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לחיים ארדח
 אס וזיכה זכה למרחקים הולך 3העו שמו כענקים הגדול אדם סוגדות ספר זה

 חקוקים מזוקקים שבעסיס צרופים אמרותיו וחוקים משפטים ויורם הרבים
 תולדותיהן עיקר טובים ומעשים תורה להקים שמו למען אמת דברי יושר בכתב

 מדי מחברתו עג הקודש במחברת וחיבר ותיקן ועשה פעל אנה כל הן צדיקים של
 המאור הרב תומו ולפי וצדקתו מסידותיו גודל לפי ביומו יום דבר בשבתו שבת

 לארץ והאיר ופרישתו וחסידתו צדקו ברוב בישראל המפורסים החסיד הגאון הגדול
 נ״י לו יחמר אא״ק ופייישא חסידא רב קדישא בוצינא מחכמתו האיר וחבל ונדרים

 זלאטשוב דק״ק האב״ד זצללה׳׳ה חיים אברהם מוהר״ר קדשו שם כבוד פ״ה ע״ה
מק״ק זללה״ה גדלי' מוהר״ר ה׳ ויראת בחורה המופלג המצוין הדיין בהרב יצ״ו

יצ״ו זאלקווא
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המפורסמיט הגאונים הרבנים מסכמת
 החריף המפורסם הגדול המאור הרג הסכמת

 קדישא גוצינא האמיחי הגאון ובקי
 לוי מהו׳ שמו כבוד לו יחמר קדוש אלהי מיש

.ברדימשוב דק״ק האב״ד זנללה״ה יצחק

ג

יק״ק

 בענקים הגדול דאדם ספרא האי לי חזי לדידי
 ה״ה הקודש מהרח עצ חיבוי חובר חשר

 בוצינא המפורסם הגאון נפשי ידיד רחומאי הרב
 אב״ד חיים אברהם מהו׳ קדישא

 ונבדר הדפוס מכבש על להע;וחו ורוצה זנממשוב
 חמי־ח• הרבים חח גזכוח בכדי בעצמא שמעהחח

 בעזרו יהס אברהם ואלהי לנא סמוכי דין מן כל
 כל על גוזר ואני הפוענ אל מכח מחשבתו נהוציא

 אחרת במדינה והן זה במדינה הן המדפיסים
 הנ״ל ספר להדפיס אסורים יהא הדפוסים שכל

 שנים עשרה משך עד הנ״נ המחבר רשות בלתי
 דבר־נו על העובר וכג הדפסתו כלות מיום

 בגיצודת וילכד אסותא לי׳ דלית דרבנן חויא למרקי׳
 עד ושאנן בשח ישכון אלה לדברינו והשומע נחש

 ולומדי׳ התורה לכבוד המדבר כ״ד .ינון ביאת
 פה תקסו״נ אלול י״ב ג׳ ליום אור היום לשמה

• בארדימשוב ק״ק

.ז״ל מאיר מהו׳ בהגאון יצחק לוי הק׳

 דבר לכם להגיד ישראל כל לעיני עד שמבראשית
 אבות. מס׳ על נחמד פי׳ וגם אל. וכבוד ה'

 נכל דרך בים נותן אבות עץ כענף נודף ריחו
 : עבידא לדרתא תרעא חסידח למהוי דבעי מחן
 לדרוש פנימה המלך בת כבודה לבאים וגם
 הרמב״ם דברי להבין : ומזימה חכמה ה׳ עצת

 סמת דני ח על בנוים בפלפולים מקומות בכמה
 נתת חסדו הפליס כי ה׳ ברוך כחומות נצבים

 כמיהיו לנפש נועמו להשביע יראיו. בלב
 ותהנה שם למען לא הדפוס מכבש על להעלותם

 ה׳ ברוך אמרתי סגולה עם הרבים לזכות אפס
 בדבריו להאיר יזכה ופעלו כוחו יישר חילו
 ועפרים. ברזל בעש דבריו יוחקו ונדרים תבל לבני

 ימימה נימים נפשו כרצון שלימה משכורתו ותהי
 שכולו לעולם גנוז ויתרם ושיבה זקנה עד

 ועוסקי׳ התורה לכבוד המדבר כ״ד שובה
 לסמ לעוצם בפי שגורה תפלתי חוקי׳ ומקיימי

 וליל יומם שנעבדהו רצון יהי גואלם עליון אל
 עניתנו כימות ישמחנו יום עד חיל ונאזור

 קחזמץ ק״ק פה החותם יביאנו קדשו הר ואל
 נאים לפ״ק תקס״ד אב מנחם עשר ששה ג' יום

 דק״ק מ״מ ז״ל שבתי הר״ר בהמנוח ישראל
קאזניץ

 החריף המפורסם הגדזל המאור הרב הסכמת
 קדישא בזצינא האמיתי הגאון ובקי

 ישראל מהו׳ שמו כבוד לו יאמר קדוש אלהי איש
קאזניץ: דק״ק מ״מ זצללה״ה

 יריעות ותעלוזנה לגמלי: החכם א3 היום הן
 ה״ה זורח אור • פורח כתמר חיל גבור :אהלי

 בתורה .ומגדל מעוז .הגדול הגאון הרב אהו׳
 חיים אברהם מהו׳ חמודות איש ובחסידות

 זלאששוב. דק״ק אב״ד גדלי׳ מהור״ר בהרב
 כי משוש בו שישו מתה נשמעת מרחוק תהלתו

 ומצפוני הנעימים דרכיו את לדעת לב לכם יתן
 חיבורו :מקרבו ה׳ ואור צדקו כנוגה יצא .לבו

 דפסקי׳ פסוקא לכל וסברא שעם עפ״י הנעים
נסתרות המון לגלות , התורה כסדר משה

 בוצ/א המפורסם החסיד הרב אדמו״ר הסכמת
 תופת הממירה אספקלריא קדישא

 שחו קדושת כבוד לו יאמר קדוש אלהי איש הדור
.מלובלין זצוקצלה״ה יצחק יעקב מהו׳

 מנוש ידע כי בגדולות להתנהג דרכי שאין הגם
 אעפי״כ מגיד ולא 3ר לא שאיני ערכו

 לצכת ב״ה הבורא מאהבת השורה מקלקלת אהבה
 אנחנו כן יעשה יראיו רצון ״ה3 והוא בדרכיו
 מחוד ישראל כל את אוהב אני ית׳ אהבתו ומפני

 ספר על הסכמה כותב אני ע״כ צדיקיו ומכ״ש
 קריתי וגם לדפוס רוצה אשר גאון האי רב דבי

 צד*ך אין, והמפורסמים המובחר מן שוב והוא ו3
 צדיק הוא כי שיחו ואת האיש ידוע כי ראי׳

 המאור הרב קדושים של בנן גדול וחסיד
ם מהו׳ הגדול ה ר ב ם א י י הרכ ח



̂מ&ורם הגאונים הרבנים הסכמת bי‘bו

 ל ישרי) נני vb חושד וחיני מזלאטשיב
 ורצונו רשותו בלא גדפוס גבול להשיג

 וברכה שלום בזה והי׳ זה לבסר צריך חיני ע״כ
 אליעזר מהר בהמנוח יצחק יעקב כ״ד

 בק״ק המתגורר מלחנציס זללה״ה הורויז הלוי
. לובלין

 המפורסם החסיד הגדול הגאון הרב הסכמת
 יחמר קדוש אלהי איש קדישח בוצינא

 העשיל יהושע אברהם מהו׳ שמו כבוד לו
.מעזבוז בק״ק ולע״ע אפפא דק״ק חב״ד

 ספר במגילת שנים שלש זה אלי שנוחה יד הנה
 ובחסידות בתורה המפורסם הג׳ מכבוד

 ק״ש הזמן פאר קדישא יקירא סודות שושן
 • זלאטשוב דק״ק חב״ד חיים אברהם מהו׳
 על סיגר אשר וחידושיו ספרו על בהסכמה נברח

 חסד קונפרס גי שלח וגס חז״ג ומפרשי התורה
 והפהורים הנעימים דבריו צוף מנופת נהפעימני

לו ושלחתי צדיק רצון ומלאתי כדבש בפי והיו

 מחשבתו להוצא בידו עלתה ולא : סז הסכמתי
 נפשו איותה ימיו כל אשר הפועל חג מכח

 . ועופרת ברזל בעפ בספר חקוקים דבריו שיהא
 העיר ועתה ולמשמרת לעד לזכרון לו תהי׳ למען

 החכם המאה״ג הרב חורגו בן של רוחו את ה׳
 דק״ק האב״ד עזריאל ירסן* מוהר״ר השלם

 הדפוס מכבש על הנ״נ הדברי׳ להעלות גאליגר
 מסכים והנני חינו יישר פבא לפעלא ואמינא

 נתנו שכבר צדיקים הגדולים מאורות גחונים עם
חל/ה הנ״ל החיבר על סהדותח ביקר עדיהן  ו
 יוסף מוהר״ר הרב של גבולו להשיג אדם לשום

 משך הנ״ל הקדוש הספר בהדפסת הנ״ל עזריאל
 במדינה הן הג״״ הדפוס כלות מיום שנים עשרה

 לדברי שומע דם ח ואשרי אחרת במדינה והן זו
 בעל ובזכות . הימים כל לבפח ישכון חכמים
 נחלת לרשת אברהם בברכת יתברך המחבר
 ולכבו־' המחבר לכבוד המדבר הכ״ד עולמים
 לחודש פ״ו ס׳ יום היום עה״ח באתי התורה

 מעזבוז ק״ק פה נפ״ק תקע״ו אלול
 ק״ק פה מאפפא העשיל יהושע אברהם הק׳

. יצ״ו מעזבוז

 שלשלת ובקי החריף הגדונ הגאון הרב הסכמת
 הזמן פאר פ״ה ע״ה נ״י היוחסין

 האב״ד יעקב מהו׳ שמו כבוד לשבח המפורסם
והקרייז לבגב דק״ק

 המאוה״ג הרב בקשוני לאשר נדרשתי
 סב״ד נ״י עזריאל יוסף מו׳ המפ׳

 ספרו לביה״ד להביא איותה נפשו הן גאליגר דק׳
 וחסיד צדיק הגדול המאור הרב כבוד רב דבי

 מו׳ כ״ש .ופרישתו צדקתו בגודל בעולם מפורסם
 זלאעשוב דק״ק אב״ד זצוקללה׳׳ה חיים אברהם

 בביאור נחמדים דברים ברכה אחריו השאיר אשר
 בהלכות דברים וכמה חז״ל ומדרשי תורה פסוקי

 החסיד הרב בהיות והנה הרמב״ם לשונות בביאור
 במחיצתי פעמים כמה הי׳ חיותו בחיים הנ״ל

 לזכות וכוונתו בדוקין בחזקת דבריו שכל וראיתי
לעבודת ישראל בני עם לבבות להלהיב הרבים את

 מה מאלי׳ עולה ש,הבת שתהא עד יתעלה ה׳
 ברול בעפ חקוקים דבריו נהיות נפשי תגל מאוד
 מן חן תשואות ע״כ בקבר דובבת שפתותיו להיות
 עזריאל מהור״ר־ירסף הגדוצ המאור הרב לכבוד
 לא והנה : כזה זכות יתגלגל ידו על א^י הנ״ל
 מהרי״ע הרב גבול נהשיג מישראל א׳ אצלי נחשד
 פהרה חבורי שנית שוב הדפום לבית להביא הנ״ל

 משפפו כבר כי הנ״ל מהרא״ח החסיד הרב של
 המסייע כל בברוך פותחין אמרתי אמנם חרון
 הפועל אל מחשבתו יוציא עד הנ״ל מהרי״ע להרב
 וזכות ובבא בזה לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה
 בעד יגן הנ״נ המחבר המפורסם החסיד הרב

ישראל בית כלו הכלל
 ; בהצלחתם חפץ ה׳ ביראי המתעלם הגבר נאם

 ;בוערת כאש אלה דברי ברוממתם לראות מצפה
.לתפארת והיראה התורה לכבוד

.אורנשטיין יעקב



ההמפורסמים הגאונים הרבנים הסכמת

 קדשא בוצינא המפורסם המסיד היב הסכמת
 חיים מוהר״ר שמו כבוד אנהי איש
באטשאן דק״ק אב״ד זצללה׳׳ה

 בכמה בכסוגים והבנאי ראיסי שמצאסי היות
 ממכסבו עיני נגד האירו אשר ודפין עלין

 הגאון אגהי׳ קדוש קדישא בוצינא הרב פג קודש
 מוה׳ המצוין דיין בהרב חיים אברהם מוהר״ר

 זלאטשוב דק״ק האב״ד ני״ו יצ״ו גדליהו
 ושמאסי דלסוס ושלוש שאים בהם בקראי והנה

 ויכאבון יאן מי אמראי אורה הביא כל נאמלא
 בכדי הספר על האלו הקדושים דברי ויאקקון

 נהם ולהיוא ישראל בני לעיני ולזכרון נאוא נהיוא
 וליהנוא בקרבם אשר ונשמה ורוא נפש ;משיב

 הדברים מאוך מאירים אשר הבהיר אור מזיו
 וכאשר יהביא כאיבה בנעימה הנכאבים
 הנ״ל קדישא בוצינא שרצון לאזני בא השמיעה

 ביא על ולהעלואן לאור להוציא הקדוש ודעאו
 ומן וכמו אילו ויישר סוב מה אמראי הדפום
 להוציא בעוזרו יהי' וה׳ ידו על יסכים השמים

 אורפו אור שיזרא הפועל אל הקדושה מאשבאו
 ישראל ביא עיני בזה ולהאיר נכונה הדפסה ע״י

 לעילא נייח ויהיו והעבודה האורה באמיאוא
 העם ישאו הראוא שכפי ומאחר כאאא ונייא

 אדם יבוא בוא ואולי דבריו אא בצמא ישראל בני
 אאר בפעם להדפיסו שניא ידו להוסיף מישראל

 בניזקין גרמא ויהיו הימים בקירוב הזאא הפעם
 שיהיו והנכון מהראוי לכן הראשונה להדפסה
אן על לעלוא זלא ידיהם אא מושכין הצדיקים  ש̂ו

 גבלו אשר זמן משך עכ״פ שניוא בידים הדפוס
 דהי/ו בהסכמאס הוקדמני אשר העוצם גדולי
 יאסף הלז הזמן שבמשך בכדי שנים עשרה משך

 ולמכור מכיסו הזיל אשר ממונו די המאסף
 ראשונה מהדפסה הספרים

 ר ויאד אורה שיגדיל האורה לכבוד הכואב כ״ד
 ואהי׳ הלז ספר המאבר בעג העגיון קדוש ולכבוד

^ הזמן גאוני להסכמוא לקרא ועוד כיהודא נסי

 חיים כי שנא ניסן עשר שנים שני יום ולפרס
 הק׳ לפ״ק מרפס כשרו וגכל למוצאיהם הם

 במאהלוב אונה זללה׳׳ה שלמה במהור״ר חיים
 סידורו ספר המחבר (בעל ואגפי׳ ובאסשאן

• שבא) של

 קדישא בוצינא המפורסם החסיד הרב הסכמת
 מרדכי מהו׳ כ״ש קדושים של בנן

 יחיאל מהו' המפורסם המנוח בהרב מקרעמניץ
זצוקללה׳׳ה מיכל

 של קדוש אמרי נועם עיני מול האירו היום הן
 בוצינא המפו׳ המאוה״ג הרב כב׳ נפשי ידיד

 אברהם מהר כש״א ופרישא מסידא קדישא
 איזן אשר זלאסשוב דק״ק ומ״ן אב״ד נ״י חיים
 איאן ה׳ גבורוא ימלל עילחה גצד ומילין ואיקר

 דאברהם זירוזא וקרס אני אברהם זה האזרחי
 פ,ו החיבור של בקונטרס*' ועיינאי לן משמע קא

 ולפנים מצופים וציפיאי למבינים הדברים ראוים
 של בצווארו אלוי טובה אבן פינה אבן בוחן אבן

 ובהכנה דאברהם מספרא ספרא הא אברהם
 למוצאיהם הם חיים נאמנים מימיו דרבה
 להוניא הנ״ל הרב של רומו אא ה׳ העיר והיוא
 הדפוס מזבח עג ולהביא חכמה אעלומא לאור

 לפעלא אמראי לזאא האורה באור הרבים לזכוא
 ובאאי עמו אלהיו ה' ויהי .חילו יישר טבא

 מעיינואיו יפוצו מצוה עושי ידי מסייע להיוא
 מ״ו יהי׳ שלא יקחנה מלא בכסף ׳וכ״א חוצה
 גבונו להשיג חל^ה וגס הדפוס בהוצאוא נפסד

 למיקם דלא הנ״ל המחבר הרב ברצון לא אם
 טוב ברכוא עליו יבוא הנ״ל לדברי והשומע בארור

 ב״ב ינון יביא כי עד ושאנן בטח ישכון
 ר״ח ב׳ יום ולומדי׳ האורה לכבוד המדבר כ״ד

 קרעמניז פק״ק לפ״ק אקע״ד שנא אב מנחם
 יחיאל מו' המפורסם המנוס בהרב מרדכי הק'

זללה״ה מיכל



ה ו מ ד ק ה

 פ״ה ע״ה ג״י היוחסין שלשלת ושקי החריף הגדול הגאון המאור מהרש והסכמה הקדמה
 כשיד של ש״ש משראד מרגליות זלמן אפרים מוהר׳׳ר המפורסם הדור מופת

.זצללה׳׳ה המחבר הרש

 מצוף ותופת מליל נעים כנור שומע לאוזן יערב כי : יודע משין איש כג מפרים אמר
 הקהל ילחכו , מדברותיו ישא כאשר . ששכתיו חן הוצק אשר האיש ומי ונופת דשש

 ונפשו צל ישאף ואשר חכמתו ממקור נובע מנחג •שצמא ישתו : ותנובתו מתקו את סצישיהיו
שם כי . עדן שעצי מגודלים נעיעים שפה על יענו אשר געמנים נעע דליות צצנ ישכון עיפה

פרמי יפריחו מים מריח נעים אף יפה עפחים משין קול יתנו ירננו אז יקננו צפרים
 למים צעיריהם שלחו ואדיריהם עינים ונאירות לש משמחי יריחו למרחוק שישים ועצי שושנים

 נחלי נהרי הזהב ממעין גמניו לכל ישאשון .עליו והחונים החכמה מעינות מי ענ שם דמנו
 כלי אל מכלי אשינו שולחן מעל גנינו ומאז . לקח ויוסיף חכם ישמע ; הרקח ויין דשש

 ומפקידה לעת מעת יד יד על מתמעמת שלימודה תורה חתום הוצגנו ריקה גחלי יענ הורקני
 ושצפייתו :שנו מפ׳ן כי לנו שהי׳ ה׳ לולי . כבוש ומעינה : ויבש יחרש יסודה יוצק ונהר לפקידה

 יערוך ־ שהלכות שזכה ומי והתורות החוקים ולהורות להבין : הדורות ראשי ראשינו ענ נפו
 כתושים : מאירים כספירים ספרים וישלח דעת וילמד . שומעת נחוזן תשונה יפיק רערכית
 להאיר . וצעיר רש לשש : ויעיר יאיר שדבריו בתבונה וחפן • אמונה מבקש למיש ומסורים

קדושים מים ולקח לעצמם מקרא דורשים ויש הסונת את לקלוע מסלות יושר נתיב ללכת
אומנתו יש שושנים נלקוש שגנים ומעיינים לפרד״ס נכנסים : ראשים לארבעה והי׳ יפרד ומשם
 צרופה ואמרתו צפה כמרחשת לשו רחש ודרושים רמז פשע להם לפרוש קדושים שקהצ

 .השכל מוסר שחבלי הלבשות ימשוך נאמן קדושים ועם ה׳ עם השמן לשד כעעם ועעמי
ושעל ונעלם שעמיר עולה עולם רזי יודע ויש כושל לכג ומנהלים לש משמחי עריצים שדברים

מושך . החוצה יראה ולא קוצה כנ ע' דורש לו סתר דבר העצה גדול הנוצה ארך כנפיים
 תעמוד ותחתי׳ וזהירות עהרה המוסיף שדבר וכסה עמן יחתום ושמוסרים . תדם שני לשות

 מפיקים ונוגה זיו מלאים מבהיקים ותעלומות תורה רזי . בשחקים הוא בהיר השהיי־ית
 עשרה ומדלה שואב לשו מחכמת ואגור יקה כדברי שגור שפיו סגור שינה ברוש מועע אומר
• נחלים רגשי ימתקו חיים אלהים דברי בפפתים ולשעא צדשר יכין עפחיים ומכסה דליים
סתרים לחם . נועם לאמרי אוזן יעו ניראותיו הן הן שרמיזותיו מכירים עניו להחינים
 הקדיש שעת ליראיו ה׳ חלק אשר חלקו ומנת נחלתו הוא שעהרתו ידו תשיג יאשר • ינעם

 מבקש וכל • מגיע ודתו המלך דבר השגתו לפי איש איש דתו סוד לעמו נגלות מקויאיו
 עלה ואשר תאמין ומצאתי יגעתי הגידו חכמים כאשר . ויגיע העמל כפי ימנא ה׳ דבר

 אחוזים בשמאל ואשר הרזים חכם והוא תורה בסתרי אורה עועה שימין הגייל לי
 הו!דאה נותנים ותודות ששיר מנעימים שנועם ואיו אע ואגדות הלכות במקרא נשואות עיניהם

 יחמוצו שלא משמרים מעמסה שאבן הכשל לבלתי נפשם על לעמוד חשקם ונשף . חלקם על
 והדברים הקדושה אל רגליו את ויאסוף חדשה רוח יתן כי עד קשה שחימוצו שבעיסה ששאיר

 • ידות עשר וימצא סודות שושן יריח צדיקים של שספק והרגיל משיקים שפתותיו עתיקים
 עתיק שמכסה העגין פרשו גניזה והעעימם סתר5 שמו ברמיזה כנסו אשר חכמה תעלומית

 ואיש .הסייס מען ויאכל ידו שלח עינים מאירות הקדמות שסודו אחר כי ויומתק ננפשו ייערש
 חיים נשמת להם המה וסודות ורזים . תורה גופי הן הן אשר הנגלות חושש אף : ילבש נבוש

 עם הי׳ כאשר . קדושים שסוד לעמוד יוכל מי בלבושים יעעוף כי ולולי וצורה כחומר יחדיו צדקו
לקבל כח עצרו לא , אזניס וגילה . אלפים גניזה ממדה .פנינו עשר אל האיר שעת .אבותינו



ה מ ד ק זה

 מאורות הניחן הדיבור לשמוע האוזן .לסבר ובכדי הדיבור קמשח מגודל הסבל כה כשל כי
 אל פיהם מנשיקוח עומד ה' מלאך יברא ובריאה בחובו עמון קדוש ובקרבו סביבו נחן

 כי המלך פחגם ונשמע נעשה אחריו וענו וחבה באהבה אחה מקבלנו שיח בסוד יגיח פיהם
 את רואים שהיו הקולות אח רואים העם וכל בפסוק רבה במדרש הגידו חכמים כחשר רבה

 ואומר ומנשקו ומחבקו מישראל כ״א על מחזר והי׳ מלאך נברא דבור מכל כי אמרו וכן הנשמע
ר הקדוש הגאון פי׳ ובזה התה מקבנני צי או ם ב י חי  שומעים אחם דברים קוג פסוק ה

 חינה זו תמונה כי רואים אינכם ותמונה הדברים מן שנברא המלאך של הקול שימעים שהם
. ודפח״ח ע״ש הקול מן שנברא המלאך תמונת שהוא ר״ל קול זונתי

י אנ  כבודו את אלהינו ה׳ הראנו הן ותאמרו ואתחנן בפרשת הפסוקים עפ״ז לפרש המרתי ו
 אצהים ידבר כי ראינו הזה היום האש מתוך שמענו קולו ואת החזקה ידו ואת גדלו יאת

 קינ את לשמוע אנחנו יוספים אם הזאת הגדולה האש תאכלנו כי נמות למה ועתה וח• התדם הה
 הענין ומעם מלאך גברא דבור שמכל מ״ש עפ״י ויובן וכף בשר כל מי כי ומתנו עוד תצהינו ה׳

 מ״ש ידוע כי וכו׳ נשמתן יצאה הראשון שבדבור בדברו יצאה נפשי פסוק עצ רז״נ מתמר עפ״י
ענין  לקדישה צהתקרב הקדושה ענפי שמעבע לפי ברוחא רוחא אתדבקות שהוא נש*קה מיתת ז״ל:
 משכני בסוד אחרי׳ נמשכת האדם נשמת האדם אל מתקרבת כשהשכינה ולכן הימנה שלמענה

ה כי נרוצה אחריך ^  הנביתים ונפיכך אבי׳ בית אל שבה ולהיות מחצבה במקור להדבק וכיבעה ח
 לסכיל אין בגוך כת כי מאירה שאינה אספקלריא היתה הנבואה במראות משה חחרי הביעו אשר

 ולהתעעך. להתלבש הנביח לאוזן תגיע ערם הנבו׳ מראות הוצרכה וליי שהוא כמית הדיב־ר קדישת
ח בזה הרחיב כתשר דקים באיירים ה״ או  קדושת לסבול בהם יכולת הי׳ צא מ״ת בשעת ולכך ב

 נגלם ולכן קדושתו עוצם מחמת הסבל כח כשל כי באודניהון וליפול קלא דניתי בעצמו הדביר
 צו שאין הראות מחוש ביותר רומני הוא השמע חוש כי לראי׳ שניתק עד בכציס ונתלבש הדביר
 בית כלי כהוא מצחך גברא הדבור שמן אמרם וזהו תשורנו רואה עין ואז שנגצם בדבר כ״א ייבוה
 סובנים היו נא זאת ולולא עיגא בהו דשלניה הקולות תת רוסים העם וכל וז״ש הדבור איר קיביל

 הרב פי׳ ועד״ז נשיקה מיתת ע״ד הדבור קדושת עם להדבק נמשכת נשמתם היתה כי הדבור קדושת
 מחמי ז״ל ת״ש ענ3 הגאון אא״ז של אחותו בן ז״ל לוקאוור זלמן מוה' האלקי המקיבל החסיד

 הי׳ שמדרגתם ידוע כי יפלא והדבר קיים וגוף נשמה שריפת שהי׳ אהרן בני ביייתת מז״צ
 חייו״ העונש שיהי׳ יתכן ואיך ז״ל חכמינו בדברי כמבואר כ״כ חמור הי' צא יחעאם מאוד גדילה

 והית בנשי׳ מתו ור״ע ומרים ואהרן שמשה ז״ל מאמרם עפ״י וביאר בנשמתם כליון מ״ו שיהי׳ כ״כ
 ואכינה רעים אכלו בסוד דלעילא אכילה והוא העהורה הנפש ימשוך אחריו הקדושה התגלות ע״י

 ם בפסח וכן חיי' שורפה יפה שדעתו כהן נרינן כדא שריפה קרוי׳ הדחק ע״י כ״א כדרכה שאינה
 בנשיקה למות ראוים היו ואביהו נדב גם והנה וכו׳ דעתו בעלה ואכיל לי' שריף משריף דקא אי

 שצהם קל חעא שגרם רק וכו׳ ה׳ לפני בקרבתם הכתוב וכמ״ש השכינה לקדושת חיבור כ״י ממש
 וו נש•׳ ולכן נפשם צאת בעת דופי שום בהם הי׳ שלא הנזכרים הצדיקים ע״ד בשלימות ה־תה נצא
 הכתוב רמז ולזה ישק ושפתים פלא והענין וכו׳ גשמה שריפת וז״ש שריפה רק אכילה קריי׳ אינה

 אכ-נה כדרך שלא שריפה דרך הענין שבא על להתאונן שיש וכו׳ השריפה את יבכו ישרחל ת ב •כל
 כנודע העולמות כל ומתבסמין עי״ז גדול תיקון הי׳ ממש בנשיקה מתים הללו הצדיקים היי שאם

ה בז  ראיני הזה היום האש מתוך שמענו קולו ואת כו׳ הראנו הן ויאמרו הכתוב יתבתר ו
 למה בעעמא מלתא ע״ז ואמרו ג״כ אותו ראינו כן ששמענו עצמו הקול שאותו הכוונה

 שידיר רצה הק:״ה כי ר״ל וחי האדם את אצהים ידבר כי לראיה ניתק שהי׳ עד כ״כ בקול נגלם
 קדושת אמרי להתמשך הנפש תשוקת עוצם כי בכחיגו היה לא וזה חי יעמוד ואעפי״כ האדם עם

 ולזה לעין שנראה עד בלבושו הדור בא זה הנה דודי קול ולכן אבתרי' גריר מגריר ועובא הדיבור
הוס חסד חפץ כי יתברך עונו מדת ידוע כי וכו׳ נמות למה ועתה בעענה ישראל באו



הח מ ד ק ה

 בעולם לא מנוחה להם אין ח״ח חז״ל וכמ״ש למדרגה ממדרגה הצדיקים אח ומעלה להעיב ורוצה
 מעג גבוה בקודש מעלוח כמה כי הוא והענין חיל אצ מחיל ילכו שנאמר הבא בעולם ונח הזה

 ממך למעלה מה דע לו ואומרים לו מסייעין לקדושה עצמו יקריב כי ואדם מספר עצמו גביה
 מרע״ם כשראה בסוד הפרד״ם וכמ״ש ביוחר עליו מדקדקים פעם בכל הבא בעוגם וכן הנה עלה
 במחשבה עלה כך שחוק והשיבו שכרה וזו חורה זו רבש״ע אמר וכו׳ סורקין שהיו עקיבא '־בי אח

 בי ניכר הוא מאד קטן שהכחם אך הבגד שמלבנין מה כל כחם בי שנפל בגד כמו שהענין לפני
 כמה אחד אדם שדנו שראה ז״ל האר״י וכ״כ ע״ש דייקא עצה במחשבה עלה כך אמר ולכן יוחר
 דרך רק הדבור לקבל יכולים אין שהם ישראל ראו כאשר ולכן קל חטא על פטירחו אחר שנים

 בעצמי הדיבור לאזנם להשמיע להעלוחם ירצה בעמו ה׳ רוצה כי אולי פחד פחדו שם מנבוש
 להדבק ונשמחם רוחם השחוקקח עוצם מחמח וחיבור בנשיקה נשמחם חצא ועי״ז משה כמדרגח

 שהקדישה ר״ל הזאח הגדולה האש חאכלנו כי אמרם חהו אכילה הנקרא שהיא הנצחיים במקיר
 זי למדרגה אוחנו שיעלה דהיינו וכו׳ קול אח לשמוע אנחנו יוספים אם רוחם חשחך הגדילה
 שהיה שמשרע״ה ושמע אחה קרב יכול מי וכה בדקוחו ישאר רק יוגלם ולח ממש בקולו לשמוע
 בשמע הדיבור לקבל יכול והיה לו ה,ך חלך הגשם וטהרחו קדושחו עוצם ידי ועל ונקי זך מיררי

 הדיבור קדושח אחר נשמתו נמשכה שלא מיבעיא שלא במשה היה יחירה מדה ועוד ממש חיזן
 והתגלות הוא אחח קדושה ונשמתו גופו העצומה וקדושתו חומרו זכות מחמת חדרבא הלא

 הנביאים כל וז״ש הזך במומרו ג״כ ונתלבש פנימיותו קדושת ברוחניות נחדבק הדיבור קדושת
 דכורת מדת הוא זה כי ידוע כי הוא והענין הדבר בזה שנחנבח משה עליהם מוסיף בכה נחנבהו
 שכינה היחה ולכן אחיזה בית שם לו להיות לסט״א א״א האורה רוב ומחמת מטובו ומשפיע
 בה ופגמו העגל אח ישראל שעשו ובעת האלהים חיש משה נקרא ולכן גרונו מחוך מדביח

 בפ׳ מ״ש בזה וי-ובן כנקבה כחו וחשש זו ממדרגה ירד בו וכלולים ישראל כל נשמח שורש שהיא
 העם ששיחת לפי זה ממדרגת שירד ור״ל עמך שחח כי מזה מהר רד קום אלי ה׳ ויאמר עקב
 וקצרתי בא״א שחשדוהו מלמד מ״ש ג״כ ויובן וכו׳ ושובו עברו ה׳ אמר כה המר שמיד היה יכן

 הקב״ה לו שנחרצה שבעת הפלאה ספר בפתיחת ז״ל מהר״פ החסיד הגאון מחו׳ פירש ועד״ז
 בזה להתנבא רגיל שהיה נבואתו מדרגת גו שישיב ר״ל אעשה דברת אשר הזה הדבר וגם לו ממר

 ודפח״ח וכו׳ הדבר זה וכו׳ משה ויקהל יוה״כ ממחרת היה וכן הדבר
 בזה היה נבואתו שעיקר לפי נביאים שאר משא״כ האשה מן פירש שמשה טעם ג״כ יובן ובזה

הדיבוי־ להשמיע וכשבא גופו זכות ורוסניוח בפנימוחו נתלבש שהדיבור והיינו הדבר
 ולכן בעולם מחשבות עירוב שום בלי בתוכו שנתלבש בעצמו הדיבור אותו משמיע היה לישראל

 אכסניא בית לעשות שרוצה מי כענין האשה מן לפרוש הוצרך ולכן ה׳ צוה חשר הדבר זה אמר
 בקדושה חומרו לזכות צריך היה ולכך ונאלח נתעב דבר מכל לפנותו שמחויב ספק אין ימלך

 ומטעם הוא מלך בית כי שלו גוף זה אין כי וכל מכל ופנוי ריק לבו מחשבות וכל ביותר ובטהרה
 לערב מקום ואפס גו מעורב אחר כוח שאין לפי ביותר ומפורשת מבוארת נבותתו ג״כ באה זה

 בעת אך מ״מ וטהורים זכים שהיו אך נביאים בשאר משא״כ מדומים וענינים מחשבות עיייב
 חך שהחלום חלום כעין נבואתם היתה ולכן לגמרי מעוה״ז לבם יפנה לא נבואיי דיבור קבלתם
 אעפ״< הנביאים נבואת לכן האדם של הדמיוני בכח מתערבב הוא מ״מ מנבואה חנק ע״ד כשבא
 באוירים ולהתעטך להתלבש צריך הי׳ הדיבור בו שנכנס ובעת חלום דוגמת היתה בהקיץ שהיא
 והוא אדמה הנביאים וביד כמ״ש לו שמראים המראה של וכדמותם כצלמם שהם בענינים דקים

 ולהבדיל הנבואה מענין שאינם מחשבות ורבות ענינים עם ערוב שם היות לבלתי המבדיל המסך
 אליו במראה ה׳ וכו׳ דבר בנו גם הלא וכו׳ מרים ותדבר הכתוב מ״ש בזה ויובן לחול קודש בין

 חלים כעין תהי׳ עצמה היא אליו להתודע רוצה שאתה המראה אותה ר״ל בו אדבר בחלום חתודע
ביתי בכל משה עבדי לא־פן בו אדבר ולכן החלום דמיון יחידה דוגמא וכעין ומחעטך שמתלבש
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 אדבי־ פה אל פה ולכן ומלאה סיג מכ- נקי שהוס הוא ה׳ והיכל נשכ-נה משכן שגופו הוא ;אמן
 שהדיבוי־ ר״ל כאן וגם מקום בכל מלא שהי׳ שר״ל פה חל מפה הבית וימלאו ע״ד שהוח יי״ל בו
 במרמה רואה הוא וצכן המוצץ אחר דבר תערובות שום בלי לבבו חדרי בכג להתפשט מקום .י יש

 דה״ק לפרש ויתכן צשטנה ומשכן בית ליימד האשה מן לפרוש עשה יפה שכן וכיון במידות ולא
 בו אדבר צכן לה׳ כולו רק אחר דבר פה אל מפה הזה בבית שאין ר״ל פא״פ הוא נחמן ביתי בכל
 לנבואה מוכן שהוא יש נבואה עניני שר שיש לפי נחמד ענין המפורשים בשם שמעתי אני וגם

 ושפע קדושה רוח עצמו על ממשיך הוא להככיא עד ופרישתו קדושתו תוקך שגפי עצמו מצד
 להודיעם הדור אל נב'א לשלוח שמהצורך לכך צריכה השעה רק עצמו מצד נבואתו שחין ויש נ:ואי
 הנביאים עבדיו אל סודו ומגלה יעשון אשר המעשה ולדעת למוסר אזנם להעיר או ענין איזה

 שהוא במי בוחר הוא לעוגם צורך בה שיש מאחר מ״מ עצמותם מצד עניהם מלה הנבוחה שאין תך
 אם משא״כ ביותר וטהרה פרישה טעון ענמו מצד שנבואתו הנביא כי הוח וההפרש ביותר ראוי
 מפורשת נבואתו עצמו מצד הנביא שאם אחר הפרש יש ועיד לדור שליחותו מחמת רק נביא הוא

 השליח אם אז שליח עם מדינתו לבני אגרות שולח המלך אם ועד״מ הדור מצד רק חינו אם כישא״ב
 פתוחה האגרת לו ומוסר ממנו נעלם הענין אין אז עצתו ואנשי המלך של ביתו מבני שר הוח
 לידי נותן אזי לעם שלית שיהי׳ המלך בו חפץ כ״א סודו ואנשי ביתו מבני חינו הש,ימ אם א:צ

 ברמיזותיי מכירים הם בעם ומבינים המשכינים והקוראים צעם שצוה מה וסתום מתום סגי־ת
 הוצרך הנבואה שפע עליו להמשיך רוצה שהיה משה ולכן עושים המה אשר ממלחכתו חיש איש

 לצורך היתה שנבואתם רק נביאים היו ומרים אהרן גם ואמנם האשה מן ופירש כשרפים עצמו נקדש
 עד״ז היח משה נבואת שגם וסברו טעו והם פרישה עשו ונא במצרים נגלתי הנגלה כדכתיב שעה

 אם כלומר נביאכם יהיה מם השי״ת השיבם וע״ז וכו׳ הרק אמרו ולכן הדור בשבינ נביא שהוא
 סתומה נבואתו והיתה וכו׳ במראה היה אז כמותכם הדור לצורך בשביככם נביא ג״כ משה היה

 שפירש עשה יפה קדושתו תוקך מצד שנבואתו ולפי וכו׳ בחידות ולא במראה וכו׳ עבדי כן נא
 נעים אך יפה והוא המקום לדעת דעתו והסכימה החשה מן

 ואין מבוארת היתה שנבואתו לפי הדבר בזה היה משה שנבואת מה היטב מובן זה לפי וגם
 ולא פחות לא רש״י ופי' ישראל בני אל תדבר אשר הדברים אלה אמר ולכן ממנה לנטות

 דבר כמו ענינים לכמה לנטות ויש סתומה שנבואתם לפי בכה נתנבאו הנביאים משח״כ יותר
 המאירה אספקלריא היא שאם במראה רואה וכמו רבים ענינים בו להמשינ שיש משל ע״ד שנסמר

 הכל גוונין לכמה מתהפך מאיייה אינו אם משא״כ האמיתי המרמה כ״א אדם לכל בה נראה אין
ת או פי'  את רואה כ״א מרוטות או כהות עיניו אם או עינים טהור הוא אם בה המסתכל עיני ל

 הדור כצורך נבואתו שהיתה במקום בכה לפעמים ג״כ נתנבא משה ולכן עיניו רחות צפי הנייאה
 עמו בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליו בא אנכי הנה משה אל ה׳ ויאמר הכתוב יכמ״ש

 הכתוב מ׳׳ש לפרש כתבתי אחר ובמקום נהרא דלא ואספקלריא מבדיל מסך הוא הענן עב וענין וכו׳
 היה משה נבואת כי הענין וכתבתי צבא העתידים בנביאים רש״י ופירש לעולם יאמיני בך יגם
 שהנביא רק התלבשות דרך אינה כה נבואת משא״כ הדבר זה אמר ולכן בו הנבואה התלבשות ע״ד
 אותם ללמד ישראג עמו על מלכינו ובהגלות בו מדבר אינו אבל עמו שמדבר הגבורה מפי שמע
 התלבשות ע״ד שהוא הדבר בזה התנבא שהוא משה נבואת הדרגת רק חז ראו לא חלמצי ה׳ די־כי

 ולכן כלל אחר בסגנון שמתנבא בנביא לעתיד מאמינים היו לא גרונו מתוך מדברת ישכינה
 מדביל שהשכינה שהוא כה בלשון רק התלבשות ע״ד שלא מתנבא משה שגם הקב׳׳ה הרחה לפי־קים

 כה בלשון כשיתנבאו ג״כ שאחריו בנביאים יאמינו יאז עמו מדבר הקול את תשמענה יתזניי
 הנבוחה שתהי׳ רגילותך ע״ד שלא הנבואה יראה שהוא הענן בעב אליך בא אנכי הנה הפסוק וז״ש

 נבואה מדרגת מיני שני שיש העם שישמע ר״ל בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור בך מתלבשת
בך ומתלבש בך מדבר אני שגם ע״ז מוסיך שאתה בך וגם עמך לדבר הנבואה סגנון לפעמים כי
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ב״ן הביאה המכילתא ושתי פ ועד״ז העתידים בנביאים לעולם יאמינו ולק מ ר  יתרו. פרשת ה
 הכתוב מ״ש פירשתי ובזה וקצרתי וכו׳ ההר מראש לך קורא הריני הענן בעב אליך בא אנכי הנה

 חנותינו ידעת כן עב כי אותנו תעזוב נא אל משה ויאמר וכו׳ לחובב משה ויאמר בהעליתך פ׳5
 ח״נותיני בר״ת נרמז בכאן כתב התורה על עמוקות במגלה והגאון לעינים לנו והיית במדבר

 ויובן כיונתן פירש ונא הדברים וסתם ויקיאנו בלע חיל מפסוק היוצא חב״ו שם ו׳׳היית ב״מדיר
 להמשיך טבעה הקדושה פי ברוחא רוחא אתדבקות הוא נשיקה מיתת כי מ״ש עפ״י לענ״ד

 האדם תולדות במבע מקושרת הוא אך ממנו לצאת שוקקה נפשו רשע האדם אם ולכן כיינה את
 בכמות כ״כ גדונה אינה אם אף אליו הבאה קדושה ידי על ונמשכת מתחינה היוצר חיברה שכן

 כי תיראו אל בפסוק באוה״ח וכמ״ש עצמות שנ גל ונעשה בו עיניו נתן בצדיקים שאמרו וכענין
 נשמת לקדושת נמשך שבו החיות שניצוץ הלחם כמו כי אתנו וה׳ מעליהם צינם סר הם לחמינו
 אותם המחיה הקדוש והניצוץ הקדושה צל שהוא צילם תוסר חתנו שה׳ שע״י כחן כן כמו האדם

 תראה רשפים ושלומת תביט בעיניך רק ז״ל האר״י פירוש וכן ע״ש וכו׳ ונעשה עיניו בו נתן ע״ד
 רש״י שכתוב ע״ד תראה ואמר הלשון שינה ושוב תביע מתחילה דאמר מה זה עפ״י ויובן יש״י
 רש״י (ודברי בכוונה היינו והבכיה בעלמא ראיה היינו דראי׳ הנחושת נמש חל והביט חוקת בפ׳

 ריש בתוספות ועיין מקומו הראו לא רש״י ומפרשי ב״ד ראוהו פרק דר״ה מהירושנמי גקיחים
 ש״ז) סי׳ מ״ח עיין וכו׳ קדושים של דבנן בהא כתבתי א׳ ובתשובה בהפקר דהבטה בהא ב״מ

 להמשיך גזה כשמתכוין רק בעלמא בראיה זה אין עיניו ראות ע״י לנדיק שענוש ספק חין יהנה
 אוי נצוצי ממנו שיוצאים הוח העין ראיית כי ידוע והענין עיניו בו נתן אמר ולכן חליו הקדושה

 ישר אור ובסוד ההוא החפץ תמונת עם אליו חוזר ושוב החפץ מקום עד והונכים שמתפשטים
 יש־־ אור בדרך שנו קדושה ניצוצי אליו ממשיך והוא בכוונה עיניו בו כשנותן ולכן חוזר ואור

 החוז־ באור הצדיק אל ובא וחוזר חיותו שהוא שברשע ברע המעורב הקדוש נינוץ אליו ינדבק
 הכתוב אמר ולכן לפניו הגל רואה כונה בלא בעלמא בראיה אף ואז וכו׳ גל נעשה שהרשע וממיגא

 בראי׳ אף תראה רשעים ושלומת ממילא וחז בכוונה והבטה ההסתכלות דהיינו תביט בעיניך רק
 צילם סר מוה״ח בשם שכתבתי ע״ד בשונאי אראה ואני בעוזרי ני ה׳ הכתוב חמר ועד״ז בעלמא

 חרתה חני אז עמי הגדולה שהקדושה בעוזרי לי כשהשם סמר כחן ונכן וכו׳ חתנו וה׳ מעליהם
 ממקים לעולם שבחו מהם הרבה עכיון קדושי כי בטעם ז״ל האר״י רבינו מ״ש וידוע בשינהי

 ובעת הראשון אדם של באיפתו תלויים היו ישרחל קדושי נשמת כל כי איסור ביאת ידי על פגים
 מוציסין והם הקדושה שפע יונקים והמה החיצונים מקור הרע כשורש קודש נינוצי נפלו שחטחו

 מתגברת הקדושה הנפש הרוב עפ״י אבל ת״י שישארו כדי פגומים במקוכנות הקדושות הנשמות
 לשורשה הנוגעים ניצוצות שאר עמו מוציא כי ביותר הרע מדרגת נהרס אדרבה ועי״ז לשורשה נשוב
 ורות תמר ענין וכן וכו׳ מתרח אברהם לידת היה ולזה וכו׳ באדם אדם שלט אשר נאמר יע״ז
 וימדדם מואב את ויך בסנהדרין כדאיתא הכניעה הוא מוחב קליפות משורש שהיה דוד ו״כן וכו׳
 מתגבר היה הזה משורש שהי׳ לפי כלומר נרגא ליזל אבא וביה מיניה אינשי דאמרי היינו וכו׳

 ביתך אל הבאה האשה ה׳ יתן בפסוק עפי״ז מ״ש קי״ט דף בנזה״ק ועיין וכו׳ ומכניעה עליהם
 מאד וכו׳ ע״ז הניח שלא עליו שאמרו יתרו נתגייר כאשר ולכן נפלאים דברים רות ובמדרש יכו׳

 ו עליה מידי לעלות חיל עשה בחירתו ובכח בעומק כ״כ משוקע שהיה אחרי כי בואו נקרסת שמחו
 יה׳ הוא שסיבב הדבר שסיבת ז״ל מ״ש וידוע נדה מהם ידה לבל משרשו העשוקים כל עמו יענה

 בעת המדבר שר ס״מ שבה אשר קדושות ניצוצות הוציא תום עד במדבר שנה ארבעים להניעם
 בראשם ומלכם ישראל נפשות ס״ר שם להיות הוצרכו מפיו בלעו להוציס שכדי אדה״ר בחטא נפלם
 r באוה׳ הקדוש האריך וכאשר לשרשם לשוב ונתקנו הניצונות נמשכו רבה כי הגדולה הקדושה שע״י

מקומות כמה ועוד הענן ובהאריך בפסוק
במדבר חנותינו ידעת ע״כ כי אותנו תעזוב נא אל לו שאחר לחיחלו משה מאמר יומתק ובזה
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 צריכין שאגו לפי הוא הזה שמם במדבר פה עושים אנחגו מה ידעת הלא כי הכוונה
 וכיון כידוע מציצות להוצאות המסוגל ה;ז השם בר״ת פה נרמז וככן חב״ו ע״ד הנמונות להמשיך

 מערך^ ועלית משורשם שאתה אמרי שאת ביתר לזה מוכשר ואתה בכאן ותמתינו מגמתינו כל שזה
 הוא הקדושה המשכת כי שביארנו ע״ד והוא לעינים לנו והיית מבצריהם והרסת אותם •הכנעת
 נדתי לקבץ זו פעולה למהר צכתינו הנקל יהיה זה בכחך אתה וכן עיניו בו נתן ע״ד בעינים

 ועיין גכך צריכה שהשעה עכשיו וכו' נא אל וז״ש הזאת בעת מותנו לעזוב צך אין ולכן הקדושה
 לעונם רות ביאת גם כי מב״ו השם ובר״ת רות אותיות והיי״ת במדב״ר חנותינ״ו בס״ת רואה
יש שובות פרידות שצי הקב״ה אמר חז״ל וז״ש מואב קליפות עומק מתוך שיצחה זה ע״ד הוא

וקצרתי וכו׳ להוציא לי
 להביא ממצרים העציתנו וגמה וכו׳ משה עם העם וירב מוקת בפרשת הפסוקים בימרתי ובזה

 על נידונין היו שהרי ביחור וצריך וכו׳ ותאנה זרע מקום לא הזה הרע המקום מל אותנו
 פ״ת דף בחולין התוס׳ מ״ש עפ״י לע״ד ויובן הכא שיאשי׳ מסי וכו׳ ותאנה זרע ומקום המים

 ולכאוי׳ מצמיח היה במדבר ישראל שהיו בזמן דשמא ומצמיח בו שזורעין בדבר אלא מכסין אין גבי
 אבל תצמיח ולח תזרע שצח כן סבורים היו שישראל וצ״ל זרע מקים לא כתוב מקרח שהרי תמיה
 ומתיזה נביאות דברי ח א זה מין מ״מ אך מצמיח עפרה הי׳ ישראל שם שהיו שבזמן כן חינו באמת

 יחי׳ לבדו הלחם על לא כי בפסוק האריז״ל בשם מ״ש עפ״י הענין יומתק אולם כן לומר יש צד
 חותי המחיה הוא הניצוץ שהורים חיות וניצולי קדושה השראות שם שיש מקום כל כי האדם
 הניציץ נמשך המדם מכילות וע״י כו׳ בו שמכה המדה קו בסיד האדם לנפש מזון שם וגדל הדב־

 אוה״ח מדבי' נעיל וכמ״ש ידה על ונמתק הימנה למענה קדושה שהוא הנשמה אחר הקדוש
 בקנרה שרמז הכוונה ספר בשם סק״ד במג״א וא״ו סימן בא״ח ועיין הם לחמינו כי בפסוק
 ומעתה הקדושה נדחי העלאות לצורך הי' במדבר ישראל הליכת עיקר שכל כתבנו וכבר אלו נדברים

 בארץ במדבר אחרי לכתך הכתוב אמר וכן זרע מקום היה שלא שאעפ״י התוס׳ בפי אמת ה׳ דבר
 בעת שם זורעין היו אם אבל ישראל קדושת ע״י בגע חיל שיתוקן זאת היתה ה׳ מאת זרועה לא

 מעלה היה נשם הקדושה ניצוצות נתרוקנו לא עדיין שאז מצמיח הי׳ שניה ישראל שהיו ההוא
 חשר חיותם מתעורר ידם שעל שם גנוזין קדושה תשמישי שהרי חי כל נפש בהם להחיות צמחים

 שמם מדבר ונשאר משם הקדושה צבאות כל שיצאו אחרי כן לח כנ״ל והצמיחה והולידה בארץ שם
 דגים בה שאין כמצונה שעשאוה מצרים חת וינצלו בפסוק ז״ל האר״י מ״ש וידוע מאפלי׳ יא^ץ

הי/ו  מתוקן להיות הצריך משורש כלל ניצוץ שוס שם נשאר ולא הקדושה שרשי כנ משם שהוציחי ד
 ישי־סל שהיו וזהו באריכות ע״ש שמה לדור למצרים לשוב שנאסר עעם וזהו ישרחל בצי ידי על

 השאירו ולח קדושתייהי שפקעה לפי הי' שההעלאה כיון וכו׳ ממצרים העליתנו ולמה מתמיהים
 לפתות אין ומים וכו׳ ותאנה זרע מקום לא הזה שמס שבמדבר רואם ואחרי קדושה ניצוצי עיללית
 דברים ומיס פרי עושה ועץ זרע להוציא מעבעה שם היה שאלמלי קדושה סרך שם שאין בע״כ

 ההוח ביה דשליע חתר הזה הרע המקום אל ממצרים ההעלאה וא״כ נפש מיי משום בהם שיש
 שצריך שידוע זרע מקום לא שאמרו בדבריהם ג״כ שרמזו (ויתכן כלג תועלת בו אין רע דאקרי

 קעורת סימני י״א בסוד הקליפות חניות שהם מהם וי״א לשרשם להעלותם ניצוצין רפ״ח לתקן
 שלהם חיות כי ברגלין רגלין דמעי ועידנא קץ עת עד לגמרי לבררם א״א עזים יריעות עשר יעשתי

 תאנה וגם זר״ע מקום הוא אז לברר יכולים שהיו הברורין ועיקר העוגמות קיום לצורך ג״כ היא
 הסלע אל לדבר יתברך הוא צוה ולכן וקצרתי) בפרד״ס כמבואר העליונות למדות רומזים כו׳ יגפן
 אלת כן הדבר אין קדושה לחלוחית כאן שאין בנפשם מדמים שהם שמעפ״י להראותם מימיו ונתן

 הסלע מן שיצאו האות וזה וחיותו הרוחני כח והוא שמה הנמצאים הקדושה ניצוני המה ר:יס
 לפניכם ההוגך תלהיכם ה׳ דברים בפרשת פירשתי ועד״ז ובעירם העדה את להשקות רבים מים
עפ״י הוא והענין כו׳ ראית אשר ובמדבר לעיניכם במצרים אתכם עשה אשר ככל לכס ילחם הו-א
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 rנשמ אחר נמשך חיותו שניציז חם5ה כמו שהם שד׳ל הם לחמינו כי שפירש אוה״ח מדברי מ״ש
 לפניך הולך שהוא במה לכם ילחם ה׳ כאן וז״ש השואבות כאבן להמשיך מבעה הקדושה כי האדם
 שעל ראית אשר ובמדבר הקדושה שאפו נפשם שבאוות ידיכם על ר״נ במצרים אתכם עשה כאשר

 ע״י נפיצות לכנס ענינא חד תרווייהו ומדבר ומצרים הקדושה נפיצות קבצו וראייתם ענעולם ידי
 יתחספו ישראל מחנה לפני בקודש מלכי אלי הליכות שע״י לאמוריים ה׳ יעשה כן הגדולה הקדושה

 ומאסיפכם ה׳ לפניכם הוגך כי אומר הוא לבא לעתיד וכן באפיו חיים רוח ניצוץ אשר כל אליו
 יהי גליותינו וקינוץ הקדושה נדחי לאסוף כחה תת תוסיף הוא בקודש הליכתו כי ישראל קדוש

 אמן בימינו במהרה נפשינו פדות יחיש שימהר רצון
 שנת גרם החטא וסיבת נשיקה מיתת ע״ד שהיתה אהרן בני מיתות ענין מראשית הבאתי והנה

 והענק מחנבא בינותא כמשחל נשיקה מיתת ז״ל שאמרו מה עפ״י ויובן ממש נשיקה היתה
 ונקי זך שלהם החומר הי׳ פטירתן בעת בנשיקה שמתו ואלו בחומר קשורה היא הנפש כי הוא
 נרונה אחריך משכני בסוד בנקל נמשכת הנשמה ברוחא רוחא אתדבקות שהוא נשיקה ידי ועג
 ידוע וגם הפתיצה אחר כשמן נמשך ואינו דקיטרא חיתא ע״י יתעכב החומר נזדכך לא אם אבל
 בשמת אתדבק ולא עלמא מהאי נפק כד בפרגודא עאל לא בר שבק דלא דמאן בזוהר שכתוב מה

 בבני הי׳ לח ולכן וכו' לסריסים ה׳ אמר כה כתיב עלייהו וכו׳ זכאה דאיהו מאן אך וכו׳ קדישא
 בקרבתם מהרן בני שני מות חמרי וז״ש ברוחא רוחא חתדבקות שהוח ממש נשיקה מיתת חהק
 להי הוי דגא ומד ה׳ לפני בקרבתם חד הוו מיתות תרי הקדוש בזוהר וכתוב וימותו ה׳ כפני
 מיהי לא נפשיהון מיתת אבל גרמיהון מיתת אלא מתו דלא עלמא בני כשאר לח אבנ כו׳ בנין
ק המחבר הגאון של בהספדו אמרתי ובזה והבן ע״ש פסו  בכי צו תנודו ואל למת תבכו אל ז״ל:
 להונך יהודא רב אמר ב״ב במס׳ עלה ואמרינין מולדתו ארץ את וראה עוד ישוב לח כי להולך בכה
 תיבית וגם וכו׳ ישוב צא כי טעמא דאמר דקרא סיפא שפיר מתיישבא צא ולכמורה זכר בן בלא
 דמהן הזוהר דברי עפ״י ויובן למותר אך הוא מולדתו ארץ את וראה מ״ש וגם מיותר הוח עוד
 וכי׳ אחרא זימנא נטיעה בעי דאתעקר ואילנא וכו׳ אתדבק ולא בפרגודא עאל לא בר שבק דנח

 למגך הענין את ז״ל שהמשילו כמו לבכיה כ״כ מקום אין צדיק והוא העולם מן שנפטר מי יהנה
 במלכותי המלך עם אשר קדם כימי עמו להשתעשע אחריו שצח ימים ולקץ למרחקים בנו ששלח

 ביתו תוך אל ויאספהו אהב אשר יחי־י בנו אחר שלח אשר עולם של במלכו הדבר כן שם ישב
 נקרא לא וזה זו לבכיה כ״כ מקום אין הנצחיים בתענוגים ולהתענג כבוד אומר כולו יבהיכצו

 בתחילה אהלו שם היה אשר המקום חל ביאה היא זו שישה היא זו לעבודתו שחוזר שב כ״א הולך
 כי׳ תתגודדו לא א^היכם לה׳ אתם בנים החיים באור פירוש ועד״ז השכינה כנפי על ינוח ושם
 ולפשפש פנקסו לבקר בלבד שעה לפי שם לגור אלא להשתקע זו הליכה אין בנים בצא כשמת אך

 כי וידוע הזה השפל העולם אל לחזור ועתיד קנה לשעה הוא הוצך כי הונך נקרא זה במעשיו
 יתי: לוי כענין העליון בעונם מתנודד להיות או גיהנום עול עליהם לקבל להם נקל הצדיקים

 רמא מאיגרא רדתם ומר רע כי עוד הזה בדרך ולשוב מלהתגלגל כנל חטא נמרק בכדי אבראי
 מוהר״ר הגאון ש״ב ראה אשר במראה נאמר וכן עיוותו אשר לתקן התחתון מולם עמיקתא לבירא
 כי בזה חקר האדם תורת לספר בהקדמה ז״ל והרמב״ן יצחק זרע בעהמ״ח ז״ל חיות יצחק
 ולבכית לנוד מת על יתגודדו למה צלמות בגיא יצועיו לרפוד מעותד היותו מעת שהחדם תחרי

 כי בזה והתשובה נהי יודעי אל ומספד אבל אל אכר יקראו גמה ויהי דבר יודעי על התימה ומן
 מטבעם כי יחרדו כן על כולם לטבח ירדו הקדמוני החטא ומן לעולם לחיית היה האדם תולדת
 אלא למה הללו בכיות שתי בכה בכו הכתוב שאמר מה מתפרש ובזה נעמו ודבריו ע״ש יתפרדו

 לא כי הולך נקרא למה טעם ונתן בנים בלא הולך שהוא דהיינו להולך והשני הטבע מצד האחד
 מחצבה ומקור אבי׳ בית אל ללכת רדופה והנפש שואף מקומו אל עוד ישוב לא שמת שאחרי ישוב
וחל; מת כבר שהוא מי כלומר למת תבכו אל דקרא וברישא להשבון ניתן לא בנים בלא שמח וזה
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r ׳  7הצד אבל מכפרת ומיתתו שמת לגבי׳ היא טיבותא כי כלל לבכיה מקום אין בזה בחייו רשע
פעמים, בבכי למרר יש בנים בלא שמת

 ליה בדהווי דהיינו התם לה ומוקי אהבה של יסורים הם ובנים נגפים אמרינן בברכות אולם
 מי כל אמרו ב״ב ובגמרא וכו׳ ביר דעשיראה גרמא דין דאמר יוסנן דרבי והיינו ומתו

 אמר וחד בן אמר חד וריב״ל ר״י התם ואמרינן עברה עליו מלא הקב״ה ליורשו בן מניח שאין
 טובא נמי דר״י דבלא קשה ולכאורה וכו׳ גרמא דין ר״י דאמר תלמיד אמר דר״י תסתים תלמיד

 דכל הא לסוקמי דהו״ל שם הרי״ף הקשה וגם בן למ״ד ותקשי בנים בלא שמתו בצדיקים חיכם
 דקאמ'־ בלישנא לדייק שיש מה עפ״י לענ״ד ויובן ע״ש כלל ליה הוה בדלא דהיינו וצו׳ מניח שתינו

 מתים שבנים למה סיבות כמה יש שבסמת ונראה וכו׳ בן לו שאין מי כל דהול״ל מניס שתינו כל
 שנים להם שנקצב ויש בשבת כדמיתא הדור בעון נתפסים שהם ויש אביהם בעון מתים שבנים שיש

 יאתיו מספר ושנות באיוב מ׳׳ש ז״ל רש״י פי׳ וכן הראשון מגלגול מספר שנים להשצים מיעטות
 הוא מספר שנות השלים לא שאם ור״ל לי קברים נזעכו ימי מובנה רוחי אהצך אשוב לא וחו^ח

 קבר ימצאו כי ישישו גיל אלי השמחים פרשתי ועד״ז שנית ולהקבר העולם בזה שנית נכא צריך
 מסתיי׳ וסדוותי׳ בעוה״ז שכרו מקבל הוא כי אחרי נהפכה לתוגה הזה בעולם הרשע ני.שמסת

 תחת בפסוק ז״ל האר״י וכמ״ש מצוה שמסת שהוא השם בעבודת הוא ששממתם הנדיקים רשס״כ
 שבצלם הניצוצות כג משלימין עבודתם וע״י שלימה ושמחתם בשמחה אלהיך ה׳ עבדת לא אשר

 סיפוקם די שפירושו להם ומצא מלשון קבר ימצאו כי ישישו אמר ולכן שנית להתגצגל וא״צ שנהם
 אלגאזי למהר״י ישנים בשפתי כמדומה אחד בספר ראיתי וכן לבד אחד בקבר להם די שיהיה היינו

 דמצערן מאן ואמר רב לייט וכו׳ וקרנא דשמואל בעובדא ק״ס דף בשבת דממרינן בהא שכתב ז״ג
 שצריכין נשמות שיש לפי הטעם כתב וגזה חטאו מה שהבנים תמוה שזה הוה וכן בני לי׳ לוקמי לא

 לטותא והיינו וכו׳ נספה יש או עון איזה מחמת זמנם בנא שמתו מאותן מספר שנות נהשלים לבס
 להשלים מועטות שנים לחיות רק באים שאינם הנשמות מאותן בנים השמים מן לו שיזמנו דרב

 אם ואמנם ודפח״ח לו שנעשה הצער נגד מדה כנגד מדה וזהו באבלם ינטער הוח ועכ״פ הנקם
 עליי מלא שהקב׳׳ה בזה לומר מקום אין השנים קצבת או הדור בעון רק האב בעון המיתה מין

 ולכן כן לומר שייך בזה וכו׳ בוסר אכלו אבות בעונו נתפסו אם משא״כ קעביד מסי דאיהו עברה
 מלא הקב׳׳ה ולכן עונותיו ע״י לזה הגורם שהוא ר״ל ליורשו בן מניח שאינו מי כג הש״ס דקדק
 דלת הא ניחא והשתא בר המונע שהוא זה באופן דוקא כן לומר שייך תלמיד גבי וכן עברה עליו

 משא״כ אחרינא טעמא או הדור בעון שנתפסו שי״ל משום בנים בלא שמתו נדיקים מכמה מייתי
 דין ואמר בזה לאחרים מנחם שהיה מדחזינן שפיר מייתי מדר״י אבג לזה גרם שהוס דמיירי כאן

 משא״כ הדור בעון רק היה לא בניו דמיתת ר״י דשאני הבל של תנחומין דזה וקשה כו׳ גרמא
 בחטאי אם אף דכבן ס״ל דר״י ע״כ אלא מתו בחטאם שמא הרבה להצטער נהם יש אינשי כשחר

 לאדם מת אם ב״י שמעון רבי שאמר בתנחומא מצינו וכן בזה מכפר הוא אדרבה עברה סין מת
 לענ״ד נכון והוא ר״י הכא מיירי בתלמיד רק להקב׳׳ה אותו מרצה שהוא תגר קורס יהס נח בן

 ,בנים בלא שמתו עולם צדיקי הזה בכלל נכנס לא וכו׳ בן למ״ד דאף למדנו דברינו מכלל
 לו נאה ושמו ז״ל המחבר קדוש האיש של טיבו לרבים להציע אמרתי זאת כל הודיע ואחרי

 כמעט בתפלתו שוהה והיה ובחסידות בתורה גדול אדם והיה ז״ל חיים אברהם מו״ה
 תורה וסתרי חכמה בתעלומות יודע והי׳ מעון השיב ורבים וג״ח בצדקות גדול ועסקן יום של דובו

 החסיד הגאון מחו׳ ואחיו ז״נ שמעלקא מו׳׳ה המפורסם החסיד הגאון מרבו קיבל יהרבה
 לו לקח הטהורים מעשיו לפי שני וזיווג הראשון חותנו היה שהוא ז״ל פנחס מו״ה המפורסם

 דק״ק אב״ד שהיה זללה״ה בערש דוב ישכר מו׳׳ה המפורסם החסיד הגאון בת ה׳ יראת לאשה
 הגאון לחתנו וקבלו קיימו לקדושה פרישתו זה נסעו ואחרי הקדושה בארץ כבוד שמנוחתו זלאטשוב

ראש גדלי׳ מו״ה המופלג הרב היה המחבר ואבי ז״ל חמיו מקום למנאות ז״ל המחבר החסיד



מ מ ד ק זזיד

 £ם וחוחם ז״ל מהר״י המפורסם הגאון של העדוח לוחות פל מרות ושמו זאלקווא דק״ק ב״ד
ה ז״ל המחבר והרב זללה׳׳ה וואלף בנימין מו״ה בהרב גדלי׳ הק  יתירה בסיפה טמי הי

 מרדכי מו״ה הפרגס המפורסם הרב ארו״ז ממשפחת חוטר שהי׳ שסרינו ידידות מלבד גודפת
 ת״ש בפג הגאון אא״ז של וחותגו בתרא מהדורא בפהמ״ח הגאון של בגו בן מזאלקווח ליבש ב״ר
 כתב אשר בספר זכרון לו לפשות חשקה נפשו כי השמיטני צהבנות זכה לא ז״ל שהרב ולפי ז״ג
 נאס^ הצדיק כי השפה. ונטרפה ואתי נקט וסידורא אמת אל אמת כמצרף וישב התורה סדר על

 ולהקים .למזכרת לו גהיות ופופרת ברזל בפט הדברים לחוק וזירוז בצו חומר וגזר הרעה מכנ־
 ושאב כאב גדלו מנעוריו אשר חורגו בנו לב נתעורר פוה״ב לחיי פטירתו וחחר נחלתו על שמו

רו א  דק׳׳ק האב״ד נ״י עזריאל יוסף מו׳׳ה המפורסם המאוה״ג הרב ה׳׳ה חיים מים באר מי:
 המחבר החסיד הרב אלמ;ת החסידה הצנועה הרבנית תמו לרבות וגם צדיק רנון לפשות גחליגר

 רוח נחת לפשות עוז בכל והשתדלה בחכמה אותה ילבה נשא בעלה רצון לפשות בנשים כשרה ז״ל
 שמה הדפוס מקום אורח לרוץ נפשו נשא הנ״ל והרב בקבר דובבות שפתותיו ולהיות ז״ל נבעלה
 כזה קודש ולקדם לחיים ואורח דרך לו לעשות ז״ל חורגו ואביו רבו מתורת ומשקה דולה להיות
 אפרים ידעתי חנכי כי ז״ל הטהורה נשמתו לכבוד לעטי ואתנהלה מקדש ובקרובי וקדש רהה

 לב להעיר ראיתי הלום וגם אילין זעירין במילין נפשי׳ נייח ליה דעבידנא עזיזא ברחימתין
 יגיעות כי הנ״ל הרב מיד מלא בכסף הזה הספר את יקחו המה צדק ורודפי חמת תנשי הדור יק־רי
 אחת מנה ישולם צדיק הן לחיים אורח להיות חדל ובלעדיו בעזהי״ת בידו ועלתה עשה הי־בה
 לזכר כי ידו על זכות שנתגלגל אחרי הבא לעולם קיימת והקרן פרי׳ ־מכל תמנה נוצר מפייה

 זכרונם הם שדבריהם לצדיקים נפשות עושין אין דשקלים בירושלמי חז״ל כמ״ש צדיק יהיה עולם
 אחרת במדינה והן זו במדינה הן המדפיסים כל על חומר מין בכל חומר לגזור תיכון ידי וחף
פי הדפסת כלות מיום שנים עשרה משך היינו הראשונים שגבלו הגבול עד שנית נהדפים שלא ס  ה

 ועל עלינו יגן המחבר וזכות הנ״ל עזריאל יוסף מוהר״ר המאוה״ג מהרב דשות בלי ה.״ל
 יודיענו חיים ואורח עלינו ה׳ נועם ויהי אלהינו וערי עמינו ובעד בעדינו טוב וימליץ בניני

 המחבר לשמת לכבוד המדבר פי .אפרים לי יקיר הבן בנו על איש יחמול כמשר עצינו בחמלתו
בובראד מרגלית זלמן אפרים הקטן חברייא מן זעירא

 לכביד אשר המחבר של חורגו הספר זה הדפוס לבית המביא ומעמר מקבץ הכותב הקדמת

בקבר דובבות צדיק אותו של שפתותיו להיות דוהר משרים המחבר נשמת

ך3ית  והרחמים החסד יקר המשיך אשר יצורים נוהג דעות אל המאוריס ויוצר הבורא '
.בנשמתינו הסתכל המחשבה ובראשית בשבילנו סוף עד מראש העולמות כל וברא עניני

 האלהי ישתכח ממרומים יענה היוצר לכב אשא במעשינו לשעשע עבור פנתו אבן וירה הציב
 הן ועמנו אבותינו עם עשה אשר החסד כל על ותחתונים עליונים כל בפי האדונים וחדוני
 למען בתוכיגו. נטע עולם וחיי הנחילנו אמת ותורת הבדילנו התועים ומן בראני לכבודו

 מעליל' חסדיו תמו ולא מאתנו רחמיו כלו לא עתה כן וכאז ולבבינו מחשבתינו בו לדבק נוכל
 ותפלתינו תורתינו עמהם ולעלות עינינו להאיר השם בתורת ההולכים עומדים ודור דור וככל

 נפשותס והתגנזות מעלה של בישיבה התבקשתם וזמן תור ובהגיע בתוכינו משכנם בה־ית
ס' חז״ל אמרו כבר הנה החיים בצרור מ  אין יוחנן רבי אמר אשא בר ר״ח אמר ל״ח דף יומא ג
של שמשו כבתה שלא עד וכו׳ השמש וזרח שנאמר כמותו צדיק שנברח עד העולם מן נפטר צדיק



טוh מ ד ק ה

 הולכים נולדים אשר הרים נטרם כיני דניני להחסרון אך הרמחי. שמואל של שמשו זרחה טלי
 שקעה שלא שעד הגם כי ד3ח לדורו אבד הצדיק ■באמרם חז״ל כוונו זה שעל ואפשר :יגדלים

 ומחקיימים :וקיימים חיים היו מפיו אשר צדיק אוחו של דורו יעשו מה עכ״ז השמש זרח וכו׳
 נך פרשח הקדוש בזוהר אמרו זה שעל וחפשר יבשה נפשיהם ועחה השמים העולה פיו בהבל

 חמר מה כחמר צדיק חקיש מה מפני וכו׳ יפרח כתמר צדיק ואמר פחה ר״י וז״ל 3פ״ דף לך
 אחר סליק לא מעלמא דאחאביד כיון צדיק י3( אוף סגיא זמן עד סליק לא ליה דגזרין כיון

 אשר עד דורו אנשי חשברנו הלהן כמוחו אחר צדיק שנולד הגם כי עכ״ל סגיא זמן עד המותוי
 לאורו וניאוחים ממובו יונקים כהיוח דמעיקרא הצדיק שדי יונקי יוכלו אשר לימים ויגיעו ייגדל•

 הצדיק מן להם שהגיעו והגנה וההצלה הזכוח חלק באותו שבנחיים הימים בחוחן יהיה ורה
 שיחוקו רצונו עושי משרתיו הנאמנים עבדיו בלב ונתן תרופה השי״ח המציא לזה גם .שחבד

 נשחוח המתאווים ונפש שוקקה נפש ולרווח למשען ישראל לבית יהיה למען הקדושים דבריהם
 ה׳ ברצות ה׳. אמרי בלב להצפין הענוה מדת גורמות כפעמים כי והיות חיים מים באר מי

 הוא הנה רוצה בעמו ה׳ כי חוצה תרנה וחכמתו חוצה מעיינותיו ויפוצו שיחגצו חיש די־כי
 אלהי׳ דברי לאור להוציא וירמה יגיע עד בובים ס מסבב הסיבות כל וסיבת העינח כל עילת יח׳

 וחיים חכמה אור יופיע למען הרבה סיבובים יסובב כה ויתעלה יח׳ חכמתו גזרה כאשר חיים
 איש יהיה למען רצון והשביע עיניו פקח השי״ח זה עג וחף ברחמים עליה ילדרים לארץ ;האיר
 .מאד היקרה מצוה בדבר לעסיק מוכרח אנכי כן כמו והנה במצות לזכות וירצה במלאכתו רהיר

 וחידושיו תעלומות לאור להוציא זכות ידי על להתגלגל זאת היחה ה׳ מאח סיבה היחה כי יען
 ישרס^ רכב אבי אבי אדוני כבוד הוד ה״ה קדוש מפי ובטהרה בקדושה יצאו אשר דאירייחא

 ופרישא חסידא קדישא בוצינא הגדול הגאון הרב ה״ה ורבי מורי חורגי אבי ה״ה יפרשיו:
 גודל ומפורסם ידוע אשר זצוקלגה״ה חיים אברהם מוהר״ר המפורסם המאירה אספקלריא

 חפנה זו שבלב עבודה עבודתו והפליא אומנתו תורתו היה ימיו וכל ופרישותו וחסידחו נדקחו
 וחשקה חפצה זללה״ה נדיק אוחו של נפשו היחה חיותו בחיים ובעודו זמני׳ יומח כל כמעט

 החסיד הרב כי יען בנסתר והן בנגלה הן בחכמתו להוליד אלהים חננו אשר חידושיו כאור נהיציא
 הקדוש בזוהר ועיין ל״ל דרחמנא כבשי ובהדי ■ומיחו בנין ליה והוו בנים הניח לח זללה״ה המחבר

 וההיא ועובדי בריחי אח ישמרו אשר לסריסים ה׳ אמר כה כתיב עלייהו 3ע״ קפ״ז דף וישב פרשת
 דעובדי שם משמע וכו' זרע בבוקר כך ובגין קפ״ח בדף וע״ש עלמא לההוא עלי׳ מגינן קא אירייתא

 השיב ורבים הרבים חח וזיכה שזכה מי ובפרט וכו׳ תולדותיהן ועיקר חולדות במקום ואורייתא
מ' וכמסקנת צ״ג דף בסנהדרין כדאמרינין בימיו ע״א שנסחרסה נסריסיס וזהו מעון  ״ב33 הג

תלמיד מניח שאינו כל וכו׳ למו חליפות אין אשר ס״ל לוי ן3 ור״י דידי׳ ר״י דחרווייהו קט״ז דף
. שם עיין

 מילי בכל לטובה תמיד עלי היתה והשגחתו ממש בנו אח כאב גדלני מנעורי צדיק אותו והנה
 רצונו תמיד והיה מובהק ולרב 3נא לי והיה דעלמא במילי והא דשמיא במילי הח מיטיב

 להוציא הזהיר הבהיר אורו נגנז ובטרם ואורו מחכמתו עלי ולהשפיע מטובו להניקני הקדיש
 כל צדיק אוחו ו3 שנצטער דבר הצדיק רצון לעשות הדבר מוטל עלי בוודאי אמרתי חיבוריו לאיר
 כמ״ש הק׳ נשמתו עם אמת של חסד גמילות הוא כי בלבי וגמרתי בעלמא שמעחחא שיבדרין ימיו
 מדרשו י33 משמי׳ לשמעחחא אמר שלח אליעזר ר׳ על ר״י דאיקפד הא3 צ״ו דף יבמוח3 רז״ל

 שאומרים ח״ח !דכל משום הוא מובהק מפירבו דבריו כל שמסתמא בתלמידו אף שם משמע
 שם ולמדו אגדות בחידושי ובמהרש״א ע״ש בקבר דובבות שפחותיו בעוה״ז מפיו שמועה דבר

 זצללה״ה הצדיק רצון לעשות חלצי כגיבור אזרחי לכן ישנים שפחי דובב הטוב כיין וחכך מפסוק
 לסדר מאמר אחר מאמר באמרים ולקטחי מפוזרים היו קדשו דברי כי יגעתי יגיעות וכמה

ניקנת התורה אין ר״ח אמר צ״ד דף עירובין במסכת חז״ל מאמר לבי אל שמתי זאת עוד .פרשיות



ה מ ד ק rrטז

 ולא הרהיבני ח6ז לחורה ניונים עשה ציונים ך הציבי וכו׳ בפיהם שימה שנאמר בסימנין אנא
הי ומאמר הש״ס מאמרי המחבר בדברי שמוזכר מקום ובכל חנומה ו^עפעפי לעיני שינה נתתי  הזו
 ודעח. שעם בשוב מגעח הקשנה יד שידי מקום עד ומ״מ ציונים עשיחי חז״ל ומדרשי וז״ח ית״ז
 שחים סו פ״ס כ׳׳א צינחי לס פעמים וכמה כמה זצלצה״ה המחבר בדברי שמוזכר דברים כמה ויש

 רוכלא כי ומשו מבורר יוחר הכחוב מקום צינחי מקומוח בכמה חז״ל בדברי המובא דבר יכשיש
 קוראי ומידי להגיהו והוספחי הגהחו הוא ספר5כל שיקר ראיחי אשר יען עיני פקחחי ע״ז ואף

 מדרך ושטוח מכשול כצ להרס עמלחי כחי ובכל מלה כל ועל ענין כל על ולבי עיני היחה להגיה
 נק* הדפוס מכבש תחחח ראשונה יצא זה הן לאמר חחפאר לא לי בשר עיני זאח בכנ מך קירא כל

 לא אשר ספר ואין הדפוס בעסק וכו׳ זכיתי יאמר ומי בזאת יתהלל אדם איפוא כי שגגה רכל
 בכל שיהיה בכדי רב סך ופזרתי הדפוס לבית להביא ראיתי הכום וגם וטעות חסרון בו ימנח
 ירחי אנשי ובוודאי למרחה ונחמד למאכל שוב פרי ויהיה הידור מיני ובשאר שוב בניר הידור מיני

 זללה״ה החסיד הרב א״ח חיבר והנה וקדש רסה כזה חדש דבר ראה ויאמרו שוביתא לי יחזקו ה׳
 שמבראשי׳ נסתרות המון לגגות משה דפסקי׳ פסוק לכל הקדושה התורה על הח׳ חבורים תרבעה

 ולשונות הלכות כמה ועל פסח של הגדה סדר ועל אבות פרקי על ש^שה ועוד ישרסל כל ^עיני עד
 ערביס וחמידות ישרות נכוחות הקדמות עפ״י יצאו קדוש ממקום הק׳ דבריו וכל ז״נ הרמב״ם
 הני מפי נדיקים ואנשים אלהים משמחים חשוקים ללב נחמדים ומבהיקים נוצנים ומתוקים

 דק״ק אב״ד שמעלקא שמואל מוהר״ר המפורסם החסיד הגמון הרב ה״ה צעד משיבי שלשה
 דק״ק אב״ד זצללה״ה יצחק לוי מוהר״ר המפורסם החסיד הגאון הרב וה״ה דקלשפארג

 מו״ה רשכב׳׳ה אלהי איש המפורסם החסיד הגאון הרב כבוד ה״ה בראשם ומלכם בארדיטשוב
 הדפסתי לא הדפוס הוצאות רבה מאוד כי והנה מעזריטש דק״ק מ״מ זלוק^לה״ה בער דוב
 להרהי־ מהיר יהיה לבל הזה נספר מעיין כל גפני ובקשתי בשאלתי ונפשי התורה על רק כעית

 עיני כאשר ובטהרה בקדושה זללה״ה הצדיק מפי יצאו הדברים כי פה הנסמרים הדברים חחרי
 והנה החיים במקור וחושיו מחשבתו דבק וכמה כמה מור נשפו שפתותיו בשרם זר ונא רתו

 גילה וגא לחיים אורח בשם ולקרותו הספר שם להקים זללה״ה המחבר החסיד מהרב שמעתי
 כי בלבי אמרתי גם הנצחיים לחיים לזכות ואורח נכון דרך הוא כי נכון כפשוטו ושעמו שעם לי
 דבריהם בפתח ברמז שמם את הזכירו אשר הקדמונים בספרים בינותי בהיות לו נמה שמו זה

 יזכי השוב ועל תמיד לטובה זכרונם יעלו למען לי׳ כדאית ולמר לי׳ כדאית למר ספרים בהתחלת
 שמו כמושבן עולה והכולל התיבות עם דדין מושבנא כי לפענ״ד ברמז אטמין הלום וגם שתם

 ובזכות ובזכותו הטהורים מיבוריו שאר כאור להוציא שיזכני מי לאל תפלה ואני חיים אברהם
 גבוני יסיגו שאל להזהיר הצורך מן ואין ׳ואורים לתומים הכהן עמוד לראות נזכה הצדיקים שהר

 מי כי הסכמה על שבאו המפורסמים הגאונים הם ראשונים שגבנו בגבול הלז ספר בהדפסת
 יפוג שבע גדר פורץ וסימנך עליונים קדושי הגאוניס. דברי לעבור לבו מגא אשר יחיזה זה

 הלז הספר בדבר המסייע כל יבורך הוא עין טוב ברכת עליהם ותבוא יונעם ולהשומעים לפ״ק
 יהיה ושלום חיים שנות לו ויוסף בעוזרו יהיה המקום צדיק אותו של מעיינות שיפוצו בכדי

 לא יפול כי מעלה מעגה ויתנשא וירושלים ציון בנחמות לראות ויזכה בארמנותיו ושלוה בהיכלו
 המסייעים לכל יעמוד המחבר הרב וזכות לפ״ק וקם צדיק יפיל שבע לטובה וסימנך יוטל

 .אלה עם לעשות ה׳ הגדיל בגוים יאמרו אז תילה על עיר יבנה עד אגה דברי לאור להוניא
 .יציר כל בורא לאל ושיר שבח אתן ומעתה . תהלה בארץ ירושלים את וישם ה׳ יכונן מהרה

 וחסד חיים עשה אתנו יאר פניו בתוכינו ועד סלה צורינו לעד וישכון חלהינו שם ישתבח
 מדותיי יקר עלינו וחסדיו רחמיו כרוב ריחם אתלו לנפלאותיו עשה זכר ועמלו סבותינו עם

 בא״א עזריאל יוסף הצעיר דברי אלה יושיענו שמו למען לנו עשה טוב אך בנו השביע
גאליגר. בק״ק חונה ליבוש אכי׳ חיים מוהר״י



בראשית

 פי׳ עיין החרן. ואת השמים את חלהים ברא
 ראשית שנקרא התורה בשביל בראשית ז״ל רש״י
 תבואתו ראשית שנקראו ישראל ובשביל דרכו

 שבריאת הסייס עץ בספר כתב הלא ולהבין
 מלך אין כי מלכותו שתתגלה כדי היתה העולמות

 הם מלוקים מדרשי וכי להבין צריך וגם עם י:לא
 אומר וזה התורה בשביל נברא שהעונם אומר שזה

 על הנ״ל טעמים דהשלשה ונראה ישראל בשביל
 התור׳ ובשביל מלכותו שתתגלה כדי עולמות בריאת

 והעיקר אמד בקנה עולים כולם ישראל ובשביל
ק שכתב כמו הטעם  שתתגלה כדי המיים נ

 הנרמזת השכינה היא יראה מדת היא מלכותו
 גלא מלך ואין ב״ה הוי״ה שבשם אחרונה בה׳׳א

 עול מקבלין שהם ישראנ בני עם נברא וע״כ עם
 שהם ראשית שנקראו ישראל בשביל וזהו מלכותו
 מלכות במדת ועבודתו מלכותו עול עגיהן מקבלין

 וא״ו עם זווג שיהי׳ כדי פרצוף בחי' לעשותה
 ויניחהו פי׳ וזהו אהבה במי׳ ב״ה הוי׳ שבשם

 ולשמור לעבוד והול״ל ולשמרה לעבדה עדן בגן
 ר׳ל אחרונה ה׳ ולשמור אחרונה ה׳ נעבוד אלא

 שיהא כדי פרצוף במי׳ לעשותה אחרונה ה׳ לעבוד
 שלא אחרונה ה' ולשמור שבשם ׳וא״ו עם זווג

 אבל פירוד ח״ו יעשה שלא עבירה שום יעבור
 רק יראה מדת מלכותו מדת לקבל יכולין האיך

 בפ׳ כתוב מלא ומקרא התורה עסק ידי על
 וכו׳ הזאת התורה משנה את לו וכתב שופעים
 ילמד למען מיי< ימי כל בו וקרא עמו והיתה
 התורה עסק ידי על הרי וכו׳ אלהיו ה׳ את ליראה

 מלכות מדת היא ויראה ה׳ את ליראה לומד הוא
 לירא איך ה׳ דרך מורה שהיא תורה נקרא וע״כ
 בתורה יעסקו שישראל התורה בשביל וזהו ממנו

מלכותו עול עליהם ולקבל ה׳ את ליראה וילמדו

 שפירש״י כמו בראשית כמלת נרמזין ושניהם
 דרכו ראשית שנקרא התורה בשביג בראשית
 ברא תקואתו ראשית שנקראו ישראל ובשביל
 דאף ונראה תולדותיהם וכל והארץ השמים אלהים

 מלכותו שתתגלה כדי החיים בעץ שכתוב מה לפי
 היראה כי בראשית במלת ג״כ נרמזת יראתו היא

 ה׳ יראת מכמה ראשית שכתב כמו ראשית נקרא
 בשביל בראשית וזהו ראשית נקרא שיראה הרי

 מלכותו שתתגלה מלכות מדת יראה היינו ראשית
 מקבלין שהם ישראל נבראו ■וע״כ עם בלא מלך ואין
 פרצוף במי׳ אותה ועושין ויראתו מלכותו עול

 ובמי׳ שמים הנקרא אהבה מדת עם זווג שיהי׳
 ידי ועל וארץ שמים ימוד ויהי׳ ארץ נקרא יראה

 אהו״ה הוא הדעת של והשם ו׳׳ה יחוד הוא הדעת
ת נרמז והוא  כי ה״ארץ ו״את ה״שמים א״ת בד׳

 ור״ת וארץ שמים ומיחד המחבר הוא הדעת
 תורה ישראל שיהיו אמר ראשית בשביל בראשית

 כל כי אמר ראשית שנקרח יראה בשביל ר״ל
 כי תורה ישראל שיהיו במאמר נברא העולמות

 רבוא בששים שורשם מישראל נפשות רבוא ששים
 וזהו הוא חד ותורה וישראל שבתורה אותיות

כנ״ל בראשית במלת נרמז שהכל

 אלהים ברא פירש״י עיין וכו׳ ברא בראשית א״י
 הדין במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה

 הרחמים מדת והקדים מתקיים העולם שאין וראה
 ה׳ עשות ביות דכתיב והיינו הדין למדת ושתפה
 כאן הקדים למה ולהבין ושמים ארץ אלהים
 ארץ אנהים ה׳ עשות ביום ובפסוק לארץ השמים
 בתחילה להבין וגם לשמים ארץ הקדים ושמים

 עלה למה וכו׳ הדין במדת לבראתו במחשבה עלה
שמעתי דהנה ונראה הדין במדת לבראותו בתחילה



ה לחייםבראשית פרשתאורחי

 על זללה׳׳ה בער דוב מ״ו הקדוש הרב מפי
 נברא היכן מקדם בעדן גן אלהים כ׳ ויעע פסוק

 במעשיו האדם כל הלא האדם בריאח קודם עדן גן
 האדם בריאח וקודם עדן גן לעצמו עושה העוגים

 העבר הקב״ה שאצל ואמר עדן גן נברא היכן
מגיע צופה והוא שוים הם ועחיד  כל סוף עד ו

 כשעובדין הצדיקים מן לו שיש וחענוג הדורוח
 בריאח קודם לו הי׳ בעצמו החענוג זה אותו

 עדן גן בו וברא לפניו בא התענוג וזה הצדיקים
 נעע הש״י גן אלהים ה׳ ויעע הפסוק פי׳ וזהו

 לו שהי׳ בתענוג ר״ל מקדם תענוג הוא בעדן גן
 עצמה תענוג באותו הצדיקים את שברא מקדם

 בשביל בראשית פי׳ וזהו עכ״ד הגן את ברא
 כל ברא הש״י דהנה ראשית שנקראו ישראל

 יראה מדת היא מלכותו שתתגלה כדי העולמות
 שהם ישראל בשביל וזהו בספרים שכתב כמו

 והסתכל ויראתו מנכותו עול עליהם מקבצים
 ומקבצין אותו שעובדין הצדיקים התענוג בזה

 התענוג זה ובשביל ויראתו מלכותו עוג עליהם
 הרב בשם כתבתי והנה העולמות כצ ברא

 פסוק עצ זללה׳׳ה בער דוב מי המגיד הקדוש
 צריך אין שהאדם ציראה אם כי וכו׳ ישראל ועתה
 אהבה ומדת כשלימות יראה לו שיהי׳ רק לראות

 אשה אחר לחזור איש של דרכו כי ממילא לו גא
 ביחד ואהבה ביראה הש״י אח וכשעובד עכ״ד
 והנה אתפאר בך אשר ישראל רחמים בחי׳ הוא
 בתענוג והש״י וצמצום דין בחי׳ היא יראה בחי׳

 מדת היא ביראה אוחו יעבדו שישראל שראה זה
 ישראל שיהי׳ העולמות כל ברא זה בשביל מלכות
 וזהו מלכותו ויתגלה ביראה אוחו ויעבדו בעולם

 הדין במדח לבראחו במחשבה עלה בחמלה פי׳
 עליהם והביע וצפה במחשבה עלי׳ להם כשהי׳ ר״ל

 וצמצום דין מדת היא יראה במדח אוחו שיעבדו
 חפץ שראה התענוג ובזה לפניו עצמם שיצמצמו

 מדת התענוג זה שיתגלה כדי העולם אח לברוא
 מתקיים העולם שאין וראה יראה מדת מלכות

 מדת והקדים לבד וצמצום דין במדח נברא הי׳ אם
 שצפה ישראל בתענוג העולם אח וברא רחמים
 מדת היא ואהבה ביראה אוחו שיעבדו והביע

 תענוג ובשביל אתפאר בך אשר ישראל הרחמים
 בראשית פי׳ וזהו העולמות כל לברוא התחיל זה

את אלהיס ברא ראשית שנקראו ישראל בשביל

 הארץ ואת שמים הנקרא אהבה מדת היא השמים
 עובדין ישראל שיהי׳ כדי ארץ שנקרא יראה מדת
 חולדות אלה אמר ואח׳׳כ ויראה באהבה אוחו

 ר״ל וכו׳ עשוח ביום בהבראם והארץ השמים
 בהבראם ויראה אהגה רדת של החולדות אלה
 שנבראו ר״ל ושמים ארץ אנהים ה׳ עשוח ביום

 יראה במדח אוחו עובדין ישראל שיהי׳ זה בשביל
 ר״ל ושמים ואח״כ מלכותו ותתגלה ארץ הנקרא
 ויעבדו שמים הנקרא אהבה מדת להם יבא אח״כ

 ישראל כמ״ש בהם ויתפאר ואהבה ביראה ה׳ אח
כנ״ל. אתפאר בך אשר

 אח שאמר מה ולהבין וכו׳ ברא בראשית א״י
 ברא באומרו די והי׳ הארץ ואח השמים

 בגמרא דאמרו לומר ואפשר והארץ השמים
 ומנו עומד העולם אחד עמוד על י״ב דף דחגיגה

 שאמרו מה להבין וגם זה מאמר ולהבין צדיק
 לשני דומה הי׳ העוצם כשנברא שם בגמרא

 אל אני ■נקיש דריש והיינו וכו׳ שחי שג פקיעוח
 למתוח ולא לומר רצה די לעולמי שאמרתי אני שדי

 שכתוב העעמים ידוע דהנה לומר אפשר יותר
 לברואיו להיעיב השי״ח שרצה העולמות בריאת על
 וחנון רחום דיחקרי ולמען להיעיב העוב מדרך כי

 העוצמות כל ברא ראשית שנק׳ ישראל ובשביל
 דרחמים מכילין י״ג עליהם ולהמשיך להם להיעיב

 השמים אלהים ברא ישראל בשביל בראשית וזהו
 יקבלו שהם יראה מדת והארץ אהבה מדת הוא

 כל ענ השי״ח אח ולהמליך מלכותו מדת עליהם
 של השני עעם וזהו והגוף הנשמה של העובוח
 שישראל היינו מלכותו שיתגלה עולמות בריאת
 לי׳ ליח מלכות ומדת מלכותו מדת עליהם יקבלו

 שאין מלכותו עליהם יקבלו ישראל כן כנום מגרמי׳
 ולעבוד והגוף הנשמה של העובוח וכל כלום להם
 ודעת בינה ■והחכמה בחשובה אליו ולשוב אוחו
 מעובות לנו שישפיע מחפללין ואנו שלו הכל

 חחאה יראה נקרא מלכות ומדת והגוף הנשמה
 עולם ברואי כל כמו בגוף מלובש שאדם מחמת

 כמו היצה״ר ידי על הוא הזה עולם וקיום הזה
 ליצרא כשתפסו ס״ע דף דיומא בגמרא שאמרו

 וקיום אשחכח לא יומא בת ביעחא אף דעבירה
 כל כמו היצר ידי על ג״כ הוא ורבו פרו האדם

תסתוציס מעשה לעשות צריך האדם רק הברואים



טלחייםבראשית פרשתאורח י

 כשר מוסר ובין אסור בין לסלק הפורה פי על
 הממלאים הנבראים לשאר לדמות וצא וממא

 וצריך פורה להם אין כי ומופר אסור בין פאופם
 יפול שלא כירא פפאה ביראה פמיד להיות האדם

 שכבר רואה ואם הנבראים כל כמו היצר בפענוגי
 פשובה נק׳ לזה ויפפרט גפשובה ישוב נכשל

 אל ה' פשוב פשובה וזהו יראה מממס פפאה
 מ״ו פירוד להיות ולא ימוד להיוס שבשם וא״ו

 בהקדמה בתיקונים וכתוב ברשעו גרם כאשר
 וכו׳ ענוה לידי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן
 עולם היא כן ועל מאהבה התשובה עולם והיא

 וחטאתי ומקיים בשפלותיו תמיד שרואה הענזה
 כי באריכות במ״א כתבתי והטעם תמיד נגדי

 אחר לחזור איש שנ ודרכו מיראה תשובה בעשותו
 פעמים כמה כתבתי כאשר אהבה מדת לו בא אשה
 מו׳ קדישא בוצינא והקדוש הגדול הרב בשם
 וכו׳ ישראל ועתה פסוק על זללה״ה בער דוב

 יראה לו שיהי׳ רק לראות צריך אין שהאדם
 איש של כדרכו ממילא צו בא ואהבה בשלימות

 תשובה בעשותו בתשובה היא וכן ודפח״ח ופו׳
ה מדת נו בא בשלימות מיראה  תשובה ועושה אהג

 מאהבה תשובה עלאה שכינתא והיא מאהבה
 מכנף הפסוק פי׳ וזהו כזכיות נעשות וזדונות

 בחי׳ כי ידוע כי לצדיק צבי שמענו זמירות האלז
 למעלה לעלות וגדפין כנפים נק׳ ויראה אהבה

 לעילא פרמת צא דו״ר בלא ומצוה אורייתא כי
 כנף שהוא יראה מדת היינו הארץ מכנף וזהו

 והחומים עריצים זמר הוא שמענו זמירות שכהארץ
 תתאה תשובה ידי על העליונה השושנה הסובבים

