו את ה רייי ר מ  חסושלוסשעקביא א

 כנטילת שפקפק חנוך כן אלעזר אה זזאנילו ייה גדל רחכם נחילה
כ7י  יץני אילמלא שטח כן לושמייח שלח תנן7 כי׳ לעתו והמגיס י

 ופריך כנו המקום לפני מחייטא *זאכאהה נידוי על'יך גוזרני אתה
 כני את הנהיג רומי איש חות־ מכס רב לתני איכ׳ והא לירא ותו

 כן שממון ליה שלח פכתיה יי כלי גליידמקולכין רימילהאכילי
 1ישר; מאכיל שאתה נילוי על־ך גוזרני אתה אילמל׳תולוס שיייי

אq7 וכחסחיה וכד קלשיסיכחיזומשני ל ג  ק שמעון שס הוזכר נ
:.■כד גוזרני אשס רולוס אילמל׳ לו שליו רק שטח

ט ^  נפקות׳ מאי כפסהיס*ועוד כלשון כאן הביא לרכיןאמאולא '
כמאי נדקלק ליש ליישב ונראה : הגירסא׳ח בין .יש

 5סי שחכה מפני נתנלה שעקבי׳ ח״ו ואמר את״ק יולא ר׳ פליג
 היה שחכם לו הועיל מאי השקוהו לעמא ק אמר אה נפשך ממה
 כמועל פללגת* ליש רק היה שחכה טעה לי׳ למה כך אמר לא ואס
 סכר ודיל אותו מנלין שכרח חכה לרבאוי׳סכרלחלמיל קטן
 כפר׳יז׳ משנה הכסף וכחי שה עייז כפר״סי׳ לעולה מנלין לאין

 אכל חכה לתלמיד מנליז דוה׳י*זרנ־הי'אי! ל דלד מ״הה׳ת
 או מופלג לחכה לדווק׳ לתיז'־*ירושלמי של כתב עול מנלין בצינע

̂־פ שאינו לרכה אכל לין כית אב  שפיר כן אס .מכלין כך כל ג‘ מ
 חכה אכל לך שאמר נתולהכאמח שעקכי׳ ושלוה חב יוד׳ קאמרר׳

 שהיה משמע ונילוהו למלקאמר בפרהסי׳ מנזין ואין היה גלול
:ברכים

י פ  חרני אילמל׳ שטח בן שממון לשלח במה כאן ^סרץ [יש זה ל
לכאורה ;כף מההמא שאחר ̂זא ט׳ אתה
 תיפוקל-י'למוני עחחע׳ שאתה טעמ׳ »י׳ קשה

דרן יעלמ׳ כלאמרינן מופלג חכה היה  לקוני כבשני שמעת׳ לן נ
ט דהכ׳ רק המעגל מ י אסיכ! לכד שטח בן ן הוי:  כצינע׳ואפילו ד
 הטעה אמר נכך שטח כן פמעון לה כי לא ולמה מנלין מופלג לחכה

שאתהמתחטיי:

א ת ש ק א ו  והו פריך מאי לרבין הנ״ל'ליש קושי׳ להרז ני
 חשיב צא הט משוס לילמ׳ לתילופ הא והאיש׳ ליש׳
 ממתניה למנלין אשמועינן לכבי משוה הא גיעזר ר׳

ה בנטילת דמזלזל ד  בשלח׳ סופריה בלכרי קזלזל משוה לרוינמי י
 נמי הוי לחולפ הא אבל כאייך לליש׳ מד הל בכל תלתאיכ׳ הני

\ ׳'?,'׳ P סוחדיה בלברי מזלזל מכוס טעה
 אי צ מרעי לבפסחיס חי-וש כאן גד ליש פריך שפיר ונראה

י ^ תי א רי ד ב  ימ5 לרש^ עודזו מלא ןלשיט אגרופין יעל ג
.להח.ה גירפא לשי להרה וניאס* :נס עיין לוי רבא ׳זגבר׳

 רבא־ ינבר׳ משוה אוחו נילוי לטממ׳ללא קשט שפיר לו שלחו לתני
̂רו י י־ת פררסיא הוי דהתה משוה  שפנר לכך ברכיה משמע לי ש
 לגכד עכשיו אבל אותו מנלין ה׳י רבא גדר״ מי לאו אי לו שלחי
המא אותו ■ מנלין אין מיפלג לחכה משוה מנלין היו לא רבא  כפי
 -ומר למצינן א3י* לגבר׳ אפילו מנלין לכצינע׳ מכאז ללמול אין אכל

ס׳ לפי אבל מכלין אין כצינע׳ אפילו  נן לו-שמעון שלה ללכ' גיי
 משוס למי הוי, מוהחללהלאומפין עליך גוזרני תולוס לאו אי שטח

 ציה.נלות הכיסוי אפילו כן כציכע^אס היי כאן הא הוי רנא ‘ר5ג
 ז הוי אגרופין יעל ח:וכ לטעמי ע״כ סיא בצינע׳ להוי ביחיל

ק ס אילמלא שלח למה קשה ר כיר_ילו-מ^ דהוי גוזרני אהה הדו

יוסף
 לאלהמשוכ הא השמיע והראש שאני;ע״כ חשוב ■אלה שמע

 ונראה :חולק, בלי היא ערוכה גמר' הלא אחרוניה והקשו מוציאין'
 •ק״ש לסמוך תר״י ישס הבי״ למ״א השמיט לשפיר טעה ליתן לי
 אזהרה והוא גינתו תלין בלא יעכור שלא כלי מוציאין ערכית של

 שלא פוסקיה אשאר קשה ולכאורה *• שה עיין המתים לכל
 לברי ולכאורה ערביה לשל שחרית של שמע קריאת בין תילקו

הס; ונכונים טעם לכרי תר״י .
ה א ר נ .לףמ״זע״אאהא בסנהלרץ בהאלאית׳ למחולקים ו

 ורצה יקראלשכבי או לחיי יקרא הספלא להו לאיעי׳
א לפשוט  לכבולו לאו מאי בלאו עובר אינו למולו הלינו לחנן מי

 לכיולו לא ומשני הוא ליליה ליס ‘לעילי יקרא ?ימא רשי מתופייח ‘ש
 אמררחמכ׳ כי אין ות״י למש מליכי׳ חי של ככולו משוה ופריך קלחי

 ליה כיוןללית, ■ הכא איל בזיון כיה לאית לתלוי לומי׳ לאשכיי
 איל כעלמ׳הוהלי׳בזיוז לי׳ללחויי רש״יכימשהו אופירפ‘̂ בזמן

 הוי ללא משמע נמצ׳ ער׳ל הוא בזיין לאו קרוביו ילתייקרו הוי כי
;צלחוייכעלנד רק כלל ליכאצורך ט רק איסורלינה

ר נ sו c^  רת לשי המקשה • סברת בין כפקותא לומר ליש ר
 אם הוי למת לקרא המקשה התרצןללסירת

רי* אפילו למת קרא הוי לא כי למימר איכי כן
רק להלין אסור הצי אפילו כעלמ׳ ללחויי לי׳ משהי ולא לחי צורך

ע״כ הואאהכו לחי ליקרא התרצן לסירת אכל־ מת של לכבודו שפיר

אפו
- . , , ■ -----------------קושיית קשה

 גס כן אה לי׳ משטק שפיר צוידגמ^-ולא-הו^ללחדי משוהלהוי.
 לדחויי יי הו ולא ק״ש ביטול מחמת ״ להשהולז יופל ערביה של בק״ש

 רק ■לק׳יששכערכית סמוך אפילו איזמיציאק מ־מלא כו אד בעלת׳
קי׳ אמרינן אי אפילו לומר יש  לק״ש &מוך מוציאין ואיז לחיי י

ד: ,אכצכתזם לשארבני.אלה הנימילי- משוס להל': אסור ג

 ישארלכריה הנימילי ל^י יקרא משוה הכל שעושים שהפבול אפילו
 גדל אדם לדא כיון לחיי לכבודו אפילו להצין אסור הלנה גבי אבל

- בזיון ליה מי -אסכן

ה א ל נ ו ה '  כמו דיי י■ ק״ש■■ לביטול אמיינן באס הוא הפילפול יז
 די ק״ש לביטול אמרק אי אכל מהר, נגומלחיולא

 שמע . ביטול.קריאת ע״י [יהיה כלא מת7וקיא בן גה
 : . אלה שוס כין חילוק ואין מוציאין1ולא7■אסטאן^ילולאז.הג

ה הטסקיס מחולקים לכזה #ונראה  פוסקי״ס'*- השאר חר׳־י ע
 למסיק המסקני לפי אפילו כן אס לשכני יקרא מי ק״ש ,דליטול‘

שוסאלסדביטול מוציאיו אין הכי לבשנהדריןלהוייחרא־לשכניאטלו

ד כמו ללוי ל<ה משהינן לא ק״ש ומשזס־בישול י:!!^ אהה הו-וס אילמלא שלח למה זשה מ וכקושייה לחי כ
ך שעל א1^^^^ה^ ח ^ני גס הוי תודת ק ליה.: משהינן לא דזי ככולו למכוס הגת׳ . כן

 מוכח אסכן רקכצינע׳ לנדות לו א״ן לכך מופלג חכה
 מהל-א חילוש יש ושפיר גדל לחכס אפילו מנלין לדצינע׳ מכאן

 משוס או טעה הוי ללח׳׳ק ידים כנטיצס דמזלזל מרסס אשמועינן
יא לסכר  א^'׳־י 17אוי׳^מי כרב לסיר או מופלג חכם הוי ̂ל

 משום ^עקבי טלוי לא7 לסבה לר׳יול׳ אכל מופלג כפרהסי׳לחכה
ל חכם זסוי  בריית הבי׳ לכך מנלין ;צ;נע׳3ל לאילעינן אכתי כ̂נ

דן לבצינע׳ מוכת זו גירס׳ כפי לקודם •  כלל מנ
 יוסס רג פלתנל גירסמזו מני׳ שפיר כן אס ־ '

: (לו״ק

ה ל ט ב א י ״ מפסיקץ אין התחילו ואס שמע לקריאת י סמוך המת את מוציאין אין רבנן חנו ע
לקריאת ס.מוך אפקוהו יוסף רב והא איני

א ת ש ה  לכאן גליל לאלם הא שהשמיט לרא״ש לברי לבאר נבא ו
 שחרית בק״ש יין איירי לברייתא הסוגי׳כך לפרש יש

 סמוך •יה והמעכל cpv מרב ופריך ער^ח שמע בקריאת -נין
 סירי לדכי א לסוג שאני גדל אדם משני שפיר לח״ש^ערביסוהשת׳

א- קרא^לח« הספלא  נדתי -חי כבודו משו-ה ,.צד^לומק p ו
 שאינו והיינו צלבולו להלינו. קו£ייחהגט׳:.מבריי^ יקשה ללא לילין
אפגן בעלמא בלחויי רק אסור  מזוס ליצן אפור . גלול גאלם ו
 שמע לקריאת לק׳׳ש סמוך פיר,אפחוהלvאס■.כן מ״ל לחי ■כבוד

L לאלם אלם־ בני שאר כין חלוק ויש לחי כיולו כמי הוי
 טעמ^סיגיא דהיינו לומר יש כן אס אלס בני כשאר איירי וברייתא

 לר״נ מבריית׳ עליין ידע ולא לחיי יקרא הספלא לסכרי דהכא
לשכב לקרא לאמת ?ייבא אבצהרא״שפסק בסנהלרין לפשיט

מס



מסכת גנזי
 כן לחיי לוי ק״ש בביטול סירינן אי לפשך ממל ק אה

 לכבוזו' להלינו וברייתא לחיי יקרא משוס להשהות אפוד עלמ׳ לכולי
 ק״ש ניפול סברינז-להוי ואי רוי לשכני יקרא באמת להא קשה לא

 אצלו יותר להוי להשהית 'מותר גלול לאלה גה כן אה זשכגי יקרא
 וצא' ירא׳׳ש השמית שפיר כן אס אלה בכי משאר ק״ש בימול לכבולו

 סבר ליוא אלה בני לשאר גלול אדר בי] חילק י
 א-ן כן ואה לשצדי יקרא הוא ש ק׳ לביפול

 לק״ש כמוך אלה שוס מוציאין
 ערבית ובין שחרית בין

ז (לו׳ק

D C f ’ ״ל'3מר;רש’לא הצי למימר לא׳ילש לי׳ א'ביילא'מיבעי אמר 
 ■ רב וא-מר ן לשפ אלה יפתח ןי יוסי משמי׳.לר׳ תני וכן

qsv אהלר מאי היינו כסלוס כמעט שנאמר קר^ה מאי 
ס קציני נכיאשמעולברה׳ להו ד  חקה לכאירה־ ז עכ״ל ס

 רשב״ל דאמר כהא ליה פגי לא וכי יוסף לרב להביא לאכיי ליה למה
ס יופי: לר׳ משמיה תני ו

ה א ר נ ̂ו לפתוח אפור לאינו ^.חלק יס ללכאורה ו  דיכי P לשטן פ
 ולא לשפן פיו לפתוח שמשמעו הדברים n אומר שאינו
 מלבריו שמופת לברים שמיפיף ־ היכי חבל יותר אמר

 רלן כאומר דהיינו לומר שמותר אפשר לשטן פיו פוחת באימ
 פיו שפותח. מפני אפור וזהו יופר ולא מגי אחל לפדעת ולא

 שחגליר י׳יר ופייס שאמר היכי אבל הפרע למשמע רת׳יי כריירש
 קשה כן אם שמותר אפשר פיו פותח לאינו פיצפיכי.אסכן.מוכח

 שאית׳בנמ׳־הכ׳מהאלאמרר״ש כמו ס לומר שאסור י לאב מני׳ל
 הכא כגון אבל רשב״ל איירי אחריה בלבריד פייה שלא ילמ׳7 ב״ל

 אמר שבתחילה .qיוס ר̂ב7 הביא לכך לומר מותר בכריית׳ באיח׳
 ואס כמעת רנן וס7כפ ל״א באמת משמע כן אה הייני כפליה כמייט

 ובצא ׳ ש״ע^־יצ ןיא פלוס קציני שמעו. לומר נביא מהדר אמאי כן
ממש היינו כפלוה משמע כמעט

 ואמר נטא אהדר ולכך פיו כפותח הוי הכי אפילו הכי משמע לא
 qא הבדייחת כלשון לומר אפור נה כן ואה פלוס הציני

 רלברים אלן וכלא הואיל אחריה ה לשר־ שפייה
 הלכריס עם אפור פירגפכן כפותח הוי

 הא אניי הבי׳ לכך שסיים הגיו
יופף־ורן״ל.•- לרב

א 5 ״  אמך טבילה אשערי ליתיב רגיל הוה ׳יומכן ר ע
 מסחכלן מטבילה ואתיין ישר^ ינות סלקן כי

אמרו^י' לשפיריכוותי בני וניהויילהון בי •
 לייפף להואנאמזרעא •אמי מרמעיניביק׳ לאכואמסחפי ריון

 פורת בין יוסף פורח בץ לכתיב -ביש׳; עינ ברו שלט׳ אתינ׳ץלא חא
מ1 עין עולי fM עין עלי חקרי אבוהו ר׳ ואמר עין־ עלי  .רק״י פי

 דלגו מרפ אמר בר־מנינא מסי ר׳ בהן שולט שאיכה העין מן מסו^חין
חי  הרע עין ואין אותה מכסים מי־ס שביה לגיס מה יארז במרב ל

 עין וא״א בהם ^צעת הרע עיו יוסףאין של זרעו qא בהם שולטת
 מאשתאלוניו,אין.״עין רש׳׳י ופירש לזון,ממה-שאינושל^ רצתה שלא

הרעשולגית־בועלכאן/
ה נ ה ל ב ב ו ״ ר ולחיל למחא לעייל מאן שסהאי אית׳ ע  מעי

I . ^ ימינ׳בשמןז/ושמי^ לילא זקפא ביש׳לינקוס
 מזרעי׳ליוסס פכ״פ אנא ולימ׳הכי בימיג׳

 מאןלדחיל סאי וכו׳ חנינא בר ר״י וכו׳ אבוהן ר׳ ואמר כז׳ אתיר הא
̂י׳ לנחרי' אטרפ׳ ביש׳לילי׳.ליחזי מעיכ׳ V לש̂מ
 כאן^ז שהיי כו׳כמו רצחה שלא עין וא״א פס לאמביא למה וקשה
 עי^שלא הסבר׳ שכזה7ללכאוררישללקל׳לעגיןמהבאלרן ודל

 ו<ר כלאיתלי אבוהי לר׳ להועקרא כברנפקי הלא וכו׳ ליזון רצתה
ר׳ לי׳ כלאים יוסי מ׳ ל לקראי נדרשי מחולקים (כוהו5 מ

בדף

ס שוצטת ־ עיני כי  יליףלאינו ̂ ̂ ^ מחחד״חע״^ג״׳־' ב̂י
 משמע בהן צמ3עץ.ש שאין רש׳?י לפירש f ע רעולי לקרא שולטבהס

 מכס^ משמע מכסים מים לגים למה לחרא ופשיט׳ מאחרים
 ש-א עין מגיא אזל^זמך מכסים שיירמיס לא עצמי ולגבי מאחרים

ס יפיחש משמע ליזין רצחה  שצא עינו ריאהמ^ה לרך לילי׳ רעי
 : לאשוצסתכו, עצמי של לעינו השכר לכד;הוא רצחהלי״זוכו׳

 מהלי' לאי להיפוך כן גס לומר ונראה
משתמע הכל אסכן קראי אינך כן גס הבי׳ ביק׳ליליהצכך

ת ס ד יוסף בר
 ליופס מזרע׳ אנא שאמר ר׳יוחנו גבי וכאן ביומלילי׳ מלאחריס בין
 וכו׳ לילא זקפא לינקיט התה שאית׳ כמו לעשה מצינו ולא אחינ׳ קא

 ללא אפילו אלה בכל איירי להתיז לזה צריך הוה לא יוחנן ר׳7 ע^כ
 כמו הוי באמת יוחני ר׳ אבל כך הוא הלחש רק ליופס מזרעי׳ אתי

 כן אס מותי שפירי לליהוי אמר יוחנן ור׳ ליופס מזרע׳ לאתי שאמר
h ללא לעיני לחוש יש v מזרע׳ אנא יוחנן ר׳ אמר כי אסכן לילי׳ 

 עדיין הוצרך ללגיס והרדש׳ עין עולי לקראי לרשות והבי׳ כו׳qליופ
רחליגין הוכתה הוי לח לקראי ומדרש־ת ׳ ׳מלילי מפתפי ללא לתח

א ׳ ע א כ ע ו ד א6' ב ת כי ר ר5ק״שספקל קר^ ספק מי  (5ק
חריאתשמע מ״ס נו׳ וקירי/ #ימחהר . י

 אמר יבשככך(כקומך ̂ יוסס רנ רתיב רכנן7
f אדיי ליי iw רי לי  ללקלק יש רז לכא י ־ ע״כ חורה י

 לקריאת מירייתא יים^ממחוי׳או לרב ליה משמע לא ע״כ להא
 מאימשגילי׳^כייגיאע״כלאמשמע כן לא לאם לאורייסא שמע

מיפילרנמסףמקדאלהא אהכז לק״שלאירייתא סמקוס1גש  מאי
י ונ״ל כלאכיי לנפשי׳ צי׳ שני לא ולמה ק׳ש בהליא כחיב לא י  יוסף ל

נ מוקא פריד ^ לבמנחות־ יולא לי ק פלוגסא ■ אית התכלת פ  ד׳
 פתור לילה לנסות נימא זמן להוי מציצית פטורס לנשים סלר

 כן גס לילה ונסות לנש׳גחיייי׳ סנרי זרכנן אותו וראיתם מלנתיכ
 אוחו וראיתם נלשניא ומשני אחא למאי אוחו וראיתם ופריך תייג

 מאימתי נלסנן בה התלויה אחרת מציה וזנור זו מצוה ןה5ר וזנירחס
 ראה אילו ותניא לצנן תכלת בין משיניר בשחריס שמע חורין
בחוס׳ ואיתת כלאים זו ואיזו צה הסמוכה אתית ה1מצ וזכור מצוה

 סבר גופיה יולא רב להח ראיה ומינו החוס׳ ונתבו דרבנן החכות
 מלרמיחנלחא ציצית זקן דלילה סגר יולאנופי׳ ורב לרבנו לח״ש

 לנשי' סבר עלכרחך א״נ בהתפלת כלאיחא ביתי׳ לפדיוזמקילאינשי
 לוראיתם נקרא יגביל מז ארנן נרמא זמן לאינו בציצית חייב'׳•

 :ענ״ל לנלאיס דאתי ברייתא נלאילך לומר יש זיא אותו י
 שפי׳ זה לפי א״נ ריוחיהין שמע לקייאח סבר לאיי׳ לעיל 'ואייסא
ה יאי דאורייתא r״p ללילי׳ נררך לעל יזלא לרב יוסמ רי פריו  מ

ב א״  לומי• לאין ליה עייל לוראיהסאיתומאי קשהקרא למנז
 אם בציצית ח׳י-י׳ לנשיס סבר ע׳יכ יולא רי הא לילה נסות ללמעט

 יוא אותו וראיתם לי למה אינ חייב ג״כ לילה לנסות סבר ממילא כז
 נן אם ק״ש אזמן אותי וראיתם ואתי לאורייתא קריאתשעע ע׳׳נ
 דאתי לתת qpv לרב ליה ניחא ולא יולא לרב יוס!> רב פריך שפיר

 אביי אבל אכלאיס ג״נ לרש נררא,לדרש»ק*ש ■2yf< רק לנד אנלאיס
 לרש•׳ צא לאביי כרתו למל נמיב מורה בלבד הרוא ליה משני

 לנלאיעצבל לרשינן אסכן כוותיקין ק״ש זמן סבר לאביי אזמוק׳׳ש
 אוטו בוראיתס ליה עניל מה יולא ארי לאקקס זה צפי

 ׳צכ'.אים לי לרש לשפיר
וק׳׳ל־

פ » ד ב ב  חשעהתביוכי דקןחצבאבת נחמן רב כ
אמתלא יודא וך׳ ר״ע אמר לימי אתארי י

המרגיל לחולה אבל לאנסו לקולה א1ן שט ' '
ססאה  לרבנממןפירשרש״יאין רביוסףאיתנרחצבי אמר אתעי
 ז נ ע שכיח לא לאונסו לחוצה לנו צריך

ש י מי לעיל פסק נחמן רב הא לכאורה 'ללקלק י ר׳ כ חי ב  ק
ד לבעל  רבנחמן כרקו על א׳׳כ תורה בדברי מותי ק

 ורבי מר״ע פריו מאי א׳־כ תיקי בעלמא לןומייא משוס
אמאן ואיכ כיותייהר^^ דלא פסק נחמן רב הא שנו לא יול^דאמלז

ן ^ ^ י ל  סדאסנרבלבידרורהה׳יח איהואמרבעל הא ^

» לוייקא אמרה עבירה לדבר אשל שטבע נאחל -ג^שח לת[יא נ
״ ׳יח’״ יש א״נ סאה נד י ר ע ^ גלר משוס סמרינן מי חבל ץ3ק כתשעה לי כן חודר יימידו

קא לייל אי ^משיס״למ׳ 'י»«ם'’^^י/ י’®י י’״® ®*ה «׳ ״ו פ ס ^טעס הא הועיל מה לא״כ גלר משום פכר א1נן ^ V פא מ7 מ



ברכות מסכתעזי
 ליב^ ״כ6ו ביותר מצוי הוי ״כ6 ^חחין שהו^ כאן אכל מצויין אימ

 רכ7 לומר כל שי« רק חלכי' אחבר qov רב אמר שפיר כן אס ר7ג
 פריד לכך ורייתאf 7מ אסור הוא7 וסבר יל1לי7 מהא חזר כרמן

ע  אבל־ לאנסו לחולה רק תבין בתשעה כשר דאיני סכרי הס7 מד׳
ס7 אורייתא7מ אינו כרחך כן אה וכו' סאה מ' צריך לאינך  א

 ר7נ משוס כרחך על ?זא להממיל בה חלין בתשעה כהר הוה כן לא
 שכיח לא וזה קבין בתשעה כשר לאנסו לחולה רה כן אס

 ושפיר נחמן רב7 חצבי איתכר וא״כ כלל
: וק״ל יוסף רב אמר

y׳y תחת תפילין לסנירו מהו א7יהו מרב מכף רב מיניה בעא 
 וא״תכו״ומכל ר״ח תני והא ״ה7 כתום״ כו מראשותיו

: ל כר קשה מקוס
ה א ר ד7ל יש לכאורה7 לתרץ נ  f ס לרו מגת והיכא מחשה מאי ק

..שלא־כנגד לומר תיתי מהיכי מראשותיו תחת תנן יא7בה
ד י5כשמו רלא פסק אמאי קשה עוד •• ראשו  מ

ונראה רכא•7 מעמ^ ע7י לא לברייתא תנא הברייחאאטו
 עמו אשתו ואס מכייית׳לתני הגמ׳ לחרןאקו־׳י'ח ללכאורהיש

̂ז כלי כתוך כלי כליכא איירי ילמא7 אסור  כלאיס איירי ושמו
פ׳ תני היכי א״כ לומר ואין כלי תיו כלי סי  מקום היה לכריית״ י

מותרמאי P נ כת״כ ליכא הא בזה גבוהג׳טפחי׳
 כמקוס הכי אפילו עמו אשתו כלא אמרגלותי* ״ סיפ לתאו ל׳־מר
 למעלה כר גבוה מקוס היה לכתב נשמרמזה ורש״י מותר גבוה

 ארב קשה ׳ א״כ7 לומר יש רק המקשה קושיית לק^ק כלי מראשותיו
 הכי משוס לילמא מותר מראשותיו לתחת משמו̂ל פשיט הירי מלא.
̂י שרי  אסור אשתו בלא אפילו בלאכת״כ אבל כת״כ לאיירי משוס שמו
י בלא אבל כלי תוך אכלי פשוט יול״ לרב לומר ואין  אסור. באמת ז

 בל^ כת״כ בלא אפילו לשרי מירייח׳ תשה כן אם אשתו כלא אפילו
 פריד משמון^דושפיר התפשטות ליכ' נפשך מה מ קשה כן אס אשתו
 לפידעס ' לשמו^ חיובתא לחני גב על אס לומר בארבא לכך

̂כת׳ הכי ילוrא המקשה  להיות יותר אומר אני ליאמת כווחי׳ י־̂י
 מבריית״ קשה להיות ולא ‘משמו? פושט שאינו יול״ ארב אשה

̂ז כת״כ בליכ״ כריית׳ אשמו?יזאיירי  - כנ״ל כח*כ איירי ושמו
 ואף אמרגלותייכנ״ל לקאי לד:ר ואיקשהמפיפ״כאמתנוכל

 צד לנטורינהו כל טעם משוה ׳ אריש שקאי כמשמע אינו שלכאורה
 אפילו מותר מלאי אשתו בלא פי׳ להו מנח והיכ׳ שפיר פי־יך והשת׳
 באשתו רק מותר מראשותיו תחת בפירוש בכריית״ לתני ראשו כנגל

 אי. בכת״כאסכןלאילעינן בפימשלמתר בבריית״ עמולאתני
 אפילו סתס לאמר ראיה אין נמי 1ומשמו? ראשו ככגל אפילו מותר

 שפיר פריך והשת׳ שו רא כנבל שלא ד׳י ואמר עמו אשתו
 תד מקשי לא והשת״ ר׳חייא והתני׳

•• וליק ’מיל

ס סמוו כו׳ יכניס שהיו שנים כו״ ייסף רב מיניה עא3 ש  ונ
יש; כו מאי הכא כד רנא אמר הנזס אשי רב אמר

כשלמאהחסאמר : ליז מבעי׳ מאי להקשות
תנאי באשתו כרמך על הכא ל אב ׳ כו לנטרעהו כל סעמ״ רבא
 ביתו ובני לתני לרש״י פניס בחזרת אסור באשה בפי׳ לתני היא

 כשמוגילקול״ לפסוק א״כמהיכיחיתי אשה בפ׳ ולתו׳גיסינן
 הברייחות פליגי ללא יש'יומר ליאמת ונראה בריית׳ ננל בתרוייסו

עד מותר לסבר ותי׳ הערוה את רואה לבו הא בכאן הקשו דתוס׳
:לשונו כאן ר ישיניס שהיו לשניה לכריית״ לומרלבהאפליגי יש כן אם  סי

 ביתו לבני ובריית׳ פניה חזרת מרגי לכך מותר רואה ללבו
 בישן לימי קשי׳ ואי פנים חזרת מהני לא לכך לאסור סבר

 כמו להוי תו ב בבני לס מכסה אפילו רבות׳ להוי לומר ליש לבלו
 ■ אפילו לבו כנגד הפסקה להוי בש״ע לכתיב בזרועותיו יליו שחובק

 מהני הא לומר ואין פניס חזרת הוי לא7 משות אסור כאך הכי
 , הואיל סבר תנא. האי7 אפשר וזרועותיו מיו בחובק פניס חזרת
 הפסק׳ סוי7 אחר בגיס אפילו רמת׳ ותני הפסקה הוי לא הוא וגופו

 הפסיק, אס באמת אבל פנים חזרת משוסלבעינל אסור הכי אפילו
ד מג  לומר:' יש ק ואם פנים חזרת עלמ״ לסלי: מיני לבו בננד

: אשי רב שפיר מבעי׳ לכך הוא תנאי לאו לשמו?ז
VI מין יש זה פי ל  לקטנים ניאו בבני7 ס״י יש״ע יפסק מאי ל

ת ווק׳7ו לקרות מוהר  ליה צונא קשה ולכאורה פנים נקזי
< ואס בסיפא י5ת7 כאן7 מבריית״ זה ין7 מקור. הא ה

יוסף
 לה? פניס חזרת בלא ״יאפילו לומר יש כן אס מותר קטניה ביתו בני

ק מקושי׳ להוכחתו ונראה פנים חזרת כלל תני לא ביריית׳ ה
 כ! אס לאל״כ פנים חזרת כן גס צריך קטנים ביתו בבני כרחך לעל
 ביתו בבני גס עלכרחך א1? כנ״ל לילק״ אהללי תנאי פריך מאי

 לאסור לבריית״ לטעם לומר אין כן אס פנים חזרת צריך תטנים
 בלא הא בקטניםאמאי-מוחר נס כן אס רואה ללבו משוס בגלוליס

 פריך לכך חאה אסכןהלרלבו בחזרה רק אסור פנים חזרת
 חזרת צריך לא בקטני׳ לאפשר לי׳ מספקא אשי רב אבל שפיר
 כשמו?ז להלכה לומר פליגי:ונוכל ללא לומר נוכל שפיר כן אס פנים

*. בסרוייהוולו״ק

ד ב כ ״  במבואות מהלך היה יוקנן ׳אמרר״ הונא רב אמר ע
 אס חסל׳ רב .אמר ̂ ילולכו׳ מניח המטונפות

 נראה ,לאצייתנ׳ליה.: במומיה יוחנן ס אמרה
ד בעל ע״ב ך להאדאיתילעיל מללייקבפומיה^אפשרכיון  ק

 כלבוד לאי למי פלבוי לאו הרהור ׳ חסל רס ואמר בלבו מהרהר
 שקור׳ אזה בפומי״לקאי חסל׳ רב כאן כיון כן כו״אה בשפתיו יוצא

 שפיר יוחנןשיהרהר אסאמרר׳ לבשלמ״ אליו' צייתו לא
 למי ללאוגלמר לשיטתו לרבקסלא
י ולאי בפומיה אבל מ  א

ג 6וק!׳

ר ו א י ב ב בפ׳ ר״י כרחךאיירי דלכאורהי״ללעל נ״ל יותר ו
 למותר אמר ״היכי כן אס לקלות מתחיל להא ראשונה

 סבר יוחנן האר׳ במהלך לאיירי במהלךכלמסיק
 לפרשה לומר י אפשר להיה רק בעמילה צריך. ראשונה לפרמה
 לקמת יותרמב ואילו . מכאן יש'׳בהרהור.רק תקנה ראשונה

 שפיר להרהר.אסכן לאסור לדיוחנןלסבר אבל ובמהלך בפ״ה
 א־׳א יוחנן ר׳ ליק׳ בפומי׳ יוסנן ד אמר אם אמלרבחסל'

נר׳ לאסור בהרהור לא ראשונה פרשה לקמת אפשר להאיד צאומלו
 ראשונה בפרשה יוחנן צר״. אסול ס גס ובמהלך יוקנן י

רבי אמרה לא אי אבל
 אפשר הוה מחנן

 במהלך לאוקמ'
שפיר

: וק״ל חפלא רב אמר

£ ב  ומי כו' במהלך כאן קשיא לא כו׳ הכי הונא רב ומיאמר ש
 מותר מקום בכל כו׳ רבה והאמר הצי יוחנן ר׳ אמר

ה הצאצמיוהא‘ וכ״ת צירהרכוי הו הו בו א רד מ א
מן בתראילר׳ קאזיל המטונפי׳ במבוא׳ מטא כי ק׳׳ש קרי־ קא הוי יו

 לתרן ילע נק וכי נהרהרכו״ מותר מקום בכל יוחנן רי לאמר
 לי׳ הוה ועיקר וכת׳ גופי׳ איהו כמו,שאמר בעומד כאן במהלך כאן

 ליש לר״יוחנך;גד(גראה יתראי אזיל אבוה לר׳ מהא להקשות
נן היכימחרז להקשות  וקורא,ק״ש פיו על מו מדח לאמר דיויי

 לומר צריך הפרשה כל יוחנן ד אמר לעיל האי במהלך איירי
 במהלך ש ק לכתחילה שיקרא ן ^ייוקנ אמר היכי בעמילהא״כ
 אח״כ לקרוא שי־ות רקישלומד־באץ ראשונה פ׳ למשמע'אפי׳

 ד׳ איירי ובזה במללך לקרות לכתחילה שרי לכך הזמן שיעבור
 לר״אבוהולילמא ממעשה בסמוך פריך מאי קשה זה לפי יוחנן

מבואות משוס בעמידה לקרות יכול לאינו אשתיק הכי משוס

 ומימלאאסוד ■איירי שהות בלאיכא ע״כ אלא ^גתוךס הקורא
 ‘הי לא לע״כ לומר יש רק אמי מקשה זהלא במהל^פי׳

 בשעה קיש קרי יוחנן רי גס ע׳זר ללכאורהקשה^הא ראשונס בע׳
 אבוהל ד הד מסתמא קןלם ק״ש זמן הי* לאם קולא אמהי ר׳ שה׳

 שאוצר ק״שעדאונ^זמן זמן הגיע שלא ע״כ קראג>׳כאלא
ס אבוי־ו  יוחר ר׳ גס ע״כ ראשונה־ בפ׳ הי* אס וא׳יה ר״-יוחנן ע

 1כ: אהלר להיכי יוחנן לר* אבוהו ד׳ שאל מאי לא״כ מפסיק הוי
ר׳ כן^יעשהדאבהןבשלמאנצאזה גס ר״מחנן שמשה מי א מחת ל

הכנ



™ מסכתגנזי' בד
̂■ המלושה שהיה לעולם ה״א כד להרהר מופר’מקום בצל  נפיראשונ
 שמע■ קריאת להרהר למותר סיר יוחנן ר' מחולקים היו שלזה לק

 ■ללכד, שהפסי׳ צמקוה ׳ ק״פ הרהר יוחצן ר' כן אס עימפוח צמאלס
 ז׳5להרהרלכד-ש . לאסיר מכר איורו ור׳ ליצא יול׳ כר׳ לן לקייימ׳

 'לאמר עכשיו אבל במיהוי יצא כבר יוחנן ׳ לר אהדר להיק ספיר
 יוחצן' גכדר׳ לללהרא״כ'על'כרהך אסור מאוס יוחנן׳בכל ר׳

̂זלהיצן. ללוכתי׳ קושי׳ הפסיק,הלי׳ מה׳ש
̂כ גיא יוחנן מר׳ ליה אהלר  ע

ימעש׳היהאחרפ׳ראשול:
אור ̂־יהי לעיל יוחנן ר׳ לאמי אהא יוהר בבי  לאשנה' פ

לאמרוילאדלקולא■ אףלל״ר־ פירשרשי נעמילה
■יאפילוהצי׳̂ס ־ במהלן•" אפלו * כלרכו־

̂<א ראשונר'צריך  לשיעחיר יוחנן כלאמרממ׳ר׳ כימה משוס בעמ
̂לשוט על בכוונה לתלי ̂$רשי שח והתוס׳ :כאן מצוה משוס .
̂סלינייהו מן ̂א  ̂ליעבדלאיצא לרשי׳אפילו למלבסרמ״לימשמע

 7״למ7 יש״ע פסק וכו בליצנבל אפילו פסול ובצנ׳וצ̂ה כוונ׳ר מלתלי
 אפילו־ יוהנן ‘לר ומימלא בלייןגיל אפילן יצא לא נפסיק׳ראשון ללי

̂עבל •5כן'אכ הלץ ראשונה פרשה־ כל5 : ' יצאצפשיעות לחוןב
 יוחוךמלאמד לר׳ בכאן חום׳מלמקשה סולחהללברי ונלא^י!

 לפרשה איילי כרחך על להא שהה אס אביהו לר׳
̂י ראשונה  הא אהלר להיכר לאהשןזליאלוהו קשה שנייה בפ׳ ל
 א״כליקזי יסעס באותו שמע קריאת נ״כ יוחנן ר׳ קד מסתמא

̂אלי היפי יוחנן ר׳ ̂ב̂ש כן אס המעשה רוי ראשונה לפרשה עלי׳
או פסח

חיוסף

^ע-ד לא הצי. אפילו  דפ יוהנדלמקוס ר׳ אלזלויאיאימר ז
שפר״ ןוסלמקי חזר א' ליזע יכול שפיר הוי שניה בפישה5<אב1:לתחי

 פרשה משים לחחיצה־ אדלפחילהלאמתהעמלר׳יוחנן־ע״כמזר
לי* מזדלמקוה׳שססקיאילחהילרלוה ,ואסלאעמלע׳יכ ראשונה

 לא ראשונה פלסה ■למרות משוס^אילר'ימל לראש לחזור לצריך
 ראזונה ■ פרשה משוס במהלך ולא נקי שאינו מקוס משוס בעמידה,

̂א בעמילה' להיות שצריך  משוה גיא לאלי הנווס׳ כלעת מוכח ע'׳כ ן
 ראויואינל.צריך הוי א״פ נליעהל במהלך ייצא ל:צ5 העןגחר מל מצלה

י ל י ׳ • ־ pfT(לראש #

, ד א כ י ^ צואה ספקי רביולא אמר ע׳ ס מסמי׳ גני־ד כו׳ כבי  לי
׳b ׳ חזית מאי אביי כו׳א״ל qיוס רב אמר מ׳

 הכי אפי^ו חוית מאי לאמר אב׳יי לברי על י״ל־ ־ללכאורה לי ,יראה
דכ ה‘קיימו לאמדרב (הרךהא5ו1י י נ ונראה *־ ״ מותר ־ פ

 פניה קרמי לאמר מלדב למקשה ילס^ ארב ל׳המשוח יש־ ללכאירה
ה של בין חילוה במי'רצליס׳ליש שמצינו כמו מוחר׳לילמי י  לשל ד

 לילמא מלרבנן ואסור התורה מן לשיי לארעי' אכפיל למ^מ לרצין
 מיניה ׳ ונפק מלרבנן ואסור י מלאודיח מותר גס פניי בקימו
 לחזור צריך ־שאץ פניה׳ בקימו ל^יפחפק שראוי כמקום לקרי להיכי

 אגניבי קשה ולא אסור ולעול׳סמלרבנן לרבנן להוי משוס ולקרות
 אייויי לאי מלרב« איירי הופקה'לרב ציה יוסףפוה רב רק

 לפי אסור עליכמה מלרבנן שיעור׳ נתז . ' למיזלא מלאוריית׳
 חרמו רב יאמר להא למולה כלומר אהאי סמוך אני^ אמר שפיר $ה

 מלרבנן שיעור לא-נתן למה לומר ואין. מלאודייח* איירי מ־ער פניה
 לפי מלרינו והוא אסורה החרס צואה רה לאמי שיעור נתן באמת

 אצואה ולא רגלים עלהקאי־רקאמי הוי למאי פירשרשי שפיר זה
 הא התורה מן אפילו ״לאסור לפשיט לימר אבייואין לרברפשיט

 ע״כ שמספיחין כד דגלים מר רקמלרבנךמלאמי אי?ומוכח מרבא
ר לאוריית׳אינו לאי מלרבנן איירי מ  מלרבנן א׳יכ עמול ככגל ?זא א

-1 ק״צ1 הרי ררק ושפיר מלאכיי סקיט ?כר.

ז ו ל ח ב ב כ ״  לרבמסןז אחא'לפרקי׳ ולא חלש ארא רב ע
כריב״ל ול^ ,סונא כרב לא הילכת׳ ולית כו׳ י

.הב״ללצאן•7לשמא- ׳חיבור מאי לכאורה
לאיה׳ לסא כיק מציג״ ולא •ציכא אויאחציזן (נלאשהאלאמלרב

 לייהר חלש והוי בליני יומ׳ כולי יחבי הא ורלנ׳ אפי רב'’ל בשבת
 להוא שעות שש אחר היה לכבצי אכלי ללא חלשי להוי שה רשי ו^רש
 יוסף לי׳ כך היה כאן גס א״כ הסס כלאיח׳ חכמים חלמילי מאכל

 אוי׳ לרב שעות שש אחר כבר והוי י רש״ כפירש מוסף חללם לרש הוי
̂׳ן ממיטתו שקם משעה  לאס הוישש׳שעות לא עליין ולדידהו מ״א עי

 אחר להוי זה לפי שעות משש ייתר בת בש להתענות אתור הא כן לא
 היו לעיל ואית׳ לינאי דליש להד אמר שפיר א0א לרב שעות סזז

 קולס מנחה תפלת מוסף ותפלת מנחה תפלת הפלית שתי לפניו
 לסבר מילילנהי היהלךלטעלה ליה לאמר לאביי לפיזהקשה

 גיא מנחה להתפלל ג״כ מחזיכ הא מוסז>׳ קולם לטעוה חר1'<מ
 לטעום מותר מנחה הולד מי• ש*׳מ ע״כ

 כריב״ל הילכת׳ ולית אמר ושפיר
• וק׳׳ל ,

 מי הניי״חכנגל י״חכו׳ אלם פחפלל יום בכל אומר ר״ג ?!זם
 שמע שבקריאת אזכרות ח״י כנגד אמר יוסף רב כר

הני לכאורס :כו׳ הוין חשיסרי סרי חמני ס׳
ף בסמוך לאיח׳ נראה בריש׳ קושי׳ הך להקשות ליה לר י  אין פ׳ מ

 כאחת ימין יכול איגו ואס בכולם שיכוין צריך רמתפלל עומלץ
 לעתו אלס לימול לאמרינן והא בתום׳ שה ופירש באיות והבינו

 אהן באחת ימין נמי החס יתפלל ̂ לאו ואס יתפלל לכוין יכול א^
 היינו רי״ת כל יוס בכל אלס יתפלל אס ■קאמרא״כי״ללכאזפליגי

 לגס למין צריך וולאי לכזה ליילו לא כאבות כוונס׳אבל מפום
 להקפוון ליה הוי לא א״כ לראש יחיול באבות כיון צא לאם בש״ע פסק

 תני ושפיר אבות במקני׳ומברכח איידי ללא הוי יט י״ח הני ברישא
 כיתך על א׳׳כ כי׳ ומשני מי כנגל י״ח הני לפריך אבליהסח׳ י׳ח
 ברמת יט יש הא אזכרות י״ח כרגל אמר אמאי אל״כ7 למל י״ח

fk הויוק״ל יט הני ספיר פריך א״כ יח לווק׳ על.כיחך:

ה ד ב 8פ ב ״ ה מ׳ קבע מא♦ ע  חרוייהו לאמרי יוסף ייב מ
לא כלשאייווכוללחלכנה . י- חני אבייוי׳ ר לנ

 דמלומי עה לההפלל מצו- יוחנן רי לאמר כו׳
 איתי ולעיל שמש עס ייראוך לכחיב קראה מאי זיר׳ ר׳ אמר דמה
 היי וותיקין יוחנן ר׳ לאמר כוותיקין ללש אייי אמל יו״ב ט נלף

ז עם אותי גימרין י  שמט עס ייראוך לכתיב זירא ר׳ אמר רחמ*־ י
 ייראוךקאי שס השי פירש וכן אק״ש לקאי מ״מע ללעיל■ עלשוז ׳א״כ

 :מתפלה בפירוש לאיירי יוחנן ר׳ של רלן]מ הביא וכאן אק״ש
 גומרין למוותיקין־ריו שאיה׳ כמו אק׳ש קאי וצראה׳לאיר׳ייוחנן

י להפכה נאולה סמיצה משוס אותה כ י ה לר׳ לומר ימל ^
 יוחנן וכלר׳ חמה בלימלומי צריך לתפלה מצום קבע אמר ?וילזר

 להיות צריך ק״ש א?גע״כ לתפלה גאולה סמיכת מנוה לעיל7
ס ?זיעזר לר׳ גס הימה לנז סמוך  בין ק״ש זמן לעיל אומר ?זיעזר ו
 ולעולם בחפלה איירי הלשון'לר׳ייחנן זה צביא לכך לכרתי מכלא

 ביו ק״ש זמן ?זיעזי ר׳ אמר ושפיר לתפלה גאולה סמיכת צריך לא
׳ יוחנןמחולחי ר׳ של הללו לשונות בשני ונראה :לכראי אכלת
 לאית׳ כלשון סכרי יוסף ורב לרבה וי״ח אביי עס ייסף לרב רבי
 וד׳חסבריכ^- ואביי לנר לחלש הבע לתרן מוכרחי׳ לכך לעיל

 חמה לימלומי לענין היינו דהכע לומר יש ושפיר הכא שא*־ת׳י
5 ולו״ק■

® ד! ב ב ״ ע ב  5ר אמר ישיבנו לא לשלימו שו?ז המלך אמי׳ ל
ראם מיחיבי כו׳ י5ישר למלכי גיא שנו לא יוסף י

 יקצר לקצר לאפשר הא קשי׳ לא כו׳ אנס
 למלכי אבל יוסף רב אמר לא אמאי לומר יש פיסקע״כ לאו •אם

 ילברי קשה ועול •• במי׳נה ׳'חני כמו ישיבנו העולם חומות
 נ לקצר אפשר ללא אמדי־א לא למה פיסק ליאו ואד אמד לה החרצן
תק יכול לוולאי כפשוטו הקשה ̂א המקש'" אי7לוו ונראה  לבמסני׳ ל

 אומות ואערבמלכי ייסף רב האי זל ועל בשלומו צשוגי איירינפיריש
 שהות לו עלייןיש בוולאי אנס ראה תני בברייה׳ אבל פוסק כמולס
 פוסלן ואמר בלשוז שינה יוסף לרב הקשה ?זא״כך וצולה מקצר הילכך

ל אשעה אפילו ללמחני׳חאי משוס טעמ׳ הא ?יא ישיבנו אמר ולא  קו
 יוסף רב אכל ילסוק לא לאשייךלמיחני ולכך לאישיצנו לג״כ חפלה

תי ייסמועינן  פוסק אמר לכך בחפלה אפילו הצולס אומות כמלצי רמ
 מפיס ותפלה התפלה קודם השעה יוצף לרכ נמצא כתפלה למשמע

שוהי׳כלאימ׳^־זגיה שסיו השעםשלאקרםתפלס םסלמימלא :וויס

ל מ י נפמנר ג



ברכות מסכרתגמי
 ככריית׳מקצדומו^זו• חני מקשהוהא ולכך לחכירה ממוךגרזכןשוה5

 החפלהי אחר לשיוח לו ישאר ולא האנס שיבא 7ע שמהפלל משמע
 שיכא על חצח וישהיש מתפלה לפסוקי כן אה רה שוד׳ מסן) לרב הא

 לאו־ ואס קצק לשמת לו ישאר נ״כ פיר׳ לקצר לאפשר הא ומשכי האנס
:אכריית״וק״ל הכל קאי וא״כ קצת ומשהה פוסק

ה ד נ1ב  מחיר רביוסן^ אמר גכורזנזנשמיסמ״גי מוסרי? ^
אמאילא ללקלק יש כס כתקייחהמתיה שיקולה י

 כסמיד בכוק כשאר שפרין כמו אסיפ׳ יהליא פר^
ס ברכת5 וש^ה  מזכירין היבריס יתתלת רק מזכיר אינו וכאן סי

ה לא גיורותגשמי׳  לא־תא ונלאה : המתים בתחיית הסיפ׳ מסי
 על גלולות גיושה לכתיב־ משוס ׳ נשמי נכוהת לה קרי אמאי בתי״ט

 משוסיגבורס גחמיס גלולת להי קרי ולא כף ממר הנותן חקר איו
 זת לפי שס• עייק בירכתגי-ורה־ משוהלמזסרין א״כ הכל כולל

 מנז׳למשוסלשקולה qov 5לר קשה תי׳ית ש: ראשון לפיר׳ ורהfb■ל
 ‘כקיא ג״כ והברצוה נכויה אוקרי לגשמי׳ לילמ׳משו׳ המתים כתחיית
 יוםן>למהלאאמר להוהקשהלרב־ רק כאן תקנוהו לכך גבוהת
 לכך י״ל זה לפי יוסן» רב י כתי ע״כ גיא בגבורות מזכירין במשנה

 לתיך ילע להוה כאן מזכירין מ״ט זה רוק לאינו המקשה כוונת הוא
 מקשה כך רק גבוהת בירכת תקנוהו לכך גבורה יאיקרי •משוס

 עושה לכתיב משוה ר״ל אמר נשמיס גבורות טעמ׳איק״י מאי
 לתקנו משוס וא׳יל גשמים גלילות לקיוח ׳ לי הוה ליה קשה גלולות
 מפני לכן בוורס בברכת תקנו למה באמת קשה גבורה בברכת

 ‘גבורת עיקר ומימלא 'המחיס תחיית משוס תקנה לעיקר מס^ רב
ולו״ק: גבורת בברכת לתיקנו משוס

כו״' בחפלה קנעיהו בתחילה א״ל כוי שמן רב לי׳ אמר
 רברורי אתמרינמי כס בחפלה המיליל אמרו והס

אשמעחין ומוחייק רבא א/<ר כו׳ חרוייהו לאמה יוסף

יוסף

והסהחקינ. .............—,---------
ת׳ לסרן ונראה * הכוס על ס ג רמי^בכל אמר לטיל דאי

 ונכללה ופריך הבזלה מפני שבת ממוצאי חון הביננו מחפללין השנה
 בהביננו התקינו ■לא למ״ה הקושיא זה על חי׳ בט״א ואית׳ בהביננו

 נפצי רביעי׳ ברכה לאומרה עקיב׳ כר׳ להלכה לטעות פלא כלי
שס: . . , עצמהעיץ
 מחולקיס ייו ^55 כמלאי כנסת'־גלולה לומר,לאנשי יש זה (£י7

אפילו, לבל בתפלה תקנו שפיר לרך היללה הזבית בענין
 יכול הכי אפילו שבח במוצאי אפילו הביננו למתפללי? אמיינן אי

 ■שלא רמ״א כחירץ לומר ואין הגמ׳ כקוש'ת בהביננו. למיהלליה שפיר
 טצמסחתנו ־ הה7 בוולאי נוחללקיס עליי? 5הי לא בזמנס הא לטעות

 בהביננו למיכלליה אסיר אי כן אס מיולקיה כשנעשה כך אחר אבל
 המננו משוה מהני לא לבל לבתפלה חק:ו שפיר א״נ מ׳׳א כתי׳

 זה לפי למחני׳ כפשטא רבימו מתפללי? בבת־ נמיצאי לאפילו וסברי
S לרה י יי לתנא ־טעמ׳ לי״ל <וסף ורב רבה בלא להקשות רלא יכול 

 לאין סברי הזכיר ולא לטעה ברייתא איל הביננו משוה מ״ל אמרו
 ארבה . אבל לחול בתפלה סני שפיר לכך במ״ש הביננו מתפללי!

 במוצאי יביננכו מתחללי? לפסקינילאי? כהלכה בוולאי יוסףלהס ורב
א מוטיב שפיר לכך ליול בחפלה סגי ללא אמרי הכי יחפילו עבת  רי
ו׳  קל איט 'יכאורע־ כו׳ תפלה מר בסמוך לאמרי נחמןביי ורב ג

 צצוס משאןכ לומר בתפ^ר סני לא הביננו משוס למימר לאיר׳ ולזומר
 אמר כחמ? רב חמר ולעיל נחמן רב סתס ב״ייהוא נחמז רק לחול

שפיר,עסד במ״ש הביננו מתפללין לאין פעוזי > ולוקי ק״ו ו

ף ד ן ר סו׳ חביןקלרה y[׳f ל מי ^ו א ל ביו ר סי ליי ק ו
מסתירא כהנא• לרב כווחי׳ יוסף רב אמר י

: . - כל ושמוטיגו׳וצריכ׳ רב <ופא כו׳
 גופיה׳מא׳מילת׳ זה הא מכחברא יוסף יב מאי׳'אמר ללקלק <ש
 זה לימי[ שאינן משמ^ למסחבר׳ רמינין מחמשת יו שיש 1ושמו? רכ7

 הוא.: חד מילחא ובאמת מזה 3זי למילין מסברא רק לזה
 אס-עשוי,לגבק7שישמ ל״הכל בתו׳ לתרזלאית׳

היכוזהמגמ׳ יש ולכאורה :שס עיין שהכל מברך
 כעין לימאאפי^ע א׳ןפ פן לא לאס פליני ללבק לאפילו

 הוכחה יש ועול שהכל מי א לכ״ע פליגי לא ג״כ ללבק קלרהרק לזבק
 על א״כ נמ״מ מברך קדרה חנין סתס אמי לאילו גיפיה כרנא מרב

רחן קאן להא במילתי׳ cDo היכי לאצי׳כ ללנה אפילו ?מכת נ

 יצ^ לא וא״כ בלבת נהיה שהכל אומר ללבק לאפילו לטעות מקוס
 .-׳לא ג ׳ בלים אמר שפיר הגמ׳ אבל ■במ״מ קסיר יאמת כרפך על ?יא

י גס.כן לומד ואין רמ״מ כ״ע  דיש יתילתיה יהולאהיכיסותס לי
 שאמר כלה לעל טעות אעו זה שנ״ב אומר גרילא אפילו לטעות

 לומר יכול שהכל מירך התוס׳לללבק לסבר׳ ונראה • סהכליצא
צייכא ימי  אפילו ה״א מיני? מה׳ בו שיש לל אמרי לאי זה בעני? י

 לליקאבל ולא עוקר להוא להורות שהוא כל ג״כ אמרו לכך ללדק
 רב אמר כך זה לפי תיובתא הוי להא במסקנא אינו רגמ׳ לפיר׳
 רב ומלברי רמ״מ אומי ־ לדבק אפילו מוכח כהנא רב למלירי יוסף
 במ״מ לאפילוללבק׳אומל לומר נוכל ג״כ לגמ׳ יצייכות׳ לפי ושמ̂י

 שנ״ב טברף ללדכק הנ״ל כתי׳ להיות וצריך תיובתא מותי־ לגמ׳ רת
̂ז רב עס כהנא רב לברי שוין אינו זה לפי צריכותא יש וא״כ  רק ושמו
 מסתבר׳-לכאמת אמי לכך תה לשוויס לומר יוכל גמ/7 הצריכות׳ לפי

מיליוק״ל: לכל לומין שאינו י״ל .
. . . t •י• .• .  J ~ I , ,

* ו ר ו ב ב ל ״  יוסף רב אמר חביצ|גו׳ האי יוסף׳ אמרייב: ע
 פי מברטמרה היב כו: לה אמינא מנא

 פותתן יכולן לאמי־ המשגה על במנחות
ת  ואח״כ כזית א׳ בכל שלה׳ לפתיתן יתחילספותקתחלה להיינו ל̂ז
 א'״כ ל-קשית' יש זה לפי ומכליל ארבעה‘ ושניס לשניס זית כל כופל
מו יופה.מתא: רב פשוט היפי  מאן הא המוציא מברך כזית לפיו

 קשה מכאן ואדרבה המוציא מברד כזיתלארבעסואפ״ה כל הוי
 להא במ״מ מברך׳ כזית בהם איו אס לאמר ייסת רב י על

בס׳ הרמב׳־ס וכךיפיר״ש כלקתני המוציא כפחות אפי׳ כאז'מירך

 קהלביק שחתר לדיינו בכזית פרויי? ב־ס יש מס חביצח יוסף רב
 למי׳מ ואסלאו ציא רע מברך כזית ההוא בלבק היה לקין ן פתיתי
 כזית פותתן וכולן לקתני ממנחות ראלה מסס רב מביא שפיר והשתא
 בשמן בטיגין ז כ אחר ליבוק ע״י אלא כזית בלס לאין אפי׳י אלמא

. ראיה מביא ושפיר העציא אפ׳ר.מברך בכזית היה
ם  כזית מכולן לקני מררש״א■ לא-פריך הקשסבמהרש״א־למס ש

סן ואכלן שעי :לין: מבעי שאכלו כדאיב

ה.״ רא ^ ׳* ״•״נ׳ו ״׳;׳יי •י y ונ
 יסד ע וסוס סיפגנין שחחלתו וכל כחלה חייב סופגנין

 אמ״ג המוציא מברך ־גטלהלאסו מצחה גבי לקתגי חיייפויא צ״פ
סי וסופו ■ ׳בשמן-־וחחלת׳-סופגין• סופגכי?:למטיגן. עכשיו7  חייר עי

 לא • יוסף רד בלא לפ׳׳ז למחייב ש.עה כל לפ׳ •וחנו כר* קי״ל7 משום
בתהלתו איירי טריקניז האי ע״נ להא מברנין היכי הותקשהילאביי

 טריחד? כאז• ייתיז ד׳ אמר היכי וא׳׳ל ליה כלאית 7ח מברכיךלכל
 מנח- גי־י ‘עי‘ תניא הא במ״מ מברכין וממילא החלה פטורין•מן

 ההד כפי טופגכיז •וסיפו ע-סה הוה מנחה• גבי ורתה המוציא מכרך
 שנתבשלה עיסת דמי ללא חכיצא י״ל־לסכרבחושיית-הסו״בל״ד הנ״ל

 .א‘( טעון אלא שאינל למנחה ממת סופגנין לרד לתכא כןרוקניין <!מ
 ט:תה‘ ה0נתי מי7מ איהו7 יוסף לרב מקשה לכך סופגנין הוי

 מר כל‘ וא:יל מברכין היפי פריך שפיר א״נ לעיל כלא׳ שמטיגן
 למנתה אברייתא • פליג היכי יוחנן י* על קשה א״כ ליה אית7כ

 סופדי) הח שוע וללילך החלה מן פוטר יותנז ור׳ הנרציא למברכין
p למנחה ־לטינין לעיסה i רב ציה ומתרן יוסס לרי שפיר פריך 

: ולוק למנחה למי ולא ר*־ץ<זפן פוטר לכך בעלמא מ־מףגיבלא

ף ד א ?1̂ ב ״  ייסף רב מתיי • כו׳ אמרשו״ב רב שתיחא ע
׳ בתי כו^אי׳ וצריכא כו׳ אכלי א״ל כוי ושווק י

 שאינלןעשוי כיון שהכל אלא יברך לא לרפואה שד תלן ־ל״סולא
: ע״ש לשתות אלא לסעול - ־

ש  משוה לימא ליה עילי לרפואה רצה חסלא א״ר 'למת ללקלק י
 חסדא ר־ לימא ועול ש^ל מירך לכך לסעוד ולא שהות‘ לעשוי

ועול אה לרפ מטין לאינו והא לרפואה למכוין הא ברכה וכאן כאן



שבת מסכתגנזי
 מכוין ינו6ש איירי רי׳־וכפ ^תרץ יולע איני וכי יוסף 3ר 5מוחי מאי

רי ואיירי מ״מ שמ*אל דוקא אמי למה ועול ^רפ(אה הו עי  ברכה י
 חסלא רב אמר לא למה כו״ל ליה קשה הוה יוסף לרב לחרן ונראה
 ופריך לרפואה רק ראוי לאינו ע״כ אלא שהכל מכרך לשתוח משוה
̂יר  יפואי זראוייילא מחרןלעול אביי אכל משמרי היכי ישבת א״כ שי
 לימארכחסלא מקשי ולא לרפואה ממין לאינו מותר כשבח לכך

 מוכח הא * רבלמכיך מה-אשמעימ קשה הוה. לשחותלא״כ משוס
 אכל• ‘כחי׳^ינמ׳ הואוא״ל דראו♦; לעשותש״מ שמוהר כשכח מדתני

 משום ■אמר דלא ׳ סירי השחא הא ממין' קא לרפואה ללכתחילה כיון
הגמי קשה־כחי׳ לא א״כ חסלאיליפואה רכ אמר לכך רפואה

א ה 1 ת י זיח שמן שמואל אי־׳אמר דלעיל י'הנ״ל1קו? שאי גכאר ש
 הרכה ושמן אנערין ע״י לאיירי״ ומסיק ען“בפה ,מברך

י ומקשה א נ ומש  שמואל אמר לכך לאיברך רפואה משוס לש^א פש
 למכיר הס לרפואה,שזין' ואינו לשמואל-ליסיאס א״כ בפהי׳ע למברך

^שהכל ולא כרכה.הראוי י ו .i7^יר;אמררב■חbהא ׳במכה •הא א 
 שלא ושמואל'איירי לרפואה ואא-שלא יאמרהא״ליפואיו־ לא^ ברכה

 ה״הלרפואה מכרךכמ״מ לי־הואה שלא אס לו/מיאל הא לרפואה
 'לא ־ , - יא״רהיכי-יאמר• ל הנ' שמן' נכי כמו לשמואל לד שוליה לפא

ה וא״ג ברכה הא ה3כע הא לימר צריך צכך פליגי ס  שלא אפילו מ
 ז כנ״ל, משו&וצייצוח לקאמי״לרפואה והא שרכל למברך לרפואה

 סמואצבעגהזבאמת לוקא אמר הכ״לללמה הוריח מןה ^א ולפ׳׳ז
 לשבת י׳5מממ מוכח רפואס^ ילא לומ^ממיג נריךירמואל לא ברכה
 אפילו זית שמן גבי לעיל שמואל אמר כבר ולרפואה יכוחשין ופווין

; ברכה(לוק ורב נעבה לכך^אמר ברהע׳ מבר^ לרפואה

׳ ף ד א0ב ״ ע ׳ ד ד א  אמרמאליקת כפמאקר".‘יצחק אמיו
׳ ירמי א״ר פליג♦ סו׳.במאי הכשבירכותיהך־סיות

ייש' : כי׳ הקולס כל יוסס לרקליס׳לאמרירב
 כרכונזיהושיות• בשאין ‘ ־^״רי מיפס אין הפסיקינמי מן הא קז׳5צ
 זהי מאיךקוות^מאיל^תוצנא להקלינ^אבל חייב כשווח יווק׳ מ׳'לי

ונראה : ־ ריך'להקליס5 אין וארד־נ״ע א' כל ליל לדרך צרי!
 ויוא תאיל ^גפן קוזה ללבש ימסקנא לפי ללחי׳ יש ללכאורה לתיז

 לארץ שני זה בל״ס חוס* כלפי״ ללבש קילס בתר׳,ושעויה ארץ ל שני
̂ה למה כ א״ :ר׳ה עיין חטה ארץ ליכחוב בחרא ארץ למכתב ל
^ ומיי־דק זגפו ולבש שמ^׳ופעודה זית  ^והחורהסתכוה י צומל; יש זהי ע

 מיני׳ משאר *וחלוקי׳* ' כווח ונילותיהן' איל ר בסללי ושמירה חטה
 ע״כ ונו׳ עפו ילבש סמן זית ושעורה חסה ארץ ליכתוי קשה רק

 שמן קולסלזיח שצורה כךה״אדבאמת כחוב הוה־ לאס להיות צרוך
 קולם וממלאזית ארץבהר׳ למיכתב צריך כריש-׳לכך הואיצוכתוי

 פזות בשאין אפילו מ־וכח זר לפי וא״פ לשעורה
 אינן ופעורה זית להא להקליה ריכיז5"

לכתוב־ הוצרך הכי ואפילו שוות
 תH להקלי׳ בריש׳ ארץ

^זעור׳וק״ל:

^ ברמת מסכת סליק ^

© A A״* » S:• & שבת מס• >5 ■ «§#
# ■ #

א ךברף ^״  פטור הכל לברי למעלה׳מי׳ אבל" ל״ה בחוס׳ ;
b למטה נמי חייב למושיס מכאן קצת להוכיח 

 מושיע אס מסופקייס שהחום״ שס עיין מייוכו׳
 המושיט׳ערשות לתב י״ח ה׳ בקרק והרמ?״ה מי׳ למעה יוייבנמי

 הושיע (אפילו . ז קייב באמצע הרבים ורשות לרה״י ייחיל
מלכ׳ מלשונו משמע • •לשוני כאז על ר״ה מאייר למעלי
 צילס המס״ לברי צפי ובאמת מעשיה למטה לתייג לפשיפי ואפילו

הלנחהצזה׳•

ו יוסף"
ה א ר נ  ולילמאהנתס כהרמב׳׳סמדפריך מגמרא;זו להוכיח ליש ו

 לאי להקשית יש לכאורה בעי עקירה אבל בעי ללא הוא
 למה א״כ אהנחה רק מחייב לא ור׳ע ל׳ ביגי צקירה

 מרה״י ליפלעי באמצע• ור״ה היחיל לרשות מרה״י לאיפליגי להו
 בפרת ששנינו •כמו כלב קלטה או שנשרף מוז בר״ה וכל.ט לר״ה

 מחייב עקיב׳ שד ש*מ בכהיב מלפלעי ע״כ שה^יא עיין בסוף הזורק
 בשלמ׳אבעיאדרבהלאקשיא וכד פדדגללילמ׳ ומאי אעקירה ״כ3

 סלקילעתד לאי ממושיט זורק לפליגיאיילפינן זהאע״כמוכח
 אשמועיכן להריה לומר ליש לר״ה מרה״י ליפלגו כקליטה לפלוני
 רקאמקשץ אב במקום חוללה מחייב ללא כמאן וצא שחים לקייב

לרה״' מדה״ז ני לי הכי־פ למשום לומר יש רק :משהסנ״ל
 לבל בקליטה תימ׳ ללא בכה״ג ■לפטיי^ס לרבנו לאשמועינןירסותא

 לאמצע וד״ה ליס׳ו מיה׳ןי אבל 6י13הר לרשות מיה״י •להטנו פטרי
 רבע פטרי כן לגם בכה״ג פליגי לכך ממושיט זורק ■לילפינן ה״א
קושי׳ הליא אל״כ7 מי׳ פחית אפילו חייב למושיט מ<כח זה צפי א>יכ

:הרממס- פסק ושפיר ■צלוכחי׳ י•

ס׳ תו כ - ^ ב ״׳ ת ע ״  תאמר ואס מחייב י׳ כ״ש זיו ונח.ע״ג זרק ד
ה .לילמא לך תקשה אכתי ח  ללא הוא מ
 להקשות ליש קשה ללא לומר יש כד בעי

 במשכן הוי אי נ לממ כו׳ בעי הנח^ללא ולילמא לפריך.- אהא
א״כ למשכן הוי לא אי לפטרי לרבנן מ׳׳ס קשה הנחה.בקצי-טטא״כ

 הל ה-לקצוטהאפילו
א״ לעיל חי׳.החום׳

 גמורה מהנחה לקציטה vm>v ■ף
ע חי׳.החום׳ ^ ע  שכתבו מה לפי אפילו מעקירה הנחה מ/״ש ח״כ נ

 י־א עיי״ש מתיבתן נוטלין שהיו ממשכן לילפינן ולילמ׳ כר׳ה התוס׳
 רק דרבנן מ״ט אל׳יכ7 למשכן היה גמורה הנחה לגס מוכח מ״ש 'לפי
 בל׳ ועקירה מל׳ בפחות הנחה היה לבמשכן לי״ל מידי קשה לא כאן
לפע כן^האפצעי •ואס מל׳שהים מפתות. בהנחה יציףיקלוטה .

