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 סריא כי מילחא אתונא לבי בסבי המאמר
 איכא ומי דכודנתא בשילתא לי׳ תלחי במאי

 עכ״ל סריא מי ומילחא לכודנתא סילתא
 פי׳ככתוב לביארנו פי3ע כרא׳בס״ל המאמר

 לעול' מצותיךכי תחכמכי מאויבי גתהלי׳קי״ש
 לי היא נאמר להביןלמה יש ללכאורה לי היא
 דלפי לי המה רבים לשון אתר ולא יתיד לשון

 וביארנו ־ רבים דהמה המצות על קאי פשושו
 לאדס רעה ותאוה מתשבה איוה בא דכשח״ו

 ברובלביקו׳והתלהבו׳ יצה״ר יתגב׳יצה״כיעל
 מסית היצה״ר אס ק״ו בלבו דיאמר להשי״ת

 דברי' הס התאו' דכל ושפל נבזה הפסד לדבר
 ממון תאות כמו וקיום ממש בהס אין הפסדים

 לב יתמרמר שאח״ב יריק הבל שהכל וכיאון•
 עולם להפסיד ככה עש־ תה על בקרבו האדם
 לעשות זמניות ותאוה שעה תיי בשביל הנצחי
 דבר שכיות תאות ושאר וכבוד ממין בשביל

 עבירו' שאר ולעבור לגזול השי״ת בעיני רע
 לו ויפה ועזב מח הלא * יצה״ר השתת בשביל
 לשעשע העולמות כל שברא כל אדון לעבוד

 יפה תה ב״ה כל אדון ובעובדו באיומתו
 עולמך רו״ל לאד׳כמאמר מתוק ומה נעים ומה

 תמיד מקושר האדם שבהיות בחייך תראה
 בכל רואה עלן גן תעכוגי כל הש״ית לעבודת

 ה׳כתאמ׳רז״ל שתקיש׳בעבוד' רגע ובכל עת
כלול ה'שהו' מעבודת שמתענג והתענוג כצ״ל

 הוא התענוגי׳כביכולהשי״ת כלתענוגי׳שנל
 עלמין כל וממלא עלמין כל סובב התקו׳דאיהו

 שברא מה כל רז״ל כמאמר בתיקונים כנזכר
 בעובדו וא״כ ־ לכבודו אלא ברא לא הקב״ה

 והתענגגיס התענוגים בכל תתענג כל אדון
 ממקור. הנמשך שתענוגיס נצחי דבר הס ההם

 זש״הו ־ לעולם וקייס חי הוא והחיים התענוג
 ״ שהוא הרע מיצ' פירש מצותיך תתכמני מאויבי

 לעבירה שמסית ת־צה״ר אויב לך שאין אויבי
 למצותיך מחכי׳עצמי אני מצותךתאתו תחכמני

 לעב^־ה אותי מסית הוא אס ותה הנ״ל בק״ו
 לי שראוי מכ״ש * כצ״ל הפסד דבר שהוא

 בתענוג מתענג אני בתעבודתו לעבודה'
 זה ש פי' לי היא לעולם כי זהו * כנ״ל עולכז

 זה1וצ לעולם היא ה׳ בעבודת לי שיש התענוג
 על דקאי יחיל לשון לעולם היא אתר

 פי׳תלת סריא כי מלחא זהו התענוג
 באמן שמקושר הצדיק של התקשרות לשון הוא
 ' ברית כמ״ש תלת ע״ש נק* שהתקשרו' ב״ה כל

 והתקשרות ברית על מרותו שמלח עולם מלח
ק  שלפעמי׳ סריא כי בת״א מבוא׳בתהרש״א ו

 לי׳ מלחי במאי מהצדיק הדביקות ח״ו שסר
 שלו ודביקות להתקשרות הצדיק שיתזור דהיינו
 שהתקשרות כתבנו שכבר היהבתתלה כאשר
 דכודנתא בסילתא והשיב ־ מלח ע״ש נקרא

 פי׳ וכודנתא כפרש״י ס*לתא שנק' בלבוש פי'
 בח״אכנ״ל המהרש״א חצוניסכת״ש דברים
 שיצה״ר דברים דהיינו חצוניס של שמלבוש

 כנ״ל ה' את לעבוד לוקה תמנו להם מסית
 מהע' שגיות דבר.י חצוניס לדברים ומה שאומר

 תנלצוג בשביל אותי מסית ויצה״ר וריק הבל
 7שהו< ב״ה אותו לעבוד לי שראוי תכ״ש רגע

 בסילת' וזהו נצחי תענוג אמיתי ג התענו מקור
 שיצה׳׳ר בתה הצוניס של במלבוש לטדנתא

 .עבודת לוקח אני מתנו להסית עצתו תתלבש
 פי׳ סילתא׳למדנתא איכא ומי אותו ושאלו ה'
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 חצוניס לדברים מלבוש לקרו̂י שייך כאיך
 מי ותילחא להם השיב לזה היו כלא הס הלא

 נשסקגס הצדקח״ו התקשרות וכי סריאכי׳
 נפשגורצוכו אעפ״כ רגע איזה שנפסק שנראה

 P גלל נפסק רגע שלפי למעל׳רק לעלות וחפצו
 שאין דבר רגע לפי רק הוא שצו שהפסק ביון

 לבעל ורוצה אחריו היצה״ר שרודן) ממש בו
 ולהתלהב יתעור׳לחזו' כן גלל מעבוד׳ס׳ אותו

 שמסי׳ בתה גופא היצה״ר מהסתת לעבוד׳ה׳
 לי שראוי מכ״ש ושאומר הבל לדבר אותו

 ככ״לוהבן כצחיי תענוג מקור שהוא לעבודה'
א ב1ו  לוקח שאדם למעלה שהזכרנו !

 מהסתתהיצה״ר ה׳בק״ו עבודת
 שממנו זו אחת,שהו׳קרובלבחינה בחינה נבאר
 יראת ■ ולא ה' יראת לעצמו האדם יוקח

 שיראת מוסר ספרי בכל כמבואר לבד העונש
 ליירא יש אפס קען דבר הוא עונש
 כל אדון שהוא הרוממות יראת ב״ה כל מאדון
 כמה בעצמו אדס ושידע ־ העולמות בכל שליע
 כשהוא העולמות בכל גורם ושמחה ששון
 בזה״ק בארוכה אלו דברים כמבואר ה׳ עובד

 אדם יראה לעולם קדושין בגמ' רז״ל ובדברי
 זכה כו׳ זכאי חצי׳ העזלס כל כאלו עצמו

 כו' זכות לכן> כולו העולם כל" את מכריע
 לב 5ע אלו דברים בעלות זה ומחמת

 שלא בקרבו אדם לב יתלהב כמה אדם
 שבעבוד׳ אחת אפי׳רגע ה' מדביקות יפרד

 ויותר ויותר העולמות בכל שמתה גורם צה'
 שמח שהש״י עלינו שובות מעלות כמה

 במעשיו ה' ישמח בקרא כנאמר בעבודתינו
 בעבודחו שמח שהש״י האדם שישיג זו ו?תינה

 מעבוד׳ כשסר שח״ו שרואה מזה להשיג יכול
 הש״י כביכול רצונו להיפך ח״ו ועושה ׳3

 רבו עונותיכם בי בקרא כנאמר מתרעם
 ק״ו של בנו בן ק״ו א״כ • ראש למעלה
כמאמר שמח עהש״י רצונו האדם געשות

 • פורעניות ממדת מרובה עובה שמדה רז״ל
 העוב במדת ק״ו עבירה דבר על תתרעם ואס

 ומהענג ועלז שמח שהש״י מרובה שהוא
 בפ' הכתוב ביארנו ובזה • לו האדם בעבודת

 כל אל אמור אהרן אל משה ויאתר בשלח
 את שמע כי ה׳ לפני קרבו ישראל בכי עדת

 תקריבו בזה ה' לפני קרבו פירש תלונותיכם
 שמע כי גופא תזה לעבודתו ה' לפני עצמיכס

 תלונותיכ' את ששומע שידעתם תלונותיכם את
 ה' לעבודת האדם לקרב תוסר לך אין בזה

 מכ״ש ישראל תלונות שומע אס הראי' שהוא
 ושומע לה׳ ישראל ולביסת התקרבות ששומע

 בתורה בדביקות מישראל שיוצא דבור בל
 שמאמין וכיון ־ ומצות ישרות ומדות ותפלה

 ה׳ומכריע בעבודת ועלז ושש תתענג שהשי״ת
 הטובים מעשיו ע״י זכות לכף העולם כל את

 ה׳וכבן לעבודת עצמו האד׳ותקרב לב תתלהב
ן פ ו א  תילתא ששאלו השאלה ביארנו אחר ב

 מלת ע״ש שהתקשרו׳שנקר' סריא 'כי
 בזתןהבי' עמנו התקשרות להקב״ה שהי' כנ״ל

 לי׳מהיכי מלחי הגלז׳במאי בזמן שסר סריא כי
 את לכו ולבנות מו לקשר השי״ת שיחזור מוכח

 בח״א במהרש״א ומצאתי ־ המקדש בית את
ם שכתב  דכודנתא בסילת' להם והשיב כן כן נ

 אס רז״ל כמאמר כנ״ל החצוניס מלבוש פי'
 כ״ו אחת על רצונו לעושי כך רצונו לעוברי

ץ א  1עוה״ שטובת שרואי' גופא תהחצוניס ו
 דברים ובארי כבוד או בממון להם מתלבש

 שיחזי׳הקב״ה לעמיד ישראל טובת מוכח ממט
 עד שחיבב תלצבו זז ולא המקדש ביי« י־נין

 רצונו לעושי כך רצונו לעוברי דאם עולם
 דכולנתא בסילתא זהו וכמה^׳י כמה אהת על

 לעתיד* ישראל טובת כג׳־־למוסז תלכושין
 טובת וכי לכודנהא היבהמילתא וחי ייו ואמרו
 כל דהלא לבנבי' בשם א נקו המדודה עוה״ז
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 מלח שס על שמרומז הדביקות והלא סריא מי
ל  לפי רק סר לא בישראל תקושר שהשי״ת מ״

 תעוב' לכס משיב אני לוה שסר לכס בתדומה
 ענין הכל ב״כ שהוא לר^עכו״ס שיש עוה״ז

 לעתי׳שאס ישראל שובות מוכת שממש כמשמה
 כמה אחת על רצונו כךלעובי רצונו לעוברי

 בנין ויבנה נדחינו יקבן ברחמיו והשי״ת וכתה
:אכי״ר תפארתנו בית

 רףי״בע״א במפכתמגילה
תאוןזצ״ל המנוח א־א בשם
מה רשב״י את תלמידיו שאלו  מפני

 ישראל של שונאיהם כתחייבו
 אתס אמרו להס אמר כליי׳ הדור שבאותו

 רשע אותו של מסעודתו שנהנו מפני לו אמרו
 אל טלו העולם ובכל יהרוגו שבשושן א״כ

החגו  תפני להם אמר אתה אתור לו אמרו י
 יש פנים משוא וכי לו אתרו ־ לצלם שהשתחוו

 כו׳ לפנים אלא עשו לא הס להם אמר בדבר
 לתלמידיו רשב״י שאתר התיבות אלו והנה
 אתור תלמידיו לו שהשיבו מה וגס אתם אמרו
 שהתלמידי' כיון קשה ועוד פירוש־ לו אין אתה
ה ידעו מ ל מפני שנתחייבו ע  שונאיהםכו'

 א״כמה רשע שלאותו מסעודתו שנהנו
 דהם כך דהסגטן ונראה * לרשב״י שאלו
 דאיתא דוקא רשב״י לשינזת אותו שאלו

 ההר בתחתית ויתיצבו דן>פ״ח שבת במסכת
 תקבלו אס כגיגית ההר עליהם שכפה מלמד

 מכאן יעקב בר אמררבאחאי קתורסכו׳
 רבאהדור אתר רבהלאורייתא• מולעא
 קיימו וקבלו קיימו דכתי׳ אתשורוש בימי קבלו׳

̂א ני ת1בתושפ והקש' * כנר שקבלו מה ר

 נאתר' בלו׳׳הק מגיל־דאסתר בתסע׳ ס״ל רבא
 • למנזה שקבלו מה למעל׳ קיימו וקיבלו קימו
 תירו! עוד וע״ש ־ רבה דגרסי׳ שתירצו ע״ש

 וה לי׳ סבירא ע"כ דלשב״י מו״ר א״א ואתר
 דאיתא למעה שקבלו תה למעלה קיימו הדרש

 מעמא אינו אסתר שמואל אתר ־ במגילה
 אשתרברוה״ק שמואל גהאתר הידיס־ את

 ומשני וקיבלו) דקיימו הדרש (והיינו נאמרה
 • לקרות נאמרה ולא לכתוב נאמרה הגת'

 רש״א כו׳ קהלת רמ״א תיתבי התם תו ואיתא
 ר1א<^ אבל * ב״ה ותומרי ב״ש מקולי קהלת
 הידיס את ד״המעתא ורות השירים נשיר

 והנה ־ וע״ש יהושע כרבי דאתר הוא ותשני
 אינו ע"כ הילים מעמאאת דסובר ר״ש

 שקבלו מה לתעלה לקיימו כשמואל סובר
 מוכת דאינו לשמואל ס״ל הקרא לתזה למעה

 למה נא״כ ־ לכתוב ולא לקרות דנאמרה רק
 כר״א ר׳ש בר דסו ע"כ אלא * ידים תעמא
 אמגילה קאי כו׳ זאת כתוב דדריש התולעי

 ס״ל ולהכי לכתוב אפי׳ לנאתרה תוכח ומשם
 לר״ש לס^׳ל וכיון הידיס את למעתא לר״ש
 א״כ ־ אתגילה קאי יהושע'דבספר כרבי

 בתורת כתובה להרי ל״ל וקבלו קראלקימו
 לברים כל בולאי א״כ מגילה* שיהא משה

 במצות הכתובים מצות וכל במגילה הכתובים
 א״כ בתה״ק הכל בפורים לעשות מגילה
 אתילכדרבא לקרא אע״כ ל״ל וקבלו קיימו
 המהרש״א והנה ־ אחשורוש ביתי קבלו הלול

 מודע' דיש כיון הקשה יעקב שבעין והרשב״א
 א״כ ואסתר מרדכי ימי קודם לאורייתא רבה
 יאי קודם בהת״ק ונחרב ישראל גלו לתה

 שנחן* הרשב״א וע״ששתירץ מרדכיואסתר־
 * תורתו את שישמרו בעבור ישראל ארץ להם

 האל כתן תנאי זעל * מתנה הוא ישראל שארץ
 ויתן דהמע״ה וכמ׳׳ש תורתו את שנשמור א׳׳י

 וכן תורתו ישמרו בעבור גויס ארצות להם
בקמ״ק



לוימנילהקדושת
 קייתו שלא וכיון נתנה זה תנאי על בהת״ק
 וגהת״ק שלא״י המתנה התנאי אבותינו

 שאלו נבאר ועתה • ברשב״א ועיין בעלה
 שונאיה' נתתייט מה תפני רשב״י את תלמידיו

מה שהקושיא כלומר כליי׳ שלישראל  מפני
 קשה רשב״י לשיעת דווקא ה כליי כתחייבו

אתם אתרו רשכ״י להם ואתר זאת סשיא

ודבר* הצעיר אנכי בנו דברי ואילך מכאן
יצחק לוי התלמיד '

ץ ר ת ז׳ דן• מגילה במס׳ התוס׳ קושי׳ ל
 אתר יהודה ר׳ אמר התס דאיתא י

 ופריך הידיס את מעמאה אינה אסתר שמואל כלא כליי׳ נתחייבו לתה שיעתי לסי קשה למה
ס ברוה״ק לאו אסתר שמואל דסבר למימרא בשלמא לו.תלמידיו ואמרו קשה לדבריכס ג

 מסעודתו שנהנו דא״ל קשה לא לשיעתיכו
 הי הלא קשה לדבריך אבל ־ רשע אותו של

 ואסתר* מרדכי ימי פד לאורייתא רבה מודעא
בשלמא כליי' להתחייב נענשו למה א״כ

 ותשני ברוה״ק אסתר שמואל אמר והא נאמרה
 והקשה • לכתוב נאמרה ולא לקרות נסילרה

 לכתוב ולא לקרות שנאמרה דאמר כיון התוס
שמואל פליג איך וקשה * פ בע" יקראו א״כ

ע"פ קראה י״ת c!7 דלקמן שלימה תשנה על בהת״ק וכן ־ מישראל לעלה ראוי א״י מתנות
 ובהמ״ק א״י לישראל נתנה תנאי שעל כיון

 ראוי׳ אינס לכליי׳ אבל ־ התזרה את שיקיימו
 ואסתר מרדכי ימי עד רבה מודעא שיש כיון

 דווקאלשיעת וא״כקשה מאהבה־ שקבלו
הדרש וקבלו דקיימו זה סובר שהוא רשב״י

 דן ־ ע״פ לקרות מותר ולשמואל ־ ינא לא
 לברך לספר מחויב דודאיכלאדס בעז״ה
 וכמו השי״ת לו שעושה נס על להסי״ת ולהודו'
 בש״ע הוא וכן הרואה פ׳ ברכות במס׳ שתצינז

לאבותיג כשמגי׳לתקו׳שנעש׳לואו סי׳רי״ח א״ח
 ותמיסמי כשקור׳המגיל׳ וא״כ לברך צריך נס דיש ס״ל א״כ וכמ״ש כבר צקבלו תה קיימו

 ' ואסתר מרדכי ימי עד לאורייתא רבה מודעא
 של שונאיהם גתחייבו תה תפני דקדק דתורץ
 דור באותו כלומר כליי׳ הדור ^ותזbש ישראל

להס ואתר ־ מאהבה התורה קבלו שלא עד
ס לתלמידיו רשב״י ושיפתכס דבריכם לפי ג

 זו בקריאה מצוה עושה בודאי הש״י ניסא
ת' בשם ניסא לפרסם בתגי^: שקורא  י

 תורה בכלל עדיין אינו המגילה זו אבל
 בתורה עוכזק כאלו חשוב שיהא וכתובים

הן ידים לעמא הן והגית בזה ולקיים
עד תורה כגופי מדליקה להציל דברים לשאר לו ואתת י כז' יהרזגז בשושן שא״כ יתכן לא

 תיתי מהי חיתי כלומר ־ אתה אתור תלמידיו
 לשיעתיעובץלשיעתך בין הקושי׳קייתת עדיין
 כתבו והתוס׳ * לצלם שהשתחוו תפני וא״ל

 ע״ז ©על לאורייתא רבה מודעא ד״ה בשבת
 עתם כרת שיהושע מעולם מודעא הי׳ לא

 לצלם שהשתחוו מפני ואתר ־ ע״ז על ברית
כו׳ רבה תודעא הי׳ לא זה ועל 'ע״ז והוא

 הכתובים בכלל שיכנס ברוה״ק שיאתר
 והשתא הדברים לכל תורה כגופי ולהיות

 אליבא שמשם הגת׳ על תוספו׳ יתותקושי׳
 • לכתוב ולא לקרות שנאמרה שסובר דשמואל

 בד שבוודאי איני ע״פזה לקרות איךיכול והקשו
 בכתיבה שיהא ג״כ נאמרה לקחת שנאמרה
נאמרה הכל ן גידי ובחפירות אשורית ובכתב

 לבד זה שלענין סובר שמואל רק ברוה״ק מ״ן א״א דברי ע׳'כ אפי׳לשיעתי קשה לא א״כ1
ומתון בצבור אותה שיקראו ברוה״ק נאמרה : ודפח׳׳ח ז״ל הגאון

: מגילה דיני ושארי נבתפירותגידין כעב9 הרב ע״כדברי
הכל

if
«



לויראשונה קדושהקח?ות
 שבשאר הגס השי׳/ז כיסא לפרסם כדי הכל
 ע״פ החצוה היפה מאן * לברך רק א״צ נ*סא

 ־ כתיקונו מהכתב בציבור לקרות לו״הק
 שיהא זה לענין ושירסשאבל ידין בי תפורה

 בכלל תורהליכנס עצת־כמפי המגילה
 שהקורא קודש מכ״רכתבי שיהא הכתובים

 להיות הן תירס כלומד יהא השנה כל בה
 לא זה 'תורה כקדושת הידיס תנזמא למגילה
 ■ דבשע' ברו״הק ^מרה זה רק ברו״הק נאינרה

 בגידין כהלכתה לפניו כתובה יהי' הקריאה
 כ״ד בכלל איננו יתיהשנה ובשאר ושרכיוגי

 הדבר•' וליתר הידי' את לשמא הקודש ספרי
: אמת והוא קושי' ויתורן

פורים קדושת נבאר ועתה
ן1 ך  שלשה על נחלקים הללו הפורים ימי ^

 יום בשום שאין מה תדשים חצות
א מוב ב המגילה קריאת ה  מתנות ה

 והנה לרעהו• איש מנות משלות לאביוני'
 הוא ושחח׳ה משתה ימי דהויינו ריד תמצוה
 שלשה יום בזה היה והנה ־ ׳נ״ש בכל שהגות
 היא א אחרים בימים מצינו שלא מה תעלות

 * הזה בזמן ההם בימיס לאבותינו שעשה הנס
 הנסי׳ אלו בפסת אחרי׳כגון ביינים שהיה ואף
 בתוך דפורים והנס השבעיי' בשינוי פסח של

ב ־ הכיבעיי' ה  שראו וה^ ־ השורה קבלת ו
 שנגזר גז״ד לקרוע שיכולין ישראל גדולי

 בשיש שנתתם אפס לצלם שהשתחוו על לתעלה
 לרושרע״ה אליהו והודיע במדרש כמבואר
 ואסתר מרדכי תפלת ע״י רק ׳ העולם ולאבות

 ונהפך לרעה שהיה גז״ד קרעו צומות ודברי
 אלו וע״י • לי״ש ומאבל לשמתה מיגון לשוב

 ביארנו כאשרv ־ מצות ג' קבעו דברים ג'
 שאלו פועלין המצות שע״י תנוכה בקדושת
וההארה ההאחת זמן בכל יאירו ההאדנת

 ישראל ששנאו תה הרשעים שאו״הע הרביעי
 ש^ת אשר הס החריץ ובעל התל לבעל למשל
 י שובות ישראל עס לעשות מנושבתו בתוך האל
 הלעי׳ ממעש• שוב נתהפכ רעות שכל ועוד
 כאשר שובות בעצמם היו הס ־ המן חשב אשר

 אנחנו דברים ארבעה אלו ועל * בפנים :אר4
 המגילה ^;יאת דהיינו מצות ארבעה עושין

 ג«תיה'^בסותי מנות ומשלוח לאניוניס ומתנות
 בפשס בארבעה^קדושות ואפרשנו ־ בפוריא
 וגס • המגילה קריאת מצו^ בתחילה ונבאר
 מגילה בשס מגילה נקראת לתה יבאר

מגיל' לשון הוא ומה מגילה מקרא ומברכיןעל
 י* נוראים׳*- עניניס כמה יבאר ובתוכם .

 קושית ויתורן בשבת מאמר נבאר -וכתתילה
 ויתיצבו לשכת הגמרא נוהלשון תוספו'

 מלמד חתא בר׳ אבדיתי א׳׳ר ההר בתחתית
 ואמר כגיגית ההר את' עליהם הקב״ה שכפה
 לאו ואם תושב התורה תקבלין אתם אס להם
 לשון וזה ־ הגמרא עכ״ל קבורתכם תהא שם

 אע״פ כגיגית ההר עליהם כפה התוספו'
 חוזרי' היה שמא לנשמע נעשה הקדימו שכבר
̂  אתר ־ נשמותיהם שיצאו הגדולה האש כשראו

̂  לאוריית׳ רבה תכאןתודעא יעקב בר׳ אחא רב
 אחשוחש ביתי קבלוה הדר אעפ״כ רבא אתר

 שקיבלו מה קיתו היהודים וקבלו דכתיב,קיתו
 דבתגילהנבי תימאלר״י התוספות ז״ל כבר

 יהודה רב אמר נאמרה הקודש ברוח אסתר
 להודידי ה״א התם הואי אי שמואל אמר

 קימו היהודים וקיבלו קימו עדיפאמלידהו
 ואמררבאכולהו למשה שקיבלו תה למעלה

 פירכא לי' דלית מדשמואל לבר פירכא להו אית
 דרבא פירכא ליה אית נתי דשמואל והשתא

׳ עכ״ל אחריתי לדרשא קרא האי מוקי גופא
 ישראל שקדמו מה להבין צחכין כי ונראה
 ששומעין קודם עושין האיך לשוזיעה עשייה

הגד^ תאמר על להבין צריכין י נ״ל אפס
אלו



i ראשונה קדושה קדושת
 להשיג יכול הוא הרוחניות והתגברו׳ הגשמיות את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו אלו

 אבריס הרת״ח 'כי התורה מעצתו שכלן בעין היה שובה מה להבין וצריכין * דיינו האורה *
 ’גידי ושס״ה מ״ע בעצתם הס הרוחניות ־ התורה קבלת בלתי סיני הר לפני כקרבנו
 אפר ע״ה אבינו אברהם ולכן ׳ מל״ת בעצזוס אביש אברהם היה קייס חו״ל שאמרו וצראה

שלאנתנה^ ע״ת אפילו התורה כל ע״ה  איכריו תרמ״ח השיג שלו החומר נזדכך עד
 התורה כל של כרוחניות שלו גידיו ושש״ה אביצ^יי אברהם ידע מאין להבין צריכין והנה
ע הנה אפס כיתנ' שלא •עד גןתורה ע״ה ח  בעיג יסד אשר וזה * ניתנה שלא to טלו כ« י

 ^נה כ כו' סיני הר לפני קרמו אלו -הגדה אברים הרמ׳׳ח כנגד עשה מצות הרת״ס
 ’•כלות זוהמתן פסקה סיני הר שבמפמד נודע כנגד תעשה א1זהשס״אתצות/ החחני'

 העם בהגבלות דהיינו תורה מתן שבהכנת ברוחניות והמסתכל ־ הרוחני׳ גידים שס״ה
 אשר תנשתיהן ימים שלשה ובפרישתן סביב משיג הוא שלו הגידין וברוחניות שלו אברים
בני נערי ובקרבנותשל לאכיס ב דותין ■היה ■ תעשה לא מצות ושס״ה ־ עש^ מצות הרמ״ח

 שלו הגשמיות למוון הגוף>צריכין שאיברי כמו
 • וולבר אבר לכל הצריכין הגשמים ולדברים

אבר צריכין הח<זניס האברים כן
 א״צ הגשמים שאברים וכשם ־ שלו למצוה
 אבר כל כן שלהם הגשמיות אותם ללמוד
 מעצמם כי אותם ללמוד א״צ הרוחניות ואבר

 האברים כי וגס ־ שלהם להמצות משיגים
 המצות בעצמם הס שלהם החיות הרוחניות

 בעצמם שלהם הפיות גידין והשס״ה ־ עשה
 השכל לקות הוא הרוחניות כי ־ ל״ת שס״ה
 רק הוא המחשבות והזדככות המחשבה ודקות
 הגשתיו' התפשסות לו שיש מי נמצא ־ המצות

שלו השכל באור עלובק הוא סיני הר כמעמד

 התורה והשיגו שלהם החומר נזלככו ישראל
 תיני הר במעמד אמרו ולכן ־ ניתנה שלא עד

 פסק( תורה במתן אמרו ולא ׳ זוהמתן פתקו
 והכנתן בעצמו סיני הר שבמעמד זוהמתן

 שפסקה וכיון זוהמתן נפסקה תורה למתן
 הרמ״ת היא שהתורה התורה זוהמחןהשיגו

 ’הרוחני גידים ושס״ה הרוחניות אברים
 הוא כ׳ מצות באור השכל האור ונדבק

 פינ« הר לפני קרבנו אלו וזה ־ אחד הכל
 כלומר דיינו התורה את לנו נתן ולא
 פסקה אז סיני הר לפני שקרבנו כיון

 בלא עד התורה את והשיגו זוהמתן
ולכן ע״ה אבינו אברהם שהשיג כמו ניתנה

 ועיין דייגו התורה את לנו נתן לא אפילו לקיים רק אינו השכל האור כי במ״עובתל״ת
כתב הוא אבר השירים שיר על באלשיךהקדוש ומל״ת ממ״ע והפונה מל״ת ולהזהר מצות -

 החכמים כל אדון בפי כסיל נקרא הוא
 לקיים רק אינו השכל אור כי ע״ה המלך שלמה
 מל״ת להזהר רק אינו בעצתו והשכל ול״ת ת״ע

 התורה שניתנה קודם ולכן עשה מצות ולקיים
 רמ״ח התורה כל להשיג יכולי' היה בקדושה

אין שאנחנו מה ל״תאפס ושס״ה מ״ע

 זוהמתן נפסקה כאשר והנה • האלה כדברים
 .חפצם מיד אז ברוחניות* אלהינו תורת ומשיג'
 מחשבת אז כי התורה את לקבל הי׳ ורצונם
 חיינו הוא אלהינו ה' שתורת מאירה האדם
 האדם מחשבת כאבר אמנם ־ ימינו ואורך

לתורת כ״כ מתאו' אינו אזי ונתגשם נתעבה
 חז״ל אשר^אמרו ־.!זה לקיימם עלינו וקשה ה׳ מחמת הוא ומשכלנו מעצמנו התורה משיגין

 התורה תקבלו אס כגיגית ההר עליכם שכפה אור להשיג המבדיל משך הוא אשר החומריות
אמנם • לנשמע נעשה שהקדימו הגס ־ מועב התפשעות לו שיש מי אמנם * הרוחניות

העת ׳



ת ש ח ה1קדחצק
 וצלולים וברורים זכים ישראל הי׳ ההוא נעת

 התפשעות להם והי׳ השכינה עליהם והשרה
 וכים יהי׳ לא כשתתשבתס אבל הגשמיות•

 שמי'■ מלכות עול עליהם יקבלו לא אז וצלולים
 תמיד האדם מחשבת להיות א״א כי נודע כי

 לעמוד שא״א ז״ל האר״י כ׳ כאשר ונקי׳ זכה
 קושית ומתוח שעות• תשלש יותר בתפילה

 כבר הלא ההר עליהם תוספו׳לתה-כפה־
 נעש׳לנשתע שהקדימו לנשמע נעשה הקדימו
 צלולים יהי׳ שמתשבתס בעת שיקיימו

 בעין רואין ויהי׳ עליהם שכינה ובהשראת
 בתצוה שלה חיות ואבר אבר שכל האיך שכלם

 המצוה היא הרוחני׳ בה'והאבר הקבועה
 שיקבלו כגיגית ההר עליהם והשי״תכפה

 כשיחזרו אפילו האל חצות ויעשו התורה
 את ישיגו ולא וגסה עבה למחשבה ישראל

 חיות אברים ורת״ח הקדושה התורה מתיקות
 יתאוה ואזלא מצותעשה־ שלהסברת״ת

 כגיגית ההר. עליהם כפה התורה לקיים
 ותורתו עליה' מלטתו עול את יקבלו שאעפ״כ
 ולא גסה מחשבה כשיהי׳ אפש עלינו ומצותיו

 עעתי כי הקדושה התורה תתיקת את ישיגו
 ברוחניות רק אינסיכוליןלהשיג ומצותיו התורה
 השכל ובעביות העולמות וברוחניות השכל

 מכוסים ופרושים טעמי׳ העולמות ובגשמיות
 :תורה ובמתן שבועות בדרישות ביארנו כ״ז

 הנה שביארנו־כי למה והו׳קרוב נראה ועוד
 מנהיג השי״ת אשר רצון שונו׳עת עתים יש
 ותשפיע הטבעיות ומשגה הגדול בחסדו עולמו
 בית לעמו הטבע כדרך שלא בהתגלות טובו

 התגלות והוא הש״י מתפאר בהם אשר יעראל
 ח׳׳ו פנים הסתרת ויש ־ עלינו טלכותז כבוד
 בעת והנה ־ בטבע מתנהג העולם אשר

 אשר ישראל בית עמו על מלכותו כבזד התגלות
 עמו קרן לחמם עולמו ומנהיג מתפאר בהם
ניסים עמנו ועושה הטבע כדרך שלא ב״י

ה1רא^צ נ דו ל

 מודאי אזי כל לעין מלכותו וניכר ונפלאות
 אלהיט ה׳ את לעבוד יתלהב האדם בני כל לב

 מלכותו הדר כבוד חאין כי ב״ה הבורא
 רכ הוא כי ב״ה הבורא את לעמד וראוי
 והעולם מכוסה מלכותו כאשר אמנם ־ ושליט

 תתלהבין הלבבות אץ אזי הטבע ע״פ מתנהג
ר ראוי במדבר והנה ־ לעבודתו ח  הניסים ה

 אזי הכבוד וענני והמן וכבאר והנפלאות
 ואמרו זענו ושליט־ מלךרב את לעבוד התלהבו

 עליהם • ונשמע נעשה דברה׳ אשר כל
 ע״פ שהעול׳יתנהגו בעת שאפילו כגיגית ההר

 וענני ומן הבאר מתנות השלשה ויפסקו הטבע
 שכל יאמינו אזי הארן תעבור ויאכלו הכבוד

 הכל גדול ועד מקטן המאורעו׳ וכל הטבעית
 לקיים וצריכין משלה בכל ומלכותו ית״ש מתנו

 פני׳־ בהסתר מלכותו כאשר אפילו התורה את
 הטבע ע״פ העולם יתנהגו כאשר וע״ז
 תקבלו אס ואמר כגיגית ההר עליהם כפה

 ב״ה האל שידע ולדורות התורהמוטב־
 עליהם בפה אז הטבע ע״פ העולם שיתנהג

 למה התוספות •ויתורןקושית כגיגית ההר
 הקדימו שכבר כיון כגיגית ההר עליהם כפה

 לדורות שהוא יתכן ולפ״ד ־ לנשמע נעשה
 שידע * המבע ע״ש והמזון העולם שיתנהגו

 ית״ש זולתו גדול או קטן דבר שוס שאין האדם
 אופנים שר ע״פ התושפו׳ קושית יתורץ ונמצא

 כשיתעבה אפילו לדורות שהוא הוא אחד אופן
 לדורות השני ואופן והמחשבות מוחין ויתגשס

 התורה יקבלו בטבעי׳ העולם שיתנהגו אפילו
 שזה אחד הכל והוא ית״ש הבורא מצות ויעשו

 יצירהשהכל* בספר כידוע בנפש וזה בעולם
 ישראל בית וכשעמו • נפש ־ שנה בעולם נברא

 אז* גבוה בשכל ב״ה הכל הבורא את עובדין
 , ניסים עמנו ועושה בעולם נתגלה מלכותו

 על נבאר ועתה תשפר: אין עד ונפלאות
 דלמדז שהוקשו מה השני׳ התוספו׳ קושי׳

קיבלו י חז״לדהחר



קדושה קדושת
 ובמגילה וקבלו• מקימו אחשורוש־ בימי קיבלו
 כאמרה ברה״ק דאסתר וקבלו מקימו למדו

 להבין צריכין דהנה * תלי' בהא דהא והנראה
 אחשורוש בימי קיבלו דהדור פירוש דרש״י

 מרדכי של הנש זה הי' למה הנם מאהבת
 להם שנעשו הנסים מכל עליהם מביב ואסתר
 ים קריעת ראו מצרים ביציאת והלא לישראל

ם וכל מכות ועשר סוף  ונראה ־ ונפלאות כנסי
 שאמרו ראשונה יצא וזה מאתרים כמה ויתבאר

 פתחא האי לה פתח ר״ל מגיל׳ במש׳ חז״ל
 אימתי אלהינו ישועת את ארץ אפס־ כל ראו
 בימי אלהינו ישועת את ארץ אפסי כל ראו

 בימי למה קשה בכאן וגם • ואסתר מרדכי
 ישועת את ארן אפסי כל ראו ואסתר מרדכי
 מרדכי מימי יותר נסים הי' והלא • אלהינו
 ושמש מצרים ויציאת י״ס קריעת כגון ואסתר

 על נאמר מלא שמקרא •הושע בימי דוס וירח
 הגוים מלא יהי' וזרעו וירח שמש הקמת
 חנוכה בדרושי ביארנו כבר כי נראה אמכם

 וא׳ ־ כגלים נסים א׳ ־ נסים מיני שני יש כי
 ויציאת קי״ס הוא נגלים נסים • נסתרים נסים

 ונפלאות ניסיס כל לעין נגלה אשר מצרים
 בימי כמו נסתרים נסים ויש ־ העבעי' שנשתנה

 כנכז רק ־ הנובעי' שנוי הי׳ שלא ואסתר מרדכי
 הגאון אדמו״ר ואמר • הטבעי' בתוך הי׳

 שלכןנקראת זלה״ה• דובערש קדיש׳מ״ו בוצינא
 ע״כ הטבעי' בתוך בהסתר הנס שהי' אסתר

 א1ה אשר הנס והנה • זלה״ה ורבי מורי אמר
 דיציאת ־מכות עשר כמו הכיבעי' בשינוי
 דבימי והנס ־ ונשתנו נתחלפו הטבעי׳ מצרים
 • ונשתנו נתחלפו לא הטבעי׳ ואסתר מרדכי

 ידוע והנה ־ ובקיומם בתקפם הטבעי' והי׳
 בשם נקראים והגשמיים הטבעיס שהדברים

 מטבעי׳ למעלה שהמה והדברים • ארץ
 קורא תז״ל כמאמר ־ שמיס בשם נקראים
הגוף זו ולארךמתחת נשמה ■זו תמעל לשמים

ד. לוי ראשונה
 וזה מכונים ארן בשם הטבעים הדברים כי

 אלהיט ישועת את ארן אפסי כל ראו פירוש
 כל ראו פי׳ וזה התחזקות לשון הוא אפסי
 והטבעים הטבעים* התחזקות הוא ארן אפסי
 נשתנומכתות ולא ובקיומם בתקפם המה
 זמן בכל כי זה הי' אימתי חז״ל ואמרו * שהיו
 ביציאת כמו * טבע בשינוי הנסים הי׳ וזמן

 מורה ארן אפסי כי ארך אפסי הי' ולא מצרים
 ־ חוזק לשון אפסי הטבעי׳כי חוזק לשון על

 היה זה חז״ל ואמרו • הטבעי׳ על מורה וארן
שהי' הנס זה ואסתר מרדכי בימי  דפוריס
 כנ״ל שינוי שוס בהם היה ולא הטבעיס בתוך
 לכן כי * א״ש פשוטה ע״פ והנה ־ תז״ל דעת
 את קבלו מאהבתה אשר גדול הנס היה

 בטבעיס היה שהנס כיון ־ הקדושה סתורה
 • גדול נס הוא לכן מכוסה מלכיתו בה אשר

 תייליו ברוב בא אשר למלך הוא משל דרך כי
 שמלך כמו * פלא איןכ״כ המלתתה את ומנצח

 מלחמתו כלי בלא יחידי ביער לפעמים בא
 בגבורתו מנצח והוא עמו אינם וחיילותיו

ס ־ לבדו  שלו לפלטרין כשבאין למלך דומה ג
 עושץ ועבדיו משרתיו והאיך גדולתו וחאין
 כ״כ אין לפניו ובושין ומפחדיןממנו רצונו
 לבוש ואימו יחידי ביער שהמלך כמו חידוש

 ומפחדין עמו אינם וחייליו מלכות בלבושי
 הדבר p * גדול נפלא זה מחנו ומתבייבין

 מלכותו ונראה הטבעים חפנה כשהקב״ה הזה
 אינו צבאם וכל שמים משמי עושה הוא אשר
 אבל • לשנותם יכול שבראם מי כי פלא כ״כ
 בהסתר ומלכותו בטבעי׳ נסים עושה אס

 מרדכי בימי כמו פלאים עושה כן ואע״פ
 כ״כ הנס גדלה ולכן גדול פלא הוא ואסתר
 ונראה ־ התורה את שקבלו עד ישראל בעיני

 תאהבה התורה את שלכןקבלו הדבר מפנימות
 לפ״ד כי נבאר ומקודם ־ ואסתר מרדכי ביתי
 בדבריס כי מגולה בשם מגילה שנקראת יתכן

הטבעיס א ב
U
U־



לדראשונה קדושהמדושת Y * < ץ■
 בימי בנס הדבר וה וראו נתגלה והנהגותיו הנהגת ומכוסה בהסתר מלכותו בעי׳1נ3<

 בכל מלכותו ב״ה שהבורא ואסתר מרדכי ניסיס עושה השי״ת באשר אמנם ־ ית״ש
 את מאהבה עליהס קיבלו לק משלה כל לעין ומראה העבעי' בתוך ונפלאות
 הוא העבעיס שאפילו.בתוך שראו התורה תה והנה ־ ב״י לעתו חבתו העבעי' בדברים

 כגיגית ההר עליהם כפה זה שעל בכל מושל רשעים זרוע והיה הנאגותיו מכוסה שהיה
 מלכותו הטבעות בתוך שאפילו בה׳ שיאמינו הנהגת כי טבעי' ע״פ נקי דם לשפוך מצפי'
 התורה קבלו לתה יותר לך ואבאר vתשלד בכל עכשיו • הטבעים בתוך מכוסה ב״ה הבור'
 וקבלו• קימו חז״ל שדרשו תה כי והנראה שגס נתגלה ואסתר מרדכי הנסשל ע״פ

 קריאת מצוה שע״י היינו כבר שקבלו תה קימו ומכרית ותכלה תשבר הוא הטבעיס בתוך
 המגילה את ראשונה בשנה שקראו המגילה בטבעי' צם ה׳ חפן אס ונגלה רשעים זרוע
 וקבלו קיתו הכי דייקא וקרא תורה שקבלו זכו רשעים זרוע ומגדע ותכרית משבר הוא
 הימים שני את עושים להיות כו׳ היהודים הרשע המן את הטבעי' ע"פ שהכרית כמו

התורה קבלת על הוא וקבלו קיימו ואס האלה ומפלתן בניו ועשרת המן נתלה כאשר ונמצא
 הטבעי׳ בתוך היה המפצה שזה טבעיס בתוך

 מלכותו שהיה טבעי' בתוך שגס נתגלה
 נתגלה עכשיו ובהסתר מטסה־ !הנהגותיו

 ־ הטבעים בתוך אפיל! והנהגותיו מלכותו
 שהי' תה עכשיו שנתגלה כלומר מגילה שם וזה
 עד היה ומלכותו שהנהגותיו מכוסה כאן עד
 עכשיומגולה־ תכוסה הטבעות בתוך כאן
מנושה שהי' תה שנתכלה מגילה שם וזה

 שע״י אלא כו׳ עושין להיות שייך האיר א״כ
 קבלו פורים המנות ועשיו׳ המגילה קריאת

:מאהבה התורה
ה ז ב ק ו תו  דה״ל המהרש״א שהקשה מה י

 ואח״כ קבלו בתתלה למכתב
 וקראו קילתו דבתיזלה יתכן ולפ״ד וקיימו

ראשונה בשצה המגילה קריאת ואתר ־ המגילה
שיזדככו קריאתה סגולת כי התורה חת הבלו - - «________ ____/__^_______  הגשמיות הוא הטבעי' שצזדככו וכיון הטבעי׳ קיבלו הדר חז״ל אמרו למה יתורן ועפ״ז

 שראו •וכיון וכמ״ש מאהבה התירה את קבלו הנס מאהבת ופירש״י אתשורוש בימי עליהם
 התורה את מקייתין המגילה קריאת שבזכות גדילה ־ותר הנס הי׳ מצרים יציאת וקש׳הלא

 בכל המגילה לקרוא כנ״הג אנשי קבעו לכן ההר עליהם כתה למה שכתבנו מה כפי אפש
 וכיון קבלו ואח״כ קיימו לכן ־ יעבור ולא שכה ׳ לנשמע נעשה הקדימו כבר הלא כגיגית
 התורה שמקבלין המגילה קריאת כת שראו בעת היינו לנשמע נעשה שהקדימו וכתבנו

 ולא חקי הקריאה להיות קבלו קריאתה ע״י י״ם וקריעת מצרים דיציאת ונפלאות נס־ס
 ובמס'מגילה במגילה ברש״י משמע וכן יעבור הבאר דהיינו בנס היה שלהם הפרנסה וגם
 המטלה כך קראו הראשונה בשנה שבתחלה אפילו כגיגית ההר ובפה כבוד־ וענני מגן

 קר*את שע״י ומה לדורות השניי׳קבעוה ובשנה עול את יקבלו בטיבע העולם שיתנהגו אחר
 שאר ליתוד ע״י ולא ־ התור' לקבל זכו המגילה ומאמינים וחצותיו תורתו עול עליהם מלכותו

 ואסתר מרדכי ימי לפני בתורה שקראו התורה בהשגחתו הכל גדול ועד תקטן הטבעיס שכל
 לחה נבאר ועתה באריכות קצת לך אבאר בימי קבלו הדר אמר ולבן ־ כמ״שלעיל ית״ש

וכי הגורל הוא הפור שם על פורים נקרא הרשע המן תפלת בחוש זה שראו אחשורוש
ידוע ויvלר והנה הגנרל היו הנס תשלר^.עיקר בכל מלטתו הטבע בתוך שאפילו

שלמעלה ,



̂נזונה קדושה קדושת ר לוי רא
 תורה דברי ובהרהוד שירצה לפון בכל לשנותו ואץ אחדות הכל הוא הנובע חן שלמעלה

 שכחה החגיל' קריאת חיוב כן לא יוצא אדס בעולם לחעה רק ית״ש חלכותו רק שס רואין
 את קבלו למה והנראה * בה חעכבין דברים בחירה שם ויש החצוניס שלישת שם השבע
 שלמעל׳ העולמות שכל ידוע הנה כי אז התור' * רצונו לעבור ח׳׳־ו -או ית״ש רצונו לעשות

 ופיות כשרסיס ועולם המלאכים עולם שהוא רק גורל שייך אינו אחן דבר רק אין אס והנה
 התורה כדמות הרוחניות צורתן הקודש ואופני שבורר מי לזה זה דומים דברים שני יש אס
 ועיקר ־ הרוחניות מצות וכדמות הרוחניות הבורר רק אינו גורל^שגורל שייך אחד דבר לו

 ראה אז במדרש כח״ש ומצו' מתורה הוא חיותן לכןבעוה״ז • לזה זה הדומי' דברים משני אחד
 שרא׳ במדרש ועיין חקרה וגס הכינה ויספרה גורל שייך והנהגותיו,מכוסה מלכותו אשר
ס והנה העולמות וברא בתורה ב״ה הבורא עולם נקרא השבע עולם ונמצא וכו' לה' אחד  ג

 השבע עולם הזה עולם הוא התחתון בעולם חלקינו מכת ה' ישראל עמו אנחנו רק הגורל
 וירא' ואהבה ומצות מהתור' ג״כ החיות עיקר ואין נראה אחדותו ששם למעלה אבל וגורלינו

 העליון בעולם כי אפס ־ ית״ש ב״ה הבורא את בחגיגה כמו,שאמרו ית״ש מלכותו רק רואין
* הקודש ואופני וחיות השרפים עולם הוא בשמים ולא לארץ דוד שהוריד סערה רוח על

לכן משוסלאיגורך  דסוריס הנס רעכו׳
 החיצוניס שלישת ששם השבעי' בתוך שהיו

 ולכן כמ״ש גורל שם שייך נתנה והבחירה
על סורים נקרא הגורל עולם הוא השבע עול'

 ב״ה הבורא עבדות של השכליות הוא החיות
 ־ השבע עולס הוא הזה ובעולם • מגולה הוא

 ועבדות * והמצות התירה שהוא שבו החיות
תדור הוא כי ־ תכוסה הוא ב״ה הבורא

 ע״י והנה החושך בתוך אור וצפון להחצוכיס• השבעי' בתוך שהיה הגורל הוא הפור שם
 באוחת עצמינו מחברים בתורה׳אנחנו עסקנו דמרדכי הכס לכן הבחירה הוא גורל ששם

בדחילא לשתה בתורה העוסק ולכן ־ כרוחניס ניהיס עמנו יעשה והוא פורים נקרא ואסתר'
 ויקוים נגלים נסתריסננסיס כיסים ונפלאות

 נפלאות אראנו מצרים מארן צאתך כמי בנו
 למה להבין צריכין הנה כי התור׳אז קבלו למה
 * כולה התורה מכל יותר גילה לקרות חיוב

חיוב כ״ד אינו בסיני למשה שנתנה והתורה

 בתורה העוסק הכפש על תאיר אזי ותזימא
 בה עוסק הוא אשר שבתורה הרוחניות אורות

 הבורא שתו את ויראה באהבה כנפש ונתמלא
 העוסק לכן ־ ית״ש האל ובשמחת ית״ש ב״ה

 ויראה מאהבה הכפש נתמלא ובמצות בתורה
 של הרוחניות כן כי שמחה ומלא ית' שמו את ע״י הקודש ברות נאתר' אסת׳אשר מגילת כמו

ם ואסתר מרדכי  והיכלות המלאכים שמות צרופי הוא תוסה חיוב הוא מצרי׳ יציאת כי ע
 את ויראה אהבה מלאים המו: אשר * העליושס ולא לשון בכל לאומרו יכול התורה מן לקרות

 כמאמר השמחה שירש ושם ית״ש ב״ה הבורא מעכבין דבריס דכמה המגילה קריאת ע
 שתו׳של נרופי וכן ־ במקומו וחלוה עוז הכתוב ובכל ותרגום ע"פ וקראה למפרע כגון בה

 עוליהחחתון של והשכליות החיות הוא המגילה ־ וברקים בקולות שנתנה התורה ובכל לשון
 הנובע בתוך הנס כיה כי הטבע עולם שהוא כמה וכתובות ב״ה הבורא מצות וכתובות

 קריאת בעת לכן הטבע עולם שנתק מוכח 1כמ כ״כתיוב איננו ב״ה הקדושים המות
 הקורא הישראלי באיש ותאיר מתנוצן כמגילה תורה ללמוד אדם חייב כי וגס ־ מגילה מקרא

ה יכיל אמנם * ולילה יומס בו והגית כמאמר ויראה והאהבה והשכליות החיות ־ התגן|
לשמו 3 ו 3

ן



לויראשונה קדושה קדושת
 הוא הזה בעולם שיש תה ־ ב״ה יתברך לשתו
 והוא ־ התגילה לקרות צריך לכן ־ השבע עולם
 ־ מגילה בתם' שאיתא כמו מד״ת ת־וב יותר

 לשמוע ת״ת תבשלין רבי בית של סמכו מכאן
 התורה תן חיוב תצינו לא וגם ־ תגילה מקרא
 כמו כתיקונה כתובה אשר הס״ת תן לקרות

 אשר מגיל' מתוך ־ המגילה לקחת שתשויבין
 שע״י ובדיו אשורית הספר על כתובה היא

 כי ־ השבעות כל נזדככו המגילה קריאת
 על כתיקונה הכתובה השפר תוך בו ההוגה
 והשמות האורות כל תתכוצן ־ ובדיו הספר

 והאורות שמתוכה השמות והצרופי שבתוכה
 המה * המגילה שבתוך והצירופים והשמות

 השבע עולם עוה״ז של והשכליות החיות
 כדא־תא ־ העולמות כל של והשכליות כהתיות
 יש כן אברים רמ״ח יש שבאדם שכמו במדרש

ת הארץ עין הארן לב בארן ח  עיין .האדן ע
 הוא אדם של החתנים איברים והרמ״ח ־ שם

 שם״ה הוא הרוחני' גידים ושס״ה מ״ע רמ״ת
 מ״ע רת״ת הוא שבה הרוחניות בעול׳ כן ל״ת

 כיון ולכן ־ אדם בני שמקיימים ל״ת ובם״ה
 החיו׳ הוא מגילה והאורו׳של שמות ש־צירופי
 בוודאי המה * השבע עולם של והשכליות

 ול״ת המ״ע כי • מ״ע ורמ״ח ל״ת השס״ה
 והצחפי׳והשמו' ־ העולמי כל של התיות המה

 הרמ״ח המה מגילה של והאורות מגילה של
 דמגיל' הנם כן כי השבע ל״תשל ושס״ה ת״ע
 והצירופו' כמ״ש*לכןהאורות השבע בתוך היה

 השבע עולם של התיות הוא מגילה של ושמות
 שלעוה״ז מ״עושם״הל״ת הרמ״ח דהיינו

 היה דפורי' שהנס כמו * השבע עולם של הוא
 שישראל בעת ולכן ־ שביארנו כתו השבע בתוך
 הקור׳ של הגשמיות מזדככין המגיל׳אזי קורין

 בהקוראאת תאירין שבה שמות והצרופי
שמיות* המגילה־  ומאירץ ,ומזככיןאתהג

התורה הואקיוס שבה החיות הגשמיות שכל

 קריאת׳כתמלא אחר בכוונה שקראה ומי והמצו'
 ושלוא ההורה מצות לקיים ורצונה שמחה הנפש

 עול׳ השבעי׳של כל וגם ל״ת שס״ה על לעבור
 הקור׳תמגיל׳ של הגכתיו׳ שנתקן ומלבד נתקנו
 כמאמר כלו■ העולם כל של השבעי׳ עוד נתקן
 ישראל בשביל אלא העולמות כל נברא לא חז״ל
 כלולכף העולם כל ואת אותו הכריע זכה

 שנזדככו המגילה קריאת אחר ולכן ־ זכות
 קיומה שעיק׳ האיך בעולם ומאיר השבע עולם

 את קורין שישראל וכיון • תורה מדברי הוא
 והשמות אותיות הצרופי בהן מאיר המגילה

 התחתון עולם של החיות שהוא המגילה של
 ב״ה האל בתירת שתלוין האיך השבע עולם

 מקבלין המגילה קריאת אתר לכן ובמצותיו*
 ולא מאהבה ומצות תורה עול עליהם ישראל

 שנתנ׳מהר התורה כי התורה שאר בקריאת כן
 בעת לכן העליונים עולמות על מורה הוא סיני

 אבל לאוריתא• רבה מודעא להגשמיות שחזרו
 כי * השבע עולם גם שנזדככו כיון במגילה

 קבלו׳בימי הדור לכן • השבע בתוך היה הנס
 עולם ונזדככו המגילה שקראו אחשורושאחר

 חיוב למה יתורץ ומעתה * לעיל כמ״ש השבע
 לא כי תוחה מדברי יותר המגילה קריאת של

 וגם ־ זכור פ' רק תורה בדברי חיוב מצינו
 יוקר׳מגילה 1לשמ!? ת״ת בתגיל׳מבשלין אתרו

 גורמת המגילה שקריא' שכתבנו יתכן ולפע׳׳׳ד
 שבימי וכמו ־ תורה עול מקבלין קריאתה שע״י

 מרדכי נשמת בחי' האדם על שמאי' אחשורוש
 ושפיר ־ מאד עד גדול חיובה לכן ואסתר

 הגס מגילה• דברי לשמוע ת״ת מבשלין אתרו
 * תורה עול ומקבלין יראה בה בד״ת שנס

 העליונים בעולמו' שהתורה כתבתי כבר אמנם
 לכן * לאורייתא רבה מודעא בגשמיות וכשבא

 סגולות אבל * כגיגית ההר עליהם כפה
 י השבע עולם שמזדככות המגילה וצרופי

 אפי׳ תורה עול שיקבל להקורא׳ וסגולתק
כשאדם



ז לוי ראשונה קדושה קדושת
 בהס יש אותיות שבצרופי בו וקבעו כתבו והם התגיל' של שהנס שכשם בגשמיות הוא כשאדם

 התורה הוא השבע עולם של שהחיות האיך והקוראה שלה שהות צרופי כך ־ השבע בתוך
 מתנוצז המגילה את שקורא וכיון * והמצות הקורא' לכן והגשמיות השבעיו' הודככות היא
 במגיל' שקבעו ואסתר מרדכי של השכל זה בו סורה עול עליו מקבלין שבה הגשמיות אפי'
 קריאת אחר לכן והמצות התורה קיום שהוא של וסמכו תורה מדברי יותר חיוב הוא ולכן
 כמאמר ומצות התורה עול מקבלין המגילה ־ מגילה מקרא עבור לבשלה רבי בית
 לכן אתשורוש* בימי קבלוהו הדור ז״ל חכמינו לא לשון ובכל למפרע הקורא ולכן
 שקבעוה בלשון הקודש בלשון לקרותה צריך ־ ובדיו בספר לקרותה צריך וגם יצא
 המגילה לקחת צריך לכן ואסתר מרדכי הנהדעכיישהפרשגדולביןאורו׳המצות כי

 שקבעוה בלשון רק למפרע־ ולא הקודש בלשון הנתובי׳ המצות אורות ובין בס״ת הכתובים
 הקוראים בישראל שיתמצז כדי ואסתר מרדכי הדברים באתגלייאכל כיבס״ת במגילה*

י י מצותיו ולקיים ב״ה־ הבורא את לעבוד האיך
 והשמות והצרופי' שבאורות אע״פ ובמגילה

 ־ ל״ת והשס׳׳ה מ״ע הרמ״ת נרמזו מגילה של
מצוה שום בתוכה מוזכר איננו באתגלייא אבל

 דהיינו שקבעוה ואסתר מרדכי של השכל אותו
 שמשום שכסבט כמו והמצות התורה קיום
 כן לא ־ רבו בלשון לומר אדם חייב הכי

 ועבודתיה אשרמצותיה הקדושה בתורה
 כאבר העליונים בעולמות שהוא כיון מגול־ם התיי' מרומז ובצרופיה ובאותיות באורות אפס

מצית קייס לשון בכל הלומד לכו לעיל ביארנו בתוך שהיה הנס כתו * המבע שלעולם
 מן מצוה אמנם ־ ולילה יומס בו והגית

 או ע״ה רבינו משה של בלשון ללמוד המובחר
 גבוה יותר שכל בו שיאיר כדי התנאים של

של או ע״ה רביגו משה של השכל דהיינו אבל באתגלייא שם שלו ועבדות ב״ה הבורא
 להתחבר גדול דבר עוד יש והנה י התנאים

 והוא י רבו של משכל גבוה יותר והוא א״ע
ס לכן  כי ־ מחכימות אותיות כי הספר חתוך הלומד רק בהסתר בתוכו ב״ה הבורא מצות ג
 אתעצמו מתחבר הוא י דבר באיזה הרואה ואסתר מרדכי קבעו ואורות צרופ* ע״י

הוא באותיות והמבית ־ אותו הרואה בדבר והקורא כעבע שבעולם התורה של האוחת
 ואותיות הקדושה התורה באותיות א״ע תתבר

 אותיות ודע * נתתי קא גבוה ממקום התורה
 כתיקונה ונכתב העשוי' בתורה הכתובים

הוא בגידין ותפורה ובדיו ואשורית הספר על ׳״ .״ ■
ת שאיתא כמו רבו בלשון ממר עדיו  * תמעל אלהי חלק והוא מעלה של בדוגמא במס'

 מטה של למדות כלים המה התורה אותיות כי האומר כי * ע״א ט״ו 6דן שבת במס' ומובא
ל רק בו מתטצץ אינו עצתו בלשון  ספירות כלי המה שאותיות בע״ת וכת״ש עצמן ^

 נשמת אשר ישראל נשמות המה ואותיות מתנוצץ האומרו האדם אזי בלשזןרבו וד^אזמר
 מתוך הלומד לכן מתעל* אלהי חלק ישראל שיחנוצץ צריכין בכאן לכן רבו־ ■של שכל בו

א״ע מדבק אזי כתיקונה הכתובה תולה כתבו אשר ואסתר מרדכי של השכל

 הדבר וטעם התורה־ מצות הטבעי''התה
 השמי׳ ועל העליוני׳ בעולמות שהוא שהתורה

ס לכן באתגלייא אלהותו ושם כבודו מצות ג

 הטבע עולם עוה״ז על מרומז שהוא במגילה
בהסתר ומלכותו אלהותו הגיבע ובעוה״זעולם

 נפשו ואסתר מרדכי שקבעו בלשון המגילה את
 כי הקדושה התורה מצות לקיים וחמדה תאבה

 אשר ואסתר מרדכי של בשכל נפשו נתקשרה
אדם חייב תז״ל בדבדי וחצינו במגילה קבעו

&
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 תאיר כי אלהי בסול בא והוא ־ אלקיס בחלק
 ונתחבר בה המביש התורה אותיות עלינו
 שבה בשוד נפשו ונתחבר • העליונים בתלת

 הסול במגילה לכן ,*שבהן השמות ובצרופי
 שעולם האיך הוא בתוכה שיש והצחעיס שבה

 ־ והמצות התורה סיד הוא שבה החיות השבע
 השבע בתוך היה ואסתר מרדכי של הנס כי

 הכתובה במגילה לקרות צריך לכן ־ כמ״ש
 תאיר ■ בגידין ותפורה ובליו ספר על כתיקונה

 התור׳ עול קריאתה וחקבליןאחר צרופי׳ההתה
 המצות שקיום כיון במגילה ולכן ־ והמצות

 בה ואורותיהקבעו רקשבצרופי' מכוסה הוא
 כמ״שוהוא התורה קיום ואסתר .מרדכי

 מתוך לקרותה צריך לכן מגילה של ^הפנימיות
 ובדיו הספר על כתיקונה ככתובה המגילה

 לכן • וכת״ש בפנימיותה עצמו את לדבק כדי
 הקורא כי מהתורה לקחת חיוב יותר הוא

 העליוני׳שבתור' באורות א״ע מתחבר בתורה
 רבה תודעא הגשמיות אל שבא ואמר ומצות

 הזה שבעולם האורות הוא ובמגילה לאורייתא
 רבה תודעא אין זה ועל ־ השבע שבתוך
 לקמן נבאר ועוד וכמ״ש* תאהבה וקבלוה

 תה התוססות קושי' יתורץ ומעתה אי״ה
 רבה מודעא מכאן רבא דאמר הא על שהוקשו

 קיתו דכתיב אמשורוש ביתי קבלוה כדור
 התוספו' והקשו ־ כבר שקבלו מה קימז וקבלו
 לאסתר וקבלו דקימו כשמואל ס״ל רבא כלא

 לחדא יתבאר ולפמ״ש * נאמרה ברוה״ק
 שמואל לאתר דכא אתמר מכללתבירתה

 לקרות דנאמרה דהיינו נאתר׳ ברה״ק לאסתר
 לקרות מחויבין באת!ת לתה כתבנו והנה

רצו ־ תס״ת יותר המגילה  קריאת ידי דעל ובי̂ו
 תורה עול לקבל ההארה עלינו מאיר המגילה

 על גללה המגילה קריאת חיוב לכן ־ ומצות
תורה קחאתהעול ע״י שמקבלים מאוד
המגילה קריאת דע״י מוכת א״כ זמצות

 * ומצות תורה עול קבלת הוא שבה הסוד
 אחשורוש ביתי קבלוה להדור ממילא ומוכת
 דתשעס תרתי וקבלו תקימו תוכח וא"כ

 מחויבים כן גלל אחשורש כימי קבלוה דהלור
:נכון והוא המגילה לקרות

 לתה כל• אדון בעזר נבאר
 הויה שם שום תוזכר איננו בתגיל'

 בר״ת רק בפירוש הקדושים משמות שם ושום
 יבא וכגון ז״ל האר״י בדברי כמוזכר ובס״ת
 שוה איננו זה וכל הוי' ר״ת היום והמן המלך