 מתאוה תמיד היא יראה מדת כי כצדיק צבי
 יחוד ולהיות אהבה מדת אליו שיבא ומשתוקק

 אליו שיבא לצדיק מתאוה צבי וזהו צדק עם צדיק
 שנק׳ מי והנה כנפים שני לה יהי׳ ואז אהבה מדת
 אהבה למדת זכה כבר לשכינה ומשפיע צדיק בחי׳
 הארץ מן והוא בעולם שיש אחד עמוד וזהו

 לרקיע ועד יראה ממדת הארץ מן הוא שתחילתו
 שמים הנק׳ אהבה מדת אליו שבא זוכה וחח״כ

 והנה צדיק ומנו העולם את הסומך עמוד והוא
 עוצם של נה״י העולמות שכל שאמרו מה ידוע

 עולם והנה התחתון לעולם וכתר ראש הוא העליון
 שיהא יראה מדת מלכותו מדת בשביל נברא הזה
הזה עולם בתענוגי להתענג יעול שלא תמיד ירא

 ימתח ואם עה״ז הברואי ככל היצר עם המתענגים
 שהיא עה״ז תענוגי שיהא יותר עוד הזה עולם

 האיך שאחריו התחתון לעולם ראש היצר פי עג
 ולעבוד ית׳ הבורא להכיר שם הברואים יכולין
 שם כתוב והנה די לעולמו אמר כן על אותו

 מהלך סופו ועד העולם מסוף ד״ה בסוס׳ בחגיגה
 יותר ולא פחות לא שנה מאות ממש למה שנה ת״ק
 ל״ת י״ן היינו שדי של משם הנעלם כי לומר ויש
 מאות חמש הוא וע״כ ת״ק גימטריא עונה ו״ד
 שדי של שם והנה ע״כ יותר ולא פחות נא שנה
 עולה המילוי הוא הנעלם כן ועל ביסוד הוא
 ואיתא כתוב ראיתי כך ורבו פרו גימטריא ת״ק

 בראשית פסוק על התורה על לוי קדושת בספר
 היינו וגליא סתום ■ומצות וגציא סתום אורייתא

 עשיית ע״י להשי״ת תענוג משפיעין שאנו מה
 שפע ממשיכין שאנו ומה סתום הוא המצות

 וזהו באתגליא הוא המצות עשיית ע״י לתחתונים
 הסתום כלומר אצהינו צה׳ הנסתרות הפסוק פי׳

 נה׳ הוא בדו״ר המצות ע״י פועלין שאנו והנסתר
 והנגלות למעלה תענוג משפיעין שאנו מה אלהינו

 ממשיכין שאנו מה ולבנינו לנו ממצוה התגלות אדת
 הרב בשם במ״א כתבתי והנה ודפח״ח למעה שפע

 בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא והקדוש הגדול
 כי עליכם שמים מורא ויהא על משל דרך זללה״ה
 מישראל אחד ח״ו לעבור שנא ירא הוא השי״ת
 ולא אותו לעבוד יוכל ולא הרע בו וידבק עבירה

 אפשר ואי בו דבוק שהרע בעוד שפע ממנו לקבל
 מעונש לירא ולח רע יגורך לא כי בהשי״ת <דבק

 ויוכל העבירה מן להפרד רפואה שהוא העבירה
 השמים של זו יראה והנה ודפח״ח בהשי״ת לדבק
 ולדבק הש״י לעבוד יוכל ולא ברע ח״ו ■נדבק שלא

 הש״י אל תענוג להשפיע יוכל שלא ופשיעא ית׳ בו
 הוא וכו׳ משהעגל יותר כי ממנו השפע בקבלת

 להשפיע ח״ו יוכל שלא כנ״ל באתכסיא יראה מדת
 הוא הארץ של יראה ומדת ית׳ להבורא תענוג

 יראה מדת הוא את ומדת שבהתגלות יראה מדת
 מיראת נירא תחלה וצריך באתגליא הוא הארץ של

 הנשמה של ה׳ ליראת כסא והוא הגוף שנ עונש
 כסא הגוף יראת כן הנשמה שצ כסא שהגוף כמו

 לירא אדם וצריך הנשמה של טהורה ה׳ ליראת
 זוכה ואח״כ הארץ יראת תתאה ה' יראת תמיד
מאהבה תשובה ועושה אהבה מדת אליו שבא
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חי׳ והוא תמיר <גדי ואפאתי ומקיים  צדיק מ
 ישרחל יל5ש5 שראשית וזהו השכינה אל ומשפיע

 השמים של יראה היינו השמים את אלהים ברא
 של יראה מדת הארץ ואת כנ״צ באתכסיא שהוא
ק מ  בראשונה שהית שבאתגליא יראה הוא ה

 בחי׳ השי״ת אל תמיד מקישר שיהא זוכה וחח״כ
 בר״ת מרומז וע״כ למפלה תענוג ומשפיע נדיק
 גימטריח אהו״ה שם ה״ארן ו״את ה״שמים א״ת
 יסוד במי׳ בספרים שכתוב כמו צדיק בחי׳ טוב

 הוא לתתא מעילא תשיעית במי׳ שהוא טוב נקרא
 ששית בחי׳ יסוד במי׳ המדות ומן טוב של הטי״ת

 מדרגה הוא לעילא ומתתא טוב של וא״ו הוא
 מיני שני לו יש שהוא כנ״ל טוב של בי״ת שני׳

ותתא: לעילא ומשפיע צדיק ונקרא יראת

 זה ולהבין בחוכמא ות״י ברא בראשית א״י
 הגאון המנוח מחותני שמעתי דהנה לומר יש

 עילאה שיראה ז״ל בער ישכר מלהר״ר החסיד
 שירא שם על עילאה יראה ונקרא חכמה נקרא
 מלכ*ת נקרא תתאה ויראה שלמעלה לעולם לגשת
 שירא שם על ירמה ונקרא תחתונה מדריגה שהיא
 הגשמיות לעולמות לתתא יפו: שלא תמיד

 את עבדו וזהו ה׳ עבדות הם ושניהם התחתונים
 את עובד אינו עונש מחמת יראה אבל ביראה ה׳
 עובר אינו וע״כ מעונש שמתירא ח״ע אלא ה׳

 ולא וישב מצוה מכשירי נקרא מ״מ אבל עבירה
 נכון לפ״ז ונמצא ודפמ״ס עכ״ד וכו׳ עבירה עבר

 יראה נו יבא מהיכן כי בזה זה קשורים ששניהם
 בעולמות יפול שצח תמיד ירח שיהא קתאה

 חכמה בו להיות צריך ע״כ התחתונים הגשמיות
 וחפן הבורא גדולת קצת שמכיר עלאה ירחה

 בתענוגי גפול שנא מתירא וע״כ ולעבדו בו להדבק
 אין'יראה אם וכן ה׳ מעבדות אותו וימנע הגשמי
 שאין כיון כלומר עלאה יראה חכמה אין תתאה
 התחתונים עולמות בתענוגי לפול שלא מתירא

 תמיד משגיח ואינו הגוף אל קרובים הם אשר
 שיהי׳ וא׳׳א הגוף בתענוגי נופל הוא בוודאי ע״ע

 הפכים שני הם וחכמה הגוף תענוגי כי מכמה לו
 ויחי׳ אדם יעשה מה ל״ב דף דתמיד בגמרא כמ״ש
 ימית חי׳ הנק׳ חכמה אל דבוק שיהא ר״נ ענמו
 מ״מ אבל בזה זה קשורים שניהם וע״כ א״ע

מחמת עלאה יראה מחכמה להיות צריך התחלה

 משים הנגליים הבורא גדולת קצת ומכיר שמאמין
 השי״ת לעבוד אפשר שאי לו וידוע לעבדו לבו אל
 הגשמים עולמות בתענוגי מושרש יהי׳ אם

 שלא תמיד ומתירא בהם נזהר הוא ע״כ השפנים
 ובזוהר ארץ יסד בחכמה ה׳ פי׳ וזהו בהם יפול
 ומכיר עלאה יראה חכמה ע״י כי ברתא יסד אבא
 ונהפרש נעבדו לבו על ומשים הבורא גדולת קצת

 שלא תמיד ומתירא הגשמי עולם מתענוגי ענמו
 תתאה יראה ארן נק׳ היראה וזו למטה יפול
 הבורא בגדולת להתבונן תמיד האדם צריך וע״כ
 שיכיר מה וכל הרוממת יראה עילאה יראה שהיא
 עליו ימשך עילאה יראה הבורא גדולת ביותר
 עולם מתענוגי עצמו שיבדיל תתאה יראה יותר

 כי ;קדשו השבת נק׳ את זכור פי׳ וזהו הגשמי
 ושבת קודש הנק׳ עילאה יראה חכמה הוא זכור
 תמיד יקדש קודש שנק׳ ומזכור תתאה יראה היא
 במלת שנרמז וזהו תתאה יראה השבת יום את

 יראה חכמה להיות וא״א בחוכמא ות״י בראשית
 בראשית במלת נרמוז תתחה יראה בלא עילאה

 בחי׳ הוא חכמה כי חכמה הוא וראי שבת ראי
תתאה, יראה הוא ושבת ראי׳

 וז״ל רש״י פי׳ עיין אלהים ברא בראשית א״י
 שבתמלה ה׳ ברא נחמר ולא אלהים ברא

 שאין וראה הדין במידת לבראתו במחשבה עלה
 ושתפה הרחמים מידת והקדים מתקיים העונם
 אלהים ה׳ עשות ביום דכתיב והיינו הדין למידת

 על זה לומר שייך האיך להבין עכ״ל ושמים ארץ
 העולם שאין ראה לא ח״ו שמתחלה השי״ת

 רש״י דהנה ונראה לבסוף עד הדין על מתקיים
 דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר בפסוק פי׳ ז״ל

 עץ וז״ל למינו פרי עושה פרי עץ זרע מזריע עשב
 עשתה לא והיא הפרי כטעם עץ טעם שיהא פרי
 פרי העץ לא פרי עושה עץ הארץ ותוצא א;א כן

 על היא גם נפקדה עונו על אדם כשנתקלל לפיכך
 חטא שייך האיך לפיכך מאי להבין עכ״ל עונה

 עבור עונה על האדמה לפקוד האדמה אל האדם
 האדמה על צוה ב׳׳ה שהשי״ת ונראה אדם חטא

 שיהא הזיכוך בתכלית זך שלה החומריות שתוצא
 החומריו׳ היה ואם שוין שלה והחצוניות הפנימיות

 ג״כ האילנות מוציא היתה הזיכוך בתכלית שלה
האילן חצוניות שהוא עץ טעם והי׳ הזיכוך בתכלית
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 כל וכן שוין האילן מפגימיות שהוא הפרי ומעם
 הזיכוך גהכלית היתה האדמה מן שנההוה מה

 הזיכוך יסכציס היתה ממנה שגחהוה האדם וגוף
 הזה עולם לתאות הנשמה מושך הגוף היה ולא

 להנשמה מסייע היה הגוף אדרכה אלא הגשמי
 החציניוס באדם גם והיה הבורא לעבודת

 מניעה שום באדם הי׳ ולא שוין והפנימיות
 ולא כן עשתה גא האדמה אבל הבורא לעבודת
 גוף גם ע״כ הזיכוך בתכלית החומר הוציאה
 לתאות הנשמה את הגוף ומושך מזוכך אינו האדם
 אדם מעא בא הגוף חומריות ומן הזה עולם
 הבא עונו על אדם כשנתקלל נפיכך שאמר וזהו

 האדמה שגרמה בגוף שיש העב חומריות מהמת
 שיהא מזוכך מומר להוציא ה׳ לקול שמעה שלא

 על היא גם נפקדה שוין והחצוניות פנימיות
 האדמה ארורה לסדם השי״ת שממר וזה עונה

 עכור חומר שהוציאה יבשבעך כלומר בעבורך
 עלה בתחנה שאמר וזהו החמא צך גרם וזו

 השתצשלות כי הדין במידת לבראתו במחשבה
 שיהא האדם בעבור הי' העולמות כל בריאת
 מעליונים נשמה ותחתונים מעליונים נברא האדם

 הארציות עם השי״ת ויעבוד התחתונים מן וגוף
 והאדם רמשית שנק׳ ישראל בשביל בראשית כמ״ש
 צברסתו תחילה במחשבה הי׳ המעשה סוף שהיא
 מסייע הגוף שיהח הזיכוך בתכלית מזוכך בגוף

 השנים עובים שיהא הבורא לעבודת הנשמה אנ
 לעבודתו מניעה שום לו הי׳ וכשלא האחד מן
 נדון יהי׳ וימעא היצר מג ישמע אם עצמו מצד ית׳

 לבייתת כשבא המעשה לבסוף אבל הדין במדת
 הוציח ולס האדמה מסאה שכבר רחה האדמה

 מן האדם לברות לבסוף צריך והי׳ מזוכך חומר
 תאותו אל הנשמה המושך מזוכך בלי החומר

 נידון הי׳ אם להתקיים יכול הי׳ ולא הגשמיות
 והקדים רחמים מדת שיתף ע״כ הדין במדת
 אלהים ה' עשות ביום דאמר והיינו הדין למידת

 במידת נברא האדם כשנברא בסוף כי ושמים ארץ
 בראשית וז״ש הדין מידת שיתוף עם רחמים

 כלומר ראשית גק׳ חכמה כי בחוכמא ות״י
 את אלהים ברא ראשונה מחשבה שהיא בחכמה
 שהיה כלומר ותולדותיהם הארץ ואת השמים

 אלהים עם במחשבה ונברא ראשונה במחשבה
השמים תולדות אלה אמר ואח״כ דין שהוא

 העשי׳ לעולם כשבא עשות ביום בהבראם והארץ
 תחילה ברחמים נברח ושמים ארץ אלהים ה׳

 שיעבוד נברא האדם כי כנ״ל הדין שיתוף עם
 ה׳ עם תהי׳ תמים כמ״ש בתמימות השי״ת
 יחלק ולא כברו תוכו שיהא תמים והיינו אלהיך

 הלב קולמוס נקרא הלשון כי הלב מן הדיבור
 דבר ה;שון ידבר שלא צריך וע״כ המצפון ושליח
 באחדות תמימות יהיה רק בלב שאינו שקר

 בך שישרה אלהיך ה׳ עם תהי׳ ואז והצב הלשון
 ממש בתוכם בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כמ״ש

 בחתר אלא דפרודא באתרא שורה אינו והשי״ת
 האילנות מוניא הארץ הי׳ ואם ובאחדות שלים
 בתכנית והיתה כנ״ל שוין ופרי העץ עעם שיהא

 האדם גוף גם הי׳ כברו תוכו שיהא הזיכיך
 תוכו הזיכוך בתכלית ג״כ האדמה מן שנברא

 כאחד שניהם הי׳ והנשמה הגוף ונמצא כברו
 השנים ועובים בעבעיות הרע היצר נגד להתנגדות

 לשמוע שלא נגדו לעמוד בידם כח הי׳ האחד מן
 הדין במידת האדם לברוא במחשבה עלה וכך
 ולא האדמה כשמטאה אח״כ אבל יחטא אם

 וזה האילנות אצל כברו תוכו שיהא דבר הוציא
 שאינו הגוף אדרבא שיהא לאדם גם גרם

 וכת ליצה״ר מסייע כברו תוכו ואינו בתמימות
 וכי ס לו שיש היצה״ר נגד לעמוד ננשמה גדול
 אין עוזרו הקב״ה אלמצא וע״כ הגוף מן גדול
 שהיח בעבורך האדמה אמרה וזהו לו יכול

 על האדם כשנתקלל וע״כ כנ״ל החטא נך גרמה
 הסדם נברוא כשבא וע״כ המדמה גם נפקדה עונו

 במידת צבראתו הוצרך המדמה חטחה וכבר
 ואף הדין למידת הרחמים מידת והקדים רחמים

 והי׳ הדורות כל סוף עד ומביט צופה שהשי״ת
 האדם לברוא במחשבה עלה האדמה שיחטא יודע

 הדין במידת העולמות כל בריאת תכלית שהיא
 של והידיעה האדמה ביד נתנה הבחירה כי

בספרים כמ״ש לבחירה מזיק אינו השי״ת

 צריך(התחיל הי׳ לא יצחק רבי אמר ברש״י שם
 שהוא לכם הזה מהחודש אלא התורה את

 פתח טעם ומה ישראל שנצטוו ראשונה מצוה
 וכו׳ לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית

 כו׳ לסטים לישראל האומות יאמרו שאם
שסוס מאמינים אינן האומות אס זה להבין
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 שדרך ואומרים הישועה ולה׳ למלחמה מוכן
 ומה מהם גבורים הם שישראל הוא הטבע

 שמים ברא שה׳ להורות בראשית שפתח בכך
 שכבשתם אתם לסטים יאמרו אעפי״כ וארץ

 הפסוק פירוש כתבתי דהנה ונראה בכחכם
 לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה החודש
 התחדשות לשון הוא חודש כי השנה לחדשי
 הארת ידי על נס היתה מצרים וביציאת השכל
 הזוהר כמ״ש בינה הנקרא המחשבה עולם

 שערי לחמשים שבאו ישראל בני עלו וחמשים
 והארת התחדשות ר״נ הזה החודש וז״ש בינה
 מקור הוא החדשים ראש לכם הוא הזה האור
 התגלו׳ אין מזה למעלה כי התגצות לכל וראש

 מ״י הנקרא בינה המחשבה עולם במ״י רק
 הי׳ לא וז״ש בזוהר שכתוב כמו נשאלה קיימא

 הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך
 כמי ונמנדע לשאלה דקיימא בינה שהוא לכם

 חדא צוותא לשון מצוה שהות בזוהר שכתב
 יכולין ששם ישרחל של ראשון דביקות שהוא
 בבראשית פתח טעם ומה ולמנדט לשאול

 הלא ראשית נקרא חכמה כי בחוכמא שתרגומו
 מעשיו כח משום ולמנדע לשאול אפשר אי שם

 שנ הכח ור״ל המשכה לשון והגיד נעמו הגיד
 נחלת להם לתת כדי נעמו המשיך העשי׳ עולם
 חכמה הוא העשי׳ עולם של כח הוא ומה גוים
 שכתב כמו ארן יסד בחכמה ה׳ שכתוב כמו

 עולם של הכת ונמצא ברתא יסד אבא בזוהר
 כל ונמצא חכמה שהיא לישרחג המשיך העשי׳
 שאמר וזהו נברא ובשבינם שלהם העשי׳ עולם
 אתם לסטים לישראל האומות יאמרו שאם
 שהוא הקב״ה של הארץ כל יאמרו הם וכולי

 את אלהים ברא בראשית שכתוב כמו בראה
 בזה ר״ל לנו נתנה וברצונו הארץ ואת השמים

 מזה יודעים האומות שכל התורה לנו שנתן
 התורה קבלו ישראל רק לקבל רצו צא שהם
 של כח שהוא בחכמה שהוא בבראשית פתח
 עולם כל ונמצא לישראל נתנה העשי׳ עולם

 עוסקים וכשישראל נברא ובשבילם שלהם העשי׳
 לא אם שנאמר וארן שמים מקיימין בתורה
 צא וארן שמים חוקות ולילה יומם בריתי
 להם לומר יכולין ואין הוא שלהם ונמצא שמתי

וכו׳. אתם ליסטים

 המים בין ויבדל הרקיע את אלהים ויעש
 אשר המים ובין לרקיע מתחת אשר

 אלהים ויעש שאמר להבין כן ויהי לרקיע מעל
 אלהים ויאמר כתוב שכבר אחר הרקיע את
 בס׳ הקשה ועוד כן ויהי והול״ל רקיע יהי

 ׳ויעש אחר כן ויהי לומר יצדק לא כי אוה״ח
 רקיע יהי אלהיס ויאמר אחר אלא עשהו שכבר

הי. אמר הוא כי להשמיענו  דהנה ונראה וי
 נעשו שמיס ה׳ בדבר הפסוק פי׳ אמרתי
 הרב בשם כתבתי דכבר צבאם כל פיו וברוח

 זללה״ה בער דוב מו׳ קדישא גוצינא הקדוש
 בשלימות יראה לו שיהיה לראות צריך שהאדם
 בחינת הוא יראה כי ממילא לו בא זאהבה
 דכר בחי׳ היא ואהבה ה־ יראת אשה נוקבא
 ויראה עכ״ל אשה אחר לחזור איש שצ ודרכו
 בחינת העשי׳ עולם בחי׳ מלכות מדת והוא

 ר״ל ה׳ בדבר וזהו שמים נק׳ ואהבה הנהגה
 ה׳ דגר הנקרא מלכות מדת ה׳ דבר בשביל

 אהבה בחינת נעשו שמים לדור א׳ דבר כמו
 של דרכו כי העשי׳ לעולם בא שמים הנקרא

 ומלכות יסוד זווג וזהו אשה אחר צחזור איש
 ידי על הוא ומלכות יסוד שהתקשרות וידוע
 רוח בחי׳ היא הדעת ובחינת ומזווגם הדעת

 ר״ל צבאם כל הדעת ידי על פיו וברוח וזהו
 נק׳ התקשרות מדת כי צבאם של התקשרות

 התקשרות הוא הדעת בחי׳ פיו רוח וע״י כל
 ר״ל הרקיע את אלהים ויעש וזהו צבאם שנ

 העשי׳ עולם אל אהבה בחי׳ הרקיע את הביא
 ארבעין תקונא בתיקונים ועיין וכו׳ מבדיל ויהי
 הכא וכו׳ ׳ויבדל הרקיע את אלהים ויעש וז״ל
 מסטרא מיין אלא דמסאבו מסטרא מיא צית

 מסטרא ומיין לאתגברא בעי הוי דשמאלא
 דאצין עד עלייהו לאסתלקא געין הוי דימינא
 אמרין ואלין מלכא קדם למהוי בעינן אנן אמרין

 עמודא דאתא עד מלכא קדם למהוי בעינן אנן
 ועיין לון וקשר ביניהו שלום ועאל דאמצעיתא

 בפסוק כן מלת ומצינו השני בעמוד גם שם
 כן כמו לדבריו ולהסכים חבירו דברי להצדיק

 לשם מחלוקת שהי׳ וכאן דוברות צלפחד בנות
 ביניהו שלום עאל דאמצעיתא ועמודא שמים

 כן ויהי וזהו לון וקשר שניהם לדברי והסכים
מסטרא התחתונים מיס שהתקשר ואמר
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 אל השמים מפחס המים יקוו אמר דקדושה
 האהבות ר״ל היבשה ותראה אחד מקום

 השמים תחת והם מים בשם המגונים השפלות
 תשמע ואתה בזוהר כמ״ש הקב״ה נק׳ ושמים
 מתחת שהם השכינות האהבות יקוו השמים
 הנקרא יראה מדת אל הכל ויבואו השמים

 בחינת שהיו מה י״ל היבשה ותראה א' מקום
 היא ראי׳ בחי׳ אל יבא פרין עבדין דנא יגשה
 ארץ ליבשה אלהים ויקרא וזהו תתאה חכמה
 כמ״ש פרין מגדל ארץ כי פרין ולגדל לעבוד

.בזוה״ק

 פרו אלהים להם ויאמר אלהים אותם ויברך
פי׳ עיין וכבשה הארץ את ומלאו ורבו

 את כובש שהזכר ללמדך ■וכבשוה ז״ל רש״י
 קודם דאמר להבין יוצאנית תהא שלא הנקיבה

 ולנקבה צזכר לשניהם צווי שהוא ורבו פרו
 והל״ל בלבד לזכר צווי וכבשוה אמר כך ואחר
 לשניהם צווי כך ואחר בלבד לזכר צווי קודם

 מעגיונים האדם את ברא שהשי״ת ונראה
 אך ושכל חכמה להמשיך כדי ביחד ומתחתונים

 לעבוד׳ הכל הגשמיים מעשיו כל ויהיו בארציות
 מעשיו בעשותו גבר יהונל שכלו ולפי השי״ת

 ליוצרו רוח נחת לעשות גדול בשכל הגשמיים
 יתברך אליו והגשמיות הארציות מעלה ובזה
 לשמי לי הארץ כל לי כי הכתוב שאמר כמו

 בגוך ולרבות נהשתדל;פרות האדם שצריך וכמו
 תורה בחידושי בשכל ונרבות לפרות צריך כן

 חלקנו ותן מתפללין שאלחנו וכמו לאמתו
 האדם שצריך ז״ל האר״י שכתב וכמו בתודתיך

 וזהו בשכל עקר יהיה שלא להתפלל הננגב
 ודעת בחכמה ר״ל הארץ ומלאו בשכל ורבו פרו

 חכמה רוח מלא נון בן ויהושע הכתוב כלשון
 תחת כבוש שתהי׳ צריך הארציות ר״ל וכבשוה

 וחפצו כרצונו הגשמיות בתענוגי לעשות ידו
 תענוגי לקרב אם ודעת טעם וטוב שכל עפ״י

 ערום כל כמ׳׳ש השי״ת לעבודת דהיינו הגשמי
 דהיינו הגשמי תענוגי לרחק ועת בדעת יעשה

 כן כלל להשי״ת עבדות בהם שאין במותרות
 שהש^ השכל תחת כבוש להיות הארציות צריך
 והעבודה התורה עפ״י הגשמי תענוגי ינהג
וכבשוה על אונקלס תרגום וע״כ וכבשוה וזהו

 להיותו התחזקות צריך זה ר״ל עלה ותקופו
 לעבודת וחפצו כרצונו הארציות על מושל

.השי״ת

 אותו ויקדש השביעי יום את אלהים ויברך
 ברא אשר מלאכתו מכל שבת בו כי

 במן ברכו ז״ל רש״י פי׳ עיין לעשות אלהים
 לגלגונת עומר מן להם ירד השבוע ימות שכל

 כלל ירד שלא במן וקדשו משנה לחם ובששי
 יום את אלהים ויברך אמר למה ולפ״ז בשבת

 לחם מן שירד בששי הי׳ הברכה הלא השביעי
 לצורך היתה שהברכה כוונתו ואפשר משנה

 הוא דשבת דידוע לומר ואפשר השביעי יום
 ג׳ ב׳ א׳ ויום השבוע ימות לכל חיות נותן
 הם ו׳ ה׳ ד׳ ויום שבת אחר נקראים הם

 ■נכל חיות נותן הוא ושבת שבת קודם נקראים
 יום את שבירך ר״ל אלהים ויברך וזהו הימים
 השביעי יום עם ר״ל השביעי יום את הששי
 נתן השביעי יום ידי ועל הששי יום את בירך

 ברא אשר ואמר משנה לחם שירד בששי ברכה
 ואפשר ז״ל רש״י פירוש עיין לעשות אלהים

 העולמות כל ברא יתברך שה׳ דידוע לומר
 הזה עולם עד עולם אחר עולם בהשתלשלות

 וחיות שפע לקבל העשי׳ עולם שיוכנ כדי השפל
 שבא עד העולמות מכל הצמצומים ריבוי מחמת

 ולא לקבל שיוכל העשי׳ לעולם וחיות שפע
 וזהו צמצום הוא אלהים ומדת ממציאות יתבטל

 הצמצומים כל שברא כלומר אלהים ברא אשר
 שפע לקבל שיוכל העשי׳ עולם בשביל לעשות

כנ״ל ממציאות יתבטל ולא וחיות

 עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה שיח וכל
וכו׳ המטיר לא כי יצמח טרם השדה

 שאמר ולהבין וכו׳ האדמה את לעבוד אין ואדם
 בארץ צמחו טרם אמר ולא בארץ יהיה טרם
 ברא השי״ת דהנה ונראה השדה עשב גבי כמו

 ונהשפיע להם להיטיב ישראל בשביל העולמות כל
 השפעה שאין רק ונדבה ברכה ברצון להם
 התחתונים בהתעוררות רק מלמעלה ■יורד

 מעוררין וכשישראל מ״נ העלאת וזהו המעוררין
 השפעה מעוררין הם אז בתפלתם עצמם

משפיעין הה כולם אשר העליונים מעולמות
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 ובכל הדיבור העולם הוא מלכות למדת שפע
 מדת עם ספירות עשר נברא ועולם עולם

 שבא עד לעולם מעולם שנשתלשל עד ,מלכות
 הדיבור עולם הוא מלכות מדת התחתון לעולם
 וזהו תפוחין מקל פדה נקרא מלכות ומדת

 של השדה שיח הנקרא הדיבור ר״ל שיח וכל
 שיהיה קודם בארן יהיה שרם מלכות מדת

 שלא וכיון בארן הדיבור עולם התגלות לו
ה לא ונמצא הדיבור עולם נתגלה  העלאת הי

 שישפיעו עליונים עולמות נעורר מתחתונים מ״נ
 פסוק על ק״ש בכוונת האריז״ל בסידור ועיין

 לשלש סימן הוא עשב וז״ל בשדך עשב ונתתי
 עשב של השי״ן וו״י בשלש הרמוזין אבות
 השדה עשב וכל וזהו עכ״נ ע״ב שם שבהם

 שם ועיין למעה השפיעו שלא ר״ל יצמח שרם
 היורד המ״ד סוד הוא משר וז״ל משר על

 המלכים מבירורי המ״נ כנגדו שעונ*ם מלמעלה
 השפעה בא שלא ר״ל המשיר לא כי וזהו עכ״ל

 לעבוד אין ואדם והשעם מ״ד הוא מלמעלה
 עולמות לעורר מלמשה מ״נ שיעצה האדמה את

 וכשבא ז״ל רש״י שפי׳ וזהו בתפלתו העליונים
 עליהן התפלל לעולם צורך שהם וידע אדם
 ועורר בתפלתו מ״נ שהעלה ר״ל וצמחו וירדו

 לתחתונים להשפיע מ״ד והוא עליונים עולמות
 את והשקה הארן מן יעלה ואד אח״כ ואמר

 לא הלשון דקדוק לפי ונכאורה האדמה פני מ
 אנא וכו׳ יעלה ואד עתיד נשון למימר לי׳ הוי

 כל מת והשקה הארן מן עלה ואד עבר לשון
 מ״נ העלאת להורות שבא אלא הסדמה פני

 להפשיש צריך להתפלל עומד כשהאדם מתחתונים
 עצמו ולדבק דאפשר מה בכל מגשמיות עצמו

 הגוך אל הנקרא וזהו העניונים בעולמות
 באורות עצמו ומדבק עצמו שמפשיש שבירה

 ל״ב דף תמיד במס׳ חז״ל שאמרו כמו עליונים
 ר״ל עצמו ימית א״ע וימי׳ איניש יעביד מה

 באורות א״ע שידבק עצמו מת ויחי׳ ימית
 עליוני׳ בחורות א״ע וכשמדבק עליונים עולמות

 גדול ושפע מ״ד מוריד אז הגשמיות בהפששת
 ואד הארן מן יעלה ואד וזהו התחתון בעולם

 הארן מן יעלה ואד וזהו שבירה לשון הוא
 הגשמיו׳ שמשבר הארציות מן יעלה כשהשבירה

אז העליונים עולמות באורות עצמו ומדבק

א; השפעה שבא האדמה פני כל את והשקה
התחתון. עולם

 שם וישם מקדם בעדן גן אלהים ה׳ ויטע
 הסימן שאמר מה יצר אשר האדם את

 הגן היה אם נ״מ ומאי מקדם העדן אצל
 שאמר מה וגם כעדן של במערבו או במזרחו

 את שם ויניח אמר דלא האדם את שם וישם
 בגן ויניחהו אח״כ שנאמר הלשון כמו האדם

 כלעבודתינו דהנה ונראה ולשמרה לעבדה עדן
 ומלכות יסוד !ולזיווג ב״ב המשיח ביאת עד

 אבל לזווג שיוכג כדי הז״א אל מבינה ולהמשיך
 מ״ד נהוריד ובינה חכמה העליון זווג נצורך

 שצריך מפני נפש מסירת ע״י היא לבינה מחכמה
 ע״כ ועולמות מהשכל מלמעלה וכח שפע להמשיך

 הנו״ן והנה מהגוף לצאת נפש מסירת צריך
 והגימ״ל בינה הוא דמירות עלמא הוא פשוטה

 גומל ר״ל ג״ן אלהים ה' ויטע וזהו גומל הוא
 מקדם בעדן מ״ד שפע כה להמשיך פשוטה להנו״ן

 להמשיך עולם שג מקדמונו שהוא מתענוג ר״ל
 לוט ויסע על לך בפ׳ ז״ל פירש״י וכן שפע משם

 שם וישם עולם של מקדמונו עצמו הסיע מקדם
 שם כזה גבוה במקום אף ר״ל יצר אשר האדם

 משם להמשיך היצירה מעולם הוא אשר האדם את
העליונים. לעולמות אף וחיות שפע

 עדן בגן ויניחהו האדם את אלהים ה׳ ויקח
 וז״ל ז״ל רש״י פי׳ ועיין ולשמי־ה נעבדה

 וצריך עכ״ל ליכנס ופתוהו נאים בדברים לקחו
 לגן ליכנס אדם רצה לא למה פשוטו ע״פ להבין

 לומר ואפשר אותו לפתות הש״י שצריך עד עדן
 היינו עדן בגן אותו להניח הש״י שכוונות לפי

 צריך כיה לא בעצמו עדן וכגן ולשמרה לעבדה
 ולשמרה לעבדה שאמר רק לשמיר׳ ולא כלל לעבודה

 אחרונה ה״א ולשמור אחרונה ה״א לעבוד היינו
 העולמות כל ברא זה שבשביל ויראתו מלכותו מדת

 ולא מהשי״ת ירא שיהא הוא והשמירה והעבודה
 תאכל אכול הגן עין מכל ש ואמר מצותיו על יעבור
 ביראה שיהא תאכל לא ורע טוב הדעת ומעך

 ביראת גם אותו והזהיר זה על לעבור תתאה
 תמות מות ממנו אכלך ביום כי לו ואמר עונש
שהיה עדן בגן ליכנס לאדם חשק היה לא וע״כ



כהלחייםבראשית פרשתאורח

 בדברים השי״ת לקחו כן ועל יעבור שמא ירא
ליכגס• ופיתוהו

 הגן עץ מכל לאמר האדם על אלהים ה׳ ריצו
 אמר ולא האדם על שאמר מה תאכל אכוג

 שהשי״ת נראה וכו׳ p מכל לאדם אלהים ה׳ ויצו
 שישמור ובעבור הדורות כל סוף עד ומביע צופה

 הקדים ורע טוב הדעת מען יאכל שלא זו אזהרה
 בוודאי ואז מ״ה בבחי׳ תמיד שיהיה אזהרה לו
 ורע טוב הדעת מען לאכול להמסית ישמע לא

 שהוא מי כי ורע טוב יודעי כאלהים יהיה גמען
 אלהים ה׳ ויצו וזהו בגדלות חפן אין מ״ה בבחי'

 יקיים ואז מ״ה גימ׳ אדם בבחי׳ שיהי׳ האדם על
וכו׳ תאכג אכל הגן p מכל

 לבדו האדם היות טוב לא אלהים ה׳ ויאמר
 רז״ל ודרשת כו׳ כנגדו עזר לו אעשה

 לעבדה האדם את ברא השי״ת דהנה ונראה ידוע
 בכל לקשר כדי ה׳ ולשמור ה׳ לעבוד ר״ל ולשמרה

 וא״ו עם אחרונה ה' שהוא העשי׳ עולם מעשיו
 בער דוב מו׳ קדישא בוצינא הרב והנה השם של

 למ״ד דף קידושין הגמרא פירוש אמר זלנה׳׳ה
 אין והלא תבלין תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי
 והעיקר תבלין משימין בבשר כי לנמשל דומה המשל

 הוא שהתורה אמר וכאן התבלין ונא הבשר הוא
 היא הרע שהיצר כן הוא שהאמת ואמר התבלין
 בהתלהבות הש״י לעבוד האדם וצריך העיקר
 במס׳ שארז״ל מה פי׳ שזהו ואמר מיצה״ר הנמשך

 אפילו דעבירה יצרא בידם כשמסרו ס״ט דף יומא
 שהם עיתים יש דהנה אשתכח לא יומא בת ביעתא
 בשבתות כגון השי״ת לעבודת מעצמם מוכנים

 לשון ביעותא לשון וביעתא אדם הכנת בלי ויו״ט
 היה לא דעבירה יצרא בידם כשמסרו ר״ל תפלה

 בשבתות שהם תפילות ואף כלל התלהבות להם
 מוכנים והם מלמעלה באה שהקדושה ויו״ט

 לא גרם שהיום יומא בת ביעותא וזהו מעצמם
 כלל הת,הבות שום להם היו שלא מפני אשתכח

 שיקח העיקר הוא הרע שהיצר באמת ונמצא
 הוא והתורה הש״י לעבודת היצר התלהבות

 בקיצור עכ״ד תבלין כמו ובאמת דרך המורה
 היה ולא עדן בגן היה שאדם בכאן והנה ודפח״ח

ולא כלל אשה לו היה שלא דעבירה מיצרא יודע

 לו היה לא כלל בו לדבק יכול היצה״ר היה
 בכל עצמו לקשר יכול היה והאיך כלל התלהבות

 ומדת השי״ת אל ומחשבותיו ודבוריו מעשיו
 האדם יוכל לא טוב לא וזהו טוב נקרא התקשרות

 דעבירה יצרא בלי לבדו אדם היות עצמו לקשר
 ר״ל עזר לו אעשה כלל התלהבות שום לו ואין
 היצה״ר ר״ל כנגדו עזר לו שיהא יצה״ר לו אתן

 לו ויודע חוה בריאת ע״י וזהו כנגדו לו שיהיה
 לעבוד ויוכל התלהבות לו ויהיה דעבירה יצרא

 כנגדו שאמר ומה מעשיו בכל בהתקשרות השי״ת
 שאמרתי עפ״י יובן נגדו אמר וצא הדמיון בכ״ף

 מביא לבוא לעתיד נ״ב דף דסוכה הגמרא פי׳
 ובפני הצדיקים בפני ושוחטו ליצה״ר הקב׳׳ה

 ורשעים גבוה כהר להם נדמה צדיקים הרשעים
 בוכין והללו בוכין הללו השערה כחוט להם נדמה

 הר לכבוש יכולנא האיך ואומרים בוכין צדיקים
 יכולנא צא האיך ואומרים בוכין ורשעים כזה גבוה

 למה ולהבין וכו׳ הזה השערה חוט את לכבוש
 סהר הוא באמת אם שניהם שיבכו כדי כך נדמה
 באמת ואם הרשעים ולא לבכות לצדיקים היה
 ולא לבכות לרשעים היה השערה כמוט הוא

 יכוננא האיך לצדיקים בכיה מה וגם הצדיקים
 שמחה לשמוח ^דם היה אדרבא גבוה הר לכבוש
 מסבירו הגדול כל בגמרא אמרו דשם ונראה גדולה

 וצריך יוכיח שם דאביי ומעשה ממנו גדול יצרו
 דאין הטעם ונראה כך הוא באמת למה להבין

 שהוא ולאדם בריותיו עם בטרוניא בא הקב״ה
 שאין כזה יצה״ר לו נותנין אין התחתונה במדרגה
 יצר נו נותנים וא׳ לכ״א רק עליו להגביר ביכלתו

 מחבירו הגדול כל וע״כ עליו להגביר שיוכל הרע
 אחד לכל מראין לעתיד ונמצא ממנו גדול יצרו

 ולצדיקים הזה בעולם לו שהיה היצה״ר ואחד
 יצה״ר להם היה שבאמת גבוה כהר גהם נדמה
 הימנו גדול יצרו מסבירו הגדול כל כי גבוה כהר

 נדמה וכך גבוה כהר יצה״ר להם באמת היה וכן
 וכן השערה כחוט להם נדמה לרשעים וכן להם

 וע״כ השערה כחוט הזה בעונם להם היה באמת
 שהיה בוכין הרשעים בוכין והללו בוכין הללו
 לכובשו יוכלו ולא השערה כחוט קטן יצה״ר להם

 יצרו ע״ב בגמרא שם דאמרינן בוכין והצדיקים
 הקב״ה ואלמלא יום בכל עליו מתגבר אדם של

לצדיק רשע צופה שנאמר לו יכיל אינו לו שעוזר



לחייםבראשית פרשתאורתכו

 אצלנו הדגר הזה ובעולם בידו יעזבנו לא ה׳ וכו׳
 לא מהקב״ה עזר שאלמלא מאמינם שאנו באמונה

 בעח לעחיד אבל היצה״ר לכבוש יכולין היינו
 כמו גבנה כהר לצדיקים לעין ונראה השכר קיבול

 מסבירו הגדול כי הזה בעולם אצלם באמח שהיסה
 יכולים היו שלא לעין ונראה הימנו גדול יצרו

 ראו ונמצא השי״ח בעזר לא אם כזה הר לכבוש
 שכר לקבל ובושין השי״ח זולח כלום עשו שלא

 החסד ה׳ ולך פי׳ וזהו וכו׳ בוכים הצדיקים וע״כ
 לאדם חשלם ר״ל כמעשהו לאיש חשצם אחה כי

 מרע וסר בעצמו יצרו על וגבר הדבר עשה כאלו
 היה לא עוזרו הקב׳׳ה אלמלא ובאמח סוב ועשה
 לעושי שכר שמשלם השי״ח חסד מצד רק לו יכול

 שאמר וזהו כצל עזר בלי בעצמו עשה כאלו רצונו
 כמו גדול הוא היצה״ר כי הדמיון בכף כנגדו כאן

 הימנו גדול יצרו מחבירו הגדול כנ כי ממש האדם
וכנ״ל. ממש כנגדו וזהו

 הוא מיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל
 ודרשהו סרסהו ז״ל רש״י פירוש עיין שמו

 המעשים כל עשה בחכמה שכולם דידוע לפרש ויש
 וחכמה כמ״ש הכל המחי׳ והוא בחכמה נבראו
 חיוחו הוא האדם דשם וידוע בעלי׳ אח חחיה

 בשאר עוסק או ישן שאדם בזמן גדולה והראיה
 כי אוחו מושכין אז בשמו לו כשקוראים דברים

 נמצא חכמה הוא כונם של וחיוח חיוחו הוא שמו
 נקרח ואוחיוח בחכמה שיש מאוחיוח נמשך שמו
 יקרא אשר וכל שאמר וזהו חי׳ נקרא וחכמה נפש

 חכמה הוא חיה של נפש ר״ל חיה נפש האדם לו
 של חיוחו ראה כי וחיוחו שמו זה אוחו המחיה

 אוחיוח הצירוף וזה מחכמה לו שיש ההוא הדבר
דבר: לאוחו קרא חכמה נפש מן שהוא

 עיין חגורוח להם ויעשו חאנה ענה ויתפרו
 הוא חאנה עלה וז״ל ז״ל רש״י פירוש

 וכו׳ נחקנו בו שנחקלקלו בדבר ממנו שאכלו העץ
 חאנה עלה שלקחו החיקן מאי להבין וצריך עכ״ל

 במסכח דז״ל שאמרו מפני לומר ואפשר עליהם
 ומתבייש עבירה דבר העושה כל י״א דף ברכוח

 עליהם חאנה עלה לקחו לפיכך לו מוסלין בו
 להם הוא ובושה קלקלו זה שבדבר לכל להודיע

כנ׳^נ; תיקונס יהיה שזק וכוונתם

 היחה היא כי חוה אשחו שם האדם ויקרא
 עבר לשון היתה שאמר מה חי כל אם

 שהיא העעם מפני וגם חי כל אם היא כי והול״ל
 נופל לשון חי׳ גקרואחה לי׳ הוה חי כל אם
 מי בספרים שכחוב מה דידוע ונראה לשון על

 וע״כ החמא מן מרוחק הוא לחכמה דבוק שהוא
 עובר אדם אין ג׳ דף סוטה במסכח רז״ל אמרו

 היפך שהוא שטוח רוח בו נכנס א״כ אלא עבירה
 ממנו נסחלק עבירה שעובר בשעה כי חכמה
 שאכלה כיון וא״כ חי׳ נקרא וחכמה מכמה נשמח
 בוודאי לאדם האכילה וגם ורע טוב הדעת מעץ

 שטות רוח בה ונכנס חכמה נשמת ממנה נסתלק
 אדם של שם כי חי׳ לקרואתה שייך לא וא״כ
 חכמה נשמת נסתלק וממנה חיותו שהוא מורה

 כנ אם היתה היא כי שאמר וזהו חי׳ הנקרא
 להיות עתידה שהיא כיון החטא קודם ר״ל חי

 החטא אחר אבל חי׳ לקרואתה נכון חי כל אם
 אינו חי׳ הנקרא סכמה נשמת ממנה שנסתלק כיון

.חוה קראה וע״כ חי׳ לקרואתה נכון

ה  אדם אלהים ברא ביום אדם תולדות ספר ז
 ז״ל רש״י פי׳ עיין אותו עשה אלהים בדמות

 בא מה ולהבין אדם תולדות ספירת הוא זה
 אדם אנ מוסר דרך נרמז דבא ונראה ללמדנו
 לבל ומעשיו דרכיו כל על פקיחא בעינא שישגיח

 פירש ז״ל ורש״י שבו א^כים והצלם הדמות יפגום
 צדיקים של תולדותיהם שעיקר ללמדך נח בפרשת
 אדם תולדות ספר זה שאמר וזהו טובים מעשים

 המעשים אדם תונדות ויספר ינהר זה בדבר ר״ל
 תמיד שיחשוב אדם תולדות הנקרא שלו טובים

 כן ועל אותו עשה אלהים בדמות וכו׳ ברא ביום
 ובדבוריו במעשיו שלו והדמות הצלם יפגום לא

ובמחשבותיו

 מעשיו בכל כשהאדם אדם תולדות ספר זה א״י
 השי״ת אל דבוק הוא ומחשבותיו ודבוריו

 אורות אל המרומזין אבריו כל עצמו ומקדש
 כגון האבר עם המצוה שעושה בעת העליונים

 קדושה וממשיך אברים ושאר ורגלים והידים הפה
 יתברך אליו ומרכבה כסא נעשה האברים ענ

 זה שאמר וזהו זה נקרא התקשרות ומדת
כל3 השי״ח אל לאדה שיש ודביקות ההתקשרות



כזלחייםבראשית פרשתאורח

 בדמות וכו׳ ברא ביום ושיחשוב השי״ת אל תמיד ספיר לשון ספר ומחשבותיו ודבוריו מעשיו
 ודבוריו איבריו ולקדש אותו עשה אלהים אדם של מובים המעשים אדם תולדות ובהירות

 כסא ויהיה יתברך אליו להדמות ומחשבותיו המצות ועושה השי״ת אל מקושר אינו אם אבל
 לצורה המרומז אבר כל השי״ת אל ומרכבה פרחת לא אז דו״ר בלא מלומדה אנשים מצות
עליונה. התקשרות לו שיהיה זה לידי יבא והאיך לעילא

ת ש ר ח פ נ

 היה תמים צדיק איש נח נח תולדות אלה
 עיין נח התהלך האלהים את בדורותיו

 היה שאלו לשבח דורשין יש בדורותיו רש״י פירוש
 לגנאי דורשין ויש יותר צדיק היה צדיקים של בדור
 אברהם של בדורו היה ואלו צדיק היה דורו גפי
 הדורשין על קשה והגה .לכלום נחשב היה לא

 במקום זכות לכך לדון לאדם יש יותר הלא לגנאי
ה זכות גכך לדון שאפשר  ולדורשו לדון להם הי

 אמר נח מדרש הביא החיים באור והנה לשבח
 הצלת אתה לו אמר ומשה ממך גדול אני למשה
 נהבין ויש ע״כ דורך צהציג כח בך היה ולא עצמך
 ממך גדונ אני למשה שאמר שלו ומעם נח דעת

 עינים מאור בספר איתא דהנה לומר ואפשר
 מנחם מו׳ קדישא בוצינא הגדול הרב שחיבר
 ששמע שכתב זו בפ׳ משרנאביל מק״ק נחום
 דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב ממורו
 חלקו נועל זכה ז״ל אמרם זז״ל זצללה׳׳ה בער
 אלא הבא בעולם דוקא לאו עדן בגן חבירו וחלק

 נועל שהוא הדברים נאמרו הזה בעולם אפילו
 ואינם אותם מוכיח אם שבתוכם המוב חלק

 צדיק מפי הדיבור כי מורי לי ואסברי׳ לקבל רוצים
 והוא רוחני דבר הוא והדיבור השומע לאוזן

 והוא רוחני ג״כ הוא והשמיעה עשירית מדריגה
 וכשהוא מהדיבור מאוד למעלה עליונה מדריגה

 השמיע׳ חלק הצדיק לוקח מוסר מקבל ואינו שומע
 חלק עם אניו חוזר הצדיק של שהדיבור שלו

 עמוקים דברים והם עכ״ל השומע של השמיעה
 השמיעה מולם הוא התשובה עולם כי מאד

 השמועה העולם מן המוב חלק ממנו וכשנומל
 שבחייו רשע ונשאר לתשובה לעולם יזכה לא אז

 דברי הבנתי אלו דברים הבנת ולפי מת קרוי
 זצללה׳׳ה בער דוב מו׳ קדישא בוצינא הקדוש

יפרח כתמר צדיק הפסוק פירוש שאמר הנ״ל

 אחד צדיקים מיני שני דיש ישגה בלבנון כארז
 מעון רבים להשיב ומשתדל אדם לכל המוכיח

 עושה יפרח פירות שעושה כתמר צדיק וזהו
 עושה שאין ישגה בלבנון כארז והב׳ פירות
 ישגה מעון רבים להשיב משגיח ואינו פירות
 האלו לדברים ואין דבריו שמעתי ע״כ בעצמו
 כתמר לרבים שהוכיח הצדיק המשיל נמה הבנה
 כמה והלא פירות עושה בלבד תמר וכי דוקא
 הצדיק וגם פירות שעושין בעולם אילנות מיני

 דוקא לארז אותו המשיג לרבים מוכיח שאינו
 בעולם יש סרק אילני וכמה פירות עושה שאינו

 תוכיח הוכח של עשה מצות מקיים שאינו כיון וגם
 שכתב הנ״ל דברים ולפי צדיק אותו קורץ למה

 הכי לעיל שהבאתי בשמו עינים מאור בספר
 תוכיח הוכח מצות לקיים יש דהנה דבריו פירוש

 במ״א שכתבתי וכמו גמור לרשע אך באהבה
 בוצינא הגאון הרב ורבי מורי מאדוני ששמעתי

 ׳ה זללה שמעלקי שמואל מוהר״ר קדישא
 ששאלתי חורפי בימי ניקלשפארג דק״ק אב״ד
 כמוף לרעך ואהבת מצות מקיימים האיך אותו

 שאוכל בשכל לי והשיב רעות לי עושה וחבירי
 נשמת הן אחת ישראל נשמת כל הלא ממנו לקבל
 ניצוצות כונם הם ישראל וכללות הראשון אדס

 בספרים וכמ״ש וכו׳ בידין מנהון מנשמתו
 בשוגג גדולה מכה עצמו אדם מכה ולפעמים

 אדם יקח אם הגוך מלך הוא והראש דעת גלי
 הלא דעת בלי אותו שהכה לידו ויכה מקל זה

 כן לעצמו עוד יכאיב ולמה יחשב דעה ,לחסר
 חבירו עם אחת נפש שהוא הזה הדבר ממש

 שבו דעת חסרון מפני רעה לו עושה וחבירו
 יחשוב אלא לעצמו יכאיב רעה לו וכשישלם

 ושאלתי ית׳ לו שלומין והרבה הש״י מאת שהכל
האיך המקום לפני רשע אדם רואין אם עוד לו



לחייםנח פרשחאורחכח

 כל נשמת הלא לי והשיב אותו לאהוב אפשר
 רחמנות לו יהי׳ וע״כ ממעל אלהי חלק אדם

 בקליפות נלכד שלו הקדוש שהניצוץ השי״ת על
 ומשתדל המוכיח האדם אס וא״כ ודפח״ח עכ״ד

 אלא לו שאין כתמר הוא מעון רבים להשיב
 לו יש זו ובתוכחה שבשמים נאביו אחד לב

 בקליפות הקדוש הניצוץ שנפל השי״ת על רחמנות
 מקבל שאין מהרשע ליקח רוצה אינו כן ועל

 עמו שמשתדל רק שלו השוב החלק מוסר ממנו
 מהשי״ת ומבקש באהבה בתוכחה פעמים הרבה

 לפושעים יד הנותן הוא כי אליו שישוב לו שיעזור
 פירות ועושה יפרח הצדיק זה אליו לשוב ועוזרם

 במס׳ שארז״ל כמו כארז קשה שהוא מי אבל
 ואל כקנה רך אדם יהא לעוצם כ׳ דך תענית

 והוא מגבורות ששבעו והצדיק כארז קפה יהא
 ולא פעמים הרבה אותו וכשמוכיח כארז קשה
 ולוקח ה׳ בקנאת עניו חמה נתמלא אליו שמע
 שלקח זה ובדבר שלו השוב חלק ממנו
 וזהו בעצמו הצדיק ישנה מהם שוב חלק

 אך שלו הדור אוהב שנח המדרש כוונת אפשר
 בבירור יודע והי׳ מאוד עד גדולים רשעים שהי׳
 ממנו יקבלו לא אותם מוכיח הי׳ אם שאך

 ליקח שלא כדי אותם להוכיח רצה לא כן ועל
 בזה עדן בגן חלקם היינו השוב חלק מהם
 מהם ולקח אותם מוכיח הי׳ אם ובאמת ובבא
 בלבנון כארז וכמ״ש בעצמו גדול הי׳ השוב חנק

 הוא כי כלל שמהם מקושר הי׳ ולא בעצמו ישגה
 רשעים היו והם השוב מחלקם גדול צדיק הי׳

 זה עבור להוכיחם רוצה הי׳ כשלא אבל מתים
 אותו הורידו והם ברשעותם עמהם מקושר הי׳

 שלא ממך גדול אני למשה שאמר וזהו מצדקתו
 השוב חלקם <יקח שלא כדי אותם להוכיח רציתי

 והשיב עבורם מאוד עד בעבודתי עצמי והשפלתי
 ואני דורך הצלת ולא עצמך הצלת אתה משה לו

 מאוד באהבה התוכחה הי׳ אותם שהוכחתי אך
 שנשל חלקם אך ואדרבה חלקם לישול רציתי ולא

 מחזיר אני לי ונתן העגל בעשיותם מהם השי״ת
 וכמ״ש לקבל בידם שיכולת בעת בשבתות אותם

 כן ועל משה ישמח בפירוש ז״ל האר״י בסידור
 בעיני חן מצא ונח כתיב נח כוונת שידע הש״י

 בדור* לפני צדיק ראיתי אותך כי אמר וגם ה׳
גס יודע ואני כוונתך יודע שאני ?לומר הזה

 ועל מקבלים הי׳ לא אותם מוכיח היית אם
 שאני הזה ובדור בכוונתך לפני צדיק אתה כן

 אמרתי והנה מקבלים הי׳ שלא כך האמת יודע
 לעולם והארץ בא ודור הולך דור הפסוק פירוש

 שהכל בזה ללמדינו ע״ה שלמה בא מה עומדת
 מוסד דברי ללמד שבא אלא הוא שכך יודעין

 לדורותם השבת נעשות הפסוק פירוש ע״ד
 דירה לשון לדורותם יראה בחי׳ השבת שיעשה
 תתאה יראה בבחי׳ תמיד שיהא תמיד בה שידור

 אח״כ לו בא תתאה ביראה מתמיד וכשאדם
 לאדם שבא ואעפ״י השי״ת מאת אהבה בחי׳
 ולא יראה במדת גם להחזיק צריך אהבה בחי׳

 על נענש כי לחוד אהבה במדת השי״ת לעבוד
 מלעשות א״ע למנוע יכול לבד אהבה במדת כי זה

 יכעוס שלא באהבתו הוא במוח כי מצוה איזה
 מפניו לירא צריך וע״כ ותרן אינו והקב״ה עניו

 וכמ״ש ה׳ יראת ואח״כ תחילה עונש יראת
 הולך דור וזהו דירה צשון הוא ודור במ׳׳א

 דור ואז הולך בבחי׳ כשהוא היראה של הדירה
 שיא ואעפ״י אהבה של אחרת דירה יבא בא

 במדת מאוד להחזיק צריך אהבתו מדת אליו
 לעולם ארץ הנק׳ יראה מדת והארץ וזהו היראה
 ר״ל מעשיך ישבח לדור דור פירוש וזהו עומדת
 של לדירה אחרת נדור יראה דירת מדור כשבאין
 שהוא יראה מדת מעשיך תמיד ישבח אהבה

 יראה במדת תמיד להיות צריך כי עשי׳ בחי׳
 שצריך והשעם אהבה של בדירה כשהוא אך

 יראה מדת כי יראה במדת תמיד להחזיק
 אגדה לשון כמו המשכה לשון יגידו וגבורותיך

 גבורות אדם על מושך יראה מדת כן המושכת
 איש נח פי׳ וזהו ה׳ פי לעבור תמיד ירא שיהא
 שהי׳ שלו הדירות בכל בדורותיו הי׳ תמים צדיק

 לו שבא אהבה בבחי׳ ובין יראה בבחי׳ בין דר
 ביניהם דר שהי׳ אנשים בין ובדורותיו אח״כ

 ווהשעם רוח שפל שהי׳ תמים צדיק בבחי׳ הי׳
 באהבה עמהם מקושר שהי׳ מפני לעיל כתבתי
 כלומר נח התהלך האלהיס את שפלותיו ומחמת

 במדריגת ובין יראה במדריגת בין הילוכו שכל
 דבר שום לו נעשות אפשר שאי יודע הי׳ אהבה

 זאת עושה הוא שהאלהים מחשב שהי׳ רק שוב
 צדיקים של בדור היו שאלו כלומר לשבח והדורשין

שוס עושה אינו שהוא ההילוך כזה מהלך והי׳



כטלחייםנח פרשתאורח

 ביותר צדיק הי׳ זאת עושה אלהים רק 3מו דגר
 דורו של לגנאי רק שלו לגנאי לא לגנאי והדורשין

 הי׳ ואם גדולים רשעים שהיו דורו לפי כגומר
 גדול צדיק הי׳ ממנו מקנלים הי׳ לא מוכיחם

 מחמת החיות מהם ליקח להוכיחם רוצה הי׳ שלא
 נענדות תחתונה במדריגה והי׳ הבורא אהבת
 רצה ולא אברהם של בדורו הי׳ ואלו עבורם

כנ״ל• לכלום נחשב הי׳ לא להוכיחם

 ללמדך ז״ג רש״י פי׳ עיין נח תולדות אלה א״י
 מעשים צדיקים של תולדותיהם שעיקר

 חז״ל דאמרו ונראה נח נח הכפל להבין עובים
 נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל

 ונוח למעלה נוח להיות האדם צריך ונמצא וכו׳
 המעשים ר״צ נח נח תולדות אלה וזהו למעה
 לתתא ונוח לעינא נוח שיהא ר״נ נח נח של עובים
 הי׳ תמים צדיק איש ואמר הכתוב ומפרש

 והי׳ שלו בדור תמים צדיק שהי׳ ר״צ בדורותיו
 נח שהי׳ נח התהלך האנהים את נתתא נח

 רוח הימנו נוחה הבריות כשרוח כי לעילא ג״כ
הימנו נוחה המקום

 החיים באור דקדק וכו׳ נח תולדות אלה א״י
 פוסל אלה מקום ובכל אנה שאמר מה

 בכאן רז״ל דדרשת לומר אפשר הראשונים את
 מובים מעשים צדיקים של תוגדותיהם עיקר ידוע
 בדור הי׳ אלו לשבח דורשין יש בדורותיו ועל

 צפי לגנאי דורשין ויש יותר צדיק הי׳ נדיקים
 שאמר וזהו צדיקים בדור ולא צדיק הי׳ דורו
 למעלה האמור הראשונים מעשים פוסל אלה
 דורו של מעשיהם שנפסל ובזה נח של דורו הם
 עיקר תמים צדיק איש שנח ויתגלה יראה נח של

 בדורותיו אפילו נח כי ויראה יתגלה נח שג תולדות
 הי׳ שאלו וכ״ש תמים צדיק הי׳ רשעים היו שהם
 ידי על וזהו יותר צדיק שהי׳ צדיקים בדור

 נח תולדות עיקר יותר יראה מעשיהם שפוסל
 אן» הי׳ תמים צדיק איש נח כי העוגים מעשיו

 הדורשין ולפי צדיקים של בדור שכן וכל בדורותיו
 של בדור הי׳ שאלו ז״ל רש״י שפי׳ כמו לגנאי

 כנ״ל לומר יש ג״כ לכלום נחשב לא אברהם
 של דורו תולדות היינו הראשונים פוסל אצה

יראה הרעים מעשיהם ומחמת מקודם הנזכר נח

 נח של תולדותיו עיקר המובים מעשיו ויתגלה
 מעשיו פוה הי׳ ולא תמים צדיק איש הי׳ שהוא
 בדורותיו תמים צדיק איש הי׳ הוא רק דורו כבני
 צדיקים בדור הי׳ אלו אבל צדיק הי׳ דורו ולפי

 צדיק איש להקרא המונים מעשיו ניכר הי׳ לא
כנ״ל. תמים

 אפשר נח נח כפל אמר נח תולדות אלה א״י
 הבריות שרוח כל ז״ל אמרם ע״ד לומר

 שאמר וזהו הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה
 נח כלומר הראשונים של מעשיהם פוסל אלה

 ופסל כמעשיהם עשה לא כי ה׳ בעני חן שמצא
 של העובים מעשים תולדות הוא זה הראשונים

 נחת עשה הזה ובדבר הראשונים ופסל שעשה גח
 ויתעצב וגרמו שעשו כהראשונים ולא לפניו רוח
 ואח״כ לעיגא נייחא גרם והוא וכו׳ לבו אל

 כלומר בדורותיו הי׳ תמים צדיק איש נח אמר
 מחזיקים היו גמורים רשעים שהיו דורו בני שאף
 הי׳ תמים צדיק איש נח וזהו תמים לצדיק נח את

 צדיק לאיש אותו מחזיקים דורו שהי׳ בדורותיו
 שמצא זה ובדבר הימנו נוחה ג״כ דורו בני והיו

 לו הי׳ נח התהלך האלהים את ה׳ בעיני חן
.כנ״ל ולתמימותו לצדקתו השמים מן סיוע

ת  אלהים שאמר מה נח התהלך האלהים א
 התהלך אגהים את אמר ולא ה״א בתוספת

 דורשין יש בדורותיו על ז״ל פירש״י ועיין נח
 ז״ל פירש״י תיכף ואח״כ לגנאי דורשין ויש צשבח

 אומר הוא !ובאברהם נח התהלך האלהים את
 לתמכו סעד צריך היה נח לפניו התהלכתי אשר
 מאליו בצדקו ומתהלך מתחזק הי׳ אברהם אבל
 ז״נ דרש״י לומר ואפשר לשבח הדורשין סותר וזה
 השמים תולדות אלה בפסוק בראשית בפ׳ פי׳

 בה״א בהבראם אחר דבר וז״ל בהבראם ווהארין
 סותיות בב׳ עולמים צור ה׳ ביה כי שנאמר בראם
 שהעולם כאן ולמדך עולמים שני יצר השם של הללו
 הוא הזה שהעולם הרי עכ״ל בה״א נברא הזה

 השם של אחרונה בה״א המרומז העשי׳ עולם
 התשובה עולם היא השם של ראשונה בה״א נברא
 וידוע נבראת וממנה הזה לעולם קדמה אשר

 המבע עפ״י מתנהג הזה שהעולם ישראל לאמוני
והוא נבראת שממנה ראשונה ה״א הנהגת פי על



לחייםm פרשו(אורה

 אלהים הוא ה׳ וזהו וחפצו כרצוגו הטיבע מהנהג
 מנהג הוא וה׳ אנהים בגימטדיא הטב״ע כי

 העילות עיצה הוא כן וענ כרצונו!וחפצו הטבע
 הזה העולם מסבב הוא כי הסיבות כל וסיבת

 את פי׳ וזהו וחפצו כרצונו הטבעיית בהנהגת
 בטבע מהלך שהי׳ כלומר נח התהלך האלהיס

 נבראת שממנה ראשונה ה״א עם אלהים גימט׳
 לומר בטבעיית מאמין הי׳ ולא עוה״ז הוא הטבע

 אבל יהיה לח נאו ואם כך יהיה כך יעשה שאם
 כרצונו הטבע מנהיג שהוא תמיד מאימין הי׳

 מנהיג שיהי׳ זה ענ מתפצל והי׳ כנ״ל וחפצו
 האלהים את וזהו גטובה הסיבות ויסגב הטבע

 וצא הטבע עפ״י ומתצהג מהצך שהי׳ נח התהלך
 תמיד יודע שהי׳ האלהים את אבל מהטבע למעלה

 שממנה ראשונה ה״א עפ׳׳׳י מתנהג שהעה״ז
 לא אבצ הטבע עפ״י הי׳ הינוכו וכל נבראת
 למיתה אף נפשו למסור כצומר מהטבע צמעלה

 והתרשל עשה לא זה יתברך הבורא בעבדות
 התורה על לוי קדושת בספר שראיתי כמו בזה

 הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי בפסוק
 מחני משה גבי בזוהר דמבואר עפ״י ר״ל וז״ל

 נח נשמת שתיקן נח מי מחני אותיות מספרך נא
 נפשו משה שמסר ובזה דורו על ביקש שלא

 כלול הי׳ משה כי דנח לנשמה תיקן ישראצ בשביל
 הצביאים כל חז״ל מאמר וידוע וכו׳ הנשמות מכל

 אותך כי וזהו בזה נתנבא ומשה בכה נתנבאו
 לפני צדיק אותך רואה אני ד׳נ לפני צדיק ראיתי

 בדור אימתי זכות עליהם וללמד הבריות להצדיק
 ודפח״ח ע״כ וכו׳ הזה הנקרא משה בו שיהי׳ הזה
 על נפשו משה שמסר בזה הי׳ שתיקונו הרי

 מה כהוגן שלא עשה שנח נשמע מזה ישראל
 בשביל נפשו למסור אף מהטבע למעלה הלך שלא
 ובאמת נפש במסירת עליהם רחמים ולבקש דורו
 נפשו במסירת רחמים גבקש כך עושה הי׳ אם

 הי׳ דחטאם אותם מציל שהי׳ אפשר עליהם
 כל השחית כי כמ״ש הארץ על זרעם בהשחתת

 שחטא חכמה ובראשית חיים עץ בפרי ועיין בשר
 בינה בתשובת די אין לבטצה זרע הוצאות של

 למסור צריך אלא השם של ראשונה ה״א הוא
 שהוא שמע בקריאת ממש ונשמתו ורוחו נפשו
 למסור צריך זה ובלא ביום פעמים ארבעה קורא
למס׳יר צריך זה שחטא מי אבל בק״ש צפשו

 לפניו* הוא כאלו עצמו ולצייר ממש בק״ש נפשו
 ית׳ קדושת ענ עצמו מוסר והוא הזה הדבר
 למעלה בא הוא זרע השחתת שחטא מפני

 מלבד כן ועל מהעולמות ולמעלה מהמוחין
 שצריך וגם זה חטא על הכתובים התיקונים
 יום בכל ועכ״פ תדיר זה חטא על להתודות

 במקום שכתבתי וכמו תמיד נגדי וחטאתי ולקיים
 בק״ש נפשו למסור זה חטא תיקון עיקר אחר

 השפע מנע כי כנ״ל ממש יום בכנ פעמים ארבעה
 מהעולמות מלמעלה עליהם נבא ובינה מחכמה

 בשביל מהעולמות ג״כ יצא ממש נפשו ובמסירת
 הי׳ אם וע״כ תיקונו עיקר זהו ית׳ שמו קדושת

 עליהם נפשו ומסר דורו על רחמים מבקש נח
 שלא כהוגן שלא עשה תיקונם!וזהו הי׳ שזה אפשר

 למעלה ולא התשובה עם רק בעבודתו הלך
 נפשו ומסר הלך שאברהם כמו נפשו במסירת

 בעבודתו והלך ית׳ שמו קדושת על כשדים באור
 ובאברהם ז״נ רש״י שפי׳ וזהו מהטבעיות למעלה

 הזה ופסוק לפניו התהלכתי אשר אומר הוא
 לפני המעשה העבד בסיפור שרה חיי בפ׳ כתיב

 לא אלי אדוני אל ואמר כתיב ושם ולבן בתואג
 התהלכתי אשר ה׳ אלי ויאמר אחרי האשה תלך

 הוי׳׳ה שם כתיב ושם וכו׳ מנאכו ישלח לפניו
 מהלך שהי׳ לפניו ומלת לפניו התהלכתי אשר ה׳

 נפשו מסירת ע״י מהעולמות למעלה ממש לפניו
 אברהם אבל וכו׳ סעד צריך הי׳ נח וזהו אליו
 למענה הנפש במסירת שעבד מאליו מתחזק הי׳

 עשה בודאי נפשו מסר שלא הזה ובדבר מהטבע
 מחמת עליו זכות למדו לשבח והדורשין כהוגן שלא

 בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי השי״ת לו שאמר
 התשובה עוצם עם תמיד מהלך שהי׳ ומחמת הזה
 לפני צדיק נפשו על דורש הי׳ הענוה עולם הוא

 רשעים שכונם מחמת הזה בדור לגנאי הזה בדור
 את בשר כל השחית כי שכתוב כמו אחד גם אין

 אין אחר בדור אבל לצדיק נחשב הוא וכו׳ דרכו
 כי עליהם נפשו למסור התרשל וע״כ לצדיק חשוב
 שהוא נפשו מסירת יועיל לא שבודאי ומחשב אמר
 אין רשעים כוצם הי׳ שדורו מחמת רק צדיק אינו
 נוסח פירוש וזהו נפשו מסר לא וע״כ אחד בהם

 וכו׳ זכרת באהבה נח את וגם בר׳׳ה התפלה
 רוע מפני בשר כל לשחת המבול מי את בהביאך

אלהיצו פ׳ לפניך בא זכרונו כן על מעלליהם



לאלחייםנח פרשתאורח

 אח וגס מלח וכו׳ חבל כעפרוח זרעו להרגוח
 פירוש לו אין p עג מלח גם פירוש לו אין וכו׳ גח

 הפולמוח כל ברא השי״ח כי יובן הנ״נ דברינו ולפי
 אשר ישראל לעמו להיעיב ונדבה !ורצון באהבה
 וע״כ העולמוח בריאח קודם בנשמחס הסחכל

 בשביל בראשיח כמ׳׳ש בשבילם העולמוח כל ברא
 עליהם ולהמשיך גהיעיב ראשיח שנקראו ישראל

 אע״פ נח אח וגס וזהו דרחמיס מכילין י״ג
 הדור על נפשו מסר ש!;א כהוגן שלא שעשה

 נך שהי׳ ראשונה באהבה ר׳׳ל זכרח באהבה
 זרעו להרבוח אותו זכרת העוצמות לבריאת
 שעשה ואעפ״י ישראל ממנו ושיצא תבל כעפרות

 בהביאך ואמר אותו שזכר העעס זהו כהוגן שלא
 מעלליהם רוע מפני בשר כל לשחת המבול מי את

 להנצל ראוי שהוא אחד בהם אין בשר כל ואמר
 וחיות בהמות ואותן ועופות וחיות בהמות אף

 ומאליהם ניצולו באמת דרכם השחיתו שלא ועופות
 ומחמת ז״ל רש״י שפירש כמו התיבה אל באו

 לצדיק עצמו החזיק לא והוא בשר כל שהשחית
 במסירת עליהם להתפלל לבו מלאו לא כן על גמור
 וזכר נח על השי״ת שלמד הזכות וזהו נפשו
 את בהביאך וזהו ראשונה אהבה בצירוף אותו

 מעלליהם רוע מפני בשר כל לשחת המבול מי
 זכרונו כן על וזהו להנצל שראוי אחד בהס אין
 כלומר תבל כעפרות זרעו להרבות נפניך בא
 ראשונה אהבה בצירוף אותו שזכרת השעם זהו

 והוא להנצל שראוי אחד בהם הי׳ שלא מחמת
 למעלה שכתבתי כמו העלוה בעולם תמיד הי׳

 נפש במסירת עליהם להתפלל לבו מלאו לא ע״כ
כנ״ל. יועיל לא שבודאי מחשב שהי׳

 סל פנה פסוק על בזוהר איתא דהלה א״י
 יפנה היחיד תפלת ר״ל הערער תפלת

 תפלתם את בזה ולא תפלתו לקבל ראוי אס אליו
 שהס איך נמאסת אינו הרבים תפלת אבל ר״ל

 משוס סעד לו הי׳ לא נח והלה תפלתם נתקבל
הי׳ אדם  וזהו רשעים היו הס כי בדורו יחיד ו

 לו הי׳ ולא לתומכו סעד צריך הי׳ נח שאמר
 וזהו מאנהים עזר לו והי׳ אדס משוס סעד

 מהש״י עזר לו שהי׳ לח התהלך האלהיס את
 מאליו בצדקו ומהלך מתחזק הי׳ אברהם אבל

תחת והכניסן אנשים גרים מגייר הי׳ הוא הי

 מתחזק וזהו מהס סעד לו והי׳ השכינה כנפי
 • סעד לו עשה ומעצמו מאליו בצדקו ומהלך

״י  תמים כתיב דהנה נח התהלך אלהיס את א
 פרושו שס מ״ש ועיין אלהיך ה׳ עם תהי׳

 והלבישו הנשמה היינו העליונים מן נברא דהאדס
 עור כמ״ש התחתונים מן הגוף במלבוש השי״ת

 כמו באדם הש״י שישרה כדי וכו׳ תלבישני ובשר
 לי !ועשו הה״ד וילך פ׳ הקדוש בזוהר שכתוב
 כשהאדם היינו ממש בתוכם בתוכם ושכנתי מקדש
 יוכל אז החשא שנופי מכל עצמו ומשהר מקדש
 דפרודא באתר שורה אינו והש״י בו לשרות הש״י

 היינו גמור באחדות הן והגוף כשהנשמה רק
 מדבר ואינו בערמומית ואינו תמים כשהאדם

 בספרים שכתוב כמו חושב שהלב מה רק בפה
 ועל המצפון ושליה הלב קולמוס נקרא שהלשון

 שאינו מה הפה יאמר ולא נאמן השליח יהי׳ כן
 רק תמים ואינו התחנקות הוא אז כי בלבו
 בלי ותמימות באחדות הס והגוף הנשמה אס

 שהשי״ת אלהיך ה׳ עס תהי׳ ואז התחלקות שוס
 לאברהם השי״ת שאמר כתוב לך ובפרשת בך ישרה

 פי׳ עיין תמים והי׳ לפני התהלך שדי אל אני
 לפני התהלך מדרשו ולפי שכתוב שס ז״ל רש״י

 ואפשר ע״ש תמים תהי׳ הזה ובדבר מילה במצות
 מקושר ויהי׳ בו ישרה שהשי״ת נברא דהאדס לומר

 וכתוב בו ולדבקה שכתוב כמו יתברך השס אל
 נתנה והמצות התורה שכל להרמב״ם במפרש

 בהשי״ת להדבק ויוכל והמצות התורה שיקיים כדי
 ננכל עצמו ולשהר כנ״ל תמים !להיות וצריך
 החשא ע״י הרע בו שולש אז כי החשא שנופי

 באדם נאחזת אשר הערלה והגה רע יגורך ולא
 לאברהם השי״ת שאמר וזהו אדם חשא ידי על

 התהנך התקשרות של מדה הוא שדי אל אני
 תמים ותהי׳ הערלה ותעבור מילה במצות לפני
 ולדבקה ותקיים בך לשמת ואוכל שוין ולבו פיו
 בך שהערלה זמן כל ז״ל רש״י שכתוב כמו בו

 נח אומר הכתוב והנה לפני מוס בעל אתה
 מילה מצות ניתן לא ולדורו תמים צדיק איש

 תמים להיות יכול הי׳ והאיך בברית פגמ׳ו שכולן
 מעשיו שלפי כיון אבל הערלה העביר שלא

 ולא שוין ו^לו פיו תמים היה ודבורו
א ■מילה ומצות בברית פגם  הוא לו !נתלה נ
עצמו ימול אם אף כי זה בדבר חייב אינו



לחייםנח פרשתאורחלב

 לכך ועושה מצוה חינו הוא חורה שלמד מאליו
 תמים להיות לסעדו יתברך מה׳ סעד צריך היה

 האלהים את וזהו יתברך בה׳ תמיד דבוק שיהיה
 יתברך מה׳ סעד לו שהיה כלומר נח התהכך
 היה לא הוא כי תמים ויהיה שיתהנך

 שכתב וזהו מעצמו תמים שיהא לעשות יכול
 נפניו התהלכתי אשר נאמר ובאברהם ז״ל רש״י

 מתחזק אברהם אבל לתומכו סעד צריך הי׳ נח
 סעד נריך הי׳ נח לומר ודקדק מאניו ומהלך

 אנה לסעדו סעד צריך הי׳ נח אמר ולא !נתומכו
 סעד צריך הי׳ לתמימותו ר״נ לתומכו סעד אמר

 ומפשר תמימות הוא תום לשון כי תמים נהיות
 צדיק ראיתי אותך כי השי״ת לו שאמר מה לומר
 תמים הי׳ לא כי תמים הזכיר ולא הזה בדור צפני
 סיוע לו הי׳ בדבר חייב שאינו רק המילה מצד

 דורשין כן ועל כנ״צ תמים שיהא מהשי״ת וסעד
 מצד דק בדבר חייב הי׳ שלא כיון גשבח עליו
 נתנה ולא פגם לא והוא בברית פגמו שכונן דורו

כנ״ל למול נתחייב וצא מיצה מצות נהם

ה ש  את תעשה קנים גופר עצי תבת לך ע
 ומבמק מבית אותה וכפרת התיבה

 שעשה עץ שצ שמו לנמדינו בא מה ולהבין בכופר
 צהיתה שכבר חיך התיבה ועשיות התיבה ממנו
 התיבה את תעשה קנים דאמר וגם הוי דהוי ומה
 קנים למימר לי' והוי מיותר צכאורה את מנת

 מה נרמז שבא נומר ואפשר התיבה תעשה
 ומסיים לחייבא מזכא של השכר בזוהר שהפליג

 כמחן אבתרי׳ רדפין הוי נשא בני יודעין הי׳ אם
 לך שתעשה ממש לך עשה וזהו חייא בתר דרדיף
 ותשב גופר עצי תבת וזהו לחייבא מזכא שתהי׳
 יונה גבי התיבה אל אציו ותשב תבת תרגום

 כי עץ נקרא והאדם וכו׳ לותי׳ ותבת תרגומו
 וזהו פר גורם נושרייקין וגפר השדה עך האדם

 גופר עצי בתשובה שתשב תבת צך שתעשה
 תראה אתה דינין פר לעורר גורמין אשר האנשים

 ואינן ירחה להם חין כי בתשובה שתחזירם
 יראה ידי ענ מנצפ״ך של דינין הפ״ר ממתיקין

 דינין פר נעורר וגורמין יראה להם אין כי תתאה
 אדני במלת בר׳׳ה ז״ל האר״י בסידור כמבואר

 אח״כ ואמר בתשובה תחזירם אתה תפתח שפתי
:וכו׳ תעשה קנים

 דידוע לומר אפשר התיבה את תעשה קנים
הי׳ העוצמות שבריאת בע״ח שכתוב מה

 מחמת כי יראה מדת היינו מלכותו שתתגלה כדי
 עוצם של הנבראים כל בגוף מלובש הוא שאדם

 הרע יצר ידי על הוא עה״ז של וקיום הזה
 ביעתא אף דעבירה יצרא כשתפסו בגמרא כמ׳׳ש

 הזה עולם וברואי משתכחי הוי נא יומא בת
 ושתי׳ באכילה יצר בתענוגי תאותם ממלאים

 תור׳ להם אין כי מותר ובין אסור בין ומשגל ושינה
 קיום בשביל עה׳׳ז מעשי לעשות ג״כ צריך והאדם
 אסור בין הזה העולם במעשי לחלק אך העולם

 האדם צריך וע״כ ושריפה כשר ובין מותר ובין
 שלא תמיד ירא שיהא תתאה ביראה תמיד לירא
 הנברחים ככצ היצר בתענוגי להתענג למשה יפיל

 עג האדם ומסית גדלות הוא הרע היצר ומהות
 יוכל זה ידי על באדם גדלות שהביא ומה גדלות
 פעמים כמה שכתבתי כמו עבירה לעבור האדם

 וז״ל וארבע עשרין תקוני בתיקונים כתב וכן
 דילי׳ קציפה דתבר ומאן אגוז הוא נבא ועוד

 ונדכה נשבר לב אתמר עני׳ הרע יצר דאיהי
 בקליפין שלם דהוא לבא וגסות תבזה לא אצהים

 גבה כל ה׳ תועבת אתמר עלי׳ אתבר ולא דילי׳
 מלכותו עול עצמו על מקבל וכשהאדם עכ״ל לב

 היצר גדלות מן ניצנ הוא בזה תמיד ויראתו
 מגרמ׳ לי׳ וצית מלכותו מדת שמקבל כיון כי

 ודעת ובינה חכמה הנשמה של השובות וכל כלום
 הכל שלימה בתשובה אליו ולשוב השי״ת ולעבוד

 וחיים פרנסה הגוף השובות וכן יתברך מאתו
 יתברך מאתו הכל הגוף ובריאות ועשירות

 יתברך ה׳ להמליך בש״ע שתקנו וכמו
 הנשמה השובות כל שיתן אליו ולהתפלג הכנ על

 ית׳ בידו שהכל שלמה באמונה זה מאמין ואם
 יכול האיך והגוף הנשמה השובות בו נתן והוא

 השובות השי״ת בו נתן שצא חברו על להתגאה
 מהרב שמעתי ת״ח של חולין שיחת ובדרך האלו

 הגדול הרב בן אברהם מוהד׳ר קדישא בוצינא
 דוב מוהר״ר המפורסים קדישא בוצינא והקדוש

 מונח באחד כיסים לשני משל שאמר זלה״ה בער
 אבנים בו מונח השני ובכיס שובות אבנים בו

 שובות אבנים בו שמונח זה כיס היתגאה פשושים
 שאין כיון פשושות אבנים בו שמונח הכיס על
באדם הוא וכן בו המניח רצון רק מעשיו מצד זה



tii לגלחייםפר«^מ

 לירסה ילמוד למען כתוב מלא ומקרא ודפס״ת
 שמדת הרי מאסיו נבנו רום לבלתי ונו׳ ה׳ את

 יפונ גמתי מספיק מלכותו מדת היי;ו ירתה
 לה׳ זמרי הפסוק פירוש וזהו כנ״ל היצר בגדלות

 והפסיק הארץ בכצ זאס מודעת עשה גאות כי
 דבריגז ונפי פשופו ע״פ כלנ פירוש גו סין הזה
 כי זה על צה׳ לזמר שגריכין הכתוב שאמר יובן

 העשי׳ עילם הזה העולם ברא ר״ל עשה גאות
 עולם ב־־ס עמו הגסות שהוס הרע היצר עם

 תעגיגי ידי עג הוס העשי׳ עולם וקיום העשי׳
 לקיום הגשמי מעשי נעשות האדם ברא וכן היצר

 היצר מן א״ע ולהפריש הגבראים ככל העונם
 עפ״י העוגם ;קיום גשמי מעשי לעשות רק הרע

 ויראתו מלכותו עול עצמו על האדם ולקבל התורה
 ידי שעל וזהו כנ״ל היצ״הר מן גיצל הוא ובזה

 שיקבג כדי עה״ז ברא הרע היצר הוא הגאות
 ידי ועל וירסתו מלכותו מדת עצמו על האדם

 מדת היא זאת מודעת וזהו היצר מן יגצג זה
 לקבג והגשמיות הארציות בכל הארץ בכג מלכותו

 והגה כג״ל היצר גאות מן יגצג ובזה זאת מדת
 יראה מיגי שגי ירסה מיגי שלשה יש יראה במדת

 עוגש יראת הייגו האדם השתדלות ע״י הוא
 גברא זה שבשביל תתאה יראה מהורה ה׳ ויראת
 יראת הוס עוגש יראת הוא והראשון העולם

 טהורה ה׳ ליראת בא היראה ומזה הגוף של עוגש
 הגוף יראת כן הגשמה אל כסא שהגוף כמו כי

 היצר בתעגוגי מ״ו יפול שנא הגשמה ליראת כסא
 בשלימות יראה צו וכשיש השי״ת צעבוד יוכל ולא
 אהבה מממת יראה לו יש ואז אהבה מדת לו בא

 בתענוגי ס״ו יכשל שלא עליכם שמים מורא וזהו
 ועיין למעלה תעגוג להשפיע יוכל ולא היצר

 אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן תיקונים בהקדמת
 היינו עילאה שכינתא דאיהו ענוה גידי לי׳

 וזהו כזכיות נעשות זדונות ואז מאהבה תשובה
 יראה מדת הוא ואת התיבה את תעשה קנים פ׳

 תעשה צהר בפסוק ומבואר מדורין הוא וקנים
 התיבה ופתס כמ״ש הקנים מספר וכו׳ גתיבה
 ופי׳ תעשה, ושלשים שנים תסתים תשים בצדה
 ג׳ וז״ל תעשה ושלשים שנים תסתים ז״ל רש״י

 למדור אמצעים צאדם עליונים זו גבי על זו עליות
 סת תעשה מדורין קנים וזהו עכ״ל לזבל חסתים

יראה מיני שלשה תעשה התיבה של יראה מדת

 זבל רב מממת הגוף ירסת ראשונה ירסה תמתים
 סמר שלא בשנמן במשנה שכתוב כמו הגוף שעשה

 בצי צואה קיא מלאו שולמנות כל כי ד״ת עליו
 מין סם מעשיו בכל הגוף שעשה הזבג וכן מקום
 הגוף של העונש ירסת וזהו התורה ע״פ עושה

 מלכות מדת תתסה יראה למדת בס וסמ״כ
 תמיד ירא שיהא העולמות כל נברא זה שבשביל

 הנבראים ככל היצר בתענוגי גמטה יפול שלא
 ויראתו מלכותו מדת תמיד עצמו על שיקבל וע״י
 בהיג־־ להתעגג למטה יפול ולא היצה״ר מן יננל
 אמצעות הירמה אמצעים וזהו הנבראים ככל

 לעשות כמ״ש תמיד זו ביראה דר שיהא למדור
 בשבת תמיד גדור דירה צשון לדרתם השבת

 בבחי׳ שהוא מי לאדם עליונה ירסה לסדם ועליונים
 מממת יראה צו ויש אהבה מדת לו בא וכבר אדם

 מעלות [ר״ל] (ו״ל) עליות ג׳ וזהו כנ״ל אהבה
 אותה וכפרת סמר אמ״כ כנ״ל זו גב על זו גבוהות

 התיבה שתקנס ר״צ קיגוס גשון זהב כפורי לשון
 היינו מכפר שהוס בדבר בכופר ותפלה תורה של

 יבא יראה מיני ג׳ ידי ועל מכפר שהוא תשובה
 ואמ״כ מיראה לתשובה יבא בתמילה כי לתשובה
 בצד התיבה ופתס אמ״כ וכמ״ש מאהבה לתשובה

 תשובה מסמת ובתמילה תשובה היינו תשים ה׳
 תתאה יראה ה׳ יראת מממת ואמ״כ עונש מיראת
 מבית ואמר כנ״ל מאהבה תשובה מממת ואמ״כ
 התשובה עיקר שיהי׳ תשובה היינו בכופר וממוין

 דברים וידוי בפה היינו וממון בלב היינו מבפנים
 והתודו כמ״ש עונותיו ולפרט להתודות שצריך

וכו׳: עוצם את

 המגיד הק׳ מהרב שמעתי לתיבה תעשה צוהר
 הלא גהבין ע״ז ז״ל מיכל יחיאל מו׳

ה דהו׳ ומאי גצמיות התורה  דהאדם לרמז דבא הו
 לעולם אותם ולהביא בדו״ר דבורים לדבר צריך

 כמ״ש אם נקרא ובינה בינה הנק׳ הממשבה
 צוהר שאמר וזהו תקרא לבינה אם כי בזוהר
 העשה ותפלה תורה של לתיבה ר״ל לתיבה תעשה

 ונראה ודפמ״ס עכ״ד הממשבה מעולם בהירות
 תכלינה אמה ואל הפסוק כל לסיים הזה בדרך

 ושנים תמתים תשים בצדה התיבה ופתס מלמעלה
ה דהוי מה כנ״ל להבין תעשה ושלשים  והנה הו

דיבורים לדבר צריך דהאדם לרמז דבא הנ״ל כפי



̂יטנ» ות2פר?אורח לח

 הגקרא המחשבה לעולם אוסם ולהביא בדו״ר
 של לסיבה תעשה צוהר ר״ל אם נק׳ ובינה בינה
 המחשבה מעולם בהירות תעשה וספיי״ה תורה
 מלמעלה תכלינה ה׳ אם ואל וכו׳ אמה ואל וזהו
 תכלינה שם הדיבור שהיא אחרונה ה״ח אם ר״ל

 בשם אמר זצלה״ה המגיד הקדוש הרב והצה
ט ש״ ע ב  החדם את שדני[ בזוהר שמ״ש זללה״ה ה

 התפלה ואותיות הדיבורים דהיינו היכג בכג
 כדאי אם האדם את דנין שם היכלות הנקרא

 ואם התפ,ה ואותיות הדיבורים בתוך לכנוס הוא
 מחשבה לו ששולחין היינו מותו מגרשין כדאי מינו
 כשבא האדם צריך ולפ״ז ע״כ אותו ודוחין רעה
 ולהתחרט במעשיו כפשפש ר״ל רעה מחשבה אליו

 המחשבה לעולם בדבוריו לבא שיוכג עונותיו על
 בצדה הדיבור תיבת פתיחת ר״ל התיבה ופתח וז״ש

 למה ך״ט דף מנחות במס׳ רז״ל דאמרו תשים
 בצדה וזהו בהך ליעול בו חוזר אם תלוי ה׳ רג<
 עונותיו כל ענ וחרטה בתשובה ר״ל תשים ה׳ בצד

 שאין שהאדם אמר זללה״ה המגיד הרב והנה
 באותיו׳ שיש למשוב צריך התפנה כוונות לכוון יכול
 עולמות לד׳ המרומז ונקודות ותגין טעמי׳ ג״כ
 ובאמצע באותיות למטה ונקודות טעמים ויש ע״כ

 למעלה תגין וכן מהחותיות ולמעלה האותיות
תעשה. ושלשים שנים תחתים וז״ש

 התיבה אל ביתך וכל אתה בח לנח ה׳ ויאמר
 הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי

 אמר ולא לפני צדיק רחיתי אותך כי שאמר מה
 נח דבאמת לומר יש הזה בדור צדיק אתה כי

 וכמ״ש הדור על רחמי בעי ד;א כהוגן שלא עשה
 יימרין השתא משה אמר וז״ל זה בפסוק בזוהר

 דאמר בגין לון קטלי דאנא עלמא בני אינון כל
 דאימות לי טב השתא גדול לגוי אותך ואעשה ני

 לס ונח וכו׳ משה ויחל מיד ישראל ישתצון ולא
 וכי׳ עלמא כל ושביק צאשתזבא בעי אלא כן עבד
 כיון דא כל ועם יצחק ר׳ אמר שם אמר אח״כ וכן

 היה אתך בריתי את והקמותי הקב״ה לי׳ דאמר
 כהיגן שלא עשה וא״כ עכ״ל רחמים למיבעי לי׳
 רחמים מבקש היה אם שאף הקב״ה כפני דגלוי רק
 גדולים רשעים שהיו מפני נענה הי׳ שלא הדור על

 כלומר הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי וזהו
העול׳ לפני ולא לפני את׳ וצדיק זאת רואה שאני

 היית אם שאף גמורים רשעים שהם הזה בדור
 מנא ונח פי׳ וזהו נענ׳ היית לא רחמים מבקש

:ה׳ בעיני חן

 ז״ל פירש״י עיין המבול מי מפני וכו׳ נח ויבא
 מאמין הי׳ אמנה מקטני נח אף וז״ל

 עד לתיבה נכנס ו-,א המבוצ שיבא מאמין ואינו
 פירש ז״ל רש״י הלח ולהבין ע״כ המים שדחקוהו

 לגנאי דורשין ויש לשבח דורשין יש בדורותיו על
 צדיקים בדור הי׳ שאנו אומרין לשבה והדורשין

 המבוג מי מפני ידרשו והיכ׳ יותר צדיק הי׳
 אמנה מקטני שהי׳ תמים צדיק חיש על לומר

 והנא המבול שיבא האמין שנא לומר שח״ו ונראה
 ביראת מושל שהנדיק אנא שנה ק״ך בתיבה עסק

 והוא מבטל והצדיק גזירה גוזר והקב״ה חלהים
 בעצמו מאמין הי׳ שלא אלא מבול שירד רצה לא

 אמונה גו הי׳ שלא כיון לבטל ויכול צדיק שהוא
 עבור לבטל יכול הי׳ לא באמת לבטל שיכול בעצמו

 כי בעצמו הש״י לו שאמר ר״ג נח אף וזהו זה
 אמנה מקטני הזה גדור לפני צדיק ראיתי חותך

 מאמין ואינו מאמין וזהו צדיק שהוא עצמו על הי׳
 צדיק שהוא באמת מאמין הי׳ ולא המבוג שיבא
 בבנין ועוסק מבול ירד שלא הגזירה לבטל ויכול

 לבטל ויכול צדיק שהוא מאמין הי׳ ולא התיבה
 נתיבה נכנס הי׳ ונא המבול ירד שלא הגזירה

 שלס המבול ויעכב צדיק הוא שמא מחשב והי׳
המים שדחקוהו עד לתיבה נכנס גא וע״כ ירד

 כל ויכסו הארץ ענ מאד מאד גברו והמ^ם
 השמים כל תחת אשר הגבוהים ההרים

 ויכסו המים גברו מלמעלה אמות עשרה ממש
 עשרה חמש ההרים כל ויכסו אמר אשר ההרים
 אפשי להודיענו בזה צורך מה מלמעלה אמות
 בריאת קודם היו צדיקים של נשמתן דהנה לומר

 שאמרו כמו העוגמות כל נברא ובשבילם העולמות
 בסוף כתוב והנה צדיקים של בנשמתהון נמלך רז״ל

 הוא בשגם לעולם באדם רוחי ידון לא בראשית
 פירוש עיין שנ׳ ועשרים מאה ימיו והיו בשר
 בקרבי נידון רוחי הנה ימים לאורך לעולם רש״י

 ברוחי זה מדון יהי לא לרחם ואם להשחית אם
היו גשר הוא בשגם וכו׳ געולם  מאה ימיו ו

ואס אפי נהם אאריך שנה ק״ך עד שנה ועשרים



iîו לו?bלחיל)1נ ĥל

 לומר אפשר עכ״ל מבול עליהם אביא ישובו לא
 להבראיה העחידין צדיקים של גשמחהון מפני
 וזה העונ׳ אח להשחיח שלא בלבו עלה בגוף

 מדון יהא לא לעונם באדם ■רוחי ידון לא שאמר
 זה יהי׳ לא לרחם ואם להשחיח אם ברוחי זה

 ועשרים מאה ימיו והי׳ בשר הוא בשגם לעולם
 הוח בשגם קנ״ע דף חולין במס' ז״ל וממרו שנ׳

 נהבראוח נמי עתיד בשר הוא בשגם כלומר משה
 גבינה זכה משה רז״ל ואמרו בשר של גוף במלבוש

 בכנ נולד הוא כי החשובה עולם הוא ובינה
 עד רעוח המדוח כל ונצח ושבר הרעות המדוח

 קדישא בונינא הרב ואמר החשובה עולם אל שבא
 יהי ז^לה״ה בער דוב מוהר״ר המפורסם הגאון
 שהי׳ כלומר במעשיו ה׳ ישמח לעולם ה׳ כבוד
 שישמח כדי הזה הגשמי עולם שיברא ה׳ כבוד

 הצדיקים העשי׳ עולם עם ה׳ שישמח במעשיו ה׳
 רצ/ו ועושין אוחו ועובדין בגוף המלובשין
 וזהי ודפח״ח דבריו כאן עד אוחו ומשמחין

 העוכם נהשחיח שלא לרחם בקרבו נדון רוחו שהי׳
 ויזכה בגוף ומלובש בשר יהי׳ הוא משה זה בשגם
 מאה ימיו והיו אותו וישמח החשובה לעולם

 ועשרים מאה ימיו שיהי׳ כמו כלומר שנה ועשרים
 לדור אאריך כן החשובה לעולם יזכה ואשר שנה
 אאריך שנחחייבו אעפ״י אוחם להשחית שלא הזה
 וזהו ישובו אולי שנה ועשרים מאה עד להם