 תיתי לעקירממהיכי הנחה בין ללר״ע-איזרחילוק מוכח רבנן.א״כ
 במשכן הוי בל׳ ע״ר בל׳הא ועתירה׳ שהוא לומר־להנסהבכל

א ■.גמרוז?הז״׳ ^ז ך5 - /  מ׳׳ש א״כ ׳7(3 כ״ש ר״ע ליציף לומר יי
טעמ׳ א״כ במשכן .הויבכ״ש להנחה וא״ל '^מקירסממחה  קאי

 לזלו לומר ואפסי ודילמא כאן למיפרך ליכא א״כ לפטרי ^רבנץ
יוסףללווקא רב לסיר לומר ויש :לכתבו החושד. כווית

 ניחא מ״ש לפי אבל טעמא בלא מלחא הוא לכאויה נו׳ אקלימה
 כו׳לבסמוך זייא אי׳ לפריך.בסמוך מהא חיס״ מקשי לא זה ולפי

 יהנחה.הוי בל׳ במשכן לצתירה';מה לומר מכל א״כ פלוגתא ציכא
: חילוק יש ושפיר בכ״ש

) לעיל שייר זה (

יש פטור: הכל דליי מעשרה למעלה אבל ל״ה בתלס
 לאכחייש ז״ל מירש״א כו׳הקשה להוכיח

 במושיע חייב מעשר^ למטה כיחך לעל הוכחה ,
 אי מי׳ בלמעלה לפליגי דקאמי גיסא באילך א״כ פסור לאת״ל

 חייב הכל לכרי מעשרה בלמטה אבל חייב ממישיט ילפינזזורק
 הכל לברי מעשרה למטה אבל לימא למיא שהוכחה כמי יקלוטה

 למושיע אמרינן אי אפילו להא ונראה ז עיי״ש וכוי פטיר
 למיבעיאיפליגיבין לי להוי קשה הכי אפילו מעשרה למטה .חייב

 אחת בליזטא דהיינו ממושיט זורק ילפינן אי מלמטה ביו ,מלמעלה
 וכמושכתבו כהנחה לאו לקליטה פטור הכל לברי למטות בשתי אבל

 לכתבוראום׳ רק עיי׳־ש מ׳ קליטה לאמרינן ל״ה בסמוך סתום׳
 דלא הטעם נראה יבאמח עיי״ש האיבעי׳ כל לפרש חש לא לרבה

 אמרינן אי בין לרבנן אליבא לליכאנפחוחא משוס יותר לפרש מס
 ילפינן אי אודפליגי ממושיט זורק לאילפי׳ יכ״ע בקליטה לסליגי

 בקליטה לפליגי אמרינן אל רק כהנחה לאו וקליטה ממושיט זורק
אמרינן ישמזקותא ץאי  זורקממישיעבקליאס ילפינן באי לפליגי נ

׳ רק רבה אמר לא לכך רק למיא כהנחה רבנן מברי
 קקה לא ממילא א״כ בבות הניתרי

הנ״ל: וןושייתמהרש״א
ל״ט3



ברכות מסבתגגזי
,למופיו’מצ מה מ׳ מריו יגסמוו היויר׳ בד״הזרה
יהיפי-ה®' דנתלל נראהמי מ׳״לצ^ורה יי

תזחר לומידאייריי^מלע דיה למומיא נד׳ה

/^77ctt {” i. j; n v p V j7 ? ע ׳ ■;v7 סגלס m ^ p j  u  j Jר U J
 6מה ’ל^אש׳י׳ זצו לפי א״כ רכי7 ר)!ותא האיזכקליצן^ן1

ת7^ושיאהחו׳ לוצור ליש מלזייבתוללהבולןוס; נא  יזלגי■67 5י
 לצא 'חילש לכאמח חילוש הוי •ללא קשה ולא ורוימ ריזוזר‘ נוד(|3

ם לאאילי מקו  לרבי מיהח א׳יצ שהוא צל אלילו טקירהלאכעילן'
 למתציתו יוסף יע אקר ושפיר מיזני יעקיו*ה אללו ה1צ(יר׳קלוכ

 מחייצ •לרלי למימרא לזמן רוליוצצף ׳ קקשה לקא 'והא■ היא לשי
י ■ , המקוםאב: אתולדה

* ה א ר ס ר״ת גר(שלן לפי נ גי ?אאאלל?6ח לה אמר י
י ‘ ה יחיה ציו׳ שאייכו רדי הי׳ מחייב אמל^שא̂ו אסז) י

ה‘א׳יכ ׳ פ ליל אשיא ‘וקא • ׳לצןל5צי ״ יווקז יוסף י
אמר מסילאקשהלרבחפל׳ לדב אכל לאקשהכצ״ל ־מה״ה׳וללילי׳

 פלוגגזייהן ^ .מורןו היפי. ״.כ5ברשו<זרימיי'כו׳ קנה נעז וסמוך:
צפשצזז׳יח^א-אייוא מיקי ,אי5הנ״ ברייקות ־ 0 ררמן,!הני לריי,

ף ס ו י

מ ״ ד ׳ ב ס ו מ  ‘כל רשכ̂״1 נראה כד ר׳ חייב־ מ לא ל״ה ב
לרשוק.' הוחיל נקצומרפות ה׳1ה אי קשה לכאורה
 אי דפלונתיירו ס׳׳א, ' באמצע לר״ה• היחיל

ה נווד כפראי נקע לפך מקושיע י^רצוזזרק יש1ללז.  לומ׳ י'במ^ש^̂ע
 לצעדמלקמן: 6הךכי לישות ועוצר* כהלירו הני5 ן5ב״0ר צצמננו

בקצועיך יפליגי לאיה שמייא צו "צדף

^׳ לרכ שפיראדשי^יג׳ כמו פפשוניו איירי שהוא לכפל דלרייחא  ח'
 איירי וה״צ ̂ ̂״p5 הרביצ מרשות. צזלק. ירי לאי המקש? <לפי

■ ולן איירי.ג״כ־בכ״ש ית׳,הלטה1פרחך'צר עיצ וא׳יכ ־ :בביייח׳
̂יב׳ מסרש״א גהב מעל״צצצי רצ פסק א״כ ליי״יש יוכה• לרב ג

:בכ״^ למקייב  רבי מחייב היפי לכ״ש איירי' לריי אמרינן אי קשה זה לפי
^חא < אה במקוס אקולדה מחייבי הא.לא שקיים  לומר אין ו

 חילוש מאי ז״א:.לא׳יפ ווולע יחזר בנולע ‘הקיס׳.לאיירי כקושיית'
 ג״כ^מהיע‘ האקילה ליומרלחילש איז והלת׳ שתים לקחייל יייא רל
 לפי לתוע׳ שכק׳לו פאו מהניחה יופל בעקירה קילוש לי־ר׳ רנ׳יש הא

 מ:.חסל׳;לצאקק^}ו■ לרכחסל״י׳׳ואמרלי' יוסף' משפירמקשהרב
• מחייה נ׳קולא לאהייה לרבי ?^עא לאמר היא

לה' מתגיצנ יול׳ אלר׳ אחקרא ייא
עייךשס׳:

ד ו  ‘יזמףילשפיריאמד ארב' קשה ללא החרס׳ קושיית לחרא יש ^
לא רבי לע״כ לקמן ■ יוסף רב למקשי לפי אפיצי היא רבי

̂ ■ מחייג
״ _. _ - . . למסלהולא!יפלוגי

 רשויורן בד לה״א א״ל וכאן לעיל שהקשסי נמו פצועה ובהנחה איפכא
 .לאהזיכהאי' לא■במושיע׳ ממושיע זורק. לילפינן משוס מחייב
 א״כ.הלראתוש?א באמצע לרשותיהיקיל הרהיס׳ מרשוע. גוונ׳

 ע׳׳כ כצה״ג .דיאיפלגו צ״מ יא2 לבל לרר׳י מד׳ה לפלוני ללוכתי׳
 לכלאו ו1ואפי קליעה כעיקירה אפילו לחייי לאשמועינן לצה רני7

 איכאיפלומר נפקות׳ ומאי אב' כמקום אחולדה מתייב הכילא
 ולא לר״ה מיה׳׳י עקירה משוס יי׳ לאתרו היפי נפקות׳ לאיפא

 של אפקירה לחי,ינ נאמר אס כך אס צרה׳־י הרבים מרשות אעקידה
 גס פעור נווג׳ כסהאי א״נ לפטור ואס־נאמר חייב הכא ג״כ קליעה

 פצחלועה אעקירה לחייבנ״נ לאשמועינן רבי איצערך זה לפי כן
 אחרת לכדונ׳ באמצע ורה׳־י קי״הלד׳כ כפל״ג לומר צריך (לכך

 רק מחייב לא לרבי אמרינן אי אכל ק(ופה של עקיר: ליכאלאשכוחי
 לפלנגי ללוכק׳ הלראקושי׳ א״כ׳ בעקירה וצא קליטה אהנחהשל

 שנשלף* או כלב שקלטה כגון קלועה של ובמחה לכל לרה״י מר״ה
 של,קלועהיוצ״ש אעיקרה מחייב לדכי מוכח א״כשפיר כללעיל
 ר׳ ואמר ןרא5למכיא'נ והא היא רכי' יוסף רב אמר ושפיר בהנחק

 ר׳שתיסזהולרווחא־למילתא(באממ היה מת»ב מלא
 לרכיוסןבלאזס

:כנ״ג

 יך ת«; ^ד כפ׳ הימה׳יס לפתק הא משצהטל צמגיל
 היאה ׳העיצן■ להא שרקשו רש הא״מ כאב ‘פו׳ קנה נעז

ראיה־■ להניא ת5ק נראה ’ענ״ל1ו • : עיי״ש ל׳ ג^רמקזס על
 לרייק־ מר׳ה ׳ דבליית סמסקנא הלפי כך לפסק ׳קסלא לב לדברי

 מקורי היחיד ברשות איידי ורבנן רבי <פציר. באמצע ורשו^היחיל
 עם* להולרכצןלאיפלוגי' למה א׳יכ לפעור רכנן סבמ יפי ואפילו

 הא'וולא׳ לפעור .באתמנ הלביס ורשוע לרה״י בזרקמרה״־י ר׳יע
.ר׳צגורצצןהואמשליזי ^צקא5לז ואי מבריית׳;הנ׳יל אא כ׳יש

p ׳p ppp-?vp1 גץ ;./קייגז v j77.ע׳יייקעקסה ־־׳
 מקורם בר׳יה אפילו הא' צקלוכיל למחייכי יור(.לרבנו31לצ נוה( סיצי
 מלרש״ן שלתב כמו בכ״ש ררינ]'איירי ר׳ייג צ״ליפלעתא ^ פערי

 אפילופי׳אילת; לכד׳ת ג1לי̂פ ‘טרפ׳5אי שפיר צרייאאא^פ 'באזלך
 בכ״ש. לדרה״י פ־ו15רבנןא״צמ^מלא׳י5̂י'הצק?ז־

 יפלוצקהללגרי •סדהנחהא״צ
רכקסצא*•' .

* ו ד  ליה הויכיס^כו׳ואער ברצווד תשעה עמוי אמרעולא f| ב
 אמרלכדאיקיביי לבא פו׳ מאי אבייי^רבייוססגומא ״

כו׳ דווקא ^א לך ק^מדוזיכא w תימא •'פו׳׳ולא
 שרביס מפני פו' בר״ה תשעל מקוה פפרק^״ר׳ה׳יח י־ביא הרמב״ס
 במפתפי׳ דווקא הראב״לי בשם יביא , ■ ׳ ;ייליג מכחאי׳

tמנלראוי זאןף׳פל.1«צאפיס1אב^צשאי’ '■ p bק בדף אית׳ דלקמן להכיא׳ראייהלדבדיהדאב״י לע״ל ונראה :עיי״ש לא
 מרבנן ווא
לי־ה׳ די'

 לילוךפעור י פי^שיאזי' אףעל ורציליך'ראםצאד: דהולכין דויקא
 בז מהלכה י דתניודיה אי־עשןםyלרש«׳זי־ ״ל־י? אצא ה6ק ולכאוקה

 פסלך רצי עליריאפ^וז ־מכתפי ורדים קאמד עולא להא ראיה אין
 ניר הכא א׳׳צ סגי ‘לפאף דראד מכחפיר Tא לאפילו פוסהיי שאי

 לע״כ היכחיו.ילרש״י ,ליש ויךאה סגי רגילין אין אציע לילמא
̂ייכד זודן׳יל׳ן היינו מהלכת  להוכית ליה ^רצא:מנאrזflלמלאה*׳ל

̂־תשמ׳יש הדחתללא צ״י דחשמ:ש  זימני הלילחרי דחכי משים אי אמיק
 לראוי'הילוך פיק רדלין באינו ןי?ל'אפילו' ברגיליו חל הילמא

 לאתי צ״ל ■א״כ ברגילין פירלשו ־ מהלכת מלרלאלור״ה ש״מ סניאלא
 לפ״ו א״כ פהש״י ־ושפיר תשמיש שמיר לא הדחק ע״י ליממיש לארויי
א ממילא צ ע ^ א אל  ,היינךלזקאברגרלין ויביהמפיופקע^יו, ה
 ורגיל הוה ללשון בו וי״ייימקלפת המשנה כלשון משמע להוא לכתף

רראדל.; ״פסק שפיר א״כ
ה א ר נ ק ל^!רתשמיא .לתרןילרכיסף־ ליפ״זייש ו ק ד ת  רזי ^

 פרכאי הנ׳׳ל ממשנה מוכח להא קשה לכאורה ̂ ^שמיש ,.
 סבר יוסף לרב י״ל רק ילחק ע״י תשמיש יתירה ממשנה לממעע

 כ א־ עני לכתף בראר משמע לורביסמכתפק פוצקיס כשאר באמת
 לאשמעינן אתי ל׳פ בו מהלכת ור״ה במשנה גס לומר יכול ממילא
 אכל׳לעוצס להילוך בראוי רק ס^י .רנילין אין לאפר. יתירה ממשנה

̂ימיש הצי ע״יללחק תשמיש  : קש׳הזארביוסף ולא ח
ש ן ד א היא אמד אגיי פן׳ החייט יצא לא עשנה ב ה

לדקדק יש־ לכאורה לעכו׳ טפאאמזנא אביי אמר , י
 בכרמלית וגם ורה״^ בר״ל ישתה דלא לין למיחני לה למה לאביי
 בעיתגין הקשה דרש׳׳י ונראה ̂ נכ׳׳!^בר״היורה^׳י בכימליח לייזע

 הידר בפץ והנחה בר״ה עקירה להוי משוס ללא׳ישחה הטעם דילמא
 רש״י ותי׳ כרה״י בבענושעומל שבא ל^ינו.-לאחר הנחהלד״הי

 תויהביאו ע״שיוגס כי״ה והוא):״פ למיאריהנחההואכפיו: משוס׳
 א׳יכ רש״י כקושית הטעה ה״א פרמליתלבד הוהפני אי א״כ פאן

אבל והנחה עקירה משוס בצימצית *שתה לא ברכ״י הוא אס לוקא
בשגס



ת מסבתגנזי ט ר ב
 ויוכו יראשל אפ^ו ויה״י כר״ה אבל מיעד פם ראשג־זרויו צשגס
 יכרמלית אבל כפרס, כולי לעומ^' היכא אטי לגזיינן מפום אפוי

 כמו לאגזרונן בשבת לגס וה״א לגזירה גזירה להוי משוס גזרינן 5ל
ה החל׳ שכתבו כמו י גזרינן ללא אכיי לסבר יעלמא ד  אמר ב

רדי בר״ה תני לכך ע״ש כו׳ אביי  אכיי רת ורונו בראשן מותר ג״כ ו
 ,בפיו. הוה להנחה להתס כתי׳'רש!יי גזירה משוס לטעם כאמת אמר
 לתרן גייב יותר לאביי רק המשנה בטעם נפקותא ליכא ינא7ל אבל

 .׳ בדש כמו לשבת באיסורא נמי איירי לגת דוכן המשגה
ה ר ו א כ ל  ע״כ מעשר לענין בגת וכן למוקי לרבא להזיות יש ו

 משוה ישתה ללא. גזירת משוס לטעמי כן גה צ׳׳ל
 קביעות וליי ערמ^ שהוא במקוס הכלי יוציא שמא

̂^ ואפלו צזירהלגזירה לאגזרינן האלרבא  כאיתורילשבת רלן לאבי
 ׳ מדהתירה'עלטבל’'וזייכין שאיו מפשר פסקבפ<ת״ה והרמי״ס

 כןאמאי את ע״ש לביתו: שבא אחר ™כתן שנגמרה לבר על רק
 ^!יט גגמדמלאכתראתל{ לא כגתעלייז הא לל־חלת בגת אסור

 אין התורה מן הט ואפילו למקומו הכלי שיוציא במה קביעות הוי
 גזרינן למה אסיכן כגת 1יולאכת נגמרה דלא מלרבנן רק איסור

: ישתה שלא ת ג ב
ר נ ה4ו י דבחמין ^  גנחזןי שאינו מלאכתו נגמרה וולאי ס

 נגמר והוי לבור שירד כמו: רוי כן אס לגת ■המיתי
ל נמקגם רגטכן מלאכתו מ עו א' הו  ברשוי- ש

מז הוי ושפיר הבית פני ראיית כמי הוי הכלללשס יוציא אס היחיל

זיוסף

בחמין לווקא בגת דוכן הא לאוקמי צריך , . - .
 דאמת כר׳'.מאיד .דווקא1מת:יתי לאוקמי צריך ומימלא בצונן ולא

א לרבנן אבל החמין ^על שוחיך  בלא בחמין נפשך למתה’י(אוקמי טנ
 המותר מחזיר. ואינו הואיל בגת גס־ דהו^קביעגת משוס שוחה זה,אינו

 אצייא דאפילג ^גשנמ לשתות מיתר ורוני ראשו בלא אפילי צימ3ו
סייממרה אפי^׳..יככי ;:קביעותי והוי; הכלי.למקומו  ולא. מלאכתן ©.

 תוספת פיר׳ כר״תושפיר לאוקמי לכך..ציייר.4דרמ גזדינדבאיסורי
™בין  בעירובין מהרש״א קושיות ונסתלקה צרמ ־דאתיא כס דס ^

 ׳ :קשה צא עיש לפי. אכל ובצונו כרכנן לאוקמי ליכול להקשה
 אסור ::בקמין מ׳״הלמעשפ בועה זהשפירפסקהרמב״ס ו,ל־*(£י

ין;.דאשי3::וש,תיל^:^ (נך:5סב!'ב5 מא שיעשר. על בגת , ̂ .
f או שותה שהוא במתוה «־וכו t לרבנן ־ שכתבתי מה ללפי 

 קכיעית להוי משוס אסור בגת ורובו: ראשו אפילו לבחמין חילוק אין
 מותד נמי לגת סוז וחבו ראשי אפילו ובצונן המותר את מחזיר שאינו

 מלאכתו.בצונן עמר. הגי דלא משוס אצלו יביא שמא חיהינן ולא
 באיסורי כןלז?נן ולא המוהי את שמאמתזיד ^פני

־ < ' דדמןומ׳זלי
ה ד ג ב  כדת״ת אמירהמסשס״ש מהונו" נדה. א^פי^להו י

פניני הז* יאכל נא י דרביוסףדפקוע דרבפדת ט׳.ו

f>yk ד יחוד היינו בבגדו הוא לסכר דרשי  כן אס התורה טז דאפו
 ממש טמא כפשוטו דילמא: • בבגדו אהוא זקאי לפרש מנ״ל באמת
 דשכת רבותא מאי אסכן וא״ל• גי ופל ל״ה ׳ בתו עיץ תשמש דהיינו

ס כן אס אסור התורה מן הא יהיחזק?י5  לקאי התופי ־סברת לפי ג
 ג״ל י.ןא ' ומאירבותי אסור התירה מן הא כן גס קשה איחוד
 רעהו אשת טמא ללא רבותא־ מאי לו טתשה כן גס יוסן» לרב באמת

אכל שלא צדיק ־ שהוא פירושו אכל לא ההרים אל אמר כבר הא
התורה מן מותר להוא במאי ליחזקאל .שבח ע״כ אבות בזנו׳

 יחוד ובלא בבגדו כיחך־-הוא על והיינו מדרבנז עצמו על ומחמיר
 יחוד רש״י-דהא פירש לכך ׳• ביחול דילמא-איירי לחשי צו ■לקשה רק

 אין וגס׳כן ייחוד בלא כרחך על רבותא מאי כן אס התורה אסיר׳מן
ס בשרדזה בקירוב לה־ינו- בגדו לומרב־א  התורה מן -כן־אסוי ג

מ יכותי«ע״כ־ מאי כן אס בשר קירוב משמע תקרבו דלא  צרללטו
ת מותר התורה מן לזה בבגדה והיא בבגלו בהוא לאיירי לו כי א  ו
 רב יליף שפיר ק אס יחזקאל ליה שבא ושטר אסור מלרבכז

אי איירי p לנס כו׳ בבגדו הוא נדס אשתו אין בהק^א ה  גוו̂נ מ
 אשת לומד ליחזקאל • ליה (מה להקשות, ואין מלרבנן ק נס ואסור
ה רעהו  כ״ש והוה ו7למסמירבסיא.במ נדה ואשת׳ רק לומר ליה ןן

רעהו: למחמירבאשת

ש  דאייריב״רויל א ה׳ לחוד אשהנלה אמר הוי דאי לומר י
 אמי לכך ׳ ות רב שפיר הוי כן ואס התורה מן מותר דבנדה

 הפורה מן דאסור ביחול איירי לא כרחך ועל רעהו .אשת
 בבגדו בהוא דאיירי מוכת ושפיר ;.כנ״ל רבותי' מאי כו ואס

 צא ואי׳כ בבגדו בריא אסור נמי אשהנדה בהקישא ילי^ מימלא וא״כ
 איירי ע״כלא דהא יחלל לאסור בהחישאqניל7התוס' קושיית קפה

ע״כ : כנ״ל רבותא מאי כן לאס ביחיד רעהו ראשת
מלוקד׳ ושפיר כדה אשה כן גס בהקישא ילי^ ומזה בבגדו ברוא איירי

uv/  ^ j! (׳״ I ) nJiJ J JJ ״V.׳
די׳ פייגי  רתורה מן מותר p גס בשר קירוב פדס לר׳ פדתדהא ו

ערו דאשת מנלן כן אם  בקירוב איירי דילמא בבגדו בריא איירי י
א ־ואשמועינן בשר מ  הכי אפילו מותר רחורה מן דאטלו טונא תי

 וא״ל בשר קירוב רח אסור כן'אינו גס בנדה כן אס אסור מדרבנן
 אמינא דהוי כנ״ל לומר יש לחוד גדה אשר ולימד רעהו מאשת לשתוק
 לר׳ ולעולם בנדהכג״ל התורה, מן מותר לייחוד הואיל ביחוד דאייד

 מן מותר יחוד בלא רק רערו ת5בא התורה מן אסור יחוד צדת
 ובהוא אכיר מדרבנן רק בשר בקירוב אפילו התורר

 ז נ ואם מותר1מלרבגן אפילי •עגלו
<א:קשהכלל

ה ר ד ב ע״א[: 1י  רבי מסס רב אמר כי׳ מיס נתינת תנא מאן .
: ולילמאכד אביי אמרליר ו׳5־;היא ; ד - -

 אתיאגסכר׳ דמתני׳ ולימא אביי מאימקסר להקשות יש לכאולה
 משזס לומר יס .כו׳ קאמר לא כאן עד ודיילמא' מחמתו סי3י

 לאו יוסי כר׳ אבל ולאי אתיא דכר׳ משוס היא יוסךררי רב אמר הכי
 קלוט׳ דאמרינן המתחיל בדברי 7qהקשותוס׳לעילד וכן הוא מדאי

ש: ע׳ ׳ ‘ ; ט׳
ר1 ן4ג ר דחייב. בדיו' מודה יוסי דר׳ מוכח כרחך דעל. ^

 וכ״ש מתיר יוסי לר׳ כיפלנובדיו לאכן ,.לאס
 דאוסר דרבי כח להודיעך לומר ואין בקמח

דיי דהחירא כח אדרבה ' כרחך על אלא ע  ושפיר בדיו מודה ייקי י
ר הוכחה אינו למזה ממר יש .רק, מקעה.אביי; סי ז  בחיוב מודה ׳יי

 אבל הוי דרבנן לאיסולא בדיו מודה מסי דילמאר׳ ׳ חטאת
מע לבמורסן ראיה והא מיקר לכחחלה אפילו בתמה.  מחיר מקמח דג

 שייך לא כן אס קנה q7 לקמן שאיחא כמו לכתחילה. .יוסי,אפילו ר׳
 לאימור מולה יוסי דכאמתר׳ דרחירא כח״ משול בדיו לומרליפלגי

 גזירות משוס דצ״ש לטעמא מתני׳ כן ואס ליכא חטאת חיוב אגל
 כרבי רק חלאת מחויב דאינו מסי כר׳ דלא אתיא חטאת חיוב

דאביי לומר יש רק :כדל -'אביי לאמקשי כן ואה זמחייב
בי  נתינת הוי אפילי כן ואס כלים שביתת משוס שמאי דבית הסעס פ

מן כלים מיהגסבשבית׳  יכול^׳להיות אסכן . אסיר מלד
סי ׳ ר מודה כרתך על לאיסור יוסי ׳ כר וו-אי אתיא דמתני׳  יו

 חיוב גזירת משוס .שמאי דביח ■לטעם סבר qor ר׳ אבל ככ״ל
 סבר יוסף דרב התוסי שם ופירש לקמן יוסף כדאמדרב חטאת

 מר ד״הולימא בחיס׳ ע״ש חטאת חיוב משוס שמאי דבית דטעמא
 רק הוכחה אינו יוסי לר' אבל היא רבי qo/ רב אמר שטר כן כו״אס

לאיפורכדל: ■
 דאורייתא כלים שביתת דאמרת,׳ והשחא כגמרא
צדקדק יש :שרי אמאי וגפרית מוגמר

ש ב ש ק ס

 אפילו הא לאורייתא שהוא הואיל הקושי׳ תלי היכי
 :אסיר,מדרבנן הא שרי אמאי מוגמר קשה כן גס מדרבנן הוי^יסור

 כדבסמוך ארעא6 במונח דאיירי לתרז יכול היה ונראה:דהמקשה
ק  לג ולמה בכלי מוגמר כותדן אין בדידי״ וליתני ליפלוג קשה, י

ס צינקמו i חזיי r p אמינא ריחייסהוי נקט הוי לא דאי לומר 
מאי לומר ואין : קול השמעה משוס א^׳קעס 'בייחייס
ס3בז! יש צ^ותא ע ט ה י הו י  השמעת משוס או צלים שביתת מחמת |

לתוך החטי׳ נותן נכרי באם יש^ו^^רדאיכאנפקוחא ’ קול:
 אפור בנכרי גם קול השמעת משוס טעם קוי אי ישראל של רחיים

^ל רחייס,של שיאמרו משוס‘ ,  ברמ״א שכתוב כמו בשבת טוחנין יש̂י
 אבל-לטעה הול השמעת של הטעם שזהו בסימן:^נ״ב שבת" בהלצוק
ן אי'הול כלים לשביתת נ מ  ילי על רק אסרי לא דרבנן לומר יש ־ ד

 ־רח׳גם בברייתא נקט זה לפי צן אס ילי'נכרי עלי לא אבל ישראל
 משום דטעם דנקט הנך דצל דדלמיא אסור ישראל ילי על ללווקא
ת ל שביתת ד



שבת מסכתגנזי
 ליכ^ כן ס6 לאילייחא כלים לשביתת אמרינן י;6 אכל כליס שביתת

 לבתרדיסו • לטעס׳סשמעת׳גןול כלים שביתת טעס בין ■ נפקיתא
 אארעא במונמללמגחי לומר מציט לא כן אה נכרי ע״י אסורים

תן במינמר ליפלוב ללוכחי׳ קושיא לסלרן  כן אס בכלי מפי/מו
:כליםןלאורייתא;דווקא שביתת ס׳י אי מקשב שפיך

א ״ מ ת לריייכז חכייס נותן באם ‘ראי׳ סח״כ ב רנ׳ בסי׳י הביא ח ד  ב
I מתוסיז״הולימאמר ‘ סמבחכואח; שאונו בשנת

 למכל וקשה ג ט׳ לנזרינן שמאי לבית כו׳לפעמא
 אפילו כרמך על אלא גוירה משום נמי ריחייה גבי לימא הכה מת*ס
מצינד להיכי מקשיה ק , :חמאת..עכ״ל חיוב ’ ליכא בשבת נהנו
 נמי וגסוית מך1עו קשה אסכל זו''משוס\ז'רה בכרויתא הסעה לומר

 f אארע מנסי ?אפיל! תורן ישויך לא אגpל ' גזורה ליאהןר'משוס
 א♦ נוג;ל אי p;3:a.אפילן ל.הא .ןגן:י השה ולא גזיויה משוס אסור

 שמטלטנ רק ,שבת ^מעולב. שמונחוס וגשמוה.-, האש להיינו מוגמר
שר־עע אינו למקום ממקום  זונעזלמתן,חטים ןל/לנ^;.ואונו*1ךנןאי
 שמניח'גצרית מה .משמ׳׳־צ: בשבתי יתן שלא' ליגזור ששייך יברחייס

 חטאת איוב איגר' בשבת': יעשה 'אפילו הכלים מחת ומוגמר ■
״ ע  לעשן הוהמותך ,לאס ,^פריח 'גבי זרונן לג להנניקר 'צ״ל כ ו

 להיינר בשבח כן;י.עקק.גס.כן בשבתאס ויגמור שבת קולס
 ליסבור יום מבעוד על'.מב^ריגן^;^ער בגליה שיעשץ

 לכתחילה בשבת כן גס תר א כן אה לעשן בשבת לגמור מותר להא
שן  קאסוו״ י.ולע אינו ״,לאטו גשבת; לוליר ש חילש̂ע לא הא אבל ^

 החטים נתינת על חייב,;חיטאת אינו ברחי'ס • אשל בשבת להבעיר
 בשנת מוקר- טחינס גמד, להא יאמר כן' אס שיטרון אחר רק ולס במז

 יכא, ׳כ4וא חטאח : אינו.-ר:ייב p גס נתינה‘ בשעת החטיר' .ונתינת
 ושטנב ברחלים .חטאת זליכא ע״כ אליא לגזור יטל ושפיר לטחון

,א׳ולרק: כתכהמ
האונין צתינת לבשעת מש;ס גזירתי העיקר למסני׳ יכהו בכל וגס

יוסף

שצח/3 ז5ישהסי.ג גז אס שדיי לאחיי אלא חייב אינו ליו או
 גזרו'ואינו לכך מותר כן גס כרי׳ וגמר חייב אי:ו ואנתינה הואיל

לומהלמוגמרכנ״ל:

ה ״ ד ^ ״ ס ו ת י ולימא ב  למאי וא״ת כוי כלים שגיתת משוס מ
 יש לכאורה טובכןי מחר אינו וכי כו׳ למכית

ס . להשמעת נמי סבר יובס לרב לומר טע א ט ל  רקלקשה טוב . קו
לנירייתאתניסתםאין  אפי׳ברתייס חטיהכו/ימשמע מתנין לי׳

 נכרי ברחייסעל איסורא ליכא קול ־השמעת של טעה ולפי נכרי של
 רזי .אי ; כליה שביתת של .לטעם אבל כרל א1רמ׳ שכתב מה לפי

 מלאכה לעשות .לנכרי שאסור כמו נכרי בשל אפי׳ &-גץיתא־אסוד
 לפיזת בכליו אסואלמיקל^ כלים וחוה״נ'גבי5צישי^למי<^סגש

 לילמהרבת . .ג.ךרה משוס י טעמאלב׳ש ,סבר דרבד לזכא'הוכחה
 למה־לר - יוסף לרב קשה ולא כליה שביתת משוה לכ״ש טעמא בר6
ליכא־ראיז ומ.:לממתכי״ שפירש כמו היא מתני׳ והא ברייתא :;ביא5

ק אגנו בצליו  מלאורייתל לאסור בריי^לתגי הביא לכך מלרינן י
ר שפיר זה ולפי  סיוע יש וא׳יכ קול להשמעת .טעם כ ג׳ יוסס רב סי

: בזה למולה להיות יכול יוסף רב לנס אסור קול להשמעת לפוסקי׳

ה ד ב 1 ב ״  ר׳׳י אומר תו׳3 שס גמורה לי׳ קרי ואמאי ע
עי״ש מסתבראתו׳ איפכא גמת־ה ללשוז י

 משים בילמא גמורה לי׳ ואמאיקרי פריך מאי ללקלק ליש לתיז ול״נ
 קמ״ל־לכל לטלטל ולא לזרוק רה״גרק לה:ל לומר נטעה ללא הכי
 עולישלהקש^ת-ןגוקרז ;גמורה- רה״ג הוי שהוזפריכאן רה״י מיני

 לא7 מט מלל^ להא למעוטי •לקה-לל ץלא ר7 הא למעוטי
זב־אמן ,,מר^ה : גמימלבר וליחשוב בסמוך שמקשה לוירה״יכמו

 ר:״י להוי לאוךזי• גמורה למימי צריך א״כ לטלטל ובין בין.לזרוק
 קשה ולא דה׳׳י ג״כ ■ הוה לר״י לרה׳׳י אומר ועליין,הייתי מילי לכל
 רק הוה לד׳ז לרשות צהנך למי ללא משום בביייתא תכי לא למס

 • לר״יללאהוירה׳׳יכלל רשות למעט רה״י זוהו תני לכן לזרוק
׳: ומתורןלבדירש״י

׳ לאלס־ אסור לאמר המנונא לי׳.לרע מסייע ?^״ב י
לב^ נראה כי ויקרא לחבירומ׳שנאי שלום שיתן

 שאינו וא״צל /׳ס7ב תב7רש״י7׳ ונקליסלבאר ללעיל. ברייתא לחיץ
: עיי׳יש כו׳ מציעתא למיתט בבעי אינלי ואצ״ל לתני והא מניח

 למה חילף שאינו לאמד-־ואצ״ל, גףז^א־ רט!ג הקשה לא למס ללקלק ויש
 קולס למיתני שיין ללא מציעתא לתם איילי תירוץ שייך לא הנלושם

̂ולי. ק מקומו׳ בכמה הכי,כלאיי בתר להני א  וש ברישא לומר יש י
 שמענו לא לעליין ,- שלום שאילת ש ש אצ״ל ךישא3 קפני לומר.איי.לי

 שאינו* ואצ״ל תני לכך אלאדהכא ותפלס מק״ש ממיי שלוםקיל ששאולק
 וחסלהולא ק״ש לאשל ואצ״ל שוס צריךלמיתני סגן־אבלגסיפא,^א

 לא א״כ וחפנה מק״ש שלסקיל לשאילת' רישא מוכח לכבר ש^תפו^ע
 לקשה p בסיפא רש״י הקשה ושפיר־ תטלין של ג״נ‘ למיתני צדך

 שאילת קיל בוילאי האי שלום שאילת ואצ׳.׳לשיש ברקא צי למה. עליין
 מסייע׳ לכךאמ'• קיל לאינו י גספלה״זמהוכיחיתי^ימך מק״.ש ש^ס

 לא לכך ותפלה קבעסא<נרקילמק׳שpv של שמו ושלןס הואיל א»כה״א
מישא.הלל■ ד ל!ז̂ן

ש ב ש  ואמרינחתאכרהכומן.:מתכהלחייררצרטלהיליע־ '
מכאן שנאמר  הנותן ׳והאמרר״ת איני ט* .ארשב!׳ג מ׳

 צריך .ברש״י שם כך לגלויי לעבילו במללתא הא לא.ק;יא מלזנהם'
כל׳ לקבלה ;.יתבייש שמא כמל זורך וזה טלו;י.אקן.,:לר להו׳ייע^מתו

 ■ i עכ״ל' אהבה והי"׳ אס־כתנה־בביתוכדשמהוךכן וכן ..
ש י  מקרא הא מתנס־צריך.להוליע לרע׳ילאתד מכ״ל ללקלק ו
 לארש/הנותן אמאי א?נלמגכת׳מגסמםמ.תנהי;עיל^,קשל .

ך.7י פתלתי?וק אי ה( מתנ ארנאחד,  אמרטכאןארשב״ג־אלרבס הו
^ .קולםלזמןת^ רק מוכח אייצו מכאן ' ■ ־

ד ו  לחיו מהם גד.י אטה'השה לג;;יי לעבילי הא עשני היכי קשה ע
 להקב״ס 1וא״ הכושה מפני מתנה חודם קי:׳ה, לא,הורעלו

 ■ אע״ג ע״כ אלא להוליע $ייך לאינו מוכח ךיצי א!יכ ;יהנק .ללא ילע
 אותו הוליע נא. למה קשה א׳כ .הלכה לנו (ורה5 מליגככתוב להקבי׳ה

ם« ל ו ק . . ז
ל ״ נ ^ לתרץ ו  מוכת לכנר ןו,לס1. ,אנמר, הוליע .הקלים ,מת5לב ה

 •לרנליע ך צרי היה גטמשה קולסגרלץ..' לר(ליע לצריך^ בשל,י־ן .
 לא אורוזה..לא-שויןכאו.להאמשה האכמי^הוליע. וא״ל גזיכ־אח׳יב

 צריך היי ־ א׳כ ילע לא ומשה .׳הכהינ שלמיל לנגו מהמתנה כלל ילע
לי לתא במי יג״כ אלא אייבה משוה אוחו להוליע עיי  צריך לא לגלויי י
 לגצויישצדך ל^עסלי7הרכי.7 מנ״ל. לחשה אחגהעתנהדק להודיע
 כן גס ונ״לדמוכח קול-המחנה תליע, לא המחנה'אם״ אחר להודיע

 שנתרצה אתר מןקמעירה סודהי׳ לקרני פשה מעשה״מנה להא משבת
 ואח״כ המשכו עלמלאכת צוססקב^ה מעשההעגל-ואח׳ל הקב״העל

 הקב״ה צדך למה קשה א״ר חומש על ברש״י. שלתע׳׳י על סקב״ה צוה
ע כבר הא ;לך!הוליעס למשהצבי״שכת. לומר  למשה הקב״ה דלי

לשית מתנה לישראל משה ייליע ממילא • פנידוא׳יכ לקת נ)ולסמתניה

 דישה מפני שייך לא הא להודיעס צריך למה קשה ןבאמ'ת ;הוליעס
טעם מכאן (ןיכת ושפיר א^בה מפני ג״כ^ להוריע ר,יך3ש)׳מ־ל מלר
 להכא כו׳ לתינוק פת המסד ארשב/־ג משאו יפה״אמר. לרש׳יי(א״ק שני

: וק״ל אסיה משוס להודיע צרץ7 מוכת

ב י י  הנרמיאלימא קודןלאיר ואין אין'פולין ת״ש . '
ועול וכו׳ אללמא מי ל״ם ׳ בתו ׳ עיי ממחרתץ '

טי שמא לטעם אומר הייתי ,ין ^ - _____ ... י
 אי־ו rr7 משוס לינאיטיעמאךתאיהרוג״ לרל;יראשו7 יהחצן שמא׳
̂יעוש קכיח  ת;י הלה אי וא״כ עי״ש להרוג׳ איסור לייכא ויבלבנוח פר

 הטע פולי^וע״כ אין בראש לאפי׳' ה״א סתם פולין׳ במתניתיךאין
כלה לייקא כליו את יפלס ולא תני לכף הנר לאור ואיירי יטה שמא

יו הוא



^ נ מסכתג
א  רצה ונר משוסיייוג׳ הטעם ע״כ א׳־כ מיחד שו6גר הא לאפור פ

 : התר כוינח וזהו זה ללקלוק חשש לא והמחרז לפשוט רמקשי
D w י לאיי 1פיל! 1אי ח״|ז  כו׳ ההלני מן ואלי כר תורין .?ץ1^

לומר' טפל זה לגלא ההלכות מן לאלי הא להביא ללוצרן ("ל
 לאור בברייתא לחכי והא יהרוג* שמא משום הטעם במתניתין ללעולם

ר  להיינד יהרוג׳ שמא טעה לליכא היני איירי לברייתא כומר יש מ
 מן ואלו הניא לפו יטה ׳ שמא משום הנר לאוד אסור אפ״ה בראשי
 קאי־ ההלס׳ מן לואלי ברייתא הגמראמהא פושט ובסמוך ההלכר

 הכיחא כד״ה ע״כ י״ז בל״ בתו' שצתנו י כמו בתרחי־ וחהב פולין אאין
 אי7 יטה שמא ־ - הטעם במתטתיו ׳ שפירלגס, מוכת איה עי׳ש כר

 ובברייתא־ לבד מי^יז שמא׳יהרוג*'איכגםזה משוה לטעם הימא
 מך אלו חתני וברייתא במתניתיז להא לבר מי״ח רה יט• שמא הטעם

החמ טגנמאשמא ביוההוי להא רהאהויי״ש א״הקשה ההמות  י
 סמאיט< ההעם במח״יתן ג® ע״כ ימהאלא הפעהשמא הנר ונאור

.3נה •הוצריך ושפיר־ . |  ז־ כנ׳^ מוההלהו' ואלו '
ס  בשהריבא״׳ מאטעלהופירש״יבשכת־וחו׳פי׳ בגמ׳רבה ש

 ולא בחול חימא לאי * כפ^ר׳ש ׳למונח ונראה בחול
הא כך הוא לין■ ל משוס ריה סבר אי ממס תשה בשבת

 הונא ארב בשלמא נ״ה על יפליג ואיך מותר כשבת אפי׳ שליי ליה
 ככ״הרחמשוהכנףל ללינא נאמת לאיהוסבר חשיא לא

 תשה• א׳יכ בשבח אסור כלול משום צורי ג״ה אי ׳ לרבה אבל אסור
 סביי ומימלא נבול ■משוה סבר ע״כרבהלא־ אלא משבת חול מ״ש

r מותלוא״ל-שפירפיר׳ש בשנה לאף פב״ה

ב ב 11ש  אמר עניני׳ בשחי הא א׳ בענין הא קשיא לא ע
אסר׳ בא׳ עשרה אפי׳ ובמלורה רבהונא

ענין ליעות ני למ״היהביא סי׳ בבי׳  צריך א* אסנ
ה אסוראולמותר ספריי בשני לויקאספראיאבל נ א׳ מ ענ  ב

V , ’ ספריהעי״ש בשני ̂י3̂^̂רה̂ה ונראית ̂״רילא'י!ינב יאירא
צי  אפיי במלורה הונא רבי אנ;ר להא צפר^־ מ

ר לאור למותר ע^כאייויי^^ריהיכי א׳׳ר אסור ב״א ביי  אפיה מ
הא ספריה בשני חימא אי עפתינין במאי יחשה •כ א אסיר במיורל

״ אסור א׳ בעני[ אפי׳ .ספרי׳ בשני לבמלורה
 בתו׳ שפי׳ לפי הקשה'מהרש״א שכיחא׳ הא מיל־ הך הייט בדיץ*

 למקקץ למשחיוחמיריאיכלימאלהא' כר והשותה ליה
 על לגזור צריהין למא הגזירה על הגמ׳ לקושיית ות״י מטמא סימוי

 לא שני ומאוכל גזיר ללא משוס מטמא לא וממילא הך להייכו תפסול
 הוי ושני ראשון לאוכל כ הוא לחושטא ועול ראשון מאוכל לקיל קשיא

 עאי וקשה־לאיכ שנייענ״ל באוכל ליגזור לרו למה קשה ולא גזירה חל
 איכא לבר ויית גזירה אל נמי ?נשקירואוכלין ליצמא הך היז?ו פריך

אה *1בהנילהבי

ה ד ת ונראה עייש הניקא ליה ע^ב יז ב  אי אפי' מאמ
המקשה אפיה הוא גזירה לחל ׳ אמרק י ״

 משתין כלל למיתני לי׳ למה אכרייתא מקשה
p למקשה למרסא וקישייח b S לאיה טמא׳7 יהא לחמייי משוס 

 י^עינן והוה אוצל׳ראשון ולאליתני ומשחה שני אוכל ליחני קשה הוה
 ואפ׳׳ה.לא לחמירי ׳ למשקין מקיז מטמא ולא שני לאוכל מקיו ,לפסול
 הא^ ראשון אוכל ;תך הוי לא אי ואיר ש^חא תי׳ללא לגך עממא

̂ ’ כניל לשכימא מ<[מק

ה ד ב טי ב כליזכוכקמימ׳פו׳הצאבמאיעיסקינץ ‘ע צמומיין היאצו׳בתויוחכמים לר׳ורימ י
 מנ״ל לא״כ כו׳ אכל'^,לפיש כו׳ יאת׳'

̂ס וחכמי׳ י^הארמ7הנמרא על שהקשה במהרשא פו׳עי
 -חרס .״צלי לסבר לדיע לטסאא להמם בקלוג׳סא וקל? בהא פציני

 אץ שוב שטיהר ׳ציון ועעמ^!חכמ^לפנרי טומאה לו: ק שוב שטיהר‘
 הולך להצל בטעם ־פליגי ׳ לע״כ ולי׳נראהלסרז / עיי׳ש טומאה לי

< כו׳ לקיוןשנדהד בהא פליגי לאי המעמיל אחר  אלמיפלגי משה א
 מאיר לר׳ גןפי׳שהמיקו'לתוכו חרס ליפלוגיבכלי זכוכית בכלי

טומאה ל< אין ■שוב־ 'שכדהר כיון. לצתכמיס מטמא

ח יסף שברח
או אחרהמעמול לאההוצך לפליניבהא ^

 אבר לס^ו צהטי^ טפי׳ חרס בכלי לאיפלוני מצי לא P איז לא
ל מקיפין במה ז’מ״ב פי׳ כלים במס׳ חנן להא אב '  לאבבעיז מ

 רת חרס בכלי סחימא הוי ללא בהליא תנן להתם כו׳ ובעופיח
ככלי ■להוי חרס ב^י להיות יכול היכי כן ואס בגייטובשעוה

ז וק״ל המעמיל ׳

3*^ ^ ־ ט ב  סהרתו בכלי יקבנו לא שמא גזירה אבייi אמי ש
 הוא ותמוה * יכ״ל רמת כמוציא רשי פירש

 לה מייחל הדר אא״כ בזתיכז שיעורן הכלים לכל ^
ת׳ צעימורן ת מאי מסכ  ללקלק ליש לי ינראה :מ״א בפ״ג כלים י

 הכלי לטהר עוסק הוא הא טהרתו ■ בבלי יקנה לא שמא לאמי לאביי
 רקמצימלמימרדבאמההוא לגמרי לטהר שלא תיתי וממיסי שלו

 אחר שיעורן־בזחיסרק כלהכליס כל׳ן זית במוציא הכלי יטהר
 בלעתו ויהיה בטימאה יגע והלר ^רימוניה הכלי את ייחל שמא כך

במוציא רשי שכתב וזה זית כמיציא ונשבר הואיל טהור הבלי שכבי
• יימין

1^ £  איכא בינייהו מאי לימא לקשי קושיא עול לפרץ יש זה ^
 ולרבא תיקון קולס גס טמא לאביי תיקון קולס בינייהו

 אי רק יומא טבילהבת משוס תיקון אחר רק לטומאה איני־חוזר
ש^ כז אם לררווניס זית מוציא. אחר שייחל הוא לחשש אמרינן  ח
 לא לכך בטומאה ינע כר ואחר לרימונים ייחל שמא ליגזוד רחוקה

 ביניימ איכא אמר לא לכך קולס ולא תיקון אחר רק ליגזור רצו
:וק׳־צ טהור תיקון קולס ללכ׳יע קול®

א ת־ן  אלא יוסי אמרר׳ לא ע״כ לילמא אביי א״ל ־ ע
לאביי ונראה ע״כ היא גיבול לבר בקמח

............................ - --------, כא חיוכחטאת י
:לעיל שפריך וכמו כלל ב״ש גזרי ולא צמים ליו בנתינת

ד ד ב ב ׳  ש־סריהוי יוסי לי׳ אלא מאיר לר׳ הריהא ע׳
לתרץ אכיי הכריח לכך כנ״ל כאז ג״כ ויקחה ’
^ דלרבי לומר ואין יוסי ׳ כר רמי לאתיא וקאמר ללעיל לבריי  יו
 במקום וצמר לאעין וסבר דבר י״ח בכלל אינז‘ וסמנים ליו באמת

îכתנו■לעי להאתו׳ כן לומר א״א העיון אחר אכל לרבי וסמנים ליו
. . . . ו .