ס״ת ם־ וכן הוי' לי ל  בתוך הי׳ הנס כי מ
 שוס אין ולכן ־ מטסה הנהגותו השבעי׳

 תמסה הנהגותיו בשבע כי במגילה שם
 עיל' שיש רואין ואסתר למרלכי ע״י הנס רק
 תפארת ותריס עולתו המנהיג העילת כל

 אין אבל רשעים קרני ומכרית ומשפיל ישראל
 המשורר כמאמר לתעלה כמו מלכותו רואין

 הנס שע״י כיון ולכן ־ כסאו הכין בשמים ה'
 עולמו התנהג העילות כל עילת שיש ניכר

 וס״ת בר״ת לכן ־ ובמשפש וברחמים בחסד
 ־ האר״י!״ל ,בדבר* כמוזכר שמות כתה יש

 שס בו אין לכן מלכותו חאין שאין כיון אפס
 נסים ע״׳י שרואי־ן כיון וגס ־ באתגליא
 לברים מכתה להיות צריך והנס נסתרים
 תר״תוס״ת היוצא שם וכן ־ סבות ומכתה

 מלכותו שרואין כלומר ־ תיבות מכתה הוא
 והסיבה ואסתר מרדכי בימי שהי' מהסיבות

 • תעשה ספור מאיזה הוא מרדכי בימי שהי'
 כשם בא לכן תיבות־ מכתה בא מעשה וספור
 עצתו בפני שם אבל תיבות מכת' וס״ת בר״ת

 אין בפ״ע כי מוזכר איסנו מיוחדת תיבה הוא
 כרא' וגס ־ ועמוק דק והוא בשבע אותו רואין

 בגו והוא אחרון והוא ראשון הוא השי״ת כי
 ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני וז״ש * עלמין

 • אחל־ון ואני ראשון אט אלהיס אין
 אין ומבלעדי ־ ואחרון ראשון שהוא להורות

אלהיס
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 ושהוא ־ עלמין בגו שהוא להורות אלהים
 ונפלאות נשים ע״י נתגלה ואחרון ראשון

 ■ ישראל בית וברצון כרצונו בעולתו שעושה
 רצונו לעשות עולמות את וכופה אותם שתשנה

 אין ותבלעדו * ואחרון שהואראשון ניכר אז
 כשהעולס הוא זה ־ עלמין בגו שהוא אלהיס

 עלמין בס־׳ולכןאמ׳בגו ע״י לא שהוקב׳בה במו
 ווהו בעולמות* תתלבש ואורו בהירותו שכב״י

 שלמעלה בעולמות והנה ־ עלמין בגו סול
 אין ותבלעלו ואחרון ראשון שהוא אותו רואין

 העולמות בתוך מתלבש כשמא ושגס אלהיט
 בריאותן בתתלת בהן־ כתושהוקבע ותתנהגין

 בעולס אבל * עלמין בגו וז״ס * מלכותו רואין
 רואין ונפלאות נשיס עושה כשהוא השבע
 מתלבש כשהוא אבל * ואחרון ראשון שהוא

 כב״י ־ עוה״ז בתוך עלמין בגו והוא בעולם
 סוד הוא התיבות של וס״ת ור״ת נשתר מלכותו

 אלהיס אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני ^
 • עצתה התיבה סוד הוא עלמין בגו 'שהוא

 הטבע עולס להורו׳שנתקן שהוא במגילה ולכן .
 בו אין לכן נסתרה מלכותו ושט כתבנו כאשי י

 נסים ע״י אבל * נמחקים שאינם שתות
 בו יש לכן ואחרון ראשון שהוא ניכר ונפלאות

 אני שהוא וס״ת ר״ת כי ־ וס״ת בר״ת שמות
 ונפלאות נשים סוד שהוא אחרון ואני ראשון
 שמו' יש לכן אלהותו ניכר ונפלאות נסים וע״י

 סיד שהוא עצתה התיבה אבל * וש״ת בר״ת
 ובגו עלמין בגו שהוא אלהיס אין ומבלעדי

 ואלהותו מלכותו הטבעאיןניכר בעולם עלמין
 לשמו מיוחדת תיבה שוס במגילה אין לכן

 :הטבע עולם על מרומז שמגילה יתברך *
 התגיל' בקראו האדם לב יתלהב ומעתה

* המגילה ובשמעו בקראו ויכוין
 כמאמר ותצותיו תורתו עול מקבל שמעתה

 אשר וכפי * כבר שקבלו תה קיימו חז״ל
* שחלןיועבראץ מה א״ע יכין לכן ביארנו

 ותצותיו תורתו עול עליו מקבל הוא ותעתה
 כפורים יום הקדוש בזוכ-ר אמרו לכן ית״ש
 יו״כ שהארת כלומר פורים כתו שהוא
 אין שחלןיועכר מה שביו״כ עבור כפורי׳־ הוא

 ולהלא׳ מכאן וחובבנא מטוהר הוא ומעתה
 * ביוסהראשון לכס ולקחתם במדרש שאמרו במו

 הארות העיקר כי ־ עוונות לחשבון ראשון
 שתיקנו כתו אותו לעבוד חדש לב לקנות יוה״כ
 חוקי לעשות ונשוב ידינו מעושק נחדל למען
 ותעתה ־ ועבר שחלך תה בפורים כן ־ רצונך

 ־ כת״ש ית״ש ומצות תורה עול עלינו תקבלץ
 ■ ע״י נזדככו שהטבעי׳ ביארנו בפורים כי וגס

 בשתים כת״ש בעוה״ו שתאיר המגילה קריאת
 המגיל'■ קריאת ע״י ־וביארנו דכיא תארי ראש

 - הטבעי׳ בתוך נעשה ולכן ־ העוה״ז נודככו
 שתושב ידוע והנה ־ כבר שקבלו מה וקיימו

 רובו הוא ובעוה״ז ־ בעוה״ז הוא מיצוניס
 ־ אדם בני תעשה ע*י שנזדככו רק חיצונים

 עולם הוא העוה״ז שנזדככו בפורים ונמצא
 תור׳ עול ומקבלים המגילה קריאת ע״י הטבע
 ביוה״ה הוא בן החצוניס כל נודככו ומצות

 פורים הוא גורל כלהחצוניסומטילין שנודככו
 בקריאת האדם תתלהב לכן * לעואזל כשעיר

 מאותו עליו לקבל א״ע ויכין ובשמעו המגילה
 נעוריו כנשר ויתחדש ומצות תורה עול יום

 בקריאת ויכוין תורי: קבלת בעול וישמח
 העוה״ן ואפי' העולמות כל שיזדככו המגילא

 המגילה קריאת ע״י יזדככו הטבע עולם הוא
 מקרא ויקוי' העולתו' כל שיזדככו מאד וישחת

 דבור שבכל ויכוין במעשיו ה' ישמח שכתוב
 דבור וכל הארה נברא מגילה ת^־יאת שיוצא
 יתלהב תאד מה אחד מ&ך נברא שיוצא
 ודבור דבור שמכל במחשבתו כשיעלה האדם

 יתלהב' מאוד מה מלאך ונברא בו הבורא שמח
 שמת והשי״ת * קדושה בדברי הוא כן כי האדם

 כ< ונזדככו ישראל בני של מגילה בקריאת
העולמות
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 עושין ולבור דבור ובכל הנשמות וכל מעולמות

 ומקויס הכל ועושה ויוצר לבורא רוח נחת
חאב ה'במעשיו ישמח מש״ה כבלבב מ ש  קחכסי

 שלס בלבב לעבדו בלבנו יתן והאל מקב״ה וה
 כמש״ה בנו ׳האל ויעלוז וישמח מצותיו ולשמור

בה' אשיש שוש בנו ויקוים במעשיו ה' ישמח
 ליהודים כמ״ש בשמחתו אותנו האל נישמח

א״ס ויקר ששון ושמחה אורה היתה

̂*ניה קרושה
 בלמצות אדון בעזר נבאר

י י  עוד • לאביונים מתנות י •
 מאמרים כמה עפ״ז נבאר

 המן זה הנעצוץ תחת חז״ל שאמרו תה ונבאר
הנעצוצי' ובכל דכתיב ע״ז עצתו שעשה רשעvד

 לך אח ואתה דכתיב מרדכי זה ברוש ייעלה
 והיתה ־ דכיא תארי ומתרגתינן ראש בשמים

 לא וזכרם ־ מגילה תקרא זו עולם לאות להם
 כפשועונאה חז״ל שדברי הגם ־ מזרעם «סון»
 והצעיר הפעוע אנכי אמנם ־ שאותרן למי

 דהנה ־ למתיקוחן תבלין מעע נותן הריני
 מר אמר ע״ב ק״א דן« דסנהדרין בגת׳ אתרו

 נתנה בתחלה עוקבא מר ואיתימא זוערא
 חזרו ־ ולה״ק עברי בכתב לישראל תורה
 ולשון אשורית בכתב עזרא בימי ־ להם ונתנו
הי׳ ראוי רת״א תניא התם איתא ותו ־ ארמי
 בו׳ לישראל ע״י התורה שתנתן עזרא

הע״י ואע״פשלא תנ  ע״י נשתנה התורה נ
 שנשתנ׳ מה דבר של עעמו ליתן ונראה • ע״ש

־ שנשתנה עזרא שזכה מה כינראהלפ״ד
עבו' ישראל זכו השני בהמ״ק שבנין נראה כי

 גלל * הנס מאהבת התורה את ישראל שקיבלו
 שני בית לבנין זכו התורה קבלת בזכות כן

ס  אעפ״כ שני לבניןבית הנביאים שנתנבאו הג
תועיל הנביאים נבואת לקיים ידוע־ בבר

U
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רשניר,■ החשה ל

 • הנבואה נתקיים למעה ותשובה זכיות בשיש
 במצרים ישראל צועקים שהיו הרמב״ן כתב וכן

 אע"פ צעקתם את אלהיס וישמע וכתיב
 אעפ״כ כו' תדע ידוע לא״א הבעיח שכבר

 עבור לכך שמלמעה• התשובה היא העיקר
 זכו לכן ־ הנס מאהבת התורה את שקבלו
שנה שני בית בנין כן כי שני בית לבנין  הי'
 המגילה לקרות עליהם שקבלו אחר אחת
 ובא הי' אחת שנה ועוד י״ב דף! במגילה ועיין
 מצאתי ואח״כ • ברש"׳ וע״ש והשלימה דריוש

 המגילה קריאת שבזכות השירים שיר במדרש
 וששתי שני בית לבנין זכו דסורים והנס

 שהעבעיס עבור והנה לדעתם־ שכוונתי
 הסכים השני דרווש הי' לכן ונזדככו נתקנו
 והי׳ ־ נזדככו שהעבעיס עבור שני בית לבנין
 עכב שלא הטבעי׳ בתוך נס שני בית הבנץ

 לבנותו סיוע ואדרבה • לבנותו אוה״ע מלך
 אחשורוש שצוה ואסתר הנסדמרדכי כדרך
 * המן את יתלה שמרדכי וצוה ישראל טובת

 כמעשה אחחנהעולס ה' הוא שני בית וכן
 ה׳ראשונה ראשון ובית אז עול׳הטב׳שנתקנה

 ע״* התורה שנשתנה זכו ולכן המחשבה עולם
 שידוע הכתב נשתנה מד^ע נראה אמנם

 אתוון עלמאובכ״ב בראקב״ה דבאורייתא
 לתמונת שיש ור^ה • העולמות כל נבראו

 התמונה בספר כמוזכר טעמים אותיות
ס ז״ל האר׳׳י ובכתבי  קדיש׳הבעש״ט בוצינא ג

 מורי מפי שמעתי וכן • אותיות תמונת גילה
 ושמעתי ז״ל בערש דוב מהור״ר בוצינ׳קדישא

 אותיות תמונת על טעמים דיש הא ז״ל ממורי
 וא״ו צמצם הוא כנוןיו״ד עליוני' אורות שהוא
 א' ואות קוין ג׳ שין ואות התפשטות הוא וא״ו
 שעולמותשל לתתאאע״פ וקוץ לעילא קוץ

 אין המלאכים ובעולם השכל בעולם מעלה
 שיהא גבול ולא למטה ולא לתעלה לא בו שייך
 כשהעולמו׳ מורי אמנ׳אמר התפשטו׳־ בו שייך

והאורות
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 הנון• א״עבתוך מתלבשין העליונים והאורות
 נראית אז גשמיות בלבושי ומתלבשין אדם של

 כדמיון השכל הארות הגון• ציורי בתוך
 שמצמצם כדרך שכל של הצמצם כגון האותיות

 כדמנ׳יו״דוהוא״והוא התלמי׳הוא בשכל א״ע
 ממורי קבלתי כך כולם וכן התפשטות תמונת
 הגון• שבתוך האיך האותיות תמונת ונמצא

 והעולמות השכל הארות יש שם והגשמיות
 עמוק• והוא האותיות אלו כציור הוא העליונים

 המלאכי׳אין ועולם העליונים בעולמות אמנם
 של האותיות ותמונת גשם של תמונה שוס שם

 בשרי מתלבש השכל שעולם כתבשלאוה״ע
 • שלנו כתו xהיו שכל ואיננו שלהם אומות

 ולקמן 'כשלנו תמה אינג' שלהם כתב לכן
 הוא האותיות תמונת נמצא נבאר
 בתוף פעולתן עושין העליונים שהאורות האיך
 בו אין למעלה אבל הגשמי לבוש האדם לבוש
 האותיו' תמונת שיש ידוע והנה ־ תמונה שוס

 שכתוב מה המדבר לשון ויש ׳ בספר הכתוב'
 הוא בספר ככתובה האותיות ותמונת בספר
 להם יש שכן הנובע עולם העשי׳ עולם דתות
 בספר שכתוב מה המדבר ולשון ותמונה גבול

 והוא גבול ט ואין רוחניות הוא בעצתו הדבור
 על ובראב״ד ברמב״ן וכ״ה י השכל עולם נגד
 האוחת דמות הוא ספר הפירוש יצירה הפר

 ועיין ככתובי' אותיו׳ תמונת הוא ספור הופר
 ולפ״ד מלטת הוא שספר וברמב'^ ברמב״ן־

 הוא וספור בעשיי׳ מקננת מלכות ז״ל האר״י
 המלאכים עולם הוא ביצירה המקנן תפארת

 האורות האיך הוא האותיות תמונת ונמצא
 הנובע עולס הוא האדם גון• בתוך קעליוניס

 דמרדכי הנס אחר תיכן• שהי' עזרא בימי ולכן
 ונזדככו הטבע עולם שנתקן כמ״ש ואסתר

 ס״ת של כתב הוא אשורית בכתב ניתןלהס לכן
 תאיר קיה בודאי עול׳הטבע שכיוןשנתקן שלנו

אורות העשיי׳ קואעולם הטבע בעולם

 בעולם מאירים שהס וכיון לכן כראוי עליונים
 להאיר שצריכין כמו העשיי' עולם הוא הטבע
 האותיות כדמות מאיריס הס הישר בדרך
דין ואסתר דמרדכי הנס קודס אבל ־ שלט ע  ד

 תודעארבה הי' שכן הטבע עולם נתקנו לא
 ראשונה בקדושה לעיל ביארנו באשר לאוריית׳

תב לא לכן כ  מרדכי בימי אבל אשורית* הי'
ם שנעשה ואסתר  ואח״כ ־ הגיבעי' בתוך נ
 אות' לקבוע לחכמים אסתר שני׳ששלח' בשנה

 קריא' לקבוע היהודים וקיבלו וקיימו ־ לדורות
 לעיל ביארנו וכבר ושגה* שנה בכל מגילה

 נודככו המגילה קריאת שע״י ראשונה בקדושה
 שניתנ' זכו שאחרי' בשנה אח״כ לכן ־ הטבעי'
 התמונ' כי * אשורית בכתב עזרא ע״י התורה

 והשסע השכליות שעושין האיך הוא האותיות
 הגשמיות בתוך סעולחן האלהיס מאלהי

 דשנה דמגילה ברש״י ועיין • והטבעי׳
 השני הבית לבמת התחילו דנס השלישית
 קבעו שלפניו בפורים כי ־ דכורש והפקידה
 רק ראשונה בשנה כי ־ תקום בכל המגילה

 חז״ל שאמרו כמו הקריאה הוקבע בשושן
 בכל ואח״ב ־ בשושן קבעוה בתחלה במגילה
 קריא׳ ע״י המגילה וכיוןשנקבע כולו העולם
 שאחרי' בשנה לכן ־ הטבעיי' ונזדככו נתקנה

עיי' ע״פ נס שהפקידה שני בית לבנות זכו ב  ט
 לכתב וזכו ־ מלחמות ע״י ולא השני כורש ע״י

 אשורית כתב של האותיות שתמונת אשורית
 אמת ושפיר ־ הטבע עולם שנתקנו אחר הוא

 ואח״כ עברי בכתב התורה נתנה בתחלה
ה ואפשר ־ אשורית בכתב עזרא בימי נשתנה  ז

 frron רב את' עברי כתב מאי שאתרו הפירוש
 גדולות אותיות רש״י וז״ל ־ ליבונאה כתב
 ואותיות ־ ומזוזות בקמיעות שכותבין כעין

 כלות' קמיעות כתב העולם קוראים המלאכים
 העולם רק גזדככו ולא קבלו לא שבתחלס

השכל ג -



שניה החשהקדושת
 השבער הוא קמיעות כתב שכן השכל•

 מלאכים בכתב האותיות היו ולכן • לתלאניס
 ואת״כ אז שנתקן השכל עולם שהוא וקמיעות

ת וכסי אשורית בכתב עזרא «יתי ע  רש״י ז
 הטבע עולם שנתקנו שלנו אותיות דתות הוא

 הטבע עולם בתוך ואשתו־ הנשזמרלכי כן גי
 ואפשר שכתבנו מה נכון הוא שבלי קש ולפי

 ולא ארמית הלשון הי׳ עזרא ע״י שבתתלה *
 ואת״כ ־ נכריות בנשים שתטאו עבור לה״ק
 זכו כן בלל הנכריות גירשו ונחתי' עזרא עע״♦

 ואשתר למרדכי וע״יר^נש דש ה^ ללשון בג^
לי  לכן • אשורית לכתב זכו המגילה קריאת ונ

 וכל • ־ ולה״ק אשירית כתב אלxלי להן בןררו
 כהוגן דברינו ע״ס עולה דשנהדרין כמימרא

• לרועץ נתהסכה חטא שע״י אתת דעה שיש
 שכיון שידוע להן החזירו להן שחזרו וכיון

 נענש עבירה העושה מהקדושה יונק שאדם
 לכן מטומאה יניקתו שתחלת מי כן ולא * ח״ו
 לה״ק אותיות שכן נתהפכ׳לרוען הקודש לשון

 לתוך נמשכה הקלוש עpשvשר האין תמונתו
 שחזרו כיון ולכן לרועץ נתהפכה לכן כטבעי'

 וע״ם לבצרון• שנאמרשובו להן החזירו להן
 לבן כתב שהוא תוס' שכתבו ליבונאה כתב מי׳

ק שתראה שידוע •נראה ע״ש•  על רמז ל
 על רמז שחור ותראה ־ שלמעלה העולמות

 המגילה קריאת קודם ולכן ־ הגשתי עולם
ק כתב הוא לכן השכל עולם שנתקן  בהוא ל

םה^ל  מגילה קריאת שע״י ואח״ככיון מגל
 אותיות לכן הטבע עולם הגשתי עולם כתקן
 עוה״ז על רמז שחור מראה שכן שחורים םלנו

: נכון והוא הטבע עולם
־ ברוש יעלה הנעצוץ תיזת נבאר ועתה

 כיהנה- מרדכי יעלה המן תחת
 אחיזה שם אין בעולמות למעלה כי טדע

 הטבע עולם הוא בעוג^׳׳זאשר רק • לחצוניס
0E שתול' היצה״ר מעשה וכן • לתצוניס מדור

 שבעוה״ז זי׳ל האר״י בכתבי וכ״ה בטבע הכל
 ונפלאו׳ הנסים כל והנה • לחעכיס תדור שם
 טבעי' בשנוי שהי' וכיון ־ טבעיי' בשנוי הי'

 שלמעל' שלמעלה־והעולמות העולמות נתגלה
 שהיה בפורים אבל ־ לחצוניס אחיזה אין שם

ה הטבעי׳ בתוך הנס  הנס א״כהי
 הנעצו' תחת ווהו ־ החצונים תושב במ^ם

 זה בחש יעלה ־ ע״ז עצתו שעשה המן תחת
 כלומר המן ושכונת מושב כלומר מרדכי

 ושכונת מושב ששם הטבע■ עולם בעוה״ו
 עשה לכן החצוניס לקליפת מרומז שהמן המן

עע״ז  הנחש שורש שהמן האר״י וכ"כ א״
 שס מרדכי זה בחש עלה שם ־ הס׳׳ת שורש
 שנעשה חידוש שזה כלוולר למרדכי נס נעשה

 ששסמושבהחצוניסושליטתן הטבעי׳ בתוך נס
 * החצונים למתשלת להן מרכבה המן אשד

ס בתוך נעשה ואעפ״ב טבעי'נ ונתגלה ה
 :ביארנו כאשר בניסיס השכינה

 ושתי תהת * ס הד יעלה הסרפד ותחת
זהב* של רפידתו ששפך הרשעה

 לילית היא טמאה לנוק' מרכבה ושתי אשר
 כטבע בתוך שהוא החצונים במקום כלומר

 * אסתר זו הדס יעלה ־ החצוטס תושב ששם
 הנס שנעשה וכיון ־ ואסתר דמרדכי הנס

 ע״י לכן • הטבעי׳ נשתנו שלא העבעי׳ בתוך
 אותיות צרופי נתעוררו המגילה קריאת

 מאלהי והשפעתם שכם והשמות הקדושים
 כאשר מגילה מקרא ע״י וזהו • האלהים
 מרדכי בימי אז התורה קבלו ולכן * ביארנו
 לאותיות התורה בנשחגה זכינו ועי״ז * ואסתר

 על מרומזים האותיות כי * אשורית כתב
 * הטבע עולם טוה״ז שבתוך אלהי' השפעת

ארנו' כאשר הקדושים לאותיות זכיט לכן  בי
 תקרא.מגילה זהו עולם לאות להם והיה וזהו

 אותיות לשון הוא אות תיבת עולם לאות כלומר
 הגזה עולם לאות זכיגו מגילה שע״י כלומר

אותיות
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אי שניה קחשהקדויטת
 • כקודש לשון גלשוניכו תמה כתיבה ולשוניכו אשורית כתב של אותיות הוא הקדושים אותיות

נבאר ועוד הלשונות מכל ורומתתנו נאמר ולכך אותיות לשון הוא שאות והבתחון האמונה וכ״כ
 שהוא אשורית של אותיו' כלומ' עול׳ לאות ווהו
 המאושר הוא אשורית שנתב עד עולמי' עד

 שהתורה וכמו לתורה המיוחדת והוא ־ שבכתב
 עולם לאות ווהו • נצחית שהוא אותיותיה כן

אות עולם אות וזהו נצחי' שהוא אשורית כתב

ן :בזה כ ל  לה יש • שר לה שיש אומה איזה ו
 סכל ולפי השפעתה כפי ולשון ’ כתב
 השפע התקבלו׳ כפי אותיו׳הוא תחוג' כי השר

על יפקוד כמאמר שלה שר נפל אשר ואומה  ה׳
באדמ' האדמ׳ מלכי ועל במרום המרום צבא

 האיך הוא ולשון הכתב כי ולשון כתב לה אין אשורית אותיות עולם אות נמי אי לשקאותיות
 “ משר מקבלת והאומה השפע השר שמקבל הברואים כי * העבע בעולם הוא שאותיות
 כתב לה אין ממילא מפלה לו יש שהשר וכיון והעבע * נפש שנה לעולם בס'יצירה כחלקים

ם הוא  כ״א מלכות לה שאין אומה שכל וידוע ולשון שנה נגד שלמעלה ־ועולמות ננדעול
 ולכן • שר לה אין שוב עליה שולע אחר מלכות אשורית אותיות , עולם לאות וזהו ־ ונפש

 וכיון מלכות זו נין לבבל והכרתי לבבל כשאמ' הטבע עולם הוא עולם proDאחר שנשתנו
 זו ושאר שם שר לה אין שוב מלכות לה שאין בספר המוזכר עולם כנגד מרומז הוא אשר

י י ‘ r יצירה
תן מימרא אבאר ועתה  ר׳יונתן דר'יונ

 והכרתי לבבל פיתח׳וקמתי להאי פתח
 ושאר הכתב זה שם ונכד נין ושאר שם משם

 ושתי זה ונכד * המלכות זה נין * הלשון זה
 המה האותיות ביארנו אשר בפי הנה כי

 העוה׳ז מקב׳העול׳הטבעי׳הוא אשר תמונ׳כפי
 עולם הקדושה עולם הוא העליונים ועולמות

 תמונת ככה מקבליןהאומו' אשר וכפי ־ השכל
 תמה עבודה שהוא נשמותינו לכן האותיות

 אלהיך ה' עם תהיה תמי' משה בתורת ככתוב
 כתיבה הוא התורה ולשון התורה כאותיות לכן

 מתחת מקבלי׳ המה אשר האוה״ע אבל ־ תמה
 ־ היושר pבד אינו ושכלם מעלה שרי ידי

 * הישר מדרך אינו העליון מעולם והשפעתם
 שלה׳ומשר לשר העילות מעילת השפעתם וכפי

 אותיות תמונת כך האותות אל בא שלהם
 שלהם הלשון כן שכלם וכפי אוה״ע של שלהם

 כי תמה אינו שלהם ולשון שלהם כתב לכן
 אמנם ־ השר תחת הוח ושכלם השפעתם

 והשפעתיט ^הי'5ה לאלהי הוא ועבודתינו שכלנו
אותיותינו לכן השר מתחת לא ית״ש ממנו

 שר לה אין מלכות לה שאין כיון ־ ולשון כתב
 ושפיר ולשון* כתב להם אין שר לה שאין וכיון
 הכרת* לבבל עליהם וקמתי חז״ל דברי עולה

 הכרתי כי זה ולמה ־ ולשון כתב זו ושאר שם
ם מלכות זו ונכד בין  לה שאין וכיון ושתי וג

 לס אין שר לה שאין וכיון • שר לה אין מלכות
: בזה נבאר ועוד • ולשון כתב

 מרדכי זה פתחיה שאמח לתה נבאר ועתה
 פותת שהיה פתחיה שתו נקרא ולמה .

 הנם כי ־ ודורשן לשון בשבעים ויודע בדברים
 כתיבה שהיא אשורית כתב שביארנד תה לפי

 תתם שעבודתינו עבור שלנו כתב הוא תמה
 הלען וגם מהשכינה שפע מקבלים ואנחנו

 השפע מקבלים שאנחנו עבור תמה הוא שלנו
 של והצרוסים אותיות של והדתות ־ מהשכינה

 מעולמו' הולך שלנו שהשפע כגוון הוא התיבות
 הקודש לשון נקרא pול ־ לתתא העליונים

 הקדושה כדמות תיבויז וצרופי האותיות שדתות
 בספר ועיין בשם'תורי כמ״ש למטה שמתפשט׳

 הקודש לשון נקרא למה טעם בנתן התורה
ולבון, שלה' וכתיבה • הנכון הוא ודברינו
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קדושת

11;•

ת ^נו ה ה  השסע מקנליץ שלהם השר האיך של
 כך תתה אינה שלהם שעבדות וכמו מהשכינה

 ודע־שכל■ ־ תמה אינו שלהן ולשון שלהן צתב
 ישראל בשביל אלא נבראו לא שנבראו האומות.

 מאומות סבה איזה על שלסעמיס ישרן! לטובת
 שלה׳מקדושה יניקה בעמר־זה * לישוז^ טובה

 נבראים היה לא טובה 5איז היה שלא־ ואילולי
 ולהשרי׳מקדוש' להאומות שיש־ יניקה ומזה כלל

 שלהם ופתיחה התחלת הוא היניקה• מאותו
 שלהם היניקה וכדמות מתפשטים הם ומשם

 האותיו׳ והתפשטות.שלה'ככהדמות מהקדושה
 של ושר שר שכל ודע • שלהם והלשון שלהם
̂ר ?יהי הוא אלהינו את לעבוד צריך אומות סv̂ה  י
 שלו שירה להגיד צדך וכ״א האדונים ואדוני

ס כי בתינתו כפי  עם שנאבק עשו של השר ג
 מגיד וכ״א שירה להגיד צריך היה יעקב
 ביראה אס באהבה אס בחינתו כפי שירה

 אלהינו את שעובד בחינתו וכפי בנצחון אס
 לאומתו משפיע וככה' יונק ככה שירה מגיד1ו

 של ולשון האומות של האותיות דמות וככה
 האומות מן שאחד מצה אדם אס ודע האומות

 יודע הוא אם ישראל על לטוב לבבו יהפוך
ה תינ ב ה  האלהי' הי1ל! שלו ועבדות השירה ^יז

 זאת אומר הצדיק אם משבח הוא מדה ובאיזה
 הבחינה בזאת ועובד • שלו השר שמגיד סשירה

 השר צדך אזי • שלו השר שעובד * צאלהינו
 האלהיס אלהי את שעובד האיש זה את לאהוב

 שלו השירה ואותר עובד שהוא שלו בבחינה
 את אוהב שהשר וכיון השר לזה אליו המיוחד
^ השירה את שאומר הצדיק  אז* אומר שה

 להשבעו׳של א״צ1 רצוןהצדיק לעשות טפהיאתו
 יש ולכן שירה פרק האומר גדול. ולכן מלאכים
 למד וגבריאל ־ לשון שבעים שיודעים צדיקים

 ושר שר כל האיך אותו שלמד ליוסףשנעי׳לשזן
 שלו והשירה בקדושה ואחיזתו מהקדושה .יניקתו

הא*ד1 מהקחטה יניקתו סא־ך שידע וכיון

אישניה׳ קדושה
 • האומות כל של האותיות דתות וזה השפעתו

 יניקתו כדמות האותות כל של הלשונות ודתות
 כל של היניקה האיך יוסןי את לתדגבדאל זזה

 ביארנו וכבר לשון שבעים ידע ומזה השמם
 משם השר של והשירה השר של שהיניקה

 ראשיתןופתיחתן האזמ׳והוא של השורש מתחיל
 בכל למטה״והנה שנשתלשל עד האומה כל של

 כי * ואסתר דמרדכי הנס כמו היה לא הנסים
 ובנס * ישראל את עזר השי״תלבדו הנסים בכל
 כמו רשע שנוי הנס היה ואסתר מרדכי של

 לתלו׳ bD* לגיובת צריךלעשות היה אחשורוש
 לאחשורוס רסן בצרי־ישר־׳ושלת ולנק־ס התן את

 לבעל משל כתאמררז״ל לישראל שונא היה אשר
 מאין והנה לישראל לעשות־טובו' והחריץ התל
 את כופה יהיה שהשי״ת הכס לזה מרדכי זכה

 אהשורוש שהנה לישראל טובות לעשות איזשורוש
 השבעי׳ תכל שפע לו והיה בכיפה מוליך היה

ת כל את ידע ומרדכי שרים ^  כל של היני
אך שדגשוידע השבעים  שירה ע״י יניקתם ה

 ב״ה להטרא עובדים הס והאיך * שלהם
 שלהסשאותריס־ השירים מרדכי ואתר וב״ש

 כפי האל את ועבד • ב״ה להבורא ותשבמים
 כרצוט לעשות השרים את כפה ■ובזה בחינתם

 שרי׳ הע' כפו זה ומחמת ־ יניקתם שידע כיון
 מרדכי זה איש כרצון לעשות אחשורוש את

 ושתתה ששון ולגרום לישראל טובות לעשות
 מרדכי את ולהגדל באויביהם ולנקום לישראל
 שרים סע׳ של יניקתם בידע עי״ז ונמצא

 ועבדות שלכם ושירים והשפעתם מהקדושה
 ועבדות׳כפם שלהם שירים אמר והוא • שלל:ם

 וכבר לישראל טובות לעשות אתאחשורוש
 והשפעתם מהקדושה יניקתם שכפי כתבתי
 ודמות שלהם אותיות דמות הוא כן לאומות

 שבארנו וכיון ־ ואומה אומה כל של הלשון
 תשבעי׳ ידע מדאי יניקתם האיך ידע שמרדכי

ה ״צ1ח אמגיו ל&ן(לכן שהים מרדכי זה נמת׳
יודע



יא לוי■ שגיר■ מחשהקתשת
 שהיה חז״ל ומהשאחרו לשון יודעהשהעיס

 וראשיתן שפתיחתן פירושו נראה בדברי׳ פותת
 השרי׳ של שלהם שירה ע׳־׳י השריס של !יניקתן

 האומ׳פדק כת גדול בנמ׳מקומו׳לכן כמבואר
 של השירה אמר הצדיק מרדכי והנה • שירה

א פתת ו׳עי״ב השרים  וכפו, שרים של השטר מ
 לטשו׳כרצון אחשורוש ואת האומות את השרים
ת ־, מרדכי  פותח שהיה מרדכי זה פתחיה וז
 השרי׳בדבורי׳ של השער שפתת כלומר כדבד׳

 השרי' הדבורי׳והשירי׳של מל^שאמ׳מרדכי שלו
 בדבור למעלה המלאכים של השירים כל כי

 והי׳מרדכי גיקשליא לר״י בסודהתשמ״ל ועיין
 מגיד שהיה בדברים שלהם השערים פותת

 וזהו שרים ע׳ של שירים של הדבורים
 בדברים פותח שהיה מרדכי זה פתחיה

 : כנ״ל לשון בשבעים ידע זה ידי ועל
 מן מרדכי חז״ל שאמרו למה יתבאר

 ראש בשמים לך קח שנאמר מנין התורה
 ביארנו כבר כי * דכיא מתרגמינןמארי

 אתכם גאלתי הן פסוק על חנוכה בדרושי
 מי אדרבה * הקשיצו ושם ־ כבראשית אחרית
 ביתר תהיה אחרונה והגאולה ־ במי נתלה
 כוונת ונראה * ראשונה מגאולה־ עז ויתר שאת

 בשביל נבראו העולמות שכל דע דהנה הפסוק
 התחיל שממנם כפרש״י ראשית שנקראו ישראל

 שיעבדו ז2ישר שיבראו שראה כביכול מחשבתו
 לו ויהי׳ ־ קונס רצון ושיעשו בדו״ר איותו

 מזאת * גדולים השוביס,שעשועים בחעשיהס
 כירש ׳ לברוא כב״י ברצונו עלה המחשבה

p וירה הפיישןהציב f להשתעשע עבור פינתו 
 כ;^גגוכד לחשוב אדם כל צריך ולק • *באיומתו

 וכל העולמות כל מקבלין ב״ה קונו את
 רב ושמחה וששון שפע המלאכים וכל ההיכלות

 המחשב׳ ומזאת • בוראו לענו׳את יתלהב ובזה
 העולס סוןז עד העולמות כל ונשתלשלו נבראו

שמחנה המחשבה ראשית וכשמאיר • כתתחון

 העולמות בכל * העולמות כל נבראו
 ־ חסוריסבידיט והתה ־ האומות כל תנצחין
 ̂ לוחם בעצמו שהארץ * במ״א כתבנו כאשר

 אלא* כולה נבראו לא שהרי מלחמתינו את
 מדריגה היא שהאח אע"פ ישראל בשביל

 מדבר חי צומת ועלי' דומם שהוא תחתונה
 לוחמת אעפ״כ כידוע ב״א ועליהם

:מלתמחינו
ם נ מ א  ת״ובסוןזהמדריגו׳ מאיר אינו אס ו

 שהעולמות מה המחשבה ראשית
 בגלות הישראל ח״ו אזי ישראל בשביל נבראו

ס המדריגות סו,ז> אם אבל ד אי  ראשית) כתו ת
 אלא נבראו לא המחשבה ראשית תה המחשבה

ריג' מאיר המחשב' וזאת ישראל בשביל  עדמד
 במדרג׳ ישראל אזי חחתונ' ומדריגה אחרונה
 • מיד ונגאלין המלחמות כל ומנצתין עליונה

 ולכן * כבראשית אחרית אתכם גאלתי הן וזה
 העבעיס כתוך נס נעשה ואסתר מרדכי ביתי
 שבני כמו שידוע המדריגות סון) הוא אשר

 תתשיכיס הס כך הבורא את עובדים ישראל
 עובדים שהם התחשבה ובזו בעולמות שסע

 מתשיכי׳■־ באהבה אס ממשיכיןהשפע המה כך
 תמשיכי׳ ישראל בתפארת ואס ביראה ואס ידשד

 נמשכה ככה ישראל מחשבת וכפי * רחמים
 העבמת והנה העולמות־ בכל השפע

 עובע שהיה במה מרדכי של והמחשבות
 עבדות היה • ב״ה אתהבורא הצדיק מרדכי

 כשהי׳ כעול׳ שהיה מה שכל מחשב שהיה שלו
 שלהן בראשית תסתכל היה * בהן מסתכל
 ־■והתחל' העולם של התחלתן הי׳ מאין כלומר

 כלי ישראל בשביל העולה כל של הראשית
 האל■ שיתפאר אחפאר בס אשר ישראל שיהיו

 וכל * אותו אוסוועובדין כאשרמתליכין
 •זכל • ישראל את לשמש נבראו האותות
מ ישראל בשביל נבראו שבעולם הדברים  כ

ונמצא * ב״ה הבורא מתליכין ישראל שיהיו
בזה
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לוישניה הדושהקדושת
 יהי׳ שנול' העוה״ז מזכך היה המחשבה זה5

 הבורא תמליכין התה אשר לישראל יתמעבדיס
 בתוך אפי' נס נעשה שבימיו זכה ולכן .עליהן

 התור' תן מרדכי הטבעי׳וזה שמדבכו ^טבעי׳
 ש״ראש כלומר ראש בשמים לך קת שנא' מנין
 עולם עד העולמות בכל יאיר הראשית ■<וא

 • הטבעות בתוך נס־ נעשה שהרי התחתון
 טבעים עושין שהרי נזדככו שהטבעי׳ זנראה

 הוא העליון בעולם אפס ישראל בית רצון
 לxה תאיר שם המלאכים ועולם השכל עולם

 רק הכל נברא שלא והאיך ־ הראשית -של
בעולם ״זvובער ממש בפיעל ית״ש לשמשו

 הראשית של השכל זה שמאיר הגם גתחתון
 אינו התורה את שקבלו ישראל בשביל שנבראו

 של השכל זה בה שתאיר הארה רק מאיר
 שמאיר דבר והנה ממש בפועל ולא הראשית

 הטע׳ וחוש התשוש חוש כמו הוא ממש בפועל
 ממש כפועל שאינו ודבר ־ ממש בפועל שהוא

 לחוש דומה זה הרי דרךהארה בה שאאיר רק
 ולא בה שיש מה שמריח מבשמים הבא הריח
 רק ת־וס-ן השכליות בעוה״ז והנה ־ ממשו
 כשהוא הצדיק רק והנובעים הגשמיות רואין

 בת שיש השכל רואה הוא בגשמיות מסתכל
 לעבודתו הכל שלהן והראשית שלהן והתחלת

 'ממש בפועל ולא הארה דרך רק ואינו ית״ש
 מבשמי' הבא הריח לחוש דומה זה הרי וא״כ
 • דכיא תארי תתרגמינן ראש בשתים וזהו

 תסתכל שהיה מרדכי ונשמת שתתשבת כלומר
 מאין הוא ־ שבה בראשית תסתכל היה בעוה״ז

 וכל יתב״ש מעבודתו היה והתחלתן התחלתן
 בשביל רק נבראו לא העוה״ז וכל האותות

 ותקבלין ב״ה הבורא את עובדים שהם ישראל
 כלומר ראש בשמים וזהו ומצותיו תורתו

 העולמו׳ לכל תאיר הוא הראשית הוא שהראש
 של והארה ־ עוה׳׳ז הוא התחתון עולם «ד

כאשר כמוריתכשורס בענה״זהוא שכל

 בימי הטבעי׳ שנזדככו כיון ולכן • ביארנו
 הים הטבעיי' בתוך שאפי' זכו ואסתר מרדכי
 ודע • טבע שינוי. בו ניכר ולא ונפלאות נסיס

 בריאתן התחלת הוא העולמות כל ראשית כי
 בראשית והמסתכל ־ מאין הכל נמשך והאיך

 כלומר טהרה נקרא ואין באין תסתכל הוא
 •ממ׳־ווהו וטה׳טהר תאי כלשוןחז״ל פנוי שהו'

 טוהר-כלותר. לשון הוא דכיא פי דכיא מארי
 העולמות התחלת בראשית מסתכל שהיה
 בראשית המסתכל כי • מאין נמשכו וכאיך

 שהעולם האיך באץ תסתכל הוא הרי הבריאה
 על בראב״ד ועיין ־ מהוויתו מאין נברא
 לשון דכיא תארי וזהו בהקדמה יצירה ספר

 יטהר על ע״ב ד״ב בברמת ועייןפרש״י טוהר
 העול' ומתפנה עבר לשון רש״י וז״ל יומא טהר

 : יבין והמבין אין לשון דכיא וזהו • השמש מן
 הבורא את עובד שהצדיק כפי והנה

תשפיעבכל' הוא כך במחשבתו
 מחשבתו היה הצדיק לכןכיוןשתרדכי העולתו׳

 עוה״ז ואפי' נבראו אשר הדברים שכל דבוק
 פועל הי׳ ית״ש לכבודו נבראו הטבעי' עולם

 בשביל שנבראו ־המחשסה הראשית שהאיר
 המדריגות סוף עד באחרית תורתו שמקבלים

ם ולכן • הטבע עולם הוא  הטבע בעולם ג
 בעצמס, הטבע והעולם * תלחתתינו את לוחם
 כסיס בטבעים ונעשה צרינו את והכניע הפיל

 בניו ועשרת המן ונתל׳ אותות לטובה ונפלאות
 הראשית. שהאיר־ הטבעיי׳ בניסיםשבתוך

 עבדותהצדיק. כוונת שכפי כמ״ש באחרית
 הטבעי' אז ולכן ־ תאירי׳העולמות כך שבדור

 כבראשית מאירים והיו * מאד כזדככועד
 בתוך עושים שיהיה ישראל בשביל שנבראו
אחר שבזמן כגם נשיםלישראל• הטבע

 ואסת׳ מרדכי בימי • החצוגים תשכן בטבעי׳'
:נזדככו

ועתה



יבלדשגיהקדוישהקדושת
 גילה1י בתמי חז״ל שאמרו תה נבאר ועתר

 שצריכה תלמד ואתת שלום דברי ד׳ש״ז
 תנחות־ בתוס' ועיין תורה של כאמתה שרשוש

 תורהקאי של כאמתה כתבו התוס' והנה
 מזוזה לק שרטוט א"צ ותשילין דס״ת אמזוזה

 נקראת פשוטו דלפי הגס והנה שרטוט צריכ'
 והי' שמע בה שכתוב תורה של אמתה מזוזה

 וקבלת שמי׳י מלטת עול קבלת שהוא שמוע אס
 ברכות במס׳ ריב״ק שאתר כתו מצות עול

ם בה נכתב ובתפילין  כי והי' וגם קדש ג
 שתיצ״ת תורה עול נכלל ששס הגס * יביאך

 תיתדיס אנתנו אשר אלהותו ומדע נתפרסם
 אתנם ובמצות בתורה אותו זעובדיס אותו
 מצות קבלת ועול שמיס מלכות עול ר^נלת עיקר

 שמועלכן שתעוהי׳יאס בפ' בפירוש כתובים
ס׳ בכל אותו קורין תי  שכיצובים וכיון הי

 באלו מצות ועול שמיס מלכות עול בפירוש
 נקראת לכן התורה כללות סיא אשר הפרשיות

 אבל לחוד תורה של אמתה פרשיות שבה מווזה
 לבאר נראה אמנם 'פרשיו' עוד ישבה תפילין

 י תורה של אמתה מזוזה נקראת למה עוד
 אין כי ונראה ־ למזוזה מגילה ולמההוקש

 שמירה אותיות שיהיה התורה מצות בכל
 שהיא תזוזה כתו הגשמיים לדברים צתועלין
 ותנצל חצוניס בבית ישלוט שלא לבית שמירה
 ושדים ממזיקין בבית ותנצל שער יוכת מאאיה

 • דרומאי לגינדא הגר אונקלוס שאמר כמו.
 הלכה ותזוזה ס״ת מהלכות בפ״ה הכ״ת נז״ל

 כו׳־וז״ל שכזתבין פשוט תנהג הרמב״ם ד׳וז״ל
 דהא משמע עכו״ס דבמס' הי־ת״ק כ' הכצס

 הקב״ה כי דרותאי לגונדא דאמראוגקלוס
 ובם׳ וכו׳ תבחון ישראל לשמור מזוזה עושה

 בטפח להניח צריך מזוזה ע״ב ל״ג ד׳ י^קזמז
 כיהיכי ת״ע הונא רב אמר לר״ה הסמוך

 בעשייתה כוונה אין וגס ־ נו׳ דלינטרי'
תצום לקיום שיטין צריך אלא הבית לשמור

 עכ״ל הבית שתשמור נמשך וממילא הקב״ה
 ונמצא הבית שתשמור נמשך ממילא נמצא

 והוא לבית שמירה עושין י התורה האותיות
 ־ הבית עד העליון מעולם השמירה נמשך

 הקרקע ונמשךשמירתהעד לקרקע שהו׳מיזובר
 והאותיות • שפע מאותיות ונמשך שהואדומס

 היא התורה כי הכל מן לעילא הוא התורה
 המחובר הבית שהוא דומס עד מכל לעילא
 התחתונה המדריגה היא ודומם לקרקע

 אמתה מזווה נקראת ■־ולכן המדריגות .שבכל
 אמת הקב״ה של שחותמו ידוע כי תורה של

 אל״יף סון> תוך ראש המה אמת שאותיו' עבור
 של חותמו לכן בסוף תי׳ץ באמצע מ״ס בראש

 ראשון אני על להורות כנודע אמת הקב״ה
 האל שתאיר אמת ונמצא • כנודע אחרון ואני

 סוף פד המדריגות ית״שמראש הבורא
 חורה של אמתה תזוזה נקראת לכן המדריגות

 לקרקע■ המחובר שמירה מזוזה במצות שמאיר
 האל ותאיר המדריגות סוף דומם היא אשר

 אמתה נקראת ולכן י אמת כמו סוף עד תדאש
 עד האל שמאיר מזוזה מצות ונמצא תורה של

 תורה של אמתה נקראת לכן המדריגות סוף
 סוף עד האל הארת נתגלה במגילה וכן

 כל סוף שהוא הנובע עולם שהוא המדריגות
 קבלו המגילה קריאת שע״י כמ״ש העולמות

 ובמלותיו בתורה הנא כטבע שקיו׳ התור׳שראו
 כיון ולכן ־ -כמ״ש הטבעי' בתוך נס שנעשה

 עד נתגלה מכל לעילא שהוא האל שנתגלה
 ועל ממעל בשתים שהוא וראו בעולם למטה
אח  עד מלמעלה ונתגלה עוד אין מתחת ה
 עולסהטכע עד אלהותו נתגלה שהרי למטה
 הטבעיס בחוך הנס הי׳ דסוריס נס שהרי
 עדסוףהמדריגות אלהותו נתגלה ונמצא כת״ש
 עד אלהותו שנתגלה עביארנו מזוזה כתו והוא
 למזוזה מצילה הוקשה לכן כמ״ש דותס

 ואמת שלום לבד נקרא היא וגס * לשיטוט
נמ״ש



■לד עניה קדושהקדושת
 שמירה הוא ומזוזה המצות כל וכן העליונה יפה תז״ל דברי ועולה אמת אותיות על כמ״ש

 .*לתתא מעילא והוא התחתון לעולס מהקב״ה כמגילה אמת ונקראת למזוזה מגילה שהוקשו
 רצון התגלו' הוא התחתון שעולס בארנו וכבר צריכה ומגילה למזוזה הא ונראה :זה מעעס
ס לכן העליון ז״ל האר״י שכ' דע כי השרעוע־ סוד כי שרעוע  הנא שגס שרעוע צריכה מזוזה ג

^ז על^ מרומזת דע והכה • אלוה אחזה ומבשרי * פעמיס כתה  * שביארנו במו התחתון עו
 ושרעוע העליון התגל'רצון הוא ועוצ׳התחתיון של הרצון כתו הוא שבמצלז סודהשרעועץ

 :נכון והוא הוא הרצון התגלות חכתיס לכן בשרעועין נגלה והרצון אדס־
 שחורה-עלגביאש אש נודעכיהתורה (כי מצח בשרעועי הר־אשוניסוהאר״יז״לידעו

 אששתוריס המה האותיות כי לבנה נגלה בשרעועין כי ועוכותיו שלאדם הזכיות
 נגד הוא לבנה ואש * לבנה אש הוא והגויל בדמות שהתה ש"כ אותיות כמו והוא הרצון
 הוא סוד כי הרצוןהעליון הוא אשר האין העול׳ הרצון כדמות הוא השרעועין כן הרוחני׳ אורו׳

 כידו׳ולכן גוון בכלל אינו לבןשגווןלבן נקר׳גוון התגלות הוא ומגילה מזוזה ס׳׳ת שרעועי וכן
ע חיוב אין ולק ב׳׳ה הבורא רצון ע ^  והעושה ־ גויל גבי על הוא האותיות שרעוטי רק ל

 וכן ע״ג אותיות שיכתוב הכנה הוא שרעועין לברוא היה העליון רצון כי ובמגילה במזוזה
 הראב״ד וכ״כ דבר לכל הכנה הוא האין עליוני׳ עולמות כת׳ שנבראו אע״פ1 העולמות

 ופעל הכין בסוד והוא בהקדמה יצירה בספר נגמר לא בבולס הקודש זאופני שרפיס
 של וברצון ובהכנה. ׳ קראב׳׳ד כ׳'כ חמה זהרי עלי׳ ואדם ־ הארץ שנברא עד העליון רצון

 כת מורי אתר וכן המעשה סוף ניכר דבר אותו וישבח ובמצות בתורה אלהיט את שיעבוד
 א״ע הכין הרצון שניכר כיון לכן בנפעל הפעל העיקר כי כב״י ית״ש העליון רצון נגמר אז

כדי העליון רצון  סוד והוא המעשה* סוף ברצון ניכר לעשות את שישכח אדס שיהי׳ הי'
ת שנברא קוטוא״כאתר א  אותיזת לכתוב בנוילשרוצה שניכר השרעועין אז עליה* ואדס ה

 כתבנו כאשר האין והוא לבנה אש הוא והגויל כל שנבראו . למה ב״ה הבורא רצון נגלה
 המוחלע ואפס ־ המוחלע מאפס בא והרצון בשביל אלא נבראו לא כולס כי העולמות

 לא עדיין התוחלע באפס כי רדל׳׳א סוד הוא בפיועים ובפרע הספריס בכל וכ״ה ־ ישראל
 רק * אתיידע לא נקרא זלבן בו יעשה מה נודע שלא בנעילה מראש אטש הבדלת אתה ובסדר
 • שיעשה או שיברא מה נודע אז לרצון כשבא שיעבוד אדס בשביל רק העולמות כל נבראו

 לבושים הוא וסוד ־ הגויל הוא המוחלט ואפס רצונו נתגלה לא עליונים ובעולמות • קונו את
 לכן שיברא נודע כבר ברצון אבל חיוור כתלג שמגילה ביארנו ־וכבר התחתון בעולס רק

 כיון אפס התורה שרטוטי רשימות בו יש עולם הטבע עולם שנתקן האיך סוד הוא
 גוונזני איןבו לכן בפועל זלא בכת הוא שעדיין ית״ש רצונו נתגלה התחתון ובעולס התחתון
 השרטוטין לבנ׳כמו רשימות רק איתיו׳שחורה שירטזט בתגיל׳צריכה ולכן * העולמות שנבראו

)יבין והמשכיל מאד עמוק והוא * תורה של הרצון התגלות הוא שרטוטין כי ביארנו כבר כי : 
 במס׳מגע^ חז״ל שאמרו מה כבאר ועתה שנברא למה רצונו נתגלה התחתון ובעולס
קבעוני לחכמיס אסתר שלתה לכית שמירה שהוא ביארנו מזוזה וכן ־ העולם

 שלשים לך כתבתי הלא כתיב לה שלתו לדוחא אדרבה הוא תפילין כי התחתון לעולס תיקון
ולא בקדושה האדם שיתקשר לעילא מתתא להיפך



יג לוי שניה קחשהקדושת
 הנזבעי׳ בעי׳-כי1נ בשינוי לנסים כלל יצסלכו כתוב שכתוב מקרא שתצאו עד רבעים ולא
 מוכרחים יהיו והטבעים המשיח לימות יתקנו כאן שכתב תה זאת כתוב בספר זכרון זאת

 • ישראל בית עתו ורצון ית״ש רצונו לעשות בשמואל שכתוב מה זכרון תורה ובמשנה
 והשבתי הפסוק על בחקותי בם׳ הרתב״ן וז״ל יש לכאורה והכה במנילה שכחוב תה בספר

 בהיר כי הנכון והוא ועדר״ש וז״ל רעה היה כל על קאי שלשים- לך כתבתי הלא להקשות
העולם הי' כאשר המצות קיום בעת א״י ולכו עמלק מחיית בכאן נזכר והאיך התורה
 ד' כנגד עולמות ארבע שיש שידוע דברינו
 • מדות כב״י אצלו האציל אשר הוי' אותיות
 והוא ועש־ ויצר הכסא עולם ברא ואת״כ
 יצירה בריאה אצילות החר״י בדברי הנקרא
 הוא אשר הרביעי עולם ועשיי׳הוא עשיי׳*

 עולם העשייה ובעולם ־ הוי' שם של ה׳ כנגד
 שם אלהותו והתגלות מחצוניס רובם הטבע
שנתגלה כתב מנילה קריאת ועל מכוסה

 * בסיפו וע״ש כו' אדה״ר חטא קודם תתחלתו
 בהם הושם אשר כראשון טבע על ויעמדו

 הרמב״ןבפסו׳ שכתב תה ועיין שהאריך ע״ש
 המועדים כל והגס בתוככם משכני ונתתי
 ומובא הרמב״ן כמ״ש ליצ״ת וכר המה
 ליצ״מ וכר בקידוש שאומרים מה על בטור

 בכוכת כי סוכת וכן יצ״ת הוא פסת כי
בשבועות וכן • כי' ישראל בני את הושבתי

ס האל תורת  אנכי ראשון בדבור השי״ת אמר ■ תורה מתן כעולם אשר הטבע בעולם ג
 כל מצרים מארן הוצאתיך אשר ה׳אלהיך קריאת אלהותוע״י נתגלה הטבע עולם הזה

הטבעי' בשנוי שראו תצרי׳ ליציא' זכר הי״ט וקיבלן מגילה נקראת שבעבו׳וה וכתבנו .מ:יל'
 כתבתי הלא וזהו ־ ואסתר מרדכי בימי התורה

 לך כתבתי כלומר רבעים ולא שלשים לך
 אב״י עולמות בשלש אלהותו שיתגלה שלשים

 עולם העשיי׳אשר שבעולם כלומר רבעים ולא
מכיסה אלהותו הי׳ הטבע עולם והוא הרביעי

 על המורה ומופהיס אותות העולם חידוש
 לעתיד והנה * הרמב״ן כמ״ש העולם חידוש

 יהיו הטבעים כל אשר המשיח לימות לבא
 ואפי' ישראל בית עתו כרצון שיעשו תוכרתים

רציןלשוס נגד לעשוח יוכל לא הטבעיס ע"פ
 ני בטלים המועדים ולכן ישראל־ מבית אחד שכתוב מקרא שמצאו עד ־ התגלות שם ואין

ר בספר זכחן זאת כתוב ספ ב אז אשר מצרים יציאת על מורים המה מגילה זו כו'  הי'
 ליימת והנה טבעים בשנוי ונפלאות נסים יצירה בם' ומראב״ד האר״י מדברי נודע כי

 הל לכן טבעי׳ לשנוי יצכירכו לא המשיח ומלכו־ ־ תלכו׳ הוא שספר בפרושו ומרמב״ן
 ע״י כי המועדים טעם כי בטלים כמועדים מגילה מקרא וו בספר ולכן בעשיי' תקנן

הוא עולם שיתוקן כלומר שיי' הארה זאת עכשיו גם נתגלה "ט’קדושת הטבע עולם הע
 ספר כי בספר בתיבת מרומז הוא אשר

: כמ״ש מלכות .
 כל מז״ל שאתרו למה נבאר ועתה

 מימי חון בטלים המועדים
 וכן f הרתב מדברי נודע הנה כי ־ פוריס
 המשיח בימות כי הקדמונים ספרים משארי
וכל תרענה ודוב ופרה הטבעי' כל יתקנו

ס יתגלה אז שהי' התהדיס ואלו או שהי'  ג
 נסים עמנו לעשות ישראל יצנירכו אס עתה

ס עתנו יעשה טבעיו' בשנוי ונפלאות  עתה ג
 בקדושה תנוכה בקדושת באריכות כמ״ש

 לשנוי יצטרכו לא התשיח ולימות ראשונה
 הארה אכן תחוקני' יהיו הטבעיס כי טבעי'

נם שהי' נתקנו שהטבעי׳ תורה שהוא דפוריס
המשית לימות דוגמת הוא הטבעי׳ בתוך ולא ישראל בני עם רצון דווקא 1יעש הטבעיס

שאז א ד



ככךב=

כגךב:

ת ש ח לוישגיד.קרושהה
 מגילה קריאת ע״י הפעולה נעשה הארה יתי לבא לעתיד ולכן ־ יתוקנו העבעים שאז

: נבטליס לא הפורים מתכות לכן ראשונה בקדושה ביארנו כאשר .
 וזהו אהדדי תליא מגילת וקריאת לאביונים ־ לאביונים מתנות שעם נבאר ועתה

 נשואים עניים של שעיניהם מפני שאמרו מס חז״ל שאמרו טעם אבאר וגם
 המה עניים של עיניהם פירוש מגילה למקרא ומתנות המגילה קריאת ד׳ו׳ מגילה במש'

 נקראת ולכן מכוסה הנהגתו שבה הטבעי' ע״ב ד׳ד׳ אמרו וגם ־ אהדדי שייכי לאביונים
 פי׳ נשואים ־ בדעת אלא עני שאין עניים במקרא תלויות עניים של שעיניהם תפני

םנגבהין שבתוך שהחיות ענין ואבאר אהדדי* תשמעדתליא מגילה  להם ויש הטבעי
 הטבעים של שחיות הטבעים שחאין עליות בקדושת ביארנו כבר כי לאביונים מתנות של

 כלומר מנילה למקרא ומצות תורה ע״י הוא השכינ' מראות משיגים עולמות יש כי חניכה
 כאשר הטבעים נודככו מגילה תקרא שע״י הבהf ה ובה * העליונים העולמות והמה

שהטבעים כלומר נשואים לשון וזהו ביארנו הוא בעוה״ז אמנם להבוראנגלית והיראה
 להם יש והנהגתו נסתרה תלטתו הטבע עולם

 וחפצים משתוקקים העולמות וכל ־ מכוסה
 חיים אלהים הוא אלהיט ה' את לעבוד
 מעולם העולמות כל את התח״'
והרוחניות האותיות והנה ־ התחתון עולם

 והגה על האל שיאיר תאבים הס הטבע *לם
אותו יעבדו שכולם ומלכותו הנהגתו הטבע

 כאשר מגילה מקרא ע״י עליות
; ביארנו

הגתה
 שבטבעי׳ הטכה בקדוש׳של ביארנו

דרך ב״ה להבורא עובדים שם
 והיוצר הבורא שהוא מאמינים שאנו אתונה חסרונו די שימלא לעשיר תאב שהעני כדרך

 בטבעי' ואין בחסדו הכל את ותנהיג והעושה ומלכותו הנהגתו בה אשר הטבע העולם כן
 ב״ה בהבורא האמונה רק מהבורא התגלות הארות שיתגלה ותאבים עניים התה מכוסה
כאשל הקדושה רגלי נו״ה נקראים והאמונה כי והנהגתו ומלכותו האלהיס אלהי הבורא

 ע״י בפורים והנה * בדעת עני כתו עני אין
 בטבעות ואפי' הארות נתגלה מגילה מקרא

 בתוך אפי׳ משלה בכל שמלכותו ונתילה
מתטת זהו לכן ביארנו כאשר הטבעיס

 ולכן השי״ת בעזר' חטכ׳באריכות בקדושת
 הארה בו שאין אביונים נקראים נו״ה

 וחפצים ותאבים תכוסה בה הבורא שהנהגות
וכיוןשכטבעי׳ ב״ה־ הבורא הארת שיתגל׳בו

 ודרך מכוסה הבורא הנהגות להיות דרך הטבעי' המה שניתןלאביוני' כלומר לאביוניס
 בהם שתאיר ב״ה מהבורא לה ניתן מתנה הנהגות שיתגלה ותאבים עניים המה אשר
 בחוךהטבעי׳ נסים ונעשה העליוני׳ העולמות בפורי' עכשיו בתוכם וממשלתו ומלכותו האל
 לש]ןן מתנות וזהו ב״ה הבורא הנהגות שמאיר מלכות שנתגלה מתנה להטבעיס ניתן

 כנודע המדריגה בה שתאיר ואפשר ־ מתנה הטבעיס בתוך האל והנהגות האל וממשלת
 לעול' תאיר העליון שבעולם שהתחתון תע״ח בתוךהטבעיי' הנס שהי' דפוריס כנס ע״י

 שבקדושה התחתונה והמדריגה התחתון הרוחניות הזדככות כי ביארנו כבר אמנם
 הקדוש' של הארות כי תי״ו אות הוא העליונה אנו בטבע עדאפי' שנזדככו שלכטבעיס

א׳׳ב של שבאותיות ואחרון אתוון כ״ב היא זאת ותצו' תורה ע״י רק חיות שוס יואיןשאין
הוא ־



יד לוישניה קדושהת12קד̂ו
 תתנות בתיבת יתירה תי״ו יש לכן תי״ו הוא

 יתירה והתי״ו תנות לותר הי׳ כי לאביוניס
 היום בזה להרבות יש לכן שכתבנו למה רתז

 לב׳ מתנות שב׳ ותה לאביונים במתנות
 תנות שני לרעהו איש תנות ומשלות אביונים

 לכן בעזר׳השי״ת אי״ה לקמן נבאר אחד לאיש
 לאביונים במתנות היום בזה להרבות יש

 ובכל זמן שבכל הגם • רבה ובשמחה בחדוה
 בשמח׳ צדקה בנתינ' להרבות יש יום ובכל עת

 מאד עד לשמוח יש הורים ביום כיוס רבה
 שנותן כתו כי לאביונים מתנות כשתקייתין

 במדת א״ע ומתלבש לעני צדקה הישראל איש
 גורסשהשי״ת כן העני עם החסדומתחסד

 לכל בחסדו ותשפיע החסד במדת א״ע תתלבש
 לכל הקוד' אופני ולכל השרפים לכל העולמות
 רב ההיכלו׳שפע ולכל הנשמות ולכל העולמות

 התחתון ולעולם העולמות לכל ושמחה וששון
 הבריות על המרחם כל חז״ל שאמרו כתו

 מנהיגין שישראל וכמו השתי' מן עליו תרחמין
 אס למעלה המדות מעוררין כן בעוה״ז א״ע
 ־ חביריו עם ורחמנות חביריו עם חשד עושין
 למעל׳ לתעלה ורחמים חסדים מעוררין ככה