ה וכן משה בשביל  בבנין לעסוק לנח שצוה הו
 ושאלו המבול קודם שר ועשרים מאה החיבה

 מבול להביא הקב״ה עחיד והשיב עושה אחה מה
 של נשמחהון הי׳ וכן ז״ל שפירש״י כמו לעולם

 על לרחם לפניו עולה הרים הנקראים האבוח
 קלקלו ברותחין רז׳׳׳נ אמרו כי הועילו ולא העולם

 המוחין מן בא אשר הזרע ובחעא נדונו וברותחין
 והמים שאמר וזהו י׳׳ה הם במוחין הפג׳ ולמעלה

 הם ההרים כל ויכסו הארך על מאד מאד גברו
 אשר ידי ענ נתכסו הרים הנקרמים אבות הזכות

 מלמענה אמות עשר חמשה למעלה חמאם גדלו
 אח״כ אמר וכן המים גברו ועי״ז בי׳׳ה שפגמו
 כי יום ומאח חמשים הארך על המים ויגברו
 יו״ד פעמים ויו״ד מעשר כלול ויו״ד בי״ה פגמו
 וע״כ חמשים עולה יו״ד פעמים וה׳ מאה עולה

 ויחסיו הדין שנעשה ואחר יום ק״ן המים נחגברו
לומר ואפשר יום. ומאת חמשים מקצה המיס

 גדלה הוא אשר הענוה מדח על לרמז שבח להיפך
 הוי מאד נמ)ד בכפילא רז״ל ל)מרו אשר מכלן
 החסדים גברו זה וע״י אדם כל בפני רוח שפל

 גברו החסדים הם והמיס שאמר וזהו בעולם
 גימערי״ח ממד הארץ ע; מאד מאד ידי על

 גברו זה וע״י החרץ על הי׳ מ״ה מדח מ׳׳ה
 אשר הגבוהים ההרים כג ויכסו וממר החסדים

 דף חולין במס' רז״ל אמרו כי השמים כ; חמח
 שנאמר מה יותר ואהרן במשה שנממר גדול פ״ע

 ומפר עפר ומנכי כתיב בחברהם דאילו במברהם
 אמר וכן מ׳׳ה ונחנו כתיב ואהרן במשה ואינו
 נודעחי לח ה׳ ושמי וכו' אברהם אל וארח
 על גברו אשר מ״ה מדח ע״י שאמר וזה גהם

 ההרים כל ויכסו בעולם החסדים גברו הארץ
 ואמר אבות לזכות צורך להם אין כלומר הגבוהים

 חיחא כי המים גברו מלמעלה אמות עשרה ממש
 ע״ו מספרו גאוה ענין על חסידים במשנת
 מספר בי׳׳ה פגם כי חעניח עשר ממשה יתענה

 גברו מלמעלה אמות עשר ממשה שאמר וזה ע״ו
 מ״ה מדת כי בהם פגמו שלא י״ה הם המים

 גברו זה ע״י הארץ על גברו מאד גימערי״ח
 המנך דוד שהתפלל פי׳ וזהו בעולם המסדים

 שלח בנפשו הרגיש כי אני מדל מ״ה אדע ע׳׳ה
 ולא תולעת ואנכי אמר אלא מ׳׳ה למדריגת הגיע
ה לא אבל פמוחה כברי׳ עצמו ועשה איש  הי
 שהכ; מ׳׳ה גמדריגח וכל מכל עצמו להפשיע יכול

 יהי׳ מ״ה אדע עצמו על שהתפלל וזה השי״ח של
 אף א״ע שאמדול אני מדל מ״ה לבמינח דעת לי

 והגוף הנשמה שלו שהכל אלא פמוחה מברי׳
נפרד דבר אינו והוא

 עשר בשבעה השביעי במודש החיבה ותנח
 מה להבין ארדע הרי על ;חודש יום

 כל ברא השי״ח דהנה ונראה בזה ללמדינו בא
 ודור בחמחונים מלכותו שתתגלה כדי העולמות

 מחמחונים השכינה דומה הי׳ ברשעתם המבול
 שביעי לרקיע השכינה שעלתה עד גדלה ועונם

 בעדן גן אלהים ה׳ ויעע הפסוק פי׳ וכתבתי
 מוהר״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם מקדם
 ומביע צופה שהשי״ח מפני זללה׳׳ה בער דוב

 מהצדיקים לו שיש ותענוג הדורות כל סוף עד
קודם לו הי׳ התענוג זה באמת איחו כשעובדים



לחיי־םנדו פרשהלו

 זה ובתענוג במעשיהם שצפה העולמוח בריאח
 ר״ל גן אלהים ה׳ ויטע פי׳ וזהו הגן ברא

 חענוג הוא עדן מקדם בעדן הגן נטע שהשי״יז
 הצדיקים בריסת קודם מקדם לו שהיה גיזענוג ר״ל

 אחר והנה ודפח״ח עכד״ק הגן ברא זה ובחענוג
 ופו׳ היקום כל אס וימח ברשעים דין שנעשה
 המים ויחסרו אמו ואשר לנח השי״ס וכשזכר

 דיבור הוא סיבה הסיבה והנח אמר יום בכל
 הוא השביעי בחודש מנוחה לה הי׳ מלכוס מדס

 יום עשר בשבעה השביעי חודש שהוא סשרי
 המסגלים אבוה שלשה לפניו נהגלה שחז לחודש

 כי הסוכוס חג ימי של הראשונים ימים בשגשה
 עשר בחמשה שהוא אברהם מדס הראשון ביום
 נחודש עשר בששה ויצחק השביעי לחודש יום

 עשר בשבעה נמצא לחודש יום עשר בשבעה ויעקב
 שלשה הארה נהגלה כבר השביעי לחודש יום

 האלו בימים לפניו נהגלה ההענוג וזה אבוה
 החיבה והנח וזהו בעולם האבוס ביאה קודם

 הרי על לחודש יום עשר בשבעה השביעי בחודש
 אין כי הרים הנקראים האבוח של זכוה על ד׳ל

 בראשיח בזוהר כמ״ש בזכוחם אלא באה הישועה
 וכו׳ דחסידי היכלא דא שהיחאה היכלא ל״ט דף

 דקב״ה ימינא אברהם פחחא מהאי ועילא
 מדבחא ע״ג דאיחעקד יצחק קיימא אחרא ונפחחא

 יכו׳ שגימא יעקב קיימא לגו אחרא ולפחחא וכו׳
 ומחערי אבהן חלה אחערו בעקו ישראל וכד
 ב״ש גא״ה חררט עכ״ל עלי׳ לאגנא לשכינחא לה

 בגן הגבוה במקום הם האבוח כי ג״ן ח״ג הוא
 מהם למעלה אין אשר שחיחאה בהיכלא עדן

:הג״ן שנ ח״ג והם

 עוצם בריח לזכור וראיחיה בענן הקשח והיתה
 וראיחיה זכר לשון קשה להבין כו׳

 לכבודו האדם ברא דהשי״ח ונראה נקבה לשון
 שבשם אחרונה ה׳ שהוא העשי׳ עולם לקשר כדי
 והנה ה׳ לעבוד ולשמרה לעבדה וזהו הוא״ו אל

 כוונה נחמנח ולא רשעים שהיו המבול בדור
 מן ונמחה ירידה •לשכינה הי׳ וכביכול הבריאה

ן א'  נמחה המחרישה עומק של טפחים ג׳ ואף ה
 ה׳ אמר ואח״כ ארן נק׳ אחרונה ה״א כי וידוע

 זרעכם ואח אחכם בריחי אח מקים הנני ואני לנח
בשר כל לשחח מבול עוד יבוא שלא וכו׳ אחריכם

 חמיד יהי׳ גמורים רשעים ח״ו חמיד שיהי׳ אפי׳
 מלכוח מדח נק׳ אני כי וידוע ומלכוח יסוד זווג
 אני עם הוא״ו חמיד שיהיה ר״ל ואני וזהו
 ח״ו שיהי׳ אפי׳ ומלכוח יסוד זווג חמיד ויהי׳

 אחור בבחי׳ הזווג שיהיה ואף גמורים רשעים
 העולם נקיים זווג בחי׳ יהי׳ חמיד אבל בחחוד
 היא ואם קשח נק׳ יסוד בריח מדח כי וידוע

 ח״ו וחם דכר נק׳ אז מלכוח מדח אל משפיע
 צור ח״ו אבל דכר בשם נק׳ לח אז משפיע אין

 השי״ח והבטיח כנקבה כוחו חשש חשי ילדך
 במי׳ חמיד ומשפיע זווג בחי׳ חמיד שיהי׳ לנח

 והיחה שאמר וזה מלכוח אל יסוד בריח מדח
 בענן בריח מדח בחי׳ שיהי׳ אפי׳ בענן הקשח
 מעבי* לך בענן סכוח שם על רשעים שיהי׳
 ה״א וראיחי ר״ל וראיחיה כן פי על אף חפלה

 ר״ל עולם בריח לזכור מלכוח מדח אחרונה
 להשפיע ויוכל עולם בריח דכר בגחי׳ שיהי׳
 ואז העולם לקיום מלכוח מדח אחרונה לה״א
 בריח לזכור וזהו דכר בחי׳ בריח בחי׳ יהי׳

כנ״ל עולם

 רש״י פי׳ עיין וכו׳ אנמודד אח ינד ויקטן
 אח ימקעין עניו שהי׳ ילד ויקטן ז״ל

 הללו המשפחוח כל להעמיד זכה לכך עצמו
 להעמיד הקטנוח עבור שזכה הזכי׳ ולהבין עכ״ל

 רעהו אל איש שיאמרו הפלגה לדור משפחוח
 חולדוחיהם דעיקר לומר ואפשר וכי׳ נבנה הבה

 להשמיענו חלא בא ולא טובים מעשים צדיקים שנ
 גימטריא עשר שלשה הם שהעמיד המשפחוח סכום
 עצמו מקטין שהי׳ מחמח להשמיענו ועיקר אמד
 דכא אח שורה שהוא באחד דבוק להיוח זכה

.רוח ושפל

 וזה לכולם אחח ושפה אחד עם הן ה׳ ויאמר
 כג מהם יבצר לא ועחה לעשוח החלם

 אחד עם הן ז״ל רש״י פי׳ עיין לעשוח יזמו אשר
 אחח ושפה הם אחד שעם עמהן יש זו טובה כל

 וכו׳ מניעה לשון יבצר בחמי׳ יבצר לא וכו׳ לכולן
 וכו׳ הפיצם ומשם בפסוק פי׳ ז״ל דרש״י וי״ל
 דור של או המבול דור של קשה איזה וכי וז״ל

 יד פשטו ואלו בעיקר יד פשטו לא אלו הפלגה
נאבדו לא ואלו נשטפו ואלו בו להלחם בעיקר



אלחייםנח פרשתאורח
תג גזלנים היו המיוג שדור אלא העולם מן הי  ז

 אהבה נוהגים היו ואלו נאבדו לכך בניהם מריבה
 אחדים ודשרים אחח שפה שנאמר ביניהם וריעות

 אפרים עצבים חבור שנאמר כענין ר״ל עכ״ג וכו׳
 שעובדין אף ר״ל יאשמו עתה לבם חנק לו הנח
 שולע ׳ואין לו הנח ואחדות בחיבור והם ע״ז

 וזהו יאשמו עתה אז לבם חלק הדין מדת בהם
 לכולם אחת ושפה אחד עם הן השי״ח שאמר

 להם אפשר ואי ואחדות אהבה להם שיש ר״ל
 עצבים חבור משום וכו׳ ידם שפשפו אף להענישם

 חשר וכו׳ מהם יבצר לא ועתה לו הנח אפרים
 בתמי׳ לשון גומר צריך אין י״ל .נעשות יזמו
 שאי ועתה ר״ל בניחותא רק ז״ל רש״י כפי׳

 לח עכ״פ באחדות שהם משום להענישם אפשר
 נבנה אמרו והם לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר

 הארז כל פני על נפוץ פן וכו׳ ומגדוג עיר לנו
לבנות מחשבתם הי׳ אשר יתקיים זה ועכ״פ

 זה הארז כל פני על יפוצו פן לבנות והתחילו
 לשונם ובלבלו הארץ כל פני על ויפוצו יתקיים

הארץ כל על והפיצם
ה ב  ישמעי לא אשר שפתם שם ונבנה נרדה ה

 וז״ל ז״נ רש״י פי׳ עיין רעהו שפת איש
 יתירה מענותנותו נמלך דינו בבית נרדה הבה
 כה״א יתירה אחרונה וה״א ונבלבל ונבלה עכ״ל

 דשכינה ידוע דהנה לפרש ויש עכ״ל נרדה של
 בה״א מרומז הדיבור עולם היא מלכות מדת

 יורדין אז ירידה ח״ו לה יש אם הוי׳ של אחרונה
 ירידה שהי׳ ובכאן העליונים העונמות כל עמה

 ומחמת רעהו שפת איש שמע שלא מלכות למדת
 הבה וזהו לשון לשבעים הדיבור עולם נחלק זה

 ונבלבל ר״ל ונבצה אחרונה ה׳ עם נרד ר״ל נרדה
 איש ישמע לא אשר הדיבור עו;ם אחרונה ה׳

 לשיין לשבעים יתפרדו זה ומחמת רעהו שפת
וכו׳: אותם ה׳ ויפן וזהו

ת ש ר ו פ ר ל ל

 אל אביך ומבית וממולדתך מארנך לך לך
 אברהם דמדת דידוע אראך אשר הארץ

 מדתו שיתקן השי״ת לו ואמר מסד מדת הוא
 אהבות מכל שפילה אהבה יאהב ולא חסד מדת
 הש״י כי נבד הבורא אהבת רק הזה בעולם שיש

 במלבוש ונפש ורוח הנשמה הוא האדם את הלביש
 וגידין ובעצמות תלבישני ובשר עור כמ״ש הגוף

 עושה ומשגל ושינה ושתי׳ ובאכילה תסוככני
 החדם וצריך הגוף תענוגי שהוא הבהמיות מעשה
 הגוף בתענוגי מלהתענג עצמו להפשיע הנלבב

 ובמצות השם באהבת האלו מעשים שיהי׳ רק
 צתקן ממש נך לך לך וזהו התעצוגים בזו שיש

 מתחות עצמך שתפשיע וראשונה הסד מדת מדתך
 בי מלובש שאתה מהגוף ממש מארצך הגשמיות

 כמו הגיף תענוגי הגוף מעשי בעשיתך יהי׳ לבל
 לך יהי׳ האלו בתענוגים רק הבהמיות מעשה
 לצאת אהה צריך ביותר וממולדתך הבורא אהבת

 בדרוש תורה בליקומי כתוב דהנה מולדתך ממקום
 אשתי על ובא ואשתו הוא ע׳׳ז עבד שתרח איוב

 יצא ואעפי״כ ביותר ממונף מקום והי׳ בנדתה
וכי׳ מעמא עהור יתן מי וזהו אברהם מהם

 חסד מדת מדתו מהיפוך אברהם נולד וא״כ ע״ש
 מאוד השפלות מאהבת נונד והוא הבורא לאהבת

 אהבה ר״ל ונכרתה הוא חסד בעריות שכתוב כמו
 נולד אברהם וכן ונכרתה וע״כ מאוד השפלות
 שיש דבר וכל מאוד והמומאות השפלות מחהבת

 כן ועל מהשורש מבע לו יש הנולד המבע בעולם
 לתקן לצאת אתה צריך ביותר השי״ת לו אמר

 השפלות מאהבת שנוגדת מולדתך מקום מן מדתיך
 כי .;צאת אתה צריך ממש אביך ומבית מאוד

 והניח מחרן חברהם יצא איך הקדמונים התעוררו
 מה החיים באור ועיין אב כיבוד מצות קיים ולא

 פרשת בסוף שכתוב נראה פשומו ועפ״י שתירץ
 וכו׳ לוע ואת בנו אברם את תרח ויקח נח

 וכוונתו כנען ארצה ללכת כשדים מאור אתם ויצאו
 לחרן כשבא אבל כנען ארצה ללכת ׳בהליכה הי׳

 ממילא משמע שם וישבו חרן עד ויבואו כתיב
 שהלך מכוונתו וחזר שם לישב ישיבה שם שעשה
 לו אמר כן ועל בחרן וישב כצען ארצה ללכת

 תחוש ו׳אל כנען לארץ אביך מבית צא השי״ח
 בחרן שם וחי בחרן זקן שהניחו אביך לכבוד
אביך מבית וצא אליו תחוש ואל שנה מס׳ יותר



לחייםלד לך פרשתאורח.לח

 ה׳ אליו דיבר כאשר אברם וילך כתיב כן ומל
 בזוהר וכמ״ש חסד מדת מדתו לתקן מגמותיו ושם

דלי׳ דרגא לתקן הנגבה אברם ויסמ

 והי׳ שמך ואגדנה ואברכך גדול לגוי ואעשך
 המדרש בשם ז״ל פירש״י מיין ברכה

 אברהם אלהי שאומרים זה גדול כגוי ואטשך
 שמך ואגדלה יצחק אלהי שאומרים זה ואברכך

 בכולן הותמין יהי׳ יכול יטקב אלהי שאומרים זה
 ולהבין בהם ולא מותמין בך ברכה והי׳ ת״ל

 דאברהם דידוט וי״ל בפסוק נרמז הדרשה האיך
 נמציס גבורה מדת הוא ויצחק חסד מדת הוא

 יושב סטרין בתרין אחז רחמים מדת הוא ויטקב
 לגוי ואטשך וזהו חסד הוא וגדולה אוהלים

 הוא חברהם כי אברהם אלהי שאומרים גדול
 לשון הוא וחברכך גדול לגוי וזהו חסד מדת

 חת להשקות מים של בריכה כמו ואטשך בריכה
 והנה הטולם לכל השפט ילך שממנו השדות
 החפירה בתוך מצומצמים המים מים של בבריכה

 שאומרים וזהו השדות את להשקות כדי בארן
 ואגדלה צמצום מדת הוא יצחק כי יצחק אלהי
 אחז יטקב כי יטקב אלהי שאומרים זהו שמך

 יכול גבורה ובמדת חסד במדת סיטרין בתרי׳
 הברכה ר״ל ברכה והי׳ ת״ל בכולן מותמין יהי׳
 בתרין אחז תפארת יטקב מדת כי ממך יהי׳

 האר״י בכתבי כמבואר החסד למדת ונוטה סטרין
בהם ולא חותמין בך וזהו ז״ל

 אלון טד שכם מקום טד בארץ אברם ויעבר
 רש״י פי׳ טיין בארץ אז והכנטני מורה

 ולהבין לתוכה נכנס בארץ אביס ויטבור ז״ל
 דהנה ונראה לתוכה שנכנס ללמדינו בא מה

 ודבוריו מטשיו בכל לטובדו האדם את ברא השי״ת
 הנלבב והאדם לכבודו טולמו וברא ומחשבותיו

 כמו תטנוג דבר בשום טצמו להנאת מכוין אינו
 ר״ל ה׳ טוב כי וראו טטמו הפסוק פי׳ שכתבתי

 דהיינו ית׳ חיותו בו יש שבטולם הדברים בכל
 ההוא הדבר כן וטל אותו הממי׳ הקדושות ניצוצות

 בהצטייר שבטולם ותטנוג טוב דבר ומכל טוב
 טטמו וזהו ואופס אפס הוא אז חיותו הטדר

 שיש הטוב ר״ל טוב כי וראו דבר כל טטמו ר״ל
אשרי כן וטל הטוב הוא הוא ר״ל ה׳ בעולם

 תטנוג אמיתי בתטנוג שמדבק בו יחסה הגבר
 טושה וכשהוא הגשמי בתטנוג ולא התטנוגים

 לטבוד רק טצמו להנאת מכוין אינו הגשמי תטנוג
 בהש״י טצמו ומדבק קדושות ניצוצות להוציא הש״י
 חלקי מנת ה׳ פי׳ וזהו והתטנוגים הטוב שורש
 להנאת מטין אני אין הדברים בכל ר״ל וכוסי
 בחיות רק הגשמי בתטנוג מדבק אני ואין טצמי
 להוצימם בתוכו שיש הקדושות הניצוצות הש״י

 הדברים בכל ר״ל חלקי מנת ה׳ וזהו מגשמי
 הגשמי להנאת מכוין אני ואין ה׳ הוא חלקי מנת

 ומשפיע הדברים בכל הש״י עובד כך וכשהוא
 ממנו תעניג מקבל הש״י ונמצא למעלה תענוג

 והיא משקה המקבל הוא הכוס כי וכוסי וזהו
 הדרך וזהו ממנו תענוג מקבל והש״י נוקבא במי'

 אבל עבידה בהתמדת עליונה במדריגה כשאדם
 בתאיתיו א״ט לצמנם האדם צריך העבודה בתחילת
 ואח״כ מיס" בספר שכתב כמו גדרים ונעשות

 שיבח עד ז״ל כמאמרם לו במותר עצמו לקדש
 לקיים ר״ל דעהו דרכיך בכל לקיים למדריגה

 יכדן לא התענוגים שבכל חלקי מנת ה׳ כנ״ל
 ניציצות להוציא הש״י לעבוד רק עצמו להנאת

 הדברים בכל יחוד ולעשות מהגשמי הקדושות
 הגשמים צרכיך בכל ר״ל דעהו דרכיך בכל וזהו

 ה״א הדעת ע״י יחוד תעשה ה״ו דע המותרים
 ויעבר מלת והנה שם של הוא״ו עם חחרונה

 גבורה חסד גימ׳ שהוא האריז״ל בסידור כתוב
 שבמלת רי״ו ואותיות חסד גימ׳ ע״ב אותיות כי

 תברם ויעבר וזהו ע״ש גבורה גימטריא ויעבר
 נמנומים בחסדים עשה בארציות ר״ל בארץ

 עשה המותרים הגשמים ותענוגים ובאהבות
 יל־־ גירוי לידי יבא שלא כדי וסייגים גדרים

 יימא במס׳ רז״ל אמרו כי דת על לטבור הרע
 התירה כל את קיים אבינו שאברהם כ״ח דף

 לך השי״ת לו שאמר ולפי ניתנה שלא עד כונה
 ארחך אשר הארץ אל שלך מארצות ר״ל מארצך לך
 עבודה ובהתחלת ארץ הנק׳ היראה מדת אל

 המותרים הגשמיים בתענוגי וסייגים גדרים עשה
 למדת נכנס ר״ל לתוכה נכנס רש״י פי׳ כן ועל

 באהבת גדרים עשה עבודה בהתחלת יראה
 ישכם שכינה נק׳ ומקום שכם מקום עד הגשמיים

 פסוק על ויחי בפ׳ ז״ל שפרש״י כמו חלק פירושו
עד וזה• ע״ש אחיך על אחד שכס לך נחתי ואני



לטלחייטלו לך פרשתאורח

 הגשמיים בתענוגי צמצומים שעשה ר״ל שכם מקום
 תנקו הי׳ השכינה שכם מקום למדריגה שבא עד

 כלל כוונתו הי׳ וצא חצקי מנת ה׳ דוד שאמר כמו
 יחוד לעשות השי״ת לעבוד רק עצמו להנאות

 שהשכינה הזאת למעלה שבא וכיון הדברים בכל
 למדריגית עלה אח״כ הדברים בכנ חלקו הי׳

 נמדריגות לכנס תחילה צריך האדם כי התורה
 נק׳ יראה ומדריגת בתורה לעסוק ואח״כ יראה
 רבה חמר ל״א דן» בשבת שארז״ל כמו שער

 בו ואין תורה בו שיש אדם כל הונא רב בר
 מפתחות לו שמסרו לגזבר דומה שמים יראת

 בהי לו מסרו לא החיצונות ומפתחות הפנימיות
 למדריגת שבא עד מורה אנון עד וזהו עייל

 ז״נ רש״י פירוש ועיין דרך מורה הנק׳ התורה
 ממדריגה שהלך ר״ל בארץ אז והכנעני דרכו לפי

 שהכנעני לפי התורה למדריגת שבא עד כמדריגה
 בזוהר כמ״ש הרע היצר נק׳ והכנעני בארץ אז
 גדול אז הי׳ הרע היצר ר״ל בס״ו; פ׳ דך זו פ׳

 בתחבולת נילך הוצרך כן ועל, בגשמיות מאוד
כנ״ל למדריגה ממדריגה

 ויבן פירש״י אליו הנראה <ה׳ מזבח שם ריבן
 במפרשים עיין הזרע בשורת על מזבח

 הנרתה ומלת נה׳ מזבח ויבן לומר שהי׳ שדקדקו
 שכתיב לפי לומר ואפשר מיותר לכאורה אליו

 הראוהו מורה אלון עד וכו׳ בארץ אברם ויעבור
 שבועת ישראל קבלו ששם עיבל והר גריזים הר

 עד הזרע בבשורת אז נתבשר לא ובאמת התורה
 י,א אמ״כ להיות שעתיד מה שהראוהו אלא אח״כ

 וכשנתבשר ראי׳ שנק׳ בחכמה הוא וראי׳ נתבשר
 הארץ את אתן לזרעך ויאמר אניו ה׳ וירא כתיב

 בבינה הוא אמירה כל כי בינה הוא ויאמר הזאת
 על מזבח ויבן כתיב הזרע בשורת מן וכשנתבשר

 על מזבח שבנה הכתוב השמיעיני זרע בשורת
 חכמה הוא מקודם אליו הנראה לה׳ הזרע בשורת

 התורה שבועת שם לקב; בניו שעתידין שהראוהו
 ן מתפרש לא הם כי בינה מן שהי׳ הבשורה ועל
 ז״ל רש״י לפי לומר אפשר אניו מלת שאמר ומה

 את וכובש הולך הי׳ בארץ אז והכנעני פירוש
 נפנה שם של שבחלקו שם של מזרעו ישראל ארץ
 וכו׳ לזרעך אברם אל ה׳ ויאמר לפיכך וכו׳

שם של מזרעו שהם לבניך להחזירה אני עתיד

 ליטול שעתיד הזאת הבשורה הש״י לו שאמר ולפי
 אמר ולא שם של לזרעו ולהחזיר הכנעני מן

 אני עתיד בעצמו נח בן שם אל הזאת הבשורה
̂־סל ארץ יירש שזרעו הבין מזה לבניך להחזיר  יש

 הבשורה נאמר אליו וזהו שם של אחר זרע ולא
 הבשורה ועל מקודם הנראה על מזבח ויבן וע״כ

אניו.

 אהלה ויט אל לבית מקדם ההרה משם ויעתק
 שם ויבן מקדם והעי מים אל בית

 שאמר כיון ולהבין ז״ל רש״י פי׳ עיין כו׳ מזבח
 אל שבית יודעים אנו ממילא אל לבית מקדם

 דחברהם דידוע ונראה ללמדינו בא ומה מים
 ומחמת בה׳ למאמינים ראש הי׳ ע״ה אבינו

 עולם הליכות וראה השי״ת נו שנתן חכמתו רוב
 ימושל מנהיג נעולם שיש והבין ובלילה ביום

 וכמ״ש העולם המנהיג אליו שנתגלה זכה אח״כ
 אתגל• הכא וז״נ ע״ב ע״ט דך זו פ׳ בזוהר

 דשלטא עמיקא חילא ההיא ידע הוי דלא מה לי׳
 מיני׳ אתכסי דהוי מאי וירא ובג״כ ארעא ע;

 פכ״ל וכו׳ אליו הנראה נה׳ מזבח ויבן וכדין
 דשנטא עמיקח חילא לראות זכה שאח״כ ר״ל
 מושל שיש בשכלו מבין הי׳ ובתחלה ארעא על

 מדת בעין לראות זכה ואח״כ העולם ומנהיג
 הזה העולם המנהיג התחתונה מדריגה מלכותו

 בככ השי״ת לאהוב הי׳ וחפצו כוונתו כל אבל
 מדת מדתו להרים מאודו ובכל נפשו ובכל לבבו
 הנגבה ונסוע הלוך בזוהר וכמ״ש וסהבה חסד

 ונסיע הלוך דאברהם חולקי׳ דהוא דרום דא
 אתקשי ותמן לדרום דסליק עד דרגא בתר דרגא
 למדריגת לבא אפשר אי והנה עכ״ל יאות כדקח
 מנכית מדת יראה מדת תחלה שיקבל עד אהבה

 ויראה אהבה מדותיו השבע כל ולהכניע בשלימות
 שאמר כמו יראה מדת תחת כו׳ ונצוח והתפארות

 הגדולה ה׳ לך השלום עליו המלך דוד
 שורה כך ואחר וכו׳ והתפארת והגבורה

 הרב בשם שנאמר כמו אהבה מדת עליו
 דרכו כי זלה״ה בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא

 יראה לו שיש וכיון אשה אמר לחזור איש של
 אהבה מדת לו בא ממילא אשה הנק׳ בשלימות

 שבע כל מכניע אדם ואם על׳׳ד דכר הנק׳
שהיא יראה בחי׳ ומושה ה׳ יראת תחת מדותיו



לחייםלו לר פרשתמ

 מדת לו בא ואח״ב פרצו!:׳ בחי׳ <קודה בסוד
 ומנכות יסוד ו׳׳ה ויחוד זווג נעשה אז אהבה

 הוא בשלימוח יראה מדת עצמו ענ וכשמקבל
 כלי העולם כל ומנהיג המושל שהוא מאמין
 בכשפים אף משלה בכל ומלכותו וכחפצו כרצונו

 ההי־ה משם ויעתק וזהו להכניעם ובקליפות
 ומנהי; המושל אליו ונראה שנתגלה משם ר״ל

 וידוע ההרה משם ויעפק מנכות מדת העולם
 הידוט בה׳ ההרה וכתיב הרים נקרמו שהמדות

 ומהבה חסד מדת להרים דילי׳ דרגא חסד מדת
 אהבה למדת לבא אפשר ואי לבד השי״ת אל
 בשכירות מלכות מדת יראה מדת עליו שיקבל עד

 והבין וקליפות כשפים מיני מכל עצמו והפריש
 בקליפית חף משנה בכל מלכותו כי והאמין

 מישי סכירא אינון מתמן מקדם וזהו להכניעם
 וכבני פסוק על קל״ג דף בזוהר וכמ״ש דמסאבי

 הות אל לבית ע״ש כו׳ לאברהם אשר הפילגשים
 מקדם עצמו והפריש אל בית הנק׳ מלכות מדת
 שמים מלכות עול עצמו ענ וקבל אל לבית ובא
 אהלה ויט וז״ל בזוהר וכמ״ש אהלה ויט וזהו

 בכלהו שמיח מנכו׳ וקבל פרישו פריש כתיב בה״א
 שניט דהקב״ה ידע וכדין בי׳ דאחידין דרגין

 בכנהי מלכות מדת שקבל וכיון עכ׳׳ל כלא על
 נעשה אז פרצוף בחי׳ מלכות מדת ועשה דרגין
 מדת הוא אג בית וזהו ומלכות יסוד יחוד

 מערב הוא מים שפע שיקבל ר״ל מים מלכות
 פיעלי כל יתפרדו ואז ימוד וכשנעשה יסוד מדת
 עיי כמו שממון לשון ר״ל והעי מקדם והעי און

 ומח״כ שממון באתר הקניפות מקום מקדם השדה
 הרע שהפריש אמר ר״ל לה׳ מזבח שם ויבן

 לזווג וראוי׳ טהורה מלכות מדת ונעשה מטוב
 מרת מן מים שפע לקבל מים אל בית כמ״ש
 שממון באתר קליפות ומקום מקדם והעי יסוד

לה׳: מזבח שם ויבן אז

ה הי  זחת אשתו ואמרו המצרים אותך יראו כי ו
 למען את אחותי נא אמרי וכו׳ והרגו

 באור עיין בגללך נפשי ומיתה בעבורך לי ייטב
 מעצמך כלומר את אחותי נא אמרי שכתב החיים
 שתאמר טעם שהקדים וזהו את אחותי תאמר

 ואמרו אותך המצרים כשיראו תיכף כי מעצמה
יחשובו הסתם מן כלומר וכו׳ והרגו זאת אשתו

 אחותי תיכף תאמר ע״כ יהרגו ואז אשתו שהיא
 שלא הטעם וזהו בעבורך לי ייטב למען את

 לח כי הוא נכרי שאיש ולומר יותר תתרחק
 ע״ד בגגלו נפשי ומיתה עבורה לו להטיב שייך

 ותסתתר שתלך ע״י תראה ראה אס חנה שאמרה
 אביהם חשב כן וכמו זרע ונזרעה בעלה בפני
 יפקדנה נקיה ותהי׳ האיש עם סתירתה ידי שעל

 בסיבותך בגללך נפשי ומיתה וזהו כשר בזרע הש״י
 '3י אמר וז״ל המדרש מן לדבריו סיוע ומביא
 האשה נטמאה לא ואם כתיב הקב״ה אמר יצחק

 שנכנסה וזו זרע ונזרעה ונקתה היא וטהורה
 אין טהורה ויצאה אבימלך ולבית פרעה לבית

 בבנים אברהם של נפשו שחיתה הרי שתפקוד דין
 לבית הקב״ה שאמר הטעם וע״ש שרה בגלל

 ואפשר ע״ש באחד די ונא אבימלך ולבית פרעה
 אברהם שביקש זו במעשה כשנדקדק בע״ה לומר

 אחותו שהיא לומר יהרגנו שלא ירא שהי׳ משרה
 בקשה אלא נא ואין את אחותי נא אמרי כמ״ש

 חשודה היתה וכי משרה לבקש לאברם צורך ומה
 ובשביל אברם שיהרג תרצה שהיא בעיניו שרה

 שיהרג כדי אחותו שהיא לומר תרצה לא זה
 ויה שתאמר מצדקתה ירא שהי׳ לומר וצריך אברם

 אשת כשאני שאבעל בדיבורי ואגרום נשקר לי
 ואין שותק וכשאני זה בדבר שאשתוק מוטב איש

 שב ואני יהיה כן השי׳׳ת שיתן איך כלום אומר
 הנס על סומכין אינם הצדיקים כי תעשה ואל
 אחותו שהיא שקר שתאמר משרה אברם ביקש גזה
 במושבם תיכף אותו שיהרגו לודאי קרוב שזה

 איש אשת תבעל שלא זה דבר ועל אשתו שהיא
 האונס ואין כפרה צריך וסשוגג אונם אתה
 אמור חמר ילא נא אמרי שאמר ומה כפרה צריך

 שכל לה גילה שאברם לומר אפשר את אחותי נא
 ח״ו אם ואף הנס על סומך הי׳ ולא ודעת
 תחילתה כשהאשה הדין ובאמת באונס תבעל

 מותרת ברצונה היא בעילה בשעת אם אף באונס
 נ״א דף דכתובות בגמרא שאמרו כמו לבעלה

 פירוש אחר במקום וכתבתי אלבשי׳ יצר מ״ט
 וכי בגמרא שאמרו מה זללה״ה טוב שם הבעל
 מכמה דבר ומתרץ בנשים לשאול בועז של דרכו
 מכמה שהיא אשה וכי תירץ ומה בה ראה

 ראה מכמה דבר ואמר עלי׳ לשאול מותר ביותר
אינה כן ועל בחכמה דבוקה שהיא כלומר בה
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 שטות הוא כי זגמים רוס בדעתה מהרהרת
 הזכר על מהרהרת אינה וכשהיא מכמה היפך
 צריכין מ״ן כי באשה מהרהר אינו הזכר בודאי
 הרהר שום לו בה שאין ראה ובועז תהילה גהיות
 אינו היא וע״כ בה ראה חכמה דבר וזהו

 חכמה אל דבוקה שהיא מחמת עליו מהרהרת
 ואברם ממנה הרהור שום לו בא אינו זה ובשביל

 חכמה אל דבוקה שתהי׳ !נשרה זה שכל גילה
 ועד מתחנה באונם תהי׳ באונס תבעל אם אף

 תהי׳ רק היצר תאות אוסה תלביש ולא סוף
 יינון הרהור שום לה יבא ולא מכמה אל דבוקה
 סוף ועד מתחילה הגשמיות והגאה היצר תאות

 הנד מחשבות על נופל אמירה כי נא אמרי וזהו
 כצוייי יו״ד אמר וזהו בנבבך תאמר כי כמו

 וכשתהי׳ יו״ד שהוא חכמה אל במחשבתך תהי׳
 מחמת רצון שום לך יבא נא חכמה אל דבוקה
 חמותי וזהו סיף ועד מתחילה הגשמיות הנאת

 רצון יהי׳ ולא עמי במחשבתי דבוקה תהי׳ את
 תהי׳ רק גשמיות הנאת תאות מחמת באחר

 הוא אחותי כי סוף ועד מתחילה עמי דבוקה
 במחשבתך נקיה וכשתהי׳ מקום בכל דביקות לשון
 באונם הכל סוף ועד ביאה מתחילת המקום לפני
 ונקתה במחשבתך טהורה תהי׳ אז ברצון ולא

 תונדות בפ׳ תורה בלקוטי ועיין זרע ונזרעה
 ויעתר וז״ל אשתו צנוכח נה׳ יצחק ויעתר בפסוק
 הי׳ שיצחק פירוש וכו׳ עתר מה רבותינו פירשו

 להשפיע צריכה הי׳ ושם ונק״ה למזל מתפלל
 שהוא ונוצ״ר נמזל מתפללת היתה ורבקה לאשתו
 היפך מתפלל הי׳ אחד וכ׳ ליצחק להשפיע דכורא
 שכל הטעם ואולי עכ״ל אשתו לנוכח וזהו חבירו

 אין כי עצמו על ולא אבירו על מתפלל היה אחד
 על המתפלל כמו קצת והוא עצמו מתיר חבוש
 ;ה שאמר וזהו דבר לאותו צריך והוא מבירו
 אחותי ותהי׳ החכמה אל דבוקה כשתהי׳ אברם

 ותהי׳ סופה ועד הביאה מתחילת עמי בדביקות
 במחשבתך וטהורה סוף ועד מתחילה באולס

 במחשבתך יהי' לא אבל זרע ונזרעה ונקתה ואז
 תהי׳ רק להנחתך הזרע של הטובה בזה אפילו

 ותזרע ואז בעבורך לי ייטב למען במחשבתך
 לך בג׳ לשון לומר ואפשר בגללך נפשי וחיתה זרע
 כלומר מאוס דבר והוא הגלל את ההופך כמו

טהורה תהי׳ אס שלך מאוס בדבר נפשי ומיתה

 כלומר נפשי וחיתה ואזכה במחשבתך ונקיה
 כשאק כי כמת חשוב יהיה לבל חיים להקרא

 שאמרה פרעה אצל ובאמת כמת חשוב בנים לו
 באור כמ״ש אחותו שהיא שאנה בלי בעצמה שרה

 ונמצא פרעה לבית שתלקח גרמה היא החיים
 שהי׳ רק פרעה אל ויחוד הסתרה גורמת היא

 באונס תהי׳ תבעל אם אף מקודם במחשבתה
 באונס ותהי׳ הגס על סומכת הי׳ לא כי

 המלאך כשראתה ואח״כ סופה ועד מתחילתה
 ועד מתחילה אונם בבעילת אף חפץ הי׳ לא

 רש״י כמ״ש מכה והוא הך למלאך ואמרה סוף
 אבל דבורה עפ״י אברם אשת שרי דבר על ז״נ

 פרעה עם הסתר וגרם שלה המחשבה תחילת
 תבעל אם אף מחשבתה הי׳ היא חחותי שאמרה

 טהורה היא ונמצא סוף ועד מתחילה באונס תהי׳
 נה די אין כן ועל במעשה לא סבל במחשבה
 ונזרע ינקתה טהורה שהיא לומר פרעה הסתרת

 במעשה טהורה להיות במחשבתה היתה לא כי זרע
 נא היא אבימנך עם בהסתר אבל במחשבה רק

 אבימנך עם ההסתי־ גרמה ולא מקודם כלום אמרה
 אמר אברהם רק אחותו שהיא אמרה לא שהיא
 היא אחותי אשתו שרה על אברם ויאמר כמ״ש

 ממנה רשות נטל לא כאן וז״ל ז״ל רש״י וכמ״ש
 לוקחה שכבר לפי בטובתה שלא כרחה על אלא
 גימת נח היא ונמצא עכ״ל כן ע״י פרעה לבית

 טהורה שהיתה ואעפ״י אבימלך עם ההסתר
 אצל השכל עפ״י כי ובמעשה במחשבה ונקיה

 לה שיהי׳ המלאכים ע״י הבטיחה שכבר אבימלך
 לה שיהי׳ במעשה יצתה לא בודאי מאברהם בן

 רצתה לא רק לבד במחשבה טהורה ותהי׳ באונס
 ה״ו טמא זרע בה שיכנס אונס במעשה אף ג״כ
 לה הי׳ מחבימלך באמת טהורה שהיתה ואף
 שרה נתעברה מאבימלך שאמרו הדור מליצני צער
 יצחק של פנים קלסתר וצר הקב׳׳ה שעשה עד

 היליד שאברהם מעידין והכל ממש לאברהם דומה
 אעפ״י הנס על סומכת הי׳ לא והיא יצחק את

 הי׳ לא מלאך ע״י פרעה בבית גס לה הי׳ שכבר
 ולא בהסתרה לא רצתה ולא הנס על סומכת
 היתה אבימלך שאצג אף וא״כ ח״ו אונס במעשה
 בהסתרה רנתה לא היא ובמעשה במחשבה טהורה

 מעשה וא״כ הדור ליצני מפני אבימלך עם
^ך אף זה בשביל שתפקדה די אין לבד אבי
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 ע״י רק ובמעשה במסשבה שהורה שהיחה
 היתה ההסחר גרמה שהיא פרעה הסחרח
 מהורה היחה אבימלך ובמעשה במחשבה טהורה

 אמר שניהם מעשה ידי ועל ובמעשה במחשבה
 כנ״ל שרה שחפקדה הוא דין הקב׳׳ה

 ואם ואימינה השמאל אם מעלי נא הפרד
 אח אם ובחרגום ואשמאילה הימין

 אנא לדרומא אח ואם לדרומא אנא לצפונא
 למזרח חמר ולא אלו רוחוח שני שאמר מה לצפונא

 הקדיש בזוהר איחא דהנה ונראה למערב או
 הנשמה הוא ואברהם יצה״ר הוא דלוט פ׳ דף

 הגמרא פירוש ז״ל הבעש״ט בשם שמעחי והנה
 אמר רב מחייב מאי משום שוחט ע״ה דף דשבח
 קאי דעלמא אשוחט החו׳ ופי׳ כו׳ צובע משום

 רמז דרך לומר דבעי אלא בזה חו׳ בעי ומה
 השי״ח אותי ישמוט דלעחיד המוח מלאך על דקאי
 השי״ח אוחו ברא הלא מחייב מאי משום ואמר

 וא״כ ועונש שכר שיהא כדי אדם לבני להסיח
 שפי׳ וזהו מחייב מאי ומשום קונו רצון עושה
 המוח מנאך על ר״ל קאי דעלמא אשוחט החו׳

 נברא הצא מחייב מאי משום עלמא לכל ששוחט
 דחייב רב ואמר אדם לבני להסיח זה בשביל
 אדם לבני ומסיח עצמו שצובע ר״ל צובע משום

 עושים כאלו פנים להם ומראה מצוח שיעשה
 אדם לבני להסית אנא נברא לא והוא מצות

 אוהב כמו עצמו את שיצבע ולא עבירוח שיעברו
 זה ובשביל מצות לעשות ומסיח טוב איש נאמן

 הנשמה שאמר וזהו ודפח״ח חייב כן ועל נברא לא
 פרידות שיהי׳ כלומר מעלי נא הפרד היצה״ר אל

 ומראה נאמן כאוהב עצמך שתעשה ולא בינינו
 אלא מנוח לעשות ומסית מצות שהם עבירות על

 לא ובזה ובינך ביני פרידות שיהיו שאדע
 תאמר אתה אם ר״ל השמאל אם לך אשמע

 אטה ואימינה דשמאלא מסטרא עבירות שאעשה
 הימין ואם מצות לעשות דימינא לסטרא עצמי
 מסטרא שהם מצות שאעשה אומר אתה אם ר״ל

 דשמאלא לסטרא עצמי אטה ואשמאילא דימין
 אדע אם יהי׳ זה וכל שלך מצות לעשות שלא

 אותי מסית ואתה ממני בפרידות שאת בוודאי
 וכי׳ מעני נא הפרד וזהו לך אשמע ולא לרעתי

 וכו׳ ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי
ליגיעי עישין כך וז״ל ז״צ רש״י ופי

 הנסכים ועל המנחות על לו רמז ומ״א וכו׳ מלחמה
 עושין כך שכתוב ומה .עכ״ל בניו שם שיקריבו

 לחם להביא הוא דרך ידעתי לא מנחמה ליגיעי
 נריך וגם מים החיו צמא לקראת כמ״ש ומים
 לו נתן כתב וצח ויין לחם הוציא מלת להבין

 ויין לחם הוציא שהוא לומר ואפשר .ויין לחם
 ג״כ שאברהם לרמז וכוונתו כלי מאיזה לפניו
 הויו׳׳ת שנשה בגימטריא לחם כי ויין לחם יוצא
 שונות בנקודות הויו״ת שלשה יבא אברהם מן וכן
 ויצסה סגל בנקודות הוי׳ הוא אברהם נקודות כי

 בנקודת הוי׳ הוא ויעקב שבא בנקודות הוי׳ הוא
 הוא ויין הויו״ת שלשה ג״כ הם ובשורשם מולם
 שום ואין מלכות מדת באבהן שנתחבר דוד מדת
 לרמז דין הוא ויין מלכות ממדת רק למטה דין

ממנו. כן גם שיצא מלכות מדת דוד על

 אברם אל ה׳ דבר הי׳ האלה הדברים אחר
 מגן אנכי אברם תירא אנ לאמר במחזה

 פי׳ לו אין לאמור מנת .מאוד הרבה שכרך לך
 שהר: נס לו שנעשה אחר ז״נ רש״י פירוש ועיין

 שכי קבלתי שמא ואמר דואג והי׳ המלכים את
 תירא אל המקום לו אמר לכך צדקותי כל על

 על תעניש שנא העונש מן לך מגן אנכי אברם
 קיבול על דואג שאתה ומה שהרג נפשות אותן כל

 להבין וצריך : עכ״ל מאוד הרבה שכרך שכרך
 מאהבה אותו ועובד השי״ת אוהב שהי׳ שאברהם

 אפילי שכר קיבול על כוונתו הי׳ צא בוודאי
 נראה וגם שכר קיבול על דאג ואיך הבא לעולם
 ירא ושהי׳ שכר קיבול על ירא שהי׳ ז״ל מרש״י

 דברים שני ועל שהרג הנפשות כל על מעונש ג״כ
 דואג הי׳ שלא לומר ואפשר אברהם ירא היה

 דואג הי אלא הבא עולם שכר חסרון על אברהם
 לקיים כדי נס צו ועשה אותו שונא הקב׳׳ה שמא

 הש״י לו ואמר להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם
 הי׳ דברים שני בפסוק שכתוב ומפני תירא אל

 מדת לאברם לו שהי׳ כלומר אברם אל ה׳ דבר
 סמירה ומלת לאמור כתוב וגם ה׳ דבר הנק׳ יראה

 וכמ״ש התשובה עולם בבינה מקום בכל הוא
 הרי שכתב תורה הציקוטי בשם פעמים כמה

 ומזה בינה אמרי וכמ״ש בבינה היא שאמירה
 וזהו דברים שני אברם ירא שהי׳ ז״ל רש״י כתב
במדת אבדם ירא שהיי׳ אברס אל ה׳ דבר הי׳



מגלחייםלך לך פרשתאורח

 שמא שכר קיבול על ירא והי׳ ה׳ דבר הנק׳ יראה
 וגם לשונאו שכר לשלם כדי זה נס הש״י לו עשה

 תשובה לעשות רצה אברס שהי׳ דרש לאמור במלת
.שהרג הנפשות כל עג

 ואנכי לי תתן מה אלהים אדני אברס ייאמר
 ויאמר וכו׳ ביתי משק ובן ערירי הולך

 יורש ביתי בן והנה זרע נתת לא לי הן אברס
 זה יירשך לא לאמר אליו ה׳ דבר והנה אותי

 כיון צהבין יירשך הוא ממעיך יצא אשר אם :י
 שוב למה ערירי הולך ואנכי לי תתן מה ואמר

 אותי יורש ביתי בן והנה זרע נתת לא לי הן אמר
 לאמר מלת לאמר אליו ה׳ דבר והנה דאמר וגס
 שידע פירוש החיים באור והנה פירוש נו אין

 ישמעמל כגון מתוקן שאינו זרע ממנו שיצא אברם
 המרץ כעפר זרעך ושמתי השי״ת לו שאמר מפני
 נתת נח לי הן התפלל וע״כ מאוד פחותים שהם
 יהי׳ ביתי שבן ומומב אותך לעבוד לי שיהי׳ זרע

 עכ״ד מתוקן שאינו זרע ישמעאל ולא אותי ורש
 דן» מ״ק במס׳ חז״ל שאמרו מפני לומר אפשר

 מילתא תליא גזכותא לא ומזוני בני חיי ך״מ
 היינו עליון מזל היינו מילתא תליא במזנא אלא

 א.ה־ס אדנ״י שאמר אחר וע״כ ממש אי״ן עתיקא
 ויאתר עוד אמר בינה היא אלהים בניקוד הוי׳
 מחשבה ג״כ שנקרא לעילא מחשבה ג״כ הוא

 מאי״ן לבקש חכמה אל נבא למעלה מתירה שחתר
 לאמר אליו ה׳ דבר והנה תליא בני ששם ממש

 יירשך הוא ממעיך יצא אשר אס כי זה יירשך לא
 מיותר הוח זה יירשך לא תיבת אליעזר למעע אס

 יירשך הוא ממעיך יצא אשר למימר גי׳ הוה אלא
 ישמעאל אותו יורש שלא ירא שהי׳ מפני אלא
 ש;פיד שלי פסולת הוא אנא מתוקן שאינו זרע

 יכמ״ש אניעזר אותו שיירש התפלל ממנו הרע
 שחשב מחשבתי לבעל רצה והשי״ת החיים כאור

 מוציא שמעשה הדין והנה אותו יירש ביתו שבן
 מחשבה לגבי מעשה נקרא והדיבור המחשבה מן

 חייב וגם מעשה הוה שפתיו עקימת שאמרו כמו
 ואינו בדיבור כ.אים כשמנהיג הדיבור על מלקות
 מעשה היא רק מעשה בו שאין לאו בכלל שדיבור

 שדיבור כלומר לאמר אליו ה׳ דבר הי׳ כן על מור
 שבן שחשב מחשבתו לבעל לאמר הי׳ השי״ת .ל

מה אותו יורש יתו אותו יירש שלא דואג שהי׳ ו

 גיממי־יא ז״ה יירשך לא אמר שלו הסיגים ישמעאל
 כי יירשך לא ישמעאל של נשיאים י״ב היינו י״ב
 כשנפרד ידוע כי ירשך הוא ממעיך יצא אשר אס

 כראוי אינו שנפרד הרע ואס המוב מן הרע
 הרע הצואה כמו כננ לו כואב אין ממנו כשנפרד
 לו כואב אינו הפסונת היינו המאכל מן שנפרד

 כשנפרד וכן כראוי אינו שנפרד הפסולת אס
 אמר ע״כ נו מיצר אין ג״כ הנשמה מן הפסולת

 רחם לו מעי המו שכתוב ע״ש ממעיך יצא אשר
 לרחם מעיך והמו ממעיך יצא אשר זה ארחמנו

 שנולד יצחק והוא יירשך הוא זה בנו על כאב עליו
 ומה יירשך זה הפסולת ממנו שנפרד לאחר לו

 זלו שאמר צדק שיהיה ישמעאל על שהתפלל
 רעי גרים לגייר שדרכו היינו לפניך יחי׳ ישמעאל

 חפן וכן דל״ת חס הוא כי מנכרים הנולדים גמור
.לקדושה ולהכניסו ישמעאל את לגייר

 יאנכי ני תתן מה אלהים ה׳ אברם ויאמר א״י
 והול״ל ני תתן מה דאמר להבין ערירי הולך

 היה שאברהם וגס וכו' הונך ואנכי לי תתן למה
 איך אוהבי אברהם זרע כמ״ש מאד השי״ת אוהב

 השי״ת שבודתי חשב לא ולמה החסרות על התפל;
 מסתר׳ בניס נו נותן שאינו וכיון יותר אותו אוהב

 על מתפלל היה דאברהס ונראה מובתו זהו
 כי עצמו של צערו על חשש ולא השי״ת של צערו
 בצערן אפי׳ מ״ו דך סנהדרין במס׳ חז״ל אמרו

 מצער שאדם בזמן ב״ד מיתות ד׳ של רשעים של
 וכ״ש וכו׳ מראשי קלני אומרת לשון מה שכינה
 רואה אברהם שהיה וכיון צדיקים של בצערן
 היה בנים לו שאין מחמת צער לו שיש בעצמו
 מיצר השי״ת בודאי צער לו שיש כיון בלבו חושב

 השי״ת של צערו על והתפלל צערו על יותר לו
 במשה שנאמר מה גדול חז״ל שאמרו מה וידוע
 באברהה באברהם שנאמר ממה יותר ואהרן
 נמכיד ואהרן במשה אבל ואפר עפר ואנכי נאמר
 גמור לאפס אלא לכנוס נחשב שאינו מה ונחנו
 מדרגת ר״ל לי תתן מה אלהים ה׳ שהתפלל וזהו
 ולא גמור לאפס חשוב שאהיה לי תתן מ׳׳ה

 וזהו ערירי הולך שאנכי מה כלל בצער ארגיש
 הולך כשאנכי ור״ג ערירי הולך ואנכי לי תתן מה

 כלל ארגיש ולא מ׳׳ה מדריגת לו תתן אז ערירי
 כשתני ולע״ע ממני צער לך יהיה ולא בצער
וז״ש צער לך יהיה ולא צערי את נא רפא בצער



לחייםלד לד פרשתאורח

 ויאמד כמ״ש זרע על והתפלל ויאמר אח״כ
 יורש ביתי בן והנה זרע נתת לא לי הן אברה
 כי זה יירשך לא השי״ת לו הבטיח ואח״כ אותי

 שהשי״ת ועבור יירשך הוא ממעיך יצא אשר אם
 זה תאוה לו נתן צדיקים של לתפילתן מתאוה

 בוצינא הרב כמ״ש לפניו שיתפלל כדי לבנים
 יראיו רצון זללה״ה בער דוב מוהר״ר קדישא
 דבר שום על שיחפוצו יראיו שרצון כלומר יעשה

 ושוועתם ואח״כ שיתפללו כדי יעשה יתברך הוא
 ובזה ודפח״ח שאלתם להם ונותן ויושיעם ישמע

 תפלות שני אברהם שהתפלל מה הדקדוק מתורץ
 כי כנ״ל הש״י מאת תשובה בלי זה אחר בזה

 ואח״כ לו שיהיה מ״ה בחי׳ על התפלל תחילה
כנ״ל בנים על התפלל

 החיים באור עיין זרעך יהיה כה לו ויאמר
 יצחק כי אשתך לשרה בן והנה בפסוק

 מאתר היה כי להוליד ראוי היה לא שנולד בשעה
 יצחק התכללות שהי׳ בעקידה אבל דנוקבא

 זה דכל ונרחה להוליד ראוי היה מאז באברהם
 ר״ל זרעך יהיה כה אלו בתיבת השי״ת לו רמז

 ואח״כ כ״ה הנקרא דנוקבא מאחר יולד בתחילה
 הוא זרעך מן ז׳ ואות שלשים בגימטריא יהיה

 בשעת הוא שנה ל״ז בן יצחק כשיהיה ר״ל ל״ז
 רעך אותיות ל״ז מן נשאר ואז ל״ז שהיה עקידה

 עם שהתחבר כלומר והתחברות ריעות לשון הוא
 יהיה ומאז עמך שהתחבר רעך וזהו אברהם

להוליד ראוי
 רש״י פי׳ עיין צדקה לו ואחשבה בה׳ והאמן

 בה״א ייחשבה שאמר מה להבין ז״ל
 דאברה׳ ונראה לצדקה לו ויחשוב למימר ליה הוה

 גמור יחוד עשה ובזה בה׳ האמן ע״ה אבינו
 ה״א יחוד ועשה אמונה נק׳ אחרונה ה״א דידוע

 הזרע בשורת על שהאמן ובזה וא״ו עם אחרונה
 ובמחשבתו בה׳ והאמין וזהו למעלה יחוד עשה
 ויחשבה וזהו וא״ו עם אחרונה ה״א מקשר היה
 ל״ו אמונה שהוא אחרונה ה״א מחשב היה ר״ל
 מדין ונעשה צדקה מצדק נעשה ואז וא״ו עם

צדקה• וזהו רחמים
 מחור הוצאתיך אשר ה׳ אני אליו ויאמר

 הזאת הארץ את לך לחת כשדים
 אירשנה כי אדע במה אלהים אדני ויאמר לרשתה

זרעך יהיה ?ר ?י תדע ידוע לאהרה ויאמר והו׳

 1U ברכוש יצחו כן ואחרי וכו׳ להם לא בארץ
 נאמ ברית אברם את ה׳ כרת ההוא ביום וכו׳

 פייו: עיין וכו׳. הזאת הארץ את נתתי לזרעך
 מאיי הדבר קשה כפשוטו נאמר ואם ז״ל רש״י

 למי וגם בו האמין שלא ה׳ אוהב על לאומרו
 בשורר ועצ אות שאל ולא זרע בשורת על האמין

 תיכן הלא קשה וביותר אות ושאל האמין לא א״י
 ויעבוי ראשונה בפרשה כתב לא״י אברהם כשבא
 לזרעך ויאמר אברם אל ה׳ וירא וכו׳ בארץ אברם

ק הזאת הארץ את אתן  הנראה לה׳ מזבח שם וי
 על מזבח שם ויבן ז״ל רש״י פי׳ שם עיין אליו

 שהאמ*ו הרי עכ״ל א״י בשורת ועל הזרע בשורת
 אחרונה דה״א דידוע ונראה א״י בשורת ענ גם

 על וארא פ׳ בזוהר ואיתא ארץ נקרא השכינה
 באל יעקב ואל יצחק ואל אברהם אל וארא פסוק

 יעקב א״י אקרי ארץ האי ת״ח וז״ל וכו׳ שדי
 דהא כמשה דא על שליט לא אמאי ישראל דאיהו
 באל יעקב ואל יצחק ואל אברהם אל וארא כתיב

 נטל אוקימנא הא יעקב אלא יתיר ולא שדי
 יעם דלעילא ביתח מני׳ ואשתביק דלתתא ביתא
 בתריסר דלעילא ביתא אתקין דלתתא ביתא
 נטל משה אוקמוה והא אנפין בשבעין שבטין
 כתיב וע״ד דלתתא ביתא ושביק דלעילא ביתא

 נידעתי לא ה׳ ושמי יתיר ולא שדי באל ביעקב
 עילאה דאיהי דא בדרגא עמהון גמללא להם

 לבני ניתנה ארץ הנקרא והשכינה ע״ש עכ״ל
 יסוד זווג וסוד זווג והוא יסוד סוד שהם ישראל

 מקומות בכמה האריז״ל שכתב מה וידוע ומלכות
 המחגרם הדעת ע״י הוא ומלכות יסוד שזווג
ה ודורו דעת בחי׳ היה ע״ה רבינו ומשה  דור הי
 ומלכות יסוד זווג והיה לא״י נכנסו וע״כ דיעה

 הדעת בחי׳ השיגו לא האבות אבל הדעת ע״י
 הכל מצותינו וקיום ותפילתנו עבודתינו בכל וכן

 יסוד לייחד היינו ושכינתי׳ קב״ה ליחד הוא
 דעת בחי׳ לנו נגלה שכבר הדעת עם ומלכות
 סוד בגלות היה שבמצרים מפני מצרים ביציאת
 הניצוצות כל שם ונתברר ז״ל האר״י כמ״ש הדעת

 מדת מלכות מדת לישראל ניתן וע״כ הדעת של
 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם שכתוב כמו יראה

 הדעת עם שנים ביחודא ליאדא כדי קדוש וגוי
 הדעת בחי׳ השיגו לא האבות אבל לנו נגלו שכבר
כשבא וה״כ וכו׳ לודמתי לא יש׳ ושמי כמ״ש



מהלחייםלד לך פרשתאורח

 לזרעך אלייו ויאמר ה׳ חליו ונתגלה לארץ אברה
 כפירה מזבח שם ויבן כתיב הזאת הארץ את אתץ
 א״י בשורת ועל הזרע בשורת על ז״ל רש״י

ס שבודאי בה׳ שהאמין  וכן היכונת ובידו קיי
 בהי׳ עליהם שיגלה דיעה דור יהיה שזרעו האמין
 ומלכו׳ יסוד זווג ויהיה !נא״י לכנס ויכולין הדעת

 אמר כאן אבל באמת היה כאשר הדעת ידי עג
 והי׳ לרשתה הזאת הארץ את לך לתת השי״ת לו

 היה והוס הארץ ינתן ממש שאליו אברם סבר
 כמ״ש הדעת בחי׳ עדיין השיג שלא בעצמו יודע

 דלא סתימין דלעילא וגוונין וז״ג שם בזוהר
 וע״ד ממשה בר ענייהו איניש קאים לא אתחזיין

 אתגניתי לא להם נודעתי גא ה' ושמי כתיב
 הוו לא דאבהן תימא ואי עלאין בגוונין להון

 דאתגלוין אינון מגו יודעין הוו אלא בהון יודעין
 השיגם שלא זו מבחי׳ יודעין שהיו הרי עכ״ל

 שתמר ע״ז אברהם שאמר וזה להם נתגלה ולא
 במה לרשתה הזאת הארץ את לך לתת השי״ת גו

 לבחינת לבא חזכה במה ר״ל אירשנה כי אדע
 לו ואמר אותה לירש שאוכל אירשנה כי הדעת

 ויאמר שכתוב כמי הברית כריתות בשעת כשי״ת
 לת בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידוע 'אברהם

 יהיה גי■ כי ע״י הדעת בחי׳ יתגלה ר״ל 'הם
 היה במנרים כי האריז״ל שכתוב מה וידוע כו׳

 השיטבוד וקושי הגלות תוקף וע״י הדעת לות
 ואחרי הדעת בחי׳ של הקדושות הניצוצות ררו1

 בשדר האריז״ל ופירוש גדוג ברכוש יצאו גן
 עיב כג שיבררו וז״ל הזה הפסוק פי׳ כאגדה

 ברכוש וזהו בירור עוד יצערך ולא במצרים פנפל
 והם הדעת לבחי׳ יזכו שזרעך ר״ל עכ״ל ,דול

 אחר כתוב וע״כ ממש לך לא אבל נארץ כנסו
 אברם את ה׳ כרת ההוא ביום ברית גריתות

 ולא הזאת הארץ את נתתי גזרעך לאמר גרית
 אות שאל ולא בה׳ האמין בודאי אבל לך נתיב

 במה שאמר גדול שפלות אדרבה היה זה אבל ג״ז
fע  והיה בחסרונו מכיר שהיה אירשנה כי ך

 ללמוד ג״כ שמעתי חורפי ובימי כנ״ל ע״ז מתפלל
 במה שאמר על ע׳׳ה אבינו אברהם על כות
 ברכות במס׳ רז״נ דאמרי וכו׳ אירשנה כי אדע

 ואצו יסורים ידי על אלא נתנו לא שלשה ה׳ ״ך
 ■יסורין נשון הוא אדע ומלת וכו׳ וא״י תורה כן

שחמר וזהו סוכות אנשי את בהם וידע ״ייי

 אירשנה כי אלי יבא יסורין באיזה ר״ל אדע במה
 נך קח השי״ת לו ואמר יסודין ע״י נתנה ע״כ כי

 שפי׳ כמי מלכות שיעבוד לו ורמז משולשת עגלה
 ע״כ לפרים נמשלו העולם שאומות לפי ז״צ רש״י

.ודפח״ח
 כי ראי אל אתה אלי׳ הדובר ה׳ שם ותקרא

 רואי אחרי ראיתי הלום הגם אמרה
 הרסי׳ אלוה דבר שם הוא ראי אל פירש״י עיין
 כתב ז״ל האלשיך דהנה לפרש ויש ע״ש וכו׳

 מצאכיס ד׳ המרכבה מלאכי ארבעה שראתה
 והפסוק וכו׳ מלאך לה ויאמר בפסוק הנזכרים

 השכינה דברה וכו׳ בכל ידו אדם פרא יהיה והוא
 והנה דרכו לפי שכתוב מה ע״ש אלי׳ בעצמה

 בשכינה ואחיזתן שורשן שהגרים בזוהר כתוב
 אבל יותר ולא בה׳ הוי״ה שם שג אחרונה ה״א

 מדת נקרא שם והנה ע״ש למעלה שורשן ישראל
 ה׳ שם ותקרא וזהו הדבור עולם הוא מלכות
 מלכות מדת אלי׳ שנתגלה כיון ד׳צ אלי׳ הדובר

 מדת הוא אלי׳ הדובר ה׳ שם ותקרא השכינה
 ראי אל אתה הדיבור עולם הוא שם הנק׳ מלכות
 נהיא דצא אספקלריא נקרא מלכות דמדת דידוע

אי' שהיסוד רק בעצמה התרה שום לה אין כי  מ
 שורשה שהוא מלכות מדת אלי׳ שנתגלה וזהו בה

 מלכו׳ ממדת שלמעלה מה אלי׳ נתגלה שלא אע״פ
 במדת היסוד מדת הארה נתגלה שע״כ הבינה
 הוס וכו׳ ה׳ שם ותקרא וזהו בה המאיר מלכות

 מדת כי הראי׳ אצוה ראי אל אתה מלכות מדת
 סלי׳ נתגלה כן ועל מלכות ממדת למעלה הוא אל

 אדם פרס יהיה והוא לה ואמרה מלכות מדת
 וחמש חמשין תיקון בתיקונים וכמ״ש וכו׳ ידו

 דילה שליחא ולא לנוק׳ רשו׳ ולית וז״ל בסופו
 אמרה כי עכ״ל בעלה רשות בלא מדעם למיעבד

 מדת נק׳ והלום רואי אחרי ראיתי הלום הגם
 כי וכו׳ אנכי מי ע׳׳ה המלך בדוד כמ״ש מלכות

 הלום הגם אמרה כי וזהו הלום עד הביאתני
 רואי אמרי לי נתגלה מלכות מדת גם ר״ל ראיתי

 גם לי נתגלה מלאכים הד׳ שראיתי אחרי ר״ל
 וכו׳ פרא יהיה והוא לה ואמרה מלכות מדת

 הסיר וע״כ בעצמה הארה לה אין מלכות ומדת
 אמרה וע״כ הוי׳ שם של וא״ו מלכות במדת

 ראי אל אתה אלי׳ הדובר מלכות מדת אל וקראה
כנ״ל. האיר הראי׳ אלוה כנ׳/צ



לחייבםררא פרשתאורחמו

ת ש ר א פ ר י ו

 הית ז״ל רש״י ופי׳ ממרא באנוני ה׳ סליי וירא
 גגלה לפיכך המילה על עצה ;ו שנתן

 להבין וצריך מהמדרש והוא בסנקו הקב׳׳ה סליו
 מרח ללןיים סם עצה נשל שאברהם דבריהם
 כשדים לסור עצמו להפיג עצה לו נתן ומי השי״ת
 מינה במצות וכן השי״ת מאהבת מעצמו ועשה

 בודמי זקנותו מחמת ימות שלא ירא היה אס אף
 להבין נריך וגם ית׳ אליי נפשו מסר שכל ע״פ
 כינה התורה כל אברהם שקיים רז״נ אמרו הלא

 ג״כ מילה מצות קיים לא י״מה ניתנה שלא עד
 היה ימות ש,א ירא היה אם אף באהבה בעצמו

 ושומר באהבה מצותו ולקיים אליו למסור צו
 עזר השי״ת היה ובודאי רע דבר ידע נא מצוה

 יכול הי׳ ולכאורה ימות ולא המצוה לקיים לו
תיז  מהשי״ת צווי בלי עצמו מל לא כן שעל נ

 המנווה גדול ל״ס דף ב״ק במס׳ רז׳/נ דאמרו
 ובשלמא ועושה מצווה שאינו ממי יותר ועושה

 השי״ת לו יצוה ואם מעצמו קיים המצות בכל
 אב; השי״ת בצוות שנית פעם עוד יעשנו אס״כ
 להמול עוד יוכג נא מעצמו ימול אם מיצה במצות
 אפשר שאי בדבר צהמוצ השי״ת לו יצוה לא וא״כ
 מלקיים מצוה ימנע וא״כ נימול שכבר מפני

 כי מספיק תירץ זה אין אבל ועושה במצווה
 יותר ששכרו היינו ועושה המצווה גדול השעם

 שאינו מי כי ועושה מצווה שאינו ממי גדול
 לא וזה במצוה כך כ; זהיר אין ועושה מצווה

 עיבד וסינו אוהבי השי״ת שקראו באברהם שייך
 השי״ת מאהבת אותו עובד רק שכר קיבול מפני

 לעשו׳ אהבתו בשביל אפשרי היותר גדול בזריזות
 כתיב נך דבפרשת לומר ואפשר להשי״ת רוח נחת
 התה,ך שדי חל אני אליו ויאמר וכו׳ ה׳ וירא
 מאוד במאוד אותך וארבה וכו׳ תמים והיה לפני

 בספר ראיתי שדי באל זו מצוה לו שנאמר והשעם
 יו״ד דל״ת שי״ן במילואו שדי ששם עמוקות מגלה

 פרו מנין ת״ק גמשריא עונה שדי שם של והמילוי
 והרביתי השי״ת לו אמר לכך ודפח״ח עכ״ד ורבו

 הסר״י בסידור איתא והנה מאוד במאוד אותך
 על מורה ופריעה מינה קמילה בכונות ז״ל

אותיות מילה כי הנימול באדם י״ה שם התגלות

 מקודם כי י״ה פרע אותיות פריעה י׳׳ה מל
 לת גם הערלה עבור י׳׳ה שם נתגלה לא המיצה
 יש״ו ע״ש משדי ש״ד אם כי שדי של שם נתגלה
 פי ע. להבין ויש משדי יו״ד גם נתגלה פריעה

 אתה עכשיו תמים והי׳ שפירוש ז״נ פרש״י זה
 הגוי׳ וראש אזנים ב׳ עינים ב׳ חברים ה׳ חסר

 רמ״ח שמך מנין יהיה שמך על אות לך וחוסיף
 אברים ה׳ חסר שהיה השעם וזהו אבריך כמנין

 צו חסר שהיה ראיה בחינת הט עינים שני אלו
 במי׳ שהוח חכמה שהוא השם של מיו״ד התגלות

 בינה הוא השם מן ה׳ לו חסר אזנים ושני ראיה
 שלא לי נחסר הגוי׳ וראש בינה הוא אוזן כי

 תמים יהיה המילה ידי ועל משדי היו״ד נתג;ה
 הה״ח עם אברהם שמו כמנין אבריו רמ״ח בכצ

 אצל אומרים שאנו השעם שזהו לומר ואפשר
 חצריך ישכון ותקרב תבחר משרי פסוק המילה
 פירוש זהו כי היכצך קדוש ביתך בשוב נשבעה
 בינה הוא אשר כי ותקרב תבחר אשרי הפסוק

 ובינה חכמה היינו אשרי וזהו חכמה הוא ויו״ד
 הכתיב ומפ^ש ובינה חכמה אל ותקרב תבחר
 תחילה ובינה חכמה אל התקרבות סדר בעצמו
 ירתה מדת עצמו על ימשיך תחילה חצריך ישכון

 כן הבית שלפני חצר כמו חצר הנקרא בשלימות
 וכו׳ השער זה הראשון השער הוא יראה

 אהבה מדת אח״כ לו בא יראה במדת וכשיתמיד
 בחי׳ ויראה דכר אהבה בחי׳ שתי זווג ויהיה
 ביתך בשוב נשבעה וזהו ה׳ יראת אשה נוקבא

 בשוב אהבה עם יתקשר יראה היינו הבית בחי׳
 גם אהבה עם השי״ת וכשיעבוד יסוד הנקרא
 עילאה תשובה היא הבינה אל יבא תשובה בבחי׳

 נקרח וחכמה חכמה אל דבוק שהוא מאהבה
 אשתמודע דלא חכמה של היכל הוא ובינה קדוש
 כלומר היכלך קדוש וזהו בינה היינו בביתי׳ אלא
 היכל שהיא בינה היינו היכלך קדוש אל יבא משם

 היינו אשרי אל עצמו ויקרב יבחר ואז חכמה
 ידי על שנתגלה המילה בעת וע״כ ובינה חכמה
 זה פסוק אומרים ובינה חכמה בחי׳ המילה
 על ענה ממרא צו שנתן פירוש שזהו לומר ואפשר
שנצשוה קודם מינה מצות שיקיים היינו המילה



מזלחייםוירא פרשתאזירח

 במי׳ בענמו יחגלה בעצמו מילה מעשה ובעשוחו
 יו״ד ויחגלה אזנים ושני עינים שני לו ויהיה י״ה
 רמ״ח לו יהיה וממילא הבריח עשרת שדי של

 שנו אברים מנין אברהם שמו ויהיה אברים
 מנד אברהם של במי׳ שהם עשה מצות נגד רמ״ח

 ושם י״ה במי׳ לו בהתגלות להוליד ויוכל &הבה
 אי וגם כנ״ל ורבו פרו כמנין אשר שד״י של

 ידי ועל י״ה היינו מומין בלא להוליד אפשר
 לו שנתן וזה להוליד ויוכל זה כל יתגלה המילה
 מפץ היה לא ואברהם המילה עג עצה ממרא
 השי״ת לו שאמר מפני בעצמו ונמול אליו לשמוע

 אמר המוצה אותו ויוצא השמימה נא הבש
 ולפי וז׳׳ל שם ז״נ לש״י ופי׳ המלכים רדיפת
 במזלות שראית שלך מאיצשגנינות צא מדרשו
 אבל בן לו אין אברם בן להעמיד עתיד שאינך

 וישתנה אמר שם לכם קורא אני בן לו יש אבראם
 זוכה אתה אי כאן נו הבשימ וכן עכ״ל המזל
 שהדרך לפי שם ז״ל רש״י פי׳ ועיין וכו׳ לבנים

 הריני שמך ואגדלה וזהו ברש״י ע״ש וכו׳ גורמת
 הש״י לו גילה ונמצא וכו׳ שמך על אות מוסיף
 אברים ממשה לו ויתוסף המילה על אותו שיצוה

 אברם על ה״א צו שיתוסף שמו על אות וזהו
 אחר ואז שנו אברים רמ״ח מנין אברהם ויקרא

 לעשות רצה לא כן ועל להוליד ראוי יהיה המילה
 אברהם שמו ולהקרא עצמו ולמול בעצמו זו מצוה
 ליקת מאהבה עובד דרך אין כי להוליד יוכל ויהי׳

 שהיא השי״ת לו שהבשיח אמר לשובתו בעצמו
 מל היה אם כי יוליד זה ידי ועל למול נו יצוה

 המת־ן כן ועל בחזקה שלקח נראה היה בעצמו
 כאשר למול השי״ת לו שיצוה עד מילה במצות
 למול לאברהם עצה שנתן ממרא אבל הבשיח
 השי״ת לו נגלה ע״כ לאברם אהבתו מחמת בעצמו

 לאוהביו אהבתו בשביל שכר נו ונתן בחלקו
 יושב והוא ממרא באלוני ה׳ אליו וירא א״י

 הדקדוק להבין היום כמום האהל פתח
 וגם אליי ה׳ וירא אמר דצא המפורשים שדקדקו
 לבקר שבה פ״ו דף ב״מ במסכת רז״ל דאמרו
 והיא שאמי וגם בפסוק זה נרמז והאיך המולה

 במקים מו שם שישב נ״מ מאי האהל פתח יושב
 שפע שום להשיג אפשר שאי דידוע ונראה אמר

 התחתונים התעוררות ידי על אם כי מלמעלה
מכוחו עצמו ופושש השי״ת עובד וכשהצדיק

 העליון אור לקבל יוכל אז הגשמיות ומחשבותיו
 יחציפו ה׳ וקוי הפסוק פי׳ וזהו מלמעלה השפעה

 מציפין לשון היא יחליפו ולשון אבר יעלו כח
 כרו אחר בדבר זה דבר שמחלף הוא ומניפין
 דבר ולוקח זה דבר ונותן בחמור פרה מחליף

 להשפעת ומצפים שמימלים ר״ל ה׳ קוי כך ממר
 שלהם הכח שנותנין ר״ל כח יחניפו השי״ת

 אמר כח להם ובא השי״ת אל נפש במסירת
 בסוד הוא מלמעלה הבא שהשפע וידוע מלמעלה

 אמת בפעם השפעה יבא אם כי משי ונא משי
 כנש• וזהו במציאות בשל היה אמור מזרת בלתי
" וז״ל ז״ל ופירש״י ירחף גוזליו על קנו יעיר  אי

 נוגע ואינו נוגע מחופף מצא עליהם עצמו מכביד
 עצמו יכביד אם האבר גדול שהנשר לפי ר׳ל עכ״ל

 נוגע עליהם מחופף הוא ע״כ ימותם עליהם
 בסוד הוא מהשי״ת שבא השפעת כך נוגע ואינו
 שקוי ר״ל כנשרים אבר יעלו וזהו משי ■ונא משי

 עצמן שמוסרין שלהם כח שיחליפו אמרי ה׳
 השי״ת אצ שלהם הכח ונותנין נפשם במסירת

 אבי־ יעלו מלמעלה השפעה להם בא אמ״כ
 מלמעלה השפעה עצמן על מעלין ר״ל כנשרים

 כנשרים וזהו נוגע ואינו נוגע משי ולא משי בסוד
 שעי הנקרא יראה מדת היא האהנ ופתח וכו׳

 ה׳ אליו דירא הכתוב הודיע בכאן והנה ופתח
 התעוררות בלי אברהם אל נגלה שהשי״ת כלומר

 יושב שהיה ר״ל האהל פתח יושב והוא מלמשה
 וכשהצדי׳ התחתונה מדריגה לבד יראה במדריגת

 ממדריגה שהולך הולך נקרא השי״ת עובד
 ואעפי״כ הולך ולא יושב היה והוא למדריגה

 התעוררות בלי השי״ת אליו שנגלה ה׳ אליו וירא
 השי״ת שדיבר דיבר שום נזכר לא בכאן והנה
 ועל מלמשה התעוררת בלי אליו שנגלה וגם אליו

 המולה לבקר השי״ת אליו שבא מז״ל דרשו כן
 ה׳ וירא אמר לא וע״כ היה למילתו שלישי וביום
 אל מתעורר היה שהוא משמע היה שא״כ אליו

 “אמ־ אבל אליו ה׳ וירא ואמ״כ תחילה השי״ת
 ליה ואתגלי אונקלוס שתרגום וזהו ה׳ אליו וירא

 הוא אבל התעוררתו בני אליו נגלה שהשי״ת ה׳
 ובמדריגה הולך בבמי׳ ולא יושב בבאי׳ היה

 צו נגלה ואעפי״כ האהל פתח הנקרא התחתונה
 דרשו וע״כ לו שדיבר דיבר שום נזכר ולא השי״ת

המולה! את לבקר אליו שבא חז״ל



ח לחייםוירא פרשתאורחמ

 ז״צ רש״י וכי׳ תעבור נא אנ וכו׳ אדני ויאמר
 ;הקב״ה אומר והי׳ הוא קודש ד׳׳א

 צהב־ן האורחים את ויכניס שירוז עד לו להמתין
 למאמיני׳ ראש ע״ה אבינו אברהם שאמר הלשון

 כל מלא השי״ת הלא עבדך מעל תעבור נא אל
 לך בפ׳ פי׳ ז״ל רש״י דהנה ונראה כבודו הארך

 נוע הפרד סחרי אברהם אל אמר וה׳ בפסוק
 פורש הדיבר היה עמו שהרשע זמן כל וז״נ מעמו
 שהם סבר אברהם שהיה ובכאן עכ״ל ממנו

 לקרמתם ורץ להכניסם רוצה היה והוא ערביים
 הקב״ה ישרה שלא ירא היה עמם ומתחבר
 בקב ע״כ עמהם התחברותו עבור עניו שכינתו
 עבדך מעל תעבור נא אל אדני ואמר רחמים

 קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם שמעתי והנה
 הנין שחינו אדם כשבא זללה׳׳ה בער דוב מוה׳

 תפינה בשעת או היום כל בעבודתו הצדיק אל
 מדביקות אותו יפסיק שלא ומתירא ולימוד
 אותיית שהוא כוז״ו של שם יחשוב מז השי״ת
 של ופי׳ אותו יבלבל לא ואז הוי׳ שאחרי שניות

 אך כלומר זו הוי׳ הוא כ״ו מספר כ״ו השם זה
 עכ״ד כבודו הארץ כנ מלא כי הוי׳ שם הוא בכאן

 שלא רחמים שביקש דברינו לפי והנה ודפח״ח
 עם התחברותו עבור השכינה ממנו יסתנק

 נ״ל ערביים שהם סבר שהיה מפני המלאכים
 כוז״ו השם כי השם זה ג״כ בתפלתו שרמז

 תעבור נא אל ור״ת כ״א הוא דחנוך זעיר במספר
ק במספר ג״כ הוא עבדך מעל  ועשרים אחד ק

 אידן ובין כמ״ש מש״ש בחנוך הוא קשן והמספר
 ועשרין חד תקונא בתיקונים כמ״ש אתוון תמורת

 בהחי בו פועלין ספירן כל מששרון וז״ל ס״א דך
 פשורין וגש וחליצה יבום ובי׳ שפילה עלמא

 עכ״נ מצפן כגון תמורת מינון ביה אתוון וכל
 בתיקוני׳ כמ״ש מתמורת ג״כ הוא כוז״ו של והשם

 מנפא אלין תמורת וז״נ ושית עשרין תקונא
 תמורת דאינון כוזו במוכסז כוזו כגון ביתות

.עכ״ל ה׳ אלהינו ה׳

 תעבורו אחר לבכם וסעדו לחם פת ואקחה
 ויאמרו עבדכם על עברתם כן על כי

p פת ואקחה שאמר להבין דברת כאשר תעשה 
 לחם פת לכם ואתנה למימר ליה והוי לחם

ל .הול׳ לחם פת כפל שאמר וגם לבכם וסעדו

 וסעדו פת ואקחה או לבכם וסעדו לחם ואקחה
 והיצ״ל ה׳׳א בתוספות ואקחה שאמר וגם לבכם
 נ״מ מה תעבורו אחר שאמר וגם לחם פת ואקח

 לשין עבדכם על עברתם כן על כי שאמר וגם בזה
 תעשה כן שאמר וגם ז״ל פירש״י ועיין כן של

 נחם לפת וכי בזה בקשתם היה מה דברת כאשר
 חמה הקב״ה שהוציס מה להבין וגם צריכין היה

 שהי׳ ועל באורחים אותו להשריח שלא מנרתיקה
 ׳‘ה שהוא אנשים בדמות מלאכים לו הביא מצער
 לו הביא אורחין הכנסת מצות לקיים רוצה

 באו להשעותו וכי לאכול צריכין שאינן מלאכים
 ונראה עשה ונא מצוה נעשות חושב ויהיה

 המפורסם החסיד קדישא בוצינא מהרב דשמעתי
 והוא פסוק על שאמר נ״י זיסל משולם מוה'
 אינם דהמלאכים ויאכלו העץ תמת עליהם עומד

 מנל אוכלין היה וכעת אכילה מהכוונת יודעים
 האכילה כוונת עליהם ממשיך היה והוא אברהם

 למעלה ר״ל העץ תחת עליהם עומד והוא וזה
 והם ויאכלו האכילה כוונת עליהם נהמשיך מהם

 לפי החיים באור וכן ודפח״ס ע״כ מוכנין היו
 מלחכים שהם יודע היה שאברהם עולה פירושו

 שיקיים אברהם אצל באו שהם שפיר אתי ולפ״ז
 כיונה עליהם שימשיך אורחין הכנסת מצות

 ולפי״ז האכילה מרוחניות ינזונו שהם האכילה
 פעמים שני וירא וירא על ז״ל רש״י שפי׳ מה יובן

 שהי׳ נסתכל הבנה לשון והשני כמשמעו הראשון
 רוצים הי׳ שנא והבין אחד במקום ננבים

 לקראתם שיצא היו שיודעין ואעפ״י להשריחו
 רצו שלא להראותו לכבודו במקומם עמדו

 הבנה צריך וזה ע״ש וכו׳ הוא וקדם להשריחו
 מאברהם שהלכו מלאכים של דעתם היה מה

 הכנסת שיקיים אברהם אצל להם שלח שהשי״ת
 מלעשות פירשו ואסר שרי שהיה מפני וכי אורחין

 עמדי למה ממנו פרשו אם וגם קוניהם רצון
 לדרכם הלכו ולא אליהם שיבא עד במקומם

 ב׳ דך קידושין במס' רז״ל דאמרו ונראה לגמרי
 כל כלל הוא וזה אשה אחר לחזור איש של דרכו

 לחזור צריך לחבירו משפיע שהוא מי העולמות
 לינק רוצה משהעגל יותר כי ממנו המקבל לאחר
 יותר הוא המשפיע ותענוג להניק רוצה פרה
 אחר למזור צריך ע״כ המקבל מתענוג גדול

עליונים בעולמות הוא וכן שפע ממנו המקבל



לחייטוירא »ר«ה

 שלמענה מהעולמות מלקבנ פענוניס שמניחין
 זה כי להחהונים להשפיע למעה ויורדין מהם
 המלאכים אם זה ולפי להשפיע יוחר הענוג הוא

 נחה לעשוה רק כוונהם הי׳ נאברהם שאים שהיו
 נמצא אורחין ששביל מצער שהיה לאברהם רוח
 נהנאה כוונהם היה ולא אליו משפיעין הם שזה

 שזה אבג כלל ממנו פירשו היו לא בודאי עצמם
 מראי[ היה שזה לקראהם שירן כדי ממנו שפירשו

 האכיל׳ כוונה עליהם שימשיך שכוונהם למשרהם
 לקבל וחפצם ורצונם האכינה מרוחניוה ול׳זונם
 ולהשפיעם אחריהם נחזור הוא ונריך ממנו

 עמדו אבל משה אחר לחזור איש של כדרכו
 שהיו רק פסיעוח ביוחר להעריחו שלא במקומם

 כנ״ל פירשו וע״כ ממנו לקבל רוצים שהם מראי[
 שרוצים ומבין מלאכים שהם יודע היה והוא
 להשפיע׳ כדי נקראחם וירץ וירא וזהו ממנו לקבל
 הביח בע; מ״ו דך ברכוה במס׳ רז״נ אמרו והנה
 ברכה ובכוונה המוציא ברכה שמברך כלומר בוצע

 וז״נ האריז״ל כהב הארץ מן לחם המוציא
 הארץ מן שבחג״ח הוי׳׳ה ג׳ גימער׳ לחם המוציא
 ר״ל לחם פח ואקחה וזהו עכ״ל גינה עליונה
 הפח ע״י בינה שהיא ראשונה ה׳ מן ה׳ ואקח
 הוייח ג׳ גימעריא לחם ראשונה ה׳ מן אקח

 בינה שהיא החענוג עולם מן לחג״ח להמשיך
 בעה״ב ז״ל כמאמרם לבצוע עניו כי ואקחה וזהו
 וסעדו החענוג עולם מן עליכם ואמשיך בוצע
 שהיא ההענוג העולם מן זו המשכה ע״י לבכם
 בינה ז״ל אליהו בחפלה כמבואר לבא שנק׳ בינה
 ריפחא רז״ל אמרו וע״כ מבין הלב ובה לבא

 חעבורו אחר לבכם וסעדו וזהו דלבא סעדחא
 זו המשכה לכם יהיה שחעבורו אחר אך ר״ל

 כי עבדכם על עברחם כן על כי לבכם אל סעד
 ורצונכם דעחכם אח וגליהם באהם זה בשביל

 כן ויאמרו כנ״ל עליכם שאשפיע בזה סרצונכם
כנ״ל דברה כאשר והשפיע העשה

 הנה ויאמר אשחך שרה איה אליו ויאמרו
 ויאמרו וז״ל ז״ל פירש״י עיין באהל

 בן שמעון ר׳ וחניא שבאליו איו על נקוד אליו
 הנקודה על רבה שכחב מקום כל אומר אלעזר
 על רבה הנקודה וכאן וכו׳ הכחב דורש אחה

איו שאלו לשרה שאך הנקודה דורש ואהה הכהב

 שלו באכסניא אדם שישחל למדנו חברהם על
 הקושי׳ ושמעחי האיש על ולאשה אשה על לאיש

 שאך לומר הנקודה לדרוש כדי שבאניו איו על
 הלמ״ד על .ננקוד ליה הוה איו שאלו לשרה

 יהיה וח״כ ינקוד לא שבאליו איו ועל שבאליו
 לומר הכתב והדרוש הנקודה על רבה הכהב
 כהי: דהנה ונראה אי״ו שאלו לשרה שאך

 ויעה״ פסוק על הולדוה פרשה הורה בניקועי
 ומזוני חיי בני רז״ל פי׳ אשתו ׳.וכח נה׳ יצחק
 שיהח מזל נקרא מהם השנים הי״ג ומאלו וכו׳
 מזלוה הב׳ ואלו ונקה נוצר והם נוזל שפע

 על שאמר וזהו וכף בזו״נ ומשפיעים מזדווגים
 יורד הראש אל שמגיע קודם אבל !דז״א הראש

 מדוש על פי׳ מדוהיו פי על וזהו שיורד נוצר עד
 הפנה היו מזלוה הב׳ ואלו וכו׳ שערוה שהם י״ו

 עהר מה רז״ל פי׳ ויעהר וז״ש ורבקה יצחק
 ושם ונקה למזל מהפנל יצחק פי׳ וכו׳ מהפך
 היהה ורבקה לאשהו להשפיע נריכה היהה

 אחד וכל דכורא שהיא ונוצר למזל מהפללה
 או אשהו לנוכח וז״ש חבירו היפך מהפלג היה
 נמזל מהפלל שהיה מזל עולה חסר שנכח ירצה

 חוהיוה פי׳ ויעהר ואמר אשהו ממנו שצריכה י״ג
 אדנ״י שהוא הזה שבשער הרגום שהוא הרעא

 שחסי־ וא׳ ונקה מזל שהוא פרע׳׳א עולה מלא
 ויעהר וזהו בונקה וד״ו בנוצר י״ו נחלקה מהרעא

 כמו מתפלל יצחק היה ששם ונקה במז״ל שהוא
 קדושת בכוונה האדיז״ל בסידור והנה עכ״ל שפי׳

 סוד הוא עצמו ואיה וז״ל כתב שבה של מוסך
 ואפשר עכ״ל וכו' דארוך דדיקנא תתאה מזלא
 סוד הוא איה למה תבין למעלה שהעתקתי ממה
 אדם בינת לא כי בזה עסק לי ואין תתאה מזלא

 הוא שאיה בפירוש כתב זה מקום מכל אבל לי
 צריכה שהיתה ונקה מזל שהוא תתאה מזלא סוד

 כמו שפע ממנו לקבל הנוק׳ שהיא רבקה
 לאברהם המלאך שאמר וזה למעלה שהעתקתי

 שרה על להמשיך כוונתו והיה אשתך שרה איה
 וזהו תתאה מזלא שהוא איה מן הנוק׳ שהיא
 הדבר גוך דבר שתחלוק אעפ״י שברוחניות ידוע

 תרעא מן והאלך ולמעה למעלה בשניהם נשאר
 ונקה במזל וד״ו ונוצר במזל למעלה י״ו שנחלק

 מזל אצל נשאר ונמצא בשנוהם נשאר האלך גוך
לקבל אברהם צריך הי׳ שממנו י״ו אלך ונוצר



וירא פישתא(*רדז

 על שחף לדרוש שבאליו אי״ו על שנקוד וזהו שפע
 אברהם עצ להמשיך וכווגסו אי״ו יוברהס

 שמשם דכורח מזל שהוא וכונר שבמזל אי״ו מן
 עצ שניקוד וידוע שפע לקבל אברהם צריך הי׳

 צומר יש וח״כ ז״ח בחי׳ שהוח חולם הוא האוח
 מיישיכין שהיו לחוד שבחליו חי״ו על קוד5 כן שעל

 ונונר מז״צ מן אי״ו מן ז״א בחי׳ חונם יקוד5 על
 רחום והוא שפע לקבל צריך הז״ח בחי׳ שמשם

ונו׳: יכפר

 בן והנה חי׳ כעס אליך חשיב שוב ויאמר
 הש״י כשאמר וכן וכו׳ חשתך לשרה

 בן ולשרה חי׳ כעת אליך חשוב למועד לחברהם
 חיה כעת הזה צמועד לשונמית אמר אלישע וכן
 חי׳ כעת על פירוש ז״ל ורש״י בן חובקת את

ם שתהח הזאת כעת כ  שלמים כונכם שתהי׳ חי׳;
 בקמץ כעת אלא בשבא כעת קרינן מדלא וקיימים

 כן גם צריכין זרע בבשורת וכי ולהבין עכ״ל
 לפי לומר וחפשר וקיימים חיים הם שיהח לבשר
 נבא צריך הטבע והשתנות לנס צריכין הי׳ שהם

ב המר כאשר ואין יש המחבר חכמה סל  הי
 דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הגדול המפורסם

 החילופים כל בגונם וחילופיהן זללה״ה בער
 גונריא הוח והיו״ד מכמה שהוא ביו״ד הוח

 לבא וצריכין לנס צריכין הי׳ והס ודפח״ח עכ״ד
 ובני נס להם לעשות כדי חי׳ הנק׳ מכמה סל
 במזצא אלח מלתא תליא בזכותא לאו ומזוני חיי

 שהוא כתר הנק׳ עליון מזנ שהוא האריז״ל וכתב
 מדצא חי׳ כעת כתב כן ועל מחכמה למעלה

 שפי׳ כמו לחי׳ דבוק כעת היה בשבח כעת קרינן
 להם בא שמחכמה ■משמע והוי ביתו זקן חצל רש״י
 צריכין שהיו היה ובאמת בן להם שהיה הנס

 כעת כתב כן ועל עליון מזל מכתר להשפעה
 סל באו שהם לרמז כתר ניקוד שהוא בקמין
 השפעה להם והיה הטבע ;השתנות חכמה

לשרה. בן ויהיה מחכמה מלמעלה

 להבין אחריו והוא האהל פתח שומעת ושרה
 ואפשר למעלה אחריו והוא שייך איך

 בוצינא הגאון מהרב שמעתי דהנה לומר
 כן שעל זללה׳׳ה יצחק לוי מוהר״ר קדישא
בר שכל חרשיא תרגום בלשון המכשפים נקראו

 הזה שעיצס שלימה באמונה להסמין צריך ישרא;
 המחשבה עולם בינה העלייון עולם מן מתנהג

 בכשפים המאמינים ואותן השמיעה עולם והיא
 מתנהג הזה שעולם מאמינים וחינם שלהם
 תנ דבוקים ואינם חרשים הם המחשבה מעוצם

 ודפח״ה חרשיא נקראו וע״כ השמיעה עולם
 בק״בה שרה ■ותנחק שלאחריו בפסוק כתוב והנה

 השי״ת והקפיד עדנה לי היתה בלותי אחרי לאמר
 שומעת ושרה שאמר וזהו דבר מה׳ היפלא וחמר

 היראה בעולם לבד האהנ פתח והיתה הבשורה
 שעולם מחמינה היתה ולא המעשה עולם הוא

 צחקה כן ועל העליון מעוצם מתנהג המעשה
 שהמלאך כלומר אחריו והוא הטעם ואמר

 אלת כן עשה לא והוא שרה את לבשר שנשלח
 במדרש שכתב כמו נענש כן ועל לאברהם חמר

 כ.ומר חחריו והוא וזהו החיים באור שהובא
 סוריים ח בחינת כי דין בבחי׳ היה המלאך

 < השי״ת מן השליחות אמר ואיצו דין הוא
 מחמינה היתה שרה את לבשר שנשלח כמו שרה

 ועל גרס המלאך וא״כ צחקה היתה ולח ביותר
• מאוד נשערה סביביו כי המלאך נענש כן

 וכו׳ בימים באים זקנים ושרה ואברהם
 אח־י נחמור בקרבה שרה ותצחק

 אל ה׳ ויאמר זקן ואדני עדנה צי היתה בלותי
 אמנם האף לאמר שרה צחקה זה כמה אברהם

 וכו׳ למועד דבר מה׳ היפלא זקנתי ואני אצד
 זה מלת וגם עבד לשון עדנה לי היתה ולשון
 דכאן ונראה שרה. צחקה זה למה מיותר הוא

 לחכמה באו שניהם ושרה שאברהם הכתוב הודיע
 כנזכר הטבע השתנות קבלו ושם היולו שהוא
 קנה זה וזקן זקנים ושרה ואברהם וז״ש לעיל

 באים שלהם בחסדים ד׳ל בימים באים חכמה
 כנשים אורח לשרה להיות וחדל לחכמה שניהם
 שבאותו נס לה ונעשה הטבע השתנות קבלו ומשם

 כשראתה ושרה חז״ל כמאמר נדה פירסה יום
 האמינה נדה שפירסה הטבע השתנות הנס

 לא אם אף ובאמת להוליד לה שראוי׳ בעצמה
 יכולה ג״כ היתה ה׳ ברצות נדה פירסה היתה

 שלה ושנים עדיף בניסא למעוטי אבל להוליד
 אשה אבל חיי׳ ימי כמה כך כל ניכר אינו

התגלות זהו כנשים אורח לה להיות וחדל שתלד
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 פירסה ע״כ עדיף בההגלוה בניסא וגאמעוטי עפי
 השהנוה איזה צורן ל;א לאברהם אבל גידה

 ומלכוה יסוד סוד הם וסשה שאים וידוע הטבע
 ש-ה והנחק וז״ש מיסוד מקבלה מלכוה ומידה

 לשון עדנה לי היהה בלוהי אחרי לאמור בקרבה
 יהי ורה נדה פירסהי כבר ז״ל רש״י כפי׳ וסהוה

 ואדני אגג שאלד ג״כ והאמנהי הטבע השהנוה
 שום הצלו ראיהי וגה שנה מאה בן הוא כי זקן

 שיוליד סברהם על האמיגה ולה הטבע ההגלוה
 לאברהם ה׳ ויאמר וז״ש כאמור יסוד מדה והוה
 יסוד מדה הוא זה כי וידוע שרה צהקה זה למה
 ואינה שרה צחקה יסוד מדת על למה וז״ש

 הטבע השהנוה באברהם ראהה לא כי מאמינה
 האף צאמר וז״ש והאמינה השהנוה ראהה ובעצמה

 ר״ל אגד אמה הגם רש״י פי׳ וע״כ אלד אמנם
 השהנוה כבר שראהה מפני הלד שהיא אמה הגם

 רש״י כפי׳ הלשון שינה הוא זקנהי ואני הטבע
 ביסיד מאמינה ומינה זקן ואדני אמרה שהיא
 מלכוה מדה כמו בההגלוה ואינו באהכסיא שהוא
 השהנוה איזו באברהם לההגלוה צורך וללא

 על ר׳/ היהכסי והרגומו היפלא יוז״ש הטבע
 דבר מה׳ באהכסיא שסוא אע״פ יסוד מדה
 הוא היסוד מדה ר״ג לדור אמד דבר לשון ודבר

 והיח מלכוה מדה ומנהיג מלכוה למדה משפיע
 לא ■וע״כ באהכסיא שהיא ביסוד מאמינה אינה

 מלין אשוב למועד באברהם הטבע שינוי ראהה
וכו׳.