ה י ד  ̂וי״ת ג״כ הזכה עם׳ הזי יאכל לא לע׳'כ כו׳ לר״מ הניחא ־ ב
אץ7 שם כתבו ועול פולין ך אי אתר י במתני למפורש דבר

 אחד לטעם להו חשיב לחל א׳ ייייא ששנה מי ■לצל לומר צריך זע״כ
 ׳צריך ע״ה וסמני׳ ליו סכר דלא ייסי לר׳ א״כ ותשכח לוק ׳להם

 לחד וצמר פשתן של אינין להיינו בבות מאי׳־ך שחצוח שלשה להשלים
 ׳לנכרי מוכרין אין ואילך ־: מצילות פורסין איו ואילך לרו חשיב

 ימכור לא בש״א ח״ר בסמוך חנן להא זה על קזר איל שלשה והוי מ׳
 צם לברי הן הן אמר יוסי' יר׳ וב״ה כו׳ופליגיב״ש חפצי.לנכרי אלם

 נימכו בזר גם לא״כ לבר מי״ח אינו מוכרין אין א״כ ר״ע לברי הן והו’
 וב״ה דב״ש פלוגת׳ בברייתא חני מיני׳ נצקא ב״הולמאי על ב״ש לרבו
סי לר׳ חסר הלר א״כ נימנוורבו כבר יהא  ייסי ללר׳ וא״ל '׳• חל י

 יכול אינו זה גם לכר מי״ח לכיבס וכלים עורו׳ ניחניו אין ליל חשיב
 משמע ׳1כ אבא ב־יח ־הי׳ נוהגין אר״ג מאי לענץ קשה לא״כ 'להיוק

 r״Tירבו דבליא׳יכנימנו מי׳׳ח הוי אי הא ('לא.מליני0כי״ ימחמרי
 לחזמדאבעלמא משמע אמרנדגין עלי^׳הוא״כ;מלי?אהואואמאי‘

 מסי צר״ לאתי אביי הכריח לכך ^ר7 מי״ח יוסי ■לר׳ חסר ע׳׳צ 'א״כ
 לאץ דמתצי׳ קלשה במקום ומצודות טן וא לע שלשה כאן איכא ו^כ

: כנ״ל 'פולין
ס ש מלאורייחא צבייה כצ.יה שביתת לאמרת והשתא '

ע דלב״ש פריך ׳ לב״ה ללוהא נראה מ״טשרי ומוגמר  י-
 וא״ל אארעא למונח נמי אי מעשה עבמ לצא לתרז ליכול המקשה

אמאי ״



יוסףברכות מסכתגנזי
ל להתם משום במתכיתין אוניז אמאילופידלדש  כמי מעשה / עיי

 ̂שני ממ׳׳: להמקשה קשה לב״ט אכל מחמס שהתנור ׳ התי שנתנו
; מעשה ועניל כצי איכא להא אונק גני מותר מ״ע הנ״ל התירוצי

ם  ל״הולימא רני וכתר כד לנקט הא פשתן של אונין כחר-ד׳ה ש
 ה ד׳ קולה •נראה ׳ כו פריך מאי וא״ת כליו יתת3ס משוה מר

 מסי׳.רכה הוכחה להוי יוסף ארב להקשות מצי סשחז׳ל־א של או:ין
,̂  מותר וגפרית למונמר נכרייחא תני למה לא״כ ככ״ה אחיא לא .׳5מ;י
 ומאי ^ב״ה מותר מעשה עכיל להוי פשתן של נין א אפי׳ לנ׳יה הא

 אשמועינן שפיר לנ׳׳ש אכל ממתני׳ כ״ש להוי מה ככרייסא אשמועינן
 מוגמרוגפרית ארל מעשה עכיל להתמר משוס לאמרי אודן■ לאפי׳
 התר שפירשו אחר איל שעשה עניל ללא משום לנ״ש אפי׳ מותר
 אליכא כליה אתי שפיר א׳< מעשה עכיל לא7 פשיטא וסמני׳ לדו

 הרי לכ״ס הא למותר וגפרית מוגמר אשמועינן א״כמאי לרכהוא״ל
 אתיא לא ללל׳ש.ע״כ כב׳׳ה לאוקמי גיוכ אקילדהכייותר מאונין כ״ש

 מעשהכפ״ס* מכיל לא לג״כ מליו למ״ש למעמרוגפרית ברייתא
: תו י מקש שפיר אמור הכי ואפילו

ה ל א ר ב  מדנליא■ אתהפסחמ״פכו׳־והאמר משלשלין ע
I להאאיהו אמקשה להקשות יש לכאורה כו׳
 קשה* להוה י״ל רק מ״מ פריך מאי כן ואס לרזיא מלא טענוא ילע

 גליא סתם ליתני פסח תני למה כן אם לגליא גיעמא לפי למקשה
 להא מ׳׳ע ציפרוך להמקשה למה קשה רק מ״פ פריך לכך למשלשלין

א מר והאמר פסח למהתנילווקא מלנססמאיוהליהליפרוך  מי
 תני רוי לא לא לי״ל פסח תני למה להקשות מצי הוי יילא ונראה מ׳

 י״ת לעיל לאמוראי פלוגתא שא̂י כמו גליא לשלשל לאסור ה״א פסת
 וקטום אפיינגמף אסור וקטוםלכעלמא גרווי כתנור והכ׳איירי 3,ע״

 כשאינו אכל מותר וקטום גייף דגם זיקא לי׳ וקשי׳ הואיל בגליא
 זמ׳׳אאמדר״מחנף ע״ה פסח׳ואי׳כפסחיה ולכרתכי אסיר גיו^
 א׳־כ אש ללי שוי ללא משוס פסח כו לצלות אסור וגדפו שהסיקו חנור
 דק פסח חני -מה תשה לא זה ולפי מותר גרוף כשאינו לאפי׳ מוכח

 וה טעס עי׳ למה מקשה רס זריזין חכורה לכני לדמשוס נשמתרז
̂ והאמרמרנר•

ב ״ ה ע ״ ד ב ־ ס׳ תו  פשוכו שאינו מזכיר הכא מלליקין במה ב
 לרצד נראה מקומות בכמה וכן תחלה ־

 חכמיסי ללקדקללימדו יש ללכאורה לזה
 רק כחלבמבושל אנחוס־המלי קאי למסתמא יותר ולא מלליתין אין
 פסולים כשמניס ליתזשמן מותר אי כסמוך לומרלאיתא יש

מהותך שאץ כשמן ואסור מהלחך כשמן מותי ולרב־־כהנא וצהללען

מי  ואחד מרשל אחל ־ אמרו ללהכי אופניה דשני לומד זרדיש ־ לי
 ממזר ולאי שתאמר־במבושל או יחל להשוותם ־ממשל שאימ

 שתאמר או מיתר מבושל בפאינו לגס וקא״ל שמן לתוכו במירב
 רק אסור במבושל לגס לן משמע וקא אסור מלאי ממשל בשאינו

 להשוותם כא פ״כ כן אם תחלה הפשוט מזכיר ללעולס אמרינו אי
 לאיסורא לאף תחלה מזכיר לכר פשוט מבושל־ להוי ■להיסרא

 הננהו ומשוסהכי־ שוט9 ללהיתרא כיון הכי אפילו פשוט •אעו
החליד־ להיתרא מבושל להוא פשוע תני־ לכך לתחייהו

 ולא איכאכינייסולר^בדונא כסמוך אמדו יקשהדנמ׳ זה דיי(£י
 לאיסורא לאי להיחרא לחכמיס מוכח הנ״ל לפי מסיימי־הא

 ולמהסצי פשוט אינו בעירוב ובין לחוליה בק ממשל חלב אוה כן אם
 מקומותמזכירשאינספשוכד וקבכמה תוס׳ כתבו לכך תחלה מבושל

:וק״כ מסיימי לא אמרו לכך תחלה

׳3 מ ג ב ב ^ ע א ׳  מאי ללקלק יש לכאורה־ כד־ והאגמרא ׳
•ר' לברי קיכל לא עדעכשיו להא' פריך ^

 להשתמש למותר סבר נימלא כ| ואס ירמיה
 שהיה בזה: נכשל שהיה לאפשר ^׳ זכאי אי אמר לכד לאורה

ברי.ת׳;:7 אבייקיבל. למלאי ונראה ־ לאורה משתמש
 ■דאמרוהומשמיה בגמרא משמע לא-קיבלוק ירמיה ר׳ לירי רק

 סבד כרמך על ק קיבל'ואס רר לירי משמע קיבל זלא ירמוה ר׳7
 אי-ן.זקןגד כבנן:7 שני. לטעם רק לאורה להשתמש לאסור כן גם אביי

 לא הס ואפילו לה זקוק כיתה סבר לאיהל אביי קיבל לא זה לה
 כבתה סבר אכיי היה זה לפי נמצא ילליק ולא יפשנג לילמא חיישינן

 ירמיה כר׳ ולא כרב׳׳ סבר .כן ואס לאורה להשתמש להואסור זקוק
 היה לאלרבה באיסור כלל נכשל כו׳ללא גמרא הא שפיר פרד צפד
זקוקלהכנ״ל כנתה צענין מחמיר ־ * ־ ^

 כביה עשה זקניסהיו.׳בצילךאחד ב׳ יוחנן אמרר׳ 0ש
ס׳ ללבריו טעס מהן זה הלל כבית עשה ואחל שמאי

 נראה • המהלרין מן והמהלרין המתחיל לברי בתוס׳ ש^
 לאיכאהכירא חניתו איש אכר אלא קיימי לא וב״ה שמאי לבית לד״י
 ;ובש״עא״ק־ . ־ :היכראע״ש אחלליכא. לכל נר עשה אם אבל

 ליקין7בשסהךמב״סשאףלאוקשמ רמ׳׳א סימותרע״אס״בהביא
 בלילכ׳ע״ש: יוסיפו אחל־ לכל נר י

ן ד ^ < ר נ  ביבמות לאיתא הרמב״ס כלעת ראיה להביא לי ו
 משום והאיכא פריך מכ״ר שמאי בית נמנעו ללא אלא

 מורץ בעדמחלפלג אחל בבץזלין הנימילי ומשני לאיתתמללו
 מיתר בעיר ב״ל שני אבל אסור הלל כבית מול־ין ופלג שמא כבית

 שמאי כבית עשה אחל זקניס שני לאמר כאן תשה. לכאורה כן אס
 לאכבית עסו לא העיר בני שאר כל ע״כ הלל כבית פשה ואחל
 ן המהלרי מן או וביתו איש ר מךכ או שהיו הללרר! כבית ולא שמאי

 כן אם מהלרין 'מן-מה׳לריזמן היו זקנים שני שהני רק אחל לכל גר
 הויקניב״ל . ללא לאתהגוללו משום בהו איכא הללו הזקנים הס

 יש רק ״• ופלג כפלב זקניס שני הגי הוי כן אם אחל בעיר
 כשתי למחזי משום שה חתגוללו-אמריגן ללא הטעם להא לומר
 מישני־ליכאתשש אסכןגכי פ״אליבמות ועייןכתי׳׳טפוס מוחת
ק בליל הלליק ‘ אחל ראה חירות לשתי  הדליק והשני הלל כבית א׳ א

 ד לכך־^זליקו בית בגי שאנה יש לכאן הרואים יאמרו שמנהכב״ש
 החוס׳לבית־שמאי תנצוללותללעת כאןמשוסלא שייך כולא אס

 לשאר צ״ל P אס וביתו .איש בנר לנהיגי היכי רק קיימי לא וב״ה
 היאך ללוכתי׳ קושיא הלרא p אם וביתו איש כר נוהגים היו בני"צילן

ר זקנים פני הני חלקו  תתגוללי ״לאי־ הא־איכאימשוס אחל יעי
 תורות כשחי נרותמתזי ח׳ שכי וימקוס אחד נר אחד במקום להתאה

 מחזי ולא הרמב״ם עם7כ ע״כ אלא וביתו איש נר נוהנין מלס להא
סוחהמ״ל שהי כ .ז '

. ־)7׳, הס י ״/׳ -׳ .V -י
 אסידורדאה סוכה כוי דגם לאורה להשתמש שאסור ליפשוטמזה א״כ
 לאורה להשתת׳ לאסור הרא״ש בשם בסי׳תרע״ג הטייז שכתב מה לפי

ני לאינו משוס• אסור מרחוק ואפי׳ קבוע תשמש היינו  מצוק. לשם ני
 אצא אסור אינו ארעי תשמש היינו מעות: להרצות ואסור חנוכה נר

ש בסמוד לה״נו חנוכה נר נגל  לפשוט לא־ימל סוגה נד גבי א^כ ע̂י
 אפי׳ אסור ^כיע הטעסדכחשמיש שם הא לאידה להשתמש מלאסור
 מסחפת אי סיפהאפי׳ גבינוו אבל חנוכה נר מצות ניכר לאינו מרחוק

 אמר7 מהא לפשוט הביא לכך2מצוש.סיק ניכר הכי אפילו סוכה בנוי
־•נר מצות איעווניכר • תשמיש• הוא מגמת-לזה להרצות אסור רבא

 כאן גס מצוהא״כ ביזוי משום אסור הכי ואפילו חנוכה
̂ : ככ״ל אסור סוכה נוי גבי

ת ה־ ׳1ב  בשסריג״ס מצאתי נמי כדאי עלה הוי מאי ר״
ריב״ס־ פי׳ .לפי מ׳עיי״קוהקשה.מהרש׳׳א —

 צא הס אפילו מצוה עושה להדלקה למוכת שני כח״ש פשיט היכי
 להללקיעושה שמואל סבר ממ״ג לפי׳ריב״ס להא לשמואל ילעינין

 בץ נמצא כמוקינסא הוי לנר מנר א׳ג מצוה עושה הנחה לאס מצוה
 ע״מ הללקר שמואל לסבל לומר • נוכל אסור קינסא לשמואל שנאמר

̂י לסבי לומר־ נוכל שרי קינסא לשמואל שנאמר זבין  ע״ע הללק׳ שמו
 סבר ע״כ א״כ מצוה עושה להנחה פושט ראשון כת״ש התיכח א״כ

 גס ע׳ימ• הנחה סבר שמואל אה •ממילא כוותי׳ להלכה ־כשמואל
 זהנחה לסברא קעפא לנרובץ נר בין חילוק לאין בקינסאשרי

̂ז ילעינין לא עליץ א׳׳כ ע״מ להללקה לפשט שני ת״ש אבל פ״מ ־  לשמו
ר להא 6 אי בקינסא שרי אי ק  אי אליבאלרב׳ לפידיב״ה ספק ע

̂ז סבר ע״כ ורבא עי׳מ הנחה אי הללק׳ע״מ  להילכת׳טוהי׳עי״ש כשמו
 גס ק׳ימ לדללוקה אלסבר שמ אס לע״כ לשמואל פושט לשפיר לי ונ׳
 ללבסבר תאמר לאם ע״מ להדלקה כן למז סבי לרב מוכח כז

 אמראבויבהניתלתעכילמרכשמו^ א״כקשהאמאי m הנחה
 לא בתתלה חך מצוה עושה הדלקה א׳.דלקנוואל אמ(*-גנ^לבר ולא

הללהה ילא,-*להגאו3דשמוא^־תרויוסמז לז^^:דרב נוכל להא קשה
f -להלכקהע״מ תחייהווע״ר אם דהיינו ע״ע.־ הנקה או ׳מ4 t

 תדוייסו ואס מנורה כמו מותר עי׳כ לנר למכר בקינסא' רק אלית
 לחל ובקיכסא לנר, בנר בתרוייהו פלעו כן אס ־ ע׳׳מ הנחה מ״ל

 •לאאמראביירקתלתזאיהו למס קשה לא ליכ״אאיתלהואסכן
 מוכח בני בת׳ש דאמררבא מה לפי רק :כג״ל מסופק הי׳ גופי׳

כמתי׳ להלכה כך סבר לשמואל סבל ע״כ כן אס ע״מ להללקה
«■* S/



מ כ פ טמסף■שבת פ

ס ^ז מ לי ■6ל כזה ת»”נ « ה מ57 «י ר ה : ס ־ ( 
ר 1^־ דנ: ^י ־ ־ז נ רכ ע״פ )5'6 י ״ רנ ע־מ הל;!קה םי

* !S : > * “" ' ?”. ? ; ? ;”’ל ® י ? ^ י ״ ־כ»’.ר,7ל:י!ת. •טל א׳־כ מ“J■fהללק יר.יה לשמואל' י
:דיל״סכנ״ל מז־^שמואל׳יכפיריפי' ' , , .

*י -י ? י 1. ־ ח מ י - י י • ר7 מדכא לפשיס :3רז יי• ״ לני־ז ״דלק־ םי
י י = ״ ״צ?ה י ■1.;:=1לרללקיע״ ־מואלנמיסכר ע ; : ^ 

S להע״מ^ל^ו־םי^י נאי רב הכר רר״^א א״כ L,־־״ 
;.5ג״ל ניי6 ; * י ״ י ; , ' ״ ש ^ י ? ק אכי־עלזא׳ ד פ?יט א״י ?

'•̂  י ל רוהמ־י מחהוע׳ץ א-אמייח להא כקניא יי״ד ר4̂?
־זי5 להללקה-ע״ני ה״ל י' .6», י :. ;י’

־יי ז ו י י רו טינין ^א י ^ לשמ,אלג לייינ פי
ו מ|),אל-ס״ל נ ע׳ ה ח מ

רי ו»י די אג א ד ת ט' אאיאמדרכיהאלייז רייאכר י  ^י
ימדליק שק־ה מכרך ריאאר יא־ון יודאיייה ״• ׳״ י ^̂ 

• J   ̂ '

^“’® לרללייח ' י ל ר א ח ל ר ו פ א י • ^

ר“ קג^ה ? ד ^ ־ ר י י ^ נ ו ע
י זימ ל»ט חט^ כיר ̂' י ̂י צ1מ א

; , : עז ^ ז ,^’’משוה אפ-ר יאפי׳מכערב ; י י ו י^ י  ״^*^
״ כי ואס כי״ט י' ״” י ד ;זחר ״I'“ *”®י ר ״ פאו יי
 מכעי'- אפילו כי״פ לאסור לאוריי שכה נכי ייא ^ייתייי ^

n צריו ולא 1ני»נ ״,ליקיז לאי: רה פא! ליחיי פק?ה לסיץילאיפ

^חיי מ׳ י״האסושכמורפכ׳אמ^יז^י נזילה ד״ד!' *י״רי׳
׳ ע ת ^  ומאייטה איוריצינו- לכר׳ט-'§עמא !1פי ^ ^ ה

? ■ סלהקשותלילמאשמאיפהשיין יי״םענ״ל -ייד מ » ״ י ר ס  נ
»3דא“ מ ^ טP”® קלשי®0שיי ^

 מ ני אלא אפור אינו ®רפין לאק טעם
נו1ליקי7מ1 אז * ל ד ת מי סי (ו אנ ד שלרףבי״עת ב צנ כ עי ב מ

״כfסכוצי׳ונ ^ c ^ מאי קשה
׳ מ אכ ר ש^ פריך לנך. שנא נכי למיתני למה

*ו ב ר5 2דן ״  י כרש׳ מי פריפה י־מן ליהין7מ אין כמכנה ע
ר י  דדכמיהריא’מפקגאינ(ילח1״השמןט״שמי7 ̂״■ “ ^

 השמניהפממאדמילהא אמרה'ככל אי נראתדי-משללרש״י 1־יי״
י ״ י ל מד׳ייע א־כ ^  כפסילי לעיל חכי7 יפסוליס אי-לי השמניס יי

, ח־”^ ח ^ ־ והיא חני נמי אטלפהא-לעיל ,הש׳א^ילכתא ”מ

מי״ *׳ '” י^' ‘י ״ ^”ל'^א ״’” י̂’ י י ״ ר' צ ק^הנמ.ד רה . למיכהמ כיומא ר^י׳לרדלזירש״ישמזשלמשמין
מי י I;י1ל;י 0י1{1 ^, j*: לכלהסמניס השמניסוהזרמפיש 

̂א1 :’”^::■ז•; מצי » 7לחו ככל־ה^מני־ של
;’ז^. מפיעי® שסיליילכך i,?’ ״ ”י l ,  5 :  r

מיי וה«ייס לימיתני לט •רח?- !!’״  י^י<ירה'אעסיזלרך א1י”;)''̂-

תני7 הכי קאי_אכתר אי אלל פס,לי׳ מש^עאפי׳7 גכל^מניס' ל®,
• הש^• ככלי תני שפיר כד שומשמין שמן .

ה יי־יד* ׳1דרץ ̂יידי .-•■•«•• ״  יה^-למה מתודשדידייע ד
ף ד נתנסס ישמעאל. ד תני ^ ב

̂רו.ו'nv̂..״► רי ̂יhr*>-זז  והוא לבז הוא נפי! יסתס ברטנורה י
«; קזשיית קשה לא ונס רע ריוזו7 כ״ש הואי נפט7ל

י א ה ® I I א למרוח הפמניה פל חני הפי למשה ל י׳ מנפט מ

* מ ״ דא/־וריחורערת כ״שמנפני צרי גה נ״ש׳מנפגי שמיינו ־

י למ^ט ^מליו ת׳ ל^ר שננזורממסשמאיסקפ-ן רוהילעיניו נ
^ ט ר מ לי ע א נפנו לסתה לפרש מפ״ל צ״ס ז ־ לכן מ

ה י ד י ד אומי שאני אמררכא מ׳ מ״ט נו׳ ישמעאל ר׳ »׳״• י
אמר רננקמן לאמר הללשחנרכשנחחונר ׳ 1 י

 רחיצח . חוכר־ נשכח הללמתנר רנ
מלוה אומי ,אני חמיןכשכחר־וק

א ב. ראיה ״,•א ^ ד מי ימס א

ר «ו מהי^מר רש״ ו א י  אמר ניחא רכ הא מצי- ואני׳אומר לי
י הונחה ימה אלעי כי שצנ;י «נ־־י אמר »,?ה ,־ק',? ״ ש

סי שה איחא7נראד.1 ח  כיי7 י
^7״ רו־ה7 סמויה■ בי-חוי פירש חוגה. !5ישי צר > ., למתחיל . ^ןדי-7 ^דיר ו.-ן<יי»~ fs,ץ ץ

ט י ^K'א כ ר ח רכילמא^יiר איירי ^;
ה ו לו י הא רי מיא^.קמ׳יל ק־יא ,אי ולאינמקו;) נופי׳ נר י

לקונה זאשעועינן לומר יש לאייי חוס׳ שה^או כמו

J!®”®״ ^סיצי i ימצאהכיאמנחהומדכד ייזה :ג:,ז

כ7פילש ה1מצ אומר אמר7 מצוה אומר .ל
א ה



מסכת גמי
ל מ^י ענין3 לשומ על' לא6 רשומ־ 1הול הf 6קוח5נ '15לליכ י

 רשות [6ש«ו לרל משמיה אמר7 כדלנחמן ללא מציה אמר 5ר כרחך
 זpהוכה־כמלןוסיסעזלהמלחיל נרשהוא נהללרןת מורח הכי ואפילו

שהיא־ וביןרחיצתהמין חובה ביןרללקמנישהוא
: כנ״ל נר בהלצקת חילק ולא מצי:

1 3^ וחשהר קאמר ל15ו חלא המתחיל' ?רי7 כחיס״׳ "
ולמה־ הפתילר אחר נמשך אינו צרי הא לר׳י י׳

קשה־ ■ : עכ״ל מלבו לי/לכלוי^טעה
 נדמלבריצד יש' לאס־ בהגה״ת־ רכ״ד סימז א״ח האאיחאכש״ע'
^ רמוחלירנרחר ש ה  אס־כךמשוסהכי' נרפסול* שיש אס לאורה ל

א א'ןז לאפור יסתפק שמא קאמר כ אי ר מ  לומד רנגיש כשד נ
 יטס*1ו5לגפשי׳׳שא טעמאלימא־ למקשה*,מאי התופ׳־אמקשה ■לקושיית

נ״אאין■ שמעון ר׳־ אמר מה לערן לו קשיז היה למקשה באמת■ אבל'

יוסף שבת
̂שה כגלית* כשאי שלם כ־גד לרשות* אמי בגל אל^ע״כ וערכי  על זש
 צמר למה.להלן ומיעוט מוהכגל לרכות אתי נגלים כשאר שלשה

 רבי וקשה׳ג״רעל כשאדבנייס שלשעלשלש ופשתינזאתילמעט
 כגליס כשאר למשמע צמרינפשתיד להלן מה ישמעאל׳לקאמריפתס

 אינו המקשה לעת אמאילפי כגלישלנד ככל'גוונאאפילו מכויגא לא
 ע״כ מטמא׳ ופשתים צמר גני מוכח א״כ שלע על שלש רק ממעיט

 פורתאינו וגס־סרכ לפי׳לטתהמקשהוכפרש״י אפילו נשלשענ-שצש
ל" מכאן* ראיה להכיא יכול .ג וכ̂נ

׳ כ ע ת כ ז ף ד 'למאיהילכתא רליוס]>*צו׳' ואלא׳מן׳לנזצי ב
למאי■ דיה ומדיכמכו הוי להוי מאי פרש״י' . י

 לאתא למשמע היה לסתש־כוהוד לאשמעיצו למימר כעי לא הילכתא
 ^ה־מאי לכאורה :■ צורךהןראה*על׳ל לאשמעעינןשוה

מאיהויעלהלתחש קשדכסצווך עול חילשתוי־יותרמרש״ן'

 כא׳הצדאינראלאשרךהאכל מאיאמר׳ר׳שמעון לענין
 ע״כהטעס־משוס־ צרי־ רא ר״ש מלאמר* לע״כ משוס׳שמאיסתפק

 אמדראצריהוה־^הלאימד למה א״כ7יטה, משוס ולא שמאיסתפק
 ואפי׳׳כנרכשר יסתפא שמא משוה־ עייר אלא העד מן המצא כל*

 : אסדוא״כחשה־למהחודואמדמשוסשמאיטה .
נ לאי׳׳לעיצ־ ‘וג׳יד* ״ ט גזירה דיר ׳ תו לרל ן  ’ ואית־ ׳ שכרן 1אט י׳

ר כשכמ מלצ^צןין השמכיסישאין־ ככל* ̂יץ עזו ד״ל" כי׳ישי ג
 פשועהיא נמשכא לאין כיוך כשנת למשרי אתי סמניטלא כשאר

 הפיתילר אחר ממשך כיון שריפה שמך אכל יטה זאסורמסוסישמא
 ,משוכודמצור לאסור לעולה פשוט־ שאמו לפי כשנת לאשרר אתי

 יטה נס־שמא כ״א כפיראדש •;לט׳ו ‘עכ״ל יטה גזריצןשמא לש־ורפו
 שכת* גזרינן הוה יסתפת שמא הוראמדרטמשוס* לאי

 אחד שרמשכיך כפי־ לעזלט פשוע אינו יסתפק גזידה־שמא למקוס
 שלה א אל איצו הצרי אמדרשכ״א לכך כשכרן למשרי־ אתי רפח־ילה־
 מותר וא״כ כשבת לאאתי־למשדי יטרוממינא גסישמא לשייך ל׳הומת

מי שפיר להדליק;כי״טיכצריוא״ר  ליש עליצרי טעמיה־ שני רשכ״א א
5 ׳ לקוצ׳אמ״ל ומלא ל׳חומרא חלא טענד לצל• ןפקולזא

ש לודכזתשל;וה־ ואימא  רפרש׳י׳ימשלצו שרכשאדנרריר5עז
: פירש אותו לחה והדיע מק׳׳ו' אתו ופ:תיה כצמר שלש עצי

 ופשתסי כצמי קאי מזאמר ללקמן לפרש״׳מסיגיא הוכתה ונהארליש
כצמר ג״הקא' לרזרן לתי־צן אייכרוהל־יר מדכרצמדופשתירכו׳

*L̂ 'w•• M4w«fMר!* *avLfew Cft' <*.

״הכפרש״ר

ד ו  עגוהרנפוחיו קושיא ורתליס־לתרןכאן ליפדשיי הוכתר ית ע
 ורכיא שלצז שורלינל י.שר ש על שלחה־ *י לפי תו׳.כאן רכיאו

 למופת מכאן ראיה לאהניא למה ולכארתקשה : כמר׳ראלת
 שלשה־ על לירמתשלשה ואימא המקשר פדך מאי־ אינדשור לאי לשוה
 יותר יהלה־ וקוש׳א נגליסי כשאר שלה־ כגל לרכות פייך.אימא ולא

:■ זרג׳'מיעוטיץ קשרליצנירולפי’

; ה א ר נ  להקשית יכול לרמקשרלאהיר ררכחר למכאןליכא ו
הא כגל מלכחיב מוכח לזה שלס נגל לידכות .לזהננל ,

 התו״כל״רהשתאשתי לקושיית אפי׳ .נגדשלכזרואק׳יומשתיוערכ־
כ אלא ע^ש וערל ת כשאר שלה כגל אשיולרכות כגל ע׳  לבך נגלי

ת כשאר אתיגה^זלשרע<ושלשר לוהבגל ןריך־ואימאריכר1  נגלי
 ואיאיימא לירקתכנלשלה אימא להקשות ליה הוה לאשראפ״ר רק

מ-^ל מי ץ רמנ  ופשתרמפמע צמר צהלו לתנימה קשהמכיריתא א
שארנגדתלא  למכד*יתא ס)כד להמקשה ^מרי זריש רקעל אנל

ה לומרלממעתשלשרעל צאקשיאדכול  כגלי אכל כגלי׳ר כשאר ש̂ל
< לכן' רנגדס־ נכל נמועא שנתכאפיז; : ש^שר על־ משלשה פי

פי צ ע ̂יי לא להיינוי ז־רקשרלא״צמוכח .  לא״כ שלשה על אשלשה ק
א. מ ^ הכ ת מע מ מי  .לומרלהמקשרסכד צדך ע״כ שאר־כגלית מ

מ ר ק ^ מעט־ מ א  אכלש^שרעל כגלים׳ שלש'כשאר על שלש ^יגז
י שמר ו כ די מ ר  אתי לריכויוהכגל אימא־ מקשר וכך לוהכגל מ

 כגזיתמוכח נשאר־ וכגלשלס כגלים כשאר ןר4ש על שלשה לרנות
משתי מק״ו אתי ופשתים צמר של שלם כגל להא מיותר כגל מלכתינ

מי רק עזיה שב מנוכה ק׳״ /כמי ץ. ימע ממתמ סק
 לעורכטצנהטמאה־ נמצארווכתממילא' היר לתחשטמא ילעיצן החד

 כהמה נגעיתלעיר ̂ גכי־ כעוד אי ל׳יל קשה א״כ המה ‘כאוהל מטמא
 פדכתמה ואי מטומ^תמתי שיפוקציר כנגעים מסמא טעאר

 מה פרכת ואי' יוכיחו שרצים׳ נימא חמורה י טומאת מתשכן לטמןאת
 שות אין והשתא מתיוכיח טומאת שהגיתא7כפע לשרצים'שכןמעמא

 או ציירלללוש א״רע״כ כגט׳ כלפדיך נהצד מה ליפרוך פרכא
תי שר-אארי  טהור תקע אי עלת הוי מא׳י כעי שפיר א״פ מורמד

 טמא־ תזש אי • לעורבהמרטמאת כפור־ נכיצגעיס׳אר צריך אייר
תי ללרשה ארכעודלנגעיכד לומר צריו א״כ  זרמאי 'רקלפי אחד

כזר רניוסף׳קמ״ל למא7 הילכתא«fיוסה:מ פריךלעיללרב
 לכך כדל טמאה כהמה לעוד צריך כעור או לא״כ היה דזחשטהוי

 א׳יככזה צורןהוראה־ שוס למישמע רניוסן»־את7פדש״ילמשמע
 כזראין־נפקותא• בהמרטמאראולא־ לא־רכעודאיצרירלעור

 אתא.בדלי למאי געיר או שקליוטרי בשלמא^רגמרא להודארכזה
 לארוייזר את>7 שייר לא קסם לרה אכלי עלה הזי ושפירפריןמאז

 תו״־כזס• פזילשו חהו הילכתא׳ פריך^פרלמאי הוראר^כד רקצלרך
הוי מרלהוי להו]כמרשפרש״י ולא־סגי ■ כתנשזםמרך*הורא?7

׳למיסנדקראי־כן׳׳ל .

* * ר עי ה‘ ל ט ה כ ך עו א רנ ד מ טמאתיליןממעשואיכ׳ א
 והכלי ובמההצא משיצגם'וכו' למיפרןאלא׳יליף

 ואוכא־למג^ירכ״גי נרזאמר ^הואמילתיהידמא .
 מאנמתהצל■ לרכא' מיל-ת7 ומסקצא ,• • פשוךרבא: שהואמג■ משמעי

א /לצעל קשה כ רי מ ̂־ פרקו 5לע א  מגגעיםנענתג׳על' שרצים •ילי
%הא^3בצממפשמיתזוא;;| ג׳  כגלום• *כשאי שלשתי גנל* לשר1גד־

ואי מנגעים ■ שיציס־ללוס מלרגכי^• בךץ־לרכא׳ל^או- ארכו •,i ,  . — ......—  .1

ן צ א ר נ דן7ל דש ו  כיל׳כהו כאןושלקה רכא לערךמררכיא ק
לעיל לתרן ונקלים הנ״ל קושיא יפורן לכזה אלא

אח״כ.שאמראכ*י־לאולגלתאיאנ* פריך לקשהמאי
 ; - אביי מעל יותר פדיך מאי ורכא פד-ן כצמדופשתים* ג״ על

 נצמדופשתיס* קאי ?לעיל׳אמדינן פריךלווקאילרנא, לשפיד ונראר
 ופשתי׳ צמר כגדהוא לסתה שפיר לאפי כשלמא אהיכן צו״פ מרכר

ג ל־כך ענ רג ב ר  קשה כגלים למרכרשאר צמרנפשתעזאכל־לרבא מ
 דיליף קרא צריך לא זה לעל ומתין. נגלים קאיכצ״ועומרכר.שאר

מנגעים: ^
ל כאן הכיא דטפיד כאן זרמחורין (£יי7 ^י ק ל  הוי כן■ כרןלאם ה

 משרציסרקאי ולליס נגעים גני נעור או לי כמה השה־
 לעור ידעינן הוי באמת י*ה נדי גכי כעור או כתיב ,לאהוי
 ביל ושלקה־ ידגינן ה־י לא נדייציסאבל כנגעי׳ נהמירטמאתתמא

 כלל וממילא גבי־רגעים כעור או* צדו לכך כשרצים שייך ללא רק־
המר גס התנא די ׳ להתוס לאפילו ינראה. . ״ כן גם־ טמאר עו

 לגלי ן. כי׳ כגיללרבא או לימד תלמוד המתחיל לכתכדכלכדי
 ליר תיפח כשרצים ל״ל כאז־ קשה כשרציםל^ ה׳יה נגעים גבי רחמנא
ר לא לאי־ מנגעים  בנגעים גס עינן7י הוה לא כשרצים כתיב יו

קאי־ אמרינן וסור כהן כיד ושלקה לרכות רק דאתו דהויממריצן

ד עי נ



שברח׳ מסכתגנזי׳
 ^ןליכתוגנ5 לכך סהזרה־ ברמה' עורי מיבינן מהוריי בעור'ברמר
; מ״צ יר5ש והכל נגעים משם יליף ו6ומעיל ים5בשי

יוסף

 כך ס67 כו׳ ירורמגלל3ז>5ר־ור7השי דאלרחוצצין מממא־י;הני׳ ואין
̂צרי השרהיכיעושין  כמושרחשו־ משמאיסבאורל אה־רסעצמן חצ

צי׳ע^7ס6 ס'1י וזועיהתראיירי' נללמגזרצי■ מראר ־ ״ י
 לתולעמי ש״צו כאוהל משמא אי:ו7 משוס חוצצין מסרלכל של בפליני׳

 דחרוייהד פשתן כמו באוהל משי:מםמא נס אסגן7 משי הלא לאו שני
 ‘תה היכי זכתי׳7החוס׳ל תושייתי רא7אס־כךה ■רוי־כיריעולוהמשכן

 ‘בריהמוס״הלל(שמזלע(ן7אש״ררמ36 באוהל הכומעמאין .מציצראס
משי: הייל לאו השני

ב ררכ ״ ע א׳ כלומד [מינאןלו6ואנ^ו יבריהממיל באו׳יי ל
fDהגיר כנמ?7ע״כ בשבחו אתהמיעטתו י־

• זלפיהגידסאבגמראי ־נראה אנא־ אמינאלך
 לא* אם־־כן אוריין בר אמדאחדיו והשני לזט^ן חיל7 ־7אח אמד
 מה כן אס וזמאין ־ללחיל הראשון מרשיבמוהר7 השניבשבעו מיעט
 ‘לנריס דשי גירפת רלךלפי הוא' בראוריין כן ־הגכז אמד7זה גדע
 אמד רך ואמך אור< בר תהלה אמר זה7 משמע לך אמינא ואנא
 אלךבתרהכי7ממי ל^נדואנא אסכךשפיר חטאין חיל7רשצי'

מיענו שפ*ר מתחלה ז׳השאמדבראוריץ כן יאמרתיבדאודין
ג זהוא בשבתו ^ ועזי^ימ״ל.:י•1נ ווה מועט '’כשבת ה

י ז ^ ב ־ ״ מד • ע  שניידסי לחומדא■ אותי ‘דטיליך גד1^
 רב7 ה׳ונאבריה רב אמר ל׳מאיהילכתא ׳ ־ ^ ־' י ‘י

 ברי73 רש׳יי פירש טימאה לענין יי־ופע
 ראשון השמשות שמא^,:בין כיצד מ̂״ לקרבן לטומאה פפק ל המחר!

 ,עויצןוכתןס* fj׳* הלילה •מן■ שנימלר השמשות* היוסובין ען1כול
ת ולקרנן־^לחר לטומאה פצית ״ה־7ב  מן כולו ראשון ' אי*Tלשי̂י די

־ ז מןהיוסיע״ש היוסישנינמיכולו
*ין31 אד  מאי־ פירשתופי׳קשה־ לפי7 רשי הוכתיהלפירש־ יש7 ר

 לימא ימיה בי לחומר מטילי♦ הילכתא למאי פהיך
שכת בערב מלאכה עשה אס* לשהת^היינר ?ג״נז

אי במזלמ מלאכה תעשה5ולמוצאייש >ומ1^מןן  מטילין למהוה דתו
ב תיי איני םאה־לן מי מיי  כין אס7חמאתאי׳ממר*נפשך* רנן חו

 ביוהשמשווזמלו■ מןמוצאי־שיתואס חייב־ כן אס יוה השמשורןדולו
 כן אס ימים ב׳ לחימד מטילין אי ערב^שבתאבל מן חייב מוה^ילה

 חייב כן יתחלנרב״הביוס־אס לילה* השמשורר בין פוש7 לומר נוכל
 נוכל7רשי־ אבללפלרש מ״מילענין־שבנך לימא תשה P אשצמתאס ב״

 ב׳ .צדיךלהמילחומר ולפאס־כןלא' והשנ׳י־ לילה ראשון ^מדב״ה
 לכך יום והשני לינה הראשון לשצוא אשמותל שני חייב וה ימיפרבצא

הוכתה* יש כן: אס לענין־טומאה נ״מ7 לחיז צי׳כ
ז כנ״ל: ־'לתידשרש״ר ■

ה ב ר ״ ע ה'  .לדיכוי פורדכו׳ונראה ^^^^רלתשדהדד ל
איפכא■ שיכוללומר ה״הנמי־■7 וכחב׳מהרש״א ^ • 1'

 מלא־מתיל במוצאישב.^א״כד 1היינ7שבת לענין: יופי־ כר׳ הלצה
הקל בתאמה אן>7 לתרומה יייא כר׳ להלכה • החמורה בשרת אפי׳

ונראה־ ־ י איפנא ,אמר לא באתת 1?לא

שית
ה אפי׳ אסור ■ ’ ■של״־ערבשבלן ב״ה להיינו  יופי ך׳7 ד
 תרומהלהיינולעניין לענין •ולא והלכהכר׳ •ד יולא ר׳7ל לחליס
ה ל ה טבילה ביום תחמה לאסורלאכול ^י ד ר ח א ל  לר׳מלא ע
 הלכהכר׳יולאלענת יוחנן ך אאר לכך יוסי ללרבי מאלחר שהוא
 יולא־ לי״הלר׳ מוכח מימלא א״כ תרומה לעניו ׳•מכי כר והליה שבלן

ה ^לד־ ד קו אמ׳7 מה א׳כהגיחא קולם יוסי לר׳ אמרת לאי מסי ל

ד הלכה  לאפור שבה במוצאי לומרלאיירי נוכל שבת־ לענין יולא כ
 כר׳ לחומרא פכקינין הכי אפילו רוא־לילה יופי ללי׳ q*6 נמלאד־

ל יולאלעליין אנ ד קיו  תחמה לענין יוסי כר׳ הלכה לאמי רמה ספ
 לאחר א^ לאכול אפור הא אכילה מאיאמראלימאלעכין קשהלענין

ה חומיא' משיה ופי ר׳7 ב״ה ל  יופי ללרגי יולאלהואמאוחר ליי ל
ה אפי׳ לטבול לאסור־ טבילה לענין ואלא  ללר׳ לקלים מסי לד רד

 הא טיילה לענין יוסי כר׳ ללכה לומר צדך מה לעניו יולאקשה
א צזלכהכר׳ הוי אי אפי׳ ^ה לטיול א״א אכ׳ס מל  כמו לר׳׳ייפי ב

 מזה א״כמוכח עיי׳׳ש עין בהרש לצובול הדלילא׳־א בדיה שכתלרש״י
ד מלא ללרבי מאוחר ׳מפי לי׳ לדה ^ בזה יותנ[ ר׳ קאמר ו

בד!
: כ־כ״ל £לן

TJ ב י '!  חייב ל לג נ יופף א״ר מאי גלגל לרו איבעי״ ?
 לומר הוצרך יופף ר׳ ונראה-לווקא חטאת

 תני משנה<רישא ללמה בצותניתיו כאן ללקלק ליש חטאת יוייב־
 סירוציס כני לומר יש וע׳יז שחצלה רתי־עד ’1בח ולא ובסיפא שחחנלנל

א  צליי׳ שהוא בגלגל לאפי׳ לאורויי כתחגלנל כרישא הני הכי משום־ ה
 חילוק אין איסור משוה לו דאי חטאת■ רייב אפ״ה פפ*רש״י במלןצת

 לאשמועינן צריך שפיר ̂ חטאת לעניו לצליכולואלא ניןצליקצח
 רבותא ואימ חטאת ליכא המס הוללת למי״־שהס מארק חזל גבי אבל
 לטעמא ר׳׳ת בשס מפני:מזיז -יפמוךיל׳־ה תו׳ מהשפיר לפי דר׳ב

 השפך :תוך שנךפלתממצמה תיחוח לד׳יוס^מהוהימזקצהיוכעפר
 אבל מוקצה שלוא העפר מטלטל להזיז׳העפדמותדלאי־ו צריך ואינו

&jמשכה הכי משוס אס.כן רזהאסור גס־ יטמון שמא משוה 7״ 
 ואחדשכצלה צלי גמר להיות רוצה שאינו איירי לשתהגלגל• מברישא

 בעפר להיינו בע״כ סלו שנצלה שחצלדמיירי־ קנמגוטלהמשסאבל
וע״צ מילו אותה שמשליך מיל העפר לחיו מעצ-מה פנוכלת תיחוח

 א״כ כלרסמוך מיתר תיחוח בעפר ע׳< שמזח משיפ בסמיך כסבר
א פ סי ^ מ ל| ס  חטאת חיי* •גלגל לאשמועינן שרהאמשוס מי

:יוס^כנ״ל ר׳ לווקא זה אמר לכך ונתיחןהראשון

 אנשי שעשו ממעשה חסלא רד אמד ע״ב לפג בד^
בטלהטמנהכו* ט^־־ריאואסרו-להסרכנן

מאי כו׳ חברינהו כבל■ נחמו רב אמר כו*

 מאג^ cצריךלמילן מאי תאמר ואס ממעשה המתחיל בדברי תיוה׳
כמכו׳.ע״ש המופיע בלבר־ מתגיתיןהיא'לאיןטומנין הא ?ובריא

ה א י מ  בעד;לאמרבסמוו מו5ע לאחן חסלא־ רב לכוונת־ ו
 טיריא לא;שי ממעשה בגת' והקשו וכי׳ מחלוקצזבכלי

 הקושיא לח כויעפ ממעשה חסלא רב־ שאמר וכזה
גופו כל רחיצת איצי׳מא פריך מא• כאן להקשית* ליש־ גועליד:

 והתניאכו׳האלקמזלףע׳ע״אאי׳מאי־עוברי מזתרק משמעמע״ש
 התחעו שבח מערב כמד! רוחצין היוו לה בחח דאמדר׳׳ש עיירה
 החמין את אסרו לוחמו שית מערב ואומדס ישבח להחס 'הבלנין

 מע״ש שהוחמו בחמין ליחון צ(ותר היה גורה קולה הל אס כו׳־ע׳׳ש
 פריך מאי וה»תא אסח כד מלנין ■ שרתחילו נזירה רמ-אלןר

 אסרו קולסגזירהלכך היו לאנשיטבריא מעשה ללמא מברייתא
 מותר מע״ש אנג ירתה הטמנה.לשמא בפבתמטעם שרוחם מה רנו

איירי. עליין־.מלגשהלבלנין;ולברייתא אירע שלא גזרו לא לעלייז
C. ' L ־ • - אפילו אפור לכך גזירה אחר

ה א ^ ר נ טכ^^■ ימעשה למונח ו
 ^^^^קבלשויחכמיהשאממ/אסבסבתכאדןשהוחאו ^

כחמין• בקיצור ליקרו ובשחיה ברחיצת ואסורין בשבח
 ובשחיפוכיל^ילע^ ברחיצה שאסור ידעינן וממילא בשבת שהוחמר

 לחית ימינומי רק השתא ע^ בשבת שהוחמר חמין ל*ן טבריא אנשי
 לא. ובעזיל ואכל בשעג בשבח המבשל אומרים היו בתחילה לעיל
^ במזיל משהין משרבו לש־כח וה׳׳ה יאכל מי או pארו שר^יס ו m. 

ק השוכח על ותנסו ס  מרסל; לומבשל למצשל בין.הטמצה חילוק יש א
נ ^ יערם ומעמי! אבצבעשהה סקילה איסלר • לעשות יערים ללא כ

לאינו



־זשבת מסכתגמי סו יו

f לרינן נדרר ור0י6 לולא לאילו w כוי כשוגנ פי׳6 לכן ייוחה^ 
 בשבת שלוחמל כתמה סתל חכמים ומריםfי ריו דאם בפיר זר לפי

 כמבמיג גס גזרינן ללא מותר דלשוגג שזיס ומנשל .דמסמק »״א
ם פמא  כ-מלררק ובששיר ברחיצה אסורין כפירוש אמרו לכך יערי

 כרחיצה ישיש כהוחנר לאסולי׳ היכא מדל לעניז בוים זר לעדן
 מתמיד שור־ אילו כשית כהוחם למותר היכי לע:יץש'גג תוםא'רל0זיכ

 שוגר נמענןיךאפי׳ אס זה לפי ; אסלר אפי־׳שוגג דכמתמין למבשל
 יערים לאס הערמה מטעם יפ^ש כראפור ממעםהערמה אסור

 שהוחכז לומר יוס‘מנעול הטמנה על יער>ם א״ר שוגג׳ לומר מדל על
ר היה טיריא למעשה מיכח מימלא א״כ מע״ש  לאחרגזימ־ כנ

חמין לאסרה מברייתא כגמ׳ פריך• שפ>ר א״כ כמזיל שזגג אפרו7מ
י ל^י מע״ש״^ שיזחמו• י  למההאריכר ה א כ וא נזירה היס־קולם לומרלמעשה־סיריא־ נוכל

ררת אעל למעמין להוחת ובשחיה כרחיצה וזכמיס־ואסודי־כז  אסו
 אפי׳כמ^^'.^?* אבללהבהת^מנתרימטמין ברחי־צה

 נהשתתס^כך אפי אסור כשבת ביליס־נמזיל בדותס כשכרן,מרא״כ
ה וכשתיה ברחיצה חכמים-ואסורץ אמרו  ומבשל מכומין שוין ליז

 והא ה ד כהז כתבו וכן אסור ובמכשל מותר־ במסמין להשתתף איל
י rpלא■מדבקר תכלאי מעתר־ללרב ת א'^׳׳ מותר די תמו מ ח  בהו

? ביליט לדיינוברסמצה־לאילו א  ה י כתרקע אמר7 חסלא ארב הגמ׳ קושיית קשה זה לפי א״כ
תבריא לאנשי מוהרממעשהי

 מוהר מאיר לר אס שפיםה^דהנ״ללע״ר כמו נשכת בהלחס אפי׳
 ולא■’ור׳ נ״ש-לר״שמעון לטכריא כמעשה כקרקע בשבת בהיחס אפי׳

י' להשתחל*' מותי לטנריא א״כ־במעהה יי"! י
א מברייתא-י״ל• שיקשי ואי גלפו ^ן ר מ ל ״  מ

א7 רי  האריכו״ למאי תקשי ואי גזירה קולם טי
ר ללתקא להותח׳ רכשתי' כרחיצה סו א ה . יז  מותר להשתתף אי

™ לחמי' שוה ואינו כהטמנה
® פמסזראפי׳ י לכ״ס • P״ ? P.■? , ; ״ ״ % ״ ״ ־

* דא':עי ממעשה אי נוזנ״י הטמנר נעלה עניי ה קי מי אי ^ ה לם1ח טיריאי דאיגפי ח מ ז י י עו פ ה י י ז  חמץ נ
ה שלא מכל'לומר שפיר מע״שא־כ ס - עדיי! א * ^ ל ^ ע ר - מ ט ה

שW V ׳ ■ מ.ע״^,ג«^׳7לזכמיק.7 ״ ^ ש ״ ״י רי ״י ז י י י י ״,
סר [2̂. י ̂ 4 י^סיי הו לאי מע״ש שהוחמו חמין ^

שפ-דאנור.הזכיח א״כ לאסור ?ס מיעזד הטמנה

תד.כמו במדשצד S חהל^ שאמדרב דהמו i’ 
^1מ רי אכצהגמדא י י-מ״צ1ה  כהמן׳למר כר׳ סי

 אסור צהשתתף לגס ^ריאלפלוצייהרא׳יכמדכח
ת ח צ ן י י ף י ר ד ר : ^ | ז צסילוןל^שת^ ל

 TOD לכך להשתתף אפי׳ שאסור ש״מ מלתכרו תו״הני^אצא
• אתמרולו״ת אי אלא־

א נ ? ת ר ל ב ו ת ה ב י ף למוצאישיתכו׳והוימצי-לעידוביצרר ד - נ ט הו׳לכאוריקשה ^ «- ת כו רערי הו אי
f t החי^ין ל^ן>לזציומשדןתםבבית תוימצי 
רמשתפף׳זילע/יו ידדהדלאליתצרכ^ לא זה

 ה״א מלא מלרד ל^מדלאי נעשה־כרואיך
P?f י״^ גכי■ ו־משתנזף ל;ךתני בי״ת ןעש:ה־הי׳5ל רק־

ד זא5'ל ל^ת אמד.עו^ יולא ׳ ור קיימין א:ן מלא ל
• יתתתןשוממזןנשבתיוק׳ל * '

י *11□ ד א ם י ׳  התסקפרה־לזמיאלכדתידש״ילדרתד׳ע־כ׳ל' ע
לכיזן מלעיו׳ לאאקצי הצר קשססתינק י

IP 5 ממןמהדפפירע׳יי עד,סביכיצלס1׳ח ;!P P I’̂!,
 .ל»אס־<אלעיןי׳ כי^י15ל

תי ש־מן שהקצגרהלא'הא ̂י׳• זכות מקערה מזתד מ  הו
vrL;׳" נשבתאסורמשום שנכנה א^׳׳
פרש בסיסללגראססר ופתיצהלכעשה לשמן הנח לקת!

 '4כמער אמאיי א״ש לטלטל מז׳^■ כי״י בעזלדלולקמשמעללאקד
עאיסורשלשכת שהלך כביי״ אמאיאסורלאתי וכוס ^ . ז• ו

T f l ב מ ״  דאעךדיייאימד חדע שאני̂  אפרושימאישורא ע
תדע■ להניא ׳ ל׳ המפרשיהדלמה מקשיי כר שמואל י

 כא״חמשה• נסי'פיה הביא דב*י ו;ראה מהאי האי אולמי׳ למאי
 לפי׳ עי״ש המרחן בכית לומד מיחר הנד־חן כיש ארחוה-חייסדהלרש

 שאינו דכר אפי׳־, ■למשמע ’שא: תשהמרלדאפרשימאיסירא זה
v )^ m ש׳ •משוסלה-י לילמאהיעונממא-להכא'. המרקד כיש ה״ו

̂״ה ׳״ ■׳’׳ ׳P׳•( ׳•רבי קשהנמהד  i *2 ד
ה כלישנילימא על לו ר:אל משחזר  מושר ש״מלאיזו אלא למומר ל

 לומר ל-ישניאימלישאי על אידכשושאליאוחו מאיסרא לאפסשי רח
 כפעה■ אמד הוא מאימהא אפרושי לאו להא שני בכלי טול לו

 לרשיד יננדהוראה מאיפורא אפחשי הוה ואייה שני בכלי ‘ טו ראשון
 מושררדיה־אי): יהלכוחבהע״ר מטעה אמדנן איי אבל איחר כפעס

 מוכת שפיר א״יב שני לוטולבכלי מוטרלימר שניג״: כשישאלישעה
 הואמהוסי לאוליההשעה מאיסודארשלנוכללומר מטעס־אפחשי

 מניסע׳ איו ראשו! משיאלמהלאמוזררכיבפעה הלנונזבהעירואי
 נהוראה-בבייזרמי־יז,/זי; למעט שמכל מה לבל משוס • באמבט

 ל לשא שלא־יצעח־ שני בכלי טול ל" אמי לכך כיור ב״הבהללר׳יותר
ת ויצטרך לועול ח פ עאירשהשיב־ ר׳ ניי מלשדנן■ יק שני פעב לו ל

״׳צריךלמעכוא׳.^•..י?15 ״ ,- , -י ........ •״ ״
י. משוסאפרושימאיסוראילכךהכיאתלעכנ״ל

! ב נ  'רני להאמד חייב,^ טכריא כתמי' רמבשצ רכינאי אמר ש
 לכאורסקשם מכממרלותע״ש* חייב חסלא׳פתורמאי

 צאי■ וכי ועוד פטור אמר וזה חייב זה אמר מאי לעניו
 : מרלזת אותו מכין רבנן לבד על העובר מקום ילעיזןלבכל

ה א ר נ  לרבה; אמיינן א*ללעיצ הורהלנולבר לכלאחז ו
 לאנשי מעפר הוה p אס יטמין גמא הטעס דאמר
 יוסי ור׳ יחול דאופדהטמנה יוסי ^־׳ ה?עא טבריא

 ^רבנן. הוא החיטק רת חמתהוא מוצלות טבריא לחמי סכרי ורבנן
 וגם־כשכ? הטמנה עיריאכמו-כל בהמי שבת מערב הטמנה אסור
 לר אבל אור ינזריאטו^זולזות•^ טבריא-מפוס בהמי לבשל אסור
 להטמין׳ • סבליא:ננריסאסיך ־כחמי אס:^ינהה■ ם אסור אנו מסי
 נדעמסודר-ר ■f>i7 ,מישר בשבש נייריא בחמי לנשל‘אבiנמו

 א־צ. לר־ה היא ס־ איר :ירת חי אטד גזר לצא מסי לד־ דמותר
 משורמדזהרנרישהדאזשיטנריא דסברדמרגס יושןש לרב

 דליכאי אשור.אפילי הכי ואפילו הוא. חמה דשילדוש יופי ליי פיבא
 הוא תולדות■,אור; טבריא חמי תטי ואמרלהסיר משוסייזע ניעמא

■גוירא רזמשום: פטוזדאסור■-.- טבמא אשכןלרבממבשזיבחנד■
 ״ , גמודהוא אור-אבללר-יופיחיעמדאוריישא/דבישיל תולדות

פי  מדת;( התש כס׳׳דזמנןשהדפריך סטעה' זלא בארבינא זה צ
נןה,כה■ אם רבנו לוסיולא ממיתץ.ר׳ לימא בחמש הצונן ואת

 שברכרבה דרבינא חייב טבריא בחמי אמרהמבש' לכך מסי כר
 ד,אכר: אמררזייב לכך טיריא בחמי לבשל; לר׳זסינמתד כן אס

 ייסי כד י ה!כ דל-נילר לומר שטעה דלא לומר חסדא רב א רב מסי
 יוסי כר׳ מוכת מזה ש אדרב ןןייב י;א3ר דאמר והא הנ״ל משני׳ מסז

 לכך ותיע ארר־א תולדת רמפ■■1כן מסו>אם כרב סבר דאיהו
״ "f*? ממילאנרקת כן אם רבשסדאפטו־ אמד ''i . i i x  J'? 
 אלאה.כם מדאורייתא שייב ייפה ולרב לכשחילה דלריהמושר מפי

א החמי פביי אסורדרבנן אבל סטור ,שפיר1ואםכ כרכנן  ט^י
:כנ״׳י רקלדרכנן והוי האר וגורינןיאמז.סולדות הוא תמס תולדוס

ת דו ב ב א מ ״ ר באגד «  סברתוא״תלמא • מי המשחיל די
 קשת ע״ש כו׳ לב״ה qיופ דיב יל ו ׳ כי דפ״ד

 לא לאמך מגסיא גן ״׳ש כ מאהלכה
ל  להבין דש השום׳ קושייש דלא.תשה ונר̂י

לרב דשויתשה ונראה '



מסכתגנזי
 לומר יש רק ככוס גאוסדאפילו כ״מ ׳ דר״ש שצלע כוס תני הרי נ^וס

 חמין אפיי כאמימי לאוסר אסיפא קאי לרשכ״מ רביוסף־סבר
 כספל תניבל״א קשסלמהילא אסכן מחיר בכוס אבל צונן לחיך
 רחיצה אלא יוסף לרב שפיר פריר לכך כאמבטי ספל כיחך על אלא
 לאמר נחמן ארב לתאי פי' סברת מי כך מחרן והתיצץ ליכא ן בחמי
 ׳ רשכ״מ קשה p אס קאי ארישא סבר כחמז לרב משוס כרשב״מ הלכה

 כחמ אמרדב לכך בזה הלל נחלקו־בית ללא׳ צ״ל ע׳׳כ לאמרכב״ש
 קאו■ זלשב״מ סצר־ כרחך לעל 'qdv לרב אבל כרשב״מ הלכה
 סגמ׳ קושיית ולאקשה אבית׳שמאי b:פלע רשב״מ כן ■אס א אסיפ

 הלל וכיח שמא* אבית רשב״מ פליג כן אס כב״ש לארי רשל״מ
 יוסף רד כן בחמין׳אס •רחי.צ־ה משכחת ואס־כן הלכ-כי״ה וממילא

 כאמבסי ספל לב״האמר־ כב״הואליבא לאסיפאקאי^הלכה סכר
 אינו ספל כבר היזוס׳׳ואביי קושיית השה ולא .כתא‘להי אליבא

סיי מי מכ א  לא לאה קשה אה׳כךלא אכיס אייישא' קאי לרסב״מ־ כ
 •בכוס אפילו אוסר לרשכ״מ לאשמועינן בספל בל״א בברייתא אמר

:ולו״ק בזר ב״ה נחלקו ולא׳ כר׳׳׳ש הלכה וממילא

ב ״  אביי לי׳ אמי כחכלין ־הוא הרי מלת למימר qירס רכ סבר ע
במס׳ לאיתי בזה מחולקים ואביי נראהלרב :כו'

׳ ^ .לאתיקשי — . —
 יוס^ לרי הוכחה ^ה הוה p אה איפכא וכן מיס לשייר שייר

 מ^ח אלא גס^מיס י׳5למילאיזניבמת לאכין לאס כתבלין הוי למלא
עול שייר ומאי ושייר יש׳לומרי׳אמיס־תני כך אם כתבלין הוי כן גס

 לתוכו ד'ןואפורליתן5ח מיס ובתוכו ראש ׳ מ׳על שפיניוהמיקס שפינהו
 חמיו ממנו שפינה אבלהמיחס שרי ובמרוכין• מעט צוננין מיס

 מונידלאביי א״כ r ’יולא^עי׳ש כרי מתני^ אב־י׳ רמוקי עיקר כל אסור
 פשיט וכאן ראשון לכלי ליחן אסור צוננין ילאלמיס; לר׳ אליבא

י' מ'5ג לי הכל' למותר לקולא יוי־א ל  יכול היכי p אס ראשון מ
 כן'נ״כ אס ראשון בכלי כאן מתיר יולא ר׳י במתניאידהא מיס למיחני

 •כ א הוא שיורא לאו מיס א״כ כמיס אוסר יולא ר׳ והא אמיס קאי
ה ׳ ^לת׳ לומר צריך. לכך לאב^י הנימלח לא למה ^

• 4 כתבלין אינו

ח א ל ״ ^ ^ ה  מהו לר״ש תמרה פצעילי מרבי ר׳׳ש מיניה בעא מ
ת לר״ש מוקצה אין ליה אמר י ת תג אג אל

 סבר לא לדכי למסית מר לפי־ קשר .וצמקיה
 ד לא ותי מוקצה איו לימאליה במאובחו האריך מה לענין כד״ש

 מוקצה יש:שמע־־דלד׳ס לא אי נפשך ממה ליה לבעיא אר״ש קשה עול
 להוי בגרוגרותוצמוקיס בעיא למיביעי ליה הוה וצמלקיס בגרוגרות

חר  יכול הכי אפילו ביליס ללחי לאפילו מפצעולי'חמריס רמתאיו
 בגרוגרו׳ לר״ש קצה מ ליש מאביי שמע ואי מוקצה לאיכי לר״ש להיות

 ולא מיתצה הוי רצמוקיס בגחגרות ללווקא משמע כן t5א וצמוקים
 :פו1כ רבותא למימר הוהליה כן לאס יותר

מ ^ ^ ר נ  בתאנים אוכל .היה ללעיל מברייתא ילע הוי לר״ש ו
 ברייתא כרחך לעל לדיש משמע והוי ׳1כ והיחיר

ד ללא  היכא ומה הגמרא קושיית קשה כן לאס יולא כ
 לא־ ביליס ליחי היצי יולא לר׳ אסור לאוצר דהיינו, לאיוביליס־ ללא

 אפי׳ יולא לר׳ אליבא לשבר ליה איצסריך ל^כל הגמרא כ״שותיד׳
ק מוקצה כן גס־ לאוצר והותר אוכל ס  הגמ׳ללוכתיה קושיית הלרת א
 ישומוקצה ללדיש מונח א״כ אחיא.כר״ש ברייתא כרחך על אלא

 ביליס לחי ולא רואיל תמרי בפצעולי לי׳ למבעיא P וכד בגרוגרות
 בגרוגרד לימילווק׳ ליצול לדיש מוקצה יש אס לא?ול ראוי רקישאינו

ק לאס' תמרה ולאבפצעולי מוקצה יש וכף א ^ ליתצי צ ו ב  מפי' ר
 בפצעולי' אפילו מוקצה ליומר'ליש “יכול 4כ וגה תמרי פצעזלי להוא

 אוכלא^צסריו לומר ליש מפי רבותא חני לא למה קשה ולא חמרה*
 לחינהד ללא ריצי וכי[ לדחינהו היכי הין באוכל חילוק יש ללד׳ש ליה
 לר״ש׳ מוקצה ^ין זה3רצי.. לו והשיב לדיש ליה מצעיא לקא הוא וזה

א  כויסבור אם מוקצה אין סתס אמר' הוה ואיי וכו׳ בגרוגרות ^
 באוכל אפילו יולא לר׳ אכל כר״ש אתיא דלעיל לברייתא. ד׳ש

ך לכך־ מוקצה לאוצריפ ׳הותיר ד א ה רני ה ת אלא מ ^ הג וכו' כג

יא סף1י ^שבת
 שאר ג^׳כן בברייתא"חני להא כדש ללא ברייתא כרסך על א׳־׳כ

 רגמ׳ קושיית קשה והשתא יולא כר׳ בריינזא כרחך על כן אד פירות
 א״כ ליה איצמריך אוכל לומר צריך כרחך על כד לחינהו צא7 השתא
ס׳ מוקצה בהם אץ לאמר אוכל ללר״י מוכח ממילא תו פי׳ ק  ו
 P גס התשובה בזה נפקותא יש כן אה ליה איצעריך אוכל בל״ה

: כוותיה הלכה לסבר מלא לר׳

 להתירא בנר כר״ש במנורה הורה לדו איבעיא מועדיי♦ דף
מ׳ כמנורה הורה למתחיל בהוס׳לברי כו׳ י

 סכירא לא בנר וכר״ש כו׳ קאמר לא אמאי וא״ת
כר״ש סבירי׳ליה לא. לאס קשה להוי ונראה ליהכדע״ש:

 סבר כן גס להוא בנר מאיר כר׳ במנורה הורה קאמר לא אמאי בנר
 ור׳ מאיר רי כיה סתסנרלאיירי להא מותר .מיאוס מחמת למוקצה

 לעיל פירש חוס׳ וגה חרס של בכר ■איירי הכל ללעייל שמעודלברייחא
 כץ אס ע״ש חרס ככל לאיירי כר״ש בנר אלא לני אין המתחיל לברי ב

 שבת באותו שהלליקו כנר לאיירי לה״א וא׳יל מאיר כר׳ כנר לימא
 במנורה להורה אמינ׳- והוי איסור מחמת אסור מאיר לר' כן אס
 יוכל לא ׳דוולאי מלא כר׳* לימא קשה כן אס לאיפזרא בכר מאיר פר'

 מלאמי כרחך על אלא לטעות נוכל ולא אסור הכל ללליליה לטעות
ד  לסבירא מאיר נר׳ אמר לא למה כן ואס להיתרא סבר מאיר כ

 קשה לא וא״כ כר״ש סבר ע^כ אלא כמתיה ליה
נ החוס׳ תושיית

׳ ם ו ת  לאמבעיאלהואי . למה לרש״י הקשי בסוסו הנ״ל ב
 יש ללכאורה ונראה ״ ע״ש להיתרא חרוייהו

̂. ריג״ל אמר מאי לענין׳ ללקלק  אמר כבר הא כר״ש בנר הורה לרב
 הורה רק אמר הוי לאי לומר יש רק בנר כר״ש להלכה לעיל ריב״ל

 או חולוית אבוס טטמא אי ילעינן הוי לא צאיסורא כמנורה רכי
 אס כר״ש בנר אמי לכך אסי לר׳ לעיל בגמי כלס״ל מוקצה משוס

 חוליית משוס אלא מוקצה משוה לאו לאיסורא במנורה כרסך על כן
א אס ק הלו  ״אבל לאיסורא. בממלה אמרינן באס קז
 הלרא כן׳ אס להיהיא‘ כן' גס במנורה אמרינן אי

 פסחלע^ כבר הא כדיש נכר לומר ליה למה ללוכחיה קושייא
 מוקצה משוס לה״א הנ״ל חירן׳ לומר אין והשתא במוקצה ©ר״ש הלכה

 תרדיסו אי ציה מבעיא לא שסיד להיתלא׳הואואסיכן הא•
■ ׳ י להיחרא

י מ  מקשי לא חשה ־ ׳ וט השמן מותר תניא לרבה אכיי ליה ר
 איירי לכמתניחץ לי ונראה הסמוך q73 ממתני׳ע״ש.