 ישראל בגת׳ שאמרו וזהו העולמות כל על
 שאמר וכמו תעלה של בפמליא כת תוסישין
 תחעזבוז בעש״ע ישראל קדיש׳מהור״ר בוצינא

 שאדם כמו הצל תה צלך ה־ במדרש הוא וכן
 שכאדם כתו כב״י כן * פושה הצל כך עושה
 העולמות כל את תנהיג כב״י כן א״ע מנהיג

 בחסד אס התדות באלו הששה האדם ואת
 כן ■ ולמצות לתורה ושמחה ובששון וברחמים

 האדם ואת העולמות כל את תנהיג השי״ת
 העובד ואשרי ורחמים חסד ושמחה השנוששון'

 ובחסד שנותן בצדקה וגורס ב״ה הבורא את
 העני את שמשמח ובשמחה העני עם שתתחסד

 חסד ושמחה ששון גורם הוא כן ־ ובניו ואשתו
עד עולמו׳ רבבות העולמו׳רבוא ורתתיסלכל

 הקוד׳־־ חיו׳ואופני הקוד׳ולכל שרפי איןקןולכל
 התחתון והנשמו׳ועול׳ וההיכל הקוד' ומלאכי

 וההיכלו׳ ותלאכי׳והנשמות העולמו' ומלאי׳כל
 ורחמים וחסדים וצהלה ושמחה בששון ושכ״ז
 עולה כשנמזתו די ולא ולנשמתו לו ואשרי

 וכלהנשתו׳ העולמות המלאכי׳וכל כל למעלה
 גרם שנשמתו עבור אותו ומנשקץ תחבקין
 ולכל העולמות לכל וצהלה והששון השמחה

 והשתח׳והצהלה הששון גורס המלאכי׳שנשחתו
 ולרבוא עולמות אלפים רבבות לרבוא והשפע
 ואופני וחיות ושרפים מלאכים אלפים רבבות
 מכריזין ר^מלאכיס וכל העולמות וכל הקודש
 רעותי׳ דעביד דפלניא לדיוקנא יקר הבו לפניו

 נוסן> • לאביונים מתנות בנתינת דתארי׳
 ישראל בני עם לנשמת הוא יתירה וחבה לזה

 לא ־ המצות וכל לאביונים מתנות המקיימים
 את שתשמח אלא העולמות בכל שפע שגורס די

 לבור׳ נחת ועושה העלות כל עלת ב״ה הבורא
 לשם בזבחים שאיתא כמו הכל ועושה ויוצר
 לפס מינייהו וחדא נזבח הזבח דברים ששה

 שאמר להבורא רוח נחת שיש ופרש״י ניחוח
 להבול- רוח נחת שעוש' למי ואשרי ונעש׳רצונו

 שתשתעש׳ אב כמו בו תשתעשע ב״ה והאל הכל
 אופנים בשני הכל ליוצר רוח הנחת והנה בבנו
 רש״י כמ׳׳ש רצונו שנעשה שמשתעשע אחד

 הנל לכקונה יש והשני ) בת״א נבאר ועוד (
 מחנו' ע״י ובפרט ישראל שע״ימצות רוח נחת

 ושמחה ששון משפיע הכל הבורא לאביונים
 כשתשפיע שמח והש״ית העולמו׳ בכל רב ושפע
 כ* ־ הנשמות ובכל העולמות בכל לב שפע

 כשמשפיע תענוג יותר לו יש המשפיע תמיד
 רוצה שהעגל יותרממה חז״ל כתש״א תהתקבל

 שע״* הואיל לכן • להניק רוצה פרה לינק
 מצו׳צדקה ע״י ובפרט הבורא מצות שמקיימין

 שפט ישפיע שהאל גורמי' לאביונים ומתנות
אסרי לכן שביארנו* תה כפי העולמות בכל רב
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לד קדושה קדושת
 חז״ל תאמרי כמה יבואר ובו והנראה במגילה* שמח ויהי׳ ־ ליוצרו רוח נחת ששה אשר האיש
 סושה במם' חז״ל שאמרו ראשונה יצא חה הצדקה מצות על ובפרש המצות כל על מאד

 ־ דאית,ביה מאן שמתא ע״א ד'ה׳ ראשון פרק רבה ובחדוה בשמח' ויעשה לאביונים ומתנות
 שמינית חז״ל ואתח ביה דלית מאן ושמתא צרת איזה או צער איזה ח״ו לבו אל ישים ואל
 יעקב בעין ועיין ־ גאוה להיות צריך שבשמינית כי לעניים שנותן בעת מעותיו לו יחשר כי עץ
 העולם בריאות ע־קר כי והנראה ע״ב דכ״ז מחשדי אוי השלמות בכל חסד שמרם כיון

 תתפלל כשאדם כי באיויזתו לשעשע עבור פעמים אלף ככה האל לו יושיף ב״ה הבורא
 בתורה ב״הוב״ש הבורא את ועובד ולומד שגומזיס כיון לנו דיבר כאשל אותנו ויברך
 מזו גלולה שמחה להקב״ה יש אזי • ובמצות שגורמין ביארט אשר הזא׳ובפרט במציה חסד

 לברים ששה לשם במס׳זבחי' חו״ל שאמרו כתו העבע בעולם רב שפע לאביונים ע״י,מתנות
 ניחות לשם ריח לשם ואמרו נזבח הזבח כת״ש אביונים נקראים המה אבר הזה בעולם

 ־ רצונו ונעשה שאתר לפניו רוח שנתח ופירש״י יתושף בודאי בעוה״ז רב שיתוסףשפע כיון לכן
 להבורא רוח נחת לתת עבולתינו עיקר ובזה ולתורתו ליראתו לעבודתו להנותןעשירו׳וכבוד

 ובכל תמה בעבודתינו ולבוראיגו ליוצרנו ב״ה לבני יצוה ולא הזאת במטה מאד שמת ויהיה
 בכל רב שפע מתש!בין אנחנו הדבורים יפה בעין יתשור הוא רק לעניים שיתנם ביתו

 זה וכשיעלה והנעשים והיצורים הברואים מתנות תשלח הוא אשר להשליח ובעובלבב
 בקרבו לבבו יתלהב אז׳ ־ איש לבב במחשכת לאביונים מתנות שישלת עזב ותה לאביונים

 מעיפה נוצר אבר איש בתתשבתו יגיד וככה במצות לחנכן כדי הקעניס ובטתיו בכיו ע״י
 ככה יעלה ותולעה רמה ואחריתו סרוחה תשלח ע״ה אבי היה קען כשהייתי אני וזכור

 פרי ויעשה הנעיתיס מעשיו ע״י למעלה לתנך כדי משרת ע״י שלח עניי׳ולא לאיזה ע"׳
 אשר ב״ה הבורא בו לשמת שיוכל ־ במעשיו ובציכעא לבב ובעוב בשמחה והכל במצוה אותי
 רב שפע קדושיס-ויבא קדושוטשרתיו הוא מעשה שע״י לנו יתן והאל העני יבוש שלא

 הנשמות ובכל המלאכים ובכל העולמות בכל היום בזה לאביונים תתטת ע״י ובפרכי הצדקה
 הפשוק פירוש הוא וזה • בן ישמח הקדוש והאל עד העולתו׳ לכל ושתתה וששון חשד רב ישפיע
 שתכי' בתה שמח שאדם כלומר בה׳ אשיש שוש כצדקה מעשה והיה כמ״ש העבע עולם עוה״ז
 כלומ' שוש הפירוש וזה במעשיו שמח׳ להקב״ה הגאולה את שמקרבת צדקה וגדולה ש!,ם

שאני בה' אשיש שאני במה ושמח שש שאנכי ; א״ש ושלו' חיים ישראל ולכל לט תהיה וצדקה
 ב״ה בהבורא שמחה מביא שאני שאשיש גורס

 בוצינא ואדומו״ר שמתה מביא אני כביכול
 בזה אתרג״כ זלה״ה בערש דוב מ״ו קדישא
 שש שאני בה׳ אשיש שוש הפשוק ע״ז הכזגנון

 אמנם ־ ב״ה הבורא במצות מפמת שאני מה
 שמתה גורס שאני מה שש שאני דברינו

לו שיהי׳ אדם כל על חיוב וזה ב״ה בהבורא

יפלישית החשה 1׳
מנו׳ תשלוח של הסוד נבא׳

I 1• I נבאר ובתתלה לרעהו איש 
 במדרש חז״ל שאתרו תה

אלהיה' אמד עם ישנו פשוק על במגילה רבה
 ותשעשע בו משמח הקדוש שהאל במה שמחה להבל הוא המן דברי שכל הגס י הוא ישן

ק1 תה ויאמר עניו יהי׳ אדם אס והכה בעמדתו כתבו והאין • שעות טלו זה אתנס • ד
אני
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̂גזית קדושה קדושת טו , לד שלי
 לאתר ברך שפל להיות להאדס אין כזה לדבר ב״ה להבורא שמחה שאגרוס חיי ותה אני
 רצון כן כי ־ ב״ה להבורא שאפתח אנו מה אחת הוא באתת בלבבו ויאתר בלבבו יבין אזי

 עושין •2שישר בזה שמח היה שי העליון המאציל קייז שאדם ב״ה הבורא ומנפלאותיו ה׳ תחשדי
 אתפא' בך אשר ישראל הכתוב כמאקך תצות וחדוהבאלהי ותענוג שתחה יגרום חחותר
 וזה בהם ושתח בישראל פמתפאר וכביכול כל על גבוה הוא אשר האדונים ואדוני האלהיס

 וכמ״ש ב״ה הבורא של ורחמיו חשדו מרוב ישמח התשור׳ רתי׳׳כת״ש כל על ורם גבוהים
 מגלותי שבת ורצית כו׳ אימתך אשר הפייעין העשיה עולם הוא ובמעשיו • במעשיו ה'

 צריך תהלתיךנתצא והוא דעת מחשרי ט' גוש להבורא רוח נתת עושה הוא התחתון עולם
 ביהי׳ דהיינו משמחה שמחה מתעניג תענוג מבני רוח נחח ב״ה להאל שיש ומחמת ״ ב״ה
 שתת׳תתעשי( ב״ה להבור' שיש בתה שמחה לו מגודל עבדו ישראל מזרע התה אשר * אדם

 ברך ושפל עניו להיות להאדם אץ ובזה כביכול הנבראים לכל שפע תב־א הוא השעשועים
רק ב״ה להבורא שאשמח אני מה לאחר ו־רה הציב הפייע וכ״ה ־ והנעשים והיצורים

 שהוא רחמניות וברוב חסדו ברוב בה' יבעח
 תענוג לו יהיה התחתוני׳וכשאדם במעשי שמח

 יתלהב ב״ה הבורא משמחות ושמחה מתענוג
האל חת ויעבוד ויעלוז וישמח בקרבו לבבו

 הוא וזה * בא־ותתו לשעשע עבור פינתו אבן
 רוח נחת לעשות עבור האדם עבודת עיקר

 ואומר א״ע תתייאש אם אמנם ב״ה להבורא
שיהיה הגם ־ במעשיו רוח נחת כאיןלהקב״ה

 ידוע והנה ־ לבב ובעוב בשמחה העוב א״ע מתייאש אם ־ ברך ושפל עניו שהוא סוב׳
 שכתוב כמו שמינית תדה נקרא כעונג שעולם בתחתונים רוח נחת להקב״ה שאין ואומר

 בינה כן כי מעונג־ למעלה אין יצירה בספר הוא אדרבה ברך ושפל עניו נקרא זה אין
 נקרא ובינה העונג עולם נקרא הבנים אס ברך ושפל עניו זה ואין למינות קצת נועה

 א^Tונ השמינית תדה השמינית על למנצח נחת איןלהקב״ה גי האדם בני לב על העולה
 שבני להיות צריך ונמצא ־ שמחה הבנים אס שיזדס כדרך זה רק • רצונו מהעושץ רוח

 ותענוג משמח׳ שמחה להס להיות צריך ישראל ועיקר מצותיו ומקיים לומד אשר בעת מתענג
 שהקב״ה במה שתתה לו שיהיה תתענוגדה״נו בתורה עשקס בעת ישראל בני של רוח הנחת

 וכבר • ישראל של העוביס במעשיהם שמח בלבבם שחושבץ עבור מצותיו ומקיים
 הבנים אס נקראת השמינית שמדה כתבתי נתת לו יש האדונים ואדוני האלהיס שהאלהי

ח  תעדן יוצא ונהר בסוד כעונג מדת שמחה אמר וכן העוביס במעשינו ושתת כביכול ח
 מתענוג ותענוג תשמח' שמתה לו כשיש ונמצא ־ זלכ״ה דובערש מ״ו קדישא בוצינא אדותו״ר
 עניו להיות אין ובזו שבשמינית שמיני נקרא ובתורתינו ובתצותינו במעשינו שמח שהקב״ה
 ולומר שמח אני האיך ולומר ברך ושפל ואנחנו אב ישמח קחכס הכתוב כמאמר
 ובתצותי במעשי ב״ה הבורא את תשמח שאני שזה אדותו״ור ואמר ־ למקום בניס נקראים

 ישתת הקודש ואופני וחיות שרפים לו אשר מפרנסין ישראל פעמים כתה המוזכר פירוש
 עניו להיות אץ בזה כי מחומר קרון אותו לשון הוא פרנסה כי * שבשמים לאביהם
• טג ע  שכש״י כמה וישמח יתענג אדרבה ברך ושפל עניו להיות צריך אדם שכל ונמצא ת

 שאתר וזה ־ ישראל העובי׳של במעשיכם שמח לאדם שיש בזה אפש • דבר בכל ברך ושפל
בי« דאית מאן שמתא הגאוה מדת על חז״ל ובתורתו במצותיו שמח שהקב״ה במה תענוג
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ב;םנב

בבסנב
“בדם

בנרבב

I I

קדועןה קדושת
 שמיני כמה הז״ל ואמרו בי׳ דלית תאן ושמתא

 עניו להיות שלא שצריך כלומר • שבשמילת
 בתענוג שבשמינית שמיל במדה ברך ושפל

 שמינית תדה כקרא העונג שעולס ־ שבתענוג
 בסול התחתון באדס המה התדות שכל דדוע
 אלהי אתזה ומבשרי • בצלמינו אדס נעשה

 שנקרא וגבורה אהבה שנקרא חסד בגין
 ומדת ותפארת * הסוביס ממעשינו התגברות

 לבני שיהיה דבורה בתומר כמבואר הנצתון
 שיש ושמחה מתעניג ושמחה תענוג ישראל בביבב
 בזה יהיה ואל הנווביס ממעשינו ב״ה להבורא בב-בב

 לכך ראוי אדס שאין ולומר ברך ושפל עניו
העולמות בל נבראו ישראל בני בשביל רק

 תענוג כלומר שבשמינית שמיני וזה בברבגכולן
 ב״ה הבורא של ושתתה מתענוג ושמחה

 אס הבינה עולס כי שמבואר כמו וב״ש
 מתתא שמינית מדה היא אשר שמחה הכניס
• כמבואר העונג עולס נקראת לעילא
 ישראל בית עמו לנועם נודעת יתירה חיבה

 האלב״ה אשר התפארות מגודל לי לא
 ישראל ככתוב כמאמר במעשינו מתפאר

 רות נחת לו ויש ושמח אתפאר בך אשר
 חכס כמ״שבן הסובי׳ ממעשינו כביכול

בתור' בעסקו אדס יתלהב ועי״ז ־ אב ישמח
 לכל רב שפע מביא במצותיו והוא ובמצות

 עוד והמלאבים והנשמות וההיכלות העולמות
 כנסת אנחנו אשר לנו נודעת יתירה חיבה
 גזירותיו לבעל יכולין בתפלתינו ישראל
 מושל מי • ה׳ ביראת מושל צדיק ״ל1ח כמ״ש

 מבעלה וצדיק גזרה גוזר הקב״ה צדיק בי
 בית בעמו ומתבאר הקב״ה של שעשועיו וזה

 אתפאר בך אשר ישראל כאמור ישראל־
 תהבכין העובי' ובמעשינו שבצדקותיע

 לתייס וממות לי״ע מאבל ית׳ גזירותיו
 להבין יכולין ועפ״ז ־ גזירותיו כל ומבעלין

לומר נ״ג ביקש סנהדרין במס׳ הגמרא דברי

לוישליעית

בברבב
בכדבב

 של ותשבחות שירות שיגנה ותשבחות שירות
 פיו על וסעדו תלאך בא ־ ע״ה כמלך דוד

 דעת על עלה האיך וכי הבנה לו אין ולכאורה
ד יכול יהיה כ"נ זה שרשע מי  שירות ל

 המלך דוד של ושירות זמירות שיגנה ותשבחות
 בירו׳ותשבחות גידvלר רצה אם וכי ועוד ע״ה
 יהי' כך בשביל וכי ע״ה כמלך מדוד יותר

 אם וכי מגונה דהע״ה של ותשבחות השירות
 של השירות יהיה מחבירו שיח׳יותר מגיד אחד

 שהבורא בזמן כי לי נראה אפס • מגונה חבירו
 וכנסת ־ ישראל בית עמו כנסת אוהב ב״ה

 כת בישראל יש אזי המעלות בחב המה ישראל
 גוזר הקב״ה אס הגס ־ רעות גזירות לבעל
 צדיק כמאמר הגזירה לבעל בידם יש גזרה
 בן שמעון שאמר כמו ־ יסvאלר ביראת מושל
 אביו המתחעאעל כבן לחוני'המעגל שעת

 שהאב שעשועים גודל מתמת והוא רצונו ועושה
 רצוןבנו* מפני רצונו מבעל בבט משתעשע

 גודל מחמת למקום בניס נקראים אנחנו כן
ת' האל שתשתעשע שעשועים  תבעל עמט י
 בזמן הוא וזה ־ ישראל רצון מפני גזירותיו
 בזמן ת״ו כן לא ־ ית׳ עליו חביבים שאנחנו
 וכתצביי' אתר הרשע נ״נ והנה פנים הסתרת

 בזמן והנה ־ ארעא ודיירי שמיא בחיל עביד
 כביכול הקב״ה לפני אהובים המה שישראל

 ודיירי שתיא בחיל עביד שכמצביי׳ הוא כן לא
 גזירותיו לבעל יכולין הצדיקים שהרי ארעא•
 ישראל עמו עם ב״ה האל שתתפאר ובעבור
 התה בישראל ושעשועיו תפארתו גודל מחמת
 הקב״ה כביכול א״כ גזירותיו לבעל יכולין

 ארעא ודיירי שמיא בחיל עושה כתצביי' לאו
 כביבול גזירותיו לבעל יכולין הצדיקים שהרי

 יכולין שהצדיקים כן רצה לא הרשע נ"נ רק
 ומיגון לעוב מרע כביכול ית׳ גזיחתיו לבטל

 הב׳׳המ להחדב חצה הי׳ הוא כי ־ לשמחה
 יבעלו שבדור צדיקים אולי מתיירא והי'

גזירותיו



טז לד שלישית קדושה קחשת
 הרשע נ״; רצה לכן ־ הבה״מ זיבנה גזירותיו
 לא שהקב״ה ותשבחות בשירות להמשיך

 ישראל בית עמו רצון ע״י עולתו את ינהג
 שהשי״ת והתפארות השעשיעיס גודל מחמת

 האל יגזור כאשר רק ־ ב״י בעמו מתפאר
 יוכלו ולא יקום כן לרעה אפילו יקום כן ית'

 כמצביי' אמר ולכן * גזירותיו לבצול ב״י עתו
 כ"נ שרצה ־ ארעא ודיירי שמיא בתיל עב־ד
 בן ולא ־ גזירותיו שיבשל מי יהי' שלא הרשע
 ית' שהאל דווקא שרצה ע״ה המלך דוד כוונת

 בעמו ושעשועי' התפארות ומגודל בכו יתפאר
 תהלותיו וכל גזירותיו לבשל יכולין יהי' ב״י
 עושה ית׳ שהאל בזה מלא ע״ה המלך דוד של

 שועתם ואת יעשה יראיו רצון כגון ־ רצונינו
 ה׳ אל קולי וכגון בעתו ה׳ רוצה וכגון ישמע
 אשר כל הכתוב שאמר כו׳(הגס ויענינו אקרא

 בשתים היינו ־ ובארן בשתים עשה ה׳ חפץ
 הדרים בי * ארעא על בדיירי לא אבל ובארץ
 גזירותיו)וכמ'פשיקי׳נאמרו יכוליןלבשל בארן
 לבשל יכולין ב״י שעמו להוחת תהליס בספר
 ע״ה המלך שדוד ידוע והכה * ב״ה האל גזירות

 באלו נמשך ית' שהאל פעל ותשבחות שירות ע״י
 עשה מעשיו כל על בגקורחתיו שאמר השירים
 נמשךבמדת ית' שהאל פעולה ובדבורו בשירות

 פעל לכל ה׳ שוב המשורר וכשאמר הרחתניות
 עושה שצדיק השוב במדת נתשך שהאלית׳
 ולכן לששן פיו יפתת אל לכן י רושם בדיבורו

 ופעולה רושם בדבורו לעשות ביקש הרשע ג"נ
 שמיא בחיל יעביד וכמצביי' שאמד בתה למעלה
 ישראל לבני כח ח״ו יהי' שלא ארעא ודיירי
 כן ולא ־ הבה״ת יבנה שלא כדי גזירותיו לבשל
 • שלו ותשבחות בשיחת ע״ה המלך דוד רצה
 יבשל ישראל ובתפארת שבשעשועי' אדרבה רק

 נ״נ ביי^ וזה * רעות הגזירות ישראל כנסת
 שירות שיגנה ותשבתות שירות להגיד כרשע

שרצה כלומר * ע״ה התלך דוד של ותשבחות

 רצה המלך שדוד ־ ד״הת של דבורו' להפך
 ישראל כנסת שועת ישמע שהאל בדיבורו

 לי:יפךוכמצביי' אמר והוא ית' גזירותיו ויבשלו
 המלאך ובא ־ ארעא ודיירי שמיא בחיל עביד

 כנסת ע״פ יתנהג שהכל רק פיו על וסשרו
 מ״שכוא הנה כי *הצדיקי' ותפלת ישראל

 אס כי ־ בעליונים או בתחתונים שכיכה סוד
 האל גזירות תבגילין שבתפלתן בדור צדקים יש

 התחתוכי׳יבולין כי בתחתוני' שכינה יש אוי ית'
 הת^* דוד אמר אשר ווה ית״ש גזירותיו לבשל
 אלהיה' איה הגויס יאמרו למה המשורתס ראש

 כלומר עשה חפן אשר כל בשמים ואלהינו
 כביכול כן לא * עשה חפן אשר כל שבשמים

 צדיקים בארן כי ־ עשה חפן אשר כל בארן
 משעשועי' אתת ווה ית״ש גוירותיו יכוליןלבשל

 צדיקים נשמות בריאות שברא ב״ה הנורא
 עם המשתעשע האב כדרך גזירותיו שמבשלין

 בשלהי שאיתא וכמו האב את בן כשמנצת • בנו
 ואמר חייך קא קב״ה עביל מאי כזהב פרק

 רצונו עושץ ישראל כשאין וכשת״ו ־ בני נצחוני
 גזירותיו לבשל בתחתוני' אין נמצא ־ מקים של
 באו.^ לומר יש ועפ״ז בעליונים שכינה וזה

 אלהיהם נא איה שבתהליס הפסוק על אחר
 ביקש שכך עשה חפן אשר כל בשמים ואלהינו

 ה' לנו לא ־ עלינו יגן זכותו ע״ה המלך דוד
 כו' חסדך על כבוד תן לשמך כי לש לא

 כי ידעו לא כו׳והס נא איה הגויס יאמרו למס
 ואו מקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן

 כל ואז בעליוצים שכינתו כי בעזים אלהים
 בעליוכי' שהשכינה בזמן כי חפןעשה* אשר
 אשר כל אז גזירותיו לבשל כח ח״ו בנו ואין
 שנעשה אנחנו מצפים אבל ־ עשה ה' חפן

 רעים גזירותיו לבשל כח בנו ויהי' תשובה
 יהיה ואז לשמתה מיגון לעונג מנגע להפך
 והנה * עוד נבאר ולקמן בחחתוניס שכינה
 בכתבג״כ חסידים נספר גם מצאתי אח"כ

.כדברים

t  f



לד עלישית קרושה קדושת
ובכל עת בכל אותם מחדש זהשי״ת רגע ובכל השבח זה אדם שוס אמר שלא הללו כדברים

כברכב
כברכב
כברכב
ע ב״ כ

כבמבב
כברש

 רק ארעא ודיירי שמיא בחיל עביד וכמצביי׳
 סימן ס״ת לשון וזה החורבן בעת הרשע נ״נ

 בחיל עביד וכהצביי׳ נ״נ ידע למה תתש״נו
 הבית בחורבן תעלה שרי שהחליף לפי שמיא
 זשיזחתי הש״ח־ לשון ע״כ להשביען יוכלו שלא

 השבח שזה הגדול לדעת הזה כדבר שכוונתי
 שכתבנו בע׳החורקהגסמה רק וכמצביי׳עביד

 אירע למה אבאר ובזה אחר באופן הוא
 וגם נשא מבני לי' דערדין p הרשע לזק

 מדורךועשבא להוי ברא חיות ועם דניאל אמר
 שהאל יתבאר מש"כ ולפי ישיעמון לך כתזרין

 הוא האילית״ש כ׳ * מדה כנגד מדה לו שינס
 ברא אשר בריותיו לכל והמשיב השוב המלך

 מיני שני יש אמנם • ורצונם משאלותם ותמלא
 של רצונם וממלא להם משיב שהוא בחינת

 יש שאם פנימיות בחינה הוא א' התחתונים
 גזירתו לבשיל זיטלין רצונם ממלא בדור צדיק
 : חיצוניות בחי׳ הוא השנית ובחינה ; ית״ש

 ית״ש שהאל מאתיניס שאנחנו דע הנה כי
 אותו המציא והוא ־ מאין יש עולתו את ברא

כל תחדש לנצח ית״ש האל כן * אותו וחידש

שהי׳ הלל מדת היה שזה במ״א וביארנו רגע
מאור* וסוב׳ב״הבורא באין תמיד א״ע תדבק
 העולמות כל את בורא רגע שבכל כלומר האש

 במדרש שאתרו זהו וגם דברים כתה וב-ארנו
בתס' שאמרו וזזו ־ תשובה אלא ועתה אין

 שנאמר רגע בכל נדון אדם אומר ר״הר״נ
 בכל נדון אדם סובר ר״י רק תבחננו לרגעים

 בחוש רואין אנו יום שבכל בר״ה ע״ש יום
אץ אנו רגע ובכל אותנו מחדש שהקב״ה  יו

 שהקב״ה כך הוא האמת אעפ״ב רק בחוש
 העולמו׳כסוד נדון ובה עולמו רגע בכל תחדש

 חקירה נבאר עתה והנה ושוב רצוא והחיות
 הקב״ה ונשיתה נשימה שבכל מאחר הנה אחת

* העץ בחוש רואץ אנו יוס ובכל עולמו תחדש
 היוצר ביד כתומר הנה כי בסייש שקבעו כתו

 והו׳תתדש בידו כך העול' וכל בידך אנחנו כן
 שיחהפךתאדם אירע לא למה רגע בכל אותם

 לחיה מבהמה. או לאדם מבהמה או לבהמה
שבתחל' כתו כך הוא הענין אפם כיוצ׳בוו וכן

 ובצביוניס ולדעתן בדתותן בראשית מעש'
 וע״ש ע״א י״א ד' בר״ה שאיתא כתו נבראו

 חפצי.׳ כס אם שאלם וו״ל לדעתן ד״ה ברש״י כי ־ שפה ובכל עת ובכל יום בכל כעולמות
 תמיד כן רש״י לשון ע״כ הן ואמרו להבראות את מחדש שהבי״ת רואין אנו יום ככל כנה

 כתו כך להשא' רצונו בריאה ברואי כל בוודאי בידך כמאמר אליו נשמותינו שתפקידין עולמו
 לכן ־ מבריאותו להשתנות ולא מקודם שנבראו שאנו כתו תת־ש הוא יום ובכל • רוחי אפקיד

 כיוןשרצון עת בכל עולתו מחדש כגסשהקב״ה תמיד יום בכל בעובו המחדש אותו משבחין
 כי כשאר הוא שישארכך הוא שנברא הבריאה צריכץ מון וגדולה בראשית* מעשה

ממלא לברואיו רגע ככל חסלו מחדש הוא בכל עולתו את מחדש שהאל להאמין
 הנשתה כל חו״ל שדרשו כתו רגע

 * יה תהלל ונשימה נשימה כל על יה תהלל
הנשתה הולכת ונשימה נשימה שבכל כלומר

 אודו משבחים וע׳׳ז שנבראו כמו שיהיה רצונם
 עוד ואומרים חסדיך תמו לא כי והמרחם

שלכל שהחיות הגס בחסדו עולתו התנהג
 בסוד תמיד הוא התחתון עולם אפי׳ העולמות שהשי״ת רק תגוף ורצונ׳לצאת שהו יתברך ^יו

 רצונם וממלא בחסד עולמו תנהג ושוב רצוא ושוב רצוא והחיות בסוד והוא ־ אותה מחזיר
 לבריה מכריה ישתנה ולא שנבראו כמו שיהיו והעולם העליונים העולמות כל של שהחיות
בק״ש כלי עושץ שאט סוד ווהו ( אחרת עת בכל ית״ש אליו וטספת הולכת ה^זחתון

שעה״מ
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 ב' וכמצ׳יש ז״ל) האר״* מדברי כידוע שעה״ת
א שהקב״ה בתינות  א׳ תתתונים רצון ^

 רצוג׳ תמלא צדיקים הס שבאם פנימיות בסזד
 פנימיות בסוד והוא גזירותיו לבעל ויכולין

 חצוניו׳שהקב״הנזתן בסוד הוא שניה והבתינה
 וגס שפע לקבל שרנוננו תיותם לי שפע לעולם

 שכיון תברי׳לבריה נשתנה לא ע״י שנברא מה
 תמיד הם כך לדעתן שנבראו כתו שתפצ׳שיהיו

 תחדש שהקב״ה הגס שנבראו כתו נשארו
 שיהיו הנבראים של שרצונם כיון תמיד עולתו

 בסוד-תצוני שניה בחינה והוא שנבראו־ כתו
 הרשע נ״נ תחתוני׳והנה רצון ממלא שהקב״ה

 לא שהתחתוני' רצה הבהת״ק שהחריב כיון
 לא שהאל ורצה ■ ית״ש גזירותיו לבעל יכולין
 הראשונ׳שביאדנו התחתוני׳כבתינה רצון ימלא

 מדה כנגד מדה ש־לס לכן פנימיות בבחינה
 חפצו האל ימלא לא חצוניות בבחינה שאפי'
 נשא תבני אותו וערדו מאדם ונשתנה ורצונו

 האל נהג רגע בכל עולתו תחדש שהקב״ה כיון
 נשא מבני איתו וערדו וף1תין בדיןבני נ״נ עם

 שנברא כמו שיהיה־אדם רצה שבוודאי הגס
 שביארלו פנימיות בבחינת שכפר כיון אמנם

 וחפן משאלות ימלא לא שהאל ראשונה בבחינה
 ע״י שגזר ית״ש גזירותיו שיבעלו תחתנניס

 כנגד מדה לו שילם הבהמ״ק שיחרב נביא-ס
 רצונו האל מילא לא חיצונית בבחינה שאן) חדה

 שהקב״ה כיון לכן שנברא כתו שיהיה שרצה
 ברא־ נשתנ׳תאד^חיות רגע בכל עולמו מחדש

 שאת׳ מה נבאר הדברי׳האלה ע״פ ועתה
 בכל הנה הוא ישן אלהיה' הרשע המן ,

 עפל בו אץ הויה כגון נמחקים שאינם שתות
 כגון לה שעפלי׳ אותיות בו יש אלהיס בשם רק

 וז״ל אותם ונבאר אלהיכו או אלהיכם או אלהיך
 צריך ואתה ישראל שמע פסיק על כרמב״ן

 אלהיע לומר בכאן הכתוב שנה כי להתמנןבזה
ישראל שמע בכ"מ שאמר כתו אלהיך אמר ולא

 ישראל שמע כו' אלהיך ה׳ כי היום עובר אתה
 בכל כו׳וכן אלהיכס ה' כי היום קרבים אתם

 < או אלהיכס ה' יזכיר ישראל עם שידבר הפרשיות
 אלהיך ה' את ואהבת אתר בכאן וגם ה׳אלהיך

 תשה עם עשה כי אלכינו ה' ביחוד הזנ-ר bא
 בס לו לעשות הנוראות ואת הגדולות את

 דבר* ובודאי הרמב״ן לשון ע"כ תפארת
^ חלוש׳ לט ואין מחשבותיו עמקו הרתב״ן ע  ד

 בדבר* נתונה רמות אפש להשיגם בינה כמוני
 הפי' ונראה שכלו כפי ודורשן אדם לכל תורה

 שס הוא הויה שם כי דע כי ישראל שמע של
 התה השתות וכל ב״ה הבורא של העצם
 ושהו׳תקיף! צדק שופע על אלהיס וכנוי כנוים
 מחויבים כולם אשר אל ושהוא יכולת ובעל

 וכן צבאות כל את ברא שהוא וצבאות לעבדו
ס ולכן הכנויס כל  ע״ש אלהיס נקרא הדיין ג

 אלהיס נקרא ית״ש הבורא והנה שופע שהוא
 זכאי׳ תחתוני' מעשה ואס שופע שהוא שס על

 כביכול שהנהגותיו הפירוש אלהיט אלהינו נקר'
 והשי״ת לתדה״ר מהפכיןתתדה״ד שאנחנו שלנו

 תעשיה׳לעתוד בכח והצדיקים תפלתינו שומע
 והשעשועי' התפארו' גודל ומחמת בפדן

 ובנשמות ישראל בגשמות השי״ת שמשתעשע
 “כפי' עולתו ותנהג רצונם ממלא הוא הצדיקים

 ולזה הצדיק רצון כפי עולתו ושופע הצדיק רצון
 שופע״ששופע הוא אלהיס כלומר אלהיכס נקרא

 ובתשנבותינו ישראל רצון כפי עולתו את
 ולכן גזרותיו לבעל יכולין אנחנו ובתפלתנו

 • צדק שופע שהאל הוא שכנויו אלהים בכנוי
 אלהיט או אלהיך או אלהיכם נאמר לפעמים

 התתחוניס במעשה תלוי הוא תשפעיו שכב״י
 רש״י כוונ' וזהו גזירותיו להפך יכולין שאנחנו

 עתה אלהיט שהוא ה׳ אלהיט ה׳ רש״י וו״ל
 אחד '0 להיות עתיד הוא האותות אלהי ולא

 להביךכי צריכין ולכאורה רש״י לשון ע"כ
 אסד יהיה. ה' ישראל תמע לומר הכתוב היה
יJ^נמש׳׳ה א ה

ס
vj



m h 1 ־ pלף שלישית קדושה

בות

מ ס

בות

 ותיבת וכי׳ אחד ה' הכואיהיה ׳ה־ביוס1כמ:
ה להבין צריכין וגס תיותר אלהינו מ  כפי ד
 האותו׳העיק' אלהי ולא אלהינו שהוא שה' פשונוו

 על קאי דתיב׳אחד ניחא תןהספ׳ולפת״ש חסר
 אלא נבראו העולתו׳לא שכל נודע הנה כי אלהינו
 תורתו עול קבלנו שאנסנו בעבור ישראל בשביל

 יתנהג העולמות שכל ונכון ראוי נמצא ותצות־ו
 מבקשיס שהס כתו ישראל תפארה ע״פ

 שהם יתנהג בכה ותעתיריסלאל ומתפללים
 המיצר וכל העולם בבריאת במחשבה קדמו

 ולהכניע ולהכרית ולשבר לכלות ראוי לישראל
 אומניך מלכים והיו לבא לעתיד יהי' וככה
 עתה כן ולא • מעניך בני שחוח אליך והלכו
 ידינו על שלא שפע אוה״ע שתקבלין בגלות

 לכן שפע מקבלים ישראל המציריסאת אפי׳
 ואומרים יום בכל שתים מלכות פול מקבלים

 כלומר אלה־נו עתה שהוא ה' ישראל שמע
 ישראל בכנסת תלוי הוא ותשפשיו שהנהגותיו

 את מנהיג שהשי״ת וזהאלהינו רפאיתו
 שהוא אלהינו ההו רוצץ שישראל כתו העולמות

 כך אומרים שאנחנו וכמו לקולינו שותע־ כב״י
 יתברך שהוא אלהינו הו1ו תקיים כב״י הוא
 קי־ני את תקיים הוא כך גוזר שצדיק כתו שלנו

 אמנם לגדע רשעים קרני ואת לחמם ישראל
 על שלא שפע תקבלין האוה״ע בגלות כפת
 יראו שבחושס כלותר אלהינו ה׳ ולע״ל ידינו
״י נמשך השפע שכל ויתגלה ויודו כנ  ע״י

 תקייתס השי״ת תבקשי׳ שהם תה וכל תפארתו
 כלות׳ אלהינו הוא שה' מודים האומו׳ כל ויהיו

 עתיד וזה רצוןישראל ידי על נמשך שהנהגותיו
 שה'הוא יודו האומות שכל אחד להיותה'

 שיתייחד אלהינו על קאי אתד ה' ונמצא אלהינו
 כתו ית״ש שהנהגותיו ופירושו שכנוייז אלהינו

 זה יתייחד לעתיד־ רוצים ישראל שתפארת
 וקאי בתפלתם כת להם יש שישראל בעולם

עול1 שהקשינו תה אחדאאלהינוויתזרץ כזן נ

 05 שהוא שהוי׳־ אחד תיבת של הפירוש לומר
 באלהינו תתאח׳ומחובר הוא יתברך שלו העצם

 על נמשך שהשפע הפירוש הוא אלהיט שתיבת
 כתו שלנו הוא יתברך תמנו והשפע ידינו

 תתאח' שהוי׳הוא וזה״ששלאחד רוצי׳ שאנחנו
 יבול וזה עמו׳ והוא באלהינו תמיד ומחובר

 לבא יהי'לעתיד שזה רש״י כוונת שזה להיות
 שלט השפע ויהי׳ ישראל קרן יתרומם שאז
 שבגלות הגס באתגליא רוצים שאנחנו כתו
 דעביד תה כל כי ישראל בשביל הכל ג״כ

 לבא לעתיד אמנם עביר לטב רחמנא
 : יותר יתבאר אחר ובמקום זה יתגלה

ה ת א׳ ב ת הי ס  פניה' על נפלו אליהו שבימי ו
 האלהי׳כי האלהי׳ה׳הוא ה׳הוא ואמרו ־

 אותיות לו ונטפל אלהיס שנאמר תקום בכל
 האל כשתתנהג הוא • אלהיכס אלהינו כגון
 זכאים כשתחתונים תחתונים תעשה ע״י

 יחיל לשון שנא' ותה 'לשתים עלתה וזעקרלם
 ה' כי וידעת * תירא אלהיך ה' את כגון

 יראת לידי לאדם שמביא תה בעיקר אלהיך
 בכל במחשבתו תמיד כשיהיה הוא ־ שמיס

 באתרם חז״ל כדברי במעשיו תלוי העולם
 העולם נברא בשבילי לומר אדם כל חייב

 זכה כו׳ זכאי חצי' כאי?ו אדם יראה ולעולם
 כשעולה ונמצא לכ״ז העולם כל את הכריע

 במעשיו בו תלוי העולם שכל במחשבתו זה
 על יתמרמר אזי • העולם כל נברא ובשבילו

 שיביא כדי ולתורתו ה' למצות ויתלהב חטאיו
 ולכל המלאכים ולכל העולמות לכל שפע

 אפן' יאבד ולא התחתון ולעולם הנשמות
 להתעס׳ לי תה יאת' כי לצורךעוה״ז אחת רגע

 מוטב מועט ריווח בה אשר עוה״ז בענייני
 ואז ובמצות בתורה ואעסוק תעשי אתקן
 שיכול למי דומה זה והרי ־ לכל שפע אביא

 ותאבד אלפים אלפי אלן» ביום להרוויח
קלוט' להרוית כדי היום בזה לך1ק1 אתזמט

. וזה



יחשלישית החשה קחשת
 בשביל אלפים אלפי שמפסיד גדול ששות ווה

 האל ובמצות בתורה האדם בך * פרושה
 בכל שפע וגורס העולמות בכל משפיע

 ומנו אח כשמאבד כשיל כקרא א"כ ־ העולמות
 מביא הוא ה1 כי ונמצא עוה״ז תענוגי בשביל

 יאתר כאשר שתים יראת לידי האדם את
 וכל העולמות כל תלויס שעליו בתמשבתו
 נברא בשבילי כמאמר ־ הנשמות וכל המלאכים

 כלומר ־ יחיד לשון אלהיך ה' וזה ־ העולם
 חלוין לבדו שעליו האדם של במחשבתו שיהיה

אלהיך את וזהו העולמות כל ועומדין  ה'
 מחשבת על כשיעלה כלומר יחיד לשון תירא

 העולמו׳ כל ועותדין תלוי' לבדו האדם:גנליו
 * גדולה ואהבה יראה עליך יפול * תחאה אז

 ה' את ואהבת יחיד לשון ק״ש פ׳3 נאמר לכן
 תלוי' במחשבתך שיעלה כלומר אלה־ך

 אלהיס שנאמר ותה ־ העולמות כל ועותדין
 כשהש״י שפל בלא לבדו אלהיס רק שפל כלא

 כת תחתונים במעשה עולתוואין את מנהיג
 • גבורה הוא אלהיס (ולכן גזירותיו לבשל

 התענוגשיש■ עולם שהוא בינה הוא ואלהיט
 וכאין שהמה מעולמו רוח נחת להקב״ה
 ולעמוד גדר לגדור במעשיהם וכח וצדיקים

 כאץ ז היה לא אחאב של בדורו וכנה • )בסיז
 ו״ל אליהו ע״י ונפלאות נסים להם עשה והש״י
 נסי׳ונפלאו' ויתר העצים על האש נפלה כאשר

 הרתב״ן מדברי וידוע ז״ל אליהו ע״י
 ונפלאות נסים האל עושה ההוי״ה שם שע״י
 ואל אברהם אל וארא עלהפסו' ברתב״ן ועיין
 לא הוי״ה• ושתי שדי באל יעקב ואל ןצחק

 פניהם על ויפלו הפירוש וזהו להם מדעתי
 הוא הוי׳ כלומר * כאלהיה הוא ה' ויאמרו
 אלהיס כשהוא אפי' ונפלאות כסיס עושה
 עולתו את תנהיג והקב״ה בדור צדיקים כשאין

 כסיס עושה הוא גזירותיו שיבשל מי ואין
הוא וכו • בתשובה להחזירם כדי ונפלאות

 חזרו אתאב של דוח הכס זה שע״י ד״א בתנא
 שכיה והגס ־ אלהיס הוא ה׳ וזהו בתשובה

 רצתה כי * האמינו לא הדור אמנם אליהו
 -יצ״מ בל בדור אבל להורגו המרשעת איזבל

 חון הדור כל מאמינים והיו בדור צדיקים היו
 וגס העם ויאמן כמאמר ואבירם תדתן
 אל שועתס ותעל ויזעקו כחאתר ה' אל צעקו

 אלהיכם ה' אני נאתר לכן * כו' האלהים
 בלשון * מצרים מארן אתכס הוצאתי אשר

 גרמו התחתונים שתעשה כלומר אלהיכס
 נאתר ולכן והיציאה* והנפלאות כנסיס

 זכאין היו שלא אחאב של בדורו כן לא אלהיכס
 שהבעל וידעו שתו שיתקדש כדי היה הנס רק

 אל הוא ואלהיט ־ תהו תעש׳ אלילים הוא
 בזכות היה לא שהנם כיון ולכן ־ עליון

 אלהיכם נאתר ולא אלהיס נאת' התחתונים
: בזה עוד נבאר ולקמן

 זה שאמר תה כל אדון בעזר כבאר
 כהנה ־ הוא ישן אלהיהם הרש'המן

 ■אדני תישן לתה עורה ת״ל כתהלים כתוב
 בו יש כשאחד כך והכוונה ־ אדני בלשון נאתר י

 ונוק׳ברשעי' צדיקים שאוהב כגון ישרות מדות
 באלו תשמש וכשאינו שתתה מלא תמיד והוא

 גב* נאמר לכן ישנים התדות כקראים התדות
 בשור כדאיתא תתרדתותיכס עורה שיפר

ר שופר גבי ת  ישרות במדות שתעורח ^ו
 אין הישן כתו דתי כישן בטל ינשב אמרו וכן
 תשמש שאינו ת* וכן בשל היושב כן מחשבה לו

 אדני תישן לתה עורה וזהו * הישרים בתדותיו
 אדון שהוא תורה אדני שם כי באדני ונכתב

 אינו הכל אדון שהוא התדה שזה כלומר הכל
 וזהו * שבתה כצאן נחשבנו שהרי כלום משמש

 אלהיכ' או אלהיט של שמדה הוא ישן אלהיה׳
 שהקב״ה התענוג גודל תחתת בזמן נקרא

 בתפאר' ותתפאר ומשתעשע בצדיקי.ס מתענג
 בית כל כרצון העולחות כל תנהיג אזי * ישראל
ישראל ב ה



קדושהקדושת
 אלהינו נקרא האדה וזאת יריאיו־ וברצון ̂שראל
 שכב״י כלומר הוא שישן המלה זאת על ואמר
 שיתפא׳בישראל;שיבשל המלה בזאת משמש אינו

 ושמחתו ישראל שעשוע רוב מחתת גזירותיו
 שישן ואתר ־ אלהינו הנקראת ישראל בתפארת

 אלהי' כב״י רק בה משמש שאינה המלה בזאת
 : הוא ישן אלהיהס וזהו • אלהינו נקרא ואיט

 לרעהו איש מנות משלוח עעס נבא' ועתה
 קרעו ואסתר הצליק מרדכי הנה כי

 שהיה במדרש כמבואר * לרעה שהי' גז״ד
 מסעודתו שנהט בעבור השמיס תן גזירה

רדכי רק ־ כו׳ להשתיל רשע אותו של  ש̂ג
 של תלה ותקנו ־ בתפלתם בעלו ואסתר
 שיסד כמו האל שיתעורר דהייע אלהינו
 ית״ש להבורא שיהי' כו' ?א עורה הפייע
 היוצר במחשבת ויהי׳ ישרא<־ בכנסת תעטג

 ועי״ז * ובתסלתס בישראל להתפאר כביכול
 בגלות אפי' תיקון ובצדקתו * גקרעגז״ל

 לו ויהי' ־ בישראל סsבר יתפאר חרב שבהת״ק
 תה הדברים הן והן ־ ישראל מתפלת רוח נחת

 מלך לבת משל הבהיר בספר במדרש שנאמר
 עד זז לא • אחותי פקראה עד מחבבה זו לא

 אלקיס וכבול ע״ז מרומז הוא אמי שכךאה
 ש־בראל בגת׳ שאתרו ומה הסתרדבר־

 למען כת״ש למקום ורעים אחים נקראים
 הזאת בחינה על הלא ־ וכו׳ אלברה ורעי אחי

 בתפלותיהם כת להם יש כשישראל נקראים
 במדרש שאיתא ית״שוכמו גזירותיו לבעל

 הנויס חכמי בכל כי הפסוק על הקדוש ובזוהר
 תה בישראל אבל ־ כתוך מאין תלטתס ובכל

 מחי' היה אליהו גם הקב״המחי'מתים
 עצר ואליהו הגשם הוריד והקב״ה מתים־

 דרשו כך ־ עקרות פוקדים וצדיקים • גשס
 שמחת' רעים ישראל לקכקראו בזוהר ו מדרש
 כת שיהי' רעים לישראל׳ עשאן החביבות גוזל

בשם ונת״ש ית״ש* כמוהו ובתפלתם בדבורם ־

לוישלישית
 הס בעצמם הצדיקים והנה והזוהר המדרש

 מאת מתנה שהוא רק כח להם ואין ודם בשר
 מה שכל זההכח להס׳ ית״ששיהי' המקום

 במדרש נודע והנה : יקוים הצדיקים שגוזרים
 חותה עיר מושב בית ימכור כי ואיש פסוק על

 איש ה' שנא׳ הקב״ה זה ואיש במדרש דרשו
ס מלחמה  דרשו באו וביתו איש פסוק על ג

 והנה' הקב״הוע״ש* זה איש ובבחיי בזוהר
 שאפי' תיקנו ואסתר שמרדכי כתבנו כבר

 על יתנהג אלהינו כביכול יהי' בעת-הגלות
 בתפלת' יבעלו שהצדיקים ופעל וכת״ש ידינו

 נגזר השתים מן שהרי ורעות קשות גדרות כל
 אצל הלך אליהו רק במדר׳ כדאיתא להשמיד

 הגזירה ובעלו ואסתר למרדכי והודיע מרדכי
 כיון שחשב התן דברי ובעל בשמים שנחתם

 וזאת וכת״ש הוא ישן אלהיהם בהת״ק שחרב
 ביארנו ־ רושם עושה תפלות שיהי' הבחינה
 כחש״ל רעים ישראל נקראו כן שיעבור
 שיבעלו כת וזאתשיהי' חיש נקרא והקב״ה

 נתונה מתנה הוא רעות הגזירות הצדיקים
 איש חנות חבלות וזהו • ית״ש הבורא מאת

 במדרש שדרשו כמו אישזההקב״ה לרעמ־
 עולם יסודי לצדיקים לרעהו מלחמה ה'איש

 כמוהו שיהיו תאתהקב״ה מתנה נשתלחה
 רעהו בחינת והוא קיימת גזירתם שיהי׳ כב״י
 בעלו ואסתר מרדכי שכן פורים הארת וזהו
 בעיע שנחתם השתים מן גזירה הזה בזמן

 אלהינו מדת ותיקנו בתפלת' והפכו להשמיד
 אלהיהס שאתר הרשע המן מחשבות להפיר

 ותקבל אלהינו הוא שהאל ונתגלה הוא ישן
: תפלתינו

DJ1 יותר מנות משלוח על עוד נראה 
ה בביתר הנ  אע"פשאתרוחז״ל כי

 צדיק בי מושל מי אלהים ביראת מושל צדיק
 ידוע ללהוי מבעלה והצדיק גזירה גוזר הקב״ה
 לתוך כשבא כי ב״ה הבורא מאת הוא שהכל

מחשבת ׳



יט לוי עלישית קדושה קחשת
 להתפאר וחצה * ז2ישר של שעשוע גודל מחתת ותחשב׳ וא־זלךתחשבה שיתפלל הצדיק מחשבת

ס מחשבות כל כי ית״ש לאדסוולתו בא שהוא  ובהסתר בחשאי במחשבתם שולח הוא ג
 שיקרא כדי הגוירה שיבעל ישראל על להתפלל השי״ת כי ית״ש מאתו לאדם הבא קדושות

 כשהקב״ס כי ידוע להוי וגם • הצדיק ע״ש לסוב אדם בני לבבות כל את המעורר הוא
 ישראל צדקת מחמת לכיוב ישראל על גוזר מחשבה לחשוב בושה להיות אדם צריך לכן
 אס אבל עוב פכר להם שמגיע בדין הוא אוי ית׳׳ש מאתו בא המחשבות שכל כיון כי ורה
 • רעה גזירה נגזר עונוחינו מחמת ח״ו במחשבות לחשוב וכלימה וחרפה בושה הוא

 כצדיק מחשבת לחוך ית״ש תאחו ונשתלחה עובה נזירה נגזר אס בת״א ביארט אפס זרות
 ויהפכסלישר?! הגזירה ויבעל ישראל על שיתפלל ולכל העולמות לכל נגלה הוא השמים חן

ה אזי לעובה־ דרך ויורד לישראל ביובה הגזירה היכלות  מאתו שנשתלחה המחשבה ז
מת השתלשלותדיעולמות  נקראת לאל בעדם שיעתיר להצדיק ית״ש לישראל והברכות העו

 הגזירה לבעל ראויס אינם הלא *כי מתנה ח״ן נגזר אס אמנם התחתץ בעולם שדרים
 לנו נותן חסדיו וברוב האל רחמי מרוב אמנם לצדיק השי״ת ששולח המחשבה אזי רעה גזירה

 רחמים שיבקש להצדיק שנשתלחה מה מתנה מן ובהסתר בחשאי הוא הגז׳׳ד שיקרע שיתפלל
שתקע ביארנו פורים האורו' והנה י ישראל על ואמר ־ במ״א באריכות וביארע * העולמות
 וללה״ה בער דוב מ' קדישא בוצינא אדומו״ר

 שבנו ורוצה בנו עם שמלמד אב כמו לזה משל
חן או הקושיא בעצמו יגיד  נק' שיהיה וגס התי
שישמח בדי * התיחן או הקושיא בנו ע״ש

 יכולין החורבן בעת אפי' ואסתר מרדכי
 השמים חן שנגזרה הגזירות לבעל הצדיקים

 משלות וזהו ־ כת״ש להכמיד בעיע ונחתם
הקב״ה זה איש כלומר * לרעהו איש מנות

 הוא * מנות הקב״ה שולח המדרש בשם כמ״ש דבר הוא אפי' תרוץ או קושי' שיודע במה הבן
 כמ״ש עולם יסוד צדיק זהו לרעהו חתנה פנימיות לו סביר להפיגו הבן בטז שאין עמוק

 שולת ורעי אחי ישראל נקראו המדריגה שלזה להשיגו הבן בכח שיהיה כדי * העמקות של
 שיבעלו הדור על שיתפלל מחשבתו בתוך מתנה שבאת' התירוץאע״פ או הר\שיא מעצמו ויגיד

 מה חתנה כח״ששזההוא קשים גזיחת הסברת מחמת הכל רק ־ כלום הבן ידע לא
 דורו על שיתפלל במחשבתו להצדיק האל ששולח נחת להק יש אעפ״כ * אביו של להלכה פנים
 לשמחה מיגון ומהפכס רעו' גזירות ומבעל התירון או הקושיא אומר שהוא כיון
 וזא־החתנ' לרעהו איש לי״עותשלו׳תנות ומאבל א̂ן הזה הדבר .כן ע״שבנו־ נקרא וגס

 שנשתלח׳חאתוית״שכאש׳כתבנואישזההקב״ה הנזירות תבעל שהצדיק מה שזה עלפי
 בשסהמדר׳לרעהו כת״ש מלחמה איש ה' כמ״ש מאתו בא הוא שיתפלל הצדיק המחשבת ית״ש

 איש במדרש שכתוב מה ( עולם יסוד למחשבת של דבורים מכח שבא אעפ״ככיון .ית״ש־
ע) תפארת של מדה על הקב״ההוא זה נקראת תפלותיו התאמצות ובכח הצדיק ד  כנו

 להתפאר ושרוצה השעשועים גודל מחתת הוא אע״פ הצדק־ של שמו על הגזירה הביעול
:במעשינו ולהשתעשע כנו ע"כ ית״ש מאתו נשתלחה והדבורים שמחשבה

א גזירה כשעזר נמצא וש״י ודפח״ח מ״ו דברי ר5ו  קאי הוא ישן אלהיהס ת״ש לומר ש
מ׳׳ש הלא כי התפארת מדת על לתוך ית״ש מאתו נשתלחה מבעלה והצדיק

כאשר רעות גזירות מבעל בתפלתו שהצדיק והוא * ע״ז רתתיס שיבקש הצדיק »מהשבת
בארצו KJ

aס
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קדושת

I

קרושה
 שמחתת הבורא רצון הוא שהכל * באמו
 בתפלת לאל שיש והתענוג השעשוע גודל

 מתאוה הקב״ה חז״ל כמ״ש ובמעשיו גצדיק
 מתפאר השי״ת שכב״י צדיקים של לתפלתן

 מחתת ־ אתפאר בך אשר ישראל כמאמר בעמו
 נחת לו יש כב״י בעמו שתתפאר התפארות

 התענוג ומחמת מהתפארות ושתח׳ותענוג •רוח
 וצלולין זכין מוחין הצדיק מחשבות בתוך שולח

 ואותר ־ גזירות ולבעל להתפלל שיוכלו
 מתפאר שהקב״האין הוא ישן באלהיהס

 מעתו כביכול רוח נחת לו ואיי בעתו
 להתפלל וצלולין זכץ מוחין להס שולת ואין

 להתפאר גזירותיו את ולבגיל אותו ולעבוד
 תתרלמותיכס עורה כשופר נאתר וע״ז בס

 לו ויש בנו מתפאר הקב״ה שופר ידי שעל
 זכין מוחין לנו ושולח מעולמו רוח נחת

 יגיל במעשיו ה׳ ישמח בנו ויקוים וצלולין
 ישראלא״ס ישמח יעקב

 תני ד״ז במגילה דאיתא תה נבאר ועתה
לאביוניסב׳ מתנות לתה יוסף רב

 א׳ ומשלו׳תנו׳ב׳תתנו׳לאיש תתנו׳לב'אביוני׳
 חז״ל כוונו ו שכתבנ לדב' כי ידוע להוי הנה כי

 ידי ממעשי צדיקים ידי תעשי גחלים באתרם
 ימיני אחד ביד הקב׳י־ה תעשי דאלו הקב״ה
 תעשי ואלו ארץ יסדה ידי אף שמיס עפחה

 כוננו אדני תקדש שנאמר ידים בשתי הנדיקי'
 הבחינה זאת על נאתר צדיקים מעשי כי •ידיך

חת לבעל בתפלתם כח להם יש שהצדיקים  גזי
 הקב״ה ידי ומעשי ולהפכ׳לעוב יעו׳שלתעלה

 בקדושת בארנו והנה לעוב למעלה נגזר אס
 לכךתעשי כי וביארנו חמישית בקדושה מנוכה

ס בשתי צדיקי' ידי ח  כשהתעור׳לאהוב דהנה י
 תתנו אזי הצדיקים מעשה ע״י העולמות את

 ישראל את והתציריס להתעיקיס השנאה נולד ■
 אותם להצריס השנאה בא עצמה תאהבה אזי

תעשה זולת העליון מהתעוררת בא כשהשפע

לוי שלישית
 ומזאת האהבה רק בא אינו אזי התחתונים

 אינה האהבה כי שנאה שוס יצמח לא האהבה
 יד הוא לישראל שהאהבה וידוע עזה כך כל

 גדולים וזה שתאל יד הוא לאוה״ע והשנא' ימין
 ע״י הבא השפע פי' וכו׳ הצדיקים מעשי

 אהבה השפע הקב״ה ידי ממעשי הצדיקים
 ידי תעשה זולת לבדו תהתעורר׳העליון הבא

 בשתי הצדיקים מעשה ע״י השפע כי הצדיקים
 ונגוף לישראל ימין יד אהבה כלומר ידים

 ואלו שתאל יד העולם לאומות ושנא׳ למצרים
 הבא השפע כלומר הקב״ה ידי תעשי

 אהבה א׳כלות׳ ביד הוא מהתעורר׳העליוןלבד
 יד* ממעשה נמצא לבד לעולמות רב ושפע

 מהפכים שהצדיקים בחינה על שהוא צדיקים
 אחת ממדה ולשמחה לששון לעוב רעה מגזירה

 בא לישראל אהבה תתדת דהיינו מדות שתי כא
 בתדה נמצא אותם ומצירים להתעיקיס שנאה
 לישראל באהבה דהיינו שניה תדה קשורה אחת

 והמצירי' להתעיקי' שנאה שני׳ מדה קשור'
 אהבה תחת שני ניכר באתגליא אבל אותם

 אותם והתציריס להתעיקיס ושנאה לישראל
 באתגליא למעה אעפ״כ כאח׳ שקשורה אע"פ
 איש תנות שמשלוח כיון ולבן מחת שתי ניכר

 מה הבחינה זה על הוא ביארנו לרעהו
 מןהשמי׳ גזירה הפכו הדו' שבאותו שהצדיקים
 בעיע ונתתם כליי׳ ישראל של שונאיה׳ שיתחייבו

 וזעקתם בצומות וישראל ואסתר שמרדכי רק
 כאחד תלות שני התעוררו ולכן לעזב הפכו

 השנייה חדה התעוררו ומזה לישראל אהבה
 צדיקים שתעשי ביארנו כאשר לאוה״ע שנאה

 כלות׳ אחד לאיש תנות שתי ידי׳ולכן בשתי הוא
 אהב׳ שתמדת מדות שתי נתעורר אחד שתדבר
 לאוה״ע שנאה שניה מדת עוד נתעוררו לישראל

 לכןבתעשי ( אחד לאיש מנות שעי כנגדו לכן
 אכבה מדות שתי קשורי' עולם יסודי צחקיס
^ז לישראל ש ) חו״ג סוד והוא להמעיקים ו

אבל



■כ לוי שלישית קדושה קדושת
בל ס התגילה לקריאת בזכות הי' זה לו־ לא עלהנסגוהא הוא לאביוניס מתנות ̂ז  מ
 נ"& גבי וכמ״ש מדה כנגד מדה והי׳ דפוריס בתפלתם ישראל שהפכו התהפכת בתינת על

 כנגד מלה שהי׳ נשא מבני לכורדי׳לי׳ מה בתוך שהיה גופא הנס על רק לשמתה מיגון
 מדה כנגד מלה להיפך בכאן הי' מלה ניכר היה הנס ובתוך שביארנו כתו הנובעים

 פורעניו' ממלת סובה מלת מרובה כי לסובה ליהוליס שמחה דהיינו אנשים לב' תלות שתי
 לע״אכי ליצה״ר שהרגו מה כי לך ואבאר מה יתורץ ביארנו כאשר ולכן באויביהם ונקמה

אשי דאת׳מנש׳לרב ע״ב אית׳בסנהדריןד׳ק״ב לרעהו איש מנות משלות בפסוק לדקדק ש־ש
 יותר לאביוני' מתנות דהלא לאביונים ותתנות

 לי׳ הוה וא״כ לרעהו איש תנות תתשלוח מצוה
 • תנות למשלוח לאביונים מתנות להקדים
 תפלס נגד הוא מנות למשלות יתבאר זלפת״ש

 הוא לאביונים ומתנות להנס שגרמו הצדיק
כתו הסבננים בתוך שהיה בעצמו הנס נגל

 ורהסו' נלסכ׳בשפוליגלית׳ הויתהתסהוית אי
 P והיית כו׳ מגביה היית רש״י וז״ל אבתראי

 עכ״לתשמע דע״אשהי׳שולס יצרא תפני לשם
 מעבודות- תענוג מנשה ביתי רש״ישהי׳ תדברי
 אנשי והרגו יצה״ר של ושסות סכלות ממעשי
בע׳׳א לכסילים שהי' התענוג זה את כנ׳ה״ג

 על בשירהשידיס שרש״יכ׳ הואכך והענין מטת משלוח הכתוב הקלים ולכן שביארנו
 לכס להשיב א״א כו' עיניך הסבי הפסוק זה להנס קדמה צדיקים שתפלת לאביוני' למתנות

 בבית הרהבוני שהם וכרובים וכפורת ארוז מנו׳ משלוח הקדים דלהכי נראה פשוסו וע׳׳ש
 שמעלתם עד יתירה תבה להראותכס ראשון מנו׳יקדיס ב׳ לו אין אס כי לאביונים למתנות
 תזה יצא האיך להבין צריך והנה ־ עכ״ל בי מחלפי דאס פסקינן מנות מנז׳דמשלוח משלות