 ואברהם וכו׳ מאברהם אני המכסה אמר וה׳
 כל בו וגברכו ועצום גדול גגוי יהי׳ הי׳

 אה יצוה אשר נמען ידעתיו כי הארץ גויי
 לעשוה ה׳ דרך ושמרו אחריו ביתו ואה בניד

 אה אברהם על ה׳ הביא למען ומשפט צדקה
 הלשון להבין ז״ל רש״י פי׳ עיין .עליו דיבר אשר

 די הי׳ כפירש״י לברכה אם גדול לגוי יהי׳ הי׳
 בו ונברכו שאמר מה וגם לבד עהיד בלשון
 וכו׳ בו ויהברכו והל״ל הבנה לו אין נפעל לשון
 מצוה והל״ל ה׳ דרך ושמרו שאמר מה וגם
 אברהם על ה׳ הביא למען שאמר מה וגם ה׳

 ונראה ז״ל רש״י פי׳ ועיין אברהם ביה על והול״ל
 ב״ה שהשי״ה בספרים שכהוב מה ידוע דהנה
לברוא־ו להיטיב ורצון בנדבה העולמוה כל ברא

 המגיד הרב קדישח בוצינא הקדוש והרב לבד
 המדה שזהו אמר זלנה״ה בער דוב מוהר״ר

 לעני משפיע שהעשיר מה כי חסד תפז נק׳
 בא לא עדיין אם חבל חסד איש נק׳ חליו כשבא
 העני אח ומבקש להשפיע חפץ והוא חצלו העני

 הי׳ וזו מסד מפץ נקרא זהו לו ליהן שייכל כדי
 חפץ הי׳ העולמוח סה שברח קודם בהשי״ה
 המבקש והחדם העולמוה כל ברא וע״כ נהשפיע
 עצמו להנאה מכוין אם צרכו כל נו שיהן מהשי״ה

 מהשי״ה יבקש רק מזו גדולה פני׳ לך חין לבד
 ולהשפיע להיטיב כדי העולמוה כל ברא כי לו שיהן
 לו שישפיע ומבקש חסדו ו3 שישפיע צריך והוח

 כנלוה מהשכינה ניצוץ הוא וגם השי״ה ולמען
 ומבקש בשכינה חסרון הוא לו שמסר ומה ישראל
 ואמרהי עכ״ד חסרונו לו יבא וממילא שם שימלא

 כשהעניני ר״ל ועניני ימינך הושיעה פי׳ שזהו
 ובזה להשפיע וסוכל וחסרוני בקשהי לי וההן

 ובעבור להשפיע לו שיש החסדים הם ימינך הושיע
 דאבוה ידוע והנה העולמוה כל השי״ה ברא זה
 וזהו חסד מדה הוא ואברהם המרכבה הן הן

 אני חשר מסד ממדה מאברהם אני המכסה
 העולמוה בריאה קודם ר״נ הי׳ ואברהם עושה

 בראהי וע״כ להשפיע חפץ חסד מדה הי׳
 ויהי׳ חסדי ממדה להם שאשפיע כדי העולמוח

 בו ונברכו בעולם חסדי כשיהפשט גדול לגוי
 עצמם יעשו הארץ גויי כל ר״ל הארץ גויי כל

 להם וימשיכו מים של בריכה כחפירוה כבריכה
 של כבריכה ויעשו יפקדו והם ממסדי וא׳ א׳ כל

 הארץ גויי כ; ימשיכו שלו בחסדים ר״ל בו מים
 אשר למען כפירש״י חיבה לשון ידעהיו ואמר
 ומשפט צדקה שיעשו ר״ל ה׳ דרך לשמור וכו׳ יצוה

 כל שברא ה׳ כדרך רק שכר לקבל למענם לא
 הם כך לברואיו להיטיב ורצון בנדבה העולמוה

 למענם נא ומשפט צדקה שיעשו ה׳ דרך ישמרו
 מדה בשביל ר״ל אברהם על ה׳ הביא למען רק

 חה הנבראים לכל ולהיטיב להשפיע שיוכל החסד
 כללוה הוא מלכוה שמדה ידוע כי עליו דיבר אשר

 אשר וזהו דיבר נקרא מלכוה ומדה העונמוה כל
 סמוך יהי׳ עליו דיבר הנקרא מלכוח מדה דיבר
 השפעה לקבל ויוכל פירוד שום בלי מסד למדה
 הם וכך העולמוח כל ברא דע״כ החסד ממדה

מדת שיוכל כדי זה בעבור ומשפט צדקה יעישו
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 ומלת למענם ונא מלכות למדת להשפיע חסד
 מנשה ממה ועליו כמו סמוך לשון הוא עניו
 כי קונו עם המתחסד חסיד איזה פירוש וזהו
 כוונת למלאות זה בדרך השפע מקבל הוא אם

 מדרך כי לברואיו צהיטיב כדי שברא הבריאה
 נינק רוצה שהעגל ממה ויותר להיטיב הטוב
 ונותן בזה׳ משפיע נמצא גהניק רוצה הפרה
 לשון הוא מתחסד ומלת להשי״ת בזה תענוג

 ומקבל מתחסד הוא השפע כשמקבל ר״ל מתפעל
 להשי״ת ומשפיע תענוג שנותן קונו עם השפע
 כנ״ל קונו עם וזהו להשפיע שיוכל בזה תענוג

 ונמצא עצמו את התפעל הוס התפעל בנין כי
 באדם אחת בבת השפע ומקבנ השפע נותן

כנ״ל מתחסד לשון וזהו אחד

א ולוט הארץ על יצא השמש  להבין צוערה ג
א זה מה  דהנה ונראה ללמדינו. ג

 כל יתפרדו אז ומלכות יסוד זווג כשיש ידוע
 מלכות ומדת הדינים כל ונתבטלו און פועלי
 מגרמי׳ צי׳ ולית נהרא דלא חספקנריא נקרא
 בספר ונקרא בה המאיר יסוד מהארת רק כנוס

 יסוד מדת ר״ל לסיהרא נהיר שמשא הזוהר
 וקודם מלכות מדת לסיהרא מאיר שמשא נק׳

 כדי יסוד מדת בהתגלות גמור זווג שנעשה
 להתפרד הקליפות התחילו אז מלכות למדת להסיר

 זווג שנעשה עד מעט מעט הדינים ונתמעטו
 כל ונתפרדו גמורים רחמים נעשה ואז גמור
 השמש וז״ש ארך נקרא מלכות ומדת און פועני

 כשהתחיל זריחת בתחילת כלומר הארך על יצא
 אז מלכות במדת ולהאיר להתגלות יסוד מדת
 בזוהר כמ״ש הקליפות נקרא ולוט צוערה בא ולוט
 התחיל כלומר צוערה בא קללה לשון הוא וגם

 ואז גמור זווג שנעשה עד מעט מעט להתמעט
גמורים רחמים ובא און פועלי כל יתפרדו

ט ב ת  הקשה מלח נציב ותהי מאחריו אשתו ו
לי׳: מבעי׳ מאמרי׳ מאחריו מאי בזוהר

 בפסוק דברים בפרשת כתבתי דהנה ונראה
 כאשר אלהיך ה׳ נשאך אשר ראית אשר ובמדבר

 בנו נוטל שאב משל עפ״י בנו את איש ישא
 קורה שמי תחת עד בידו אותו ומגבי׳ קטן

להנשא לו אפשר אי כי להבין דעת גו יש והתינוק

 זאת יודע וכשהתינוק הקורה תחת עד בעצמו
 מעשה שום לאביו נעשות נזהר הוא נכונה בדעת
 כי לסובלו אביו יוכל לא אשר הגבהתו בשעת

 לח אשר הגבהתו בשעת לאביו זאת יעשה אם
 ויסוכן לארך אותו יפיל כלל לסובלו אביו יוכל
 לדבר לו אפשר אי כי האדם נידע צריך כך מ״ו
 בלעדו רקיעים שיבקע חיות בו שיהי׳ דיבר שום
 אבא שמי חת אזכיר אשר מקום בכל כמ״ש ית׳

 אזכיר אני ר״ל אזכור ואמר וברכתיך אליך
 כשמדבר מאד מאד ליזהר צריך לפיכך בעצמי

 יפול לבל למעלה ועולה חיות בו שיש דיבורים
 אם כי מזה והתנשאות גדלות מחשבת ח״ו בו

ת מחשבת בו יבא ח״ו מו  חז״ל אמרו אז מזה ג
 ואתה אני אין אומר שהקב״ה המתגאה על

 השי״ת ממנו מסתלק ואז בעולם לדור יכולין
 וזהו ח״ו עמיקתא לבירא רמא מאיגרא ויפול

 לעולם שהבאת ראית אשר הדיבורים ר״ל במדבר
 אשר ית׳ שמאתו תדע ראי׳ הנק׳ המחשבה

 הקטן בנו את איש ישא כאשר אלהיך ה׳ נשאך
 וחומר וקל ופשיטא ע״ש כנ״ל הקורה תחת

 הטבע כדרך שלא נס לו נעשות אדם כשזכה
 הנס עשיית בשעת גדלות מחשבת ח״ו יפול לבל

 נס לו שעושין מאוד גדול שהוא היצר מחשבת
 תיכף ויפסיק השי״ת ממנו יסתלק מ״ו אז כי

 ח״ו שמא ויפחד מאד יבוש אדרבה אלא הנס
 אורי ה׳ לדוד הפסוק פי׳ וזהו זכיות נכוי הוא

 וידוע אפחד ממי חיי מעוז ה׳ אירא ממי וישעי
 שערי חמשים גימטריא מי נק׳ התענוג דעולם

 כשנותן ר״ל אפחד ממי אירא ממי וזהו בינה
 הזה בפסוק והנה ואפחד אירא אז תענוג לי

 והנ״ל מאחריו אשתו ותבט הבטה לשון עוד קשה
 רש״י שכתוב הכלל ולפי מאחריו אשתו ותראה

 ויאמר החוצה אותו ויוצא בפסוק נך בפרשת ז״ל
 עולם של מחללו הוציאו וז״ל השמימה נא הבט

 הבטה לשון וזהו הכוכבים מן למעלה והגביהו
 שייך למטה מלמעלה ומאי עכ״ל למטה מנמעלה

 ללוט המלאך שאמר הקודם בפסוק וכן כאן
 ונראה הבטה לשון נמי אמר אחריך תבט אל

 האנשים ויחזיקו ויתמהמה בפסוק כתוב דהנה
 כלומר בנותיו שתי ■וביד אשתו וביד בידו

 ה׳ בחמלת כמ״ש להצילם ע״כ3 נשאם שהמלאכים
ושפלות דין בחי׳ הן אחוריים דלשון וידוע עליו
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 יבא אל הצלה שבשעח ללוט המנאך שהזהיר וזהו
 המקום בעיני חשוב שהוא גדלוח מחשבוח בלבו
 שלוחים הרבה כי אוחו המציל מהמלאך יוחר

 לו יורה וזה להצילו מלאך ושלח להצילו למקום
 חבט אל וזה המציצו מהמנאך יוחר חשוב שהוא

 שאחה לחשוב למטה מלמעלה עלי חבט אל ר״ל
 חגלה זאח במחשבה כי המקום בעיני יוחר חשוב

 ויפסוק דין נבחי׳ וחבא שלך שפלוח בחי׳ למעלה
 חבט אל פסוק על רש״י פירוש וע״כ שנך הנס

 אברהם ובזכוח עמהם הרשעח אחה וז״ל אחריך
 יגולה המחשבה שבזו כלומר וכו׳ ניצול אחה
 הנס ויפסוק דין לבחי׳ וחבא ושפלוחך עונך
ב מוהר״ר קדישח בוצינא הגדול הרב והנה  דו
 עונם מלח בריח הפסוק פי׳ אמר זללה״ה בער
 המלחים ויראו גשון מלח הצדיק הוא בריח הוא
 הזה עולם מערבין הם הוא עולם עירוב לשון
 לעולם העליון עולם וממשיכין העליון עולם עם

 אשחו וחבט וזהו ודפח״ס עכ״ד נס ונעשה הזה
 על למטה מלמעלה הביטה שהיא ר״ל מאחריו
 המלאך בשפלוח וחשבה אוחה המציל המלאך

 ובזו ממנו גבוהה שהיא אוחה מציל שהוא
 כדמי אינה שבאמח דין לבחי׳ באחה המחשבה

 להצילה המגאך בא אברהם בזכות אלא להנצל
 וזהו שלה הנם שנפסק גרמה זאח ובמחשבה

 העליון עולם החערבוח כלומר מלח נציב וחהי
 נהצילה המלאך שבא אברהם בזכוח החחחון לעולם

 ולעמוד לפסוק הנס באמצע גרמה המחשבה ובזו
 מלמעלה החערבוח ונצב ארנה מוצב לשון ונציב

 זו במחשבה שלה הנס שנפסק כלומר למטה
 אברהם אח א,הים ויזכור וכו׳ בשחת ויהי

 עיין וכו׳ ההפכה מחוך לוט אח ■וישלח
 לוט על אברהם של זכירתו מהו ז״ל רש״י פי׳

 אברהם של אשחו ששרה יודע לוט שהי׳ נזכר
 לומ־ ואפשר וכו׳ היא אחוחי אמר שאברהם ושמע

 ויזכו■־ והל״ל מיוחר הוא אח מילח דלכאורה
 אברהם אח מהו לוט אח וישלח אברהם אלהים
 מא׳ שכלול מלכוח מדח על מורה הוא אח ומילח

 רוח טל הקדוש ניצוין בו הי' לוט ואצל חי׳ץ ועד
 אח אלהים ויזכור וזהו מלכות יצאה שממנה
 שעחיד מלכוח מדח היינו דייקא אח אברהם

 היינו לוט של זרעו וע״י אברהם של מזרעו לצאח
ההפכה. מחוך לוט את וישלח וע״כ רות

 לשרה ה׳ ויעש אמר כאשר שרה אח פקד וה׳
 היכן ז״ל רש״י פי׳ עיין דיבר כאשר

 אח דאמר ולהבין דבור הוא והיכן אמירה הוא
 כחיב לך פ׳3ד ונראה מיוחר אח מנח שרה

 אח חקרא לא אשחך שרי אברהם אל ה' ויאמר
 לך נחחי וגם וברכתי׳ שמה שרה כי שרי שמה

 וכו׳ יצחק אח אקים בריחי ואח וכו׳ בן ממנה
 וכו׳ אחו לד׳בר ויכל האחרח בשנה הזה למועד
ה והנה  להיכיד ראוי׳ בזה שרה שם לה שקרא מ

 ראוי׳ ואינה דכר הוא יו״ד בחי׳ ביו״ד שרי כי
 נחן אחרונה ה׳ בחי' בה״א שרה אבל להוליד

 ז״ל רש״י משמעות וכן לילד ויכולה נוק׳ בחי׳ לה
 נא הבט ויאמר החוצה אוחו ויוצא בפסוק

 מאצטגנינות צא א״ל מדרשו ולפי וז״ל וכו׳ השמימה
 בן ■נהעמיד עחיד שאינך במזלך שראיח שלך

 תלד לא שרי בן לו יש אברהם בן לו אין אברם
 הוח אח פקד וה׳ פי׳ וזהו ע״כ חלד שרה <אבל

 ה״א לה שהוסין> שרה עם אח הנקרא השכינה
 ויאמר אמר כאשר חלד ועי״ז נוק׳ בחי׳ אחרונה

 לשרה ה׳ ויעש וכו׳ חקרא לא אשחך שרי ה׳
 לאברהם דיבר אשר ז״ל רש״י כפי׳ דיבר כאשר

 וכו׳ יצחק אח אקים בריחי ואח כחוב ישם
 שהי׳ נמצא וכו׳ אחו לדבר ויכל וכו׳ הזה למועד

 הבתרים בין בבריח אבל כנ״ל דיבר ג״כ שם
 כחיב לא שם זה יירשך לא אגיי ה׳ דבר שהי׳
וכו׳ יירשך הוא ממעיך יצא אשר סחם רק יצחק

 חשר לו הנולד בנו שם אח אברהם ויקרא
 לו לו אמר אשר יצחק שרה לו ילדה

 חשר הונ״ל לו הנולד בנו שם דאמר וכיון פעמיים
 לו ינדה אשר אח״כ אמר וגמה יצחק שרה ילדה
 לאברהם הקב״ה שאמר כחיב לך בפ׳ וגם שרה
 שרה כי שרי שמה אח חקרא לא אשחך שרי

 ולא משמע דוקא לך ממנה נחחי וגס וכו׳ שמה
 כשנולד שיצחק בזוהר כחוב דהנה ונראה לה

 רק להוליד ראוי הי׳ ולא דנוק׳ מאחר נולד
 באברהם ויצחק ביצחק אברהם נכלל שם בעקידה

 ושם להוליד ראוי ומאז מאברהם דטרא וקיבל
 בן לך יולדח אשחך שרה אבל כחיב לך בפ׳

 שם על וז״ל ז״ל רש״י ופי׳ יצחק שמו וקראת
 הוא ר״ל נסיונוח העשרה שם על וי״א הצחוק
ושמונה שרה של שנה ותשעים יצחק של היו״ד
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 והנה עכ״ל סברהם של שנה ומאה שנימול ימים
 נמסר כי נסיונות עשרה אז הי׳ לא כשנונד

 השם קריאת אבל העשירי נסיון שהוא העקידה
 ליצמק נמסר שנולד בשעה אבל העתיד ע״ש הוא

 שנמסי שלם אז הי׳ לא שמו של היו״ד כי היו״ד
 במי׳ הוא ויו״ד העשירי מהנסיון העשירות בחי׳

 לא כי גוק׳ בבחי׳ הי׳ יצחק כשנולד וע״כ דכורא
 חברהם שנכל; בעקידה רק יו״ד בחי׳ לו הי׳

 ובנסיון אחד במעשה באברהם ויצחק ביצחק
 ראוי ומאז דכורא בחי׳ היו״ד בחי׳ קיבל מאז

 שיהי׳ היו״ד בחי׳ יצחק כשקיבל והנה להוניד
 כי שרה מחה אז להוליד ראוי ויהי׳ בן בבמי׳

 שסי׳ כמו שרה מחה העקידה בשורת ידי על
 שרה מיתת נסמכה וז״ל חיי בס׳ ז״ל רש״י

 שנזדמן העקידה בשורת שע״י לסי יצחק נעקידח
 נשמחה סרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה

 בן לך ממנה נתחי וגם סי׳ וזה עכ״ל ומחה
 בחי׳ יהי׳ נח כשרה סבל בן בחי׳ יהי׳ לך ר״ל
 נוק׳ בבחי׳ יצחק הי׳ שרה חיי ימי כל כי בן

 כי לו ילדה אשר לו הנולד בנו שם שאמר וזהו
 מיי ימי כל כי לשרה ולא בן בבחי׳ נולד לבד לו

 ברוח שרה אמרה וע״כ בן בבחי׳ הי׳ לא שרה
 הי׳ לא אצנה כי אלהים ני עשה צחוק הקודש
 עשה צחוק וזהו חיי׳ ימי כל היו״ד בחי׳ ליצחק

 משמו צחק בחי׳ רק ליצחק הי׳ לא כי תלהים לי
 השי״ח שאמר מה חשבה רק ידעה ולא וניבאה

 הצחק ע״ש הוא יצחק שמו וקראת לאברהם
לי ינחק השומע כל וזהו

 הנדקה כי נראה אברהם אח נסה והאלהים
 כמ״ש לרחמים הדין מדת מהסך

 ידוע הגזירה רוע מעבירין וצדקה וחסנה תשובה
 והאלהים המשסיע החסד מדת הוא אברהם כי

 הרימו נשון נסה והאלהים וזהו הדין מדת הוא
 שהוא מי אברהם אח נסתלק הדין מדת ר״ל נס

 ננ״י כי המשפיע החסד מדת אברהם מדת
לרחמים הדין מדת נחהסך הצדקה

 ויקח חמורו אח ויחבוש בבקר אברהם וישכם
 כנו יצחק ואח אחו נעריו שני אח

 אשר המקום אל וילך ויקם עולה עצי ויבקע
ויחבוש ללמדינו בא מה להבין .האלהים לו סמר

 יצחק ללקיחת נעריו שני שהקדים וגם חמורו אח
 שבקע ללמדינו בא מה וגם העיקר שהוא בנו
 והול״ל וילך ויקם שאמר מה וגם העולה עצי
 ענין שמעתי דהנה ונראה המקום. אל וילך

 חורק שמן רק האמונה האדם מן שלוקחין הנסיון
 נודף ריחו כלי אל מכלי שמן שמערין כמו שמך

 אעפ״י שבקדושה דבר כל כך ריקן שהכלי אעס״י
 שנשאר הרשומה ומזו רשומה נשאר שמסתלק

 מאוד א״ע האדם לחזק צריך הנסיון בעג באדם
 ובכאן חידש מה דאל״כ הנסיון על שיעמוד עד

 הי׳ אם יצחק אח לשחוט שרצה דאברהם ניסיון
 לא ח״ו דאם לכך מוכרח הוא שלימה באמונה

 במיתת בנו ויצחק הוא ימות ה׳ דבר יעשה
 האמונה ממנו שנלקח ודאי אלא וביסורין משונות

 ע״ה אבינו אברהם והנה שמעתי ע״כ כנ״ל
 כי היראה היא האמונה ממנו שנלקח כשראה

 אם יראץ איך כי האמונה היא היראה שער
 שאין אבינו אברהם וראה מציאותו מממינין אין
 נו והי׳ מקודם לו שהי׳ כמו וירחה אמונה בו

 השכל כשנחנש החומ-רי כח עליו יתגבר סן פחד
 האסורין בבית הבוש לשון ממורו אח ויחבוש וזהו
 כת על יתגבר שלא שלו חומר אח חובש הי׳

 אברהם דהנה עמו נעריו שני אח ויקח השכלי
 עולם דבכל אהבה מחמת יראה לו הי׳ ע״ה אבינו
 מדת ואברהם יראה היס הרחשון השער ועולם
 נערים והשני אהבה מחמת יראה לו הי׳ סהבה

 הי׳ ונהם ואליעזר ישמעאל הם ז״ל רש״י סי׳
 אברהם אותם שדימה כמו בלבד עונש יראת

 לחמור הדומה עם החמור עם פה לכם שבו לחמור
 מא׳ כלולה שהוא לסי א״ת נקרא יראה ומדת

 לקת ר״ל נעריו שגי אח ויקה וזהו חי׳ץ ועד
 עכ״ס העונש יראת נעריו שני של היראה לעצמו

 עקידה של הגשמי מעשה לעשות עכ״ס שיוכ^ כדי
 יעישה לא שאם לכך מוכרח שהוא בלבו ומשב
 עונש יראת וזהו כנ״ל ויצחק הוא ימות ה׳ דבר
 הי׳ לא אהבה מדת טבעו מחמת בנו יצחק וחת
 מדת לעצמו לקח העקידה מעשה לעשות יכול

 באש מים נכלל באמת כי גבורות מדת -בנו יצחק
 מה לו הועיל זה וכל עקידה בעת במים ואש

 ומדת נעריו שני של עונש יראת מדת שכקח
י יצחק של גבורות  גשמי מעשה לעשות שיוכל מ

העולה עצי כי העולה עצי ויבקע וזהו עקידה של
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 ש<שרן> טו;ה שנ הגשמיות שמעלה פעולה עושין
 העולה מצות עיקר אבל ידיהם על העולה גוף
 עונש יראת מדת שלקח מה ידי על כן בדם היא
 יכול הי׳ יצחק של גבורות ומדת גערים שני שג

 של גשמי מעשי ר״ג העולה עצי מעשה לעשות
 עצי מעשה לעשיות בעצמו ויבקע וזהו עקידה

 מבין הי׳ אבל עקידה של גשמי מעשה עולה
 ע״י סבל אהבה מדת עבודתו זו שאין בעצמו

 בשכלו מתגבר הי׳ וילך תקומה לו הי׳ ויקם זה
 כי האנהים לו אמר אשר המקום אל גילך עוד

 לעולם הדינין וכשמעלין דינין הוא אלהים
 והיא רכה היא ואמירה נמחקו שם המחשבה

 המקים אל וילך וזהו הדינין נמתקו ושם בלב
 הדינין שם שמעלין האנהים גו אמר אשי

 על השי״ח נו אמר באמת הוא וכן להמתיקס
בסידור וכתוב אליך אומר אשר ההרים אחד

 ההרים אחד על לעולה שם והעלהו האריז״ל
 ההרים בין מיוחד דבינה יסוד אליך אומר אשר

 לו אמר אשר וזהו הדינין נמחקו ושם עכ״ל
 כנ״ל. גאמירה באים הדינין אלהים

 לעו״ה השה לו יראה אנהים אברהם ויאמר
 אלהים ולשון רש״י פירוש עיין בני

 שיצחק רוצה הי׳ אברהם דהנה לומר יש לו ירחה
 וימסור אי״ן למדרגות ויבוא עצמו יפקיר ג״כ
 היולו שהוא לחכמה שיבוא להשי״ח שלו נר״ן ג״כ

 אגהים שאמר וזהו תמצא מאין והחכמה כמ״ש
 חכמה למדרגת אוחו יביא ר״ל השה נו יראה
 אותיות הוא ויראה ראי׳ בחי׳ עינים בחי׳ שהוא
 לעולה לאו ואם השה ז״ל פירש״י וע״כ ראי׳
 אם אצלו שוה יהי׳ נהכמה כשיבוא כי בני

 לשוחכיי אם אצלו שוה ויהי׳ לאו חם ,לשוחעו
.נעולה השה אם

ת ש ר י פ י ה ח ר ש

 לשרה לספוד אברהם ויבא וכו׳ שרה רתמת
 מסו פני מעל אברהם ויקם ולבכותה

 עמכם סנכי וחושב גר לאמר חח בני חל וידבר
 מלפני מחי ואקברה עמכם קבר אחוזת לי חנו

 בחוכינו אחה אלהים נשיא וכו׳ חח בני ויענו
 ולספוד נבכוח למימר לי׳ דהוה להבין ויש וכו׳

 צדיקים מיתת על דבוכין דמה ונראה נשרה
 דמעות המוריד כל ק״ה דף שבח במם׳ כ״ש

 גנזיו בבית ומניחן סופרן הקב״ה כשר אדם על
 כמ״ש לשכינה מרכבה הוא שהצדיק בשביל הוא

 בתוכו נתמר ולא בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
 השכינה גלות הוא זה נמצא וכשמת בתוכם רק

 דף ר״ה במם׳ רז״ל שאמרו מה פירוש וזהו
 בית כשריפה צדיקים של מיתתן שקונה י״ח

 וכן ממקומה השכינה גלות הי׳ שם כי אלהינו
 ממקומה השכינה גנות היא צדיקים של במיתתן

 ההספד כי לשרה לספוד אברהם ויבא שאמר וזהו
 לבכות ה״א ולבכות ר״ל ולבכותה שרה על הוא
 מיתת ע״י גלותה על שבשם אחרונה ה״א ע^

 וז״ל ז״ל מהרש״א מ״ש יובן ובזה כנ״ל שרה
 ר״ל גנזיו בבית ומניחן הקב״ה שסופרן וענין

ן דא כדאמרינן שמיה יראת בכלל לי׳ דמחשב

 ולכחורה עכ״ל שמים יראת חלא בתונרו להקב״ה
 כשר אדם על שבוכה משום וכי הבנה לו הין

 שפיר אתי לעיל מ״ש ולפי שמים ניראת מחשב
 כשר אדם כשמת השכינה גלות על שבוכה משום
 שמים ליראת מחשב ולפיכך השכינה בצער ומצער

 חלת להקב״ה דאין גנזיו בבית שמניחן וזהו
שמים. יראת של אוצר

 חברהם אח ברך וה׳ בימים בא זקן ואברהם
 והונ״נ בימים בא שאמר מה בכנ

 גם נזקן בא ואברהם או זקן נעשה והברהם
 חת מנח אברהם את בירך וה׳ שאמר מה

 חנחומא במדרש דאיחא ונראה לכאורה מיותר
 והדרך מהודך לבשת והדר הוד אחר דבר וז״נ

 הדרת לו שנתת אבינו אברהם של לראשו הלבשת
 זה המחמר עכ״ל זקן ואברהם שנחמר זקנה

 הרב שאמר מה לפי גומר ואפשר פירוש לו אין
 זל^ה״ה בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא הגדול

 הי׳ שלח כלומר דיקנא הוי לא אברהם עד פי׳
 דיקנא תיקוני י״ג מעשיו ידי על לעורר בעולם

 והתעורר אבינו אברהם שבא עד אל מן המחחילין
למעה השפעתו ידי על עליון חסד אל מדת
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 ודפח״ח ננכ״ד כמננצה התעורר כן עה״ז י בברוא
 לעמו להיטיב כדי הי׳ העולמות שבריאת וידוע

 אברהם וכן חנם מתנת ונדבה ברכה ברצון ישראל
 חסד התעורר וכן חנם מתנת לכל משפיע הי'

 מתנת להיטיב העולמות בריאת שקודם עליון
 והוה הנגבה ונסוע הלוך פירוש ואמרתי מנם
 שנסע משמע והוה נגבה ונסוע הלוך למימר ני׳

 הטיל בתחילתה למ״ד שצריכה תיבה כג כי לנגב
 ראשונה ה״א הנגבה כתוב ולמה בסופה ה״א

 הנגבה של ראשונה ה״א והנה מיותר לכאורה
 הלוך שהי׳ לרמז הידוע ה״א והיא פת״ח נקוד

 ג״כ מכמה אל שבא עד דרגא בתר דרגא ונסוע
 מכמה כי תמצא מחין ומכמה דימינא סיטרא

 ובזה דכולא חסד עליון מסד והוא אין אל דבוק
 מסד אל הנק׳ עליון חסד התעורר מכמה א; שבא

 סטרא על אף תנם מתנת להשפיע דכולא
 השכינה כנפי תמת להכניסם האומות ע; דגבורה

 מה פי׳ וזהו במסדים ימינא בסטרא ולהדביקם
 למסעיו וילך פסוק על לך בפ׳ ז״ל רש״י שכתב

 כשהי׳ כי עכ״ל הקפותיו פרע בחזירתו ד״א וז״ל
 שבא עד דרגא בתר דרגא הנגבה ונסוע הלוך

 דבוק ומכמה דימינא סטרא ג״כ שהיא מכמה סל
 ע; מנם מתנת להשפיע עליון מסד התעורר לאין

 עליון חסד התעורר שכבר ובמזירתו התחתונים
 סטרא האומות על גם חנם מתנת להשפיע
 ראש ופרע כמו התגצות לשון פרע וזכו דשמאלא

 עליון מסד התעורר שכבר בחזירתו וזהו האשה
 נתגלה הקפותיו נתגלה אז גא שמא סטרא על גם
 להשפיע ומזר הימין צד ונסוע והלוך שהקיף מה
 ושתי׳ באכילה אשל שנטע מעשיו וע״י שמאל לצד

 כוונתו נתגלה השכינה כנפי תמת הכניסם ואמ״כ
 סטרא ע״י גם עליון מסד לעורר כדי בנסיעתו
 שפעל מה ובאמת בימין להדביקם שמאלית
 מדת אל ובא הטובים מעשיו ידי על אברהם
 האריז״ל בסידור כמ״ש דז״א מכמה היינו חכמה
 יצחק אלהי דז׳׳א מכמה אברהם אלהי כוונת
 לחכמה מעשיו ע״י בא לא אבל ע״ש דז״א בינה

 עליון חסד ולעורר עילאה לחכמה :הדבק עילאה
 לבשת והדר הוד על תנמומא המדרש שדרש זהו

 זה וזקן זקן פנים הדרת כי והדרך מהודך
 מהודך וזהו פניו תאיר אדם ומכמת מכמה קנה

הלבשת האי״ן אל הדבוק העליונה מחכמה והדרך

 מחכמה הלבשת היינו אבינו אברהם של לראשו
 אבינו אברהם של למכמה אין אל הדבוק עליונה

 אברהם של לראשו וזה ראשית נקרא חכמה כי
 הי׳ זה התלבשות וע״י דז״א מכמה היינו אבינו

 מחכמ׳ זקנה הדרת לו ולתת וזהו עליון מסד מעורר
 זקן הנקרא חכמה אל שבא זקן ואברהם שנאמר

 חכמה אל שבא זקן ואברהם פירוש וזהו כנ״ל
 בא ואמר חכמה אל לבא זכה מהיכן ומפרש
 היינו שבימים חכמה אל בא כלומר בימים
 לכל חנם מתנת שהשפיע שלו בחסדים חסדים

 אין אל הדבוק חכמה אל לבא זכה עולם באי
 הברואים כל על מנם מתנת עליון חסד לעורר

 ואברהם בכל אברהם את ברך וה׳ ואמר עה״ז של
 מדות שבע ג״כ בו יש ובחסד חסד מדריגת היא

 מורא וזהו אהבה מחמת שירא יראה ומדת
 העליון עולם של תחתונה מדריגה וידוע שמים
 מדת הוא ואת התחתון לעולם וכתר ראש הוא

 את ברך וה׳ וזהו תי״ו ועד מא׳ שכלול יראה
 גימטריא בכל אברהם של יראה מדת אברהם

 העשי׳ עולם הזה בעולם הוא ב״ן של שם ב״ן
 התחתונה מדה אברהם של יראה מדת השם וברך

בכל: גימ׳ הזה לעולם להשפיע

 מדת אברהם של יראה מדת בירך כפשוטו א״י
 היראה עולם הזה לעולם להשפיע אהבה

 מתנת דכולא מסד עליון בחסד בכל מלכות מדת
 משפיע עליון עולם של תחתונה מדריגה כי מנם

 בתרא דבבא הגמרא יובן ועפ״ז התחתון לעולם
 אברהם של בצוארו תלוי׳ הי׳ טובה אבן ט״ז דף

 לפי נתרפא מיד אותו הרואה מולה שכל אבינו
 עליונה חכמה אל לבא זכה שאברהם שכתבנו מה

 חסד האי״ן מעורר הי׳ ועי״ז אין אל הדבוק
 ברצון מנם מתנת התחתון כעולם להשפיע עליון

 הטובים מעשיו ע״י לזה וזסה ונדבה ברכה
 וכן חנם מתנת אשל העולם כל על שהשפיע
 חנם מתנת לתחתונים להשפיע למעלה התעורר

 אלא אשתמודע לא שחכמה בתיקונים ואיתא
 בינה אל לבא תחילה וצריך בינה היינו בביתי׳

 שבינה חכמה אל בא ומשם התשובה עולם
 ועיין מתפרשין לא חו״ב כי חכמה עליו ממשכת
 המעלות בשיר שבת בזמירות האריז״ל בסידור

וזהו ע״ש בשמים היושבי פיני את נשאתי אליך



זלחייםשרה חיי פרשתאורח נ

 הי׳ רהם3א ונמצא ע״ש בשמים יו״ד היושב
 לדבק לשורשו בא ועי״ז בינה יצחק בשורש גם דבוק

 פוב היינו טליון חסד מן מעורר והי׳ בחכמה
 האויר יסוד עליון חסד בספרים ונקרא עליון

 תחתונה ה׳ א; להשפיע עוב נקרא יסוד מדת כי
 שזכה אברהם מעלת אבן וזהו הזה העולם

 וכן בינה יצחק שורש ע״י מכמה בשורשו לדבק
 ישראל אבן רועה פסוק על אונקלוס תרגום

 מעלת אמר כאן וכן ובנין אבהן אבן מלת על
 בנו ושורש שורשו באבן להדגק שזכה אברהם

 ה׳ אל עליון עוב מן עובה ממשיך הי׳ זה וע״י
 תלוי והי׳ אברהם זכה המעטת זו וכל אחרונה

 במצות אבינו אברהם של בצוארו המעלות זכיית
 לכל בחנם ושתיה באכילה אבינו אברהם שעשה
 מצות רמ״ח כי ידוע כי בצואר התלויים העולם

 מיוחס מצוה וכל אדם של אברים רמ״ח נגד עשה
 מצות הרמ״ח כל וכשמקיים כנגדו אבר לאותו
 שהנשמה הנשמה מלבוש דרבנן מלוקא זהו עשה
 להכנס בהם מלובשת אברים רמ״ח נה שיש

 באכילה עושה שהאדם ומצות העליון בעולם
 אבן וזהו בצואר הנשמה מלבושי הם ושתי׳
 ראשונה ממדריגה למשוך אברהם שזכה טובה
 ברואי תחתונים למדריגת להשפיע עליון מסד
 אבינו אברהם של בצוארו תלוי הי׳ הזה עולם

 ושתי׳ אכילה ע״י כי צוארו בהם שהלביש במצות
 ממשיך הי׳ לגימה וגדולה העולם לכג בחנם
 להם ואמר אהבה של בעבותות אמ״כ אותם
 וכל זה כל שברא מי ברכו ושתי׳ אכילה אחר

 גם השי״ת של וגדולתו מלכותו ויפרסם העולם
 מסד והמשיך ג״כ התעורר ועי״ז הזה בעולם

 הזה עולם אל דכולא מסד אל הנקרא עכיון
 שרואה חולה וכל מנם מתנת ונדבה ברכה ברצון
 בא עליון מסד אל ממדת כי מתרפא אותה

 וזהו לה נא רפא נא אל משה כמ״ש הרפואה
 אל ה׳ בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל ויטע
 אג אל שם המשיך אשל ע״י כלומר עולם

הזה עולם

 רב אמר נ״ח פרשה סוף רבה בבראשית
 הקב״ה לו אמר יצחק בר שמואל

 בא אומנתי תפסת חסדים גומל אומנתי אני
המדרש . גימיס בא זקן ואברהם לבושי לבוש

 כתוב דהנה ונראה פירוש לו מין הזה
 ויעבור פסוק על לך לך פ׳ המאיר אור בס׳

 קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם בארץ אברם
 דמיתא מה שהקשה זללה׳׳ה בער דוב מוהר״ר

 עשרה חכמים מנו הגא אברהם בשביל בהבראם
 אברהם שבא וקודם אברהם ועד מנח דורות
 הנה כי וביאר העולם מתקיים הי' במה אבינו
 אהבה עולם מסד מדת אבינו אברהם של מדתו

 תפיסה מחשבה לית בהיר עולם היא במקומה
 וכיון סבא אברהם ונקרא ערכה מהות כלל בה

 שיש עולם באי לכג הראה אבינו אברהם שבא
 ובימר וכו׳ נאיץ אפילו מסד מדת התפשטות

 כלומר בימים בא זקן' ואברהם פירוש שזהו
 היינו סבא אברהם נקרא במקומה המסד מדת

 עד ונתגשמה נשתלשה בימים בא זקן אברהם
 ימים הזה בעולם קדוש בגוף ממש בימים שבא
 אשל ע״י מברהם של גוף היינו עכ״ל ממש

 שורה הי׳ בחנם חסד מדת לכל והשפיע שנטע
 מסד ימים שנקרא מדותיו הז׳ כל פל עליו

 פירוש אמרתי והנה סבא אברהם היינו הקדום
 ו״ה במי׳ הנה כי שמה ובכג לאברהם הי׳ בת
 יראה מדת אחרונה וה״א ובת בן נק׳ השם של

 לחברהם הי׳ בת וזהו בת נקרא מלכות מדת
 אע״פ לאברהם הי׳ מלכות מדת יראה מדת

 ירחה במי׳ ג״כ לו הי׳ סהבה מדת שמדריגתו
 העולמות בכל היינו ובכל שמה ובכל בת הנק׳
 יראה מדת מלכות מדת כי ה׳ שם היינו שמה
 בכל בכל וזהו הספירות מכל עשירית היא

 שמדת בתקונים מ״ש וידוע ה׳ שם העולמות
 וכמ״ש ית׳ לבושו נקרא מלכות מדת יראה

 וז״ל ע׳׳ב ס׳ דף ועשרין מד תקונא בתיקונים
 ממבבח ואיהו דיקר מאנא ליה דאית למלכא

 לזמנין וכו׳ רישי׳ על עטרה לי׳ שוי לזמנין לגבי׳
 המדרש פירוש וזהו עכ״ל לבושא מינה עביד
 תפסת חסדים גומל אומנתי אני הקב״ה ט אמר

 שבע אל הזה בעולם אותי והמשכת אומנתי
 מדת לו ינתן לבושי לבוש בא בך שיש המדות
 העולם מנהיג הוא שיהא לבושו שהוא מלכות
 בוצינח הקדוש הרב בשם וכמ״ש וחפצו כרצונו
 לאיש תשלם אתה כי פסוק על הנ״ל קדישא

 לקבלת השייכים המדינה בני משל עפ״י כמעשהו
גומל אמ״כ והמלך עליהם מלך המליכו מלך



לחייםשרה חיי פרשתאורח

 אוחו שהמליכו על ואמד אמד כל עס מסד
 שעשאו כמו עמהס מסד לגמול יוכל לא ל3א

 לו גוחן אוחו שממליך מי השי״ח אבל עמו
 ומנהיג מוליך הוא שיהא מלכוחו מדח השי״ח
 מבעל והוא גזירה גוזר והשי״ח כרצונו העולם

 וזה ממש כמעשהו לאיש חשלס אחה כי וזהו
 זקן ואברהם הה״ד מגכוח מדח לבושי לבוש בא

כנ״ג בכל אברהם אח ברך וה׳ בימים בא

זקן) ואברהם קודם שייך (זה
 נאמר מלח וכר לאמר מח בני אל וידבר

 מוסר דרך רמז שזו ונראה מיוחר הוא
 להם ויש חמיד המחענגים גופים בעלי אדם לבני

 מקושר הוח האדם והנה ממיחה פמד חמיד
 ונפש הבהמיוח בנפש הדבוק נפשו בבמי׳ לגוף

 נפשו במי׳ בקבר ואף לגוף דבוק הוא הבהמיוח
 והאדם חאב* עליו ונפשו כמ״ש ׳בגוף דבוק

 ונפש נפשו אח מעלה הוא במייו אף הנלבב
 בשכל אוחם ומדבק ורוח הנשמה אל הבהמיוח

 חאוח אל ידבקו שלא הגוף מן אוחם ומפריד
 הגוף חאוח מן נהפרד עצמו וכשמרגיל הגוף
 ואברהם הגוף ומשבירח ממיחה פמד לו אין שוב
 האנשים אל מח בני אל וידבר נשמה בחי׳ הוא
 מחח לשון ומח ממיתה פמד תמיד להם שיש

 להם שיהי׳ ר״ל נאמר אתם וידבר ויראה
 הנשמה ר״ל עמכם אנכי וחושב גר גממשבה

 הזה בעולם גר הוא כי וחושב גר כמו בגוף הוא
 עמכם קבר אמוזח לי חנו בגוף שמ<שנ וחושב

 בקבר לי שיש האמוזה הנשמה אל חנו ר״ל
 בקבר אף בגוף הדבוק נפש במי׳ הוא עמכם
 במי׳ אברהם אל לי חנו חאבל עליו ונפשו כמ״ש

 א, הבהמיות ונפש נפשו להעלות ר״ל הנשמה
 ני יהי׳ לא ושוב הגוף מחאות ולהפרד הנשמה

 ר״ל ואקברה וזהו הגוף ומשבירח ממיתה פמד
 אשר המיתה במי׳ מלפני מחי ומכוסה טמון יהי׳
 לי שיחנו ובזה תמיד ממנה ומפחד לפני היא

 שידבק נפש במי׳ בקבר עמכם לי שיש אחוזה
 נא בזה הגוף חאוח אל ולא הנשמה אל אותה
 מחי מכוסה יהי׳ ואקברה וזהו ממיתה יפחד
 כנ״נ תמיד לפני היא אשר מלפני המיתה בחי׳

 זה בענין ומד חלחין חיקונא בחילןוניס נמצא וכן
נשמה לגבי עורף מזלה ערפה דאיהו גופא וז״ל

 אלך תלכי במשר הה״ד בנשמחא בה איחדבק נפש
ט׳ תליני ובאשר דעשה בפקודין ע״ש: ו

 ומארך אבי מבית לקחני אשר השמים אלהי ה׳
 לאמר לי נשבע ואשר לי דיבר ואשר מונדחי

 מלאכו ישלח הוא הזאת הארץ אח אתן לזרעך
 למה להבין . משם לבני אשה ולקחת לפניך
 לי דיבר ואשר וכו׳ אבי מבית צקמני אשר הזכיר

הי׳ וכו׳  מנאכו ישלח השמים אלהי ה׳ בסמרו די ו
 פשע עפ״י ונראה משם לבני אשה ונקמח לפניך

 אבי מבית אוחי הנהיג השי״ח אברהם אמר דכך
 אבל הארז אח אתן לזרעך לי ונשבע ישראל לארץ

 השי״ח מפץ הי׳ ואם לזרעי רק הארץ לי ינחן לא
 אותי לקח למה מולדתי לארץ בני אח שאשיב
 הארץ ינחן לא לי הלא מונדחי ומארץ אבי מבית

 השי״ח מפץ שאין גדולה הוכחה וזהו לזרעי רק
 מלאכו ישלח ומסתמא מולדתי בארץ זרעי שיהי׳

. משם לבני אשה ולקחת לפניך

 וילך אדוניו מגמלי גמלים עשרה העבד וי?!ח
 ארם אג וילך ויקם בידו אדניו טוב וכל

 לעיר ממיז הגמלים ויברך גמור עיר אל נהרים
 השואבת צאת לעת ערב לעת המים באר אל

 עשרה שנטל הסיפור בזה ללמדינו בא מה להבין
 בזה לרמז דבא ונראה יותר או פחות או גמלים
 בשב־ל העולמות כג ברא ב״ה שהשי״ח ידוע דהנה
 כל אחר שנברא מעשה סוף הוא והאדם ישראל

 כל ברא ובשבילו תחילה הי׳ ובמחשבה הברואים
 עליונים העולמות כל נכללין ובו העולמות

 העולמות כל השי״ח ברא ובאורייתא וחמחונים
 אומן אלא אמון תקרא א; אמון אצלו ואהי׳ כמ״ש

 אב־יו רמ״ח ומטין בחורה שנברא באדם הוא וכן
 לא מצות כנגד גידיו ושס״ה עשה מצות כנגד

 מצות לאותו מיוחס אבר וכל שבחורה תעשה
 הוא ואם בספרים שכתוב כמו בו שנברא עשה

 לעבור שלא א׳׳ע ומשמר עשה מצות רמ״ח מקיים
 אז בוראו מצות לקיים ל״ח מצות משס״ה א׳ על

 הכל דבר סוף הפסוק פי׳ וזהו שלם אדם הוא
 זה כי שמור מצוחיו ואח ירא האלהים אח נשמע

 מעשה של דבר סוף הוא שהאדם ר״ל האדם כל
 קיבץ לשון שאול וישמע לשון נשמע הכל בראשית
נקבצין הכל הספירות וכל העולמות שכל ואסיפה
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 את זה יל3ש5 ירא5ש שלו ותכלית האדם אצל

 חי׳33 שהזא ל״ת מצות על ר3יע ולא ירא א,הים
 שיקיים שמור מצותיו ואת גידיו כנגד שהם יראה

 האדם כל זה כי ריו3אי כנגד שהם מ״ע רמ״ס כל
 התורה צקיים כתורה שנכרא האדם הוא זה ר״ל

 איכריו רמ״ח כנגד המכוונים עשה מצות רמ״ח
 גידיו שס״ה כנגד המכוונים ל״ת מצות ושס״ה
 כעולמו השי״ת שכרא מה שכל נכרא זה וכשביל

 העשר כל נכלל וכאדם גככודו אלא כרא לא
 שלו מוחין כחי׳ המה ראשונות השנוש כי ספירות
 וכו׳ וניצוח והתפארת ויראה אהכה מדות והשכע

 ולא לעצמו ולא לכד השי״ת כהם לעכוד צריך
 וכן הכורת חהכת רק הגשמי דכר שום לאהוכ

 הגדולה ה׳ לך ע״ה המנך דוד שאמר כמו דכר ככל
 אל מדותיו כג נותן והי׳ וכו׳ והתפארת והגכורה

 ופשיטה מהמדות דכר כשום נכוין ולא לכד השי״ת
 ו3 לעכוד רק הגון» הנאת כשכיל שלו כמוחין
 ה״ס השכינה מלכות מדת יחוד ולעשות השי״ת

 מעשיו ככל שכשם הוא״ו אל שכשם אחרונה
 הוא אז כך מקיים הוא ואם ומחשכותיו ודכוריו

 כל ומנהיג ה׳ כיראת ומושל גמור צדיק ככחי׳
 קדישא כוצינא מהרי ששמעתי כמו כרצונו העולם
 לאותו כן אברהם מוהר׳׳ר המפורסם החסיד

 בער דוב מוהר״ר רשככ״ה קדישא כוצינא צדיק
 נק׳ כל כי משלה ככל ומלכותו הפסוק פי׳ זללה׳׳ה

 שנ כות מ מדת לומר רצה ומלכותו וזהו צדיק
 לומר רנה משלה הצדיק עם ככל השי״ת
 מ״ש וידוע כי־צונו מלכות מדת מנהיג שהוא

 משום הזה בעוצם האדם כרא שהשי״ת בספרים
 נהמא נהנית היתה הבריאה קודם שהנשמה
 הגשמי השפל הזה כעולם נבראת ע״כ דכסופא
 ועוכד יצרו את וכשכוכש הרע כיצר ומדוכק
 עשר הם ומחשבותיו ודיבוריו מעשיו בכג השי״ת

 הגוך להנאת בהם מכוין ואינו שבנשמה ספירות
 כפי מיגיע נהנה אח״כ אז הרע היצר אל הדבוק

 הנשמה ר״נ השי״ת עבד ר״ל העבד ויקח וזהו
 ספירות העשר ר״ל חסד גומל לשון גמלים עשרה

 ספירות מהעשר אדוניו מגמלי בהנשמה הנכללין
 לקח מכולן העולמות כל בהם השי״ת שברא

 בהם לילך שיוכל כדי ר״ל וינך בה ונכלל הנשמה
 וקודם העולם זה אל לבא למדריגה ממדריגה
וכל המלאכים כמו עומד בבחי׳ היתה הבריאה

 כמו צדיק בכחי׳ יהי׳ אם ט בידו אחניו טוב
 מושל הוא אז צדיק תהי׳ הנשמה את שמשכיעין

 העולם זה א; שהלך ר״ל ארם אל וינך ויקם בכל
 ר״ל רם 3א הוא אר״ם ר״ת כי חר״ם הנק׳

 עולם התחתון מעולם הוא התרוממת שראשית
 יושבת נהרות שני כין ז״ל רש״י פי׳ נהריים הזה
 המושכין נהרות כמ״ש המשכה גשון הוא ונהר

 הרע היצר וכין הטוב יצר כין הוא הזה ועולם
 להיפך ח״ו או היצ״ט מן להמשיך או כידו ובחירה

 עיר כמ״ש עיר הנק׳ הגוף אל ר״ג נחור עיר אל
 אל ר״ל חרון לשון נחור מעט בה ואנשים קטנה
 ח״ו אף חרון המעלה הרע היצר אל המדובק הגוף
 של כריכה לשון ויברך לעיר מחוץ הגמלים ויברך

 העבד אותו ר״ג לשדות המשכה מהם שעושין מים
 שלא לעיר מחוץ מהספירות המשכה עשה ה׳

 הי׳ לא ובמדותיו שלו מהמוחין הגיף גהנאת
 השי״ת לעבוד רק הגוף להנאת בהם מכווין

 המיס באד אל וזהו השכינה עם ימוד ולעשות
 באר הנק׳ השכינה אל להשפיע רק הי׳ שכוונתו

 דיש ידוע כי השואבת צאת לעת ערב לעת ואמר
 וי״ד חסדים הם טובים עיתים י״ד עיתים ך״ח

 ערב לעת שחמר וזהו הגבורות מן רעים עיתים
 צאת לעת דין שהם ערב ש- העיתים מן ר״ל

 עשה אז חסדים השואכים שכלה ר״ל השואבת
. השכינה אל חסדים מהספירות המשכה העבד

״י  אל נו ויקרא ע״ד כידו אדוניו טוב וכל א
 כי אל ליעקב הקב״ה שקרחו ישראל אלהי

 היום כל אל מסד כמ״ש חסד מדת הוא חל
 ממנו לקבל שיוכל מהצדיק תענוג כ5מק והשי״ת

 וזהו וכו׳ לינק רוצה שהעגל ממה יותר כי שפע
 ממנו שמקבל אל ליעקב הקכ׳׳ה שקראו מגמד
 טוב וכל וזהו להשי״ת תענוג ומשפיע תענוג
להשי״ת תענוג להשפיע כידו כלומר בידו אדוניו

 כדך נא הטי אלי׳ אומר חשר הנערה והיה
 משקה גמליך וגם שתה ואמרה ואשתה

 סימן שעשה בכאן ולהכין וכו׳ הוכחת חותה
 כתיב וכמעשה כדך נא הטי אלי׳ אומר אשר כתיב
 מעט לא הגמיאילי ויאמר לקראתה העבד וירן
 שעשה כמו כדך נא הטי אמר ולא מכדך מיס

ובתואל לבן לפני דבריו וסיפר כשחזר וגם סימן
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 העולם דרך דהנה ונראה כדך נא המי אמר לא
 הכלי שימלא כל לשאוב אפשר אי מים כששואבין

 צריך הכלי מן לשסות כשרוצים ואח״כ לגמרי
 כשעשה בתחילה והנה לשתות כדי הכלי נהמות

 והי׳ לנפשו עשה אשר הסימן הוא זה סימן
 כמו ואשתה כדך נא העי אלי׳ אומר אשר הנערה

 שיהי׳ אפשר שאי מים כששואבין העולם דרך
 כשרוצים הכלי להמות וצריכין וגדש מלא הכלי

 צריך אתה ואין כך שתה אלי תאמר והיא לשתות
 לקראתה עולים המים כי לשתות כדי הכד להמות

 מלא מעצמה הכלי ונתמלא נשאוב צריכה הי׳ ולא
 תאמר ולפיכך לקראתה שעולין המים ע״י וגדש
 המים יעלה אם הסימן עיקר וזהו .כך שתה אלי

 ובה וזהו ליצחק לעבדך הוכחת אותה לקראתה
 אדע השכינה עם וב״ה ר״ל וכו׳ עשית כי אדע
 ויצא בזוהר ועיין לקראתה עולין המים יהי׳ אם
 וז״ל בשדה באר והנה וירא פסוק על קנ״א דף

 ובעא באר האי להון קבל במדוה ומשה כיעקב
 למון דסמא כיון דא ועל בהדייהו לאתקרבא

 דחדיאת כאיתתא לגבייהו מיא סליקו באר האי
 סימן כשעשה הי׳ וזה עכ״ל ע״ש בעלה עם

 הי׳ שהמים מרחוק כשראה אמ״כ אבל לנפשו
 הפסוק על ז״ל רש״י שפי׳ כמו לקרתה עולין
 עולין שהמים שראה לפי וז״ל לקראתה העבד וירן

 שעשה כמו כך שהוא כשראה ר״ל עכ״ל לקראתה
 המי אמר לא ולפיכך וכו׳ לקראתה וירך סימן

 שהוא הכד להמות צריך שאין שראה כדך נא
 זה ולשון נא הגמיאיני אמר ולפיכך וגדש מלא
 וראה נהמות צריך ואין וגדש מלא כשהכלי נופל
 אשקה גמליך וגם עשה אשר הסימן ביתר עוד
 הקרה בתפלתו שאמר וזהו כנ״ל כדבריו יהי׳ אם
 אחרונה ה׳ לפני ה' הקר ר״ל וכו׳ היום לפני נא

 לשון ואמר אדע ובה וזהו אדע ידה שעל שבשם
 עצמו מחזיק שהי׳ לפי מקרה לשון נא הקרה
 רק מתגנה השי״ת הי׳ ולא באחור עדיין שהוא

 ויקר על ז״ל רש״י שפי׳ כמו ומקרה ארעי דרך
.ע״ש לבלעם אלהים

ש אי ה  ה׳ ההצליח לדעת מחריש לה משתאה ו
 שאיה לשון ז״ל רש״י פירוש עיין דרכו

 משכל השפעה לאדם כשבא דהנה ונראה ושממה
וכשעדיין לסכמקו בא אז שלו המוחין אל עליון

 רק חותה משיג בעצמו האדם אין בחכמה הוח
 כי שלו במוחין גדול שכל לו שנפל מרגיש הוא

 מכמה כי לבינה בא ומשם השגה בו אין חכמה
 נותן ומכמה מתפרשין דגא רעין תרי הם ובינה

 אז לבינה וכשבא זווג ע״י לבינה זאת השפעה
 מי בינה נק׳ וע״כ ולמינדע לשאלה קצת קיימא

 וכולם ח׳ דף בראשית בזוהר כמ״ש לשאנה דקיימת
 הבינה ע״י ר״ל אתברירו ובמחשבה עשית בחכמה
 השגתו אין עצמו באדם עדיין אבל הכל נתברר
 אותה משיג אז שלו לדעת שבא עד שלימה

 חדרים ובדעת מדותיו לכל שבא עד בשלימות
 האדם אין בחכמה עדיין כשהוא והנה ימלאון

 והאיש וזהו ש,ו מהשכל למעלה הוא כי משיג
 רבקה היא שזהו בחכמתו שבס ר״ל לה משתאה

 ז״ל רש״י פי׳ וע״כ שלו מהשכל למעלה עדיין והי׳
 כי מבוהל שהוא האדם כמו ושממה שאיה לשין
 מתרגמין חנו בלשונינו וכן מהשכל למעלה הוא

 מכמה הוא פלא כי פלח לשון משתחה למלת
 והוא לבינתו מחכמתו שבא ר״ל מחריש ואח״כ
 אתברירו במחשבה כי דבינה וזריעה חרישה
 עד לדעת בא ומבינה וכו׳ ההצליח לדעת ואמ״כ

מדותיו לכל שבא

ה  דיבר כאשר אדוניך לבן וכו׳ נפניך רבקה הנ
 אשר הוא בפסוק שמיני בפרשה ה'

 ז״ל פרש״י וכו׳ אקדש בקרובי לאמר ה׳ דיבר
 דיבר היכן קשה ג״כ וכאן ע״ש ה׳ דיבר היכן
 דבר כמו הנהגה לשון הוא לכאן דיבר דלשון וצ״ל

 לפניך הזמין שהשי״ת שאמרת מאמר ר״ל לדור א׳
 סימנך ועשתה תפכתיך אמר תיכף רבקה את

 ואמרה וכו׳ אומר אשר הנערה והי׳ אמרת כאשר
 הנהיג השי״ת א״כ וכו׳ אשקה גמליך וגם שתה

 ר״ל ה׳ דיבר כאשר אדוניך לבן אשה ותהא כך
אותך ה׳ הנהיג כאשר

רכו ב  היי את חחותינו לה ויאמרו רבקה את וי
 שער את זרעך ויירש רבבה גאלפי

 תקבלו וזרעך את ז״ל רש״י פירוש עיין שונאיו
 המורי׳ בהר אבינו לאברהם שנאמר ברכה אותה
 שער את זרעך ויירש נאמר שם הלא ולהבין עכ״ל.
 שער את לומר הברכה הם שינו ולמה אויביו
שעם וז״ל הסייס באור איחא דהצה ו?ראה שונאיו
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 באלפי אברהם שנתבשר אתר פירוש את אומרו
 ויותר ממך שיצאו רצון יהי׳ מיצחק שיצאו רבבה

 כי והבן יקום ולא הדבר הי׳ שלא להם טוב הי׳
 ובתו בנו יהי׳ זכו הטוב סלק ישנא רע ח,ק כל

 לאויב צר בין החילוק פי׳ ז״ל האלשיך והנה עכ״ל
 רע פועל איני אויב אבל רע הפועל הוא צר כי

 בזה משמח הוא רע עושים כשאחרים אבל בעצמו
 שונא לשון והנה .ששו רעתי שמעו אויבי כצ ע״ד
 וכי כמ״ש בעצמו רע פועל שהוא מי בודאי הוא
 רעה יחשבו שונאי כל וכו׳ לו וארב כרעהו שונא יהי׳

 ויירש המורי׳ בהר לו שבירך בברכה והנה . לי
 של שער אף שירשו ר״ל אויביו שער את זרעך

 בעצמם רע פועכים שאינם אף ר״ל אויביהם
 נצחו אעפ״כ בלב אותם ששונאים רק

 רבקה את משברכו הם אבל שעריהם וירשו אותם
 באוה״ח כמ״ש בלבם אותה שונאים הי׳ ובאמת

 ובתו בנו יהי׳ ולו הטוב חלק ישנא הרע ידוע כי
 אויביז שער את זרעך ויירש לומר רצו לא עכ״ל

 הם גם כי עצמם את יקלכו ק יאמרו אם כי
 במעשה רע פועלים שאינם אלח אותה בלב אויבים

 ר״ל שונאיו שער את זרעך ויירש אמרו בן על
 אותם לא אבל רע ופועלים שונאיו שהם אותם

כנ״ל רע פועלים ואינם אויבים שנקראים

 יושב והוא רואי למי באר מבוא בא ויצחק
א מה להבין הנגב בארך  ללמדנו ג

 שיושב למעלה זה שייך האיך וגם בא מהיכן
 יסוד זווג כשנעשה דידוע ונראה הנגב בארך

 הבאה השפע ע״י הדינין נמתקין אז ומלכות
 אספקלריא נקרא מלכות ומדת לזווגס מלמעלה

 היסוד מדת רק כלום מגרמי׳ לה זלית נהרא דלא
 נקרא וחי מנכות מדת נקרא ובאר בה המאיר

 כמו בא ויצחק וזהו הדינין הם ויצחק יסוד מדת
 ואינם נאספין הדינין כלומר וכו׳ באה השמש
 באר מדת מביאין כאשר כלומר לחי באר מבוא

 היסוד מדת כי רואי למי הנקרא יסוד למדת לחי
 יסוד מדת נקראת וע״כ באר לבחי׳ המאיר הוא

 באר מדת משיאין וכאשר רואי חי מלכות למדת
 צריכין הדינין ובאמת נאספין הדינין אז רואי לחי

 צורך הם הדינין כי לבט״ם לא אבל להמתיקם
 הארץ כל מלפניו חילו הפסוק פירוש וזהו העולם

פירוש לו סין ולכאורה תמוט בל חבל תכון אף

 מלפניו חילו שאמר אלא תבל תכון אף מהו כלל
 באף ר״ל תבל תכון אף כי והטעם הארך כל

 תמוט בל תבל תכון בזה רצונו עוברי על שחרה
 הי׳ למטה ומשפט דין שום הי׳ לא אם כי

 הארץ כל מכפניו חילו וע״כ מתמוטט העולם
 להמתיק צריך אבל העולם צורך הדינין וע״כ

 בארץ יושב הדינין הוא יצחק והוא וזהו בחסדים
 שהדינין ככומר חסד מדת דרום הוא ולגב הנגב

גמורים רחמים ונעשה בחסדים נמחקים

 דהנה רוחי לחי באר מבוא בא ויצחק א״י
 אניו לשוב מהש״י עזר זכה אשר האדם

 הוא האדם כי למעלה שמחה גורם הוא בחמת
 וכשעובר עמו ה׳ חלק כי כמ״ש ממעל אנהי מלק

 נאבד הוא והקליפות היצר ביד ונמסר עבירה
 כמ״ש אבידה נקראים הרשעים כי השי״ת מן

 שמחה הוא באמת ה׳ אל וכששב יאבדו והרשעים
 וזהו רבות שנים זה שאבד אבידתו שמצא לפניו

 הש״י אל כשתשוב כלומר בהמצאו ה׳ דרשו פי׳
 ה׳ דרשו אבידתו שמצא מציאה להשי״ת ויהי׳

 השי״ת צער לכם כואב ויהי׳ באהבה אליו ותשוב
 עונש מיראת השב אבל הנה עד מכם לו שהי׳
 בעונש ילכד שנא עצמו להנאת רק שב אינו

 תשוב כלומר תשובה נקרא כן דעל וידוע העבירה
 שריחק מלכות מדת אחרונה ה״א שמחזיר ה׳׳א

 כלומר בא ויצחק וזהו שבשם וא״ו אל בעוטתיו
 באר מביא שהוא ממי מבוא למעלה בא ששמחה

 מדת הוא רואי חי אל אחרונה ה״א מלכות מדת
 נק׳ מלכות מדת ואל חי הנק׳ שבשם וא״ו יסוד
 הוא כי בה המאיר הוא כי רואי חי יסוד מדת

 כלום מגרמי׳ לי׳ דלית נהרא דלא אספקלרי׳ נק׳
 שבשם וא״ו אל אחרונה ה״א שמחזיר ובתשובתו

 זה שגורם מי והוא למעלה גדולה שמחה הוא
 כי גדולים בחסדים הנגב בארץ יושב השמחה

חסד מדת דרום הוא נגב

א צ  עיניו וישא ערב לפנות בשדה לשוח יצחק וי
 רש״י פי׳ עיין ׳באים גמלים והנה וירא

 ■ עכ׳/ל שיחו ישפוך כמו תפלה לשון לשוח ז״ל
 השכינה על להתפלל צריך המתפלל דאדם ונראה

 הוא שזה יחשוב ח״ו צער איזה לו יש ואם
ויתפלל השכינה ניצוץ שהוא בשכינה החסרון
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 רז״ל כמ״ש נע-ו 5יתשי ו,ת השכינה צער ע;
 קלני אומרת לשין מה שכינה מצער שאדם כזמן
 מהשכינה הדינין שיסורו כך מתפלל ואם וכו׳

 יצחק ויצח וזהו שכינה נק׳ ושדה מיד נענה בודאי
 שדה הנקרא השכינה בשביל בשדה להתפלל לשוח

 לפנות וזהו ערב נקראים הדינין כי ערב לפנות
 וירא עיניו וישא מהשכינה הדינין לפנות ערב

 ר״ל מסד גומל נשון וגמכים באים גמלים והנה
בתים חסדים וראה תיכך נענה כך שהתפנל כיון

 פעמים כמה כתבתי דהנה וכו׳ יצחק ויצא א״י
 שתתגלה כדי העולמות כל ברא דהשי״ת

 מלכות מדת כי כל על השי״ת ולהמליך מלכותו
 מדת הה שמאיר מה רק כנום מגרמי׳ לי׳ לית

 עם בלא מלך ואין עליונים מעולמות הכלול יסוד
 העונם עד בהשתלשלות העולמות כל ברא כן וע;
 עול עליהם מקבכין שהם ישראג בשביל הזה

 אחר עשרה בשמנה תקנו וע״כ ויראתו מלכותו
 על הש״י להמליך שבחי׳ למסדר ראשונות שלש

 וכו׳ לאדם חונן אתה הגוך וצורכי נשמה צורכי
 הטיפה על נגזר יצירה קודם יום שארבעים אעפ״י
 בחכמה אותנו שיחון מבקשין אנו חכם שיהי׳
 וכמה זקנים טעם ליקח בידו כי ודעת ובינה

 להם הי׳ שלח ומעה״ב מעה״ז נטרדו חכמים
 מבקשין אנו ע״כ זה ע; השי״ת המציכו ולא יראה
 וקרבנו אבינו השיבני ובברכות וכו׳ מאתך חננו

 השי״ת לעבוד אפשר אי כי לעבודתיך מלכינו
 א״א כי לפניך שלימה בתשובה והחזירנו בלעדו
 לפושעים יד הנותן והוא ית׳ בלעדו תשובה לעשות
 על אותו ממכיכין שאנו והכלצ אליו לשוב ועוזרם

 ואין הגוף צורכי הן נשמה צורכי הן הדברים כל
 חי כי אותו שנעבוד מבקשין ואנו כלום בידינו
אדם של יצרו כמ״ש ית׳ בלעדו אותו לעבוד אפשר

 עוז^ו הקב׳׳ה וחלמלא יום בכל עליי מתגבר
 מן אותנו שיציל מבקשין אנו ע״כ לו יכו; אין

 וע״כ עה״ז בתענןגי להתענג המסית הרע היצר
 תמיד לירא שצריך תתאה ירחה מלכות מדת נק׳

 הממלחיס עה״ז ברואי ככל למעה יפול שלא
 ולבקש מותר יבין אסור בין היצר עם תאותם

 בתיקונים וכתוב הרע מיצר אותנו שיציל מהשי״ת
 בי׳ דאית מאן פעמים כמה שהבאתי בהקדמה

 שכינתא דאיהו ענוה לידי לי׳ חייתי ה׳ ירחת
 שלא ביראתו כי התשובה עו;ם היינו עי-חה

 היצר במצודת נלכד שכבר רואה חם למטה יפול
 מיראה תשובה וכשעושה מיראה תשובה עושה

 ועושה אהבה מדת השי״ת מאת לי בא בשלימוא
 תמיר נגדי וחטאתי מקיים אז מאהבה תשובה

 שאז מאהבה התשובה ועולם ענוה בעולם והיא
 יראת בי׳ דאית מאן כן על כזכיות נעשות זדונות

 דהיא עילאה אימח ענוה לידי לי׳ אייתי ה׳
 יראה במדת הוא כשאדם וידוע עילאה תשובה

 הוא אהבה מדת אציו שבא קודם השי״ת לפני
 שצריך השנה ברחש כן ועל השי״ת .צפני כפוף

 מז״ל אמרו יראה מדת עליו להמשיך ביותר האדם
 טפי דעתי׳ מינש דכייף כמה כ״ו דף ר״ה במס׳
 מסתלקין הדינין כלומר יצחק ויצא וזהו מעלי
 מי כלומר שדה נק׳ ירחה ומדת בשדה לשוח
 לשוח וזהו יראתו במדת נפשו וכייף שוחה שהוא
 ועושה יראתו במדת בשדה עצמו שוחה שהוא

 היצר במצודת נלכד שכבר כשרואה מיראה תשובה
 אפיצו ממנו הדינין מסתלקין יצחק ויצא אז ח״ו

 ערב צללי אציו כשיפנו אף כלומר ערב לפנות
 ממנו הדינין מסתלקין מיראה תשובה עושה אם

 עיניו וישס וזהו אהבה מדת תיכף אליו ויבא
 כלומר חסד גומל לשון באים גמלים והנה וירא

: אהבה בחי׳ אליו שבא

ת ש ר ת פ ו ד ל ו ת

 הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות ואלה
 יעקב וז״ל רש״י פי׳ עיין : יצחק את

 כתוב דהנה לומר אפשר בפרשה האמורים ועשו
 כשנולד יצחק כי וז״צ הפסוק זה על החיים באור

מסטרא בא כי שיוליד המדריגה בזה הי׳ לא

 אומר גמר לזה תולדות לו מניין א״כ וכו׳ דנוק׳
 הלידה כח הפעיל פירוש יצחק את הוליד אברהם
 המוליד במדריגת שהיא נפש אליו שהמשיך ביצחק

 בזיהר איתא וכן עכ״ל העקידה באמצעות הי׳ וזה
דנוקבא מסטרא נולד שיצחק ק׳׳ג דף וירא פ׳
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 ובזוהר להוציד ראוי מסז התכללות שהי׳ ובעקידה
 יצחק צדקת מאוד הפליג קי״ט דף וירא פ׳

 וסבי־הם עקידה בשעת שנה ל״ז בן שהי׳ בעקידה
 מצות וקיים מלעקדו לעכב היכולת ובידו זקן הי׳

 בפ׳ פי׳ ז״ל ורש״י לעקידה עצמו ומסר השי״ת
 של תולדותיהם שעיקר .כלמדך נח תולדות אלה

 תולדות אלה וז״ש ע״כ טובים מעשים צדיקים
 והשבח טובים המעשים אלה ד׳ל אברהם בן יצחק

 אברהם שלו והשבח טובים המעשים ומהו שלו
 הלידה כח הפעיל אברהם ר״ל יצחק את הוליד

 ובשע׳העקיד׳ להוגיד ראוי הי׳ לא משנונד כי ביצחק
 אברהם הפעינ ביצחק אברהם התכללות שהיה

 יצחק של מע״ט הוראת וזהו ביצחק הלידה כח
 המעשים יצחק תולדות וזהו לעקידה עצמו שמסר
 ואלה דאמר מה ניחא ובהכי כנ״ל שצו טובים

 ממש תונדות על קאי ואם וא״ו בתוספות תולדות
 בפרשה האמורים ועשו יעקב אברהם בן יצחק של

 יצחק תולדות אלה למימר לי׳ הוי ז״ל רש״י כפי׳
 ישמעהל תולדות הם הראשונים פוסל אלה כי

 על יצחק תונדות קאי אם אבל מקודם הנזכר
 ואלה אמר שפיר יצחק של והשבה טובים המעשים

 חיי שני ואלה מקודם שאמר הראשונים על מוסיף
 ז״ל רש״י ופי׳ עמיו אל ויאסף ויגוע ישמעאל

 אמ״כ סמר שפיר בצדיקים אגא גויעה נאמר לא
 ומעשים שהשבח הראשונים על מוסיף ואלה

 אעפ״י ישמעא; על נוסף יצחק של טובים
צדיק שהי׳

 הוא עקי־ה כי אשתו לנוכח לה׳ יצחק ויעתר
 עיין אשתו רבקה ותהר ה׳ לו ויעתר

 דומה שאין לה ולא ה׳ לו ויעתר ז״ל רש״י פירוש
 רשע;פיכך בן צדיק לתפילת צדיק בן צדיק תפילת

 שהשי״ת במעשה נראה איך להבין לה ונא לו
 התפללו שניהם הלא תפילתה ולא תפלתו האזין
 והאיך בנים השי״ת להם ונתן בנים להם שיהי׳
 ולא זאת פעל תפילתו שזכות במעשה נראה

 פסוק עג תורה בליקוטי דאיתא ונראה • תפילתה
 פי׳ וכו׳ מהפך עתר מה רז״ל פי׳ ויעתר וז״ל זה

 צריכה היתה ושם ונקה למזל מתפלל יצחק
 נוצר למזל מתפללת היתה ורבקה לאשתו להשפיע

 חבירו היפך מתפלל הי׳ אחד וכל דכורא שהוא
אמד שכל הטעם ואפשר עכ״ל אשתו לנוכח וז״ש

 על אחד כל התפלל ולא חבימ על מתפלל הי׳
 כן על וכו׳ עצמו מתיר חבוש שאין מפני עצמו

 החיים באור ועיין חבירו על מתפלג הי׳ אחד כל
 כאומרו אשתו את יצחק וידע אמר שלא טעם וז״ל

 התפילה שהי׳ אולי אלקנה וידע ידע והאדם
 ימים שלשה כאומרו ימים שלשה ותוך שידע אחר

 היתה וזו יסריח שנא אדם יתפלג הראשונים
 ויעתר שאמר נכון זה ולפי עכ״ג יצחק של תפילתו

 זו בזוית זה תפילתם שהיתה לפי לה ולא ה׳ לו
 שהתפללת תפילתה ומ״כ הביאה אמר זו בזוית וזו

 פעג לא יצחק בשביל דכורא שהוא ונוצר למזל
 יצחק תפילת אך במעי׳ הזרע הי׳ שכבר כלום

 הזי־ע שתקלוט רבקה על ונקה למזל שהתפלל
 הדבר נודע והאיך לה וגא לו וז״ש מקבלת היתה
 שהיתה יצחק וידע כתיב ולא אשתו רבקה ותהר

 צריכה היתה שלא ונמצא שידע אחר תפילתם
 לה ולא ה׳ לו ויעתר וזהו יצחק על לתפילתה

 צדיק תפילת דומה שאין לפי ז״ל רש״י וז״ש כנ״ל
 לתפילה צריך הי׳ לא שיצחק כיון ר״ל וכו׳ צדיק בן
 והיא היא עקרה כי רק להוליד ראוי הי׳ כי

 ס״ד דף יבמות במס׳ רז״ל ואמרו לתפילה צריכה
 שהקב״ה מפני עקורים אבותינו היו מה מפני

 עקרה היתה ורבקה צדיקים שג לתפילתן מתאוה
 תפלתה פעל שלא לה ולא לו ה׳ לו ויעתר כתיב
 פעל יצחק תפילת רק במעי׳ שלו זרעו הי׳ שכבר

 שתפילתם דומה שאינו גפי אמר לכך הזרע שנקלט
 ולא לו ה׳ לו ויעתר כתיב לכך הביאה אחר הי׳
 בן צדיק תפילת דומה שאינו להודיעני כדי לה

 דומה שאינו ללמדינו בא זה שכל כלומר וכו׳ צדיק
 ללמד לה ולא ■גו ויעתר בתורה כתיב לפיכך וכו׳
 שלאחריו הפסוק פירוש וזהו וכו׳ דומה שאינו זה

 וז״ל רש״י פי׳ עיין אנכי זה למה א״כ ותאמר
 אנכי זה למה העבור צער גדול כן אם ותאמר
 קשה ולכאורה עכ״ל הריון על ומתפללת מתאוה

 שהתפללת לפי אגא זה למה זכר לשון כתוב למה
 כתוב כן על דכורא שהוא ונוצר למזל יצחק על

 נמזל התפללתי למה ר״ל אנכי זה גמה זכר לשון
כנ״ל דכורא

 הוא עקרה כי אשתו לנוכח לה׳ יצחק ויעתר א״י
 לנוכח ז״ל רש״י פי׳ עיין וכו׳ ה׳ לו ויעתר

ואפשר וכו׳ ומתפלג זו בזוית עומד זה אשתו
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 עקורים סבותינו היו מה מפגי רז״ג דחמרו לומר
 והגה צדיקי' של לתפילתן מתאוה שהקב״ה מפגי
 עקרה שהיא כיון מתפללת רבקה שהיתה ע״כ
 העקידה מחמת כי להוליד ראוי כבר יצחק חבצ
 פסוק על כחיים בחור ועיין באברהם נכצל הי׳

 צריך הי׳ צא יצחק וא״כ אשתך כשרה בן והנה
 כיון סבל עקר הי׳ שלא העקידה אחר להתפלל

 לה שיתן ירא הי׳ מתפצלת שרבקה יצחק שרחה
 כמו דנוקבח מעצמא בן לה ויתן שאצתה השי״ת
 חת חי׳ כעת אלישע לה שאמר לשונמית שאירע
 לכן שם באלשיך עיין בשמואל וכן בן חובקת

 מעלמח בן לו שינתן מתפלל ג״כ יצחק הי׳
 כי אשתו לנוכח לה׳ יצחק ויעתר וז״ש דדכורא

 להתפלל צריכה היתה היא ובע״כ ור״ל היא עקרה
 מחמת ■גתפילתה מתסוה והקב׳׳ה היא עקרה כי
 תפילתה נגד ר״נ אשתו לנוכח לה׳ יצחק ויעתר זו

 ויעתר וזהו דדכורא מעלמא בנים השי״ת צו שיתן
וכו׳. דדכורא מעלמא בנים השי״ת לו שנתן ה׳ לו

 למה א״כ ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו
 ז״ל רש״ו פי׳ עיין וכו׳ אנכי זה

 בית פתח על בעברה ראתה רבקה דהנה ונראה
 על עוברת וכשכיתה לצאת מפרכס יעקב המדרש

 בעצמה ראתה וא״כ נצאת מפרכס עשו ע״ז פתח
 הסתם מן רע וא׳ מוב א׳ כמות שני בקרבה שיש

 נצדק החזירוה יצחק ואת לאין עצמה את החזיקה
 יצחק מן הוא בה שיש הטוב שכח וסברה גמור
 הרעה ומאתה בעצמה תלתה בה שיש הרע וכח

 היו מה מפלי רז״ל ואמרו בקרבה אשר הגדולה
 מתאוה הוא ברוך שהקדוש מפני עקורים אבותינו
 ולא עקרה היא כיתה וכאן צדיקים של לתפילתן

 אשתו לצוכח לה׳ יצחק ויעתר שכתוב כמו יצחק
 שני שיש א״כ רבקה שחמרה וזהו הוא עקרה כי

 הוא הטוב והכח טוב וא' רע אחד בי כוחות
 למה ממני בודאי הוא הרע והכח יצחק מן בודאי

 אם שאתפלל כדי עקרה נעשית אנכי זה
 מתאוה יתברך השם כיה צדקת הייתי

 ממני בודאי הוא הרע שכח עכשיו אבל לתפלתי
 עקרה ואני לתפלתי מתאוה יתברך השם למה

 ראוי כיה כבר יצחק אבל זה בשביל
 פסוק על החיים באור כמ״ש עקידה ע׳׳י להוליד

וזהו וכו׳ לדרוש ותלך וזהו אשתך לשרה בן והנה

 וגם מיותר הוא זה מנת לכאורה אנכי זה נמה
 מלת כאן שייך והאיך זכר לשון כוס זה מנת

 למה ר״ל אנכי דכר בחי׳ זה למה ר״ל אלא זה
 אני אין הלא להוליד ראוי שאיני אצלי דכר בחי׳

 ותשובתה לתפילתי מתאוה הקב׳׳ה שיהא צדקת
 ורבי אנטינילוס זה בנטנך גויים שני ה׳ מאת

טוב דבר ג״כ יבא שבך רע חלק מן אף ר״ל

 שער כרזררת כונו סדמוני הרחשון ויצא
 וידו סחיו יצא וחח״כ עשו שמו ויקרחו

 מה עשו שמו שקרסו להבין עשו בעקב מוחזת
 מראה דהנה ונראה . הלשון על נופל לשון זה

 דין בחי׳ הוא שער בחי׳ וגם דין בחי׳ הוא סדום
 עולם בחי׳ והנה וצמצום דין בחי׳ הם שערות כי

 עשו שמו קראו וע״כ ונמצום דין במי׳ היא העשי׳
 וצמצום דין בחי׳ כעשי׳ מעולם שהוא כלומר
 רמז זהו עשו בעקב אוחזת וידו אחיו יצא וסח״כ
 עולם בתענוגי חפץ אינו ע״ה אבינו שיעקב
 עוגם של סוף על תמיד מביט הוא רק העשי׳
 למקום הולך אתה ולאן רז״ל שאמרו כענין העשי׳

 בעקב וזה סוף נשון הוא יעקב ותולעה רמה עפר
 שמו קרא כן ועל העשי׳ עולם של סוף3 ר״ל עשו

 העשי׳ בעו;ם אפילו ר״ל עקב יו״ד הוא יעקב
. לשם יו״ד שהיא חכמה המשיך

ז״; רש״י שפי׳ ע״ד עשו בעקב אוחזת וידו א״י
 אם המשפטים חת תשמעון עקב והי'

 כאן וכן וכו׳ תשמעון בעקביו דש שאדם המצות
 שהי׳ העבירות כלומר עשו בעקב אוחזת וידו
 עבירה נדנוד שום אצלו הי׳ ולא בעקביו דש עשו

, לעשותם מאוד מאוד ושמרם בכם אחז יעקב

 שייכות מה להבין אהלים יושב תם איש ויעקב
 דברים שלי הם ואם אוהלים ליושב התם

 ונראה אוהנים ויושב תם איש ויעקב לומר לו הי׳
 העולמות כל ברא שהשי״ת פעמים כמה דכתבתי

 תתאה יראה מדת היינו מלכותו שיתגלה כדי
 מדת אליו בא בשלימות תתאה יראה לו וכשיהי׳
 אחר לחזור איש של דרכו כי השי״ת מאת אהבה

 לאחוז צריך בשלימות אהבה מדת לו וכשבא חשה
 במדת השי״ת געבוד אפשר סי כי יראה במדת ג״כ

 להיות יכול לבד אהבה במדת כי לבד אהבה
בחושבו יעשה ולא השי״ת ממצות אמת שיעבור
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 לאחוז צריך ע״כ עליו יקפיד לח אהבתו מחמת
 אייתי ואהבה יראה ומדת תתאה יראה במדת ג״כ
 עולם בינה היא מאהבה תשובה שיעשה לי׳

 לחכמה דבוק התשובה והעולם מאהבה התשובה
 אלא אשתמודע לא וחכמה לענמין מתפדשין ונח

 עולם ע״כ התשובה עולם בינה היינו בביתי׳
 הדבוק יו״ד שהוא חכמה אליו ממשיך התשובה

 ז״צ האר״י בסידור שכתוב וכמו ממש אין סל
 היושבי וכו׳ נשאתי אליך המעלות שיר בכונות
 ששם ממש אין אל דבוק שחכמה ומחמת בשמים

 זכיות ונעשות זדונות ונתהפך הסליחה עיקר הוס
 פירוש וזהו בשבועות בסידור ז״ל האר״י מ״ש ועין

 שה׳ העם אשרי לו שככה העם אשרי הפסוק
 וזהו חכמה הוא ויו״ד בינה הוא אשר ני אלהיו
 חכמה היינו אשרי אכ דבוק כשהעם העם אשרי
 וזהו שככה המלך וחמת לשון לו שככה ואז ובינה
 דבקים שהם בשביל הדינין ממתיקין הם לו שככה

 שלו הדינין ממתקין הם ובינה חכמה אשרי אל
 ממתיקין שהם העעם בעצמו הכתוב ומפרש
 ה׳ אל הניקוד והוי׳ אלהיו שה׳ העם אשרי הדינין
 הסליחה עיקר ששם כתר בניקוד הוי׳ הוא אלהיו

 אל דבקים שהם ובשביל זכיות נעשות וזדונות
 הוי׳ ממש אין אל הדבוק חכמה שהוא היו״ד

 ואדרבה הדינין כל ממתקין ע״כ כתר בניקוד
 יראה בבחי׳ הוא כשהאדם ונמצא זכיות נעשות

 לי׳ ולית כל אל וצריך ורש עוני בחי׳ בודאי הוא
 ואהבה אהבה מדת אליו וכשבא כלום מגרמי׳

 לאחוז צריך וע״כ כוכם עבדות אין יראה בלי
 ויראה אהבה בחי׳ צו כשיהי׳ ואז ג״כ יראה במדת
 ראוי הי׳ לא יצחק והנה שלם נקרא אז ביחד

 בשעת רק נוק׳ והי׳ חוה גלגול הי׳ כי כלל להוציד
 להוליד ראוי הי׳ ואז ביצחק אברהם נכלל עקידה

 וזהו עקידה אחר זוגו בת רבקה נולדה וע״כ
 עם פרושו ואת יצחק את הוליד אברהם פירוש
 הוליד אדם גלגול שהוא אברהם כלומר

 בתרין אחז יעקב וע״כ יעקב את אשתו יצחק עם
 יראה היינו יצחק יראת לו שהי׳ היינו סערין
 אהבה מחמת יראה אברהם יראת כן וגם תתאה

 ויראה אהבה מדת שהי׳!גו תמימות לו הי׳ כן ועל
 בלי תמימות לו שהי׳ תם איש ויעקב וזהו ביחד

 חסרות בלי תמימות לו הי׳ ולמה כלל מסרות
יראה חי׳5ו אהלים יושב שהי׳ הכתוב ומפרש

 מיני בשני אהלים יושב הי׳ וזהו אהל נקרא
 תתאה ויראה יצחק מבחי׳ תתאה ביראה יראה

 שגי V שהיו ובשביל אברהם מן אהבה מחמת
 בלי תמים כיה כן על בתולדה יראות מיני

חסרות
 שכון מצרימה תרד אל ויאמר ה׳ אליו וירא

 במדרש סיתת אליך אומר אשר בארן
 ישראל בארן שכונה עשה בחרן שכון רבה
 עשה שתמר מה נציב הוי זורע הוי נועע הוי

ק שכונה א  לו אין וכו׳ נועע הוי ישראל ב
 בארן שכון מלת על לדרוש כוונתו ומה פירוש

 שאמרתי מה לפי !כומר ואפשר וכו׳: נועע הוי
 כי וז״ל כ׳׳ה פרשה קדושים פ׳ המדרש פי׳

 ב״ר ר״י מאכל ען כל ונעעתם הארן אל תבואו
 אפשר וכי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי פתח סימון
 בו שכתוב אותו הקב״ה אחר לכלוך ודם לבשר
 אחרי אומר ואתה רבים במים ושבילך דרכיך בים
 לעצות ודם לבשר אפשר וכי תדבקון ובו תלכו ה׳

 ה׳ כי בו שכתוב אותו בשכינה לסדבק לשמים
 תדבקון ובו אומר ואתה וכו׳ אוכלה אש סצהיך

 הקב׳׳ה נתעסק לא עולם של ברייתו מתחלת אלא
 גן אלהים ה׳ ויעע הה״ד תחיגה במעע אלא
 תתעסקו לא לארץ כשנכנסי׳ אתם אף מקדם בעדן
 הארץ אל תבואו וכי הה״ד תחילה במעע אלא

 פירוש לו אין הזה והמאמר מאכל ען כל ונעעתם
 בראשית רז״ל שאמרו מה דידוע לומר וספשר
 העולמות כ; נבראו ראשית שנקראו ישראל בשביל
 בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא הקדוש וכרב

 גן אלהים ה׳ ויעע הפסוק פי׳ אמר זללה״ה
 בריאת בשעת ג׳׳ע ה׳ נעע האיך מקדם בעדן

 לעצמו עושה מישראל או״א כל הלא העולמות
 שעשה ומע״ע המצות ובקיום בתורתו עדן גן

 המצות מעשה עשיית קודם עדן גן ה׳ נעע וכאיך
 העבר השי״ת אצל כי ואמר אידם של והתורה
 כל סוף עד ומביע צופה והוא שוין והעתיד
 עשייתן קודם כצדיקים ממעשי נהנה והי׳ הדורות
 מכם אח״כ שיקבל התענוג וזה בריאתם וקודם

 העולמות כל ברא התענוג זה בשביל כשיבראו
 לעולם שיבואו אחר לו שיעשו התענוג ובזה

 ומעשים המצות בזה עובים ומעשים מצות ויעשו
 עדן הגן ברא לפניו הנגלות אח״כ שיעשו עובים

ברא מהיכן ומפרש גן אלהים ה׳ ויעע וזהו
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 קודם לו שהי׳ מקדם התענוג הוא בעדן ואמר
 התענוג בזה צופה והי׳ בעולם הצדיקים שיבואו

 עדן גן ■וברא שיעשו שובים ומעשים המצות של
 הי׳ העולמות שבריאת יידוע והנה ודפח״ח עכ״ד
 ולהמשיך ישראל לעמו ;הישיב ונדבה ברכה ברנון

 מדרך כי דרחמים מכילין עשרה שנשה עליהם
 העולמות כל ברח כן ועל להישיב השוב

 עולם הגשמי עולם עד זה חחר זה בהשתלשנות
 ולהשפיע נהם להישיב כדי ישראל בני ששם העשי׳

 ונדבה ברכה ברצון דרחמים מכינין י״ג נהם
 על היינו מדות הי״ג לקבל ישראל יכולין והאיך

 הדבק שאמרו וכמו שובים ומעשים מצות ידי
 עושין וכשישראל וכו׳ רחום הוא מה במדותיו

 רחום ומזכירין מידות הי״ג וקוראין הזה כסדר
 זכות תמה אם אף לעונם כלץ צא ורחמיו וחנון
 שכרת ז״ל רש״י שפי׳ וכמו כלין לא רחמיו חבות

 שאין ברית כורת הנני וכמ״ש ברית משה עם
 שישראל הדיבור בזה ונמצא ריקם נעונם חוזרת

 הי״ג ממשיכין הם דרחמים מכילין הי״ג קוראין
 כדי העולמות כל השי״ת שברא דרחמים מכילין

 דרחמים מכינין י״ג עליהם להמשיך להם נהישיב
 מכילין י״ג עליהם להמשיך העולמות נברא והאיך

 בעשייתן מישראל שיקבל התענוג מן הוא דרחמים
 וכמו ית׳ בו ולהדבק שובים ומעשים המצות
 ומעשים המצות שכל להרמב״ם המפרש שכתוב
 ולדבקה עשה מצות בשביל היינו חדם שנ שובים

 במדותיו הדבק אלא בו נהדבק יכולין והאיך בו
 והביש וצפה השי״ת ראה וזה וכו׳ רחום הוא מה

 המצות שיקיימו השובים במעשיהם בהצדיקים
 העולמות כל וברא ית׳ בו ולהדבק שובים ומעשים
 עושין כשישראל וזהו מדות י״ג עליהם להמשיך

 הי״ג ויקרא הש״ץ שיתעשף היינו הזה כסדר
 שהוא ישראל על מדותיו י״ג ימשיך בזה מדות
 דבוקין שיהי׳ ישראל בשביל העולמות כל ברא

 ומע״ש מצות ויעשו הזה בעונם כשיבראו ית׳ בו
 הי״ג קריאתן ע״י נמצא במדותיו להדבק כדי

 ונמצא מדות הי״ג של עשייתן ממשיכין הם מדות
 מתענוג השי״ת שברא עדן הגן ממשיכין הם

 המדרש שאמר וזהו הזה בעולם גם מישראל שיקבל
 הקב״ה נתעסק לא עולם של ברייתו מתחילת

 גן אלהים ה׳ וישע שנאמר תחילה במשע אלא
מכילין י״ג ישראל על להמשיך היינו מקדם בעדן

 להישיב כוונתו רק ונדבה ברכה ברצון דרחמים
 אתם אף להישיב השיוב מדרך כי לישרחל

 תחילה במשע אלא תתעסקו לא לארץ כשנכנסים
 מאכל עץ כל ונשעתם הארץ אל תבואו וכי הה״ד

 הוס יראה ומדת ארץ נק׳ יראה שמדת ידוע כי
 זה כמו״ש השי״ת אל להכגס הרחשון השער
 ממה יותר כי וידוע בו יבואו צדיקים כה׳ השער

 והתענוג להניק רוצה פרה לינק רוצה שהעגל
 השי״ת וכן המקבל מתענוג יותר הוא המשפיע

 הי״ג ממנו מקבלין כשישראג גדול תענוג לו ים
 שפע לקבג אדם נריך הכוונה בזה וכן מדות

 כמו ית׳ אליו ולהדמות בו ונהדבק מהשי״ת
 לישראל להישיב רק העולמות כל ברא שהשי״ת

 השובות לקבל האדם צריך כן ונדבה ברכה ברצון
 שיהי׳ ית׳ אליו רוח נחת שימי׳ השי״ת מן
 בכל והנה עצמם להנאת ולא ישראל מן תענוג נו