̂ין שיעור לנותן לאיירי .לומר יכול א״כ הניגיסיה  ■ק
 מוחר מדנךלכך לעתי׳ אקצי לא כן ואס בשבת יכבה לבוולאי
 כן אס השמן כמוהר איירי בברייתא אבל שכבה אחר הנר לטלטל

 לא כשיכבה הא בזה מאי שמן מעט שיש לאפילו מהשמן לעתיה אהצי
 כלות קולס יכבה שמא מצפה הוא אפ״ה מ־שכי והחרצן שמן קוס ישאר

:הנכון והוא שמן
ף ד ז ב א מ ״ כו׳קנהסייליןמ׳לכאור׳ קנה המחזיר מיחיי ע

עיקור הא סיילין הא׳לקנה הביא למה קשה •
 ג״כ ילע הוה דהמקשה ונראה עי״ש כלפירש"'י מנורס מקנה קושייתו

 לא או המיל לפרקו שצריך מה בין או רפוי שאינו ויין רפוי, בין לקלק
 רק הדל החילוקי׳ מן כאי לחלק לנוכל הוי לא מרישא א״כ

 ואפ״ה הדל חילוק משוה הטעם ע״כ אסור אבל פריך'לפטור מסיפא
: צכחחילז אפי׳ התירו והס אסור להתפילה

ף ד ח ב א מ ״  מוכין מאביי מתנא בר אלא רב ׳ מיני בעא ע
ל״הוכימפניכו׳־וא״ת בתו׳ כד שכימןבהס י

 טפי חשובי׳ צמר דגיזי ר״י ות״י וכו׳ במחניתי׳ תנן והא קאבעי מאי
 רבינואשר כו׳עיי׳׳שוהרב לחמן אמר לרבא ואע״ג זכו׳ ממוכין

 דלא נאמר ואם העדן q103 וז״ל צקר בגיזי לטומנין מתגי׳ על כתב
 צמר מניזי טפי חשיבין למוכין לומר אנו צריכין אביי על רבא פלע•

 ראשון ח״י ללפי ביאור צדכין הללו לברים עכ׳יל איירי הפתק בשל או
 נמרבגימן בגיזי אכל אסור בסמן אפי׳ ולכן־ ספי חשיכי׳ למוטן דצחב ־

 בשל איירי בטמן ע״כ לאיירי מטלט^ין מתגי׳לתני־אין מותר׳וע״ב
גס לילמא מברייתא מסייא החו׳מאי חושיי׳ א״כקשה הפתק

מד להקשות ליש מכרייתאי מס׳יעא שקיר ראשון ללתו׳ כי'  כברייתא הי
ל א סתס ו



תגנזי כ ס ת‘ פ ב ש

מ צמר גיזי בס^מא f כץ׳יכש למין כיו חילרן ולש בנמכין נךימרן סשס ר ב
J עצשן מחמת דמיכיו לדא־ עצמן מהמת לחין לתו משכמת ללא ליז חי

יוסף

•חילויז
 צ״ג ע״כ מוכין בברייתא חכי מאי ין לעג תשר א״כ מוכין נכי בגמכר
 אמיינן אי אבל בברייתא הכי במתני׳ תני דלא מטלכילין ן ואי משוס

 בברייתא אשמועינן מאי תשר א״נ הגיפ? בשל איירי בברייתא גס7
 מכולתליו ואין לעניו ואי במתני׳ תני כבר ערמכין לענין רא כץ1מ צבי

 ירתרא״ככ״ןן משילי׳י מוכץ ולהרא״ש ^ור גיזי גלי במתני׳ ג״ב־רגי
 הברייתא אלאע׳׳כ כלל מוכין בברייתא ת:^ א״כ^למר צמר מגתי הוא

 א״ג למחני׳ חני ללא מר בברייתא תכי המתת־הפיד בשל איידי א5
 דניזי צ״ל ררא״ש שכתב השני -'ולתי׳י י ^ועא״מכרייתא' שפירמליא

:■אמתגייכנ״ל סוזע יט^להכיא לא יא״נ »התג ^שגכי״ מתר צמר

ף ד ט ב קמעאל ר׳ כךיאמר * חרינא ר* ליי אמר ט
הביאו ואמר סוה שלתא אלא יוסי ברבי י
 הונחה וכראהליש לשבת פי' והתו* עליהמופירש״יבחול משב שלחין

 כרמי‘עליהסהוהילי״' ונשב אמר מאי לפירש״יללצאו^לןשהלענין
ש ולא שלחץ לביאי •רע חתלחזי לומרדכוונתר יותרתןי להו  הי׳

 אבלאימעשי־היי■ כשבת לעלעל שמיתר שידעו כלי עלייתי למיעא
 שלחין הכיאו למימררת הוי־לי׳־ ללוכתיי תישי״ ללרא א׳ינ בשבת

 פילעול סייע להניאה מלצור בשבת לפלפל למותר ילעו וממילא
ד וכנ״ל רול בחול ע״נ אלא ’

׳ י ש ד ה ב ״  צד עמן במשלא בלן שפמן לין איתן ;מפלפלין ל
טמן כלוקא ׳ לילמא לרש״י מנ״ל קשט ;.לכארל.

 לסמור פריך מאי לאצ״כ טמן נא בין פמן• p3 בשנחין חמלק לחץ
 בשלחין לעלסצ׳אבל אסיר לנד בעמון צ5אי'ירי*כ לא שס הא מכסייס

 בשלחיו ע״כ אלא יי נטלפל מותר אומן בשל ׳ אפי לכך כטמון לאיירי
 לעי^ לגמי משמע וכן טמן בלא אפיי מותי עליית למיזגא וחזי הואיל

 וה״ס בלאעמן מותראפי׳ למתנאעלי׳רו גכימוכיןמ״ללואלוחזי
 ושפירש״*־ טמון ללא אפי׳ מותר עלייתו מאילותוילמתגא בשלתין <אן

; כנ׳יל

^ ל  עקיבא בן רפב׳יוריחכינא על לפלע תנא מאן U״y נ ג
 צאו להס .ואמר כד זקל של חרמת מצא וכד

 והתד?♦ל כד ליתיתמשתל אל ילענא יולא כו למחר עלילה ונשב וחשלו
 ״ רנמ גירסת תו״ משנה אמאי ולכאורה ̂ כו לאבל בית אי ילענא א4ו

 ללקדהאמאיאמרצאו עול ליש ונראה ברישא לגרפבימלמשתל
ה ג גסהיט^י׳לעצנמלמשוב וחשבוילאאמדסתסחשבו מ ל  עו

 מוקצה להקשותטאלברשמא ליש וכראל ילאראט מריות מצא אמר
ך5  של לכנה ואין ממוקצה להוציאו שכת קודם להכין בעצמו תוא ד

 שאינו לחרילת שיכינו לתלמידיו אמר א״כליכי מועיל אחר אדם
 אותו קונה אינו וא״כבלפרך הפקר של ליי שלחריות צ״ל שלהסע״כ

 מציאה שלוא מצא אמר שפיר ואיכ לרואה של אמונדו בדי כשהוא רק
 שילי׳ פי' צאו לחלעמיי צמל לכך אמותיו בלי הי' שלא מן הפקר של

 א״כ אמות כל״ לקנו שלהם הוי ממילא שלהסא״ר אמות בל״ לחייות
 מדאמרולא שמוכיח הוכחה על רק שלהם: ליתד לחשוב מכלי ^פיר

 לקשור צרץ אתי באלס אבל בחישב סגי לטרדי מי ש״מ ידענא
 ילענא וצא מל לענץ קשת ואי לחשב סגי ג״כ אחר באלם גס לילמא

 תרוחה מדלקין אין ״ תחמו בתסוקו לאי״ משום י כו המשתה בלת אי
מ ילמ׳7 חיהיינן בשמחת לערילי משום המשתה בכית טמאה  למשקל א

 שלא אס חניכא י* חושש הי* כיון גם איה לישראל כתן מבית לכר
 תיה לכך שמחת מחמת בשבת ^שלאיגילטלו צריךצישבעליהס

 האבל בית אי לאמר לא רק ריח אשמועינן זל החרמת־ואיכ מכין
 שאי״ כמו משלטלין ואין צכנעים אינלו להא זל מפעם צאו עייל כד

 טאבלנרחחמטהחם שאוסרי׳בכית תנאי* שיש תממ״אן> נסרקו
 גבי אבל קדועי* בבגדי׳ שהולכי״ לפי ל־מן מן כשמריס שאין מעמא
 משוס אמר עיר אדם בני משאר מחר באבלי׳ יש חשש מל חריות

ס א״כ אחר באלם ולא לבל מותרי׳בחישב לערי׳־י  ג
כ תמשתה בבית אי לאמר לא י ל ל ד ט ל ^ פ  לבד באישב הקיל לכך ל

 הא על פיחשו משם ללמד האבל לבית לא כתתילל תו״ פי'
;כנ^ל למשתה נית א לאמי

א ב נ ^  כד יוסי ברבי ישמעאל י ר* לפניו אמר ע
 באפסר לעעיפי*נאקה ט^לא מאי למעוטי

ישמעגי ר׳ ימל לא וכי לתמול יש לכאורה ע״כ

ט’ ולכך באפסר נאקה למעט  גמל.בחטס ממעט לברייתא סברתו ^
 אימרייקרקשתס־ג״כשמעו מסירא לודלמחציפיזלא השיב ורבי
 מאיע״ב - למעוטי קשללהומנינא זהי״ ^מימות ארבע יוסי מי׳

ת אילו לאי באפסר כאקט למעוטי ע ע מ  אפ״ל בחכהא״כ גמל מ
 באפסר נאקת ׳ אומרי המתליפין היו לכד מאי למעוטי מגמא קשט

ג נמימהכא לילטו לעעמא תיבעי לא

ף ר ב ב ׳ ג ׳ ו ת סימאלרשב״א אלרכההסחייסס' ב
 אס לאפיצו נלאה ולכאורה עו״ש ס׳

tfcה7רbש י  סוכל יהי ממואל יכוללסיות הטלא אפילו אצttמי
שלרנילאמדלא  כרכי שמואל סגל לאה נאפסר נאקה למעוכר פתי׳

 יוצאות רבי שלטת מוצאות כלאמרנסמזך א״כצרטאףלמימותר
א'כ למי זפירש״י נחגין באפסר^  אלא אסור לנוי אמרשמואל סיני ו

ל סבר שמואל 'ע׳יכ  לישמור שמואל לצעיצא״כאמר ישמעאלנלימסי כ
 ̂ מיל הסתיים שפ׳ראללנה אסרלכךאמר ק גס

י ס׳ ח ב ג ה <׳  כגיןומ׳ משני׳ בסמל לנוי אלה ממי נגאין ד
מ שלא פטיו עג  ללקזקצעהצא עליציש יג

: נמקוק ופזכלק לתני שמסזהגטתני׳ פירש״י ׳
ק לא צמה כאן לישצהקשות לנראה ת  על כגוןשמישב רכייצמק , מ

 תרקלפומאשןגמסשבס וכלססליס לאלם טי שהי׳ נוינסמס
- כלבסמון

ד סm שפירש׳ייקל׳?הלסקן cשלצפי«p עו א  בהסט לצורך ונםpט
 מאי רפויא׳יכ לרטלהיוגוהפלעה: פג♦!משאעלשירגסמל

ך ר ך צלקשקמל(י עוליש י חציצה והאיכא מתחלה פ ד ר״ לימא פ
 ג יוסף סנרגר' אי קושיא מאי ליס סבירא יוסף כרב אמי

אה  הטבעת לרסלהיוח אלה .של השיר לבאמס כך ה>א להצעה ונר
מ7מה03של ושיר קנוע  ן1לסיר הקשה ין1ר«יוהמנ? להמם ר

 לטימעהא״נאיכאחצוצסוחיחן אדם שלר׳^חקלאמרננאיןמנוי
 סקשל השםאyרפו לסיום שליס כהמס של שיר נלרך אמי'גשריתק ר*

ז מסףסולוא״כ3נר •מקשיןלימא. צי א  כצל קשה ללא כצל צמרן ל
ם מי מתסלה להא מסף צרב מ מ  רפוי להיזס ללרס קציצה‘ ליפא א״נ טי

א יצשפס״לומשזם ומםרן.לע(לםכי״ ל חניי ט ^ב אזכ ס׳ חן סל ש ע  מ
 לומרלנמתגד בססרותלטנל יגע שלא שעבלהשיר מהצריןלש׳׳יצפרש

 אלסוא״כ נד ססישגלהיזם אלסלהיעו למי נתעה ענד נבא אייר
 עצמו לאלם ססיר יטמא שלא לטבול צדך לכך לטומאת יורד נמסמנם

ס אלם של לשיר מוכס למג• כאן אגל ר  להיות כלמה ושצ רפוי להמם ל
אלס טכצלזמילצאמנד קכעא״כצא הלנד מ  למעינאסצאעשט נל

סי  אלא המחשבה מועיל ולא ממוסרמיקן ץ7ע מםפבלא״נ6ס7ל|ו ר
ק גליל שטרש״י כמו שהוא נשיניממכמות ר  קולם רפד נשעשס ואי יו

ר אימנ^יא א״כ הססשגס  שהוא משמע וגסשנה אלם • של רק בהמה של ט
 סלמינהמטא״צאיטצריך7נהמלאיכצריךצאוקמיגנאממיא שירשל

p גהם ינע לא שדפק ללאחר עצמו טומאת לטגוצמשוס i שצא טרש׳יי 
ת יגע ח ת פ ג נ

ד א7קציצס אינא נליטוהא למויטרשו אחר ישצמקבאופן עוד  י
 עכ״ל סדסציצס לא עםמסשירלאל*נ3הס את מסירין ספעמים ■

 לאנפמא ואסנטעאום כליםלפומאט ותמיהטרותססמםפני לפי
 הוה חציצה רק מום זה להסיק דסל *מאיל לטימאם סינור לצאימי וה

 עצמו כמת למת שנגע לשיר א״כהום סציצל למי כלי גתיך שמולק ככלי
 סאוחו האלם א*נ ראשין מי שכתזכם והרצועה ל)כללןומאה מי זלסיעס
pמאג אלא איגינסמאשאיןאלסמקגצפומאם ^ברצועס  רשו׳י צריך 5

קנועקמיז גמקני״מכצצומרלטנעם גסהמטאנל יגע שלא לפרש



י מ ג

 צ■̂;1נ1ד : ■ מ ייז 36 הרצופס הוי אחדת״כ כלי ■דשיר!העכעת ״כה;<6
 ננמרא ־גר‘ חיגן^ ול^ ‘נגע רק כמהד׳ פירש״י לא לכך עצזו ס7לא

מ3 לומר;איירי מכל  עיקר77 ממשגסנממע אימ n במת העבעת נ
‘ כנ״ל שירזמויןומ3 כנגוסאערונעפנין כשיר הוא מזמאה

 לסקשיסהיני יש כוי יקא7 מתני׳ינמי נסמן רב אמר ^;״א. *•נג נדף׳
 נאיכס איירי סיפא לעולס ליצטא ייק;ממשנהימירה7

 אסי שייך גא7 בחצר איי^אפיי מסנ< למא7 פשיסא קשה כללץאי קשורה
 נסמוך נסן בר אס רב מיני׳ לעא7מרחאכ משום אסור אפ״ס לאחזיי
עי: ונדאהי  פשוק שמא כדג <לא תנא דא״׳רליכי כחצר איירי לאו סיפא ל

: ייק7 ושפיר ״ה בר איירי ע׳'כ אצא מוצ)ד ע«ו ממון«מסיילמ חט'נ̂< םא

 נסמוך לעיא7כ נזרי צא כס«ז לגבי כז' ערמנו׳ ציתן מהר דרג בתנ׳׳
 יאע״כבעל צגאזרסקשס ומפיילס־יגמומצרעכיל

 לר״ם בסרסקל ולא חני7ופמ0ליס א״כ7 סויןכדייסא 2<7לא.י n האיגעי
 נקמנים איירז7 תימא אי אפילו כימומעס א״כ מותר נחצו• rמשמ
 (ב7י7 לומר ונראדזמכל למילמת ■ זה׳״ש צמר משיס* p נה הזי א״כ

 *שנ״פ7עי71«שטו7 באוכף מכדיסא לו רקשהי"ק:ר עהברייחאי
 לי» (משני במשחת הגריימת זרהוהאיבתיאשלומשני לאסלרא׳יג

״• שסנרכרמוסנחיחאבפדסקל
ר אמר ״ב  • נכיתשבבבין סעזיס יוצאת והמניא מ׳ יצ^הזב לא מ

׳1(כ0שפי״סחו׳למלפ״אב^והואשקשור ישזלסקשזתלפימה־
 המרבע להוצאת כעמסק מממי מג״ש באינה.קשו̂ר7צפדש ועוליש »״ל

 והא מןשורהמע״ש איירי יוצאת בסנא הא פדיךבילמא ״צמאי עכ״צא
̂>מר כקשורסבשמז איירי מצאת צא לחני ̂נדאס5כמ\ •  לע״כ ר«»ו

̂: יוצאת הא;ת;יאינת  אצ״כקשת%הצישס7 אייקיבקסורסמע
 שצ ככיסים נס מותר כשצר ממ» איה* 1אמבה1צר״הוקא כבורסקל וצא

 ההמ7 מילמרבמח7 לא7 טירחא משום בשנגדאסוד נקשורס ואי עזים
̂ית ■נין.לימביף:: צער משוס יחצל מותר משום ד^^צ
 הד׳יי רתלפי״ י וסעידפייך fynt ע״כאיירינקשוים;! אלא צער

̂כןיש ביהןאלצ7 יקרסו «לא•‘ י}גז5יתצאןליכשבבמגש׳מל־עו7 סו׳3  ג
 ̂ינךסעמים 5״לדהאסכפ:5זנת׳ו7ל צערוהלראקזפייא משוס
̂לא כפעם או שקשורה והוא כלס לפיל תר שכפס ̂ו  ננסים רש״

 כן גס שפזרששייד פצנאן «רת ף.לפי:ל?ר6 כלל מצנוש אימ7 זים פ של
̂*צמיבמתצסלקקקש7ישאפ״הצא3מש(סמל כרס  רעפ״שלשכס1מר

בעיפזי פפ7מר בהסעסמפכתאסזר לעיל סזרתסי" הרכ7 י״ל או
ג סמןמ״ג31פיי ממאיס כעתכוזצהוליןבמקוסרמ̂נ

א ״ ע ד ףנ ד  יש 7 מ׳ למפופימוי מסףי רר לם מתקיף כ
ל׳7א3לאשמופינןאצי הונאאתי ׳רב ילמא7להקשות

 חציצה הוי בלא׳ • שבראש אסופין רק נליג צא7 א7י(
9 חציצה סוי שגצואר סופי אבל r)̂ צמר p אמררב לא רך,ואי מי פל 

 5 סרשציצה שנצוארדצא אחוסץ אשלו פלי? א7ר״יו7 ס״א סונא
מי הא משום באי ונראה א  חוס* להא צריי־׳רנהונאלאשמועי^ ל
ס איירי בס״ק עיק7י הונא רב לבצא פירשו  רני א״ר שבראש במפין ג

 פשסןאפילומיאשהוי כמוסי פ״כמובה צמר רקאחוסי פליג בלא א7ת
 אפוסיצערסכצואל אפילו פליג יובא ר׳7פסיך7א היכיתיסק א״כ חציצה

ש הא חציצה הד בלא  י1אבה7הםר';יו0ב שבראש פשתן מחופי הוא ל
^פ״גרך צמר סופי פציצהוכ״ש ארבסד  (למהלים שלצו

 ג יוסאנגיל מ פרץ שפיר לאשמועלא״ה
 סכיוהאמך שמואל אמר ומי במכלי כבלא אמר ושמואל ע!*א נר, בדף

מ והקשה סמואלכי ע״אסי  תצי־סקןשואנמם עהי
א גבלא שמואל באמר ב כ  איסוהאמר אפ>״ הא ^

אי ננצא צ״ש כיפסשלצמרנ״כקשסבהא ע ל ר מ א ש מו א ב ב פ  פ״ס ב
 באמר הא ביצמא ׳ אבשמואל פ^^שמואל מאי פוב להקשות ביש ונרא׳

 בחני מממני׳ צי׳ שמפת הא חימא ואי כחצר יTאי כסוסס ייצא שמאל
תי ה״א מפתני״ אי שריי״ כחצר פא משמע לל״פ כנמל צא מ פשצר ב

יב יוסף שבת
 גנסוסו ולא מותר כצוארו במקא סמואל אמי לכך זגכסזשו נייזתס אפילו

 אם מעיינת שאינה כחצר לי״צבאיירי טנסותו ואיהימאה״שצוארו
 ליה בסמקשץסוהקסה י״ל רק • קיפול מניס איסור אינא ככסותי רז

 אשמעיגן כנר לחצייה̂׳ כככול ביוצאת כסיפא לאיתני למחכי׳ לתנא ל♦!
 כמוסם אפי׳ איילי לסיפא לחנילר״הרקהמקשיזסכר לרישא מליוק
 מוסר כצואה רק ה״א למחשא כסיפא למיחני היצס־יך לכך תי סרכס

 בר״הכקלאיירי לאיירי לנק ממ״נ אסמואל פרין שפיר א״כ ולאבכסית•
 כסותם ולא שמואל לאמל הא לסכיא המקשה צריך ספיר לפ׳׳ז קשר כחצר

•* מזה גס הקושיא מ״ש ולפי מיותר הגא לצכמורה עלכס:תו

 כבלא שמואל ראלאמר לכלא מהרש״א קושיית קשה לא זר
 זי״צ כמתת יוצא שמואל יאמר מלא קשר הוי לא לעבלא
 ממתני׳להאאי א״לדמוכת והגתא כדל כחצר לאיירי

 ממתני׳ איכ לעכלי מככנא מתני׳ איירי לא צמר של כיפר אמרינן
 אשמועען כצוארו.לכך אפילו כחצר אפי׳ אסור אנכלי דכנלא ה״א

 בככלי נמי הכי תנ;גנה שלא משוס צמר של בכיפה שהתירו כשס שמואל
 לעבדי אוכבלא כל״ה התוס׳ כלפי׳ קטטר לעבדיהתיחמשוס

 להוס׳ לשיטת רכל ז• רק אדפמואל שמואל. לווקא פריך לכך ע״ש
 לשיטת אבל לשמואל לעכלי בככלא אייר־י כן גס לסיפא סגלא דפי׳
 צמרא״כ של ככיפה הכל לדברי איירי לסיפא דכבול דפירש רש^י
 איירי התס דילמא אדשמואל שמואל פריד מאי לזוכתי׳ קושיא סליי

ק בחצר ־ תי ״. רפי שיירלשיטת הדללא ו

א ר נ  של בכיפה איירי דסיפא לפירשרשי להפשומנס ביש ן3ו
 למותר מרהא מוכח כבר הא סיפא לי למה צמר

 אם לעבדי בכבלי רישא איירי ־אפיצי להא בחצר
 לומר ?ש צמירק של בכיפה וגדש לעבדו בכבלי בחצדמומדאפי^ו מ־

 אפילו צמר של . כיפה למותר לאשמועמן בסיפא תני ׳למשוסהכי
 מותר המעורבת דווקא י״א מרישא דאי מעורבת שאינה בקצר

 ש״ג ■ כסי׳ יוסף ביה .הביאם והרשב״א הרמב׳׳ן־ שפסק 1כ«
 כן ■אס' •המעורבת בחצר אפילו אסולי׳ התכשיטין דכל
 כיפה בסיפא תני לכך המעורבת בחצר רק מותר דכברל אמינא הזי

 זהלווקא לפי‘• מעורבת^א׳׳כ באינה בחצר אפילו שלי,צמדדמומד
 לסיפא יתירה יממשנה מעורבת בשאהה אפילו מותי צמר של בכיפה
 ולא המעורבת כחצר רק מותר אמו דמב-לי בכבלא אבל לה שמעינן
 בכבול מיתר במעורית רק דאיירי ברישא נדמזמע מעורבת ’בשאיכי־

̂ו איירי דילמא וא״ל אד־מואל שמואל שפיר פרין זה לפיp ־אס  שעו
 המעורבת בחצר הוא כרחך על בחצר איירי דאס אינו התם'בחצר.זה

. *י■ ברישאכג״ל כדמשמענמהכי׳י

 מחלק אמאו מעורבת דחצר איירי אי אשמואל קשר כן
 אסיר־משוס לבכסותו א״ל והשתא צואררלכסו^ ■'בין

קיימין אין כמעורבת הא משא להיי טליתו קיפול ’ “ .
ד כרחך על אלא קיפול איתור שייך ולא־  כן מעורבתאס בשאיט איי

ך ושפיר בציארו מותר אמאי . ס פיי :רשי לשיטת כן ג
ה ולפי ה לרקשו אד׳שי התיסי קשיית קשה ללא לימי יש ז ל  אי ב

 למ״ד בר״ה אפילי מותר צמר של בכיפה לר״ידהא דעבדיקשה צבלא
שחעכ״לו בכיפה אבל הכא כדאמד דעבלי כבלא  יש שלצמר

 שאינה בחצר איירי שרי צמר של בכיפה מ״שהאדאמר ממרכפי
ה ולא מעורבת ;  בכבול׳ לתני לסיפא אמתני׳ וסומך כד׳

רי ע״כ לחצר  כנ״ל מעורבת נסבשאינה אי
 כחצר אפילי מותר צמר של כיפה וא״כ

 לעבדי וכבלי מעורבת ואינה
 כמעורבת דווקא

:כג׳׳ל

אי של זוג ירידנהי מ ט ת מ רה דלת ושל בי  טיי
 ושאר טהורה דלת ושל להביא לו למה קשה לכאורה

תא״  דנוכל השה זהלאהוי ונראהלבלא הבריי
תני15לו«ר^וה ר של ד מ ה  בהמה לנוי אלה מנוי בבא איירי טמאה י

י טומאה ומחבלק זוג להם דש בעבדים 'מאשכחן תנ  ואייהי לעיל מ
ה על נתנו כך ואחר אדס על ישליו בעודן בהכישנטעא מ  : מ

 דבאדס ינבל ע שעשר דהיינו מעשה עשה אס אפילי ואשמועינן
 מעשה שימי אינו הכי אפילו כדאיתאבגמ• עינבל בלא אפילו מטמא

 * גמנא כהאי לעיל כלאיחא הוא מעשה שינוי לאו משוסדלתקן
ףנ לעיל כגמרא שתינצל. ונמו צכךטמאה הביא לכך ע״ב 3ל

וצ



ד נ תג כ ס מ

מי איירי דל^זסהור^ואס של מ ס אי ב ס76 י מ כה מי ס5הל כג  ׳׳
לת7 וש: מייא לכך כרייחא7 התנא חילק ילמה , שמאה כליג לת7כ

J כג״ל טהורה

ב י י ע ט נ י ה ד  כד למץק רכה7 מאן המתחיל דכרי בחוס׳ ב
עולאכו׳ לאמר כירה מס״פ■ ראיה והכיא י

 אליבא אמר עולא דילמא נלהרש״א הקשה
מיתר חשובה באשה לשמואל ה1 לחי7 ונראה :ע״ש 3ר7

 באשה ולרב לרבנן אליבא זהב של מעיר חוץ, בכלהתכשיטץ
 למה קשה כן אס פשופה באשה כמר י־תכשיטין בכל אסור חשובה

 לרב חשובה באשה יתכשיטין .•בכל לאיפלוגיבכלילאליפלנו להו
̂נר אלא נ;ותר ולשמואל אסור  תכשיכדן נכל אסור לשמואל גס ש

 פליגי לכך לכציצא זמיא7 בהן לילך חשובה אשה שזרכרשל כמה רק
:בכלילאכדל'

ב Dבדף ״  א״ל מהו חמש. אשי מרי הונא רב מיטה בעא ע
מות ד אפילו  אסורע״כ ת׳ א״לאפילו מותרת'מאי .

י ■ נפשך ממה ק7ק7ל יש  הונא רב , ע7^
 אשי מרב כעא מאי כו אס הגמרא שמביא מהנרייסוזזומהאמיראיס

̂׳כ מהברייתא ע7י לא ואי : מותר לר־פ חמש הא  מכעלא למה א
 הדר׳מבעיא קשרמאי7עו ' : ב-חחנת. ולא בחמש אpלןו ליה
 א״כ כת׳.מותי גס דאי־ אסור בת׳ לע׳־כ לנפשיה מאילידוק ט׳ ציה
 להוי מותר בט׳ אפילו אמי ולא מותר בד־ אפילו אשי רב אמר למה

לבסמוד מבריימא ילע הוט הונא לרב ונראה : טפי רבותא
 אמל/״מושלזושס ד״ לשכתכי ששת ליב כמתיה תניא שהביא'

 והתוס׳ במול ה׳ ומשכיל/כקטן מכעיא ד מותר ה׳ השתא פריד
 ; ע״ש הנמראכה״ג פריך ללא סוגיות^ כמה שס הביא

D 8S  קושייא^גמיריד הוא ציה־.אס מספקא הוה המא רב גן ̂ 1
 כתיר^הגמרמ לומר צייד ציחך על ואסק ממליא

כמי כלל קשה אילו הקושיא אד בל׳ רק מותר איני קטן בסמל

- - .......קטן בסנדל דהיינו מאי הונאחמש לריב ליה אבעיא לכך־
מי־ סבר ששת לרב מיתר בז׳ אפילו ששח רב  לשסוב^יחאבהנ״נ כ

 רב וכששמע לגמל קטן כין חילק ולא בשבע אפילו למותר רבי סבר
ס ליה הוה כרבו סבר ששת־ לרב הונא  דהא .לרבי אליבא ספק כן נ
̂׳ג אפילו מותר רני אמר דלעיל אליבי רכי קשה  מהופקא והוה־ ב
 אויש אסודיופרמשכע שאניא׳ב דכוטה הגמרא כתירז אי ליה

 ימזרנת׳ושם אינו,מוהר, לכך נסנללקטן בכאן איידי לומרדרבי
 לי׳ איבעי׳ לכך בי״ג אפילו לכךנמתר במול איירי בבדימאללעיל

 מללא ליה ליפשזט כנ״ל :!ep צא והשתא גלול בסנלל' פי' מאי־ בט׳
ב אמר ה אפילו ששה י ט'ז  לי/מתחלה מבעי*י r: הונא איגודרב ב

 ולא■ בשכ׳ע pבקטז התיר דלא כרכי ליה פשט ששת ורב קטן .בסנדל
 דלא לרבי אליבא גדול כסנדל ליה איכעיא הכיי בתר א& יותר

שה  אפילו,אלייבא בח׳׳אסוןר אפילו ששת רב ליה ואמר אדרבי רבי ^
̂׳ שאני זנוטה הגמרא■ כחירן קשיא לא אדרבי לרבי דרבי׳  • ל כנ

 למשוסיהכי י׳׳ל מאי ח׳: הוגא לרב ליה איבעיא לא7
̂׳ג בחי בט׳פ־היגידלידע מבעיאלי ׳1מ יאמר אי ממ

ר יאמר ואי בח* כ״ש א״כ מותר ק  אסור מוחר־לאי׳ בח׳ ע״ב סחס א
 באיסור ;דלאליכשיל אפילובח׳אסור אמר והוי ^מרהלוהוירתח

 לי׳בח׳התריח וכדאמ׳כאמתכךאפיי׳בח׳׳אסזראבלאיהזהמבעיא
ד5 ^ גי  יסל הכי אפי׳לו מותר יאמר אי אבל בטי כ״ש כן אס אסור ן

:באיסור ללאהוהנכשל רתת לא■ נמתרומרתח גס־בס׳ צומי

א  ולאיחמוחי כו׳ שריפא . כל דקתס והא ברשיד־ה ע״ב ס
ס מומחה־על לבלו הקמיע לנעשה קעיעא־לויירי י ל א  מי

 לחש של קמיע נעשה רופאים שלשה כתבם אם או זה
 אדם ס3כת ן בי כך דל רשי לשונת לל עכ״ל אלם כל ממ מ«שה

 מומחה זה לחש לנעשה שה הצל רופאים שלבה כתנס אס אי אחד
 תומא ללא חפאיס שלשה רבותא'אפי׳ כתב ז״צ ורשי ,אלם5נ מיד

קמיפ׳7  דהא ,לצאהיא חולס במזל ותלינן גברא לחי הוי־נלמיני
מרש״י׳,ז׳יליע״ש: קושיית הרבה נסתלק כן אס אחד-הוא לח! עכ״פ

בחום.׳: , ,
ס ס ש מ לי #  קשה :ס׳ קדושה בהן p מאי הכסא בבית «

ל צעגי! . ! פ ע׳ ^י י' לשע מ ע ראל>1נ?יל צימא מ

רחן א׳כ מברייתא גניזה. לצריך כשכברפשנוי ועכשיו‘מועט  על.נ
 צריד למה' א׳כ קמשה שס בהם אין דאי קדושה שוס בהן P7 מוכח
 בה״כ צענין ממש קלושה בסן יש א,י ליה מבעיא עכשיו לכך גניזה

א לני(ןלנ-״צ< לשן בשינוי !שוןצזכעיא לצךחזרקגמי

א בדןעס״ד  הקשסהר׳יאציעזר בתו׳ד^ססמצ־מינסצאסמיי ק״
 מפאן למזכח ולמראה ע״ש איתקשגד־7כיק ממק

 %7 והוא אמלא קושיא יקשה אצ״פ7 הללי ל איקששי מילי לכל ללאו
 או לו שיןאשריסמא סעא נהל אשדימג ^ש או פסוק בפ׳אמדעל כש״ח ׳

 הכל הססוקאיירי להא קושיא סש״א והביא נמח נאלם או פרש״י באלם
 אלא*.ללמל,^)(את קא *הי^זןלא שנעה טמא ומת ערב בסומאת
 הערב טעון מת .אף .נרץפעקהערבשמש ®מאח שרןעה מטומאת

 הנ״ל אליעזר הרי לעם ולעי עכ׳׳ל ככולו שביעי מקצת שלאחאמר שמש
 בפסיק איתקש כנר הא שרן לטומאת מת סומאת להקזו קרא ל״ל יקשה

 א״כ ננמ״ כאן שמבא ההיקש זהו לשכבטזרע מת טומאת שקודשזה
 מהיקש אלאע״כ שמש הערב רעצענין7משכנס מת טומאת צילוףיננר

 ילעינן יוצא׳הוס עלב^ טומאת צענץ לוס לק אמזקש הנ״י^ה״^לצא
ת ט ^ פנ מז ר עו לו בג  לכל ללאו א״כמוכת מהאמרינןצסיסוך או ל

 לעגין ג״כ צש״ז ושק ועזר לש״זל?מין׳גמ איתקש־מת א״צ מיליאיחקש
דן וא"כ ערבי טומאת לשר^לענין ועורומת בגל ולא הפסוקי״ כל צ

ד קשסקושימהל״אסכ״ל

שא'«רפתס׳געי >^ג»אממד ^נייס'5׳
ק4 היפו  אתאן כדפא ו

ע״כצריד משא למטבע
^ במטבע חני לדחוקילומר<לא־ א מ רי  ללאסיפרוף סיפא מסוס נ

 מעלמ! ודשאבצא אפול השלשסן וכל במעדסי סיפא קש?לוקמי אבל
סלמממס:ג ז

^ י ז ו א י  איירי דשא מאופדקי׳רושאלפ<פא.לילמא7מןשמןעו6מ
 קרופום מלות* סני כבי סשי״׳רע״ידהא וא״ל ״ שבת בערג

 אין -גגון שמלליפדוףבלברהמוקצה: אי דצמאמהסלאהויילעיגן
 מבערב איירי ול^לט מותד7ךלתנלסיפא:/5ל סבם מבצלב הסבעואפי׳

̂לזל יל^איכ רק̂   אלא ̂ הוא להא^דטילשל אצין לשמני קשה
 מחזרךעודקושיא־ללכאוךהיקשס זה ולפי ׳־ פריך אייררבפבתושפיר ע״כ

 לאי לקלשהנ״צלאקשס ■ל״לצמיסני־אגזדסא^שהואמאבןוססבעי.
 שייךלסא מ״ללא וסי' שבת מנערב איירי חניאמיס״אלדשא הוי צא
 ל״ל קשה לא״כהוה , גמעדס צאוקשסיפא אגודלפיולאמצ^ שי לא

ש’כ במערים ואי למוסר ממטבע כ״ש מעדס׳ בלא̂  אלן למיתר
 ה״א אק שי לאהף ואי לבךצדןלאוקמי.סיקא:נמטבע מאמללאמר

״ וללק כמובננטבעצג״ל לאסמי

ף ד תו׳ >1םפ ב אזי כ א כז׳שמא דילעלהמזחומין ז  למסלא ל
 ליישב ונראה ס* בעשה לילעלס קאמר

ך לממבז אמר עקיבא ‘ללקלקדר ונקדיס ד מ  אלא סוגג קרד זה אין ל
מ׳ נקרק סגג אפי׳ א״כ שיל שנןנג  לר' הכי אפילו למונכז אליבא ממ

 הכי בלאואפילו ססזיל אעפ״י לאמר: משן למהצל א״כ מזיל עקינאהוי
 סישנג 7ע. שגגה שמס לא גל״ה כסב ורשיי ,מ״ש אליבאןרזע ^רוישגג

ז עצמה בעבירה שמ בצאוסיכי מהזיד איי? עכ״ל עצמה בקבירה־

ד־ ש לאמר ץמ״טלאריי תו שד  : בשבועסניסויוכחרומה הכל
ס ונרא© ̂‘ר רק לאשיסוגג לגמרי בלאו הזיל אס מחנן לר׳ ע

 אא״כ לעשות יכול ולא עשה מצות ; צךצעשות שנזלמן בנסיג אמר מסנן
א לליכא שלמססצאנוהואשגגככרעמובר שמלא גדלאא״כ צאן ^

עשה



י ז שבו!. . מסכתע
 עה^ד(י(לע אן א״צ כולס ס1הם^ בכל שמי״ל ־ כמו rum לא; ׳חמה עשז
 סנר־ מסלאחעשס(ר״ל7פעש? שמעה 'לטשגכ^ס׳צן אפיצג כלאי §הזא

 cr לפי ׳*צ6 מקרא־־יתירא כסתליש צא>3 גס לגשרי שיכג.ג צריך ע״כ7
ע: לילע כמאי־(איל לי׳ ילע7 לר׳׳ל שפיר פריך  מזיל סוס זס3 א״צ מ
 ■ ומהעשה7 לנפש האיאין עשה לומצות פסעה־שנזלפן מ״ל מיכן וא״ל

 הוי סלד א״כ כזה שעה לא p ואה עפה מהאי עשה האי אולמל למאי
 מבסזלא׳ ועפה בכרת נג37ל;מר מצילו יירנן כ^עאלר׳ מזיל ליה
שילמה־ עשה לו.מצית כנזלפן. שפעה לומל מל<|. שפיר כ“א ̂גלאז רק ילע:

' • קלפיירו־האד ^^^(פייךשפיר
̂ואמדהנל נוכל.צמצזא והשחא  ■ וכסרומי :ביפו מוליסלבשבופל סעס^זלאציץ

 שזעוא׳יל הוי צאו כלאו פהזיל בלאו.לאי ע״טצדיךצפגיג ניפוי לישנופח
שהאפה לא שילמה מצושעסה לג שנזמון כל״ל  ̂ שכועס הר אי ממ״ל ^
 י איי?1השנועה.וימל^פיים־העשפזל׳'נז לי׳־להשיר ה?י א׳יכ ללי^ר ליכיל

 צהחיד ימל4נשאינ ואי צ׳״ח לוחה העפה לאייסשניהס־אין שמכל מקזה כל
 /שכחוכ׳בש״אל .השיוער־צעו סלה ולא לזסה* העשה א״רמימלא לשמעה

 iא(ה!ילפאוצע מפין יאנצסהסי15של נשבע לאם א״רזסיייחפי^
 שכועוגו הוי צא *עצאלאהיל פיר(ש3 נשבע סצהזאס־ ואוגל שמעסו

ס פ(א ^מעת שי נישזיילבקרכךאלא ו ק ^  ישמיד לומר לאמצינו א״צ ;
̂•0 ^הי׳ ^^יך p 5^מרומה'!ג? עמעס׳כיסוי גבי כלאו  הוי■ לאי 1בצא ̂(
צלמוע עשה מצות צו צוערשמל^ •׳סצינו‘® 7מזי

ויפרומ־ אימשיצאחרומס בעי סניסלאי לרןיים ה^א*ימצ
 נאכל' ולומ^צומר־שכבי סעשה־ ללחונולא צריך ולא חולין’ וסי נףכ^ונ״י

 סמעקדעדשככרי האאמרינןא״אלגורן למזליןלנמרמההרוסהפלי׳י
 נהןלקקולם וטשןציל המרומה לנכי" ישראל משידה וצא »מרויה נחרס

̂נה■  ’איסש>צעטפצכך?דןצה# הומליןק״עואימניי ך7א״כעל הננ
•'̂ ^י‘^ ^ ״ מו ^ ח מ אז צ ^נ שו '

ש דו S ב ’i f ר ^ > מ א ע מי וה ס3נממן;הפ מלב,153נ  ו
^ו מממהו י ו מפמ^ כו' מזיניך ל״צז1^'

 ומהלש״א סציקייבתיקו בריהס'לאכצייא7מ
 פריך צהקשוס-מאי לסיזסיפ ע כן פגר וש̂״ מ7 כחג

צעיצ,!;; _לר״צ
ה ד ̂ימולי׳;כמאי •^״ג*ר נ זה' העלם 5פכרר״ מצמא־■ ^^^

 י’לאלקמי צרן. ואיולא ^ כל על נדיב זזה ׳
^ גס אצא שבע- מלון ע ה וחייב־ שבא■ ־נ

 וצריו'D.1זהוזהבמ העצם בלה צאן כתבו <חו׳ וא׳׳וגראא א׳ כל על
 כעיןחינוקשמנהלבקהנגריס עוקרשבקו׳לליזנו צעכפ ללוצקנע־ז*

 לך״צ וא״ל במאי צי״ילשמו לילע צר״ל ש^ר המקשנהרין לפיזס 5פכ״
 מ ע״נהעלם ללרי׳א לרכזכמה הוי חייב׳׳למקשה זהוזה העצם סבר

 ן5אלאאס מתצי׳״לאיגופייב וזהפפזדלאצ״כע״אטשנעעיקרשזית־
^3 איידי למסכי׳' צ״ל וע׳״ג  בסינוקי איהלליצ/סצרי זה ס־גפב־ה חינ

 א׳י־כ וזה כסעצסזה א״יידי מתני* ע״כ וא״גר לגמרי שפסור קנשנה
 א״כ־ מצאסס וגגמס סבח לזלק איירי וא' כלא׳ למייכעל הא פ״כ

• ברא לשבח לר ע7»7
א־ שלגז א׳ כל ̂ג׳ל איתייב יזה זה העצם נחמד לנעא׳מדב צלהא נ
 בשינוקשנשרכו לאמי לרכפמזאל אל!בא בעי להוא י׳יל ןא׳ •

ע לממןי׳איורי ר א״כ^קל חייב א ־ ה ^ ל מ תי מ ג  רבא" בעי לא צ
ס1וזהכש זה ללרס״צסי׳כפצם כ̂ל ^ ק מעי  אמת עו^נרח^ב'אלא3כ
 םובדלממני^־ ל^ורלהמקשס 1הינוק'שנשבהרכ כעין ףשההלכמבו5•

 ואליבא ה35בחינמן.שנ לולקא אייד ילצגס̂צ נסמן לגע^שרב צדנא אייד
• מ״ל דרב׳סאצאצ יי־ ׳

ה ד ר מושר כאומר ?יא אצא-לרנא כו׳ ^הניסאצאנ^י iק• פ כ
 אמרלניןמןאלאאי3ר צאבעא'מים׳ פלכאן ו

 צא ״יע*כ0צאפיל לנמרי מאסרי חרפ^אבל‘לסיובנ״ או חלא לחיובו
 להיינו בפרקין לעיל מסו במד וזה זה המלס נסמן מרב יבא קבעי
מ זה העצם במיימהיינו סבח מותגילאמרגן אומר לנאויהל ענ״צ ו

ג י

 קא להא<גלע tn ה ז ־ הפלס היינו לפ:יס־רשי הואבסה לשא אריסנד
 להשובח מיישימסגי׳ תתו׳הקשובל׳׳הע״כוא״ת־אמ^ילא כחל,ה

 לפי ונ״ל עכ״צ לגמרי פעור הוי ולא אסון אלא חייג לאמו עיקרשבת־
 בתינוק צמחני! אינהז*מיתי7 ושמואל לרב לזדבאפבעי׳־ לעיל שכתבתי מה

 למוקי לר׳יור♦! אכל בהעלכרז^וזה י לרבא לי׳ מבעי׳ לכך ומנשבה
ר^ י־׳ מבי ולא-ffi זה הפלס הייצו א״כ שכס ן> ולנס ב:כיר למחני'  צ

 רבא לנעי׳ הא להניא המקשה סיכרח הכא א׳׳כ וד׳צ לר״י אליבא פלל
 לרבאלמי להלוות יכנל כק'שייפ';הסרצא:הוה ממתני" לולר מר״נ

 לכר .וצבסון?;פמל בהסר טסני׳־אייד ור״צא״כ כר״י לסבר ימלילומר
 כמ( .שצחגויר גר־ אז שנשבה ת^ק: לסימוי אבל־באונזר,אוחד ^חייב

 לשסור צרבא להיות ■יכול טותרעי״ש ^שפ;רש״י'כאן[נל^אלאכאומר
 מוכת א״צ רגא לנעל הא הביא ‘מעתל׳:לכך א״^לאהןיקשס רז$0נ‘

̂; הכיר להואהזי־ בעי'?סיאצםזהןזה7^«  למסני' סבר5ע״ פכס ־ ולבסון
 חייב מרמותר־1לא טמסני׳ קשה'השתא שפיר א*כ ^ריבתינןק׳סנשכה‘

 ממחנ^ לרבא אליבא נ״כ להקפות הא־לנעי׳־רנא הביא המקשה א״כ
 • מותר באומר איירי ״ למתנ מוכח האבעו' רבאר^מן מסא׳לבעי ולא
 אי בעארנאאלא צא ע״כ להביא; למקשה לפיזההונקשהלמה 'רק

 אפיה לגמרי לאפמורי רבא בעא אי הא'אור תרתי״^ או ^^^^י־מלא
 ולכסוף למחד׳איידיבהכיד באומדמותרדא^^צ מזכמזמחנר׳א»ף

 למקש׳ לי' הזה לי׳לרגאולא ומאי^סכעא וזה זה היינו'העלם א*כ שכת
י באומר אירי* לעתני׳ מ“ש וזה זה העלם רנא להביארקעלבעא ^  מ

והזזבזלאיזתר־־-

 כאומר לירכא דלעולם יארק'הכעי״הוהיכול'לתרך■3® לאי ׳ונזיאד♦-
^ לגמרי'ומנזני 'מומרפשור ^י והא ף.פמז’י־^ט ״י

 פסול אז א׳ איחייכ מותר וזהמהדהיינויכ^סר זה העלם רבא לבעי׳
 פמיר מוסר ־לאומר מיכלד־מכאן הא מבעא׳לי׳ א?ואי קשיא־ לא וזה לגמרי
 כאימ״ דווקא איילי להכא כרייחא אל לי׳; מב*;י׳ לרבא ד״ל בשבח לנערי
ר מומר ^ מ כ מו כ ̂׳י6 לכדיתא ריל או לגמרי א״  אחרינא נגוונא' מ

ע חייל מותר ייללאומד א״כ במסקנא שמסיק כמו  הביאע״כלא ל
 חייב לאינו אמר לד״נ לעיל שעכח כסו חרי אז' חי למיוב אי רבא קבעי
כל על ורויב בילו מלאכו׳ לס ה*י הרי אלרבה מהלרצז׳ אחס־ורבא אלא

אקא׳':
שך•^;  על א/או קייב אם מומר מבעיאילי׳כאוסר לרבא מיןצומד וזיו

תני׳ כלא׳ ■ ׳ ׳ מ אי א״כהיכ שכח ולכסף כהכיר מבדילה ו
 לאייר״ האכ״שממתני׳ ייתרמא׳ אעידיב מבעי׳״צרבאומ׳׳סותד

 בסכיר ל^ ע״סלמבעי׳ אלא אי אצא חייב זינו5ואס״ה* לבסוף־שכח
 מותד באומד מוקי ומחצי׳ זלבסוף־׳שכח

f t': ' היפי טקשהש^רלרכא איל חייל ערבאלאמסוללאי מוכנד 
 נוכל זה לפי • חייב׳ ולאי אחת הא מותר ב־רייחאכאומר לאוקמי יכול

 לסיינל מוסר באומר מחני׳ מוקים מלאי רש״ילרבא כמנת לזה צ(מר
 העלס אי צל15מכעי p לעיל שכתבתי 1כמ ושמואל כרב שנשסה בתיצוק

 וא״ א׳ כל על חייב או אחת אלא חייב כאזמרימומרזאיגו הוי בילו יזה זה
 ששווים:ם להיינו זזה העלסזה היינו pמותר אזמר להיינו שפירש״י וזה

 קישיית' ונסתלנןכל כלל קפה לא זא״כ יוסר אז אתת אלא חייג׳ ואינו
: כנ״ל מדש׳׳י העפדשיס

 כחית על אשי רב בעי כמיס פי כליליתןעצ *תנא ןן^ז• כדןמ
 מייא נדאהלצרכי כו' כתיח לכולא אפומא

ממסכי' לאלו אש׳ רכ מבעי ואחיצ־ הברייתא
מ׳ ״צסול  קשה א״כ לבל קמא אמורשא לאי כחית לע״נאסלא הוממו
 לשיעורא ולומר לראיכלללסעוח "boo ^:חיס במחצי'כל תנא היכי

 ע״כ ■ אלא כתיח פי בהליא למסני׳למיסני לחנא ליי כסיח׳והוה א׳כולה
 משסע נמי לחול לירייחא ומתנא כחית לכולא אפומס למהני׳ פירושא
 מממני׳ פיכסימרק בהליא בחנא כמו למי כמיס לפי כפפיסא

?י ופברייסא  אן . כמשעעות׳הברייסא או אשי לרב לי׳ ‘טבעיים׳ נ-ז
; ממתני׳כנ״ל מוכחות

> - i ילף|



יוסףשבת מסכ^זגנזי
 ירככ”סחחאספגיןקסנהפירש ליחן רכבכלי עב עח גדף

ה7כ יכה(׳ שמן או שומן  אינו כל׳(ע״כ 3רכ '
 כמנזני׳ונראה שיעור חפשים (3 נמנו לשמן שמן

מ כאטה7 ארש״י קשב לא7  הוכרת א"כ וסמן שומן פירשו רכב שאמרו ל
 ולומר החו׳מכללחרן וקשייח כמובכלמקוכז לפתג׳׳ככאן רש״י

 לכרייה׳ ושיעוריה מ«ד כן קפן של אכרקסן סיכת ככלי לסחגי׳ רא1שיע7
 שיעורא תני לא למה קשה לא למתני׳ ואחנא חדשיעורא ואילי י7אי

 בכמה סיפורא ילפינן לא לאכחי משוס אספונץ חמת לימן פלי לברייתא
 שיעוראוכסלע ג׳׳כ לומד התנא והוס־צריך כאןופעהשיעורא ספריך נמו
 לברייתא ן:א5וא קפן סיכתאכר כד תניא לכך לצאריך התנא ר^ה ולא
 ומשמע רכב חני לכרייחא לתנא למתנל סיעורא תני לא למה קפה לא

̂ןלרכן וכשיטן ש;מן לב  יליתןתחנן ןניכלי5רק;בשטןלכןד לסיךאכרקק א
מ7יגן.Vסiא  וברייהא■ ’למחצי סיעורא קשס' לא א^כ כשומן לכ-לסיך לי

•־ כלל פירש׳׳י ושפור אהלרי

ב: עט^ בד^ן  והאדפתניכיתבה־ אחפילין :ז3האלאל’כחו׳ל״ ע׳
פכ״צולכאור׳ שבחפ־לין מותה היינו נקיבה לפון
 הא שכתפלין מזויס לווקא התנא תני למה קשה

 לקשה־ ונראה־ ::אלוכסוססוס המקשה ללפת כשריס החפלין פרשיות כל
 העיקר הא נליעכל למשמע כשרה ותני כ”ג q^po לחני ככרייקא

 איירי כומ׳׳ונראהלכדייחא כטז.פאמד.כאן ף הק על כתפילין נוצ!וה
 מזוזה־ כקלףןל:א' גס נליעכל כשרה תני והשחאפפיר עגין נזה

 ;כנ״ל^.,, .צספיצק.,. שהוא.לוקח. לע אקלף־ לכתוב’ אסור
 למותר הלוכסססוס ארעל האלף עלי כהחילרו ממדה לכס־ סכתב
 1א א׳ יקלף סר:ר כל קלפי־ ל::י שיחתוך להיינו תפילין על אותה ליקח
 למעל'[ מ:ום תפילין על אותה ליאת ומותר שמע פ׳ רק כתב שלא בענין
 שכניא כמו ה ממז מתר כקילש מעולין הט והפילין כקולש

כ שלוכו׳ תפילין בסמוך ברייתא כ א׳  ..מזוזה כפרשת כאן אידי ע׳
• כלל שבתפילין מזוזה תו׳ פי' ושפיר

 בלמכויואיאמרסחיפיא אותיאיתח ברש״יל״ה ע״א ©׳ בדף
 לקשה לא למס העולה מקליו קרלמוסכ׳ משיה לי׳
 ליי סיפוק תייכ׳ למסי׳ בשניק לחני אבריישא רש״י

 כקילמוס ליו הוצא לאס מס׳ש ׳׳ח פ כרמכ״ם לאי׳ ונראה קולמסי משום
 ללקלק יש וכאן עי״ש כק־למוס שנשאר מה לכל אותיות שהי שיהי׳ צריך
 וכק!מיין וכקילמיס ■כליו מת שלשל לכרייסא התנא תני מאי לענין

 לח.ך־ו לועה אין י. א לכל גווני ג' שפיר תני הנ״ל הרמי״ה לפח לפי רק
 חוץ עול כקלמרין שנשאר מה חון אותיות כ׳ שיהי׳ צריך לבקלמרין

 על שיעלה מה לישאר ג״כ צריו כה שיכתוב כא־למוס גס שנשאר מס
 שיעלה מה לישאררק צריך אינו סליו הוצא אס ובקולמוס הקולמוס
 רק צריו אינו יבש ליו שפירש״י כמו כליו הוציא ואס בה שיפת;כ בקולמוס

 ליו של אותיות שתי ציא שה לנין כלל לישאר צריך ללא אותיות כשתי
 צדך אין מסרשחיאותמת . לעשות שיכול יכש ליו שהוציא ובין יכש

 א״כ יקולחוס ליכחוב צריך ן אשוסלכרלא אותיות משחי חוץ לשאר
 למשו׳ אדר סיריז עול לומר שנוכל רק ־ מ7 של הוצאה וני ג ג׳ חני שסיר
 א אות א:ל חייבי גוונא האי בכי לוווקא להורות מוני׳ נ׳ חני הכי

 חיפוק רש״י מקשי מאי להקשות יש וכאן ג וא׳בקלמרקפס־ר בקולמוס
 קשרי על שיעור בעי דקי׳מוס לקמן רינןrא סא קולמוס ס מש לי׳

 שיעור הוי ללא זה כענין בעי רבא לילמא א״כ לכתוב' שיוכל אצבעות
 התירוץ ללפי לומר יש רק קילמיס מחמת חייב לא וא״כ בקולמוס ‘חיוב

 לא״כ כקולמיס שימור ב'אינו הכרייחא איירי לא כ ע״ שכתבתי ראשון
 א'כ אקילמוסשני׳ לישארג״כ וא״כצדך ליכתוב אמר קולמוס צדך
 מאי ולענין מקומית כשני לישאר צריך לב״כ לקלמרין לוטיא הוה
 ולא בו ליכת:ל בקילמיס שיעור כיש איירי ע״כ אלא חרוייהז «ני

א״כ וקלמרין קולמוס חמייהו חני ושפיר ז: אקולמוס רק צישאר צריך

 ל«׳ להקשו׳תיפוק רש״י יכול הוס גבריית׳צא לעיל זה רשי׳לפי מקשה כפיר
 ואי כקולעוש שיעור הוה שלא לומר יכול להוה קילמוס חייב משוס
̂יך הא חיקשי  לומיא שיורין שני צריך סוה וא״כ ליכנדב אחד קולמיס צ

 חייב ככה״ג לווקא להורות לשני י״ל חרווייהו חני למה וי.׳׳כ לקלמרין
 רגא לכעי השתא איל פשור נקלמרין א ואות יקילמיס א חית אכל
 סיור לצא'לעי משןס מוני׳ נ׳ לתני הא רכא סיר ע״כ א׳׳כ יו׳ א אות

 א״כ שיורין שני לצריך ללקערין לשיור א־ שיור רק צקיך ללא לקוצמוס
 לווקא מקששרש״י א״כשפיר, ליכתולבה נקולמוס שיעור ליש מוכח

ג■ כנ״ל לרכא בבעיך
ל  משוס אותו סחרו לעלים י*ל נברוינזא7פ:יסןלן3לחרן יק עו

 משום להתרות. לעלים חילק למה קילמסין מסוס' ולא ליו
 א',אנלבכעיא קולמוס רק אינו , לקא קולמס-ן. משום . ליואו
 שצריך אליו להתרות לעזים למה א״כ .א' א׳וכקלמר כקילמוס לרכא

 צריךצירזף אקולמז׳ואקלמריןללא להתרות להו וקלמריןהוו צירין?סקולטוס
 הקולמוס על להתרות להו ללמה ותי׳ שסיר רש״י ומקשס איהייב א:ל7

י (אקלמריןלססמפלי׳ללידכנ״ל
©׳׳  כר לרי׳ למימרא'לקיעורא.כד כילכול עאי־ ע״ב: בדף'

 משני מלר׳נחמי׳וברש״י נן.'ונו^ש.3זוסדמלר
 ■למה קשס ע״כ רבנץ7ו»עדמ .׳W5 מלרבי נפיס

 בל״ס זלפירש״י לקולם שלפנינוינראה לגמרא ממרסא רש״י מהפך
 ומחמיר לר׳יולא-דטר לשיעורא קיי״לגיימי והא! בשמיה למימרא

 חרס־סנעי גבי ולעיל לשזך אריכות הוא ולכאורה עכ״ל שבח כשיעורא
 בפי׳ וכא^האריך כלום פירש״י למימרא;מ'ולא ליש;א־ פדיךכהאי

 לשיעורא לו ברור היה ’ע״כ,לא’המקשה הא■ להקשות כאן ליש לנראה
 הי׳ רק מלרכנן זוסר הוא לבמסקצא' ראי׳ והא מלרמן נפיש הוא דרי׳

 הוא כ“■לע לנפשי׳ מאיפריך־לימא א״כ מלרכנן נפיש הוא אס מס־פק
 גס וא״כ מלרכק ס1מק ככל זוער הוא לר״י לשיעורא קיי׳ל להא זיסר

 למקשה לס״ל נחמי׳ לר׳ שיעורא על גה פריך להמקשה צ״צ פ״כ כאן כן
 ולא לנסיש לר״י דשיעורא פריךלמימרא ושפיר מכולם יותר מחמיר לר״׳י
 לעיל לבשלמא הקשה נחמי' לאל״ר למשמע נפיש סתס רק מלרבנן אמד

 המקשה צריך לא לקרס^לכך בשיעורא עולתנא יש לא חרסית גיי
 אי כאן אכל בנן אלי רק קאי לא לכסתטא סלרכנן נפיש כפירוש לומר
 אלרכנן נפיש כפירוש אמר למהלא לרכנן אשיעורא המקשה קושיית הוה
̂כ אלא  מחמיר לר״י לסיל נחמי' אלר׳ אלא הקשה לאי להעקסה ע׳

 ומחמיר בע׳ש כלשונס וראריך שפידש׳׳י וזה מטלס
 מכולם למחמיר לס^ל פי׳. לשכת בשיעורא

 לו השיב החרצן משיעורא^ר״נא״כ המקשה קשיית העיקר־ זה לפי
מלרבנן לכאמחלנפישמלרנ׳לר״יאינו׳מחמיר  .רש״י לכךגרס ר̂ן

 לרכנן המקשה,לאשיעורא קישייח עיקר להוא קולס נחמי׳ נסישמלר׳
 משוס לו קשה הי' ר״נ7 אשילורא־ אגל מלרבנן לחרןדונוד יכול הי׳

 לכאמש צו השיב לכך מצילעא זומר צילעאולאי לכת
ג וכנ״ל כן

 לשיכורא בניחותא הוא למימרא' להאי לפרש יכול היה להכא רק
 לפיעורא קימ״ל סא פריך ואח״כ נחמי׳ ער' כלומר נפיש לר״י

 הוא כא; לנס פירש״יpל מסלו מחמיר לר״י לס״ל כנ״ל וג״כ נפשי לרינן
 עול יש ללא ונסמוך לעיל אבל ונסמוך. לעיל כמו ‘כתמי בלשון
 פירש לא ורבנן זס לכל רש׳יי צריך לא וצק ר״י רק תנא

• כלוסכנ״ל
מחכו׳ ככלי עצם לכלי סטאין ד״ה בדגזי׳ פא בדף

 של כחפץ לאיירי פירשו והתו׳
ראי׳ להביא ונראה מחתתעזי״'ס . .