נודע כי אפס יתירה מחבה בהשי׳׳ת שתעלו ז' די כלאיתא.במגילה דמי שפיר סעודתייהו
 מחלפי אבין בד חנינא ורב אבין בר אביי ע״ב

 תתב־ח התנה ונשיקת בהדדי סעודתייהו
 לאביוני׳ תחלה כשישלח אבל לאביונים ישלחם

 : נכון והוא מנות משלוח לקיים יוכל לא אז
משלות כמצות אדם יתלהב ומעתה

 חיות כל כי לב תשמחי ישרים ה' פקודי כי
 יתברך תמנו הוא ורגע רגע בכל לעולם שבא
 לכולי> גביעו הוא ואנת אליהו שאמר כמו

 בתור' וכשעוסק לבקרים חדשי' בקרא ונאמר
ית״ת תמנו הוא בתורה שעושקין השכל אזי

^ נאצל והשכל אליxהי שאיש בראותו תנות ב נ • ליש מאץ יתברך ממנו ו
 ליס מאין בתורה שעוסק השכל שנברא ואחר יחשוב ואס ית' הבורא גזירות לבסל כת לו יש

 הוא ( התענוג בעולם השכל זה עובר אתר למעל׳ פעול׳ כך כל עושין ידיו שתעשי האדם
 דרך עוברים הנשמות כל כי ) הבינה עולם רות נתת הכל ולעשות לעבודתו יתלהב אזי

 שמח״ מלא תענוג מלא השכל ולקכתמלא שם עתנו יעשה והאל אחרת פנייה לשם ולא ליוצרנו
 מחשבת כל והנה השם בתורת כשעוסקים בנו ויקוים אותות לסובה ונפלאות נסים

ת ויהפוך א ך ךל הי אל  הוא■ התחשבה כי יתברך מתנו נבראת האדם לברכה הקללה ה'
 \fi ית״ש תתנו נתנו והבחירה אדם של החיות ושמחתים ונחתתים לששון אבלם והפכתי

ממט הכל להיפך או ובמחשב׳ בחיות להשתמש :סלה אמן מיגונס
 שני בית בהתחלת שזכו תה נראה והגה

 קיימים אתרוגים הנביאים שעדייןהיו
שאיתאבפ׳בא קמו דע״א יצרא את ־להרוג

 ברא זה לעומת זה כי לרע או ית״שלעוב
קיים שבהמ׳׳ק בזמן והנה אלהיס  עס הי'

 ולמחשבת לחיות הי׳ וכרובים וכפורת ארון
יפראל



ת ז ע ח ̂צית קדושהק לו' שלי
מרדכי ולכן בעיס1הנ במחשבה מחשב כשהי׳ אפי' כ״ככח ישראל ביתשג* בזמן תי הי'

 בפ' במס׳שקלי׳ דאמרו הא על התי״ט פת״ש ותמשיכין התענוג דרךעולס עוברת הי' רעה
 תאיר היה שהוא מרדכי זה פתחי׳ התתוכין אלו הרעה במחשבתן אפי' תענוג והי׳ להתענוג

 החיות כל בא ומתנו הבל ראשית ית״ש שהוא תנשה אתר ולכן לע״ז תענוג תתשיכין לכן
 שמחה להמשיך וא״א ושמחה חיות אין וזולתו שולע שהי' דע״א יצרא ,מפני לשם רך שהיית
 ששות והוא עבירות במעשה ותענוג ארון מחמת לישראל הי׳להס הזה והכח

 היה חי שהי׳ זמן וכל ע״א של וגשבלות דע״א היצה״ר את והרגו וכרובים וכפורת בבבבב
 ובצדקותיו במעשיו מרדכי זה מאיר רק ושמחה תענוג להמשיך לישראל יהי' שלא

כי בתורת כשעוסקים תן ה' שוס שזזלתוית״שלא מפיו חנתה ה'י  מרדכי כי שמחה הי'
כני ב  ביארנו כאשר באין ככל מדבק הי׳ הצדיק בדברי כשעוסקים אבל במקומו וחדוה ועוז נ

 שוס גו יהי׳ לא ית״ש שזולתו מרדני ונשמת תענוג דקשיכץ אין אזי לע״א וסכלות ששות
 אדר בתסכ׳ בת״ח ומובא שמחה שכן וכל חיות העולס תנהיג שיש בזה וניכר ההוא למעשה

 כבא שאפי׳ נס נעשה ולפיכך וז״ל ת״ד פ״ד אץ וששות סנלזת שבדברי זתיוחד יחיד אחד
שנ' הכוונות כל גז'ולכאורה פב״פ רחל * ינוsאלר בעבודת ושממה החיות רק חיות שוס

 או בפוה״ז מלבוש להס להיות צריך האר״י אתר שהמן ואסאר מרדכי בזכות זה הי׳ והנה
 לו אין האר״י שה׳ הנס ולזה בנס או במצוה להם אץ בהת״ק שקרב כיון הוא ישן אלהיהס י
 הנס הי' שזה יתכן ולפ״ד ־ בעוה״ז מלבוש לשוב ולהפכם רעות גזירות לבכיל ציש־אל בבכבב

התלבשות והוא שכתבנו לע׳׳א יצה״ר בהריגת ישראל ולתפארת לנו שיש כס הקב״ה ועשה
 ■ קשיס נזירות לבשל ובמעשינו בתפלתינו כח

 אפי' הזה לדבר אבל גדול כח לנו ויש ורעים
 להם אין לזה אעפ״כ השני הבית שנבנה אח״כ

 וששות סכלות למעשה תענוג להביא לישראל
 דתרדכי דנם זכות ע״י כי ביארנו כבר כי

 מבואר וכן וכתש״ל השני הבית נבכה ואסתר
 יצה״ר הרוגו זמן באותו ולכן דש״ה במדרש
 שזה ודע כמ״ש תענוג יהא שלא דהיינו דע״א
 החיות כל ראשית מתחיל ית״ש שממנו כסוד

 הוא החיים כל מקור והוא העולמות כל של
 מרדכי הא על לעיל וכח״ש מרדכי כשמת מוד
 ומתרגמינן בשמיסראש לך קח שנא׳ התורה מן

 שכ' ראשונה בקדושה ועיין כיי דכיא מארי
 מחשבתו שהי׳ ראש בשמים מרדכי דאיקח קא

 התחלה וממנו הכל ראשית הוא שהשי״ת דבוק
 ומבלעדו )התענוג עולם היא כל(ואסתר של
 לעשות הנזבעי' הוכרחו שלכן חיות שוס אין

בתוך הנסדפוריס והי׳ ישראל בית כרצון

בעוה״ז; שניכר יזה

רביעי קדושה
 פורים נקראים למה נבאר

I 1■ I ואסור תשתהושמחה־ ימי 
 כת״ש עצרת כמו בתענית

 יתיב כרי׳דרבינ׳הוה מר ס״וע״ב־ ד' בפסחי׳
 כרא' וכו׳ ופורי' מעצרת בר שתא כל בתענית
 דבעינן שפרש״י עצרת דכמו דבר של השעם

 להראות ובמשתה במאכל בו שישמח לכם נתי
 בו תורה שנתנה לישראל ה1 יום ומקובל שכוח

 באכיל׳ בו שישמח צריך בפורים כן עכ״לרש״י
 פקבלוה לישראל נוח זה שיום להראות ושתיה
 ■ שביארנו וכמו הנס מאהבת אחשורוש ביתי
 עד בפוריא לבסומי אדם חייב שאתרו ותה
 מרדכי לברוך המן ארור בין ידעי דלא

בחלקי׳הבאים ונבאר • אופנים בכתה ביארנו
אס
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קדושהקדושת
 נבאר כעת אתכס ־ אותס לדפוס יזכני ה' אס

 תה כי דע הנה כי פשוע היושר אשד באופן
 ולפסח ולבוריס לחנוכה נס־ס לאלו שקבעו

ס אחרים לנסיס ולא יו״ט תר הג  דחבי
 ■ בפסח כולס היתה ודגדעון דסנחריב נסיס
 הנסי׳ כי ונראה ־ נסים עוד היה בודאי אפש

 אחד ־ כחינות לשלשה נחלקו (התשועות
 בשינוי ונפלאות בנסים לנו הושיעה שהש״י

 עשה שהש״י והשני י בפסח היה וזה שבעיי׳
 הגס ישראל בית כרצון יעשו שהרשעים נס

 שלח בע״כ והש״י * ישראל את לאבד שרצונם
 וברכות־ נזובות עתנו לעשות תחשגותס בתוך

 עם שובות יעשה שרשע נפלא חידוש הוא זזה
ס ישראל הנ ה הי ה  שלח דפוריסשהש״י וז
 רשע יותר שהיה אתשורוש מחשבת בתוך

 * החריץ ובעל דבעלהתל מהתןכתאתר
 ־ שונאיהם את וישפיל לישראל שובות יעשה
 ביד רבים לתסור תלחתה דרך יעשה והשני

 ת״י כבושים היה החדושיס ואלו מעשים
 נסים אלו ועל דחנוכה הכס היה וזה הרבים

 נסים או התשועות כל סובבים והתשועות
 נסים או ־ בפסח כמו כיבעי׳שיעזורלנו בשינוי

 שהרשעים או בחנוכה* כמו מלחמה דרך
 וזהיה־ה ישראל עם שובות לעשות יצשרנו

 עד התר בגלות צריכין זה ואת ־ דפורים הנס
 לעשות עלינו האותות לב את להשות מאד
 נס שכשמספריס ביארנו וכבר * שובות עמנו

 כת׳בקדושת כאשר תמיד לנו תאי' הנש זה אוי
 ולכן * הזה סמן ההס בימים פירוש על חנוכה

 בגלות דפוריס הנס כתו צריכין שאנחנו ביון
 ממשל' תחת 12ישר שהיו שני בית בוקן וכן הזה

 תספרי' לכן האותו׳שזבות עתני האומו׳שיעשו
 דפורי׳שכל הנס גדל׳ ועוד ניסא בפרסומי הגס

 לרשעי היה וכוונתו התן שעשה הדברים
 אשר ישראל לשובת הכל היה והוא ישראל
ושתי את להרוג יען ואשר לתלת הען עשה

כא ̂ לוי רביעי
 כתו ־ ולמפלתו ישראל לטובת הכל היה וזהו

 תזה פרתי־ נשבר׳רגל לטובתי בתל״א שאיתא
 לו יחשוב רעה איזה לאדם יבוא שבאם יחשוב
 שכל לחשוב האדם שצריך לשובה הוא שהכל

 כודאי וא"כ ב״ה הבורא מן בא המאורעו'
 יבא לא ובודאי השוב המלך הוא כי שובה א1ה

 שמכל סורים הארת הוא זזה תתנו רעה שוס
 זה נבאר ובת״א ־ שוכית בא התן של הרעות
 מהבורא שהכל שידעו גרס זה והנה באורך

 פור שנהפך שעס ועוד השו־ המלך והוא
 אחר נמצא נזדככו הטבעי' שכל * לפירנג המן

 יהפכו רעות שכל במחשבתו יעתיק שאדם
 מרדכי ביתי שמרעתו המן כתו לטובות
 התחשבה בזה תזכה נתהפכולשזב ואסחר

 אשר הדברים וכל רעה שוס עליו יבוא שלא
 בה כשישתח רע לדבר נראין ברגע
ס ויאמר  לשוב יתהפך לטובה זו ג

 רעה משמועה כמ״ש דבר משוס יפחד ולא
 והאמירה התחשבה בזכות הוא וזה ־ יירא לא

 ואסתר מרדכי ביתי שהיה כמו לשובה שהכל
 אינשלבסית* חייב וזה ־ הי'לשובה שהכל

 בהארת להתענג מחייב כו' עד בפוריא
 רעה שוס כלל בעולם שאיננו שיאמר פורים

 המן ארור בכלל שהוא רעים הדברים שבין
 מרדכי ברוך בכלל שהוא הטובים וביןהדבריס

 ־ בעולם כלל רע שום ואין שוב הכל הוא
 אע״פ הדבייס שכל כלומר ידעי דלא עד וזה

 רע שוס ואין שוב רק הכוונה אין רע שנרא־ן
 וזה ־ הטוב המלך ב״ה מהבורא הכל כי

 שכולם מרדכי לב־רוך המן ארור בין ידעו דלא
 כמו רע דבר שוס יש ולא לישראל שובו' המה
 רעות המחשבת שמכל ואסתר מרדכי ביתי

 שהכל פורים הארת וזה לטוב הכל נתהפך
 באריכות זה כל נבאר אחרים ובחלקים לשוב

 : א״ס והמבייב הטוב לנו יתן הטוב והאל
 בפוריא לבסומי שחיי׳אינש נבא׳תה ועתה
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מי רביעי קחשה קדושת

גכצבב

 עד מגונה מדה שהיא מובן אינו שלכאורה
 הוא הגת' כוונת דהנה מאד עד לבסומי מאד

 הכל הי' התן פעולת דכל כתבנו אשר כפי כך
 לסון• למרדכי הען שעשה ותה ישראל לטובת

 שאתר מה וכן בניו ועשרת הוא עליו צתלה
 אשר ולאיש ושתי את להרוג לאחשורוש

 הכל הי' וגדולה יקר לעשות ביקרו חפן המלך
 לישראל ועשה שחשב הרעות וכל ישראל לטובת

 וכוונת לעת כי אפס ישראל של לטובתם הי'
 עשה השי״ת אמנם • לישראל לרעה התן

 הי׳ דעתו כי המן מדעת לטובה־שלא והיפך
 לא כי ידע והשי״ת שעשה הפעילת לרעה

 לטובה הכל רק מחשבותיו אדם בני כמחשבת
 רע לו לעשות רוצה שבאסאדס האדם ידע וכן

 כפי שלא לטיב יתהפך בעצמה העשיי' מזה
 * רקהכללכיובה לרעה שתושב הרשע דעת
 ובין טובה לחבית לעשות הרוצה החדס ובין

 • לטובה הכל רעה לו לעשות הרוצה האדם
 מהפכה השי״ת רעה לעשות החושב כי אפס
 המבסם האד' והנה ■ החושב מדעת שלא לטוב
 • דעת בלי הוא דבריו וכל דעת בלי הוא א״ע
 ידע שלא עד בפוריא לבסותי אינש חייב וזה
 בביסוס כלומר מרדכי לברוך התן ארור בין

 חילק אץ מבוסם איש כתו דעת בלתי שהוא
 ורוצה לרעה א״ע המכוין שהוא המן ארור בין

 לעשות הרוצה מרדכי ברוך ובין לחבירו לעשות
 הרוצה רק וכמש״כ־ טוב הוא הכל טובה

 איש כינו ממנו הבא הטובה רעה לעשות
 טובה מתנו בא דעתו בלתי דהיינו מבוסס

 רע מעושה הנצתח הטובה ק דעת בלי שהוא
 הבאים הדברים כל וכן דעתו בלתי הוא

 לטובה הוא ־ רע כמו שנראין אפי' מלמעלה
 יודעים אנו אין רע שהוא שנראה בעת רק

 הוא רע מזה שבא והטוב ממנו שיבוא הטוב
 רע הוא ב״ו עיני רא^ת לפי כי דעתינו בלתי

א וזה ־ בדעתו איט אשר מבוסס איש נמו מ

 על הפירוש חנוכה בקדושת ביארנו כבר והכה
 ובקריאת נ״ת שבהדלקת הזה בזמן ההם בימים
 אלו שכל פועלין הימים אלו ובשמחת מגילה
 בעת לכן היום גס יתגלה והחסדים הנסים

 יכוין איכש חייב שאתרו ושתי'מה האכילה
ס תמיד החסדים שימשךאל  יעשה שהאל היוס ג

 הא״הע בין שאנחנו המר בגלות אותות
 ע״י אז שהי' כמו טובות עתנו יעשה שא״הע

 לעשות שירצה מי וכל לישראל טובות אחשירוש
 והעיקר ־ גדולה טובה מזה יצמח רעה עמנו

 מקרא ע״י התורה שמקבלין מה הי׳ השמחה
 שאסור עצרת כתו דומה והוא ־ וכת״ש מגילה

 שאמרו m לבאר יש ־ומעתה וכת״ש להתענות
 שעשאה פורים סעודת רבא אתר במגילה חז״ל

 ושמחה משתה ימי שנאמר י״ח יצא לא בלילה
 התורה ולקבלו פ״ו ד׳ בשבת אמרו דהגת׳
 דברתי בסתר מראש לא הגמרא ומשני בלילה
 ביום להיות צריך התורה קבלת עיקר נמצא
 הוא פורים שמעות ביארט וכבר י דווקא
 התורה עלינו תקבלין שאנחנו חה לנו שנוח

 דווקא ביום התורה קבלת ועיקר הנס מאהבת
 י״ח יצא לא בלילה שעשאה פורים סעודת ולכן

 ירבה לא בפורים ושותה כשאוכל ומעתה
 כמו מצות ועול תורה עול יקבל רק בהוללות

 שמחתו עיקר יהי' ובזה ואסתר מרדכי בימי
 שאוכל וכזית כזית ובכל בה׳ אשיש שוש ויקיים

 ויעלוז וישמת וחצות תורה בעול ששחח יכוין
 באכילה וימין ויעלוז ישמח וגס התורה בקבלת

 וכל טובות שתני vיעשר האוה״ע שכל ושתי'
 אל שמע ולא בנו ויקוים לטוב יתהפכו הרעו'
 לברכה הקללה את עליך ה' ויהפוך בלעם

;נ״ו א״ס
 בפורים מצוה יין ששתיי' מה נבאר ועתה

 תייב ויותר ומתוקים נעימים בדברי
 אפס י״ט בשאר שאין מה ־ בפוריא לבסותי

יוסה אחשורוש כמו רשע שק מה כי נראה
בנו



ב לוי רביעי ,קרושה קרושה ג
ר דריוש שהי' אע״פ בהת״ק לבנות בנו  בעול׳ שהתה גדולה סנהדרי שבעים על תרותו ע־ו

 : יין בשתיית זה ביום להרבות יש לכן העונג בעבור ל׳■ ונראה הי׳ מאביו עתא אעפ״כ מאתו
ד ועשריי התן נתלה אחשורוש גזירות שע״פ ו ע ׳ ופורי חנוב' מיליןבעניכי לאלוה יש ו

בפלקי׳ האל יזכנו אס אי״ה ויבואר ־ ׳
 כרבה אי״ה יתבאר ושם להדפיסם הבאים
 חז״ל מיתרת ועל אסתר מגילת על ענייני

:ולפורים לחנוכה וההגד'

טובים ימים כללות
ך יצאראשונ׳ תאמרי׳וזה כת' זי

I שחרית ראינהו משנה
 במערב וערבית במזרח

 וכשבאו הס שקר עדי נורי בן יוחנן ר' אתר
 כך דר״ג ת״נן בגת' ואתרו ר״ג קבלן ליבנה

בארוכ׳ופעמי׳ בא פעמים תבי׳אבא מקובלני
 עשה דכתיב דר״ג מ״ע ר״י אמר בקצרה בא

 דידע הוא כתש מבואו ידע שתש לתועדיס ירח
 כל והנה תבואו ידע לא ירח הא תבואו

 הרמב״ס עינינו מאו׳ הוא ובראשם התפרשיס
 כ״ד לעיל חז״ל אתרו הלא ע״ז תתהו ז״ל

תה יו״נו בתו' ועיין סיהרא מיכסי שעות

 אע״פ * הדברים ויתר תאויבנו ונקם בניו
 בנו זכה ־ הגזירה לזה אותו הכריח שהאל
 בודאי באחשורוש הי׳ והנה השני בית לבנות
 בכל ז״לכי האר״י מדברי הקדוש׳כנוד' ניציצו׳

 מקליפות וצריךלהעלות׳ קדושה נצוצות יש לבר
 אחשורוש שצוה ובזה ויקאנו בלע חיל בסוד
 תשועה ונעשה בכיו ועשרת התן את לתלות
 קדושה לניצוצות עליות הי' ועי"ז ע״י גדולה
 ־ -בהת״ק לבנות בנו וזכה אחשורוש שבתוך

 לרעה הי' שכוונתו הגס התן תעשה שע״י וכן
 הכין הוא כי התשועה הי' מעשיו שע״י רק

 מה וכן בניו ואת אותו לתלות העץ בעצמו
 שישא שכוונתו הגס ושתי את להרוג שאתר

 בישראל גדולה התשועה הי' עי״ז בתו את
 המןעליות שבתוך הקדושה לניצוצות הי' נמצא
 ברק בני ותנו ברבים תור' לתדו בניו בני ועי״ז

 המן שבתוך קדושה שהי׳עליותלנצוצי ונתצא
 תשובה שבעלי במקום גדול והכלל ־ ואחשורוש

כי לעמוד איןיכולץ גמורים צדיקים עותדי׳
 דצריכין נראה ולפע״ד הרמב״ס בשם שתביא שבתוךהקליפות הניצוצות מעליות תענוג יותר

 אבא מבי' מקובלני שאמרו,בגמ'כך מה להבין אחד פעם שהוא לבן למשל * עצתן מצדיקים
ומביא בקצרה בא ופעמים בארוכה פעתי׳בא התענוג תתקוסרחוק* ובא אביו אצל בשנה
 לכן בתמידות אביו אצל מכשהוא יותר גדול
 יותר גדול התענוג רחוק תתקוס שבא ב״ת

 שהי׳ בפורים ולכן ־ אביו אצל שהוא מצדיק
תחשבו׳אחשורו׳ בתוך האל ששלח כתשוע׳במה

 ולפי וכו׳ למועדים ירח עשה מפסוק ראיה
 בל החכתי' חן א׳ שהוא הנ״ל הרחב״ס דעת
 שהו' הדבר הלא קרא לי' לתה התוכנים חכתי

מדוע ונראה לזה קרא א״צ התכונה בחכתי
 לחודש צריכיןלעבר הגדול הב״ד היה שפעמים שבתו׳אחשורוש לניצוצות והי' 1לעשו׳כרצוןישרן

 שאמרן הב״דכתו רוצין שהיה כפי לחסרו או נהם׳ ומעש׳התן בנ׳הבהת״ק שבנו גדול עליו׳
 שיאחרו עח׳החוד׳ מאייחיןפל ב״ד לעיל חז״ל וכיון ברבי׳ תורה למדו ו בכי בני ולכן לישועה

 יהי׳ שלא ובלבד אותו ראו שלא אע״פ ראינהו היה עליות הקליפה שבתוך לניצוצות שהיה
 כשהיה בב״ד תלוי הדבר שזה כשיקרא מחזי לכן ב״ת כתו שהוא כתבנו כאשר גדולה שמחה

 חייא רבי אמרו ולכן לעברו או לחסרו רוצין שמחה סוד הוא שיין וידוע בשמחה להרבות יש
אמר בכ״ס בצפר' דקאי לסיהר' חזי קא כוה יין ט יין בשתיית ה1 ביום להרבות יש לכן
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שת אי טובים ימים כ?*לות קח
 אמרו ולכן נוהג כמנהגו עולם שיהיה התשבון זיל הכא קאי ואתה לקדושי געינא לאורתא
 ב״ד צורך שאין כיון סהדא לאכחושי שעיר וקדשי טב לעין זיל תייא לר׳ ר' אמר איכהייא

הר'נמצא שעות כ״ל בוודאי בדבר ועיין ואיכסייא ואזלא נושת ויש צירחהוכו׳ סי סי  מינ
ת’ ירננו שלא היה דואג וקדשה טב לעין זיל רש״י  כן הקשה הרמב״ם המפרשי׳וגס קושי׳ תו
 מי ותימה וז״ל במזרת ראינהו ד״ה תוסע' וגס שראו לפי למתר כשיקדשנו עירו בני עליו

 דאמר אהא דר״ג מאבותינו המפורת פליג חייא שר' עבור והנה וכז׳ כ״ט יום כל הישנה
 ולפמ״ש כו' ס־הרא מיכסי שעות כ״ד לעיל את מצוה היה החודש את לקדש רוצה היה

 דאמרלעיל הא שכתבנו תה דלפי ניחא שבני וא^כסייא הלבנה עשתה הלבנ׳לכסותוכן
 תנהג היינו סיהרא תיכסי כ״דשעות תאו' ועל הלבנה תאור על כח להם יש ישראל
 באריכות נבאר ולקמן כרצונם' לעשות החמה

 לעברה או התודש לחסר ב״ד צריכין אס ולכן
 נתכס׳הלבנ' או בזרזנה שלא הלבנה נראית אוי

 ר״ג של שהמעשה נראה ועתה בזמנה שלא
 שחרי׳במזרת אותו שראו עדות לפניו שהעידו
 לחפ׳את רוצה היה שר״ג במער׳הייט וערבית
 בזמנ' שתרא׳שלא הלבנה על ר״ג וצוה החודש
בזמנה שלא וניראית ב״ד רצון הלבנה ועשה

עולם
לעברו

 או לחסרו לב״ד צורך אין באס
 כשחכחישץ תוכחשין העדים בוודאי

 הב"ד אם אבל ס־הרא תינסי שעות כ״ד הכלל
 על ומצווין לעבר או לחסר צריכין שבירושלים

 עושה הלבנה אזי להראות או לכסות הלבנה
 בזמנה שלא א״ע ומכפית הגדול ב״ד רצון
 קידוש והנה חייא ורבי רבי רצון שעשתה כתו

הי' נר״ג מילתא תליא ב״ד בראש התודש .
שצריכין וידע בו תלוי החוד' קידוש ועיקר נשיא א״ע לכסות הלבנה על שצוה חייא ר' אצל וכן

 עשתה הלבנה ע״כ בלילה וניראת א״ע וכסה
 שלא א״ע לבנה והראה חייא ולבי רבי רצון

 ולר' לר׳ בזמנה שלא א״ע שכסתה כתו בזמנה
ק א  לר״ג בזמנה שלא הראהא״ע חיי

לכסות ישראל את לציית צריכץ שהמאורות

 שתראה הלבנה על שצוה וידע התודש לחסר
 בן יוחנן ר' אבל ר״ג קבלן לכן בזמנה שלא
 שלא שתרא׳ הלבנה על ר״ג שצוה ידע לא נורי

 שעות דכ״ד הם שקר עדי אתר ולכן בזמנה
א״ע תברטנור׳שדחק בר״ע ועין ס־הר׳ מיכשי

 ולכן היטב יתכן ולפ״ד וריב״ן דר״ג f בפלוגת זה לפי נמצא הב״ד צורך כפי להראות או א״ע
 דפעמיס מקרא ראי׳ להביא ר״ג צריך הי' מיכסי שעות כ״ד ך' דף לעיל דאיתא מה

 ראי׳ דמביא בקצרה בא ופעמים בארוכה בא אס היינו סהדא לאנתושי נ״ת לתאי סיהרא
 פי׳ נראה ועפ״ז הב״ד רצון עושה דהלבנה והם לחסרו או לעברו שאיןצורך יודעים הב״ד

 מבואו ידע שתש למועדים ירח עשה הפסוק להראות או א״ע לכסות הלבנה על גזרו צא
 למאורות ירת עשה לומר הי' דלכאורה אשר כפי כמנהגן ♦נהגו שהמאורות רק א״ע

 יתכן ולפ״ד מבינים אין התבור וגם ולמועדים שעות כ״ד אז בראשית ימי בששת בהן סוטבע
 שמש לכן למועדים ירח עשה הפי׳ הוא כך אז בהיפך מעידים והעדים סיהרא מיכסייא

 למועדים דעשה דכיון הירח ולא מבואו ידע לחסרו הב״ד צורך שאין כיון מוכחשת עדי הם
 לצורך הגדול ב״ד צריכין ולפעמים הירח אית׳לעיל וכן נוהג כמנהגו עול' אז לעברו או

 לא הירח כן גלל לעברו או לחסרו המועדים ועלה גולה לכולה לתקוני יכילנא שמואל אמר
 ירח עשה הפסוק פי' הוא כך נמצא מבואו ידע דכיון סיהרא מיכסי שעות כ״ד חז״ל אמרו

לעבר< או החודש את לתשר וצריכין למועליס ע״פ היינו גולה לכולה לתקוני יכילנא אתר7
לצורך ‘ * ז



כג לוי טובים ימים כללות קדושת
 כה׳־ אליו קרוביס אלקים לו אשר גדול גוי תבואו דידע הנא שמש לכן המוגגדים לצירך

 הדרש כפי ולכאורה אליו קראנו בכל אלהינו בשבת גמרא יתנרן תפ״ז הירת ולא
היאך ומזלות תקופות תשבון על קאי הגמרא לחשוב שמצוה מנין יונתן רבי אמר רשב״י אתר

 כי ועשיתם ושמרתם שנאמר ומזלות תקופות
 הוי העמים לעיני ובינתכם חכתתכס היא

 אין ולכאורה תקופו׳ומזלות התחשב זה אותר
 חכמה ומזלות תקופות הוא לתה כי פי' לו

 שחשבון בעבור פשועו כפי והנה העמי׳ לעיני
 ועבור התכונה בחכמת הוא ונוזלות תקופות
 האוה״ע התה גם התה התכונה שחכמת
אבל האוה״ע נגד נחשב לחכמה לכן זה יכולים

 בכל אלינו קרוב ב״ה שהש״י בזה רואין
 «1ג מי כי־ שעם נתינת ותה אליו קראינו עת

 ולפ״ד אליוכו׳ קרובים אלהים לז אשר גדול
 שהאל רואיו ומזלות תקופות חשוב שע״י יתכן
 עמו רצון עושה הוא והממשלה הכת לו אשר
 פלא שתראה הלבנה על ותצוה ישראל בית

 רואין נמצא בזמנה שלא א״ע ותכהה בזמנה
אליו קראינו בכל אלינו קרוב נו אלה׳ שה'
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שהרי שרוצין תה כל ברצונם פועלים וישראל על המדות היודע והנה ע״ז קשה לכאורה

ומאור המזלות תאור משנה הש״י ברצונם בש יתשב שאדם החכמה תדת עיקר בוריי'
^ בזה להתגדר השמי׳ מן לי הניחו הלבנ׳ותקום יכול אין שחבירו מה בהשגה שתשיג לחכם
ם שחבירו תה תשיג אם אבל להשיג הiר' יכיל כן ג חז״לבמה׳ראש אמרו למה נבא׳עעם ת

עדות לקלקל הבייסותין שרצו השנה אם והנה חכם חבית נגד נקרא אינו להשיגו
־■X; ובפ״ב להם צודה ואם ע' תשנה בפ״א החודש שחכת' עבור יכוליןזה האוה״ע ומזלות תקופת

ס לאוה״ע גלוי התכונה ל♦ באילו יו״ע בתוספת ועיין וב׳ א׳ תשנה אנחנו אץ אזי כן ג
ם שהרי וה עבור לחכמים חשובים הבייסותין כוונת הי' מה ולכאורה מקומות המה ג

^ יתכן דברינו ולפי החודש עדות שיקלקלו בזה חשבון ידי שעל יתכן דברינו ולפי אותו משיגים
^ לעשות כח לחכמים שיש תכחישין שהצדוקים לעיני ובינתינו נודעפכמתינו ומזלות תקופות
שישראל אומרים הם שהרי תעלה של בפמליא חשבון ע״י שהרי קיים שבהמ״ק לזמן העמים

- ומכחישץ התורה על פי' לעשות כח להם אין יום באיזה הלבנה מולד הי' ומזלות תקופות
ובפסור, יורוך אשר התורה פי על הפסוק את הגדול ב״ד ע״י והנה חשבון ע"פ לראות ראוי

את ומנחישין השתים תן תורה תצא מציון כי הלבנ׳ וניראית סדרה נשתנה החודש שתקדשין
על כת להם אין שהב״ד שתכחישין כ״ש זה אם חשבון ע"פ לראות ראוי אשר אחר ביום

שנכסה או הלבנה שניראת ולכן המאורות סדרי משנץ אשר ישראל של בזהרואיןכוחן כן
בזה מתקנאים חשבוןהם ע"פ שלא הלבנה ומזלות תקופות לחשוב שיודע ולכןמי בראשית

r\ יש שהרי קלונם נראה שבזה זה את ותכחישין תקופת לחשוב מצוה ולכן ישראל של כוחן יודע
לעשות תעלה של בפמליא הגדול לב״ד כח הגדול הב״ד וכח ישראל של כוחן לידע ומזלות ,
ומציון יפה ב״ד כח הרי כרצונם כלבנ׳ במאור בראשית סלרי משתנה ישראל של בזכותן אשר י

על פי׳ לעפות כח להם שיש כ״ש תורה תצא חכמתכם שפיר ולכן התאורו' כת ומשנין
של שתורתן החודש בעבור רואין שהרי התורה כוחן רואין שהעמיס העמים לעיני ובינתכם

אל של ^ בקידוש קלונם שנתגלה כיון וע״כ אתת הב״ד המאורות על ממשלה לישראל שיש י
כב׳׳ל דברי הביתוס•'להסתיר רצו ע״כ החודש היא כי ועשיתם ושמרתם פי'הפסוק וזה

מי העמיםכו׳ לעיני ובינתכס חכמתכם בר״ה כדאיחא פעמים כתה הביתוסץ וקלקלו כי
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טובים ימים כללות קדו׳טת

בכפכב

בכצגב

רףבכ3

בבףבב

בבצבב

ץ׳
ה מ  המעס כתב בפי׳תשניות הרתב״ם ו

 אתר עצרת סברתן לק״ס כלי לקלקל פרצונם
 חדשים ששה על למה קשה ולכאורה שבת

 לבד ניסן על רק לצאת יוצאיןהי׳ השלותץ
 שני התעשה כבאר ועתה * יתכן דברינו ולפי

 בזמנו ראינהו ואמרו שנים באו שוב ר״ג של
 ר' אתר ר״ג וקבלן ראינהו לא עבורו ובליל
 היאין־מעידין הס שקר עידי הרכינס בן דוסא

 וע׳׳ש שיניה בין כריסה ולמחר שילדה אשה על
 שוגגין אפילו אתם ר״ע שאתר המעשה כל

 ר״ג קבלן למה ר״ג על וקשה תזידיס ואפילו
 נתכסה אולי פי' מברטכורא ר״ע הרב והנה

 בעבי' שנתכסה באפשרי הי' אס בעבי׳והנה
 ורבי הרכינס בן דוסא דרבי טעמייהו מאי

 נתנסה אס ספק ע״כשלאהי׳ אלא יהושע
 טעמי׳דר״ג מאי לדוכת׳ קושי׳ והדר' בעביס

 תליא ובדידי' נשיא היה דר״ג ניחא ולפמ״ש
 על וצוה לחסרו החודש שצריכין וידע מילתא

 ואפילו כמ״ש בזמנו לעדות שתרא' הלבנה על
 ה צו ר״ב לראות ראוי הית׳ לא החשבון ע״פ
 ר״ג רצון הלבנה ועשתה בזמנו שתראה עליה

 הלבנה העדות שראו כיון ושוב לעדיס ונראת
 מנהגה הלבנה עשתה החדש את לחדש וראויה

 זמן עד נראת שלא דהיינו בה הוטבע אשר
 ראה לא ולכן ■החשבון ע"פ לראות שראויה

 החשבון שע״פ היה המעשה כי העבורה בליל
 זמנ'3 שנראת מה רק עבורה בליל תראה לא

 רוא׳ יהושע ר' שאמר ומה ר״ג רצון שעשתה
 מזה ידע לא יהושע שר׳ דבריך את אני

שלהסכחעל שהב״ד  היה שהרי החודש י
 שוגגין אפילו אתס ידע תיצרא״בלא

 תליא בזה וזה מזידיס אפילו אתס־
ס א  תסור' וקביעותמועדי׳ החודש עדות *
 על כח לנו יש במזיד אפילו בשוגג אפילו לנו

 שקביעו׳תזעדי' ב״ד כרצון תעשה הלבנ׳שהיא
ק ורבי תילתא תליא גב״ד א ס הרכינס דו

לוי
 בןהרכינ' ר׳דוסא פליג דלא אפשר תזה שידע
 האיך ונפלא חידוש דרך שאתר רק אר״ג

 בין כריסה ולמחר שילדה אשה על מעידין
 נראית שבכחו נפלא עשה שר״ג כלומר שיניה

 דפליג הוא יסושע ר׳ רק בזמנה שלא הלבנה
 לכן דפליג משמע דבריך את אט רואה שאמר

 הרכינס בן לר׳דוסא ולא יהושע לר' ר״ג שלח
 הו־כינס בן דוסא ר' דפליג תאמר אס ואפילו
 שוגגין אפילו אחס מדרש ידע שהוא אע"פ
 שתראה הלבנה על גזר שר״ג ידע שלא אפשר
 שהו' בר״ג רק תילתא תליא בדידי׳ דלאו א״ע
 גפ״ת תלמוד כתבנו כ״ז תילתא תליא נשיא
 החבור לאור שיצא לי יעזור והשי״ת נכון והוא

 רות נחת עושין גפ״ת בחידוד אשר גפ״ת
 ב״ה הבורא לחסדו אנכי ומצפה ליוצרינו

:גפ״ת חבורי לאור שיצא אותי שיזכה

ח ישראל מהור״ר בני רי דב מפיקוב הרב ני

Iבפפוס

גבצבב

 מגיל אלהיס לך זיתן
 מדקדק הנה השתיס
 אמאי משרים המגיד

 יש^ והנה ב״ה הויה שס ולא אלהיס שס כתיב
 להשפיע ב״ה מהבורא שאד׳מבקש בחינית שני

 תבקש שאדס מה א' ישראל עמו על טובות
 והבחינה העולס לעצמות הנוגע מה בשביל

 הנ״ל על כ׳־ה מהבורא תבקש שאדס תה הב'
 שלימה באמונה מאמינים שאנחנו מחתת הוא

 וזה לו בנים הס ישראל עמו ואנו אבינו שהוא
 עקא מכל בניז את שמציל תה התענוג עיקר

 מבוקשתו עיקר ונמצא טובות להס ותשפיע
 שני שבין וההפרש כביכול הקב״ה בשביל רק

 לעצמות הנוגע מחתת כשמבקש אלו הבחינות
 העול* זה ו העולס בזה השפע מדבק אז העול'

 אבל בהטובה ישח״והפסק ואזי ההפסד הוא
 ובאמת הנ״ל הב׳ בחינק מחתת כשמבקש

מדבק

r



̂צ לד ת1לןח
 הקב״ה ובאמת גהקב״ה השובה העיקר מדבק

 ידי על הבא והישועה השובה אז וקיי׳לעד חי
 ה' שעובד זה ובאמת הפסק שוס לה אין זה

 ביראה ה' לפני תמיד עומד זה היראה בתדת
 כלל משגיח ואינו במציאות בשל שהוא וכמעש

 מחתת לבקש יכול אינו זה עלעסקיעוה״ז
 מאת שמבקש תה רק העולס עצי־עת C'השגע
על מת ה'  מה מחמת הוארק העוה״ז עו
 ה׳במעשיו ישמח הפסוק כמאת׳ להשי״ת שנוגע

 אבל הקב״ה של ידיו תעשה שהס ישראל אלו
 יכול זה החסד בתדת השי״ת את שעובד זה

 ובזה העולם לזה הנוגע תתתת אפילו לבקש
 צדי(?( ירון בו ה' שס עוז תגדל הפסוק יבואר
 הוא ה' שם ה' שס עוז מגדול הרמז ונשגב

 לו שאין עוז מגדול הוא זה ה' לשס שנוגע מה
 תה כלומר בו ונשגב צדיק ירון בו כנ״ל הפשק

 שבירה לשון ירון מהשובה לעצתו אליו שתגיע
 לעצתו שתגיע מה התענוג זה תשבר הצדיק
 הפשוק שס על להקב״ה שתעלה רק ונשגב
 נושע ישראל בפסיק הרמז וזהו לבדו ה' ונשגב

 כלימריבראל תבושו לא עולמים תשועת בה'
 תחת' כלומר בה׳ לישראל בא כשהישועה גושע

 תשוע׳עולמי' הוא התשועה לה׳אזי שנוגע מה
 כשאד' כי תבושו לא וזהו כנ״ל הפסק לה שאין

 בוש' לו יש אז לעצתו שנוגע תה מחתת מבקש
 אבל בוש תמיד הוא המקבל כי לבקש

 בושה אין אז ה׳ מחמת מבקש כשאדם
 שנתב תה הרמז וזהו תבושו לא וזהו כלל

 בהבארותאשר רמז שיצתק הקדוש ברמ״בן
 ויקרא שאמר וזהו תקדש בתי שלשה .חפרס

 ופרינו לנו ה׳ הרחיב עתה כי רחובות שמו
 עי״ש אי״ה להיות העתיד בנין נגד שזו בארץ

 בתי השלשה נגד יצחק רמז למה ובאמת
 ובזה כו׳ עתה כי עתה לשון תאי וגם מקדש
 ביראה ה' עובד הי׳ יצחק באמת כי יבואר

מדת ע״י הבא העובה ובאמת מדתו היה חה

כד
 בנין ובאמת הפסק לה שאין היא היראה
 פ׳ ה.ק׳ בזוהר ועיין יצתק נגד הוא העתיד

ך מיז ונוזלם פסוק על ע״ב סמ״ך דף נס  ו
 מלת כי עתה כי וזהו יצחק דא בארך בארך
 עתה כי הפסוק שס על יראה על מורה עתה

 בנין אי״ה ולכך אתה אלהי' ירא כי ידעתי
 דשבת בגת' הרמז וזהו לעד יעמוד העתיד

 יעקב כו' יאתר אברהם כו׳ אבינו אתה כי
 יושר תלין ויהי' סנגורי' ילמד יצתק יאתר

 .התלות לדרך שלכאורה אעפ״י בעדינו
 ויעקב ישאברהם להיפך להיות צריך מהאבות

 הנ״ל ולפי בעדינו טוב סנגורי׳וימליצו ילמדו
 תתידבמדת עובד הי' יצחק באתת כי יבואר

 מחמת הוא הטובה על בקשתי ועיקר היראה
 אינםראוינז שי*־אל כשח״ו אפילו ואז לבדו ה'

 כיון הניובה על לבקש יכול הי׳ אעפ״כ לכך
 מחתת רק עצתינו מחמת אינו בקשתו שעיקר

 א־נם שישראל אע״פ לבקש יכול ואז ה׳
 יכולים אינם ויעקב אברהם אבל לכך ראויי'
 בין יש ועוד לכך ראוי' כשישראל כ״א לבקש

 בשביל מבקש כשאדם כי הנ״ל בחינות שני
 בעת רק עת בכל לבקש יכיל אינו אז עצתו
 מחמת מבקש כשאדם אכל רחמים ועת רצון

 רצון עת הוא תמיד אז כביכול ב״ה השי״ת
 לך תפלתי ואני בפסוק הדקדוק יבואר ובזה

 תא* לכתוב לי׳ הוה רצון בעת רצון עת ה'
 ה׳כו׳כלותר לך כו' ואני יבואר ובזה רצון עת

בשבילך ה' לך ותפלתי בקשתי כשעיקר
 וזהז רצון עת תמיד הוא אז כנ״ל כו'

יעקב את יצתק שבירך הרמז
שבירך ברכתו באמת אלהיסכי בשם
 הדורורן כל את ג״כ בירך יעקב את יצחק

 וא׳ א' כל הדורות כל סוף עד מיעקב הבאים
 יצחק של ברכתו מחתת קיום לו יש מישראל
 מישראל יפסוק לא והטובה שהברכה ובאמת

 אלהי® בשם בירך ולכך הדורות כל סוף עד
, שתורה
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לוי קדושת
 t!7 ססתים בתוספות ועיין אסורים שאר הברכה ןכאמת היראה מדת על שמורה

הקש׳ עכו״ס ילי^ימגעולי ד״האלא ע״ב מ״ד לה אין היראה ממדת הנשפים והסוסה
כייליףר״עסעס הר'יוסף> ויצא פ׳3 בפסיק הרמז שזו ונראה הפסד,כ;״ל  בסיר כעיקר הי

 שאיןאסורו איסורים מכל קל נזיר הא מג״ע ט׳ עמדי אלהיס יהי׳ אס נדר יעקב וילר ^
כליה׳ היו כמי דבמדץ ותירן כו' עולם איסור אלהיס בית יהיה נו' לאלהיס לי ה' והיה

 בפני ועיין עכ״ל לנזיר ואוסרות מיין בלועות ולא אלהיס בשם יעקב נדר לתה להבין ויש
 שם דוודאי זהב וכלי כסף כלי דר״ל יהושע להביןשאתר יש רחתי׳ועוד על הוי׳שמורה בשם

 דצוות׳ דהגעלה מוכת וכתנא יין רר, שימשו לא הוי׳תורה ושם והי׳לשוןשתח׳ לאלהי׳כי והי׳ה׳לי בבקבב
 במקום אפי' וכסף זהב כלי להגעיל התורה זה ומאי יראה על תורה ושסאלהי' רתמים על

 הישראל בו ישתמש לא לוודאי בוודאי דידעיכן רצה יעקב כי והנראה לכל יהיה שהריזתיס
 התור׳להגעיל דצוה להא הגוי בו ששיתש תתין שלא כלי היראה מתלת עליו השפע להשפיע

 הנזיר הישראל בודאי הגוי של יין של הכלי אלהי׳שתור׳ בשם הפס׳להסוב׳ט׳לכךנדר יהא
 אינו ונמצא יין לא אתר מין בו להשתמש ^|ונה ען שתתה לשון והיה שאתר וזהו יראה על

 ואפילו הגוי בו ששימש המין בו לשמש רוצה יהיה והרחמים והסובה כשהשפע דהיינו
 דידעינן אע״ג וא״סמוכת להגעיל צוותה הכי הפסק יהיה לא אז היראה תתדת כלולים

ששימש ממין אלxהי בז ישתמש לא דבוודאי :לאלהיס זהי׳ה׳לי וזהו כנ״ל להנוזבה
 להגעיל התורה צוותה הכי אפילו הגוי בו השי״? על הש״ך הרב שחיבר בארוך ^^יין
 כלי להגעיל התורה ?יצוה הא שתא לומר ואין הנ״ל המחבר נכד סיבר אשר ובהג״ה י

 משום אלא אסר לא הא י״ל משום וכסף זהב על העזלס מקשים ועוד ז״ל בהג״ה סי׳צ״ש
: התורה מן אסור ואין יינם סתם י"מ דףש״ו ע״ז במכו׳ בתוספות דאיתא הא

וז״ל הנ״ל התוספת קושית לתרן יש נמי לפגם שעם נותן במשהו לאסור דהיכא
ף הקשה רבסבר אסורא״כתאימספקאליהלרבאאי ס יו ר' ע היכייליף ה ר״

 לתרץ ונראה ע״ש האסורין מפל קל נזיר הא מותר דקסבר או אסור לפגם שעם נותן
 ויתורץ הגמרא על שקשה מה יבואר וקודם מוכח דהא משבח אשמתי בשברא וענברא

ב ר ס ״ בגת' דמקשה מאי על קשה להא באידך א7ת נותן לומר דאין מותר נש״ל סבר ע
 כל האר״עדריש חנ״ל כעיקר ור״עשעם אסור דנש״ל הא מנ״ל קשה אסור לפגם שעם

 מאן ד״ה בתוספת ועיין התערובות בפרק להגעיל התורה שצוותה מדין ואיתגעולי
 כאן שייך לא ותרוצס ע״ב מ״ד לף שמעת דדילמא להגעיל התורה צוה כך משוס דלתא
 שעם עקיבא ר׳ סבר לאמת אליבא דהא גן שבישל מה עם בתינו מין הישראל בו יבשל

 הקודם בדף לעיל כתב ורש״י דאורייתא כעיקר דמשהן והיכ׳ במשהו תיןבמינז סבר ורב נבריvר
 לא וכל כו' לאיסור מצשרף היתר אין ד״ה לתרן והנראה עכ״ל אסור כתי כש״ל אסור
 דאפילו ומפרשים לי׳ דגלסי ואית גרסינן את אך מדין געולי אצל בתורה כתוב דהכה
מר הכסף ואת הזהב כלו כו' היא ולא דרשי וכל כל דרשי דלא רבנן צוותה דהתורה מ'

 דדש לא ג״כ וכל כל דריש דלא דמאן כלומר צוותה לא ומודאי זהב וכלי כסף כלי להגעיל
 לסוף רש״י כתב וכן מוכל למשמע ליכא וא״כ שתא מחתת אס כי וכסף זהב הכלי צהנעיל

 כל דדריש מאן אבל למשרת ממשמעותו אלא מיין בלועים והס משקים שאר נזיר בו ישתה
כ״ש בהם בשלו לא ווהב כסף בכלי בוודאי ^כ



כהלוי קדושת
 מוכל למילן• מציצו שפירי וא״כ וכל דדריש ב״ש
 וא״כר׳עקיבא ממשרת למילף הוכרת ולא

 עקיבא ור' הגמרא מקשה מאי כנ״ל כל דדריש
 תרווייהו ללמוד יכול שפיר הא תג״ל שכ״ע
 וממשרת המ״ל ללמוד יכול מוכל ומשרת מוכל
 לתרן להתרצן באמת ולמה שכ״ע למילף יכול
 כמ״ל מוכת דמוכל דלפ״ו אלא מגעכו״ס יליף
 מוכ' דממשרת נאמר אנו אס אפילו א׳'כ

 יכולי׳ללמו' אנו אין אישורים שאר מ״מ טע״כ
 ה^ת' דבו לנזיר דמה דאפש׳לומר כיכ״ע תמנו

 האיחומלאיש לו שיש וכיון לאיפור מצשרף
 ובאמת איסוריס בשאר משא״כ תומרא האי לו

 יהי אישוריס בשאר דאפילו להוכיח רוצים אנו
 המ״ללכ גופא הא דנילן) לומר ואין טכ״ע

 הוה עקיבא דהאלר׳ אינו זה מנזיר אישורים
 ואץ לקמן כדאמר כאתד כתוביןהבאין שני

 אישורים בכל אינו המ״ל דאם וע״כ מלמדין
 ללמוד יכולין אנו אין כעיקר לעניןעעס ג"כ
 הגמרא הוכרח ע״כ הת״ל דבו לנזיר דמה

 אישורים בשאר דאפילו עכו׳׳ס מגעולי להביא
ם  שאר יכוליןללמוד אנו אין דמנזיר כעיק׳ טע

 לשאר יליףישפיר עכו״ם ומגעולי איסורים
 במאי התוספת קושית מתורץ ועפ״ז אישורים
 דר׳ אליבא ולפ״ז כו' קל נזיר הא דמקשה
 עכו״ם מגעולי נזיר למדיןכלל אנו אין עקיבא

ע מפורש בעצמו אלא ״  יכולין שאיואנו אלא טנ
 הי' דלכאורה אלא הימנו שאראיסירים למידן
 מג״ע ילמוד לטכ״ע בנזיר משרת לי לת' יקשה

 ללמוד יכולין אנו אין עכו״ם אלאדתגעולי
 דאפילו משרת בא זה על התוספת כקושית

 בחולין כרש״י נמי מתורן ובזה טכ״ע '^נזיר
 עכו״םשני וגעולי נזיר דהוילהו צ׳׳חע״ב דן«

 דחולין ברשב״א ועיין כאחד הגאין כתובין
 רש״י על דמקשי' תמ״ב סי' א״ת על ובפר״ח

 כתובין שני הוא שפיר ולהמ״ש כמאן לא להוא
דכליהס דתוספת לתירץ ובפרט כאחד סכי^ין

 זאיןלהקשו* צריפי מצריך ולא מיין בלועים הי'
 וממשי״ בנזיר הת״ל מוכל ילין> עקיב' ר׳ דאם
ע טכ״ע יליך מצי היכי בנזיר טכ״ע ליחן  חג״
 שני איסורים שאר לענין הוי הא האסוריס לכל

 לא זה7 י״ל מלמדין ואין זג״ע נזיר כו' כתובין
 דאי צריכי מצריך חד דכל כו' כתובין שני הוי

 למדין יכולין אנו אין לבד עכו״ם געולי כחוב
 כתוספת כקושית קל נזיר דהא הימנו נזיר
 שאר יכוליןללתוד אנו אין לבד בנזיר כתב ואי

 משא״כ המ״ל חומרא לו יש דהא ממנו אישורין
 ומכאן לעיל הגמ׳ דקאמר והא אימרים בכל
 אמרינן זהו טכ״ע לענין התורה לכל דן ^|תה

א ב  דרש* לא נמי וכל כל דרשי דלא דרבנן מי
 לעטן רק הח״ל לענין משרת להו ■מש

 למדין אין נמי עכו״ס ומגעולי ,ר כ טעם
א דחידוש משום : וק״ל מ

פסתהלכהו׳ קרבן הלכות הרמב״ם
 שניהןעומדין והרי וכו׳ פסחו שאבד מי

 משנה בכסך ועיין שירצה מהן איזה יקריב
 כאן הקשה קורקס והר״י וז״ל משנה ובלחם
 ז״ל רבינו פסק המשתלח דבשעיר חזקה קושיא

 ז״ל דהרמב׳׳ס והנראה בראשון דחצוה כרב
 מצום דסבר הרב בדברי פשט כפשט דהא

 גמורה המצוה לראשון משום בראשון
 משמת רק נפרש לא והשני הבעלים מרצון

 הראשון לנמצא היכא ונמצא הראשון שנאבד
 דראשון הוא הסברא להקריב עומדין ושניהן
 מקדושתו ידחה לא הבעלי׳גחור מרצון הנפרש

 ידחה הראשון דנאבד מחמת הנפרש להשני רק
 אס בפסח דבשלמא מתורץ ולפ״ז מקדושתו

 דהא מקדושה ידחה לא השני מהן א׳ יקריב
 אזיל לשיטתו ז״ל הרמב״ם ובזה שלמים קרב

 שנרצא ובין קודם שנמצא־ בין בפסח דפוסק
 סובר ואינו שלמים קרב לעולם שחיטה אחר
 הרמב״ם פסק לפ״ז נמצא שירעה בפסח כלל
ק איז׳ דבפסח ז״ל  אס דאפילו יקריב שירצ' מ

יקריב א ז



לוי קדושת
 הבעלזם מרצון שנפרש הראשון השנ« יקריב הבעניסלא מרצון שנפרש השני-הראשון יקריב
 הרחב״ס לכךפסק שייך אינו יולמהמקדוש׳וה אבל שלמים קרב דהא מקדושה יודחה

 ובשעידיס יקריב שירצה תהן איזה בפשת ז״ל נדמה השני א׳ יקריב אס לפולס' בשעידיס
: וק״ל בראשון מצוה שסדיקריב הרמב״ס פסק לכך מקדושה
 מפיקוב הרב נרו מהו'ישראל בני דברי ע״כ לנפרש והשני מרצון הנפרש דהוא זהראשון
אס כי מקדושתו יודתה הראשון שנאבד מחתת

מאיר מהו׳ הרבני בני דברי כל אדון בעזרת
־ חבריא זעיראדמן הצעיר

 כבוד של קדשו פי שדברי היות
 מ״ו הגאוןהחסיד תורי אבי אלוני

 שנקד בדפוס שנקבעו לאור יצאו שי׳ יצחק לוי
 אחינו ישראל לכל וידוע וגלוי לוי קדושת שתו
 התעלות ברוס הס שי׳ אאמ״ו דברי אשר
 אשר מישראל ואלפים בו דבר ה' רוח אשר

 ונפשס לבס נתלהבו קדשו רוח דברי שתעו
 אוהל אהלן הזה היזס עד ותעודו ה' לעבדות

 הלכות חידושי תלתידיס עס ללתוד תורה של
 אהיה אתרתי כן גלל * אורייתא תחשי ולחדש
 קדוש בזכרון יעלה ווכרוני * קדשו לדברי סניף

 אגדות בחידושי גרגרים ושלשה שכיס להעלות
 ויהיה הלכות בחידושי גרגרים ושלשה זשניס

:כל אלון לפני לרצון אתרי נא

אגדות חידושי
 תאיר ר' ע״א ו׳ ד' סנהדרין בגמדא

?זאכעד מצע נאמר לא אומר

 תנאן אלא אינו יהודה את התברך כל יסדה
 האיךשייך שעמדבוה בתהרש״אבח״א כו׳עיין
 וע״ש • יהודה על כזה גנאי דבר יאתרו שחז״ל

 זנראה כיוונו יהודה לשבח דרז״ל שתירן מה
 רז״ל אמרו יהודה דלשבח ג״כ לפרש בס״ד
 השכל בעין הנראה דדבר והוא
 על עובר שאינו צדיק איש לשבת שייך דלא

 זה דאין וג׳׳ע וש״ד וע״ז כגזל חמורה עבירה
 חתורה עבירה על עובר שאינו לצדיק כ״כ שבח
 לקיים שעוסק אותו שתשבחין הוא שבחו אפס
 ולילה יותס יהגה זכתורתו ה' ובעבודת מצות

 שכחו קל באדס אתנס • גתור בצדיק וה כל
 ורצית' כגזל עביר׳חמורה על עובר שאינו הוא

ת טונ הו  תנאן יהודה את התברך כל רז׳׳ל ז
 שתשברו ז״ל רש״י כפי׳ אותו שתברך כיון לה׳
 קל לאדם יהודה תחזיק epv את הרג שלא

 שאילו רציחה של זו עבירה עבר לא שאעפ״כ
 בוה כלל לשבחו שייך לא לצדיק תחזיקו היה
 אתר לזה חתורה עבירה רציחה על עבר שלא

בתהרש״א עיין לה' מנאן שאתרו לה׳ומק תצאז
ל י



̂ת כו לי קד̂ו
 דמלר ע״ה זקנים לדברי משא״כ הקזדס הוא יהידה בשם סשי״ת של ששמו מפני שכתב ^ל
למלוכה קודם בנו מלחמתם ללחום עיקר הוא לה' מני^ז כא^ו לצדיק יהודה מחויק שאינו ומי

 תצא כי פ'3 דקרא לישנא דייק שהכי ואפשר
כמו הגוי' ככל מלך עלי אשימה ואמרת  פי'

 יאריך למען או הכתוב מסיים ללחום האותות
 ובניו כדכתיב קודם שבנו ובניו הוא ימיםכו'

 להורו׳להם שהעיקר שהראה המלך דוד אמנם
 ב״ה והש״י • כנ״ל קודם בנו אין א"כ הוראות

 שכורה הנווביס שמעשיו הסוב גמולו לו שילם
קודם בנו שאין מוכיחין היה לישראל הוראות

:ודו״ק בקרבו ששמו מפני

ע״א ד דף ברמת מסכת
א מי 7171 בגמרא ו' 1W »5לנ קי נ

 תזרח תלכי שכל אלא עוד ולא
ידי ואני היום שעות ד׳ עד ישנים ומערב

ובניתי זרעך אכין שלם עד הש״י לו הבנויח מלוכלכות
: סלה כסאך ודוד לדור לנפשי קרא לתש״ה חז״ל בדברי לשבח טעם
זקני' פ״ב בסכהדריןדף חז״ל דאתרו ע״ם חסי׳

ז שאלי ע״ה וזקנים כהוגן שאלו הדור שבאותו ״ פ ע  בשמואל הפסוק לפרש בס״דנראה ו
עוד ותקשן י״ט פסוק ו' קפיטל '3 כהוגן דשאלו הדור שבאותו לוקנים כהוגן שלא

ס ותדבר אלהים ה' בעיניך זאת הוראה תורה להם להיות מלכינו ושחטנו אמרו  בית אל ג
הו דרכי ה לעס כהורות דז ס האדם תורת וזאת למרחוק עבדך שישראל כהוגן ה' אלהי  ה'

הנ״ל וע״פ תור׳האד' וזאת בפי' ברש״י ע״ש דשאלי ע״ה וזקנים הוראה

 ע״ש תלך יהיה כני שגס למרחוק ותדבר אלא תלך לתנות היה ישראל שכונת הראה שבזה
מדין הלא ה1 על נתן שבח מאי יקשה ושלא טומאה והיתר איסור ה' דרכי נהם כהורות מדין ה1 על נתן ................. - ״ ^
 כנ״ל ירושה הוא דהתלוכ׳ המלוכה לבניו תגיע דבריו ע״פ בס״ד ל ונ * דבריו כ ע וט׳.!ר׳.י
 זהו וזאת פי' האלם תורת וזאת אמר לוה תורה שהיה דבוה לשבת סעס "Jf י’

מל חסידות הראה לישראל הוראה  * האדם תורת הוא תלך שאני דהיינו שלפני דתה״ע ג
 ואני חז״ל כמאמר התורה לאדם תורה שאני בראש כתב דרש׳׳יז״ל חסיד לנפשו קתז

 למור״ לעצתי מחזיק שאני כו׳ בדם מלוכלך ידי בירושה הוא שמלכות ב -ע ב דף השנה
 ותור״ כהוגן ששאלו הזקנים דעת כפי הוראה נ״ג סי' בא״ח פוסק והת״א קודם שענו

 תופלב יש דאס לבנים בירושה אינו ה*דאה שצריכין כיון בירושה אינו הוראה תורה ד^רב
עפ״ג אתה וא"כ קודם האתר יותר בחכתה בחכתה שתופלג תי א"כ א

 הסידו׳תזה לך אין ולפ׳׳ו ע״ש לבנו קודם יותר
 העיקר דתלך וקנים דברי דדודהתלך כיון

 למלוכה קודם אינו בגו א״כ הוראות שיורה
באכמה שתופלג מי א"כ הוראה היא דהעיקר

 אני מלך יהיה שכני הבטחני
 על אותך משבת

ודו״ק: זה
בפרשה ב

ג
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לוי קדושת
׳ פ  דכוני הלמש כד^ת דבאמת • הלבוש על הע״ז יתרן לא ישראל בני ולכל נפסוק בא ^

 שבו ובכל תשבות ובקציר דבתריש תקרא הטור טעם שנתנו כתפרשי' עיין לשוט־ נלב ־
 וי״נ בשבת הזכיר שלא ומה תוספות בעי וי״ט ־ יחרץ שלא כלב דוקא להס הבטיח לתה

 דבע הכיפוריס ביוס שכתב דכיון תוספות בראשית בפ' לכתיב טעס בס״ד ונראה
איז חיות כל על יהי' וחתכס ומוראכם  דאתע וי״ט בשבת להזכיר הוצרך לא תוספות * כ

 שתוסיף בהתוספות וי״ט שבת דבכל בתכ׳׳ש* עושין שישראל בזמן מוסר הספרי כל וכתט
ו בהוספה חצוה. ביטול ליכא הקודש אל מחול מקבלין־מוזנותיה׳ הברואים כל מקום של רצונו

 כו' !2ישר בראפי׳בשביל חז״ל כמאמר מיפר;ז
 לכל המשפיעי' והס הכל נבראו יבראל שבשביל
 התי״ט כמ״ש תהם מתירא הכל א״כ העילמו׳

* ע״ש תמשפיע טש דתקבל הירושלמי בשם

 מצור. ביטול דאיכא כיפור ביוס כאן משא״כ
 וכן בר״ה אחרו רז״ל להא זו בהוספה
 לאכול לחצוה ס״א תר״ד סי' בש״ע פסקינן

ע״ש כיפור יוס בערב כסעודה ולהרבות
ב בר״ה ז״ל ורש״י מתירא הוא יותר לקבל• שצריך מי כל זה ולפי ״ ע ט'  ״ל11 כן ג"כ כתב ד'
 טפור יזם בערב ושתי׳ באכילה דחפיש לכל בפס' שבת במס׳ אתרו ורז״ל • מישראל יותר
 שתרבה מה בכל מצוה דאיכא עדיף טפי בכלב הקב״ה יודע בהמתו נפש צדיק יודע