 ניצונות בו ים אוכג שאדם הגשמי האוכל
 אוכל של הגשמי הדבר המחי׳ הרוחני הקדושות

 נהגה והנשמה המאכל מגשמיות נהנה והגוף
 קדישא בוצינא הגאון הרב ואמר המאכל מרוחניות

 המאכל שבתוך שהחיות זללה״ה בער דוב מו׳׳ה
 מאכיל כמיו מאכל נק׳ והגשמיות אוכל נק׳

 האוכל נאדם מאכיל המאכל גשמיות כן לפועלים
 וזהו ודפמ״ח מאכל נקרא וע״כ שבתוכו החיות
 יראה מדת אל לארץ כשנכנסים אתם אף שאמר
 תחילה במשע אלא תתעסקו נא הראשון השער
 היינו עץ כג ונשעחם הארץ אל תבואו וכי הה״ד

 השדה עץ האדם כי כמ״ש עץ שנקרא אדם כל
 ישראנ ע״ד ית׳ אליו האוכל ישע אדם כל והיינו

 בקבלת כוונתו שיהי׳ שבשמים לאביהן מפרנסין
 שיהי׳ רק עצמו להנאת לא השי״ת מאת השפע
 השי׳׳ת אל להדמות לבד ית׳ אניו רוח ונחת תענוג
 ישראל לעמו להישיב כדי תחילה במשע שעסק

 בכאן המדרש שאמר וזהו ונדבה ברכה ברצון לבד
 עץ כל ר״ל נושע הוי ישראל בארץ שכונה עשה

 עשיית זורע הוי להשי״ת תענוג שיהי׳ מאכל
 כצדקה לכס זרעו כמ״ש זריעה נקרא המצות
 השפע תקבלו הצדקה וע״ז חסד לפי וקצרו

 ית׳ אלייו רוח נחת שיהי׳ כוונתכם ויהי׳ מלמעלה
 למדת כשיגיע בארץ זה וכל כנ״ל עצמו להנאת ולא

 כמ״ש עולה שאתה לפי מצרימה תרד ואל יראה
פלשתיס בארץ הזאת בארץ גור אח״כ המדרש
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 שכבש לפי עולה שהוא אעפ״י לגור לו הותרה
הארץ קדושת קצת בו ויש דוד

ההוא ה5בש וימצא ההוא בארץ יצחק ויזרע
 דהול״ל להבין ה׳ ויברכהו שערים מאה

 מאה וימצח ההוא בשנה ההוח בחיז יצחק ויזרע
 שבנתינות בספרים יידוע דהנה ונראה . שערים
 סימן י״ד בש״ע וכן לרחמים מה״ד מהפכין צדקה
 הגזירות חת דוחה הצדקה וז״ל ד׳ סעיף רמ״ז

 חם השכל ולפי עכ״ל ממות תציל וברעב הקשות
 ו.א עציו הבאין יסורין מחמת צדקה נותן אדם
 עצמו להנאת בזה שמכווין אעפ״י לכן קודם

 הצדקה כח גדול אעפי״כ ממכאוביו א״ע לרפאות
 עושה צדקה בנתינות כי הקשות הגזירות שדוחה

 רחמים שהוא צדקה דין שהוא מצדק ונעשה יחוד
 כמ״ש ז״א עם פא״פ בחזרתה לה שיומשך בכח

 כמו זריעה נק׳ הצדקה והנה ז״ל האר״י בסידור
 ארץ נק׳ יראה ומדת לצדקה לכם זרעו שכתוב

 ר״ל יצחק ויזרע וזהו יצחק נק׳ והדילין והגבוריות
 הקשים וגבורות בדינין צדקה של זריעה שעושה

 הדינין של ביראה ר״ל ההוא בארץ יצחק הנק׳
 בשעת צדקה עושה הדינין יראת מהמת כלומר
 ושנה ההוא בשנה וימצא :לכן קודם ונא מעשה

 הצדקה שגרם הזה בשינוי שמצא ר״ל שינוי לשון
 יידוע כי שערים מאה לרחמים הדין מדת והיפך
 לה׳ השער זה שכתוב כמו שער נק׳ אדנ״י שמדת

 לה בהמשך מלכות מדת של הכח וכשנתגדל וכו׳
 פרשת תורה בלקועי שכתוב כמו אדנ״י כתר

 ומילוי מילוי שהם אדנים מאת פסיק על ויקהל
 מאה עולה אדנ״י ועם אותיות ל״ה שהם המילוי

 מדת שנמתק הצדקה ע״י שערים מאה וזהו ע״ש
 ויברכהו שערים מאה ונעשית ונתגדל המלכות

 היחוד בשעת ברכות מאה לה נמשך אח״כ ה׳
מצדקה

מאד. גדל כי עד ובדל הלוך וילך האיש ויגדל
 וזהו גדולה נקרא חסד מדת כי וידוע

 שבא וגדול הלך גדולים לחסדים שבא האיש ויגדל
 האדם כי מאד גדיל כי עד גדולים חסדים ליותר

 הנאה לו יש אם עליו הנשפעין חסדים שמקבל
 אם אבל ע״ז קערוג לו יש מהחסדים הגשמיות

ואין דבר בשום חפץ ואין מ״ה במדריגת הוא

 וזהו קערוג שום לו אין אז הגשמיות הנאה לו
 עד ר״ל מ״ה בגימ׳ מאד ומלת מאד גדל כי עד

 החסדים כל לקבל יכול ואז מ׳׳ה כמדריגת שבא
קערוג בלי

 גדל כי עד וגדל הנוך וילך האיש ויגדל א״י
 עיבתו השי׳׳ת לו שנתן מי דהנה מחד

 שנתן בעובתו השי״ת את שיעבוד לראות צריך
 ובהידור ומעשר צדקה בנתינת דלים לחונן לו

 ופשיעא בזה התלוים המצות ובכל שליש עד מצוה
 לו שנתן עובתו עם השי״ת מן יתרחק שנא מ״ו

 חלהיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם שנאמר כענין
 גדלות לידי יבוא שלא בזה מאוד לזהר וצריך

 כל לעביר ח״ו יוכל ואז השי״ת שכחת ויגרום
 הולך נקרא השי״ת העובד האדם והנה העבירות

 שכתוב כמו למדרגה ממדרגה שהולך שם על
 וזהו האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי
 שנתחסד חסד מדת הוא גידולה כי האיש ויגדל

 הי׳ גם וילך בעשירות גדולים בחסדים הש״י מן
 נא והעשירות השי״ת בעבדות גדולה הליכה לו

 אדרבא רק הש״י שכחת לגרום סיבה ח״ו לו הי׳
 גדו; כי עד הש״י בעבודת להליכתו סיוע לו הי׳

 יותר הי׳ מעשירות יותר שנתגדל מה כל מאד
 ומי מ״ה גימ׳ מאד לדרגת שבא עד א״ע מקעין
 פשיעא כלום חפץ ואינו מ׳׳ה במדרגת שהוא

 בעושר חפץ ואינו העשירות עם השי״ת את שעובד
.תמיד עמו שורה השי״ת כי החעא מן ומרוחק

 הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותל!וז
 את ותלבש בבית אתה אשר החמודות

 הלבישה העזים גדיי עורות ואת הקען בנה יעקב
 שאמר מה להבין צואריו חלקת ועל ידיו על

 יצא שעשו ידענא לא וכי הקען ובנה הגדול בנה
 מה וגם הקען הוא ויעקב הגדול והוא ראשונה

 ונראה הי׳ היכן נ״מ מה בבית אתה אשר שאמר
 מכל אחת בעשותו האדם דהנה מיוסר בזה לרמז
 ואם במחשבתו לבדו לה׳ לעשות צריך ה׳ מצות
 הוא זה נמצא פני׳ איזה פסול מחשבת יחשב ח״ו
 היא זא׳ח שהעבוידה ע״ז ונקרא א״ע עובד ח״ו
 ישים בקרבו אשר הוא וזה השי״ת מאת זרה

 בעשיות עצמו ומראה ח״ו ופני׳ חוץ מחשבת ארבו
ומלבי?[ כצדיק מבחוץ עבודתו בשאר או המצוה
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 כדי המצוה ובעשיות כעבודה מכיייז ס״ע
 המצוה מן שעושה הוא וזה אדם בני להסעות

 מצותיו כנ המע״ה דוד שהתפלל וזהו שקר ענמה
 אמת הם מצותיך ר״ל עזרני רדפוני שקר תמונה

 רדפוני פני׳ חוץ מחשבת ר״ל רדפוני שקר ותמונה
 יהי׳ שלח שקר עצמה המצוה מן נעשות כדי

 וזהו עזרני וזהו מבחוץ כעשיותם בפנים כוונתם
 ומרמה הבגדים בזה עצמו שמלבש עשו גדר הוח
 מעשרין האין ושאל צדיק שהוא ומראה אביו את
 אבינו יעקב אבל אורבו ישים ובקרבו התבן מת

 ומבחוץ מבפנים תמים שהיה תם שיש ע״ה
 הגדלות את אוהב שהוא ומי אחת במחשבה
 אבל ח״ו עצמו ועובד זאת עושה עצמו ולהנשא

 ובהתנשאות בגדנות חפץ ואינו עצמו שמקטין מי
 שאין בעשו יודע הי׳ יצחק והנה זאת עושה אינו
 עג ז״ל רש״י שפירש כמו שמים שם להזכיר דרכו

 בלבו יצחק ממר וז״ל וכו׳ ואמשך נא גשה פסוק
 וזה בפיו שגור שמים שם להיות עשו דרך אין

 היה יצחק אבל ע״כ אנהיך ה׳ הקרה כי אמר
 מרמה הי׳ בשאלותיו פנימית יראה בו שיש מחשב
 שפי׳ כמו והתבן המלח מעשרין האיך ששאל אותו
 מבפנים תם איש הי׳ ע״ה אבינו ויעקב ז״ל רש״י

 הי׳ ודרכו עצמו ומקטין אחת במחשבה ומבחוץ
 לרמות צריך הי׳ וכעת שמים שם תמיד לזכור

 שם לזכור ושלא גבהות ולדבר אביו את
 מלביש והיה עשו שהוא אביו שיסבור כדי שמים
 כדי שמים שם נזכור ושנא ■גבהות לדבר עשו בגדי

 אביו את מרמה שהי׳ עשו כדרך יצחק את לרמות
 שהי׳ הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותקח וזהו
 הי׳ וזהו הבריות את מרמה וע״כ בגדלות דרכו
 שהיה הקטן בנה ליעקב אותם ותלבש עשו בגדי
 לרמות יודע ואינו תם איש והי׳ בקטנות דרכו
 מתה אשר אביו את שירמה אותם מלביש והי׳

 רבקה אבל אביו את מרמה הי׳ עשו כי ר״ל בבית
 אביו את מרמה שהוא האמת יודעת היתה

 בפנים פרושו בבית ולשון אורבו ישים ובקרבו
 היתה שהיא אתה אשר וזהו ומחוץ מבית כמו

 האמת יודעת היתה בפנים בבית האמת יודעת
 וצותה ליעקב הלבישה הבגדים זהו מרמה שהוא
 יזכור ולא גבוה וידבר ג״כ לאביו שירמה כיעקב

 הי׳ לא ויעקב עשו שהוא אביו ויסבור שמים שם
לפני אלהיך ה׳ הקרה כי ואמר כך כל לזהר יכול

 אמר דבריו ובתחילת ז״ל כפירש״י יצחק והרגיש
 עשו כדרך נפשיך תברכני בעבור מצידי ואכלה

 הנאתו בשביל כיבוד מצות לקיים יעקב דרך אין כי
 על הנגישה העזים גדיי עורות ואת אח״כ וממר

 על מרומז עזים גדיי כי צואריו חנקת ועל ידיו
 במקום ר״ל מוחלך בשעיר שעיר כמ״ש הקליפות

 עשו בגדי שילביש אותו צותה יעקב של גינוי
 המרומז בקליפות אחוזים שמעשיו עשו כמו וידבר
 שיסבור מבחוץ שילבש אותה צותה עזים לגדיי

:עשו שהוא

 והידים יעקב קול הקול ויאמר וכו׳ יעקב ויגש
 כידי ידיו הי׳ כי הכירו ונא עשו ידי

 הנא להבין ויש ויברכהו שעירות אחיו עשו
 למען בני מציד ואוכלה לי הגישה כתיב אח״כ

 עתה מברך שהי׳ משמע וכאן וכו׳ נפשי תברכך
 קל״ט דך בזוהר כתוב דהנה ונראה הכירו כשלא

 וכו׳ בפיו ציד גי עשו את יצחק ויאהב פסוק על
 בביתי׳ עמי׳ דיירי הזי שכינתא ודאי אלא זז״ל

 בגין ליה אודעא לא אבל תדיר עמי׳ ודיירי
 דקב׳׳ה בדעתא אנא דעתי׳ בלא יעקב דיתברך

 קמי׳ יעקב דעאג שעתא ובההוא איצטרך והכי
 בדעתו חמא וכדין שכינתא עמי׳ עאלא אבוהי
 דשכינתא מדעתא ויתברך לברכה דיתחזא יצחק
 את לברך רוצה הי׳ יצחק באמת והנה עכ״ל
 אבל זיני׳ בתר זיני׳ קל״ז דך בזוהר כמ״ש עשו

 עשו את לברך שלא הדבר לגלגל רוצה הי׳ הש״י
 בדעתא אנא מדעתי׳ יעקב את יברך לא שהוא וגם

 הקול כמ״ש יצחק בלב ספק נכנס וע״כ דקב״ה
 בנשון שמדבר וז״ל ז״ל רש״י זפי׳ יעקב קול

 דבר קנטורים בלשון עשו אבל נא קום תחנונים
 נתינה לומר רצה עשו ידי והידים עכ״ל אבי יקום

 כדרך שבה נא קום אמר כי עשו ידי הם ידים של
 תברכני בעבור מצדי ואוכלה תחנונים בלשון יעקב
 ולא הברכה עבור נאביו הנתינה נמצא נפשך

 הכירו ונא וזהו עשו כדרך אב כיבוד מצות בשביל
 בשביל ר״ל שעירות אחיו עשו כידי ידיו היו כי

 מדעתי׳ יברך לא שהוא כדי יצחק בלב ספק שנכנס
 מי בלבו ספק שנכנס דכיון הש״י מדעת אלא
 השכינה עמו שנכנס וחזא עשו או יעקב זה הוא

 מסר והש״י בזוהר כמ״ש לברכה ראוי והיא
ליצחק הברכות מסר ואברהם לאברהם הברכות
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 שיצחק ולא יעקב את יברך שהוא רוצה הי׳ והש״י
 ומסר יצחק בלב ספק ס5גכ ע״כ מדעתי׳ יברך

 על וסמך לברך אם ידע נא כי להש״י הברכות
 וזהו יברך והוא השכינה עמו שנכנס שראה הש״י

 להש״י הברכות מסר זה ומחמת הכירו ולא שאמר
 וכנ״ל אותו בירך שהש״י ר״ל ויברכהו וזהו
 מי ויאמר מאד עד גדולה מרדה יצחק ויחרד

 מכל ואכל לי ויבא ציד הציד הוא אפוא
 להבין יהי׳ ברוך גם ואברכהו תבוא בטרם
 בתחילת וגם מאד עד מאי גדולה חרדה דאמר
 על מיצר שהי׳ משמע וכו׳ יצחק ויחרד הענין

מי ואח״כ מדעתו שלא שבירך המעשה  ברוך גם א
 ברוך באומרו די והי׳ מיותר גם מלת ■וגם יהי׳
 מאי וז״ל קמ״ד דך בזוהר דכתוב ונראה יהי׳
 איפא מי אלא לי׳ מיבעי זה הוא מי אפוא מי

 ליעקב יצחק לי׳ בריך כד תמן שכינתא דקיימא
 ואודי הכא ׳דקאים מאן איפא מי אמר דא ועל
 לאדם כשבא והנה עכ״ל וכו׳ ברכאן אינון על

 אין כי הש״י מאת הוא שהכל בחושבו צער איזה
 כל מנהיג והוא נגדו כאין העולמות וכל בלתו

 ועושה הפועל והוא וחפצו כרצונו כולם העולמות
 שנעשה על מצער האדם אין אז וחפצו כרצונו הכל

 וסובר זה דבר כשישכח אבל וחפצו כרצונו שלא לו
 שעשה המעשה על מצער הוא אז עושה שהוא

ז״. הרשב״ם והנה וחפצו כרצונו שלא בדעת שלא

 שמצא על יצחק ויחרד וז״ל הזה בפסוק פירוש
 לדבריו פירוש עכ״ל יעקב של צוארו בחלקת שער

 יעקב שעשה הרמאות על וחרד עצמו שציער
 ולקח להטעותו כדי שער בו שיש דבר והלביש

 על גדולה מרדה יצחק ויחרד וזהו הברכות
 החרדה כלומר מאוד עד ואמר יעקב שכ הרמאות
 כלומר מ״ה גימ׳ ומאד מאד עד הי׳ שהחריד

 אבל ע״ז מצער הי׳ מ״ה למדריגת שהגיע קודם
 העולמות שכל והבין מ׳׳ה למדת שהגיע כיון
 לא אז בצעדו מעשה שום נעשה ואין נגדו כאין
 במושבו יעקב של רמאותי׳ על כלל מצער הי׳

 ואח״כ כרצונו הכל ועושה הפועל הוא ית׳ שהוא
 ואודי קיימא השכינה הי׳ הברכה שבשעת הזכיר

 זאת היתה ה׳ שמאת בעיניו ראה הברכות עג
 בדעת שלא הברכות ממנו ליטול יעקב של רמאותי׳
 יותר בעיניו חשוב יעקב הי׳ אח״כ ואדרבה

 שהשי״ת ממחר לו ידוע כי זה רמאות בשביל
 עם השי״ת יעבוד בודאי הברכות על הסכים
 הפקיר השי״ת עבדות ובשביל הברכות טובות
 ולבש לשמה עבירה ועשה הדבר יודע אולי עצמו

 ׳ בתמימות לילך רק בכך דרכו שאין צואים בגדים
 כדי ועשה פעכ זה וכל תם איש ויעקב כמ״ש

 המעשה זה לו וכשנודע ית׳ הבורא כרצון לעשות
 ברכות תוספות ר״ל ריבוי הוא וגם ברוך גם אמר

זה בשביל צו יהי׳

א פרשת צ י ו

 וישם המקום מאבני ויקח וכו׳ במקום ויפגע
 עשאן ז״צ רש״י פי׳ עיין וכו׳ מראשתיו

 רעות חיות מפני שירא לראשיו סביב מרזב כמין
 ירא ע״ה אבינו יעקב הי׳ איך זה ולהבין ע״ש

 מסיד על הלבבות חובת בס׳ ואיתא רעות מחיות
 ושאלו רעות חיות במקום במדבר שוכב שהי׳ אמד
 ׳והשיב רעות מחיות מתירא אתה אין איך אותו

 זולתו מורא שיראני מהבורא אני בוש לשואלו
 דהנה לומר ואפשר , רעות מחיות יעקב ירא ואיך
 אלהים בית אם כי זה אין בפסוק פי׳ ז״ל רש״י
 וזו לכאן ובא המוריה הר שנעקר אומר אני וז״ל
 שבא חולין בשמיטת האמור הארך קפיצת היא
ויפגע וזהו אל בית עד לקראתו המקדש בית

 ויפגע בפסוק ז״ל רש״י פי׳ וכן עכ״ל במקום
 אלא מקום באיזה הכתוב הזכיר לא במקום
 המורי׳ הר הוא אמר במקום הנזכר במקום
 שבהר ויידוע ע״כ מרחוק המקום את וירא שנאמר

 ביצחק אברהם נככל שם יצחק בעקידת המוריה
 היצירה בספר מ״ש וידוע באברהם ויצחק

 שיעקב לומר ואפשר אבנים נקראים שהאותיות
 יראה רעות מחיות שירא ראה ע׳׳ה אבינו

 ה׳ יראת מדת עצמו על המשיך כן על תחתונה
 כלול שהוא לפי א׳׳ת נקרא יראה מדת כי וידוע
 כל סוך תי״ו עד האלך היינו דרגין מריש

 של מאותיות המקום מאבני ויקח וזהו המדריגות
שם שכלול המוריה הר היינו ההוא המקום
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 וישם לקח המקום של האותיות מן ויצחק אברהם
 וזהו וא״ו חסר כתב מראשתיו ומלת מראשתיו

 ה׳ ירחת מדת עצמו ע; והמשיך תי״ו מראש
 עצמו על שהמשיך ואסר תי״ו עד מראש הכלולה

 ושכב ה׳ מיראת רק תחתונה מיראה לירא שלא
 גשמיות פעוכה שעשה להיות ויכול ההוא במקום

 פעולת לעשות שנוכג מה כי מרזב כמין ועשאן ג״כ
 בפעוטה להאמין אין אבל לעשות יש הטבע

 מה כל יעקב שראה וכיון וכו׳ ויחלום הגשמיות
 מן והבטחות גדולה אהבה הכל בחלום שראה

 מחיות הזה במקום שירא ג״כ וראה השי״ת
 ענמו על המשיך וע״כ ועונש דין יראת רעות
 כי המקום זה סין כלומר זה אין סמר ה' יראת

 כי זה אין וזהו ביחד ויראה חהבה כללות אם
 ממדת השמים שער וזה הדינין מן אלהים בית אס

 גדולות אהבת מחמת שמים הנק-א אהבה
 כ,ול והמקום הזה במקום השי״ת שהבטיחו
 וקרא חסד כלפי ונטה ויראה מאהבה משניהם

 במס׳ רז״ל שאמרו וכמו אל בית המקום את
 וכו׳ הר בו שכתוב כאברהם לא פ״ה דך כסמים

 כיעקב אלא וכו׳ שדה בו שכתוב כיצחק ולא
וכו׳ בית שקראו

 עליו נצב ה׳ וכנה וכו׳ ההוא במקום וישכב
 במקום ה׳ יש אכן ויאמר וכו׳ ויאמר

 נו־ס מה ויאמר ויירא ידעתי צא ואנכי הזה
 שער וזה אלהים בית אם כי זה אין הזה המקום
 החסיד קדישא בוצינח הרב דהנה ונראה השמים

 חמר זצלה״ה בער דוב מוהר״ר המפורסם
 לו וכשיש יראה מדת עציו להמשיך צריך שאדם
 אהבה מדת עליו שורה ממילא בשלימות יראה

 הוא חהבה ומדת נוק׳ במי׳ הוא יראה מדת כי
 וז״ש אשה אמר למזור איש של ודרכו דכר בחי׳

 מם כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מ׳׳ה ישראל ועתה
 והנה ע״כ ממיגא לו בא ואהבה וכו׳ ניראה
 להפשיט צריך דבר מאיזה יראה לו שבא האדם
 שורש ה׳ ביראת עצמו ולדבק יראה מאותה עצמו

 שפילה יראה מנברא לירא לי מה ויחשוב היראה
 עלמין דכל ושרשא עיקרא שהוא מה׳ לירא לי טוב

 חיות מפני בכאן ירא הי׳ ע״ה אבינו יעקב והנה
 עשאן מראשותיו וישם ז״ל רש״י שפי׳ כמו רעות
 רעות חיות מפני שירא לראשו סביב מרזב כמין
מה גשמיות פעו>ה עשה ירח שהי׳ ומפני ג״כ

 השם יראת מדת עצמו על המשיך ואמ״כ שאפשר
 בזוהר כמ״ש מקום נק׳ יראה ומדת שם בשכבו

 לבי דאזיל למצכא במקום ויפגע וז״ל קמ״ח דך
 “שאמ וזהו ע״ש וכו׳ לה צמיפגע בעי מטרוניתא

 שנק׳ יראה במדת שוכב שהי׳ ר״ל במקום ויפגע
 רש״י כפי׳ מועט לשון ההוא אמ״כ ואמר מקום

 הי׳ וכו׳ שנים י״ד אבל שכב מקום באותו ז״ל
 שנה הי״ד אותן עבר בבית ר״ל בתורה עוסק

 היה אבג כאן שעשה כמו יראה במדת שכב לא
 היראה מן למעלה שהוא תורה בדברי א״ע משביע
 חצם ושכב יראה מדת עצמו על שהמשיך ומחמר

 כי עליו שורה הוא אהבה מדת הוא ה׳ והנה לו
 של דרכו כי עציו שורה אהבה מדת הוא הוי׳
 מדת עליו שהמשיך ומאסר אשה אחר לחזור איש

 עליו שורה אהבה שמדת לו חלם בשכבו יראה
 יעקב ויקז וז״ש אהבה של הבטחות כל v והבטיח
 יש ר״ל הזה במקום ה׳ יש אכן ויסמר משנתו

ה מדת הוי׳ שם ה׳  יראה במדת הזה במקום אהי
 שאם ר״ל ידעתי לא ואנכי ג״כ אהבה מדת שוכן
 והי׳ יראה מדת יותר עצמו על ממשיך היה ידע
 החיים באור ועיין אהבה מדת יותר להשיג יכול
 שראה וכיון דרכו לפי ידעתי לא ואנכי כך שפי׳

 שה׳ זכה עצמו על שהמשיך יראה מדת שמחמת
 הברכות כל לו והבטיח עליו שורה אהבה מדת

 וירא וז״ש יראה מדת עוד ע.יו להמשיך התחיל
 מה ויאמר יראה מדת עצמו על ממשיך שהי׳ ר״ל

 המגיד הרב דהנה וכו׳ זה אין הזה המקום נורא
 לחשיבות ר׳׳נ במדבר קורא קונ פי׳ סמר זלנה״ה

 לו אין דיבור בלח קול אבל בדיבור הקול של
 העדה קרואי כמו משיבות •לשון וקורא משיבות

 שהכל בפירוש האריז״ל בסידור ועיין ע״כ וכו׳
 אין וז״ש יסוד מדת הוא וזה ע״ש בדברו נהי׳

 בית כשהוא רק זה של משיבות אין ר״ל זה
 בית הנקרא יראה במדת כשהוא ר״ל אלהים

 כמ״ש שער הוא יראה מדת ר״ל השמים שער וזה
 אהבה למדת זה ע״י לבוא השמים לה׳ השער זה

 מדת עצמו על שהמשיך עי״ז כי השמים הנקרא
 מדת שהוא הוי׳ שם עליו שורה שהי׳ זכה יראה
 אל בית ההוא למקום אמ״כ שקרא וזהו אהבה

 אל בית נק׳ ויראה אהבה מדת חסד הוא אל כי
 בשלימות ה׳ יראת בו שיש מי מסד של בית ר״ל

.וכו׳ איש של דרכו כי אהבה מדת עליו שורה
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ם לו  מגיע וראשו ארצה מוצב סולם והנה ״
 עולים חלהים מלאכי והנה השמימה

 דהנה ונרהה .וכו׳ עליו נצב ה׳ והנה בו ייורדים
 ארצה מוצב והוא זאפס כאין א״ע בחושבו האדם

 בזוהר שכהוב כמו השמימה מגיע וראשו חז
 מלאכי והנה ואמר . רב הוא זעיר דהוא מאן

 עונם אפי״ו ר״ל בו ויורדים עולים אלהים
 : השם את בעבדו האדם עם עולים המלאכים

 והנה אח״כ ואמר ידו על יורדים הם להיפך וח״ו
 והנה אז כאין עצמו חושב האדם אם ר״ל וכו׳

 אשכון כמ״ש עליו שורה השי׳׳ת ר״ל עליו נצב ה׳
דכא את

ישרא; כתיב דהנה וכו׳ סולם והנה ויחלום א״י
 הקדוש היב בשם ושמעתי אתפאר בך חפר

ב מוהר״ר קדישא בוצינא ר דו ע  זצלה׳ה ב
 מתפסר אינו שהשי״ת גופא נקרא דתפארת
 מוכרחין שהם אותו שעובדים ובשרפים במלאכים
 השי״ת חבל וב(!י.ה יצה״ר להם ואין בעבודה
 לו ויש ויצה״ר בגוף מלובש שהוא באדם מתפאר
 השי״ת וכשעובד שירצה דרך איזה לנשות בחירה

 חתפאר בך אשר ישראל וזהו התפארות גורם הוא
 שהאדם שהגוף מפני גופא תפארת נקרא כן ועל

 מלא סולם והנה ודפח״ח התפארות גורם מלובש
 ממון קול צום גימט׳ והוא קנ״ו גימט׳ בוא״ו

 נדקה תפילה תשויה והם אחד גמספר שעולים
ה רוע שמעבירין  גשמיים דברים הם ובאמת הגזיי

 העליונים עולמות לגבי גשמי דבר אינו שקול חף
 בלי דברים ואין חומר אין שם כי גשמי דבר הוא

 למעלה למעלה עולה המחשבה רק קולם נשמע
 תשובה כמטה בעשותו כמעלה התפארות וגורם
 גשמיים שהם ממון קונ צום שהם וצדקה תפלה

 רק למעלה התפארות אין כי התפארות וגורמים
 עושה בגוף המלובש שאדם הגשמיים מדברים

 ניקוד והיח יעקב בחי׳ הוא תפארת ומדת למטה
 התפארות לבחי׳ שבא כלומר ויחלום וז״ש חולם
 שהם סולם והגה מה ידי ועל חוצם בחי׳ שהם
 מוצבין עצמם שהם ארצה מוצב ממון קול צום

 וראשו גורמים אבל גשמיים שהם ארצה ועומדים
 למעלה עולה מחשבתו ר״ל השמימה מגיע

 ואחר למעלה גדול התפארות וגורמים השמימה
עולים אלהיס מלחכי והנה התפארות למדת שבא

 וכשגורם ודינין גבורות הם ׳חלהים כי בו ויורדים
 הקדושות הגבורות אז למעלה התפארות החדם
 אלהים עלה וזהו בחסדים ונמתקין למעלה עולין

 ונופלין יורדין ומקטריגין המסטינין וכל בתרועה
 ר׳׳ל עוצין הגבורות שג אנהים אכי מ וזהו למטה

 ונמתקין למעלה עולין הקדושות הגבורות
 והמקטריגין המסטינין ר״ל ויורדין בחסדים

 הזה הסולם ע״י ר׳׳ל בו למטה ונופלין יורדין
 עושה בגוף המ״ובש שהאדם ממון קול צום שהוא

. למטה
 אלהי ה׳ אני ויאמר עליו נצב ה׳ והנה

 אשר הארץ יצחק ואלהי אביך אברהם
 בבעל ועיין ולזרעך אתננה לך עני׳ שוכב אתה

 אביך ביצחק גם אמר לא למה שמתמה הטורים
 תולדות בפ׳ שכתבתי מה ולפי באברהם כמו

 יצחק כי יצחק חת הוליד אברהם הפסוק פירוש
 הי׳ כי להוליד ראוי הי׳ לח הכידה בשעת
 העקידה בשעת רק זוג בת לו הי׳ ונא חוה גנגול
 ביצחק ואברהם באברהם יצחק התכללות שהי׳
 ונוצד להוליד ראוי נעשה שבו אברהם בכח מאז

 עם הוליד אברהם פירוש וזהו זוגו בת רבקה ני
 בהענם אברהם של אשתו בחי׳ יצחק שהי׳ ינחק

 חוה גלגונ ויצחק אדם גלגוכ הי׳ אברהם כי
 עם פריושו ואת יצחק את הוליד אברהם וזהו חשתו
 יעקב את הולידו ביחד יצחק עם אברהם כנומר

 ויצחק באברהם סטרין בתרין יעקב אחז כן ועל
 הי׳ לא כי אביך ביצחק אמר לא הטעם ומזה

 אם בחי׳ יעקב אל הי׳ רק אב בחי׳ יעקב חל
 יצחק ואלהי אביך אברהם אלהי אמר וע״כ
 ויצחק אברהם התחברות הוא ואלהי של וא״ו

 שוכב אתה אשר הארך ואמר יעקב יצא שמהם
 פירוש ז״ל רש״י כי ולזרעך אתננה נך עלי׳

 שתי׳ אבן והיא לכאן ובא המורי׳ הר שנעקר
 במחשבה עלה ומתחילה עלמא הושתת שממנו
 מתקיים שאין וראה הדין במדת העולם נברוא
 שממנו המוריה הר ונמצא רחמים למדת ושיתף

 סטרין בתרין אחז יעקב בחי׳ הוא עלמא הושתת
 עלי׳ שוכב אתה אשר הארך וזהו ורחמים דין

 נקרא יעקב וכן ולזרעך אתננה נך בחינתך
 עלמא הושתת שממנו שתי׳ אבן בתיקונים

 הטורים בבעל ועיין וכו׳ עליו נצב ה׳ והנה א״י
כמו אביך יצחק אמר לא למה תימה וז״ל
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 אמר ה׳ אני באברהם שאמר לפי וי״ל בחברהם
 לא ה׳ אני אמר לא וביצחק אביך אברהם אלהי
 סתומים ודבריו עכ״ל אביך יצחק אלהי אמר
 לכן ה׳ אני ביצחק אמר ש;א צפי הוא טעם מאי

 לא למה קשיא גופא היא וגם אביך ג״כ אמר כא
 הוא דאני דידוע ונראה ה׳ אני ביצחק אמר
 מדת הוא הוי׳ ושם התגלות לשון מלכות מדת

 ה׳ לפני הישר בדרך הולכין ישראל ואם רחמים
 עליהם וממשיך בהתגלות עליהם ה׳ שם נקרא אז

 בבחי׳ הם עמו הס כי הכנ וידעו גדולים חסדים
 רבינו וכמ״ש אלהיכם לה׳ אתם בנים כמ״ש בנים

 נוהגים שאתם בזמן כ״ו דך> קידושין במס׳ ז״ל
 אתם מקום שנ רצונו שעושין כלומר בנים מנהג

 של רצונו עושים אינם ח׳ץ ואם וכו׳ בניס קרוים
 אינם ה' ששם וגם עבדים בבחינת הם מקום

 חסתיר הסתר ואנכי וכמ״ש עליהם מלכותו בהתג׳
 ויצחק מסד מדת הוא דאברהם וידוע מהם פני

 ה׳ אני שאמר וזהו ודיגין גבורה מדת הוא
 ורחמים חסדים הוי״ה שם שורה מלכות כשבמדת

 ואז חסדים משפיע שאני אברהם אנהי ואז
 הם שאז נפי השי״ת על אביך וקאי אביך אני

 כשתלך השי״ת לו ואמר בנים בבחינת ישראל
 וחז בניך ועל עליך מלכותו ויתמה הישר בדרך

 אברהם אלהי ואקרח חסדים עליכם אשפיע
 יצחק ואלהי בנים קרוים ובניך ואתה יאביך
 אקרח ואז רצוני עושין חינם ישרחל כשח״ו כלומר
 נקרא ולח פנים והסתר דינים בבחי׳ יצחק אלהי

 ביצחק כתיב לא וע״כ בהתגלות עליהם מלכות
 ולא פנים הסתר בבחי׳ יצחק בבחי׳ אז כי ה׳ מני

 עושין כשאינם אז ׳וגם בהתגלות ה׳ אני בבחי׳
 וננ״כ בנים בבחי׳ ולא עבדים בבמי׳ הם רצונו

.אביך יצחק בבמי׳ כתיב כא

 עמדי אלהים יהי׳ אם לאמר נדר יעקב וידר
 אלהים לשון שאמר מה להבין וכו׳

 נצב ה׳ והנה רחמים הוי״ה שם נאמר ובהבטחה
 שאמרו ע״ד לומר יש עמך אנכי והנה וכו׳ עליו
 לב אבירי אלי שמעו ז׳ דף ברפות במם׳ חז״ל

 ואינם ה' מצדקת שרחוקים מצדקה הרחוקים
 בצדקה ניזונין כולו העולם שכל לצדקה צריכים

 בדין ר״ל בזרוע ניזונין גמורים הצדיקים והם
גמור צדיק שיהי׳ יעקב שהתפלל וזהו להם שמגיע

 וזהו בצדקה ולא בדין בזרוע הטובות בכל ויזון
 הוא לכאורה לקמר ומלת עמדי אלהים יהי׳ אם

 הוא ואמירה בבינה הוא נדר כי וי״ל מיותר
 הלב ובה לבא ובינה בלבבך תאמר כי כמו בלב

 נדי■ שעשה נאמר נדר יעקב וידר וזהו מבין
כנ״ל בלבא

 אלהים יהי׳ אם לאמר נדר יעקב וידר א״י
 הולך אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עמדי

 אל בשלום ושבתי ללבוש ובגד לאכול לחם לי ונתן
 תתן אשר וכל וכו׳ לאלהים לי ה׳ והי׳ אבי בית

 עובד ח״ו נק׳ זה הלא להבין לך אעשרנו עשר לי
 ע״ש רזא פענח בספר הקשה וכן פרס לקבל ע״מ

 עבדות על רק התפלל לא אבינו דיעקב ונראה
 דמי דידוע גשמי דבר על ולא בלבד השי״ת
 ולא השי״ת בעזר רק השי״ת לעבוד לאדם אפשר

 בנפילת התחתונה במדריגה שהוא זמן כל מבעיא
 ואז יחטא שלא מהש״י שמירה צריך אז המוחין

 יכשל שלא לפניו תמיד עונש יראת שיהי׳ צריך
 גדולה במדריגה שהוא אף אלא ח״ו בעבירה
 אעפ״י מעבירה מרוחק הוא ואז גדולים במוחין

 אדם של יצרו ז״ל כמאמרם השי״ת עזר צריך כן
 וכל וכו׳ צופה שנאמר וכו׳ יום בכל עליו מתגבר
 שהוא מה וכל ממנו גדול יצרו מחברו הגדול

 אם יעקב שאמר וזהו עליו מתגבר יצרו כן גדול
 כלומר עמדי ועונש דין במי׳ הוא אלהים יהי׳
 ממדריגה הולך אני ואין עומד בבחי׳ שאני בעת

 בחי׳ יהי׳ המוחין בנפילת שאני רק למדריגה
 הזה בדרך ושמרני אחטא שלא עונש יראת חלהים

 והי׳ הש״י אל מקושר תמיד הי׳ אבינו יעקב כי
 מדת הוא הזה ומלת למדריגה ממדריגה הולך

 התקשרות של הזה בדרך ושמרני וזהו התקשרות
 לחם לי ונתן למדריגה ממדריגה הולך אנכי אשר

 לחמו לכו שכתוב כמו לחם נק׳ התורה כי לאכול
 תענוג לי שיהי' לאכול לחם לי ונתן וזהו בלחמי

 ועי״ז אכילה ע״ש נק׳ התענוגים כל כי מהתורה
 דבוק תמיד אהי׳ מהתורה תענוג לי שיהי׳

 אלהינו ה׳ נא והערב מתפללין שאנו כמו בתורה
 ובגד ללבוש ובגד וכו׳ בפינו תורתך דברי את

 שבגדתי והבגידה העבירות כלומר בי בגדו לשון
 וזהו דרבנן מלוקא ■ויהי׳ זכיות שיהי׳ אתקן בה

שאעאי ר׳׳ל בית-אשי אל בשלום ושבתי ללבוש ובגד



ח ר עגלחייםויצא שרשתאו

 שאמ־ו ע״ד לאלהי׳ לי ה׳ והי׳ נשמתי שורש אל
 ותפירה תפירה ובכל הי׳ מנעלים תופר חנוך ז״ל
 אלהים בגי׳ והטבע ושכינתי׳ קב״ה מיחד הי׳

 וגשמיות בטבעיות אף ר״ל לאגהים לי ה׳ והי׳ וזהו
 הדברים בכל השי״ת ואעבוד ה׳ שם איחד

 שאעבוד ר״ל שמחה לשון והי׳ ואמר הגשמיים
 לי תתן אשר וכל בשמחה בטבעיות אף אותך
 ט׳ דף תענית במס׳ רז״ל ודרשו לך אעשרנו עשר
 דמותר שם רז״ל ואמרו שתתעשר בשביל עשר

 בזאת נא ובחנוני שנאמר בזה השי״ת לנסות לאדם
 טובות מקבל כשהאדם ובאמת וכו׳ ה׳ אמר

 ברח זה בשביל למעלה גדול תענוג הוא מהשי״ת
 יות״ כי לברואיו להיטיב כדי העולמות כל השי״ת
 שאמר וזהו להניק רוצה הפרה לינק רוצה משעגל

 בשביל לא אבל עשיר שאהי׳ בשביל אעשר יעקב
 שתקבל כדי בשבילך ■כלומר לך רק ממון תענוג
 ולא לברואיו ולהיטיב להשפיע שתוכל תענוג
 ולא בשבילך לך אעשרנו עשר וזהו הנאתי בשביל

 זה פסוק על יונתן בתרגום וראיתי בשבילי
 פולחנא זכאי אדם משפיכות ויטריני וז״ל ושמרני
 אזיל דאנא הדין באורחא עריתא וגילוי נוכרחה

 בפסוק רמז האיך תמוה הוא ולכאורה עכ״ל
 ונראה ש״ד ג״ע ע״ז אלו עבירות השלש זה

 הולך אנכי אשר הזה בדרך ושמרני אלו דתיבות
 ושנים ותשעים מאות וארבעה אלף למספר עולה
 למספר ועולה ושלש תשעים הוא הכולל ועם

דם שפיכת ערוה גילוי זרה עבודה

 פי׳ עיין קדם בני ארצה וילך רגליו יעקב רישא
 אבינו יעקב דהנה נפרש ויש ז״ל רש״י

 וכו׳ בשלום ושבתי הנדר בשעת עליו קבל ע׳׳ה
 הנדר קודם הלא להבין צריך לאלהים לי ה׳ והיה

 הטבע דהנה לומר יש אלא השי״ת יעקב עבד נמי
 היה מנעלים תופר דחנוך ואיתא אלהים בגי׳
ה ותפירה תפירה ובכל  ושכינתי׳ קב״ה מיחד הי
 השי״ת עובד היה וגשמיות הרי!דבטבעיות ע״כ

 ר״ל לאלהים לי ה׳ והיה וז״ש יחודים ומיחד
 שאעביוד ה׳ לי יהיה וגשמיות בטבעיות דאף
 קבלת אחר וז״ש וגשמיות בטבעיות אף אותו
 מדריגת שהגביה ר״ל רגליו יעקב וישא הנדר

ג5עשי׳־׳ש5בא>*: החחתומם־׳  צר1;לי־יםדרעז5ר ו?8ם'
̂נן ̂ז»א העיי׳ ̂י ̂י ̂ץ > ?רי15$̂ דיס'׳̂א1ע̂& ג«ן

 מדת יראה מדת הוליך לומר רצה ארצה וילך וזהו
 מזרח הוא וקדם קדם בני ארץ הנקרא מלכות

 יסוד הוא קדם ובני יעקב מדת תפארת בחי׳
 ארצה והוליך יסוד מדת הוא ישראל בני כמו

 מיחד והיה יסוד מדת קדם בני אל מלכות מדת
הגשמיים: בדברים מלכות ומדת יסוד מדת

 שבע אעבדך ויאמר רחל את יעקב ויאהב
 באור וכתב הקטנה בתך ברחל שנים

 יופיה לצד לא פי׳ וכו׳ יעקב ויאהב וז״ל החיים
 והאיך עכ״ל זוגו בת רחל שהיתה מצד אנא

 ויאהב ׳דהול״ל לומר ואפשר בפסוק זה מרומז
 כי רחל את יעקב ויאהב אמר ולמה לרחל יעקב
 מלכות מדת ה׳ יראת יראה מדת היא דרחל ידוע

 שהיא את נקרא מלכות ומדת עלי׳ שורה הי׳
 רחל את יעקב ויאהב וזהו תי״ו ועד מא׳ כלולה

 אשי־ מלכות מדת יראה מדת אוהב שהי׳ ר״ל
 מלכות מדת יראה דמדת וידוע רחל על שורה הי׳

 שבע כל להכניע האדם וצריך הראשון שער הוא
 וניצוח והתפארות ויראה אהבה שהם מדותיו

 ע׳׳ה המלך דוד שאמר כמו ה׳ יראת תחת וכו׳
 יעקב וכן וכו׳ והתפארת והגבורה הגדולה ה׳ נך

 שבע אעבדך אמר ה׳ יראת לשער שנכנס קודם
 זה שונין הם המדות כי שנוי הוא ושגים שנים
 וזהו ה׳ יראת תמת מדות השבע ואכניע מזה

 שאמר כמו הקטנה בתך י^אה מדת עם ברחל
 בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב
 שם כי לאה גדולה ה״א שם ר׳׳ל לאה הגדולה שם

 ה״א ושם גדולים אותיות הם המחשבה אותיות
 קטנים אותיות הם מלכות מדת כי רחל קטנה
 ה״א בתך ברחל וזהו ודפח״ח עכ״ד זעירא ה״א

קטנה

 בתו ללאה שפחתו זלפה את לה לבן ויתן
 השפחות יעקב שנשא הענין שפחה

 הי״ב בתוך ■ונמנו בנים ארבעה מהם והוליד
 על הבא הדין ועפ״י התורה קיים ויעקב שבטים
 אבל אב לזרע נחשב ואינו כמוה הולד שפמה

 אצל שאמר הכתובים בפשטות מבואר התיריץ
 ״בתו^ ללאה ^שפאאו זלפה את לשין לבן״ויתן

 אתי' 'דאצל־^יאלזכאיב״^^א^לבך׳לאחל׳׳באו רה55ש
ל (f>m בלהו על־אףשנירשפא^איך לי5ע^ה׳9^



לחייםויצא פרשתאורחעד
 מתנה לשון ויתן שכתב כמו במתנה ולרחל גלאה

 בלהה אמתי הגה יעקב אג רחל כשאמרה ואח״כ
 ממגה אגכי גם ואבגה ברכי על ותלד אליה בא
 נבא רצה לא כי כלום יעקב לה השיב נא זה על
 כתיב אח״כ רק כמוה הולד שיהא שפחה אל

 רחל כשראתה לאשה שפחתה בלהה את לו ותתן
 בלהק את ליעקב גתגה שפחה אל לבא רוצה שאינו

 במתנה נו ותתן וזהו לאשה לו להיות במתנה
 כתיב ואח״כ לאשה לו להיות שפחתה בלהה את

 כי לאה ותרא כתיב לאה ואצל יעקב אליה ויבא
 אותה ותתן שפחתה זלפה את ותקח מלדת עמדה
 יעקב רצון שאין לאה שראתה לפי נאשה ניעקב

 הנה רחל שאמרה כמו אמרה לא שפחה אל לבא
 את ליעקב שנתנה רק אליה בא בלהה אמתי
 זנפה את ותקח וזהו תיכף לאשה במתנה זלפה

 קראם כן ועל נאשה ליעקב אותה ותתן שפחתה
 בני ואת בכהה בני את נער והוא נשים הכתוב

 שמזלזלין אחיו על רעה דבת וזהו אביו נשי זלפה
 שרחל הוא כן ולא ע׳בדים לקרותן השפחות בגי

 לו להיותן ליעקב במתנה השפחות נתנו ולאה
לחירות. יצאו זה ובדבר לנשים

 מלאה רחל את גם ויאהב רחנ אל גם ויבא
 מיותר שהוא גם פעמים השני ולהבין

 ונראה צורך ננא לכאורה מלאה דאמר וגם
 אשתי את הבה יעקב שאמר למעלה כתוב דהגה

 שבקלי׳ קל והלא פירש״י ועיין אליה ואבואה וכו׳
 דאית באתר בזוהר שכתוב אמת ק אומר חינו

 בושת לית ערוה דלית באתר בושת אית ערוה
 בלי אלו דירים אמר וככן תם איש היה ייעקב
 לדקדק יש באמת אבל ערוה בו היה צא כי בושת

 דאמר וכיון ה״א במפיק ואבואה שאמר עוד
 מלת כתוב ואם מיותר אליה מלת ה״א במפיק

 הוא דיעקב ונראה ה״א בלא ואבוא הול״ל אלי׳
 אחרונה ה״א הוא ורחל וא״ו הוא ת״ת מדת
 אל אבוא ר״ל ה׳ ואבוא שאמר וזהו מלכות מדת

 דאזווג ומנכות ת״ת זווג ויהיה אחרונה ה׳
 מוחין בחי׳ הם י״ה אל הזווג ואעלה במוחין

 גמור יחוד ויעשה מוחין בחי׳ י״ה אל אלי׳ וזהו
 תולדות להוליד ז״ל רש״י פי׳ וזה׳ו העולמות בכל
 העולמות בכל יחוד שגעשה מאחר כי כן אמר

שייך והיחוד המחשבה וזהו תולדות יצאו ממילא

 שהיא לאה עם וג;. אחרונה ה״א שהיא רחנ עם
 הרב שאמר כמו המחשבה סוד ראשונה ה״א

 בער דוב מוהר״ר קדישא בוציגא הקדוש
 שם רחל הקעגה ושם לאה הגדולה שם זלנה״ה

 ובמחשבה המחשבה סוד שהוא לאה גדולה ה״א
 סוד רחל קענה ה״א ושם גדולות אותיות הם

 ונמצא עכ״ר קענות אותיות ושם מלכות הדיבור
 לבן גרם ונמצא לאה עם זה יחוד שייך לא

 רחל שנ והיחוד מחשבה וחשב יעקב את שהעעה
 כמו הקדושה ובלבול אחר יחוד שהיא בלאה

 בערב ויהי פסוק על ז״ל החיים באור שכתוב
 הצדיק בהעעת גרם גדול צער וז״ג וכו׳

 סיבה זו כי ולמד וצא הקדושה תוקף פיזור וגרם
 וז״ש דרכו לפי שם עיין הבכור קדושת שנעקרה

 לאה עם שעשה הזווג זה ר״ל רחל אל גם ויבוא
 רחל עם שנית פעם עשה הימוד זה כהוגן שכא

 באמת דהנה מלאה רחל את גם ויאהב כהוגן
 בהמסרה רחנ עשתה גדול ונסיון גדול צדקת

 הית׳ ומקודם אותה. תכסיף שלא לנאה סמנים
 רחל את יעקב ויאהב כמ״ש ברחל יעקב אהבת

 סימנים שמסרה זאת מעשה לאחר ועכשיו וגו׳
 גם ויאהב וזהו בעתר. יעקב אוהבה לאחותה

 אשר אהבה תוספות אותה אהוב ר״ל רחל את
 והצדקת העובדה בשביל מלאה וזהו מקדם

 זה בשביל סימני׳ שמסרה לאה עם שעשתה
כנ״ל יותר אוהבה

 אל ותאמר באחותה רחל ותקנא וכו׳ ותרא
 חנכי מתה אין ואם בנים לי הבה יעקב

 ממך מנע אשר אנכי אלהים התחת .וכו׳ ויחר
 מתה אין ואם רחל שאמרה מה להבין בען פרי

 דהנה אליה ע״ה אבינו יעקב ותשובת חנכי
 תליא בזכותי׳ לאו ומזוני חיי בגי רז״ל אמרו

 האר״י ופירוש מילתא תליא במזלא אנא מילתא
 שהוא כתר הנקרא עילאה מזלא היינו מזלא ז״ל

 הוא דלאה פעמים כמה בזוהר איתא והגה אי״ן
 ורחל המחשבה מעולם ר״ל דאתכסיא מעלמא
 מי והנה העשיה מעולם ר״ל דאתגליא מעלמא

 לאי״ן לבא קל ביותר הוא המחשבה מעונם שהוא
 מעולם שהוא מי כי העשיה מעולם שהוא ממי

 וזהו לאין. שיבא גדולה שיירה צריך העשי׳
 אתה ר״ל בנים לי הבה ליעקב רחל שאמרה
שאוכל עילאה ממזלא האי״ן מן עלי תמשיך



עהלחייםויצא פרשתאורח

 שאבוא תאמר אתה ואם ר״כ אין ואם להיליד
 גדולה שבירה אצלי הוא אנכי מתה לאין בעצמי
 שהיא עצמי נשבור גדולה שבירה אני שצריך
 אליה ע״ה אבינו יעיןב ותשובת העשיה מעולם
 אליך להמשיך שאוכל וכו׳ אנכי אלהים התחת

 תראי בעצמך ואת במן פרי ממך מנע משר
 טובים ומעשים תפילתך ידי ענ ותבא תזכי

 זקנתי לה שאמר שפירש״י כמו היסורין קבלת
 לקבל בעצמך תזכה ועי״ז לביתה צרתה הכניסה

 עילאה ממזצא האין מן
 אל הצאן פני ויתן יעקב הפריד והכשבים

 לו וישת לבן בצאן חום וכל עקוד
 רש״י פי׳ עיין לבן צאן עג שתם ולא לבדו עדרים

 כי מיותר צבדו עדרים לו וישת פירושו ולפי ז״נ
 ז״ל רש״י שפי׳ וכמו למעלה הנאמר זה הוא

 עכ״ל שפירשתי כמו עדרים לו וישת על בעצמו
 ע״ה אבינו דיעקב בזוהר מ״ש ידוע דהנה ונראה
 הדינין והמתיק וגבורה בחסד סטרין בתרין החיד

 דרגי׳ שהוא רחמים ונעשה בחסדים והגבורות
 דך בזוהר כמ״ש והגבורות החסד בין ממוצע
 וערמון ולוז לח נבנה מקל יעקב לו ויקח קס״א

 היינו לח לבנה מקל לעדבי׳ ליה ונטיל וז״ל וכו׳
 דרג׳ היינו וערמון ולוז ימינא דסטר חוורא דרגא

 לבנות פצלות בהן ויפצל שמאנא דסטר סומקא
 (ר״ל בימינא ליה ואתחבר דא מן דינא דאעבר

 בינייהו עאל והוא בחסדים) הדינין שהמתיק
 זעם גווני בתרי חד כלא ואתעביד כחדא לון ונטל

 סומקא על חוורא דיתגלי הלבן מחשוך דא כל
 תפארת ממדת הוא דכשבים וידוע עכ״ל ע״ש
 מדת נטל לחלקו יעקב הפריד והכשבים וזהו

 אל הצאן פני ויתן וגבורה חסד כטג תפארת
 להמתיקם גבורה מדת יצחק עקידת ר״ל עקוד

 כל ר״ל לבן בצאן חום וכל אברהם מדת בחסדים
 רש״י פי׳ לפי וגם גבורה מדת חמימות לשון חום
כלומר גבורה מדת ג״כ הוא אדמימות לשון ז״ל

 דמראה וידוע לבן בצאן שהי׳ והגבורות הדינין כל
 הדינין המתיק כלומר חסדים על מורה לבן

 לשון עדרים ואמר לבדו עדרים לו וישת בחסדים
 בינייהו עאל הוא הדינין שהמתיק אחר ר״ל רבים
 לעצמו שבריר שהבאתי בזוהר כמ״ש כחדא לן ונטל
 ולא וגבורה חסד כלול רחמנות תפארת מדת
 מדת הצאן על המשיך שלא ר״ג לבן צאן על שתם

 בחסדים הדינין המתיק רק לבד חסדים לבן
רחמים. ונעשה

 אשר מצבה שם משחת אשר אל בית האל אנכי
 הארז מן צא קום עתה .נדר שם ני נדרת

 וצריך ני נדרת אשר ז״ל רש״י פי׳ עיין וכו׳ הזאת
 שתקריב אלהים בית יהיה שאמרת לשלמו חתה

 בית האל אנכי הכשון ולהבין עכ״ל קרבנות שם
 כתבתי דהנה ונראה אונקלוס בתרגום ועיין אל

 ישראל אלהי אל לו ויקרא פסוק על וישלח בפ׳
 שקראו י״ח דך מגילה במסכת חז״ל ודרשו

 הוא אל דמדת משם והעוגה אל ליעקב הקב״ה
 היום כל הוא אל חסד כמ״ש והשפעה חסד מדת

 למעלה גדול תענוג משפיע הי׳ ע״ה אבינו ויעקב
 לקבל יכול ושהיה שלו טובים מעשים ידי על

 כי למעלה גדוג תענוג הוח זה מלמענה השפע
 להניק הפרה רוצה כינק רוצה שהעגל ממה יותר
 המשפיע הוא הואJ- אל כיעקב הקב״ה שקראו וזהו

 ועל שלו טובים מעשים ידי על למעלה תענוג
 אלהי קראו ומי נקבל שיכול השפע קבלת ידי

 ומלת ע״כ אתפאר בך אשר ישראל ע״ד ישראל
 האל אנכי כאן שאמר וזהו התקבלות הוא בית
 מחסדי ומשפיע האל שאנכי פי על אך ר״ל

 אני ר״ל אל בית אעפי״כ העולמות לכל ומטובי
 בשביל לך שקראתי ממך ותענוג שפע ממך מקבל

 אשר כן ועל למעלה תענוג משפיע שאתה אל זה
 אתה צריך וכו׳ נדרת ואשר מצבה שם משחת
 כמענה תענוג ותשפיע קרבנות ולהביא לשלם

• כנ״ל

ח ת ש ר 8 ל ש י ו

 אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב וישלח
 רש״י פי׳ עיין אדום שדה שעיר ארצה

מלאכים שהם זה לרש״י ומנ״ל ממש מלאכים ז״ל

 הסדרה בסוך ויצא בפ׳ דכתוב לומר ואפשר ממש
 ויאמר אלהי׳ מגאכי בו ויפגעו לדרכו הלך ויעקב
שס ויקרא זה אלהיס מחנה ראם כאשר יעקב



לחייםוישלח פרשתאורחער

 שני מחניים ז״ל רש״י פי׳ ועיין מחניים המקום
 ומלאכים כאן עד עמו שכא לארץ חוץ של מחנוח

 לרש״י קשה והיה לקראחו שבאו ישראל ארץ של
 שני שם על מחניים שקרא בזה ללמדנו בא מה

 קושיא מחורז שבזה אלא מכאכים של מחנוח
 שבחו אחר לעשו מלאכים כעח שלח למה החרח

 שלח ולא מחנוח שני לו והי׳ ג״כ ארץ מלאכי אליו
 שהכחוב אלא ישראל ארץ מכאכי אליו שבא קודם

 מלאכי שבאו קוידם לשלוח רצה שלא נלמדנו בא
 מבלי לבדו ישאר שלא כדי אליו ישראל חרץ

 מלאכי אליו שבאו אחר אבל ממלאכים שמירה
 מלאכים ממנוח שני לו והיה לשומרו ישראל ארץ
 ונשאר אחיו עשו אל לארץ חוץ מלאכי שלח

 בואם עד והמחין ישראל ארן מלאכי של בשמירה
 מן ר״ל לפניו ■ממלח ז״ל רש״י שמדייק וזה

 השני מזה מקודם שהזכיר מחניים של המלאכים
 פי׳ וע״כ עשו אל לאין חוץ מלאכי שלח מחנוח

 לשון הוא לפניו ומלח ממש מלאכים ז״נ רש״י
 ר״ל לפניו מלאכים כן לומר יש בכאן וכן קודם

 חוץ מלאכי והם לו שהיה הקודמים המלאכים
 ישראל ארץ מלאכי שבאו קודם אצלו שהיו לאיז
 שנח ישראל אין מלאכי ג״כ אליו שבאו וכיון

כנ״ל עשו אל אלייו הקודמים לארץ חון מלאכי

 כה לעשו לאדני חאמרון כה לאמר אוחם ויצר
 באור הקשה וכו׳ יעקב עבדך אמר

 כה בפירוש שאמר אחר לאמר אמר למה החיים
 הרע חלק הגדיל למה וגם לעשו לאדני חאמרון

 שלא וחילז אדון לקראו בפניו שלא עצמו על
 מפני אדון קראו מעצמם שהמלאכים עשו יחשוב
 שיעקב לעשו לאמר אוחם צוה לזה הבכור שהוא
 שלא אוחו והחניף אדון וקראו כן דיבר בעצמו

 לומר ואפשר ודפח״ח עכ״ד במחלוקח עמו נילך
 עצמו על להגדיל שנא מזה נשמר אבינו שיעקב

 כ״ה כי ידוע כי המלאכים על ולא הרע חלק
 מחשבה על נופל אמירה ומלח השכינה היא

 אוחם שצוה וזה בלבבך חאמר כי כמו שבלב
 חהיה השכינה כ״ה ר״ל חאמרון כ״ה לאמר

 לעשו לאדני אמירוחיכם בשעח במחשבוחיכם
 אדון שנקראח השכינה אל במחשבוחיכם יהיה

 שאמר בשעה יעקב ר״ל יעקב עבדך אמר כה וכן
היה השקילה ר״( אמר קה יעקב עבדך שלשון

 ונחחכם עבד והוא אדון נקראח שהיא במחשבחו
 להם צוה שיעקב ישמע שעשו הזה בלשון לומר

 היה יעקב מחשבח אבל העבד והוא אדון לקרוחו
 הי׳ השכינה ואל הרע להגדיל שלא אדרבא

העבד והוא אדון לקרוחה במחשבחו

 והכהו האחח המחנה אל עשו יבא אם ויאמר
 לשון משמש שמחנה ז״ל רש״י פי' עיין

 דקשה פשועו ע״פ לומר ונראה נקבה ולשון זכר
 שעשו מפיו זה דבר ע״ה אבינו יעקב הוציא האיך

 לשפחים כרוחה בריח והלא המחנה אח יכה
 והכהו המחנה אל זה בלשון שאמר נראה לפיכך

 נשמר והיה עשו אח אוחו יכה שהמחנה ר״נ
 זה בלשון אמר המחנה אח יכה שעשו נומר

בחבירו; קללחו החולה כאדם

 בפישח שכחבחי ע״ד החסדים מכל קטנתי
 וגדל הלוך האיש וילך בפסוק חולדוח

 לראוח צריך שאדם משם והעולה מאד גדל כי עד
 בעשירוח לו שנוחן בעובחו השי״ח אח נעבוד

 מן עצמו אח ■ולרחק לירד ח״ו ולא עובוח ובשאר
 ורם כמ״ש השי״ח לו שנחן העובה בשביל כשי״ח

 מחגאה הוא אם וכן אלהיך ה׳ אח ושכחח לבבך
 גורם אז השם בעבדוח מדריגחו גודל בשביל ח״ו

 רמא מאיגרא ונופל לדור יכולין והוא אני שאין
 החסדים מכל קענחי שאמר וזהו עמיקא נבירא

 החסדים מכל עצמי מקעין הייחי אני ר״נ וכו׳
 מקטין הייחי עשיחי שאני האמח ומכל לי שנחח
 וכו׳ נא הצילני וע״כ ח״ו להחגאוח ולא ענמי

 השי״ח עם מען אבינו שיעקב י״ל פשועו ועפ״י
 אוחי הקענח אחה ר״ל החסדים מכל קענחי

 הי׳ לא ואני עשיח אחה אשר זכו׳ החסדים מכל
 ושאלחי הירדן אח עברחי במקלי כי בהם חפץ
 הייחי ועחה יוחר ולא ללבוש ובגד לאכול לחם
 שלא מדאי יוחר עלי מובך והגדלח מחנוח נשני

וכי׳ נא הצילני כן ועל זכיוחי ונחמעע מרצוני

 אנכי ירא כי עשו מיד אחי מיד נא הצילני
 ירא כי לכאורה וכו׳ יבוא פן אוחו

 מיד נא הצילני והול״ל מיוחר הוא אוחו אנכי
 הסדם דהנה ונראה וכו׳ יבוא פן עשו מיד אחי
 להפשיט צריך גשמיוח יראה איזה ח״ו לו שבא

 ע״ה אבינו ויעקב השם ביראח ולדבק ממנה
היה ולא עשו של זו היראה עלמו להפשיט רלה



עזלחייםוישלח פרשחאלרח

 ר״ל לו ויצר וזהו מאד יעקנ וירא כמ״ש יכול
 היה ולא מעשו מסוד ירא שהיה על לו צר שהיה

 מי כי השם כירחח ולדבר! יראחו להפשיט יכול
 מפחד אינו בשלימוח השם ביראח מדובר! שהוא
 לו להזיק יוככ שלא בהשי״ח ובטוח דבר משום

 אנכי ירח כי וזהו יראה חלק בו שיש בריה שים
 זה מחמח ממנו ירא שאני מחמח לומר רצה אוחו

 ביקש וע״כ וכו׳ יבוא ושלום חס פן מפחד סני
וכו׳. נא הצילני

 להבין וכו׳ עשו מיד חחי מיד נח הצילני א״י
 פעמים שני עשו מיד אחי מיד שאמר מה

 שני לי למה לפרושו וגם ז״ל רש״י פי׳ עיין מיד
 שכחוב מה ידוע דהנה ונראה מיד פעמים

 הוא ויעקב מיצחק הסיגים הוא שעשו בספרים
 שכחוב מה ידוע והנה מיצחק הטוב החלק

 האב מן חלק בראשונה נוטל שהבכור בספרים
 שני צו יש וע״כ ממנו מקבגין אחרים והבנים
 הרע חצק עם ראשונה יצא עשו והנה חנקים

 הקודמח הקליפה כדרך יעקב יצא ואחריו שצו
 הא׳ הפילוח שצי החפלל אבינו יעקב והנה כפרי
 לבד טוב רק כלל מרע מלק שום בו יהא שלא
 יקבל וכשלא שלו הרע מחלק כלצ מעשו יר!בצ וצא

 לקרוא יחכן לא שוב כלל שלו הרע מחלק ממנו
 כלל ממנו מקבל אינו יעקב כי בכור בשם נעשו
 אלהים ויצצ כמו הוא הפרשה לשון הציצצי ולשון

 מיד נא הצילני שאמר וזהו וכו׳ אביכם מקנה חח
 הרע מחלק אקבל שלא האחוה מן חפרישנו אחי
 יהא ולא הטוב מחלק יקבל לא והוא כלל שלו
 צקרוחו יחכן לא ונמצא ביניהם אחוה שום
 הטוב לעושה הטוב מוכן וממילא בכור בשם

 השי״ח שיצילו החפלל ואח״כ הרע לעושה והרע
 שהוא הטעם ואמר אוחו אנכי ירא כי עשו מיד
 בגימ׳ הכולל עם ופן וכו׳ יבוא פן ממנו ירא

 יהא שלא אעפ״י ר״ל בספרים שכחוב כמו ס״מ
 מן ירא אני אחר איש והוא עמו אחוה שום צי

 באמח שהיה כמו וכו׳ יבא פן וזהו שלו השר
 ויכול השי״ח ופוזרו עמו להגחם שלו השר שבא

לו.

 כי למימר ליה דהוה אוחו מלח בהדייק א״י
פי׳ ז״ל רש״י דהנה ונראה ממני אנכי ירא

היג שמא ויירא וז״ל ויצר ויירא פסוק על ויצר י

 וצריך עכ״ל אחרים אח הוא יהרוג אם לו
 הלא אחרים אח יהרוג אם לו צר למה צהבין
 לומר וצריך להורגו השכם להורגך הבא הוא בדין

 אחוה מצד מ״מ מיחה נחחייב שבאמח שאעפ״י
 הפחדים ב׳ ועל אוחו יהרוג אם לו מיצר היה שלו

 לשון אחי מיד נא הציגני עליהם החפלל הנ״ל
 האחיה מן ממנו אוחו שיפריש ר״ל כנ״ל הפרשה

 לו יהיה ולא עמו דביקוח שום לו יהיה ולח כצל
 אוחו אנכי ירא כי וזהו אוחו יהרוג אם צער

 מן אוחו וכשיפריש אוחו אהרוג אם ירא שאני
 אוחו שיציל החפלל וגם כלל אירא לא האחוה

 יבא פן הכל אח יהרוג שלא הרשע עשו מיד
הבנים על אם והכני

 אנכי ירא כי עשו מיד אחי מיד נא הצילני א״י
 עמך איטיב היטב אמרח ואחה וכו׳ אוחו

 כל של חיבוח הראשי מרוב יספר לא אשר וכו׳
 אמרח ואחה וכו׳ נא הציצני אלו פסוקים השני

 לומר ואפשר חר״י גימטריא אלו הר״ח מרוב עד
 דינין ש״ך והם הדינין ממחיר! היה אבינו שיעקב

 ועיין דינין פ״ר וגם דין פעמים ה׳ גימטריא
 מלח עג השנה ראש בכוונח ז״ל האר״י בסידור

 דינין הש״ך כי חפחח שפחי אדני שבפסוק חדני
 אהיה דה׳ אלפין בה׳ וימחקו נער גימטריא
 לבא ראויה נערה נקרא ואז חחאה ה׳ גימטריא

 גם מנצפ״ך גימטריא דינין ופ״ר לזווג המלך אל
 מחמחקים בהם המאיר חחאה ה׳ ועם כן

 ששה גימטריא הם ופ״ר וש״ך עכ״ל פרה ונעשין
 גימטריא ההי״ן שני הם שלהם והמחקה מאוח
 פסוקים השני כל של בר״ח שמרומז וזהו עשרה
 דינין ופ״ר ש״ך מן ירא אבינו יעקב שהיה

 וע״כ שלהם המיחוק ההי״ן בשני אוחם והמחיר!
 גימטריא אלו פסוקים השני כל של חיבוח ראשי

כל״ל: שנהם והמיחוק הדינין כמו חר״י

 ראיחי כי פניאל המקום שם יעקב ויקרא
 עיין נפשי, וחנצל פנים אל פנים אלהים

 שראה היה חידש מה שהקשה החיים באור
 שחירץ ע״ש השי״ח עמו דיבר שכבר כיון מלאכים

 וחנצל שאמר מה עוד לדקדק ויש עמו לחם שכאן
 יעקב ירך כף וחקע שנאמר זו הצלה מה נפשי
פי׳ ז״ל דרש״י ונראה ירכו, על צולע והוא וכו׳



לחייטויש^ח h^רשאורחעוז

 הוא והנה וכו׳ עשו של שרו זהו רבותינו פירשו
 שנגז כדי להסית הנברא היצה״ר הוא כשטן
 הרב ■מאדמו״ר ושמעתי שכר ולקבנ אניו ישמטו
 שמואל מוהר״ר המפורסם החסיד הגאון

 ורדפהו שכוס בקש הפסוק פי׳ זללה״ה שמעלקי
 ופנימית תכליתו להסית הנברא הרע שיצר ר״ל
 ישמע שלא רוצה בעצמו והוא טוב הוא שלו

 שנברא הבורא עבדות שעושה רק אליו האדם
ת זה בשביל הסי  ר״ל שלום בקש וזהו לאדם כדי;

 ר״ל ורדפהו אז הרע היצר עם שלום תבקש אם
 רוצה בעצמו והוא אליו תשמע ולא אותו תרדוף

 תבינו יעקב ראה בכאן והנה ודפח״ח עכ״ד בכך
 גם ומה עמו בהאבקו יסורין לו שהיה ע״ה

 גבורות מבחי׳ שהות וראה יעקב ירך כף ותקע
 אותו שבירך טוב הוא שתכליתו ראה ואח״כ ודין
 שם שקרא וזהו שם אותו ויברך שנאמר כמו

 לשון פני ור״ל חסד הוא אל כי פניאל המקום
 הוא ופנימותו תכליתו ר״ל חסד הוא אל פנימית

 בירך ואח״כ ממנו יסורין נו היה ומקודם טוב
 ראיתי ר״ל סלהים ראיתי כי הטעם ואמר אותו
ה וכן אלהים הנק׳ וגבורות דין בחי׳  צער לו הי

 ואח״כ יעקב ירך כף ותקע עמו בהאבקו ויסורין
 לו היה מקודם ר״ל נפשי ותנצל פנים אל פנים

 פנים לשון פנים ואח״כ בגופו וצמר יסורין
 ובהתחברו בהאבקו שלו ובפנימיות ופנימיות

 שהוזק כמו שלי בנר״ן הוזק ולא נפשי ותנצל עמו
 הוא שלו ופנימית שכוונתו מפני בחיצוניות בגופי

 ותננל וזהו שלי בנר״ן הוזק נא וע״כ וחסד טוב
 פניאל המקום שם קרא וע״כ גופי ולא נכשי

 שבירך וחסד טוב הוא שלו שפנימית צהורות
אותו.

ל  הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן ע
 יעקב ירך בכף נגע כי הזה היום עד וכו׳

 גיד לאכול שאסור הטעם להבין הנשה בגיד
 לכמורה הזה היום עד שאמר מה גם הנשה
 אין אשר ל״ת מצות ככל ל״ת מצות והיא מיותר

 הנשה גיד כי לומר ואפשר עניהם זמן קביטות
 בשנה שלו יום כנגד והוא בגוף ס״מ חלק הוא

 הקדו׳ ובזוהר בספרים וכמ״ש באב תשטה שהוא
 תשטה ר״ת א״ת ישראל בני יאכלו לא קט״א דף
טימא מדוכתי׳ הגיד ושף ובנגיטתו למפרט אב

 בני ואנחנו הקדושה מן אותו והפריד הגיד חת
 מתטנוגי להפריד הזה בטולם נבראים ישראל
 הנשה גיד הנקרא היצר תטניגי שהיא הזה עולם

 אם כי אכילה שם על נקראים התענוגים וכל
 ואוכלם דבריך נמצאו וכן אוכנ הוא אשר הלחם

 בשביל מקדושתי׳ הנשה גיד שנפרד ע״כ וזהו וכו׳
 בתיקונים וכמ״ש דמסאבותי׳ רוחא עליו כשלט

 שום ישראל לבני יהיה לא ישראל בני יאכלו נא
 היצר תענוג עם את וזהו הזה מעולם תענוג
 הזה היום עד שלו גיד שהוא הנשה גיד שנקרח

 רוח ואת היצר ביטול שיהיה ;עתיד היינו
 הרע היצר מן ויעשה הארך מן יעבור הטומאה

 הרע יעבור כי אמר במקום וכמ״ש הקדוש מ,אך
 היום עד וזהו טוב רק בעולם ויהיה לגמרי ממנו
טוב רק ויהיה הרע שיכלה טוב גימטריא הזה

 פעמים שבע ארצה וישתחו לפניהם עבר והוא
 כתוב למה להבין אחיו עד גשתו עד

 דכתיב ונראה אחיו עד גשתו עד עד פעמים שני
 דאבהן שלימא דאיהו יעקב וכי קע״א דף בזוהר

 בסטרא דהוא דעשו רשע לההוא סגיד האיך וכו׳
 וכו׳ אחר לאל סגיד לי׳ ׳דסגיד ומאן אחר דאל
 הכי אוף וסגיד כרע קא דשכינתא לאתרא אלא

 דהוה שכינתא דא והוא מאי כפניהם עובר והוא
 דחמא כיון עלאה נטירא הוא ודא קמי׳ סזלא
 דהוה דקב׳׳ה לגבי׳ לסגדא עידן הא אמר יעקב
 עד גשתו עד זמנין שבע וסגיד כרע קמי׳ חזיל
 ונראה ע״כ לעשו וישתחו כתיב ולא חחיו

 גשתו עד כתיב ולא עד פעמים שני כתיב דמש״ה
 נקב״ה אלא וסגיד כרע לאחיו לא כי לסחיו
 לארבט שהגיט כיון בכנל טד ולא אתיו טד וחמר
 כמ״ש ממנו השכינה נסתלקה תחיו של חמות
 אחרי לאברם אמר וה׳ בפסוק לך בפ׳ ז״ל רש״י

 היה טמו שהרשט זמן כל וז״נ מטמו לוט הפרד
 שהגיע כיון בכאן וכן עכ״ל ממנו פורש הדיבור
 לא השכינה ונסתלקה עשו של אמות נחרבע

 ואפשר בכלל טד ולא עד וזהו ככל השתחוה
 רצה לא נסתלק שהשכינה שהבק כיון לומר

 יותר הלך ונא עמד הוא וגם עשו אל נהתקרב
וכו׳ לקראתו עשו וירך כתיב וט״כ

 רש״י ופי׳ לנגדך. ואלכה ונלכה נסטה ויאמר
יודע אדוני אליו ויאמר לך בשוה ז״ל



יוישלח פרשתאורח חי btoyל

 ומתו אח׳ד יום ודפקום וכו׳ רכים הינדים כי
 אתנהלה ואני עבדו לפני אדוני נא יעבר הצאן כל

 ויש שעירה אדוני אל אבא אשר עד וכו׳ לאעי
 בנחלת עשו עם התחנק ע׳׳ה אבינו דיעקב לפרש

 הזה העולם תענוגי לעשו ונתן עולמות פני
 על הגלות וקיבל הבא העוכם ולישראל לו ובחר
 אלף בעו״ה גלות ישרחל על נגזר ובאמת ענמו
 של ויומו דוה היום כל בספרים כמ״ש פנה

 נסעה ליעקב עשו ואמר שנה אלף הקב׳׳ה
 בהתנגדו׳ עמך להיות כלומר לנגדך ואלכה ונלכה

 שנגזר שנה אלף שהוא הקב״ה של יומו כל גדול
 בהתנגדות שנה אלף כל עמך אהיה הגלות

 יעקב רצה ולא הגלות בתוקף בניך עם להתנהג
 ויאמר שנה אלף הגלות תוקף לקבל ע׳׳ה מבינו
 ודפקום וכו' רכים הילדים כי יודע אדוני אליו
 יום הגלות בתוקף עמם שתתנהג ר״ל אחד יום

אן כל ומתו וח״ו הקב״ה של חחד  קיבל אלא ^
 נא יעבר וזהו בתוקף יהיה שלא הגלות אריכות

 תתנהג ולח פשע על עובר כמו עבדו לפני אדוני
 ואני הגטת אריכות ויהיה ובתוקף בהתנגדות

 לפי הילדים ולרגל המלאכה לרגל לאטי אתנהלה
 א, אבא אשר עד הכל ולתקן לילך שיוכלו כוחם
 מושיעים ועלו הכל שנתקן י׳׳ל שעירה אדוני

עשו. הר את לשפוט ציון בהר

א ר ק  במגילה רז״ל דרשו ישראל אלהי אל לו וי
 חל ליעקב הקב׳׳ה שקראו י״ח דף

 ודודי לדודי אני הפסוק פי׳ אמרתי דהנה ונרמה
 כל ברא דהש״י ידוע דהנה בשושנים הרועה לי

 ישראל בשביל דהיינו לברואיו להיטיב העולמות
 רוצה משהעגל ויותר להיטיב הטוב מדרך כי

 להשי״ת גדול תענוג ונמצא להניק רוצה פרה נינק
 השפע שמקבל דמדה וידוע השפע מקבלין כשאנו
 לדודי אני וז״ש אני נקרא מלכות מדת דהיינו

 כל ממנו מקבל שאני לדודי נוק׳ בחי׳ אני ר״ל
 מקבל בחי׳ הוא שהשי״ת ר״ל לי ודודי ההשפעות

 ממנו מקבלין כשאנו גדול תענוג שמקבל ממני
 רוצה משהעגל יותר כי ולהיטיב להשפיע ויוכל
 רועה שנקרא לומר רצה בשושנים הרועה וכו׳

 הטובות כל להם ומשפיע שושנים שנקראו ישראל
 לקבל יכולין שאנו מאתנו תענוג שמקבל וזהו
וזהו המשפיע חסד מדת הוא שאל וידוע ממנו

 שהוא אל ליעקב הקב׳׳ה שקראו רז״ל שאמרו
 הישר בדרך כשהולך למעלה גדול תענוג משפיע

 אלהי אל קראו ומי השפעה ממנו לקבל ויכול
 אמרתי ועד״ז אתפאר בך אשר ישראל ע״ש ישראל

 בישועתי׳ פקדינו עמך ברצון ה׳ זכרינו הפסוק פי׳
 רחום דיתקרי נמען העולמות כג ברא השי״ת כי

 כל ברא שבשבילם ישראל לעמו ולהיטיב וחנון
 שנקרחו ישרחל בשביל בראשית כמ״ש העומות
 השפע ממקבל להמשפיע תענוג יותר ויש רחשית

 ח״ו בהעדר ונמצא כו׳ רוצה משהעגל יותר כי
 מ״ו תשי ילדך צור וזהו למעלה צער יותר השפע
 לשון מה שכינה מצטער שהאדם בזמן רז״ל כמ״ש

 ר״נ וענני ימינך הושיעה וזהו וכו׳ אומרת
 להשפיע שיוכלו חסדים היינו ימינך שתושע

 ימינך תושיט ובזה רצוני ני ותעשה כשתעגני
 שעלה עציון ברצון ר״ל עמך ברצון ה׳ זכרינו וזהו

 עמך ישראל בשביל היה העולם לברוא במחשבה
 וזהו ראשית שנקראו ישראל בשביל בראשית כמ״ש

 פקדינו לישראל להיטיב במחשבה תחינה היה
 רצוננו כל וליתן לטובה תפקדינו ר״ל בישועתיך

 ממך השלימות וכל הטוב כל ואקבל וחפצנו
 כשתמלא ישועתיך תהיה וזהו ור״ל בישועתיך

 ויהיה ממך השפע לקבל ואוכל הבריאה כוונת
 פי׳ וזהו להיטיב כשתוכל נמעלה גדול תענוג

 כוונ׳ כי המה מעולם כי וחסדיך ה' רחמיך זכור
 נהיטיב דרחמים מכילין י״ג שיתגלה הבריאה
 בכח המדות היה העולם בריאות וקודם נישראל
 להם להיטיב כדי וישראל והעולם המדות ונבראו

 ממנו לקבנ ח״ו יכולין שחינו השפע ח״ו ובהעדר
 כמו כנקבה כוחו תשש ר״ל תשי ילדך צור כתיב

 פסוק על ל״ב דף דברכות בגמרא רז״ל שדרשו
 ס״ה יאמרו עכשיו עולם של רבונו יכולת מבלי
 ר״ל וחסדיך רחמיך זכור וזהו כנקבה כוחו תשש

 נהשפיע שיוכנו וחסדיך רחמיך דכר בחי׳ תעשה
 המה העולם בשביל ר״ל המה מעולם כי לנו

 להיטיב כדי והעולם המדות שברא נבראים
 בשבילם העולם שנברא לישראל דהיינו להעולם
כנ״נ• הבריאה כוונת שתמלא מבקשין ואנו

ל ע  אתו דיבר אשר במקום אלהים מעליו וי
 יודע איני וז״נ שכתוב ז״ל רש״י פי׳ עיין

תשר ממקום דהול״ל ולהבין ע״כ מלמדנו מה



לחייםוישלח ז1פרשאורח

 היה ע״ה אבינו יעקב דהנה ונראה אהו דיבר
 מבחוץ בפיו שדיבר וכמו שוים ונבו פיו הס חיש

 הדינים להמהיק וכשרוצים בפנים בלבו היה כן
 העשיה פוכם שהוא הדיבור עולם להביא צריך

 כל נמסק ושם לבא בינה שהוא המחשבה נעולם
 הדיבור עולם המיד היה אבינו וביעקב הדינין
 שהי' המחשבה נעולם דבוק העשיה עולם שהוא

וממילח פירוד שום בלי שוים ולבו פיו הם איש

 שבירך אחר ט שחמר וזהו הדינין הסהלקוה היה
 למעלה הכהוב הטוב בכל צו והבטיח השי״ה לו

 הסהלקוה שהיה ר״צ אלהים מעליו ויעל אמר
 משום עליו קטרוג שום היה ולא מעליו הדינין
 יעקב שהיה במקום ר״ג אחו דיבר אשר במקום

 בעונם צלב בפנים הדיבר היה אחו בפיו דיבר
ה כן ופל כלל פירוד שום בלי המחשבה  חמיד הי

כנ״נ: ממנו הדינין הסחלקוח

ת ש ר ב פ ש י ו

 כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב
 כנען בארץ יעקב וישב דהול״ל להבין

 נריך האדם דהנה ונראה ללמדנו גא מה ועוד
 עלמין דכל ושרשא עיקרא שהוא מהשי״ח לירא
 שלא ירא הוא אם חבל וסיבה טעם משום ולח
 רעה יראה הנקרא זהו עונשין שאר או יעני

 בהיוחם זאח גם ואף הפסוק פי׳ אמדחי והנה
 יראה מדח כי וכו׳ מאסחים גא אויביהם בחרץ
 שביעי׳ מדריגה שהוא בספרים כמ״ש זאח נקרא
 יראה מפני מפחד הוא ואס חי״ו ועד מא׳ וכלו;
 נק׳ יראה מדח כי אויביהם ארץ נק׳ זהו עונש
 עונש יראח הוא אויביהם של היראה כלומר חרץ
 זאח הנק׳ יראה מדח ר״ל זאח גם ואף וזהו
 כלומר אויביהם בארץ עיקר ואינו גס אצצי הוס
 ה׳ וירחח עונש יראח אויביהם ביראח שהם צפי

 וארחם מאסחים לא אעפ״כ אצלם עיקר חינם
 עליהם שורה רעה ביראה שהם ואעפ״י עגיהם

 יעקב מדח כי יעקב וישב שאמר וזהו רחמנוח
 מגורי ארץ הנק׳ ביראה ר״ל בארץ רחמים הוא
 פחד הוא אביו מסביב מגור לשון מגורי הביו
 שג ביראח שהוא אעפ״י ר׳׳ל גבורוח מדח יצחק

 אומוח של יראה כנען בארץ עונש יראח גבורוח
 מהעונשין רק מהשי״ח יראים שאינם כנענים
עליו ומרחם הש״י רחמנוח עליו שורה חעפ״כ

 שנה עשרה שבע בן יוסף יעקב חולדוח אלה
 חולדוחיהם שעיקר ז״ל רש״י שפי׳ ע״ד

 במסכח רז״ל ואמרו טובים מעשים צדיקים של
 יעקב של דיוקנא דמוח יוסף גבי ל״ו דף סוטה
ואמר פוטיפר באשח שנחגרה בשעה לפניו נראה

 רצונך האפוד על שמם שיכחבו השבטים עחידין
 אלה וז״ש החוצה ויצא וינס ופירש שמך שימחה
 יעקב של טופים המעשים זהו ר״ל יעקב חוגדוח

 במדריגה שהוא שנה עשרה שבע פן שיוסף מה
 בצדקחו כי זה גרם שהוא טוב הנקרא יסוד צדיק
 ונקרח בנסיון ועמד ליוסף נראה דיוקנו דמוח
 טוב הנקרא יסוד הוא דבריח ודרגח צדיק בשם

 המעשים הם יעקב חולדוח וא״כ ביה אחעטר
 שנה עשרה שגע בן היה שיוסף גרם שלו טובים

.כנ״ל טוב מספר

 זקונים בן כי בניו מכל יוסף אח אהב וישראל
 עיין פסים כחונח לו ועשה לו הוא

 כל ניה הוא חכים בר וא״ח וז״ל ז״ל רש״י פי׳
 מלח וגהבין עכ״ל לו מסר ועבר משם שלמד מה
 ונראה הוא זקונים בן כי והול״ל מיוחר לו

 וירכיבהו פסוק על אמרים ליקוטי בספר ןאיחא
 צריך האדם הנה בקיצור וז״ל המשנה במרכבח

 חענוג מקבל נוקבא בחי׳ יהיה שצא לראוח
 יוסף ואיחא וכו׳ לבד מהשי״ח רק דבר משום
 ישק פיך על לעבירה נשק שלא פיו צו נחנו מדלי׳

 החאוח מן נוקגא בחי׳ היה שלא דהיינו עמי כל
 כמ״ש בכור ונעשה חכמה למדריגח זכה לכך

 וע״כ חכמה נקרא ובכר ליוסף בכורחו ניחנה
 ומאוח ועשידוח ביחידוח שניוח אוחיוח הם

 דלפני והעם המצך המחבר למלך משנה שהוא
 מה הא׳ דלפני ממנו למעלה שאין א׳ הוא בי״ח
 שהוא גל״ש הוא בכ״ר אוחיוח ואחר סופר מחה
 אינו בסכמה דבוק בכר שהוא מי אבל נוק׳ שגג

דברים שם וחראה עכ״ל חאוה בשום דבוק
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 וזהו מכמה נקריא שבכ'־ מזה והעולה נפלאים
 חוחו שאהב החרגום לפי טעם נתינת שאמר

 מחשבתו שצפי ר״נ לו הוא חכים בר כי בניו מכל
 ראובן היה שבאמת אעפ״י כי שלו בכור הוא
 סובר שהיה מחשבתו לפי אבל אונו וראשית כחו

 הוח יוסף כן אם ברחל אונו וראשית כוחו שנתן
 ביאתו ובשעת לרחל סימנים מסר הוא כי הבכור

 לה ומסר רחל חת שאהב רחל שהיא סובר היה
 ויעקב ע״כ רחל את יעקב ויאהב כמ״ש סמנים

 חכים חכים בר כי בניו מכל יוסף את אהב
 בר כי וזהו מכמה הוא ובכור מכמה של תרגום

 חכים בר הוא לו ר״ל דייקא ולו לו הוא חכים
 אינו האמת לפי אבל מחשבתו גפי בכור בן הוא

 בס׳ ראיתי והנה פסים כתונת לו ועשה כן
 דרכו לפי זה בפסוק וישב בפ׳ עינים מאור
 מ״צרים י״ציאת ס״ח פ״ה ר״ת הוא פסים כתב
 מחמת לומר יש דברינו ולפי דרכו לפי ע״ש

 שיהא פסים לבוש הוא כתונת לו עשה אהבתו
 בשביל סח פה פסח הנקרא ממצרים גאולה
 מאמרם לפי ופשיטא ידו על שיהא מצרים יציאת

 לעבור כשרצה אביו של דיוקן שבא הי׳ כן ז״ל
 ש;ו הטיפים זרק ולא החוצה וינס כן ועל עבירה

 טוב שוחר במדרש ס״ל אמרו וע״כ בעבירה
 ראה הים החוצה ויצא וינס בשכר קי״ד בתהלים

 לו עשה שבכוחו פסים כתונת לו ועשה וזהו וינס
 פסים ר״ת וזהו ידו על מצרים יציאת שיהא לבוש

.מ״צרים י׳׳ציאת ס״ח פ׳׳ה

 השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו והנה
וכו׳ נצבה וגם אלומתי קמה והנה

ה הנ  הספירות דכל וידוע יסוד מדת הי׳ יוסף ן
 ויכיל מנגו׳ מדת התחתונה למדרגה שפע משפיע
 ממדת אבל קטרוג ע״י שפע מניעות מ״ו להיות
 למדת מלהשפיע מונע מניעה שום אין יסוד

 הוא אלומתי קמה והנה שאמר חהו מלכות
 אחרונה ה״א נצב ר״ל נצבה וגם יסוד מדת

כנ״ל. יסוד ממדת השפע לקבל מלכות מדת

 מפי שמעתי דהנה ונראה בנו תמשול משול אם
י מוהר״ר החסיד הגאון הרב מחו׳  לו

 נק׳ דמלוכה בארדיטשוב דק״ק האב״ד יצחק
ונושאין להמליכו יועצים עם שראשי ע״ש מלן

 איזול כמו המלכה לשון ומלוכה בדבר ונותנין
 אבל מלן אינו הוא מושל אבל בדביתהו ואמלוך
 כי עבדיו ברצון שלא מושל הוא ובתוקפו בכוחו

 לה׳ כי פסוק על ואמר עליהם המליכו לא הם
 אותו ממליכים שהם ישראל על ר״ל המלוכה

 והוא עליהם מקבלים אינם שהם בגוים ומושל
 ציון בהר מושיעים ועלו חזקה ביד עליהם מושל
 העמים אל יהפוך אז כי המלוכה לה׳ והיתה וכו׳

 אותו ויקבלו ה׳ בשם כולם לקרוח ברורה שפה
 למלך ה׳ והי׳ המלוכה לה׳ והיתה וזהו נמלך
 עלינו תמלוך המלון שאמר וזהו עכד׳׳ק וכו׳

 למלך עלינו לקבל צריך מלוכה כי התימה בה׳׳א
 משול אם אותו שונאים הם כי אינו בודאי וזהו

 עלינו תמשול שמא לשון הוא ואם בנו תמשול
 בה״א כתוב לא וע״כ חזקה ביד ברצונינו שלא

ממשלה אצל ולא מלוכה אצל רק התימה

 רועים אחיך הלא יוסף אל ישראל ויאמר
 ^:בין אליהם. ואשלחך לכה בשכם

 ע״כ בשכם רועים שהם טעם נתינות זה מה
 פי׳ המרתי עפ״י ונראה אליהם לשלוח צריכין

 בשכם אביהם צאן את לרעות אחיו וילכו הפסוק
 אל שנפלו הקדושות ניצוצות לברור שהלכו כלומר

 מלכות מדת אל הקדושה אל להביאם השבירה
 הנשמות כל מתקבצים ששם ישראל כנסת שנק׳

 כמו חלק לשון פרושו שכם מלת והנה הקדושות
 שכם לך נתתי ואני פסוק על ז״ל רש״י שפי׳
 הוא מלכות ומדת ע״ש וכו׳ אחיך על אחד

 כמו העשירות הספירות מכל חלק שלקחת נבנית
 ק״ו דף ותשע שתין תקונא בתיקונים שכתוב

 אדם נעשה תתאה בשכינתי׳ בה אתמר ועוד וז״ל
 ספירין עשר דכל ספירין מכל כלילא דתהא וכו׳

 כל אלא מולקי׳ ומאי חולקי׳ חד כל בה יהיבו
 וילכו וזהו ע״ש וכו׳ דילי׳ עישור בה יהיב ספירא

 אביהם צאן את וריעות אהבה לשון לרעות אחיו
 אביהם צאן את וזהו וראינה צאינה כמו צאן ומלת

 בשכם השורש מן ונפלו שיצאו הקדושות הניצוצות
 חלק שהוא מלכות מדת בשכינה שהתחברו כלומר

 את על נקוד פי׳ ז״ל רש״י והנה הספירות מכל
 ר״ל ע״כ עצמן את לרעות אלא הלכו שלא לומר

 מדת אל ולהשפיע להאיר אפשר שאי ידוע כי
ומאסר יוסף מדת וזהו יסוד ידי על רק מלכות
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 שנאה וחכליח מיוסף מאוד רחוקים היו שהם
 שיריים שהוא יוסף על חשבו שהיו עד להם הי׳

 ממנו בצאח מאברהם שנפרדו הקליפה כשירי
 פסוק על חורה ליקועי בספר שכחב כמו ישמעאל
 רחוקים שהיו לפי וא״כ ע״ש להמיחו אוחו ויחנכלו

 נהאיר יכולין הי׳ לא יסוד מדח מיוסף מחוד
 חלא הלכו שלא וזה מלכוח מדח אל ולהשפיע

 במדח ולהחחבר להאיר ולא עצמן אח לרעוח
 מחכליח ידע לא ע׳׳ה אבינו יעקב ובאמח מלכוח
 יודע הי׳ אם כי עליו ומחשבוחם הזאח שנאה

 שאמר וזהו אליהם יוסף אח שלח לא בודאי מזה
 עוסקים שהם כלומר בשכם רועים אחיך הלא

 מלכוח במדח ולהחחבר הקדושוח ניצוצוח לעלוח
 יאירו ידך ועל עמהם שחחבר אליהם ואשלחך לכה

כנ״ל; מלכוח למדח וישפיע

 אלי׳ ואש;׳ לכה וכו׳ יוסף אל ישראל ויאמר א״י
 לך והול״ל מיוחר בה״א לכה אמרו להבין

 אשלחך הול״ל בוא״ו ואשלחך דחמר וגם ה״א בלא
 ליוסף אמר ע״ה אבינו דיעקב ונראה וא״ו בלא

 מצוה ושלוחי אב כיבוד מצוח ויקיים במצוחו שילך
 ימוד לעשוח יכווין המצוה ובעשיוח ניזוקין אינם
 הוי׳׳ה של בוא״ו אחרונה ה״א ניחד ומלכוח יסוד
 ה״א חיחד כנומר אשלחך וא״ו ה״א לך וזהו

 אם אליהם אשלחך אז בהליכחך בוא״ו אחרונה
 כיבוד במצוח בוא״ו ה״א יחוד לעשוח הליכך יהי׳

לבעח. וחלך חליהם אשלחך אז

ך  הצאן שלום ואח אחיך שלום אח ראה נא ל
 בחזרה אכיו בא לא ובאמח דבר. והשיבני

 וגם נחקיים לא למה אע׳׳ה יעקב מפי יצא ואם
 כיון דבר והשיבני שאמר מה בחורה כחב למה
 שאינו דבר נכחב לא בחורה ובודאי נחקיים שלא

 אל האחים כשבאו דבאמח לומר ואפשר אמח
 מושל הוא וכי חי יוסף עוד לו ואמרו יעקב

 האמין לא כי לבו ויפג כחיב מצרים ארץ בכל
 דברי כל אח אליו וידברו כחיב אח״כ רק להם
 יוסף שלח אשר העגלות אח וירא זכו׳ יוסף

 ז״ל ופרש״י אביהם יעקב רוח וחחי אוחו לשאח
 להם מסר סימן יוסף דברי כל אח אליו וידברו