 בגימאה לאיירי כרייחא הניא מאי ללענין ללכאורה לפירש״י
 דר״י לאסשיעורא רבנןור׳יולא פליגי לבמאי להבין יש רק וטהרה

 לשבת לבשיעורא אמרינן דלעיל בשיעוראוצ׳ל רבנן מקילו אמאי זוטר
לשכיחא משם בתרמל למשערין ולרבנן מעמא א״כ שטחא בתר אזלינן

אבל



יוסף .שבת מסבתגנזי
ד א״כ שטח נמי לחף לרי׳ f וששמ שטח^ א5 סף  א^ינן ישכיחא פכיחא י
 שטח יולא־לשצס ל3 ראי׳ הנמר׳ הביא א״כ שי׳״ש כלעיל סרא1לח

 שטחא הוי א״כ עצס Ic כחפ־ן לאיירי h מברייחא חפין ממנו לעשות
 הד לא משכת של לחפין איירי אי אבל לחומרא ואןליק מרחל כמו

; פירש״ימ״ל ושפיר כלל ראי׳

ף א׳ פ״ב: בד  לרב חשלא רב ועשבים צרוד לפ:׳יו היו ע״
 חסלא לרב להוכיח ונראה ט׳ אמר חל הממנא

 חשלא לרב לצרור* לעשייסלןו?ס לאמר ̂הוא
 קולם למשיים לכ״ע ’ אליבא ולאי והא קילס'^רור חרס לעיל אמר

 ומשוה משוה״׳שכנה נו לחרסזיש הוא לפשיס גמ׳3 נזכי צא לכך לחיס
 ■למין ונעשיינזאיןבהםרקכשהם ,‘כללעי׳ ה:רתנימין זמביה כשפיה'
־ חזהטן לי: ח  סבר הוי א״כאי ס מאנחימשי בל״הואינו כפי״רשי א

 ביחל ’ השלשה כל לי׳ מתי־מי אי ח״כ להשביה קילס לצרור חסי־א רי
 חרס ישח ואס ״ קילס חרס חשלא ציי הא ציור יקח אם יעשה ניצל
 צרור ‘ מסלא לרב הא עשבים יקח כנ״לז^יס לחרם קילס כסייס הא

 מלתא לי עתרמי לצח^אי נם קולס עשבים חסלא לרב ע״כ אלא קולס
׳ ־ ■ : כללי עשבים יקח

ר׳ אמיי ’ אעאי קשה ולכאורה ראי׳ משם ר׳יוסי לי׳ ’אכול*
 לצריך ונראה לאי׳ אמר יוסי ללברור׳' זכר מאיר
 ללעיל בסא ע״כ יוסי ור׳ ור׳׳ח במאי'פליגייר׳י להבין

 א״כלפ״זכא׳ לקולא אט׳ בחרלשכיחא אזליק לשיח שיעולא כל אמריצן
 אץ שסיראמר א׳׳כ גלול" הוא אפי׳ הואשכ<''יותר שלו לשיעור סיר
 שיעורי׳ מאינך שלו ורi5תי שכיח למחר מוכח אינו למפסוק ללבי ראי׳
 משיעיר יותר יוסי ר׳ של שיעור לע״כ ללנר ראי׳ ר שס אסר יוסי ר׳ אבל
 מחבה קללה הוי א"פ שטח יוחר מאיר ^ר' של שיעור לאס מאיר ר׳ של

 והלר בריא לייס״לי׳ הנע׳*־ קשידקשייית יוסיוא^כ ר׳ של משיעור יוחר
 יוסי ד אמר ושפיר שטח בזוסריאלאע״כשיעורושלר׳מסייוחי־

; כנ״ל ראי׳ משם

ד״רר׳ תו׳י׳ ע״א^כ ר׳ פ״ קשה ראי׳ללברט׳ אע״פשאין בדף׳
קרא לאתויי לי׳ הוה מ׳ לרשיא ^

 בפילא ויין אכלחי לא חמולות ללחם
ה׳י: סייא להסור ונרא׳ :מ׳ סכתי לא יסוך נא  ראבי׳ בבס חר׳׳יב סי׳ י

 כחב ניכאובשחיה אפי'אישורא לאטלה ראוי׳ שאין לברים לאכל
 לאין הבי׳ שם וכתב אסור ־ אבל פטור רלןי׳ילשתי׳ ״אין ליריס ל:חה
 סיכה קרא מלהקשה הוא ראבי׳ לסברת ונראה עיי״ש בכך לחלק סי'־א
 ראני׳ לשחי׳וכסברח אכילה במ חילוק ליש ש״מ לאכילה ולא ל:*תיה
 הפיסקיס פסקי אסור־ולכך ובשחיה אסיר־■ אינו באכילה ראוי׳ ליאינו

 מוסר נתמנונ אינו לאס כתבו וברחיצה לל׳ענוניאסור אינו אחי? לבסיכז
 קשה הנ׳יללא לפי יק־ מרחיצה ‘סיכה; זילמ^ש קישיא והמ״אהקשה

 בסיכה גם לכך אס:ר ראוי׳ •ייאינו' אפ משתי׳•'ובשחי׳ ילפינן לסיכה־
 לתעניב אינו ראוי* שאינם לברים’לוולאי* אסור לחפניג אפי'אינו

 נס מוכח זה הא לקשה רק • : בסיכה גס א*כ בשתי׳ אסיר ואפ״ה
 ' מ:ס ה ג א״כ לאטלה ולא לשתי׳ סיכה לכ שהקשה ללרס־חמולוח מקרא
 סיכה להיקש ראי׳ לסכסאין ונראה לשתיה אכילה בין חילוק ליש נזוכח

 כמו אכילה להוה אניגרון זא'עי*2׳' לשת אינ( לרקס ליין לומ׳ לטצל לשתיל
 לכתיב מיין ולא מבשכר אכילה בכלל שחי׳ אהאלצמלץ בנע׳ ;אמרו
 מיין אבל אשכ- גס לקאי ואכלת כתיב והלר וישכר וביין ובצאן בבקי
 ■ בין חילוק ליש מוכח הוה ולא ‘ נמי סכא א״כ אניגחן ע״י' לי״ל מוכח אינו

 של שאינו צפי׳ לאסור להורות להכא ־ היקש צריך ושפיר לשתיה אצילה
:■ כנ׳׳־ל לשתי ומ׳7 תענוג׳

ף ד א־ ‘צג כ  אין למסייע נמיחנינא אנן אף אמררבזביל ^
צסביא ושקלי ערי מאי לענין לכאורה ט׳ ממש יו

 בו אין למסייע לומר נוכל האבלאדצי׳נמי ממש בו אין למסייע ראיי׳
 יכול באינו לפישר לר״ש תקשי אל״כ7 ראי׳ להביא לצריך ונראה ממש
 ללא יכול אינו וזה יכול אזה אתי קיא לילמא לכעשוחה מקרא יכול ואינו

 באינו ־ אבל עי״ש מינייהו הי בל״ה התו׳ כלפי׳ חייבי׳ ייהו לתי סימא
 יכול שאינו לזה אשי זבעשוחה וקרא יו^א ל. שס־בך כמו חייבים ואינו
 חייכ7 הוא יכול שזה והיינו אותה לעשוח שיכול פי', בעשותה ללמקא סטור
 ליצמא ממש בו אין למסייע פשור למימלא וא״ל פטור יכול שאינו והשני
 הוה לא קרא ובלא ממש בו אין אמיינן בעשגסה ׳ קרא לנתיב מלוס

 א״כ ממש נו אין מסייע אמרינן נמי לבעלמא ראי׳ הביא עינן.לכך7י
 קשההיכי , מקראליעשותה לאי כך מימלאמוכחלמסבראאמרינו

 ■לפטור קרא דגלי הכא שאני י לילמא סטור למסייע בעלמא ילסינן
 'וצ״כ כנ״ל ראי׳ הביא שפיר לכך טי״ש מטהר iנלה.ןר^: כקשייס.םת(׳

:כג״ל אינו(אינו לר״ש צריך לנעשותה קרא

 פוטר ורש״י כו׳ חייב במטה המח אח כו' אוכלין המוציא במשנה
 תני ואמאי לחייב אחל ינבא הכל חני לא ולמה ללקלק יש

 לחייב ביחל לכולהו תני ולא אינך גבי והלר סייי לבל במסה המת גבי
 משוס החייוב עיקר הא במטה המת חני מאי לענין לקלק ל ■ליש ונראה
 המת.ג״נ על פטור הוה ואי חי גבי כמו כ’̂נ לו טפלה ־׳והמטה המת
 שהוציא לאיירי לומר וצריך חייב במת רק ליחני א״כ המטה על פטור ־הוס

 עצמו ס כנו מטמא במת שנגע לכלי טימאה משים שניהם והמטה תמת
 א׳־כ הרמלס שפסק כמו שטף כלי ואפי׳ כחלל הוא הרי מטנלחרב

 בנע' כלאמך מ-נה ונפקא המטה על גם יח־יב בהוצאה חשובים שניהם
 למיתני יכיל לא זה לפי א״כ ונולע וחזר בנולע או ובשני:נג א׳ על בהזיל

 על גס קאי והוה פט־ר ויאמר ר״ש לינ1< היכי יקהה לא״כ אחת בבא
ר׳ש פטור שפיר אמת הניחא אשאייהו לפטור במשל המת

כוונתו אה במסה אבל לניפה צריכה' שאין מלאכה להוי'
 כסמוך פירשו לחו׳ ללש גס חיוב־ טומאה משוס להוציאה'

 ף1לנ צר־ףי שאין משום פטור ובמת ׳ כ לר״י ה נרא טר פ ר׳׳ש בל״ה
 טומאה משוס לצורך ה־א נופה הוצאה להא וולאי במסה איל טי״ש המת

 למיתני צריך לכך אמסה לר״ש חייב במלאי כ א לו צריך נמי ניפה והמסה
 אלא א״כלאפליגר״ש אחת בבבא ואינך אחת בבנא חייב גססה המת

:־ כנ״ל שני׳ כבא אאינך

 ׳0 בכלי אהל ביל י מחלוקת אליעזר ‘אמרר ^;״ב צד כ^ף
 באידך בשלמא קשה ק״מל ^יעזר לר כחו להוליעך

 להוליגיךכחן בסמוך' אמר שפיר אלענ̂; לר׳־
לד כס לומרילהוליעך שייך היכי בכאן כחלהיחרא'אבל ליד לרבנו

If״ r___ _ ׳ 1̂

 שצח מזה נשמר להחסז י׳־צ לרבנן כחן צהיליעך לתניצפ^ניו והא תבירו
 כחן להוליע ג״כ והוה בכלי ליסני לא״כ לרבנן כחן להוליע לתגי לומר

 ר׳7 כח להודיע לתני כלי׳לילע'בכלי הר משוס תד ללא אלא לריק
 לרבנן כח משום תני ןלא חבירו בשל ולא חייב בציפרניי ללווקא אליעזר

 ר׳ מחייב צסרניו ללווקא אליעזר ר׳7 ־ דננצ׳להמיעכס כוינת זיהו א״כ
 ׳ ר צריו לכך לרבנן כן גס פטור בכלי אבל חיירו בשל ולא אליעזר

: כו׳כנ״ל ביל לומר'מסלונןת אלעזר

 זוהו ביל אליעזר ולר׳ ככלי לרבנן בשבח חייב ד״ה ברש״י שב£
רש״י להא ה5ק לכאורה ע^כ סיעוד

 ולא חייג הוא באמת אומר אליעזר ר' בל״ה פי׳
פי שיעור אליעזר לר׳ לי' ליח פידגא״כ מלא בעינן

: זוג׳וצ״ע
בלף



פסכוז*עזי
המי |סגיפס55מ ̂!ן■5הז7 ס(ז!לס .!ננזיזריקז עזנ צו

W ™ ש^ הקי חלי היכי
^15ועול־לנו?-ל זזדיק׳תזללק־ללוצ^ס' - ד  '1צ ,57 עומי1פ

מ*אנס־ציפלןך •‘צלקחז׳׳׳משנמרמןדלןב ̂'מרפנחל5י5׳^מכיזהמו1«צאצ:
, : • iy r D w '

ת; אד ״ וגד  7 מע^ןוזור^*7ר15^ן כגס־בעצ׳י למהרשמהכ̂י
̂לרשזח7ריp מישוח^רניסר מוז6 ̂  ס7מ7 מימרשמן

01p»te^w»6^;iך א״ציממעניר^ו; •־ ה ת מו א ^ז׳  עףללס ;
 אפו^ ‘מס־̂צ7׳6בר1נמ ילפיק ■ זהינסס .te^e3ponr^j»W<3־

 כמשקזגס פהימ?ז סיימ7 ל^יףיהז ליך57גמשמדנן ןמדסממז-^ ס׳
כאן ^נירץזולקץ הממש ב^ס 'יזסנראיכמןשכחמזשחו̂׳

 כ: מ^דזג צעשה סלמ15ונס-ה צי מס75:זחמ»דסברא־ככ״5ז^״ ׳לממן
ך ^י ̂יהי ן מחיף בהזכרמדהמו^ כערשהנזבו‘ לחר

^י ^^רגלזעידהא^מחענדשס^׳׳• מ או ק״ פ מ  צסד גשרגמירי ל
ציירתרממהו pה־לf5חוצלס•מוצ י'1צאה

ר ־‘וצלוו א?ר5הו7 חוללהי לכ•vייבr7־B%רי  הח« לסכרא׳ר^^ ציי
ף ■ןודק^ ליצפיינן העקפה צפילעת אצנ(ח י סירק הפירא (ורפו מ ל  מ

^5איי ,n סנרא־למהיצ, הרבי*ל)דןנו מר׳מרשי׳צרפיס /ושכןדק3 ע או  ן:
 ייי^י^ מ״י* א/במשנןל^הדוהקש׳מ?רמ5הו

 W א,א צאיהלי זז ובזריקה כמשכן והוי מסגרא חירדיהו לכלסהרלכעיק
 הוצאה מו7 הד לזה דמאינךסכרוח1ראיה3זידס7ןתירך א7צאז

־צלשה׳א׳ ^5 למה צאול הברא אלא7י5 מושוס׳הכילאוי 'מרה̂״ 'M
מד צא^^ליפוקעצ^ה לאיצ זה לפי סי ^ ^ני מו ל קו׳ ^
 ל כרס לקיכמע^רזא כהוצאה־ צרעוחצליאיירי מרמח להמציא «'יצ

 W0 מעכיר סקושע' לסכד כשמיאל מעגירלי״ל כהיכא היכי קפה <לא־
̂יוא״צ שחייב מצינו ״כ6  משו רך.דס והיצאה אכמלאנה הוה ממסר על

 נ״כ^ ממפה כמשק וגנרהוי לי מה
 חיזכמשומ-תולמזלמעכידוהא^ל והכנסס
 ״’לגסכן־קרימלפץ^ כמעביר איימי לרשות ערשוח

 חימדאזרייו''7תצי7׳«ןאור.סנ׳?רק־כאך
 קשס כ א ל מ מלאמ נזאמרמעסר־הדאכ לאם מלאכה אב 15®.
ממיידנן. לא לחול ומפכרמ; זדת'ס־מלמזיככאלא׳כויכמשנן7כלן0

 סכרלר הדלי נזי לזריקה צוער אין ‘והשמא חרוייהו לצריך כהמסה פמו
מ מ1מרש7 טמשמלהוצא? הוי7ל<«ד ה »5ה ל ת מ  ר־0מע7ימי;ן1ק ו

«6ר(י א ל »  א־נ חמהמטשצמעניי wfiליהיר 7רס0 הpריnנ
אנ ע״ודהוצאס‘אלא צאמחייכיק צחול מפכרא  ולפךה^ מלאצה הוי

1f«J)0«oc»)Sl»iv הי?ד נ»ן פריך פפיי יצ.6 7למו 6נר0מ 
• כתיכאכנ״ל

^15ח^יכ־רכיאל“לא תחייהו לאמד טמאל1רכ צד־עא^ פדמ״ ר כ
לפל% לומר לאין שלהם להוכחס טקומרכו׳נראהז י

 כאמצעוכ״כהחו׳־נ^י מרהי״לרהייורהרי ליפלימ5א״ באלומה־
 לילמלו להקשות יש ילכאורס ועי״א ־מחייב לא בל״ה ע׳׳א מ״ה מ מסכחא
 באמצע' «רה^לרי\ורהר (א״צלאיכל^פליגג פלענכקצומה לעולה

 י למשהמ7צ?ן סיירא ל^חכפיס ס״א בהכי פליגי יעילומרדאיהוה
איeלמעל פציני7לק תייבלקלופהכהנחה  ‘ילוןקזודק^^זשיעי מיי

 נוכל לע ומחא באמצע רה״י1 לר״ה מר״ה לעיללכד׳פליג* גמ׳3 כלאי׳
 א>ילפינך לפליגי ואיל פליני א״לכמאי כהנחה קלועה סכרי לרננן לומר

 רק באמצע ורה״י לר״ה הדמר״ה מזשיע^א ‘הא זורק־מעושיט
 ר בקלומס^מ צריולומרלפליגי א״כע״כ־ בעגלותצלארלעיל לרה-י

 סברי^ע• צא עונח־לאכמים אמרלננר ״ש מקולה בביח לאיירי 5מ;״
 עצמי!ז א׳ברה״ר5צסל לחני דלעיל מברייתא כהנחה
 ‘לרר״י י מרה קשט־ליליל א*כ קלועה סירי לא מוכח־לחפמיס מימלא
 סי כר לאיירי דק קלופה פבר רמלא‘מם אלאע״כ באמצע גרה״ר

ז סקורה־כנ״ל
 שטון נחמי׳ ר ’ משוס וחצאי כו׳ בעליוצו' ואלו עא. ״ט1ש ה1פ

 פ׳ילע״ה לעיל'ב״ל צ?ע מךהפזיס’וטווי געןים־
מ׳זמשציסכמהזינן^ שסוןבעזים נמעי׳ ר׳7פר«ןלא(המג<אעשמי

יוסף•
 וכןסלבע*צ7ה86 נפ׳גונל7נ ימירה• 'ה־מכמס7סנ5פירש*י7פ*גי
ijrpmsr j למה סמזר ■מהי f i 3  r a n e מלב-א^ג^«סמ0סכ »פמ 

 מליןני׳נחיכוכלסלפמי׳ זזפעצ^היה^צמהימייה»נצ׳
י' ונ״ע יתיחעתכמה:עשמע פילש״י

א, ך5 בדם• *'’ימונףזמלע ‘לר ע ׳
^ >7להא למקפוסמ; עיכיש מחילת* 15מנ ס .

 ט׳ייימ ןהאלכע^ט נחצלת5ריוסנןמבעו׳ל(^גמב ,
במליאייל במחצלחזהוסה״ט מבעי^לי ^הבמחצלנדואיללפהזלא

 47ו ה?(מווליא ממי׳כגמצצפ הד אי7•
 מיני׳מפשול־לפעןחל^ל^לכד מפקא

 לפעימ-נ^א צ^מה-מנשו- מ»כ וא״צ סצא31מ5ל אמדנן;במחצו!ת
 גהבמחצצמי^־ לי׳ ממי?־ ,^אלחמראאבלבאמגו’

לי מחיצת חפךופשייח עגךרח ר״י לבעי מסלדללעיל  קש TO מ
 יהנחת: הרמעיקדארה לא;7מחייבכיון וממייראולאמחייבואנדלצא

ר יומק ר7 מוכלן ר1שפ זה לפי מהורע״ם מחיצה מפזן-וסילוק ^ 
^. קל יומק א״כליבעור לי׳ מבעי׳ לאי־ וחייב לאמבסלא במחצלת  א
 כ דז מעדהכא7מהוכה״ג מחצלס מחייב לא קפדועשייקמח^ה עקירת

 טה עיא3ס ןזסילוקנמ!ימג׳׳כ5עימדגסיגסולי^^גהכחתח7מימלאי
ר׳ אי»מרחהתת7 ר א ייסגן סי חולי כ1פמ1 סנפלאצי; מי ;«  י

^' ®לקמחיצס מפז; הנחת מיפסר ®’.' / *י ל מ »י ’י
7»11^ ס ח ת קי עי חיי' עפיימ1ר׳נ  מ

מ pjitpw יוסנן לל ל*' מגעי• למה קפה א": מז פז  מ,מ ינה0ןןןןן
לי מי׳ צמנ ש ע׳ ס ס מקיהזסמיצמא1קפן־ מונמליאימנח ^ פ  ק

 ®חיגם .ספ^*(ממ׳^11^יאגמ<ן<מ . (ףגךי1לוי,לך/יד לאימכעי'
ע מנעלח לא י67(17נמחצלמ סבר ר׳תמ(ן7 לאש'פ6 זנמחצלח מי

j בדמ■ ^ o s 'ע אcיpה7לרבנןrfisתיrצמ®סי׳ס. יד.1ד* ס־ • .1 ן | .1 ־ ־ ״ . # ן ׳ - - ״ ״ • I

 ספעובפשא לא שרץ,ס׳נמלןזמשמש7
 לרמן צפרןאצלקפס מהיצוא מפטשי׳ נפיילפי נן3סורלר7מ'וגראת

 '1הת כמושכהמ «ןולא ממרא ילפיכן ומ^־אזה מממילה חזרס צינהזב
שפג7סונמ נגיהזלי׳פקיצאילדכזרמלא מט  ילא גפפאכנמלה■' פ'

ס1ולינס מסיזן פחות לא:1 מסמא ן#צן מ’נ  ספטא אמו7 ה7קפא
 אצאעיגגסלרנק ל(ך! לא1רן.5צ (ןם3צ קרא « אינצאצדין לאוריה

י' פשי׳וא״נצא^ה^פמיויג®0פיןצס7היקפא7 אקי־קרא

שמו־ ססכס סליו

■ atiDB 4 מסבת

ה ד  אמדרכס׳׳נראס־ יולא כלוקראוליכחיב־וכלדב ^;:א: ט כ
*Ip ללרבישזדאזרחיו צריך לא המקשה לעת צפי *

 אור דהיינו ולסקר לה״ק אודקסיל הבוקר בל״ה
 של צכהוכומן- לקרא' אורחי׳ א״כ בזקר של' כןיעיי״ש^ואאורפי׳

 שצא המקרהאיר לכחוב מלקלק לקראו החרצן צפי מאורעותזאבל
 המזרח שהאיר ספירש״י כעל להיינו האור קלס־ בבוקר שסי׳ תאמר

ה ליקלק למאי א״צ קנ מו  כלרגי הנוקרלכלאצא צכחוב כבי ולא ה
: מ*לי15יול

 הך אטריהארעו^זלליצפי* למזלי׳ ס׳ החנזמילס בגבוריא: ע״כ:
מפא1ד אילי הבנהללצד׳ «ראפ׳לכא(רסאץ, נ

קאמד



מסכת גנזי
 ר(אין-(אצ1קללזפיקזלא ל מזכיר זה pifi^r למזלי׳'(נראה טילפ" נ|א«ר

 שמזכיר' כ״מ׳37 כמוציא ל זבשנפאמריקכסוף יראהגעפ״ילשחר
 עת7כשלמאל א״כ’לג<ולה ־קולמס אפצה להיוח צריך קללוט כ״ הכמוב

 אח״כ1 לזה יזכה צא ןל7ג אור שהוא ימעא אור טזציל7 ניאא המקשה
 אור7 לההרצן אכל שחר עפעפי שהוא קסן לאור אפי׳ יזכה שלא מזציר
̂כ ליל;  יזכה שלא ליל:עכ״ש הו״7צאורןקפ} אפי* יזצה שגא מאחר אז
 לייש׳ מילס ומסרן לקמנה קמס ולה7ג קללה והאיך'מזכיר שחר לאור

 מסחילה אמי כך א״כ חזי מזלי׳ חזי לא או״^לאיה( לכעלמא פי׳ למולי׳
 אפי׳ קילל לראופואמ״כ המזל לימל קמצה והוא •יפי׳ למרא קילל

J כנ״ל למולה מי״7להמזלאיבזקאנה*קו

i ג' (<־1פ f  p' ויאנס״ והא״יופרא־ ^ הל  הא לכאורה כוי. כמהו ^
 הוא אורחי׳ 7(77 או ניעזמתא־ללולא משום פי׳ מור
י ו ^  נראה הנעלים על מופדככנה פריך לא צעה '

ח7“לי׳גח להחספםיקא'  פדך* גמלי׳לכךלא7משוםמעסותא א5סי
 סרין׳צקי לאיזה פמקי׳צי׳ ולא ירוצי׳ נעהס למשי׳ רכנח גני אנל מיני׳

־ ״ ז : מ״ל כתו׳ מ3פפיק־;ציעכ7נמאי כאן משני

י ב׳דף' נ ג ̂יצו■ (אימאוער נ לסמרפ' ̂ךיךומ
להקשו׳ יש לכאורה מלאכה 3א שהיא

 לעשהי להורופ קרא אתי לילמא
ה ללא מעשה 15ל רמןס לחפניפו ע  קפה *ועול ;״מ9ג כלמצינו מנ

 S כלאמר אעי׳יפ י:לקאי1עןמ זה נצא א״כ ילאךחלק ר״ע סלי אי
4 אפור ולמעלה שעוס למשיח -מנליה א״כ סלק לאך פנר לא ואי יוסי  

ע ונלאה ר׳ פ פ א  אקרמאך לימוד לומר שמכל רק חלק לאך סכר לנ
 לומד נול( ואיש א^איפ!וא1ה אך׳7 לרשיי ה״א הסעפ:לפי׳ עיקר להא

 כשלת שחל באם למעופי ״ יס!הראשוןואו:אפי3 אייה lhp7 ללעולם
 לא א״כ7 לקשה רק ג פלעח ללא חמסה לא לחשניחו עשה לופה לאינו
 פעשהשיס לא לופה נלילא עשה אק מיסלא להא כלל מיעופ צריך
מר ר<ןעל ״ כלת r ^^נעלמ^אמאלאא^זא^א^רמ זפ^לז f  
א43 מופרכמן. שפא״כני״ע03#ל אימאלא7י״גוסזפרלגיק3מ

 זהשפא^ריןאך לאו להוי אסור כשנח ל3א7עמו כרש 3ע״ הוזוי שלחנו
 מצימ והרי ר״ע אמר לרך פרח ה3סעש׳שאין לא לוחה לעשה ה״א צ לאל״

^ לומל׳פלל למלאכהא״כמינןלא׳לאמכל היערמשמאיאב צ ז  א
^׳0כמחי0למפסז אךוא״ל אחי ק  חעעט ריד/.^א;3אינדלזססעשה7ו
̂ש ה א ס נ  משי< צאמר אלוי אך וא*כ אעייס לקאי אלא.ע*כ כי

• פ״ל *עמי קשה

מו צ ^זז ע ^ כ״ז דן ה ‘כ  כמן קקה עו^ .אכל לד משודימזיג די
<1ג״:? ליל ימצא ־‘׳ כשדנא:אצא ר שהו 'ז
שיא׳^א  כאשלןסד^אסי 6לאוכו״1^שפמהי

אעלע״^ לאמויי מי ע^ז  • כסמןצא להא מ^צזלומדק להמורכקלמ׳
כ iל jp רק ^תי'צ %עסס ^ כ:גאמדלקא^  ■ נכרי להייש• סעי ר3מ'
 משאור ילפיגןעמן צא להא חמז3 זאסור פקלוס׳ ותימצא כיכשחו שלא

מ^:ז^וור כלפילש״יא״כ  אי אנל איסאליןאלכ״ע וזה משאור: יןד׳
לן לאצהו־לגכי׳סמן אמרינןכקאיאגצהשמשסו מלי א  ילפינןמ^7 י

כ וצא צמישסצ הס לשמין עקוס ס כ ל א ^ פ  י ^ שאור גני זימנא הל *
״• ׳שה^׳יהחוד^!»וךסניל:

ף ד א ת< כ פ זאכוקהלא ע אגיז-י ל האמדרנ ק ^  א3לאר3צ
י ה ;מייסצציקשומלהא ' המזוו  אנ^ןס צעימנא׳

׳ א3ר יוחרמנרוצראעלזיצא  לאס׳אנוקה l1״pbtf3y.f5nS מול '
שני הממ^והא לפני כמו 1te |»77i& w אין ^ §  pp7a ס  ג

 ממסה יוסי מאיי מוכס"לאניקהי. א3מקשהלא״כמר א3ממהרקסל
צא מאכו^) הפעהיומי אןר (אה השכינה א״יי רפא ?הא

ם ת טו י׳וסף פס
 למה קפה א״נ מהמה יומר ע״כאמקה אלא הממה כפני כנר אמר א ל

 סוא האב״ש כצללין היינו ל החמה לאזר קין70 אק מלייתא למימני לי
. . ג מאסקהכנ״ל .

לפאוי׳ אשתמש סיכי אשמעש כי 3עקר •כנח מפני נימא כעע׳אי
 לוק3צ צריך לאין הניקאמר אמח3סדך.לילמא« מאי קפה

 ללקלק ליש ונראה עקרב סכנח מפני שם אשסמש . שלא מפני
 כלפני לכלוק צריך אץ חני יסולא להכניס אמאימיאקממייכץ

 ע״י צכלוק צריך אנל מחייכין אין נ7י3 רק :פ״כ אלא לוכס׳ נצל
 לנעל ומשני כלל לבלוק א״כלאצריך אשחמש למאי פריך שפיר וא״כ קנה
 ^״כלא לבלוק צריך אחר לכר ע׳יי אבל וק73ל צדך אין כילו רק א׳'כ

 ע״י אייה לסתם (ק73ל לצריך מפולח גני למשמע הכא כל״ה פו' מקשי
״• כנ״צ לנראסר

תו' עי׳ב י״א ד»1ו ה ב וה5מ משוס וי״ל כו׳ גולשים לא אכל ד״
 י הקשה פכדלאע״כ כמו הוי ניעור

 אלרכנן לרכנז פריך מאי רש״לא״כ
 משום יאכל שעא גזריק ללא חמן גכי רכנן אמד הכי משוה לילמא

 שלא מכוס להיינו לפי'תו׳ המועל מלאחר לפריך ונראה סמלנאגליס
 יאכללעוגני ליגמרשמא פדך שפיר ימערנ׳כחעןשלאסרהפםחא״כ

 מצוגן שייך אינה המועל לאחר הא מעור מצות משוס לומר אין וכאן פלש
 דע■ המועל מסלד פריך יהא אכללר׳ יחערל שלא רק־מסוה מעור
 המועל לאחר לפי׳ לפירש״י גם7 ונראה פסיזא כמו והוי ניעור מצוס

דן אפיה שתמשך על הוי אייד להא לרנק שפיר פ תני'  סשמא • מ
דן לילק ניפלא״ב לא וכץ ביפל מן ומשמע  הוי ללא כיפל כאס פ

 לא מאם פריך תלא לר'1 יאכל שמא נזרי ואפ״הלא ביעור ס1מצ
״< פנ״ל יאכל שמא משש ואפ״ה ניעור פצוס להוי מפל

« ד תו׳ » J* .כ ה ב א אומי סזכס שנשמס לעולם אלא ד׳׳ כ ד
 נשאר לא״כצא בזה לעיין יש ׳0

 כשרות צענין לא כלום ינאי ר׳ מלכרי
חין מא; ולענץ פסולח לענק ולא  למימר לי׳ הוי יזחר אמר לערן ?גמי מ
 לכרין: צמקצס קיום והוי כסמוך אליעור וכר׳ עמש כשרוס סכי עאי לר׳

כי הי תל ^ו סל לי  זו הזנחוכגקש^מד שאבל מצילאוקעינגע׳ עי
 חנינא •‘כלשנהמלמא^לל .;שזסיזלמן^ במר מ^^׳א״עים־יל לחמה
^ לאמר מ  מסוד צד׳,•התו׳ ונס שנה• כל ;כך הוי א״כ שמחני׳’"

ס ” לאוקמי לעי7 שפיראנל גשפךהלםג״נ שמיוכי׳ מהזג שא  ׳
^״כסכרלגפסלו ^^יצאעפייע^י כצ״ל

 ץ מניס הק לא חנינא ׳ לר7 סנינא ר׳ עס מחולק הוא נוה רק כלינה
ע על כ ע  ר' כלכרי מזוקדק הוא וכך ללינה שנפסלו אסר ניו׳.י״ל לק ^

ת פסולוס :יולא ^ו  סלר יצאי ויי מונחות היו כלינה סגפסלו אסר ד׳ עו
 הזכס אירעשאנל שא® מ׳׳לרק למתל על הי^צריךלהמתין מלא

 יצאי נלינהאיינלר׳ ‘ גפסלין כס היו ומתמצא 0צש מפגץ :־•יצמילהיו
ל כ נ ^׳ כ  להמפקעלי״לאסאירע הי׳צריך רקשצא שנסמחכי׳ ל

 סלם שנשפך לאיירי נמסקנא זמימלא הזנת שאכל ׳*ל9אג. הלם נשפך‘
רי קמם נ״כ אי ע  נפסלו צא שמדץ י״נ כמס להיינו היו זנשיוס כ'ינ

גין היז ^י ס לינ  הלימ׳מהאלכשרטו צומי צריך לא א״צ הסס צהו כ
י סתרקמהאשלאנשספעליהןהזנס

 אפי׳ דצ כשיות ינאי לר׳ לעולם דלמא להקפות אין פתוידונ״ל*
 לכיס קלפים מניאק 7כמ^ לסכר ונאמס צסעסקנא

אל הפסול  שאיני מתוך סם מרוד׳ מ״ל וג״כ בדל שופטין מימלא ו
 ישמן שלא אפא מרוכי׳ שהם מחטת Vא פפס ימי כל צהכיא יכוצין

' אלל מהם א׳  צדך לכך לעה מחמס היינו לפסולוס סכר חנינא י
אפילו ינאי לד לאוב אינו וס כצינה פסול



מסיתגנזי
ro .'fe ק א «3 ןדשיס5 מי מ מ < נ*נ גייד emn וסייאין 5ני  <'ג3 ענ'
 ש* נלשס I’ifin( למה קפה3D3W9 6*3 מן זה506ו3ז מזר’מניאק

 .מממנז *גנ*כ’31ל0שנפ למס מיכלימן יוסר כלינה נפסלו י*לשלא
ס שרשפן־  שוססין דאק סלר ינאי ר׳ 3עי אלא נלינה כפסל ינ'כ כנ

 רכל פכתנמילעיל הר»׳אנללפיטה נלכיונו מכשחיו ני׳ י70«7ניי
שחמננ׳ל מר ל . ל ■ דלאסנרמכ

ה שרסמחני ר׳ לנה ליטר סכל ז *’חנינאסנרממיו * א
 היו ולמחר נלינה טיטלאנפסליר א*כ א׳ הזיון ישפן■ פלא

ם 5ש לימן ליס יכ7 סנר מאי ור' לסיק שם נונונים ג נ י'  פנפסלו קונם נ
• הלט שנשפך כיון גלינה

ף ד ב T ב ה ^רש׳׳י ע׳י עגר די מ^י מ ני ומסייט ירפד6^
 קשה אוכל מסמא אוכל לאין רש״י
כסומא״ לפ̂י רתיי צךין לא זה לפי

א אוכל לרגקלמ׳ד^ין אלא הוי לא נופי׳ גאוכלק להא משקין ^  מ
 איירי כהניס של מימיהם מלתני פ״יכסכלהכא וגראסלבגאון אוכל
 להא ®חט למימ׳בעליס ליה הוי קלים כקלשים דאי קלשים כקלשי לג׳יכ
ט  אכילס סקיס כעזרה איירי א״כע׳״כ 5 קדשי״קליסע״כ אוכלין ישראל נ

r ש מיל א׳*כ כעזרה הטומאה להשהות לאסור גמ'3 ואן׳ קלפים שי7ק i 
 להיות מצינו סיכי א*כ שורפי* היו ומיל כלל משהין הי' לא כנשר השרן

 זה אצל זס ימל חתימת ל מונסיס כשהיו ע״כ ושלישי ופמ ראשון לקל
 להו למה א״כ סלקי ונעשה זה אש וה ממעאין טיטלא כא השרץ עגע

 מונחים שסס כמו אותם נישרפו עסהראסין השלישי לשרוף לכהניס
 נוכל א״כ ומשקין כלי ע״י י״ פירש לכך הסקות שסי צריך ולא וה אצל זה

ע והשלישי אסר בטקיס זנראשון נגע השרן ^ומר.שהי׳  ג״כ במשקי* ננ
.. . i כנלל» נמנעו לא לכך הסקות כתי צריך הד ןא׳*כ אסר כמקום

ף ד ב ב ב ד  לנדר החי.כן'מניןסלאיושיסמס והדיאכרמן ע
 3עי פרי לכל^ס הא מ׳ ת״ל נח לגני מיס ואכר
 קרא לי ללמה ליריית־ מניפי׳ פריך לא למה צלקלק

 להכיא ללמה י״ל עול • תאכל מלא הנאה איסור לי' סיפוק עור !לקני
ס  בשצי לעמר י״צfp® 7 רוה לא יץ מס לכלא ונראה .: לנדר יין נו

 עציעא כלכא פ:רכו ההז׳ רק עיר ללסני ולאו תאכל לא7 לאו ן(אוץ
 כלא אכל מלקוח לאיכא היכי לק לאוק כשני לעכור אוערין

 השתא מלל^א׳*כ0 לאו מל לוקין שאין וידוע ^אאמרינן מלקות
^ א צי ס1ןןו מ  ̂ואיס לאוסככללות א״כ״הוה עור מלפני ,ג׳יכ יין. ל

 ״לה^ח צריך סנןשיא ועינןר ספיר פדך לכך לאוין ןסני לעבור ךי״1̂||ןן
 קשיאלכאור׳ללערןמאי הוי ;מוקאמן^וקאנלמגופי׳לכרייחאלא

 ונראה נון מ^סזמי1.עס^ לנדר יץ op כימל .אלו לגרים קימרהשס
 צא לע״כ ז^ראל אסוך ש ממס כאק*^ איידי לא רויסא3•לכאטןז;ה

 ׳לאמל אושלק^נא ̂ לשחות רוצוה שמיר תלע, שהסחן כאן א»רי
 הוא ליניקה"כי עולדי מי ■ ^ולסייע לגרוס לאסור. לכזה,־פשיסא אמ״ה
 ומכשול מצקול לאסורמשוס אמר להא קשק נכל״איסוריס.ועול ^שוק
 שתיצא מה לפי אכל מוגג הוא ענין כאתה .נמפרשיס כלאי׳ מגן; הוא

ר והוכר לפתיח טואר והנוק הואיל שוגג ,הוא‘ ר9,ס ד  ישתם ל^ מג
 וצן שותה אהנוחן וחאה לשמאקמן,הואיל מסור אפ״ה i גומן ^^ך

̂׳ה  אינו שהנותן אריי דכאן רק ניחל לגדם שני הצי אני ושפיר נאמ
ככל (א׳*כ לאכיל אצה נח א]"פסק לשסות רינה הנזיר אם יולע

כנותן ;והד
 שמואר ןלואמ^ה ®נושיס איירי לין כגן גס א״כ ממו^^פ;י^«ר

ס ^שרסל  לi< סיר צח'א ולק ̂'רי ללישראל אחר.לפחיסה שמתס מיי
 עהיסראל ורואה הואיל צו לי!שיס אפלל ככה״ג.

ק שי צוחןצולסא^^סיי  שפיר שטאיאנלאיגלפימלא ^צ׳יכא^׳
תדמונאלאמ״ס הני וא״נ ע^ח(דלמושיס7זיך לגוס לועיא איירי מגי

יוסף עסחים
 הדיה מן רק כאכילה אפי' למותר לאקשסמילילהאאיידכאע*:

 לאסור לאמ״ה משמע למושיע לעותר למסיק אמ׳הלומיא לתני קשה
 ע״כ; לס קבעיא למ^ וא״כ כעצמו יאכל ללא לתלית צעושיטמותר

י כלכיםקרימ״ל5 עלייקהא פריך ספיר א*כ לכלכיס

ם ה בתו* ש  מה מקזדנלמ׳ונדאהלפי הד' הקשה15לכ ד״
 הלצקה גווני שני שיש מנין כל״ה לעיל התו׳ שכחכו
 עצים וסללקת ״בעין שהוא שמן סללקת דהיינו

 ואפי' אהנלקה שנידבו׳ צרץ כ“א כעץ מולי'שאינו שנעשה אמר שהוא
ד שכסעצימכפתשאניהכאל^יתראקראכנ״ל אק למ׳יל

א ע ג כ ף ד  והרי צנדרב״ןכך מערכין מיוסנן תחמה והרי כ
 ואח״כ מנזיר ברישא מקשה לא לט? קשה ס׳ נדר

 קולם סמשנהלסנינדר נסלר שהכיא גמו מתרומה
 ולמס ופריך כחולין סומכוסאומר בעיחכץ לאי׳ ע**פ למרוטהונראה

 נמי חרוטה א׳יס עלי׳ משתיל בעי ואי הואיל ומשני פליגאנזיר לא
 זה לפי עי״ש ב׳יס שכות על גזת קסבר וכה סנה וניפרש לסיבלי׳ סלרא

 לכזסן משום לערב יכול לכנזיר לי״ל ברישא להקשות מנדרלאיוכל
 קולס כאמת לחסום מחין שהולך הנאהרקאח׳״כ לו אין עליץ שמערב

סיד' הוי לא ♦:61 נדרותי׳ על יחשל שילך  אשמזענין הנאהוהחנא אי
 איחשיל כעי לאי משוס שייפה השמשוחזשן כץ כל נזיר להמת למותר

 אין השכימה בחן עדין שאיחשיל ס7ק! הנאה איסור משוס ואי לי׳ ומד
 פריך שפיר משתמה כנ״לאנל םש>לך:יששל7לוהנאהרקאח׳*כגן

 אסיר וזה גופי׳ בסכח וכה מנה צריךליפדש א״כ קולשילך לישתיל לא״ל
 לע"כ פריךמנדר יאח״כ כרישא מתרומה שפיר פדך לנ״עלכך

ד ה נךלסשילך מיתשייל לומיאל^־ומהוכלא איי  ופריך עותר אפ׳
5 סנדרמ״ל השתא שפיר

ב• ^ עי מ  שנשחסו חולין א׳ינ מ״כ בהנאה ־אפורץ צערוצץלמר כין5״
 אוחו צו אכוהולמה לרי‘ צסקלות יפ כו'ע״שכרשיו כעזיס

 לי' סיפוק הנסקל ושור כפסח יחמץ להיינו איסורק לכל הנאה לאיסיר
 הק:ס מהדשא והגאון ׳ לחזקיהו אציכא כזלמיל שרצים לגבי מלכם

א יתיב לאמר מה על בסמוך  מלכילה מ׳זפריךותיפוקלי- מרבנן מו
 : עיי״ש תיר«ץ ולא משיציס לי' וחיפוק פריך לא למס לזקשפמהרש״א

 יאבל לא שג׳ כססחכל לסמץ מנין לעיל אעדעזק^ה מאי לענק עזל־קשה
f0 אמר .ולא אפילה היתר יהארו לא b 'לר אבוהועדשיפרפ ר 

 • מהכא נעי לילי טעמא מזקי'אמר להא כשרצים כלדךשפרט כ1הכת
 ולא יאכל ליכתובלא הגלילי עולהקשותו׳ןלחחי׳אלינאלר״ייסי

 קזק^ו(<אנהומתולקק7אמחלזא;7־ונראקלמרןה:לגח i צעילך
 נןרא ומימלאמ^שני יל^^זאהוא־דמשרצים ז!ח"לחןרןיס:רלמיקזד

̂׳הא^לוהלסד׳באכילה5משמע*^ל יאכל לא ליאזוצ  הוי א״כ הנאה והייט ן
̂ויכתי״  אהנאת מלקות קראכפי.׳שהנאטא״ציעימלא:מייב;3 ^”כעה

» 'גבי לפחיג ואיחר יליצטקל * ׳ ושור עמץ  שגשמסס לחולין לרש סדנ
 ילפוחא לשון׳ועיקר בשימ׳ז סילוק •לאק סבר ז'אכצ׳ר׳־איהיו עזרה5

 לאו הוי הצסקלא״ג חמךשןר איכדרץדהייט לכל טריפה לבני צןאוחו
 צי׳ משמע לא לאזאכל למקרא שנאס1על׳ למלקות ׳ וליכא עשה ̂נוכלל

:־ r כפי׳רש״י-עזיש
א ת שר ה  לא א' משרצים לי׳ ק חיפ אומו אמהולמה־צז לר״ קשה לא ו

 יאכל דלא סאן א״כ משרצים ילפינן וסוס אותו כשיכ כוי
 להורות און|ן 3פסי לכר הכאה על וא"כ#ומולקיח הנאה גצז היי%’קרא7>

 הנאה לאסור אוחו זיכpל השתא . * מכצל^ע^ הכא ̂'ליהוילאן
צ4 רלצל ן  ילפוסא מיקר ערציהינלפזלס גני זך׳ליצ»כלמדלהפ״ר5^

- J ולאזסורצמזלא׳למלקןת •עזא׳אאותד vj 
Kn2?rtf ־bילפיחא איזה ׳הי״עסזפקכזה מריכן־ לההוא'יתי: לזמר 
א״כישמלקו.״ מבישרצים הואהע׳יקראס־נאמרמלכם .

וז כהנאה מלקוח ליכא א״כ מאותו הוא ילפוהא או אאטלה כמו ה5אהנ
הוא



ד פסכתע
מ7 היכי ני שבחנרה איפזרץ לכל מנק r f5‘ה ץ א לכי :ילל ^3 י

 כיללfo שוס מי הנאה7 מנין7 למרוה לשזמ3 יקזק7 בהנאל רק נמיאס
 למיל שהניא מס כל הגמרא ר7ומס 7צנ לאיסור ולא מלקות לענין

כ7יו לר׳ ומאותו לר״מ סנכילס היינו7אנוהו ציפוזיסל^ א'  לא או
 נאמר אס נמאטסוסק <י״ל משרצים ליליף ■א מהרש קשלקישיית

 כ’ןא׳ מאותו ילפוחת א״כעיקר לאורייתא צאו כעזלס שנשסשו חילין
 הנאה להתיר כשרצים לכם לכתוב צריך ומימלא בם:אל מלקות לינא

 ילפיחא ומימלאעיקר בעזדם שנשחמו לחולין אתי אותו זילמא או
 אשר יליףמוהכשר7 נמסקנא אכל כהנאה מלקיח יש וא״כ סשרציס

 שנמי^ איסירק לכל וקאי ימירא יאכל סחםלא7 יאכל לא סמא ככל יגע
ג לממסר יאכל לא מההיא כהנאם מלקות ק ומימלא

א ת ש ה  כנ״ל הגלילי יוסי ןר׳ אליכא למנן׳ מזו׳ קושיית קשה לא ו
י אותו לחזקי׳ע״כ7  ומימלא בעורה סנסמ^ו אסולין; ^

 לאין ולמלקות הנסקל כשור נפשת הנאה לאיס:ר לישרציס סלכם ילפינן
 צריך פרצים נכי וש״^זצכס לחמן הנאה אאיסור אתי לאותו לומר

למצינו היכא לע״כ כהנאה מצקזס ליס.. וא״כ הנאה להסיר ליכחוב
 אמרינן אי וא״כ למומרא אסרינן (לסומרא לקולא סורס כאיסורי למימר

 כסמן בהנאה מלקית יש וממילא כעולה שנשססו חולין לאיסור אתי אוחו
 אמרינ^אילד אי אבל : שפיר כתרוייהו חומרא יש א״כ וכש״ה נפסס

 הוי הנאה לאיסור 5 אמרמוקי״ ספיר לקול^לכן א״כמי גיסאכנ״ל
 הגלילי יוסי לר׳ אבל • הנאה ,היתר1כ יהא לא יאכל ללא י פ ג בקרא

 ש״ב לחולק אסי לא לאותו ס״א^ מושן הנאה להתיר לך כת;כ לאמי אי
 גבי כתיב הוי להא ליל^מאיציס ^צי 'א5בקס^ל חמן לאסור אתי אלא
 לחמן להורות אומרא ה& לוה ה״א התדאיכ כקושית' יאכל לא חמן

אן מאותו בהנאה אסור ה ש& ו  סומרע סילק למאי ש״נ סולק אסריק מ
ר למהליאוגזו ^א״כ מזונג  קשס לא חסןלאיאכל לי

 לאסור א^כס״א מלקות סוה יאכל מל^פומלא הוה לא ימאוהו לי׳יל מילי
 קשא צא א׳*נ להסיר'הגאה לך ציכסוב T^ר לכו בסטן^א.פו בהנאס

• קישייסהג^׳מ״ל

ה ו בד מ כרתוי׳ yא̂■rג כתיב לא הא וא״ק היכל שאני ד״
 ילפילין למעיצא .וי״ל <!?. אכילס

כז' מתרומה חס חס ץ
 סלוקק לומר אכילה בנימי״ כתיב נא אביי,להכ♦ אמר משחשא

 מסדפה גן^שבשרנסלב אןלילפיק ■הנאסןא״כ״ עמקי 1̂1̂אמי׳
מילא אק-ה  לעי ללא ונראה ע^ש ׳ גגופ ^אסלס לכתיב זכעאן :

 אכילס א״כמללאגהיב לאכילה רק לכשלמא.לעילל!אאיצפריוגו״ש
 ליכחוכ .גו׳^ לי למה אלכ׳7 הנאק •פלאעלרך נויפ^^ש׳מ׳לומרשצוקין

 ןתרומה חס יחס גו״ס סכי בלאו צריך במעילה כאן אבל אפילה^גופיז
מסיומה יליףסמחס7 כלאמרקבעלמ^זיליףהוי-לבמעולהבמיסה

 הא1 ש גן איצשייך ולא לאכילה/בגופי״ כתיב מכמפ׳זמללא א״פליכא
ו והמווקאצוקץ נם p״ק-ע<ן(לאןלמיi5איצטריןגדשלכר״ל( י  פי

• הנאסןכנ״צ
שי מלל יי5אקשוסלא5אן: ̂יך מןלבלוקיןשלא למ  כל

סאאמדנן אכילסונניפי ■א^לאעאינ  נסתוך ^
מ רזןימק?עי1ןע'להלנו5רא^ה?1ב ס א  זוקאנמימא(אמי׳7ייכ1^

מו מ( סוינא^7נשום-1כויו3ב\.למקא1^ן
 נבשר עז״ש^ליצ^ה׳-הכיצאגתישזאציל^ כוימ5 ואכיל? קלש •אפל

f)hib5i5bV ̂נז  שלוןן ^(גראה-למונג»גזפ- יאמי׳׳בפמות־מנויס שמי
#^חל שר־3צ ליכמ̂ו לאלצ״״ אנאחן שלא אפי׳  ומימלא יהנם5

ס כלרך שלא לוקק לאק משמע חךונ א מ פי׳ ׳ א  מסןת ־׳בפתוס’מינ
שלאצירן לצוקין אצאש״מ קלש׳קלש ןצ״צגו׳׳ש אגן אפ\'״  וגממצא ;מ

•’ יסכלל6אנ5׳ו^קמקןצומה^לאנעחייבא

טז מסף פסחים
ף ד א כז ב  ליש נראה מ׳ כיי5ל אליעזר .חעטאלר׳ מ ע

 שנפלן מלכסלוחנמיסבלכרילסבק לאביי . ה
 אליעזר א״ר בזסצאפלעי הא7 איס־רבחחלהכו׳

 וסליק ס7ק אס לא6 מחיר אינו ר״א7 ע״כ אצא למזחר סבר ר״א לגס
ג כנ^ל שנו לא אכיי אמר ולכך לכנן'אל״א פליני בזה גס א"כ האיסר

ה ש ק  מר״א מוכת סיני הנמ׳ פריך לא אמאי עמוקים מיס בספר ה
 לאסר סכר גורב חה וס ליצמא נפח פצים פבח יש כסכר

 מיגו יור-ן חלש ר״א לאמר והא ליי סבידא לא בפח עצים סכח יש אכל
 בערלה אבל יותן לחלש אמר שפיר א״כ אסור אשק7 באפירה לווקא

 שכסנו כמו מוסר איןשנחעציסבפת אמריק אי מיטלא לאפרןמוסר
ה לעיל סחו׳  ל(ל ק אמר רא׳ הא מילי קשה ולא עי״ש יוס׳ חלש נל׳

 שבס יש ע״כ סכר איסורין ככל א״כ יוח׳ אחלש וקאי חורה3איסוריןע
 כרא׳ מוקיס ללמה רש״י קישייח קשה לא זה לפי *• כנ״ל כפת עצים

 לשם משוס אסור באשירה ללמקא לומר ניכל לרמ״לי״ללס״ק כת״ק (לא
 כפת רציס שכח לאין רכנן סכרי בערלה אכל מ״ל בפח עצים שיח יש

 אפי׳ איסוריןשכחורהמשמע ככל בפירש לאמר יכראpמוp(כג״לל
 וזה זה וגס כפס עציס שכס יש ג״כ לסכר ש״ט יוסן נסלש כן גם ערצס

כנ״ל״י אסור גורס

 סמהרשא כו׳ הקלש כעצי שהסיקו חנור סמי כי רמי מיני׳ כעא
 כמל אסור אפרו מהרש״צלהאגכיהקלש הכיאקישיאכשס

 כתנור א״כ כנ״ל נפח עציס שכח יש א״כ מפורשת ברייתא כסמ^ר סהכיא
 לכסמוך מכרייסא ילע לא לעליון המהרשא ותי׳ עי״ש אסור כוולאי חלש

א לילע לומר לנוכל ונראה ג עי״ש אסור לעולס הקלש לאפר  מבדין
הי׳ לנססיןרקהכעל עיי'  סכרי לעילאי7י3ר7לרכנן למסזפק איג

 להפת הא לסכרי לומר יס או שרי גורס וזה זה וגס כפת עצים שכח זאין
 אכל כלל איסור ליכא ובחנורא״כ כפת עצים שבח לאק משוה מותר

 לעיל כמושהגמ׳מכדפק אסור ג״כ גורס וזה כזה אפיי איסור במקום
 סכרי לשאור לרא' רבנן להא ראי׳ ואק רניrלרננן ה״נ נזוז״ג צרכי
 צא לרבי רכנן א״כ אסור זווג׳ סכרי לאשירה לרא׳ רכנן הא מותר זמג׳
^ סכרי היר ילע  להוי הקלש־ בעצי שהסיק ישן כתנור לי׳ איכעיא ל

 חסלאהשיב ורב כתנור כאפה , לא או אסור אס זוזג׳ •
 לאסורטשזם לטרלסענלךצרכנן זה כין מה ואמר'לי׳ אסורה שהפת לו
האלרני1  פמ3 עצים סכר«ששכמ לאיהו הדערלהכמרהקלש זג׳

 ■אן pptr^ps ונס?לדבק לעיל'א״כ כלאמרינן שרי זוזג׳ סבר זאס״ה
; שריכנ״ל אפ׳׳הזוזג׳ לישסכסעציסכפת

 רקלש לאפר מכרייחא ידע לא לעליין המהרסא להזכימכתי׳
 ישן כעייאקאיכהיסק להא ה;״ל (כתירין ילע הוה לאי

 אצא מכעייאאסצורגיפי׳אייזחןאו:מצן א״כקשהצמסלא ובזוזג׳
 א״כ בישן וכן נחלש קאיכן הנ״לוא״כאכעייא המהרשא ע״ככמו׳

 צי׳ פשס אי החינח בתנור כעי הוה לאי נפת למקא למינעי הוצרך
 עליין נ ליוצן צי׳ פשיע הוה אי אכל אסיר לזיזג׳ מוכח כמלאי א״כ ליוסן

 מותר י״ללזוו״ג להא לא אז אסורה ספת אס ואקה קלעכהסיקפלש אינו
איסור זסלם * כצמקיראשק כאפה אכל * ׳. ׳ י ׳ ן5יו צנך

 כפס עצים שכס וקז5 לילמא ליששכסעציסכפגדאסוראז משוס
 מכעי׳ ילעמכרי״יחאצלל^לפך לא ראשקמוסרזלעיניין זאפי׳כהסיק'

 הפס סתס ל̂י ת5פ אם א׳׳נ ניפן וכין נתלש כין. ומשמע סתם כפת ^י׳
ל לחלש קצצת ומימצא ביק נין כחלש נין גמני בכל משמע אסר ג' יז ז  מ

 וגס לזווג'מופר מימלא מוכת א״כ .פשיטלי״למוסר .אסורואם
ק אפי׳ ס ה  זה ^מ#'לאיואן שכת^עציס לאק משום מוסר ראשון ו
<י״ ע<^3מ לא צמה קשה י ה;׳י ן חיר לפי אבל מהרשא י5מ צ^

ג תנורגיפי/כדצ3
לן נ



י ז נ פסחים ססכחג
ף ד ח נ א נ  צי^ מםרי(ססיצ1לרןס פ^להומפררוזורה3י15 ע

^ גני נפי וחנן ^  אורי' נמי וסנן ז״ה כתל מ׳ עי
 קפה לצפורה זס זיכל5|5ל מסיעפ״צנראה לרננןלעחני״הייסר״

^ ציס מנן«צ ע״כ7 צי" סיפוק צהל סכפייא מאי  כעי וי5ל פיחר כ
 ולזרה לפרור ימצ מקום כפצ הא ציס ופסיצ כצצ צמיחני צעיזציי פירור
ס תו׳ הקפה ונהג׳ ציס לפרד לסחלז צו ולמס לרונן  מלפצריו ע״א ל

 צומיי נפעס שלא ציס ומסיל חכי •ה למ י״צ רק • ע^ש המלח לסלין־ליס
 צא וממיצי וזור׳לרוח ליס ומפיל ומפיר ציתני א״כ ק אכל צריךפיריר דלא

 כלחר גיינא כהאי צ3א מיס כ״ש להוא צרופ נס צרק־פיחר וכוולאי נסעה
 ציין לאין תיפשיס א״כ לא או כיס פירור צדיך4א לסכות ניכל להשחא
 ומפיר לאסני למה היקשי ולא ליס פירור צריך לצעזל׳ רל רק ליס פיחר
 ע״א גכי התס לחגי מסלר לסנוח רצה ללא י״ל לרוח וזורה ליס ומפיל
 כל״ה החו' שנסכו כמו א“ע גבי לוכתא ככל כלחני המלח כיה איירי להנך
 לליס• לרוח וזורה שוחק־ חחלה תני מ״א ונכי הואיל א״כ פיי״ש כד ,חמן
 כפו נפי יס וצעולס. לכתם כסלר חסן גכי כאן לכךמני שחיקה צריך אינו

 או אכל להחס יוסי ל ה״נו להכא רבנן אס לומד שייך זה רק פירור
 לשנות רצו לא להכא לרכרן שייךלומר לא א״כ יוסי ר' היינו לאו רכנןלהל

 יוקו ר׳־ היינו ה.פא7 לרננן ר׳יי אומר החד שכתבו וזה להחס יוסי מל׳ל
 ג עיין כג» לקלוק׳ כמה ממורצי׳ וכזה אכנגייא כעל געי ר זנפ

ף  לטעמי׳פוקו רכא ואזלא כו' כזמנו הילכח׳חמן רכא אמר יכ״א S בד
 הא הכיא- מאי ללענין להכין ס חילא לנגי ממידא וזכינו