 באכיל' שמוסיףדאסור בתה א"כ ע״ש באכילה בחוך אכילתו בהה לפיכך שתזגותיומועטין
 של מצוה ביטול איכא הטור כמ״ש ושתי' הפיזזת הוא הכלב א״כ ע״ש ימיס ג' מעיו

 ועתה לאכול דמצוהבו כיפור יום ערב אכילת תועטין שתזוגותיו הנבראים מכל שבמקבלין
 עצמו לאסור חשיכה קודס בעי״כ מוסיף • ישראל בני לכל השי״ת שהבטיח זזהו מהכל

ת לא ח  מחול לוסיף דלא בעי״כ וה״א ושתי׳ באכילה שאפילו מזו הבטחה לך אין לשונו כלב י
ח לא שבמקכלין פחות שהוא הכלב ח  תוסיף דאעפ״כ לכתוב הוצרךהטור הקודש על ־ לשוט י
 מתורן ממילא זה מצו׳לפי ביטול דאיכא אע״ג יותר המקבלים שהם הנבראים שאר מכ״ש
 הטור הוצרך לא וי״ט שבת דגבי הט״ז קושית מישראל שיתיראו מכ״ש כנ״ל ישראל ע״׳ והכל

בקל דאתיא הקודש על תחול דיוסיף לכתוב : ודו״ק דבר משוס לירא לישראל אין ומעתה
 בהוספה תטה ביטול איכא דשם מעי״כ וחומר ’
ז ו ד א ר ש כ ת ו כ ל ה י ש ת י ל ח תקרא למד כטור ובאמת * להוסיף דצריך כ
 ובכל ־ כלבוש כדעת תשבות וקציר דבחריש *

ח ״ א  בסי' הת״א מ״ש (ועיין הוספה בעי וי״ט שבת הטור סק״א תר״ח סימן בט״ז ^
 אין ח״ח דאפילו של״ה בבס תר״דסק״א מקרא הכפוריס יום דתוספות כתוב

 מצוה היום דכל משוס ־ כלל בעי״כ להתענות ־ קרא מאיזה כתב ולא להוסיף שצריך נפקא
י ע"ש)ו״"ק לאכול דבחריש מקרא הוא שכונתו הלבוש וכתב ד י מ  אמרתי בזה דברי ו

קושית תירוץ השי״ת שחנני מה להעלות דתאן הלבוש על הט״ז ומקשה תשבות ובקציר
 בעי וי״ט שבת בכל מקראזהס״ל דיליף

 הכפוריס יום פרק בגמרא כדאיתא תוספות
 שבתוי״ט גבי הטור כתב לא וא״כמ״ט

דין הטור מביא כיפור ביום רק תוספו׳ דבעי

 ד״ה חומפו׳ ע״א כ״ה ד' בשבועות כתוספו'
 השתא דס״ד לתאי וז״ל • יוחנן ר׳ והאתר איני

 פירקא בריש לי׳ דתיקשה תימה קאמר דלעולס
׳ppip וחתרצין עכ״^ אוכל שלא שבועה גבי

האתר דלעולס אכילהליגאלתיטעי דגבי והשלתוהפו׳ע״כע״שונרא׳בס״דלתרץקוצןי'
ולא
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 כוכת1 ע״כ קאתר דלאלתר לפרש הוצרך ולא
 לאלתר חשמע הבילה גבי לתה תובן אינו תוספ׳
 פוסק דהני״ז התו׳ קושית לתרץ בס״ד ונרא׳
תרע״חסק״ב בא״ח  בעסרת ג"כ ותובא סי'
פת לאכול חייב דבשבת סק״א זקנים

אמרו י״נוועי״כ באכילות וכן דאורייתא
 הנשבע דעת אהדינן א״כ • לאכול דחייב רז״ל

 רקלאלת׳כמ״ש כיון דודאי לאכול א5© שנשבע■
 רז״ל אתרו ברשיעי אינש דאתזוקי התוסבו'

 לעולם הי׳ כונתו זאם תחזיקינן דלא
 דנשבע מזו עבירה לך אין א״כ
ועי״כ וי״ט שבת דהא תצוה לבשל

מ לר מדרשת
: ודו״ק לעולם ללאו לפרושי התנא הוצרך לא

 ע״ב כ דף שבועות מם׳
 בשם כתבו נדר. לא לכי ד״התוספות

 כיון הגירסא לקיים ר״י
 בל עלי׳איסור חייל נדר בי אסור הוא דתדרבק

 מדאוריית׳־ א״נ דהא ז״ל קושי׳רש״י ותירצו יחל
 תצום דבר על חלים דנדרים נדרא חייל הוא

 תסכים ע״א ד׳רצ״ה ע״שוהר״ן הרשות כדבר
 תוספז׳לקיי' כדעת הרז״ה דעת עם דעתו ג"כ

לתרן הר״ן וסברת הוא מדרבנן כיון הגירסא
 כיון גרסינן לא דע״כ דהקשה ז״ל רש״י קושית * לעולם לאכול שלא נשבע והאיך לאכול וה5מ

 בן גדליה בו שנהרג יום הואדא״נ דמדרבנן זה כל וי״ש־ועיה״כ שבת אכילת מצות לבשל
 נדר׳דנד' חייל באכילה אסור דאורייתא אחיקס לעולם דלאו לפרש התנא הוצרך לא באכילה

 ז״ל הר״ן תירן הרשות כדבר חצוה דבר על חל כנ״ל באכילה שמשה ימים דיש תוספות כת״ש
 בנדר מצוה דבר על חל נדר אמרינן דכי זמן בשוס מצוה בשינה דאין בשינה משא״ב
 לא מצות לקיים בנדר אבל עשה מצות לבשל לא דמה״ט הפוסקים כת״ש תצוהלישן שיהיה

 גדלי' בצו' לאכול שלא שנדר הכא כגון תעשה רק דוקא לישן חיוב דאין בסוכה אשינה מברכין
 חייל הוה לא מדאורייתא היה אי אחיקס בן ס״ד שפיר ע״ש בסוכה ישן יהא לישן רוצה אס

 מצו׳־ לבשל נדר דכי כתב דמלתא וכיעת' נדרא ר' ו>תר וה תקשה להכי לעילס כונתו אישן שלא
 היתה שמתחלה חדש איסור בא הנדר מחמת ד׳ בהר״ן (ועיין כו' אישן שלא שבועה ♦וחנן
 עליו אסורה ועכשיו עליו תוגילת תצו־ אותה ימים ז' אכל’שלא דנשבע לדעתו ע״א דצ״ו

 דבר על לחול כת להם יש דנדריס חל כן גלל מיד אותו מלקץ ואין מיד אוכל אינו רצופים
 אין תעשה לא מצות לקיים בנדר אבל מצוה ג"כ אכילה דגבי הרמב״ס בדעת שעמו ולעי

 תור' דבר על שיחול נדרו מחתת בא חדש איסו׳ את לבשל דנשבע מיד ואוכל מיד אותו מלקין
 לא מצות לקיים תחויב היה מתחלה גס הרי7 סברתו ולפי לנפשותיכם מאוד ושמרת' התצוה

;ז״ל הר״ן סברת זה תעשה כו' יותנן והאמררבי איר התקשן קושית זהז
ק שלא ממתניתן משמע דהאיך n לעולם הוה אי j H I תוספות לגירסת להבין יש לכאורה 

דגרס־*ן ז״ל והר״ן המאור ובעל ג"כ שינה דגבי אותו מלקין יוחנן רבי אמר ךא
 מברייתא מוכח א"כ כנ״ל הוא דמדרבנן כיון ושמרת׳מאוד מצוה לבשל נשבע הוה לעזלס אי

 לקיי׳מצו' נדר מהר לא דבדאורייתא אע״פ זו שינה בלא לחיות אפשר דאי כיון לנפשותיכם
 כיוןדתדרבנ׳ אפ״ה הר״ןכנ״ל כת״ש תעש׳ לא רש״י כפי׳ שוא שבועות משוס אותו מלקין לכן
 הגמרא מקשה תהנילפ״זמאי האיסור הוא מצוהדלאחל לבשל נשבע מידדהוה וישן

 תועיל האיך לקיש לריש ע״ב ע״ג ד' ביומא תוספו׳ואפש' קושית בס״ד ותתיח השביעה)
מול׳ כיוןדר״ל שיעור בחצי שבועה לקיש לריש אכיל' דגבי שתירש במה התוספות ניחש דלוה

לאסור



אי קחשת
 כתו דהוה עליו חל שמעה אין מדרבנן דאסור

 אשכת לר״ל לתרן לגת׳ ה״ל ע״ש דאורייתא
 דכאןמועיל וכמו מועיל דתדרבנן דכאן בריית' י

 בדאורייתא מועיל דאינו אע״פ בדרבנן בנדר
 תתרצינן דכאן ברייתא דהא בשבועה 1כ כמו

בןאתיק׳ גדלי' בו שנהרג יום ברייתא דר,ת״ל
 דכן מדרבנן רק דאסור כיון ז:נדר דתועיל

 לאמוראי הגמר' דתקשה בש״ס מקומות בכמה
 כן וכמו ליה דמסייע אשכח ברייתא ומתרצינן

 דכאן ברייתא ר״ל לתרוציה מצי הוה ביומא
 בס״ד ונ״ל חל דבדרבנן ליה דמסייע אשכח בבצב^
 בכאן כגת׳ דכונת כלל ראיה אין דמכאן לחרן בבצבה

 לכאור׳ דהא וה הוא הוא דמדרבנן כיון דאמרו
 לומ׳־כיוןדמדרבק לגת׳ לתה יקשהלדע׳הר״ן

 גדליה שנהרג יום היה אי גס הא הוא
עיק' דהא רש״י כקושית נדרא חייל מדאורייתא

לקיי׳ בדאורייתא חייל לא דתש״ה הר״ן סברת
 הנדר ע״י בא חדש דבר דאין תעשה לא מצות
 פוסק הנדרדהב״י דברתדשע״י בא וכאן

 אינו תענית דבכל ס״א תקס״ה סי' בא״ח
 והוא תותר בעעימה אבל באכילה רק אשור
 שס ופסק ע״ש י״ד דן> פ״ב דברכות מגת'
 אפילו אסור ממאכל הנודר אבל סק״א הע״ז

 הנדר ע״י חדש דבר בא לפ׳׳ו ע״ש בטעימה
 טעימה לבד תענית איסור מחמת נדר דקולם
 ג״כ אסור הנדר ע״י והשתא כנ״ל מותר

אתנ׳את׳העיוןניח' כדפס׳הט״זננ״ל בטעימה
 אסו׳אפילו כיפו' דביוס הב״י שם דפסק בס״ד

דן> דתענית בפ״ק מהרא״ש והוא בטעימה
 הברצלוני יהודה רבינו ע״אמשם ל״ג
 דיוס משוס בפוסקים מבואר זהטעס ע״ש

• טעימה אפילו אמר דאורייתא כיפור
 בית לכדאי הטעם באב (ובתשעה

 ע״ש בשנה) אחד יוס לאבד אלהינו ה׳
 חז״לכיון כוונת לפ״זזהו כן אס

 הנדר חל לא לאוריית' הוה דאי הוא דמדרבנן
נ נדר דבלא חדש לבר כאן דאין ״ בתעצית ג

 בס׳׳ל והשתא כנ״ל בטעימה אסור דאורייתא
 ראי' חביאהגח' לא ביומא דמש״ה מתורן
 לגס לומר תציט דבאתת חל לבלרבק מכאן

 כונת וכאן דשס המקשן כדעת תל אינו בדרבנן
 תל הוא דתדרבנן כיון אחרינא מטעמא חו"ל
 מותר הי' לקודס חדש דבר כאן דיש הנדר

 דמותר הב״י פוסק דרבנן דתענית בטעימה
 • כנ״ל בטעימה אסור וע״יהנדר בטעימה

 כתבהר״ן חדש לבר בא הנדר דע״י והיכא
 לומר הוצרכו ומש״ה הנדר דתל גופא ז״ל

ענית הוה דאי הוא דתדרבנן כיון בכאן ת  ה
 ג"כ הנדר קולס בטעית' אסור הי' דאורייתא

 חדש דבר הנדר מחמת בא לא א"כ כנ״ל
 יומא בגת' אבל בכאן זה כל חל אינו דאז

 תוקילתחני׳ לקישהאיך לריש מקשה שפיר
 אסור הא שיעור בחצי נבילות אוכל דשלא

 לבר בא השבועה דע״י דא״ל חל ולא מדרבנן
 בנבילות דבלא״ה בטעימה אפילו דאסור חדש

ס בטעימה אסור לקיש לריש וטריפות  קודם ג
 שיעור מצי אסרו דרבנן דס״ל כיון השבועה

 תצי מדבריהם שיהא חכמים השוו נבילות
 וכמו מדאורייתא שלס שיעור כתו שיעור

 בטעית' אמר מדאורייתא והוא שלס לשיעור
 דהא בטעימה אסור שיעוף חצי כן • כנ״ל

 תדבריהס שיעור לחצי רבנן מינהו
 שלס ושיעור ( מדאורייתא שלם לשיעור

 כנ״לדכלדאמר בטעימה אסור דאורייתא
 ומחורן ) מדאוריית׳אסורבטעימ' באכילה

: ודו״ק בס״ד

 כתב רדי״ף פ״ט ב״ק מסכת
ע״ב ר׳ו דף

ה ק ו ת  בו ועשה שלחבירו בעבדו ה
 ביטלן כשלא דווקא מלאכה ״

ממלאכתו



סזאי קדושת
 אל מעצמו הלך הגזלן אצל המלאכי סעבל נבוריס השלעי עליו ומקשה ע״ש ממלאכתו

שפיר החויר'להכי לא מעצמו אבל רבו בית כמכילנולי לעבד׳ הנ״ל '7 הרי״ןי לפסק למאי
 תשלמי׳ הגזלני׳ וכל גזול הוא העבל א"כ למי

 נמי ממלאכתו ביעלו אפילו א״כ הגזילה כשעת
 ע״א זה בלף כן פסק גופא הרי״ןי להא פעור
 כרב אזל מחברי׳ תורי׳ לגזל גברא ההוא וז״ל
למרייהו אהלרינוהו לסוף כז' כרבא בהו

 לבביעלו ממלאכתו ביעל שלא לווקא פסק
 למשל׳כשעת להא השבח צריךלשלס ממלאכתו

 להא כנ״ל השביס תקנת משוס הגזילה
 •השביס תקנת ליכא מעצמו החזיר בלא

כלאתרינן פעור ביעלו כשלא רק כנ״ל
פא לניתא בגמרא ע״כופשיעא והלראבעינא גזילההיא כו׳ גו למרי'  העבל ילך שלא לי'

 כתב לגזלתורי׳ גברא בההוא משא״כ בעל להשווריס שביעלן אפי׳ תיירי ענין לבכל
 ע״ש לתרייהו אהלרינוהו ז״ללסוף הרי״ף הלרא להשווריס פסק ואעפ״כ ממלאכתן

 צריך לאינו פוסק שפיר מעצמו שהחזיר להיינו הרי״ף לברי וא״כ השבח משלס זאיכו בעיכא
 ממלאכתן ביעלן אפי׳ השווריס רק להחזיר בת׳׳מ ג״כ זו קושיא ותובא זה את זה -סותרים

 איכא תעצמו לבהחזיר השבח משלם ואינו ובש״ך י״א ס׳׳ק ל׳ סעיף בסמ״ע שס״ג סי׳
 כשעת משלמין הגזלנין כל ואז הכבים תקנת לומר ז״ל הש״ך רוצה זה ומחמת י״ע ס״ק

 הרי״ן) על השנית קושית ותתורן • הגזילה כדר כמעלעלי עבלא הרי״ף לפסק דלתא*
 להתוק' מההיא סותרי׳ אינם ז״ל הרי״ף ללברי ע״ש ממלאכתו ביטלו שלא והוא לכתב מההיא
 קושיתו ממילא תורי׳ותתורן בגזל שכתב אמה סותר לאינו הרי׳׳ף לעת לתרן בס״ל ונראה
כ י״ג ס״ק שס כתב הסמ״ע להנה דבריו  לבר הוא א״כ כמעלעלץ עבלא להא ג׳'

 הגזילה משלמיןכשעת הגזלנין וכל הנגזל זכרבבהוכרבא למברא תורי׳ בגזל למש״ה
 כשעת תשלמין הגזלכין לכל העעס להא לק תשלם לאינו חבירו של ספינתו בתוקף וכן

ס השוורים  הסמ״נג לדעת כנ״ל השבי' תקנת משוס הגזיל׳ וביעלן מלאכה בהס לעשה ג
 ליכא תעצמו החזיר ללא ובההיאלהתוקף ע״ש השביס תקנת משוס הוא ממלאכת'•

 ודו״ק• הנ״י לדעת כנ״ל השבים תקנת ומובא הפזסקיס כדעת לסמ״ע לי׳ דסבירא
■ לעעס קתאלףל״הע״ב הגוזל בש״גר״פ

 השבח ולא הגזילה כשעת משלמי׳ הגזלני׳ לכל
ע״ש השביס תקנת משוס הוא אצלו שנשבח

 דהד׳ע״ב מסכתסנהדריז השביס לתקנת הנ״ל לף כתב יוסף והנימוקי
י * אבל תעצמו הגזילה שמחזיר היכא רק שייך לא

ת השביס תקנת משוס ליכא תעצמו תחזיר באינו ו פ ס ו  קרנות וארבע חעאת לנין ל״ה ת
פנים אפי' הא תימה וז״ל מאי מעצמו שאינו כיון נותנת הדעת וכן ע״ש

 בפ׳ בזבחים קרא לבעי חפניסלאגחרינן• בס׳יל-מתורצי׳ לפ׳׳ד ש״ךבו השביס תקנת
 של לבר העלם ולסר משיח כהן לפר ב״ש התוקף וז״ל הרי׳׳ןף כתב לכאן הרי״ף דברי

 חטאת לכולהו אע״ג עכו״ס ולשעירי ציבור ללא פעור מלאכה בו ועשה חבירו של בעבדו
 מסניתיות חיצונית אתי ללא וכ״ש ע״ש נינהו הפשע מעצמו העבד שהחזיר הרי״ף הזכיר

ע״שובזבחי׳ לחלק יש ושתא כתבו עכ״לוכאן שגמר אתר לנייד לבר הוא הפשועדעבד
V Kf י
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מי קדושת
 בצ״ע והריע זו קושיא הקשו ע״א ל*ח

 שס פירש״י לפי כל אדון בעזר והנלפע׳־׳ל
 לז״ל * התוספות קושית תתייז 'בזבחים
דף שהביאו לזבחים הנתרא  ע״א ל״נן התו'

כו׳ בהזאתו ללמוד vמר עשה כאשר ועשה ת״ש
 ולא עשה לא המתכות מכל אחת חיסר שאס
 ת״ל שבעמתןארבעמנץ מתן אלא לי אין בלום

 לשר עשה כאפר יןה"כ פר זה לפר יעשה כן
 עכו״ס שעירי אלו החטאת תשיח כהן פר ־t בבצבי

 קרא צריך להכי ארבע מתן ל״ה וסירש״י ע״כ
 תמתן לתילף דליכא לפרמיות ארבע למתן

 צריך לאין פנימי חטאת בכל שבע.לתעכב
 למציכו משוס קרא פנימיות מחטאת אחל ^כל

 א״כ ארבע מתן מעכב לאיט חיצונות בחטאת
 הוא לילמא למיתר איכא פנימי חטאת בכל

 מעכב אינו ארבע למתן חיצונות לחטאת תי7
 למתן פנימיות חטאת בכל קרא צריך להכי בי

 בס״ל לפ״ז א״כ ע״ש ע״כ 1ב מעכב ארבע
חטא׳ בכל קרא לבעי להא תום' קושי' מחורז
 לעניןמתן מפני' פני' ילפינן דלא א' בכל פניתי׳
 דחסקינן לכאן התסקנא לפי היינו ארבע

 א״כ ארבע מתן תעכב אינו חיצוניות דבחטאת
 אינו פנימיות. מחטאת חטאת בכל דילתא
 כפירש״י בחיצוניות כתו ארבע מתן מעכב
 ממתן לילף דאין אחד בכל קרא בעי להכי
 חיצוניות בחטאת ארבע במתן להאתצינו שבע

 יוה״כ לפר קרא בעי ולהכי תעכב דאינו
־ חיצוניות כחטאת לא מעכב ארבע מתן ב!7

 ארבע במתן למי לא לג״כ כקתשיח לפר וכן
 לכולם עכו״ס לשעירי וכן חיצוניות לחטאת
 אחד בכל מעכב •ל' למתן פנימיות חטאת
 איט ארבע למתן בחיצוניות לתצינו אע״ג
 קרא איכא אחל בכל בפנימיות אעפ״כ מעכב
 לפי השתא תשא״כ בו תעכב ארבע דתתן
קרנות וד' חטאת לנין דקאמר לכאן הס״ל

 בחטאת דגם איפכא אדרבה למימר דבעי כו'
 לאס אחד בכל מעכב ארבע מתן חיצוניות

 הכז״ל לפי באתת א״כ כלום ולא עשה לא חיסר
 למתן פניתי לחטאת כלל קרא בעי לא השתא
 תעכב הס״ד לפי לבלאזה בהן מעכב ארבע
 למתן וכמו שם כפירש״י שבע למתן דהוקש

 אחד בכל מעכב ארבע מתן כן תעכב שבע
 דמצינו מחמת כפירש״י לזמר לאין מפנימיות
 להא מעכב אינו ארבע למתן .בחיצוניות

ם דהשתא ש״ד לפוס  למיתר בעי בחיצוניות ג
 לפוסס״דדלא וכיון בהן תעכב ארבע למתן
 תעכב אינו ארבע מתן דבחיצונות למימר בעי
 לא ממילא א״כ למיתר בעי איפכא אדרבה רק

 דכל לפיהס״ד לכלא לחטאתפניימיות צריך
ס מעכב שבע למתן כתו שוין חטאת  מתן ג
ס ליתר ס׳׳ד שפיר מעכב ארבע  חטאת ג

 בתה חטאתשוה לכל מפנימי נילף חיצוניות
 בפנימיות ארבע דחתן וכמו התורה שציותה
 לפנימיות דילשוה כןבחיצוניותתתן כתו מעכב
 קושית ותתורן בו לעכב ג״כ ד' מתן לענין
' ̂ ולי״ק בס״ד תוס' מ ג  ע״ו '7 לכתובות ב
התחליף שמואל אתר ר״י אתר ע״א
 כו' הפרה את החמור בעל ומשך בחמור פרה

 הוא פרי חיים בעלי הא המאור הבעל ומקשה
 פליאה יפלא לכאורה חליפיןע״ש עבדי לא ופרי

 הקושיא בכאן המאור הבעל תקשה למה גדולה
•לאמוראי אתיתרא  על קושיא הך מקשה ולא .

 התחליףפרה מתני' לקתני ק׳ ד' דב"מ תתני׳
 חליפי'(ובאתת עבדי לא פרי הא ויללה בחמור

 בתתני׳הנ״ל שם מקשה בב״מ זקניס באסיפות
 בעל קלוש אתרי להבין אפם ־ הנ״ל קושי'

 ומקשה אתתני' להקשות שמיאן ז״ל המאור
 בס״ד העיוןנראה ואחר לאמוראי) מימרא על

 שמה״ט בטעמן מתוקים המאור בעל לדברי
קושיתו קשה לא לשם דב״ת אתתני' מקשה לא

רק



כטלוי קדושת
ע״ב נ״ט דף כתובות מסכת י״ר ח״תסי' רקכאןשפירמקש׳דפסקינןלש״ע

י כל חוכר סחם חתור דתוכר
 רב דעת תביא ח״ג התחתו׳שער הכעל וסי' ואוכן! מרדעת דהיינו הרכיבה כלי
סי׳ בשמוג״כ בשור־ ומובא גאון האי עוחד לרכיכה חתור דסתס הסח״ע שם

חתזושחח׳מסקיע הקדש רבא דאחר דהא קי״ז ג"כ לו שיתן אדעתא רק לקח לא ותסתתא
 בקדוש' בין בקדוש׳הגו׳ בין תיירי שעבוד תידי כשתחלין• כחליפין וה״ה הרכיבה כלי כל

 לקדושת דתים קדושת בין כלל חילוק ואין חתון הרכיב' כלי כל לו ליתן צריך סתס חתור עבור
 רק ההקדש חל לא הגוף בקדושת דאפילו הגוף עומד לרכיבה חתור דשתס הוא עעתא דתד
 המלוה שיגבה ללוה אחרים נכסים יש באס לבד פרה רק מכר לא סתס פרה תוכר אבל
 אחר תתקוס לגבות לתלוה כשאין אבל חובו לאכיל' עותדג״כ לפרה הכלי׳שעלי׳תשיס ולא

 תידי להפקיע הנוף קדושת אפילו תהני לא אינו סתס פרה עבור כשמחליף לחליפין וה״ה
 עלדעה- שס תחתה הגידולי ותקשה שעמד דסתספרה דחדסעמא לבד הפרה רק מתן

 עושה שאני בקונס נ״ט דף דכתוכות תהך זו עוד פסקינן ואנן ע״ש ג"כ לאכילה ■עותד
 •גרשנה שתא יפר נור׳ בן יוחנן ר' דאתר לפיך דלא פרי גבי בש״ע תקותות בכתה ותבואר

 אדשתואל הגתרא ותקשה לחזור אסורה ותהא אבל לבד פרי במשך ה"מ חליפין עבדי
קונתוח ותסיק והכלי הפרי וחשך וכלי פרי עמר כשמחליף  קונתות קאתרתשאני הגת'

 תידי כו׳מפקיע כדרב׳הקדש דקדוש׳הגוףנינהו הלה נקנה אעס״כ חליפין עבדי לא דפרי גס
 ־ כו' תהשתא וניקדשו הגמרא ותקשה שעבוד דתתני׳ מתויז ועפ״ז ע״ש שתשך הכלי עבור

 הגמרא מקשה תאי גאון האי רב שיעת ולפי תפך דבעל'הכרה תיירי בחתור פרה דהתחליף
 הקדושה חל לא השתא דהא תהשתא וניקדשו עס הוא חתור וסתם שס רש״י כפי' החתור
ס דהייע כלי עס פרי תשך א״כ ־ כנ״ל הכלים  שאסרה ידיה תעשה דהא הגוף בקדושת ג
 תתקוס לגמת לבעל אץ בקונם לבעלה לא א"כ כנ״ל כדפסקינן השייכי׳לחתור הכלים

 הגי״ת קושית ע"כ נכסים לה אין דהא אתר דהפרה חליפין עבדי לא פרי הא שס קשה
 וניקדשו בכאן מקשה דשפיר לתרץ ונרק׳בס״ד תיקניא גופא ופרי כנ״ל הכליס עבור נקנית

 לרבי קאי דהקוביא כס רש״י כפירש תהשתא להדיא ת״ה ד' בב״ת רז״ל כדאתח בחליפין
 ׳גרשנה שמא דקאתר איריה תאי נורי בן יוחנן ע״ש במליפין תיקנא אקנויי כו• פירי ר״פ אתר

 השתא תיד יחיל כש־גרש רק חל דאינו דתשתע להיפך דתיירי כאן משא״כ בש״ע פסקיק וכן
 מתקו' לגבות לבעל בכאן דיש רש״י בפי' ע״ש א״ש■ ר״י כדאתר הסרה את החתור בעל דמשך
 שחבלה האשה גבי פ״ט דף בב״יק דאיתא אחר עבדי לא פרי הא המאוד הבעל תקשה שסיר

 ותיזבין הגת' דפריך כו' ובבעלה באחרים הפרה במשיכת החמור תיקני והאיך חליפין
 כל ומתרצינן הנאה בעובת לאחריס כתובתה דא״ל חליפין עבדי דלא פרי היא שהפרה •

 דינא בי ואשרוחי תחלה ודאי בעלה לגבי פסקינן בפרה דהא הפרה כלי עבור דניקני
 אפשר הא*ך שס ומקשה תעריחינן לא בכדי פרה אלא לו אין פרה סתם ומחליף התוכר

 עם לדור לאדם אסור הא לבעלה שתתחול הכליס עמר ל״ל א"כ הפרה כלי ולא לבד
 תוספו' ומתרצין כתוב' בלא אחת שעה אשתו בעל- דעת ומתות בפרה כלים לו אין א5ד

לבעלה כתובתה ותמחול שיגרשני: כד דעשה ודו״ק ז״ל המאור
ואת״כ א ח
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לד <ךושת
ת להעלות אתרתי ופורים חנוכה כל אדון בעור יתזירכהע״שולפ״ז ואח״כ שני 3מ
 נור* בן יוחנן לר' תקשה שפיר דכא; מתור!

 אסירה ותהא יגרשנה בתא אותר דאתה כיון
 בכאן לו אסור דכשתגרשה ס״ל א"כ לו לחזור
 שהקונ׳ אומר אתה א״כתה אותה ולישא לחזו׳
וניקדשותהשתאכנ״ל בגירושין רק הל אינו

י דו

;ופורים בחנוכה הלכות חימשי גרגרים

סי׳ חנוכה הלכות כש״ע כתב לחנוכה
 וז״ל בב״י ס״ב תרע׳־ג
לפיכך תצוה עושה הדלקה

 להרלירך זקוק אינו זתנה שעב' קודם כבתה אם דהא נורי בן יוחנן לרבי דהקושיא רש״י בשם
 הלא לפיכך תאי סק״ח הש״ז ותקשה ע״ש כו' שתיזבין אתר תמקום לגבות לבעל דיש חל כאן

ס ידיה תעשה הבעל ויגבה לאחרים כתובתה  לה זקוק אין כבתה מצוה עושה הנחה אי ג
שם כקוש־ת  לתרן בצ״עונרא׳בס״ד שהניח ענו שבת ע״ש דלגבי דשם תירוץ ל״ל דכאן הגת'

 בשם תביא דהע׳׳ו מדבש תתוקיס הב״י דדברי מצי דלא תוס' קושיות תשוס תתלה ודאי בעלה
 ש״ג בשם י״ב ס״ק ז״ל והת״א סק״י הגהות כתוב' בלא אשתו עם לאד'לדור דאסור למחול

 כבת־ה מקודם שתן פחותמכשיעור דבנותן דיגרשנה ערמה דיעשה תום' תירוץ ל״ל וכאן
תצוה עושה הנחה דמ״ד אליבא והוא לה זקוק אותה וישא יחזור ואת״ב למחול שתוכל כדי

 ולישא לחזור לו אסור יגרשה אס כאן דהא
 כורי בן יוחנן רבי כדאתר הקונם תתתת אותה
 ודאי אותה ולישא לחוור יכול שאינו וכיון

אבל התוספות שכתבו כתו יגרשנה לא

ס מצוה עושה הדלקה דפוסק להב״י אבל  ג
 זקוק אין כבתה מקודם משיעור פחות בנותן

 ״ל וו ס״ב תרע״ה סי' בהדיא הב״י כדכסק לה
שתן שיתן צריך תצוה ששה דהדלקה כיון

 מכשיעור פחות נתן ואי הדלק׳ קודם כשיעו מלוה חובו לגבות לתלוה שאין היכא באתת
 שידליק שמן נותן כך ואסר הדלקה קודם וקייס שריר גאון האי רב דעת אתר מתקוס

 הרא״ש דעת והוא חובתו ידי יצא לא כשישר ושפיר הגוף קדושת אפילו תפקיע דאינו
 דאי מזה היוצא ע״ש העיקר דהדלקה משוס ששוה ערך כפי תהשתא ונקדשו הגמרא מקשה

 תכשיעור פחות שמן נתן אי מצוה עושה הכתה שלערך מיד יתול הנאה במובת כתובה דמי
 ויצא כשיעור שמן כך אתר ליתן זקוק כבתה ידיה מעשה מיד עליו יאסור הללו הדמים

 ואי הנ״ל והגהות הש״ג כדברי חובתו ידי דערך תהשתא הקונם יתול הזה ערך וכפי
ס מצוה עושה הדלקה אתר ולמה כנ״ל תהכתזבה לגבות לו יש הזה  כשיעור שתן נתן כשלא ג
 שתן כשישר שיתן זקוק אינו כבתה תקודם אפי' תהשתא כלל תל הקונם דאין יוחנן רבי
 עושה דהדלקה כיון תהני דלא ולהדליק אח״כ אתר הקונם התתלת רק פרוסה ערך על

 כנ״ל הב״י כדעת מקודם הי' וההדלקה תצוה דתי שיעור עד ידי' מעשה דתי והא גירושין
 לשינזתו כהוגןדפשק עולים הב״י דברי ותעתה■ לחול ראוי הנאה בעונת למכור ששוה כתובה

 שנותן תה לאתהני עושהמצוה תהתתדהדלק' ערך עד ידיה מעשה עליו שיאסור חהשתא
 פחות מקודם דהדליק כיון הדלקה אתר שמן כנ״ל הנאה טובת של במכירה כתובה ששוה

דהדלקהששה הב״י כתב מכשיעורשפיר ולי״ח גאון האי רב דעת כל אדון בעזר ותתוח
 הנחה דאי לה זקוק אין בבתה לפיכך מצוה

 בכבת׳דאיט הוא דפסיקא מילת' תצו׳לאו ששה אאת״ו כבוד של הזה הקדוש דהיבור ך!ן^}יל
הדלקה קודם שמן בנותן זקור! דלפעמיס זקוק ענין על פז אדני על סדיס1<י1 שי׳בטיס

פחות



לוי קדושת
ה דא! מכשיפור פתות ת ב  וכתבהרי״תו ע״ש שמא׳יעבירנו״דיאמותגר״ה לתשלים יתן מ

ס בזה ויצא להדליק וזקוק השיעור  יעבירג שמא גזרען דמש״ה ע״א ד׳רנ״ת ז״ל דכדליק נ
 בקביעא ידעינן לא דאנן דספיקאיהוא משוס עושה הנחה הא ת״ת משיעור פחות מקודם

 בספיקא ותש״ה סוכה בתם' כדאמרינן דירחא אחר משא״ב כנ״ל והגהות הש״ג כדעת מצוה
ם שסהר״ן וכתב יעבירנו כתא גזרו זקוק אין כבתה שפיר תצוה עושה שהדלקה  דהג
 דרבנן דהגילה משוס למימר מצי הוה דבתגילה דבכבתה משכחת לא דלעולס דפסיקא במילתא

 אפסחז״לוגסהרי״ףכתבותדטע־מאדבשופר הדלקה קודס נתן אי נפשך תמה זקוק יהי'
 דירהא בקביעא ידעינן דלא משוס הוא ולולב נתן ואי ■ לכ״ע זקוק אינו כבתה הא כשיעור
 במגילה כן כתו יעבירנו שתא גזרו ותש״ה לה זקוק אינו כבתה פתותמכשיעו׳ג״כ מקולס

 שתא וגזירה כו' ידעינן דלא שפיקא משוס דהדלק' כיון הב״י שפסק כשיעז׳כתו את'כ ליתן
 במתני׳קתני הא לך יקשה ושלא ־ ע״ש יעבירנו אתר שתן שכותןאת״כ תה תהני לא תצוה עושה

 תומה מוקפץ דמה״ע שבת דוהה אינו דתגילה עושה ראשונה הדלקה דעיקר ראשונה •הדלקה
המשנה ובימי בשבת ע״ו כשחל בע״ש קורין - ״ -

 וליכא הראי' ע״פ החודש מקדשין הי' הא
 הקשו כבר דירתא בקביעא ידעינן דלא ספיקא

 רפ״ד יו קושיא ג"כ סוכה במס' ה!׳*ל
 דירח׳לידתי בקביעא דידעי אינהו אמתני׳דשס

הראיי־ ע״פ תקדשין א״י דבני רש״י דפי'
 דתינןפרש״י כיוןדאנןלא הגת׳ בזתןמתני׳ומשני

פי' אינהו בקיאי' דאיגן בבל בני מילאדחו נ
ס רש״י  בני מחתת דחו לא דבקיאי' א״י בני ג
 שיעת ג׳׳כלפי אמתני׳דכאן הוא זה ותירוץ בבל

ס המגילה דחי לא בבל בני מחמת הרי״ף  ג
ותום״ הרתב״ן כדעת תוכח מעת׳ ישראל בארן ■

ס בע״ו דמוקפי' דן! בהר׳׳ן ע״ב ד׳6דן מגילה  לתוקפיב קתני מש״ה בת״ל ג
דלולג א' תעעס בשבת ס״ו שחל היכא בי״ד דיעות מביא רפ״א הנ״ל

 בהדיאדאחר הב״י כדפסק מצוה
 נתינת מהכי לא ראשונה הדלקה
 את״כ גכבתה דגס שמן

 עושה ראשונה דהדלקה
 קשית ומתות מצוה

 עלהב״י הע״ז
: ודו״ק

לפורים
 בקביעא ידעינן דלא יעבירנו שמא ושופר הא דסברי איכא מתולקיס

 בשבת קורין אין כקיאין א״י דבני וגס דירתא הומה המוקפין כרכיס גתתנית׳ דאמרינן
 בנ« כמו בבל לבני שוה דמוקפין דמצוה כיון בארץ דוקא בע״ו קורין נון p יהושע מיתות

 כיון בלולב כתו בכאן שפיר לומר שייך א״י התו' לארןודעת בתון לא אבל ישראל
ג״כ בת״ל נוהגת זו דתצוה דתינן לא דאנן מימות חומה שמוקןז כל ■'ל בת .והרתב״ןדאפילו

דתורפיו אתרינן אי משא״כ דתו לא נמי אינהו כס״ד ונראה ע״ש בע״ו קורין נון בן יהישע

השעס רבה דמסיק שבת בערב ביוס 1ב קורין

׳ י׳



לוי מר^צזת V
 שייך בש״ו דקזרין דמיקפץ דתצוה זכיזן

 בבל בבני לתלות אין לבל א״י לבני
 בקביעא בקיאין הא א״י ובני

 לדעת דאי' ותכאן דירחא
 דתצוה ורתב״ן תוס׳

 דקוריןבת׳׳ו דיזוקפין
ס הוא  בבל לבני ג
 לבד א״י לבני לא

:ומ״ק

[ ^ ח / ו א  • ב״ה .עולם בורא מול ו
ו ב״ה לפניו לרצון אמרי י

 נא יהיו
 ימוש ;ולא

ולעבדו עולס עד זרעינו ותפי מפינו התורה
 והשי״ת ׳ וימים לילות נ-בתתיס באתת
 בעתוד לראות ונזכה העמים מכל נדהיט יקבן
ש^ הצעיר דב^ ותותייס באורי לשרת הכהן  ו

 שמ< ולתושב• ה' ליראי כירה אפר
 באתת ה' את העובדים

הקדוש' תורתו ולומדים
:כי״ר אמן לשתה

 זלה״ה מאיר מהו׳ בהגאון ־לאי״נן שי׳ נרו יצתק לוי תהו׳ התסיד הגאון באאמ׳׳ו מאיר קמן5
:יע״א תזאמשגון זלה״ה משה תה׳ בהגאון הוסקאב דק״ק אב״ד

ש\ ת



 קחשד! קרושת ־
 שם ק־יאת על ואבאר

חנוכה

M

*־' % ^ ‘״׳

ס לקרוא היה פשושן כסי  י״ד חנו סוריס ג
 אותו שקראו חז״ל לדברי לשבח שעס ואתן

 קבעו לחה ליתןכיעס צריכץ גם חנוכה
 שבימי הנס לפרסם אסתר תגילת לקרות
 מגילה לקרות קבעו ולא ־ ואסתר מרדכי
 ושל כ״ג יוחנן בן מתתיהו של הנם ולקרות
 יון במלכות הש״י להם עשה אשר יהודית

 מתשרי מכינין כי ידוע הלא כי * הרשעה
 ואח״ב פורים ואח״כ תנוכה ובתחילה השנה
 שכל ידוע הלא והנה ־ שטעות ואח״ב פטת

 קדמונים בימי' שנתגלה ההארות וכל הנסים
מ בכל נתגלה  של הנם בחמכה כגון • ובנה פ
 כ״ג יוחנן בן למפתיע שהים והחסדי׳ חטבה
 ובשרי' תטכה■ של הנרות מדליקץ אט כאשר

 מרדכי בימי והחסדי׳שנתגלה הנסים מתגלה
 ההארה וכן ■ ושנה ש,ה בכל נתגלה ואסתר

 מתן קדושת שנה־ושנה בכל נתגלה דבשבועות
 בריאת ההארות נתגלה בר״ה וכן • חורה

 ולכן ־ ז׳׳ל האר״י בכתבי כמבואר העולם
 בימי׳ לאמתיט גיסים שעשה הברכה התקינו

 תרס״ב בסימן ״ז1בנ ועיין * הזה בזמן ההם
 הזה בזמן הטפח על לו שהוקשה סק״ה ס״ג

 * הזה ובזמן הניסח לבוש בשס שמטא וע״ש
 דהנה כפשוטו נרא׳לי והצעיר הפעוט לי אבל

על ובהודאה בהלל קבעו למה להבץ ?ריכץ

 עשי^ז ולא ודפורים חטכה ימי דשמונת הנס
 מלחמות וביום סיסרא מלחמות ביום י״ט

 ית' האל שרצה גדול נם היה אשר סנחרב
 נסים וביתר וכו׳ משית חזקיהו את לעשות
 ונביאים אטתינו שראו הכם אלא יום ע:כל

 פעולם ג"כ שעשה כנה״ג ואנשי הקדמונים
 בכל נתגלו החסדים שאלו המוביס בתעשיגו

 הנסים ותאירי׳אלו ודור דור ובכל ושנה ביה
ש אפר תעשיה׳ גולל לסי  הקדמוני׳שיתגלה ע

 ושלש ופורים תנוכה כגון י״ט עשאוס תמיד
 וכדומה וסנחרב במלחמו׳סיסרא אבל רגלי׳*

 בידם כת ■היה שלא הקדמונים ראו להם
 ההמת והחסדים הנס לזה ההארה שיתגל׳זה

^  עשאום לא לכן ושנה שנה ובכל ודור דור ב
 שעשה כנה׳׳ג אנשי כוונת היה וזה * י״ט

 כלומר הזה בזמן ביתי׳ההס לאבותינו כיסים
 א« שהיה וההארות והנסים החסדים שאלו
 עכשיו עד נתגלה כ״ג יותק בן מתתיהו טתי
 נאמר^ הנסים דעל בנוסח וגם ־ הזה בזמן

 גדולה תשעה עשית ישראל ולעמך כן שם
טת ולכאורה * הזה כיוס ופורקן  ופורקן תי
 לומר יתכן ולפענ״ד הבכה לו אין הזה כהיום
שרק הזה שכהיום כלומר  שהיה והתשועה ה

 לשנה וזהו כו' מתתיהו בימי ההם בימים אז
 ובהודאה בהלל וקבעם י״ט עשאוס אחרת
 והחסד*' והנסי' ההארות שאלו שקבעו כלומר

 תמיד ההארה חחשיטן אט ובזה תמיד יהיה
 בכל אותם שקבעו כלומר קבעום וזה זמן בכל
 שע״יז דע והנה אי״ה נבאר ועוד ־ ומר לור

^ הוא שהעולם כל לעץ ניכר הנסים ד חו  ח
 עולמו את חדש אשר העילות כל עילות ושש
 1שמ ית' תמנו חון מחודשים העולמות ושכל

 מצרים ליציאת זכר קידוש על. בטור כמטאר
 ובפרם מקומות בהרבה בחומש וברתב״ן

 שע״► מבואר ת^תות וביתר בא ס' בסוף
ם סי וידוע תחודש שהעולם כל ניכר.לעין מ

i א n



יראשונה קדושה קדושת רו

ס מטה על בעולם שניכר מה שכל  כעולמות ג
 בעולמות וגס רשימה כך עושין העליוכיס
 ותמכה * התחדשות של השמחה העליוכיס

 חנוכת שיר מזמור כמו התחדשות לשון הוא
 שהשלס כל לעין נתגלה שע״י וכיון ־ הבית

 העליוני׳ בעולמות התחדשות ובחיטת מחודש
 כקרא וגס ־ התחדשות‘לשון חנוכה נקרא לכן

 נכתבו השנה כל העובו׳של שכל דע כי חנוכה
 יוס בכל ובש״עומתגל' ויה״כ בר״ה ונחתמו

 ובחמכה בס״ל בסודו׳ר״ה אבאר כאשר ויוס
 חנוכה של החסדיס ויה״כ בר״ה שנחתום מה

 וכו׳ מתתיהו בומן כמו תמיד קבועים שהתה
 בר״ה שנחתם מה החסדים נתגלה ובסוריס

 פסח של וכן פורים של החסדים וש״ע ויה״כ
 השנה כל של ראשונה וההארה שבועות ושל

 לא שעדיין חטכה הוא וש״ע וי"כ ר״ה אחר
 לשון חנוכה נקרא לכן מש״ע י״ט שוס היה

 כאשר חנוכה נקרא דבר של וראשון סהתחלה
 ההארה והוא הבית לשוןחטכת לתעלה כתבנו

:והבן חנוכה כקרא לכן שבשנה 'ראשונה

שניה קדושה
 לקרות נקבעו לא למה נבאר ועתה

 מגילת כתו ובניו חשמונאי מגילת
 תתעורר הטובים מעשינו ע״י דע כי אסתר

 עמו של הדיבור וע״י העליורס התעוררת
י  שנתעוררו האותיות אותן ישר׳מתעוררין מ
 מפיו תוציא שאדם מה כל בי הנם בזמן אז

 ולעולמות העליונים לעולמות ממשיך סוא
 בכתבי הנאמר ווה האותיות אותן התחתונים

 בי״ת לספר התרבה וכל ז״ל האר״י היקדוש
 משובח ה״ו ז״ל האר״י וכתב תשובת ה״ו

 ספור ב״י עתו של מפיהם כיוןשיוצא גחסדיס
 ישראל לבית המקום תסדי של והאותו׳ הגדה

העולמות תפדי׳לכל האותיו״מעוררץ אלו י1א

 ונפלאות ניסיס האל עמנו יענה שתמיד
 מעוררין התגיצ׳ה בקריאת וכן לטובה

 הדמרים באלו ונקשר החסדים האותיות
 ־ מנהיג לשון דדבור בת״א שביארנו כמו

 ימי בששת נבראו שבהם אותיות יש והנה
 בהס תמיד קבועים והס העולמות ׳^תעשה

 ברא באורייתא כי תורה נקראו האותיו׳ ואלו
 בשביל נבראו העולמות והנר, עולמו הקב״ה

 רצונו עושים אנחנו אס לכן ישראל בני עמו
 טוב תלאיןכל העולמות כל אזי ב״ה מקום של

 עולם אפילו העולמות וכל ושמחה וששון שפע
 שליתות עושין הטבע עולם שהוא התחתון

 והתעשי׳טובים המטת כי ישרא׳ בכי עמו של
 התה ישראל בני עתו של מד״ת והדבורים

 אפי׳ העולמות כל לכן העולמו' כל של החיות
 תוכרחין הטבע עולם שהוא התחתון עולם
 נעשה לכן ישראל בכי עתו של שליחותן לעשר
 הטבעיים בתוך נסים והתה נסתרים נסים

 בעצתם שהטבעייס ואסתר מרדכי בימי כתו
 ישראל כני עמו שליחות לעשות מוכרחים

 לוחם בעצתו שאל במ״א כתבנו כאשר
 כן> תדרוך אשר תקום כל כמאמר מלחתתינו

 ישראל צריכין ואין כו' יהי׳ לכס רגליכם
 שבאורייתא כיון גשמיות פעולה שוס לעשות

 היא חורה המקיים אזי עלמא קב״ה ברא
 פוס לעשות יכולה אינו לכן עולם של קיומה
 ואץצריכין התורה למקיימי בטבע אפי׳ רעה

 וזה גשמיות פעולה שוס לעשות התחתונים
 שוס עשו שלא ואסתר מרדכי של הכס היה

ס גשמיות פעולה  אסתר שזימנה תה ג
 כמאמר רק להצלה העולה עשתה לא להתן
 היה־ הנס כי כו' אסתר ראתה מה חז״ל

ס סד  וכן המלך שכת נדדה ההוא בלילה מ
 והטבעיים העולמות שכל העולמות נברא
^ ישראל בני רצוןעמו שליחית יעשו  עלתה ו

מ שליחות יעשו שהטבעיים לפניו בפתשכה  ע
ישראל בני



ה ש ה ףק ל

גשתיו׳ פעולה שום התחתונים יעשו ולא
 פירוש תורה הוא והמגילה קורץ הכס זה לכן

 חיות היא תורה כי הקודש סכרי תכ״ד
 יעשה שהעבע העולמות והנהגות העולמות

 התחתוני׳ יעשו ולא ישראל בכי לעתו שליחות
 תגילה נעשה לא לכן • גשמיות פעולה שוס

 סיוע איזה היה כי חשמונאי תכס ותורה
 דרך היה כי התחתונים מתעפה ופעולה

 העולם שהיה כתו היא והתורה מלחמה•
 • הראשון אדם חעא קודם הבריאה בתחילת
 שליחות יעשו הטבעיים שכל הבריאה ותחלת

 כלל התחתוני' לפעולת יצטרכו ולא ב״י עתו
 תעוררין אנו כי אסתר תגילת קורץ לכן וגס

ס שיהיה התגילה בקריאת החסדי'  עכשיו ג
 תרדכי ביתי כמו עתט שיעשה החסדי׳ אלו

 תגילת ליךנת חיוב אץ ולכן כמ״ש ואסתר
 יותר בחסדי' וחפציכו רצוניכו כי אנטיוכס

 פעולות סיוע פוס התחתונים יעשו שלא
 מרדכי ביתי ותחנוני׳כתו תפלה רק הגשמיות

 ובהודא' וקבע׳בהלל י״ט עשאוס וזה ואסתר
y בנה לו אין י״ט עשאום לכאורה? 

 שדולקץ בשעה כי חנוכ' נרות על ואפש׳דקאי
 * מלאכה בעשיית הנשיס אסורץ חנוכה נר

 שנתבאר תה דלפי הפיתש הוא כך ולפת״ש
 תתשיכץהחסדי' אט ועשיותינו דבוריט ע״י7

 כך והנה ישראל כנסת על למטה והאורות
 הי״ט קדושת ע״י מעצתו שבי״ט הסדר הוא

 רק למעלה והחסדים האורות שערי נצזתחו
 הנאמרים המצוה עשיותיץ ע״י אחד בכל

 למטה והאורות החסדי' ממשיך הוא בי״ט
 ובשמעו'ת״ת החסד שערי נפתח בפסח כגון

 וישמח בה הרבה מכוין אס בכוונתיט ותלי'
 ממשיך הוא מאוד זה בי״ט הנאמרים בהצלת

 ולכל היכלות ולכל העולמות לכל רב שפע
 הרבה לשמוח לו דש המלאכים ולכל הנשמות

הנעמה את מכבדץ למעלה נעמה! עבא נייו

 שכע הביאה ובכוונתיה במעשיה אשר הזאת
 הנשמו' ולכל העולמות לכל ב״ה מהבורא רב

 ומכבדיןאותה המלאכים ולכל ההיכלות ולכל
 אפרי לו שככה העם אשרי לפניה ואותרין

 ושמחה' זאת המכוונת הנשמ' שה׳אלכיו מעם
 ששון שפע מביאה הרבה הש״ית במצות
 ולכל היכלות ולכל העולמות לכל ושמחה

 רחמנא ח״ו ואס המלאכים ולכל הנשמות
 והחסדים שהאורות רק תפע מעט ליצלן

 ומיום מעצמו י״ט הארות נפתחיןע״י לתעלה
 הבכע ממשיכיןאותו ואנחנו בעצתו מתןתורה

 תורה ממתן השפע או חסד דהיינו פסח של
 זה והרי המצות עשיותינו ע״י למטה ח״ת

 אחד ביום אוצרות שערי כפתח למלך דומה
 מאוצרות ליקח הרוצה כל היוס ובאותו כשנה
 אפר לכסיל ואוי חסןייךז שנפשו את הת^־

 ולא נפתחים המלך אוצרות ששערי היום בזה
 בשבת לכן היום כל ישן רק אליהם סנה
 בעבודתו לשמוח רק האדם כל ראוי וי״ט
 כ״ה הש״י בעבדות רק עולס בהבלי ולא

 בהלל וקבעו י״ט עשאום וזה היום כל ישמח
 יוחנן בן מתתיהו שבצדקה כלומר ובהודאה

 החסדי' שערי פלמעל׳נפתחו גרמו ובניו כ״ג
 בח' ב״י לעמו ואהבה ונפלאות נסים ופערי

 מתתיהו ימי עד היה שלא מה חטכה יתי
 ההארות למעלה שנפתתו עשאו׳י״ט וזה כ״ג

 ימי בח׳ ליקראל וכחסדיס והנסים והאהבה
 ידי שעל כלומר ובהודאה בהלל וקבעו חנוכה
 והחסדי' אותןההארות ימשיכו והודאה ההלל

 נפהתין שהאורות ואפשר ־ למטה והנסים
 כי וי״ט שבת של נרות ע״י הוא וי״ט בשבת

 בכניסת ראשונה המצוה הוא שבת של הנר
 כך אחרי ערבי׳וקידוש של התפלה קודם שבת
 ועכור לתעלה האורות נפתחין הנרית וע״י

 לכן תעצמו הוא למעלה האורות ^זיחת כי
שערים הפתיחות שכל ידוע וכבר • משים די

הוא
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 ומאת p7j שפרי לי פתיזז כמ״ש בזאת הוא
כי בנשיס תצותה לכן הקודש אל אהרן יבא

לוישגיה התשר.

כבסבב

כבסהב

ס ואששר ־ אשה יקרא זאת חטכה נר על ג

■ בהלל וקבעו ־ נש בו ונעשה אחד יום להדליק
פ עבור דברים שר עבור כלות' ובהודאה  הנ

ם1י דהלל ככ״ל־ דחנורה הנש ועבור • דהצלה .
 אחרי׳ ימים דשבעה והלל הצלה עבור ראשון לפתיחת גורם ואור למעלה האורות נפתחו

 ראשון ביום שתדליק״ן ותה דחנור׳ הנס עבור פעולה בזה עשו בעצמו שישראל ועבור אור
 נפשות הצלת מחתת ראשון יום שמצות כיון ובניו חשמונאי ב־תי לתעלה אורות שיפתחו
 ביום קבעו למה כן אם דמנור' נס מחתת ולא הוא ואנחנו דרבנן והיא • המטה ואת נתקנה
ר'  שהנס כיון הפעס נראה * נר להדליק ראשון שבע״פ תורה הוא כי האורות שיפתחו הגו
 גרם המטר' שזכות ראו דמנורה בנרות היה כשמת שאנחט וכיון ישראל כנסת ואנחנו
ל א ^  עשאו לכן עליהם הגין המנורה ומצות הצלה נר להדליק ואחד אחד כל צריך תיקונה י
ה  שהראי' אחד נר הראשון ביוס והדליר^ לזכר מפי שהיה וי״ט פבת של כר כן לא חט:

נפשו' דהצלת הנס נעשש המנורה זכות שע״י נפתחין ומעצמו שבכתב תורה ב״ה הקב״ל•
.,j צריך ואין בנשים די לכן שבכתב ה 

 די כי שבת של כרות להדליק ואחד תחד כל
 ־ למעלה האורזת שיפתחו שבמת אחד באור
 תקנוה ישראל כנסת שאנחנו חנוכת בנר אבל
 שכל כדי ואחד אחד לכל נר התהדרץ לכן

 האורות יפתחו נשמתו בשורש ואחד אחד
 אורות העוב האל ישפיע מהרה כן למעלה
 וכבר א״ס ישראל בני עמו לכל וחסדים
 י״ס עשאוס חז״ל שאמרו שתה לעיל כתבנו

 נרות הדלקת רבשעת חטכה הכרות על ר,אי
 בזאת הוא האורות שהשתיחת במלאכה אסור

; והבן לעיל כמ״ש זאת נקרא ואשה

שלישי רךושה

 הכהנים חשמיכאי בית מלכות ע״י שהנס וגס
 התובת חנוכת של וקרבט אתרן הלוי ונשיאי

 כן גלל בהעלותך במדרשם' כמבואר נרות
 דמנור׳כ״א הנס על לא הראשון ביוס הדליקו

 ונראה ־ אהרן בני עצ שהי' נפשות הצלת על
ת שהיה הטעם ח  לפני יוהררצויה דבהמ״ק נ

 המנור׳נעש' ובזכות הנס־ נעשה שבהס מש״י
 בחון אפילו קדושה תמיד יש שבנרות ההצלה
 בשאר משא׳׳נ בהנ״נ של ונר שבת של כגקנר

 אותו עובדין אנו שבנרות כיון לכן קרבנות
 היא חרב המקדש שבית בזמן אפי׳ תמיד
 שככ^טלו ־ עבודות מכל הקב״ס לפני רטיה

 בזו אלהיט בית עבודת הרשעה יון מלכות
 כגון בנרות זזצות בודאי אלxי עשו הזמן
 הנחת אלו ועלתה התפלה ובנר פבת בנר
ב״ה המרא לפני למעלה בה"כ ושל שבת של ה ! יתי' שמונת למה הפוסקים שהקשו נ

 תשועה לישראל נעשה המצות זאת ובהתעורר דתנורהלאהיה הנס הלא חמכה*
 שהבןאיס ימן כל משל דרך על דומה זה והרי קבעו ראשון יוס כי נראה יתיס שבעה רק

 עליו געגועים כ״כ לו אין אביו את רואה היוונים מיד שהצילנו בעצמו הנס על הלל
 דרך אביו את ורוא־ לחצר בא שהוא וכיון מעטים ביד ורבים חלשים ביל גבורים ומסר

 לפנים לכטס לחדר אותו מניחין ואין הח־יונות אחרי׳ ימים ושבעה כו׳ טהוחם ביד וטמאים
 להאב ויש האב על געגועים לו יש אביו אצל הוא ראשון דיוס • למנורה הנס על סהלל

 f א1 זה את זה שרואין כיון הבן על געגועים מלכות דבית והתגברות מישות הצלת לזכתן
:אבין אצל צפנים מטס לתדר (^תו מגיתץ סך אלא תצאו ולא «יתחםלענאי



שלישי הרושה פרושת
 כל היה להיכל היוונים ־ שנכנסו כיון כך

ת אך בסלין ועבודות ה^־־בנות מ  התנורה נ
 שהם בה״כנ ושל שבת של נרות שהיה כיון

 כסא ויזלהני הקב״ה לשני ועלה חון עבודת
 הנרות להדליק הרשעים הניחו ולא כבודו
 יכתרו כן גלל ־ פניתה הקודש עבודות שהיא

 הנרות של העבודה זאת על לתעלה רחמים
 עבודות בשאר ולא יבנרות הנש נעשה לכן

 נר על גזרו ותסתמא שבת על שנזרו ואעש״י
 שתרו כי בצנעא עבו בודאי אעפ״כ * שבת
 נרות שבהתעוררת כיון לכן בצינעא שבת

 • נס בה נעשה לכן לישראל תשועה נעשה
 בהעלותך פ׳ התדרש הכוונת זה ואפשר
 לאהרן אתור לך בהעלותך פ' ברמב״ן מובא

 זמן כל הקרבמת תוכן אתה מזאת לגדולה
אבל שבה״תקייס הגין  לעולם הנרות הסנו

̂׳ן והקשה ־ המדרש עכ״ל  הנרות הלא הרתב
 ולפ״ד * בעוה״ר בהת״ק שחרב תזמן בשילין

 בה״כנ של ונר שבת של בנרו׳ מצוה שיש יתכן
 מהןכתו להדליק דאסור בהדלקתן קדושה שיש

 לנר שרמז כתב הרמב״ן והנה ־ שמבואר
ה חנוכה• מ  לא עדיין ע״ה רבינו משה בימי ו

i דעתו כפי רק היה c הקדוש דעתו סרתב״ן 
 כששת פירש וכן לדורות מרומז התורה שכל
 ע״ש אבות במעשה פירש וכן בראשית ימי

 שאתר שזה יתכן דברינו ולפי הקדושה דעתו
 ונר בה״כנ נרות על קאי לעול׳ נרות המדרש

 לעול׳ שהם ע״ה רבינו תשה ביתי שהיה שבת
 ובה״כנ שבת המצו׳דנר אנו שכתבתי תה ולפי

 הקדושה הרמב״ן דעת המנורה להנס גורתין
 היה שלכך אחד לדבר נועין הקלושה ודעתי
 שטהגת העבודות מכל המנורה מצות רצויה
 בזכות לכך חרב התקדש שבית בזמן אפילו

; הנס נעשה ובה ההצלה נעשה למנורה

. רביעי קדושה

ה1 ה  מן והמהדדין הגמרא אבאר ע
 מדליק ראשין יום בש״א .המהדרין

 ראשון יום ובה״א והולך פוחת ואילך ח׳מכאן
 * והולך תוסיף ואילך מכאן אחד תדליק
 החג פרי כנגד דב״ש טעמא חז״ל ואמרו

 מורידין ולא בקודש תשו׳דמעלין וטעת׳דב״ה
 איזה לאדם חסר אס דידוע דסליגי נראה

 חסר או וצמא רעב שהוא כגון שצריך דבריס
 רצונו שיתמלא השתוקקות לו יש אזי לבושים
 מה הדבר לו שחסר צער מזה ל.־ ויש וחסרונו

 ורעבון צער לו יש וגס עליו תשתוקק שנפשו
 ממקום ומיס להס בא ואס בעצמו וצמאון
 לו יש עדיין.כבר ושתה אכל שלא אע״פ רחוק

 אמנם מהרוע פיינלא דבר שיש שיודע שממה
 לו יש ופתה שאכל ואחר וצמא רעב הוא עדיין

 את הרוה והשי״ת שבע שהוא תה שתתה
 האיך יודע ואינו החסר באדס זה וכל צתאונו

 ונפשו במדבר ההולך כגון חכרונו לתלאות
 ב׳ לו יש ללבוש ובגד ומיס לחס ואין יבשה
 המיונו שימלא תבתוקק שנפשו א־ צער מיני

 הזמין שהשי״ת ואחר ־ וללבוש לרעבוןוצמאון
 ומי׳ למס שחסר תה והביא מרחוק אדס שבח

 הדברי׳ לפניו שיפע שרואה כיון ותלבושי׳אזי
 יש תיכף בסלו פת שישנו וכיון חהרונו שימלא

 רעבונו שבידו.לתלאות שרואה כיון שמחה לו
 תיכף ולבש ושתה אכל שלא ואע״ס וצלואונו

 שמי׳' בורא לאל והודיה שבח ל־תן תחויב ומיד
 פת לו ויש לנפשו טרף לו המציא אשר וארז
 יש בעצמו וצתאון מרעבון עדיין אמנס בסלו

 ולבש ושתה שאכל אהר אתנס • צער קצת לו
ס לו יש אזי  ועוב ורוה שבע שהוא התעטג ג
 השביעה על ב״ה להבורא לברך וצריך לב

 את וברכת ושבעת ואכלת הכתוב כמאמר
 בביתו בישוב שהוא תי אתנס * גו' אלהיך ה׳

 אין ושתה קודסשאכל אזי לפניו מוכן והכל
 שאכל ואחר ־ ושתיה לאכילה רק תאב לבו

ושתה ב
״  a  
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 אלו ועל ה' את ומברך שבע הוא ושתה
 שני להס יש תכל וחשריס דרכים מלכי