 עגלה בפרשת ממנו כשפירש עוסק הי׳ במה
שלח אשר העגלות את וירא שנאמר זהו ערופה

 בא וא״כ עכ״ל פרעה שלח אשר נאמר ולא יוסף
 שפירש קודם עמו למד אשר התורה בחזרה א;יו
 לאלף צוה דבר כמ״ש דבר נקרא והתורה ממנו

 בלשון לו שאמר הקודש רוח בו שנצנצה וזהו דור
 שלמדתי התורה אלי שישוב כלומר דבר והשיבני זה

ה. אותך ת ע

 אומרים שמעתי כי מזה נסעו האיש ויאמר
 נסעו ז״נ פירש״י עיין דתינה נלכה

 דתות נכלי לך לבקש דתינה נלכה האחוה מן מזה
 מזה נסעו גפסו׳ מרומז איך להבין ע״כ שימיתוך

ה. מן שנספו  גימעריא זה דמ.ת ונראה האחו
 את להרוג רוצים והיו שבעים י״ב הי׳ והם י״ב

 מן מזה נסעו וזהו שבעים י״ב מן ויחסר יוסף
 נלכה אומרים שמעתי כי שבעים י״ב שנ האחוה
 זה מלת כי א״י וכו׳ דתות נכלי לבקש דתינה

 ממדתך מזה נסעו וזהו יוסף מדת יסוד מדת הוא
האחוה מן ז״ל פירש״י וע״כ

 הלזה החלומות בעל הנה אחיו אל איש ויאמר
 באומרו די והי׳ מיותר הכזה מלת בא

 ואינו שניבאו לומר ואפשר בא החכומות בעל
 זה בשביל וכי ר״ל בא הלזה ואמרו מהו יודע

:הוה וכן שלו החלומות כל שיתקיים כדי בא

ע ר ק  ויתאבל במתניו שק וישם שמלותיו יעקב וי
וכו׳ בניו כל ויקומו רבים ימים בנו על

 .שאונה אבל בני אל ארד כי ויאמר להתנחם וימאן
 וגו׳ וימאן באומרו ירצה עוד החיים אור וז״ל

 למד לא להנחם שמאן שראה הגם וגו׳ ארד כי
 החיים על תנחומין מקבלין ואין חי שיוסף מזה

 ארד כי עעם לצד הנחמה מניעת עעם אמר כי
 מסור הי׳ סימן ז״ל ואמרו שאונה אבל בני אל

 שאין במתניו שק ששם לומר ואפשר עכ״ל בידו
 שגם רבים ימים עליו התאבל וגם אכילים מדרך

 לבכי שלשה הקצוב מן יותר הדין מן אסור זה
 ולהתאבל בשק להצעער עליו קבל שזה אלא וכו׳

 אותו ששלח מחמת תשובה מחמת חייו ימי :ל5
 בא״ח תר״ג בסימן אברהם המגן שכתב כמו
 ונהרג בדרך לילך חבירו את ששכר אחד וז״ל
 שהי׳ בכאן ופשיעא עכ״ל בתשובה שיקבל נכון

 שאחיו לו ידוע שהי׳ סכנה למקום אותו שולח
ויגער פסוק על ז״ל שפירש״י כמו אותו שונאין



פגלחייה3זיש פרשתאורח

 אלא עכ״ל עליו שנאה משיל שהי' לפי יו3א ו3
 הוא שוגג וא״כ ש״ד פכ עיניו3 אשודין היו שלא
 המדרש רי3מד נראה וכן כפרה צריך השוגג ואף
 ישראל ויאמר פםוק3 ויגש פ׳3 ז״ל רש״י יא3שה
 על ודואג מיצר שהי׳ הפעם אמוסה יוסף אל

 סכור ומדרשו שם רש״י וז״ל האמים אל שליחותו
 שנסתלקה 3עוה״3ו כעה״ז מיתות שני למות הייתי
 הקכ׳׳ה שיתכעני חומר והייתי שכינה ממני

 הקכ׳׳ה ע3ית ולמה עכ״ל וכו׳ עכשיו מיתתך
 אותו ששלח מפני לא אם יוסף מיתת ממנו

 ויאמר להתנחם וימאן לכך כנ״ל סכנה כמקום
 מן 3החיו מן יותר שאולה אכל כני אל ארד כי

כנ״ל אותו ששלח מחמת תשוכה עכור הדין

 וירד אומר וכשמשון תמנתה עולה ז״ל ברש״י
עולי[ יושכת היתה ההר כשפוע תמנתה

 לומר ואפשר עכ״ל מכאן לה ויורדין מכאן לה
 תמנתה עולה עלי׳ נשון יהודא אצל אומר דהכתוכ

 P אשה לו נזדמנה לתמנת נוסע שהי׳ שכדרך
 ממני צדקה פסוק על ז״ל רש״י כמ״ש השמים

 ומאתי ממני קול ת3 שיצתה דרשו ורז״ל וז״ל
 חמי׳ ית33 צנועה שהיתה לפי הדכרים יצאו

 גזרתי יהודא ומשכע מלכים ממנה שיצאו גזרתי
 ליהודא הי׳ ונמצא עכ״ל כישראל מלכים להעמיד

 שנזדמנה האשה מן שיצא זו כנסיעה גדולה עלי׳
 אכל דוד ית3 מלכות זו כדרך השמים מן לו

 שלקח האשה מן גדולה ירידה לו שהי׳ לפי כשמשון
;תמנתה שמשון וירד כתיכ ע״כ כתמנת

 מה ותאמר אחיו יצא והנה ידו כמשיג ויהי
 ה,שון פרן שמו ויקרא פרץ עליך פרצת

 דכתב ונראה פירוש לו אין פרץ עליך פרצת מה
 ער נשמת הי׳ שפח תורה לקועי כס׳ ז״נ האר״י

 ער שקראו גרם שמא והנה אונן נשמת וזרח
 תקונם והי׳ ה׳ כעיני הרע ועשה לרע ונתהפך

 ככור הי׳ וער יהודה ע״י ה׳ מאת הסכה ע״י
 שניתנה תקונו הי׳ וזה המלוכה יאות ולו יהודא

 האר״ר כסידור כמ״ש מאה העולה מלכות מדת לו
 הנק׳ לנוק׳ וממנו וז״ל כרכות מאה ככוונת ז״ל

 והיו״ד יו״י כצורת אגף כהיות מאה כגימט׳ אדני
 יויד״יני כזה עצמה הנו״ן מלכד כחשכון הנו״ן של

לנוק׳ מ״ן כסוד שכקליפה ניצוצות יעלו ז?זה

 לשינו כאן עד אדגים מאה כסוד לתקנם
 הי׳ מאה העוגה מלכות מדת לו שניתנה וכיון
 לקליפות ער שהכיא הקדושות הניצוצות עולה
 שנתהפך ער שמו על מאה חשכון לו כשנתוסף וגם
 מקרע קרע של השם וזה קרע הצירוף נעשה נרע

 כמ״ש הקדושות ניצוצות מהם והוציא הקליפות
 אור כפסוק עי״כ ככוונת ז״ל האר״י כסידור

 לקרוע יכוין וז״ל וכו׳ קרע ס״ת לצדיק זרוע
 מהקליפות ולהעלותם קרע השם ע״י הקגיפות

 3עו שנק׳ היסוד מן למגנא שיצאו העיפות אותם
 מאה ו3 שנתוסף ע״י תקונו הי׳ ונמצא עכ״ל

 הניצוצות ויצא קרע ונעשה שמו על המלכות של
 קר״ע של השם וזה למקומם מהקליפות הקדושות
 כשנתקן וע״כ פרן של גימ׳ וזהו ש״ע גימעריא

 תקרא ואל פרן עליך פרצת מה וזהו פרן נק׳
 שנתוסף מלכות שג המאה כלומר מאה אלא מ׳׳ה

 לקרות ונתקנת נתחזקת כזה הראשון שמך על לך
 הוא השם כי פרן שמו ויקרא וע״כ פרן לך

 קרע שם ע״י ותקונו כנ״ל שלו החיות המורה
 פי׳ וכלשונינו הקודש כלשון וגם כנ״ל פרן גימ׳

 ע״ש פרן ונק׳ הם אחד פרן של ופי׳ קרע של
 דרך לו לעשות גדר לו פורצין שהמלך המלוכה

 לעשות ופורץ ד׳ משנה ׳3 פרק כסנהדרין כמ״ש
.כידו ממחין ואין דרך גו

 שהוא מפני לומר אפשר זרח שני שנקרא וטיעם
ה׳ ומאת ק״ז כגימעריא ואונן אונן

 שיש יהודה אכיו ע״י הי׳ שתקונם זאת היתה
 כסוד אדנ״י ג״כ כאונן ונתוסף מלכות מדת כו

 מהקליפה הקדושות ניצוצות המעלה אדנים -מאה
 על התורה כליקועי 3כת והנה ד׳ז נעשה <אז

 השחית ער כי דע וז״ל שני ידו על ותקשור יפסוק
 הי׳ לא כי עוד כידו דהשחית חדא מאונן ׳יותר

 רק הי׳ לא ואונן עכירה מחמת רק סיכה ימחמת
 אם רק הי׳ לא וגם הזרע יהי׳ לו לא כי ידע כי
 ונמצא עכ״ל וכו׳ ארצה ושחת אחיו אשת על א5

 הי׳ ולא לאחיו שונא שהי׳ שלו העכירה עיקר
 שונא שהי׳ זו עכירה ומחמת זרע לו ליתן רוצה

 ה׳ כעיני הרע ועשה אחרת עכירה גוררת לאחיו
 מאה וכשנתוסף לקליפה הקדושות ניצוצות והכניס
 לא מהקליפה הקדושות הניצוצות להעלות אדנים
גכא והוצרך לאחיו שונא שהי׳ עכירה עדיין ;תקן



רפל לחיילםוישב פרשתhאו

 בלי באחדות הנשמות כל שם חשד השורש אל
 מבטן כמ׳׳ש הנשמות טולם בינה והיא כלל פירוד

 לטילא מתתא השמיני עולם והיא הכל יצא מי
 הצירוף נעשה הנ״ל ר״ז ועם זר״ס של חי״ת והיא

 כנ״ל שלו החיות הוא ושמו זרח
הי  לשכב אלי׳ שמע ולא יום יום אניו כדברה וי

 בבגדו ותתפשהו וכו׳ עמה נהיות אצלה
 הוא דיבר כדברה ולשון וכו׳ עמי שכבה לחמר
 רכים בדברים משדלתו באמת היתה והיא קשה

 יום יום מלת וגם ל״ה דף דיומא בגמרא כמ״ש
 בגדים שם בגמרא דאמרו ונראה מיותר הוא

 לשכב ועל ערבית לו לבשה גא שחרית לו שלבשה
 לשכב ג׳ דף סוטה במס׳ רז״ל דרשו וכו׳ אצלה
 ופשיטא הבא לעולם עמה להיות הזה בעולם אצלה

 תיתי מהיכי הזה בעונם אצלה שכב שלא כיון
 משתדלתו היתה דהיא וצ״ל הבא לעולם עמה יהי׳

 יום בכל אחרים בבגדים סליו ובאה בדברים
 אהבתה להכנס רצה לא והוא באהבה לעוררו

 לשון הוא כדברה ומלת במחשבה אף בלבו
 שהיא כלומר כדור אחד דבר כמו התנהגות
 כידוע משונת באהבת יום יום אליו מתנהגות

 היום כל אל חסד כמ״ש אהבה מדת הוא שיום
 אליו מתנהגות שהיתה יום יום אליו כדברה וזהו
 בגדים חז״ל דרשו ע״כ משונת באהבת יום יום

 אצלה לשכב אלי׳ שמע ולא וכו׳ שחרית לו שלבשה
 עולם ר״ל הבא כעולם עמה ולהיות הזה בעולם

 לחטוא שלא נזהר והי׳ המחשבה עולם הוא הבא
 תפיסה שום לה היתה כא וא״כ במחשבה אף

 שהיתה רק במחשבה אף חטא שלא כיון אליו
 בלבושו ומקשט בשערו מסלסל שהי׳ תפיסה לה

 יצר שכיט כד וז״ל ק״ין דף וישב בזוהר כמ״ש
 לבושין לי׳ וקשיט לי׳ אתקן נש דבר עלי׳ הרע

 תפיסה לה היתה זה ומחמת ע״כ בשערו ומסלסל
 ר״ל עמי שכבה לאמר בבגדו ותתפשהו וז״ש בו

 אף חטא שלא בו תפיסה שום לה היתה שלא
 הרע היצר מצד שהוא בגדו ע״י רק במחשבה

 איתא וכן עמי שכבה לאמר בו תפיסה כה היתה
 יחוד לשון הוא כדברה מלת א״י שם: בזוהר

 אליו מתייחדת כשהיתה ר״ל מדברת ראוה כמו
 בגדי׳ ע״י משונת באהבת אליו מתייחדת היתה

.כנ״ל בשבילו שלבשה

 לאמר מצת עמי שכבה נאמר בבגדו ותתפשהו
 דאמרתי ונראה .פירוש לו אין בכאן

 ושמן נגנים בגדיך יהי׳ עת בכל הפסוק פירוש
 מה הזהיר ע״ה המלך דשלמה וכו׳ ראשך על

 ומחמת מיתתך לפני א׳ יום ושוב התנא שהזהיר
 ימיו כל להיות צריך מותו יום יודע שאינו

 וזהו יהודא בגדה מלשון בגדיך ומלת בתשובה
 בשמותיו ושפגמת שבגדת מה בגדיך יהי׳ עת בכל
 קושרין שהי׳ וכמ״ש התשובה ע״י לבנים יהי׳ ית׳

 שנמחכו יודעין הי׳ מלבין וכשהי׳ זהורית לשון
 אל ראשך על שמן התשובה ומחמת עונותיהם

 עבירה עובר ח״ו כשאדם בספרים דכתוב יחסר
 כן ועל בו שיש חכמה של מוח ממנו מסתלק

 נכנס א״כ אלא עבירה עובר אדם אין רז״ל אמרו
 התשובה ידי ועל חכמה היפך שהוא שטות רוח בו

 וזהו שמן נק׳ וחכמה לחכמה אח״כ זכה שלימה
 לך יחסר שאג כלומר יחסר אכ ראשך על ושמן

 וכשח״ו חי׳ נק׳ חכמה והנה החשובה ע״י חכמה
 רוח בו ונכנס טבירה ע״י חכמה ממנו מסתלק

 אחרא סטרא עליו שורה ח״ו חי׳ היפך שטות
 עשה זה לעומת זה כי הקליפה של רעה חכמה
 בפסוק רש״י שפירוש וזהו רעה חי׳ ונק׳ אלהים

 סופו הקודש רוח בו נצנצה אכלתהו רעה חי׳
 שיכשל שרצתה ר״ל ע״כ פוטיפר אשת גו שהתגרה
 ח״ו עכיו ושישרה חכמה ממנו ולהעביר בעבירה

 בברית פוגם הי׳ לא יוסף ובאמת רעה מיה
 פוטיפר לאשת יהי׳ הברית פגימת ידי שעג קודש

 הרעה אעשה ואיך וכו׳ וימאן כמ״ש בו תפיסה
 לה הי׳ אבל לאלהים וחטאתי הזאת הגדולה
 על הרע לשון שסיפר עבור בו להתגרות תפיסה

 כמו עריות על חשודין שהם אביו בפני אחיו
 רעה דבתם יוסף ויבא בפסוק ז״ל רש״י שפי׳
 ותשא כקה עליהם שסיפר העריות ועל וז״ל וכו'

 שאמר וזהו עכ״ל יוסף אל עיני׳ את אדוניו אשת
 תפיסה שוס לה הי׳ שלא ר״ל בבגדו ותתפשהו

 קודש בריח באות פגם צא כי בו להתגרות בו
 בבגדו להתגרות גו תפיסה לה שהי׳ ותתפשהו רק

 ר׳׳ל לאמר ופגם ומעל שבגד מה בשביג נאמר
 אביו בפני הרע לשון שאמר באמירה שפגם מה

 להתגרות תפיסה לה והי׳ לקה זה ובשביל עליהם
.כנ״ל בו



&חלחייטמקץ פרשתאורח

ת ש ר ץ פ ק מ

הי  עיין וכו׳ חולם ופרעה ימים שנחים מקץ וי
 זכר ולא הקודם בפסוק ז״ל רש״י פי׳

 שתלה מפני וז״ל וישכחהו יוסף את המשקים שר
 שנים שחי אסור נהיות הוזקק נזוכרו יוסף בו

 דהנה לומר ואפשר וכו׳ הגבר אשרי שנאמר
 על ויתאבל בפסוק וישב בפרשת כחב ז״ל רש״י

 שירד עד ממנו משפירש שגה ך״ב רבים ימים בנו
 שנה ך״ב כנגד שנה ך״ב הרי וכו׳ למצרים יעקב
 שהי׳ שנה ך ואם אב כיבוד יעקב קיים שלא

 וכו׳ לבן מבית בשובו בדרך שנים וב׳ לבן בבית
 עני הן לי בביתך שנה עשרים ני זה ללבן וז״ש

 ז״ל רש״י התחינ עכ״ל כנגדן ללקות וסופי
 לבן שבבית שנה עשרים כנגד שנים ך״ב שהתאבל

 שנה עשרים לי זה ומסיים בדרך ששהא שנים ושני
 ונא כנגדו משמע כנגדן ננקות וסופי עלי הן לי

 ששהא שנים השני בעד דבאמת לומר אפשר יותר
 שהוצרך אלא כיבוד מצות לקיים והלך בדרך

 הילדים ולרגל המלאכה לרגל שנים שני לשהות
 לרגל לאשי אתנהנה ואני עשו אל שאמר כמו

 עליהם שיענש בדין אינו הילדים ולרגל המלאכה
 גדול בהפסד כיבוד מצות לקיים מחיוב אינו כי

 שחלה יוסף מחמת רק הצאן כל ומחו שאמר כמו
 אסור להיות נענש כן ועל המשקים בשר בשחונו

 שיצער בדין אינו שיעקב ואע״פ שנים שני עוד
 השני מקום מכל אבל שנה מעשרים יותר עוד

 בדין שהי׳ תאמר אם אף בדרך ששהא שנים
 ולא כיבוד מצות קיים לא מקום מכל נשהות

 שנים שני מעונשו יוסף את להציל כח בו הי׳
 עילת כן על המשקים בשר בשחונו שחנה בשביל

 מקץ ויהי סיבה הוסב הסיבות וסיבת העילות
 סיבה והיתה קודם ולא חונם ופרעה ימים שנתים
 ויעקב שנים שני עוד אסור יהי׳ שיוסף זה בשביל
 הצער בו נתוסף שנים ושני שנה ך״ב ציער אבינו
 שנה ששרים לי זה אמר וע״כ יוסף עונש בשביל
 שנסבב רק כנ״ל יותר ולא כנגדן ללקות וסופי

 עונש בשביל שנים שני עוד שציער אח״כ הסיבה
כנ״ל יוסף

ען י  יענה אלהיס בלעדי לאמר פרעה את יוסף ו
לכאורה לאמר מלח פרטה. שלום אח

 מחשבת על נופל שאמירה לומר אפשר מיותר
 שישים יוסף' רצה ולא בלבבך תאמר כי כמו הנב

 עליך שמעתי ואני לו שאמר כמו בו בטחונו
 בטחונו ישים אם כי אותו לפתור חלום תשמע
 פתרון אמיתת השי״ת לו יודיע לא בה׳ ולא ביוסף
 לו שיהי׳ ר״ל לאמר פרעה אנ אמר לכך החלום

 משלי החכמה אין ז״נ רש״י כפי׳ בלעדי במחשבתו
 ליוסף השי״ת יודיע ואז וכו׳ יענה אלהים אלא

החלום פתרון אמיתת

הי׳  וכו׳ הרעב שני לשבע לארץ לפקדון האוכל ו
 הוא דבר כל של דחיות ידוע דהנה ונראה

 כולם בזוהר שכתוב כמו בינה הנק׳ התענוג עולם
 שנמשך עד איתברירו במחשבה עשית בחכמה
 גשמיות תענוגי ולכל המאכלים לכל הגשמי לעונם
 לאכול צריך אינו התענוג בעולם שהוא מי והנה

 במס׳ רז״ל שאמרו כמו הגשמי במאכג ולשחות
 אכילה לא בו אין הבא העולם י״ז דף ברכות

 כשנמשך רק וכו׳ צדיקים יושבים אלא שתי׳ ולא
 אז מדות לשבע דהיינו התענוג מעולם למטה
 שבתוך בחיות להתענג ולשתות לאכול צריך

 והי׳ שאמר וזהו התענוג מעונם הנמשך האכילה
 התענוג העולם מן והתענוג החיות ר״ל האוכל
 בתוך גנוז יהי׳ לארץ לפקדון יהי׳ אוכל הנקרא

 אשר מדוח לשבע ר״ל הרעב שני נשבע הארצות
 להתענג צריכין אז התענוג מעולם למטה הם

 ושאר והשחי׳י האכילה שבתוך ותענוג בחיות
 האר״י שכתוב מה פירוש דזהו ונראה גשמיות

 לשונו ע״ש מקץ פ׳ תורה ליקוטי בספר ז״נ
 דבריאה היכלות ז׳ הם הבריאות פרות שבע

 הוא הבריאה דעולם וידוע עכ״ל דייקא בריאות
 האוכל והי׳ שם כחוב ואח״כ התענוג עולם

 הרעב שני לשבע ומלכות יסוד לארץ לפקדון
עכ״ל. ועשי׳ יצירה שהם שנים לז׳ מזון לתת

 פי׳ עיין אברך לפניו ויקראו וכו׳ מותו וירכב
 רך למלכא אבא דין כתרגומו ז״ל רש״י

 בר ונא ריכא לא בהשוחפין מלך ארמי בלשון
התרגום פירוש מפרש רש״י והנה ענ״ל ליכא



לחייטמקץ פרשתאורחפו

 כלום פירש לא אבא דין ופל הכחוב לשון אחר
 אין לו שאמר ולפי חכמה הוא דאבא ונרחה

 דין לפגיו וקראו הכריזו וכך כמוך וחכם נבון
 ואב מלך של החכם הוא זה כלומר למלכא אבא
 פירוש לפי אברך וזהו מלך הוא ורך חכמה הוא

למלכא אבא דין החרגום

 עיין לקמצים השבע שני בשבע האיז ותעש
 על קומץ לקמצים וז״נ ז״ל רש״י פי׳

 פירשו הפירוש וזהו אוצרו הי' יד על יד קומץ
 יש אבל אוצרין שפירוש אנקנוס של לפירוש ז״ל

 אוצרין שהי׳ בזה ללמדינו הכחוב בא מה לדקדק
 הכחוב פירוש לומר ואפשר קומץ על קומץ

 החבואה אח ועשח כמו הארץ וחעש כפשוטו
 נקמצים אמר ואח״כ פרי נשון שהוא השנים נשלש

 שהי׳ מקום כל השבע שני בשבע זורעין שהיו ר״ל
 כ״ש קרקע שהי׳ אפי' כל: בנין בלי פנוי׳ הקרקע

 בנבד קומץ כדי אלא ממנו להוציא יכולין הי׳ ולא
 ו.א קומץ כדי ממנה ומוצאין אוחה זוי־עין הי׳
 הארץ וחעש וזהו פנוי מקום שום מניחין הי׳

.לקמצים השבע שני בשבעי

 עד מאוד הרבה הים כחול בר יוסך ויצבור
 להבין מספר אין כי לספור חדל כי

 מלא כי גוזמא דרך בודאי הוא הים כחול דממר
 כחוב והאיך הים כחול יספיק לא מצרים ארץ כל

 כי עד ז״ל רש״י פי׳ עיין וגם גוזמא דרך בפסוק
 הסופר וצ״נ קצר מקרא זה הרי לספור חדל

 חמיד השי״ח שעובד הצדיק דהגה ונראה לספור
 חמיד ומקשר ומחשבוחיו ודבוריו מעשיו בכל
 רואה הוא בחחילה יח׳ אליו מחשבוחיו אח

 לבדו לה׳ רק חוץ ומחשבח ח״ו פני׳ בלי שיהא
 גדונה ביראה לעשוח צריך המצוה כשיעשה ואח״כ

 על רק מלמענה שפע שום לקבל אפשר אי כי
 בוצינא הקדוש הרב שאמר כמו חחילה צמצום ידי

 האוחי פסוק על זללה׳׳ה בער דוב מוה׳ קדישא
 ומאי לים גבול חול שמחי אשר וכו׳ חיראו לא

 כאין וכונן העולמוח כל ברא השי׳׳ח הלא רבוחי׳
 אלא מהשי״ח שפע לקכל אפשר שאי אלא נגדו

 החול חחילה שבים כמו חחילה עצמו כשמצמצם
 הים החפשטוח ואח״כ הצמצום הוא סביב גבול

לקב, צריכין שפע יח׳ ממנו לקבל רוצים כשאנו כן

 יוכל ואח״כ הצמצום הוא בשלימוח יראה מדח
 חיראו לא האוחי וזהו החסדים החפשטוח לקבל
 אלא לקבל וא״א לים גבול חול שמחי אשר וכו׳

 יחברך השם כשעובד כך ואחר ודפח״ח זה בענין
 מלמעלה ובהירוח גדול שפע נו בא ביראה

 ודבוריו מעשיו בכל יחברך השם עובד וכשהצדיק
 דברים אפילו הגשמיים הדברים ובכל ומחשבוחיו

 דרכיך בכל כשמקיים חמיד מצוח ומושה המוחרים
 מ״ה במדריגח חמיד שיהא לראוח צריך דעהו

 בכל הרבה מצוח שעושה מחמח ח״ו יחגאה ולא
 למדח אם המשנה פי׳ שכחבחי כמו הדברים

 נוצרח לכך כי לעצמך טובה חחזק אל הרבה חורה
 ועובד מ׳׳ה בבחי׳ שיהי׳ חמיד וכשרואה ע״ש

 מה בבחינח והוא הצמצום הוא ביראה הש״י
 בכל ומחשבוחיו ודבוריו מעשיו בכל הש״י ועובד

 הוא אז המוחרים בדברים אך הגשמיים הדברים
 בכל החענוג מעונם ובהירוח גדול שפע ממשיך

 צדיק בבחי׳ שהוא מי יוסך ויצבר שאמר וזה עח
 בכל טובים ומעשים מצוח גדולים צבורין עשה
 ומחשבח פני׳ שום בלי לבב בבר ר״ל בר עח
 הצמצום הוא היראה במדח ר״ל הים כחול חוץ

 מעשיו בכנ הרבה מצוח שעושה ר״ל מאוד הרבה
 המוחרי׳ הגשמיים בדברים אך ומחשבוחיו ודבוריו

 גימטריא ומאד מאד הרבה מצוח עושה נמצא
 מ׳׳ה בבחי׳ והוא מצוח הרבה שעושה ר״ל מ״ה

 ומקבל הרבה מצוח שעושה ר״ל לספור חדל כי עד
 הוא נמצא עח בכל גדול וחענוג גדול בהירוח

 חענוג אין חמידי וחענוג החמנוג בעולם חמיד
 דוב מ׳ קדישא בוצינא הקדוש הרב שאמר כמו

 פי׳ בשמו ששמעחי לי וכדומה זללה״ה בער
 ספיר לשון הוא מספר אין ונחבונחו על הפסוק
 חמידי וחענוג החענוג עולם הוא וחבונה והארה

 וזהו ודפח״ח עכ״ד מספר אין וזהו חענוג חין
 לספור חדל כי עד הרבה מצוח שעושה שאמר

 מספר אין כי וחענוג הארה מלקבל שחדל ר״ל
כנ״ל בחמידי חענוג אין ר״ל

 הרעב שנח חבוא בטרם בנים שני יולד וליוסף
 אסור שאדם מכאן ז״ל פירש״י עיין וכו׳

 י״א דך חעניח גמרא והוא רעבון בשני לשמש
 מוחר בנים חסוכי הי׳ אם חנא שם ואיחא
יוסך דהרי מכאן יניך היכא ז״ל הב״י והקשה



פזלחייםמקץ פרשתאורח

 הי׳ קודם לו נולדו הי׳ לא ואם בנים חסוכי הי׳
 זה שאין שכתוב ע״ש רעב בשנת ג״כ מותר
 מנ״ל איפכא קשה ולי בעלמא אסמכתא אלא
 לססוכי דאף אימא מותר בנים חסוכי הי׳ דאם
 שני יולד וליוסף הכתוב כמשמעות אסור בנים
 אף הרעב בשני אבל וכו׳ תבוא בטרם בנים

 דבאמת ונראה אסור נמי בנים חסוכי שהי׳ ליוסף
 הפוסקים וכל הגמרא כמשמעות גמורה ינפותא
 הכתוב בלשון לדקדק יש דהנה אסור שכתבו
 כתוב למה וכו׳ בנים שני יולד וליוסף שאמר

 תבוא בטרם יולד וליוסף למימר הו״ל בנים שני
 בא דבזה אלא בנים שני אמר ולמה הרעב שני

 שאמר ומה לשמש מותר בנים דלחסוכי ;למדינו
 בטרם נולדו שניהם ר״ל בנים שני יולד וליוסף

 השני נולד הי׳ לא אם אבל הרעב שנת תבא
 שכבר כיון לשמש אסור הי׳ הרעב שנת קודם

 לא אם אף בנים חסוכי מכלל ויצא א׳ לו הי׳
 יצא אחד נו שיש כיון אעפי״כ ורבי׳ פרי׳ קיים
 יעקב נחלת בעל דטת וכן בנים חסוכי מכלג
 תנא הזה בלשון אמר לא ולכך דרכו לפי ע״ש

 אלא לשמש מותר ורבי׳ פרי׳ מצות קיים שלא מי
 ר׳< בנים חסוכי בלשון אמר לכך כנ״ל ללמדינו

 לשמש אסור אחד אף לו יש אם אבל כלל לו שאין
 וכו׳ בטרם בנים שני יולד וליוסף אמר ולכך
 לא אם אבל הרעב שנת קודם נולדו שניהם ר״ל
 שהי׳ אחר לשמש אסור הי׳ שניהם נולדו הי׳
 ממילא וא״כ בנים. חסוכי מכלל ויצא מחד לו

 מותר כלל לו שאין בנים דלחסוכי מכאן מובן
הברייתא כדברי לשמש

 יעקב ויאמר במצרים שבר יש כי יעקב וירא
 כי שמעתי הנה ויאמר תתראו למה לבניו

 ונחי׳ משם לנו ושברו שמה רדו במצרים שבר יש
 שראה יעקב וירא אמר מתחילה והנה נמות ולא

 אמר ואח״כ רש״י כפי׳ קודש של באספקלריא
 להם ידוע הי׳ דהנה ונראה וכו׳ שמעתי הנה

 לאברהם שאמר כמו לגלות צריכין הם שע״כ
 להם נא בארץ זרעך יהי׳ גר כי ע״ה אבינו

 יודעין הי׳ שלא רק וכו׳ אותם וענו ועבדום
 בארץ סתם נאמר כי הגלות מקום יהי׳ האיך

 קודש של באספקלריא יעקב שראה וזהו להם לא
יעקב וירא וזהו במצרים וגלות שבירה להם יש כי

 במצרים שבירה להם יש כי ר״ל במצרים שבר יש כי
 תחזיקו כמה ר״ל תתראו למה לבניו ויאמר וזהו

 בחי׳ היא חכמה כי חכמה במדריגת עצמכם
 שבירה בו אין מכמה במדרגת שהוא ומי ראי׳
 והנה לגלות צריכין ע״כ הלא תתראו למה וזהו

 מזון שם יש כי ר״ל במצרים שבר יש כי שמעתי
 משם לנו ושברו לגלות שמה רדו לכן במצרים ודגן
 ולא במצרים משם והגלות השבירה כנו יהי׳ ר״ל

 ולא ונחי׳ וזהו לחם שם יש כי ארצות משאר
 שם שיש במקום בגלות נהי׳ עכ״פ ר״ל נמית
 כי באמת הי׳ וכן ברעב נמות ולא ונחי׳ לחם

רדו. כמנין במצרים היו

 לכל המשביר הוא הארץ על השליט הוח ויוסף
 עכ השליט שאמר להבין וכו׳ הארץ עם

 ולא הארץ עם על ששליט בודאי כוונתו החרן
 המשביר הוא אח״כ שאמר כמו הארץ עם כתיב

 מ״ק במס׳ רז״ל דאמרו ונראה הארץ עם לכל
 גזירה גוזר שהקב׳׳ה צדיק בי מושל מי ט״ז דף

 ועיין אלהים יראת מושג צדיק וזהו ומבטלה
 אל איש לא פסוק על בלק בפ׳ שכתבתי מה

 אדני ותהי אמר זה מי הפסוק פי׳ וכו׳ ויכזב
 זה בבחי׳ שהוא שהצדיק משם והעולה צוה לא

 וזהו כרצונו ומנהיג מלכות מדת על המושל הוא
 ר״ל ותהי אמר זה בבחי׳ שהוא מי ר״ל זה מי

 צוה לא אדני ההוא הדבר ותהי הדבר שיאמר
 אעפ״י ר״ל מלכות מדת דלת באכף כתיב ואדני
 זה בבחי׳ שהוא רק כן צוה לא מככות שמדת

 מדת ומנהיג מלכות מדת על מושל יסוד מדת
 יראת מושל צדיק וזהו וכחפצו כרצונו מנכות
 ביראה מושל צדיק יראה מדת מלכות מדת אלהים

 צדיק שבחי׳ וידוע כרצונו ומנהיג מלכות מדת
 ר׳׳ל ויוסף וזהו ארץ נק׳ יראה ומדת יסוד נק׳

 מלכות מדת על הארץ עכ השליט הוא הצדיק
 וחפצו כרצונו מלכות מדת ומנהיג אלץ שניו׳
 פירוש אמרתי דהנה הארץ עם לכל המשביר הוא

 כשרון ואין אוכלי׳ רבו הטובה ברבות הפסוק
 במס׳ רז״ל דאמרו ע״פ עיניו ראות אם כי לבעלי׳
 מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל י״ז דף ברכות

 חנינא בשבי; ניזונים כלו העולם כל ואומרת חורב
 לע״ש מע״ש חרובין בקב לו די בני וחנינא בני
מכל השפע התקבלות התחלת ראינו והנה כו׳



לחייםמקץ פרשתאורחפוז
 העולם האומות אצל בעו׳׳ה לע״ע הוא דבר

 כמשל שפע מקבל א׳ וכל ליד מיד נתקבל ואח״כ
 לכמה ליד מיד הולך ממרחקים הבאה סחורה

 תענוג ומקבלי; בהסחורה נשכרין וכולן אדם בני
 ג״כ המשתכר אחד לאיש השפע שבא עד והשפע

 היושב הגון לעני א׳ זהב ונותן זו בסחורה
 צינור הפותח הוא הצדיק והעני גדול בדחקות

 משתכרים וכולן אחד זהב רק מגיע אין ולו השפע
 ופתח שגרם זו בהשפעה ומתענגין הרבה ממון

 לוקח מתענגים שכולם התענוגים ומכל הזה הצדיק
 ר״ל הטובה בלבות שאמר וזהו מועט דבר הוא

 העולם על הטובה לרבות גורם הזה כשהצדיק
 זו מהשפעה תענוג מקבלין הרבה אוכלי׳ רבו
 של בעל שהוא הצדיק ר״ל לבעגי׳ כשרון ואין

 לו אין העוצם על זו טובה המביא שהוא טובה
 בסידור ועיין עיניו ראות אם כי ויתרון הנאה

 וכו׳ ישברו אליך כל עיני הפסוק פי׳ האריז״ל
 ומונעין דינין שהם דרחל עייגין ב׳ הם כל עיני

 ב׳ שלהם המתקה רצון חי לכג ומשביע הפרנסה
 וז״ש עכ״ד רצון גימ׳ להם המאיר או״א יסודות

 דרחל עיני שמאיר מה ר״ל עיניו ראות אם כי
 רצון גימ׳ או׳׳א יסודות הארת ע״י וממתיקים

 והרבה העולם לכל זו השפעה מביא ובזה
 הצדיק ר״ל המשביר הוא שאמר וזהו בו מתענגים

 שהכל הארן עם לכל המשביר הוא יוםך> שנק׳
 ידו על ומתענגים נזונין

ל א  מה האיש לפני רחמים לכם יתן שדי ו
 שניבא אפשר שדי של השם זה שהזכיר

 אשר יסוד מדת הוא שדי אל כי ניבא מה וא״י
 השר האיש לפני וזהו משם הצדיק בחי׳ יוסך
 אפשר רחמים לכם יתן שאמר ומה משם שרשו
 צריך שהוא מי ורחמך רחמים לך ונתן ע״ד לומר

 שירחם רחמנות לו שנתן ה׳ מאת העזר נרחמים
 לי׳ דרחים ומאן ורחמך ואח״כ הגון עני על

מסכנא ניהי מאן דורנא לי׳ שדר קודשאבריךהוא

 השמים מן עליו מרחמין ואח״כ עליו שירחם
 לכם ונתן ע׳׳ה אבינו יעקב להם שבירך וזהו

 הבריות על שתרחמו רחמים לכם יתן רחמים
 האיש לפני שתבואו קודם ר״ל האיש לפני וזהו
 ובודאי עליהם שתרחמו דבר השי״ת לכם ישלח

:השמים מן עליכם ירחמו
 ואלהי אלהיכם תראו אל צכם שלום ויאמח

 באמתחותיכם מטמון לכם נתן אביכם
 כספכ׳ שקר דבר אמר איך להבין אלי בא כספכם

 ועד מחסד מדות שהחמשה דידוע ונראה אלי בא
 וידוט מדות מחמשה כלול ששית מדה ויסוד יסוד
 רק מלכות במדת להשפיע מדה לשום אפשר שאי
 בשביל נבראו והספירות העולמות וכל היסוד ע״י

 מטמון לכם נתן וז״ש להם להשפיע ישראג
 והטוב הספירות בכל טוב גנוז ר״ל באמתחתיכם

 למדת להשפיע יסוד מדת אל בא הספירות מכל
 הכוסף כל ר״ל כספכם וזהו ישראצ כללות מלכות

 יסוד מדת הי׳ הוא כי אלי בא שלכם ותשוקה
 המדות מכל השפעות כל לכם יבוא ידי ועל צדיק
 וע״כ ישראל בשביצ הממון כל קוכך הוא וע״כ

 ואפשר יבינו שלא בלשון ואמר הכסף להם החזיר
 וז״ל הפסוק ע״ז שכתב רבה מדרש כוונת שזהו

 מקום מכל וגומר מטמון לכם נתן אצהיכם
 המדות מכל מקום מכל ר״ל עכ״ל אצי בא כספכם
 וע״י אלי בא צכם שישפיע שלכם הכוסף כספכם

כנ״ל השפעה לכם יבוא
 בם׳ הקשה כמוני אשר איש ינחש נחש כי

 שקר דבר מפיו הוציא האיך עינים מחור
 זאת כתוב איך וגם ביעקב נחש לא כי ובוודאי
 האמת שאמר נראה פשוט ועפ״י אמת בתורת
 איש ינחש נחש כי ואמר האחים יבינו שלא בלשון
 לפרעה שוה שהי׳ כפרעה כמוך כי ע״ד כמוני אשר
 הוא כמוני אשר איש ינחש נחש כי שאמר וזה

 וכן כוונתו הי׳ כן לנחש לי חלילה אבל ינחש
. האחים יבינו שצא אמת בדיבור כוונתו הכניס

ת ש ר ש ג י ו פ

ש  נא ידבר אדני בי ויאמר יהודא אליו ויג
 .וכו׳ אדני באזני דבר עבדך

שאמר מה וגס אדצי בי שאמר זה מה הדקדוקים

 רונה הי׳ יהודא דהנה ונראה וכו׳ נא ידבר
 ישב אח״כ כמ״ש בנימין תחת צעבד אותו שיקח
ט׳ הנער תאת עבדך של הוא מלכות ומדת ו
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 וכו׳ כהנים ממ-לכת לי תהי׳ ואתם כמ״ש ישראל
 ממ;ו שיצא ליהודא המלכות ניתנה ובישראל

 הנהגה לשון הוא ידבר ומלת דוד בית מלכות
 ידבר אדני בי יהודא וז״ש לדור אחד דבר כמו
 נא וכעת בעוכם מלכותו את ינהיג הש״י בי ר״ל

 אין כמ״ש עבדך שאהי׳ ממך מבקש שאני עבדך
 כעת הוצרך שאני וא״כ בקשה לשון אלא נא

 ר״ל אדני באזני דבר עבדך שאהי׳ ממך לבקש
 ולא אדני באזני חשיבות דבר להיות ראוי הי׳

וכו׳ בעבדך אפך יחר ואל וז״ש בי שימאן

 לרמז דבא וכי׳ יהודה אליו ויגש א״י
 ולדבר לחשוב איך לתפכה הגשה וללמד

 ביתך יושבי אשרי הפסוק פי׳ אמרתי דהנה
 ע״ד יתרה והיו״ד ביתך יושב אשרי דהל״ל

 מוה׳ קדישא בוצינא הגדול הרב בשם ששמעתי
 צריך להתפלל שעומד שהאדם זללה״ה בער דוב

 מדברת השכינה הוא הדיבור שהעולם לחשוב
 קדמות המחשבה עולם מן ומבקש גרונו מתוך
 בתים נקראים והתיבות ודפח״ח עכ״ד השכל
 ביתך יו״ד יושב אשרי וזהו יצירה בספר כמ״ש
 היו״ד בהם ממשיך בתים הנקראים התיבות בתוך
 תרץ יסד בחכמה ה׳ כתיב ובאמת מכמה שהיא
 חכמה הוא אבא כי ברחא יסד אבא בזוהר וכתב
 ובמדת ארץ הנק׳ ירתה מדת השכינה אין יסד

 מכמה בו נעלם הדיבור עולם היראה עולם מנכות
 שהוא חכמה הדבור בעולם ויגלה ימשיך ובתפלתו

 והצער השבירות כל נתקן ואז גמורים הסדים
 מחי׳ הכמה כי המעשה עולם מלכות שבמדת

 מתפרשין דלא רעין תרין הם ובינה וחכמה הכל
 עוגה בינה הנק׳ המחשבה מעולם מבקש וכשהוא

 ס״ג גימ׳ פרצופין) ה׳ (עם אזן כי השמיעה
 השמיעה לעולם ובא תפלתו וכשנשמע בינה הוא

 יהודא נק׳ מלכות ומדת מכמה ממשיך הוא ממילא
 עולם מלכות מדת יגש השי״ת אל אליו ויגש וזהו

 בי בלב הוא אמירה כי במחשבה ויאמר התפלה
 מלכות מדת אדני ביו״ד הוא בי ואותיות אדני

 חכמה בה ושורה אותה יסד ביו״ד אדני הנקרא
 המחשבה עולם לפני דבורים וידבר ויתפלל בהעלם

 דבר עבדך נא ידבר ויבקש השכל קדמות ולפני
 באזני הדבורים ויכניסו דבורים ידבר כלומר

ואף אזן הנקרא בינה הוא המאשבה בעולם אדני

 אפך יחר ואל מתערין דינין בינה המחשבה מעולם
 רצונך עושה אני שאין עבד בבחי׳ שאני בעבדך

 כנסתר ר״ל התגלות לשון ופרעה כפרעה כמוך כי
 בו שאין גמורים חסדים חכמה שהוא שלך

 מלכות במדת בהתגלות יהי׳ כן דין תערובות
 מינייהר וחד כשונות בד׳ משמש הוא כי ומצת
 שלך נסתר כמוך אלא אפך יחר ואל וזהו חלא

 במדת בהעלם גמורים חסדים שהוא חכמה שהוא
 נחי׳ ואז מלכות במדת ויתגלה יהי׳ כן מלכות
:בעלי׳ את תמי׳ חכמה כי השבירות כל ויתקן

 עבדך נא ידבר הפסוק על רבה במדרש
 רבי אמר וז״ל אדני באזני דבר

 ומכניס מבפנים מוצא אני דבר שמעיא בר ירמי׳
 ונלאו תמי׳ והמדרש עכ״ל אתכם ומכלה בנא דבר
 ועוין המאמר זה כפרש המדרש על המפרשים ידי

 בנוא כמו במצרים בנא ומכניס כהונה במתנות
 עפ״י לפרש ונראה עכ״ל אמון מנוא התעבי כד״א

 עם לריב עצמו מכניס הי׳ יהודא דהנה פשועו
 עצמו ונידם עצמו שהכניס על מאחיו יותר יוסף
 כי פסוק על ז״ל רש״י שפי׳ כמו עולמות בשני

 נכנס אני למה וא״ת וז״ל הנער את ערב עבדך
 ואני מבחוץ כולם הם אחי משאר יותר לתגר

 במסכת רז״כ אמרו והנה וכו׳ מזק בקשר נתקשרתי
 וכו׳ שקר ושבועות שוא שבועות בענין ל״ג דף שבת

 מתמעעין אדם ובני כלה יבהמה רבה רעה חי׳
 על יהודא שפען וזהו ע״ש י־שות חיות ע״י ר״ל

 את שהתקשרתי שבועתי לקיים רוצה אני יוסף
 דבר ומלת שקר שבועת לידי הגורם ואתה עצמי
 וז״ש הדבר על לו וישבע כמו שבועה גבי שייך
 אני בשבועה א״ע שנתקשרתי זה דבר ר״ל דבר

 מלהיות עצמי מוצא אני ר״ל מבפנים מוצא
 חייב אינו אני כי א״ע שהקשרתי בקשר מבפנים

 כפי׳ מצרים בנוא הוא בנא דבר ומכניס בדבר
 שבועת העונש מופל יהי׳ ועליהם כהונה מתנות

 שקר שבועת העונש על אתכם ואככה וזהו שקר
 שבועת אותם מכלין ומים אש שאין דברים כי

 ידבר הפסוק כך דורש והמדרש אותם מכלה שקר
 יתנהג כלומר לדור אחד דבר כמו הנהגה לשון

 מצרים אל כלומר כהונה מתנות כפירש נוא אל נא
 עבדך שעשה אדני באזני דבר של העונש יבוא
שצדליס ידוע כי אדצ״י באזני השבועה היינו דבר
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 אוחו אזן בחי׳ והיא בבינה הם ואסורין ושבועוח
 מה ואפשר נוא הנק׳ מצרים על יבוא העונש
 מוציא אני דבר שאמר כמו מבפנים הלשו( שאמר

 ואסורין ושבועוח נדרים כי זה מפני הוא מבפנים
 כולם כמ״ש משם יצא הנבראים וכל בבינה הוא

 יצא מ״י מבמ( איחבירירו במחשבה עשיח בחכמה
כנ״ל מבפנים הלשו( זה אמר וע״כ הכל

 שאריח לכם לשום לפניכם אלהים וישלחני
 גדולה לפלימה לכם ולהחיוח כאיז

 מובה שהוא וכיון אצהים וישלחני שאמר מה
 אלהים אמר וכמה רחמים הוי׳ שם להזכיר הו״ל
 שאריח לכם לשום שאמר מה וגם דין שהוא
 לכם להחיוח לומר די והי׳ מיוחר הוא בארץ

 במס׳ רז״ל דאמרו לומר ואפשר גדולה לפליטה
 למצרים לירד אבינו יעקב הי׳ ראוי פ״ט דף שבח

 וירד לו גרמה שזכוחו אלא ברזל של בשגשלאוח
 והחחלת בצער ולא ובנחח גדול בכבוד לגנוח

 חחילה שירד יוסף ע״י הי׳ מצרים לגלוח הירידה
 שנמכר גדול בצער למצרים ירד והוא למצרים

 כלומר ;פניכם אלהים וישלחני שאמר וזה לעבד
 דין ע״י הי׳ ;פניכם בראשונה למצרים שירדחי

 מלח שהזכיר וגם אלהים הזכיר כן ועל ויסורים
 דבאמח בארץ שאריח לכם לשום בשביל חנהים•

 נו השיבו החלומוח להם כשסיפר יוסף דאחי
 הי׳ כי חימה בלשון עלינו חמלוך המלוך בגדלוח

 גדולים שהם חושבין שהי׳ זה דבר מהם רחוק
 נחקיים וע״כ לשיריים אוחו חושבין והיו ממנו

 דף ר״ה במס׳ דרשו ורז״ל עליהם ומלף החלום
 עצמו שמשים למי נחגחו לשאריח פסוק על י״ז

 לכם לשום למצרים חחילה שירדחי וז״ש כשיריים
 אחכם ולעשוח אחכם להשפיל כלומר בארן שאריח

 בה״א חמלוך המלוך בגאוח שדיברחם על כשיריים
 ;מצרים וירדחי החלום נחקיים וע״כ החימה
 אלהים מלח נמי הזכיר וע״כ עליכם שאמלוך

.לאחיו כן גם דין שהוא

 חירא אל אביך אלהי האל אנכי ויאמר
 אשימך גדול לגוי כי מצרימה מרדה

 ולא אביך א;הי האל אמר למה לדעח צריך שם
 להסרח שאמר מה וגם אביך אלהי אנכי חמר

שם אשימך גדול לגוי כי השעבוד עבור המורא

 קושי מחמח יירא שלא טעם נחינח זה מה
 יעקב חולדוח בספר כחב דהנה ונראה השעבוד

 דשמעח* וז״ל נח פ׳ זללה׳׳ה הבעש״ט בשם יוסף
 דינים להמחיק האריז״ל בכחבי שביארו מה ממורי

 אז חסד שורש בדין שימצא ידי על היינו בשורשו
 זה חסד בשורש הדין ונמחק חסד הכ; נעשה
 מדח הוא אל דשם וידוע עכ״ל ודפח״ח בו שמצא
 לך אשפיע אנכי ר״ל האל אנכי שאמר וזהו חסד

 הדין מדח אביך אלהי שאהי׳ בזמן גדולים חסדים
 גדולים חסדים לך אשפיע יסורין לך ויהי׳ וצמצום
 חירא אל זה ובעבור חסד בשורש הדינים וימחקו

 שם לבניך יהי׳ אשר השעבוד מקושי מצרים מרדה
 וקושי היסורין בזמן שם אשימך גדול לגוי כי

זה חסד בשורש הדינין וימחקו השעבוד

 אעלה אביו ביח ואל אחיו א- יוסף ויאמר
 יח3ו אחי אליו ואומרה נפרעה ואגידה

 ואומרה מהו לפרעה ואגידה שאמר כיון וכו׳ חבי
 ועיין מיוחר הוא ואעלה שאמר מה וגם חניו

 לפרעה חמישיח ונחתם וז״ל זו פ׳ חורה בלקוטי
 שהי׳ בכאן וכן עכ״ל כנודע פרעה הבינה שהוא
 ר״ל אעלה וכו׳ יוסף ויאמר גשמיות שמחה להם

 לשון ואגידה התענוג עוצם אל הזאת השמחה
 לפרעה אדם ש; לבו המושכת אגדה כמו המשכה

 ואומרה הבינה שהוא המחשבה עולם אל ר״נ
 אשר אבי ובית אחי בלב היא אמירה כי אליו

 אומרה הזאת השמחה כלומר אלי באו כנען בארץ
 עולם שהוא המחשבה עוצם אל אעלה אליו

.התענוג

 בארץ הנמצא הכסף כל אח יוסף וילקט
שוב׳ הם אשר בשבר כנען ובארץ מצרים

 התורה הלא להבין פרעה ביתה הכסף אח ויבא
 הוי דהוה ומה ללמדינו בא זה מה נצחיות הוא

 לי והייתם הפסוק פירוש כתבתי דהנה ונראה
 ר״ל חביב אוצר ז״ל פרש״י העמים מכל סגולה

 שמניח מיוחד מקום צאדם שיש העולם שדרך כמו
 בו מניח יקר דבר אצלו שהוא ומה אוצרותיו בו
 כך באוצר מניח חשוב דבר עוד קונה אם וכן

 ניצוץ שיש מקום וכל הקדושה כללות הם ישראל
 או הכנים שבירת מחמת הן העמים בין הקדוש
כללות שהם ישראל אל לבוא צריך חטא מחמת



צאלחייםויגש פרשתאורח

 הננמים בין שהם הקדושות ניצוצות והנה הקדושה
 לבוא יכוצ בקל זהו הכלים שבירת מחמת שהי׳

 סיבות שאר או עמהם ונותן שנושא ע״י לישראל
 הסיבות וסיבת העילות עילת הוא השי״ת כי

 ניצוצות אבל לישרא; שבא עד סיבות ומסבב
 תשובה עשה לא אם חעא ע״י שנפלו הקדושות

 וכו׳ ידח לא כי סיבות מסבב הוא והשי״ת
 יסורין מחמת הוא כזה ניצוצות להוציא כשבא

 הניצוצות ששם העמים מן צער לו שיש ח״ו
 ומוציא החמא מן ימורק יסורין וע״י קדושות

 וילקט וזהו בשבירה שנפלו הקדושות הניצוצות
 הניצוצות כל מוציא הוא הצדיק במי׳ הוא יוסף
כל את וזהו הקדושה אל לעלות נכספין שהם

 מצרים בארץ הנמצא הקדושות הניצוצות כל הכסף
 הם אשר בשבר העמים בין ר״כ כנען ובארץ

 ורש״י שבירה לשון הוא פשוט ע״פ שבר כי שוברים
 אמת ושניהם קנין ולשון מכר לשון שהוא פי׳ ז״ל
 שבירה מחמת הם אשר הקדושות הניצוצות כי

 בסבה רק ויסורין צער בלא ישראל לידי לבוא יוכל
 מחמת שם באו ואשר עמהם ונותן שנושא קלה
 ומוציא עונותיו וממרקין אותו מצירין הם חטא

 שוברים הם אשר בשבר וזהו הקדושות הניצוצות
 מוציא הוא ממש שבירה לשון אותו מצירין שהם

 הניצוצות ומביא פרעה ביתה הכסף ויבא הניצוצות
 בשם לעיכ כמ״ש המחשבה עולם אל הקדושות

.לפרעה חמישית ונתתם תורה הליקוטי

יחי פרשת ו

 הנערים את יברך וכו׳ אותי הגואל המלאך
 אבותי ושם שמי בהם ויקרא

 ויקרא מאי נדקדק ויש וכו׳ וידגו ויצחק אברהם
 אותם ברך אח״כ הלא וגם אבותי ושם שמי בהם

 ישראל יברך בך לאמר ההוא ביום ויברכם שנאמר
 ונראה וכמנשה כאפרים אלהים ישימך לאמר
 שאינם מתחיגה ראה ע״ה אביגו יעקב דהנה
 יוסף התפלל ואח״כ אלה מי ואמר לברכה ראוים
 שיהיו מקודם אותם ובירך עליו שכינה ושרתה
 פרק באבות ואמרו לברכה ראוים ויהיו צדיקים

 וכו׳ והכח הנוי אומר יוחאי בן שמעון ד ששי
 ראי׳ ומביא לעונם ונאה לצדיקים נאה והבנים
 בן נאמר וגם וכו׳ בנים בני זקנים עטרת מפסוק

 בנים להם שיהי׳ לצדיקים ונאה וכו׳ אב יכבד
 קרואי כמו חשיבות לשון הוא יקרא ומלת צדיקים
 כלומ־ אבותי ושם שמי בהם ויקרא וזהו העדה

 חשובים יהיו ויצחק אברהם אבותי ושם שמי
 עליהם ויאמרו צדיקים שיהיו ידם על בעונם
 ראוין שיהיו אותם שהכין ואחר יולדתם אשרי

וכו׳ ישראל יברך בך אותם בירך לברכה

 ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא
 באחרית אתכם יקרא אשר את לכם

 ישראל אל ושמעו יעקב בני ושמעו הקבצו הימים
ישראל אל ושמעו כפל שאמר מה להבין אביכם

 נראה יעקב בני ושמעו אמר שכבר כיון חביכם
 אבינו דיעקב דרשו נ״ו דף דפסחים בגמרא דהנה
 שכינה ממנו ונסתלקה הקץ את נגלות ביקש ע׳׳ה
 לו אמרו וכו׳ במטתי פסוג יש ח״ו שמא אמר
 אחריהם ענה והוא וכו׳ ישראל שמע בניו

 דהנה ונראה בפסוק זה נרמז והאיך בשכמל״ו
 ויעקב וז״ל שתיתאה בתקונא בתיקונים סיתא

 לבנוי מני בה דמלכא רעותא דכל ידע דהוה בגין
 ובעותין דצלותין דלהון שאלתין וכל וכו׳ ענה

 להם דבר אשר וזאת הה״ד בה דיהון למלכא
 על הנ״נ תיקון בתיקונים ואיתא ע״כ אביהם

 הגאולה יהי׳ אם ר״ל יגאל טוב יגאלך אם פסוק
 אנכי גאלתיך לאו ואם יגאל טוב שנק׳ המדה ע״י

 ויעקב מצרים דיציאת אנכי ע״י הגאולה ויהי׳
 על להמשיך רוצה והי׳ דביתא מרא הי׳ ע״ה

 שתהא האספו וז״ש יראה מדת השכינה ישראל
 לשון ואגידה ישראל כללות אחת באגודה כולם

 את אדם של לבו המושכת אגדה כמו המשכה
 שכלול את שנק׳ יראה מדת את לכם ואמשיך ר״ל
 מדת עליכם שאמשיך זה וע״י תי״ו ועד מא׳

 כמו דילי׳ משכנא הוא כי הגלות מן תגאלו יראה
 אשר שנק׳ בינה הוא אשר וז״ש בזוהר שכתוב

 וז״ש עדה קרואי כמו חשיבות לשון הוא יקרא
 בינה הוא אשר הימים באחרית אתכם יקרא אשר

שאמשיך זה ע״י אתכם ויגאנ אתכם יחשוב



לחייםויחי פרשתאורחצב

 כשראה ואח״כ הימים באחרית השכינה עליכם
 יעקב בני הקבצו אמר השכינה הימנו שנסתלקה

 ישראל אל שמע תאמרו כלומר ושמעו ביחד כולכם
 ואח״כ בק״ש ז״ל האר״י בסידור ועיין אביכם

 השכינה עליהם שהמשיך בשכמל״ו הוא אמר
.יראה מדת

 אויבך בעורף ידך אחיך יודוך אתה יהודה
 מה להבין אביך בני לך ישתחוו

 דידוע ונראה מיותר הוא אתה מלת אתה שאמר
 ה״א מלכות ■מדת לחבר הוא מגמותינו דכל

 כתבתי וכבר אהבה מדת הוא״ו אל שבשם אחרונה
 בער דוב מו׳ קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם

 יראה לו שיהי׳ לראות רק א״צ שהאדם זללה׳׳ה
 בחינת כי ממילא אח״כ לו בא ואהבה בשלימות

 אשה בחי׳ היא יראה ובחי׳ דכר בחי׳ הוא אהבה
 עכ״ד אשה אחר לחזור איש של ודרכו ה׳ יראת
 והתורה העבדות בכל כך עושה שהוא מי ונמצא

 ואח״כ בשנימות יראה לו שיהי׳ ורואה והתפלה
 יראה בחי׳ יחוד נעשה ממילא אהבה בחי׳ לו בא

 יחוד וזהו אהבה מדת וא״ו אל אחרונה ה״א
 כל יתפרדו אז זה יחוד וכנעשה ואדני הוי׳׳ה
 בהקדמות ועיין רצונו אחד לכל ונעשה און פועלי

 חי לכל ומשביע ידך את פותח וכתיב וז״ל תיקונים
 יו״ד ואינון יודיך אלא ידך תקרא אל ואקמוהו רצון
 בסידור הוא וכן עכ״ל ואדני הוי״ה מן יו״ד

 במלת מרומז מלכות דמדת וידוע ז״ל האר״י
 יהודה וז״ש השם של הוא״ו נק׳ ואתה יהודה

 יחוד ונעשה אתה אל יהודא כשנתקרב אתה
 יודי״ן השני ר״ל אחיך יודוך וזהו ואדנ״י הוי״ה

 הוא אחיך כי יחד נתחברו אחיך ואדנ״י הוי׳׳ה שצ
 הוי״ה יחוד כשנעשה ואז אחת אל אחת כמו

 און פועלי כל ויתפרדו אויביך בעורף ידך ואדנ״י
 אחיך יודון בך פירוש אונקלום בתרגום והנה
 מפרש שהוא ונראה פירוש לו שאין דבר והוא עכ״ל

 כמ״ש הדיבור עולם הוא מלכות דמדת דידוע כך
 אתווין ך״ב ר״ל בך וזהו בפה וקבען יצירה בספר

אביך בני לך וישתחוו אחיך יודון מלכות שבמדת

 אניות לחוף והוא ישכון ימים לחוף זבולון
 ז״ל פירש״י עיין צידון על וירכתו

לצידון סמוך יהא ג?ולו סוף צידון על וירפאו

 לפרש ויש עכ״ל המשכן ולירכתי כמי סופו ירכתו
 והי׳ בפרר^מטיא עוסק שהי׳ וע״ש ממש ירך לשין

 ונקרא בתורה עוסק שהי׳ אחיו ליששכר תומך
 להגוף תומך הוא שהירך וכמו דאורייתא תמכי

 בתורה עוסק שהי׳ אחיו ליששכר תומך הי׳ הוא כן
 מזי תא וז״ל קע״א דף וישלח פ׳3 הזוהר וכמ״ש

 ההוא לילה בההוא אתחכם וחכימו עקימו כמה
 ויגע מיד עבד מה וכו׳ דיעקב לקבלי׳ נחש דרכיב

 דאתברו כיון אמרו לקבלי׳ דאתחכם ירכו בכף
 וכדין אתתקף לא אורייתא מיד דאורייתא סמכין

 והידים יעקב קול הקול אבוהון דאמר מה יתקיים
 לאורייתא לה יכול דלא חמא וכד וכו׳ עשו ידי

 עכ״ל וכו׳ לה דסמיכין דאינון תוקפא חלש כדין
 חזקי׳ ד אמר וז״ל זה בפסוק זו פ׳ בזוהר ועיין

 פריש ותחומי׳ צידון ספר על מטין דילי׳ ירכתו
 סחורתא מארי דכל ופרקמטי׳ אתר הוא לה

 הרי עכ״ל אתר צההוא גסחורתיהו ותייבין סחרין
 פונין מסחורות הצדדים שכל צידון לשון שמפרש
 יששכר על צידון לשון נפרש יש וכן אתר לההוא

 למארי צריכין והכל אליו פונין השבטים שכל גופי׳
 והמה לעיתים בינה יודעי יששכר ומבני דחיטי

 וזהו ישראל צכל הוראה יוצאי וממנם סנהדרין
 ליששכר צידון על ותומך ירך בבחי׳ שהי׳ וירכתו

 פונין אליו ישראל צד וכל בתורה עוסק שהי׳
 לומר יש צידון על שכתוב ומה תורתו מאור נהנות
 עליו מעלה בבחי׳ והי׳ יששכר אל ירך בבחי׳ שהי׳

 לזבולן בירך שהי׳ רמ״ב דף שם בזוהר וכמ״ש
ע״ש זה עבור יששכר קודם

שכר ש  וירא המשפתים בין רוכץ גרם חמור י
 נעמה כי הארץ ואת טוב כי מנוחה

 רש״י פי׳ עיין עובד למס ויהי לסבול שכמו ויט
 האדם את ברא השי״ת דהנה לפרש ונראה • ז״ל
 התחתונים מן גוף יהתמתונים העליונים מן

 נמשך שבעולם דבר וכל העליונים מן ונשמה
 הגשמי עולם בתענוג חפץ והגוף שלו גהשורש
 הרוחני התענוג בעולם לדבק חפיצה והנשמה

 אחר לאדם להמשיך לאדם המסית הרע יצר וברא
 להמאיס אותו המדריך הטוב ויצר הגוף תענוג

 התענוגים בתענוג ולהדבק הגוף בתענוגי
 בתענוגי ובוחר הטוה״ז בתענוגי מואס וכשאדם
הצפון גדול שפר לו יש ובמצות בתורה הלשמה



אגלחייםויחי' פרשתאורח

 כדי זה כענין האדם כרא זה ובשביל לצדיקים
 הזה העולם בתענוגי וימאס הרע היצר שינצח
 דכסופא מנהמא ליהנות ונא גדול שכר לו ויהי׳
 לקבלת הגורם הדבר ונמצא בספרים שכתוב כמו
 אותיות הוא יששכר ומלת הגוף הוא הצפון שכר

 הצפון שכר יש ר״נ יששכר שאמר וזהו שכר יש
 באדם שיש החומר גרם זה כל גרם ממולי צנדיקים

 בין רובן והוא בחומר מלובש שהוא ע׳׳י כי
 הרע היצר אחר לנעות תחומין שני בין המשפתים

 לו יש כן ועל העוב יצר אחר או הגוף ותענוגי
 בתענוג ומואס היצר מנצח כשהוא גדול שכר

 למאוס היצר מנצח שהוא הדרך ואמר הגוף
 דהנה עוב כי מנוחה וירא הזה העונם בתענוגי

 וראו עעמו הפסוק פירוש פעמים כמה כתבתי
 חיותו בו שאין שבעולם דבר לך אין כי ה׳ עוב כ•

 ובהצעייר העוב הוא ההוא הדבר זה ובשביל ית׳
 כאין ההוא הדבר העוב הדבר מן חיותו העדר
 בתענוגי להדבק לי צמה לחשוב לאדם יש וח״כ

 עוב יותר השי״ת חיות בו צזיש בשביל הגשאי
 דבר כצ שצ ועעם התענוגים תענוג ית׳ בו להדבק

 הוא העעם כי יעעם אוכל חיך רק מישוש צו חין
 ה׳ עוב כי וראו דבר בכל עעמו וזהו רוחני דבר
 עוב הוא בו שיש ית׳ חיות ובשבי; העוב הוא
 והנה התענוגים תענוג בו יחסה הגבר אשרי ע״כ
 בער דוב מהור״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב

 שבא ר״ל מנוחה בא שבת צא פירוש אמר זללה׳׳ה
 דבר כי השי״ת נק׳ ומנוחה בנפעל הפועל כח

 שייך אין סוף ואין מנוחה אין תנועה בו שיש
 מנוחה נק׳ וע״כ סוף אין הוא כי תנועה בו

 הגמרא פירוש אמרתי ועפ״ז ודפח״ח עכ״ד
 מנוחה צהם אין חכמים תלמידי ס״ד דף דברכות

 ילכו שנאמר הבא בעולם .ולא הזה בעולם לח
 ולכאורה בציון אלהים א; יראה חיל אל מחיל
 מנוחה להם שאין בפסוק נזכר האיך תמי׳ הוא
 ברואיו מן ית׳ הבורא מכירין דאנו ונראה וכו׳

 הכל בורא שיש ובבירור באמת יודעין אנו ומעשיו
 שום ואין הכל ומנהיג ומשגיח הכל את המחי׳
 אי׳ שואלים ומלאכים להשיגו יכול ושרף מצאך
 הידיעה תכלית בספרים וכמ׳׳ש כבודו מקום
 יודע יותר גבוה שהוא לידע.ומי יכול שאין שנדע
 יכולין ושאין הכל המחדש בורא שיש בבירור יותר

שהולכין אע״פ צדיקים ת״ח שאמר וזהו להשיגו

 מנוחה להם אין למדריגה ממדריגה חיל אל מחיל
 בעולם לא מנוחה שנק׳ השי״ת להשיג יכולין אין

 חיל אל מחיל ילכו שנאמר הבא בעולם וצא הזה
 אעפ״כ למדריגה ממדריגה שהולכין אעפ״י ר״צ

 ואות סימן לשון הוא וציון בציון אלהים אל ירחה
 הכל בורא שיש ואות סימן ע״י הש״י מכירין ר״צ

 עוב כי מנוחה וירא וזהו להשיגו יכולין ושאין
 כי לצדיקים הצפון עוב לשכר זכה זה ע״י ר״צ
 ראה הזה שבעוצם התענוגים הדברים בכל

 ר״צ הארן ואת אמיתי העוב הוא שהשי״ת
 ידי ועל נועם הנק׳ התענוג לעולם הביא הארצות

 וילך מצות ועול תורה עול לסבול שכמו ויע זה
 התענוגים בתענוג ולהדבק הנשמה תענוגי חחר
 מורה להיות שזכה אחר ר״ל עובד למס ויהי׳

 בהוריות רז״ל מ״ש חושב הוא בישרא; הוראה
 עבדות לכם נותן אני ששררה אתם כמדומין י׳ דף
 ישראל לכל עובד למס ויהי וזהו לכם נותן אני

 מזה הנאה לו שאין צער לשון ויהי כתב וע״כ
:עובד למס בעיניו אנא

 הלא ולהבין וכו׳ רובן גרם חמור יששכר א״י
 בסיפר השמיענו ולמה נצחיות התורה

 גם יששכר לידת גרמה החמור שצעקת הי׳ שכבר
 הוא ויהי שנאמר וכ״מ עובד נמס ויהי שאמר

 הקדמת ע״פ בע״ה צומר וחפשר הצער ומהו צער
 להנחיל הקב״ה עתיד עוקצים סוף המשנה פירוש

 להנחיל שנאמר עולמות ש״י וצדיק צדיק לכצ
 ש״י דוקא למה אמלא ואוצרתיהם י״ש אוהבי

 כמה הקדוש בזוהר איתא דהנה ■ונראה עולמות
 שנער מי אם כי צדיק שנקרא מי אין פעמים

 כתבתי כבר וגם בו שפגם מה ותיקן קודש ברית
 שעל בזוהר כתוב אחת שפעם מה פעמים כמה

 אחת ופעם תשובה מועיל אינו הברית פגימת
 בתיובתא אם כי תשובה מועיל שאינו בזוהר כתוב

 ובר״ח חיים עץ בפרי כתוב ובפירוש ותדיר סגי
 הזרע של והפגם בינה נקרא שתשובה ובשנ״ה

 אסורה בעילה איזה שבעל או לבעלה ממנו היוצא
 למעלה בא הזרע כי מאוד למעלה הוא הפגם ח״ו
 בתשובה הברית פגם יתוקן ואיך המוחין מן

 למעלה מגיע הוא הפגם ובאמת בינה שהיא
 אלא בינה תשובת מועיל אינו ע״כ למעלה

יק׳ הבורא א; נר״ן שימסור היינו סגי בתיובתא
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 ובלא״ה יום בכל פעמים ארבעה שמע בקריאת
 ויבין וכשיראה יחודו עצ נפשו למסור צריך בק״ש

 מאוד מאוד נפשו ימסור בזה תלוי הברית שתיקן
 למסור עומד הוא וכאלו התורה דת ע״פ ית׳ אניו
 במס׳ עקיבא ר׳ שחמר וכמו הצורך בעת נפשו

 פסוק על מצעער הייתי ימי כל ס״א דף ברכות
 ימיו כל כי אקיימנו לא לידי שבא ועכשיו וכו׳ זה

 עומד הוא כאלו הי׳ בק״ש נפשו מוסר כשהי׳
 התורה ע״פ ית׳ אליו כמסור שצריך המעשה ב!ה

 ועכשיו באמת ית׳ אליו ומוסר נפשו מצער והוא
 באמת ית׳ אליו למסור אני צריך לידי המעשה שבא
 יום בכל פעמים ד׳ בק״ש נפשו מוסר שהוא וכיון
 שבח השורש למקום העולמות מן יוצא הוא ג״כ

 בברכות רז״ל אמרו וע״כ תקונו וזהו הזרע משם
 חרב אוחז כאילו מטתו על ק״ש הקורא כל ה׳ דף
 מקרי שנברא המזיקין להרוג בידו פיות שתי שנ

 שנתן החיות מהם מוציא ית׳ אליו נפשו ובמסירת
 תדיר כהיות צריך וגם סגי תיובתא וזהו בהם
 וגם וחעא חעא כל ולפרש יום בכנ שיתודה היינו
 וכאלו עבירה בו שעשה המקומות לצייר צריך

 ויתודה בפה ויתחרע שעשה מה ורואה שם עומד
 ויעזרהו לו שימחול מהשי״ת ולבקש השי״ת לפני

 שלימה בתשובה לשוב אפשר אי כי ית׳ אליו שישוב
 כג יצייר וכן לפושעים יד הנותן והוא ית׳ בכעדו
 בכלל יתחרע זוכר שאינו וננה שזכר וחעא חשא
 וחשאתי ולקיים יום בכל להתודות להיות צריך וזה
ת אל בא כאשר דהמע״ה וכמ״ש תמיד נגדי  שבע ג
 ואמר ה׳ אל לשוב והתחיל הנביא נתן אליו ובת

 אמר ולמה תמיד נגדי וחשאתי אדע אני פשעי כ*
 בתשובה התחיל עתה הכא תמיד נגדי וחשאתי

 תמיד נגדו חשאתו שיהי׳ עצמו על שקיבל אלא
 שוב כי וראו שעמו הפסוק פירוש אמרתי וכבר

 כל המחי׳ והכח ארך יסד בחכמה ה׳ כי ה׳
 חכמה כי שבו חכמה כח הוא הגשמיים הדברים

 בתוכו שנתן השי״ת חיות והוא בעלי׳ את תחי׳
 שהוא כל לעין נראין הגשמי מן ית׳ חיותו ובהעדר

 תענוגי גשמי תענוגי בכל הוא וכן ואופס אפס
 בה מתענג הוא השי״ת חיות בה שיש מפני אשה

 ממנה תענוג אין האשה מן ית׳ חיותו ובהעדר
 יש באוכל שיש ית׳ חיותו מפני אכילה תענוג וכן

 עדין שיש שחישתה אחר ובהמה לאוכלו הנאה
הנאה יש לגמרי ממנה החיות יצא ולא בבשר היות

 שיצא השחישה אחר הזמן ובאריכת בשר כאוכל
 לאוכלו וא״א נסרח הבשר לגמרי החיות ממנה
 כל וזהו הקדושות ניצוצות עוד בבשר שאין מפני

 ניצוצות חכמה מן הוא בגשמי שיש השעמים
 כן ועל המחי׳ גשמי בדבר שיש ממנה קדושות

 היינו וראו שעמו תהו שוב הוא הגשמי הדבר
 דבר הוא ושעם בחכמה הן שעמים כי חכמה
 דבר כל וכשישעמו ראי׳ נקרא וחכמה וראו רוחני

 הדבר כן שעל השכל בעין ותראו הגשמי תענוגי
 וחיותו השוב הוא הוא ה׳ שהוא שוב הוא הגשמי

 מה וא״כ השוב הוא הוא הגשמי בדבר שיש ית'
 הוא כי ית׳ בו יחסה הגבר אשרי בגשמי לדבק לו

 גבר כי הגבר אשיי אמר וע״כ התענוגים תענוג
 עול ישא כי לגבר שוב כי בחרותו בימי נקרא

 הגשמיים תענוגי׳ תאות הבחרות ובימי בנעוריו
 אהבת בכל היצר תענוגי שהוא האדם על גוברים

 תענוגי כן שעל בחרותו בימי וכשיראה השפיכות
 ואשרי ית׳ חיותו בהם שיש מפני רק שוב היצר
 בתענוגי להתענוג לאהוב לי מה שמחשב זה לגבר

 ית׳ ממנו קדושות ניצוצות בו שיש מפני הגשמי
 ממש ית׳ בבורא לדבק יותר שוב אותם הממי׳
 ואינו התענוגים כל ותענוג כל של חיות שהוא
 מהו בנעוריו עול ישא כי שאמר ומה לעולם נכסק

 הקדוש הרב בשם במ״א כתבתי כי עול לשון
 מה על זללה״ה בער דוב מו׳׳ה קדישא בוצינא
 יצה׳׳ר בראתי ל׳ דף קידושין במסכת שאמרו
 עיקר הוא שהיצר משמע תבלין תורה לו ובראתי
 שבאמת לבשר תבלין כמו תבנין הוח והתורה

 עול האדם שיקבל בשביל העולמות בריאת עיקר
 יצרו את הכובש גבור ואיזה ית׳ ויראתו מלכותו

 מלכותו מדת בכח עליו להתגבר יצרו את ולכוף
 יצר ולעשותו היצר עם השי׳׳ת ולעבוד ויראתו

 אותו לכוף איך דרך מורה היא והתורה השוב
 הוא שוב ומדת ודפמ״ח היצר הוא העבדות ועיקר

 מדת שיהא לגבר שוב וזהו התקשרות יסוד מדת
 בברית יפגום ולא בחרותו בימי לגבר התקשרות

 ה׳ יראת היינו שמים מלכות עול ישא כי קודש
 לגבר טוב ואז חכמה אל דבוק ויהי׳ מנעוריו

 אחרונה וה״א אחרונה ה״א בכח שיהי׳ שוב במדת
 עמו לעבוד וכובשו היצר את הגובר ה׳ יראת

 מדת אחרונה ה״א בכח הכל וזהו ית׳ הבורא
כמ״ש חכמה אל דבוק הוא יראה ומדת יראה
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 חכמה אין יראה סין אם ארץ יסד גחכמה ה׳
 חכמה אצ דבוק הוא אז ההאה יראה בו וכשיש
 יוסר ושוב יס׳ מאסו היצר תענוגי שכל ורואה
 הבריה פגימת ח״ו שפגם ומי כנ״ל ית׳ בו לדבק
 שאין מחמת היצר תענוגי שפילות לאהבת ונפל

 מן ופגם חכמה אל דבוק הי׳ ולא תתאה יראה בו
 עשר היינו מלכות מדת העשי׳ עולם עד חכמה

 אדם וידע כמ״ש הזווג בחי׳ הדעת ע״י ספירות
 בברית וכשפגם מעשר כלולה היא ספירה וכל

 עד תתאה יראה מן ספירות עשר בככ היינו
 קאי ק״ר קרי אותיות כי קרי הצירוף ועשה חכמה

 המשיל היצה״ר מן שקר של אותיות כרעא אחד
 שפילות כאהבת ונפל חכמה שהוא יו״ד ע;

 היינו יקר הקרי מן ולעשות זאת לתקן וכשירצה
 יראה עם הדבוק חכמה שהוא יו״ד להמשיל
 היינו נפשו מסירת צריך וזהו קר אותיות על תתאה
 אי״ן אל נפש בחי׳ שהוא יראתו בחי׳ נפשו למסור

 יש נקרא חכמה כי חכמה מן למענה שהוא ממש
 בעצמה חכמה אבל תמצא מאין וחכמה כמ״ש
 ככול א׳ כל ספירות עשר ובכל מאין יש נקרא
 עשר שבכל הראשון שער ויראה ספירות עשר מכל

 מפני שפילות באהבות בביית שפגם וזה ספירות
 חכמה בו הי׳ לא וע״כ תתאה יראה בו הי׳ שנא

 שפילות באהבות ונפל חכמה אין יראה אין אם כי
 חכמה עד תתאה יראה מן היינו בחכמה גם ופגם
 מעשר כלולה וספירה ספירה ובכל ספירות עשר

 כל עם ספירות עשר שבכל ממש נפשו וכשמוסר
 חכמה מן למעלה ספירות עשר שבכל מדות הע׳
 ראשונה מדה האויר יסוד הנקרא ממש אי״ן אל

 תקונו וזהו מדות י״ג מן ראשונה מדה אל הנקרא
 שתיקן וצדיק צדיק ככל להנחיל הקב״ה עתיד וזהו
 מדות הע׳ עם יראה בחי׳ נפשו ומסר ברית מדת
 מדה אל הנקרא ממש אי״ן אל ספירות עשר שבכל

 ש״ו השי״ת כו ינחיל מדות הי״ג של הראשונה
 ומביא עולמות ש״י הם אל פעמים ועשר עולמות

 שתיקן עכשיו כי יש אוהבי להנחיל מהפסוק ראי׳
 הש״ו אהבת בשביל נפשו מסירת ע״י ברית מדת

 ש״י היינו י״ש אותם מנחיל אני אוהבי נקרא אז
 ואוצרותיהם וזהו ראשונה מדה אל מן עולמות

 ואז יראה לו שחסר בשביל הפגם תחלת כי ממלא
 וכשמתקן רעות לאהבת ונפל מכמה ג״כ לו נחסר
ספירות פשר ?ל5ש יראתו היינו ממש נפשו ומסר

 עשר שבכל יראה מדת והגביר ממש אי״ן אנ
 אוצר נקרא יראה ומדת ממש אי״ן אל ספירות

 מדת ואוצרותיהם וזהו אוצרו היא ה׳ יראת כמ״ש
 ממש אין אל שמסרו ספירות עשר שבככ יראה

 עולמות ש״י ויהי׳ ממש אי״ן מן השפעה יבא ואז
.כנ״ל

 ונשרפה עכמא לי׳ תקיף הענין בזה בו דברו (מידי
 לתחתונים עליונים שנצחו הענין נגמר ולא השעה

ם) אוצר ונגנז חיי ה

 נחש דן יהי ישראל שבשי כאחד עמו ידין דן
 סוס עקבי הנושך אורח עלי שפיפון דרך עכי

 את ברא השי״ת דהנה אחור: רוכבו ויפול
 הארץ מן הגוף כי והתחתונים העליונים מן האדם

 רז״ל ואמרו העליונים מן חיים נשמת באפיו ויפח
 מי כנגד נפשי ברכי ה׳ הני י׳ דף ברכות במס׳
 וכנגד הקב״ה כנגד אכא אמרן לא דוד אמרן

 נשמה אף העולם כל מלא הקב״ה מה הנשמה
 נראה ואינו רואה הקב״ה מה הגוף כל את מלאה

 שיש מי יבוא וכו׳ נראה וחינו רואה הנשמה אף
 חמשה בו שיש נמי וישבח הללו דברים חמשה בו

 מושל הקב״ה מה אמר שלא ומה ע״כ הללו דברי׳
 הגוף ככ מנהיג הנשמה אף העולם כל ומנהיג

 הנשמה אף העולם כל את דן הקב״ה מה וכן
 ואינו האדם ביד ניתנה הבחירה כי הגוף את דנה

 ליוצרה נדמה שהנשמה דברים חמשה אלא מחשב
 בבחירתו זה אבל הגוף בתוך וניתנה שבראה בעת
 הנשמה היצה״ר על מתגבר הנשמה ואם תלוי הוא

 הגוף את ודן הגוף את ומנהיג הגוף על מושלת
 איזה להמציא ובסדקין בחורין הנשמה בנר ומחפש
 עליהם ומתחרע מדעת ושלא מדעת שעשה עבירה
 אבל בסן חדרי כל חופש אדם נשמת ה׳ נר כמ״ש
 ומושלין הנשמה על מתגברין והגוף היצה״ר כשח״ו

 הגוף כרצון הנשמה את מנהיגין אז ח״ו עליו
 ולמשול הגוף ועל יצרו על להתגבר אדם וצריך

 מתגבר אדם של יצרו כמ״ש השי״ת בעזר עליהם
 ו-אם לו יכול אין עוזרו הקב״ה ואכמלא יום בככ
 עליו ומתגבר עוזרו הקב״ה היצר עם נלחם הוא

 התורה פי על כרצונו הגוף את ומנהיג ומושל
 ובסדקין בחורין הנשמה בנר יום בכל וחופש

 התורה ע״פ שלא שעשה ורואה במעשיו ומפשפש
הגוף את ושופע גמורה בחרמה ע״ז ומתחרס
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 רז״ל שאמרו וע״ד ההורה ט״פ הטף אח ומנהיג
 כלומ־־ שופטן יצה״ט נדיקיס ס״ח דף ברכוה במס׳
 פעמים כמה בזוהר הוס וכן הגוף ומנהיג שיפט
 ר״ל יום בכל דחושבנא ממחרי להיוח מדם שנריך

 והמעשים הדיבורים כ: ולחשוב עצמו צהחבודד
 הוח חם היום שעשה והשמיע׳ והראי׳ והמחשבוח

 יחחרט כהוגן עשה שלא רואה ואם ד״ח ע״פ
 לעשוח שלא כוחו בכל שיזהר ע״ע ויקבל עליהם

 קידושין במסכה רז״ל אמרו כי השובהו וזהו עוד
 אפילו צדיק שאני ע״מ אשה המקדש מ״ט דף

 השובה הירהר שמא מקודשה זו הרי גמור רשע
 ר״ג צדיק גקרח השוגה בהרהור הרי בלבו

 שיזהר עצמו עג ומקב; שעשה מה על שמהחרט
 כרשעים ולא לכסלה עוד ישוב שלא כוחו בכל

 העבירה אחר היכף מהחרטין חרטה המלאים
 לכסלה ישובו שנא כוחם גכל נזהרין ואינן

 שומעין שניה בפעם אליהם בא הרע וכשהיצר
 וזהו ועושין עוד ומהחרטין נו;ירה ועושין אליי

 פי׳ וזהי עוזבין ואח״כ וחשובה חרטה מלאין
 אשיח ואיבה לנחש שאמרהשי״ח בבראשיח הפסוק

 ואחה ראש ישופך הוא וכו׳ האשה ובין בינך
 שפי׳ כמו נשיכה הוא נשיפה ולשון עקב חשופנו

 ראש ישופך אוחך שיצייחו הרשעים ר״ל ז״ל רש״י
 שם כי ראש הנקרא במחשבה אוחך ינשכו

 העבירה על חיכף מחחרטין הם כי המחשבה
 עקב חשופנו ואחה גמורה חשובה וזהו באמח

 והוא עקב הנק׳ במעשה אוחם חנשך שאחה ר״ל
 אוחם חנשך אחה המחשבה סוף והמעשה סוף

 חשובחם אחר עבירוח ויעשו עוד שיעברו במעשה
 ולהחאמ׳ן לזהר האדם צריך אבל באמח וחרטה

 ישוב שלא הש״י מאח רחמים ולבקש כוחו בכל
 והבא החשובה וקבלח החרטה אחר לכסנה עוד

 ילכד שלא השמים מן לו מסייעין באמח לטהר
 חרטה המלאים הרשעים זה וכל היצר ביד עוד

 כשיחמיד אבל קצח הגוף אח דנה הנשמה כשעדיין
 אין ואז למטה הנשמה מוריד אז בעבירות מ״ו
 מושך הוא ואדרבא חטאיו על להתחרט כח בו

 הש״י שירחם עד ח״ו תקנה לו ואין אליו היצה״ר
 למקום שלוחים והרגה נדח ממנו ידח נא כי עליו

 לשוב אותו המעוררים צדיקים ע״י סיבות ומסבב
 ית׳ מאתו סיבות ושאר מאשפה אותו ומקימין

חדם צריך ולפיכך ע״ז אבות זכות איזה לו יש חם

 ולהתחרט יום בכל מעשיו על להשגיח תיכף
 עוד ישוב שלא כמו סכל ולזהר תיכף עניהם
 אותו שישמור הש״י מאת רחמים ולבקש לכסלה
 ומזכירין לו ומודיעין לו מסייעין לטהר והבא
 מן שאינו אף במעשיו לפשפש שיתבודד בעת אותו

 שבכל ודיבוריו וראיותיו מחשבותיו שיזכור הטבע
 מה לו ומודיעין השמים מן אותו מזכירין יום

 כי שיפוג כדי ובמעשה ובדיבור במחשבה שפגם
 אותו ומשמרין בתמים להולכים טוב ימנע לא

 מפשפש שאדם ובשעה נזהר להיות חפן אם להבא
 יחפש שנא נזהר צריך עצמו חת ודן במעשיו

 כי שעשה העבירה ענ תירץ ולמצוא לעצמו זכות
 כל על וזכות תייז לו ימצא היצה״ר בודאי

 פי על צדק במחזני לשקול צריך אבל העבירות
 בטן מדרי כל חופש אדם נשמת ה׳ ונר התורה

 את ולדין העבירות אחר לחפש בא וכשהנשמה
 באמת השמים מן אותו מוניכין התורה ע״פ הגוף

 דן וזהו כנ״ל עליהם ומתחרט פגם חשר ורואה
 אשר הגוף את דנה הנשמה ממש עמו ד׳ל עמו ידין
 כאחד התורה ע״פ צדק במאזני באמת ממש עמו

 ישראל משבטי לאחד דנה שהי׳ כמו ישראל שבטי
 ע״פ צדק במאזני דן הוא ואוהבו קרובו שאינו

 זכות לצדד בלי באמת הגוף את דנה כן התורה
 מתחרט כהוגן שגא שעשה כשרואה רק נעצמו
 עוד ישוב שלא נעצמו גדרים ויעשה עניהם
 לו שיעזור השי״ת מאת רחמים ומבקש נכסלה

 באמת מעשה בשעת ששב אמיתת תשובה וזהו
 באהבה באמת יהי׳ שהתשובה ובתנאי כנ״ל

 שמים בקדשי שפגם מה חטאיו על מאד שיתמרמר
 כי הקליפות למקום הקדושות ניצוצות והוריד
 עונש מיראת שב אם אבצ ממעל אלהי חלק האדם

 עונש אניו יגיע שלא להנאתו תשובה עושה הוח
 בהתחלת כי לתשובה יחשב ואעפ״כ העבירה
 ישוב רק מאהבה לתשובה תיכף יגיע לא התשובה

 שישוב השמים מן לו יעזרו ואח״כ עונש מיראת
 פסחים במס׳ ז״ל מאמרם בכלל וזהו מאהבה

 אעפ״י ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם נ׳ דף
 וזהו לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שנא

 לשמה שלא הוא לעצמו עונש מיראת התשובה
 יהי וז״ש לשמה מאהבה שישוב יבא זה ומתוך

 מי כלומר עתיד לשון יהי ואמר דרך עלי נחש דן
נאש כמו בתשובתו להיות עתיד עצמו דן שהוא



טויווי ו*ש^3אורו« חיי צ!ל

מס׳ רז״ל שאמרו  לחמו עפר ונחש ע׳׳ה דף יומא נ
הם מועם עולם מעדני כל אוכל אפילו  מעם נ
 ככוונת הגשמיות הנאה שום לו יהי׳ לא כן עפר

 מאהכה רק עונש מיראת ישונ שלא התשונה
 ויפול סוס עקכי הנושך מז מאהנה וכשישוכ

 הוא ורוככו דס״מ נוקנא נק׳ וסוס אחור רוככו
 השירה ככוונת האריז״ל כסידור כמ״ש ס״מ

 כשישונ וזהו ע״ש נים רמה ורוככו סוס נפסוק
 המרומז לכד המעשה על ויתחרע וישוכ מאהנה

 אחור רוככו גם ויפול סוס נעקכי הנאחז נעקכ
 רוכנ הנקרא עכירה נמחשנת הנאחז ג״כ יפול
 עצמו להנאת תשוכתן ככוונת אין כי אמור ג״כ

 מירח׳ תשוכ׳ עושה אם אכל עכירה מעונש להנצל
 וינצל תשונתו מקכל השי״ת שנחסדי אעפ״י עונש

 מעשה עג רק מתחרע אינו הוא עכירה מעונש
 אין ענירה מחשכת על אנל העונש משום העכירה

 מסך עדיין ונשאר מתחרע ואין מתירא אין עונש
 וכשישוכ ענירה מחשכת השי״ת וכין נינו המכדיל
 עכירה על מתחרע עונש מיראת שלא מחהכה
 ניצוצות קליפות לעמקי שהוריד ובמחשכה כמעשה

כנ״ל. אחור רוככו גם ויפול ע״כ קדושות

 רש״י פי׳ עיין עקכ יגוד והוא יגודנו גדוד גד
ע״ש: דלתין שני כלא גדוד אין וא״ת ז״ל

 גודו כמו כריתה מלשון יגוד יגודנו לפרש ויש
 שהוא מי ר״ל דלים גומל ר״ת וגד וכו׳ אלנא
 ומקעריג׳ ומסעינים חיילות של גדוד אז דלים גומל

 דלים גומל שהוא זה ע״י אותם יכרית יגודנו
 דף מקז פ׳ כזוהר כתיכ דהנה עקנ יגוד והוא
 שהוא ומי דינר נהר לעכור צריכין שהנשמות ר״א
 וזהו כו לעכור יכול דלים וחונן צדקה כעל

 דלים גומל שהוא מי ר׳׳ל עקנ יגוד והוא שאמר
 לעכור כשיצטרך כסוף עקכ ויעכור יגוד הוא אז

 ומה נו יענור דלים גומל שהוא עי״ז דינר נהר
 כמ״ש הדינים כל סוף שהוא לפי עקכ לשון שאמר

 וז״ל וכו׳ לעיניהם אותו ויאסור וז״ל כזוהר שם
 כצדקה דמשתדל ומאן וענר נגוזו פסוק על כקיצר
 ולא אתר כהאי וענר כדין וכו׳ עלמא נהאי
 ועניתיך נשמתא לההיא לה קרי וכרוזא דחיל

ע״ש. כלל יתיר דינא לי׳ לית וכו׳ עוד אענך לח

 מלךז מעדני יתן והוא לחמו שמנה מאשר
מ״ס כתוספת מאשר שאמר להכין

 י״ל לנד שמם שהזכיר השכטיס ככל משא״כ
 אשר נק׳ המחשנה עולם הוא דנינה ידוע דהנה

 ושמן מתפרשין דלא רעין תרין הם ונינה וחכמה
 כח שהוא מי מאשר שאמר וזהו חכמה נקרא

 יניקתו לחמו שמנה אז המחשכה עולם מכינה
 ריעין תרין הם חו״כ כי שמן הנקרא מחכמה

 התענוג עולם עדן הוא ונינה מתפרשין דנא
 מעולם מכינה נא שהוא מי והוא שאמר וזהו

 עולם ימשיך הוא ר״ל מלך מעדני יתן התענוג
 התענוג עוצם ימשיך מלך מדת אל מלך התענוג

 כסידור ועיין מלכות מדת עם להזדווג שיוכג כדי
חנוכה; נר ככוונת ז״ל האר״י

 עיין שפר אמרי הנותן שלוחה אילה נפתלי
 נספר נדפס דהגה ונראה ז״ל רש״י פי׳

 אילה איתא וז״ל ע״נ י״ח דף אמרים לקוטי
 רהטית למיכל נעי כנהא כד שכחית חסידה

מה ומתענגת מזונא להון ומייתי חושך צהרי  שהן נ
 שכל נודע הנה התענוגים מכל יותר חוכלין

 הנה קוין ג׳ מדת ע״י אלינו הנשפע השפעה
 כעולם שגם נודע מזה קוין ג׳ נראה כאתגליא

 קוין ג׳ נמדת הוא ג״כ לנו מושג שאינו עציון
 התחלקות נראה אינו השגתינו מעט שלפי הגם

 השמש כמשל שכו נהירות גודל מחמת הוא קוין ג׳
 וכו׳ נהירות גודל מחמת כה להסתכל יכולין שאין

 אינו שנו הכהירות גודל מחמת השי״ת גם כמ״כ
 וזהו וכו׳ חושך אלא אור נו שאין ונראה מושג

 נו נראה שאין ומכ״ש סתרו חשך ישת פי׳
 הרים נקרא שהקוין ונודע וכו׳ קוין ג׳ התחלקות

 וזהו חושך הרי נק׳ העליון שנעולם אותן צכן
 עולם שהוא ככיכול השכינה שהוא שלוחה איצה

 לקנל המחשנה לעולם עד שעולה וכו׳ הדינור
 עולם מן שמקכל הדינור כמשפט עולם לכאי שפע

מה תענוג לה ויש הימנו ולמעלה המחשנה  נ
 צמיד חינור צשון הוא ונפתלי עכ״ל שמשפעת

 אילה להש״י א״ע שמחכר מי נפתלי וזהו פתיל
 חושך להרי נשלחת הית שלוחה השכינה הוא

 המחשנה מעולם למעלה גנוה ממקום שפע צקכל
 ואמירה שפר אמרי להנותן שנוחה שהוא וזהו
 גנוה למקום נשלחה היא שנלנ מחשכה היא
 שפע ממנו לקנל שפירות מחשנות להנותן כזו

ממש ננהא הם להשי״ת ומחכרין שמקשרין ואותן



חצח ד הי פרשת»ו לחי־לסוי

 כנ״ל שפע לקבל גבוה למקום שלוחה הוא וע״כ
 מכג יוחר אוכלין שהן במה ומחענגמ להון ומייחי

 לבא ובינה בלב הוא ואמירה כנ״ל החענוגים
 נהנוחן וזהו עליון שיפר בינה היא שפר וגס

 למעלה גבוה למקום שנשלחה ר״ל שפר המרי
 שפירות ממשנות באים משם אשר המחשבה מן
 צעדה בנות עין עלי פורח בן יוסף פורח בן

 בע^י וישטמוהו ורובו וימררוהו שור עלי
 מידי ידיו זרועי ויפוזו קשתו באיתן ותשב חיצים
 פי׳ עיין ישראל: אבן רועה משם יעקב אביר
 ואין רבו והדקדוקים אונקלוס ותרגום ז״ל רש״י
 מעשה שמספר מה קצת אזכיר אך להאריך צורך
 שיצא גדולתו בעת הוא עין עלי פורת בן יוסף