 רק כר״ש להלכה כפירוש אמר לא נזה הא כו׳ סוינן כי רנא לאמר
 מפורש ו;כאןיוחר א״כ פס רש״י שכחב כמו כר״ש לסכר למונח מהרכחה

 שלא רכא אמר לכאן גלוצס נפקותא מזה ליש ונראה י כר״ש לאמר
 הא נזס פירושים שני לומר נוכל מזחל כמינו שלא כק כמינו כין !זמנו
 אלא dS קניס ללא כנחערכ׳ מותר הפסח עציו שעכר כעק חמן אפי׳

ל וה״כ :לווקא כעין כשהוא  כנותן אפיי פסח קולס כנתערב לזוקא י׳
 צכעחאפ״המוחרצאמר סמחיוב׳ אפי' יראה כל עכר ולא הואיל מעם
 הואיל כנסערכ׳ אפי׳ אסיר הפסח עליו שפכי כעין נחמן אכל פסח

אכי ועכרכליראה מ ר מ א אל ה מ ק  כעץ חמץ לאפי׳ מונח הוק ר
 ע״ג ל׳ה לעיל לאי׳ הפסח לאחר כגחערכ' מוחל הפסח עליו שעכר
 ססייל של שסמן פירש״י סילא לנני ממירא נעירו מחוזא לכני רכא אסר

 כאחרייס, שמויכ, מפני ישראל של נחמן והוס צממרן ישראל על נמפל הי׳
 חיצא לנגי ממירא זכינו לן אמר נסמן רב כי הוינן כי רכא אמר כאן
 לשמק יפראל על שמוטל רכא מקום כמסוזא של-הפי!צ ןהנהממן א״כ

 כ^ין כסמן אצא pi!קגיס לצא אצמא קמחן1נםטן רכ סחיר ?אפ״ה
ע רשראל לנכרי סמן להיינו ; שזנו איכא ני אכל לזוקא מישראל  מי

 אויג לעיל רכא שאמר כמו לכער כפסס אףשמסיוכ קניס לא ןאחדיסו
 משוס ואי מומר פסח צאמר שנמפרל כעץ כחמן כ© מוכח מימ^^
 (אלה יראה כל ג״כעוכר סיצא לכני כחמירא נס סא יראס כל לסגר
 מני ממילא וזניט פוקו שאמר סס מלזיק לרנא.א*נ גחמן מ התיר

י סילאננ״ל

ם ̂י ש  כו׳אץצהקשופלילמא וכו׳ואיר׳יולא רכא ואזלא כרש
 משאור זאסלס סאור דלפינן תלאוסכר, כל סכד לעזצס

 רכא ,אמר מ״א כ*ט לעיל להא אינו וה נכרי כחמן פסור צקי רא״ד7
 פכרלכא אצמא לוקה הפסח מליו שמכר נכרי של סמן צלכריל׳יויוא

; לראי/ משאור לאכיצה שאור צאיצפיגץ7יןלא: אציכאלל■

w למזכניכנדיס׳י״ל 1א«מ$צצמעמי׳ילאמרשמואצלהגה7(אז 
D שלא כפיחש למיל לאמר צמהלאאמלשמואצצטעמי' m 

 למומר למלצמיצליצאהממס .וי״ל כר״ש מסר כמיס סלא נץכמינו־כין
פר מכטלץ לאץ משום כליעכל איירי שס דצמא צכחמילה  למחילה אי

 אלדש שמוסצואילאו ל^האקנומר״שחמןכפין.צקיסכיאמלאקי
 (התעום לפמקילס] אמ׳ ומומר הקליוח לשכור צריך לא7 צהמפ״א

גל׳הצשסי^ועי״ש^ פ' שלמי׳

יוסף
 למאי עוצם מקשץ חרם של צמחכנו^כאנקלרהt כמנוי‘םrה ע״ב-

 חרס של כקנור איירי לילמא אסיצאי כר רכא על לעיל פריך
 לי׳לומר א״כהוה7וי״ל ״* מחגח וכרייתאכתצורפצ׳ לקאפרצעו^ה

 אצא 'תקנה6לאץלה ישכרו קלרוס ג־ני רכ* שאמר כמו ישבר החנור
 לעשוסן״ למזור ימל הא שלרה אהצי ומא^ כטסכו׳ עיילאיירי אצא סכירס

ק כהן מהצי לא והיסק ̂ *•־ לעוצהיכנ״צ אפר סחם אמר צ

* ג ד ש' מעיצה מינהמ<תרומה'כצרגואף עאי ל  גקתלכארהי
 לכרייחא הסנא כדלילמא ומינה פריך מאי להקשות

 כשגגה צי למס א^^פ7 מכדת כפחות אקי' חייכי לכמעיצס היכלוה ציי הוי
 עצ המכיאין ^^:ארכעה להא מצמוי״צ משאר מעיצה{ילףכק״ו נכי

)׳ מימס אפי׳ כהם שאין יוכיחו הדין
אכל עי״ש מעילה כליה סחו' סכתלו כמו . , הזלץ על וסייכין

 כשגצה וס פצ כשאר צי למה קשה א"כ הנושנת להוא המו״ לכרי לפי ה5ק
 כ״ששארמצוחלחעירי למזיל כפז־ם אץ ואפיה לקיל מפעילה ק״ו לילף

 מה ליפהך יש א״כ מכרת אפי׳*פסות חייכ מעיצה לגכי ש׳ימ אלא מכרח
 פריךי מאי .צלוכחי' קושיא הדרי א״כ טצוס משאר חמיר שכן למעילה

 מה כנ׳לייללאיכאלמיפיו לכרייחא ושלסנא הוכחה ומיגקולילמא
: וק״ל הוכחה ליכא ןא״כ כהכאס אפר ספן למעילה

תו קום ה כ  ירכנן לרייכי׳ואיכמ״ם א^מעילהכויחימא׳ ד״
 מינה פירילץ לחרן־לרכנן כו׳ונלע״ל לצעיל

 הנה^ה(אי כפי סס שנזכר מה רק לכד׳ שאר ילפינן ולא יאתרא (איקי
 הוי לא לאי מהרשאי!ל שכשכ כסו מימה קשיאלמהליבולמעיסי

 תרומה מה מסיומה כמיס־ה במעילה להזיל ק*ו ילפינן סוה כו כתיב
 כסוגג <חייכ מעיצה עיעה,פ״פ 71כמ חייב כשוגג קרכן מכיא סאיט
ל שחייב פשימא קרלן ^  יוכיח עלהזלון העכיאץ לד לומר ואץ מיתה כ

ט^ פסוי ואפיס כשו<צ כקרק שחייכין  לחייכיןכמויל החס פאר ממיסה כ
ק . מתיועה קיו ציכאקרקכמזילא״כהניילפיק מעילה אכל נקרכן  ל
דן  מרזמה סילוקנץ ליש לעיל • פאמרירנגן ספיר ליכתוככווא׳יכ צ

י כנ״ל למעילה

כם^ מיידי ̂ ‘ללא נוי וא״ת ראשית קרא אמר ד״דן סתו'
 המוהיסמאי עיכ^תנמהרש״אלכרילס מיומי׳

 למס סמם עיי״שמלע״לציתן חמן לסכל :־סהור סכל כץ יש חילוק
 לשאר מש!ם מותרים הנאות ושאר*' נילזי של כנאה נעכל חורה אמרה

 פ̂ל נהכאה אכל מרומה מצומףפישח אחרהצאה כנאתיסצצקיים
ק סרזמס הפרשת מצות צקייס ימל ,ןדלוי,לא  לפו איר * סירה אסרה ל

< מחמה ממנו שיפרש על להמחץ אסור כפסח חמן של כפכל וה  מאמי
ה כצל עוכר קך אזלה י הגלילי יוסי לר׳ אפיי מיל לשרוף וצריך ^(  מי
 שצ כעכל מימלא א״צ סאנו ליהמס ׳ י מזתלי פריפה כשעח רק מיז לסחף

אפ׳ כפפח חמן תר  רהתודכרהקפל צמיחר סלכילוי"לציכא כהנאה מי
ל יראה ־ כל עוכר סא7 שיפרק על צסמתץ © איג מי נכרי® לינאעיד

צ . מ״ א(' הד פיי ז ה

ף ה ד  P יוחנן נרי ילא לאפוימתני' זלוחן אוח הניאין ל״
מ^אינעיאצהוכו׳מ״ק,קשס.למסלהנמ׳ לתניא

 צה( אנע^ פקיועצהממןןיו^זר האכרייסאמשני; כתחלה- צהניא
מא סא והלל  הא להביא קוהליי ממ|.•פמזר סאוחד סמפורם קיי

 אוח לממעע הוכחה צאסזה עאעעממנמיי 'כרימישספורשוגראה
מיי'1פםכל&מדמפ(זממללמל מומן דסד עיי ,\ M יי? :

ק ד עז צ א מי פ מן־ צאמאקלמלק אומרסןהפתוקז יעקב ר
א ־ מדהנ &עפי מסמפמ  מוכי ןשהסיכי זה לפי > סרחזן׳ למי ממן

 נוכל םכררלימולהזהא״פ צא7לרינצ/ למתניילצאקידלינהא
פייי/ צזמרמ״לימס^לאממעמ ׳ חניו הן חן' חויו  רקמלקןי,ק או

ע' פבכייית״יתלי־סטריגנ׳אולז די מוננ לו ר- ו ^ ת או ט מ פ״א מי



מסכת גמי
i s )[א״כ להחמיז שקחב רנן גמור סמן אינו זלומן גמור דאוחחמ 

 גמור ׳ץ בח למקא אזמר ריכ׳נ להא ה5מ חוכת ילי יוצא אינו יוימלא
 ״נ3 • כרי' אתא לא ממנ׳ ממ״נ א״כ מצס סוכת ילי יוצא כרת שחייל
 להו מממעש או ושייר ותני בו יוצאין תרויירר או כמהצי׳ 5̂i יע«פ

 ולא באורן יוצאין ״ ׳נללילי', כריב/: מת:י'^'לא א״כ בשגיהס יוצאין ואין
: רייתאראשונהנ״ככנ׳׳ל3הניאםגמ'' לכך בלוחן

ף ואמר כו׳ למאי ואוכל ענ< הוי כר לי' חזי לא למ^הא י
:מאכילין וכהא מאכילין אין מרי׳1א קרש תני יכ^הונא . ׳

 הא הביא מאי לענין ילסוככל^מ^יסתשה פממיה כמס זו סימא' א׳ וכן
r • מגא לרב t הוי וכאן'ציקלסבלשונו הר׳^ני{חזי בכ^מקום 

 אי' בשס be שהביא למאי בנ^ס צת«,*ס .לאי* ינ׳׳ל למאי עניואוכל
 כסיס בעלי להה נותנין אם רק למאי בעצמן אוכצין אין לעניים
 במקומו גע׳ לפיזהקושייתס תניאוכליןימ״ש ולא טאכילן מלתני
סא סוילי' היי מפקיר הד בעי אי ל^וא״ל חיי לאי הא “ למאי* אומלח

kuMti

א > י נ ס ת צ _ ' << רן׳ כגק1י
̂יקא אי) וכ*מתנו יאיל9 6 )^'5ל מאצולה,לר  סל■6 י ע"' מאכלי! ין1

ם;ר׳ נ״ה לס1ולע נ׳יה^נמאנילין■ סני ללן• לעלמן אונלין כאין (;)ל״ס

זיוסףפסחים י

 כלשה ׳מאכילין כמשני חני א״כ א׳ ב״ש ה?א'חנא ^^^־סיי,א׳^״ב אוכלון
ה כ״ה ל •• כנ״ל מאכילי[ א׳־אין ולש הואיל מאנילין אשרי! גופי׳ י

תו׳ א׳׳יג א מ; פרף ר ה׳ נ  סימא 'הפסח אס מבפלין אק ד
y« כאןצויעיי״ש שנאו למה * •

̂' חני,יסמיו' לשפיר ■ל^ ■להא
 מיל יאכ׳ל נסן לסמואס סא בגל א׳ליעות קמחלציניל אייןנוחנין

א אן ̂ אסרוסת'' גס קאי אי 1כסמזך!א וגח^ ע*יפ רק ]
 ־עיי״ס (/1שפליגי§מלק לצ״ע'רנן אסור קלר יינייהולצלי אילא בלה

 סנא7; י״ל קלרשא&ורדנן צלי ג״כ חני לא למה קשה וכאןבמחני׳
 במחנים חני הוי אי וא*כ קלר אצלי לוקין לאין סבר למחני*
 הנזנא לפיזה ג קלר צלי חני צא לכן י שלוקה קירות ועי למשקץ

 לא מיל' יאכל בריקאלואס חימא ללא ארישא סיפא לגלזח מה מרמז
א' סלק3מ אין בהעון מיל ־' תני לכך אחמסח אחרללולא רק קאי ל  ג

 ללעאפ״הסשש ^:ראע״׳גלא^גוי■ ולאבמיפירזחולאחמצל• במשקין
 א״כ־ '׳ו׳־הללי ויתנינקלי הואיצ כמלקוח שווים לכולס לומר שלא החל

 יאכל א״נ הס שויס ע״נ וחרלל חרוסת הללי גבי לחני ברישא מימצא
ונול• אסדוייהו קאי מיל

̂' שם  סייג סברייס׳אמררנאמאי אמררבמסלאיהמב&^ננזמ
סבפללזס לאד׳ לוקיןעל וסיר ופירשיי משזסצליאש לתחכי

 'ליש ונ״ל צכךלזקה אכוצלי׳אש כי משוס רק לליכ׳א’ תיריא בחמי במבשל
 מ9נ פסק ין3אקבצ! לתוללא משוס” ללא לפרין׳מ״פבשבח כאן ללקלק

̂ קשה הד צא פסיר לכפינז זה בלא נושמע כו׳
וצא באש נישולימא ססם כמלאי הא קשה לא אפסחזנאמחלטי^

 סולמו הוי סנריא חמי סבר יוסי לר׳ בשבח לאיי י״ל רק סיריא בחמי
אופפ הדקשס לא נשנת וא״ננצא למציףאפתסאלגיהנם משוס א;ר

 משבת מלפסזר משבת פרין לכך ממש בישול ס!י וא״כ יוסי כר׳ לסבר לי״ל
 גבי חסלא רב אשמועכין שפיר זה לפי אפסח קשה יוסי.א״כ כר׳ ללא ע״כ
 ־ממי לסכיי להתם כרבנן אלא למחייב יוסי כר' ללא לוטור שבח

 רב לאמר הא רק • כצל בישול הוי וצא היא חמה תיללח מירי׳
 בהלי לתני בזה אישמוענין מאי חייב טבריא בחמי פסח המבשל חסלא
 חייב טבריא בחמי פסח המבשל עצמו כפני זה אמר הוי לאפי׳ לשכת

 יש ג״כ להשתא נפמותא ומאי גמור בישול להוי לומר לספות יטל הוי מה
 משום ללוקה נאמר אס טעות היי אשומה צלי אס כי משוס מלקית
 עצמו בפני הלין זה חסלא רב לימא א״כ אש צלי אם כי משוס או בישול

 א״כ אש צלי אם כי משוס חייב חי פסח אוכל אס חסלא רב יאמר או
 לוקה א*כ גמור בישול הוי חאמר אס מלקזח יש סבריאממ״נ בחמי
 כי משום ולקי חי כמו הוי א״כ בישול אינו ואם ממפל ובזל משוס

 גמור בישול סוי לאס גלולה נפקוחא ליש לומר יש רק : אש צלי אס
 לאו לוקיןיפל אשלמ״ל צלי כי־אס ומשוס בישול משוס שניה לוקה א״כ

5 הר לא אי אבל ז שבכללות
סל רב אמר לכן אש צלי אס כי משום רק לוקה אינו א"כ גמור ביאיל  ח

 מ משום רק לוקה אעז פסח לגני לומר נבא בחל פסח עס בסבת לץ
 סבר חסלא לרב מזה מוכח א^ב בשבת כעז בישול הוי ללא אש צלי אם

 ללוכתי״ קושיא חרתילאל״כהלרי גם ולקי שבכללות לאו על צוקץ
• פירשיננ״ל ושפיר

ף ד א מ״ג נ  בעיני יולמ׳ואלונזקשי׳ לרב טופי׳ חגיא ע״
בריית׳ להבי׳ לו למה מהרשי׳א מקשה קאחר לא

בריית' הייא ולא נהליא מיני׳ ושאר טחח לתני

 פ״ בחו׳גשבת לאי' ולכאןזונראה פניסלכאן לבאמחיש מתערובי' מקשה
̂׳ש תחלה הפשיט מזטר מקום לככל ׳מ3  גחמן רב אמר שפיר כאן א״כ ע

 נוקסי׳יוחר הוי לאו מסו׳ללעניןחיוב ראי׳צזקשי׳ חני ללא נוקשי׳והא וכ״ש
 היט א״כ פשוט יוחר עירובו הוי כרת חייב שאין ולענין מעיחבז פשיס
 פסוע יותר עירובו סוי כרת חייב שאין לענץ הא ניקשה אי קילס ליחני
 בל״ס התו׳ שכתבו כמו כרת חייב שאין לומר נוקשה לתני העיקר וצאן
 פשוס מחר טקשי' צאו חיוב לענין הא קילס ליחניעירוכו ואי קשה ואלו
 א׳*כ נוקשי׳ ולש לאן לחיוב צאשמזענין לעיקר עירוכז רק חני לא לכך
 לא להביאלעליין ברייח׳ מהא אכל מלא לרב לסיעא יטל אינו מזה

 עונע יהא ימל אמר ואח״כ לאו לענין וס׳ כיתת לרבות רק מכרת איירי
 פשוש להוא תערובות קולס נוקשה למיתני לי׳ היה מתחלה א״כ מ' כרת

 בלשון להביא צריך ושפיר כלל חייב ולא קיל טקפס מ׳׳נ אלא צאו לפמג
אחרולאסאלצעיצכדלג

לא הפי מפום נימא וא״ת עי(י'3 ןקפי״5 !אלו ך״ך, שם
הובא א׳ מפורש כו'והקשה הוא לכ״ס משוס תני

 סתם אמר ולא תערובת מיני כל לפורס בברייס' קשה הא ריא׳ף נספר
 בהן בקי שיהא כלי לעיל גגמ׳ סאער כנמ ע״כ אלא תערובות לרבות

 מי למיחני צי' הוי אפ״ה כ״ש הוי ׳ לאי לא ע^כעוקשל׳ א^כ ובשדזחיהן
 כ״ג לף3 לעיל לאי' נ'3ז עצזמס קושי׳ הוא ובאמת כנ״ל בהן‘ בקי שיהא
 דנפקא תערובי' וע״י מקשה חמן הזי ללחזקי׳ נינייסז מאי ל׳ס בתו'

צריך סיי״פא״נלא נהגאס מתר א״כ תאכלו צא מחמצת מכל לן

למימניטית



מסטז׳גנזי■
 סר1מ ה6וכסנ וי6ר ימ15כי-ה*6ל למ בלן לרןי שיהי' משוס גוקשה למיתגי

 לשיסתייהו צ$לי חו'7 אינו וס ילאה מ3 יעמר שלא תאמר לחזאי/ןאי
 נל לעוכר; לפי׳ כרש״י ללא עונרין ואלו כל״ה if סרק כריש לעיל לסכרי
 , מיני לפרש החנא לאסאש א"כ עי״ש השולחן מן פוכרין אלא יראה
 הערינו/ משא״כ כנ״ל למכשול לכא שכיח כהןלאיצו כקי שיהי׳ כלי גוקשל
 יול כרכ מ*וכק היר חו׳ מקשי א״כ לפרשה לסנא חשש לאכילל לראוי
 % לא כהנאה(לאכילה מ!חר ומימל׳ כמזקי' סכר לנרי׳תי חנא לילנג'

; : ;״צ5 ‘מקשי חני לא לכן־ עוכר אינו יראה וכל /
מ' שם־ כ לילמ׳ לן אמר ורכנמאךמ״טילא׳אמרכר׳יוז׳ כג / ע'  מ

ט ורנ ^ ל ו ילמ^7 נממן'אומר רב ^כי קשהלאה ס' י
 היכי נתמן ארכ קשה עול ן ילמ'7 אמר לא יולא רכ ונבי •

 ר״א̂' לאיאמר ע׳׳ג נמי לילמ׳הט נוקשי' וכ׳ש אלילמד לי׳ אליב׳ ,קא־̂י
 ע״כלהוא אמר שפיר יול^ רכ מ׳'5ליש לא מק:<^ אכל כחערוגי׳ אלא׳
 אמר' לכך לא נוקס^ סנר א“ר7 הוכחה לו יש א'׳כ כמסי׳ אהני' ־סיחו

 לר אכל לא כעיני' מקשן' לר״א מלאי לללל״י ילמ׳7 בלא f ייל ל: י : ג
; קשה לרמן ס לעיל פי׳ לחו׳ ונ״ל > ל י ג -: כל ע' ^ רכונ מ אז א ^ ה  ל׳׳

 סכר- צא(כמשני׳ לכריוא׳׳סכר'מקשי■ לכריית׳ לאור״א למחני׳ ״א י
 אכל 7̂ןו לרב למ(|א ץנראה-לוה מקשיייעיי״ש׳ להוא נשים הפשיבך אף
 מחס* .סלה; רק לכרייס' סיימ׳ו^״א למתני׳ לוטרילר״א גולל ב:ר,מן לי

ל הש״ם ככל if סלניא וכלאי׳ ר״א:יא  לר״א נחמן ̂ רב אמר שפיר א׳
 כפיסי תכשיטי ר״א סכר במתני׳ הא צא ;וקפא אמית־ נוקש׳ וג״ק

א7  .לכ״ש׳ משו^, נוקשי* תגילבריית׳ האיללא א״׳לע״כ חייכ7 ‘-קשי ה'
 אב̂ל כמקשי׳ לאקאמר לע״נ שס־רנזנל.לומר מאיר לר׳ אבל ריא

̂ו תעדובי׳  יזערוכינז־ שסכי רק חמור שנוקשי׳ מר״א מוכס וכבר הואיל צ
 נא ,חערויי״וגבירביולא ולא נוקשה לווקא לסבור יכול ר״מ אבל כ“ל

 : מרלילטא^מזךאמניאכו!תי׳כניל6
b d זרסכלר״א(לרסכי<לקשיאעלק'־(ה׳7מאן;סמעחלי׳ ע״ב 

בינייהן. מאי :‘ל ע״כ‘צ כלף־ו לעיל הרשכא קישיית לתרץ יש
ש גוקשהוע״ו ־ סמן לרכיאלימאלא״ב מימא ^ עי ס׳ חבי׳ ע  ונראס: ה

 תנאיה,אחרים לאמציט ל&א בינייהו איכא .ןה לומר מצי לע״כצא
ס א^ל אליעור ור־י מאיר ל רק וחערוני' מקפה שסבלי י לימא הי ״  י

 איסור ללאתאכלונמי הא,ר׳׳מיליףמנכילה מ״צצימאאציכא^^מ
W כ“א לר״מ טסא יליף אכוסן לר׳ לעיל כלא׳ משמע הנאה  wמולה ׳ 
 ואי כלל מגבילה שפיר יציף דצלידי׳ בהנאס אסור נוקשה לסמן לר״מ
 לא^לל למרבי היפי לחוקי'ט לומר;גס נוכל א״כ אליעזר לל »ליבא
 סא לחייב כרה גם א״יכ תאמר וא* שה התו׳ כסברת להנאה צס מרבה
 א״נלפ״זלא׳ כקשיא כלקמסיקפאן מכי כרח דלחייב קשה זס נצא צר״א

: • ■ • • כלל למאן קושיא מנח זה בנייהו איל לומר יוכל
תו' <כ ר'12 עדף' ה פ 'גמרינן לא וחלצ. מכשר ורבנן ד״

חימאל^שביאהתינע: הוא למילוש
א?צמרן־: אקאי מ׳ לאב̂י אלא לרנא

 אמה קושי׳ להעיקור צמהרשא עי״י ע*כ בעיקר לסע־ס מנזיר למי^ף
 וחלב מכפר יציף לא ולמה :כהורה איסורי׳ לגל לן אחה ?רמרמ^ן

f>sאיסור לנדר וחלב למילףמבשר מצי לא גלט׳ נזיר בשלמא איסייי׳ ר 
י ̂ עיש וחלכ מנשי רבנן ל;רי לא למה קשה איסורי׳ אשאר רק 1ק
 כנלון להיות הלק לנאמן לאמריקליו ?בא׳-כלצ״ילועהוא נ7ו

 וסלב מבשר , איסורים ,שאר ילסיק לוה אי כ א'
 כעיקר כמע•- איסורים כשאר פייב לאינו אמרינן הוה כעיקר לטפס

 ׳ •לנפירוש מנזיר ילפיק לכך ומלב כסר כמו בפרייס צא נ3א כביבול
 כעיקר ליסךטעס משרת הברייה׳ לפון מלוייק מ״כ מסרח תורה אימרס

 אלא שריה כוצס־לבלא החורה לכל לן אחה מכאן כו׳ טנביס שאס:רה
ה רק ומלב מכבר גס מצינן.לסילף בבישול ק למיל^: מצי לא מרי  ,מנזיר י

, ״ כנץ לאבייכלל (א׳׳כלאקכה
7 hsD iihiהחם עליה פליג יומא'כו׳ור׳ימ בת קדרה (רכק ״ה 

ו <  ע״כ מעיקל בסמח לה מוקי נבילה הכתוב שהתיר ומה נ
אכוהומנביל־ה ר׳ ללעיציל^ף קושייא לתרן יש זה פי עצ

ייוסף פסח^ם
 למשרי קרא מלאיצסייך אסורבהנאה נו׳ יאגל שנאמרילא מקום לכל

לפנס פעס מתן לה(זר עיצה סיסי- מי,6 יזשסלילמל) ילנ>זרס ננילה

ס1ל)«רוצ( ח ם א'נ י , 5p׳rp קינ|
«י pm יאכל לא שנאמר מקום כל נס1« ל כנאה אי ■i מ׳

w i ■מיי, ,משוס 6*7 גס®* מה־ע״א מי,  ני«■1נת !מסאאשט י
לאקאמרמיר אמאי חיטאלרשנ׳א ״

 עיש ס׳ גל לריש ,, עקיבא לר׳ וסמן
? א' ג׳  בן אם מלעיל סנאה . י6א'י משסע•. חאנלו' לא ל^י׳ילוסמ מ

ק ^ל^ ^ מ ס רוג  חאכלוצי׳אממבמלאיאסר מא((לס,ל% מכל קע
אי מ5לא{לאחמ לעיל )9מ%'.נלאיי1נחער אין אנלגרכ בהנאה  מ

ר ה!י לא זה לשי ״נ,5 נרה השיב צא קרא מןן"שניכמביםלהא1 מ
מי להוא ליצמב צריך וולאי נדר  מה' מממן •לשילן סול קל(לא אי

 אוזלהוסעמבו׳ אמרינן' 'א!?וא״?;עס3גזיר(לא'לימןן ^אמרלימיב
 ואם ומנה W3 לון ננויה־אויסיינו בהנאה מסר רק'נ!נזיר;(א'נ’מז1(

ס; ואוקי -מיצה לון סאמר חנו ספ מי ק ם א מ-׳י א  גמר כקשז ,חפ] נ
o W 7■̂  כן נם מ ליש הי׳א נן אא וימר ר1&ים , והוי לאיסיר צטר|

 ipi מנזיר הט׳ל לענין ’למילןלסט] 'לא׳אלי נסשן ממה ואסיק נרס
נ נג״ל ה*ס ולא־ אסנאה ,אסור־ מאילא וא׳־צ כל לכסוג צריך  הוי לא א'

^?י שני מט]' צי6נזייו * מ '

ה מ ה ד תי לניזיל נ אן7 :צרלועפ סל לישספירש ■bijSaמלא/ ]
סנו׳ ר פ צ  לאמרלקשן ונןסה ^

נו׳'ולפי' ’נו׳טפוםלויטניןלמננך
 למכניף משוס לומר ונ״ללעוליהוצרך • מ'”מ.סוקליה הק־׳

 טם׳׳'שלא נפסל לקאפרעונראפיי׳ ע״ניהא דסא גלולה ליש^קיס',
 ליהאנפמיח מציפינולסו זסיס חציי שני שישי נאם היינו לישה למקלה
מ" לפמוס בל״זיסנלל פירשיי' ובן עובר אינו ממיס ת מ (אע׳ג מ

.VI. י. י*. .<■ . .

̂טנץ ........................ קיש אס ימנני(): .ז
 ,לוטי משוס לנער דך'5 לישה נמקוס או לפפה זיס י5ווו נניס דת

̂י סנניס' לס מצי האי ינופני^ואיד  נסקוס יא1אנס לא הפני דאי לס
 שם שיש דס קצי אצל ללמאאאל קייסונן למס נטקיס אפילו שפ^עלא

א׳'(לןינלנעיא1 סהלפנו׳! ׳’9אסק-הויכדתנ^;  א׳כיש ^ו
^'5נ'פנ|(ס'נהאלאמר«לא.דמ׳ן אי  חצי אללבלאזהכ׳אלאפי' י

 שנשפה'.יא עסיקצמזית ידת'^ויסלפמ׳א«טלסרפירק5נליס,(מ זיק
 למכנףלאפי' מהעם לק־אשמע׳' ליפה במקו׳ שלא לחרוייהו למצסז־מ

 נוית והוי למיננף לזימני] משום מצסיפי ג״נ' לנמקוסיהלשמס דם לקצי
לו. מי א ס קו מ ל .

 והא אניי ליס אמר ק ינו1ל «ופאה ולענק' אט׳ !5מל 3ר אמו® ►גיב
 טקולקיסרניהא גמס (ןסניקשסי״ ,קלעניןהסוטאה

לעיל אשני לאב״ לנראה , ״ :טלרניול׳ ייתר־ קשה־לאניי ולמי׳

למיחניחומרא צריך ומחל כשפס ומק חיינ בסמוקק^ס א^לו

*vwwiyw ין •'״״<י•/ I *V * '״ - ״ I
ה6טומ לגבי חומרי שממין' סקולא • סמסיק. לכסזף 7ע אביי7 אליב׳
א לחזק עשוי באינו מאני׳ בתסלסומוקי' סמתרץ רבמלא אבל ס א״

חשה



מסכת גנזי
 המוטאסאונוק ולפטן לומר יכול ספיר כ“א כללקיסיי׳ קסה

‘׳ כנ״ל המסקל כפי ומתרן לו כוקשס ולכך אניי משא״כ

מו ף ד ס׳-להת^לע׳יא' ב  ר״אור״ילאפליגיאבן7 ונןאוריי5נ כחי
* לחוס׳ להוקשס וג^ מזה נעז מאי לכאורה כו׳ בתירס

 לכך לקבחירה סעמ׳ מפרשי ולא ור״י לר״א מעמייכי מפרשי לנגמרא
 קשה אך מעמיה לפרש צרי' לא לכך בחירה אבן סליגי ללא סי פ מפרשי

נ  נן בחס:׳׳ להו סגי ולא אחרס חקנה א׳ כל ור*׳י אמריר״א למה א'
 פחאפהשאסיר ״העל73לעיל פירכו ונראהלחיס״ ̂ נחירה״

 בחירה גן בח^נח לר״א סגי לא א״׳ב ע״ש בי״ס נאכל שאינו לבר לסלש׳
 שם כקורא מיז א״כ לצירן יפיל ואח״ל שם ויקרא יפריש ליעבל סיכי7

 הוי לא בס יקרא יאס״כ לציצו יטיל ״' לצונן ימיל איך וא״כ לטלטל אסור
 הלילה על עול יטלטל ולא שד- יקרא ואח״ל סחלה יאפה לכך המיקף מן

 ועובר לצונן להשיל ^לשל טיי ייחר אפי׳ קול שר שקרא שאירע ה׳־כי רק
 שלאילצורך בי״ט לאפוס מלאכה מלעבוהאעשייח ^גלמא3 טלטול אאיסור

 וכל למתחלהי סבר יושע ור* צ'לל פליצי ולא בלה״ל איירי בתירה בן וא״כ
5אינומט־כ ושוב אפיה ק-לס שס לקיות  וזהו הערב רקימניסהעל (ל5.

פולפמקומו מטלטל שאינו להיינו ומנמסה מפרסחה כוך בלשונו שליקלק
- ’ צנ״ל•

א ^ כיז ף־ ד מ' •ממרי־ צו׳מחיב הפני׳ לחם איסייה כ ^ י ח  ס
תי אר בלאט* הא קשה הרב^  לחם קול הלחם חניי

 ונ״ל ״' הפני׳ מלחם ואח״כ הלחם משתי מתחלה מקשס לא ולמה הפני׳
 לומס ואיגו אפ׳יה(.בפני' ולח׳׳הפנל הלחס שחי אסת במנחוח שס לאימא

 לוחה ואיט חמרמקלש אלמאר אפייחן׳בפני׳ • m השבמוהק^ס אח
^לו שבח  ע״ש ̂ז שנה לא זו ששנה מי חבר׳א תיס^ עס ופירש בלירה' אי

 ועיין שכח ׳לוחה ’ ואינו בפצי׳ לפייסן 7 להס] ני׳ כמס פס:ן ה והרעב״
^ ת:ס" וקפירשו ^ינזמקלש. לחנוי להימג׳־ה ונראה'זצ״ל כחי״ט  ' ה
̂,ש ליעלי׳ יחש'55 בעי ואי הואיל לל״ה  להרמב׳׳ס ;ליש1 ונל׳אס .י A ע

א בפנים אפ־יחן לע״נ היכחה  המנחות במנחוטכל במשנה אמריינן ל:
̂ס צמ'3 ומפרש בפושרין נילוק  ופירש״י זרייזין במקוים לאי׳ משוס מ׳

 מוכח ממילא א״כ בכלל הפיני׳ לחם לס סמכחוח כל מלחני א״כ נעזרס
קי' בפישלן^מי נילושח ל,פס(ר“וא כפני' לאפייתן מתני' מהא  זריזין מ
ך^הה$)יףנילושית* זרתץ א״כ בחו] כויאפייחן אי איל

^יז מקלשאא״ה החניר שאין נפישרין(%כא^  בפנים לאפוס היו
כ בפ׳צשרין נילושיח שיהיה כך היז למצוה  להקשות' היה'מל לא זה לפי א'

 חלרא זצ״ל הנ״ל יג'מ׳׳ קושיית למנןשה • קשה ה'1ה7 ילחם מ^חי מתחלה
 אפייתן להיות צרי׳ ע״כ וי״טי סנ׳ת לזחה שאינו א״כימ״ל הוס' פירש' כפיי

ל מאי צינל'א״כ1יפס'צו שלא כלי בחץ  גפי׳למ^ל לחירש לא למה פי
 למלרינן ישלומ^משום מכ״שבלצמי״ס• בי״ק נעשי׳ צורטעבת

 (3 אפי׳ זמן לאחר רק מיל ראוי שאימ בלבר־ מלאכה לאופות אסיר
 היינו לבמקלש אינו במסלשזס שבות אין הא להקשות אין ביום!השחא

 פסול הוי לא״כ בעזרה ̂ היס לא יי*כ י יללחס שחי אפיית אבל בעזרה
 לומרהא. (הששאאץ שבות שס יש וממילא במק אפייתן (אי׳כ בלינה

ק להוו שח^הלחם לבי אינו זה vבפנשר גילושיח המנחות כל חנן  ג/ ס
 שפיר הפני׳ bאלח אבל הלחם משחי מתקלה:להקפות יסל הוה לא א״כ

 המנחות|הוי צל נכלל א׳'כ מצה להוי יבפניס לאפייחן צ׳״ל לע״כ פריך
 אץ, א״כקמיצא פני׳3ןא%יאן להיות א״כע״כ^־יןי בפושרין שנילושו

 וייטן שבח לוחה אימ ושפיל התןורעקלש <איט צ״ל וע״ל במקלש שצ!ס
 כו״ קרובה שבות ומשני בלושיץ נילושיס שיהין משום באפ<יחן-בסני׳ רק

 מקלק אינו והתנור ^פיימן סיז בפנים ספני׳ שלחם למוכח השתא א״כ'
 הליי גבי ולחסיספצי׳ הלא׳ שתי׳ לסא בפני׳ אפייתן ס^־הלחם גם א״כ

נפני^ סלקא שתי ^ בפניי א^ית( ספני׳ קצתם וא׳יכ'כשס להו קנינא
הלני^6,.אצסו 1(|5<ן(שי אסל הלסס! (:משאי5השת א״פשפזל^יין

^ •

יה יוסף פסחיבם
ה ד ״ ב ע ז ׳ ב מ ו ת  מכאן לחייב׳ אהכערהלא בד׳ה ב

ה ריב״א מוכת • י מ הייט הואיל לאמר ל
לרבה בגמרא פריך מאי קשה לאל״כ ׳ י פ ענ״ל אמרינן לי״ש אפי׳
 אליבא לב״הו^א אליבא הואיל אמר רבה לילמא ברייתא מהא
 אך ולוקה בל״ה זה קולס לעיל תו׳ כלפי׳ נכ״ש ע״נ וברייתא לב׳יש
 רח ריה אמר לילמא לב״ש גס אמר לרבה מנ״ל הגמרא על' קשה
 אליבא יל הוא אמר רבה להא ונ״ל כנ״ל קשה.מברייתא לא א״כ לב״ה
 ב״ש לגס ע׳יפ צ״ל אי־כ ב״ש מתלמילי הוא אליעזר אליעזרור׳ לר׳

 לרבה מוכח שפיר וא״כ ר״א עלייהו פליג הוי לא לאל״כ הנאיל סברי
• כדל פריך ושפיר לב״ש אפי׳ אמר

ת ר ח ב א מ י ע ״ ש ר ה ב ״ כו׳ לן לקשיא מילתא ד
ירא׳ בבל לעבור ומועי «

מהרש׳ והקשה עי״ש כו׳
א הקשה מאי א״כ  הא מ׳ יראה בכל עוכר הוא הרי ללבריך לר״י ד׳

 א׳ באמתישבכל7ונראן]ז, עי״ש כו׳כפירש״י יראה בבל לעבור מלטי
 יותר לערב סמוך העיסה לש הוא אם להיינו מחיירו יותר מעלה

 שהוא מלאכה תעשה לא מלעביר ביליה שאינו יראה ביל לעבור טוב
ל סלי לי ר לא ג״כ יראה ני עיו  שיצא קולס לימחמן מועטת סער רק י

 טוב יותר א״כ המס באמצק או במקר בלש אבל מועטת ברגיע היום
 מלעבור לתנור שנותן בשעה אחת פעם רק מלאכק תעשה לעמדלא

 שלש כעדן לר״א. הקשה ■ יושע ר׳ א״כ רגע בכל היום b יראה בצי
י׳ מ״ל יראה בבל לעבור טוב יותר לערב סמוך  החשה אליעזר ו

 א׳ פעם תעשה לא לעבור טוב יותר יוס באמצע לש באס יושע צרי
 כאס אליעזר לר׳ שפירסירש״י א״כ יראהבכלרגיע מלעבורבל

 להא ביליס שאינו יראה בבל לעכור כיוב ייתר ולאי. לערב סמיך לש
: ל כ: פירש״י0גןוני,ז ככל משמע ר;אצי'עזךור׳משעסתמולבר'יהס

ה ד ט צ א מ ״  תניא כו׳ כשית להיות שחל עשר •אריעה ע
ונין ז כו׳ובמ צלוקפעסאמת רא׳בר׳ . י

 את לבער עת הגיע ואמר רג׳ של ממונה .
ת הא אלו לכריס צלוק בר׳ ר״א הביא מאי לענין קשה בו׳ הממז ק  עי

 מכאן מוכח והיכי שבת מלפני תרומה אמר לאיהו בתרומה ^יגת'*׳
 : בזמנו סוברים חכמיה לגח ראי* א״צ חולין לעניו להא כלבריל
ה לעניו נה ללבריו הוכחה הביא לשפיר וינראה  ללקלק ליש מה י
ח ואמר הממונה בא זמן באיזה עע  אחי לבא נאמר ה6 לבער רגי
 וגס לבהמה או לגוי יכולליסז ואינו בהנאה אסור כבר א״כ ממשה

 איירי להא ליס להטיל או בשריפה ביעור שןס לעשות יכול אינו
 רביעי שעה אחר בא להממונא צ״ל ע״כ לקלטל אפי׳ ואסור בשבת

 לכל לגוי או לבהמה ליתן רק לאכול פלא לבער עת הגיע אמר וכך
 נאכלצחמק לחרומה כמ״ל אמרינן אי רק • מוחנ;בהנאה ה׳ שעה
 תרומה אייכא הא לבער עת הגיע ואמר הממונה סתם היכי קשה א״כ

 לפני מבערין לתרומה צ״ל ע״כ אלא ה׳ שעה לאכול,כל עול לרשאין
 זה לפי חולין רק לבטן נשאר ללא סתה הממוני שפיר.אמר א״כ שבת

כ לעיל להא, ללבריו נר׳צלוקראיה ר״א הביא כפיר בq7אי׳ ע״ א  י
 ריג של ממונה זונין בא וכאן חמש כל התמה' אומר גמליאל ר׳

 למה כן אס גמליאל רבן של בצמה בא גן אנז
 כנ״ל ׳7 בעה אחר בא ע״כ הא חמץ לנער הגיע לומר סתם למה
׳ שעה כל לאכול רשאין (א!ןכ  תרומה ספד ר״ג נם ע״כ אלא חתמה י

: כנ״ל הממונה סחס ושפיר שבת מלפד
ם ו׳ ש ת ב ה . ״ כו' בירה ״ מאי פליגי בזבחיר הכירה לפד ד

 לצורך שלא לבריה הוא לכאורי .עי״ש .
 ׳ צופי עבר אח בל״ל יל לע פירשו ׳ לחו ונריז׳ הכא מיני׳ נפקא למאי

ת לכל הל״לוכמילתו והחשהתו׳א״כ כפר פס צופים. פירש לדש״י  ת
 להקשות ויש ע״ש מכלצל ידושלי׳ לראות שיכילין מקום תו׳ צפי׳

 מקום כפי שה צופים פירש רש״י ללא רש״י על . ׳ תו ׳ מקש למאי
 לראו׳ יכול אם בזה לומ׳להלב׳חלה נוכל א״כ האקלש שימליץעשהכיס

 אם א״ר לחזור צריך מוקלשין הפסולי סירפין ששם בירס ששמו מקום
 י«ג׳5 ל<מר נולל א׳׳כ יירה ששמו ית5ה בהר יש למקום יוחנן כר׳ נאמר

 משאר בירהאבל שפמו ההוא לראוחמחיס זמשסיילולץ כפר שם
 לאפשר ונראי רחו׳ חיישייח חשה לא א׳׳כ לראוח יכולין היו לא תחוח
 ״ כתי ולא ימהלש ביח לראות יוכל משם לכתב רש״י פוונח לזה לומר

לאמרכל לר״ל אליבא קשה התו׳ קושיית רק ;יתשליס לראות לכתבו
המקלש



יוסףפסחיס מסכתעזי
 שאר מכל המקןש הכיח לראות יכילין שפיר א״כ כירה מחי הממדש
ג כו׳ לעע7 לזכריהס לסייע זה פלוגתא תו׳ הכיא ושפיר רוחות

1 א ^2 ״ א י ״ ע ע  האהל אחין שני רוחצין והתנא לא ול׳
ג' ,אלו כל להכא לצריך ה6נר נו׳ ומעשה י

 לנוכל תשיא• ר^שוכהלא לממטשה מעשות,
 רצה ולא ל״יתהחצון ויצא הילל ונשמט. בכרייסא פירש לכךרוא לומר
 חון כד׳ת להרהר מותר מקוה ככל כשית לאי׳ אתם הותיייו לומר
 לאסרישי ל^יכא כאן א׳׳נ מיתר מאירורא רקלאפרשי המרחץ מבית

 לומר שאסור המרחן יכית ל-יינו להס •לומר רצה לא לכך מאיסורא
רי  הביא לכך להה אמי כאמת החצון לכיס שיצא אחר אכל תורה מ

 להתף רצה משוםלי״ל.ללא גמלרה ראי׳ אינו ג^נ מעשהשני׳רקמתם
מעש^ הניא לכך לאישתלפי ויכללין רפויס הוה הזה לכמקוס משוס

ג^כנ״ל

 רכא גכרא רומי איש תולוס לרו איכעיא ^^״ב -J״.3בדף
̂ז כעל או הוא כוי• לרש ז ריול ת״ל אגרופ
 אגריפץ ל1בר ילא' מוכר היכי ללתלק יש

 לכלותן רצו ללא לי׳ מלחו אפ״ר מרבנן צורכא הוה אפי׳ לילמא היה
 יוס^ רב ^י• ע״א ל:״- ללעיל ונראל י • אגרופין כעל להוה משוס
אכיי לי אמר מרכנן לירכא לההוא מלו  מיני לי׳״הני אמר נשמתי׳ ׳
 ננידיו.ולא לדיינו לי3ע לי׳ לתבא מרכנן צורכא אכל לעלמא אינש

^. אס מסופת הי׳ אכעיי׳ הבעל א״כ מנגילא חמור, להוא שמתא ב  ג
 ■ רלא גברא מי לא ־ אי דהיינו אתה תולוס לאו אי לי׳ שלחו לכך רכא
 רכא לגברא משוס רח אותו משמחין היו וממילא דעלמא כאע׳ ולוי
ס אגרופין כעל חו לי׳ עכלי לי׳ לטנא כללעיל אותו משמהין אינו  . מ

ת אותו לנלות היה. לעלמא.והלין כאיל הד לבאמלז .י  ..כעג מטוס ,
 לרשא^כ זן לקיא^עיול פשט מפיר זה לפי א״כ היומחיראין אגרופין

רוי מוכח ר^ י מו צו  לגברא מחמת רצו.:לות ללא אייכמ-דלא מד
א רנא  1־1 לנלונז הדין ואי: כאינ׳לע^מ׳ הוי ולא מ

לא דמחמתדהויכעלאגחפין
 אין יכ א בנן מ. צירכא לוי הר נידוי עליך גזרנו הוי אגרופין לבעל
 ^תמפ7 מ כללעמ לי׳ מיגלין רק לעלמא כאינ׳ לגלות הלין

צי׳כנ״ל־ גברארבאשלחו

Q tjf מ  אמרינו׳ אהא לאו אנא א״ל כו׳ ביה חזה עולא הלר ‘נג
 לו היה ובאמת כך שמע אמרלהוה למילתא קושטא
 מהן- מוצא לאור ןאיני׳ בעצס לאיירי לכרע לתרץ

 לבממת א-א כלמסיק יוחנן ר׳ לדברי אפי' י׳׳כ כמוצאי מכרסן אק
*- כנ״״ שאמר כמו יוחנן מר׳ לשמע

ה ל ד ב א נ ״  רייוסי והתניא נכרא שבח 3כער לילי׳ ואור ע
?ייעזר ר׳ יאמר כו׳ כנא׳ ר׳ ואמר כו׳ אומר *י

רי לכאור׳ק׳להא כו׳ * י רי  מסדלכ^ג״כ מלנ
ד לר׳שי ונרא׳ :להחשורן יוכל נאמר לא מה בחוע!.מפני פי

̂ישי יוס עד המי׳ מלאכת נגמרו שלא מפני כשני סיב כי  א״כ ע׳׳ש ש
שני(לא כיוס לכראות הפתיל לגיהנס איר לגס לומר נוכל זה לפי

 ’'י® ?י' לא א״כ שית ערב על נגמר
f מ״מ i מפץ אמר לא למה ק׳י גיהנה של אור מפיי טוב כי נאמר 
^ ־ המי' מלאכת נגמר שלא

 לכאמתמ^אכת שלאחריו יוס על נגמר ולא א׳ ביוס מלאפ׳3 התחיל
 ליע צריו לכך לחול ג׳ יוה סל המי׳ ומ'אכח לחול שני יוס של המיס

 לומר נוכל לא ממילא א״כ גיהנס של אור מפני טוב כי נאמר לא7
ר או  כהוכח׳ ה כנא לר׳ אינו לזה שבת בערב ונגמר כשני התחיל י
המיס למלאכת ליה סכירא נמי כנאה ר׳ ילמ׳7 י״ל ר!ז :הנ״ל

 תקשי ואי גיהנ׳נגמרבע״ש של באור כג׳יןה״ה ככדינגמר התחיל
 נגמר שלא משוס כשני טוכ כי כתיב לא הכי .משוס אמר לא למה

-י הוי אפ״ה נגמר ללא זה משוס אי לפכר ל י' ׳ המיס מלאכת

jip לנס טוכ ככי כננו שנ^ימ׳ חור ?ייעז־רלגס p׳ W r>/y ̂
 לא למה וא״כ המיס למלאכת לומה הוי א״כ כו 1 נין נידו שהרשעים

 סברא אין לזה ע״כ אלא המיס מלאכת מפני טוי כי כתיב דלא אמר
 א״כ שלאחריו יוס על נגמר ולא א׳ יום במלאכה דהקב׳יההתחיל

 השת׳ מקשה שפיך א׳׳כ ש;י כיוס סלו נברא גיהנס באור גס ממילא
:כנ״ל הצלו האומרי׳ לברי ג׳ כל צריך (לכך

ב ר ב ר ע ש א א פ  כראשונד אינו צבור כתענית אינו מאי פ
יוחנן ל״^לר׳ ק׳ לכאורה כאחקונו׳ אלא ^

 ויין אמר- כבר הא זאנא חרתי• לימי
האוכלין לנשים פסח כש״ע.הי׳כ7 ונראה :אסור שלו השמשות
 ימוטנשיהז׳-.שוגניןולאמז^לץע״ש ביילו אינומפחיו י״כ בתוספ
א»ור שלו השמשות יוחנן.וכין ר׳ לאמר מהא זה ולפי :הטעם

-י I ך5ומעיקות; ״ ־ ״ ״ ״
 יו״ה־נופי׳ולעול׳דזתוםןת גני נמו למחות צריו אין התוספת »נל

ס״נ אפור  מעלמ3ו אתימוה אמרנג- לכך יוה״נ כמו נ
כנ״ג־ פלל תוספת' ליכא צנור

ח ד ד ב ד S«׳׳ נ J . ר דרשי״ג למימרא  תייפמן לא פי
רי רא'תיגנז1ליה ■ '׳*> ״ ן חייפיצןליהוי׳רו' פנ

מן ■לסקשית התחיל לא למה י(׳  תתלה אי
שי״ג יהסאחממיו לחוד דלרננן מראה , :והאס הנא נמתרילי

 חכמיס יrתלמ כך אמח זהס לומר להתחותדמכל יכול הוו לא
ם רשות אדם כל ובשאי דמתא בכיליס  כק׳׳שנמיקאמר התם ,ונ

מא ירצה אס ת כללרבנו קשה לא א״נ רשות ו ר  מת*לנ איננז
א רשות לאו דיינו מוכח ה ריי אוו  ואפילו בנמ אמר לעיל ק

א יתיב דכי אלא אמר לא רשי״ג הל עיי א־ ל  איל מחויניוהרא ו
אי שהוא סיר• מי5 רננן אי א״כ אסיר לא מיסר מ כ ח  פליני מי
כ אלא כ לרבנן - גס מקשי ושפיר תאמרי דווקא עושין עי  מוכח׳ א'

 t לרשנ״ג הקושיא מקדים מפיר לרבנן דקיגס מונח ישב״ג דברי
;כג״צ רבק

^ 'C מאיי קטן צלצול אפי חישאנלילאיימאיל'בתחלה-ג״יד ■ 3
 אתחולי איו מוכמר המועד דלצורך י הני אפיי אפי׳׳לאו

דחני דהכא ממתני׳ מדקד' לא אמאי לדקד־ן ויש :ע״ש לא
 לצורך לאו דאי התי־נד לצורך פירישי ועייכ גומרה‘ שיכול אע*פ

ה נפתותא מאי המועד כ לאו לגומרהאו שיכול יז  ’ממפני מוכח א'
 לנומר■ דיכיל ממתנייה״א וא״ל לא מיזחיל אין מעמר המועד דלצורך

חי יעשה לא דוודא• אע״ג רבותא והוי חצית קולם היינו  חצות א
 יעשיז שמא נורינן א״כ חצות קידם לגומרה ימל אינו דאס ומכ״ש
 קשיאדנוס: לא מברייתא גס א״כ גמור איסור ®זוא חצות אחר

ליישב: ויש ל)מרג״נכנ״ל

ח ר ט ב ^4ע נ לדקדק יש י סי קושיין כי ותניא י
הדקדוק מהו איפכא ותניא אמח לא ■למה י

 ונראה • קושיין כי ותניא דאמר ' י '
ת אי דפריך אמקשל דלכאורהישלהקשוח ת תונ ר קטו  נפי הני

סי דבר יאיתר  לפסח קודם דרות •קטורת דיקדמו פריך לא ולמה ו
 אדברי כן דכתב כמהרש״א ועיין מדיר אינו ופסח חדיר דהני משוס

ש: לנר היאוחר“חוסיבל . ע״ .  איבעיא דהיינו ונראה .
 איפשפא ולא קודם איזה ומיךדש תדיר התדר כל בפרק דנזבחיס

ת מגל מקודש הוי פשת א״נ ח  ועדן> למיס מיני להוא וקטורת נ
עיין פו' מעו  לאעדיס דתדיר סודר המקשה' א״כ בזבחים אפי׳

א אמר שפיר זה לפי א*כ ׳ וכו דבר מיאוחר פריך ולכך ׳ ממקוד , ^  ו
א לחליר סכר ג״כ ־ הכרייחא לע״כ קושיין כי  לאס ממקולש עדיף ג
 וכרות לקטורת לי׳ חישוק לכר יאוחר לומר לברייתא ליה למה כן לא
 כמו ג״כ חדיר שהוא להה קולס ותמיל חלירין שהס לפסח למיס ק

 הכרייתח סכרה ע״כ אלא למים מיני שהוא מקולי הוי וג״כ קטורת
 לכר יאוחר צ״ל א״כשפיר ממקול׳ עדיף לחלירלא

אמר ושפיר המקשה כסלרת הלי א׳׳כ
̂״ל קושיין ני , , ג כ

י ש3ש ש ד ת ב רי רי׳ טעמא מ׳ קולס,לקטורת סמיל ב
מהרש׳יא וכחב כוי ביומא מפר׳ ^

 רשישלאיקשה;למהלא דכוונת ■
^ וכחי לתמיל ונרות קעורת יקלמו
דממילאמוכחלע״כ נראח

קץס חמיל ממילא א״כ כלילה רק היה לא ונרות מס בכל פעמי׳- שני
A L לקטורת מוכח והשתא לנרות i

 /!]’התח קולס ל^י חימ^ י6ל החמיל אחר הוי אפ״ה מס
 וקטורת ל כנ התמיל אחר ע״ככרות לקמור׳הא נרות יקלי׳ ללא חרא
 תמיל כ ע״ ועול נרות אחר קטורת להיות אפשר והאיך לתמיל חולם

• זבחכנ״ל משוסלכוי להטורח סולם ׳
סב ל



מסבתגנזי
ה ב בי ב כ  שנתו שענרה רפסח מששג לרב גרי׳ 6סזנ מתי*',רב ע

ת כז' צ’6מ טמא ואסאי »׳1פנ1נ .עמא <'3 ה ׳1נ  ד׳
 נמס מנז לפרס נראם נו׳ דטסקמן 1<׳*<ט'^ה«היןזלמא9 הואיל לימא
 מ׳ לעיל אמר7 רנס7 אליבא 1כתנ נ»'7 פיפ*א6 ונפי עי״ש ט׳ פריד

 אץ 7ע*7 אלינא פריו7 ל׳ל נ“ע א'כ מאיל אמ^נן לא פעשה ממסר
ל לנאץ זהקפם למגיזס זמן ממסר  רנה7 אליבא ה6מק7 לפז׳ פנ״ל מי
ב בילמא  בממסר אפי׳ לעיל אמי7 אלינאזרבססבא רזן טקשס סונא י
 פי' לפי להקשיס להפליא םיף1י סמי גס טייש איל1ה אטויגן מעשה

סי אץ ס♦:7 ברנה!אליבא, אליבא נס ץשיא7 הפו׳ מ  נמס לנו זיזן מ
סנן רנה א״כנלא גני הואיל ר׳אליעור לעילסנרהא7flוqיכ(ללס( נ

א נפמו.בפגר נסופאה חלה מפרש  וקא שסאפס 7ע שס לה מקרא לא ל׳
 מאיל דסנראמריגן מןעמאברא׳ וסדי שקלי אמרכל לעיל מס-ק

א קשיא נ”א  סלי יך6ה1 נמס לנו זמן מחוסר אץ 7למ* אבל״א י׳
ש״סינכונא :ססבאלעיל לנ1 ברנה אפלונזא פו

 וי׳ מוג׳ נן סף1ימןנן.י א*ר יא בבף נזנמ-ס לפרזהנלנאי׳ וניל■
• לץ1פס אס ppi • פסע לשם בהנשמסין אמב בנר אערו אליעזר -
עין פלוגי.; פעאס שס נאסרים אמר רנה ע׳ פס ו  הגי״סא׳עבסופו נג

 בייקרפהפזילסאלעילפבצא מסנא1נב*הומה^אם פ־רש׳־יעאנ!
׳ לי' אהדר ל ימאס לפס ננשמסץ פסילנא נע׳ אני אליעזר י  ■ זנתנז ענ׳

 .1סאלאאם<־אמרי7בל־ז-«ק*'צע אליעזר ר» נביהאמר פסהמז־
ר׳7ל אליעזר ד׳ במאמר רנ  שלא מ*ה נאן פ״ ענ*ל(יש׳י קאעי •זשע נ

 לשמז׳ אפרים.פסולוס נפי נזפנו שלא לביבי ר׳אליעזר מיהזר ולא נזמנז
ג - ע׳ א העיקר נ“א : בי׳ אן סננ מ ר הונ שי נוטס שלא סנ  סבלא: נ

 לרנה א״נזהבמקאהואםניה לר׳יושעקנ׳ל •אליעזר מיהברר־:
 בלא מכמה מנס נשר מסאס לשם אמרים א”לר7 בפנרנזנסים

׳ מהבר ס:ז ר״שי אליעזרכס י מ ל ל ל אנ ל ד׳;;7^ בניי: ל  משע. סני
 0 «י1ל זימל מסבא ביב אליגא קשה הוי לא א״נננאן מאמר

 מהברליירא והאבלא נזמט בר״אסנרנאמסמאילזפסלנמישלא
ע למ^י יילג־נ אנינמיפסלשלאנוממ מ  תשונה קאמישם לי

 נס1זהשסאט נזנגוי'0בר'.,יומגןש שפי׳סו׳אלינא 1אמרמפי*שפמ
ק הוא הגמרא בע׳נקיש״ס  מסבא אלינאברנ ולא ברנה אליבא י

 ^שיא נס ננילולאקשהקיש״סאהרשא מסק טמללהמסבסנרכל
 סנ״ללאקשהבג״כלאמצילטיפיןנלארג*

 א״ינא קוקא במקשה מזנס ספיר נ’א יומק ר׳ נסנרמ לומר ימל נ״כ7
ברנהושפירנססהסל',

 לה1ס זמן נמסאנלנשאר מהו במקשה פייסהו׳ לפי להקשוח
שיא'נ רן מאי ר״א'בנ א. נאמס בילטא כלל פ ־ הי ת ס ס מ  מנ

שלא נס פיסל אנא מהבר סבלא רשי נסונסס וא״ל הואיל בפסולממפה
-מוסהשנם נזמסבשאר ק״ומסלא אפ׳היםלצלפוב נזה מס נזמנו

,^p5JJ,J,pר פ » א, ז ^י צ•ע־1אשייומאיצiנאן7ן

rfa ב ־ מן נלאו סנא ע א׳נ ®נעורו ז  בנא נראה פס
צסק ״ מ15קןפי ׳ ס - י״6>5.צהנן«מס ד מ ב
 הוי פסירין(לא שהוציאו נרמליסזאי־נשנסשנים ביוזשליפהיה מנ״׳

ס חא׳ננניפלי שבו ס  נ«ם־ןס ואי׳ פ1שנומבשנ שהוציא! שנים «ו י
 הניס נהר המס נל 1ישנ קימה א*נ קצק ס1טצ נט®׳ מומר בשג,׳ «:נופ

WP וסשש( סידמליןלהולידפסחיק סספפנישלא לאע״צישגו
הא־יסלץל־יליו יפדמשפמ-־ם

 סהנא 73 נשנסבןקפעא נסו באי׳ לזפי יקיש הקצח15ס אינא
•* לסלמל פיי«מר7ק בנשר געשה

יוד

יט ' יוס̂ן פסחים
ח אנל כשנח ח  עועניןמניור^ זיגןק הא משו׳ ]נאי לסלסל אסיר קלשיס פו

 אגל למיוני סוי7 נסם ממס עורוס ה״מ גשנח ׳ חו סי* ^ותן ומסלסלין
 לסלסל ̂ ימלין לפיוהאמחשהמ לסיסלא״כ אסור שלכהמהלקה־

 סכדימא נא לזה כימלסיל אסורץ פוחח אכל לנסיסן הבשר ו!סוציא
ק ח  משו® פסחיהן להוליך יסלין היו ולא הבית כהר לישג צרינין היו7 ל

 ציסלנ^ו ק׳ רק העורו׳ גפלילסזל אסזרי' א"כ הפוסח צחוך מחרן היו7
 לכך כצנס בכך האורות*אין יפרנו לנסיהןואס ויוליכו הפור בלא הנשר

 סזי עור נצא א״כ כן למליך הסזחרי׳ רן7 פירש׳׳י עילעזסייפ רב אמ׳
* קלשיסמ״ל בזיון

 פריך מאי7 ק7ק7צ יש כוי מגינה לתני תנא מאן ע״ב ־ סט כדף
 ס1 ונרשינן סג זנח כתיכ7 קאי אקרא ילמא7 .