 מיני ושני * לעיל ביארנו כאשר השתוקקות
 למלאו׳חשרונו הא־ך שהמציא אחד על שמחות

 דוד אמר וע״ז * בעצמו החשרון המילוי ואחל
 חסדו לה' יודו מדברות בהולכי ע״ה המלך

 מלא רעבה ונפש שוקקה נפש השביע כי וגו'
 יתבאר ולפמ״ש לשון כסל ולכאור׳הוא י עוב

 על תתעעף בהם נפשס מדבריות שי%הולכי
 למלאות איך יודעים שאינם על דברים שני

 על והשני והצמאון הרעבון וחשרונס רצונם
 ית״ש שהדריכ׳האל ואחר רעבוןוצמאוןבעצמו

 הרעבים מושב עיר אל ללכת ישרה בדרך
 יודו * עדיין ושתו אכלו שלא אע״פ והצמאים

 * שוקקה נפש השביע כי על גו׳ חשדו לה'
 • לפניו בסלו ופת מושל לעיר שבא כיון

 לפניו הדבר כי * לו הלך האכילה השתוקקת
 עדיין מלא שלא פי אן>׳על חשחנו למלאות

 תשתוקק האדם כי תתנו הלכו השתוקקת
 כמאמר חשרוכו לתלאות לפניו הדבר כשאין
 וכו' בסלו פת לו שיש מי דומה אינו חז״ל

 ואחר בעצמו והצמאון הרעבון חסר ועדיין
 על ב״ה להבורא לברך וצריך ושתה שאבל

 מלא רעבה ונפש הוא ווה בעצתו השביעה
pחסרונו למלאות לו אין כשאדם והנה • וב 

 פת לו שאין השתוקקת זה על במדבר כתועי
 ואחר חסרונו למלאות האיך יודע ואינו בסלו

 שימלא דבר והוליכו לפניו הזמין שהשי״ת
 דבר לפניו שבא ראשונה ברגע אזי חסרונו

 מאוד עד דלה7ג השמחה למלאיתחשרוכו
 שמחהsבר ודש ראה שכבר כיון השניה ובשעה

 נתתעס השלישית ובשעה השמחה נתמעע
 נתמעס השמחה פעס בכל וכן יותר השמחה

 תיכןז עובה בשורה על לברך יש ילכן
 ובעוב בשמחה ה' את יברך שאז ־ כששמעה

ברג׳ע בעצמו וצמאון הרננבון ועל * לבב

 השמחה רעב ועדיין תעע שאכל הראשונה
 יותר השמחה יותר תעע שאכל וכיון ־ קענה
 שמחתו אזי שביעה כדי שאכל ואחר גדולה
 ואכלת כמאמר לקונו לברך וצריך שלימה
 השלוחה אבל אלהיך ה' את וברשת ושבעת

 ברגע לפניו היה שלא שהשתוקק השתוקק' על
 ואח״כ יותר השמחה לפניו כשבא הראשונה

 דסרי העעס זה7 ונראה * השמתה נתמעע
 החג שמחת דעיקר והולכין תתמעעין החג

 לנו נמחל דביה״כ שמחתינו זמן דנקרא
 לזכיות נהפכו אז הסכות ובחג עונותינו

 הראשון ביזם לכן בס״ד במ^מו כאש׳ביארנו
 לזכיות היצה״ר הוא המשחית שנהפך חג של
 וביום ־ עונות במחילת השמתה מרגישין אז

 השמחה בזאת דשיןומרגילין אנחנו כבר השני
 י כו' נתמעעה יותר השלישי וביוס נתמעעה

 של פך כה״ג של בחותמו מצאו כאשר והנה
 ונעשה א' יוס רק להדליק היה ולא זית שמן

ס בו  בתחלה ונמצא ימים שמנה בו והדליקו נ
 י א' יוס להדליק אלא בו היה ולא כשמצאו

 מהרש״א כמ״ש ימים ח׳ צריכין היו והס
 שיעשה ידעו לא והס וע״ש יעקב בעין
 כת״ש צער מיני שני להם והיה נם ב״ה הש״י

 שהיה השתוקקת אחד מדבריות הולכי צבי
 ב״ה הבורא מצות לקייס משתוקקים נסשס

 למלאו' האיך ידעו ולא דתנורה נרות להדליק
 דתנורה נרות בהעלאת המצות בזה רצונם

 אדם של שמשו ודבר * בצס ידעו לא כי
 רצוע האיויתלא יודע ואינו לו 7שצר מתאוה

 היה ועוד * מזה צער לו יש אזי ותאותו וצרכו
 העלאת המצות קיום גוןז על צער להס

 להם עשה ב״ה שהשי״ת כשראו והנה דמנור׳
 שמןמעע של מהפך שנשאר ראשונ' בלילה נס

^' ריק תשאר שלא כדי הע״ז כמ״ש  עליו שה
 בית בעתו חסן ב״ה שהשל״ת וראו ברכה

ס להם ועשה ישראל  הנס על סמפו ואז נ
והיה -



ת ^ ^ ו ד לוירביעי הרועהק
 שערי להס שנפתח שראו להס שמחה והיה

 שיכלו תאוותם שימלא דכר ש ש־ וראו ברכה
 נרות בהעלאת וב״ש ב״ה הבורא תצו' לר,ייס

 שערי שנפתחו שראו שמהה מזה להם ה'ה1
 תועי כמו בקשהס שיתלא הדבר שיש ברכה

 לא עדיין אמנס ־ מושב לעיר שבאו מדבריות
 והיו ימים ח׳ כל על שתן גשמי בעין ראו

 הרעב כמו מגון» חסרי' והיו בדבר כמסופקי׳
א עדיין לפניו שלחם אע״ס  אמנם י רעב מ

 ח׳ימיס בו והדליקו נס להס עשה שהש״י אחר
ם בו ואחר'שהדליקו מי  להס היה אז ח'י

 דוחה זה הרי • בעצמו המצות מקיום שמחה
 נמצא ־ ושתה שאכל לאחר כו׳ וצמא לרעב

 בידם שאפשר שראו שמחה של הבחינה לזה
 מצות דהיינו וב״ש ב״ה הבורא מצות לקיים
 שנפתחו הראשון ביום שראו ואחר ־ חגורה

 יותר ראשון ביום היה ברכה שערי להם
 שערי להס הראשוןשנפתחו פעם שראו שמחה
 יותר מעט שמחה היתה השני וביוס ברכה

 כפי והוא נתמעט השמח׳ יוס-היתה בכל וגן
 כתבנו אשר שוקקה נפש השביע כי הבחינה
 אשר החג לפרי דומה זה והרי * למעלה
 ימים תבשאר יותר הראשון שביום כתבט

 מחילת של התענוג ישראל נשמת שמרגיחין
 ראשון יום דס״ל דב״ש טעמא וזה • עושת

 ואילך מכאן חנוכה כרות שמונה תדציקין
 שמחה יותר היה הראשון דביוס והולך פוחת

t1דב״ה וטעמא * החג פרי כנגד טעמא ■־ 
 שבאותו לישראל להס שהיה הבחינה פסי

 החמרה מצות מקיום ושמחה תענוג הדור •
 טוב מלא רעבה ונפש הבחינה כסי כעצמו

 שהיום ושמחה תענוג יותר ויוס יום בכל היה
 תענוג יותר היתה השלישי וביום * מצוה עוד

 כתוסן) מצוה שבכל מצוה עוד שקיום ושמחה
 מצות שקיום ויום יום ובכל באדם קדושה

יוש ובכל יותר קדושה נתוסף הכרות העלאת

 שתתה מעוררת וקדושה יותר קדושה נעשה
 ס״ל ושמחה קדושה כתוסף יום שבכל וכיון
 ואילךמוסיף מכאן אחד ראשוןחדליק יום ב״ה

 דאיתא וזה וכו' בקודש מעלין וזה והולך
 וטעתא החג פרי כנגד דב״ש טעחא בגמרא

 השמחה עיקר דלב״ש הא והנראה : וכו׳ בקודש תעלין משם דב״ה
 בידם שאפשר שראו בתה

 להם נפתח כאשר ב״ה הבורא מצות לקיים
 הקיום שמחה העיקר ולב״ה ־ ברכה שערי
 דומה זה הדבר כי הטעם הוא מצות

 לחסדי צריכה והיא ממלכי' שרחוקה למדינה
 תהס רחוק והמלך רבים לדברים המלך

 בני ובקשו המדינה לזאת המלך בא ובפתאום
 בקשתם את המלך ומלא צרכם את המדינה

 אחת כת והנה ורחמים הסד של מלך הוא כי
 והיתה רחוק ממקום כמלך שיבא מתיאשיס

 הזאת למדינה המלך מביאות שמחה עיקר
 לכוטט צריכין שתלכי' יודעין היו השנית וכת
 וצריך משלה בכל מלכותו כי שלו מדינה בכל

 והיה צריכה שהיא מה מדינה בכל לראות
 רחור, שהוא הגס המלך לביאת תמיד מצפים

 את מלא שהמלך מה שלהם השמחה עיקר רק
 הנס אבר אנשים יש הזה הדבר כן • בקשתם
 והאנשים י ממנו רחוק ברכה שערי פתיחת

 קוראיו לכל ה' שקרוב בה׳מאמיניס הבוטחים
 שער* להס יפתח ובודאי בישראל ותפארתו

 נסים להס ויעשה מצותיו שיקיימו ברכה
 כתבנו כאשר תשלה בכל מלכותו כי ונפלאות

 ועיקר ־ בניהו תכיר הכם בעל אין במ״א
 היה וזה תנורה של המצוה גוף בקיו' השמחה

 דברפות בגמרא כדאיתא הזקן הלל של תדה
 צווחה קול ושתע שעבר הזקן בהלל תעשה
ת' ומסיים בביתי זה שאין מובטחני ואמר  הג
 יירא לא רעה משמועה אומר הכתוב ועליו
כי כל חז״ל אתרו וע״ז בה׳ בטוח לבו נכון

האי
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רביעי קדועזה ת1קרוע
 של וכתעמג בתעטג מצ\ה עושין והצליקיס תובשש שהיה הלל של תזהו ונתצא קרא האי

 נקרא דבר כל וקרוב וברכות שובות תמיד ה׳שיעשה כששדי
התם כדאיתא בו תובשש והיה קוראיו לכל ה'

בכשכב

 ומסיפא תדריש תריש׳לסיפא קרא האי כי כל
 יירא לא רעה משמועה מ״ש מדריש לרישא

שבב  איש היה שהלל בעבור בשוחבה׳ לבו נכון מ
 היה עליונים ששדים מתעורר והיה חסד

 של מדתו כפי נמצא עליונים בחסדים מובטח
 יעזוב לא שהקב״ה תמי׳בה' מובשח היה הלל

 כדי וברכה רחמים שערי לגו ויפתח אותנו
 בגוףהמטה השמחה עיקר והיה מצזתיו לק׳יס
נתוסן> יום ובכל הנירות הלגלאת מצות שקי־ס

 נראה וגם ־ והולך מוסיף ס״ל לכן השמחה
 בעבור בה׳ בטוח לט נכון הלל של שמדתו לי

 א״ע מדבק ענווחןהוא שהוא ומי שהי׳ענוותן
 תמיד ומסתכל באי״ן מדבק העול׳ וכל באי״ן
 בטחונו ואז מאין יש נברא העולם שכל האיך

 המחשבה בזאת תלוי בשחון מדת כי שלימה
 נכון נאמר הלל על לכן בת״א בו והארכנו

 שבל תמיד לט שנכון כלומר בה' לבו-בשוח
 בה׳והארכנו בשוח ולק מאין יש נברא העול'

 שהלל בעבור עוד ואפשר * אחר במקום
 ברכה שערי שנפתת לקתה באין דבוק תמיד

 שערי לו פותחין באין הדבוק כל כי חידוש אץ
 בדבר אלא הברכה אין חז״ל כמאמר ברנה
 שדבק הוא העין תן והסמוי העין מן הסמוי
ס העין מן למעלה שהוא אין במדת  זה ג

 שערי לו שנפתח תה כיון לכן בת״א ההרכט
 תה היה התעטג ועיקר חידוש אין ברכה

 לכן התעטג נתוסף ויום יום ובכל שקיימו
 יפתח הרחמן והאל והולך תוסיף לב״ה ס״ל

:א״ס תמיד ורחמים ברכה שערי ,לנו  בש״א המהדרין מן המהדרין יתבאר ללפ״?
 צמה כז' ח' תדליק ראשון יום

 המהדרין תן מהדרין דווקא קבעו בכאן
תעטג בלא חצוה שעוש? יש כי וצפמש׳׳ל

 היתה לכן הדקה תן דקה ״ ,׳
 שיה״כ הדקה מן דקה יה״כ של הקגיורת

 לכן הבינה עולם שהוא התענוג עולם כנגד
 במקומו וביארנו הדקה תן דקה היתה

 של והתענוג דקה הוא דבר כל של שהרוחניות
 כיון ולכן • הדקה תן דקה הוא הרוחניות

 והולך תוסיף או ודב״ה דב״ש דפלוגתייהו
 יותר תענוג איזה לפליגי * והולך פוחת או
 כיון תענוג או המטה גוף של תענוג או

 כמו המטה לקיים שיוכלו להם שנתגלה
 והולך פוחת או והולך תוסיף ונמצא שבארנו

 תן מהדרין הוא ולכן התענוג כנגד הוא
 כנגד שהוא הלקה מן דקה כתו המהדרין

 עונב לנו ישפיע הרחמן והאל התעמג עולם
:אתן וחיים וברכה וששון ושמחה

המישי קדושה
 הנסי׳מסרת על של הנוסח אבאר ועתה

 ביל ורבים חלשים ביד גבוריס
 ביל ורשעים טהנריס ביד וטתאיס מעניים
 ר^ה • תורתך עושקי ביד וזדיס צדיקים

 ורבים נס היה חלשים ביד גבוריס לכאורה
 אבל ית' מהאל גם ג״כ היה מעשים ביד

 מאי שהורים ביד ושמאי׳ צדיקים ביד רשעים
 אהבת די^ה ונראה ־ רבותא ותאי איכא נס

ס ישראל לבני ב״ה־ הבורא  חיבה קרובו ע
 בנו את אוהב שכשאחד ־ לנו נודעת יהירה
 שונא הוא עזה ואהבחו חביבתו גודל מחתת
 את המעיקים כל את ותכרית ותשבר ותכלה

 שאתר וזה לבט שאוהב אהבה מחמת בנו
 שנרךא בער דוב מו' קדישא בוצינא אדמו״ר
 אהבה גוזל מחתת כך • שבחסד גבורר^
ש^ל לבני המקום שאוהב  בניס נקראו והס י

ת.7ונס ומגדע ותכרית משבר הוא א  ע
המעיקים »



ת ש ח הלויחמישי קחשהק
 הש״י לפעמים והנה והחצירי׳אותנו מזעיקים

 לפני וחעאו רשעי' שהתה ברשעי׳עבור נוקם
 הש״י ולפעמי׳ פכגבורה גבורה והוא קקב״ה

 ב״י עתו אותנו שאוהב תהיזת באוה״ע •גוקס
 ומעיקים מצירים שהם לאוה״ע שונא הוא לכן

 הש״י שעושה והנקמה הגבורות ואלו אותנו
 נוקם אותנו שאוהב אהב' גודל מחתת לאה״ע

 אנו דעל.הנרות בנוסח אתרו בצריטלכן
 כהניך ע״י לאבותינו שעשית כו' מדליקין

 ולכאורה הן קודש הללו והכרות הקדושים
 כי למותר התה הקדושים כהטך ע״י התיבות

 כהנים ע״י בא אם ב״ה להבורא הוא השבח
 שידוע יתכן דברינו לפי אחריאך אדם ע״י או

 לעורר ראוים ואינם בחסד הוא כהן שתדת
 ביתי שהיה הנקמה אפס וגבורות גקמות

 עתו אח שאוהב האהבה מתוך כ״ג חשמונאי
 והוא בצרים נקמות נוקם הוא ישראל בני

 אדות״ר בשם לעיל כת״ש * שבחסד גבורה
 בימי הנקתה שנצינה וכיון ז״ל קדישא בוצינא

 לכן אותנו שאוהב אהבה מתוך כ״ג חשתונאי
 אמרו לכן מחסד ששרשס היה כהנים ״י1<

 הקדושים כהניך ע״י הללו דהנרות בנוסח
 האל שאוהב והחיבה האהבה גודל על להגיד
 צדיקי' ביד ורשעים הנוסח ווה אותנו .הרחמן
 לו אץ לכאורה תורתיך עוסקי ביד וודים
 כו' צדוקים ביד ורשעים כשבח מה הבנה

 ב״ה להבורא שבח שנותכין יתכן דברינו ולפי
 כיון כלומר צדיקים ביד ברשעים שהנקמה

 הצדיקי' את אוי^ב והש״י בעולם צדיקים שיש
 הצדיקים את שאוהב האהבה •ומתוך

 אנטיוכסשהם ירשעה במלכות נקמה נקם
 צדיקי' ביד רשעים אתרו ולכן אותנו מצירים

 הצדיקי־כלו׳שהתדה ביד שהרשעי׳נמסרו כלו'
 אהב׳ הצדיקי׳שהצדיקי׳מתעוררין שתתעוררץ

 בהאהב' המדה זאת וביד לעולם ב״ה הבורא
שאוהב אהבה שמתוך הרשעים נדונו מקום5

 דינינו את ודן הרבעים את צונא הצדיקים
 שהיה ברורה וראיה נקמתיכו את והנוקם
 ̂ לישר׳ האהבה מתוך הרשע באנטיוכם הנקמה

 כ״ג יוחנן בן מתתיהו ביתי היה הנקתה שהרי
 שתיקנו וזה ־ האהבה את תתעוררין .וכהנים

 דינם את דנת ריבם את רבת כה׳־ג אנשי
 ברחמך ואתה לומר שהיה נקמתם את נקמת

 ריבם את אתרו לתה נקמת דנת רבת הרבים
 שהדין להורות אלא נקמתם את דינם את

 הרשעה במלכות ב״ה הבורא שעשה והנקמה
 אותנו אוהב שהאל וחיבה אהבה חתוך היה
 ולתציר להתעיק השנאה יצאה האהבה ומזה

 שהוא כתאל מצד והנקמה הדין ולא אותנו
 אותנו שאוהב אהבה מחוך רק הפחד מדת
 * כגסת אנשי לקתיקנו אוה״ע עם ריב לו היה

 נקמתם את דינם את ריבם את הגדולה
 עם ריב לו היה אותנו שאוהב בעבור כלומר
 התה חנוכה ימי ולכן ־ אותו ונוקם ודן אוה״ע

 דלכאורה בעולם חסד שנתעורר חסד ימי
 לעיל ולפת״ש י בעולם משפט אז נתעורר
 מחתת הרשעה במלכות המשפט שכל יתבאר

 ולב!־ ב״י לעתו גדולה אהבה אז שנתעורר
 שהקנו ווה כהניס ע״י והיה חסד ימי התה
 מעול' חסדיך י^זו לא כי והמרחם כה״ג אנשי
 הנסי׳כו׳כלו׳פגסהנסי׳והגבוחת ועל לך סינו

 שהי׳בימי אותן אבל השמאל מצד שהגבור׳הוא
 לכן לישר׳ אהבה שנתעורר החסדי' חטכ׳מצד

 שהכהניסבתדת כ״ג מתתיהו ביתי היה
 * הנס היה שלכן ואפשר י אחודיס החסד

 כמבואר גדול כהן אהרן קרבן שזה במנורה
ס החסד במדת שהוא בהעלותך פ׳ ברש״י  וג

 בדרוס דתנורה במנורה הנס היה לכן
 החסד במדת הוא שדרום שידוע
 הים ברשעים והנקמה הגבורה במדת וצפון

 להמצירים ושונא אותנו שאוהב החסד בתדת
 ודחם בדרום שמנור׳ במטרה היה לכן אותנו

א ג מ
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בבפבב

צ י ח איחמישי קדושהת1ק
א  חסד יתי חנוכה ביתי ולכן החסז־ מדת מ

 הרחתןישפיע חסדי׳בעול׳והאל שתתעורריןאז
 * אמן בתורתו עינינו ויאיר חסד תמיד יעלינו

 מימין אתר חד להו מנח והיכא הפירש וזה
 כד* משמאל והלכתא משמאל אמר וחד הפתח
 * משמאל חנוכה ונר מימין מזוזה שיהיה
 ופר מימין מזוזה שיהיה כדי התיבות נהנה

 דהרי הבנה לו אין לכאורה משמאל חנוכה
 משמאל נ״ח לתזוזה ראוי שאין בפתח אפילו
 דנכו מימין נ״ח סבר דמר יתכן דברינו ולפי
 ונוקם ישראל את שאוהב מצד היה תנוכה של

 החסד ומדת ־ למעלה בארנו כאשר בא־ה״ע
 דאעפ״כ משמאל סבר ומר * כנודע מימין

 באוה״ע ונוקם ישר' את שאוהב תאהבה הרי
 גבודשבתסד והוא באוה״ע גבור' חדת <מצא

 כדי משמאל והלכתא כשמאל הוא וגבורה
 לעשו' הנם שעיקר פירוש מימין תזוזה שיהיה

 אע״פ שמאל מדת היא ונקמה גקתה־בנויס
 ישראל את שאוהב אהבה מתדת הוא ששרשו

 הרשעה מלכות בנקמת ניכר הנס עיקר ח״מ
 ששרשו בעבור רק הגבורה מחדת היא ונקמה

 ואהבה ישראל את שאוהב האהבה ממדת בא
 תזוזה שיהיה בדי אמר לכן תיתץ הוא זחכזד
 ששומר שמירה מדת היא תזוזה כלומר מימין
 מימין שהוא וחסד האהבה מתדת והוא אותנו

 בגויס ונקמה הנס שהוא חשכה נר בא מוה
 מזווה יותר ואבאר ־ בשמאל הוא ונקמה
 התוס׳ קושי׳ זיתורן בס״ד בשמאל ונ״ת בימין

 הברכות כל ד״ה ע״ב ק״ד דף> בפסחים
תח  נראה דמגילה וברכות כו׳ בברוך מ

 ישראל לעתו הנפרע האל בא״י דחתתינן
 למה התוספות דקושיות ע״ש המלשיע האל

 והודאה קצרה ברכה היא הלא בברוך חותמת
 אחר שבח היא דהחתיתה נראה חותמת ואינה

 את הרב דהברכה בברכה הוזכר שלא מה
תיע את וקנוקס דינינו שגוקסבצריגו נ^זו

 הוזכר שלא מה אחר שבח הוא והחתימה
 לכן ריבינו את הרב דהברכה בברכה
 חכל ישראל לעתו הנפרע האל בברוך חותמת
 בצרינו שנקם מה ותפרש המושיע האל צריהם

 נקמה שיעשה ־ ורצו׳ * לנקום שרצה היה לא
 לקמהשנקס-בצרינז הוא* חסד חפץ כי רק

 את למשיע ורצה הוא חסד שחפן בעבור הוא
טון ישראל בני עתו  עתו את להושיע שרצה ו
 מי כי בצרינו לנקום בהכרתו מתילא ב״י

 הוא צריך גוזלו מיד אדם את להושיע שחצה
 רק בנקתה כלל חפץ ואינו הגזלן את להרוג
 לעתו נפרע זה ומחיית להושיע ורצונו תפצג

 שבת הוא החתימה ונמצא צריהם תכל ישראל
 את שנוקם כפשוסה הוא הברכה כי אתר

 שנפרע תה אחר שבח הוא והחתימה נקמותינו
 רק הנקמה מצד לא צריהם מכל ישראל ־לעמו
 החסד מצל ישר' את להושיע רוצה שהוא מצד
 לשמור רוצה ב״ה שהבורא מימין מזווה וזה
 כמפורש שמירה על היא שמזוזה ישראל את

א לכן בכ״ת  נקמה שמא בנ״ח הנס היה ס
 מחמת כנקמה עיקר אבל ונקת׳גשמאל במים
 במזוזה הוא ושמירה לישראל שמירה שהוא
 והאל חו״ל דברי עולה זיפה מימין שהוא

ע וצוקה צרה מכל אותנו ישמור הרחמן ע  ו
 : בעולם המתרגשות רעות ומכל ותחלה
^״ן  ילבשו כהניך ע״ה המלך דוד כיוון ך

 הקדוש הזוה' ן!״ל ירנט צדקוחסידך
 אכת כד דוד אתר כ״ו ליה תיבעי ירכנו ולויך

 לך דאתינא השתא רעותך עביד את בהיכלך
 ע״ה המלך דוד אתר וכו' קיימא ברעותי
 סדורא משיחך פכי תשב אל עבדך דוד בעבור

 והנה ע״ש כו׳ לאחוריה יתיב לא סלרנא דקא
 ירננו שהלויס או מיניה נפקא תאי לכאורה

 עד בזה דוד רצה ותה יקננו שהחסידים או
 להלדם ואפס וגו׳ עבדך דול בעבור שאתר

ס מני ה מ מ  בכתם כתבי כן בשמאל קוא ד
האר״י



קחשה קדושת
 הצתצוס גסוד שתאל בסוד ו״לדהוא <:אר״י

 שיודע עד יודעים ותורידין בקול שמעלין ומה
 מדת שהמה הלוים לכך מצתצתיס הס כתה

ס תתה הגבורה תני  ועיין ז״ל האר״י כ״כ ת
 הוא הרנה וז״ל רנה בערך רמוניס כפרדס

 * השתאל מצד יונק גהיותו ונקרא הצדק מצד
 תיקון תבואר וכן עכ״ל בתיקונים הוא וכן
 בה׳ צדיקים רננו הוא ודא ברנה תשיעאה י״ג
 סוד זה כי ונראה ־ תשתאל נעיל וצדיק כו׳

 התשפס תתדת יונק שרנה רנה רשעי׳ באבוד
 התסד שממדת רצה ע״ה המלך דוד והנה

 והנצחין הגבורה מדת יצא ישראל את שאוהב
 שיהיה ירננו ותסידך אתר לק לאוה״ע ופחד
 הנצחון יצא שתמנה לישראל עזה אהבה כ״כ

 ולא שבתסד גבורה ויהיה לאוה״ע והגבורה
 כי בחסד הכל יהיה רק השמאל מדת יהיה

 ולכן בעולם חסד להרבות צדיקים דרך כן
 קיימא ברעותי ואמר * ירננו שחסידך רצה

 ביקש ע״כ לאוה״ע הגבורה יצא שתאהבתו
רס יהי' שהוא כו׳ עבדך דוד  כו' האהבה גו

 אש מימינו גו' בא מפיני ה׳ הכתוב וז״ש
 ישראל את שאוהב מיתינו כלומר גו' למו דת

הי' משפע לשון הוא אש לתו דת אש יהיה  י
 ועלינו מהם נקתת*גו וינקום לאוה״ע לתו

: א״ם ניוביס תפדים ישפיע  צדיקים ידי תעשה גדולה ת״שחו״ל וזה
 דאלותעשה הקב״ה ידי ממעשה

 אר־ז יפדה ידי אף> שנא׳ אחד ביד הקב״ה ידי
 דכתיב ידים בשתי הצדיקים ידי תעשה ואלו

י ה׳ מקדש • י' נ נ  ידי מעשה כי נראה 7כו
 עלית משפיע שהשי׳׳ת תה נקראו מצדיקים

 התחתונים תעשה ע״י לישראל וברכות שובות
 ידיהם ומעשה מהצדיקים ניחוח ריח שעולה

ס תי  תעשה וע״י ויתעלה ית״ש לפניו בנעי
 ותשפיע למעלה אהבה תתעורר מצדיקים

בהשי״ת ?קראו הקב״ה ידי ומעשה בתתתופיס

וחמישי
 התחתון התעוררת וולת העולמות את אוהב

 ב״ה הבורא לפני לתעלה רצון עת שיש רק
 ע״י העולמות את לאהוב כשהתעורר והנה

 השנאה נולד ממנו אזי הצדיקים תעשה
 תהאהבה אזי לישראל והצרים להמעיקים

 וכשהשסע ־ אותם להצריס השנאה בא עצמו
 התחתוכי׳ תעשה זולת העליון תהתעוררת בא
 לא האהבה ותזאת האהבה רק בא אינו אוי

 עזה כך כל אינו האהבה כי שנאה שוס יצתח
 והשנאה יתיו יד הוא לישראל שהאהבה רדוע

 תעשה גדולים וזה שתאל יד הוא לאוה״ע
 הצדיקים על הבא השפע סי' וכו' הצדיקים
 הבא אהבה השפע הקב״ה ידי ■תמעשה

 ידי מעשה זולת לבדו העליק תהתעוררת
 בשתי הצדיקים תעשה ע״י השפע כי הצדיקי'

 ונגוןי לישראל ימין יד אהבה כלומר ידים
 מעשה ואלו שמאל יד לאוה״ע ושנאה למצרים

 תהמעוררת הבא השפע כלומר הקב״ה ידי
א לבד העליון  ושסע אהבה כלות' אחד ביד ס

 לנו ישפיע הרחמן והאל לבד לעולמות רב
 J. א״ם גדולים חסדים

מעס ^ תן  קבעוחז״ל למה לשבח לי
 הואיל חנוכה ימי בח׳ נ״ח להדליק

 כן עשאו לא וצמה למנור' בכרות כס ונעש׳בו
ם בשאר  צוה ולא ולפורים דפסח ונפלאות רפי
 שלפסת השביעי ביום מצוה לצנשו׳איזה הש״י
ס ונעשה הואיל במים  ים בקריעת במים נ

p וכן פוףי  נם בו ונעשה הואיל בפורים 5
 חצה על שצוה ותה ־ העץ על התן בתליות
ס שוס נעשה ולא ומרור  ומרור במצה נ

 ומצה חייהם אח שחררו תעעם הוא מרור רק
 לדברי' ג^חתיזאבל בצקם הספיק שלא לחירות
ם בו שנעשה  לא צאח׳׳ב עד״ש כגוןדצ״ך ניפי

ם מצוה כוס דוגמתם לעשות הש״י לנו צוה  הג
 עמקד מאוד כי בתצותיו שכל לנו שאין

ס ליתן לנו ניתן רשות אפס • מחשבותיו ע ע
לשבח
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 סעס ליתן ונראה ודבר דבר כל על לשבח
 ההלל את שגומרין חנוכה ימי בשמונת לשבח

 שחפן האיך ב״י לעתו חסד האל שהראה
 ואהבתינו מעבודתיכו שמחה לו בעבודתינוויש

 שלא מה בנרות הכס שעשה ב״ה התקום לפני
 כיסא עביד לא דקב״ה ובפורים בפסח היה

 עד״ש בדצ״ך הכס היה בפסח והנר% • בכדי
 להציל באפשר היה שלא י״ס וקריעת^ באח״ב
 הניסי' חלו יולת ממצרים ימ״אל את ולהוציא

 היה לא איזשורוש דעת שהפך מה בפורים וכן
 בחנוכה אבל זה ישרא׳זולת את להציל האפשר

 ביד יש אם עפה מצות כל rcw כלל הלא
 אי ואס לעשות הוא מחויב לעשותו אדם

 אונס כי * מלעשות הוא פכוור לעשות אפשר
 הוא ונאנס לעשות חשב ואס פסריה רחמנא

 מצוה לעשות חשב חז״ל כמאמר כאלועשאו
 נס ב״ה הבורא שעשה תה וא״כ כו' ונאנס

 א' יום אלא להדליק היה שלא בנרות במנורה
 מהמקום יתירה חיבה הוא ימים ח' והדליקו

̂׳ה  שלא כיון לזה צריכין היה לא כי לישראל ב
 יותר ולא אחד יוס להדליק רק באפשו־ היה

 היה ולא פכורי׳ רחמנא דאונס כת״ש פסוריס
 קיוס בשביל מפורסם כס לעשות הקב״ה צריך

 xאפ דאי היכא ממצוה פטורים כי המצוה
 עמו שיקיימו כדי כס עשה הש״י רק למעבד

 קיוס של ואהבתן תיביגן שעלתה מצוה ״י3
 חיות התה והמצות ישראל בכי מצות

 בשביל נס עשה לק טלס העולמות
 דאונס צריכין שאין אע״פ התצוה קיוס

ס פטרי' רחמנא  י״ט בשום היה לא כזה ונ
 בשביל היה ופסח פורים דנס כת״ש
 להציל אפשר שאי לנס שצריכין נפשות הצלת
 חיבה הקב״ה הראה בחנוכה ונמצא הנס זולת

 אוהב שהוא האיך בתצותינו לישראל *תירה
 זמן בשום הי' שלא תה ב״י מצות <ןיוס

באמתכן למה לשבת טעם !נראהליתן

לויחטיפי
 יתיר׳לישר' חיבה ב״ה הבורא שבחנוכ׳הראה

 לכל היות ינצותיט שקיום האיך במצותיו
 היה שלא המלאכי׳תה הנשמו׳וכל כעולמו׳וכל

 הרשעה תלטת עמדה שלא כיון זמן בשום
 אנשי שתיקנו כמו והמצות התורה קיום על רק

 להשכיחם עליהם כשעמדה ־ הגדולה כנסת
 וישראל רצונך מחוקי ולהעבירם תורתך
 שתו קדושת על נפשם מסרו הדור שבאותו
 על נהר^ו שכמה תצותיו קיום ועל • יתברך
 היה הדור שבאותו ב״ה הגדול שמו קדושת

 המבוארים מעשים ויתר בניה ושבעה חכה
 התורה להשבית רק רנו לא והס יוספין בספר

 שור קרן על לכס כתבו חז״ל כמאמר הקדושה
 ב״י ועמו ישראל באלהי חלק לכס שאין

 הראה לכן ומצותיו תורתו על נפפס מסרו
 לקיים כדי כס להם שנעשה יתירה חיבה להם

 רחמנא דאונס כמ״ש שפטורין אע"פ מצותיו
 ק:ום על כפפס שמסרו בעבור רק פטריה
ס הראה ה' נקייות אל מצותיו  לאוה״ע ג
 העולמות כל של החיות התה מצותיו שקיום
 נעשה לא העולמות לכל חיות היה לא שא^לי

 שמלך שמבואר המצוהכמו קיום בשביל נס
 יכר׳במעש׳יהודית על זכות למד תאוה״ע אחד
 המצו' קיום בשביל נעשה דחנוכה זה הכס ולכן
 חנוכה כר מדליקץ לק זמן בבוס היה שלא

 בכ״ח מצוה בו שנעשה זה בדבר מצוה זעושין
 בדבר מצוה חיוב שאין זמן בשוס שאין תה

 במים תצוה עושין שאין נם בו שנעשה
 ׳ יססון> לקריעת זכר פסח של בשביעי

 לתליות זכר ען עס מצוה בפורים עושין ■ואין
 תצוהבנ״חבדבל בכאןעוכין רק המן את

 ;לתעלי-יתא שנשתנה הנס בו שנעשה
י ס י ב  שבחטכה אמרתי חטכה של !

 בר״ח כגון בחול ס״ת שני תוציאין
 ס״ת שני בחול מוציאין אין השנה ובכל ושבת
 שגומלין י״ט הוא ואו סוכות של בח״ה אפילו

הלל ־
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קדושר•״ קדושת י
 ואותריס בקרבמתיהן וחלוקין הואיל הלל

 ישראל תקדש סוכות ח״מ שבת בהפכיורה
 לעקור רצו הרשעה ותלכות הואיל 'והזתנים

 הדור באותו וישראל הקדושה התורה את
 הקב״ה והתצו׳הראה התורה על נפשם מסרו
 שני בתול אפי׳ ומוציאין לישרה' וחיבה אהבה
 בשבת ולפעתיס • ושבת בר״ח *כתו ס״ת

 חנוכה של שהתיבה להראות ס״ת ג׳ חנוכה
 באור התצוה בחנוכה לכן בתורה היה

 נ״ח הרואה כגון תצוה בשוס תשא״כ ובראיה
 ■ והנס הקב״ה שהראה שהתיבה כיון מברך
 ונעשה המנורה תצות לקייס כדי בו שעשה

 אור נקראת והתורה כמ״ש התורה בק־וס נס
ס ותאירת אור ותורה כת״ש  תצותינו לכן עיני
 עתט הרחמן האל יעשה כה ־ ובראיה באור

 מצותיו לקייס וחיבה ואהבה לטובה אותות
 במצותיו לבל וידבק בתויתו עינינו ויאיר

^יו תלכיות ויתןבלב  לטובה ויועציו ו
 הקדושה תורתיל נגד גזירות עליס יגזור ואל

ס שכת'ואף תקרא בנו ויקוים  בהיותס זאת ג
 געלתים ולא תאסתיס לא אויביהם בארן

 אלהיהם ה' אני כי אתם בריתי להפר לכלות׳
: סלה אתן  חנוכה שם קריאת על נראה ועוד

 גאלתי הן פסוק על שביתרנו ע״ד
 לאלהיס לכס להיות כבראשית אחרית אתכם
 תי כבראשית אחרית זה תה לכאורה והנה
 הגאולה ואדרבה בגדול נתלה קטן בתי גתלה

 עז וביתר שאת ביתר ב״ב יהיה אחרונה
 הפסו׳דהנה כוונת ונראה ־ ראשונה ינגאולה

ע  ישראל בשביל נבראו העולמות שכל ד
 ישר׳ בשביל בראשית כפרש״י ראשית שנקראו
 כביכול תחשבת התחיל ראשי׳שמתנס שנקראו
 ורחימו בדחילו שיעבדו ישראל שיבראו שראה

 הטובי' בתעשיהס לו ויהיה רצון^נס ושיעשו
חלי' שעשיעיס ברצוע עלה התחשבה מזאת ג

זלוי
 וירה הציג כת״שהפייטין לברוא כב״יכול

 ולכן באיותחו להשתעשע עבור פינתו אבן
 ב״ה קונו את כשעובד לחשוב האדם כל צריך

 וכל ההיכלות וכל העולמות כל תקבלין
 יתלהב ובזה רב ושמחה וששון שפע המלאכי'

 נבראו. התחשבה ומזאת י בוראינו את לעבוד
 התחקון סוף,!:עול' העולתו׳עד כל ונשתלשלו
 כל נבראו שאמנה המחשבה ראשית וכשמאיר
 כל מנצחין אנו העולמות בכל העולמות
 כתבנו כאשר בידיט מסורים והמה האומות

 שהר* תלחמתיכו לוחם בעצמו שהארן במ״א
 .אע״ם ישראל בשביל אלא כולם נבראו לא

ס שהוא תחתונה מדריגה היא שהאח מ  .ח
 יצירה בריאה ועליהם מדבר חי צומח ועליה

 מלחתתינו את לוחמת אעפ״כ כידוע אצילות
 המדריגית בסוף ח״ו מאיר איט אס ואמנם
 בשביל נבראו שהעולמות מה התחשב׳ ראשית
 פוף אס אבל בגלות הישראל ח״ו אזי ישראל

 התחשבם ראשית כמו מאיריס המדריגות
 בשביל אלא נבראו לא המחשבה ראשית תה

 מדריגה עד תאיר המחשבה וזאת ישראל
 ישראל אזי 'התחתונה ומדריגה אחרונה

 המלחמות כל ותנצחין עליונה במדריגה
 אחרית אתכס גאלתי הן ווה * מיד ונגאלין

 העולמות כל אחרית שיהיה כלומר כבראשית
 בראשי'בשבל מה העולמו' כבראשית תאירין
 יתגלה באחרית אף ראשית שנקראו ישראל
 גאולה יהיה ואז הכל נברא ישראל בשביל
 וראשית התחדשות לשון חנוכה וזה * שלימה

 » 1שא כלומר ־ הבית חנוכת לשון שכתבתי כמו
 העולמו׳שבשביל של והתחדשו' הראשית מאיר

 ן נעשה לכך * ראשית שנקראו נבראו ישראל
 תלשי' ביד גבוריס שנמסר ונפלאות נסים לט

ם ביד ורבים  r שע״י חנוכה נקרא לכן מעטי
 מה הוא וזה חטכה נקרא וראשית התחדשות

שצונן כלומר חנוכה נר להדליק ־חז״ל שתקט
שיאיר ־ ר
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ת ?!יאיר ח הי  והתחדשות הראוזת גתי' של הג
 כתדריג׳ ב״י עתו אנחנו העולתו׳ואז סוף עד

 אמן ונפלאות נסים לנו ונעשה בעליונה
: יבין והמשכיל  נר מצות חז״ל מאחר על אבאר תתה

שתכל' עד החמ^ משתשקע חנוכה
ס השוק מן דגל  דע חנונה שס קריאת על וג

 תתחלקי׳ ב״ה הבורא לנו עשה הנסי׳אשר כי
 נסתרי' נסים יש הנה כי ־ אופנים שלשה על
 שנעשו כתו הנגלים הנסים נגלים נסים ויש

 באח״ב עד״ש דצ״ך כמו במצרים לאבותינו
 ראו והכל עבעייס שנוי שהם י״ס וקריעת

 כימי כתו נסתרים נסים ויש ־ הנסים באלו
 נובעיית שהוא נמחתה שהיה ואסתר מרדכי

 אשתו את אהב ואח״כ התן את גדל שבתחלה
 הנזכר הנס וגס אשתו בשביל אוהבו והרג
סי' בעל  ושמאי׳ מעשים ב:ד רבים שתסר הנ
 בדרך שהתה נסתר נס כו׳והנה שהורים כיד

ס מלחמה  בשבעי׳ קצת היה יהודית מעשה וג
 אבל שבעיית ולא נסים באמת'מעשה אחנס

ס  תבואר וכן • נגלה נס ולא היה נסתר נ
 חנוכה שנס אריה גור בעל שחיבר חדש באור

ס • שבעיית קצת היה  קדישא מצינא אדות״ו ג
 ׳במצרי' כמו נגלה שנס אתר ז״ל בער מו׳דוב

 תנוכה כתו נסתר ונס לכל* שמאיר יום נקרא
 לילה כמו לכל ידוע שאינו לילה נקרא ופורים

 הנסים והנה * לכל מאיר ואינו חשך שהוא
 אתת בחי׳ ־ בחינות לשני ניזלקו נסתרים

 הוא העילות כל עילות שהש״י פורים כתו
 פעולה שום בלי ובכבוח בעצמו הסיבה סבב

 והשיב הרשע התן עצת שהפר מהתחתוני׳עד
 העריצי׳ מכףכל אותנו והציל בראשו גמולו לו

סז לא והתחתונים  ומה פעולה שוס כלום ע
 שאמרו מסעם הוא להמן אסתר שזמנתה

 כו׳ לנו אתות ישראל יאתרו שלא כדי חז״ל
אתרי׳ ומעעמיס כו' והיא הוא שיהרג כדי או

 ס פעולה איזה תיזתוניס עשה בחנוכה אבל
 פעולה תלתמוי^ה׳ועשו נלחמו ובניו חשמונאי

 ומסר השבע כדרך שלא רקשהש״יעשה
 סיוע באיזה היה אבל כו' חלשים ביד גבוריס
ס מדריגות שלשה הס נמצא תחתוני׳  דיציאת נ
 יום נקרא והוא שבעיית שינוי היה מצרים

 שהי׳ פורים הוא ממצרים וקשן גדול נס והוא
ס קצת כשבעיית  לילה נקרא והוא נסתר נ

 היו לא אבל ז״ל אדומ״ו בשם כתבתי כאשר
 חנוכה נס מפורים וקשן התתתוניס בסיוע
 אחר לכן חתחתוני' סיוע וגם נסתר נס שהיה

ש״ע  בדרוש ביארתי כאשר ר״הויה״כו
 ואח״ב פורים ואח״ב חנוכה בתחילה דלעיל
 אש כי מורידין ולא בקודש מעלין כי פסת

 של והחסדים הנסים של ההארה תתשיכין
ם כך אינםכל שהחה חטכה ם שהוא גחלי  נ
 בתלחמוין התחתונים בסיוע נסתר

 ומקבלין בקודש מעלץ ואח״ב ובניו חשמונאי
ם שהוא דפוריס ומנסים מחסדיס ההארה  נ

 שהמה תחתונים סיוע בו היה לא אבל נסתר
ם יותר  בקודש מעלין ואת״ב * מחנוכה גחלי

 וחסדים בנ?ויס גדולה יותר ההארה ומקבלין
 ליום ■דומה שהוא נגלה נס בו שהיה דפסח

 ובתחלת פ׳בא סוף ברתב״ן ועיין לכל שתאיר
 שיש ג״כ שתביא לך לך פ' ובסוף וארא פ׳

 אדם אם והנה * נגלים ונסים נסתרים נסים
 הוא אזי נסתרים כנסים תאמין איש ח״ו

 מאיר שביום ההרגל הוא שכך במחשבתו
 ישן הוא ובלילה הלבנה מאיר ובלילה החמה
 הוא בסחורה ובמרבה נעור הוא וביום

 וכשהוא תחיח הוא למרחקים ובהולך מעשיר
ר והוא רפואה ליקח חולה  ־ ההרגל שכך סס

 האל מסך אשר נסחרי׳ נסים כשרואה אמנם
 תפלת וכמו חלשים ביד בורים ג ב״ה הבורא

 העולם שאין רואה נגלי׳הוא נסים וב״ש התן
 המתיר הוא שהש׳*י רק בהרגל תתנהג

אסוריס
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 אור הגולל והוא כשופים וקן»1ה והוא אסורים
 והש״י • והחושך אור היוצר והוא חושך מפני
 בחקותי בפ' ברחב״ן וע״ש חולי" הרופא הוא

 דרש לא כחליו חלךיהוד׳וגס על לחשא שחשב
 שרואה קודם רק ית״ש בירו והכל אל^ס
א קכיסיס  כי בהרגל הוא שהכל סובר מ
 אחד הכל והשבע והרגל השבע הוא ההרגל

 הגגלי׳והנסתרי׳כתו התגלות אחר אמגם :בהרגל שתולה בע״ד חעשה והוא
חלשי' ביד גבוריס שחסר חנוכה

 רואה ואסתר חרדכי ביחי כתו רשעי' ומפלת
 וכבר פיההרגל* על תתנהג העולצז שאין

 גסתרים שהניסיס ז״ל אדות״ו בשם כתבתי
 כתב הרא״ה והני: י ללילה רותזיס המה

 תעשי׳שובי' עושים שאנו שבוה החינוך בספר
 תעורר תעשה אזי vחצ'־ ואכילת בפסח כתו

 בניסיס ותאחין נזדככת שהתחשבה התחשבה
 תעשיס ע״י ב״ה בהבורא ותאתין ונפלאות

 נתעוררת שהמחשבה ופסח אבילתתצה
 טובי' מעשים בכל וה״ה ־ החעשים לטבעיות

 והנה הרא״ה כ"כ התתשב׳לשובה מתעוררת
 חצונים על מרומו שהשוק כתב ו"ל האר״י

 ועד החמה שתשקע עד מצותה וזה
 משתשקע מצות' כלומר השוק־ מן רגל שתכלה
 התה אשר נסתרים ניסיס שהמה החמה

 תאירכ״כ שאינו החמה בשקיעת מרומזים
 שצריךאתה כלומר השוק־ תן רגל שתכלה ועד

 רגל שתכלה נ״ח בהדלקת במחשבתך לחשוב
 מתנהג שהעול' ממחשבותיך שתכלה השוק מן

 מעשה היא התחשבה יזה הטבע הרגל ע-׳פ
 רמוזים התה אשר יצה״ר ומחשבת חצוניס

 המחשב׳ זה תכלה נ״ח ובהדלקת בתיבו׳שוק*
 ע״פ מתנהג שהעולם המחשבה זה תמך לי^י

 זה אשר השוק מן רגילות* לשון ורגל הרג'ל3
 מרומז הוא אשר החצורס מן בא •מחשבה

עושה שאדם כיון לך ידוע להוי כי ■בשוק

ח דר המישי
 תממ הולך אזי דבר איזה על לרמז מצוה

 להרא׳׳ה החינוך בספר כמבואר התחשב׳רעה
 בנ״ח ולכן המחשבה מעורר והמעשה שהמצו'

 כיסים על אפילו הניסים על תודה הוא
ק החמה בשקיעת תרוחז שהוא הנסתרים  ל

 שהעול' רעה התחשבה זה ותכלה ממנו הולך
 סווי הרתכ״ן וז״ל ההרגל ע״פ ח״ו מתנהג

 I אדם התפורסמי' הגדולים הניסיס מן בא ס'
 התורה יסוד שהם נסתרים בניסיס תודה
 עד ע״ה רבינו תנ»; כתורת חלק לאדם שאין

 בהם אין נסים שכולם דברינו ככל שתאמין
 שהבורא והנה עכ״ל* העולם ומנהיגי טבע
 מלך שהוא ומי העולם מלך הוא ית״ש ב״ה
 . טבע שוס ואץבהס כרטנו בעולתו תחדש אזי

 רק תמיד עולם מתנהג שכך לומר והרגל
 העול' מלך שהוא ית״ש הבורא בטבע שאפיצו

 וברטמ הטבע מחדש וברטט * מחדשו הוא
 אתמול שהיה שזה אומר ואינו הטבע מבטל

 ' תחדש הקגר׳ה ויום יום שבכל רק יהיה הוא
 התחדש כה״ג אנשי שתקנו כמו ברואיו כל

 הטוב המלך שהוא מ״ב תמיד חס בכל בטובו
 שתכלה עד וזה * שעה ובכל עת בכל תמיד

 רק ההרגל ח״ו שהוא לומר שלא השוק מן רגל
 עד ולעדי ועד עולם מלך שהוא מודים אנו

 שהנסים מאמין ובזה המחדש והוא ימלוך
 את מחדש שהוא רק טבעיים איט נכמרים

 לפעמים רק שעה ובכל עת בכל תמיד העולם
 בששת כהעולס שקבע כמו הטבע עם מחדש

 חדש דבר מחדש ולסעתיס כראשית ימי
 אז• נסתר בנס המודה רק נגלה נם כגון
 הטבע ואפילו תמיד תחדש שהוא חודה הוא

 הבית חנוכת לפון חנוכה וזה בעולם הקבוע
 הנסתרים בנסים מודים שאם חדש לשון

 הקבוע הטבע אפילו תמיד מחדש ושהוא
 ח״ו ההרגל צד על מתנהג העולם ואין בעולם

ה שיאיר כלומר חטכה נר להדליק וזה  ז
הבחינה -
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̂נזי קדושה קתשת לן> חמי
 ההרגל■ זה אין הניבע בתוך שהוא מה ואפילו עת בכל העולם ־ תמיד מחדש שהוא הבחינה

שעה  לכן׳ רצע ובכל עת בכל רקשהואמחדשס בתוך תמיד יאיר הבחינה וזה זגכל
 הטבעי בתוך שהוא נסתרים ניסיס נעשה שחיינו אחר לעבודתו לבנו וטהר מחשבותינו

 מחדש• והוא העולם מלך והוא מלכנו הוא כי לעיל שכתבתי והבחינה ית״ש בידו מסורים
 ובכל עת בכל שפע בהס ונותן הטבע-יס את שכתבתי העול׳ומה את וחדש ברא שהוא הוא

 משנה אינה אם האל נקרא תלך כי שעה הוא העולם את שברא אחר שאפילו עכשיו
 ‘תלך נקרא אז נסתר כס רק נגלה נם ועושה אתה וזה בו הקבוע הטבע תמיד מחדש

 ובכל עת בכל ומחדשס אותם מנהיג שהוא משנבר' הוא ואתה העול׳ נברא שלא עד הוא
א' ואם נסהריס נסים עושה ובזה שעה הטבע את המחדש המלך הוא אתה העולם  הו
ך ה' וזה תמיד ל ך ה' מ ל  יכולת ובעל תקיף הוא או נגלים נסים עושה : והבן מ

את המני^יג נקרא תלך כי אותם ומשכה ^ ’ ־ * ■
ה נ ה ^' לזקיף אותם תשנה ואין כרצונו עבדיו בעולמו הקב״ה שברא תה שכל ידוע ו ב'  ו

 וכשאנחנו עבדיו את משנה נקר׳כשהוא יכולת סוף הרתב״ן וו״ל • ברא לכבודו
 יש שברא והשם * מאין יש ברא כהוא מודים באלהינו שנאמין המצות כל וכוונת בא פ'

 נקרא באין כשהעולמות כי אהי״ה הוא מאין .היציר' כוונת והוא בראנו־ שהוא אליו ונודה
ם שאין טע שמז־ ואין ראשונה ביצירה אחר לנו  אהי״הדזמיןהואלאיתגליאוהשי״תב״ה

 מאץ יש בלא שהוא כשמולים ונמצא הוי״ה ויודה שידע זה מלבד תסץ בתחתוני' לעליון
 הוי״ה העצם ששמו שהש״י הודים אנחנו אזי בהפלתו הקול רוממות וכונת • שבראו לאלהיו
 תקיף שהוא מודים וכשאנחנו אהי״ה הוא ה1 הרבים תפלת זוכות כנסיות בתי וכוונת
 שס הוא היכולת ובעל ותקיף היכולת ובעל לאלי ויודו שיתקבצו מקום אדם לבני שיהיה

'שהש״« מודים אנחנו אזי בש״ע כמוזכ' אלהים בריותיך לפניך ויאמרו • והוציאם שבוראס
 והנה ־ שהאריך ע״ש הרמב״ן עכ״ל אנחנו
 .שיהי' עולתו בראתקב״ה האלו דבלים בשביל

 בפיט אליו מודים שאנחנו בתה שעשועים לו
 ואזי מלכנו אבינו והוא בראנו :וא1ובלבבנו;

ושמח' ששון מלאים המלאכי' וכל העולמות כל

 אלהי׳וכשאנחנז הוא הוי״ה העצם ששהו ב״ה
אין בקרב שהוא מודים  בעולם שאפילו ה
א הטבע  נסים ועושה מנהיגנו הוא מלכינו פ

 אדנ״י נקרא העולם ותלך בטבעיית נסתרים
ששמו להש״י מודים אנחנו אוי בש״ע כמבואר

 וידוע * אדנ״י הוא הוי״ה שם שהוא העצם האיך זה האדם יחשוב כאשר לכן * רב ושפע
 ואהי״ה השתו׳הוי״ה שאלו ז״ל האר״י בכתבי ■ וששון רב שפע העולמות כל מלאים שעבודתו

 נר כמנין -הוא אדנ״י הוי״ה ואלהי״ס הוי״ה אנחט והנה ית״ש לעבודתו יתלהב ־ ושמחה
 עושה שהוא אע״פ חנוכה נר להדליק וזה ושכל מאין יש הכל ברא שהוא אליו מודים

 ואינה עולמו זאת אותנו ומנהיג נסתרות והוא מחודשים התה ית״ש ממט חיז העולמות
ס • מאין יש בראם א הוי''ה העצ' ששם רק ניכר שהוא אליו מודים אנחט וג  אעפ״ב אדנ״י פ
ה ששם ג"כ ומודים במחשבתו מאיר גדולות נפלאות ועושה כולם יכולת ובעל תקיף ״  הוא פי

 העצם ושם היכולת ובעל תקיף שפא אלהיס מצרים יציאת כגון טבעיים בשיט* שהם מה
ס וקריעת ם י״ א הוי״ה מלך שהוא מודים אנחנו ג ה פ פ״  שכל מאין יש ברא שהוא א

■ הבתי' ואת אוי לי״ט1ו.ההארק נס שנעשה זמן . אותם מנהיג הוא הנובעיית אפילו
מאיר



ת ש ו ד ̂צוי ה1הדדצה טחמ
 תודיס אמזנו ובחנוכה העולמות בכל מאיד
 הוי״ה רק ניכר שאינו אע״פ הבחיטת שכל

 ואהי״ה אלהי׳הוי״ה הוי״ה מאירי׳בה ואד;״י
ס  לכן • יבין והמשכיל נר להדליר, וזה • כן ג

 הממשיך שהוא חנוכה נר כשמדליק יתלהב
 שמח אלהיס ואלהי העולמות כל על אלהות

 לכל שפע ומביא ליוצרו רוח נחת ועושה בו
 שככה העם אשרי ואומרץ והעולתו׳ ההיכלות

 כעולמו׳־חכריזין וכל שה׳אלהיו העם אשרי לו
 והנה דמארי' רעותא דעבד פלניא זכאה

 רק ניכר איט האלהיס אזי הטבעיות שבתוך
 וזה נה״י נקרא ואמונה אלהותו ניכר באמונה
ה מונ  ז׳־ל האר״י הקודש בכתבי הנזכר ה

 בחנוכה כי בנה״י ההארות כל להמשיך
 מצותה פנימיות ביותר לר ואבאר : והבן בטבעיים הנסים

 רגל שתכלה ועד החמה משתשקע
 בגשמיו' שיש מה כל כי ידוע הנה כי מןהשוק

 העולמות שכל מה והנה ברוחניו'־ וגמתו7 יש
 מאין לעולם הבא וההשפעתן מאין יש נבראו

 תמיד דטקים הנשמות וכל העולמות שכל
 כל על הללויה יה תהלל הנשמ' כל כמ״ש באין

 אותם מחדש והוא * יה תהלל ונשימה נשימה
 ־ מאין יש הוצאתם שנגה ובכל רגע בכל

 כל נפתחין שמאין ראש נקרא באין ודביקותם
 הבורא והתנהגות ראש נקרא לכן העולמות

 העוה״ז והוא הטבע פי על בהעולמות ב״ה
הנו' מכוסה שבה הגו' ב״ה הבורא של הנ הנ  ו

שרגלי' רגלים נקרא בהסתר בה ב״ה הבורא
 סוף הוא הטבע הנהגות וגס האדם סוף הוא י

 לשרשע ועפיפתס ־(והשתוקקתס המדריגות
 כנפיהם מתחת אדם וידי בסוד הידיס הוא

 העליון המאציל ^.יעביהס השתוקקתס ומכח
 בשינוי נסים נעשה זה ומכח האין לשרשם

 מאין יש בהוצאות התחברותם כי הטבעיים
בא שמשם רק בהם שהוקבעו בשורש הוא

 אלהים אל נקרא ולכן עמוק והוא הברכה
 ■ שהביט בשמן בחנוכה הברכה בא ולכן ה'

 א״ת3 שמן כי שכתבנו כמו באחרית הראשית
 בחכמ׳וחכתה הוא הבט׳ושמן לשון בי״ט ב״ש

 פרש״י העדה מעיני ואס כמ״ש עין נקרא
 הנהגות שבטבע וכיון ־ העדה) מחכמי

 ומכוסה בהסתס הוא ב״ה הבורא בהירות
 ב״ה שהבורא כיון ולכן התת' משתשקע נקרא
 בזת החיצונים נאחזים פנים בהסתר בטבע

 שוק.וכאשר נקראים המה אשר כידוע העולם
ת ונפלאות נסים לנו הראה הש״י בעי' מן  אפי'

 בטבע הנאחזים שוק הנקראים החיצונים אז
 % אשר רגל הנקראים המדרגות סוף היא אשר

 לכן מכוסה ב״ה הבורא הנהגות היה בה
 בטבעיות שעושה החמ׳וכיון משתשקע נקראת
 תשלה בכל שמלכותו חאין אזי_אט כיסים
 ונשברים כלים לכן ובחצונים בטבעיות אפילו

 מן אפילו העולמות מכל החטכים ובורחין
 כלומר החמה חשתשקע וזה הטבעיים
 ב״ה הבורא בהירות שהנהגת בטבעיות

 הטבע הנהגת הוא רגל שתכלה ועד מכוסה
 ע״י החטניס מן השוק מן המדריגות סוף

 משלה בכל ומלכותו בטבעיות שנעשה הנסים
 באריכית במ״א ביארנו כי חמכה ניך־א לכן
 משה עליהם מוסיף בכה נתנבאו הנביאי׳ כל

 השיגו לא הנביאים שכל בזה ע״ה רבינו
 שבתוך תה ב״ה הבורא ומלכות גדולת רק

ת העזלתויז א ^  מאירה שאינו אספקלריא ונ
 העולמות שבתוך ב״ה הבורא ומלכות וגדולת
 גדולת השיג ע״ה ומשהרביט ־ כה נקראת
 העולמות מן למעלה שהוא תה ב״ה הבורא

 הבורא, את נמתליכין אפי׳בשעה משיגין שאין
 השיג תשעין העולמות שאין תה ואפי' ב״ה
 יפר' כל כנגד שקול תשה כי ע״ה רבעו משה
 אוהב שתבה בעבור כי ישראל כל כולל והוא

 של תפארתו המה ישראל ונשמזת היה ישראל
הקב״ה ף,



̂ושהררועת חמיעי ר

■ It! 1

I i I

לף
 לכן אתפאר בך אשר ישראל כתש״ה הקב״ה

 תן לתעלה הבורא גדולת משרע״ה השיג
 ישראל כל לעיני משה עשה ולכן • העולמות

 כי שבעיות בשינוי ומופת־ס אותות ועתים
 לכל תרכבה היא הכיבע עולם כזה העולם

 כן בגשמיות הזה העולם ובדתות העולתות
 שהשגתו כיון לכן ברוחניות כולם הושבעו
 לעשות בנח היה לכן העולתות תן לתעלה
 וזה שבעיות בשינוי ונסים ומופתים אותות
 כתו התאירה ואספקלריא הדבר בזה נבואתו

 והשגות ונבואות * בעזה״י בת־׳א שביארנו
 שבתוך הבורא וי^לכות הנהגת הנביאים שאר

 בשעה העולמות שמשיגין מה העולמות
 בפרקי כת״ש אותו וינשבחין הבורא כתתלינין

 עלי חביב משאך אומר כבוד הכסא היכלות
 שהשיג משר״עה כן לא אבל כה נקרא לבן

 ניבא לכן העומנות תן למעלה ב״ה הבורא
 עשה ולכן המאירה באספקלריא הדבר בזה

 כל לעין כיבעיות בשינוי ומופתים אותות
 כתו העולמות מ! למעלה נבואתן שהיתה
 לכל כמשה קם ולא הכתזב עליו שהעיד

 שהיה ניסיס ושאר גו' והמופתי׳ האותות
 בכיבעיות היה חנוכה שרים כמו כל לעין

 הקודש רוח ובעלי הנביאים ששאר
 שהנבואה השלמות שבתוך רק השיגו לא

ס לכן כ״ה נקראת והשגה  כתוך היה הנס ג
 כלומר חנוכה תיבות מרומז וע״ז השבעיות
 כה ■של בהשגה חנותיכו כלומר חנובכ״ה

 הבאים שהנסים העולתות בתוך שהוא
 כמו הטבעיים בתוך הוא הזאת ממדרגת

 נר שתיבות ביארנו והנה ׳ דחנוכה הנס
 שרואה ע״י ב״ה הבורא שתשיגין השגה שיש

 אדנ״י נקרא והוא בכיבשיס ניסיס לנו שעשה
 שעושה ב״ה הבורא שמשיגין השגה ויש וכו'

ם  אלהי׳ נקרא והוא השבעיות מן למעלה נסי
 האיך ב״ה הבורא שמשיגין השגה ויש

במתן כמן שכלו בעין מאין יש הנל שעא

 ואדני הויות ושלש אהי״ה שנקרא1והוי תורה
 שכל נר נקרא ולכן נר כמנין ואהיה ואלהים
 ורואה הרוחנית ההסתכלות הוא ^בר המשיג