ן על  וימררוהו שפלותו הזכיר ואח״כ מצרים אי
 שפלותו בעת שהי׳ חצים בעלי וישטמוהו ורובו
 מקודם הי׳ קשתו באיתן ותשב וגם ז״ל רש״י כפי׳
 פי׳ נח בפ׳ כתבתי דהנה ונראה .שפלותו בעת

 שם כתבתי תשים בצדה התיבה ופתח הפסוק
 בער דוב מו׳׳ה קדישא גוצינא הק׳ הרב בשם

 שכתב שמה זללה״ה הבעש״ט בשם שאמר זל^ה׳׳ה
 הדיבורים היינו היכל בכל האדם את שדנין בזוהר

 את דנין שם היכלות הנקרא התפילה ואותיות
 התפלה באותיות לכנס הוא כדאי אם האדם

 ששולחין דהיינו אותו מגרשין כדאי אינו והם
 תקנתו ונמצא עכ״ד אותו ודומין זרה מחשבה לו

 המחשבה נפי כי שלימה בתשובה אדם שישוב
 שם שפגם מה לידע יכול לאדם שיבוא רעה

 רגל למה כ״ט דף מנחות במס׳ רז״ל ואמרו
 ופתח וזהו לי׳ מעייני בו חוזר שאם תלוי׳ ה״א

 בצד ר״ל תשים בצדה התיבה פתיקת ד׳ל התיבה
 עונותיו כל על והחרטה התשובה שהוא ה״א

יוסף והנה התפלה ותיבת בדבורים לכנס שיוכל

 א״ע מקשר שאדם מה התקשרות בחי׳ נקרא
 אונקלוס ותרגום יוסף פורת בן וזהו נהשי״ת

 גדול הוא התקשרות בחי׳ ר״צ יוסף דיסגי ברי
 בן התרגום ענ ז״ל רש״י כפי׳ ורבי׳ פרי׳ נשון

 שעוצה ר״ל עין עלי גדול כ״כ ר״ל יוסף פורת
 ר״נ בנות אמר ואס״כ עי״ן הנקרא לחכמה עד

 לינק תמיד שרוצים ע״ש בנות הנקרח הקליפות
 ן״; רש״ו ופי׳ שור עצי צעדה מהקדושה וצקבצ

 ורומסים צועדים שהם ר״ל ראייתו עצ שור עני
 ראי׳ הנקרא בחכמה והתקשרותו עציתו על

 לו ששולחין חצים בעצי וישטמוהו ורובו וימררוהו
 ותרגום חותו צב;בצ כדי רעות במחשבות חצים

 אותו נהפסיד שרוצים ר״ג פלוגתא בעצי אונקצוס
 בחרבי כמו קשת נקרא התפצה והנה חחדות מן

 ותשב וזהו שם ז״ל רש״י פירוש עיין ובקשתי
 שעושה ר״ל תשובה לשון ותשב ומצת קשתו בחיתן
 אציו שבח בעת עונותיו עצ ומתחרט תשובה
 תפנתו בחוזק ר״צ קשתו בחיתן רעה מחשבה

 ארם שצ ויראה אהבה בחי׳ והנה תשובה עושה
 שפורח גדפין בחי׳ נקרא בדו״ר דבורים בו שמדבר

 בסידור ועיין ידים בחי׳ והם נעילא בהתצהבות
 בסוד פ״ז בחי׳ שאמר ברוך בכוונת ז״ל החר״י

 פ״ז לשון ויפוזו שכתוב וזהו ע״ש פ״ז כתם רחשי
 תפלתו באמצע תשובה שעשה אחר ד׳ל ידיו זרועי

 שהם ידים בחי׳ ונתגבר מלמעלה השפעה לו בא
 לעילא בהם לפרוח גדפין בחי׳ שלו ויראה מהבה

 אבן רועה ומשם השי״ת מן יעקב אביר מידי
 נשון ז״ל רש״י כפי׳ ובנין חבהן ותרגומו ישראל

 לשון רועה משם ר״ל ובן אב אבן נוטריקון
 מקשר הצדיק ר׳׳ל ובן אב וריעות התחברות

 אב אבן מחבר וזהו שבשמים לאביהם ישראל
כנ״ל. ז״ל רש״י כפי׳ ובן

בראשית ספר סליק
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 איש יננקכ אמ מצרימה הבאים ישראל בני שמוח
 ישרא; לשון תחלה שאמר מה להבין .באו וביתו

 מוסיף ואלה דאמר וגם יעקב לשון אמר וסח״כ
 שאמר גם ההוספה. הוא ומה הראשונים על

 באו וביתו איש אמר ואח״כ הוה לשון הבאים
 ממדרגתו נופל הצדיק דהנה ונראה עבר: לשון

 שנפ.ו נשמות להעלות רק חטא בשביל לא נפעמים
 תחתונה למדריגה שנפלו נשמות אותן ובשביל נשם

 נופל וע״כ בגלות שם השכינה הקליפות בעמקי
 וידוע משם. הנשמות אותן להעלות הצדיק שם

 בנ״י שמות ואנה ■וזהו שמו. הוא האדם שחיות
 ישראל בני של חיות כלומר מצרימה הבאים

 ראש לי לשון ישראכ בשם מכוני׳ אשר הצדיקים
 זה בשביל הוא הקליפות למקום למצרים שבאים

 אשר התחתונות המדריגות עם ר״ל יעקב את
 איש באו. וביתו איש ואפילו יעקב בשם יכונה

ה. הוא  לשם באו השכינה הוא וביתו הקב׳׳
 חיות וע״כ בזוהר, כדאיתא בגלות עמהם למצרים

 כדי לשם באו יעקב עם הצדיקים ישראל בני של
 שאמר ומה משם, אדה״ר מחטא נצוצות להעלות

 דהנה לומר יש הוספה על להורות בוי״ו ואלה
 לצרף הש״י התחיל יצחק משנולד התחיל הגלות

 דהיינו שנה מאות הארבע אל האבות של הגירות
 במצרים שהיו רד״ו עם מצטרף היה שגה ק׳ץ
 לא נהאבות גירות שהי׳ אעפ״י השם מחסדי וזהו
 הנשמה חיות היינו הש״י בעבדות צער להם הי׳

 שמות מפני האבות על מוסיף ואלה אמר וכאן
 בני של הנשמות חיות היינו ושמות ישראל בני

 וימררו שכתוב כמו למצרים ג״כ הבאים ישראל
 קשה בעבודה ממש חייהם היינו חייהם את

 אלהיהם שם מהם שנשכח עד ובלבנים בחומר
דעד< ראשון. ענין על המוסיף בוי״ו ואלה א״י

 יצחק אברהם האבות מעשה הזכיר הנה
 ביציאת לספר התחיל ואח״כ שבטים וי״ב ויעקב
 הדעת בחי׳ ע׳׳ה רבינו משה ידי על שהיה מצרים

 חברהם אל וארא שכתוב כמו יתירה בבחי׳ והי׳
 להם נודעתי לא ה׳ ושמי שדי באל ויעקב יצחק
 מובחר הוא דיעקב שכתב זה בפסוק בזוהר ועיין

 על אף וי״ו תוספת בו כתוב כן ועל שבאבהן
 ואלה כתיב כן ועל ע״ש יתיר משה היה כן פי

וי״ו. בתוספת
ת מ י  ובני ההוא הדור וכל אחיו וכל יוסף ו

 במאד ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל
 החיים באור מדקדק אותם הארץ ותמלא מאד
 אחיו וגם ב״פ יוסף מיתת בזה ללמדינו בא מה
 ישראל ובני קישר מה וגם ההוא הדור כל וגם
 שהמגיד וכתב שלפניו מה אל וכו׳ וישרצו פרו

 כי הפירוש ע׳׳ש סוד עפ״י הסמיכות לב״י גילה
 וגם מלכין בתפנוקי כלם היו קיים יוסף בעוד

 מכבדין המצרים היו קיימים אחיו כשהיו אח״כ
 וישב פסוק על ז״ל רש״י שפי׳ כמו מאד אותם
 הי׳ לא ובהליכתם אביו בית וכל אחיו וכל יוסף

 בארונו כתריה׳ שתלו כנען מלכי שראו לפי אלא כך
 לפניהם והוליכום יותר כבוד בבניו נהגו יעקב של

 עם שבאו נפש שבעים היינו ההוא הדור כל וגם
 נראה הסמיכות ועל ביותר מכבדין ג״כ היו יעקב

 בתורה העוסק כל המשנה פי׳ אמרתי דהנה לי
 ומלבשתו שם ומנה שזוכה המעלות שם מנה לשמה
 יראת ענוה עקב בפסוק כתוב הלא ויראה ענוה

 הקודמת ליראה ה׳ואסזכהלמעלתהענוהפשיטא
 כמה שהבאתי כמו לגבי׳ זוטרתא שמלתא לענוה

 ע״ש תמינאה תיקונא התיקונים הקדמת פעמים
 מלספור רבו רבינו משה מעלות באמת כי והוא
נשתבח ולא טובות ומעלות המדות כל בו שהיו
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 אדס מכל יותר ו5 שהי׳ הענוה מדת5 אלא
 וכו׳ האדם מכל מאד פניו משה והאיש שנאמר

 שאמר ולפי מכולם גדונה הטנוה שמטלת הרי
 שמ״ו וכדי טנוה ומלבשתו לשמה בתורה הטוסק
 יפו,ל וא״כ לגדלות יפול ענוהן מטלה מחמת

 אמר וט״כ טמיקתא לבירא הגבוה ממדריגתו
 שיהא תמיד יראה ג״כ מלבשתו שהתורה ויראה

 מטלת מחמת יתגאה שלא למטה יפול שלא ירא
 שזכה הגבוה זו מטלה שגם יחשוב אלא טנוה
 לביר׳ יפול שלא תמיד ירא ויהא ית׳ מאתו הוא

 מ״ש וכו׳ תשא לא פ׳5 יתרו בפ׳ וט׳ טמיקת׳
 וכו׳ ינד ויקטן בפסוק נח בפ׳ רש״י מ״ש וט׳ שם

 זכה גפיכ׳ טצמו מקטין טניו שהי׳ לפי וז״ל
 רש״י דברי שכל וידוט ט״ש האלו משפחו׳ נהטמיד

 הטטם לומר ואפשר רז״ל ממדרשי גקוחים ז״נ
 תליא בזכותא לאו ומזוני חיי בני סז״ל שאמרו

 טליון מזל היינו מזלא האריז״^ ופי׳ במזצא סנא
 למטלות שזכה ומי ממש אין מן לקוחים ונקה נוצר

 התשובה טולם מאין נו״ן היינו באמת הענוה
 הם מאין יו״ד אל דבוק ג״כ הוא הטנוה עוכם
 מרומז יו״ד של ובקוצו מתפרשין דלא רטין תרי

 הטנוה למטלת שזכה מי וא״כ אין מן האל״ף
 וט״כ בני משם אשר ממש לאין זוכה הוא באמת

 הפסוק פי׳ וזהו הללו־ משפחות ;העמיד זכה
 כי ימים יאריך זרע יראה נפשו אשם תשים סם

 בעיניהם רואים אם אן» גאוה בעלי דדך ידוע
 לנפשם זכות מצאו כהוגן שלא ועשו שנכשלים

 זאת לעשות גרם וכך כך שהי׳ מפני הטע׳ ואמרו
 גמורה הכנעה אינה העבירה על חרטתם וח״כ
 זכות מלמד אינו עניו שהוא מי אבל הש״י לפני

 כמו שעשה העבירה מגדיל אדרבה אלא עצמו על
 חטאה הזה העם חטא אנא ע״ה רבינו משה שאמר
 הש״ו לפני והכנעתו חרטתו ובזה וכו׳ גדולה
 שיתלה נפשו אשם תשים אם וז״ש מאד גדוגה
 הענוה במעלת תמיד ויהיה בנפשו החסרון תמיד
 מן שהוא ימים ויאריך זרע יראה אז לאין ויזכה

 כי מזוני הזכיר שלא ומה ומזוני: חיי בני סין
 וימת שאמר וזה מזוני. יהיב חיי דיהיב מאן

 שהיו זמן שכל ההוא הדור וכל אחיו וכל יוסף
 היו קיימים יעקב עם שבאו הדור השבטים
 היו כולם מיתת ואסר אותם מכבדים המצרים
ובאו עמם לעבוד והתחילו אותם מבזין המצרים

 וישרצו פרו ישראל ובני וע״כ האין אל לשפלות
 שראו ביותר גם שהי׳ מאד במאד וזהו ויעצמו וירבו

 ממש לאין דבוקים והיו וכו׳ רמא מאיגרא שנפלו
 מ״ה גימטריא מאד ומלת וירבו וישרצו פרו וע״כ
 שפל הוי מאד מאד ע״ד מאד מאד בכפל וחמר

 הפירוש גומר ואפשר שם: מ״ש ועיין וכו׳ רוח
 העינוי כי יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו וכאשר

 תדיר גדול שפלות להם גרם השעבוד ותוקף תדיר
 ע״כ הענוה בעוצם תמיד דבוקים שהיו ולפי
 מלת על ז״ל שפירש״י כמו אחד בכרס ששה ילדו

 יפרוץ: וכן ירבה כן אותו יענו וכאשר וזהו .וישרצו
 שם אשר העבריו׳ למילדות מצרים מלך ויאמר

 ויאמר פועה השנית ושם שפרה החחת
 בן אם האבנים על וראית׳ העבריות את בילדכן

 הלא להבין :וחיה היא בת ואם אותו והמתן הוס
ה. דהוה ומה נצחיות היא התורה  ונראה הו

 סמרים ליקוטי בספר כתיב דהנה מוסר בזה דרמז
 שמשפרת הולד את שמשפרת ראשונה הא׳ שם וז״ל
 דבור לשון ופועה הנולדים הולד האותיות את

 השי״ת את שעובדים אדם גני יש והנה עכ״ל
 גופם על חסים ואין נפשם ובכל לבבם בכל באמת

 וממיתין ישינים ואין שותים ואין אוכלים ואין כלנ
 יכול הי׳ שלא הרע היצר מצד וזה גופם חת

 אח״כ לעבוד יוכלו שלא זה בענין רק להסיתם
 שעובד מי והלה לגמרי גופם בהשחתת השי״ת חת
 זהו לבדו לה׳ רק פסול מחשבות בלא השי׳׳ת חת
 להנאת ח״ו וכוונתו שעובד מי אבל גן בחי׳ נק׳

 לקבל בעבדותו שכונתו בת בחי׳ נק׳ זהו עצמו
 מצר מלך וזה זקן מלך נק׳ הרע ויצר הנאה שוס
 מחשבה לשון ויאמר וזהו השכינה שמצער י״ס
 תאמר כי כמו שבלב מחשבה על שייך אמירה כי

 שפרה הנק׳ הדיבור המילדות אל וכו׳ בלבבך
 את בילדכן ■לעיל כתבתי כאשר דיבור לשון ופיעה

 על תראו ר״ל האבנים על וראיתן העבריות
 אס יצירה בספר כמ״ש אבנים הנק׳ הסותיות

 עצמו להנאת ולא להשי׳׳ת רק כוונתו אס הוא בן
 לגמרי הגוף את ר״ל אותו והמיתן בן בגחי׳ והוא

 אח״כ השי״ת את לעבוד יוכלו שלא וטונתו
 ר״ל וחי׳ היא בת ואס לגמרי הגוף בהשחתת

 בבחי׳ והוא בעבודתו עצמו בהנאת טונתו ואם
 חפץ עצמו להנאת שהוא כזו בעבודה כי ומי׳ בת
ותראן ח״ו ועמי יניקתו וזהו ®אוד הלע ר5ה\
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 בליקוטי ומל&תי כנ״ל עשו ולא וכו׳ המילדוט
 שופיר אימא הייגו שפרה האחת ושם וז״ל תורה
 מוחין הארת לבטל פרעה וכווג׳ כנודע עליון
 הבת אבל אותו והמיתן הוא בן אם לכן דז״א

 ויקח השפע ממנו שינקו כדי תמי׳ הנוקבא דהיינו
עכ״ל; השפע כל הוא

 מאוד ויעצמו העם וירב למילדות אלקים וייטב
 האלקים את המילדות יראו כי ויהי

 שאמר מה להבין ;פרש״י עיין בתים להם ויעש
 שהפסיק מה וגם אלקים. מדת הטובה אצל

 מלת וגם יראו כי ואמ״כ וכו׳ העם וירב בתיבת
 וייטב והל״ל מיותר לכאורה וכו׳ יראו כי ויהי

 אמרו דבאמת ונראה בתים נהם ויעש אלקים
 בהמי מצוה שכר אבל מצוה מצוה שכר מז״ל

 העם שירב היה המילדות וכוונת ליכא עלמא
 הטבה הוא ומה למילדות אלקים וייטב וזהו
 להחיות מצות עושין והיה ויעצמו העם דרב

 ואמרו יראו כי ויהי מצוה מצוה שכר כי הילדים
 ר״ל צער לשון אלא אינו ויהי שנאמר מקום כל

 את להחיות נפשם שמסרו שלהם הצער מחמת
 זכו הצער מחמת יראו כי ויהי וזהו הילדים

 וצוי׳ כהונה בתי כפרש״י בתים להם ויעש
 אלא ליכא עלמא בהאי מצוה שכר אבל ומלכות

 אלקים מדת שאמר ומה כנ״ל מצוה מצוה ששכר
 משה עד הוי״ה שם נתגלה לא דעדיין נראה
 על רז״ל ואמרו להם נודעתי לא ה׳ ושמי כמ״ש
 מצדקה הרחוקים לב אבירי נא שמעו פסוק
 מצדקת רחוקים שהם גמורים צדיקים על דקאי
 בזרוע נזוגין והם בצדקה נזוצי׳ העונם שכל השם
 הם שלהם שהטובה למילדות אלקים וייטב וזהו
 הוי״ה שם נתגלה לא שעדיין בצדקה ולא בדין

כנ״ל. משה ער

 להם ויעש האלקים את המילדות יראו כי ויהי
 תשא'בפסוק כי בפ׳ כתבתי הנה בתים

 השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו
 לראות האדם שצריך משם והעולה צדורותם.

 שיהי׳ מלכות מדת יראה מדת השכינה שיעשה
 בבמי׳ נק׳ ואז נקודה בבחי׳ ולא פרצוף בבמי׳

 מדת עגיו שמקבל האדם והנה דילי׳ ביתא בית
רב דהוא בגין ה׳ את ירא שיהי׳ באמת יראה

 עונש יראת חיצונית יראה מחמת ולא ושליט
 לזווג וגורם פרצוף בבחי׳ יראה מדת שעושה זהו
 לחזור איש של דרכו כי ממילא לו בא אהבה כי

 בספרים כמ״ש את נק׳ יראה ומדת אשה אמר
 המילדות יראו כי וזהו תי״ו עד מא׳ שכלולה לפי
 עונש יראת ולא ה׳ יראת שיראו ר״ל האצקיס את
 דבר כאשר עשו ולא מפרעה יראו לא הלא כי

 יראו שלא הרי הילדים ותמיין מצרים מלך אליהן
 במי׳ יראה במי׳ ועשו מה׳ יראו רק פרעה מעונש
 להם ויעש וזהו דילי׳ ביתא נק׳ שיהא פרצוף
 בחי׳ עשתה מהמילדות וא׳ א׳ כל ר״ל בתים
 ביתא נק׳ שיהא פרצוף בבחי׳ שיהא שלה יראה
;בתים להם ויעש רבים צשון קרוי שניהם ועל דילי׳

 וכו׳ לו יעשה מה לדעה מרחוק אחותו ותתצב
 נפקא מאי מרחוק שאמר מה להבין

 מה לדעה שאמר מה וגם עמדה היכא מיני׳
 ונראה לו יעשה מה לראות הל״ל לו יעשה

 משה שנולד קודם התנבאה דמרים ז״ל דאמרו
 וכשנולד ישראל את ויושיע בן שתלד אמי עתידה

 ראשה על ונשקה אבי׳ עמד אורה הבית ונתמלאה
 אבי׳ עמד ביאור להשליכו כשהצריכה וממ״כ
 הי׳ ובמצרים ע״כ נבואתך היכן ראש׳ על וטפחה

 הדעת במי׳ הי׳ ומשה האריז״נ כמ׳׳ש הדעת גלות
 אצל הדעת במי׳ הכניס ונפלאות נסים וע״י
 וממי׳ הבורא הוא ב׳׳ה שהשי״ת הכל וידעו כולם

 כי תדע למען כמ״ש וחפצו כרצונו הכל ומנהיג
 שיושיע מרים שהתנבאה מה והנה אלקינו כה׳ אין
 במי׳ ויכנס הדעת במי׳ שיולד היינו ישראל את

 של דורו באמת כי ישועתן וזהו כולם אצל הדעת
 טפחה אביה כשהי׳ ואמ״כ דעה דור הי׳ משה

 שבודאי אף ספק בלי נבואתך היכן ראשה על
 בספק היתה אעפ״כ בנבואתה מאמינה היתה
 הספק זה מחמת מהשי״ת רחוקה היתה ונמצא

 מהש״י רחוקה שהיתה מרחוק אחותו ותתצב וזהו
 בנבואתה מאמינה היתה ועכ״פ הספק עבור
 וזהו שלו הדעת ע״י ישראל את יושיע שהוא
 הדעת יתגלה האיך ר״ל לו יעשה מה נדעה

כנ״ל ליגאל ישראל ויוכלו

א ר  אלקיס וידע ישראל בני את אלקיס וי
אל שרעתם ותעל נאמר כבר ולכאורה



לחייםשמות פרשתאורחקב
 נאקחם אח אלקים וישמע העבודה מן האלקים

 מה וירא מה וידע אח״כ שאמר ומהו וכו׳ ויזכור
 שזווג האריז״ל בכחבי איחא דהגה ונראה וידע
 זה ונהבין המזווגם הדעח ע״י ומלכוח יסוד

 שיחגלה כדי העולמוח כל ברא הש״י דהנה
 עשה והאלקים כמ״ש יראה מדח היא מלכוחו
 כי אמונה בחי׳ הוא יראה ובחי׳ מלפניו שיראו
 שיש מאמין אלא ראה שלא מדבר ירא האיך
 העולמוח כל ובורא יום בכל עולמו המחדש בורא
 וע״כ וחפצו כרצונו אוחן ומנהיג אותן ומחי׳

 כי הדעת ע״י הוא זו יראה ובמי׳ ממנו ירא
 ידי עצ יו״ד הוא בתחינה ימלאון חדרים בדעת

 נמשך ואמ״כ ה׳ ירא הוא זה ומחמת האמונ׳
 דרכו זלה״ה המגיד שאמר כמו אהבה בחי׳ בו
 בחי׳ בו וכשנמשך האשה אחר למזור איש שג

 המחדש בורא שיש מעצמו בדעת יודע הוא חהבה
 אוהב וע״כ וחפצו כרצונו העולמות כל ומנהיג

 מלכות ומדת אהבה במי׳ הוא יסוד ומדת אותו
 כאמור הדעת ע״י ומזדווגים יראה במי׳ הוא

 וע״י מצרים בטומאת שנשקעו מחמת ובמצרים
 כמ״ש ית׳ הבורא מכירין היו לא העבודה רוב

 משה שאמר וכמה וכו׳ ע״ז עובדי הללו רז״ל
 ואעפ״כ אליהם אומר מה שמו מה לי ואמרו אמ״כ
 אע״פ ר״ל העבודה מן האגקים אל שוועתם ותעל
 העבודה מן ויזעקו אלא השי״ת את קראו שלא

 ישראל ובני העבודה מן וכו׳ שוועתם ותעל אעפ״כ
 יראה מדת השכינה היא ואת יסוד מדת הם

 מקום כל מז״ג שדרשו כמו בגלות עמם שהיתה
 במי׳ הי׳ לא אבג עמהם שכינה ישראל שגלו
 במצרים כי מהשי״ת לירא אמונה ע״י אף דעת
 את אלקים וירא וזה בגלות הדעת במי׳ הי׳

 אלקים וידע יסוד מדת ישראל בני השכינה היא
 שיוכג הדעת מדת להם להמשיך אלקים רצה ר״נ
 במי׳ שהי׳ משה ע״י עליהם והמשיך וגם לזו

 לעיני האותות ויעש כתיב משה וכשבא הדעת
וכו׳ העם ויאמן העם

 הסגה מתוך אש בלבת אליו ה׳ מלאך וירא
ה והנה וירא  והסנה באש בוער הסנ

 את ואראה נא אסורה משה ויאמר אכל חיננו
 וירא הסנה יבער לא מדוע הזה הגדול המראה

הסנה מתוך אלקים אליו ויקרא לראו!: סר כי ה׳

 וכו׳ אנכי ויאמר וכו׳ הלם תקרב אל ויאמר וכו׳
 האלקים אל מהביט ירא כי פניו משה ויסתר
 אכיו ה׳ מלאך וירא תחלה אמר למה להבין
 אסורה משה ויאמר אמר ואמ״כ וכו׳ אש בלבת

 ואראה נא אסורה משה אמר למה ואראה נא
 קאי אמירה מלת כי כך במחשבתו שהיה ואם

 רז״ל שאמרו נא לשון חשב למה המחשבה. על
 סר כי ה׳ וירא ואמ״כ בקשה לשון א;א נא אין

 אמר ולא הסנה מתוך אלקים אליו ויקרא נראות
 שהתחיל כמו הסנה מתוך ה׳ מלאך אליו ויקרא

 וגם הסנה מתוך אש ת3בל אליו ה׳ מלאך וירא
 רגליך מעל נעליך של הלם תקרב אל דאמר

 וכו׳ נעליך שג למימר לי׳ הוה קודם ולכאורה
 מלת וגם וכו׳ תקרב אל ואח״כ וכו׳ המקום כי

 היה כי הנה תקרב אל והל״ל להבין צריך הלם
 שאמר אח״כ וגם הסנה מתוך אגקים אליו מדבר
 האלקים אל מהביט ירא כי פניו משה ויסתר

 מלמעלה הבעה כל לך בפ׳ רש״י שכתב הכלל ולפי
.כאן פירוש גו אין למעה

 בהקדמתו בתיקוני׳ מ״ש ידוע כי לי נראה אכן
 פעמים כמה והבאתי תמינאה תיקונא והוא

 דאיהי ענוה לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן
 דרגא ודא לגבה עקב ה׳ דיראת עלאה שכינתא

 לבינה זכה משה רז״ל אמרו וכן עכ״ל דמשה
 דחכמה וידוע עלאה. שכינתא הזוהר בלשון הג׳

 מתפרשין דלא רעין תרין הם ובינה ראי׳ הנק׳
 וע״כ ובינה כחכמה תמיד דבוק משה היה וא״כ
 מלתא היתה השכינה היא מלכות מדת ה׳ יראת

 וידוע יראה ענוה דעקב משום לגבי׳ זוטרתא
 אותי הגואל המלאך פסוק על וימי בזוהר מ״ש
 וז״ש תמיד עמו הי׳ אשר השכינה היא רע מכל
 הסנה מתוך השכינה. היא אליו ה׳ מלאך וירא
 להראותו המצרים על שלה הגבורות היא אש בלבת

 משוקעים הם כאשר ישראל עם השכינה כי
 וכאשר ז״ל כפירש״י בצרה אנכי עמו כי במצרים

 אכל ואיננו בגבורות באש בוער שהסנה ראה
 משם ישראל ולהוציא הקוצים לכלות פועלת שחינו
 משה כי וכו׳ ואראה נא אסורה משה ויאמר
 מלכות ומדת ולמעלה לבינה דבוק היה ע״ה רבינו

 מלתא הסנה מתוך אש בלבת הנגלה השכינה
הדביקות למקום במחשבתו והתפלל לגבי׳ זוערתא



ypלחייסשמות פרשתאורח

 יראח חחחונה למדריגה שלו מדביקות שיסור שלו
 ויאמר וזהו הסנה יבער לא מדוע לראוח ה׳

 בלבבך חאמר כי כמו בלב היא אמירה כי משה
 אסורה ולמענה דבוק ע״ה רבינו משה היה ושם
 מדביקות שיסור והתפלל בקשה אלא נא ואין נא

 נא מדוע ויבין לגבי׳ זוטדתא למדריגה שנו
 ישראל ולהוציא הקוצים לכנות יראה מדת יפעול
 הנק׳ חכמה הוא וירא לראות סר כי ה׳ וירא
 אליו ויקרא לראות סר כי בינה היא ה׳ רמי׳

 כמו ה׳ מנאך אמר ולא הסנה מתוך חלקים
 מתוך אלקים אליו ויקרא אמר אלא שהתחיל

 מדת על ג״כ שנגלה בינה הוא ואלקים הסנה
 תמיהתו ענ תירץ לו ורמז הסנה בתוך מלכות
 זה כי ממצרים ויוציאם הסנה יבער לא שמדוע

 על דחירות עלמא ■יינה ג״כ שיגנה עד אפשר אי
 וחז העולם כל על מלכותו ויגלה מלכות מדת
 ממצרים ישראל ויצאו המצרים הם הקוצים יכלה
 הלם אין וארז״נ הנם תקרב אל עתה ט ואמר
 במדת להדבק מדביקותך תפרד ואל מלכות אלא

 משה היה וע״כ לגבי׳ תחתונה מדריגה מלכות
 כי רגליך מעל נעליך של וזהו האשה מן פרוש

 היא קדש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום
 סר כי ה׳ וירא בפסוק תורה בליקוטי ועיין

 נעליך של הקב׳׳ה ואמר וז״ל דרכו לפי לראות
 מזווג שהוא אחר מאשתו שיפרוש רגליך מע;

 כי וז״ש חורבה אלקים הר ויבא בסוד למעלה
 נפי עכ״ל וכו׳ עליו עומד אתה אשר המקום

 להדיק מדבקותו יפרד שאל דבריו לפי ויובן דרכו
 בדביקות שאתה מאחר הלם הנק׳ מלכות במדת

 נעליך של וזהו מאשה ג״כ הפרד כן ועל למעלה
 אלקים שנגלה משה שראה וכיון כנ״ל רגליך מעל
 אשר מלכות במדת ג״כ דחירות עלמא בינה היח
 ייסתר משם אותו וקרא הקוצים בין למטה היא

 שירא ר״ל האלקים אל מהביט ירא כי פניו משה
 אשר דחירות עלמא ולדאות הסנה על עוד להביט

 וכל מהביט וזהו הקוצים בין למטה ג״כ היא
 למדריגה לראו׳ ירא והי׳ למטה מלמענה הבטה

הקוצים בין למט׳ ג״כ שהוא גדולה

 המראה את ואראה נא אסורה משה ויאמר
 ונראה הסנה יבער לא מדוע הזה הגדול

שהוא בחכמה הוא הטבע השתנות כל דהנה

 לקוטי בס׳ כמ״ש המחשבה ומן מהזמן למעלה
 הוא השתנות כל פירש בגולם וחלופיהן אמרים

 והנה עכ״ל נקודה גולמא שהוא חכמה הוא ביוד
 ואיננו בוער שהסנה השתנות ראה רבע״ה משה
 מעולם א״ע אסיר ר״ל נא אסורה אמר וע״כ אוכל

 למעלה שהוא חכמה אל אבוא ר״ל ואראה הגשמי
 הגדול המראה ואראה ראי׳ בחי׳ שהוא מהמחשבה

 נראה ואשר וכו׳ מדוע וכו׳ הטבע השתנות וכו׳
 לו בצרתם ע״ש במדרש טיין בסנה השי״ת לו
 המחשבה ראה השי״ת דהנה טעם לומר יש ועוד צר
 ישראל ישתקעו דעתו נפי ע״ה רבינו משה של

 פסיק על ז״ל רש״י שפי׳ כמו מצרים בגלות ח״ו
 שיעשה ישראל זכו מה ישראל בני את אוציא וכי

 מצרים ובעיני עכ״ל ממצרים ואוציאם נס נהם
 על ז״ל רש״י שפי' כמו כקוצים ישראל בני היו

 השי״ת לו הראם ע״כ ישראל בני מפני ויקוצו
 לגמרי ישראל את יוכלו לא כקוצים שהם שחע״פ

 יכלו לא כך אוכל ואיננו באש בוער הסנה כמו
לעולם: ישראל

 אתה אשר המקום כי רגליך מעל נעליך של
 מ״ש להבין הוא קודש אדמ׳ עליו עומד

 אדמת המקו׳ כי והל״ל עליו עימד אתה אשר
 קדישא בוצינא הרב דהנה ונראה הוא קודש

 אמי זללה״ה בער דוב מו״ה המפורסם החסידד
 מוסיף בכה התנבאו הנביאים כל רז״ל שאמרו מה

 אשר הדבר זה שנאמר בזה שהתנבא משה עניהם
 בידם כח היה לא הנביאים שכנ ר״ל עכ״ל ה׳ צוה

 אמר כה כולם התנבאו וע״כ הדיבור כפי לשנות
 דמטרוניתא בעלה שהי׳ ע׳׳ה רבינו משה אכן ה'

 וע״כ כרצונו מלכות מדת להנהיג כח בו והי׳
 מדת כי כך שהיה ה׳ צוה אשר הדבר בזה התנבא

 מלכות מדת והנהיג מלכות ממדת למעלה הוא זה
 הפסוק פי׳ דזה לי ונראה ודפח״ח עכ״ד כרצונו
 וכי פרעה אל אלך כי אנכי מי משה שאמר
 לדבר כדאי אני אין ר״ל ישראל בני את אוציא
 גדול נס ע״י לעשות כדאי אני ואין מלכים נפני
 ולא מצרים מטומאת ישראל בני את להוציא כזה
 מחמת אמר רק ישראל על דלטוריא שדיבר ח״ו

 ידי על גדול נס שיעשה כדאי שאיני ענותנותו
 בינה שערי מ״ט לבינה זכה משה רז״ל ואמרו
שהקטין על השי״ח לו וז״ש כו׳ למשה נמסרו



לחייםשמות פרשתאורחקזז

 לך וזה כינה הוא אהי׳ כי עמך אהי׳ כי א״ע
 ויהי׳ הדכר כזה נכיאתך שתתנכא ר״ל האות

 ממדת למעלה שהוא זה מדת שלך אמרונה מדריגה
 כמי׳ תחתונה מדריגה הם האותיות והנה מנכות

 מדריגה האות לך וזה השי״ת לו ואמר נפש
 שלחתיך אנכי כי זה מדת יהי׳ שלך תחתונה

 והנה שלחתיך כינה הוא מצרים דיציאת ואנכי
 סר כי ה׳ וירא פסוק על תורה בליקועי כתיכ

 מעל נעליך של השי״ת <ו ואמר וז״ל וכו׳ צרחות
 למעלה •מזווג שהוא מאחר מאשתו שיפרוש רגליך
 נעליך של דרכו לפי הפסוק פירש וזהו עכ״ל

 כי צמעלה מזווג שהוא מאחר מאשתו שיפרוש
 אתה אשר המקום כי דמערוניתא כעלה הוא

 וזהו מנכות מדת שכינה נק׳ ומקום עליו עומד
 נק׳ קודש כי הוא קודש אדמת וכו׳ אתה משר

 אכא כזוהר כמ״ש ארץ יסד כחכמה וה׳ חכמה
 של כן ועל הוא קודש אדמת וזהו כרתא יסד

 מזווג שהוא אמר מעה של מזווג תפרוש נעליך
למעלה

ר ת ס  האלקים אל מהכיע ירא כי yפנ משה וי
פי׳ ז״ל ורש״י הכעה לשון שאמר מה

 כפ׳ ועיין למעה מגמעלה הוא הבעה כל לך כפ׳
 יכיע ה׳ ותמונת הפסוק פי׳ שכתכתי כהעלותך

 כוצינא הקדוש הרכ כשם למעלה שכתכתי ע״ד
 הנביאים הל זללה׳׳ה בער דוב מוהר״ר קדישא

 הי׳ ולא כ״ה הנק׳ מהלכות מדת מן ככה התנבאו
 עליהם מוסין» כרצונם נבואה הדיבור לשנות בידם
 כעלה והי׳ יסוד מדת שהוא בזה שהתנבא משה

 וזהו כרצונו מלכות מדת מנהיג והי' דמערוניתא
 כמו תמונה נק׳ מלכות מדת יביע ה׳ ותמונת
 למעה מלמעלה יביע נתן מאורות בספר שכתוב
 מתוך פירש ז״ל ורש״י ע״ש למעלה הי׳ שהוא
 בצרה אנכי עמו משום אחר מאילן ולא הסנה
 תחתונה במדריגה אז ישראל שהיו משום ר״ל עכ״ל
 ויקוצו שכתוב כמו המצרים בעיני כקוצים והיו
 דרשו ורבותינו ז״ל ופרש״י ישראל בני מפני

 עם שורה והשי״ת עכ״ל בעיניהם היו כקוצים
 בצרה אנכי עמו ע״ש שהם מקום בכל ישראל
 עמו ודיבר הסנה מתוך משה אל נגלה וע״כ
 הסנה מתוך אלקים אליו ויקרא שכתוב כמו משם
האלקים אל מהביע ירא כי פניו משה ויסתר וזהו

 מצמצם שהשי״ת כמו מלמעלה ולהביע לראות ר״ל
 וע״כ ישראל בשביל נמוך במקום במיצר עצמו
 לתמונת זכה פניו משה ויסתר בשכר חז״ל דרשו

 וירא פניו משה שהסתיר בשכר ר״ל יביע ה׳
 במקום במיצר ישראל עם שוכן שהשכינה לראות

 מדריגה הי׳ שהוא יביע ה׳ לתמונת זכה נמוך
 אותה יביע ה׳ תמונת הנק׳ שהשכינה כזה גדולה

 מדת מנהיג והי׳ דמערוניתא בעצה והי׳ מלמעלה
וכחפצו: כרצונו מלכות

 אשר עמי עני את ראיתי ראה ה׳ ויאמר
 נוגשיו מפני שמעתי צעקתם ואת במצרי׳

 מצרים מיד להצילו וארד מכאוביו את ידעתי כי
 עני את וגם ראיות שני ראיתי ראה שאמר מה

 מפני שמעתי צעקתם דאמר וגם מיותר את מלת
 צעקתם שומע הי׳ לא הנוגשים דלולי משמע נוגשיו

 רבות׳ מאי מכאוביו את ידעתי כי דאמר וגם
 הלא מכאוביהם את שידע הוא עעם נתינ׳ •ומאי

 עיניו מנגד נסתר אין כי ידע צעקתם בלי אף
ת בפרקי דכתבתי ונראה  על במשנה א׳ בפ׳ אמ
 הוא העולם הנהגת כי קיים העולם דברים שנשה
 להשיג וא׳׳א התפנה עולם והוא מלכות במדת

 שאי ר״ל מלכות מדת ע״י רק מנמעלה דבר שום
 התפלה ע״י רק מלמעלה השפעה שום לקבל אפשר
 יה״ר אומר גורנו את למוד הנכנס בגמרא כמ״ש

 בכולן והכלל כו׳ רצון יהי אומר לכרך הנכנס וכו׳
 אפשר אי כי להבא ומבקש לעבר הודאה נותן

 מדת התפלה ע״י רק מלמעלה עובה שום להשיג
 יעלה ואד בפסוק ז״ג פרש״י כוונת וכן מלכות

 אין ואדם אלקים ה׳ המעיר לא כי וכו׳ הארץ מן
 שכתוב ובשלישי ז״ל רש״י שכתב האדמ׳ את לעבוד
 פד עומדים היו הקרקע פתח על הארץ ותוצא

 המעיר לא עעם ומה המעיר לא כי הששי יום
 בעובתם מכיר ואין האדמה לעבוד אין ומדם

 לעולם צורך שהם וידע האדם וכשבא גשמים ש:
 והדשאים האילנות וצמחו וירדו עליהם התפלל

 העולם ברא השי״ת הלא מובן אינו ולכאורה עכ״ל
 מה כל באמת אבל האדם תפלת קודם ומלואו

 יצירת קודם באמת נברא להבראות צריך שהי׳
 הנהגתו ומלואו העולם שנברא לאחר אבל האדם

 אפשר אי וע״כ התפלה עולם מלכות מדת ע״י
מדת התפלה ע״י רק מלמעלה השפעה שום להשיג



ת פרשתאורון חלחייםשמו ק

 ננולם הנהגת הגשמים ירדו לא כן ועל מלכות
 האדם שכא התפלה ע״י רק מדשה השפעה
 פסוק על הגדה כסדר וכתבתי עליהם והתפלל

 על והתמכמותו פרעה שכוונת לו נתמכמה הבה
 העבודה משא כובד עליהם ונתן שראה ישראל
 לאביו שמטמינו יש מז״נ שדרשו כמו רך ובפה

 עם שמדבר וזהו הבא עולם ■גמיי ומביאו ברמיים
 עליו שנותן ואעפ״כ ופיוס תמנונים בדברי אביו

 וכן לעה״ב מביאו ברמיים שמטמינו קשה עבודה
 שבעולם קשה עבודה כל ישראל על נותן פרעה הי׳

 בפרך והכל בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר
 שאם ה׳ אל ישראל בני יצעקו שלא כדי רך בפה
 צועקין היו רצונם נגד מלאכה וכובד היסורין היו
 להרגילם עליה׳ התחכם ע״כ נענין והיו ה׳ א:

 עבודה רוב שמחמת עד העבודה בתוקך רן בפה
 בהם ויעשו כלל אליו יקראו ולא ה׳ את ישכחו

 טומאה שערי למ״ט הכניסם ובאמת כרצונם
 אליהם ונגלה הממשים לשער נכנסו שלא וכמעט
 שלא כוונתו היתה וזאת וגאלם בעצמו השי״ת
 מלמעלה טובה שום להשיג אפשר ואי ה׳ אל יקראו

 לא מהם ה׳ שם שישכח וכיון תפלה ע״י רק
 זאת גם ראה שהשי״ת ובאמת ע״ש אליו יתפללו
 עד עבודה ברוב עליהם והתמכמו לישראל שעשו

 כוונת וזהו אליו ולהתפלל לקרוא ה׳ שם ששכחו
 העבודה מן האלקים אל שוועתם ותעל ויזעקו

 היו שהם אלא ה׳■ אל התפללו שלא אע״פ ר״ל
 העבודה מרוב הצעקה וזהו עבודה מרוב צועקין

 ראה וז״ש כנ״ל העבודה מן אנקים אל ענה
קן צער גודל אמת ראיות שתי ר׳׳ל רחיתי  תו

 מפיהם האמונה שישכחו התחכמותם וגם העבודה
 השכינה האמונה היא את ומלת עמי עני את וזהו

 שלהם הצער הוא עמי עני ת״ו ועד מא׳ הכלולה
 נוגשיו מפני שמעתי צעקתם ואת במצרים אשר
 אלא עליהם שארחם אלי הי׳ לא שצעקתם ר״צ

 יאמר או צעקת׳ שמעתי אעפ״כ נוגשיו מפני
 עליהם שהתחכמו נוגשיו מפני שמעתי צעקתם
 שישקעו כדי יתפללו ולא מפיהם ה׳ שם שישכח

 עבודה מרוב כזה צעקה שמעתי זה ומפני מ״ו שם
 הטעם ואמר אותם שאושיט אלי צעקו שלא אע״פ

 עשה מה ידעתי אני ר״ל מכאוביו את ידעתי כי
 ה׳ שם שישכחו עליהם בהתחכמותו פרעה נהם

ליו יקראו ולא מפ״הם הם אבל יודע אני זאת ̂נ

 שם שכחו כבר כי המכאוב מזאת יודעים אינם
 מכאוביהם את ידעתי אני אבל אליו לקרוא ה׳

 מחמת מפיהם ה׳ שם שנשכח בזה חייבים שמינם
 כנ״ל שמעתי כזה צעקה גם וע״כ העבודה רוב

 האריז״ל מ״ש וידוע מצרים מיד להצילו וארד
 מלאך ע״י לא ממצרים ה׳ ויוציאנו אגדה בסדר

 שהיו והטעם בכבודו הקב״ה אלא שרף ע״י וצא
 הי׳ והמלאך טומאה שערי במ׳׳ט נשקעים שם

 וארד וזהו ע״ש אוכלה אש הקב״ה אבל שם נפגם
 אהבת מפני אגל שם לירד זו היא וירידה בעצמי
 דודים עת הגיע וגם להצילם בעצמו ירד ישראל
 בניו את לגאול לאברהם שנשבע השבועה הגיע

מז״ל. שדרשו כמו

 אשר עמי עני את ראיתי ראה ה׳ ויאמר א״י
 נוגשיו מפני שמעתי צעקתם ואת במצרים

 ההוא הארץ מן ולהעלותו מצרים מיד להצילו וארד
 בני צעקת הנה ועתה וכו׳ ורחבה טובה ארץ חל

 מצרים אשר הלחץ את ראיתי וגם אלי באה ישראל
 וכו׳: פרעה אל ואשלחך לכה ועתה אות׳ לוחצים
 וגם ראיות שתי ראיתי ראה שאמר מה להבין

א ישראל בני צטקת הנה ועתה שאמר מה  אלי נ
 את והוצא פרעה אל ואשלחך לכה ועתה וכו׳
 ועתה אמר ישראל בני צעקת אמר ולמה וכו׳ עמי
 צעקת מקודם הלא וכו׳ פרעה אל ואשלחך לכה
 להצילו וארד ג״כ אמר ית׳ אליו שבא ישראל בני
 בני צעקת אמר היא הוספה ומה מצרים מיד

.ית׳ אליו שבא ישראל

 היו העולמות שבריאת בע״ח מ״ש דידוע ונראה
 יראה מדת היינו מלכותו שיתגלה כדי

 הנשמה וצרכי טובת היינו הכל על השם שימליכו
 הוא הכל הגוף וצרכי טובת וכן ית׳ בידו שהכל
 כלום מגרמי׳ לי׳ לית מלכות מדת וע״כ ית׳ בידו

 שהוא ית׳ מלכותו מדת עליו המקבל האדם כי
 שירצה מה לכל ליתן ית׳ בידו והכל הכל על מלך
 מלכות מדת וע״כ כלום. מגרמי׳ לי׳ לית א״כ
 שיתן הכל על מהש״י שמבקשין התפלה עולם הוא

 בידו הכל כי הגוף צורכי ובין הנשמה צורכי בין לו
 לנו שיתן מבקשים ואנו שירצה למי ליתן ית׳
 הכל על ולהתפלל הש״י להמליך בש״ע שתקנו כמו

פעמים כמה שכתבתי כמו ית׳ בידו הכל כי



לחייטשמות פרשתאורחיןו

 שיציל להשי״ס להספכל האדם צריך וכן כאריכוס
 ולמלאות למטה יפול שלא הרט היצר מן סותו

 הנבראים ככל הזה שבטולם היצר מתטנוגי תאותו
 מז״ל שאמרו כמו ומשגל ושינה ושתיה בחכילה

 הקב״ה ואלמלא וכו׳ טליו מתגבר אדם של יצרו
 למטה יפול שלא זה טל להתפלל וצריך וכו׳ טוזרו

 נק׳ וט״כ שבטה״ז הנבראים ככל תאותו למצאות
 למטה יפול שכא תמיד לירא שצריך תתאה יראה

 שבטה״ז הנבראים ככל היצר טם תאותו למלאות
 תאות אחר בהליכתו הש״י מן ח״ו יפרד וסז

 טד הטולמות כל נבראו זו יראה ובשביל היצר
 נק׳ יראה מדת וט״כ הזה הטולם השתלשלות

 ראשונה מדריגה היינו מא׳ כלול שהוא לפי א״ת
 שהי׳ הטולמות בריאת שקודם ראשונה מחשבה

 תחתונה מדריגה היינו תי״ו טד זו יראה בשביל
 הטולם כשנברא מטשה סוף והיא הזה טולם בריאת

 טצמו מטורר האדם ואם תחלה: ובמחשבה הזה
 למטה יפול שלא תתאה יראה לו שיש זו ביראה

 ומבקש הזה שבטולם הנבראים ככל היצר בתטנוגי
 את לטבוד ויוכל היצר מן שינצל מהש״י רחמים

 כל שנבראו קדומה במחשבה שהי׳ כמו הש״י
 החסדים מטורר אז זו יראה בשביל הטולמות

 ישרחל לטמו להיטיב הטולמות בריאת שקודם
 ישרא; שהיו במצרים אבל .זו יראה טניהם שיקבלו
 שהטילו קשה טבודה מחמת התחתונה בדיוטא
 שם מהם נשכח כמטט רך ובפה המצרים טניהם

 את לטבוד שצריכין מהם שנשכח היינו אלקיהם
 ולא מלכותו מדת טליו ולקבל יראה במדת הש״י
 הטולם ומנהיג המושג הוא כי נברא משום לירא
 קשה טבודה מחמת כי וחפצו כרצונו הטבטי הזה
 ולא ה׳ יראת מהם נשכח רך בפה תחלה שהי׳
 ורודים בהם הנוגשים ממצרים אלא יראים היו

 לבד הגוף יראת יראים ויהיו אותם ומכים חותם
 אותו המזיק מהדבר ירא אחד שכל הנבראים ככל
 האומות ככל הגוף את יראה במדת טובדים והיו
 לגוף המזיק לדבר הטונש מן רק יראים שהם
 טובדים הללו בים ישראל טל שקטרגו פי׳ וזהו
 טובדין היו שישראל וח״ו ט״ז טובדים והללו ט״ז
 אבותם קבלת מהם נשכח לא בודאי כי ט״ז

 אלקי והוא יפקוד בפקוד אותם לגאול שהבטיחו
 שינו ולא א״ט שמרו והם ויטקב יצחק אברהם

ולטבוד המצרים בין ח״ו יתטרבו שלא כדי לשונם

 שינו ולא גמור אחדות בהם והיה שלהם ט״ז
 טם והם ממצרים נפרדים שהם שיזכרו כדי לשונם
 טל שקטרגו אלא דיטקב יצחק אברהם אלקי
 הטולמות כל שנבראו יראה מדת הלא בים ישיאל
 ונשכחה זו ביראה הש״י את שיטבדו ישראל בשביל

 תחנה שהי׳ קשה טבודה מחמת מהם זו היראה
 האומות ככל הגוף יראת להם והיה רך בפה

 טט״ז הללו וזו יראה במדת טצמם את שטובדין
 היא כי יראה במדת טט״ז והללו יראה במדת

 אבל טצמם את שטובדין הש״י מאת זרה טבודה
 בזה חייבים אינם שהם האמת יודט היה הש״י

 ואח״כ רך בפה תחלה שהיה טבודה מחמס רק
 הגוף ביראת הורגלו בגוף ומכות גדולה בנגישה

 זו ביראה השי״ת לטבוד שצריך מהם ונשכח תמיד
 המוחין בחי׳ הם ישראל בני במצרים היו וגם
 הסנהדרין והם הטדה טיני הנקראים ישראג של

 טל פרטה נוגשי שמו אשר ישראל בני שוטרי והם
 סבלו והם ולהכותם המלאכה טל לרדותן ישראל
 אחיהם להכות רצו ולא טצמן טל ומכות יסורין
 פירש״י וטיין וכו׳ ישראל בני שוטרי ויוכו וכמ״ש

 ככונת בשלימות יראה מדת היה ולהם שם
 למטה ח״ו יפלו שלא תמיד יראים שהיו הבריאה

 להם שהיה טם מהמון שראו כמו רטה ביראה
 במדת הש״י לטבוד יוכלו לא ח״ו הגוף יראת רק

 ראה שאמר וזה תמיד מלכותו טליו ולקבל יראה
 מדת א״ת אחת יראה במדת ראיות שתי ראיתי

 היראה מדת כלומר טמי טני את שנק׳ היראה
 המון טמי של השפלות ותכלית גדול בטניות שהוא

 בטניות שלהם והיראה במצרים אשר ישראל של טם
 הגוף יראת מצרים ביראת במצרים והוא ושפלות

 כי לבדו הגוף מן רק שיראים מצרים יראת כמו
 הוא שנהם היראה למה מכאוביו את ידטתי

 בפה תחלה שהיה הקשה טבודה מחמת בשפלות
 הא האריז״ל של האגדה בסדר בסידור וטיין רך

 ואת ט״ש וכו׳ אבהתנא אכלו די טניא לחמא
 היא הצטקה כי וידוט נוגשיו מפני שמטתי נטקתם

 אל לבס צטק וכמ״ש יראה ממדת למטלה בנב
 אפי׳ ריק׳ חוזר אינו לב מכאב אשר והצטקה ה׳

 אותו הרודף של יסודין מחמת כדין שלא צטק אם
 פסוק טל אמור פ׳ במדרש וכמ׳׳ש תיכף לו טונין
 הפסוק שם ודורש וכו׳ טז או כשב או שור

בשם הונא ר? וז״ל נרדף. את יבקש והאלקים



ת פדשתאורח קזלחייםשמו

 אתה ה;רדף יבקש והאלקי׳ לעולם אמר יוסן> רב
 רשע וכו׳. י-בקש והאלקים צדיק רודן» צדיק מוצא
 רשע רודף רשע וכו׳ יבקש לקים והא צדיק רודף

 רשע רודף צדיק אפילו וכו׳. יבקש והאלקים
 וזה ע׳׳ש וכו׳ מקום מכנ הנרדף יבקש והאלהים
 חבל אם משפטים פ׳ הפסוק פירוש שהמרתי

 וכו׳ תשיבנו השמש בוא עד רעך שלמת תחבול
 חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה ישכב במה
 כאן שהזכיר מה על שמדקדק באלשיך עיין אני.
 הוא הנ״ל המדרש ולפי חנם מתנת חנון מדת

 ריעו שמלת את שחבל מי דבאמת הוא כפשוטו
 שהוא כיון אעפי״כ כדין עושה הוא ב״ד פי ע;

 במה נו ואין כסותו ממנו ונוטל חבירו את רודף
 את לבקש צעקתו ישמע הש״י אל יצעק וכי ישכב

 חנון ממדת וזהו ממנו צדיק רודף אפילו הנרדף
 לב מכאב הנרדף צעקת ששומע חנם מתנת

 כלומר נוגשיו מפני שמעתי צעקתם ואת וזהו
 גדיג ושפלות בעניות היא שלהם יראה ממדת
 צעקתם ואת אך לבד לגוף העונש יראת

 אותם ומכים הרודים נוגשיו מפני שמעתי
 מכל ראויים אינם שהם פי על ואף

 צעקתם שמעתי ע״כ הנרדף יבקש והאלקים מקום
 וארד אמר וע״כ אותם הרודפים נוגשיו מפני

 להעצותם הארץ מן ולהעלותו מצרים מיד להצילו
 ארץ אל ושפלות בעניות שהוא שנהם היראה מן

 הנה ועתה ורחבה טובה אמיתית יראה מדת
 הסנהדרין הזקנים הם אלי בא ישראל בני צעקת

 פרעה נוגשי עליהם שמו אשר בעם השוטרים
 והם חבריהם על וחסים מהנוגשים יסורין וסבלו
 ממש אלי שצעקו צעקתם אלי ובא כב מכאב צעקו

 למטה יפלו לא שח״ו שלהם יראה ממדת ויראים
 ישראל בני עם המון ככל לבד הגוף עונש ביראת

 מפני לא אמיתית יראה מחמת הצעקה ו;ה
 עליון חסד והתעורר ממש אלי בא זה הנוגשים

 ישראנ לעמו להיטיב כדי העולמות בריאת שקודם
 אותם לוחצים מצרים אשר הלייז את ראיתי וגם

 זו לחצנו ואת אגדה בעל דרש אגדה ובסדר
 אשר הלחץ את ראיתי וגם שנאמר כמו הדחק
 על שקאי הפסוק זה ומביא אותם לוחצים מצרים
 אצים והנוגשים עליהם שנאמר ישראל בני שוטרי

 את ראיתי וגם וזהו דוחקים אצים ופרש״י וכו׳
בני את לוחצים מצרים אשר הדחק היינו הלחץ

 פרעה אל ואשלחך לך כן ועל העדה עיני ישראל
וכו׳ ומיד תיכף

 וכו׳ והוצא פרעה אל ואשנחך לכה ועתה
 כי אנכי מי האכקים אל משה ויאמר

 ממצרים ישראל בני את אוציא וכי פרעה אל אנך
 אנכי כי האות לך וזה עמך אהיה כי ויאמר

 ויאמר וכו׳ תעבדון העם את בהוציאך שלחתיך
 מה שמו מה לי ואמרו וכו׳ בא אנכי הנה משה

 אשר אהיה וכו׳ אלהים ויאמר וכו׳ אליהם אומר
 ש.חני אהיה ישראל לבני תאמר כה ויאמר אהיה
 משוב אני מה אנכי מי ז״נ פרש״י עיין מליכם
 שאמר מה להבין ע״ש וכו׳ המלכים עם לדבר

 מסופק היה וכי שלחתיך אנכי כי האות לך וזה
 נכה בפירוש לו אמר הלא הש״י שליחות על

 אהיה אשר אהיה פרש״י ועיין פרעה אל ומשלחך
 מה רבש״ע גפניו אמר וכו׳ זו בצרה עמם אהיה

 יפה לו אמר וכו׳ אחרת צרה להם מזכיר אני
 חז״ל דרשת זהו וכו׳ אהיה תאמר כה אמרת

 תורה ובליקוטי לאורייתא אנפין שבעין ובאמת
 מהש״י נעלם וכי וכו׳ נצרה די אמר משה וז״ל כתב

 הבין לא משה כי הענין אלא משה דבר בא עד
 אשר אהיה שיאמר רצה לא שהש״י הש״י כוונת
 הש״ו שכוונת אלא בשעתה לצרה די כי אהיה

 לו אמר שלא והעד אמת דברי למשה להודיע
 לו הקשה לכן וכו׳ סבר ומשרע״ה תאמר כה

 כוונתי היה כן כדבריך תאמר כה הש״י לו והשיב
 גלות למשה גילה למה להבין יש זה על גם • ע״ש
 שארז״ל מה דידוע ונראה ירמיה בימי שהי׳ אחר
 מעיד והכתוב הענוה עולם לבינה זכה משה

 ואעפ״י וכו׳ האדם מכל מאד עניו משה והאיש
 מכל וגדולה ראשונה מעלה היא הענוה שמעלת

 כן שיכתוב הש״י נו וצווה במשה שהיה המעלות
 ולא עצמו על חסרון מצא בזו גם אעפ״כ בתורה

 ועיין יו״ד חסר ענו רק ביו״ד עניו בתורה כתב
 באור שהובא המדרש עג תשא כי בפ׳ שכתבתי מה

 עצמו מחזיק היה ולא ע׳׳ש דבריו וכונו החיים
 בליקוטי ועיין הענוה עולם לבינה שזכה בזה

 ואשלחך לכה מלת וז״ל ואשלחך לכה פירוש תורה
 היה הקב׳׳ה הלא כי הכוונה אך .זא״ז סותרים

 גאולת לטובת א׳ שליחות בשני משה את משלח
 תכבד נאמר השליחות שע״י לרעה והב׳ ישראל

השליחות מכנה אינו הקב״ה אמנם וכו׳. העבודה



mת פרשהאורח לחייםש«ו

 העבודה תכבד שאמר נגד לכן :הרעה על לעולם
 נגד אך משלחך איני כאילו לעצמך לכה אמר

 ושלח ואשלחך אמר ישראל גאולת לשובת שהוא
 הראשון בשליחות כי ונמצא .ע׳׳ש ישראל לטובת לו

 השעבוד קושי בא זה ידי ועל פרשה אג שילך
 לא זה וכו׳ העבודה תכבד פרעה שאמר ביותר

 אחר אח״כ רק מעצמו. שילך רק השי״ת לו שלח
 שהיה וזה הש״י. שליחות היחה העבודה הכבדת

 שהוא עצמו מחזיק היה שלא מפני ירא משה
 מלכים לפני לדבר לילך ירא והיה הענוה בעולם

 וכשיפיל לגדלות מזה יפול שמא הש״י של בשליחותו
 מעצמו שהי׳ ראשון הליכת .בהליכתו לגדלות ח״ו
 אני אין כי הש״י ח״ו ממנו יסתלק ואז פרעה אל

 בשליחות הש״י לו ישלח ולא לדור יכולין והוא
 ואשלחך הש״י לו שאמר ואע״פ ישראל לטובת
 לו אמר עכשיו של במדריגה שהוא כמו היינו

 ח״ו וא״כ לגדלות ח״ו כשיפול לא אבל ואשלחך
 מי משה שאמר וזה ישראל טובח יפעול לא

 בינה שערי חמשים הענוה עולם הוא ומי אנכי
 אל מעצמי אלך כי הענוה בעולם אני וכי ככומר
 ואהיה הש״י של בשליחותו המלך עם לדבר פרעה
 ושמא גדלות לידי ח״ו אפול שלא בעצמי בטוח

 שוב גדלות לידי ח״ו אפול מעצמי בהליכות ח״ו
 וא״כ ישראל לטובת שני בשליחות הש״י ישלחני לא
 את אוציא כי וזה לישראל הטובה יעשה לא
 הגדלות: אל נפילתי אחר ממצרים ישראל בני

 :ממך אסתלק ולא עמך אהיה כי הש״י לו והשיב
 תפול לא ובודאי הענוה עולם הוא ואהיה

 ישראל לטובת אותך אשלח ואני גדלות למדריגת
 לו שהבטיח אעפ״י כי וכו׳ האות לך וזה ואמר
 ליתן ג״כ הוצרך הענוה בעולם שיהיה הש״י

 אחר הענוה בעולם אז יהיה שהוא אות לו
 המשנה פירוש שכתבתי כמו מעצמו. השליחות
 לשמה שהתורה כיון שקשה ויראה ענוה ומלבשתו
 הלא ויראה אח״כ לומר צריך מה ענוה מלבשתו

 מפני שם וכתבתי ה׳ יראת ענוה עקב מלא מקרא
 שלא והראיה מאד עד גדולה הענוה שמעלת
 בזו אלא בו שהיה מעכה בשום משה נשתבח
 להכניס הרע היצר יכול כזו גדולה מעלה ומחמת

 וח״ו עליונה במעלה שהוא לו ולומר גדלות בו
 צריך כן על עמיקחא לבירא רמא מאיגרא יפול

תמיד ירא שיהא חחאה יראה מדת ו5 להיות

 ע״ש; כזו גדולה מעלה מחמת למטה יפול שכא
 שליחות אחר אות לו ליתן הש״י שהוצרך וזהו

 במדריגת שיהי׳אג״כ מפני מעצמו שהוא ראשון
 שהבטיח כזו גדולה ממעלה למטה יפול שלא יראה

 המדריגה כלומר האות לך וזה לו אמר הש״י לו
 ומדריגה הראשון שליחות אחר לך שיהיה זה של
 כמו הנביאים כל על הוסיף משה מדריג׳ הוא זו

 בכה אלא התנבאו לא הנביאים כל רז״ל שאמרו
 תרגיש ואחה :בזה שהתנבא משה עליהם מוסיף
 שלא האות לך יהיה זה במדריגת שאתה בעצמך

 אנכי וכי הראשון שלימות אחר לגדלות נפנת
 להוציאם ישראל לטובת השני בשליחות שכחתיך
 ממצרים כהוניאם טובתם תפעול וגם ממצרים

 לו שהבטיח משה ירא היה כן פי על ואף
 הראשון שכימות אחר לגדלות יפול שלא הש״י
 שיוכל כדי ישראל טובת מפני שהוא אפשר

 הגדוכה הטובה שיעשה אחר אבל נהוציאם
 הש״י אותו ישמור שלא אפ-שר ידו על לישראל

 הש״י לו אמר לכך גדלות למדריגת ויפול עוד
 תפול נא ידך על ממצרים שיצאו אמ״כ שגם

 חעבדון ממצרים העם את בהוציאך אלא לגדלות
 בני עם אותו וכלל הזה ההר על האלקים את

 אינו בגדלות ח״ו שהוא ומי ביחד שיעבדון ישראל
 בגמרא כמ״ש תועבה נק׳ אלא הש״ת את עובד

 אל בא אנכי הנה משה אמר ואח״כ דסוטה
 אליהם. אומר מה שמו מה לי ואמרו ישראכ בני

 ואמר גואלם אתה משמותיך השם באיזה כלומר
 אהיה בשם כלומר אהיה אשר אהיה הש״י לו

 בחורה כחוב וע״כ דחירות עלמא בינה שהיא
 דרגא להודיע ממצרים הוציאך אשר פעמים חמשי'
 כמ״ש בינה שערי ממשים בינה הוא יחהון דאפיק

 למשה הוא אהיה אשר לו אמר ואשר בתיקוני׳
 במדריגח שיהיה הבטחות שני לו שהבטיח בנבד

 שליחות אחר לגדלות יפול ולא הענוה עולם אהיה
 שנעשה אחר יפול לא וגם מעצמו שילך הראשון
 עוד אהיה אשר וזהו ידו על ישראל טובות

 שחעבדון ממצרים העם את בהוציאך גם עמך
 שמה ידע לא ומשה הזה ההר על והם אתה ביחד

 ושאל לבד אליו הבטחה הוא אהיה אשר לו שממר
 אהיה ישראל לבני תאמר כה לו והשיב להש״י
 ומה יתהון. דאפיק דרגא הודיעם אליכם שלחני

כנ״ל. לך השטחה הוא אהיה אשר שאמרתי



קטלחייםשמות פרשת

 אל אלו כי אנכי מי האלקים אל משה ויאמר
 ממצרים ישראל בני את אוציא וכי פרעה

 אנכי כי האות לך וזה עמך אהיה כי ויאמר
 אם ואף וכו׳ אוציא וכי ז״ל פרש״י עיין שלממיך

 וכו׳ נס להם שיעשה ישראל זכו מה אני משוב
 ישראל על דלעורין משה שדיבר שח״ו לומר ואפשר

 מי אמר ענומנוסו מרוב ע״ה רבינו משה אלא
 המלכים עם לדבר היינו פרעה אל אלך כי אנכי
 ישראל בני אס אוציא וכי ז״נ רש״י שפיר׳ כמו
 כזאס גדולה תשועה שיבא כדאי אני אין ד׳ל
 שיבוא מאמין שאינו השי״ת שראה וכיון ע״י

 א״כ ושפלו ענותנותו מרוב ע״י תשועה לישראל
 זלה״ה המגיד שאמר כמו לגואלם באמת יוכל לא

 כלום לפעול יוכלו ולא בעוצם גמורים צדיקים שיש
 מאמינים ואינם עצמם בעיני שפלותם מחמת
 אלא נענין אינם וע״כ תפלתם השי״ת שישמע

 פה כל תפלת שומע שהשי״ת להאמין צריך אדם
 עמך אהי׳ כי השי״ת לו אמר זה ומחמת ע״כ

 אח״כ ואמר פרעה אל שתלך בשליחותך שתצליח
 לך יהי׳ בשליחותך שתצליח זה ר״צ האות לך וזה

 גדולה תשועה שיבוא ג״כ שתאמין לאות בעצמך
 אתה שאין ותאמר שתראה כמו ידך על צישראל

 לך יהי׳ זה תצליח ואעפ״כ מלכים לפני לדבר חשוב
 ידך ע; לישראל תשועה שיבוא ג״כ שתאמין אות

 יהי׳ והשליח שלחתיך אנכי כי העעם אח״כ ואמר
 ויפעול יצציח ודאי בשליחותי ילך אם שיהיה מי

 זכות שום בעצמך רואה אתה שאין אע״פ וגם הכל
 תעבדון ממצרים העם את בהוציאך עתה כעת
 התורה את תקבל ר״ל הזה ההר על האלקים חת

: ותלמדם

 מחמת ע״ה רבנו שמשה האות לך וזה א״י
 מ׳׳ה למדרגת בא האדם מכל יותר שפלותו

ה כן ועל מה ונחנו שאמר כמו  בעלה הי
 ואמרו כרצונו מלכות מדת מנהיג והי׳ דמערוניתא

 כי עמך אהי׳ כי וזהו לבינה זכה משה ז״ל רבנו
 היא אות כי ר״ל האות לך וזה בינה היא אהי׳

 יהי׳ שלך תחתונה מדרגה ר״ל התחתונה מדריגה
 מ׳׳ה מדרגת שהי׳ וע״כ יסוד הוא זה כי זה

 ועל כרצונו מלכות מדת מנהיג והי׳ בזה התנבא
 מלכים לפני שאדבר אנכי מי ואמר עצמו שהקעין
שיהי׳ השי״ת לו אמר ע״י לישראל תשועה ושיבוא

 שיבוא בעצמו שיאמין כדי כזו גדולה במדרגה
:כנ״ל ידו על גאולה

 אבותיכם אלהי ד׳ ישראל בני אל תאמר כה
 שמי זה אליכם שלחני וכו׳ אברהם אלהי

 זה ז״צ פירש״י עיין דור לדור זכרי וזה צעולם
 שאף שמצינו לפי לפרש ויש העלימהו לעלם שמי

 פנים בהסתרת ישראל עם ח״ו השי״ת בתוכחות
 בריתי מת ואף יעקב בריתי את וזכרתי שם נאמר
 שברית לפי אזכור אברהם בריתי את ואף ינחק
 וזה חז״ל שאמרו כמו צעולם תמה לא חבות
 מהם בהעלם שאני סף ר״ל צעלם שמי זה שממר

 אלקי אבותם אלקי אני אעפ״כ פנים ובהסתרה
 ישראל של דור לדור זכרי וזה יעקב ואלקי ינחק

 תמה לא זה כי אבות ברית להם לזכור עד;עולם
 שישראל במצרים גם ואף חז״ל שאמרו כמו צעולם
 עליהם פרעה התחכמות מחמת ה׳ שם שכחו

 בעבודה אותם מעבידים ומצרים בפרך שיעבדו
 להם הזכיר פנים בהסתרת עמם והשי׳׳ת קשה

.אבות זכות

ען י  ויאמר וכו׳ לי יאמינו לא והן ויאמר משה ו
 ויאמר מעה ויאמר בידך מזה ה׳ אציו

 וינס צנסש ויהי ארצה וישליכהו ארצה השליכהו
 ואחוז ידך שלח משה אל ה׳ ויאמר מפניו משה
 למען בכפו. למעה ויהי בו ויחזק ידו וישלח בזנבו

 עוד לו ה׳ ויאמר וכו׳ ה׳ אליך נראה כי יממינו
 והנה ויוציאה בחיקו ידו ויבא בחיקך ידך נא הבא

 חיקך אל ידך נא השב ויאמר כשלג מצורעת ידו
 שבה והנה מחיקו ויוציאה מיקו אל ידו וישב

 התורה הלא המה רבים הדקדוקים כבשרו
 בזה מורה העבדות מה הזה ובסיפור נצחית

 משה וינס לנחש ויהי ארצה השליכהו הדברים
 וכתיב קרי הוא בידך זה מה תיבת ב׳ .וכו׳ מפניו
 מזה וז״ל ז״ל רש״י ופירוש זה מה וקרי מזה כתיב
 שבידך מזה לדרוש אחת תיבה נכתב לכך בידך
 וצריך .עכ״ל בכשרים שחשדת ללקות חייב אתה
 היה הלקותא הלא בזה הלקותא היה מה להבין
 מפניו משה וינס דאמר ג׳ בצרעת השני בפעם

 ידך שלח דאמר ד׳ • מיותר לכאורה מפניו מצת
 באומרו די והיה מיותר ידך שלח מלת בזנבו ואחוז
דאמר ה׳ .ביד פשיעא אוחזין ובמה בזנבו אחוז



לחיים«מות פישוואורו!קי

 אמר כאשר בזנבו אחז ולא בו ויחזק ידו וישלח
 היה וזה בכפו למטה ויהי דאמר וא״ו הש״י נו
 בכפו למטה והיה והל״ל נמטה שנטשה שמחה לו

 צטר לשון ויהי אמר ולמה שמחה לשון והיה
 אלהי אליו נראה כי יאמינו למטן דאמר זיי״ן

 בזה האמונה חלוי האין ויטקב יצחק אברהם
 ואמרו בחיקך ידך נא הבא דאמר חי״ח . החוח
 נבקש צורך ומה בקשה לשון אלא נא אין ר!״;

 בצווי צייח משה היה ובודאי חיקו אל ידו שיביא
 צורך מה עי״ח :בחיקך ידך הבא לו אמר אס

 חחח ידו להכניס וצא החיק אל דוקא ידו גהביא
 בפ׳ כחבחי דהנה ונראה כשצג, ולהוציאה הסודר

 אם פסוק טל ב״ט יונחן החרגום פירוש בראשיח
 בו חמש; ואחה חשוקחו ואליך וכו׳ שאח חיטיב

 רשוחי׳ מסיריח ובידך וכו׳ הלא החלגום וז״ל
 טיין שם ופירושו מחויה יהא וצוחך בישא דיצרא
 למזכי בין בי׳ שליט חהא ואצח חאוה צשון שהוח

 מה טפ״י פירושו וכחבחי טכ״ל נמחטי בין
 פי׳ זלנה״ה בער דוב מו׳׳ה הק׳ הרב שאמר
 החורה היינו חבצין בראחי יצה״ר בראחי הגמ׳
 טם הבשר מחבלין אם לנמשל דומה משל ומאי

 והחבלין טיקר הוא הבשר כן אטפ״י הרבה חבלין
 שהיצר מכאן לומר ונמצא בבשר יוחר טטם כטטום

 שייך והאיך אליו חבלין הוא והחורה הטיקר הוא
 אורייחא כי כן הוא שבאמח זלה״ה הוא ואמר זה

 דמילא בלא מצוה וכן לטילא פרחח לא דו״ר בנא
 בכנ הש״י לטבוד האדם וצריך לטילא פרחח לה

 הרט יצר מן ולטשוח שבו היצר כח טם מצוחיו
 יכשל שלא כדי רק הש״י טמו לטבוד טוב יצר

 ככל היצר טם חאוחו למלאוח היצר בחאוח
 החורה במצוח לראוח החורה הש״י ברא הנבראים

 ומוחר אסור בין ■נחלק היצר כח טם להחנהג חיך
 הגאון מאדמו״ר ושמטחי . ודפח״ח ט״כ וכו׳

 שמעלקי שמואל מ׳ קדישא בוצינא הקדוש
 בקש הפסוק פי׳ ניקלשבורג דק״ק אב״ד זללה׳׳ה

 אז היצר טם שלום חבקש אם • ורדפהו שצום
 הוא כי אליו חשמט ולא אוחו חרדוך ורדפהו

 רצון טושה הוא רק אליו ישמט שלא בזה מפץ
 בגמרא צמצא וכן :ודפח״ח זה בשביל שצברא קונו
 אברהם זכוח להזכיר כדי נחכוין שמים נשם שטן
 שלמד לפי אכרטי׳ ונשקי׳ שטן בא זה אחא לב דרש
מוטיל מה אמח הי׳ דהדרש לאו ואי טליו זכוח

 ויקרא |5בפםו וישלח בפ׳ מ״ש וטיין זכוח הלימוד
 והנה ט״ש• נפשי וחנצל וכו׳ פניאל המקום שם

 ולהכניסו הש״י טמו לטבוד היצר מחשבח רצון
 וזהו האדם ביד וזהו הטוב יצר ולטשוחו לקדושה

 בין למזכי בין ביה שליט חהא ואצח ח״י פי׳
 ולהכניסו אליו ישמט לא אם למזכי היינו למחטי

 אם היינו למחטי ובין הש״י טמו לטבוד לקדושה
 היצר מחטיא הוא אז האדם אליו ח״ו ישמט

 טל בוידוי אומרים שאנו מה פי׳ וזהו ומפילו
 חטא טל ואח״כ החטאים לכנ שם שיפרש חטא

 החטאים כל הלא הרט ביצר לפניך שחטאנו
 לפניך שחטאנו פירושו אלא : הרט ביצר חוטאים

 אוחך לטבוד טוב יצר ממנו טשינו ולא הרט ביצר
 פטמים כמה כחבחי הרט היצר ומהוח : טמו

 היינו ראש ישופך הוא בפסוק בראשיח פ׳ וטיין
 אליו ישמט הוא ואז גדלוח מחשבח לאדם שמביא
 א״כ אלא טבירה טובר אדם אין בפירוש כמ״ש
 נאדם מביא גדנוח היינו שטוח רוח בו נכנס

 יכול והוא אני אין כי האדם טם הש״י אין ואז
 אפשר אי בלא״ה אבל אליו האדם ישמט ואז לדור

 אדם של יצרו ז״ל אמרו כי האדם אח לחטיא לו
 לא טוזרו הקב״ה ואלמנא יום בכל טליו מחגבר

 ט״ש לצדיק לרשט צופה שנאמר לו יכול היה
 מחשבח חחלה בו שמכניס טבול וכשמחטיאו

 והיא החשובה טולם בינה היא חשובחו גדלוח
 ורואה חמיד נגדי וחטאחי שמקיים הטנוה שנם

.בשפלוחיו חמיד

 להיוח והוצרך הדטח גלוח היה במצרים והנה
 הדטח בחי׳ שהוא משה ט״י הגאולה

 חורה בליקוטי טיין הדטח ומהו בינה שהוא
 כי דט וז״ל וכו׳ לראוח סר כי ה׳ וירא בפסוק

 אהיה וטשרה אבא מצד הויוח טשרה דז׳׳א דטח
 וטשרה ס״ר גימטריא הויוח יו״ד והנה אימא מצד

 אמנם :וכו׳ רדו כמנין ר״י גימט׳ אהיה פטמים
 שטולין הויו״ח מי׳ הגלוח נמשך שהי׳ חשב משה

 השי״ח וראה לראוח סר כי ה׳ וירא וזהו סר
 כי הוא כן לא הש״י לו אמר וכו׳ שטטה למשה
 גימטריא פטמים יו״ד אהיה משמוח נמשך גלוחם

 שלחני אהיה וזהו וכו׳ ליגאל טחידין ומשם רד״ו
 כחיב ממצרים ישראל כשיצאו ולכן טכ״ל אליכם

החמשיס בטולם שהיו ישראל בצי טלו וחמשיס



יןיאלחייםשמות פרשתאורח

 ממשים כתורה כתוב וע״כ בינה שערי ממשים
 דאפיק דרגא להראות כדי מצרים יציאת פעמים

 במי׳ שהיה רבינו משה והנה בתיקוני׳ כמ״ש לון
 שה*ה מ׳׳ה במי׳ לו ונמשך מ׳׳ה במי׳ נו הי׳ דעת

 אמרו וגם מ״ה כמ אותיות שהוא מכמה מבמי׳ לו
 עליהם ומוסיף בכה התנבאו הנביאים כל ח״נ
 הקדוש הרב ואמר הדבר בזה שהתנבא משה

 זה דבר פירש זלה׳׳ה בער דוב מו׳ קדישא בונינא
 מלכות ממדת בכה מתנבאים היו הנביאים שכל

 הנבואה לשנות כמ בידם היה ולא כה שנק׳
 משה אבל ה׳ אמר כה אמרו רק אליהם שנאמרה

 מנהיג והיה דמערוניתא בעלה היה שהוא רבינו
 ה׳ צוה אשר הדבר זה אמר כרצונו מלכות מדת
 מדת מנהיג והיה זה ממדה למענה מדריגה והיה

 פירוש וכתבתי ודפמ״מ ע״כ כרצונו מלכות
 מדה שתקת כלומר בידך תקמ הזה המעה ואת

 בו ותעשה כרצונך מלכות מדת גהעות בכומך זו
 עולם מלכות מדת של המבע ותשנה האותות
 וע״כ במשה שהי׳ זה של הכת וזה : העשיה

 יו״ד מן לו נמשך זה דמערוניתא בעלה היה
 ושם וז״ל חנוכה בכוונת ועיין בו שהיה אהיות

 אל מבינה עליון אור המשכת הוא נחל של זה
 והנה : ע״ש נוק׳ עם להזדווג שיוכל כדי הז״א
 עוגים ובינה מחכמה הנמשך דעת שהוא ור״י ס״ר

 י״ד שלמה אמר כן ועל עת אותיות ת״ע מספר
 הפוכים עתים וי״ד וכו׳ ללדת עת עובים עתים

 לרע ח״ו הן לעוב הן הדברים שבכל והכוונה
 יו״ד מספר בדעת היינו בע״ת תמיד להיות צריך

 וכמו ע״ת גימעריא אהי׳ יו״ד ומספר הויו״ת
 וע״כ לו מודה הוי ומדה מדה בכל רז״ג שאמרו
 עובה הוא כי ביסורין שמחים הם מאהבה העושין

 לעובה זה גם זו גם איש נחום וכמ״ש אניו גדולה
 געובה זה גם ואמר בזה שמח שהיה ובשביל

.בגשמי באמת עובה בדיבורו המשיך

 וסיפר יאמינו לא והן כשאמר רבינו משה והנה
 הדיבור עולם אחרונה ה׳ ופגם הרע לשון

 לשון נק׳ הרע לשון וגם • כרצונו מנהיג שהיה
 א״ע להגביה גאות מדת בו שיש גדולות מדברת

 שהיה מ״ה במחשבה ג״כ פגם ולגנותו חבירו על
 שהמתגאה תשובה בתקוני האריז״ל כתב וכן לו

שפגם י״ה לתקן גאוה מספר תעניות ע״ו יתענה

 עולם הדיבור בעולם וכשפגם ע״ש ע״ו מספר
 ממנו הדיבור עולם אחרונה ה׳ נפל המעשה

 ה׳ כשנחסר לו שהיה ז״ה מ״ה מן בו ונשאר
 בהעלם בכתיב לו היה החסרון וזה מזה נשאר
 שהכל בגלוי שהיא הקריאה אבל מזה וכתיב

 מה הש״י <ו שאמר עד ממנו נחסר לא שומעין
 ז״ה מ״ה הוא בכחך יש מה כלומר בידך זה

 יהיה ולא מלכות מדת אל ארצה השליכהו ויממר
 שהוא הש״י לו ואמר בו שפגמת מחמת בכחך עוד

 שאמר כענין וז״ה מ״ה של הכח בעצמו ישליך
 הרע תצא לא מאתו כי עדיך הורד ועתה הש״י
 שבידך מזה שנשאר שבידך מזה רש״י פי׳ וע״כ
 ללקות חייב אתה הדיבור עולם אחרונה ה״א ונפל

 מ״ה כח היינו המעה וכשהשליך בכשרים שחשדת
 כרצונו מלכות במדת ולנהוג לנעות מעה הוא ז״ה

 של אומנתו שתפס לו ורמז נחש ממעה ונעשה
 הוא והנחש ז״ל רש״י שפירש כמו הרע בלשון נחש

 ותפס אביו ששמע על בכעס עליו והיה הרע היצר
 כנ״ל בקדושה להכניסו עוב יצר עשאו ולא אומנתו

 ויברח עליו מכעסו היינו מפניו משה ויברח וזהו
 מה למערפסי׳ שקל ופחד הצער ומזה מפניו משה

 עליונה מחשבה שהוא חכמה מן שבא במ״ה שפגם
 לבינה זכה רבינו משה ובאמת במחשבתו צער נעל

 מדות בכל במזלו נוגד הוא כי התשובה לעולם
 ואמר הש״י לו ורמז הכג הפך תשובה ובכח רעות
 על ותתחרע בתשובה שלך הכח היינו ידך שנח
 עם כלומר הסוף הוא וזנב בזנבו ואחוז הרע לשון

 מן עשית שלא על ותתחרע תשוב שלך התשובה
 אותו עשי׳ שלא עוב ג״כ יהי׳ הוא שסופו היצה״ר

 בספרים כתוב והנה כקדושה להכניסו עוב יצר
 א'ך השכל מוסר ליקח אדם חייב הרע היצר שמן

 שמנצחין ואם התפעצות בכל האדם את שמפתה
 יוצרו רצון עושה כן אעפ״י פעמים כמה אותו

 אליו ישמע ולא בו ימשול האדם כך עוד ומפתה
 ויחזק וזהו בו; תמשל ואתה שאמד יוצרו כרצון

 בתשובה. עצמו את חזק רבינו שמשה כלומר בו
 איך א״ע חזק היצר עם בו הש״י לו שאמר כמו

 אני כך בשלימות הש״י של רצונו עושה שהוא
 ולזכות בו תמשל ואתה שאמר הש״י רצון אעשה
 כמו בתשובה וכששב לקדושה ולהכניסו אותו

 שלו הצער ויהי וזהו נתקן אז הש״י לו שאמר
{בכפו למעה הי׳ ופחד שברח הנה עד לו שהיה



שמוו! פיש»א^רח

 אבוחם אלהי ה׳ אליך נראה כי יאמינו למען וזהו
 ונראה ; יעקב ואלהי יצחק אנהי אברם אנהי

 החייחס חיך חכמה רחשיה הקדוש בס׳ הקשה כי
 והם ויעקב יצחק אברהם אלקי ב״ו על שמו הש״י
 אין ולכאורה הגשמיוה צרכי ושאר ושהו מכלו

 מדבריו העונה ועיקר יהברך השם לפני כבוד זה
 השם ועבדו ומבחוץ מביה גופם אח שזיככו מחמה
 כחבחי וכן ע׳׳ש. הגשמים הדברים עם יחברך

 בער דוב מ׳ קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם
 מחפחר שהש״י גופא חפארח נק׳ שע״כ זלה״ה

 מגובשים שהם מחמת השרפים עם ונא האדם עם
 מקדש ואעפי״כ הרע היצר עם המדובק בגוף

 זהו הש״י בו נעבוד הגוף מעשה כנ ומעהר
 שהוציא בכאן והנה ודפח״ח עכ״ד התפארות

 אותו לעבוד כדי ממצרים ישראל את הקב״ה
 עולמות בריאת כוונת היה וזה תורתו ולקבל

 הי׳ העולמות בריאת שכל הששי יום ע״פ וכמ״ש
 ?ששי התורה ישראל שיקבלו עד ועומד תנוי

 אלהיך ה׳ אנכי בפסוק ז״נ הר-מב״ן ופמ״ש בסיון
 האותות כל ופירש מצרים מארץ הוצאתיך אשר

 ישראל בשביל במצרים שהראיתי והמופתים
 ה׳ שאקרא בכדי לחירות מעבדות אותם והוצאתי
 למשה הש״י נו שרמז וזה ע״כ דייקא אלקיכם

 עוב יצר ולעשותו הרע היצר עם אותו נעבוד
 את יעבדו שהם לישרא; ולאמור לקדושה להכניסו

 את ולזכך הרע היצר עם זה בדרך ג״כ הש״י
 הגשמיות במעש׳ אף בקדושה הש״י ולעבוד הגוף

 שמי שנקרא אבותם שעשו וכמו הרם היצר עם
 והם יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי עציהם

 נאמר התורה לקבג יכולין ויהיו כן ג״כ יעשו
 כן ישראל לזקני וכשתאמר אלקיך ה׳ אנכי מליהם
 בכל אותו שיעבדו זה עבור לגאלם חפץ שהש״י
 כמו ועהרה בקדושה הגשמיות מעשה

 ויעקב יצחק אברהם שאבותם ידעו והם אבותיהם
 בפנימיות התורה כל יקיימו כך אותו עבדו

 פנימית לכוונה רמז שעשו הגשמיות במעשה
 אבינו שיעקב שאמרו כענין התורה מצות עשיית
 ברהעים פצג אשר במקלות תפילין מצות קיים
 לעשות זה עבור לגאלם הש״י שחפץ שתאמר ובזה

 למען וזהו יאמינו בודאי אבותיהם מעשה
 אלקי אבותם אלקי ה׳ אליך נראה כי יאמינו

שמו שהתייתם יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם

 מעשה בכל הש״י כן שעבדו זה עבור עציהם
 ג״כ שתעשו אתכם לגאול חפץ וכן הגשמיות

 אחרונה ה״א הדיבור בעולם שפגם ועג .יאמינו
 לא וע״כ למעה הדיבור עולם אחרונה ה״א ונפל
 דמערוניתא בעלה להיות ז׳׳ה מדרגת בו היה

 לעשות כח בו הי׳ וצא כרצונו מנטת מדת להנהיג
 ובלילה למעה נפל הדיבור עונם השכינה כי זווג

 עמידת מקום מלכות מדת מלכות יסוד זווג שאין
 בכוונת האריז״ל שכתב כמו דז״א בנה״י הנוק׳

 להדליק ידו כשמעה יכוין וז״ג חנוכה נר הדלקת
 שהם משלשה ולמעלה עפחים מי׳ למעה חנוכה נר

 הנו״ן קומת שיעור מקום ששם דז״א נה״י כנגד
 הארה לה נמשך עמידתה במקום שם כי ותכוין

 אנו זו והארה וכו׳ פב״פ בעגה עם היתה כאלו
 לילה מדת הוא אז כי החמה שקיעת עם מושכין
 פגם מחמת בכאן וכן . ע״ש ע״כ למעה ויורדת
 בנה״י ונאחז למעה אחרונה ה״א נפצה הדיבור

 פגם מחמת הש״י ט שאמר וזה החיק שהוא דז״א
 שהוא נא מלת כלומר ידך נא הבא לתקן הדיבור

 הדיבור עונם התפלה עולם שהוא בקשה לשון
 אותה להנהיג הדיבור עולם בנא לך שהיה והכח

 פגם מחמת הדיבור עולם נפל ועתה .כרצונך
 לעשות כח בך ואין חיק מקום אל למעה הדיבור

 שהיה שלך הכח הוא ידך נא הבא וזה . זווג
 למערפסי׳ לשם שנפלה ידך כחיק תביא בנא לך

 העונש הוא • כשלג מצורעת ידו והנה ויוציאה
 ובדבר שתירש״י כמו מרים כמו הרע לשון של
 על לקיתי בשבילכם אליהם שתאמר יאמינו זה

 יאמינו לא אם והיה . לה״ר עליכם שספרתי
 וכו׳ היאר ממימי ולקחת וכו׳ האותות לשני
 האותות שבשני ולפי , ביבשת לדם והיו

 להכות הש״י שחפץ נראין אינם הראשונים
 ע״כ הדעת מדת לגלות מכות בעשר המצרים

 כי אלהיהם ללקות ראשונה מכה להם תראה
 נפרע ואח״כ במרום מרום צבא על ה׳ יפקוד

 לדם והיו שאמר ומה ז״ל שפירש״י כמו מהאומה
 אלו בעיני ונראה וז״ל ז״ל רש״י כתב ביבשת
 ביבשת לדם בידך תקח אשר המים והיו נאמר
 לארץ כשירדו ואז לדם נהפכין שבידו אני שומע
 דם יהיה שלא למדנו עכשיו אבל בהווייתן יהיו
 הש״י שכוונת לומר ואפשר :ע״כ ביבשה רק בידו
שבנשפים יאמרו שלא בידו נהפכין יהיה שעא בזה
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 שירד עד בידו דם היה לא ע״כ בידו מהפך הוא
 שנלקה אוח וזהו . דם נעשה ביבשה למטה

;ביבשה למשול כח בהם ואין אלהיהם
 ולא לי יאמינו לא והן ויאמר משה ויען א״י

 בידך מזה ה׳ אליו ויאמר ונו׳ בקולי ישמעו
 ויהי ארצה וישליכהו ארצה השליכהו ויאמר וכו׳

 לכך וז״ל פירש״י ועיין ע״כ מפניו משה וינס ננמש
 אחה שבידך מזה לדרוש מזה אחח חיבה <כחב
 לומר יש והנה עכ״ל בכשרים שחשדת צלקוח חייב
 מזה אמח חיבה ונעשיח מה של ה׳ נמסר לכך

 וזה עמך אהי׳ כי בפסוק לעיל דכחבחי שבידך
 שכחבחי כמו עצמו שהקטין רבינו שמשה האוח לך

 לך יסוד מדח הוא וזה מה למדדיגח זכה לעיל
 אוחיוח בחי׳ כמו שלך חחחונה מדרגה יהי׳ האוח
ה כן ועל תחחונה מדרגה נפש בחי׳ שהם  מושל הי

 דמטרוניחא בעלה והי' כרצונו מלכוח מדח ומנהיג
 נחשדים ישראל היו לי יאמינו לא והן שאמר וכאן

 הי׳ וא״כ מאמין הי׳ והוא לו יאמינו שלא בעיניו
 שהי׳ מדרגחו ואבד ישראל ע; בדיבורו מחנשא
 ה' נחסר וע״כ האדם מכל מאוד ועניו מה מדרגח

 בקרי בידך זה מה השי״ח לו ואמר בכחיב מה של
 ר״ל בידך יסוד במי׳ וז״ה מ״ה מדרגח לך יש ר״ל

 מדת ולנהוג וגמשול הדבר בזה להחנבא בכוחך
 ואח בפסוק לקמן שכחבחי כמו כרצונך מלכוח
 בוצינא הקדוש הרב בשם בידך חקח הזה המטה
 שאמרו מה פי׳ זללה׳׳ה בער דוב מו״ה קדישא

 משה עליהם מוסך בכה החנבאו הנביאים כל רז״נ
 חשדח שאחה וכיון ע״ש הדבר בזה שהחנבא
 מדרגחך אבדח עליהם ומחנשא יאמינו נא שישראל

 בידך זה מה שאלה בלשון השי״ח לו שאמר ומפני
 כרצונך מלכוח במדח לנטוח ר״ל מטה משה השיבו
 השליכהו מ״ה מדריגח שאבדח כיון הש״י לו ואמר
 מלכוח מדח pא על נך שיש הכח זהו ר״ל ארצה

 לך יהיה ולא מלכוח מדח לארן הכא זה השליך
 אמר ואח״כ מפניו לברוח נחש ונעשה הכח זה
 שלקחה כמו בצרעת ונלקה בחיקך ידך נא הבא לו

 וכיון ז״ל שפירש״י כמו הרע לשון שדברה מריס
 השי״ת לו החזיר עונשו וקיבל נמטרפסי׳ ששקל

 במדת וימשול בזה ויתנבא מה במי׳ שיהי׳ הכה זה
 המטה ואת השי״ת לו אמר כן ועל כרצונו מלכות

 חקה ז׳׳ה במדריגת מלכות מדת לנטות ר״ל הזה
וזהו כרצונך מלכות מדת לנטות בכסך ר״ל בידך

 עולם האותות את ז׳׳ה במדריגת בו תעשה אשר
 כרצונך אותות הנקרא מנכות מדת המעשה

. כרצונך מלכות במדת צרופים ותעשה
 האות לקול ישמעו ולא לך יאמינו לח אם והיה

 האחרון האות לקול והאמינו הראשון
 ולקחת וכו׳ האותות לשני גם יאמינו לא אם והיה

 החוח לקו: שאמר מה נהבין וכו׳ היאור ממימי
 הול״ל אחרון מהו האחרון לקול ואח״כ הראשון

 שהאות האחרון זה אין כי השני האות לקול
 יאמינו לא אם כמ״ש האחרון אות הוא השנישי

 ונראה וכו׳ היאור ממימי ולקחת האותות לשני גם
 תורה בליקוטי ואיתא הוי' שם נתגנה לא דעדין

 פיר׳ הוי״ה ס״ת וכו׳ שמו מה לי ואמרו וז״נ
 ועדיין תבוא האיך הגאולה על ישאלוהו שישראל

 והנה עכ״ל וכו׳ והשיב בסתר נעלם הוי׳׳ה שם
 באות והנה להתגלות הוי״ה שם התחיל בכאן

 וכל נמטה ומנחש לנחש ממטה שהפך הראשון
 ושם היוני שהוא לאין שבא בחכמה היא השתנות

 השם של הראשון האות לקול וזהו שוים הכג
 הי׳ לא האחרון ובאות יו״ד שהיא חכמה שהיא

 נתהוה לא אבל מצורעת ידו כי דבר שום השתנות
 אחרון אות שהוא בדיבור שפגם ועל אחר דבר
 מדת הדיבור עולם אחרונה ה״א הוי״ה השם של

 בצרעת נלקה ישראל על הרע לשון ודיבר מנכות
 הוי׳׳ה השם של האחרון האות לקול והאמינו וזהו

 משה שבח עד הדעת גלות היה במצרים והנה
 פרעה על שהביא המכות וכל דעת בחי׳ שהוא

 הכל וידעו הדעת מדת שיתגלה כדי מצרים ועל
 כמ״ש וחפצו כרצונו ומנהיג ומושל הבורא שהוא
 כל המשדד והוא אלקינו כה׳ אין כי תדע למען

 אם וזהו כרצונו ומנהיג באלהיה׳ ומושל המערכו׳
 היאור ממימי ולקחת האותות לשני יאמינו לא

 להם רמז וז״ל ישן פירש״י עיין וכו׳ ושפכת
 עובדין שהיו וכו׳ באלהיהם נפרע ראשונה שבמכה
 בחי׳ וזהו עכ״ל לדם והפכו אותם המחי׳ לנילוס

 המושל והוא אלקינו כה׳ אין כי הדעת התגלות
 האלה האותות ובשני מהם ונפרע באנהיהם

 שהשי״ת ולהודיע השלישי וכאות הוי׳ שם להודיע
 וזה אלקינו כה׳ ואין בהם ומושל מאלהיהם נפרע

 במטה מכה אנכי הנה ה׳ אני כי תדע בזאת שאמר
 שאני שתדע לדם ונהפכו היאור על בידי אשר