 'הרכבתו תנא תירן מאי פול * נרסח בריש שמשני וכמו מגינה
ליחק שכת לוחה אינו7  ’אינו והלסתקרבת צלייתו לתנא מדשא כי'
 פמל מכיאין אימת קאמר ולכי קאטר מאי קשה עול ״ וחשפבת7

 גפקוסא' מגיאיןעאי אין !•ומתרץ מב*א תכי לבמלדני' מה בזה ש7מח מאי
ל בזה  רק קאי אקרא סנא7 לתרץ יכול היה נאמת ^המקשה ונראה י

 פוסמין7 צהלרות נא ע״כ יחיל בצשח מביא תניא אמאי לו קשה לסיה
 לאין סבר'התנא פ״כ וסמ גבי יחיל בלשין תני וצא היחיל עצ חגיגה
 מקרא הוס*לאורייתא א״כקשהאםסניגס היחיד פסמעל שומסין

 מ״ש א׳יכ כלקאמרצקמך טילי לכל לפסח חגיגה איקשי לובתמגא״כ
 לשוחסין השנא רמז גמי מסת גבי לבאמס ומס־ץ :צהללי הושוו לצא בזה
 למי אעג״ב פי ורש״י שבת לוחה אינו והבאתו מלתניהרכבתו היחיל על

i בפסח איירי פי״סא״כפ״נ שמת משום אסור מפאאתעצמואפ״ה r 
 ששנים להיות יכול הא שבת ילחו לא למה א״כ מניאין שנים לאם יחיל

 א״כ שמק רק הוי צא גמורה מלאכה אפי׳ שעשו בשנים וקיי״ל אותו יניאו
 שהביא ניחיל איירי לאלמישבסע״כ ולמה לשבות בחיהוסשמת

ניחיל בא ג״כ שפסח מוכח מימלא א״כ עמו סיכיא מי מצא ולא פסחו
 i אמר הכי ובתר קא אקרא ותנא יחיל בלפק ג״כ חגיגה תני ושפיר
 במקזס וי למצינו קאטר הכי או כתוב היה כאלו תירוץ לווסו קאמר והכי

 באמת ותני היסיל על נחגינה פסח שוחסץ לאק לומר יכול לבאמת אן
ג מביאיןכנ״ל

ף ד א כ  ונראה כו' שמאה משוס יוצא י*ל חגיגח יוסף רב מחיב ע
 לשיסתו אזיל אשי ורב שפיר ופריך לשיסחו אזיל יוסף לרב

 שה^לרכ ללבריקתיטאמארק ילע p גם יוסף רכ7 שפיר ומשני
 לסכר .תימא לבן לקשה ימים לפר חגיסה נאכל שספמים הוכחה יוסף

 הפסח אחר יקריב אי החגיגה מקריב הוא אימתי קשה שבת לפי חגיגה
 קולס יקריב ואי • כרת בו אין לחגיגה להשלמה אעשה סאפ(?ר

 בשבת שחל פסח ערב עקיבא לר׳ אליבא אביי אמר לעיל הא כתעיל
 אחר לאורייתא כליני ליי מק״יבין הסמיל ו^״כ נע״ש שחל כע״פ הד
נ מם חצי א'  תימא לבן יפסול : יזם חצי קולם החגיג־ יקריב אס ו

 לומר יש רק • חצות קולס פמל ובפסח לפסח לחגיגה מילי כל לאק:י
 וא״כ המזבח בראש אימוד׳ מלינה ומעלה פסח אחר חגיגה ליקריב

 ממי איכא מי. בסמוך פריך הסף רב •״ להשלמה^ אעשה עובר אינו
 נס לחג אמרינן אי א׳׳כ צפרא על ואמורק מאורמא לי׳ לכשר.איפסיל

 הבשר שיפסל אחר למחר אימודן יקריב היני ראשון ביוה בלינה פסול
 להיות יכול ושפיר •מיס לשני גאכל■ חגיגה הד בכה״ג ע״כ אלא בלינה
 ויוצא בי״ל לשחס עסר ארבעה חגיגת מצינו שפיר אי׳כ ומלינס מעצה
^ לאמר והא למחר שמחה משוס תי  ע״פ בסל איירי וצילה נאכל׳ליוס ק
 ומלינהלסארנ מעלה להיות יכול אשיע״נלא לרב אבל י בחול
ב נס נלף כהכא לרב לעיל הקשה אשי  מסקסיי לצא כמה כל והא ע׳

 אכילה א׳יכ לפסח הוקש לחגיגה תיעא לבן א״כ כשן אכלי לא אימוד'
 לענק אימוד׳ הקסרח קולם לאמל4 יב לא אס א״כ בחגיגז גם מעככא

 לרש״י אליבא חו' כפי׳ שבת לסי ללא לקתימא צ״ל ע״כ החגיגה מביא מס
ע״נבלהמ״מול^טתמהרב  מעמאלפייושי' ואין לעיל אשי בלףע׳

 נאכלרקציום היגעה בסול תימא בן אשי נ^וניפרשאיכמימלאלרב
כלף ננ״לfpל‘עיפכp לומר Tוע♦נ^ר ולילה



מסכתגנזי
 כשם וכסכור לשמו tic wdcp פסמ9 ל׳ה גרש״י xjr בדת

 עכ״ל לשמו שצא טזתר כך לשמו שמוסר
 נסלמס אס סיר,ש״י ססאס עליז פייב ׳׳ה7 סמון3(

̂שנס  אם, לשש שלא ששספן ססס גגי פרש״י צא למה וקשה כו׳ע״ש ממנ
 גכי.7 גראס זכהיס שאר גיי גסמוך כמונשפירש שנת ממנו נעלמה

 לפירש' לומר צריך, הא7 סכת ממנו נעלמה אס לפרש ךש״י מלי לא ססת
 ר# פסח לסם נשר איגו7לשמו, שלא פספ סוחס שאם ע7סמ היימ7 זה

 '’לשם שוחס היכי ששה כן 6שגתא שהמם ע7שאינו«ו רנן שיכן שאר צשס
ק באר  הוא' פמל וקרכן השלמה7 אעשס . עכר הא7 7הממי אחר קי

 .צ״ל ע״כ אלא עי״ש ששחק שלמים ׳ה7נ לעיל כסו/ אי׳7כ רכנן7מ
 ע״פשחלכשכתפוחשין, עקיכא לעיללל ןא׳7התעי 07קו !ןיריששחמ57

 ‘ ס7שו הפסס שחס ̂עימלא א״כ מצות אחר 7מי רי<חא1א7 ינ'7כ 7הסעי
 חסאס; חייב לשש שלא ששחפו הפסח כמפני׳ דפני אריא א״רמאי חלות
 חצות־ 0V)p פסח הא7 מסאס חייב נמי פצוח קויס לשמו כחמו אפיי הא

 ע;7מ כאמת אלא שכת ממנו נעלמה אם jfo פירש״י לא לכך לשמו פסול
 שמסו' וא״כ פסח לשם" כשר נמי לשמו .שלא סכוך שהי׳ רש שכס שהוא

 • הוא כשר פשס נמי לשמו. שלא הויסכראפי׳ זסא.7אחרההמי
 ממס נעלמה אס פירש׳׳י שפיר פסח לסם ששמעו וכפיס נשאר לקמן א?ל
 • לסחוס מוסר7פםמ ל:ס" זבחים שאר שופס אם7 סוכר האהוא7 שגס
 -פער נרמצוהלכךץ7כס(צ-י;ה(אב פסס־א׳!כשפיר המסמככץ אמר

̂ז י  -V ;■י'-.;:‘לי.יושע'־גל*ל?:
̂א שאמושלא ע״א פ״ג כסמוך מתירן w לעי  C מ״ לאוכליוחייכפשי

 חייב שלאלכמו ארשארחני פריך לא צמה המפרשים ןהששו
 כמכורה מקלקל גני כסמוך וגס • חי<כ הכא פסיל החס7 כיון סשיסא
 אשלא ג׳'כ פריך לא ולמה פיקק מאי לאוכליו פלא7 אסיפא כ״נ פרין

 ולמה לי למה גופי׳ והיא כסמוך פריך7 קשה7עו • צשוומאיפיקון
 ונ״ל 5 אסיפא פשיפא נמי' והא פריך7 וכמו כאן נמו פשימא פריך צא
 'החצלס7קו 7-״3שחט7 איירי7 י״צ7 צטיפרךפשיפא מצי לא לשמו אשצא7

/  איירו וע״כ שלמים והוי השנה ימות :בשאר פסח הוי7כשר.. יין7ע א
p7)pושמסלשס כהעיס:כס הסהסהמשלאלסמו מן.7זה^קשה חצות ' 

 ע״צ אלא השלטה7 אעשה ופכר 7סמי0 אסר שסע היני א״כ שצמים
 - עשיצלו ;ל^ לעיל כס״ס חצות ס7שו הוי מימלא וא״כ 7תמי ם7קו לשסע

 סצות קולס לאיירי מוכח מימלא וא.'כ אלינא אוקמוהו כשנח שסל ני״ל
 משום' המקשה סכר לסשחא אפי*.לשמוססיל ליחה א״כ קשה לא זהשפא

 לכסמל \ קישייא לזי׳ לקשה לפקד פשיעא לכלשש לשמו שלא חני ספי
 חייב״ לרך חיקזן* א״כ לכשר לשמו כשלא אכל כלשש פסול להא היקן מאי
 איין* לא כסמיר וגס סשיאא קשה וא״כלא לשש שלא חני שפיר א^נ

 מסיפא פריך לכך חיקן א״כ כשר חצית קולס להא שקן מאי לשמו אשלא
 הוא ופסול חצות אמר ,א״נשחס שמעלשספסח בשצאייאוכליולומצוי

 כו׳ לשמו שלא לסנא איילי למשני לנחך אכל פשיטא• שפיר פדך א״כ
 בשנת לסחוס אפור 1לשמ לסלא ילעינן זה >5לה לי למה גופי׳ והא פריך

 הוא לנאמחכקרקכשר פשיפא למיפרך, מצי לא אכל וטימלאהייג
 הוא להחס אינך כמו וא׳׳כאינו,פשיעא .ג כנ״ל חצות קולס לאייד

:כנ״ל כשר לשמו Jכשל אכל לחייב פשיסא מלפסול פשיסא

רימ7משלחץכויאלאנראהלר״ןלמה ד״ה׳ כתו׳ עא ם כדף
 הצומאץ ילש ולא שק15כר מלם שיעשו
 אליכא לגמרא למה זה לפי קשה ע״כ

 אי אמר רכ7 לימא כו׳ יולא כר' לה ופכר מ' חגא איכא אי ס״ק ׳3לר
 לסהורין לינא הוי וא״כ כחל אןנו מקצה על מחצה סנר7איכא.תנא.

̂׳ה לשני נלחין וסמאין כראשק פושין  נוצה שיעשו כלי א׳ מסמאין א
 להא ק• לומר מצי לא לרל לע״כ וג״ל ! ולא ליו חו׳ כמ״ש נראשק

 ע״כ א״כ חגיגה זה חג זכח לכקר ילין לא כרר צקייא חנז רכ • א׳ לעיל
מלאמל שכס כוחה איגו7 סכל וע״כ י״ללאודיחא לחגיגת מ עכר

'וסף פסחים
 ת;ת שום לציכא לעיל כמ״ש׳^תו' זטפרש לפירוש׳ניקו סעמא אין אשי רכ

(אי לש א״נ לחס זקני אלא שכס ללחי לסוכר  להיות איכ׳ תקנה וה<̂'
 ומימלא כשמאה i פב הוס וא״׳ג כראשק כלס כלי,שיעשז א' טעמאין

 למי לא ג\שמאהנמ•7 לא מלשבת שא כלל להא מלגה אינסימכיאץ
̂'כססרה(יניאו א׳יכתחרעובלהיוס-סלורץעושיןכפני  ג״כ עצמ(

 סכא נלאמר שני פסח יעשו ץ5ועמ מלאודיתאלרכ מג־גהלהויג״כ
 ג״נ כאן א״כ כשני אפשר פסח מחגיגתנאכל מלחש א״כאחס נסמוך

ל דהק׳ לומר צריך לרך כך  יולא כר׳ לסורנס״קוסיר איכאתנא ר
 א׳כ כשרץ מק א׳ פעמאין pS כלל וחל>גה פסח לעשול !י0י צא אי*כ

 כלאי׳ סכרלחגזגשי״למלרכנן 'עשועכ״סססמזוהולךכאכלעוצא
 לא א״כ לאורייתא ״ צאו עשר ארבעה גת חג ש״מ אשי רב צעיצלאמר

 אן כראשון לשעכלוכלם שכ למחר אמר וספיר כלל אחגיגס מכגיחין
״• כנ״צ חגיגה יפכלו ללא

ויכול לראשון תשלומי צאו כו׳וי׳צלקסלר משכנא עקר ד׳יה כתו׳
 תשלומי הוי אי הא קשה לכאורה ע״כ כמת לסמאנו

 להא כצל פסח יעשו לא וכי ליעכלו להיכי כמש מעמדנו אפ״ה לראשון
 קישיא לעיקר ונ״ל צעשוס וסמאי' מהורים יכלו ללא קאי לרב אתקנה

 כלי זה שיעשה מישראל א' ימצא לא ור ציית מאן לאמר נסמן 3אר
כ פסח ישראל• כל שיעשו  מקשי א״צשפיר אמרח סקנס דש צ״ל ע'

״ לינא הא ש* ב ר ^ שק נח^ןלממאו ס  תקנה ליש תירצו ואהא . נ
̂י; ^ד^ב^א?(^?ל*לא ̂י  לכומאו ירצה צסקנ^לעולהיק יציי

 לעשות ל שיוכ צלי כמת מלממאו יוסר לעקור יציית אפ׳ה קשה ל אב במת*
 הוי ללא חן׳ פ״ לכך ציית מאן לאמי נממן ארב קשה וא״כ מציגה

 לעמאו יותר ירצה א״כ גה חג לעשות יכול מימלא א״כ לראשון תשלומי
ק אמר ושפיר לעקור יציית ולא במת ח ג כגיל רננ

ף ה בד ס' פ ^ ד ה ב  ׳״וקשה כו׳ בו תשכרו לא ועצם אומר כשה׳א ל
 בעילנא הא קרא צריך נמי ואמאי מיניה ילין היכי

 פי על ונ״ל עכ״ל ס׳ עשה ̂ מקיים לא לשעקרלאו
 כשיקריכ הילל יכו׳ לפסח עפה אתי כליה נל^נסע״א לעיל שס׳ שפי׳

ג יעכ^ פסול היה כי׳(הפסח כפרתו  שהיה לומר נוכל כאן גס א׳
ה חיס5 ואחר כזית א׳ לכל שיש ושינ;ורו אנשים כמס פסח על נימניס
 t מקצת יעשגלימשכו היכי .וא"כ קזית א' לכל מגיע שאין שיעזרו ומפ:ט'ו
 פני פי׳צר׳שמעץ'כמוסאיחאכלן5א סמיסי אחר לאץמושכץ האתנן

 וסשחא ׳לכזית א bS שיגיע כלי המוח לשציא עצם לישכח והא^ ע״א
ם למיעקר כעילנ׳  מצזספסתאפ״ס לקיים כלי שנס העשה לאומיי

;השוס'כנ״ל קושיית קשה ולא אמררהמצאזלאלחי

 זכו׳וי״ללשכ וחימה ליעכל מילי ל׳הכני כתיס בדףפטי;״^}
 רובם שיעשו מטה תעשה ואל 3כש כרת ספק שילחה

 ליסמכו א״כ מהדשא הגאון והקשה ג ע״כ סלאצהוגן
 rrp ללא ול״נ • סלוע״ש ספסס־הוא א' כהוגןרק שלא יעשה ולא סללו
 נה להה משים כה־גן שלא מבס שיעשו ממה לפרש צריכין להסוס׳ מילי

 לשב מאיאוצש׳ לומר ישסכרא כןשבואלתפשהשאימסוטקואיכ
ת העשה îא ^ ע ^ לסמיכה תעשה משב פסש מ  להכא סוס׳ פי׳ ל

ס הם לםעיכה; העשה ואל כשב  כ מ מחר לכך כלוגן שלא שעושץ חנ
ב א׳ שיעבור  לם כ דיסטכו אמרינן אי אכל פסח לעשייס תעסה ואל מ

 במקום בקלשיש עמלה שא bלסמי ועשה נקוס כהוגן שלא שא ס אם
 תעשה ואל בשב לעמר סוב ,מתר חל לגני חל אפי' א״כ צריך שאינו

 שאינו פסח גבי אעמיסבש״ס שמצינוכטה כמו ועשה כקוס מלעבור
 אפי׳ חעשה ואל בשב לעכור סוב ליותר משוס לרכון שבות אפילו לוחה
 כקלשיסלהד , לעמלה סשכה הכאלגכי לרכקמכ״ש׳ איסור לגני

״• וק׳ל מהרשא קושיית קשה לא א״כ לאגלייסא
שס



ד מסבת ע
« שם מ׳ 7ע נימק7 הלין ף1פדן■»ג ע*נצ»7ס1יי5 יפמ*צמ׳6ינ

 ככר7 קמ׳יל >5סלב .הא7 א׳ 3לכ מיס יס1 ד
 שר3 נמשגסלנסמא חנאלעיל פססלן

 א׳׳ה מעכנא לא ארלס7 כחן כר׳ אתיא7 ׳״ב עק ן>7ג לעיל סייס
 אכל כליפכל התנ^לס״א חט לכן א'1 א לכל מיס לרין לאת ס״א

דן לכסחילה  אלא* נחןע״ש ולר׳ נל״ם לעיל הסוס׳ כמו מיס צ
ד נימנין אץ7 סט לעללס׳הא מאי לכגע׳ למשי  אין למי'סני וס׳יל ששחס ע

 שפיל משט לכך ל|(לא bio אשמלעינן ללא מיסכיק שיהיה 7ע טמטן
:כנ״ל מלא כר' לא7 כפירש״י קילא אש«ע<ן7

ף ד ב צ נ ט לי  לכאזרס ע״כ ’סמעי' כלרל קמ״ל ס' פשיסל( ממי
 רכ כלא אפילו לילמא‘שמעי רכ7כ למימר למה קשה

 כסמא קפה ואי מעכב לא מעשה לממסר כסר שמעי'
 כסושהלר עליו שומסין לממאשרץ סרזאמאילאלילמאסירנאמס

לשמעיפשימא קושיא פרין' לא למה ק7ק7ל ליש זנראה עוצא:
חט ללך סכר לאיהי לומר יש רק שם סוס׳ שהנקשו כמו אמחניתין

 קשה כן אם סלל בלא לאי כסבל איירי לשביעי לאומהי שמיני ‘כמחני
 א״כ לעיל שאיתא כמו סבל משכיעיללא א1כ״שה להא שמינו לי למה

ת3מוכס.לכ ממילא ^  לל; חינח ה ק אס שקן סמא על מרקין שוהמין י
 נוכל כן הם שרץ סמא על רקין1ז1 חעין1ש אין מלאורי*חא7 למוכס יצחק
^ מוכס ללא כווסיה ולסכרי לר״ע אכל שאט רים כפ למחיסר ל

יוסףפסחים
< <׳א צצ בדף ת  לרינא חימא סובל ל״ה ישראל ערל אבל ״ה7 ב

 לכאמת ונראה •‘ס׳ בשיסמקזס ללאמצינו
 כאןגביפססטמון איל סבילה צריך ם'לא1מק בשום

 ישראל גבי סומאה מריגן לא למה טעם לי״ל ישראל ערל אפי׳ סבילה
 אימ ההורס מן להא גזירה מפיה טומאה נכרי לגני לקיי״ל נכרי משים
 גזר׳נן ולא גוירה גופיה איסו p אס לאשהקל גזירה משוס רק טמא

 ערל מרינן שפיר סבילה אבל בטומאה־ למקא זה p אס לגזיד^ גזירה
 מלאןרייתא אסור p ואס יסמל לא כן לגס נכרי ערל משום ישראל
 ך ׳ פצי נזריק ישראל ערל גם כן אס סבילה כלא גר הוי לא7 פסס לאטל

 ם מפו ישראל לערל סבילה צריי לא השנה בכל להיינו זה כצא אבל סצילס
 איסור במלאי יעשה ללא יסבול ללא נכרי ערל משום גזריגן ללא

 יעשה משוס רק ישראל בערל גס גיגזר7 המילה אחר תיכס לאורייחא
 איסור יעשה למלאי פסח גכי כאן רק לגזירה נז<רה הזי זה א־ס-ר

 סבילה שציז סמל ערל ישראל גם גזרינן לכך טבילה באכילחפסחבלא
*• כלל יסבול ולא לפסח שימול נכרי ערל ס1מש לפסוח

W s t שאיןמביאין  ונאליר ריהכו׳ “לרו אזהו למנ^סל
 איזמלשלא שבשביל חה היט,ימצא לכאורה קדפיפ׳ י ‘

 ליכולץ הכא שאני ילמ׳7 לנריהס פהעמילו הביאמע״ש
 שבות הוי מזציהס גגוס לרך לסא אלבריהס' יעברו ולא פסח לעשוס

 ולהביא שניהם יכולין p אם שבוס רק הוי לא אלאכה שעשו שנים וחנן
מכ״פ1קצת למצוס אפי׳ לל״ס זמוסר לשמח פסס רק הוי ללא איזמל I I X i׳ I 7. ׳•׳-׳'«״׳־״'־ K 7 ׳w I״׳-7 מימג v ע ־w מכ; שמיי ריס כו! דמחיסר ינמי•

^1רגק7רק.ע טי1״נצדול660י״167« «צטמאשתצ)*פ1^
סי מרומי ו7מ ד » , נ 6נ0 »איירי נ״נת הא7 פסת לעפיי! אמי לפך ממפה מסופר כן נס הא עלי! 1מוסי07נ ם חן

 רבנן אכללכיטמאסרזחיישי שמאיפשע חיישיק נלרנשעעי׳א״כלא
S כלל כזלעיל יפשע לשמא

ף א בד  לאיצסרך למימר מצי לוה ליה עביל מאי כאחל האי צ
 מאינפקאמיניה קסה לכאורה שאקהיחילמכריעעכ״ל

ל ובין ‘הגע סיריז בין  לאיהא נפקותא ליש ונראה סחוס׳ סי
 כולם עושים . אהוריס וסשאד סמא א' שבס אפי׳ סבר א71י ר׳ ייעיל

 קרנן וסבראץ פלגאופלנא והוי קהל אקד א׳ שגט לסכר האס ס3
 -ר למיטר מצי צא זה לפי p ס5 בסימאה מלס עושים לכך מולק צימר
 פלגא אפי הא לטומאה צימר מכריע 7היחי שאין לבאמזאחי יזלא

 גנמרא א״ככי:דמדנ ןלאצריךמכריע ופלגאפושירמצהכטומאה
 -מפר י הגמל מצי הזי לא א״כ מכריע 7הי'ח< שאין 7מכאמ יליף7 יוסי לר׳
̂׳!^לא סא עב״ל ןו5ןן א7יז זר'  קרא צריך ולא זשנרא האי כלל שייך לא ל

ג בזסנג״ל עצזהזזהזמזנתהסזס׳

ס׳ ע״ב  וחרתי ימא % לה סבר ילמא7 סימא שעעון ל׳ 0V כרתו
 מסי כר׳ ע״כסבר לר״ש זנראה ע״כי שמ׳עחמיניה

 איסיר שמעון לר׳ ענ״ל אל״כ7 היחיל על פסח פויטח7
 כפירס״י כז׳ סזמסץ אק7קאי קרא ילעא7 כמיס

 כ א - כמש הצימר מכריע להימיד שאץ אאי ילמא7 קשה מיניה בטעח
 צאיסור זמנ מכדע היממ שזקסיןעלהינדלזאק אק7הו«סרחי

 אינן זה מכריע היחיל ילמאאתישאי;7 במותאבלליגתלאלאקשה
 קרבן אין לסבר סברא האי שיוכלל לא א7יו ללי׳ לעיל כחגסי למר
 ס-לזעושין יאצעיללפלגאזעגא7בה אבלר״שסגר כנ׳ל חלוק צימר

 מכריע שאץהיחיד שפיריסללומרלאת; ^ללזבטומאהא^נ כסירה
 שחאמרהרתישמעית אפי p05 בפומאה כלס עושי' להיזח הצימר
 לאין -אאיסורבמוס3 סרחי הזי להא במוח איסור מנ״ל קשה מיניה

כר סירלשוחסיןעלהיטל ע״כ אלא מכריע זשאתהיסמ בנססיז
^ כמוס ק א «7« ע( ־יי מ

 p1»bmvi()bpS57 אתיצי״מ )ש5מ״ננדיא׳ז7 ונראה
כומם1ו.?יכי לסלסל מותר ק >ס5 ■ )׳5 סוס (נצקיפימח *

 אתי' ע׳ג עצמו נ«י רשות נג נל 1ה7י7ל הא7 אסיר כן גת 7לב א' כננ
 א׳אסקפפירתע סצירותרשח א׳מונל ת1סנרנצננושרש7,■•••ט

ו7ן סציחת מק־ ננוח יר7  רך7 תנ< שכאן ק נס ק7קרפ-פות(«מק ו
,jjלאכיךגנותולאזיושציחת תני ע״ב ק״ל ״

 אליעזר כר׳ יא7כה משסע כאן אנל כתכסיס לאתי׳ משמע משם לן אס
רסא-ר יכולוזהימל תניזה בטתנ-תא צכע׳א0כשנת !איא־
״’9ל^פ» כן אם מחייב °’׳

 כן אם אלא להניא יכו. לא7 אינמל גני כרת נמרןם לנדסס 1העממ1(
עמרעצכנדהסנניל * י

 ־ רנו׳סימאטנ״למ'3»סר'ענ|ינאס7לתופ' פ!דמ:יגע'»ל
פוחטץ אחרתלאין מנסה לו יש לר׳ע ונראה -

 תשלומי לאו לשני מני להוא שרן וזורנןיןפלממא
מז שוןצינהואסמזיריחי  סזילאכיל• לא הא תשים מכרת לפטור קרא לי לאציללמה ארצה נשעהלרא

̂נו נל הוא רתוקה ללרן■ יהא נרנ לסלר 1  ) אכילה נשעס לנא ראוי ש
איידלסוי כסטאנמי P רתוקסאם צליו ססא מקליק ממילא מ אם

 לאיןפוסשץ קטמיצ׳מונס; אימיסרסענ׳אס ואסיה נ^אכילס
 זרק פיזנ״לאיאם סמא ולפיוהנס תטאשק־ וארקיןעל

 לפשות יכול להא פסדס היכ• אסא סורצוז לאס מרצה לא
"י9ס*י כמו עומלניחשלייס להוא
jאס l,®א ב י ל  רקזע?1ז1 לסנרא-ן«פם-ן לייע א

םסאשרן»'ל:

 לורות נפסח מנר אסל אנל הטססיל נסוס׳לנד ^דוששיוע׳א
 הגאון הקשה וענלתומ׳ תיטאלדנאאמאיאיצתדן•

ללדש הא •סקפהטנ׳ל קושיית א1נןה מהישאדצמא
לעיל



ע5עי5  יליף ולא ישברו שנחעצסל^ מדכפבגביפסח' ממוח׳ שיש ס5ל
5Jwi ילפי' הלה לא ישברו לא כזיל הוי לא אי למא7 ע״ש ח6ה& חלקוה 
 מסיעע פצס שבירת ראשקמומר נפסח אטרק<ס הלי7 הפסח קקח מככל

̂יל ז ע״ש זבו עשם' לינסוכ זצריך ע״א צה ף7ב לעיל לאיה׳ ונ
 לפרהיר כללי׳ קאי ועלייהו גמור ולאל הניחקלעשה ולאו לפסח בגופיה
 L ממפפינןמס ^פססובפרכליה בגופיה מרביקללמי'להוי למכלל

מני ע״ש לפסח במפיה לאין  בקצם לעיל יל̂י היפי לפיוס הי
 ^ריילינסזבלרנות הלאו ci הא ישברו לא מלכחיב לאסור מוח שישבו

 כלאי' תשחמ ללא הלאו סמעס והפרס נא האכל בל להיינו ליי הלמי לאו
דן ק אם עיש• לעיל  לאפ״ה| ליכחוגלאישברורקישלומר צ

 ללא הלאו רחמני כסב למה פרשי כללי משוס לאי מוח בו איש מוכחלקאי
 אאינן בשלמי ישברו ללא הלאו מרבינן והוס לנא הלאו ומרבה ישבח

 נפסח שכהלב עשה אוחו שני בפסח נסבה להס־רה כסלר קשה.להוי לא
 .ישאירן לא להיינו לעשה הניחן הלאו יגס השניה לעשה קולם ראשון

 ללא ללאו קולם כחוב לנא לאו אבל הוציאו ללא ללאו קולס כן גם
 ללא הלאו כחוב מש״ה מוכח אלאע״כ לאנסב׳לאולנא ולמה יסברו
 ממק כקסוקוחמצא הישב ועיין מוס בו ביש אפי איסור להומה יסנציו
 מנ״ל כנ״ל לקושי׳ זא״ל ועבלש לי למה הו׳ מקשי ספיר וה לפי כנ׳ל

 לאומא לאל״פליפחוב מוס בו ביש גס מוכה מוסלע״פ בו ליש
 לן יש מא א״כ מבו לממעיסין להיא ̂/״ל יסברו ללא לאו מרביק יממילא
 לפסח בגופי' להוי לנא לומיא לאו צרמה צייד הא אכלל להרבות

 בפסול׳ ולא בכשר אמי ללא.ישבח,וצו m לציסת רין5 וא״שע״פ
 מוכח. מימל' א^כ עצם שכירה ממעס לא ע״כבו ומבלה בלא א*כ
 יסברל ללא לאו מרכינין והוי לנא לאן לאל״רליכחוב מוח בו ביש גם

 למה א״כ עצס שבירת ממעס בו לומר נסעה לא במלאי וא״כ מ״ל
הוא והונחה בפסול ולא למעס אהי גו בקיצור ליתר) ועגלא לשמת לי״

;צג״לא״כלאמלןוימהרש'כנ״צ

̂ם נופי צשיום  כ̂ו רסאחכו״כשחיחציצוער ציריןברצח פפח
 bללכאור מ״להמשך עלךצוס׳אסחים הלר)

 בכלל וריקה אי לפליגי קאמר לאה קשה
 מלרבנן ־ י׳יל לחגיגס סנר ישמעאל לר׳ צהא לאצילי M צוי שאילה
 וק^ל ספילה וחגיגה עיקר הפסח א״ל סשובא צל לאכול אלא גא לאינו

 הוי צא א״כ לאוריית׳ הוי י״ל לחגיגס סבר ור^ע המאל פוסר לעיקר
 בהאי וסנן ססחים ערבי עלו הלק לכואמר • אוסר אינו סאלולצך

 לסבר חימא בן לבדי מהו חסלא רל ואפר צלי מלו הוס הלילה סלקא
 בעי לכולא לאורייה׳ להוי אנא לן סחים א״כ לאורייח' הוי ♦״ל למגיצס
fo 7 לאלילי לצימר iכסתם הלכה ואק מאלואח ואס״כ סהס הוי א״כ { 

 פסאיס במס׳ ן ועיי חזור כלומר וסליקאלהטסצתססחיס סלראאר
 ואמר ונמועס ובחול במהרה עמי חגיגה מגיא אימחי לגרים באלו וחנן
 לימ׳7 ללוכחי׳ קושיי׳ הלרא א״פ מ׳ לאודיח׳ לאו י״ל ש״מןציגת אשי רב

 אשכחן סא צלי כולו הלה להצילה סחמא לאפצח לסרן ואץ בהא זאליצי
 לס סליק פסחים מ״ס אמר הלר ג לרבנן לבכיסלהו' צאלו פחמא

̂ואי ספר׳ רב לי רמי נשיוס בחמיל ואי׳ שחל בי״ל ל״ה בחן׳ בס כו׳
הא בשבת ץ3< לא קרא מןקמי סיצי היא״ לפן לשג״א צאמה״נשבחהקשה

מולה

יופף פפח״ם פפפת
ק וי״ל ל^שבא לא לחגיגה הימי ק מולה  iייכעא פד׳ מסמר היא׳ ״
 י׳יל לדגייגש עי: א״כ בי״א איןקדדק חול לחלבי לסבר לר״ע א'כ ד ע״ב

 מ.־קי היכי התו׳ קושיית t <״. איכ ילץ ל׳7 מקר׳ לאורייש' הוי לאי לרבנן
 סבר ר״ע כ ע• אלא חיע׳ ̂ לבן אפי׳ שבח לסי לא עכ׳יפ להא בשבת קרא
 פוסל אינו לפסח סבר וע ר7 למימל מצי לא שפיר א׳*כ לרבנן להוי

ח' להד חגיגה אודי ׳ , ז
ד ב  חובה לאו בל״ה ע״א ע ף7 לבדם אלו סי׳ בחו׳ א' להא קשה א

כ עי׳׳ש שבח מהה לחגיגה סבר' ללקחימ׳ולחנ׳ללקסן  א'
 ילין ל'7 קרא י משוס ואי לאורייח׳ להוי לסבר לומר יכול נמי לר״ע

 סליק פשסים ערבי אמר לרך בבס לחי לכאמת כלל קשה • צא
 שם ונאכל מ׳ יאו״א יכן אומר עקיב׳ ר׳ ע״ב קי״ו במשנה גס ואיח׳ לה

 בתוס׳במכיל^׳'גיםינןמןהןבמיח שם ואיש׳ צוןהפססימומדהונחית
 על נאכל פסח שיהא כלי חסלה גהנאב^ לחג משוס הססחים זמן

מד׳ ב/זבת ואיח׳בסוסקי:! ייפ״ל השובע  הזבחים ומן מן.הפסחים או
 מן אמר ן לכ בשבת בע״פ אייד 1ר״ ק אם שבה לומה חגיגה לא״

ר לר״ע מוכח ק אס החלה הפסחיס  מוכח עעיל׳ שבת לומה לאינו סי
 כנ״ל קרא מוקי היכי התו׳ קושיית קשה ק לאס לאורייח׳ לאינו לסבר

פנ״ל: שפיכה בכלל ודקה לצךצ״צלפליגיאי

 בחול אלא באה י״ל'אינו לחגיגת כמב ראשון פסח הלכות
 כלאמר;רב לרבנן י״ל לחגיגת סבר א״כ ובצהרהובמועפ

 הפסח שיהא כלי עמו חגיגה צסביא אקנו וה^שרנק לפי כן אס בצע׳ אשי
 :להאהוס׳ חציגה להביא {צורנק5׳חנרא על״לשונעה׳׳הבפסח <אכל
 עצם סבירה ועיקר עצם שיירת פשום לטעע׳ לברים באלו פירשו
 שני פסלו הלכוס בפסקי פסקו למה קשה כן אס לכסיב הוא שני נפסח

:וצ״ע ע׳׳ש מגינה צמו מביאין ̂ואין

ד ח צ  מה וכי ׳ יויא י׳ אמר כו׳ בכוסות חייבי) רכל ה״ר ק
 שלא קליוס לצן מחלקין אלא כיץ בתינוקות יש תועלת

 פי׳ והדשנ״ה הבכה לו אין תועלת מה זכי לאמר מס לכאורה • ע״׳כ ישנו
ע״כ קס בסמוך לאיה* ונ״ל לחנכם מןום הא קשה המצות ק לפסורין

היכי  ברכה של כוס יבא !!מתאמי להוי כוסזת לי רבנן מחקנו פיין
 אבל ללרן בצאסו ק:י® לזוגות אמר ובסמוך לדעה ולא לסונה טצסרף
 ר׳ אמר א״צספ:ר לעי לדרר כצאת ולישן אמרר׳זירא צה לן ליח בביתו
 לזוגיח צוצות ̂ y חשש הוי קמניס גגי להא פירק תיעלת מה וכי יזיא
 ונהי המוץ מגרצח רeפש אינהו להא למובה מצסרף ביצה של צום וא״ל

 נם להא צריך אין דלאי בכוס ̂ אבל גופיה הטזו| בברכה לחנכם לטצוה
 חינוך אפי׳ Tצי אילי כקטן p אס כוס מעונה אינה לנ״ה הלצה בצליל

 ואמרינן ישנו שלא רח כוסות ל׳ לישתו לחאנתס יולא ר׳ אמר לכן
 למחלקין קאמר לק• בה לן ליס ישנים ואינם לבביחו

 י•5פ וממילא ישנו צהןאגתיסשלא
 לפשחיגםל׳ססות

 ממנו וקצת
שמפסיו

פסחים מספח סליק



T C ' i D ת  ו « ם ס
כאייסף

א בברף ״ ר מ״» כד התה סנן ע פ סי י ט ני פ  פסו^ה ז
ו' ’ * דפסיל׳ מ׳ ל^ור־־תא כתופ׳ד״ה מ״ש לפי נ

 לי למה תשר א״כ ע״ש מעליא לישנא ■ ר לא
 לישנא שהוא יממט תני גיפיהלמהלא כי,ה' ליתשי ממבוי להביא
? סכך מקלח רבה אמר ״ה7ב הביא ־ פ7 יל וג :מעליא כיז

 ווימדן מידכר לא מיחיד פפולהמשום ה ב® למעלה וססצתה כ■
מי דלמתה דמשתנןל מ א לומר יש וה לפי •עיש שירה וי נ  כאן ^
^ הוא דלכאורה מך. למעלה גבוה ב״ןדיח  א ■ת ן י״. ררן לשון נ

ה מורה ף מד׳.והוא למעלה רק שהוא-נמה דאיירי יז ע-ייז! לי צ ג
l״’'”' פסילי* הכי ך־אפילו בסוד דמקצתה i i  iC I
סא למעלה  יכיל לא »״ר - י כ:« כדיו כשרה במבוי דבאמת כאן מאי
ה יד־נ דהוי ימעט פני■ לא למה ה מש נמי«י> להספת די  'אורייתא י

 יתני כ>ו מ״ש דקשה רק חיפ׳ כדפי׳ יטעי שלא פסולה למיתני צייו
 נאןבמחצת',«מסה איירי דהתנא למעלהע״כ תני לא וימבוי ׳'מעלה

א מליבנו רק הוי דזה ימעט. תני לא למה ק׳ א׳׳נ כדל דנן ו' יי  י
 דאורייתאומ^ן' סוכה דעיקר ה דאפ מתרץ והתרצן לטעות

 למיתני צריך לכך מך׳ למעלה; ב^(לה נ׳ינ איילי
פפולדננ״ל•-

ח ז <ד « א קשה לכאורה כוי מילי נפשי דלא י1ד  לא זז בלא י
<דמאזפםלה ר־'  מצ'למיתניפפולהגגימיוינדפ'

 היי ואת׳יכ קידה מביי רקדהדקשהיללתניהכשר ■
מיתני מיסניפסולהלכדאמרמבוידלאנפישימיליהי־תרטיכ'  מצי'

ס׳ רפו לפרש ראוה להביא ונ״ל . סק־סא: תי לפירשי דלאנ

״ כשי?-הע^ש הדלי י נ| ל א מאי קשה ז ה קי  ן פר איתא ס״,ו ולקיל פ
תד ס והאאו יפריך כמועדמי צ ע צ ל  א״ל הפיס׳ ני׳ כן ע״ש ^יז
 ה־די כי הא כשלה מריבה צילתיה דווקא שפר דייק ראי^רהכא

ל פפולה פ  .באלו.פרקא לאקשהלמה.לא.ס:י והשתא לצמצה דא״א מ
 יכי. בדרבנן פסילה לפתני שייך לא לתיס׳ דהא פסילה •דדי דני

 .ממבה שרמתה תני לכך דאיא-ילצמצה עלרבנן- דק פסולה הדדי
א פעולה אי שפיי דפריו -קשה לא אכל־לרשי מדאורייתא דפ י י  > נ
א וא״ל פסילה הדדי דני פרקין בריש ליתני פפ!לה י-לדי  ;דייו ד'

 ■ ששיא פיכה כגרחני להא פסלה למאן לפירש״ימשוס פסולה מיתנו‘■
 למיתצי ידל ממילא א״כ סיכה ל5ן לכעי משוס ג״נ מ׳לפפולה נכוה

 מוכת ^״כ רבנן7מ גלוי /ן5פמלו^7 ’י77ה בכי גס
• כנ״צ מירש״י

ם ד י ד 1 י ״ א ע ״ א  fה fוירי fרrלמ ס6 יש ׳ עלמא כ(לי7 ו
ימר תר^ לדגי סככר סבר מר מיפלני ^ I ״״*

 למרר״מ עיין קר^ בע;, לא סבר
א״ל ^רא לעי סככה. סכרי7 למאן לפרש וצ״כ : וf5כ מפירש

 ההד׳ואיבדיי. בסונ׳ובמקרא, ייסיכהא׳את-לנופה.ונשארב׳
 סברא במאי ל׳.רנן והוי קרא בעי לא ינשארנ׳וצאילך לסככה

 ולא סיכיד מחקת ס״ר..חמסה ע׳׳ב ז q7 בסמוך לאיחא ‘נ״ פ°עי
 החהטעמא ,ומפרש לפגות מחמת אס אי׳ יאשי׳ לפ-וחור׳ מחמס

 רלמנא קרי׳ מחיצ׳ אלמא •הארון [גל וסכות לכתיב משיס ™שי־ לר
 יכך י״ל א״כ ע*ש נסכו - למסד «רתא qדנינו «חס ■ ורננן סכנה

 להורות קרא לצריך פרש קרא בעי סננה סבר למר הוצעה היא
ה  וא״ל לפות מחמת גס מריבה בחמת; לפסול. סככה הוי מחיצה מ
 ייכומ7לומ־ נוכל שה לסבר משוס והנוח לנתיב מפרונת נמכח הא

כ פרחא  ס^;סככה ומר כנ׳יל ג׳ אי־כנשאי כאן קרא צריך ■ ^
1̂.- מר^י* שפיר זיליף — ^ ־

 חג ענין1;סכך
 [ככהחמזלמה

J כדל ורכנן

ה ר ג ב א י ״ ״ ע ס ז ת  לאמזיר׳ וסימא מ׳ אזוג מצות ל״ה ב
J ^ • ד: שוההיא גיי ונ״ללבשלמא כ

לילי^ א7לר׳יו מוצת שפיר לולב
אזוב גבי ילענו ללא לאפילו פסול בדעבל אפילו יחה לק לקיחה

 להא לפסול לולב נני מיכח אפ״ה בליעגל פסל אי ניפיה מצריה
 ואנוהוכללעילאלא אלי מזה לכברעונח קרא צריך לא אלכחפילה

« 4  לצהוי לאזוב נ״ש איצכיריך לפרה אזוב אבל הכתובילעכב 7
מ לנחהיל׳ רק צייך א״כ כאן רחיס׳ שכתבו כ® שלשה מ  דנני א
 צריך לא לולב גבי בדיעבלאכל פסול אי ילעינן לא גופי׳ פפל אזוב

 א״כממילאמוכח מינק שלשה להאידעינןלישבו סראללהויג׳
ו כני׳״ בליעדל אפי׳ לפסול מהנ״ש

ה'5 חי ד א י י ש ע ר  ופינו. שנפחת כית אצע׳ יולאבר ר׳ ד
ישמעגי ר׳ לפניו אמר נפרה גבו על ' ■

בא5 פריש כך רביפריש יופי בר׳
" «י' פחיח פסילה אמית ארבע  י ®י
לעל7׳- ונ _ מחולקים. הס במאי 7ועו ־ בצקר* ולא בפסול

 איחו
צריג

׳ ׳*ע■ נע אימת 'V״
U;׳ והוי ♦ותר רבותא י•השד^rוארס . I
 שמעא^ ר rc ע< ארבע בונה סתס בית המוכר פ״ו בחרא בנבא
רן כת׳ סכר ר׳יולא7 ^ומר יש א׳־כ :שמיכה על קמזישש בית אומר

 להיות אפשר אי7 בית מקא7 לרש דא״כש^יר על ״7 הוי לסתה־בית
 .כקרן יעש׳ לאפילן *r הסכך ימו רחוק םיפדת■

ממילא ̂ א באמצע יעש אס מכ״ש מהסכך ל׳ רחוקי׳ שאין ,לפנות‘ג׳
^ לכר פסיל׳ אמ*ת ׳77 מזה מוכח
 יכול כ א vשמנ על שש כיח סתס7 החס7 ישמעאל כר׳ ס^ר להכא
 ות זו כקרן יעשה אס דהיינו ארבע מהסכך הדפנות רחות להיות

h רבי לכדאמר a כוונתו לעיקר ראשון ליקלוק •מתורן וממי^ י־ 
:כנ״ל פסול לכל׳ להורות בית ללרש במה

ו רW ד ^ ^ < א יכי.ל׳ דאינו דכ״עהיכא אביי ״
הא לאכיי מנ״ל ולכאורה ־ כו׳ לעמול. ״

מתני' ולהוי ענין בכל פליגי לילמא
 למחר יג ר לו מדאמר הוכחה ונ״ללישלו באמחסר״עג

ככר אם ממ״נ ק״ סוכתך היכן
ג השתא• ^י סוהחך היכז לו אמר מאי לענין פסול ענק בכל ול̂ד

 ׳.עמול כול 1-׳״.כ א,א : ססול יראשהספינ״שהיא סוכה עשה
׳דכו.ה• ר׳ג סבר היה אתמול א׳יכ לר״ג גח כשר ליה מצוי׳ מ1בר

: 1^?? לכר ליח מצוי׳ כריח לעמ/ ־  י
 .יואדאפלנו והשתא להורות לי אמר לים מצור כרוח יכול'נעמול

אנייכסילג בהנשפיראמר

ד ד ׳ מ ד ם׳ ב תו ב ב ״ ז  וכו׳ע״סוהקש״ וא״ת ורבנן ל״ה <
הגמרא פריך מאי א׳׳כ במהרש״א ־ ^ ^

מנ״ללילמא סברא האי ור׳יוסי
ל ר׳ווסיצמיזלרשאכסן> ח ו̂כ י ^ א ז ד י ׳ ^ י ^  י

^י לצמיא ונ״ל : ע״ש התוס׳ ר^ S שחי^דאין פיי
לשיווי אחי בנס^.^י\ מגורשת ומנ׳יל-האלאיכה

חמ^ר >5אל לה למהלי א״כ לאתארקאצלליפרע
לסונחב ליו?• הייילחו?׳’̂^”® מוכ״ ׳ממילא
כורת׳

̂י עוכחי ל«' תיפוח  נ מ לו חרוי מיכח ללחמה ל
ן ״ עמוקים מיס בספר מביא מזה וקצת

ח ד ב־ ד ע״ ט־ ! ׳ נ ם ו ת ך כו׳ואימשו׳ ל״הקאפסיהורמי ב ד □ y  U J ̂ ^ ליבשמ״ע״ש לומיא גזול לתני
קושייא שעיקר החום׳ למפקי

מ5דדחייניי5.לי י’״ «”'- . .2:1”

בדף

״ ' ל4’י מ'  .»,.ל,והר,'ד,ז,,״ יי'”י 1’שדמשימ^*3ל־6«
ס מתרן נו נ ז5 קונה ךגו5 דיצווש סבר דהמקשה .ננו

א י
ונ״ל



גמי
 ין,6'.ליגש.ש6לומי תני.גזול זהל^ ללמנין ממחני׳ מוכח לע*נ ונ״ל

.תתנה צו  הפשוט. למיתני. ק.תנא :לסלר לוכתי׳ גכל להא.איחא :
 פשוטץוחי להוא משום' • צ׳יל ע׳׳צ •ירישא תדגזול' ן6נ א^כ ברישא

 פשוט אינו לא״כהוא יאוש כלאחד איידי ללא ממילא.מוכת א״כ מייש
 יותר. פשוט גזול כעלאי א״כ יאוש לה p אלד אי טיבטלנשלמא יוסר
 ציא.יו(חלאכל.יכש^-משום.-ה,דראי־מ0לכם.ל כהליא לכתיב מיכש
 כסמור^אכל .כלאיתא ליר׳ ̂ לש הלך ללר^י כמטחגאיט ליש פשוט•

 !בש. אלרט מיכש יות׳ לפסול איט.פשוט אחדיאיטא״כ., איירי אי
 איירי לא מתני׳ ע״כ אלא ברישא יבש תני לא למה א״כ פשוט יותר

;כרל ביאוש .
^ ד ד ב ב ל ״ ו ע ת  כד עקיבא להיכר! נלילרוט ל״ס ׳0ב

,I ן.ונ״ל ע״ש.: - מ׳ אליב׳ ולחי
 •למה א״כ,מחקיל׳ כר״ע ל׳אל^נר^ כר׳טר^ון לאפ״המוכחלפ^ד

משוווביטלהוי וכל׳לא:רוו חל;שא;נו.^קגיוס3רש.כר״נ;לםגי7לא.

שלי.ז7ק"להי7ור:7’ה ^ גרעצהע?.  נ׳ מסלןנוכל,״לומרלכו״הי
ר;; הטומיו כ׳ז םג  צא שפיר כן .אם זהו'... ו.שאינו.קטומיןיהיה.גנ!. הי

ע5מ משוסהידור כר״ט שמואל דיש ה׳ סדר,נ אי.. האבל.  א״כלמה, י
סני דרש לאי ד ג. דיי  מצזהזרש,.דבע!נן, הידור ולו״למשוס ־. נחד כ
 להידוק צריף ואינו ..■וקיגושליש. הגא א׳ קננד, ג; שלמיה.הא(ה. ני'

כי׳ אלא'ע״כ משלש יוחר ר שנ  ’ משום התום׳ חי׳ שייך ושפיר טרפון ד
: כנ״ל כידור

'כאן והצננו נשמטממפכמפסחיס וה :

״ נ ^ . מ ד ל ם י ^ ס3^ ו ח ב שורהנאקל■ ..חלמ;של5*7‘י ^ I . . . הי.א, .ריבא הקש׳. הימ1.־.י :

יוסףלקוטפם
 קשה לא חמן גבי ו׳א״כ • וב״י בב״י שאינו מ^זר ועה להא.אמרד'י

 בבל אילו לניחר סירינן השתא וא״כ מתר גלי כחי וש^ר ‘טילי
 בר ס השתא להא■ יוכית . הנסקל של,שנר חלבל. אתר חוחגדו.ושפיר

 אבל נואר ..ראיה להא '־תותירו לל ממאת .פה,’לאי.ןשנוז־״י-גילוי-לשר
 כל״ס חוס׳ שפירשו חותירו-כמו בבל ג״כ ר״ילנוחר אמד במכרזינא

 הנסקל משור זפי מתר5ליה,קמן. למי ושפיר לתמז
׳ ע״שבתוס׳״ג

̂יכד בפסחים ^ בדו כא? כל׳נאמר לחלב לבשר -מנין2ע
 לחמץ מה ונו׳ :!לוש עם כי

̂ו?. בפאת .  לרבי איתא ובחולין ^
ר הגלילי יוסי. לנבילה גחלב בשר הלתוב להקיש התורה מן לחיה סי

ד ק׳ מקרא לערל מה להשיב יש הא ילי^'אערלה היכי הגלילי יוסי ל

ה- ,.נ . א:ו.מוכרסיןלק״ו; ״ י- .
מטריפ׳ ג!״ש ״ לקתיכ להשחא בהכא׳ לאסור מוכח וממילא ערלה

מישר רק לקרא מפשעי׳ ולא ר^יסורהנא׳ קרא מהאי לילן> ע״כאחי
.רק לילכינן־ תימא ל^י למסיצ׳ שיצאחוז לי׳ למה אטל׳יק׳ איסור .

̂יש ע;כ.גז״ש ׳.אצא לנביל מהיקש איסור.אטל;./ילפינז להא' י כל ג>
........ ׳ ״

, . ̂ . . ̂■ ..............גיפהניל^ממסר
ט לבר ואין ב?;ריסה הנותר, ללריש. צמאן מהמחדהחשווא״ת  א

 לממעכך ;וסירנו קעחר. יילא,חמץיבשריפה. ד׳ ילין) כשריפטהיכי
 ככל■ למחר 'למי1חמ תותירו,.אכל בבל לנוסר למי ללא איסורין שאר

ע״ גניאה ״ ממחטינן ו5ל חוחיי(,  מיגי
ק6 ע״כהני. הטחר7משריפהמהרצ( מי ת מרכק7, ; ק; מי  כ.

אה לאיפור  «5מר7.וע״כאיסורן לעיל.ע;יש7נ באסאינגיענין מ
פ,7״ובה.5לומ,איר1,ר5ב©שסושול,הנ לק.ק,מז אינם הנאה לאיסור  י

>e “j 7תו׳לסקשונ מצי לא לעיל וא״נ Jמנוחר, לילס גופי׳ הנסקל שול 
 אי^נו־וו הנומר.למעט,שאר,7אורי,.קיא מאי ק׳ א״כ כשדפה שיהא

 יפפיר שרפה כעי חדוייכו הנסקל משיר חמז7 אערינן אי משריפה
עי7למואר, מציח ייהו,-לא1ע*כתר7 יוכיח תאמר  קד. שריפמרק נ

 ,ניפה, מקשה,.שפירדא אחלנו רקוקשחא! יוציח השני .כ“נא מינייהו
לומר יש השתא מהנוהד בשריפה(אוי-קשלומאע.,ממעטיכן נילן)־שיהא

ז. לממעכייגןשורהנסקלגופי׳ ? -
ר ג מכללמ^צףלבשריפהזק״ל הנסקל שור של לולבו

® ר י ת  :איו לכאורה ע״כ סואייו כבל ליה מי.7 צא7 האוס׳ ז
עחיה.מבל.7אסיק.א לא לאכסי נכון, ישובס

 במהרשא וע^ין יוכיח.כלל הוי לא ת״כ'7 תוחירו .
ין)7: א7יו להקשואלד יש7 כפשיעוס, . ליישב ונראה שמיישבשת  ,̂י

 נוחר כתמךונילף כתיבי^ריפה אמאסלא בשריפה שיהא מגותר חמז
vAnU ה די«היו^ינו ג . . צמתר הרבה ס7נאמרהו חמז להא ד

שעת ,לו לאהי' לטריפ׳שק" מה לומר, כמי.יש טריפ! גבו א׳!כ7

 אסו׳ נמי הכרס כגנד-להאכלאי כלאמר 'יוכיח6הכר <^אי לומר ואין
:■כלאיהכרסייוצק צרי,המתחיל7 ובחוסר בהנאטע״טבגמר׳

 י הנס^- שור חלבו,׳.ש- גבי שריפה, ציכחזב הנ״ל, קכיא ק' א״כ בשריפה
א סהו  פך. ןה לוי .ל״וא״כ הנ׳ תירו[ שייך לא וכאן, לנוחר קולם לנ

ס׳ החו  צ בשריפטמנומילא שיהא גופה קלבו נימא ק׳ למאי מחח.
להקשות ואין ממנו מתר ולילס קילס שהוא בו. ח גבי שריפה ליכתוב

^____T__1^ רל י*ייזח7״ ^י•י ........ . חו ו רן, פריפה חמן נכי קי'ליכחוב מנ^סירנייכ רמז חי ח7י0נדמח.י י׳7י7 הא א7לאחוכצ.ח7 מקרא, ו -ו ד אל-י ■כרי א7ו
7% לא7 ריש שרה_אמי זז לפי לסומא׳ הצמר אח מכריע 7איןיהיחי7 מתיא כנ״ל■ תותירו ככל לחמן נוחר מ׳7 צא7 פי־ מתירו to־



” יומא : מסב יוסף ליקוטים גנזי
/:7 prקש׳לדשנ^עון י6ו בשומא׳ י7ילורעב57 מחמת משילוח ילפען 
̂לוח אחילוק ריש77 ״נ ס:ו דק לחנש רס באמת לי׳ ד.א5 מחכות ש ע  ז

 בהא פליגי■ לא7 א7 יו כר׳ י.׳7לימו ב׳ תוכל לא7 מקרא מפיק ר״ש
 לינא אה.כן 7היחי על . פסח שוחטין7 סבר שמעון ר׳ הא ק׳ כן אס
׳7 .לומר. ע״כ.צריך 7יחי בימת י׳7י7 הא רק כמעון *•־׳  שמעץ י

j ̂יר את מכריע, ליחיל אין,7תכהל. ־ א ד מי־^א 7עו ״ילפינן  הצ
 איש רשינן7ו בסומא׳ ׳ י7עכ נבור7 -ח י ממיל אסיכן ׳ לעומ.