 וחבר התחשבה הסתפקות שוס בלי אותו
 התחשב' בזאת בה המחשב׳ומביש בזאת א״ע
 מעיני ואס רש״י כמ״ש אור נקרא שכל בעין
 החכמה אור והוא העדה חכמי הס עדה
 שלמצוה נר והוא אור נקרא ההשגה לכן

 המעולה והשגה בה ולחקור במרג!בה להביש
 שבר' שכל בעץ המסתכל הוא השגות שבשלש

 המחשבה בזאת עצמו את ומחבר מאין יש
 הכל שברא ■השכל בעין שחאה שכיון

 תשיג ודאי זאת במחשבה ומחובר מאין יש
 נסתרות ונסים נגלים נסים לעפות שיכול

 וזה כרצונז ברם לעשות יכול הכל שברא שמי
 שברא על מורה ששבת * שבת של נר הוא

 ששת כי שבת של הטעם הוא כן כי מאין יש
 שבת בו כי גו' השתים את ה' עשה ימים

 הוי״ה יחוד מור׳על וזה מאץ יש על הוא וזה
 כיכללשנייחודיס ובו ביארנו ואהי״הכאשר

 נגלים ונסים נסתרים נסים השגות שני אלו
 כאשר אדנ״י והוי״ה ־ אלהי״ס הוי״ה שהוא

 ההשג' על שמורה שבת של נר ונמצא ביארט
 וההשג' שבכולם־ מעולה השגה הוא מאין יש
 בהוי״ה שהוא נסתרי' בנסים חנוכתשהוא של

 נר חז״ל אתרו לכן אחרונה השגה הוא ואדנ״י
 ־ קודם שבת של של נר שבת של ונר חנוכה

 חנוכה מנר מעולה ההשגה הוא שבת של שנר
 מאין יש שברא התחשבה בזאת וההתחברות

 בה ומסתכל במחשבה שמביט מי נקרא כנר
 בע״ש בחנוכה לכן המעולה־ הוא בה ומחובר
 כדי שבת של נר ואח״כ חנוכה נר מדליקין

 אחרונה בהשגה השכל בעין ולהבינו להסתכל
 ואח״כ נסתרים בכסיס שהוא חנוכה נר שהוא

 בעין בה ויביט המעולה ההשגה אל יבא
 ההבשה תאץ.שזאת יש כאל שבראם השכל

 ולק שבת של נר הוא השכל בעין והה?גה
מדליקין



חמישי ■ הדושהקדושת
 ־ שכת של נר ואח״כ חנוכה של נר מדליקין

 השכל בעין המביש על תורה שבת של נר כי
 פא״פ תורה נתתן כתו מאין יש הכל שברא

 וזז ונגלים נכתריס נסים שרואה ע״י ולא
 של ההשגה זאת כי שבכולם התובחר הוא
 שאיתא כמו ושבת שבת בכל נתגלה תורה מתן

 שבת בכל צריכין לבן תורה :׳תנה בשבת
 כבת של נר ולא דאורייתא• לחדשחדושי

 השגה שהשיג אחר כי חנוכה של נר ואח״כ
 ידליק לכן קעכה השגה להשיג ירד איך גדולה

 של נר ואח״כ קענה השגה שהוא נ״ח בתקלה
 ולא בקודש ותעלין גדולה ההשגה שהוא שבת
 מרומז הוא שרגלי׳ שביארנו תורידיןוכפי ולא
 מכוסה הוא ב״ה הבורא שהנהגות תה על

 אמונות על מרותו הוא רגלים לכן ובהסתר
 בזמן כי ותצותיו תורתו ואמונת ב״ה הבורא

 להחזיק צריך מכוסה הוא הבורא שבהירות
 צריכין מכוסה שהוא שאע״פ ־ באתונה
 בסון• הנסים שבחנוכה כיון ולכן בוי להאמין

 לכן רגלים כנגד והוא מכוסה מהוא התדריג'
 ומסבבין הרבה צדקה ליתן בחנוכה צריכין

 לומדי שבחיזוק תורה לומדי ולהחזיק העניים
 העעס וזה כנודע קדושה רגלי מתקכין תורה

 וצריך בחנוכ'־ תורה ולומדי העניים שמשבבין
 לומדי ולהחזיק בצדקה אז להזהר
 תורה לומדי המחזיק כי תורה

 הצדקה ובוכות כנודע הקדושה רגלי מיזקנין
 הפסוק כמאמר בימינו במהרה צדק גואל יבא

כתאת' בשלום עיגו את ויברך בצדקה ושביה
; סלה אתן שלום צדקה מעשה והיה : ■

א סימן דגסים כללות
ן ת ח  ובכל בפרעה ומופתים אותות ו
 כי ידעת כי ארצו עס ובכל עבדיו י

הזידו כי ידעת כי התיבות אלו עליהם הזידו

 כ* אפס נבאר ולקמן פירוש להם אין עליהם
 כתג התדע בספר הרתב״ס וכן הרתב״ן

 ונבוכדנצר פרעה כגון הרשעים נענשו תלוע
 ע״י צוה הש״ית הלא בהת״ק שהחריב על

 וגס בהמ״ק את נ״נ שיחריב הנביאים עבדיו
 ע״ה אבינו לאברהם אייר הש״י הלא פרעה

 להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידוע
 כי פסוק על לך פ׳לך ברחב״ן ועיין ועבדום

 דרך ונראה בזה שהאריך ע״ש זרעך יהיה גר
 בדרך שילך וחצה יחיד בן לו שיש למי משל

 ובדרך בתורה ב״ה הבורא את לעבוד הישר
 רשו׳ ללמוד ירצה לא שאס רבו את ומצוה ארן
 ולהוכיחו תוסר בשבע אותו להכות בידו

 ארץ ובדרך בתורה הישר בדרך ולהדריכו
 הורי׳ מוסר לקול שישמע תוסר בשבע ויוכיחו
 אלו כל על ואמו אביו למוסר וישמע ומורים

 מוסר בשבע להוכיחו נתונה רשות ה־בריס
 מכה שהרב כשרואה האב והנה יחידו לבנו
 כואב לבו בודאי בדרךלהועיל ומלמדו בנו את

 התה ובניו ילדיו בראותו יכאב עליו במ־ו
 בהעלותו אפס במכות אותו ומיסרין בצער

 בדרך בנו ילך ויסורין הכאות שע״י לבו על
 הורים ולקול ואתו אביו לקול וישמע עוביס

 לחיכו ומתוק לו ויבסס לו יערב אזי ומורים
 כיון בנו את שמייסרין והיסורין ההכאות
 הולך רבו אס אבן ־ להועיל בדרך שתלמדו

 אותו ומכה ורוצח וגונב עוב לא בדרך
 וסיבא זולל שיהי' אותו ותזהיר אותו ומייסר

 ומשל אביו משל ויגנוב מעוקל בדרך וילך
 שילך ומלמדו לרבו הגניבה ויתן אחרים
 ואם. רבו כמו ורוצח גונב שיהי' רבו בדרך
 אותו ומייסר תכה אזי הישר בדרך הולך
 וע״« גניבה ורציחה זטת אוהב רבו כי • רבו
 למען אותו תכה שרבו אביו כשרואה אזי

 רבו אותו ותזהיר וש״ד ו-ג״ע ע״ז לעבוד
רואה/ כשאביו אזי עבירות אלו על שיעבור

י זאת י
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 אחד דברים שני על • יכאב עליו נפשו .זאת
 אביו לב סאב ואחד רעה לתרבות יצא שבכו

 תהכאות וביסורץ ער5ב ובניו ילדיו בראותו
 לתען אותו יחכה היה רבו אס דבשלתא רבו

 ההכאות על תצער היה לא עוב בדרך שילך
שלבט  שע״י ומתוק ערוב לו היה כי ויסורין

 לקול וישתע עובי' בדרך בנו ילך ההכאות
 להיו' עוב בדרךלא מדריכו אסרבו ואמו אביו
 אזי ולאמו לאביו ישמע ולא ורצוח ושאף) גנב
 ובשרו תאבל עליו נפשו האב ההכאות על

 למען בנו את שמכה ברבו ונוקם יכאב עליו
 בשביל והנקמה הרע לדרך העוב מדרך יסור
 לבנו מההכאות יסורין על א' דברים שני

 איש להיות בט את שמלמד בשביל ועוד
 הדבר כן והכה טוב לא בדרך וילך בליעל

 שלא ועבור מארציט גלינו חעאיט מפני הזה
 שוכאט ביד נמסרט לכן הנביאים בקול שמענו

 היסורין שעבור ב״ה הבורא מחשבת והיה
 עבדו משה ע״י שלסכמ״ש בלבב נשו׳אליו אזי

 ה' עד ושבת הדברים כל את ומצאוך לך בצר
 אותנו אוהב שהש״׳ הגס ור^ה ־ אלהיך

 אמנם • בצרה אנכי ועמו צר לו ובצרתם
 בלבב בתשובה אליו נשוב מתמתשעי״כ

 ועבדיו עבדו משה תורת ונקיים ונעשה שלם
 מקרקר והש״י צר לו שבצרתס והגס הנביאים

 בכל ובועט הרקיעים ובכל העולמות בכל קיר
 * הגדול ליס דמעות שני ומוריד הרקיעים

חסא״ע כב״יכול הוא אמנם  זה כע״י תנ
 נכון ורוח טהור לב לנו ויהיה ישראל *שובו
 כב״יכול א״ע מנחם וע״ז * בקרבט יחדש

 עבדיו ע״י הוזהר ־וע״ז בתשובה אליו שישובו
 הרשע נצר לנבוכד ורשות כת ונתן הנביאים
 שיקיימו באופן היינו אלהיט בית להחריב

 עשה כאשר * הנביאים ועבדיו משה תורת
 תורה העם ללמד עזרא את ששלח השני דדיוש
את יניח עכ״פ יצוום לא אס ואפילו ומצות

 מכובד ובודאי ומצות תורה לקיים ישראל
 קדוש עם ישראל אלהיט בית ומחורבן הגלות

 כן עשה לא אמנם להשי״ת שביס היה
 שיעבדו ישראל על שגזר רק הרשע נצר נבוכד

 כמבוא' תשובה יעשו ושלא לצלם וישתחוה ע״ז
קיגעט על איכה במדרש  לנר הונח ולא פסו
 לגבוזראדן צוה עצמותיו שחיק נצר נבוכד

 וידו הוא תשובה בעלי מקבל אלההון'דאימן
 לא להון כביש דאת כיון שביס לקבל פשוטה

 וא^נהון תיובתא יעבדון דלא דיצלון תשבקינן
 אפץ בשחור נחית גברא וההוא עליהון ירחם
 יתהון דיכבוש כיון עליהן מפלי תהי לא אלא
 ותפסג ליה נסיב מנהוןהוה חד קאיס הוה כד

 וא־נון ^מיהון ליה טריף אברים אברים ליה
 עכ״ל בטובתהון שלא כרחיהן בעל מהלכין
ס המדרש  בפת להגאל המלך בט על גזר וג

 ומנע גזר הרשע שכבוכדנצר אחר והנה בגס
 אזי ב״ה הבורא מצות מלעשות ישראל את

 שנ״נ אחר יס־אל צרות על קיר מקרקר הש״י
 ובצרתם אותו מייסרין הרשעים כל וכן כרשע

 יעשו יסורין שע״י המחשבה וזה ־ צר לו
 הללו רשעים אדרבה כי נגמרה לא חשובה

 וכביכול ב״ה הבורא יברא׳ממצות מבטליןאת
 ויסוריןשלנו ישראל צרת על למספד ה׳ ר\רא
 שיסבו ב״ה הבורא מחשבת נגמרה שלא כיון

 לים דמעות ב' מוריד כביכול ושנית ישראל
 את וכופין מצות ישראל עושין שאין על הגדול
 והש״י ית״ש רצוט נגד עבירות לעשות ישראל
 ב׳ עבור לישראל הצרים באוכ״ע בהם טקס

 ומצירין שמיסרין יסורין עבור אחד דברים
 לעשות ישראל את מניחין שאין כיץ לישראל
 ישראל כפו הרשעים וכל ונ״נ ־ תשובה
 עבור ופורע בכס ונוקם עבירות לעשות

 וטעס בהמ״ק• ונחרב ישראל את שמצירין
 כפייתם עבור שישראל עבור בהם נוקם שני

 שני א̂< ועבור ית״ש רצונו נגד עבירות עושץ
דברים
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 הוא וזה ־ ישראל מצרי נוקם ד<ריס

 לכל גמול והמשלם מצרינו לכו הנפרע האל
 מצרינו לנו הנפרע האל כלומר נסשינו־ אויכי

 * מצרות יסורין ישראל של לגופים שעושין
 מניחין שאין אותן נקראים נפש אויבי וידוע
וב״ש* כ״ה הבורא מצות לעשות ישראל נפשות

 הוא נפשינו אויגי לכל גמול משלם הוא וזה
 את שכופין לנפש שמצירים השני מטעם
 לעשות מניחין ואין עבירות לעשות הנפש
ס כמ״ש ית״ש הבורא מצות תו  קושית וי

 נענשו למה והרמב״ן המדע בספר הרתב״ם
 נצר ונבוכד פרעה כגון ישראל מצירי

 אותם צוה שהש״י כיון רשעים ויתר הרשעים
 שלי כרמי השירי׳ע״פ שיר המדרש כן מצאתי

 בשיר מקומות וביתר ע׳׳ש כו׳ לך האלף לפני
 מצירי שנענשו אחר טעם ועוד • השירים
 הי׳ אם כי הראשון לטעם קתב והוא ישראל
 שהחריב ובמה שמצירין בתה הרשעים כוונת

 רק כוונתו הי' אס בהמ״ק את הרשע נ"נ
 נענשין הי' לא אפשר ב״ה הבורא מצות לקיים

 ורגליהם השיאם לבס שזדון היה כוונתם רק
 ואלולי להרע רק היה כוונתם וכל ירוצו לרע

 ומייסרין רע עושין היה ג״כ זה גוזר שהש״י
 ולכן ירוצו לרע ורגליהם למו כסל דרכם כי

 רצון לעשות היה לא כוונתם שכל כיון נענשו
 ולייסר רע לעשות היה כוונתם רק ־ ית״ש

 אמנם בהם נוקם הש״י לכן יע־אל את ולהרע
היה שבאם אחד דבר הוא הנ״ל טעמים ׳3 »

 בוודאי וב״ש ב״ה הבורא רצון לעשות כוונתם
 היה ולא תשובה לעשות ישראל מניחים היה‘

 רצון p כי מצות*ו על לעבור לישראל כופין
 תשובה יעשו יסורין שע״י וב״ש ב״ה הבורא

א רצון לעשות כוונתם היה שבאם ועוד ר ט  ה
 ואימה בבושה עושין היה בודאי וב׳־ש ב״ה

 שעשו כדרך וגדופין בחירופין ולא וביראה
שצוה המלך למשל * בחורבןבהמ״ק נ״נהרשע

 צווי! לולי והכה ראשו תעל עטר׳ שיקת לעבדו
 חייב ראשו מעל מהמלך עטרה הלוקח המלך
 עטרה ליקח כן המלך שצוה כיון אפס מיתה
 שהוא, כיון אמנם • ליקח לו רשות ראשו מעל

 וירא' באימה לעשות לו המלךהיה בזיון עושה
 ולא המלך בזיון על עצתו את לצער לו והיה

 בשמחה כן והעושה ־ לבב ובטוב בשמחה
 התלךנראין ראש מעל עטרה ליקח לבב ובטוב

 וחפצו ורצונו המלך בתקלת ששמח הדברים
 לעפות שרצוט דברים ונראים המלך בתקלת

 הדבר כן * בו טקס המלך ־ המלך נגד הכל
 ע״ה הנביא וירמי' ע״ה הנביא שישעי' הזה

 וליפול בעוטתינו בהמ״ק שיחרב התנבאו
 אותו להחריב למחריבס היה ראשינו עטרת
 א״ע המחריבים ושיצערו ויראה באימה

 הנוטל כדרך האל שמתריבןבית בחורבןבה״מ
 לא והס כמלך בציוו המלך ראש מעל עטרה

 בחורבן ושמחו וגדפו חרפו אס כי כן עשו
 בהם נקמה לעשות וראוי ־ אלהינו ה' בית

 המלך בתקלת ששמחו עבור ביצתן ולקעקע
 ויותר שמיס מלכות ובקלון השם ובחילול
 היה שלא הדברים נראין בהן וגדפו שחרפו
 רצונו נגד רק ית״ש הבורא רצון לעשו׳ כוונת'
 הסגי־ה׳ פסוק על נתבאר ובמגיל׳איכה ב״ה־
 בבית נתנו קול ארמכותיה חומת אויב ביד
 בהם לנקום ראוי וביותר כו' תועד כיוס ה'

 לעבדיו מצוה כשהמ^* כי ישראל כשמציריןאת
 אס והנה רעה לתרבות שהולך בנו את ליסר

 במחשבתו עולה אזי המלך את אוהב העבד
ס בנו את כשמייסרין צער לו יש המלך כי  וג

 לעבד לו והיה המ^י בצער לצער ראוי לעבד
 אכן • המלך בן את כשמייסר א״ע לצער

 כראין המלך בן את כשמי.יסר שמח העבד אס
 בתקלת א״ע • ומשמח י להמלך שונא שהוא
 שהוא כיון בהם לנקום להמלך ראוי * כמלך
 מוסר כשהש״י הדברי׳ p * המלך שונא

את ■ ו
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̂יה לייסרם הרשעים ביד * עמו ישראל אש  ר

 עמו כי כביכול השכינה בצרות א״ע לצער
 כן ולא ־ צר לו צרתם ובכל ־ בצרה אנכי

 שמחים הרשעים וכל ופרעה נ״נ הרשעים
 שאין הדברים נראין ישראל בצרת
 תפארת בצרת ורוצים שמים במלכות חפצם
 ב״ה הבורא מצות לקיים כוונתם ואין ישראל

 על בהם לנקום וראוי הנביאים עבדיו ע״י
 אתפאר בך אשר ב״י עמו את שמייסרי[

 וגס • כבודו כסא מתחת חקק יעקב ודמות
 ב״ה הבורא כוונת תחלת היה הרשע לפרעה
 חעאאדם זוהמת להסיר מצרים בגלות

 ז״ל האר״י בכתבי שמבואר כמו הראשון
 למנוע שלא לפרעה היה וא״כ הקדו׳ ואלשי״ך

 כמ״ש ב״ה הבורא מצות מלקיים ישראל את ^
 אם כי ידמה כן לא ולבבו הראשון בשעם בב״כב
 ומנעם ב״ה הבולא מצות מישראל למנוע :

 ויתר נדה מעבילת ומנעם ורביה מפריה
 כוונת היה לא א״כ ־ במדרשים כמבואר מצות

 ב״ה הבורא גזירות לקיים הרשע פרעה
 אס כי כו' תדע ידוע הבתריס בין בברית

 ראוי לכן ב״י בעס לעבוד השיאו לבו זדון
 דצ״ך מכות בעש׳ בפרעה לכקוס ית״ש שאל

 וגם * הים על מכות ובר״ן באח״ב צד׳׳ש
ס כפי  פרך בעבודת שמח שהיה השני עע
ם ’ בפרעה נקמה לעשות ראד ישראל בני ע
ומופתי׳בפרע' אותות ותתן הפסוק פירוש וזה
 כמה כאן ויש ־ עליהם הזידו כי ידעת כי

 למה א׳ • הבנה להס אין שלכאורה דברים
 אמר כבר הלא ־ ידעת כי עעס נתינת
 זה מה ב' * במצרים אבותינו עני את ותרא

 הסמוי דבר על שייך ידוע לשון כי * ידעת כי
 הזידו כי לומר והיה. במחשבה רק העין תן

 ואין בגלוי פרך עבודת היה הלא כי עליהם
 עליהם הזידו כי הלשע ג' ־ ידיעה לשני שייך
עינו כי ידעת כי לומר וכיה פירוש לו אין

 הלשון וגס גו' ענינו את וירא כמ״ש אותם
 יתכן דברינו לפי אכן מובן איננו עליהם
 אבותינו עני את ותרא הפסוק פי' התכת

 ובכל בקרעה ומופתים אותות ותתן במצרים
 בספר קישיו׳הרמב״ם גו׳ולכאור׳קשה עבדיו
 ובכל בפרעה נקם לחה והרחב״ן המדע
 ועבדום ב״ה הבורא גזירת קיימו הלא עבדיו

 ואת׳ ברמב״ן ועיץ שנה מאות ד׳ אותם וענו
 כלומר •עליהם הזידו כי ידעת כי הכתוב
 לקיים פרעה כוונת היה שלא האל שידע

 לעשות עליהם הזידז יתב״שרק גזירתו
ק לישראל שונא שהוא * לבם בזדון  לבו וזי

 וגלל ־ ישראל בתפארת פרך עבודת לעבוד
 וראוי ית״ש האל תמצות לישראל מנעם כן

 שמצער אחד כמ״ש ובחלאיס במכות לנקום
 ב״ה.ית״ש הבורא ממצות שמנעם כיון ישראל

 הנחש זוהמת להסיר הגלות כוונת שעירך כיון
 והוא ב״ה הבורא מצות בקיום אדה״ר מחעא
 מצות עושין אין שישראל כיון והשני תנעם

 שקודם מעלה של פמליא של כח מתרשלין
 תורה רזי להס נמסרו הפרך עבודת שעשו

 שמוזכר כמו יה ומשבעי הקדושים מאבות
ס כפי וגס בספרים  שהיה שכתבתי השני עע

 נרא׳ זה מכל א״כ ישראל בצרות שמחים
 בעבוד' ב״ה הבורא רצון על לעבור שכוונתם

 ידעת כי וזה ית״ש גזירות לקיים ולא הפרך
 כוונתם כי עליהם הזידו כי האל ידע כי

 לקיים ולא אלxלי להרע לבס זדון למען
 לבם בזדון כמן ולכן ב״ה הבורא גזירות

 רצון נגד ולעשות ישראל לבני להרע עשו
 מכות בהם ולעשות לנקום ראוי ב״ה הבורא
 וזה * הים על מכות ור״ן באח״ב עד״ש דצ״ך

 ואת לבו את הכבדתי אר כי פרעה אל בא
 • בקרבו אלה אותותי שיתי למען עבדיו לב

 לב כבדות זולת הלא להבין צריכין ולכאורה
 באח״בכמוזכיי עד״ש דצ״ך לתנות ראוין

בתנא



ת ש ו ד יב לוי תסים כללותק
תהי' ובפייטשכל • אליהו דבי בתנא תכו  כ
 ולפת״ש • לישראל שהיציר מדה כנגד מדה
 פה פתחון שום אין לב כבדות שתתוך יתכן

 הבור׳ גוירות שקיימו ולומר להתנצל להמצרי׳
 עבדו משה ע״י שלח שהש״י דכיון • ב״ה

 פרעה רצה ולא ויעבדוני עמי שלח * לפרעה
 גזירות פרעה רצה שלא בעליל נראה לשלוח

מה א"כ ומצותיו ב״הית״ש הבורא
 את לענות לבו בזדון כ״א ב״י בעתו ששעבד

 : הללו לתנות ראוי ולכן ־ יכ»־אל בני עס
 לכו את הכבדתי אני בי הכתוב שיעור וזה

 יהיה שלא בקרבו אלה אותותי שתי למען
 גזירות עבור כי לומר למצרים פה פתחון
 פרע׳ מיד שהרי ־ ישראל את ענו ב״ה הבורא

 ולקיים לשלוח רצה וצא ה' מי אתר בהתחלה
 אחד איש ששאל מה יבאר ועפ״ז ־ מצותיו

 שלש בכתובות בגמרא • קהלתינו מתושבי
באוה״עשלא השבועה באוה״ע שבועות

 אותי ושאל מדאי יותר בישראל בהן ישתעבדו
 שלא והל״ל פירוש לו אין בהן תיבות כי

 יתבאר ולפת״ש כו׳ בישראל ישתעבדו
 בהן תיבות בישראל בהן ישתעבדו שלא כלות'
 ישתעבדו שלא כלומר עצמן לצורך פירוש

 שצוה ב״ה הבורא מצות לקיים רק בישראל
 בודאי יהיה לא ואז בגלות ישראל שיהיה

 P התכה כי לעיל כתבנו כאשר מדאי יותר
 אינו תה־כאה צער לו ויש למלך ואוהב מלך
 כ* לצורכיהן בהן וזה מדאי יותר אותו מכה
 לכן כמו בהן ופירוש י לצורכו פירוש בהן

ם לצרכן שפירושו  לא לצרכן פירושו בהם ג
 בתיקוני הוא וכן • ב״ה הבורא גזירות לקיים
 כת וכל ס"מ בושת ירא בראשית הזוהר
 אותן השביע שהש״י בתיקון ע״ש דילהון
 דעת היה זה ואפשר בישראל כבוד שינהגו

 • האוה״ע את שהעניש הא שכתב הרמב״ן
יהיה גר כי פסוק על לך לך פ׳ הדתכ״ן וז״ל

 להיות זרעך על שגזרתי אע״פ וז״צ זרעך
 הגוי את אשפוע אעפ״ב ועבדים גרים
 גזירתי בעבורשעשו יפקירו ולא יעבודו אשר
 לרעה עזרו והתה מעט קצפתי אני אשר כו'
 השליכו כי לישראל להרע במצרי׳ הוסיפו וכן
 עכ״ל חייהם את ויחרדו ליאור בניהם את

 דבר* על קשה לכאורה והנה שהאריך ע״ש
ם כי הרמב״ן  היה לא להרע בהוסיפו הג

 בעצתו הרעה על ולא התוספות על רק נענש
 הרע׳ התוספות עבור כי יתבאר לפמ״ש אפס

 לקיים עשה לא בעצמו שהרעה בעליל נראה
 השיאו לכם זדון רק וב״ש ב״ה הבורא גזירות

 על לענוש וראוי התה וישראל ה' את שפונאי׳
 עני את ראיתי ראה וזה ־ בעצמו הרעה על

 נוגשיו מפני צעקתסשמעתי ואת במצרים עמי
 להפסוק אין ולכאורה מכאוביו את לדעתי כי

 מפני שמעתי צעקתם ואת מה א' ־ פירוש
 עניי׳ תפני שמעתי צעקתם ואת והל״ל נוגשיו

 בית עמו עניי על הרחמניות כי מכאובים או
 כי למימר ליה כוה ידעתי כי מה ב׳ ישראלי
 בדבר שייך ידיעה כי • מכאוביו את ראיתי

 אכן * ראיה שייך הנגלה ובדבר * הנסתר
 צעקהס שמע למה שקשה יתכן דבריט לפי

 אותם יכה למה . מנריס את והכית לו ואמר
 דבר על צעקה וגס שעבוד־ עליהס כיוןשגזר

 לכן צעקה שייך ולא גזירה היה וזה כדין שלא
 ישראל את להרע כיונו שהס טנשיו מפני אמר

 עפה לכן * ב״ה הבורא גזירת לקיים לא
 כל בעברתו ויכה מצריס בקרב נפלאות

 באח״ג עד״ש בדצ״ך אותם וישפוט בכוריהם
 הש׳׳« כלומר * מכאוביו את ידעתי כי וסיים
 גזירותיו לקייס לא ישראל בני מכאובי יודע
 את לשנוא השיאס לבס זדון כי מצרים עשו

 אפו בס שלת לכן ישראל בני ועתו ה'
 : לחירות מעבדות ובשמחה בששון ופדה כו'

רן יוציאיט הזה המר כגלות ועכשיו ה  מ
מעבדות



קדושת
 מארז צאתך כימי גנו ויקוי׳ לחירות מעבדות

 במתיקות ענינו ויאיר נפלאות אראנו מצרים
 ; סלה אמן הקדושה תורתינו

ק5ב ן  גו' פרעה אל ואשלחך לכה ס
 פסח ליל הגדת מאחר ונבאר י

 מלאך ולא אני מצרים בארן בכור כל והכתי
 קשה דלכאורה * אתר ולא הוא אני ה׳ אני

 בעצתו הקב״ה ע״י היתה בכורות מכות לתה
 ■ שלית ע״י היתה הסדמין מכות תבעה וכל

 חצא לא מאתו דבאתת נבאר באמת אמנם
 יפקחו וכאשר שובות הכל רק • כידוע הרעה
 לרשעים המגיע התועלת גודל לראות עינינו
 אותם שהכההש״י ההכאה מחתת עצמם
 הרשעים רק הגמלה התועלת בחוש וראה

 וערלי להבין להם אין באתת עצתם האותות
 להם המגיע התועלת להבין הס ותשומסין צב

 היה ־ להבין לב להם היה ואלמלא בהכאה
 עזה באהבה ולכסוף ולהשתוקק להתלהב להם

 חיבה וברוב באהבה ההכאה לקבל וחמדה
 ההכאה ע״י ה׳ בנועם לחסות וחמדה תשוקתו

 ונתקדש נתגדל מצרים הכאות ע״י דידוע ־ וו
 נודע לא אשר בעולם והקדוש הגדול שתו

 הבורא והוא מציאותו אמיתת ונתגלה עדיין
 לדרוש העם החל ואז • אמיתי המשגיח ב״ה

 לאביהם ישראל את וקרבו הגדול בשמו
 הוא כי שראו מחתת רחיתא בעזיזא שבשתיס

 בכל וכן ־ לכל ולחזק לגדל ובידו ושליש לב
 הגדול שתו ונתקדש נתגדל רשעים הכאות

 ידי שעל זה לזכות לכסוף(להשתוקק יש כתה
 נחמד תה לזה גורס ושאני הגדול שתו יתגדל
 הכאות כל עלי וערוב לחיכי מתוק ותה ננעיס

 הגדול שתו ויתקדש יתגדל ידי שעל ויסורים
 ועיניהם לב ערלי הס האומו' אמנם ־ בעולם
 שיוכל שובות גודל להבין אשוס ולבס סתותו'
 אס ק לא • האלה ההכאות ע״י להם להגיע

אשר שכליש ברוב אזי איר.עלש היה כזה לבר

לוי
 באמת מבינים ואנחנו כל אדון מאת לנו ניתן

 היינו דבר כל ופעולת הדבר תכלית
 התכו' כל וחמדה תשוקות ברוב מקבלין
 יתגדל האלו ההכאותיט שע״י כדי ויסורין

 עומדים ואנחנו הכל בורא בוראינו של שתו
 שאמרו חז״ל כת״ש ־ ליקט יבא מתי ומצפים
 יום בכל להם אמר כאן־ עד ר״ע של תלמידיו

 זה כי כו׳ לידי יבא מתי מצפה הייתי ויום
 וחמדת נפשיט ותאות צבבט מגמת עיקר

 ורוחינו נפשותינו את למסור כליותינו
 הכל בורא בוראינו אהבת בשביל ונשמותינו

 היסוריס כל נערב־ם וחביבות ידידות ומה
 בתים לבא הן באש לבא הן עלינו המכות וכל

 הגדול שמו ויתקדש יתגדל מכות ע״י בשביל
 ועינוי ומכה מכה וכל רואים אט כאשר

 (לתרופה להם מזור הוא להם עושים אשר
 ויגילו בהם ומתענגים הללו תהתכוה ויפרחו
 יבא תתי ומצפים קונם רצון לעשוח וישמחו
 אמנם * חמדתם וזה יסורים עוד עליהם
 אכיוס ולבס בשרם חמורים בשר אשר האומו׳

ת מבינים. ואין ט  מהמכות להם שמגיע העו
 תכה כל הללו ההכאות באמת אמנם :הללו
 הכאות שע״י ותכוכלת כפולה גיובה הוא

 ולהכי • והקדוש הגדול שמו נתגדל מצרים
 בעצמו ב״ה הבורא ע״י היה בכורות מכות

 מצרים ליציאת הגורס העיקר היתה היא כי
 נתגדל מצרים יציאת ומחמת ־ ישראל לבני
 עיקר היתה הזאת התכה נמצא * הגדול שמו

 שתו ית' והקדוש הגדול כתו קדושת שגרתה
 רב והוא לכולנו אחד שאל להודיע בעולם
 גדולה טובה היתה התכה זאת ולהכי • ושליט

 קדוש׳ נתגדל המכה בזה שהכו להאותו׳שע״י
 בעצמו הש״י ע״י היתה ולהכי ־ הגדול שתו

 וגם טובה רק רעה היתה לא המכה זו כי
 נעשים הס שהמצריים טובה היתה להאותות

ב״ס הבורא מציאות נודע ידס שעל כלים
וכיון

ס



יגי_1ל קדושת
 שיתקדש והכלים תגורמין הס שהמצרים וביון

 מכות ולכן להם שובה הגדו׳הוא שתו ויתגדל
 כיוןשהיתה בעצמו הקב״ה ע״י היתה בכורו'
 רק כרעות תצא לא ומאתו למצרים טובה

 שליח ע״י■ היה הקודתין מכות משא״ב טובות
 כל הגחל שמו קדושת גורמים היה לא הם כי
 מאתה מגיע לא אשר מכה והיתה ־ כך

 הרעה תצא לא ית' ומאתו * למצרים טובה
 בהגדה מאמרינו וזה ־ שלית ע״י היה להכי

 מלאך ולא אני מצרים בארן בכור כל והבתי
 בכורות מכות היה תה על תקשה שלא וכדי
 הרעה תצא לא מאתו אשר בעצמו השי״ת ע״י

 טובה היתה זו תכה דבאתת מסיים להכי
 ה' אני כי נתגלה המכה שע״י למצרים גדולה

 נתגדל זו מכה ע״י ונמצא אחר ולא הוא אגי
ת' שמו לקדושת כלים והמצרים בעולם שינו  י
 הבורא ע״י היתה ולכן מזו גדולה טובה היש
 לבאר נראה ועפ״ז ־ הכל אדון בעצמו ב״ה

 ישמעאל ר׳ כשחלה כסחים במסכת אמרו
 שאמרת דברים ג' או ב׳ אמור לו שלחו בר״י

ס ה׳כל את הללו צהם שלח אביך בשם לנו  גוי
ס  גוי' ה׳כל את הללו אלא עבידתיייו מה גוי

 אנן וכ״ש * בהדייהו דעביד ונפלאות אנסים
 רבותינו ולכאור׳דברי ’ חסדו עלינו גבר דכי

 שאומות היה שכוונתם לומר תני תאי נעלמים
 מקרא הלא ־ להם שעשה ונפלאות אנסים יודו

 מקרב גוי לו לקחת לבא אלהי' הנסה או כתוב
 תראה שהבור׳ב״ה הבטחותינו עי־ר בזה גוי
 דור דבכל ב״י לעמו ותשוקתו אהבתו גודל לגו

 כל תכלית לעיקר ונראה גסי' לנו עושה *וחר
 בראן ולכבודו לשמו ולהללו לעבדו הנבראי'

 נבראי( אדמה וצמח וחיות בהמות ואפילו
 * הש״י לעבוד כח לו שיה-ה אדם שיאכלס

 קידוש על נהרג ישראל מבני אחד כל והנה
 שמיס שם שיתקדש שיזכה מאוד ושמח השם

וכפלאו׳ נס־ס עושה כשהקב״ה והנה ידו על

 ראוי היו באוה״ע בצריהס ונוקם לישראל
 שנתגלה כלים שהם ולשבחו להללו לאוה״ע
 הי׳ אס ס7י על ש״ש ושיתקדש בעולם אלהותו
 : לבתזח להם וראוי באהבה עליהם מקבלין
 להבין לבס ואטום מראות עיניהם טח אמנם

 יחסון ולא למו כסל דרכם וזה ־ הטובה
 יפקח אשר לבא לעתיד אמנם ־ בתבונה כסיל

 ויחפצו הערל לבבם ה׳ ויפקח עוריס עיני ה׳
 בית הנביא לנו שהבטיח כמו ה' ליעבוד כולם
 ה׳ את יהללו אז בארחותיו ונלכה לכו יעקב

סי' על הגדול שתו  בהדייהו אלxלי שעשה הנ
 שמו שיתקדש המכלים כלומראוה״עשהם

 דעביד גויס כל ה' את הללו וזה * הגדול
 רק אוה״ע עם כלומר בהדייהו לישראל גסים
 ונוקם הגבורה מדת שנתגלה כלים הי' בהם

 שנתגלה ונפלאות אנסים אנן וכ״ש ‘ בצרינו
 מצרים ביציאת כתו עלינו אלהותו בעולם

 על ום;חרב וס־סרא אלxלי וטובה מסד שהי'
 ולהכי ־ ליבראל חסד והיה אלהותו התגלות

 עמהם כלומר בהדייהו מלת בלשונם דייק
 ולהכי ידס על פירוש לישראל הנסים עושה

 המשמעות היה להו כי להו דעביד אמר לא
 חלילה ובאמת ונפלאות נסים להם שעושה

 לקדושת כלים הי' האוה״ע אס והנה כן לומר
 נוקם אשר הגבורה למדת ית' הגדול שתו

ת' שמו לקדושת כלי' כהס לשבחו ראוי׳ בהם  י
 ית׳במדת שמו לקדושת כלים שאנרנו אנן וכ״ש

 לשבחו דראוי כ״ש וטובו חסדו לנו שהראה
 אמיתת נתגלה שבחסדו כלים נעשים שאנחנו
 מאתרכ״ש וזה הבורא ומציאות ב״ה הבורא

 ונפלאות נסים ע״י חסדו עלינו גבר, דכי אנן
 כי הכתוב ומכ<ש ־ לעולם ה' ואמת נתגלה

 לאוה״ע להם ונפרע אותנו שאוהב החסד ע״י
 ידם על שנתגלה מ׳1כל לעולם ה' ואמת נגרם

ת אמיחות הו אתר ולית ושליט רב והוא א'
יש ויותר ה זה ובעבור מיניה פנוי

ין

ללויה
ן י י שז ל^



לף קדושת
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 חז״ל שאמרו מה שידוע ה' ואמת על לפרש
 דבר הרשוס את לך אגיד אבל הפשוק על

 בו שחפן שלו האמת הוא שהחשד אמת
ס והנקמה  • בו חפן אימו עושה שהקב״י: הג
 שאין והדבר אמת נקרא בו שחפן והדבר

 • בו חפן שאין אתת נקרא אין בו מפן
 • לחסדו שמו לקדושת כליס שאנחט אכן ולכן
 לאמיתת כלומר לעולס ה׳ ואמת אמר לכן
 ועתה * הללויה זה ובעטר לחשדו דהיינו שתו

ע  במבול חז״ל שאמח במה דודים עת הגי
 אוה״ע חכמי * יהושע כר' ולתקופות כר״א

 לו אין לכאורה כי יהושע כר' למבול א!»
 חכמי כדעת שלא מונץ שאוה״ע כיון הבנה

 שהוא מי חכמים אותן קזראין ליוה ישראל
 קראו המלך שלמה הקדושה תורתינו דת נגד

 נכון על יבואר דברינו לפי אמנם * אויל כשיל
 נפלאות בהם ועושה באוה״ע טקס דהפי״ת

 שתו שיתקדש כליס נעשיס שהיה חסדם «ה
ת'  פניס בשוס נתקדש לא שבחייהס ידם על י

 גדולה להם כשנותן ישראל ואצל ידם על ש״ש
ס  בבעליו הגדולה ותולין עצמן את מקשיני' ה

 משפיע כשהוא ית' שתו הבורא את ומהללים
 הוא אוה״ע ואצל • החשד הוא טובה לנו

 כלים ונעשיס בהס טקס כשהשי״ת החשד
 ע״י .נעשו שלא מה ברבים שמו שיתקדש
 המשפט מדת נתגלה שסתשרי ונודע בחייהם•

 לישראל והטובות החשד מדת נתגלה ובנישן
 כר״א המשפט מדת היה שאז במבול וזה

 כר׳ ולתקופות המשפט תדת הוא שאז בתשרי
 בחשד עולמו התנהג כמאמר בחשד יהושע

 חכמי החשד נתגלה צניסן כי בניסן כר״י וזה
 אף ידם על ש״ש שיתקדש שרוצים אוה״ע
 המשפט שמדת חשד הוא משפטו שהיה במבו'
 על ש״ש שיתקדש שלהם החסד הוא שלהם

 החסד מתגלה שבניסן יהושע כר׳ וזה ידם
במבול תיבות ומדויק כר״א למבול וזה

 ר״א כדברי לא מוזכר אינו למבול דלכאורה
 וללידות העולם לבריאות רק ר״י כדברי ולא

 בי״א במהרה העתידה ולגאולה האמת
אליעזר והל״ללשטם  במפורש כמו כר'
 דברינו ולפי לשנים ד״ה בתשרי בחשנ״באחד

 ורחמים חסד לנו ישפיע והש״י היטיב מדויק
 : בביא״ס ושלום וחיים וברכה וטובה ושמחה

H P פרעה אל ואשלחך לכה הפסוק כוונת 
 תורה בלקוטי שכתוב מה דידוע

 כי פרעה אל ואשלחך לכה ז״ל האר״י בשם
 ע״ה רבינו חשה את הש״י ששלח השליחות

 ורעה לישראל טובה ורעה טובה בו היה
 נגד להכי הרעה תצא לא ה' ומאת למצרים
 כלו׳לך לכה הש״י חשליחו׳אמר שמגי' הרעה

 מהשליחו׳אח׳הש״י הטוב׳שמגיע מדעתךונגד
 ועפ״ז ע״ש משל׳אותךע״כ ואשלחךאני זה על

 אנכי חי ואמר ע״ה רביט משה תשובת יגואר
 גור' אהיה אני וכי כלומר פרעה אל אלך כי

 כאדם לרעה גורס להיות זה לי למה לרעה
 ׳ ואותי רעה לעשות רוצה אינך אתה שמלבר

 גורס להיות אנכי מי רעה לעשות שולח אתה
ם * לרעה  רעה לעשות ויאה נאה אינו לי ג
 כאשר יהי׳כן לא באמת ואיור הש״י לו והשיב

 אני • עמך אהיה כי באחת רק מחשב אתה
 אין כי השליחות כל על עמך אהיה בעצתי

 גדול׳ טובה אדרבה רעה שוס הללו בהכאות
 ומפרש אותם שאכה ההכאות למצרי' היא
 השליחות על שלחתיך אנכי כי האות לך וזה
 ישראל בני את בהוציאך כי בעצמך תלך ולא

 הזה ההר על האלהיס את תעבדון מיוצר־ס
 שמו קדושת הללו מכות ע״י שגורס ונמצא
 שמיס מלכות עול את ישראל ש־קבלו הגדול

 ההוא שכעת רק טובחס וזה לזה יגרמו והס
 החכות אלו אח"כ אבל למצרים ורעים מכות
 יהיה הס שהם למצרים אפילו טובות יהיה

 הגדול שמו ויתקדש ימגדל ידם שעל הכלים
ברכים



t
ס5ר3  יהיה ואח״כ רעה הוא שכעת רק י

 דבר שכל פעמיס הרבה רמזתי וכבר סובה
 עכשיו שהוא ודבר זמןנקר׳אהי״ה אאר שהיא
 שאח״כ עמך א׳הי״ה כ׳ וזה ב״ה הוי״ה נקרא
 שיתגדל כלים שהם למצרי׳ אפילו עובה יהיה

 שתנתן ברבים והקדוש הגדול שמו ויתקדש
 את תעבדון לאות לך זזה הנס ע״י תורה

 וזה ־ השם קידוש שיהיה כלומר האלהים
ס היושר הכתוב כוונת  המלמד יוכיח הלא גוי
 ומכה האומות כשמייסר כלומר :דעת אדם

א מאתו הלא לך תקשה לא אותם ל ת׳  י
 עובות הס הללו המכו' באמת כי הרעות תצא

 גורמיס■ הללו המכות להאומותכי גדולות
 אחד בורא שיש ויודעין דעת לאדם שמלמד

 שהם גדולה עובה וזה * לכל ושליע רב והוא
 ברחמיו ב״ה והש״י מציאותו אמיתות גזרמיס
 ושלום וחיים ורחמיס חשד עלינו ישפיע

 תורתינו במתיקות עינינו ויאיר ושמחה
;סלה אמן הקדושה

 ישראל וירא הפסוק לפרש נראה ועפ״ז
ה' עשה אשר הגדולה היד את

 בה׳ ויאמיע ה' את העם ויראו במצריס
 ה׳ עשה אשר מה ולכאורה • עבדו ובמשה

ס בקריעת הגדולה היד עיקר הלא במצרים  י
 את ועוד ״ בי״ס ה' עשה אשר והל״ל סון>
מו החזקה היד הכ לי בעי  ולפי שנתבאר מי

 חסד היה הדבר זה כי נכון על יתבא' דבריט
 נתקדש ידם שעל הכלים שהס למצריס גדול
 ה' את יריאים העם והיו הגדול ית׳ ^שמו

מפחד  החזקה יד כי וידוע גאונו ותהדר ה' '
 וזה • חסד הוא הגדולה ויד • משפע הוא

 עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא
 ה' עשה אשר החסד צלומר במצרים ה׳

א שהחסד במצרים  ׳ הגדולה היד ט
 הפסוק ואתר למצרים היה חסד איזה ותפרש

העם שויראו כלים היו שהם הוא שהחסד

Tלוי קדושת

 ה' את יריאי׳ העם שיהיו כלים שהי׳ ה׳ את
 בה׳ להאמין כלי' שהי' כלות' בה׳ ויאמינו

 להאמונ' א״צ גדולה במדריגה שהוא מי והנה
סי׳ של עדות ויראו  ביארנו כאשר ונפלאות ני
 רואה גדול שכל לו שיש מי כי פעמיס כמה
 רק ית״ש ב״ה הבורא מציאות השכל בחוש

 ונפלאות לנסים צריך קענים מוחין לו שיש תי
 מפניו ולירא ית״ש ב״ה בבורא להאמין כדי

 היד את ישראל וירא הדקדוק מתורן ועפ״ז
 לתה כו׳ ה׳ את העם ויראו כו' הגדולה
 לפי אפס העס ואח״כ ישראל אמר בתחילה

 האנשים הס ישראל כי ידוע כי יתבאר ת״ש
 הס והעס ־ גדול שכל להס אשר הצדיקים
 וזה קען שכל להס אשר פשועיס האנשים

 גבוה שכל להם אשר אנשים היוה ישראל וירא
 ס נס* ויראו להאתונה צריכין אין אשר

 חסד היה לגבייהולא נמצא * ונפלאות
 את ראו שהם רק * י״ס בקריעת למצרים

 לנסים כלים שהם מה למצרים שהיה החסד
 שכל בקענות המה אשר העם כי * ונפלאות

 ונפלאות נסים ויראו להאמונה צריכין התה
 ויאמינו ה׳ את ופחדו יראו ג״כ העם אות'
 שהמה שהעם כליס המצר־ס היו מוצא בה'

 וזה כה׳ ויאמינו ה׳ את יראו השכל בקענות
 יובן זה פי ועל הגדולה ביד המרומז חסדם

 עשה אשר הגדולה היד את ישראל הלשוןוירא
̂  אין לכאורה וירא הלשון כי במצרים ה׳

 ואחרי' ראו שהמ' חורה וירא הלשון כי הבנה
 י״ם בקיעות אצל שהיה מי כל ובאמא ראו לא

 שייף והיה ה' עשה אפר הגדולה היד ראו
 ויראו הגדולה יד ה' עשה כי ויהי למימר

 רק כי יתכן דברינו לפי אבל ה׳ את העס
 במצרים ה׳ עשה אשר החסד הבינו ימ־אל

ה׳ העס שיראו תה ת ̂  כתבנו כאשר א
 שונה ונראה ' הבנה לשון הוא וירא ואפשר

כל ית״ש הגדול שמו לקדושת המצרים שזע
כך
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 ועלה יוסף נתגדל שבמצרים עבור כך
ס •^דולה  לא עצמם לכטד זה שהיה הג
 נתגדל שבסיבתם כיו! אעפ״כ צדק לכבוד
 וסביעתם משלתס ידי שעל זכו הצדיק «וסף
 שנאמר מה וזה * הגדול שמו נתקדש בי״ס

 כבודי כל את לאבי והגדתם ויגש פ'3
 עצתו את להתפאר הצדיק דרך וכי במצרים

 ליוסף שיש כיון יוסף אמר כך רק בכבוד
 יהיה שזה מובעת היה במצרים כבוד גצדיק

 ישראל בני את יענו ואס ש״ש שיתקדש כלי י
 בי״ס ובעביעתס במפלתן הגדול שמו יתקדש

 אלהינו ה׳ בט שמך ויתקדש יתגדל כן (
ס) כלתי לעיני ״  וידאג יפחד לא וא״ב א
 הגדול ב*ו יתקדש כי למצרים בירידתו יעקב
 הגדול שמו יתקדש ישראל בגי את יענו באס

 שמך ויתקדש יתגדל כן ובעביעתם במפלתן
 : סלה אמן חי כל לעיני אלהיט ה' בנו
ן ״ י  כמורדי׳דלבריא צריךלממתחיה דויזתא ן

ולכאור' אזדקפו זקיפו דבחדא למימרא
 והנרא' בעשרה או זקיפו בחדא אס חילוק מה

 בחלק דאמרו תמה מאמרי' כתה יבואר דבזה
 תורה למדו סיסרא של בניו מבני צ״ה ד׳

 תורה למדו סנחרב של בניו מבני * בירושלים
 מבני י ואבכיליון שמעיה נינהו ומאן ברבים

 מבני ואף ברק בבני תורה למדו התן של בניו
 הקב״ה ביקש ־ נ״נ הרשע אותו של בניו

 מלאכי אמרו • השכינה כנפי תחת להכניסן
 ושרף ביתך את שהחריב מי רבש״ע השרת

 דכתי׳ היינו השכינה כנפי תחיל היכלךתכניס
 צריכין והנה ־ נרפתה ולא בבל איל ריפינו
 קטנים רשעים היו והמן סנחרב וכי להבין
 ברבי' תורה למח בניהם שמבני לזה זכו למה
 תכניס שלא השרת מלאכי אתרו הרשע ונ״נ
 דהלא והנראה השכינה־ כנפי תחת בניו מבני
 כל ה' את הללו חז״ל תאתר על ביארט כבר
תאי ואומיס גויס * האותיס כל שבחומ גויס

 ונפלאו׳דעבי? אנסים חז״ל ודרשו עבידתייהו
 שהש״י תציט מקום באיזה והקשינז ־ בהדייהו

 שם וכתבנו לאוה״ע ונפלאות נסים עשה ב״ה
 בהם עשה ש־שי״ת מה שלהם חסד היה שזה

 לישר' והעיקו הצירו אשר להם ופרע נקמות
 וע״ש הגדול שמו שיתקדש כלים הס והיה

 שרצה המן והנה באריכורל זה דבר שביארנו
 נקס- והשי״ת היהודים כל ארל ולאבד להשמיד

 והיה ־ הען על בניו ואת אותו ורללה בו
 כיון ולכן ־ הגדול ית' שמו שיתקדש כלי הוא

 שיצא זכה ולכן ברבים שמו שיתקדש כלי שהי',
 וכן ־ ברבים תורה שלמדו ברק בני ממנו

 יצא ולא טקסבו-צקתה שהשי״רל סנחרב
 שיתקדש כלי והיה ־ לפועל הרעה מחשבתו

 ■ שספרו האותות ובאלו ־ ית' הגדול שתו
 אבל ־ תאיר ר' תמנו יצא ית׳ שתו קדושת

 ממנו יצא ולא בהמ״ק את שהחריב הרשע נ״נ
 איזה ממט שיצא זכה לא ולכן ית״ש קדושת

 שתו ונתקדש שניללו בניו עם המן ונמצא צדיק
 ;העול' שספרו האותו' תכח עליות היה הגדול
 ‘ ונתקלסו נרלעלו יתברך שמו וקדושת נסים

 ברבים תורה ולמדו ב״ה הבורא באחדורל
 חיזתא וי״ו וזה י ב״ה הבורא באחדות וכרלעלו

 זקיפז דבחדא למימרא למימתחיה. צריך
 באחדות ונתעלה שנתחתמו כלומר איזדקפו
 כלומר ־ בחדא ונתעלו שנזדקפו ב״ה הבורא

 ב״השמזרעס הבורא אחדות דהיינו באחדות
: ברבים תורה למדו

ה  אליאב ובני פנחס בפ' הפסוק פירוש לז
 ואבירם דתן הוא ואבירם ודתן נתואל

 הארך ותפתח קרח בעדרל מכה על הצו אשר
 באכול העדה במות קרח ואח אותם ותבלע

 ולכאורה ־ מתו לא קרח ובני לנס ויהיו האש
 לא קרח ובני ראובן בני אצל כתוב למה קשה
 מדונג ועוד ־ עזרא האבן בזה הרגיש וכן תתו
: תתו גאבירס דתן ובני מתו לא קרח בכי

ס - וג



לוי קדושת 1׳
ס1  וכתבהא״ע עזרא האבן הרגיש בזה ג

 ידעתי קרח-ולא יות׳מרעת דתןואביר' שרעת
 הא על להבין צריך דלכאורה ונראה למה

 וכי להיכתב לי למה לכס ויהיו הקרא דכתב
 כתב תורה ובמשנה * לנס דהיא ידעינן לא
 לדתן עשה אשר את הרואות עיניכם כי

 אסם לנס ויה־ו כלל כתוב ולא ולאבירם
 דמסני הפסוק הפירוש דכךהוא נראה

 מחמת לדוכן זכו בניו שבני קרח זכה מה
 הגדול שמו ונתקדש ידם על נס שאיתרחש

 תיבות וככה לגדולה יעלה שבניו זכה ולפן
 הגדול שתו ונתקדש לנס ויהיו המקרא

 לגדולה־ ועלו מתו לא קרח שבני זכה ולכן
 נראהדהנה ואבירם דתן בני שמתו ומה

 מרעת גדולה ואבירם דתן שרעת כתב הא״ע
 וכןמצאתי קרח את הסיתו שהם ונראה * קרח

 והכה ־ קרח את הסיתו שהם החיים באור
 עדת קראם והגמר׳ הקרא לתה קשה לכאורה

 אפס • העיקר היו ואבירם שדתן כיון קרח
 כדי קרח לשובת היה שזה דאדרבה לי גראה

 כיון לגדולה יעלה ובניו העלייה לו שיהיה
 והבליעה והנס ־ שמו על המחלוקת שצקרא
 ישר׳ שהוציאו האותות נמצא שמו על נקראת
 זכה ולכן קרח שם על היה ית׳ שמו בקידוש

 כמבואר עלייה לו ויש לגדולה יעלה שבניו
 קרח לעובת זה היה נמצא ז״ל האר״י בכתבי

ס  דתן בהכהת היה המחלוקת שעיקר הג
 שם על נקרא והבליעה הנס ובעצתם גאבירס

 שם ית׳נק׳על שמו קדוש׳ האותו׳של והיה קרח
 אשר ואבירם דתן הוא הפסוק פי׳ וזה ־ ►קרח
 פתו על ונקרא קרח בעדת הסיתו שהם הצו
 ותפתח קרח בעדת הכילו׳תעיד שהרי קרח של

 קרח שם על הנס ונקרא ־ לנס ויהיו הארז
 ואבירם דתן בני אבל ־ מתו לא קרח ובני לכן

 בבליעה ישראל כל בפי שמם הורגל שלא
 אותו הסיתו והם הקורה בעובי נכנס שירח
הסיתו שהס החיים באור הוא זכן • זה בדבר

טו
 שמשעסי נראה וגם גרמו והם זה בדבר אותו

 אמרו חז״ל והנה ־ להמן אסתר זימנתה זה
 וכו׳והוא אתה גחלים וכו׳כי שונאיך אםרעב

 התן כי הרבה הדרוש נראה ישליתנועמך*
 כי כ״כ הגדול שמו שיתקדש כדאי היה צא

 שאכל זו אכילה וע״י להמן אסתר זימנתה
 שאכל• כיון קדושה קצת בו נכנס אצלה
 אחר במקום ביארנו וכן • קדושה תאכל

 לבב ועוב כו' התן ויצא כתיב לכן באריכות
 • באריכות זה וביארנו קדושה על מורה שזה
 להמן בא האיך כי התן ויתאפק כתיב לכן

 אכילה ע״י שנכנסה וכיון * אפיס אריכות
 ידו על ש״ש נתקדש לכן קדושה בו הנ״ל

 תורה למדו בניו ומבני ובתלייתו במפלתו
 שמו ויתקדש יתגדל כו שנתבאר כמו ברבים

:ית״ש הגדוליוהקדוש
 ו״ר בר״א מעשה ־ מאמר יתבאר
 בבני מסובין שהי׳ ור״ע יהושע

 אותו כל מצרים ביציאת תספרין והיו ברק
 להם ואמרו תלמידיהם שבאו עד הצילה

 ולכאורה :שחרית של ק״ש זמן הגיע רבותינו
 תנא למה וגס ־ המעשה בזה מיחש תה

 בבני שהי׳ נ״מ תאי ברק בבני מסובין שהי'
 שבאו עד הלשון וגם * אחר במקום או ברק

 בחכתה תלוי שהדבר תשמע כו' תלמידיהם
 עד לומר והיו שחרית של ק״ש זמן שהגיע
 כבר כי ־מהנראה שחרית של ק״ש שהגיע
 נסים מיני שני שיש תקומת בכמה ביארם
 מרדכי בימי כתו נסילריס נסים דהיינו
 ביציאת כמו נגלים ונסים * וחנוכה ואסתר
 להאמין צריכץ נסיזריס הנסים ועל ־ מצרים

 דבר שוס לך שאין ושעה עת בכל
ס ית״ש השגחתו בו שאין ודבר הג  שהוא ו

ואסור ית״ש השגחתו סר בעבעיותלא
כת״שהרמב״ן בטבעי הדבר שוס לתלות
 בניסים מודה אדם וז״ל בא פ׳ בסוף

 לאדם שאין כולה התורה יסוד שהם נסתרים
חלין ח



ל(!י קדושת
 כליל אזי כך מאמין שאדס וכיון בשבעייס שנאמין עד ע״ה רביצו משה בתורת חלק
 ומתלהב הלילה כל לישן לו תניח איננו ססח בהס אע נסיס שכולס ומקרינו דברינו בכל

מעשה וזה וברורה־ זכה ומחשבתו הלילה כל ביחיד בין ברבים בין עולם של ומנהגו סבע
 ואס שנח ינחילנו המצות יעשה אס אלא

 בנזירות הכל ענשו יכריתינו עליהס יעבור
 לעיל כבר הוכחתי כאשר וב״ש ב״ה עליון

ק הנסתריס הנסיס ייתפרסמו  בפ' כתוב ו
 המגילה קוראין שאט ובזה י כו' בחקותי
 דברודב' שכל במחשבתינו נקבע אזי בפורים

 * הכיבע מצד דבר שוס ואיט ית״ש מאתו
 תמיד התחשבה בזה מדבק כשאדם והנה
 אזי בעבע כלל תלוי ואינו ית׳ מאתו שהכל
 מצריס יציאת ספורי ומתוך פסח ליל כשבא

 וברורה זכה ומחשבתו בקרבו האדם נתלהב
ביציאת נגלים כנסי' ולספר להאמין וצלולה

 בבני מסובין שהיו ור״ע יהושע ור׳ בר״א
 מחשבתן שהיה מסובין לשון כלומר ברק

 ברק בני נשמת כי ברק בצי בנשמת קבועים
 העבעייס בנסים שנעשה השם מקידוש באו

 הכל העבעיסהוא שכל נתפרסם שמזה
 ע״• נתפרסם וזה * ית״ש הבורא בהשגחת

 ודבר ברק בני נשמת באו ומשם המן תליית
 ׳ מסובין נקרא מחשבתו בתוך קבוע שהוא

 שאין מחשבותיו בתוך זה בו שהיה ומתוך
 ואפילו ית״ש הבורא רק ושליט רב שוס

 לכן משלה בכל מלטתו הטבעיים בתוך
צלולין מחשבתן והיה הלילה כל נתלהבו

 וזה נגלים־ לספרבניסיס הלילה כל וברורין לישן לו מרח אינו התלהבות ומחמת מצרים
הלילה אותו כל מצרים ביציאת מספרין והיו ומחשבתו פסח ראשוןשל ליל הליל׳של אותו כל

 ומוחותיו הליל׳ אותו כל ויגע עיף כעשה אינו
 במחשבתו מש־ס שאינו מי אבל נופלי׳ אינם
 השגחה המה הטבעיים אפילו הדברים שכל

 אפי' פסח ליל כשבא אזי ית״ש ב״ה מהבורא
 שלו ומוחות כך כל מתלהב אינו ננליס בנסים
 במס' תז״ל שאמרו מה וזה ויגיעיס עייפיס
 נודע כי עד־ן• לתפלה גאולה מיסמך מג-לה

 של במחשבתן רשימה נעשה מגילה בקריאת
 טבעיים pאי הדברים שכל שיאמינו ישראל

 ית״ש ב״ה הבורא תאיז השגחה הכל רק
 א״עבליל שיתלהב ־ התלהבות בא ומזה
 כנס טדע והנה • פסח ליל בהגדת פסח

 קידוש שבא בעבור ואסתר מרדכי של
 בניו שמבני הדבר נתגלגל ידס על השם

 ברק בני ומני תורה למדו הרשע המן של
 נמצא ביארנו כאשר השם קידוש שנעשה כיון

 שספרו השם מקידוש בא ברק בכי נשמת
 בתוך היה אשר התן תלייות של הנס העולם

אינם הדברים שכל מאמינים ובזה העבעייס

 הלילה כל קדושות במחשבת שנתלהבו כלומר
ע ואמרו תלמידיהם שבאו עד ואמרו  זמן הגי

 בחידושי ביארנו הני; כי שחרית של ק״ש
 אדנ״י של א' יחודיס שלש בקדוש׳שיש חנוכה
 בתוך אפילו תשלה בכל שמלכותו שידע

 לשנות יכול שהאל שידע יבא ומזה הטבעיים
ס והוא הטבעיים את  מצרים יציאת של נ

 והוא כולם יכולת ובעל תקיף בהוא בעבור
 את שיבא להשגה יבוא ומזה ־ אלהיס שם

 שנברא האיך שיסתכל לאין מיש העולם
 עד שהוא מה בשכליות ויסתכל ליש מאין
 הבורא לאתדות שיבא עד העולם נברא שלא
 באחמת המה א«־ המצחצחין בהשכליות ב״ה

 העולמות למעלה המה אשר ב״ה הבורא
 אתר הוא ב״ה הבורא באחדות התה אשר

 ובנסיס נסתרים בנסים הנסים בבל שמאמין
הוא אז מחשבתו בתוך בהן ותעתיק נגלים



טזלוי ‘ רחשת
 וזה ־ בקדושה חנוכה בחידושי ביארנו זה וכל
 שמע שמיס מלכות עול קבלת ק״ש של סוד

אל ^  אלהיט מה' כלומר אחד ה׳ אלהיט ה' י
 וגדולתו וטראותיו גבורותיו שנראה מהשגת

 וזה ונפלאות נסים ע״י העולמות בתוך
 בתוךהעולמו' משיגיןהוא שאנחנו מה אלהיט

 של באורות אחד בה' באין אנחנו זה ע״י
 שלמעלה בצמצחות שהוא מה אחדותו

 וזה ־ ב״ה הבורא באחדות שהוא מהעולמות
 ק״ש זמן הגיע ואמרו תלתידהס שבאו עד
 בהשג' באיס אנמט שכבר כלומר שחריח של
 לתעלה שהוא מה ב״ה הבורא אחדות של

 עול קבלת ק״ש סוד הוא אשר מהעולמות
 מצרים יציאת של סיפור ידי על שמים מלכות
 יחודיס השלש כל נרמז שבכאן יראה והמבין
 והוא נסתרים בנסים הוא ואדנ״י הוי״ה

 נגלי' נסים וממנו ברק בבני מסובין באתרם
 מצרי' יציאת והוא אלהי״ס הוי״ה הוא אשר

 למעלה הוא אשר ב״ה הבורא לאחדות וממט
 ק״ש הוא וזה אהי״ה הוי״ה והוא תהעולמו'

אהי״ה הוי״ה יחוד הוא אשר אחד סוד שהוא
עינינו יאיר ברחנניו ית' והשם כנודע

הקדושה תורתיט במתיקות בקורתו ■
 רזין ולהשכיל להבין

;סלה אתן דתטתרין

̂י תחת פיר̂ו
 בבכורות רז״ל מאתר על פי' כל אדון בעזר

דבי לסבי ריב״ת שהשיב מה ע״ב ת' ד' ,
הגמרא לשון וזה אתונא ■

ן ר מ  איתת' ובעי דאזל גברא לי׳ההוא א
 דאזיל ליה חזי מאי לי' יהבו ולא

 לתתאי דצה סיכתא שקל מ־ני' דמדלי היכא
מתרתי נתי האי אתר עאל לעילאי * עאל לא

 זן7א בעזר הלז התיתרא לפרש • תזלי׳ בת
 ישר' בית עתו דנשת' הוא דהכלל והוא :כל

 התענוג עיקר וזה ית״ש לעבודתו תשתוקקין
 לתענוג ותצפיס ית״ש אותו שעובדים שלהם
 בתותרי חפצים ואינם עוה״ב של הגדול

 כלל להם נחשב לא זה כי עוה״ז תענוגי
 לעתיד התאמר של הפירוש וזה * לתענוג

 בראשיהן ועטרותיהן יושבין צדיקים לבא
 והתענוג התעטג היינו עטרה דפי' היינו
 ופירוש * ית״ש הבורח בעבודת הוא שלנו

 דעיקר והיינו * ב״ה הבורא הייט בראשיהן
 הבורא תתליכין שאנו בתה שלנו התענוג

 שתה בראשיהן תיבת התכת והוא עלינו ב״ה
 תה ראשיהן נקרא עצתו על הבורא שתתליך
 וזהו לראש הבורא עצתו על האדם שתשים

 להבורא תחברי׳א״ע שאנחנו שלנו מצות גרס
 בצוותא לשון התחברות לשון תצוה נקרא ולכן
 העושה כל התאתר של פי' הוא ועד״ז • חדא

 .היא מטה דפי' הייט כתאמרה אחת תצוה
 היינו כמאתרה פי' וזה * כנ׳׳ל התחברות

 פכר הפירוש הוא ועד״ז ־ תצוה תיבת כפי'
 לא לתה דקשה ־ ליכא עלתא בהאי תצוה
 שאנחנו שלט העיקר כי נותנין אין אתר

 לקבל הוא בתצותיו ב״ה הבורא את עובדים
 תענוגם ואין ־ ומעבודתו ית״ש• תמנו כתענוג

 מצוה שכר וחש״ה- * לתענוג אצלם נחשב
 התעטג קבלת עיקר כי ־ ליכא עלתא בהאי
 תיבת חורה וע״ז ־ ומעבודתו ית׳ תמנו הוא

 כלל הזה התענוג הזה בעולם אין כי ל*כא
א הגדול התענוג נקבל בעוה״ב רק ס  * ה

 יפר׳ומכחישין את מונין שהאוה״ע ונקדים
 מאתו מקוים שאט הטוב בשכר אותם
 תקוים האין־אתס לנו באתרם בעוה״ב ית״ש

 כרי תכס נמנע הלא ־ עוס״ב לתענוגי
 וכ״ש • קנון דבר שהוא עוה״ז תעטגי שכר

׳ קז ואין א״ס שהם הבא עולם תעטגי
אבל



רגחת פירושי־קדושת

I ..