 ,לא ציבור רשיק7 אי7 בסומא׳ בראשון י7.י יצבוי שכי לוסת ׳ ח73
 הצבור את מהריע 7היחי אין7 קרא עאמר למא7כלל..ק. עבלי

 שאץ ובין כלל־ עושין ואי[ יעהולרוי‘ ע שהוא ייז7לסומא׳
 כן אס. כלל עושין אי) כמי לר״ש צייור מסלי ל גס פלגא והוי מכריע

רי׳ בקלמאאי׳ מכדע היחיו אין7•ץה נ״מ מאי כ ס שמעוןכרב לוז

 סוי נתמנוריע חי חב; כ::. עושין וחין ציביר הוי מכריע הוי
 סלגחי7כבר . באמת שמעון ר' אבל כהנא לרב השני עושק ופלגא

 מיני׳. ילפי:ן7 תוכל ללא .קרא מהאי מורח ממילא לן אס ציבור י1ה
ע 7היחי אח7  ממי<אץש,סוכחה ארכן בסומא׳ י7עכ יציביר מכיי

שמעון  ר״י7 אליבא לקיש ריש אמר ושפיר זה ב^א לר'
 הרשנ׳׳א ייק קוש נסתלק כן אס

• ולוין לקיש מריש

̂יך לנשמסאתרפסתיסו■ ש

m׳ חיס6פ7 ׳a־fciב-• 3ל ״ » רב )ף5ז ע״ י « ל י׳ י : נ
עיי״ש כו/ בשגגה וחסאה ■ י

 לעיין 7;׳7ס ..7ע עי׳. כו׳ כרת , בה חייב שלא י מעילה ״ה7 ובתו׳
ך רך5הוא.הנ pj(יבור.זי.7תושי;ח.ג רמה. במלדש׳!א,שהקשה עניי  ל

א. קו.א הנותנות היא של התו׳ קושיית . לפי הא הוא חזמיא מאי  ה;
בלא. 7כפרהועו ונה7לז שאין ממעילה ולפיכן וא״צ כפרה שיש'יזהונה

י״■' =י1ל«י' ׳ציגן תומראגמ׳לא
 א ר״ל;ודפושי6צב ונקדים לסרן 7נ“שמחרךונלע «ה במוסר^קיו׳ק

 למם. במסקנא יס.לרקשי;ז הווסניק דהיא החיי קיי דלפי• לסוניאיהל)
פקורי.ם7■ ולס יש_ק!יו,מהלב הא מעילה ניי בשגגה לי

! ! ! • ׳ ' * א י י צ ש ת ® ? ■ ? ® י’^ ®מ
מ5גמה,מ שרימז חא^7ירג•^ד1א מ%ומה■ '  לסרן וגרמ< ׳תלאט

ל7 ס # 7ג  מיסההוכחהש^ו לענין טטאמחיומה ■ מטא 0'יצי%
,דוולאי מעילה נבי בשגגה ל!לנאיי f אי . t א בשננה נתיב הוי .?׳

 ■ טיפא ̂ ל טא י גלי בשגגה טלבטיב לצו בטויד מליו לחייל יזוהלוו
■ ילפ-נן קא ״ מלנ״ל לני לייבש״ה ..משיןל;מה

בסכר^ג פטורל7 ממעמה בק״ו
מן האיק. קסה איל דימיתה סינח ל3קל5. טדנסיג, הי־קרלהי ע׳ ל

'’”3 ל; למי קשר במיסה לאי גאוהדר
 שכן .י - למע עה קירקא יש אי.ממעילה״הא7חעןרה־7 חיתיי׳ילפינד

 ילפיכך הוה וא׳יכ יאזהרה7 ע״כ אלא הנוחיות היא7 כסברא “במיס
w d דן’א ולכך ממעילה ט  יש וא״ב לחייב קרא ונויר n׳fc גבי ^

Sכחה, קי^בלמומיא פי׳ לנאול?ו7לכאן» איז שינ״א״נ  טק
..’גנ אילן’ל למר. , אפיה״קשה עי.לה5 גכי כאוהרה דאפילו להיפוך

אינ  דאמרינז.. לסברא רק הלשון זה י.קור מניא לחי־ לדשחא לעירא י
ד גיי די או ה.נ ל מי  פגךרנבי. כפרה לזלונה לאגן משים לאו ע'.נ ו

 {ה? המהרש״א קושיית׳ קשה לא ואייל מיתה בה אין להא מעילה
״״״ ביאור חובות ילי אנו.עיל5י ולא :.ה,א. ל׳■,סר ,

שי׳רק הסד נלשק ק אהני למ| הפאדיז אשבועא ולא ח
ר| איי יי^לות ונראה .בכריתות עון מ.עלס. הסיב מללא רק, מייקי, ק

 W שמעהא״א מחיי׳ לצא כתר הןהיאי׳.ש1פרו.נ משור פחו׳ אפי׳ בכל
ה יא״נבנאן ולפינןממעיל;! אםנ׳אי מימרא יש לב»י

V;* אשבועח־ מקש׳תו׳ לא ומש״ה
 ל איני זה. עכזית בפחות אפי׳ חייב7קומרא בהאי השיא

ץ מצסרףלאיסור להיתר נזיר משמןעבי ל  נז אש למקא מקש׳תוס׳ ו
בחר הוא כי וק7ו ונדר

ף לתג לזכסי׳ ואינא מ׳ יאים שגעח ד״ה עא• ב׳" בד
נ״ אילהן לפני כגון לבסוף מדכא

א׳ ימים מ  לומר יש לכאורה סק שנעה והאנן פריך ע^ב בסמוךלג ס׳ז
 כמו ספור יוס' עס שבעה לחני והא יליף שסיני7 ששה סבר נמי למחני׳

ז סמנעיא ע׳  ע"פ להכא רק איליהן בלא או ואילהין הן ימיס שלשה ג
 אין ימים שנעה כל במתני' נסמוך סני להא כיפור יוס' ־ נלא שבעה

ג אאצלמ׳ צז1מ( עי'“טונ

 מס נמהרשא הקשס צס״נבוי לפלוי י’מצ 6הו מי וחכמי׳ ĥ•׳׳ נת׳ו*
̂זק"  לומר יש כמיתה גס הא למיתה סומאה לן יש חי

 למי לא7נשיםעי״שונראה'bפ לסששאנעל^אלוולאיישארונהניס
 אמר צחךלחקןכסן הי א'מרץללא שפע* טימאה גיי ללללסלעא

 לצא כהניס יישארו לצא א״א א^יה יטמאו כהנים להרבה חאחר לאפי*
 ללא מסנן ה«א כהן יולטן שמא אמר כהן מפרשינן אין וא״ה יטמאו
Sf ■ ׳ בעלמא מעלה משום עצלילן וספיר יטמאו

 א״א תאמר מאי יאוסו ׳נשים להרנה כיאמרינן אל.גבי.אשס■
אשס עול הקנשאימפרשיק האי מאי' א״כ צשיהס עס כהניס ישארו א5ל

שמא חאמר ;עסאסהמאי א1אמרמ&תנ כבר^&רשיקצה[ לכה״גהא
 יש וגם אשה לו יש ככר ימותרהא לא7 אהנך למפרשינן ̂;היא האשה יזנטן

i ^^ארעסאשהא״צלאלמיכללושפירהקשותו״וק״ל

ל ת V ד ®  Njr הא אליס שני למ^ל אלא  נמ>לואיסכמי מ׳
 קשה לא לכמסקנא נראה ןדכומ׳5

 עצרה יליף מאי׳טעמא בר״ש לר״א
̂ן הא'7ואי&*5ממי ך פריס סם'לל ש ם .לאין א  יה״כ שויסלא^להאנ

 נר״ש לנאמטר״א מינייהרנפקממשוה והי לפריס זלא6רגןלאלי קדה
 לסוס, רקיה״כ לב<לרך;יליף3 הילס ה־3לק(0רק סשינכלצמוספין לא

̂׳ יה״כ לפר ואף היום ■לחובות לאחרבשניאס אחל כאיל צמיליאי׳  למוסף ה
 אשגרה אלא .פר קאמר לווקא ללאו אפשר ■bןגמילואי׳ה^לסוכ^־^סיו

 למוס׳א״ה והיא א׳הי׳גיה״כ איל לרה׳לאמר ^סה זה צפי אבל קאמר לישר
 לילפיק.מנספין כ״ש <כ־ציציז»מילוא^לחוצס*היו׳א״כ מזינןלסשיב

 לחובה א׳ ממ^ואקלשוקלניפרים רת5ע יליףרני‘לא למ& ואפס ממוס^ןין
 למי לא סימא ואי ‘ ף6למו א׳ פי רק הוי וציה״רלא פין5למו לשנים מס6

 קשייה הצרא א״כ ר׳ית מחמת שנאו למילואים לאןספין• לפצרח מוספי)
”• תפתי׳(צ׳יע57תסן׳ל

א ד^מד תו' ע״  צו״אנאלאמר כוותי׳׳אנלקלטאלי חליא ד״ה כ
פרש״י לקי ע״ש1נ הגלילי כר'יוסי אפי׳ ^

 ר״נ לקרקיאכילהוצחיי׳ שכחובע^כלה
פכינס למחנה הנכנסין לקאר מכאן לצמול לא אך רכלילי יועי כר׳ סבר*

^ רד»ה1 ג^ילי&ימפיגי ג  מכמי טפידל׳ףממיויייז) לי׳ לומר ד
r לסול וסלייצי^^ 6יטי רו|'ששה פרישת ק״לו למול (מפילולויםילמסעי o< 
ש* שהמעמ ג ג8&הננ7 ?»ים3סי דפר ענ ק מ  יומנן לסאצר׳ ב

p v -p(יהנ5הפסל)ן «> '”םנרפן י , פ ^16* ® ) ׳ ׳ י ס י מ ג ס

ן י



עזי
/6קנעסממיל( וכעיג[ מסיני למככ6צ7ססח(יה( יציף לכד מ  בצ6 י

א רל ב ס תן  ממ^׳אים, מסיני'ר< /ילפינןכצל5צ7 כל הכתיב 63ל(
 אמרי' נפקות^ לומר יש או מילואי׳ כמו שבעה פרישה מעכב ממילא א׳׳כ

צליך מסיני(לא יליף לכך מקא7 למיס הזאת לצריך לסולהא למעילואיס
״ וק״צ בעלמא מעלה משוס מיס הזאת רת

ב  א^7 מס פי על נראה '0 כלצתיב גילה. גמאוס ד״ה כחו* ע׳׳
הא המקוס. לפני צבות ט ליש לאמר אהא בגמ׳

 גואי ובחי כראי בבתי הא מאי בבתי הא למשני במקומו ומלוה עוז כתיב
שק וכאן שכינס היינומחנה  שאץ לסייג! גילה בפקום לב מ

 עוצ7‘ ‘קרא לעבגנצ וזהמוקי שלינה מחנה והוא מאי בתי ס(א7 כלל
^ במקומו זחלוה  במקו״ מלדיק אימ א״כ7 כרש״י זסוצא קרא סו׳ הביא ל
 שטנה צמסנה פרישה הי' ג״כ משה גבי להא מזייס שפיר גת;' אבל גילה

גיצהזק״ל להואמקוס

ס' שם ק לה סבר הגלילי יוסי ר' ב  אסתלק והא להו קבילו הא ס׳ נני
הוכח׳ הוי לא שקיבלו.בששה מס לזה לכךטרושו נראה מששה ענן

 הלכרו' עשרת וקימל חורה שאר לקבל השביעי במס קאי לילעא גמורה
 ענן אסתלק והא אמר לכך ימים ששת להר העק ויכסהו בכלל הוא

 ששה־ ביום הא ימים ששה להר ענן ויכסה לוער אפשר איך מששה(א״כ
 ימים וא׳יכליכאששה הענן נסחלק סי׳ פלברות. עשרת קיבול צאסר

 לשהה יום ארבעיס כמו צערו שעת הוא בקרא לכתיב ס1זי סציסיס
 הענן ויכסהו לקאי לומר לא״א מוכח מזה א״כ שלמים היו כהר משה
 פקך^ לאמי שלימיםאלאע^ג הוי־ ללא הלברוס עשרת קולס להר

^ וק״ל שלימים ימים ששה באמש והיו משה לפרשת הלברוס פ״ז' ע  ו
עסכרכר׳ לנגמ׳אמרו כסברתו הוכחה לר״ע צומרגה ר׳  סחסו

 מוכת סי1י לר׳ בשלמא קשה לכאורה לישראל סירה ניחנה בז׳ לאמר
 אפ״ה להר ענן לכיסה מוכח לר״עהיט כלאמרנגע״אבל כס:רתו

למילואי פרשה מציגו לבאמת משה אפרשת לקאי ר׳יוסי כסברת לומר יש
̂ הכ^ ולילמא בקרא

 כ א כ לאל הי•.פרשה לא ע״כ א'כ תורה ניתנה בשבעה ר׳׳ע למזסבר
 לסי. תיעא ואי בסמזז בי״ז יום ארבעים שלמו היכי הגע' יקשה^קושיית

3ס  התחילה הפרשה לע״כ א׳ יום יסכל אפ״ס לפרשה ימים 7ה%
 קיבול. לאתר העג) נסתלק סוס בו סא משבעה לאי בסיון משמונה

 אמת והם ישראל אצל עומל משה הי״ קבלה בשעת וגם הלברוח עשרת
 ששה של הפרשה התחיל במק לנו לומר מצינו היט א״כ ונשמעה לגריאחה

 משמונה הפרשה כל׳לע״כהסטל שלמילששהימים ימיםא׳כלאהיו
 לקיבול וגס ממחרת התחילה להפרש׳היה בשביעי עלה לא ומיסלא בסיץ

על^ הי' ממילא א״כ פרשה לו הי! יעצקלעליקלא >ימרס,לא5ס
 מ׳יק בקמוז-, בי! >וה ארכעים שלמו היט קשה השתא א*כ שמןנה.כסיון3

 תויה שאר לקבוצי בשבעה מיל עלה וא/נ {h לריקה צריך הי׳ לא .ע!כ
̂  ^ ללנרי גה הוכמס יש א"כ בתמוז בי^ז יום ארבעים שלקו זשסיר

בי״ז היום בחצי וסיים היום מחצי למתחיל ז״ל5ו ׳ :|ק״ל כסברת!י
: כי!מ7ס עשרת קבלת אסר שביעי סיום וקתסלסמחצי ״ בתמוז

״ כרוז כ דז ט׳ ע  אין ענעאמנלן בהאי כתיבא ללא מילסא בג
 כסיבא מילמאללא נמי סכי צמא ל לומר

 בהאי הכתוב ;כל1פידיש בהן הכתוב׳.מעכב מעכלוכל לא קעאיעגינא
מה לקיש ריש לי׳ מקשה כי יוחנן לא׳יכקשהלמהשמקר״ עטנא  אי

 ככה7 בהאי,עני;א כתב צא פרשת^בעה בהןהא מעכב הנחזב מיצואי׳נל
: שפיר אקשי לכך נטלואיס גס מעכב צא ׳יזא״כ

^׳ ורש״י  אורים ענינא׳כגק בהאי כתיב ללא מילחא1כא ד
 למעכב מה לפי' נראה שבעה פרשת פירש ולא מים ות

 מצינו ולכאורה צלורוח המעכב כל לאמרי לאינך אף לכ״ע אליבא
ללורוס למעכביס מלמזיק במילואים מענגים ותומי® לאורים לומר

יוסףיומא
 ^רעס פרשת מחר לפרש במיליאי^״צ^הוהלרס״י גם מעכבים וולאי

: וצ״ע למעכבי עגלן קשה מלאי! לע״ז

 בטרוי אבלרשיי מ׳ רמטסיג • את ל-ייא . דייה בתו׳ שס
 לנסמך לתרן להיראס^זדל^ משכי^א ח

 סתרת להסכרא c שעילה הכלל כו׳ אייעז אמ-:י• ל״כ בסו' ע״א איץ
ב לרז ע&י־ש לאביפיסשלכה׳גוהדי ס כ  איק7רסארקמ״ל1שםי ק

 זהו לא פלג׳ ,׳אבנש לרוקם מגז״ק מ:ריס ס״ר סירה לט סבר שוים
חין ■ז זל לפי ממ7ה כק של אבנסו  זהו לא למ״ל סנ״צ קוטיתהחז׳ ל
ת: למשוי לימר מצינו א״כ אבנמו  יגלס־ בקמיפד מיתה יחמנא הכי:
 לבני אבנסיס כתיב ולטשס גלול p אמש3 רוקם לכתיב ענינא בהאי

 ממילא מזה שינה אם וא״כ ל57נ כהן. אינשז:ל זוהו ללא אהרן'לומר
 ענינא בהאי מיתה כתיב הוי לא אי אכל מיחה וחייב בגדם מחוסר הזי

ס  עליהן ובקראלנגליק סטחנת סברא היה7לם בוים ס״א^בנסי
 סברא 'היי א״כ אבנכו אותם יהגרת כתיב רשינן:ס77 ע^^הן כהונחן

 מיסה לכסוב אחר קיא צטך לכך :שע אם איחה כתיב וע״ז הס שוי«7
 התו׳ קושיית קשה לא א״כ אינסו זהו נא דמשמה ללול,ס עטנא בהאי
 ריקנית ביאה על למחייב לומר צייטן נ: זהואבנשוומימ^ לא 7למ׳

 הס שוים דאבנסיס למ״ד החו׳ סל •סי׳ סי־ צרי:ין לאכסי ולאי ונראה
 קישיית קשיא לא ממילא א״ר שויס ׳א׳רם , מי כאילך סכר רש״י אבל

: ומק נמומש פירש׳י ושפיר י: כנ החל ״

ף ב \ ד  לא המת סומאס כ׳ לחוי׳ חיעא .אט* אמר רבינא ע
שטחא לא למיתה דפי׳'היא משמע שטחא;לכאורה

 קשה .יסירלמיתהלסלחוששיךא״כ כללקמןואקלהקשותא״כצר׳יזלא
 ומצאץ הנכנסין מן א״ ימות שמא ינדז טאח וניפייש;יה הנץ׳ חושיית

 לסועאה בסמוך לסכר צשיעתו או*ג ידא -ר׳ ה מש־ קשה לא זה אצלו
 אמר ורבינ׳ המח מסומאש לאפרישי לליל•׳ ך צי־ לא א״כ בציבור הושרה
 לחכמי' תיהצ׳ לחל ע״א ב״ כלף צעיל פ׳י סי׳ הא יקשה זה על רק לרבק
 תקנה לעשות יטלין הוי לא א״כ ות^ח חרי ̂>פי״ מזששין למיתה סברי

 עומלת במקומה קושיא א״ככאןהיי אש״ לכךלאהיומפרשין
 אלם שום יכנום שלא תקנה לעשות ,י!;חצו ד. המת ציפרסהזמסושאח

שו ונראה אצלו  א׳ שימות להיימ לאןסכיחא יאססמס מ לע׳כטיו
 כ“א הנ״ל רסו׳ סתי׳ תי׳ לחל שטמא מיקהסתם לעולם אבל עציו פסאוק

״. זק״ל צאקשהמילי

 לקמן הא ללקלק יש בצימר הוקרה תוטא״• אוחרס זאת קולס .שם
 א״כ לחויה טומאה לכ״ע קבוע לזמנו ף ל יחיל בקרבו מסקיגן

 א״כ לחזי׳ אמרינן ובזה יחיל סיבן להוי •ק א של ואילו סרו איכא כיהכ׳
 ונראה אהק של אילו פיו מלוה צוס בסיפאת כינהו לפיר קשה עליק
 והואיל ציבור קרבנוח מכוס היו פיסתו יעיקר מכוס מונס מזה

 הותרה בז אלא כשירה עבולה שאק f :ציבו־ילגני,כ בקרנגוח והותרה
 הואיל ״האמררכתסליפ״7תו׳כאןב שהניא כמי סלו ג״כבקרבנות

• עי״ש כו׳ לצרעתו והיחד
ה ועס״י  פר'ואיל לנין אבא ר׳ לאמר ‘נ ביף ללעיל נמי ליא- יש ז

 שם ופריך אלים לב׳ עצרת לאפוקי א׳ יאי? מס- א׳
ח׳  ג® לרבי הא אשה היו. אלים שני לאמי לרשנא אלא לרבי מי

 ריךלומ׳5ע״כ אלא צינור של א׳ ואיל ארק אי איל אלים שני היו ק
ק מ>סף 50 חוןיב לז־בי  קשה לא בר״ש צר׳א גס א'כ היזם חובת סל י

 דהיינו חונתהיוס של רק חשיב צא א״כ מיספין של היו לשניהם לס״ל לפי
 עצרת לאפיקי לאסר אבא .מראסלע״כר׳ וצא^סר, שלאהרן אילו
 מסר ציבור ילפיקלהסשל למוספין ואיל ^פר סיר ע״כ אלים לשני
 ואיל ושזד וגו׳ ישראל נגי ואל כלכחי׳ ציי.ור של ק נם להי׳ לטילואיס ואיל

 צ מפר ילטק אהרן של ואיל לפר סבר אנא ר׳ תימא לאי לשלמים
ר שאמר כמו ציבור לשל עצרח לאטקי לימא א״כ אהרן סל ג״כ דמילואי׳

ש כ יס ואיל לסר ע״כ אלא כלנסמוך לעולה ואיל לחטאת פר או אבוסו
ציבור



נ5̂0 ט£צ נן (»-׳גם5ןטי 5וי5ן טפל ילפיגן זר3;5 »י of B מר«ם1ל ל1רו
 מקשה פריך שפיר אצים(השח׳ שני נעצרה שיש משוס רה עצרה צאפושי
ס״כ לרכילא כשימא כי  סני הי( צרשלא אבל צינור סל א׳ איל רק י\

 הי(ם ח3ס( של חי ?יא הוי לא אפ״ס משני לר ביה״כ גס צימר של ש
 כשניהם ויס״כשלאהי( י־.ס־ש(יןהסמיצ(אים ̂ חוב א״כלענין ינ5צ

 רק א' אפי' היום למונח היו שלא עצרת .־פוקי הין; חילח של VJא< רק
 ליק אשגרת פר לנץ לאמר להא מוכח זה לפי "ה מ1 למיספץ היו שניסה

 (ר3לצי פריה שני ה:ו וכמילואי׳ צי;ר'מצימר ילקינן השת׳ להא הוא
 מס קשה לא מימלא אייכ לשלמים ואיל ?שוד לעולה וכבש ועגל כלכחיג

 צא לריאבאלמה כועס רקצריךליח\ שהקשתילעילבליגלרביעייש
 לומר יכול הי׳ כ וג" שלל ואיל מפר שלז ואיל פר לנין אמר

 יה*כ ילפינין כאן להא ונראה לאיל ולא לפר לא לא־משוה מצית לאפיקי
כ פדסה לענין ממילואי' קי ע"כ א׳  קרק צורך• משוס הי׳ הפרישה עי

 משמע הו: משלו שלו אמר לאיהוה מצינור ציבור לילפיון אמר לכך צימר
 לפרשינהז הגמ קישייח קשה סוס א*כ שלו קרבן משוס הי' פרשה ליעיקר
 מ^ל הוחרס לא לכ״ע יחיל בקרבן הא בצינור הוחרה חימא ואי מביתו
 מחוך שייך ולא סלו קרבן משיס הוי פרישה איקר הא שהותרה מחוף וא״ל
 צימר קרק משים פרישה עיקר וא״כ מציבור ציבור לילפינן אמר לכך

 ס^ר אריהו ך׳ איל למימר מצי ושפיי הותרה לסומאה אמרינן ונצימר
 לאי סשצו סלן ליין לומר נוכל שפיר א״ל שטח לא1מו לשומאח כרכיל

ז שוץולו׳ק• ושל{ימר שלו ׳ לחוי אמרינן

ל; חימא אלי® שני צמ״ל אלא חוימילייבל״ה מקשי לא שכתבתי מה ^פי'
 צימר לי״פינן למילואי׳ ל^שוה כ“0י נם פר לענין הניל ללפי כל

א בל״ח ע״י ולוק מ״ל מצימר  מי' ושס ׳1כ יוסי ר׳ סבר אי ל״ס בתו׳ ע׳
; ע״״ש• אחר בענץ תו׳׳

א ז׳ כדף;  לימא קשה כ^ ע״א פר פרים לא נחמן ריב לך אמר . ע״
 וכן יחיל קרבן לס:א אהק של פרו פריס. מאי ג"כ ,

 יחיל .קרבן פריה״ככד והרי שממון ר* פ^״מאמר כתמורט מפורש
̂וחה ׳ • וצ״ע סבת ו

לי למה הזאה הותרה יוסי רי סכר אי ומסבל פגכז׳ ^;א ח׳ ה כ
 רזאה לבעי יוסי לד׳ לסעמ׳ לומר אין ס׳

 א״כ7 ̂ קיפ3 לדיש ימזק ר׳ לעיל שהקשה כמו ממילואים לילסינן משוס
̂שה ימי 1 כל ואס י לייעי  לומר נוכל במסקנא אבל במילואם כמו פד

 לומר, אבללאמצינו כלן'דילפינןממילואים צמ״לסחרהלבעיהזאס
 לפ. הומרה להא כלל ליבסי לא לא״כ וז׳ בהזאסג׳ לסגי ה־תרה למ״ל

ס ^ףל׳3 לעיל תו' על קשה זה  -גמ ל טנ הקשו סס ׳0 בסיני רזאס ל
 ממילואים משוס,לגמר לימא חששא רמסוס מא לל סעמא לסימר

 לילפינן לסבר ג״ג(״דמשוס ■ לסגי יוסי.לסבי לר׳ לומר צריך ז: צקי א״כ
 י' ^ הט צמימר מצי טט קשה א״כ מטילואיס ולא מסיני
 הי לא לפבר כמקי' ריע‘ לעיל אוקמי .וכף חןרה ניחנה בשיעם לעיל

 כ כיה פישה ומנ׳ל בסיני פרישה הוי לא יוסי ג^לל כ1א כסיני פרישה
 וגם יוסי זר' פליגיר״מ במאי יקשה א״כ ליליף־ממילואי׳ לומר צדך ע״כ
 ילפיכן למסיני לקיש כדיש &בר סנינא מ• ייסי לר' ס0 ;למי׳ תן׳ חי׳ לפי

 יליף למלאי יוסי לל קשה אכחי אפשאא״פ 0מןוו לר^ע6אטרסעט
 למשום־זסצריךחדלתי^שט טמילואז׳א״נליבעיהזאהפלו׳ונראס;

 צל.י(ס,אףל^ף«טיצואי אינמו^ס-ילקראאסמצפ/העלמאה׳׳א״כ
̂קשס וז׳ סגי:בג׳ אפ״ס  נמן ננמן הוא אמילואי׳;לא^<מ<בעלמא ולא

ן וז׳(^וק סניא מצןה צאן בזמנר להזאה
ן ̂ ג

סצזס קמוט צס08 ל*י וסגל ״ס73 ו6סp 7<״ י׳ל נ*נ וכאן
א מאן ר*«7 ש מ  י י א.1ה ינ•03 פצזגמא י3ינ מל#זא ר׳י

וע״י הגלילי

כדמסףלקושם

̂״־״ סגן לר׳׳ח לחויהמ״ט אי ̂׳-־  U :׳י ״' S׳*׳״ ׳י •
ה סגר א גל״ה סל שמקשה מה וצפי עיי״ש סגר יוסי ור׳ א מ

ל ס ס׳־ה לריק לומר מכל ע ומשוה לתו׳ קושייה . רנ ר פ כיי  ה
V fn ונכי שנס לידחות צינור קינן לאינו ;חוי׳ ןלא• להמס ד כל 
כ ̂̂׳ מסוס רק שכת לחי להא הותרה לסומאה ז׳משוס כל צריך אינו י

ר׳יוסי מחולק התו׳ תירוצי וב״כ  עסי
ע גזה ד : וק^ל ה ס לר״ח מ״ס שפיר פריך לחוי׳ טומאה סברי ל

V י יוסי ר׳ לה מתקיס  רגיער אלא ׳ כן ראשון ,כשלמא חנינא י
להממה איפישו להא פירש״י לספוקי איכא ישי נש לא ^ ^

 כמיז נטמא לא ושוב ראשון
 אצלו יש שמא לחוש יש וא״כ עצמו כמת ומטמא כחלל

לפייס״ שנכנכג קולס שנטמא
^ מ .ונרא רביעי כיוס עליו אדן ושקיר לגיומאתו שלישי הוא ק .^ 
. לפסק נזיר במס׳ בח^ט הובא הרמב״ן לפסח ראי׳ יש כד -  חרב מ

>c1f למשוס שפיר פריך א״כ ו״ז נ׳ הזאה כעי לא אפ״ה פמטמאינמת 
־ עיי״ש שס פוסקי׳ כשאר וללא הזאה צריך לא ^

ת ד ׳ רי ו ת ב ־ ב ״ ה ^ ״  ד׳ הוא כן סבריכו׳ רבנן ד
ף ד המוגי כל לי ונראה כו׳ ר:׳^ ע si ב

 לרקש־ת 0י כו׳עיי״ש מלאורייחא מיחייבא ^א וחו ז׳ כל לי־יימ יו׳
 במזוז^ חייב פרהלרין בלשכת סירי לרבנן ורכא אביי נווקי אמאי״לא

ר ^רס ואמר גמורה לירר משוה גזירה מלרמן רק לא ותר ז׳ •‘‘כ
א ה7^מ ל ־ ריי נמר ״ י ל י י י
חעוש ש< גזירה משוה הטעס אלא מזוזה הי׳ זלא

ט ניי הוטרין '”א החם החג מנ איי; י !’מי t<n ת^מים ״
ב חכמ אמרו לא ..למ קשיא ואי עיי״ש מרבה ■שאני יכול ל^ה ח ס

חג תר סחמא ללא פוטיץ חגי ה ח כ  ר״י עלה י וח מחייב י״י סי
 ^כך קאי ע»י׳ חכמים נס נמצא ובעירוב וכמעשר במזוזה מחייב
 במזלז® מחייב לא לרבנן להא פוטדן אמרו

מ־לרבנן א^ נחג גס ור פט במעשר א^כ פגיור הפנה ימות ובשאר
̂ לאפיושי אתי טקויליצמא

 אמאי*. קשיא ואי כלל רבא קועוית רוילקשה לא וא״כ כאן התו׳ כלפי׳
 פרהלרין לשכת עבי מלאודיתא נס ע׳׳כ החג סוגר גבי ר׳׳י מא^יב
 סביי לכ״ע משוס טעמא היינו פדהלרין גבי להחס גזירה משוס מהי^ב
רי ורבנז לירה לא'שמ^ ע׳<כ7ל^רה  גמורה ללירה גזירה משוס הי
ר ור״י ר דיי סוכה גבי אבל וש3טשוה*ח סי  גן ע3 קבע לירת לסי

 ולשכר החג לסוכת סברי רינן אבל מלאורייסא אפי׳ מחייב שפיר
רינן וחייב לאורייתא מ פטוא בחרוייהו לכך שוין פרהלרי כנ״ל מז

 מחייבי לרבנן ממר יכול. להאיך תימא ואי לירה פטי׳ אי בע׳^
 לירה בית שדא מפני בפירוש אמרו הא מלרבנן רק תרהלרין בלשכח
 לשכות כמה וה-א ליפנא האי ג״כ ר״י להא אינן זה מדאורייתא משמע

̂י׳ שס היז  מלרבנן הוא תיס׳לפי כאן פי׳ הכ* ואפי♦ לירה ביט בהן ש
ז וצ״ע ולוק עיי״ש .

ר \  כמה והלא ר״י קושיית לעיקר כאן רתל׳ לפי׳ מר לפי' אשה ע
מלאורייחא נפרהלרין חכמים למדייבי ממה הוא כו׳ לפכות ■

V̂ 21:1’יי רק חכמים מחייבי הוי לא אי אכל
מכמנא בי לר^יולא מדל רבא של לתי׳ י  לילטא חבוש משוס גזירה ס

 ל-אלמל אחרות _מ.שכות קשה לא ומימלא גמורה לירה משום מידה
ס רקב^ו *• ע וצ התו גזרינןבפ׳ ולכךלא לכלליל^הוי

ה ד ׳ ד ו ת ה ב ״ כו׳וי״ל לירה בובית שאין ד
א י ף ל הונא ולרב מלרשאלר׳ לבי ב

יולא ר׳ מקשה מאי להקשות יש לכאורה עיי״ש רבים של ולא מלהסיהיו
י' י ר ת ו כ ש ל ^ ^ ל ה ״ ל עי ל מ

 חולש עשר ס שנ כל (סחלפין6ש הללו כפרהלרין כמראופרהלרין למי
הי׳•.מכה גלול צהן שכל ופירש״י

צשאר למו ולא חכמים מחיעי לכך עצמה של צבלכ״נ לינו הוי א^נ

 ייי^^י יהי״ייז ה’מח»לחהמ7 6ו0
?EPil I ^ בית בהן אין אאי׳ טונאחייב

^ן לא כ4 מאיר ר׳ להס לחבמים ט ̂^ בהכ״נ מ ^̂ ̂מלא4^ ̂׳

ר ווכמיס הוא7 סאלר״י גוירה לימרמפוס  ”ללי « ז
ח יפ3לשלר7של-ח-1י3 שנ לנול ח א״נ לייי ה ר פ , . כ

י ̂!’אסעסאחיי7ר׳י( לנואטר0שצ<ח'7מיצנהט*7
ב י



^יומא מסכתגמי סו ייו

ם ע׳ ש  מ׳יכן לעיל מר6ק מ^י להתפוח יש מ״ חול שחוא כית עח ננ
 לממעע כהאיכרייחא סכר ר״י לילמא •0 רכל אמר ל^״י

 משום פרהלרין _p פטורין הלשהות כל לכך קולש שלוא לשמה ,כהליא
 לר״י אילו זה לירה כיה כהן כאין רח ממעכו*נז לא לילמא וא״ל גזירה
מ מכמיס להוא  ע״׳כ א״פ לירה כה שאין ככה״כל אפי׳ לפוטרין כד׳
לכסמוך לתרץ לי ונראה לירה כיה כהן כיש אפי׳ אתי'למעה קרא

rאכל גתחלקה לירושלים יולא לר׳ סכור י^׳ להמקשה פי! הא'רש״י 
. מהלש גכי א״כ לאע״ש מחלש

ם כליה ׳ אפי  הוא אחוזהרם ללאו משו^ כנגעיים מטמא אינו ליי
י שמחייכ כמו מטמא לירה כניה ע״כ ככהכ״נ אבל נחחלרן ללא  ד׳

 גויצא ככל למקלש למקלש בהכ׳^ למי לא א׳יצ זוה1כמז לירה לכיח
 ללא׳ למתשה •הוכחה הי׳ לכך לירה בייה מטמא וכהכ״נ מפמא •אינו
 מקלש ע״־כ למי מלוסללא גהכהכ״נ למשמנג מקולש מקוה לפי־ש ־יכיל

 שאי׳ צמו, נחחלאה כן גם מקלש למלןוח החרצין־מפרש אכל .קאמר
 לומר' נוכל שפיר כן אם יהולא של יחלחו והעזרות הכיס רר כלרייתא

 §ה«זכ׳ לצקר׳ משוה מטמא לילה יה כל כמקלש גם תא ללש טקולש
ק זה ולפי לכהכ״נ למיא א״כ לירה כית כה ריז.לאין  להשתא מחו

תכו׳ כרייתא של הלימול סכר לא ר״י מוכהלע^ג  ע״צ לא״כ מהכי
 כנגעים מטמא אין ומימלא ממזוזה פטור לירה כבית אפילו מיהח
 לצא ללוכח׳ קושיא הלרא א״כ זו שיטה ככל משמע וכן שויה^ת להא
 ללא ע״כ אלא מקולס מתום יילא ׳ ר אמר והאיר למחלש ״ר ־כ ב למי׳

די טקה לטיל רכה אמר ושפיר כות מה של •סכרולרש  t היטב ולוייק ל
 שאכנס ע״מ לה ולחלאאמר די״ה בתו׳ ע״ב יג ברח

מהרש״א כחב מ׳ ולשניי׳ צו׳ ׳ ,.י
 המות שלא ע״מ שאמך ללזו משמע וכגמ׳ לשניי׳ לקראו מממנם הלשמ

 עכ״: קמייתא לזו קראו בלבריהה כסמוך קמייחאוכן היא זל מירחד
 לבהו׳ יה״פ קולס שנושא להייט.לז< לשטי׳ תו* כתבו לבכלוכה נראה ^י

 שהמות שכיח לא להא כתכו מכס אחה שחמות ע״מ דיה ע״א לעיל
 א׳׳כ המות שלא ע״מ מחדש שנושא לזי שיאמר לכהן החנה עשן א״כ

 שיאמר איפכא איל ראשיכה אשהו ישארלו א״כ תמלח שלא ספי שכיח
 ונמצא תמוה שלא שכיח א״כ חכרתה המות שלא’ ע״מ' מכבר זו ל

 תו׳ ׳ לכך.כתכו לכה׳׳ג כזה הקצה לעשות חכמים ו־5י מחצרשהולא
גלונה הומןה לי ונראה לנשואין שניי< היא מחדש שנושא היא זד לשנייי

 יהיו אס המ״נ א׳׳כ גט׳ יהי׳ רכרחך חמלת שלא ע״מ יאמר ראשוני
׳‘י ראשונה אשחו א״כ שניהם  תמות אשתגואם היא להפניית מצורשח '

 אשתו והשניר למפרע מגורשת ראשונה מימלא ״כ6 לא והשלי׳ ראמ^ה
 להוהאשהו למפרע התלושיז חלו לא מימלא א״כ השניי׳ חמות ואה

^ ותולאא״כשפיר ראשמהכיתא׳ א ^ ״ג ד כ ה הנ ת ח שו ע ל ל כו  י
 נוצל נא א״כ ראשונה לגרש שכיח ליהי׳ בגווצא תקנה לעשות רצו ש^א

לומרלאשתו ריך5 ע״כ א״כ תנאי על כנ״ל.נקילהיז הקנה: ־לעשות
‘ ' ■ חכרחך המות שלא ראשונ-ע״מ

 תקנה עשו לכף מגויסת חהייראשונה א״כ תמות שלא שכיח הוא סה
 חבהתך תמות שלא ע״מ • יאמרלשנייי בגמ׳א*׳כ• כלאמרינן מח^ת־
 ראשונה אשתו ישארלו ומטילא תמות שלא שכיח הוא* וזה יהי׳לגט

. J •ג \ לפיזהשפירכהכותו>.לשנט׳ולו״ק•':
פ י ד א T ב ״ ׳ ע ו ת ה ב ״ ר עליו ומזין למזה ר מ  וכוי ט

יש.לומר כו׳-לכאורה ׳■תגמא י• ־
 םזאה ככשיעור לנוגע. משום למי לא ׳ הכי לאפילו מייי משה ללא

אכל ס סיגלי כייו ס כעי לא עליו המזין כייי  משמע וכן כיכוסכגזי
 לאי לתז׳ מקשי׳ להתד נראה ךו׳ מזה מאי אלא כחויל׳׳ה ל^ודה־

מון צמי מ שיעוי אפי״ כללים כיכוס ליכא לבנוגע לי  ושפיר נכ
מקשי׳תוס׳.*,

ם מ׳5 ש  צריכה.תימ\ר הזאה למ״ה הציחא כר טמא כהן וצוגע ו
 רא ק7לד,ק יע, .נו׳ מא״ל שיעור צריכה אין הזאה■ למ״ל אלא

 יגו׳ א^-תי צסוק ללגנן קשה לא נמי שיעדר צריכה אין למ״ל אקילו
̂.יו למזין משום א טמא -.ומצע טהוי■ ע  למזה^ה קאן כגמ׳ לאמר וי

 םכר.כ^א^:ל.מרכנן.לאק{ןה לגמלא שיעני צריכה לע־ה >:ןוא׳אליבא
 מדיק<לע!ל:מגמיא להמקשה ונראה שיעור צריכה איל טלל־־אמ״ל

 אהא לזקלק ,^יעוויליש צריכה אין ימ׳יל• אליכא לקאו מוכח גופי׳
ש טמא־ נושא אמר למהלא טמא בהן ונוגע לאמי  רכותאמפי וכאן'
ם גם־ניכוס לטעון ס טעון לאין נוגע לאפוקי נגלי כגזים:אפילו כינו

 מה לענ׳ז א״כ צלייכלישיעור אין להזאה ע״ם אלא ,צכשיעוםכללעיל
 לניגע נושא, כץ נפקותא אין שיעור ילליכא אי ממ״נ טמא נושא יאמר

אין  א״נ ינושא שיעור ואייצלאיכא בגלים כיצוס מעון' ליחרדייז.
 שאני טמא ונושאי מלור עליו' האזין מ**ש כלל ׳היא המי ^או <כי בלאו
 מלו לאפיקי,^מזין כגלים בעי.כ'יכים התאקלכך שיעול לנושא קתה
 כדוכוכגליםג־ם׳גר״;ושא ב׳יי צא גוונא האי ו^כי שיעור ריך5 שאין

 פל*ה ל הל התו׳ P־ נליש באמיושויה' שמש והערה טכילה ולענין
 טהרהוזן,גורמת צו ה גוי' 1פם;לז התו׳ כהי׳ העיקרחמי׳ רק למזה

 ליכא א״כ לזאה ,יר1 שי צו לאין בגוונא לומר צריך לכך טומאה לי
 אין למ׳־ל לס״ל לפי אכל המע(קנא לפי זוהו לניגע נושא' ייו צ״מ

 לא למה קשה' מימלאלא ממש מיזה אלא משא לאו מזה שיעור צריכה
 אמר למזה מא״ל שפיר פו־יו א׳«צ נושא־הוא לאו למזה טמא נושא אמר
 אמר ולא דוגע אלאמל מינק לצמסקצא ונלאה : ולוק לטהור כאן

 תו׳ של לתי׳־לשני יכנ״ל צריכה.פיעור אין הזאה לסבר ע״כ ומשא
 תו׳ של ראשון לתי׳ בכשיעא״׳מכל אפי׳ כגלים כינוס ליכא ^לשמגע

 כיבוס טעזן כץ גם נוגע5י שיעוד צריכה י צמ״ל גם לומר מצינו
:בכשיעול' כגלים

צ א כ ״ תו׳ ^ ה בי י יטיעכו^הכדוקשהלילריס ד
יכול דגם ונראה מ׳ לקיש ’

 בעלי להכשיר אחרים לאמר אלייעזר לר׳ יוחנו לר׳ אלי׳:א להקפות
 כגדים למקוש סכר אליעזר ר׳ דגם כאן התו׳ לכתבו מה 'זי‘ מזמין
 היקש לי למה קשה א״כ בגליכהיוני שיהיו שיפושט לבגלים שלובש

 כעלי להכשיר קרא־ י‘ נמה לאל״ה כהונה נגדי סצריך ידעיכן .לימימלא
: לק״ל כפרין מומיו ש׳כעלי פשיטא כהונה כגדי צייך אינו דאה מומין

^ ר ד ר ב א כ היא ענודה קמפלציימ״ם %לאוכ־הא ע״י
מה לפי להקשות היאיש עכודה ימסילאו י,
 אפילו כלים ארבעה דטעונה .אף. ענודה יש בר׳ה לעיל התר לכתנו

̂׳ס היא עבודה לאו הכי ה מסי קאמר מאי א״נ עיי מ  ר׳ י ופירש״ ענ
 לומר יש אפ״ה כזה מאי בצדיס שני עוד להביא ילבש יאמר יולא
 לומר דיש קשיא הוי לא דזה ונראה הצ״ל תו׳ לדברי היא עכולה דלאי

עי הוכחה לי׳ הוה ^המקשה  מימלא בגדים ארבעה יידא ר׳ מלי
 היא ה7עבו דלאו לקיש לריש כ'.יה שני ושאני היא דענודה מוכת

 כו׳א״כ אמרוי שסיגדולהמזו הנ״ללכתכו התו׳ מלשון מוכה וכן
 פובר כך המקשה א״כ כלים ד׳ לביו כלים שני בין חילוק דיש משמע

ר יוחנן מרי- קשה ואי היא עבודה פ׳׳מ כלים ד׳ למדבעיניו סי לר׳ ל
— f W ■  ■ fc■ ^  • , t  ______ ^  . t  i  ^

. חוזר . יזינו בהיקש
 שפיר כן אה היא 1כ דמימזח לקושטא דיייל שכתב כמהרס״א ועיי׳
 לגמרא ליה ללמה קשיח הא יא ת׳־ אי אבל היא עבודה מס׳ אמר

 יגלים .לי מ״ם לומר להו רוה ינ♦: התו׳ יפקושיית בלחוק׳ להכניס
 יוחנ\ ר׳ להא . הוא תנאי מימלא א״כ לא ותו בגדים ב׳ ומס׳ בעינן
 • כלים בל׳ או כלים י בב סגי א♦ לכ״ע אליבא בזה פליגי לקיש וריש

 לאמרדשגיבשצי לקיש. לריש לעיל להקשות עול ליש לחת ונראה
לבגדי לוסא כר׳ אחי ילבש לסבר וא״ל יצבש לי למה ־ צלילי' א״כ כליס

v’׳j ̂כי?ך ׳;בס -77ע נ mv u uv׳
ה דוסא כר׳ לאת־ מלומר כלים שני עול  • במסקנא בגמרא מסמע ל
מי לתמנח גלי יוחנן ורי אמר למה קשה עיל  לא למה כוי וה״ה ב
 וכלאה יולא כרי כלים שד עול להייא ילבש כסב יוחנן לר׳ אמר
 ע״כ ילבש מלכתיב כלים די בעינן נ׳יכ לקיש לריש לבהמת הכל לתרן

 עבודה דלאו לקיש לריש הוכתה־ הוה מזה רק כלים שני עוד להביא
 צריך אינו היא עבודה לאם כלים י ב עול להביא ילבש לי למה לא״כ
 להדיוט שכשרים 'ה״כ של כה״ג לי;יי לאתי לומר רצה וצא לרבוי
 לבםמךא״כ כברייתא גנחה שטעונים מלמד קם והניחם לסבר משוס

ט אמר כר  ילבש לי למה ■היא ענודה ס״ד אי לך ^ליד לקיש■ לריש עי
ס ע׳״כ הא  כלים מצי שכשרה עבודה לן יש לעי א]|ךיין כלים פד ג

 יוחנן ור׳ אמר שפיר והשתא •:עבודה לאר ע״כמדכתיב־יבשפיזמ אלא
 משוס לילבס קרא בלא מוכח׳ כלים דבאמתשד כו׳ רחמנא גלי

 אמרמקזלאו דוסאוא!׳^ע^ת^>«כפיר כר׳ אתי וילבש היא לעבודה׳
ש עמדה־,היא'פי׳־רי^וצא מ״ס קמפלגי בהא  ללצדי מהי ;יםנרילב
̂׳רעבו'דה5אל אחרים כלים לשני אמר ולא יה״כ  צייך היאולא )^ע
ר׳ עבודה׳ לאו ומם׳ אזה קרא  עול א להב י;נש צריך וא״כ יולא פי׳
מס״לתנא לפרש הסיגיא נקום כצ3ד זה לפי׳ ראי׳ לי ונראה כלים שני

אמדו



רכבת גיזי
iSrft) כ^ז רש5מ לפירס״י ^יל '  ״צי לא הןו!א1 קי(א לח;א נ־ישא ׳

׳6למימרכומ* ה ז ־נ׳ כ'י מפ׳ מן לאף זבאמחנסלריש כלים ( ייג
א . ימשג-כ«ע־. ־■כליסכנ״ל ה ב רז א הי דז בו  מלא קמפלנילר ̂ ע

 לאה׳:; אי איל כלים שני עול קרא מלבעי לעמ<ה מכאן יישען
ה ל־ענולה ■■׳ייילכשלאהוי־־עיי‘. ל עגו רל סי א ס לו ר׳ או היא הי

/ן ׳ •י /
״יי מ  לאו p'lun T לתמח7 כניס ל■ מו כניס כ׳ ג^ינן ״י ,

ה ■ל־לכליהיי'עיי אסי־ טריולה־יי״כ לי ״ ^ לייתי ש  מאמי היא סיי
1,L לקיש לדיש תראי הכי־יהי׳ לאפילו לאקאל־ הן; ׳ ריוכלאן 

׳ י׳עניי ה לכ״ע יומנו לד רסא״ל־ ל׳<לים או 6כלי י מל ^ ר  הוא סנ
•• היטב וליק ללילו׳ כלל תנאי ולינא י

ב ״ י ע ע א ב ב א פלט׳ מר• כוי בהיכל' תילוק עצולת ד  מ״
> * ־נ *י r לפי ק• ולמביתכר׳ ע t ליללויילכל-לכר למל 

 מיייש לי• חיפוק שבפנים הזאות לרכות
 לפטור סילוק לעניו כיו לפריכס כלמבית לינו לכל לשיכדרולמשקע

ל׳ לעניו כין  כרמו ע, ^ ,יישב ונלאה : לחייב חנו־ ענו
אי הוי לנןרימח־הלשן ללעיל יוחנן כר׳ סבר לוי י סבר עבול^י  ?’י

 לעי- אמר יוחנן עליוור• חייג יר אמאי לן אה עלולה דוי ליא לחיש
שחילומ כדלמיה אבל כהוצאה מללימת  בין יוסנו לר׳ לאאסלוי

ר דלכל ללוי לימד יש מ אס דוצאהילהרמה  הוצאת י לרדות אחי די
 לפרומז מבית אפנים רק קאי לא. מחנה לעכידח מוכח להרמה ללשן
כן ילעינן הוי היצאה,א איל מולביא ילפינן *כפנים ת והזא , 

י יק גסהיצאר לריית לכל אצטרך .ל . .
ש’ דו ו ב > ד <׳  ביו של אמ-ל על מפייתיו אין ייהנן יי אמר j״

ף ר ב  כוי שזכר כהו אלא ווייה הננר־־אזעיכחופ׳ ^ ^ ,
 הפנימי מזבח מלשן חרי להנך יליחקלומד

א הו ק ח לו הכדכו דוד ש לכלות •וי ע״ מכוי ר ה ולי . : לכ א  ני
י - ג . ^׳ מ נ י אי ר ־ «׳לכאורה כי זה ^  כעיללחיק נמרא להא ,

 בשבת לאיירי לה מפייס-ז כין לו שמפייסין לכלה ברייתא לא^קמי
א  וממילא ללכריי היכתה לו יש מחנן לרי אלאנראר מחנן לר׳ אייי

א יה שלפני ב־ כעמוד ללעיל הליל החים׳ קושיית ק׳ לא כעי אי אי

 אחת בבת ותליהן יליזו מתלשק כתקיל העסוקים כהנים ר”ע ^רים
א חשה כ ר יין י סע-  בלישיו, .שזכי ישישניכרנים כהניהאלו לני

להוהפסיקי׳ קר■ והאיר לחמיל כלל לאשייך ייה ומנירה פנימי מזכח

ש״י  שני-כמיה הנו בתמיל-משית •כ, לפרש רצה ילא בשייס כי יו^יר
האיךקראלהוככרייקא אה.כןידה ״;גירה פנימי מזיח לישו של

ה ת4 מנוי מיז שני זכי «י ד נפילוי  ™p תמיד של עצים נזי
ם כנרייקא תני ושפיר סמיל לעבודת. שייכי שפיר יאייש  -העסוקי

 ר’כלבר מובא ממילא יה לפי תחיל כיילילת
 לתמיד •דהיהפיים סלקא.לעתן לאי ה״רכיס כ'^'לתמ^של-יין
דו ש״רמי־ערביוהא צ ך ק כי ל ס ע  בין- שחריש' של אחהלומרלזפיי

ס ליי ע פייסות לנפי.שי הנמי קושיית ק• p בח^״מנאילראס־לא ה-־ י

^ ’־ א' י’ ל'ב'יו1דהא^'חמיל? רי שנים •ש נחמיל־הא תק עשק יוחריייתר-כהניסמ  J כ 5ש ל להא,
̂היכהניה ^̂ ^̂ ^̂ ה״־ן רגיי י:לימי’י» אחרים ^

שוומזבק פ״ר^יישר  שייכי ללא, ומנורה פנימי ^־א״חדמינייהולי
חו כלזלחמ^של״קחר מלזני י י ״ י ל ^'

7« א ^י ?  בין,העלנזם.אצא תנרל של כלמם לשאר תיתז אי־לא מי
 העריבם בין <!ל לאברות'תמיד כלךל'ש

ד ממלל כהנים עשר לשנים לחיקן בברייתא לה ת-י ד,^יד מ״-י ר

ם ב ר ע ה ן בי ל , ה / מ כ הו ^ כן ם ^ 
 קושיית ק לא וממילא לחנן ר׳ ללבד נמלה ^

!וליק החופ׳

כד יוסף יומא
ו י ס ו ת ד ב ״  לא לרק־וה ואין כוי כראי״י ללא ההיא T1 ע

 דמח ^י׳ אית7 6חנ משכתוז אי לעיל אמר7
 ראיס אין7 כמשרש״אשהלזשד כרע׳׳.שעייו

 ע״ש ומחתס קעלרת סיה א׳ בפייס סכר לילמא חמש 7לי מזהלאית
 הכ׳7 ברייחא7חאמך אי אפילו7 תום מקשה שפיר הרי לאפיקו נראה

 ללא אחיא הכי אפילו ומחחה קטורת היה .פייס 7ליח לה ס&ירא
 עצמה בפני פייס למחתה היה ע״כ ללראי״י מלא כר מלא כראכ״י

ל׳ מ לי׳ ר ס ח ח ס א  יחייור׳ שןב־ וזה בהליא אמר ור׳יולא פייסוח ל
 אפלוכחד כ-ל פייס היה לא נמצא כמחסה עמי זכר דעמי ל-זה אמר

 כראכ״י לא7 אסיא7 חמש לתני הנא לאככווזי ^יה ־למה כן אס דנא )
י ד  הקשה ושפיר כוותייהו ללא אהיא כרחך על זו ירייחא הא כ

 מהרש״א לפי׳ כחרוייהואפיי אתיא לא ממילא לעלכרחר חוס׳
ר לומר מוכח יותר לפי!ה כן אס . סי  עצמה בפני פייס היה ̂ למחתה ל

ס פייס רוי זימנא לכח^ תימא לאי  ע^שת ליעף וי י כן אה קטורת ע
 אי אבל במחתה הוי היאך גופיה פייס לענין כר״י ולא כראכ״י ללא

 לענין ברייתא סכרה כן אס תה כמר עצמה בפני פייס להוה אמדנן
:וק׳יל נראב״י זה '

חברף ס׳1י ר ו ת י א הא בפני לה ל״היפיסי ״  עצמהכו׳
 ניסוך איכא ה״נ וא״ת כד מזריקה פריך ללא ^

היו שחיית לכפייס לפי כו׳ לומר יש כי׳ היין
מפיפי

עב*
ה' ^־ כ ת'‘‘ל ^ ק ה ^ ש י ' ' י -ילמא' ' חו א ת פייסוא ה

 ייתר ולא »־בעה רק ה:י ללא שחר תמילשל ש' ־
ד ־זפי (*חי י  תגי לתנא אמרח לאי פ־־יך לשפיר חשה לא ה:״ל תיס׳ ל
 בפנן לזרי.קה פייס הוי לא למה קשה כץ אס שחרית של פייסות רק

 אחרי ליש משלה וא״< התוס׳ כקושיית היא ־׳‘חץ עד״לה ל^א עצמה
עי פייס היה למה ק׳ מ אס איריס מן איי־יס למעלה הריי

 שחר רקש<, חג ח<אלא הא פייס הי לערכיה כין אכרי מסוס א״^
 לשאר פייס כן נה היו כן אס הערכים• כין של כן נה ח*י לאה

ת  נפשך ממס כן אס מארכעה יותר פייסות לה נפישי כן אם עמלו
• (לוק שפיר פריך •

ח ר ט ב א כ ; ע ס תן מלינן ללא ולא קו׳ אק׳לן אלא ב
Jכוי היכל פהירח מחוה כחמעחא ■י | ו

איירי ̂ -ילמא קחה לא לכאורה•
ת ע א הלילה בתחילת כנין פתוחים שערים שעדיין נ ז י

־ י ־ י ״ ^י א מי ־ ת ״ ״ י’״* א ל צא במלאי כמ ס ל כ ע כחוס משמע וכן פתוחים אז ד
* ע״ש הקוף שפילח.

תן׳ רף*רי  נראם כלאועכזלהס': ואפי׳ נכנס אלס אין ל״ה ר
 כיגץהו לאיכא >מל5 מללא עזל לזר הוכחה ליש לי :

? « 11 לכז עכולה בשעת סצא
יול אבצלר לא עמלה בלאי צ,3א לעמלה להוי ילפינן דמכ-״ג

י ^י׳ מ- ם ״ ^ ע  לי9א0 לל עיכ אלא סבילה ציין נסי עיילה בלאי. ל
׳ ^ ת ,חפיר ,ענ<לה1האסילונלא4?5^ שוחיס׳כסמווי׳ הפ

<צראה;ל«יכס-4? * נטלטקיס ךע״,לסעםלר־,מלא ^ מ ה ת  פנ
21 י^ה5מגה^ני-פרישמע מישי^סר.גוומאס

י '“* ^ מ׳’־ » ל ה ל ^י ^ ^ ^יי ^ '1
ר *'** בינייהי איכ' סבל ח ש נ " 6סול מ

»אי?^קח 7ג» , t "®י®'' י' «עיג 5ש«נ אף ,צקיק

סן השנה ג שסכל מ ״י >יווי אלי• I ^ ̂ י מ
רנ »ימסוגצ ע ס ל פנ מי ל ש סנ ש ק סכ קג ס ו צי נו »מערב א



גנזי
כ7 ה6נר m לסי{ל  לסמצ מפ6מ 53pd לפק מצרין 157יז ר׳ גס ע׳
 מפ6מ סבל 06 ק אם יעינס סימאס שיזכור אמר הא תיקשי ואי בשחר

 אסקלאאהכי סזמאחמס <.מיזכור7כ לומר יש ישינה פ:מאה ליל
 ק ואם ושביעי שלישי הזאס ליס הד לא הא7 מאמש שטנל סכילה ליה
 לסבול צריך לא סו מאמש סבל אס בממרע אכל מעיולה יפריש זסר כרי

 שהוא 7’גצאזהכ*אימע(ב7 07סעבו מש באן ליכא שיזכור כלי להא
ס ולא למחןבסומס רק נכנס הדאיגו 7יי/ועו7ע מח־ס״ניפוריס מ  כולו ג

 גפקא 7י3ע לא ושפיר סבילה צדך מאמש כשטבל יולא לר׳ נה כן אס
̂יל הוכח׳ p אס נזה מיניי  משום רק סוכל איגו יודא לר׳ לגס נ»־0נ סג

• P זומא לבן גס לומר יש כן אס עב^ה
ראה  *• מאיקארילי* קארילי׳7ו לפריך נגמ' ק7ק7לפיזהס ונ

 מאמש כסבל מצרין צא • א7יו ר׳7 הוא פשיסוח מאי לכאורה
 לונמי יש יולא לר: גס כן־ אס מנילה מאמש כסבל ניצייך דמא לק והא

'p p סעם הד הכא7 ניחא הנ*ל לפי אלא אלר״י לר״י שפיר פריך
 שמא משוס הכל מאמש לסכל סבילה יולא ה׳ מצייך אי ̂פי'‘ עכיייה ס1מ:

ואץ : ליס ולקארי׳ פריך ושפיר זה שיין לא גמצורח חנצ 7 ימס
 סכפודס כיוס גזול לכהן סכילה ליה למה יולא זהלל לפי להספוח

 מת סימאת שיזכור משוס לומר ואןן מאחמול סיל כבר הא סמיל קולס
 לומר ואין פומאממת משום פרישה ימי ך בכל הזאה היה ככר הא מכיר

 סגילס לסבול . צדך היה לא גלול לכהן דצמאכאמחסברר׳יולא
 מ׳ המשנה ומה כל״ה לפרש sריצ לסוס׳ מה לפי קשס כן אס ראשונה

 לסכא מתנ^7 המהרש׳א וכחב בקולש היה ראשונה סכלה דמא ללק
 פבילה היה צא הנ״ל כפי סא א״כ יולא כר׳ אחי בחול להיה לחח־

 דש מכמבחיצעיל מה כפי לומר יש כיה״כ גלול לכק ראשונהכלל
 היה W כן אס מס סמא שה̂י טחכוח בכלי יגע אס שיזכיר כלי לומר
 הוי הכי ואפילו ז׳ יוס של סבילה אחר הכפוריה כמס נס להיוח ימל

היסב• ולוק יולא מחני'כר' סומאהי־-נסשלהכציושפיראשיא

ף ד א כ א ל  V *b לא או ביאה שמיס במקצת ביאה אניי בו!י ע׳׳
״ נהומח ת״ש ' אס ללקלק יש־ ס

ס של ת ד׳ דדטליאבה וו ס שה ביו שד ר שנים לחודש עשר כ ש א ע :לפייז חודעואדד הו

ל ה הקודש כמליאכרת העוסק הפועלי •ד• ע מונ א ל } ב ע ^ן והדרוקר האותיות המסדר <t ן העו
ד י ״ ־ ; ־ ״ ־ ־ ״ ״ ״ I י

ל ע ל • העוסקבנזל^וטזהק־דש האותיות החסדר ידי ו ג ^ העוסק האותץת המסדר ׳T מ י ה
ם/י ^ ; מי ^ ^ז \ בן ^ אי ה מינ ׳ ס־ ־ י ^5 י£ ח ל א ם ך ״ מנ

א קוו ל א קז ק זאל׳קוו ,מקרן יצו . מ

יוסף לקוטים
הא ליס איס ועי לעיל פרין מאי כן  לא סא׳במצורע סברא האי לר'י

ד סעמא היינו ליצעא סבילה יולא’ר י בע  במקצת ליאה לסבר יהא ל
 כלי מאתמול ששכל .מפני סעמא אמר למה א״כ וא״׳ל ביאה שמיה לא

̂׳ הלאיתא ניקננר שערי > ליכצוס מלרבלן לאסור יום סבול יהיה שלא ̂ז  בל
ז ליישב דש

ם ̂ש \ ‘נזימא׳ל נוי' עץעיטם ד״ה' בתוס' ש  ליפיזה ןשס5 סי
 ואמה מקרה אמה והאיכיי בסמוך, פדך מאי

 אביי הכיצאאמר .;שוס זלמ',7 ׳.p מעזיבה
 היחס לא המכילה לביס ססזסו גקופייח צומי ליש מכ״ג ליומד סוכמה

 הן מעזיבס ואמה חקרה אמצו סל אמות '3 אותן p אס מאמה יוסר
 '3 ׳ V יי'קנך*3א לה מל א5ל והא מכ״ו מחר יכא5 ק אס השלי^לכ״ג

 שינוי פסגוסיס גבי לכשלטא הפחח גובה של אטוח ך׳ שמני כמו אמוס
 היה ומעדכה חקרה אמות בשחי אגל פחחים שאר לכין אולם של ץ3

שכתבו מה לפי ונראה :למיערינהו צריך לא לכך פוה ס מק בכל
 בלא אבל בלבושו סייד אמס על אמס אלס למקום אמריק להא סחוס׳

.בית גונה הוי ללא י״ל א^כ ע״ש סובא מאמה פסוח הוי ̂:וש  הסבילה .
. , אפי׳אמהולוק:

 לי לאה סעליס נחקח ל״ס ברשי שם נ״ל ראודז פרק יה) (נזמס׳יר
 להפיקר מלשונו משמע עכ^ל ראו שהכל אחרי ן סקירת

 המקשין ‘קושיי דלמ' כן לפרש לרשי מנ״ל וקשה *. החקירה על קאי קושויא
 לעל ונ״ל• • מראיה גדלה שמיעה תהא לא <ס7ע כלל צי צמה כלצקטן

 להוי ג“אע רבותא אשמועינן להתנא ק׳ לא c חקיר כלא עלות הגלת
 א״כ ל“כ לפני מעצמן והעילו עליס באו יגס ראו ישראל לכל גדל 'פרסיס
̂כ קילסו ב״^מסתמא^כבר לפני העדס מלהעיד סוברים  ליעברס לא וא׳

ם אהגלש ק׳ לא א״כ מ^גוכר לאפ״ה קמ״ל ד  קשי׳ עלים ״חקירת אכל ע
 נ״ל הא ע:אותם5לח לכ״ל למה מ״מ והעיד עליס ובעו לאקרי נהי

״ ושער כולס ראו לבכר מלעין
:פירש״י

ל ע ך נה1מ6נ הקודש במצאנס העוסק הפועל ידי ו רן ח ל ״ מ ע ר W ■ז ו ^ =1״ ״ ר ״, ק ח מ

: , ז י ראווני מח״ת ’״

ל ע ג( מרוחי נאשנה ־מצאנוזסקודש העוסק הפועל ידי ו ר. אי ל :®די, & א ו מ ־. ש ל, טוי א מז־קגי״דירג דל ז
. . . , . ^1. ״■ ̂ ^ ^ ״ ---------------- I ^1 ׳     .