 בתותרי חפציס אט שאין הזא האחת אבל
 מותרי לכלום לנו נחשב שצא עה״ז תענוגי
 שלנוסא התענוג רק עוה״ז תענוגי

 לתענוג ותקוים ית״ש הבורא בעבודת
 תענוגי שאין ליכא בתיבת כמש״ל עוה״ב
 בהכרחי רק כלל לתענוג לנו נחשב עוה״ז

 טוב רב שיהיה ית״ש רצונו הוא וכן מעוה״ז
 הסי' ועד״ז כלל גבול שום בלי ליראיו הצסון

 דאזיל גברא האי ששאלו לעתיד התאחר של
 דאזיל חוי תאי לי' יהבי ולא אתתא בעי

ענוגי דתידליתיני' להינא ת  עוה״ו סי'
 עוה״ב תענוג על והקשו * לא־תתא נתשל
 תענוגי תכם נמנע הא תקוים אתם האיך

 תיניה דתידלי להינא יל1דא חזי תאי עוה״ז
 לא קטן דבר הא ־ עוה״ב תענוגי והי־ט

 אתם האיך כזה גדול דבר ונ״ש לכו אתיהב
 השיב וע״ז עוה״ב תענוגי לכם שיתנו מקוים

 האי אתר כו׳ סיכתא דשקל בתשל להם
 בעבודתינו כווכתינו תזלי׳סי׳דכל בת אתרמי

 עוה״ב התענוגי ית״ש תתנו לקבל ית״ש
 עוה״ז ותענוגי דישר' תזלי' בת הוא דעוה״ב

א תזלייהו בת לאו  עוה״ז תענוגי אין כי ס
 בו חפצים אט ואין כלל לנו תעטג התותרות

 תענוג תותרת הוא בתתזלינו שלא ותה
 לתענוג בעבודתו הוא מגתתינו שכל עוה״ז

; הבא עולם י

שכיה התיתרא כל אדון בעזר לסר

 דהדר חזי תאי וטרין^ דאוזיף) גברא
 לאגתא אזיל גברא א״ל ־ אוז־ף

 לכו ותנח קמל בי׳ מצי ולא עונא קמא קשל
 לפרש לי' דתדלי אינשי דתיתרמי עד עילוהי

 שיש זה תה עד״ז א״כ בעזר הלז התיתרא
 כתן תי וני ־ ואון עתל תחשב' לצדיק שבא עת

תתשבת שיהא היה וראוי ביץדש חומריות

 בעבודתו תתיד דבוקה הצדיק
 • אחת רגע אפי' תאתו תמוש ולא ית״ש

 עד״ו הוא הא׳ עניינים ב׳ הס זה ולהבין
 שיהרה׳בתשוב' לרשע שיבא הוא תאין שקשה

 ועבירה בעבירות כסשו דבקה הוא הלא
 תשובתו ההרהור הוא תהיכן עבירה גוררת

 בעבודתו להחזי׳כולס תתיד תאב שהצדיק אך
 ולוחם לשוב הרשע שעשה כרע ושיהא ית״ש

 בא ותזה בתעשיו הרשע שפעל הרע את
ס להרשע תשובה הרהור  שהצדיק כפי וג

 און תחשבת הצדיק אל בא הרשע תעשה יתקן
 לעבודתו וחוזר אליו שבא און והצדי׳התחשבת

 א״ע יכניס שהצדיק ח״ו כוונתיט ית״שואץ
 רק וחלילה חלילה און מחשבת לתפוב לזה

 שיתקן כדי אליו תעצתו בא און שיזחשבת
 כמחשבותיו בצדקות שישברנה בתה אותה

 הבורא לעבודת שהתה הקדושים ובמעשיו
 בזה אחר דרך יש ועוד ־ ובתתיס תתf ב

 הרע ללחום חושב הצדיק שאין tjf< והוא
 “העתל תחשבת באו אעס״כ ־ הרשע שעשה

 שצריך ותה ־ אותה לתקן להצדיק תאליו ואון
 כדי טהורה איננה אשר תחשבת אליו שתכא
 להצדיק היה טוב הלא הרשע תעשה לתקן

 תתדריגתו יסול ולא בלא״ה לתק;תעש׳הרסע
 תשל ע״ד הוא הענין רק ־ אחד רגע אסי'

 לצאת יכול ואינו וטיט ברפש נשקע כשהאדם
 שיעמוד רק להוציאו אחר לאדם א״א תמנה

 יתלכלך שע"כ אף ברפש הנשקע האדם אצל
 מוכרת הוא מ"מ הנשקע אל בהקריבו תעט
 והנתשל להוציאו יכול היה לא זה חולת לזה

 יכניס הצדיק שח״ו כוונתיט ואין תעצמו תובן
 להצדיק שבא רק בקרבו חלילה און תחפבת
 ותעלה צדקתו בתוקף תשברה והצדיק תעצת'

ס  ועד״ז * למוטב ותחזירה הרשע הרשעת ג
 אליהם שמגיעין־ צדיקים יש הואפי׳התאמר

 אליהם שתגיע רשעים ויש הרשעים כמעשה
כמעשה



ת פיחשיקדושת ח b״ת
 הנ״ל הענין למ דדורש היינו הצדיקי' כמעשה

 שהוא און מחשבת להס שבא צדיקים שיש
 להם שמביע רשעים ויש ומשום רשע כמעשה
 וקשה ־ צדיקים כמעשה שהוא תשובה הרהור

 ההרהור דהיינו מעש׳צדיק להרשע יבא מאין
 מש״ה כנ״ל כ״ו שהצדי׳פעל ע״כ אלא תשוב'
ע  ע״פ כנ״ל און הרסר אליו להצדי׳שבא הגי
 יכניס שהצדיק ושלום שחס ולא המשל

 :וחלילה חלילה האון מחשבת במחשבתו
 להרשע שיבוא פועל שהצדיק מדברינו העולה

 הרשע מפעולת אבל ־ תשובה הרהורי
 הוא ועד״ו כו' עבירה כי באולתו כשאר היה

 שהקב״ה ועריף דאוויןו המאמ׳גברא פירוש
 לקיים כדי רגע בכל חיים רוח לי' אוזיף
 כי הרשע vעשר כן ולא ב״ה הבורא מצות

 קב״ה חזי מאי :הרע לבו שרירות אתר •ילך
 והיינו ־ חיים ליה דיהיב והיינו אמיף הדך7

ת כמו^£פירשהברעטרה אבו  והחנות במס'
 לי׳ יהיב הקב״ה היינו מקין* והחטוכי פתוחה

 חיים נותן הקב״ה והנה * רגע בכל תיים
 וחפן כמאמר בתשובה יחוור אולי לרשע

 חוי תה האפיקורכרם השיבו ע״ז ׳ בהצדקו
 משום ואי ■ חיים לו שעתן ין»1או הדר7

 מאין בתשובה* יחזור אולי מצפה שהקב״ה
 וע״ז כז' דעבירה תשובה הרהור לו «בא

 עד כו' לאגמא גברא אזיל להו ואמר השיב
 ידלט הצדיק דמדלי׳והיינו אינשי לי' דתתרמי

 בתשובה ויחזור תשובה הרהור לי' למיהב
. לעוב רשע בהיותו שעשה תה כל וישוב

שלישית המימרא כל אדון בעזר לפרש

 אמר דכדיבי תילי לן אימא לי'
 דילידה כדנייתא ההוא הוה להו

כבי דמסיק בי' וכתב פתקא ליה תלי ופה

 מ* וכודנייתא ליה אמרו זוזי אלפי מאה אבא
 כי תילחא דכדיבי מילי כיהו הי א״ל ילדה
 דכודנייתא בסילת' א״ל ליה מלחי במאי סרי׳
 ומלחא לכודייגתא סילתא איכא ומי
 1עד״ והוא ווהו כל אדון בעזר סרי׳לבאר מי
 את עובד שהאדם מה שכל תדע ידוע כי

 שצריך יותר תבין הוא • ביותר ב״ה הבורא
 הוא כי ובעהרה בקדושה ביותר ב״ה לעבדו
 לעבדו הראוי וככי ב״ה הבורא גדולת מכיר
 הבל ־ בעבודתו כלום עשה לא עדיין ב״ה

 הבורא כמצות ד׳ עובד שהוא שסובר האדם
 להתחלת בא לא עדיין כז־ האיש ־ כשלימות
 ובתיניס באתת עבודתו היה אס כי * עבודתו

 שאנו תה נגד ־ כלום במעשיו שאין תבין היה
 הפסו' פירוש הוא ועד״ז ב״ה; לעבדו צריכין

 שס גילה במקום חז״ל ודרשו ־ ברעדה וגילו
 לו שיש שהצדיק להורות היינו • רעדה תהא

 • ית״ש לעבודתו המקום שקרבנו בזה שמחה
 הבורא גדולת שרואה בו ותשמח

 בפני רעדה תהא שם גדול למלך שעובד ב״ה
 שתמעמו במה תמיד שדואגים *היינו גדולתו

 ויותר יותר לעבל־ו צריך כי ית״ש בעבודתו
 תחשב שהצדיק ועוד ובטהרה* בקדושה

 כלום תעצמו עשה שלא תמיד במחשבתו
 נתן ית״ש הוא כי ואשלס יקדמט מי כמאמר

 מזוזה לעשות בית לו נתן צדקה ליתן ממון לו
 מעשה הוא זה דבר רק : ציצית לעשות בגד

 והוא זה במעשה קדימה ית״ש לו שאין הצדיק
 לידו שיבואו תמיד ומצפה חושק שהצדיק תה

 אצל שמצינו כמו לקיימם ב״ה הבורא מצות
 * לקרן לכנס תאב שהיה ע"ה רבינו משה

 התלויות מצות שהי'מתאוה.לקיי' חז״ל ודרשו
 מצות שיבואו תמיד חושק שהיה והיינו בארן

 הפי' הוא ועד״ז * לקיימם לידו ב״ה הבורא
«' כשמור כי לנו תהיה וצדקה הפסוק של ע  ל
דלכאור^ * אלהיט ה' לפני ה' מצות כל את

P >מר
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ה׳ שמסיים «־  כל כי צורך ללא הוא לפני
 אתי דברינו ולפי הס ית״ש לפניו התעשיס

 שתר לשון לפרש שיש הוא דידוע שפיר
 הדבר את פתר ואביו כמו המתין בלשון

 לדברינו הפסוק המשך וכן המתין שפירושו
 כנ״ל בעצתו שעושה הצדיק תעשה להורות

 לעשו' נשחור כי לנו תהיה וצדקה שא״הכ וזה
 בזה לצדקה לנו שיהיה היינו ה' תצות כל את

 מצות לידינו יבואו מתי ונצפה נשמור אשר
 שתפס במה הפסוק וביאר לקייס ב״ה הבורא
 הוא זה דבר כי י מצות שאר ולא זו מעשה

 וזהו כזה מעשה השס הקדי׳לנו שלא ממלתינו
 קדימות לשון שפירושו ה׳אלהינו לפני שאה״כ

 מעשה לנו שהקדיס מצות בשאר משא״כ בז׳
 וממנו ואשלם יקדמנו חי כמאמר ית״ש ה'

 שעולה ה' והעובד ית״ש לעבודתו ניקח
 ככלחקותיו ה׳ עבודת שעבד במחשבתו
 לגמולו מצפה בה כל תחסר ולא ותשפמיו

 עבודתו השליס כי עבד אשר עבודתו שכר
 בלבו יבא לא ובתמים באמת ה' העובד אבל
 שעד הוא משיג בי פרס קבלת מחשבת כלל

 בעבודה התחיל לא עדיין ית״ש רוממותו
 שהקב׳׳ה מה שכל ובדעתו לעבדו הראויה

 להעיב שדרכו תנס מתצת הוא שכר לו נותן
 רק שכר לו ליתן ברבר תחויב הקב״ה ואין
 • חכס מתנת שנותן הוא הגדול חשדו מצד

 לן אימא ששאלו השאלה פירוש הוא ועד״ז
 העבודה הוא האיך הייס ־ דכדיבי מילי

 להו ואמר כן ואינו שעושה שסובר דכדיבי
 במשל חז״ל ותפסו דילדה כודכייתא לן הוה

 המשל והוא ־ ממזר הפרד שהוא בודנייתא
 תולדותיהם שהעיקר ומחמת חצוניס לדברים

 המשילו הכי משוס עוביס מעשים צדיקי׳ *של
 שעדיץ הוא שהאת׳ שאף והיינו בלידה המצו׳

 הוא עכ״ז * ב״ה הבורא בעבודת התחיל לא
לקבל ותצפה ככל־משפען התצו׳ דקיים 'סובר

 וכת' לי׳סתקא תלי והוה שסיי' וזה גדול פרס
 והייע ־ זוזי מאה אלפי אבא בבי דמסיק בה

 והאמת • שכרו ליתן הקב״ה במחויב דמסיק
 יבא ומאין חנס מתנת רק מחויב שאינו הוא

 דלא שישיג ה' לעובד הוא דהאמת שכרו
 יותר לעבדו צריך כי ־ כלום בקב״ה מסיק
 ולא עתנו אשר ההוא הגיוב על בקדוש' ויותר

 מיד* יצא לא עדיין כי הבא שכר לקבלת
 ובחסדו ההוא הטוב בעבור המחויב העבוד׳
ת׳ שהעיב הוא הגדול  שכר לע שמתן עתנו י
 נמצא לא ילדה מי וכודנייתא לי' אמרו

 כלומר שילדה בקליפה כמושרש מי כודנייתא
 שלא תי וגס ששאלו הייט כהוגן מצית שיעשה
 לשכר שיצפה היתכן הבורא עבודת התחיל
 שכרו בקב״ה ביה דתסיק בדעתו ויחשוב
 לגם אמר :כתיקונה המעה שעשה לו וידמה

 שקר הוא כן דהאתת דכדיבי מילי ניהו הי
 חושב שהוא רק כתיקונ׳ מצוה עבה שלא וכזב

 שיקבל במחשבתו וחושב מצוה שעשה כך
 הס והן ב״ה הבורא עבודת עבד ולא פרס

 תשיג באתת העובד דהצדיק מילידכדיבי
ע שלא הוא  ה׳ עבודת להתחיל עדיין הגי

 הגדול בחסדו רק הוא הש״י שנותן והשכר
:להעיב דרכו אשר

ר' המימרא אדוןכל בעזר לפרש

ו ל מ  • ד׳עלמא באוירא ביתא לן בני לי' א
 לארעא רקיע בין ותלא שם אמר

 דעלתא מציעתא ־ ועינא לבני לי אסיקי א״ל
 ומי א״ל הכא א״ל לאצבעתי' זקפיה היכא
 אדון בעזר ונבאר ותישחי אשלי אייתו ייתר

 במאמרים דברנו אשר הדבר זה הלא כל
 חיים אלקיס דברי מדבר כשאדם ־ הקודמים

 זו הקודש בעבודת עוסק או בתורה
 בהבנר׳ית׳׳ש א״ע שידבק כוונתו שיהא תפלה

אך ־



יח לדהגדות פירושיקדושת
 הגשמי האדם יוכל האיך להתבונן ראוי אף

 שידבק וראוי א״ם שהוא ית״ש בהבור' להדבק
 יבא התבוננות ואחר גשמי ולא רוחניות אליו
 כח באלס נתן ב״ה הבורא כי ־ נכון על

 ובדיבור ־ ח־יס אלקים דברי שידבר הדיבור
 רוחניות המה והאותיות אותיות הואצרופי

 כוחו בכל בתפלה או בתורה תדבר וכשאדם
 ה־וצאיס בהאותמת כוחותיו כל משים הנה

 להיות האדם ויכול רוחניות תהvור מדיבורו
 נפשו נושא הוא אליו כי ב״ה בהבורא דבוק
 או תורה בדיבורי כוחותיו כל שמשים בתה

 ב״ה בהבורא הוא מקושר נמצא ־ תפלה
 החסיד הגאון ממורי ששמעתי וכמו ־ יתב״ש

 דר״ק מ״ת בער דוב מהור״ר המפורסם
 ביתך וכל אתה בא הפסוק פי' מעזריעש

 כוחותיו כל האדם שישים והיינו • התיבה אל
 כל ישים שאומר תיבה בכל ובתפלה בתורה
 פעולותיו מכל שיבוסל באופן ־ כוחותיו

ת שהוא התיבה ועפ״י הגשמיים  מחרו
 להמר׳ית״ש האדם ומקושר מדובק האותיות

 עבודת התמדת עפ״י האדם יזכה ואם
 כפי הדיבורים מנהיג האדם יהיה האלקות

 בזוהר נקרא זו ובחינה • הכזהור נפשו אוות
 בהתחל׳ והבן־אבל דמערינותא בעלה הקדזש

 בבורא להדבק לאדם תנהיג התיבה עבודתו
 האותיו׳נמשך כי האותיו׳ רוחניות ע״י ית״ש

 בחחניו' האדם את מנהיגי' והמה כרוחניות
 האדם שמנהיג הנהגה כלויע דיבור לשון וזה

 דבר במו מנהיג לשון הוא ודיבר ברומרו'
 תנהיג לשון הגדה וגס כו' לדור אחד

ס ז״ל האר״י בכתבי בת״ש  הוא לשוןאותר וג
 שמלובש כלומר אמרתו בצע כמו לבוש לשון
 רב חי האי׳איש ברוחניו׳וצכןאשרי דיבורו ע״י

 דיבוריסאשר ברוחניות תקושר אשר פעלים
 ובכיו בלימוד ולילה יומס ד' בתורת הוגה

א א״ לכי אס בו לקשרא״ע גדו שכי ת״  י
:ותפלה תורה בדיבור

ן ה ז  עובר בלשון הובא בגמרא שמצינו ו
 בלשון .חצינו וג״כ * התיבה לפני

 למה מובן אינו ולכאורה ־ התיבה לפני ירד
 דברינו הוצעת ועפ״י לשונם את חכמים שינוי
 נפלאה חכתה התלמוד חכמי לע רימזו אלה

 פי'באדם התיבה לפני עובר בי לשוכ' בצחות
 בכל הקודש עבודת בעמדתו שהתמיד
 יהיו כוונתו שכל בא״ח כמ״ש • כוחותיו

 ר״ל התיבה לפני עובר הוא אזי ־ שמיס לשם
 את יש אשר כפי התיבה את מנהיג שהאדם

 נקרא עבודתו בהתחלת אבל * וכנ״ל נפשו
 כאדם והכוונה התיבה לפני יורד האדם
 שהם והדבורים התיבות ע״י להש״י נדבק

 שהתיב׳מושל ירד תיבו' האותיו׳וז״ם רוחניות
 והבן מיעקב וירד מתשלה מלשון ירד כי עליו
 אחד בתלמיד דברכות בגמרא שמצינו וז״ס
 ואמרו בתפלה והאריך התיבה לפני שירד
 יותר הוא ארכן כלום והשיב כו' ארכן כתה

 יות' א׳קיצר ותלמי' ת׳יוס שהתפלל ממר״עה
 כלום והשיב כו' הוא קצרן כתה ואמרו מדאי
א קצרן  נא רפא נא אל שאמר תמשה יותר מ

 התיבה לפר ירד לשון הגמרא תפס ושם לה
 הדבקים התיבות שרוחניות באופן והיינו

 אותם מנהיגם התיבות היו וא״כ * להשי״ת
 כתו רק להאריך או לקצר בידס הי' ולא

 השיב וע״ז התיבה של הרוחניות שהנהיגס
 תמשה יותר קצק או ארכן כלום ששיר להם

 ובעת האמצעים יום בת' משה כי רבינו
 היו לכך בצער הי' מריס על שהתפלל
 ית״ש בהבורא להדבק אותם מנהיגן התיבת
 כתו רק לקצר או להאריך בידו הוה לא מש״ה

 כי ־ האותיות של הרוחניות אותו שהנהיגו
 להתעוררות צריך היה האמצעים יום המ'

 על רד לך הק״בה לו שאתר כמו העליון
כ כעשההת' שלבסון> סג״  כי ברצון יו

־ רצון ימי לעשותם בתפילתו הפכם משרע״ה
וזהו



לדהגדות י1פירועת1החע
ד הו1«  כו׳ באוירא ביתא לן בני השאלה מ

 לאדם באפשרי הוא איך ששאלו והיינו
 ית״ש בהבורא ודביקתו דירתו לשוס גשמי
 לא אס באפשרי אין זה כי סון) אין שהוא
 אז תמיד ברוחניות וידור ־ ברוחניות שהוא

 לן בני וזהו בו אלוקותו מצמצם השי״ת
 הגשתי אדס שידור כלומר כו׳ ביתא

 והשיב ־ רוחניות אל רומז ואוירא ברוחניות
 לארעא שמיא בין ותלא שם דאמר בזה להו

 האותיות רוחניות ועפ״י שס שאמר היינו
 לי אפיקו להו ואמר ־ כו' ברוחניות נדבק
 בשלומי נוסך> שעוד והיינו מהתם ומינא לבני

 ע״י א׳׳ע שמדבקיס מלבד ישראל בית אמוני
 להמשיך ג״כ ביכולת' ית״ש הדבורי׳להבורא

 העשיי' ולעולם להחותר להביא קדוש שפע
 אל רומז ושיינא לבני ותיבת ־ מהרוחניות

 השפע להמשיך ביכולתינו ואנחנו החומר
 כי אותיות ע״י רק היא העשיי׳ לעולם

 וע״י גשמיים ב״כ המה בעצמותנע האותיות
 לכן העולמות כל נבראו האותיות צרופי

 העשיי' לעולם שפע אדם על שיומשך באפשר
 מעשיות ג״כ שהם המצות מעשה ע״י ובפרע

 התורה באותיות א״ע תתחזק אדם אס לק
 השפע להביא האדם יוכל אזי ובמצו׳מעשיות

 וברכות הטובות כל ובעה״ז העשייה לעולם
 הקדושי׳ אות< להם שאץ באוה״ע כןהוא ולא

 יכולין אינם לכן הבורא מצות להם אץ גם1
 יש אס ואף ־ החומרי לעוה״ז השפע להמשיך

 לרעתם הכל הוא וכבוד עשירות איזה להם
 שיש הגס כי גו' לשונאיו ומשלם כאמור

 להם חין בעבדו׳הבורא כוונה איזה צאוה״ע
 להביא שיוכלו כדי חעשיות ומצות אותיות
 כוונתך כמאמ׳הכוזרי להיממ׳ולעה״ז השפע
 העולמות כל כי רטיה איכה ומעשיך רצויה
 אבי״ע העולמות וכל נעשו שמיס ה' בדבי■

בדמו' המטת וגס האותיות צחפי ע״י

 בנתני? המצות עושה אס ולכן ־ העולמות
 גשמיות התה והמעשיות מסיני* למשה
 העשיי׳הוא בעול' מאלהיס שיש החיים והמה

 התחתץ עולם עד העולמות לכל שפע ממשיך
 קב״ה ברא באורייתא כי ־ העשייה עולם
 תלבס אוה״ע שבדו המצות אבל ־ עלמא
 בהס הקב״ה שברא והאותיות החיים אינם
 שום התחתון לעולם להמשיך יכולים אינם
 מהתם וגייני לבני לי אפיקו אמר ולכן שפע

 כקרא החומריות שפע על וטייני לבני כלומד
 להמשיך כח לכם אין כלומ׳שאתס ועיני לבני
 עס אנו אבל מעשיכם ע״י חומריות שפע
 רב שפע תצותיו ע״י להמשיך כח בנו יש ב״י
 והאל כו' ה' מצות כי העשייה עולם ע״י

: א״ם די בלי■ עד רב שפע לט ישפיע

ה' המימרא כל אדון בעזר לפרש

 עיילי בדברא בירא לן אית ליה אמרו
 חבלי לי אפשילו להו אתר למתא

 שני על א״כ בעז״ה ונבאר ואיעיילי' מפארי
 נעלם לא כי והוא בילדותי הא׳אמרתי דרכי'
 שתהיה הגאולה שעכבת משכיל כל מעין

 אלי שובה כאמור בתשובה רק תלוי במהרה
 ■ השביס תקנת מהידוע וזאת עליכם ואשובה

 בדרךעקלק*' והלך השכל התוע׳מדרך אדם
 השני הבית כי וידוע עיוות אשר לתקן צריך
 אחד כל צריכין לכן חנם שנאת בעון חרב

 אוהב להיות הימים כל ולבו עינו ליתן ואחד
 ״ כנפשו שלימה אהבה מישראל כלאחד
 באחדות ישראל כל שיהיה באופן ומאודו

 הכלל וזה במהרה בהמ״ק תבנה בוודאי במו׳
 ישראל כל שיהיו באפשרי שאין אמיתי

 להבורא ישראל כל שישובו רק גמור באחדות
 ונסוע הלוך ואחד אחד כל ויהיה ית״ש

 יהיו נמצא • רצוט לה',לעשות לסיבים
טלם



ת פירושי קדושת ח יט לוי ת
^ והוא שמו יתברך בו נולסדבריס ב ת  י

 שלימה אהבה מישראל אחד כל אוהב שתו
 • בתוכינו השכינה השראת תהי׳ ממילא

 • והברכות הטובות כל לט ותהיה במהרה
ת כל מקור שמו יתברך הוא כי בו  מוו

 מהתמצית מתפרכסין יהיו והברכו׳והאוה״ט
 ואנחנו שפע להם יש האו״הע בעו״ה ועכשיו

 השאלה סוד וזהו מהתמצית מתפרנסין
 שהמה למתא עיילי בדברא בירא לן אית

 מעיקר מתפרנסין שהס זה תה שואלים
 שזה והשיב ־ מהתמצית ואנחנו • השפע

 אל שבט לא עדיין שאנחנו ־בעו״ה הגורס
 מבינינו חגם שנאת הזה הנגע להסי׳ לבינז
 אייתי .וז"פ ־ השפע מניעת הגורס והוא
 דברים אל משל הוא פארי כי להו שדא פארי

ס עי ח  היינו מפארי חבלי לי אפשילו א״ל הג
ת שיעשו  ואיעיילי גרועים מדברים הידברו

 היינו מפארי חבלי דמפשל איכא ומי א״ל
 התחברות שתהי׳ באפשרי שאין להיות

 דתייתי איכא ומי א״ל ־ גרועים מדברים
 באפשר אין כי פירוש למתא מדברא בירא
 אהבה ותהיו חנם שנאת בעון לתקן

 שכתבנו כתו רק ישראל כל בין !התחברות
 דרכם ה׳ פט נוכח וישימו תחלה שישובו

 בו דבוקים כולם ויהיו שלימה בתשובה
 שלימה אהבה תהיה ממילא אזי שתו יתברך

 שיהיו באפשרי אין מדברים כי ביניהם
: שלימה בתשובה רק התחברות

פי נכון יותר אחר דרך ע״פ לבאר
 שהמה בדעתם יזושבים האוה״ע

 להם נתכ»־ שלא בהיות הבורא אצל חשובים
 טוב מכל חסרים ואנחנו העוה״ז טוב כל

ת' שאתרו מה לכאורה בקשה מה ונקדים  בג
תקר׳ חויק והא ^כא עלמא בהאי הצוה שכר

^ תלכו בחקותי אס הכתוב דיבר מלא  וג
 שכד בפירוש מבואר הרי בעת׳ גשתיכ׳ ונתתי
 בתורה כלום מציט ללא קשה ויותר * מטה
 להשמיענו לסתור׳ והיה כלל הבא עולם שכר

 רק שהוא גשם נתינת ולא האמיתי השכר
 האדם יחיה לעולם ולא חיותו בחיים בהיותו
 אין אמיתי ששכר האתת שתדע צריך לתרןזה

 עלמא ובהאי התעטג גודל נהשיג יכול אדם
 להם נחשב לא כי * כלל מטת שכר ליכא

טגי כל לכלום  שנהנה מה כי כלל עוה״ז תע
 במותרי יאחוו ולא ־ ההכרח הוא מעוה״ז
 במצות הוא האמיתי והשכר עה״ז תענוגי

טגי' מכל לתעלה שהוא ית״ש הדביקו׳בו תע  ה
א כי  • והתענוגים הברכות כל ית״שמקור מ

 בפועל השכר להמציא אין זה ובעבור
 תענוגי הוא שהשכר האמת כי פרטי תענוגי

ס מגי תע ה  ברית״ש הדביקות והיינו כל
ם כל מקור שהוא  בתול׳ מפורט וזה התענוגי
 השכר כל נכלל ובזה גו' בה׳ הדבקים ואתם

 ועשיתם גו' בחקותי אס הכתוב שאמר ומה
 ועשיתם בהאי מהתשמיעינו אותסדקשה

 הבטית שהקב״ה הוא פירושו ולפ״ד ־ אותם
 לעשות לסעד לט יהיה בחקותיו נלך אם לנו

ס ־ תטתיו  בעוה״ז דברים לאדם שצריך הג
 • ית״ש מעבודתו מבטלין שהם ההכרחי

 לקיים לט שיעזור הש״י לנו הבטיח עכ״ז
 ברכתו את לט שיטה הכתוב וביאר מצוותיו

 לט שיהיה כדי ברכתו את לנו שיהיה כדי
 לחפש נצטרך ולא מעוה״ז ההכרתי מוכן

 אותם ועשיתם שתסיים וזהו • אחריהם
ם אותם שנעשה הבטיי^לט שהקב״ה היינו  הג

ס האדם שצורך  ע״ו בגשמיות: ג
 לט שיהיה היינו גו' גשמיכם ונתתי מסיק

ה זה זתכח • יגיעה בלי מזון  דבקים נהי
לשכר הכתוב נאמר ולא תמיד בעבודתו

יה יוה
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p t והיפר ;ית״ש בו הדביקות לכו להורות 
 מילתא יהתייע ח״ו אותו בעזוב הוא
 אס בתוכחה הפסוק וז״פ * לעבדו שלא

 אעשה אני אף גו' תמאסו בחקותי
 שזה זאת במלת להורות ־ לכס זאת

 זאת ח״ו יעשי; לעבוד שלא בעצמו הדבר
 לא שח״ו והיינו לעבוד א1 ש אותו לסייע

 ערחות מניעת ויהיו ברכותיו* יצוה
 אבל * ית״ש אותו מעבוד האדס הצנורכות

 ונתתי ככתוב * ברכותיו יצוה נעבדנו אס
 ־ כנ״ל תמיד לעבדו כדי גו' גשמיכס

 אדס כל לידע הבחינה יבאר ועפי״ז
 יתברך הוא להס שעתן מה אם בעבודתו

ה הגא  תמידכנ״לאו לעבדו המכין הוי טונ
 • גו' לשונאיו ומשלס ככתוב לרעתו ח״ו

 הטובה אליו שבא אחל רואה אס זה והוא
 הן קוע רצון לעשות במחשבתו תתעורר הוא

 לנעבתו הוא בודאי מצות בשאר והן בתורה
 ־ אותו שיעבוד כדי לו נתן יתברך שהשס

 ישורון וישמן ככתוב בעשרו בו מבעט ואס
 נמשך דבל כל לרעתו ח״ו הוא ויבעט

 מהלוך ימנע לא טוב משורש כי שורשו אל
 והיסך לעבודתו מתקשר בזה ונמצא * בתתיס

 הגמרא פי' הוא ועד״ז ־ ר״ל בהיפוך הוא
 : למתא עיילי בדברא ב־רא לן אית ש^לו
 ועיילינהו האומות אצל היוס שהשפע היינו

 נמשלו שאוה״ע לי^אל שיהיה כלומר לתתא
 לישוב נמשלו וישראל * חצוניס מקיס למדבר
 שהשפע ריב״ח להס והשיב ־ הקדושי: חקוס
 משלם מצד הוא כי ישראל רוציס איכס שלהס

 לי אפשילו כי להאבידו פניו אל לשונאיו
 נתקשרו אי אותס ששאל היינו מפארי חבל•

 והמשיל להם שיש ההוא מהעוב ית״ש בהבור'
 בא לא אשר העושר גרוע כי לפארי טובתס

ה• לעבודתו סיוע חגל תיבת והיינו מז

 אתם טובתם אהר אס התקשרות כלומר
 מתנו הוא אזי שמו יתברך מ מקושרים

 אחרי ית״ש בו מקושרים א*:ם והאומות ית'
 חבלי לי אפשילו וזה והשפעתם _ טובתם
 כי גרוע־ס בריס7מ ירל״ש בו קשר כלומר
 הגרועים כדברים הוא ותעטגס עשרס

 שמו יתברך בו נקשרים ואינם לרעתם
 אתר שמו יתברך בו נקשרים אנחנו אמנם

:לט שמשפיע והשפעתיע טובתינו

כל אדון בעור השאלה לבאר

 חייטי דתבירי ריתייא לן אית לי' אמרו
 מיניה גרדי לי כרוכי להו אמר

 . הקדמת :א׳*כ בעזר הפי' וזהו :ואיהייטי
 ה' עם שאנחנו משכיל לכל מבואר הענין

 ■אדם שרלכלית שלימה אמונה מאמינים אלה
 • שמו יתברך בהבורא נפשו לידבק השלם

 בהבורא ועניניו מעשיו בכל דבוק וכשהוא
 הצטרכותו מכל נחסר איע שמו יתברך

 הברכות כל מקור שמו יתברך הוא כי כלום
ס ־ החיים ומקור  י והברכה הקיוב יתן ה' ג

ת' פי׳ ועד״ז * בו להדבק  שנכסיו המאה הג
 אינו ולכאורה ־ צדקה מהן יעשה מתמוטטין

 זו מצוה נשתנה דמה השכל לעיני תובן
 יובן והענין * שבתורה מצות שאר מכל

 הנכונה דרך לאדם מלמדת שהתורה
 בטחוט שם כשהאדם שתו יתברך לעבודתו

 כאילו sמראר הוא עוה״ז מטובת דבר באיזה
שלהח״ו אוילודבר  זולת להפעיל כח י

 הדבר מזה נפסק ממילא * הבוראיב״ה
 ששמעתי וזהו ב״ה הבורא של ושפע דביקות
מוה' התפורם' קדישא בוצינא הגאון ממורי

דוב

iI



ב ̂ לוי הגדות פירושי קדושת
w פי׳ מעזריסש דק״ק מ״מ זלה״ה בפר 

 באיזה הבפחון אדם שפם כיון ־ וימת וימלוך
 עצמו על הדבר אותו ממליך הוא דבר

 נגרע לכן שמו יתברך ממנו הבטחון וכפסק
 לבדו ה׳ אל אך :וימת וזהו ממנו פרנסתו

 בו אץ דבר שכל במעשיו ויבחון בעתוע ישים
 מדבק אזי שתו יתברך הבורא זולת כת

 שתו יתברך בהבורא עניניו כל ומקשר
 ומקור הברכות כלל מקור שמו יתברך והנא

 כל ועכיניו מעשיו בכל שורה אזי כחייס
 הדברים כל מדבק הוא כי והשפע הברכות

 שנכסיו האדם בראות והגה סוף באין
 מהן שיעשה הנכונה העצה מתמועטין

 מעותיו כשמפזר הדבר ביאור * צדקה
 שם שאיש בפועל מראה נמצא לב בנדיבת
 שסבטיזונו ואדרבה במעותיו בשתונו

 אזי שמו יתברך בו מתדבק וכשהוא בהשי״ת
 עשיותיו כל שמו יתברך בו ומתקשר מתדבק
א ורכושו מ  שורה זה ומכת סוף באין ו

 ויתרבה יצלייז יפנה אשר ובכל הברכה
 בדבריהם צדקו ומש״ה מאד עד נכסיו

 יש הפסוק צדקהוז״פ מהן יעשה שאמרו
 ועושה מפזר בהיותו כי עוד ועטף מפזר

 עיקר הנוהור לבו בנדיבת צדקות
 כל מקור והוא שמו יתברך בהבורא בטחונו

 לו וניתוסף האדס יתברך לכן בברכות
 היא דריחייא שתדע וצריך ושפע ברכה עוד
 מצא לטחנן ריחייא כמו הפרנסה אל משל

 מתינוטט שלפעמים היינו דתבירי לצדיקיא
פי' חייטי במה :פרנסתו ממט ונעדר ,

 בממונו שלם זיהיה אליו הפרנסה שתחזור
 שדא מיניה פיסקא דשקל התשובה דבר וזה

 דהיתותר דשקליקממה ה*יט להווכו'
 הטהור לבו כנדבת צדקות רניניה ועבדינן

ומדבק ית׳״ש בנוקונו עיקר וישים

 פרנסחו ניתוסף אזי החיים במקור א״ע
 הטובות כל מקור שהוא במקום נדבק הוא כי

 ועניניו עשיותיו כל ומדבק ומקשר והברכות
 פי' חבל מלשון גרל״י ותיבת ית״ש בהבורא

 בהבורא עשיותיו כל ונדבק נקשר שבזה
 וית♦ ראשו על יחולו הטוב ברכות לכן ית״ש

 חיים הברכה את ה׳ וטה לנצח עוד
:העולם עד

כל אדון בעזרת לפרע
דסכינא מישרי המימרא

*
ו ר מ  קטלי במאי דסכיני מישרי ליה א

 דלזמרא בקרנא להו אמר ליה
 מישרי איכא ומי לחמרא קרנא איכא ומי

 בריאת שתכלית הדבר נכון אמת ־ דסכיני
 וב״ש ב״ה הבורא את לעבוד בעוה״ז אדם

 :ית״ש להבורא עבדות מיני שני יש כי וידוע
 דאיהורב בגין להבורא עובד שהוא יש

 ונכון וראוי עלמץ דכל ושרשא עיקרא ושליט
 זאתעללגע בהעלות הבורא רצון לעשות
 ושעושה ית״ש 'להבורא עבד להיות שזכה

 נפשו למסור ראוי אזי בעבודתו רות נתת לו
 מיראת להשם שעובד ויש ־ לעבודתו ומאודו

 והאמת השכר קבלת ומאהבת עונש
 באפשרלאדס אין עבודתו בהתחלת הוא

 ושלית רב דאיהו דבגץ זו בבחינה לעבוד
 אינו שבו והחומריות הגשמיות מכח כי

 אבל ית״ש הבורא רוממות גודל משיג
בשכבר ' ־ ־



דגחית פירושיקחשת
 יראתו מחמת השס לעבוד התחיל גשכבר

 מכח ממנו הגשמיות והוסר ית״ש
 אותו לעמד האדם יבא אז העבדות
 הבורא לעבוד במעוזו ויחזיק זז הבחינה
 גמול לתשלום מצפה בלי באהבה שמו יתברך
 יובן ועד״ז * יקווה שכח אשר כפועל

 אל תורתי לכם נתתי סוב לקת כי המדרש
ט עזו  נתתי לומר תלמוד בלקיחה יכול ת

ל מ  שני כי * לקח לומר תלמוד בנתינה י
^ מיני הנ'  ונתינה לקיחה בשם מכונים עבדו׳

 ומאהבת העונש מיראת ה׳ העובד כי והוא
 איזה אדם *שנותן יחשב לקיחה כתו שכר
 כן אחר לבר ממנו ולוקח לחבירו דבר

 מחנו להשיג ה' את העובד הזה באיש
 שכר וקבלת עונש תן הצלה דהיינו מבוקשו

 רב דאיהו בגין ה' העובד אבל לקיחה הוי
 כיון ההוא ההעבמת יחשב כמתנה נשלינו
 שהוצרך והאתת גמול לתשלום מצפה שאינו

 ביארנו כאשר אלו עבדות מיני לב' האדם
 כו' סוב לקית כי המדרש פירוש וזה * לעיל

 לקיחה בשם המכונה לעבדות אדם שצריך
 האמיתי השלימזת לעבדות יבא וממילא
 הפסוק פירוש וזה • נתינה בשס התכונה

 הימים כל לנו לסוב וגו' לעשזרל ה׳ ויצוונו
 כי לנו תהיה וצדקה הזה כיום לחיותינו

תחמו ציונו כאשר וגו' לעשות נשמור ו
 הכלל כפי אלו עבדות מיני ב' זה בפסוק

 גשתיותיו מפאת אדם שצריך הנ״ל
 עבודתו בתתלת לעבוד וחומריותו

 וממילא השכר ומאהבת העונש מיראת
שיהי'עובדים ר אזי ית״ש להבריא כ  נגי

 דאיהו בגין עובדים ונהיה וחמתותו גדולתו
 התורה קבלת בעת וידוע ושליס* רב

 ישראל של וגשתיזהם פומריותם נזדכך
ו ית״ש הבע־א ולת7ג מכיריס זהץ ״ ו

 וזהו ושליש רב דאיהו בגין מעובדים
 לסוב וגו' לעשות ה' ויצוונו הפסוק פירוש

 בחינת זהו וגו' ולחיותינו הימים כל לנו
 הזה העולם סוכת שנר קבלת אהבת

 לעבודת לבא סיבה וזה עבודתו בתחילת
 ועבודה ושליס רב דאיהו בגין בתמים ה׳'

 שאינו כיון למתנה נחשב האמיתית זו
 ׳י לצדקה ונמשול גמול לתשלום מצפה

 תהיה וצדקה דקרא סיפא פיתש וזהו
 • ציונו כאשר לעשות נשמור כי לנר

 בגיו לנו שצוה תורה במתן כמו יורה
הנה,כבר ־ ושליס רב דאיהו  ביארנו ו
 כי אלו עבדות לב' אנחנו צריכין לתה

 וחותמות בגשמיות מגושם אדם בתחילה
 הבורא גדולת להשיג לו מניח ואינו

 חמרותו נשבר מצות כג^נושה אח^ב אך
 רב דאיהו בגין להשיג ויכול וגשתותו

ה בלי תאהבה ועובד ושליט ^ו  לתשלום י
 לעבוד צריך בתחילה אך * גמול

 שלהחומר כדי פרס לקבל מנת על
ס יהיה  השאלה פירוש וזהו חלק כן ג
 ליה הסלי במאי דסכינא מישרי האי

 דסכיני למישרי' נמשל הרע היצר כי
 להמיתו ורוצה לאדם אורב הוא כי

 הבורא לעבוד שנוכל ליה קסלי במאי
 בקרנאדחמרא התשובה דבר וזהו ית״ש

 לתכלית קרן שהוא ברבר פירוש
 העונש יראת היינו החומר אצל

 אצל קרן שהוא שכר ולקבל
 זה לחומר ותכלית החותר

 כמו לעבודתו התחלה
לחכם ותן שביארנו

ונבאר :עוד ויחכס
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̂י הגדות פירושי מרושת כא ל
 כל אחן בעזר 'ונבאר

המימרא
הי לי׳ אמרו כיעי תרתי לי' אייתי

דזוגתא והי אוכמתא דזוגתא
 אמר גביני תרי איהו להו אייתי * חיוורתי

 חיוורתי א1עי7 והי אוכמתא דעיזא הי להו
 משכיל לכל שברור היות א״ל בעור זה וכבאר

 ישראל בשביל העולם כל ברא ב״ה שהבורא
 לישראל אס כי אהבה ב״ה להבורא ואין

כלנווב להשסיע היה הבריאה ותכלית
 יש בחינות שתי ישרא׳אךכי בית לעמו וברב׳

 משפיע ב״השהוא הבורא של בהשפעת
 סיבה להיות ועשירות וברכה עובה לאחד

הבורא עבודת לעבוד יכול זה .שבעבור
 לבעליו שתור עושר ויש * שמו יתברך
 אל לשונאיו ומשלס כאמור ח״ו לרעתו

 אשר הדבר זה והלא ־ להאבידו פניו
 קציהו אפס ־ הקודמים במאחרים דברנו
 בדברא בירא לן אית במאמר תראה

ס * כו׳  מדובק ההשפעה אוזר א
^ הבורא בעבודת ומקושר ב ת  : שמו י

 הוא החקירה וזהו : ע״ש ח״ו לאו ואס
 לחקור ג״כ צריך במעשה אך ׳ במחשבה

 שאהבתו הנגלית פעולתו מחוך כיכר שיהא
 כתה כי ישראל בית לעמו רק הוא

 מהסתרת אך ג״כ לאוה״ע יש שובות
 ־מהסתר כי אהבתו ניכר שלו פכים
 נכרתו העולם מהאומות של! פנים

 שירדו והמן וסנחרב בתצמס כמו ונגדעו
 אבל שנכרתו עד תחתית שאול עד

 כל על ישראל בני מעתו פנים בהסתר
כמטאר בעדינו להג! החרכים מן מצין וה

 הן הן גבורותיו הן הן תז״ל בדברי
ר שבכל נוראותיו חר ח  עלינו עומדים ו

: מידם תצילנו הוא בחך והקדוש
 רז״ל תאמר בס״ד לפרש יש

ו׳ ד' לחגיגה קתא בפרק
 חכניא בן יהושע רבי הגמרא לשון וזה

 תינאה ההוא ליה אחוי קיסר בי׳ קאי הוה
 אחוי מיניה לאפי׳ מרי' דהדרינהו עתא
 להגן עלינו נעויה ידו ועוד איהו ליה
 עתא לך אחוי תאי לריב״ח קיסר א״ל

 אחוית ומאי * מיניה לאפי׳ מרי' דהדרינהו
 מאי מיכאה לההוא א״ל והכי הכי לי׳

 מריה דהדרינהו א״לעחא ליה* אחוית
 אמרלאידענא לך מאיאחוי והוא לאפי'
 חחוי ליה מאיאחוי דלאידע גברא אמר

 חינאה לההוא אפקוה מלכא קמי׳ במהוג
 פניו החזיר להמין דלכאורה • וקשלוהו
 לאפי׳ מרי' דהדרינהו עמא ורמז ‘בתמוג
 ידיו את במחוג הראה יהושע ור' * מיניה

 נגיויה הוא ברוך הקדוש של שידו כתו
 ידע לא למה מובן אינו ולכאורה ־ עלינו
 נטויה ה' יד שהראה הזה בתחוג המין
 וידו פניו את שהסתיר האיך הבין זה ולמה
בין: לא נטויה  ג״כ יהושע פר׳ ונראה ה

 הראה ידיו ובמתוג פניו־ את הסתיר
 כמהסתר להוחת עליס נטויה שידו האץ
ס שאנחנו כפיו פועל נודע שלו פניו  סגולתו ע
 גדולים ברחמים הוא פניו בהסתרת שגס

 לא וזה הרעות מכל ולהצילנו אותנו לשמור
 היא ביעי דלשון ותדע :ההוא המין הבין

 של הרצון והוא ביעותא מלשון שהיא אהבה
 איזה היה והכאלה ־ להטיב ב״ה כבורא
 מחמת ואיזהו ־ האמת אהבת מחתת טובה

 וכוונתו להאבודו פניו אל לשונאיו שתשלם
א להראות י

. .!■



1b הגדות פיחעי קחשת
S^איזהו במעשה וחקירה תופת לו הראו 

 גביני תרת־ דאייתי לו והשיב האתת אהבת
 גבן או תלשון כסוי אל תרות! גביני ולשון

 הסתרת על תורה הוא דגב גב תלשון או
 איזה להבין תוכל פניס ומהסהרת ־ פנים

 כי עולס ואהבת אתיתי הוא סובה אהבה
 עלינו נניויה ידו עכ״ו פניו שהסתיר אע״פ
 כן שאין תה ודור דור בכל אותנו ושותר
 תעל אבדם עליהם כשקצף אוה״ע רשעי
 עזב לא אשר ישראל בית עתינו כן ולא ־ פ:יו

 עזבונו לא הנה עד ואשר * ואתיתו חסדו
ה ועוד סוי  וליתן * עלינו ולהגן לפסוח ידו'נ

 עולם ועד תעתה שובינו כל חןוחסדלפכי
• ועד נצח סלה אתן ׳

 כל אדון בשד לבאר
דרציצי המימרא

 רוחי' נפיק מהיכ' דתיית רציצי לי' אמרו
 ונבא נפיק דעייל תהיכ' להו אמר

 ימות כי אדם הפסוק מקודם א"כ בעזר
 תתקיימין תור׳ דברי אין חז״ל ודרשו באוהל־

 הן הן כי עליה עצתו שתתית במי אלא
 שידבק לתעלה ונשנים הנאמרים הדברים

 הקודש בעבודת או בתור' כוחותיו בכל אדם
 בפכליו' אותו שהדיבו׳תנהיג באופן תפלה וו

 תנל תתילא במציאות נתבסל והוא כתש״ל
 עצמו תמית נקרא וזהו הגשמיים פעולותיו

 ביסל שפירושו תתית הוא שבו העצמיות היינו
 כי ית״ש ב״ה בהבורא נדבק ואז עצמותיו
 ומחמת ־ עצמותיו נקרא אדם של מחשבה

ב״ה בהבורא לדבק יכול אין מחשבותיו

 שוס לו ואין מחשבותיו שנתבסלה כלומר
 שתתו חיים לצורך מיתה נקרא וזה ־ מחשבה

 שנדבק חיים לצורך מחשבותיו ונתבשלו
 בכוחו שמלבר באותיות והרגשותו מחשבתו

 כוחו בכל הקדושים באותיות דיבורו אחר כי
 * ברוחניות האדם את מנהיגין האותיות אוי

 ההוא השוב ואחר ־ בהבורא מדובק נמצא
 בא מזה א״ס שהוא ית״ש בו דבקים שאנחנו

 פי' ועד״ו * והשפעות השובות כל לנו
 הק' זוהר בתיקוני תבואר כי השאלה

 לאפרוחי' נמשלו התורה בסודות דהעוסקיס
 עצמותו שממית אדם היינו דתיית רציצי וז״פ

 להיכן פי׳ רוחי' נפיק בהי ית״ש בעבודתו
 בהי להם והשיב ־ השהור רוחם תתדבק

 שמתדבק עצתן בהאותיות היינו כפןק דעייל
 בהקב״ה שמדבר פי' או :האותיות ברוחניות

 ומשים בתפלה או ביזורה חיים הנותן שהוא
 רוחניות מדבק אזי בהדבוריס כוחותיו כל
 לבבם והיה יתן תי והבן ית׳־ש בהבורא שלו
 ישראל בני שלומי אמוני בית עם של זה

 ובעבוד׳ הימי׳בתורה כל ולבס עיניה׳ שיתנו
 ויהא ית״ש בהבורא עצמם להדבק תפלה זו

 ראשם על יחילו השוב וברכות בזה להם שוב
: נ״ו א״ם

 לן אחוי המימרא כל אדון בעזר נבאר ועתי^
:מבלי' שווי׳ דלא תנא

ו ר מ  לחבלי' שווי' דלא תנא לן אחוי ליה א
 עייל הוה לא פשטו' בודיא צייתי

 היינו סתרוה תרא אייתי להו אתר בתרעא
 בעזר ונבאר לחבלי׳ שנוי' דלא תנא
בכל המגונה שמדה ידוע כי והוא כל אדון

 בבאד׳שמחשב רוח הגאנ׳והגמת .המדות_היא בתוך הולךתחשבות*ו אזי כוחו בכל והמתפלל
 לו עשה ידו ועוצם שכוחו וחושב בתעליותיו ויהיה והדגשותיו מחשבותיו ונתבשל האותיו׳
באתונה תאמין היה (אילו * הזה החיל את עצתן ממית נקרא וזהו ב״ה בהב(רא מדובר,

שלימה
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 מושפעים מס והיזעלות המוגות שכל שליתה

 לבו על עולה היה לא בוודאי ית״ש מהבורא
 המדה חז״ל וגינו * ומממות התנשאות שום

 פו' יכוליןלדור והוא אני אין שאמרו עד הואת
 גאוותו ששם תאחר מעצתו הדבר ימטאר

 בעצתו עשה ההוא הטוב כאלו במעליותיו
 יבואר ולס״ז * מעליו הבורא השגחת ומסלק

 והמדה דבר איזהו ששאלו הנ״ל השאלה דברי
 ממנו להתרחק לידע כדי מאד מגונה היא
 שווי׳לחבלי' דלא תנא לן אחוי שאמרו וזו יותר
 שהוא דהיינו היוק שוה שאינו דבר אל חתז
 כינוי פי׳ פשטוהו בודיא אייתי * ביותר גרוע

 שתחשב די ט מלשון שהוא בטדי' הגאוה
 הבורא להשפעת צריך ואין די שט בדעתו

מדי' יתי׳ש ע דבר ג"כ הוא ו ח  וזה״פ מאד ג
 אדם שבאם להורות בתרעא עייל הוה ולא

 ליננס יוכל לא אזי הגאוה בתדת א״ע מדבק
 שהקדמנו כתאת׳ לקונו לטב התשובה בפתחי

 כיון מאליהם יובנו והדברים כו' אני אץ
 וכדפרש״י הבור' לשסע וא״צ די שט שמחשב

 רגלי דוחק כאלו זקופה בגץתה ההולך כל
 כלומר בתרעא עייל דלא והיינו ׳ השכינה

 דהיינו להשכינה כינוי והוא לה' השער בזה
 די בו שאתר כיון ־ ית״ש הבורא מלכות
 וזאת ב״ה הבורא למלכות שא״צ כלומר

 עד גאוה לבעלי תיקונם שאין מהידוע
 כמאמר חדש בנין ויעשה כולם שיסתרו
 והבן סתרא מרא אייתי וזהו • ויחת זימלוך

 ארן ירשו ופנויס כתיב בעמים אבל ,
' : נ״ו א״ם

בשבת מאמר ונבאר
f y V עומד כשאני התורה כל שתלמיני 

 הלל אצל לו בא’ אחד רגל על
תעביד לא לחברך לך דשנאו׳ תה א"ל

בב אי
 ידוע כי נראה גמור זיל פירושיה ואידך

 הגבורה מפי לך יהיה ו^א אנכי כי
 התורה דכל בה נכלל התירה וכל שתענו

 וכל • הבורא באחדות נרמז טעמיה
 ניכר יהיה שבהס כדי תרותזיס טעמיה
ם שאנחנו  ב״ה להטרא ועובדים תטעבדי
 המצות כל מרומזים הסוד טעפ״י ומלבד

 בספר עיין ־ ב״ה הבורא אחדות על
 הכל המצות טעמי שכתב להרא״ה החינוך

 ושאנחנו ־ ב״ה הבורא אחדות על
 בספר עיין אליו ועובדים משועבדים

 ולא אנכי שתפט ולכן • להרא׳׳ה החינוך
 יהיה ולא אנכי כי הגבורה מפי לך יהיה

 מה וזהו התורה כל טעמי המה לך
 את אלהיס וידבר הפסוק על חז׳־ל שאתרו

 כל שאתר לאתר האלה הדברים כל
 להם אמר ואח״כ בכלל הדברות עשרת
 בפנימית להם שהודיע כלומר בפרט

 השיגו וממילא ב״ה הטרא האחדות
 של בסוד במקומו ביארנו כאשר המצות

 ואחד אחד כל פרטן ואח״כ ־ שבועות
 המצות כל כי ידוע הלא אך ־ עצתו בפני

 על אחד דבריס שני על כתח<קו תורה של
 כגון שבשמיס לאבינו ישראל שבין המצות
 ויש וכלהמצות* וקרבנות ותפילין ציצית
 כלולים והם לחבירו אדם שבין מצות
 דאיתא כתו כמוך לרעך ואהבת בכלל

 כלל וה עקיבא רבי אמר לרעך ואהבת
ם ליתן צריכץ אמנם * בתורה גדול  טע
 בכלל נכלל הוא לחטרו אדם בין שנם

 ולא אנכי בהרי * ב״ה הבורא אחדות
 נכלל התורה וכל הגבורה מפי לך יהיה
 באחדות נכללים כס שגס לך ואבאר * בהן

 תאתיניס ישראל עדת כל שהלא ב״ה הבורא
 נקרא כאחד ישראל זכל בראנו אחד לfט

 ונמצא שכינה נקראת וזאת ישראל כנסת
כשאנחט
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לדהנדות פיחשיקדושת
 הדנר זה של והנזעם תלנביד לא לחברך לך 7לאת כשיש אתל תמחצב באנו כשאנחנו

ס חרגיש צער  אחד וחינחצב בראנו אחד שאל חחתת הוא אחד אדם כחו חביח ג
 בצרת תרגיש תישראל אחד נתצא • כולט הגוןי כל תרגיש אחד אבר לו כשכואב

ס ונמצא : חצירו בשתחת ותשמח חבית ישראל ונשמת בראנו אחד שאל וכיון צער  ג
ס צער לאחד כשיש אחד ממחצב באין  אחדות תחמת התעם לחברו אדס שבין מ ג

 ידעום בל שלהס המשפטים כל לחבירו שתחה מישראל ׳לאחד וכשיש תרגיש חבירו
ס ס דשנאוי מה וזהו בשמחה תרגיש חבירו ג  האיזיצריך וגתשפשי המדינות בחוקי וג
 אחד שהוא ולהבין אחד לאל לעבוד אדס שיש כיון כלומר תעביד לא לחברך לך
 להתהפך הנ!מיס ' צריכין ולכן ומיוחד יחיד לחבירך תעשה לא הדבר מזה צער לך
ם אל זלשתוח חברך בצרת עצמך לצער ראוי כי  עתים יהפוך אז בנו ויקוים ־ אחד ע

 אל ואיורו רבים עעגם והלכו אחד עם אל בראנו אחד ישאל כיון חבירך בשמחת
 ה'ונלכה באור ונלכה לכו יעקב •בית כל הכולל הוא וזה אנחש-־ אחד ותתחצב
ס ונמצא לחבדו אדם שבין המצות : א״ס באורחותיו מצות ג

ךן הטר^ אחדות בכלל הוא לחבית אדם שבין  ה׳ אני כמוך לרעך ואהבת הפי׳ ןז
 לרעך שתאהב מצוה שאני מה כלומר ׳ אוזל שאל •מאתירס שאצחנג■ שכיון ב״ה

 לכן ־ בראנו אחד ואל ה-' שאני מחתת כתוך להתעסק ראוי אנחנו אח• ותתחצב בראש
ם מלצ^^תהחבמ׳ו גל חכייי בטובת תי  וכןלהיפךח"( חבית בשמחת לשמודו מ

 תעשו את'משפטי באחרי הפשוק פ̂י ווהו כלההורה שתלמדני .ע״ת שאמר זוהו
ה׳אלהיכס אני בהם ללכת תשמרו חקתי ואת שכל כלומר אחד רגל על עומד כשאני

 הבורא אחדות ופירושן טעמן יהיה המצות
 יהיה לחבית אדם שבין המטת ואפי׳־ ב״ה*
ה אחדות טעמן ב״ א ר ס  ואמל׳הגראכי ־ ה
שבין המצות שאפילו שאכין להתגייר רוצה

 האמוריס הדברים אלו פירש״י משפטי כי
 כדאי היה נאמת לא שאלו במשפט* בתורה
 שבץ במשפטים כלומר רש״י עכ״ל לאתרן

שאניס׳ המצו׳זזחתת כוונת לחבית אדם
ג אחדות בכלל ככלל יהיה לחבית אדם ,^ שו ד ל5ה  גוי לכל כן עשה וז״פלא ־ בראנו ^ו

ה' ״  שכופרים כיון כלומר ב^ידננזס ומשפטים יחיד אחד את ואעבוד אתגייר ואז ב
 והנה ידעום בל תפפטיס הואי ב״ה בהבורא שהמשפנזים אדע אז זה שכשאבין ומיוחד
ם להם ואין ידעום בל שלהם  חוקי שאפי' לפו אל משים תאוה״ע כשאחד ואפילו טע

ס צריך הארן במשפטי אי  לרעהו איש שבין המדינות סנמוסי'וחוקי שאל לידע ה
 ישים אזי הבורא אחדות משוס טעם צריכין דשנאוי תה הלל לו ואתר ־ בראט אחד

 ולהכניס ולהתגייר ה' באור לילך לבו אל המצות שכל כלומר תעביד לא לחברך לך
השכינה כנפי תחת י .< ה לחבית.הוא אדס שבץ