יראתך על מושל
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 את בו תעשה אשר בידך תקא הזה המטה ואת
 הזה המטה ואת שאמר מה להבין האותות

 משה בו גתקשה סשר בדברים היה המטה וכי
 שהוצרך;הראות עד ודומיהן המנורה מעשה כגון

 הקדוש הרב בשם כתבתי דהנה ונראה בזה לו
 מה פי׳ ז;ה״ה בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא
 מוסיף בכה התנבאו הנביאים כל חז״ל שאמרו
 היו הנביאים דכ; בזה שהתנבא משה עליהם

 נהרא דלא אספקלריא כה הנק׳ השכינה ממדריגת
 ה' אמר כה ואמרו נבואתו לשנות יכולין היו ולא
 והוא דמטרוניתא בעצה הי׳ ע״ה רבנו משה אבל

 וע; כרצונו מלכות מדת מנהיג והי׳ זה מדריגת
 זוטרתא מלתא מלכות מדת יראה מדת הי׳ כן

 לו ונתן הש״י לו שאמר ולפי ודפמ״ח עכ״ד לגבי׳
 נתתיך ראה שאמר כמו ובעמו בפרעה למשול כח

 ויסורין במכות צרדותו ז״צ יפירש״י לפרעה אלהים
 במדת למשול זה כת לו נתן הנבואה בתחיצת וכאן

 של כת לו ונתן כרצונו המעשה עולם מלכות
 וזה מלכות מבתי׳ למעלה שהוא זה מדריגת

המעשה עולם לנטות ר״צ הזה המטה ואת שאמר

 תעשה אשר בכותך שיהיה בידך תקת זה במדת
 המעשה עולם האותות את זה מדריגת של בכת בו

 מלכות במדת צרופי׳ ותעשם כרצונך אותות הנק׳
כרצונך

 פרעה אל ויצעקו ישראל בני שוטרי ויבואו
 להבין לעבדיך כה תעשה למה לאמר

 האדם דהנה ונראה כאן שייך מה לאמר מלת
 מבין ומושל משלטון דבר איזה כשמבקש הנלבב
 כל המנהיג והוא ית׳ מאתו הוא שהכל בדעתו

 צב להטות ית׳ ובידו ותפנו כרצונו העולמות
 המה ישראל בני והשוטרי יתפון אשר לכל מלכים

 בעצי והיו ז״ל שפירש״י כמו נהרין להיות שזכו
 ויצעקו שאמר וזה כנ״ל במתשבתס עשו ומדע שכל
 כי כמו במחשבה הוא ואמירה לאמר פרעה אל

 ובמחשבתם פרעה אל שצעקו ר״ל בלבבך תאמר
 הוא וכה לעבדיך כה תעשה למה שצעקו היה

 צועקים והי׳ ית״ש הנהגתו מלכות מדת השכינה
 למה לאמר וזהו המחשבה העולם אל במחשבתם

 כן מלכותך מדת יתנהג למה לעבדיך כה תעשה
.כנ״ל

ת ש ר א פ ר א ו

 ה׳ אני אליו ויאמר משה אל אלקיס וידבר
 לא ה׳ ושמי וכו׳ אברהם אל וארא

 אל וארא ז״ל פירש״י עיין וכו׳ צק להם נודעתי
 אל כתוב בהדיא הלא מיותר הוא לכאורה האבות
 נודעתי צא דאמר וגס יעקב ואל יצחק אל אברהם

 ונראה .ז״ל פירש״י עיין הודעתי לא חמר ולא
 ישראל של בצרתן ראה ע״ה רבינו משה דהנה
 צמה אדני ואמר השי״ת הנהגת מלכות נגד ודיבר

 והנה מלכות מדת דלת באלף אדני וכתיב הרעת׳
 שלא ר״ל האריז״ל כמ״ש הדטת גלות הי' במגרים

 כחכמתו העוצם המנהיג הוא שהשי״ת יודעין הי׳
 ובטבעיות בכשפיות משוקעים היו רק וחפצו

 זווג הי׳ ולא הדעת התגלות היו שלא ומחמת
 הדעת ע״י הוא ומצכות יסוד ו׳׳ה זווג כי ו״ה

 בחי׳ הוא מלכות מדת כי והטעם האריז״ל כמ״ש
 רחמים מדת הוא וא״ו ואות אחרונה ה״א דין

 הוא שהכל שידע הדעת ובחי׳ הפכים שצי והס
השי״ת טובת הכל הוא דין הבחי׳ אף השי״ת מאת

 יסוד ו״ה זווג נעשה זה הדעת ידיעת וע״י
 וקושי הגלות תוקף שהי׳ אף במצרים וכן ומלכות

 קושי כי להם גדולה טובה הי׳ מ״מ השיעבוד
 משה ע״י והנה הגאולה משלים הי׳ השיעבוד

 הדעת בחי׳ נתגלה הדעת בבחי׳ שהיה רבינו
 שראו ונפלאות ניסיס ע״י כי דעה דור והי' לדורו

 וידעו והבינו להם נתגלה ממצרים בהוציאם
 כל ומשדד וכחפצו כרצונו מנהיג הוא שהשי״ת

 וזהו הכשפים כל ומכניע המדות וכל המערכות
 דיבר ז״ל ופירש״י משה אל אלקיס וידבר שאמר

 כיון הרעתה צמה אדני שאמר על משפט אתו
 טובה הוא שזה צידע לך הי׳ הדעת במי׳ שאתה
 אני ה׳ אני אליו ויאמר שאמר וזהו להם גדולה

 כלומר רחמים בחי׳ הוא ה׳ מלכות בחי׳ הוא
 בחינת ה׳ הוא דין בחינת מלכות בחינת שאני

 רעה להם שנעשה רואה שאתה ואע״פ רחמים
 קושי ע״י כי צהס גדולה טובה זהו שלימותך ע״י

ואמר זמנו קודס שנה ק״ץ ממצרים יצאו השעבוד



קטולחייםוארא פרעתאורח

 שדי באל יעקב ואל יצסק אל אברהם אל וארא
 עד מדהו ותיקן ססד בסי׳ היה אברהם והגה
 שבא בימים בא זקן ואברהם כמ״ש נשמתו שורש
 בסי׳ שהי׳ יצסק וכן זקן הנקרא מכמה למדת

 וכן המסשבה עולם בינה שורשו עד תיקן גבויה
 במי׳ שורשו עד תיקן תפארת במי׳ שהי׳ יעקב

 מלגאו הי׳ ומשה הדעת בבסי׳ מלבר שהי׳ הדעת
 אל וארא ז״ל רש״י שכתב וזהו הדעת בבסי׳

 הש״י שהאבות כיון ז״ל נרש״י קשה שהי׳ האבות
 שממר;עולמו מי שדי באל ביסורין אליהם נגלה

 למימר לי׳ הוה וארא לשון כתב למה וכו׳ די
 שדי באל יעקב ואל יצסק ואל אברהם אל ודברתי

 אל וארא ז״נ פרש״י וע״כ קשה הוא דיבור כי
 בזה אבות שנקרא ראשונות שלש היינו האבות

 שהיה יעקב ואל יצמק ואל אברהם אל התגלות
 שלהם התגלות ואעפ״כ סב״ד גבוה במקום שורשם

 וצרות נסיונות ימיהם כל שסבלו שדי בא; הי׳
 הוא זה ה׳ מלכות שמי עליהם גניתי שלא מפני

 כתוב וכן הדעת בסי׳ הוא זה גמורים רסמים
 וכו׳ לי׳ מיבעי ואדבר וארא מה זה בפסוק בזוהר

 דאתגליין גוונין אינון דממי וארא כתיב דא ועל
 קאים לא אתסזיין דלא סתימין דלעילא וגוונין

 לא ה׳ ושמי כתיב דא ועל ממשה בר עלייהו אינש
 ואי עלאין בגוונין להון אתגליתי לא להם נודעתי

 מגו ידעו הווי אלא בהו ידעו ולא דאבהן תימא
 רש״י שמביא וזה ע״ש עכ״ל וכו׳ דאתגליין אינון

 יש משתכסין ולא דאבדין על סבל רז״ל דרשת ז״ל
 דאבדין על שאמר מה האבות על להתאונן לי

 אבות במיתת אבידה לשון שייך האיך אבידה לשון
 אמרו וגם מת לא אבינו יעקב רז״ל אמרו הלא

 קופיק ובר אבין בר על כועס הי׳ אשי שרב בגמרא
 צדיקים כי ושלהבת נאבידה מיתתו מדמה שהי׳
 הנפש בהשארת היא אלא אבודה נשמתן אין

 מה אלא ז״ל במהרש׳׳א שם עיין הבא לעוכם
 אבידה לשון דאבדין על סבל הלשון כאן שאמר
 את לאבד וצרות נסיונות להם שהי׳ כוונתו היינו
 דאבדין על סב; וזהו הש״י אל א״ע ומסרו גופן

 ואעפ״כ ר״ל מציאה לשון משתכסין לא ואעפ״כ
 ואתה אסרי הרהרו ולא הדעת בסי׳ את מצאו לא

 הכבדת שזה לידע לך והי׳ הדעת בסי׳ לך שיש
 למה אמרת ואעפי״כ להם עובה הוא עבודה

שלש כי האבות אל וארא שאמר וזהו הרעתה

 ר״ל שדי באל ואמר ראי׳ בבסי׳ הם ראשונות
 שאמר מי ע״ד משונות וצרות נסיונות להם שהי׳

 דין בסי׳ מלכות מדת היא ושמי וכו׳ די לעולמו
 נתגלה לא ר״ל להם נודעתי לס רממים במי׳ ה׳

 בסי׳ מלכות מדת ששמי שידעו הדעת בסי׳ ;הם
 הנראה שלפי ואע״פ רסמים בסי׳ ה׳ הוא דין

 וע״כ גמורים רסמים הוא סעפי״כ דין בסי׳ הוא
 נתגלה שלא ר״ל נפעל לשון נודעתי לא כתיב
 במקום ששרשם לאבות אף הדעת בסי׳ עדיין
 ולא משונות צרות וסבלו בנסיונות ועמדו גבוה
 לא ואעפי״כ להם עובה הוא שזה והבינו ידעו

 סמרת הדעת בסי׳ ואתה מדותי אסר הרהרו
 רעה ולא עובה שזהו כידע לך והי׳ הרעתה למה

 ר״ל ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם ואמר
 בריתי את ואזכור לאבות נשבעתי אשר לקיים עלי
 יסוד זווג יהי׳ ואז ידך על הדעת מדת אגלה ר״ל

 ומדת מלכות למדת יסוד מדת וישפיע ומלכות
 בסי׳ שיהי׳ ואזכור וזהו ברית בסי׳ הוא יסוד
 בסי׳• יסוד מדת הברית שיהי׳ בריתי את דכר

 אני ישראל לבני ואמר מלכות למדת דכר;השפיע
 שזה רסמים בסי׳ ה׳ הוא דין בסי׳ מלכות בסי׳

להם גדולה עובה הוא השיעבוד קושי

 את נשאתי אשר הארך אל אתכם והבאתי
 ליצסק לאברהם אותה לתת ידי

 עיין ה׳ אני מורשה לכם אותה ונתתי וליעקב
 כי קשה וכו׳ אתכם והבאתי וז״ל הסיים באור
 הם מצרים יוצאי כי מהור דברי עליון אל דברי

 הארץ א; אתכם והבאתי דכתיב לארץ הנכנסים
 שמה הביא בניהם ואת אלא היה שכן מצינו ולא
 נפנו שנה עשרים מבן מצרים יוצאי דור כל אבל

 שאמרו למה הקושיא ותגדל במדבר פגריהם
 ז״ל ואמרו לכן באומרו הדברים כל על ה׳ שנשבע

 שתירץ מה וע׳׳ש עכ״ד שבועה לשון אנא לכן אין
 בספרים שכתבו והתירץ הקושיא לפי לומר ואפשר

 כל סוף עד ומביע שצופה השי״ת ידיעת על
 הידיעה זה לפניו לסמוא שעתיד ויודע הדורות כל

 האדם ביד נתן והבסירה לבסירתו לו מזיק אינו
 עכ״ד ס״ו להיפך או קונו רצון לעשות או תמיד

 שאמר משל עפ״י האט הדברים לקרב ואפשר
 בקשת יורה אסד כל שיהא סיילותיו לבני אסד שר

וצריך דוקא שבכותל לשרימה מגיע האץ ויהא
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 שמורה כשעה הקשת להעמיד איך התחכמות לזה
 והסכם שככותל לשריטה הסך שיגיע כדי בחץ

 בחץ לירות הקשת כשמטמיד באחד ורואה העומד
 החץ יגיע לא שבודאי בקשת כשמעמיד ורואה

 לזה מזיק אינו החכם ידיעת שבכותל גש־יטה
 הקשת להעמיד בידו והברירה בקשת שתופס
 ומקובג האלו בחקירות עסק לי חין ובאמת כרצונו
 נהרחיק ויש האדם ביד ניתנה שהברירה בידינו

 הכתובה הקבלה לנו ודי דאפשר מה מכל מחקירות
 שבאמת לומר יש וא״כ נביאים ובספרי בספרים

 בה׳ להאמין הברירה בידם הי׳ מרגלים שבדיר
 יהושע לדברי רק המרגלים לדברי לשמוע ושלא
 אל אתכם והבאתי השי״ת להם שאמר וזה וכלב

 לשמוע יחטאו לא אם ידי את נשאתי אשר הארץ
 כאשר המרגלים לדברי ישמעו ואם המרגלים לדברי

 את נתתי אני ר״ל מורשה לכם אותה ונתתי עשו
 בניכם את ואביא לבניכם ירושה ותהי׳ לכם החרץ

הארץ אל

 פרעה אל דבר בא לאמר משה אל ה׳ וידבר
 ישראל בני את וישלח מצרים מלך

 ישראל בני הן נאמר ה׳ לפני משה וידבר מארצו
 ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא

 דבר הול״ל פרעה אל בא הלשון ולהבין שפתים
 הקשו משה שאמר הק״ו על וגם פרעה אל

 מקוצר משה אל שמעו ולא כתיב הלא המפרשים
 וגם שישמע אפשר פרעה אבל קשה ימעבודה רוח

 שייך לחמר מה לאמר ה׳ לפני משה וידבר שאמר
 האריז״ל בשם לעיל כתבתי דהנה ונראה כאן

 הכל על הדעת ונגלה הדעת גלות היה שבמצרים
 אותות ע״י וחפצו כרצונו ומנהיג הבורא הוא בי

 והבינו הדעת במי׳ לגלה מצרים על ואף ומופתים
 הטבעיות הכשפים בכל המושל הוא שהשי״ת

 רבע״ה ומשה ובו׳ ה׳ אני כי מצרים וידעו כמ״ש
 שהרב ראינו והנה ע״י ונגלה הדעת מבחי׳ היה

 שבלו התלמיד שיבין התלמיד אל שבלו את מצמצם
 התלמיד עם הרב שמדבר הדבורים ע״י הרב של

 דבר בא הדפת בחי׳ שבחינתו משה אל ה׳ וז״ש
 בחי׳ ר״ל פרעה אל מליל עול אונקלוס ותרגום
 אל שתדבר הדבורים בתוך תיעול שלך הדעת
 הדבורים בתוך הדעת בחי׳ לו ותמשוך פרעה
ומושל ומנהיג הבורא הוא אני כי פרעה וידע

 משה וידבר ישראל בני את וישלח וחפצי כרצוני
 כתבתי ובבר ה׳ אל שהתפלל ר״ל לאמר ה' לפני

 פו,ם הוא שדבורו למשוב צריך המתפלל שהאדם
 הדבורים ומביא רחמים ומבקש השכינה הדיבור

 נופל ואמירה בינה הנקרא המחשבה עולם אל
 וזהו בנבבך תאמר כי כמו שבלב המחשבה על

 ה׳ לפני שהתפל; ר״ל לאמר ה׳ לפני משה וידבר
 לבא בינה המחשבה עולם חל הדבורים והביא

 האדם אם ידוע כי וכו׳ ישראל בני הן לאמר וזהו
 שהוא המתפלל על להאמין צריך חבירו על מתפצל

 על ישועה לו ויבא תפילתו ישמע והשי״ת נדיק
 צהושיע יוכל לא זה ענ מאמין אינו חם חבג .ידו

 המולה שאם ז״ל הרמב״ם במ״ש בתפילתו סותו
 שיעשה אפשר אי הרופח ברפואת מאמין אינו

 במקום הטעם אותו אבאר ה׳ יתן ואם פעולה לו
 אחת על והעמידו חבקוק בא זה בכל והכלל אמר

 בני הן משה שאמר וזה יחיה באמונתו וצדיק
 אמונה להם שאין בלומר אלי שמעו לא ישראל

 שישמע אפשר ואיך ידי על ישועה להם שיבא עלי
 להם שיבא מאמינים אינם הם אם וישלחם פרעה
 וגם ישועה להם שיבא אפשר איך ידי על ישועה

 שכלי להמשיך לי אפשר ואי שפתים ערל אני
 הדעת בחי׳ לפרעה להמשיך הדבורים בתוך ודעתי
 אל ה׳ וידבר אמ״כ שכתוב וזה הדבורים בתוך
 פרעה ואל ישראל בני אל ויצוום אהרן ואל משה
 כמו התקשרות לשון ויצוום ומלת מצרים מלך

 ישראל בני אל אותם וחיבר קישר ר״ל חדא צוותא
 שישמע מצרים מלך פרעה ואל אליהם שישמעו

 לעיניהם אותו וצויתה בפסוק שכתבתי במו ג״ב
 לו וא׳׳א שפתים ערל ואני שאמר מה ועל ע״ש

 אהרן לו צירף הדבורים בתוך הדעת בחי׳ להמשיך
. ע״ש ז״ל שפירש״י כמו דבריו את יטעים שהוא

 ישראל בני הן לאמר ה׳ לפני משה וידבר
 ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא

 דאמר וגם פירוש לו אין לאמר מלת שפתים ערל
 משה וידבר לומר נכון והיה ה׳ לפני משה וידבר

 לקוטי בספר שכתוב מה לפי לומר ואפשר ה׳ אל
 שמעו לא ישראל בני הן וז״ל זה פסוק על תורה

 ז״א משה ובהיות שפה גי׳ שכינה הנה וכו׳ אלי
 שפה עילאה מאמא מקבל שאינו שפתים ערל

אמר תתאה שפה למלכות משפיע ואינו עילאה
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 ואיך אלי שמננו ולא הפנים מן שהם ישראל אם
 ובמי׳ עכ״ל הננורך מן שהוא פרפה שמעני
 המוכס אל משה והחפלל ח״ח הוא שוי״ה

 לפני הטולם שהוא מילאה אימא בינה המחשבה
 הדיבור מולם למלנוח וישפימ ממנה שיקבל הח״ח

 שהוא המחשבה מולם אנ ה׳ לפני משה וידבר וזהו
 המחשבה המולם אל לאמר וזהו לבא בינה ה׳ כפני

 מ״כ בלבבך חאמר כי כמו אמירה לשון בה ושייך
 ק״ו ממשרה אחד שזהו רש״י פירש הפשוע ופ״ד
 כחוב הטעם הלא זה הוא ק״ו מה להבין וצריך
 ומעבודה רוח מקצר משה אל שמפו ולא בצדו
 קשה ועבודה רוח קוצר לו שאין פרעה אבל קשה

 שמוח בפ׳ כחוב דהנה לומר ואפשר לשמוע לו הי׳
 אנכי דברים איש לא אדני בי ה׳ אל משה ויאמר

 אליו ה׳ ויאמר אנכי כשון וכבד פה כבד כי וכו׳
 ומשמעוח ה׳ אנכי הלא וכו׳ לאדם פה שם מי

 שיחוקן או הטבע ע״פ שלא אליו שישמע הדברים
 ולא ישראל בני אל שדיבר שראה וכיון חסרונו

 ועבודה רוח קוצר מחמח הטבע מצד אליו שמעו
 והולך שינוי לו אין שבשליחוחו כיון וא״כ קשה
 הטבע מצד ישראל בני לו שומעין ואין הטבע כפי

 א״י ישמע ואיך קשה ועבודה רוח קוצר מחמח
 מטבע אינו כן שגם שפחים ערל ואני פרעה

 לשמוע רוצה שאינו דברים לו שאומרים שהמלכוח
 עצמו אח ויכוך אזנו שיטה מהדברים צער לו ויש

 ישראל מבני ק״ו וזהו ילהבינם הדברים לשמוע
:פרעה אל

 ישמעני וחיך אלי שמעו לא ישראל בני הן א״י
 ק״ו מעשרה אחד זה חז״ל ואמרו פרעה

 כחוב הטעם הכא הוא ק״ו מאי המפרשים והקשו
 שמעו ולא כמ״ש ישראל בני שמעו לא מדוע בצדו

 פרעה אבל קשה ומעבודה רוח מקוצר משה אל
 הלשון להכין ונראה לשמוע יוכל זאח בו שאין

 רוח מקוצר משה אל שמעו ולא זה שבפסוק
 רוח מקוצר שאמר הלשון קשה ומעבודה
 ישראל צרוח שנזכר מקום שבכל קשה ומעבודה

 רוח קוצר ולא קשה עבודה אם כי נזכר כא
 זקני אח ואספח לך למשה אמר דהש״י ונראה
 נראה אבוחיכם אלקי ה׳ אליהם ואמרח ישראל

 העשוי ואח אחכם פקדחי פקד לאמר וכו׳ אלי
ז״ל פרש״י עיין לקולך ושמעו וכו׳ במצרים לכס

 פקדחי פקד זה לשון להם שחאמר מכיון וז״ל
 ומיוסף מיעקב בידם מסור זה שכבר לקולך ישמעו
 פקוד ואלקים אמר יעקב נגאלים הם זה שבלשון
 אלקים יפקוד פקוד להם אמר יוסף אחכם יפקוד
 העם ויאמן אה״כ וכחיב הי׳ שכן ובאמח אחכם

 אח ראה וכי ישראל בני אח ה׳ פקד כי וישמעו
 גלוח הי׳ במצרים ובאמח וישחחוו ויקדו מנים

 קושי מממח כי מה׳ יודעין היו שלא הדעח
 וגם מהם ה׳ שם נשכח עבידה ורוב השיעבוד

 בכשפיהם שפעלו שראו המצרים של כשפים מחמח
 שבלשון אבוחיהס קבלח להם הי׳ אבל בזה האמינו

 ויאמר ויעקב יצחק אברהם אלקי אליהם נגלה זה
 לכס פקדתי פקוד ביחו נאמן נביאו ע״י להם

 ואהרן משה שבאו וכיון ויגחלו מנים אח ויראה
 אוחות להם והראו פקדתי פקוד זה להם ואמרו
 הי׳ הדעת במי׳ שהי׳ שמשה ונמצא העם ויאמן
 אבות׳ ואמונת קבלת ע״י בהם הדעת בחי׳ מעורר

 שאלהיהם ויעקב יצחק מאברהם בקבלה להם שהי׳
 פקוד הזה בלשון בשבילו שיאמר ומי אותם יגאל

 ונמצא אבוחם מאלקי נאמן שליח הוא פקדתי
 מאלקי שידעו הדעת במי׳ בישראל שנתעורר

 הכח לו אשר ויעקב יצחק אברהם אבותם
 מצרים ומכשפי מטומאת אך לגאלם והממשלה

 להם מסרו אשר הסימן ומן מאבותם הקבלה מן
 כשבאו ואמ״כ נגאלין יהיו יפקוד פקוד שבלשון

 פרעה ואמר להוציאם פרעה אל ואהרן משה
 בדברי ישעו ואל וכו׳ האנשים על העבודה תכבד
 שהיו מה׳ והדטח האמונה קצת מהם נמסר שקר

 ישראל אבל כמם הורע לפרעה ביאתם שע״י רואין
 כמם שהורע אע״פ מאמינים בני מאמינים הם

 אמונה קצת בהם נשאר אעפ״כ העבודה ונכבד
 יגאלם הוא ויעקב יצחק אברהם אלקי שה׳ והדעת

 ישראל ובני רוח במי׳ הוא הדעת ובמי׳ מהם
 שמסרו סימנים וע״י אבותם קכלח ט״י שהאמינו

 הכל אבותם שאלקי קבלה ע״י יודעין היו להם
 אבל מצרים ומכשופי מטומאת גם ויגאלם יכול

 הוא שהש״י ודעת רוח במי׳ להם הי׳ לא מעצמם
 ומחיה העולמות כל הבורא הוא וכי יכול הכל

 וכחפצו כרצונו ומנהיגם בהם ומשגיח אותם
 שמעו ולא וזהו בכשפים אך משלה בכל ומלכותו

 שמעו לא עליהם העבודה שנכבד אמר משה אל
רוח הנקרא הדעת שבחי׳ רוח מקוצר משה אל



לחייםואדא פדשתאורחקיח

 שהש״י מעצמס יודעין היו שלא בהם קוצר הי׳
 וחפצו כרצוגו ומנהיג ומשגיח ומחי׳ הבורא הוא

 האמונה ע״י רק בכשפים אף משגה בכל ומלכותו
 הוא הדעת בחי׳ וע״כ בזה האמינו אבותם וקבלת

 שנימה דעת בהם הי׳ ולא בהם קוצר הי׳ רוח בחי׳
 צא וגם משה אג שמעו לא וע״כ מעצמם שידעו
 עליהם שהוכבד קשה מעבודה משה אל שמעו
 הי׳ ג״כ וזה פרעה אל ואהרן משה שבאו אחר

 סימן ע״י שהאמינו והדעת האמונה קצת מחסר
 אבל וישתחוו ויקדו וכו׳ העם ויאמן כמ״ש אבותם
 מקב'ת והדעת האמונה קצת בלבם נשאר אעפ״כ
 בני הן וחומר הקל רבינו משה שאמר וזה אבותם
 ודעת רוח קוצר בחי׳ עכ״פ בהם שנשאר ישראל

 בחי׳ להם שאין מפני אלי שמעו נא אבותם מקבלת
 שאין פרעה אלי ישמע ואיך מעצמם שלימה הדעת

 לו ואין והאמונה מקבלה רוח קוצר בחי׳ אף לו
 שנילוס ובעצמו בכשפים מאמין הוא רק כלצ דעת

 יעקב של מברכתו לקראתו עולה
 בני אל ויצוום אהרן ואל משה אל ה׳ וידבר

 להוציא מצרים מלך פרעה ואל ישראל
 בני אג שייך צווי מה להבין • ישראל בני את

 לצאת רוצים היו בודאי ישראל בני הלא ישראל
 עתה נעת הצווי שייך איך פרעה אל וגם ממצרים

 נכנע ואינו בהשי״ת מאמין ואינו כופר שהוא
 כתבתי דהנה ונראה הצווי אל שישמע עדיין

 וכתבתי וכו׳ אמר אשר ומשה אהרן הוא בפסוק
 משכתיך ע״כ אהבתיך עולם ואהבת הפסוק פי׳

 כדי הי׳ מצרים שיציאת משם והעולה ע״ש חסד
 הבורא הוא כי הכל וידעו הדעת בחי׳ שיתגלה
 המערכות כל ומשדד וכחפצו כרצונו הכג ומנהיג
 לישראג גהמשיך וכדי בקליפות אף בכל ומושל
 בשביל העולם ברא זה בשביל אשר חסדו מדת

 וזהו וטובו חסדו להם שישפע ראשית שנק׳ ישראל
 לברוא שאהבתי אהבה אותו ר״ל עולם ואהבת

 שאהבתיך אהבתך מחמת זהו אהבתיך העולם את
 מארץ המשכתיך ר״ל חסד משכתיך ע״כ לך להטיב
 ראוין היו שלא אעפ״י ואהבה חסד במדת מצרים

 ויודעין מכירין היו ולא ע״ז ג״כ עובדין שהיו לכך
 בורא שיש הדעת בחי׳ להם ונגלה ית׳ בבורא
 שלקה המכות ע״י וכחפצו כרצונו ומושל ומנהיג
 לישראל רוח וקורת תענוג היה וזהו נמצרים

ר״ל חסד משכתיך ע״כ וזו שונאיהם .שנלקו

 ואהבה חסד במדת לעבודתי ממצרים המשכתיך
 וזהו אותי ותעבוד בי שתאמין הדעת לך נגלה

 למצרים נגוף ורפוא נגוף רז״ל שדרשו מה פי׳
 היתה למצרים נגוף שהיה ע״י ר״ל לישראל ורפוא
 והנה הדעת בחי׳ אליהם שנגנה לישראל רפואה

 ישראל שידעו הדעת בחי׳ שיתגלה כוונת עיקר
 את תעבדון שאמר כמו השי״ת את ויעבדו

 עבודתינו שעיקר וידוע הזה ההר על האלקים
 ע״י ויחודה ו׳׳ה יחוד לעשות המשיח ביאת עד

 היו ובאמת אחר במקום שכתבתי כמו הדעת
 את וישלחו בהשי״ת המצרים שיאמינו ג״כ צריכין
 והנה ה׳ אני כי מצרים וידעו כמ״ש ישראל

 זירוז לשון אלא צו אין וז״ל צו בפ׳ פי׳ ז״ל רש״י
 הדעת בחי' משה אל ה׳ וידבר וזהו ונדורות מיד

 והמכות ומופתים אותות ע״י ידו על שיתגלה
 ויצום ישראל בני אל שימשוך חסד בחי׳ אהרן ואל
 ולדורות הדעת בחי׳ להם להמשיך ישראל בני אל

 בחי׳ היינו הבחינה בזה השי״ת שיעבדו אחריהם
 מעשינו בכל ומלכות יסוד זווג לעשות דעת

 עליהם להמשיך יוכל ואז מחשבותינו ובכג ודבורינו
 בשביל העולם שנברא החסדים היינו אהרן בחי׳

 ויצוום וזהו אהרן בחי׳ להם להטיב כדי ישראל
 פרעה ואל ולדורות מיד כך שיהי׳ ישראל בני אל

 בהשי״ת להאמין הדעת בחי׳ ג״כ לו להמשיך וכו׳
 וישנח מכות בעשר שנלקה זאת היתה שמאתו

 מארץ ישראל בני את להוציא וזהו ישראל בני את
 להוציא כדי הדעת בחי׳ לו להמשיך ר״ל מצרים
כנ״ל לישראג כמו לדורות לא אבל ממצרים ישראל

 וכו׳ ויצוום אהרן ואל משה אנ ה׳ וידבר א״י
 בני אל ויצוום וז״ל פירש״י עיין

 ואל אותם ולסבול בנחת להנהיגם צוה ישראל
 כבוד לו לחלוק עליו צוה מצרים מלך פרעה

 אין זה דבר כפירושו נאמר ואם עכ״ל בדבריהם
 שכתבתי מה לפי לומר ואפשר בפסוק מפורש

 ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא לעיל
 השי״ת שחפץ למשה מאמינים היו שישראל קשה

 מיעקב בידם מסור שהיה הסימן מחמת לגאלם
 נקולך ושמעו פסוק על ז״ל שפירש״י כמו ומיוסף

 פקדתי פקד זה בלשון להם שתאמר מכיון וז׳׳ל
 אח״כ וכתיב הוה שכך ובאמת וכו׳ לקולך ישמעו
היה שבמצרים ואף וישתחוו ויקדו העם ויאמן



ארא פרשתאורח ימיטלחייםו

 משה שבא כיון אלהיהס שס ושכאו הדעת גלות
 החזיקו פקדתי פקוד בלשון ואמר דעת בחי׳ שהיה

 שהראה האותות ידי ועל אבותס וקבלת באמונה
 הכל בורא שיש לידע הדעת בחי׳ להם נגנה להם

 בקליפות אף משלה בכל ומלכותו כרצונו ומנהיג
 ואמר אליהם שמע ולא פרעה אל שבאו וכיון

 פרעה אל ׳ביאתם שמחמת וראו העבודה תכבד
 מביס משה שהי׳ הדעת מבחי׳ נחסר כוחם הורע
 האמונה בהם נשאר ואעפי״כ האותות ע״י להם

 וגם השי״ת יגאלם הזה שבלשון מאבות שקבלו
 אעפי״כ כוחם שהורע מפני מהדעת שנחסר אחר

 בחי׳ הוח דעת ובחי׳ דעת בחי׳ קצת בהם נשאר
 גדולות שובות כהם ואמר משה שבא וכיוון רוח

 ונקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי השי״ת שאמר
 הדעת מבמי׳ ר״ל רוח מקוצר משה אל שמעו לא

 תכבד פרעה שאמר קשה עבודה ע״י מהם שנחסר
 השי״ת והגה קשה מעבודה וזהו וכו׳ העבודה

 אמונתם ע״י יותי הדפת להם ימשוך שמשה רצה
 לעשות רוצה שהשי״ת להם שיאמר למשה ואמר
 ממצרים אותם ולהמשיך גדולות טובות להם

 היו ואם מסד משכתיך ע״כ נעיל כמ״ש בחסדים
 הגדולות הטובות בלבם ונכנס משה אל שומעין

 ממצרים נהוציאם להס לעשות השי״ת שרצה
 השי״ת אהבת בלבם נכנס והיה לארץ ולהביאם

ה ולא  היו אדרבה ולמשא לעול השיעבוד קושי הי
 שיודע השי״ת האוהב כדרך ושמחים מזה נהנים

 הם שהיסורין עניו השי״ת באהבת ומובטח
 נאמר עניו ביסורין והשמחים רז׳׳ל כמ׳׳ש טובתו

 להודיעם השי״ת כוונת היה וכן וכו׳ ואוהביו
 אהבה הם גם שיעוררו עליהם ואהבתו חיבתו

 האוהב כדרך השיעבוד בקושי ג״כ וישמחו אליו
 וכו׳ רוח מקוצר משה אל שמעו שלא כיון אבל

 למשה השי״ת אמר בידם נשאר מאבות והאמונה
 שיאמי־ וכו׳ ויצוום וזהו צווי דרך להם שיאמר

 מחמת השיעבוד קושי לסבול צריכין שע״כ להם
 ג״כ יהיה והצווי גאוכתס שימהר כדי השי״ת צווי
 ידם על ילקה לאו ואם וכו׳ להוציא פרעה אל

 ויצום וזהו ומנהיג המושל הוא השי״ת כי וידע
 שהם ישראל בני את להוציא לשניהם צווי וכו׳

 להוציאם השי״ת שימהר כדי השיעבוד קושי יסבלו
 אותם שישלח הצווי הוא פרעה ואל מצרים מארץ

.מצרים מארץ

א  את הוציאו להם ה׳ אמר אשר ומשה אהרן הו
 הם צבאותם על מצרים מארץ ישראל גני
 בני את להוציא מצרים מלך פרעה אל המדברים

 ז״ל פירש״י עיין ואהרן משה הוא ממצרים ישראל
 מקומות ויש למשה אהרן שמקדים מקומות יש

 עכ״ל כאחד ששקולין לומר כאהרן משה שמקדים
 ל״א ירמי׳ הפסוק פי׳ אמרתי דהנה לפרש ונראה

 נראה ה׳ מרחוק וכו׳ במדבר חן מצא ה׳ אמר כה
 חסד משכתיך כן על אהבתיך עולם ואהבת אלי

 להיטב כדי העולמות כל ברא השי״ת דהנה
 מוה׳ קדישא בוצינא הקדוש הרב ואמר לברואי׳

 חסד חפץ נק׳ המדה שזהו זנלה״ה בער דוב
 וגומנ עליו ומרחם העשיר אל הדל כשבא כי הוא
 שמפץ האדם אבל חסד איש נק׳ זה חסד עמו

 חפץ נק׳ זה מסד עמו ויגמול הדל אליו שיבא
 חפץ והשי״ת אליו שיבא קודם בחסד שחפץ חסד

 לגמוכ כדי העולמות כל ברא וע״כ חסד לגמול
 שכל וידוע עכ״ד חסד מפץ נק׳ וזה חסד עמס

 כמ״ש ישראל בשביל אלא נבראו לא העולמות
 במצרים והנה ראשית שנק׳ ישראל בשביל בראשית

 ערום ואת כמ״ש מהשי״ת רחוקים ישראכ היו
 ישראנ שהיו במצרים כלומר מרחוק וזהו ועריה

 משוס לי נראה ה׳ ואעפ״כ מהשי״ת רחוקים
 שאהבתי האהבה אותו ר״ל אהבתיך עולם ואהבת
 אהבתך בשביל ר״ל אהבתיך העולם את לברוא

 בראשית כמ״ש מסד עמך לגמול כדי שאהבתיך
 חסד משכתיך כן עכ ראשיס שנקראו ישראל בשביל

 חסד ומדת חסד במדת ממצרים משכתיך ע״כ
 שאין אעפ״י דלת חס חסדים התפשטות הוא
 להיטב כדי העולמות ברא זה ובשביל לכך ראוי

 מסד עולם אמרתי כי הפסוק פי׳ וזהו לברואיו
 ר״ל יגנה מסד עולם שיהיה אמרתי כי ר״ל יבנה

 נך בפ׳ ז״ל רש״י כמ״ש יבנה חסד שמדת בשביל
 שאינו בנים לו שאין מי על לימד ממנה אבנה אולי
 שיקבל כלי לו שאין ר״ל עכ״ל הרוס אלא בנוי

 שלא עולמות בריאת קודם ג״כ וזהו השפע ממנו
 הרוס נק׳ חסד מדת היתה השפע שיקבל מי היה
 יבנה חסד הוא עולם שיהא עולם אמרתי כי וזהו

 ויבראי הרוס יקרא ולא בנין יקרא חסד שמדת
 בסידור איתא והנה השפע ממנו ויקבלו ישראל

 היו שלא הדעת גלות היתה שבמצרים האריז״ל
כרצונו ומנהיג הבורא הוא ב׳׳ה שהשי״ת יודעין
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 ומשה ובמבעיוח בכשפים מאמינים והיו ומפצו
 ומופחים האוחוח וע״י הדעח במי׳ היה רבע׳׳ה

 המנהיג והוא הבורא הוא שהשי״ח נגלה והמנוח
 אלקינו כה׳ אין כי חדע למען כמ״ש וספצו כרצונו
 אהרן הוא שאמר וזה מסד מדח הוא אהרן והנה

 הדעח בשביל ר״כ ומשה מסד מדח בשביל ר״ל
 השי״ח ממשבח היה אשר ה׳ אמר אשר שיגלה

 אמירה כי ישראל בני אח הוציאו בשבילם להם
 להוציאם לב שיחן ראשונה וממשבה בלב הוא

 שברח דנת מם מסד מדח בשביל היחה ממצרים
 כמ״ש לברואיו נהימיב כדי זה בשביל העולמוח

 וידעו שיגלה הדעח ובשביל מסד משכחיך ע״כ
 המבעי העולם המנהיג הוא הבורא הוא כי הכל

 מצרים מלך פרעה אל המדברים הם וחפצו כרצונו
 בשעח ר״נ ואהרן משה הוא ישראל בני אח להוציא
 מסדו עליהם והשפיע ממצרים שהוציאם הוצאה

 ומופחים ובאוחוח מכוח בעשר המצרים לקה כבר
 המשדד שהוא הכל וידעו הדעח במי׳ נגנה וכבר

 השפיע וחמ״כ המבעיוח בכל ומושל המערטח כל
 משה הוא שאמר וזהו והוציאם מסדו עליהם
 נחגלה ממצרים שהוציאם היציאה בשעח כי ואהרן

 מדח אהרן מדח ואמ״כ משה במי׳ הדעח במי׳
 שהקדים וזהו והוציאם עליהם שהשפיע מסד
 הקדים ראשונה ובמחשבה לאהרן משה בכאן

למשה אהרן

הי  וידבר מצרים בארן משה אל ה׳ דיבר ביום וי
 פרעה אל דבר ה׳ אני לאמר משה אל ה׳

 וכו׳ אליך דובר אני אשר כל אח מצרים מלך
 דבור בכל כי מיוחר הוא הפסוק זה הלא ולהבין
 הוא כחב ז״ל ורש״י פרעה אל ואמרח לך נאמר

 מיוחר הוא וא״כ וכו' למעלה הנאמר הדבור
 מיוחר הוא לאמר מלח וגם ה׳ אני הזכיר למה וגם
 למה וגם לאמר מה לבד אליו הי׳ שהדבור כיון

 ששכינה רז״ל דאמרו ונראה וכו׳ אשר כל אח אמר
 שהשכינה ר״ל משה של גרונו מחוך מדגרח היחה

 של גרונו מחוך מדברח היחה הדבור עולם הוא
 אדם כל וכן מ׳׳ה במדריגח הי׳ והוא משה

 וממשבחו הדבור עולם הוא שדבורו יכוין בחפילחו
 זה וכל כלי רק אינו והוא המחשבה עולם הוא
 מ״ה במדרגח שהוא הדבור בשעח מכוין הוא אם

הדבור מעולם הוא והדבור כני רק אינו והוא

 מכוין אינו אם אבל המחשבה עולם והמחשבה
 המדבר שהוא וסובר מ׳׳ה במדריגח ואינו זאח

 ידבר שהשכינה זאח במדריגה אינו א״כ והמחשב
 במדרגת שהי׳ במשה ח״ל אמרו וע״כ גרונו מחוך
 וזה גרונו מתוך מדברת היחה שהשכינה מ״ה

 במדרגת שיהיה בכאן השי״ח לו שהזהיר
 יחשב אלא פרעה עם מדבר שהוא יחשב ולא מ׳׳ה

 כלי אלא אינו והוא גרונו מחוך מדברת שהשכינה
 אמירה כי שיחשב לאמר משה אל ה׳ וידבר וזהו
 בלבבך תאמר כי כמו שבלב המחשבה על נופל
 פרעה אל דגר ה׳ אני בגבו שיחשוב לאמר וזהו
 ר״ל השכינה מנכות מדת הוא אני כי מצרים מלך

 ה׳ שאני לפרעה אמירה בשעת בלבך תחשוב כך
 מלך פרעה אל גרונך מתוך מדברת השכינה הוא

 ר״ל אליך דובר אני אשר כל את ואמר מצרים
 פרעה אל לדבר שיצמרך הדברות בכל אותו הזהיר

 גרונו מתוך מדברת שהשכינה כנ״ל כך שיחשוב
 אתה פירש וזהו כנ״ל מ״ה במדרגת יהי׳ והוא
 כלומר חדא צותא לשון אצוך אשר כל את תדבר
 נביאך יהי׳ אחיך ואהרן גרונך מתוך מדבר שאני
 גרונך מתוך מדברת שהשכינה הדבור שישמע ר״ל

 על יונתן תרגום פי׳ וזהו ממש נביא בדרגת ויהי׳
 מצרים בארץ משה אל ה׳ דיבר ביום ויהי פסוק

 בארעא משה עם ה׳ דמלינ ביומא והוה וז״ל
 דמליל מה ושמע אודני' מצית אהרן היה דמצרים

 קול לשמוע אזנו נוטה הי׳ שאהרן ר״ל עכ״ל עמי׳
 משה של גרונו מתוך המדברת השכינה הדבור

 אחיך ואהרן השי״ת כמ״ש נביא במדרגת ויהי׳
 ואהרן שם יונתן התרגום פי׳ וכן נביאך יהי׳

 שמע לא שאהרן ודאי אבל שלך נביא יהא אחיך
 כמ״ש משה עם דובר השי״ת שהי׳ הדבור תחילת

 ישראל וכל שמע משה משה אל ויקרא פ׳5 רש״י
ק את למעט אליו שמעו לא  שאהרן הרי ע״כ אה
 לשמוע אזנו נוטה שהי׳ רק הדבור תחילת שמע לא

 של גרונו מתוך המדברת השכינה הדבור קול
:כנ״ל משה

 מצרים בארץ משה אל ה׳ דיבר ביום ויהי א״י
 משה אל ה׳ וידבר השני הפסוק ומתחיל

ט׳  אין וכו׳ דיבר ביום ויהי הפסוק זה להבין ו
 צער לשון הוא ויהי לשון שאמר וגם כלל פירוש לו

בפסוק כחוב דהנה ונראה .גזה ללמדנו בא ומה
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 ואת במצרים אשר עמי עני את ראיתי ראה
 מיל להצילו וארד וכו׳ נוגשיו מפני שמעתי צעקתם
 פי ועל הפסוק זה פי׳ לעיל מ״ש ועיין : מצרים
 לשמוע ראויים אז ישראל היו שלא אע״פ הפשוט
 צעקתם שמעה׳ אעפ״כ ועריה ערום שהיו צעקתם

 מחמת הרי הנרדף יבקש השי״ת כי נוגשיו מפני
 מחמת וצעקו והיסורין הצער גודל לישראל שהי׳

 עגיהם וריחם ה׳ אל עלה הצעקה וזה היסורין
 ה׳ אל שוועתם ותעל הפסוק פי׳ שכתבתי כמו
 לרחם ה׳ אג צועקין היו שלא אע״פ העבודה מן

 ה׳ שמע אעפ״כ העבודה מן צעקו אלא עליהם
 צעקם גם שמעתי נוגשיו מפני וזהו עליהם וריחם

 כי ובמשפט בדין הי׳ לא להם והישועה ע״ש כזה
 שאהב חסד מדת התפשטות אלא ראוים היו לא

 העולמות את שברא ראשונה באהבה ישראל את
 האהבה זה ומחמת ראשית שנק׳ ישראל בשביל

 הוא חסד ומדת ואהבה חסד מדת עליהם המשיך
 להיטב הטוב מדרך כי להשפיע ורוצה אהבה
 דלת ח״ס הוא אעפ״כ לקבל ראוי שאינו אע״פ

 מי על חס הוא ר״ל דלת חס חסד שג נוטריקון
 לו משפיע השפע לקבל וצריך דלת בבחי׳ שהוא
 ואהבת הפסוק פי׳ וזהו וראוי כדאי שאינו אע״פ
 פסוק שנאמר חסד משכתיך כן על אהבתיך עולם

 האהבה זה ר״ל עולם אהבת מצרים גלות על זה
 עולם שיהי׳ ורצון האהבה זה ר״ל לפני שיהי׳ ורצון

 ראשונה אהבה שאהבתיך אהבתך מחמת אהבתיך
 על ישראל אהבת בשביל העולמות בראתי כן ועל

 חסד במדת ממצרים משכתיך ר״ל חסד משכתיך כן
 דיוס וידוע והגון ראוי שאינו אעפ״י דלת חס

 ה׳ יצוה יומם שכתוב כמו לחסדים כינוי הוא
 גודל מחמת ר״ל צער לשון ויהי שאמר וזהו חסדו
 והיסורין העבודה מגודל שצעקו ישראל של צערן
 חסד ממדת אותם להושיע בחסדים באו ר״ל ביום

 כן ועל ראוים שאינם ואע״פ ראשונה ואהבה
 גילולים מקום מצרים בארץ אף משה אל ה׳ דיבר

 להתפלל רצה לא ע״ה רבינו שמשה אף וטומאה
 את כצאתי הפ׳ בפי׳ ז״ל רש״י שכתב כמו במצרים

 רצה לא העיר בתוך אגל וז״ל כפי אפרוש העיר
 קשה ואם עכ׳׳ל גילולים מלא שהי׳ לפי להתפלל

 אלא במצרים למשה הנבואה התגלות הי׳ האיך
 לישראל וחסדים אהבה התפשטות שהי׳ מחמת

ה כן על טומאה מקום במצרים אף הנבואה הי

 דומה בורסקי של בשוק כלתו רז״ל שאמרו כמו
 לישראל אהבה מחמת כאן וכן בושם של כשוק לו

 אל נבואתו התגלה עליהם מלכותו לגלות ורצה
 לומר ואפשר טומאה מקום מצרים בארץ גם משה
 פירוש על מורה זה פסוק על אשר הטעמים שגם
 הגאון הרב מחו׳ מידידי שמעתי דהנה הנ״ל

י מוהר״ר המפורסם החסיד קדישא בוצינא  לו
 בשלש בארדיטשוב דק״ק אב״ד שיח׳ יצחק
 שלשה כנגד שבכתב בתורה הנכתב מדות עשרה
 שבע״פ בתורה בהם נדרשת שהתורה מדות עשרה
 כנגד הוא וחומר קל הוא שבע״פ ראשונה ומדה

 כשהתפלל כן ועל שבכתב בתורה ראשונה מדה אצ
 חסדים שהוא אל במדת מרים על ע׳׳ה רבינו משה

 השי״ת לו השיג לה נא רפא נא אל ואמר גמורים
 קל שבע״פ בתורה ראשונה מדה ומומר קל כנגדו

 וע״כ וכו׳ דיו אמרינן אלא יום י״ד לשכינה ומומר
 שבע״פ בתורה שני׳ מדה וכן ימים שבעת תסגר

 אפשר אי כי רחום כנגד הוא שוה בגזירה הוא
 מחשבותיו כל שם א״כ אלא עני על צחוס לעשיר

 שוה בגזירה והוא ובהנהגותיו עני של בחסרונו
 על מרחם הוא כן על העני עם ובלבו במחשבתו

 הוא וחנון שוה גזירה כנגד רחום ונמצא העני
 וחנותי כתוב כאשר שבע״פ בתורה אב בנין כנגד

 לו נותן הוא כדאי שאינו אעפ״י אחון אשר את
 אב ורצון בנין הוא כך ר״ל אב בנין כנגד והוא
 עכ״ל והגון כדאי שאינו אעפ״י בנו על ^דחם

 שהוא עליו רביע הטעם ויהי בתיבת זה ובפסוק
 מחמת כלומר רחמנות מדת על המורה חולם גיקוד
 היא ויהי שנאמר מקום כל כי ישראל של צערן
 בצערן וראה בצעקתם שמע יתברך והשם צער לשון
 במצרים אשר עמי עני את ראיתי ראה שכתוב כמו

 חולם ניקוד רביע הטעם וע״כ עליהם וריחם
 הטעם ביום מדת ועל רחמנות מדת על המורה

 במדרגה שהיו כמו ישראל את להושיע פשטא עליו
 התפשטות דלת חס ואהבה חסד במדת רק אז

 ראשונה באהבה רק כדאי שאינו אע״פ החסדים
 לישראל להיטיב כדי בשבילם העולמות את שברא

 אמרתי כי וכמ״ש וטובו חסדו עליהם ונהמשיך
 שיהי׳ שאמרתי מאמרות העשרה כלומר עולם
 וכמ״ש מסד מדת בשביל יבנה חסד בשביל עולם
 כמו תביר דרגא הטעם ה׳ דיבר מילת ועל לעיל

קדישא בוצינא המפורסם החסיד מהרב ששמעתי
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 החסיד הרע צדיק לאוחו p ז״ל אברהם מוהר״ר
 דוב מוהר״ר המפורסם החסיד קדישא בוצינא
 הפעם סיני הר עכ ה׳ וירד מלח שטל זלה״ה בער
 מלכותו להתגלות השי״ת חפץ כי תביר דרגא

 ויראה מנכות ומדת ישראל טל הזה בטולם ויראתו
 וכביכול תחתונה מדרגה והיא ה׳ יראת אשה נק׳
 זה טל ג״כ מורה הפטם כן וטל אצלו ירידה כמו

 יראת איתתא נסיב דרגא נחית שם טל תביר דרגא
 השי״ת נגלה במצרים בכאן וכן ודפח״ח טכ״ד ה׳
 מקום פרפ3 ממצרים ישראל טמו להוציא משה אל

 ישראל טל מצכותו להתגלות כדי יתירה פומאה
 טשר לקה אז בחינות בטשרה מדתו בהתגלות כי

 האגדה בסדר ז״ל האר״י וכמ״ש בקליפה מכות
 כנ״ל ג״כ תביר דרגא דיבר טל הפטם כן וטל

 אהבת מחמת וט״כ וכף דרגא נחית טל להורות
 הי׳ מלכותו ישראל טל שיתגלה מלכות מדת

 מקום במצרים אף לפניו נייחא ורצונו התגלותו
כנ״ל וכו׳ בשוק כלתו שאמרו וכמו יתירה פומאה

 מופת ככם תנו לאמר פרטה אליכם ידבר כי
 לפני והשלך מטך את קח אהרן אל ואמרת

 מיותר הוא לאמר שאמר מה לתנין יהי פרטה
 לו אין לכם מלת מופת לכם תנו שאמר מה גם

 רשטים דהנה ונראה מופת תנו למימר והיה פירש
 מהשי״ת רחוקים שהם מפני מתים קרוים בחייהם

 רשט תהי ואל ואמר הזהיר והתנא ; וקיים חי
 כי הרט היצר לדברי ישמט לבל ר״ל טצמך בפני

 האיך היצר לו אמר תשובה הרהורי לו שיש הרשט
 טבירות וכך כך שטשית אחר לשוב יכול אתה

 וכוונתו תקותך אבדה וא״כ רבות פטמים גדולות
 תאות אחר שילך התשובה מן האדם את ליאש

 לך אין ובאמת תקנה לו שאין מאחר בטה״ז לבו
 בתכלית רחוק הוא ואם התשובה בפני שטומד דבר

 חי כמ״ש יקבלו מיד ישוב אם מהשי״ת הריחוק
 אם כי הרשט במות אחפוץ החפץ ה׳ נאם אני

 הכל המחי׳ אני אני חי ר״ל וחי מחפאתו בשובו
 ובשובו מתים קרוים ממני הרחוקים והרשטים
 חי ונקרא ויחי׳ אלי דבוק יהיה וחי׳ מחטאתו

 אין בוודאי הגשמי המתים מתחית זה טל והראי׳
 אותם מחי׳ השי׳׳ת וברצון הגשמי גוף חיות שום לו

 נשמות ומכש״כ האלה הטצמות התחיינה כמ״ש
מהשי״ת רחוקים שהם עבור מתיס שהס הרשעים

 חיות עליהם וימשך יחי׳ חי׳ מחטאתו ובשובו
 והמצרים פרעה של מגמותם כל והנה מהשי״ת

 ח״ו ישראל שם שישקטו ישראל טל והתחכמותם
 שם היו שאם טד טומאה שטרי למ״ט והכניסם

 ולא כמ״ש לעולם כצאת יכולין היו נא רגע טוד
 וזה האריז״ל בסידור כמ״ש להתמהמה יוכלו

 לכם שיאמר ר״ל פרטה אליכם ידבר כי שאמר
 דייקא מופת לכם תנו לישראל זאת ג״כ שתאמרו

 שיצאו והם אפשר אם לישראל מופת שיתנו ר״ל
 שהם מאחר השי״ת את ושיעבדו מצרים מטומאת
 ג״כ והכופרים מהשי״ת הריחוק בתכלית רחוקים

 ראי׳ ממנו שיקחו המתים בתחית מאמינים אינם
 אליכם ידבר וכי לחיות שיכולין רשעים לנשמת
 מטך את קח אהרן אל ואמרת אז כזה פרעה
 על גדולה ראי׳ וזה לתנין יהי פרטה לפני והשלך
 אכעזר ד אמר וז״נ בזוהר כמ״ש המתים תחיית
 קב׳׳ה זמין דלא דאמרין דאינון רוחיהון תיפח

 חדתא בריי׳ מנייהו יתעבד והאיך מתייא לאחייא
 הרחוקין חייייא טפשאי אינון ויחמון ייתון

 יבישה אעא חוטרא הוה דאהרן בידי׳ מאורייתא
 ברוחא משנייא ברי׳ לי׳ אהדר שטתא לפום וקב״ה
 ונשמתין רוחין בהון דהוה גופין ינון א , וגופא

 באורייתא ואשתדלו אורייתא פקודי ונטרי קדושין
 לזמני בטפרא לון טמיר וקב׳׳ה ולילא יממא

 ברי׳ דיטבד וכמה כמה אחת טל טלמא דיתחדתי
 הרשעים לנשמת וחומר קל הוא ומזה עכ״ל חדתא

 בתכלית רחוקים שהם אטפ״י לחיות שיכוכין
 שבתורה העבירות טל שעברו מהשי״ת הריחוק

 איברי רמ״ח כנגד הם עשה מצות דרמ״ח וידוע
 שס״ה כנגד הם תעשה לא מצות ושס״ה האדם
 העבירות כל טל עבר אם ואף שבאדם גידין

 חיות שום בו אין וא״כ טשה מצות שום קיים ולא
 מצות ג״כ ותשובה תשובה טשה אם מ״מ כלל

 התשובה מצות אל המתייחס אבר מחי׳ נמצא טשה
 והוא הכל כחיות יוכל בוודאי אחד אבר וכשמחי׳

 שאינו שבגוף אחד עצם שמן הגוף תחיות מן ק״י
 נתהוה כבר אשר הגוף לכל התחי׳ בא ממנו כלה
 בו ואין וגוש מומר דבר היה מתחינה והגוף טפר
 מחי׳ שהיא לנשמה ק״ו וא״כ עצמו מצד כלל חיות

 אחד אבר מצד לחיות יכולה שהיא הגוף את
 חיות יבוא שממנו התשובה מצות אל המתייחס

. לכס מופת וזהו הנשמה לכל
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 כה כה עד שמעת לא וה<ה וכו׳ אליו ואמרת
 הנה ה׳ אני כי תדע בזאת ה׳ אמר

 עד ז״ל פירש״י עיין וכו׳ לדם ונהפכו וכו׳ אנכי
 שהשי״ת ונראה בכה שאפתח בכורות מכת

 המערכות כל ושידד מנכותו מדת התגלה במצרים
 וחפצו כרצונו ומנהיג המושל הוא כי הכל וידעו

 התגלות היתה פרעה שנלקה מכות היו״ד וכל
 לקליפות והכה הקדושה ממלכות מדות עשרה

 מכה כל ע״ש ההגדה בסדר האריז״ל שכתב כמו
 התגלות בעת שהיתה כמו שס מבואר ומכה
 ע״ש הקדושה ממלכות מדות מעשרה א׳ מדה
 ממלכות יצא דם שהוא ראשונה מכה והנה

 היא וכה כה עד שמעת לא והנה וז׳׳ש הקדושה
 העשרה מלכות מדת שתגלה ר״ל מלכות מדת
 בכורות מכת עד ומדרשו מלכות מדת של מדות
 מכתר יצא בכורות שמכת ההגדה בסדר וע״ש

 מדות הי׳ כל שנתגלה ר״ל ע״כ דקדושה דמלכות
 שהוא ראשונה במכה אבל לחירות ויצאו שבמלכות

 שנרמז וזהו דקדושא דמנכות ממלכות יצא דם
 ה׳ אמר כה פ׳ וזהו המכה יצא מהיכן בפסוק

 זאת תדע בזאת מלכות מדת היא כה מדת כי
 ממלכות יצא זו שמכה לרמז מלכות מדת ג״כ היא

וכו׳ דקדושה דמלכות

 נפי דם היה ראשונה ומכה מכות עשר עניו
 הכה לפיכך לנילוס עובדין שמצרים

 לו ואמר ז״ל רש״י כפי׳ אותם ואח״כ יראתם
 ועיין כה עד שמעת לא והנה ראשונה במכה

 בכורות מכת ממני שתשמע עד ומדרשו ז״ל פירש״י
 וכו׳ הכילה שחצות ה׳ אמר כה בכה שאפתח

 מכה עד ישמע שלא לו אמר ראשונה במכה ולמה
 ראשונה שהיה דם במכת אמר וגם אחרונה

 לזאת גם נבו שת ולא ביתו אל ויבא פרעה ויפן
 ג״כ שקאי לזאת גם שאמר מה ז״ל פירש״י ועיין

 מה להבין דיש לומר ואפשר . המעה מופת על
 לכאורה הוא זה ביתו אל ויבא פרעה ויפן שאמר
 ביתו אג שבא מזה מינה נפקא ומאי . מיותר

 עיקר נזאת גם לבו שת ולא רק והל״ל היאור מן
 עולם חידוש היה במצרים דהנה ונראה המכוון

 העולם וחידוש אגדה בסדר האריז״ל כמ״ש זו״ן
 מלכותו שיתגלה כדי הזה עולם עד בהשתלשלות

ה ולא הדעת גלות היה ובמצרים שהש״י יודעין הי

 עה״ז ומנהיג השבעי העה״ז כל על המולך הוא
 מצרים שהשילו קשה עבודה מחמת וחפצו כרצונו

 מישראל גם נשכח שלהם ובכשפים ישראל על
 הדעת בחי׳ לגלות השי״ת והוצרך ית׳ מלכותו מדת
 שהביא מכות עשר ע״י הדעת בחי׳ שהי׳ משה ע״י

 אלקינו כה׳ אין כי תדע למען אמר במצרים שהכה
 והיה וחפצו כרצונו עה״ז ומנהיג המוכך שהוא
 שהם לישראל ורפוא מכות בעשר למצרים נגוף
 כרצונו עה״ז ומנהיג המולך הוא שהשי״ת ראו
 מהם והוציאם במצרים שהכה מכות עשר ע״י

 המונך הוא שהשי״ת גמור בדעת וידעו להם נגלה
 כי ; בכשפים אפילו בכל ומושל עה״ז ומנהיג

 בסדר האריז״ל בסידור ועיין מלבדו עוד אין
 דקדושה מלכות של ספירות עשר שבהתגלות אגדה

 הכה דקדושא ממלכות אחד ספירה ויצא כשנתגלה
 מכות בעשר אותו הכה וע״כ בקליפה כנגדו

 מלכות שבמדת ספירות העשר כל וכשנתגלה
 המולך הוא שהשי״ת כל לעין נתגלה אז בקדושה
 ע״ש לחירות יצאו ואז וכחפצו כרצונו עה״ז ומנהיג

 דם של ראשונה במכה השעם שזה לומר יש וא״כ
 שלא להם אמר אותו העובדים בנילוס שהיה
 דקדושה מנכות נהם שיתגלה עד פרעה ישמע
 דקדושה מלכות מדת נתגלה שאז בכורות במכת

 ממצרים יצאו ואז ספירות עשר בכל בשלימות
 במלכות אלהיהם שהכה ראשונה במכה שאמר וזה

 לבו שת ולא ביתו אל ויבא פרעה ויפן דקליפה
 גס ואף הפסוק פירוש שאמרתי כמו לזאת גם

 וכו׳ מאסתים לא אויביהם כארץ בהיותם זאת
 הי׳ העולמות שבריאת לפי זאת גם ואף מה

 כותו מ מדת עליהם יקבלו שהס ישראל בשביל
 ובצער בגלות הם ח״ו כשישראל אבל ויראתו ית׳
 וזה חותם יצערו שלא יראים הם האומות מן

 מלכות עול פריקת מאוד שפילה הוא רעה היראה
 יראת נהם שיהיה להיות ויכול • שמיס ויראת

 בחי׳ גס להס ויש אותם המצערים האויבים
 מן שביעית מדרגה שהוא זאת הנקרא ה׳ יראת

 בספרים שכתוב וכמו תי״ו ועד מא' וכלול המדות
 הוא שלי יראה שבחי׳ זאת גס ואף שאמר וזהו
 המצערים מהאויבים יראים שהס גס בחי׳ להם

 מדה שלי יראה ובחי׳ יראתם עיקר זהו אותם
 אעפי״כ להס זה גס יראה מדת מלכות מדת זאת

שראה אחר אף בכאן שאמר וזה וכו׳ מאסתים לא
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 ויפן אותו העובדין שלהם יראה הנילוס שנלקה
 נקרא יראה מדת הוא וגית ביתו אל ויבא פרעה

 אשר הקליפות יראה מדת ביתו אל ויבא וזה בית
 אל בא יראתו שנלקה אעפ״י ביתו אל וזהו לו

 לזאת גם לבו שת ולא שלו יראה מדת אל ביתו
 מלכות זאת מדת להיות בכבו עלה שלא כלומר

 הקליפה יראת מדת אל גס אצלו שיהי׳ דקדושה
 ביתו אל רק כלל דקדושה יראה מדת אל פנה ולא

.שלו הקליפות יראה מדת לבד
 עפר והך מטך את נטה כתיב כניס במכת

וכו׳ כן ויעשו וכו׳ נכניס והיה הארץ
 היה הארץ עפר כל ובבהמה באדס הכניס ותהי
 באדס הכניס ותהי תסילה שאמר מה כניס

 בכל כניס היה הארץ עפר כל ואח״כ ובבהמה
 כמו הארץ לעפר הי׳ המכה ועיקר מצריס ארן

 והך וכו׳ אהרן אל אמור משה אל השי״ת שאמר
 אפשר מצריס ארן בכל לכניס והי׳ הארן עפר את

 ובבהמה באדם הכנים ותהי מזכיר דברישא לומר
 עפר כל הזכיר ואמ״כ להם הכואב שלהם המכה
 נתהווה וממנה מצרים ארן בכנ כנים היה הארן
 הארן לעפר שהכה מה ועג ובבהמה באדם המכה

 מפני לומר אפשר בלבד ובבהמה לאדם ולא
 ונתגלה נראה וכאשר מלכות מדת בחי׳ הוא שעפר
 כנגדו הכה ספירות העשר בכל דקדושה מלכות
 האריז״ל בשם לעיל כמ״ש שבקליפה מלכות למדת
 מלכות היינו מצרים שבארן נעפר הכה וע״כ

 ולהגלות ולהודיע לידע מצרים ארן של הקליפה
 ומנהיג המושל הוא ית׳ מלכותו שמדת כל לעיני
 העולמות כל ברא זה ובשביל וחפצו כרצונו עה״ז

 ות״א גאה גאה בעצמו ית׳ והוא בהשתלשנות
 גותניא על אתגאה ארי גאה גאה כי על בשלח בפ׳

 גאים משפיל בעצמו ית׳ והוא הוא דילי׳ וגאות׳
הוא שלו מלכותו שמדת להודיע שפלים ומגביה

 זה כי הוא אלהים אצבע החרטומים אמרו וע״כ
 שבכללות הלקותא והוא לבד ית׳ ממנו המכה
 שהיה ומה דקליפה מלכות מצרים שבארן העפר

 עפר כל רק כלל עפר הי׳ שלא לעפר הלקותא
 ולא • כניס הי׳ עפר כל וכמ״ש כניס הי׳ הארן

 בסידור עיין .אחרת בנקותא לעפר הלקותא היה
 מאמר פי׳ זה טמר ואפשר האגדה בסדר האריז״ל

 אתי הווי כד אברהם עבד לאליעזר דשאלו חז״ל
 והשיב ני׳ קטלי הוי במאי ומערב מזרח מלכי
 פירוש דכתבתי ע״כ גירי׳ והוה עפרא שקל להם

 לאיש תשנס אתה כי חסד ה׳ ונך הפסוק
 מוה׳ קדושא בוצינא הגדול הרב בשם כמעשהו

ב ר דו ע  מי המדינה בני משג עפ״י זננה״ה ב
 אחד איש המניכו המלך לקבלת דעות להם שיש

 ואחד אחד לכל נותן המלך ואח״כ :ומלך עליהם
 אפשר ואי אופו שהמליכו עבור טובות מתנות

 ועשו אותו גמלו כאשר טובות להם להטיב למלך
 אבל לכלס המלוכה ליתן אפשר חי כי למלך אותו

 ויראתו מנכותו עול עליו שמקבל מי השי״ת
 מושל וצדיק מלכותו מדת השי״ת לו נותן בשלימות

 מבטל וצדיק גזירה גוזר והקב׳׳ה השם ביראת
 ודפח״ח ממש כמעשהו לאיש תשלם אתה כי וזהו

 כמו האדן אלהי שהשי״ת הודיע אברהם כי וידוע
 אברהם כשקיבל ונמצא שרה חיי בפ׳ שפירש״י

 הוא כי לכל והודיע גרים וגייר מלכותו מדת
 לאליעזר ובפרט וחפצו כרצונו עה״ז ומנהיג המולך
 על כשקיבל לאחדם רבו מתורת ומשקה שדולה
 מדת השי״ת לו החזיר ית׳ מלכותו מדת עצמו

 ולהמית להחיות עה״ז מנהיג שיהא מלכותו
 מדת היינו עפרא שקל להם שהשיב וזהו כרצונו
 השי״ת לי והחזיר בשלמות עלי שקבלתי מלכות

 ולפעול ולהחיות להמית לגיד׳ והוה מלכותו מדת
. כרצונו

ת ש ר בא פ

א  לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל ב
• בקרבו אלה אותותי שתי למען :עבדיו

 .פרעה אל נך הל״ל פרעה אל בא שאמר מה להבין
 .התראה צורך מה בו והתרה לך שפירש״י מה וגס
;לבו את הקבדתי א?י קי קתי? הלא מהני מאי וגס

 שתי בפסוק שאמר וגס ישמע לא בודאי א״כ
 אלה אותותי שאמר וגם יו״ד חסר שפי אותותי

 אינו השי״ת הלא קשה וביותר לפניו הס כאילו
 לבו את מכביד ולמה בריותיו עם בטרוניא בא

בחי׳ הי׳ רבינו משה דהנה ונראה .אותו להכות



קנהלחייםבא פדשתאורח

 הדעח במינוח שימשוך השי״ח ו5 ואמר דעח
 אני כי במחשבה לו ימשוך זאח פרעה במחשבח
 אל וא״כ וכו׳ עבדיו לב ואח לבו אח הכבדחי

 לבו מכביד השי״ח כי שלו הלב הכבדח על ישגיח
 וזו יעשה יחפוץ אשר ככל חפשיח אצלו והבחירה
 וחרגומו פרעה אל אחה בא וז״ש שלו החראה

 אני כי זאח במחשבתו שתעול פרעה כוח עול
 והתרה ז״ל שפירש״י וזהו וכו׳ לבו את הכבדתי

 לבו הכבדת על ישגיח שלא בו תחרה ר׳׳ל וכו׳ בו
 חפשיח בידו והבחירה לבו את הכבדתי אני כי

 בהכבדות קשה לא הפשוע וע״ד ;יחפוץ אשר לכג
 ופחד מורא מחמת שישלחם רצה לא השי״ת כי לבו
 המכה ממנה שנסתלקה cpתי לכך : המכות של

 ויהיה עוד יירא שלא לבו את השי״ת חיזק
 שנסתלק רק אצלו הבחירה היה ותמיד כבראשונה

 התראה בו שייך וא״כ המכות ופחד המורא ממנו
 אותותי שתי למען ואמר תמיד אצלו הבחירה כי

 האגדה בסדר האריז״ג דכתב ונראה בקרבו אלה
 שבמלכות בינה מהתגלות יוצא היה ארבה שמכת

 יצא חושך ומכת בקליפות והכה שבקדושה
 ומכת בקליפות והנה דקדושה שבמלכות מחכמה
 בקליפה והכה דקדושה מצכות מכתר יצא בכורות

 שבשם ראשונה ה״א על מרומז שבינה וידוע ע״ש
 על מרומז הוא וכתר שבשם יוד על מרומז וחכמה

 אלה אותותי שתי למען וזהו שבשם יו״ד של קוצו
 י׳׳ה הם הוי׳׳ה שם של אותותי שתי ר״ל בקרבו
 בקליפה הכה בהתגלותם כי אותו שיכו בקרבו

 מוחיות הכבדתי מלת והנה האגדה בסדר ע״ש
 על מורה הוא הכבדתי תיבת שבסוף יוד תיו

 המכביד אני כי למימר ליה והוה .בעדו המדבר
 כמו ממש כבוד לשון הוא כי לומר יש לבו את

 את אכבד שאני ר״ל חילו ובכל בפרעה ואכבדה
 לשמוע רצו שגא עבדיו לב ואת לבו עם עצמי
 כמ״ש ישלחם ואח״כ גדולות במכות אותם ואכה
 בעיני אכבד ועי״ז וכו׳ באזני תספר ולמען

:וכו׳ פרעה

 אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען
 אשר אותותי ואת במצרים התעללתי

 בלשון שהתחיל להבין ה׳ אני כי וידעתם בם שמתי
 וכו׳ וידעתם רבים בלשון וסיים תספר לממן יחיד
ואת במצרים התעללתי אשר את שאמר הכפל וגס

 כתבתי דהנה ונראה בם שמתי אשר אותותי
 כבן אני הרי עזריה בן אליעזר ר׳ שאמר מה פי׳

 שצוונו הענין דהנה ונראה וכו׳ ולא שנה שבעים
 לידע מצרים יציאת תמיד לזכור ית׳ הבורא

 כל את ומנהיג ובורא היוצר שהוא ולהודיע
 שעשה כמו ותחתונים עליונים כולם העולמות

 המזלות וכל המערכות כל ושידד במצרים
 מצרים של כשפים עפ״י העבע נפי כי והעבעיות

 והיה עולמית מהם לצאת ישראל יכולין היו לא
 ולא מלאך ע״י ולא בעצמו השי״ת ע״י הגאולה

 להתפגם יכול היה מצאך ע״י היה אם כי שרף ע׳׳י
 על האריז״ל כמ״ש מצרים עומאת ידי על שם

 הוצרך ולכך וכו׳ מצרים בארץ ועברתי פסוק
 והוא הוא אוכלה אש כי להוציאם! בעצמו הש־״ת
 וחפצו כרצונו העבעיות כל את ומנהיג המושל

 כי עבעיות ובפעולה בכשפים האדם יאמין ולא
 הכל את ומנהיג המושל שהוא לבד בהשי״ת אם

 מצרים יציאת לזכור הענין וזהו וחפצו כרצונו
 ובמוחין שכלו בתוקף הוא שהאדם ובזמן תמיד

 בתוקף אינו כשאדם אבל זה מבין הוא גדולים
 פי על עצמו לחזק צריך המוחין נפילת ובעת שכלו

 וזהו כנ״ל מצרים יציאת תמיד לזטר האמונה
 בלילות מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא שאמר

 5צמדרג באתי שלא כלומר וזוהר זך לשון זכות
 על נופל אמירה לשון מצרים יציאת שיאמר זאת

 כלומר בלבבך תאמר כי כמו שבלב המחשבה
 העולמות כל את המנהיג הוא שהשי״ת לחשבו
 כלומר בלילות אף כרצונו העבעיות וכל כולם

 P זומא בן שדרשה עד המוחין נפילת בעת אף
 מילות אף מצרים יציאת לזכור שחיוב הפסוק
 והנה וכו׳ צאתך יום את תזכור למען שנממר
 מו׳׳ה קדישא בוצינא הג׳ הרב בשם לעיל כתבתי

 אח ושמרת הפסוק פירש זלה״ה בער דוב
 הפסח כי ימימה מימים למועדה הזאת החוקה
 המחשבה עולם הארת התגלות היתה הראשון
 וכו׳ ישראל בני עלו וחמשים כמ״ש בינה הנקרא

 לקבל צריכין אנו המשיח ימות עד פסח ובכל
 ונמצא מצרים ביציאת אז שנתגלה מהארה הארה
 של הפסח וכג דכר במדרגת הוא ראשון הפסח

 נוק׳ בחי׳ והם ממנו מקבלים הבאים המועדים
 עכ״ד נקבה לשון ימימה דכר לשון מימים וזהו

תמיד שחיוב זומא בן שדרש הדרש ולפי ודפס״ח
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 תזכור גמננן הפסוק פי׳ זהו מצרים יציאת לזכור
 מחרץ צאתך יום את דכר במדרגת שתעשה כלומר
 תעשה אז שנתגלה ראשונה הארה כגומר מצרים

 חייך ימי כל תמיד ממנו נ5ותק דכר במדרגת
 הטבעיות כל הכל המנהיג שהוא תמיד ותחשוב

 המחשבה מעונם הארה תמיד ותקבל וחפצו כרצונו
 בינה ע״י הנס הי׳ במצרים והנה ובלילה ביום כנ״ל

 וכו׳ ממצרים ישראל בני עלו וחמשים בזוהר כמ״ש
 ומנת מצרים ביציסת לספר המרבה כל פי׳ וזהו

 ולהמשיך לספר שמרבה כלומר בהירות לשון נספר
 זה הרי ראשונה מהארה מצרים מיציאת הארה
 שהיא ר״נ הנכסים שהשביח שבח לשון משובח
 ראשונה הארה ממשיך שהוא יותר ישובח בענמו

 שממשיך מה אז שנתגלה הראשון מצרים מיציאת
 היתה במצרים והנה יותר משובח הוא עצמו על

 שינחו כמו מכות עשר ע״י מלכות מדת התגלות
 הוא כי והתגלה המערכות ושידד בקליפות הכה

 למען וזהו וחפצו כרצונו העולם ומנהיג המושל
 שאני פועל לשון התעלנתי סשר את וכו׳ תספר
 לשון והוא מלכות מדת שהתגנה עצמי את פעלתי

 ז״ל ורש״י באחד הוא והנפעל שהפועצ התפעל
 לכתוב נו היה שא״כ ומעגלי׳ פועל לשון ואינו פי׳

 כנ״ל התפעל לשון הוא אם אבג ע״כ וכו׳ עוללתי
 ואת במצרים התעללתי אשר וזהו מידי קשה לא

 מדות עשרה בהתגלות כי בם שמתי אשי אותותי
 וזהו האריז״ל כמ״ש בקליפות הכו שבמלכות

 הוציאנו אלו פירש וזהו בם שמתי אשר אותותי
 שהי׳ כלומר דיינו שפטים בהם עשה ולא ממצרים
 כי מלכותו מדת שהתגנה מלכות מדת התגלות

 ממצרים והוציאנו וחפצו כרצונו ומנהיג מושל הוא
 לקליפות הכה שלא כלומר שפטים בהם עשה ולא

 והכה שבמלכות מדות עשרת התגלות בעת
 בשבילנו די היה שלקו מכות עשר וזהו להקליפות

 ביציאת כשתפרש כגומר ה׳ אני כי וידעתם ואמר
 ותמשיך בנך ובן לבנך שתודיע די לא מצרים
 הנה מזה ידעת שכבר אתה אפי׳ אנא עליהם
 הארה שתמשיך ע״י יותר דעת בחי' לך יוסיף

 שנתגלה ראשונה מהארה הראשון מצרים מיציאת
 הרי מצרים ביציאת לספר המרבה וכל כמ״ש אז

 וידעתם רבים לשון אמר כן ועל משובח זה
 ויהי השמים על ידך נטה משה אל ה׳ ויאמר

ויט חושך וימש מצרים ארץ על חושך

 בכל אפיצה חושך ויהי השמים על ידו את משה
 חמיו את תיש ראו לא ימים שנשת מצרים ארץ
 ישראל בני ולכל ימים שנשת מתחתיו איש קמו ולא
 וימש ענ ז״ל פירש״י עיין במושבותם אור היה

 וכו׳ אגדה ומדרש וכו׳ תרגום ואונקלוס חושך
 ועל ימים שצ שלוש ז״ל פירש״י ימים שלשת ועל

 חושך ז״ל פירש״י ימים שנשת חפילה חושך ויהי
 ועוד ימים ג׳ אחיו את איש ראו שצא אופל של

 איש קמו שלא מוכפג חושך אחרים ימים שלשת
 בני וצכל שאמר מה וגם ע״ש וכו׳ מתחתיו

 ולמה פירוש צו אין במושבותם אור היה ישראג
 איתא וגם אור היה ישראג בני ולכל אמר לא

 מהיכן התורה על לוי בקדושת הובא במדרש
 ישית שנאמר מעלה של מחושך בא זה חושך
 להבין ויש וז״נ זה על שם וכתוב סתרו חושך
 בו שכתוב מהחושך מצרים שצ החושך שיהס

 עיין הנעלם אור עצ רומז שזה סתרו חושך ישת
 ונא אחיו את סיש ראו צא דאמר וגם שתירץ מה

 דהנה לומר ואפשר רעהו את איש ראו נא אמר
 בארץ הי׳ פרעה על באו אשר המכות בכל ראינו

 לא ישראל בני שם אשר גושן ובארץ לבד מצרים
 על משה שם אשר מכות מעשר מכה שום היה

 למשה הכח נתן והשי״ת מצרים ועל פרעה
ה והוא לפרעה אנהים נתתיך ראה כמ״ש  הי
 כרצונו מנכות במדת ומושל דמטרוניתא בעלה
 משה עליהם מוסיף וז״ש אומר גזר כאשר

 המטה ואת בפסוק לעיצ וכמ׳׳ש בזה שהתנבא
 אשר זה במדות לנטות כלומר בידך תקח הזה
 משה וכוונת כרצונך האותות בו תעשה אשר בידך
 ארץ ועל לחוד מצרים ארץ על מכות העשר בכל
 מכה שום ישלוט לא ישראל בני שם אשר גושן
 במכת וכאן המכות בכל בפסוק שמבואר כמו

 היו מצרים ארץ בכל חושך שהיה אף חושך
 לבני האור גם שישלוט מצרים בארץ גם צריכין
 שם לראות שהנכו מצרים בארץ יהיו אשר ישראל

 בהסרת אח״כ רק כלום נטלו ולא מטמוניהם כל
 כליהם מכל יודעין שהם למצרים אמרו החושך

 השי״ת בצווי להם שישאלו חושך בימי שראו
 שבני המצרים יודעין שהיו זה ומחמת אליהם
 נטלו ולח חושך בימי מטמוניהם כל ראו ישראל

 שאמר וזה להם השאילו בעצמם זה מחמת כנום
על ידו את כשיטה כוונתו שיהא משה אל השי״ת
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 חושך לא מצרים ארץ על חושך ויהא מצרים ארץ
 יהיו אם ישראל כני שאך מצרים ארץ בכל גמור

 חושך שיהא כוונתו יהיה אלא יראו לח ג״כ שם
 כלומר מושך וימש לבד למצרים מצרים ארץ על

 אשר ישראל גבני מצרים בארץ גם החושך שיסור
 החושך יסור מהם חושך בימי במצרים שם יהיו

 כמו שיסור פירושו וימש ומכת להם אור ייהיה
 תרגום וכן האהל מתוך מש לא נער נון בן ויהושע

 קבל דעדו בתר וימש מלת דרכו לפי אונקלוס
 המכה ליתן בכוונתו משה יכוון וכאשר וכו׳ לילה

 בכוונתו משה עשה וכן יהיה כן מצרים ארץ על
 אור היה ישראל בני ולכל שאמר וזה היה וכן

 ולכל חושך נהם שהיה המצרים של במושבותם
 כנ״ל כליהם וראו אור היה שם שהיו ישראל בני
 לא הראשונים אפילה ימי בשלשת שאמר מה ועל
 אפשר רעהו את אמר ולא אחיו את איש רסו

 היה שלא ראשונים ימים בשלשת שאך לומר
 אחיו את אך איש ראו לא אעפי״כ מוכפל החושך
 אעפי״כ אחיו שהוא מחמת ביותר מכירו שהיה

 משיראה ק״ש זמן שאמרו וכענין אותו ראה לא
 רגיל וגא אותו ויכיר קצת עמו הרגיג חבירו את

 אמר וע״כ בלילה גם אותו יכיר שאז לגמרי עמו
 החושך היה שלא ראשונים ימים בשלשת שאך

 המכירו מחיו את איש ראו לא אעפ״כ מוכפל
 על לוי קדושת בספר שהקשה מה ועל ביותר

 של מחושך בא זה חושך מהיכן שאמר המדרש
 מרומז זה הלא סתרו חושך ישת בו שכתוב מעלה

 בסדר שכתוב מה דידוע כומר יש הנעלם אור ^ל
 התגלו׳ הי׳ מכות העשר שבכל האריז״ל של אגדה
 ספירות עשר בכל דקדושה מלכות מדת

 הכה דקדושה ממלכות אמת ספירה וכשהתגלה
 ספירות העשר כל שהתגלה עד בקליפה כנגדו

 בק.יפה כנגדו מכות עשר הכה דקדושה דמלכות
 העשר בכל דקדושה מלכות מדת שהתגלה וכיון

 יצאו אז אחרונה שהיא בכורות במכת ספירות
 יש סתרו חושך ישת בו שכתוב והחושך לחירות

 והכה דקדושה למלכות התגלות היה שזה לומר
 שם וז״ל ומוכפל גמור בחושך בקליפה כנגדן
 דקדוש׳ מלכות מחכמה חושך של זו המכה ויצאה
 שהכה ומחמת עכ״ל דקליפה הזכר לחסד והכה
 איש קמו לא ע״כ כנגדו דקליפה הזכר לחסד

יכול היה לא מצרים של דהקליפה ר״ל מתחתיו

 לא וזהו קליפתם של ראשונות מג׳ ונקבל להנשא
מתחתיו. איש קמו

 רק וכו׳ עבדו נכו וכו׳ משה אל פרעה ויקרא
 משה ויאמר וכו׳ יוצג ובקרכם צאנכם

 לה׳ ועשינו ועולות זבחים בידינו תתן אתה גם
 פרס/ה תשאר לא עמנו ילך מקנינו וגם אלקינו

 מה נדע לא ואנחנו ה׳ את לעבוד נקח ממנו כי
 שאמר מה להבין שמה בואנו עד ה׳ חת נעבוד
 וגם כו׳ לה׳ נזבח ממנו הול״ל לעבוד נקח ממנו
 בואנו עד ה׳ נעבוד מה נדע נא ואנחנו דאמר
 כן הוא שהאמת לומר שנוכג פירוש לו אין שמה

 בברית אבינו לאברהם אמר השי״ת דהגם ונראה
 בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידוע הבתרים בין
 שנה מחות ארבע אותם וענו ועבדום להם לא

 כי האריז״ל בסידור כתיב הפירוש זרעך ואמר
 שנה הק״ל ובאותן אדה״ר נשמת היה אברהם

 בקליפה הקדושות ניצוצות ונפלו בערלתו משך
 לבוא הוצרכו וע״כ ארן ערות שנקרא מצרים של

 הניצוצות משם נהוציא ובלבנים בחומר לעבודה
 אבינו אברהם והנה ע״ש ע״כ שם שנפלו קדושות
 זה עבור ממדריגתו נפל גמצרים כשבא בעצמו

 אמרי וכו׳ ידעתי נא הנה ואמר לנפשו ירא והי׳
 גלות היה במצרים והנה וכו׳ את אחותי נא

 בחי׳ בבירור להם נודע לא ישראל שאפילו הדעת
 מו״ה קדישא בוצינא הקדוש הרב כמ״ש הדעת
 זרה עבודה עובדי מתחילה זללה׳׳ה בער דוב
 דעת בינה חכמה נקרא אבותינו אבותינו היו

 ש; מעשיהם האור בין המבדיל הוא והדעת
 וכיון הרשעים של מעשיהם החושך ובין צדיקים
 בהנאת השי״ת עובדין היו בגלות היה שהדעת

 המקו׳ קרבנו ועכשיו זרה עבודה והוא ג״כ עצמן
 השי״ת את ועובדין הדעת בחי׳ שנתגלה לעבודתו

 הדעת בחי' משה שבא וכיון ודפח״ח עכ״ד לבד
 בעשר פרעה את שהכה ידי על ידו על שנגלה
 בפסוק וארא בפ׳ ז״ל רש״י שפירש כמו מכות
 וז״ל ז״ל ופירש״י לפרעה אלהים נתתיך ראה

 שהכה ידי ועל ע״ש ויסורים במכות לרדותו
 אלקינו כה׳ אין כי תדע למען בכולן אמר אותו

 מצכוחו בחי׳ נתגלה מכות העשר כל וכשהכה
 פרעה ואז מכות בעשר בסידור האריז״ל כמ״ש
 צאו קומו פרעה שאמר כמו ממשה ביקש בענמו
קחו ובקרכם צאנכם גם וכו׳ אתם גס עמי מתוך
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 והנה וכו׳ אותי גס ונרכתם ולכו דברתם כאשר
 ורפוא למצרים נגוף ורפוא cגמן היה במצרים
 ידי על הדעת בסי׳ נתגלה למצרים כי לישראל

 בסי׳ נתגלה וגישראל אותם שהכה מכות עשר
 המצרים שג ויסורים המכות ידי על להם הדעת

 לא באק זיעך יהיה גר כי הפסוק פירוש וזהו
 שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום להם

 עד שנה ק״ן יצסק משנולד היינו גרות הזכיר
 אותם וענו ואמ״כ ועבדום מ״כ5ו למצרים שבא

 מריס משנוגדה התמיל קשה והעבודה העינוי כי
 פ״ו השיעבוד וקושי אצקים כמנין שנה פ״ו
 שנה הק׳ק ש: העינוי להשלים כדי היה שנה

 מאות ארבע עבודה עליהם שנגזר יצסק משנוגד
 אגדה בסדר וכמ״ש רד״ו אם כי היה ולא שנה
 צופה הוא השי״ת כי הפעם לומר ואפשר ע״ש

 אפשר שאי וראה הדורות כל סוף עד ומביע
 שנה מאות ארבע בעבדות במצרים נהיות להם

 יכלו ולא פסוק על בסידור האריז״ל וכמ״ש
 דמסאבותא שערים נ׳ הנה וז״נ להתמהמה

 עוד במצרים מתעכבים ישרא: היו ואם במצרים
 היו כי נעולם לצאת יכולין היו לא אמד רגע

 מישב וע״כ עכ״ל דס״א הנו״ן בשער נשקעין
 כן גם יצמק משנולד הגירות של שנה הק״ן

 קושי ידי על בהם היה שנא העבדות והשלים
 הק״ז שימשוב כך עליהם נגזר וע״כ השעבוד

 אל ג״כ השיעבוד קושי עם הגירות של שנה
 אם לעולם מ״ו יומלע שלא וכדי מאות הארבע

 רבינו משה והנה האריז״ל וכמ״ש שם יותר יהיו
 נוהגין והיו יוסף שמל אותם הם רב הערב קבל
 שהיו ומממת במצרים כשהיו אף יהודית דת

 היא דעת גימפריא רב ערב כי הדעת במי׳
 ממצרי׳ אותם והוציא אותם קבל ע״כ משה בסי'
 הניצוצות כל ממצרים שהוציא וכיון בזמנן שלא

 ע״כ כנום נשאר שלא במצרים שהיו הקדושות
 בירור שם אין כי מצרים אל עוד לבוא נאסר

 אותם לשלס רצה ופרעה בספרים וכמ״ש ניצוצות
 כל לברר דהיינו רב הערב עמהם ילך שלל) רק

 במצרים ישארו להם רק הקדושות הניצוצות
 כל לברר אליו לבוא עוד ישראל בני ויצפרכו

 רק שאמר וזהו שנשארו הקדושות הניצוצות
 הניצוצות נקרא וצאן יוצג ובקרכם צאנכם

ובקרכם צאינה מלשון מהם שיצאו הקדושות

 בהמצאו ה׳ דרשו לשון והוא ביקור לשון היינו
 מה ובקרכס צאנכם וזהו תשובה לשון והוא

 ולא יוצג זה הקדושות הניצוצות הוצאתם שאתם
 בידינו תתן אתה גם משה לו והשיב עמכם ילך

 בעצמך שאתה מה ידך שעל כלומר ועונות זבמים
 צאו קומו ותאמר בלילה ותקום ותפמד תנקה
 וברכתם ולכו קמו ובקרכם צאנכם גם עמי מתוך

 ותאמר ותפמד לך שיהיה המעשה מזה אותי גם
 כמו בשנימות הדעת במי׳ ננו ויגלה יוסיף כך

 מן שלכם היסורין ידי על הדעת בחי׳ שהתגלה
 במכת היינו אלינו כך וכשתאמר מכות העשר

 על כשלימות הדעת בחי׳ לנו יתגלה אז בכורות
 בידינו תתן אתה גם וזהו שלכם היסורין ידי

 הוא כי ונדע אלקינו נה׳ שנודה ועונות זבחים
 אף כולם העונמות כל ומנהיג ומושל הבורא
 משנה בכל ומלכותו ויזפצו כרצונו הזה העולם

 בפירוש כתב ז״ל הרמב״ן והנה בקליפות אף
 הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי פסוק על התורה

ק א  ומופתים האותות כל ופירש מצרים מ
 והוצאתים ישראל בשביל מצרים בתוך שהראיתי
 דייקא אלהיכם ה׳ שאקרא בכדי לחירות מעבדות

 ה׳ מעצמיכס ותבינו תדעו שאתם היינו עכ״ל
 עליכם אלהותי ותקרא אתכם המוציא אנהיכס

 בחינת תחילה שלכם הצרות ידי על ועשינו וזהו
 המושל יתברך שהוא ונדע כשלימות אלינו הדעת

 ויקרא בקליפות אף משלה בכל ומלכותו ומנהיג
 שיקר׳ נה׳ ועשינו וזה עלינו ואלהותו יתברך שמו

 היינו הקניניס כל הכל מקנינו וגם וזה אלהינו
 לא עמנו ילך בכאן שהוצאנו הקדושות ניצוצות
 אמד ניצוץ היינו ה׳ פרסה היינו פרסה השאר

 עבור ממנו כי נלך כולן ועם בכאן ישאר לא
 שיגלה הפ-״י את לעבוד אנחנו נקח שלכם המכות

 נשון כתיב ע״כ ה׳ לעבוד ונקח הדעת בחי׳ לנו
 שמה באנו עד ה׳ נעבוד מה נדע לא ואנחנו נקח

 כמו שממון נשון והוא משה של צירוף הוא ושמה
 פרעה את רודה הוא משה כי ושממה שמה כוס

 ראה פסוק על ז״ל שפירש״י כמו ומכות ביסורין
 וזהו ע״ש ביסורין לרדותו לפרעה אלהיס נתתיך
 הדעת בחי׳ לנו אין כלומר נדע לא ואנחנו

 הצירוף אל שנבוא מד שמה בואנו עד בשלימית
 ותלקה כשלימות ושממון שמה לך שיהיה הזה
במי׳^הדעת לנו יתגלה ואז מכות העשר בכל
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 עשר5 למצרים גגוף ורפוא ננוף ידי על בשלימוה
 הדעס בחי׳ להם שיהגלה לישראל ורפוא מנוה

כנ״ל: זה ידי על

ם ג  ממנו כי פרסה סשאר לא עמנו ילך מקנינו ו
 נדע נא ואנחנו אנהינו ה׳ אה לעבוד נקח

 דהנה ונראה שמה בואנו עד ה׳ אה נעבוד מה
 ישראל זקני אל משה ויקרא הפסוק פי׳ אמרהי
 למשפחוהיכם צאן לכס וקחו משכו אליהם ויאמר
 פרשה חורה בליקוטי כהיב דהנה הפסח ושחטו

 אדה״ר של קרי ניצוצוח שהיו רב ערב ענין מקן
 להחזירם qיום של מצרים סוד המה ניצוצוח אוח!

 שמכ אוהן והם עליון בריח בסוד הקדושה אל
 וז״ש וכנ״ל רב ערב הם ואנו לצרפן ועלטלם

 שנחערבו ע״ר הס אלו כי וכו׳ עלה רב ערב וגם
 להעלוח׳ משה רצה ולכן במצרים קדושוח ניצוצוח

ה ולא מחוקנים לא שעדיין ראה הקב״ה אך  הי
 אבינו אברהם והנה ע״ש עדיין להוציאם רוצה
ה וישמעאל יצחק אח שהוניד קודם  מוליד הי

 בנים קרויין וחלמידים מגיירין והיו גרים נשמוח
 זה זקן כי חכמים אוחן הם ישראל זקני אל וז״ש
 צאינה מלשון צאן לכם וקחו משכו חכמה קנה
 ונפלו שיצאו הנשמוח רב הערב אח שימשיכו ר״ל

 ולקרבם ולהעלוחם אליהם שימשיכו בקליפוח
 אונקלום וחרגום למשפמוחיכם השי״ח לעבודח

 לעבודח אוחם וחקרבו שחלמדו ר״ל לזרעיחכון
 לזרעיחכון וזהו שלהם כבנים חשובים ויהיו הש״י

 היו לא ישראל גם ובאמח שלכם זרע שיהיה
 כן גם היו הם כי להעלוחם זו למדריגה ראויים

 בסידור ואיחא הפסח ושחטו וזהו ועריה ערום
 לשון פסח נקרא שע״כ הגדה בסדר האריז״ל

 לקטנוח קודם בגדלוח באו הם כי וקפיצה דילוג
 שכחבחי הזה בלילה הבשר אח ואכלו בפסו׳ ועיין

 אברהם מוהר״ר קדישא בוצינא הרב בשם פי׳
 לגדלוח וחבאו הפסח ושחטו וזהו ע״ש ז״ל

 וגם משה שאמר וזהו להעלוחס וחכלו המוחין
 הקנינים שהם רב הערב ר״ל עמנו ילך מקנינו

 פרסה חשאר לא עמנו ילך אלינו שנחקרבו שלנו
 וידוע חחיכה לש׳ פרם ה׳ פרם הוא פרסה ומלח

 אחרונה בה״א שורשם שהגרים ובספרים בזוהר
 ניצוץ שום שישאר רוצה היה ולא הוי׳׳ה שם של

עוד הזה בדרך חשובו גא כחיב וע״כ במצרים

 שם שהיה הקדושוח הניצוצוח כל העלו כבר כי
 מה״א אחד ניצוץ אך פרסה חשאר לא וזהו

ה לעבוד נקח ממנו כי אחרונה  ר״ל אלהינו ה׳ א
 למצרים באנו אלו הקדושוח הניצוצוח בשביל

 ונחקרבנו ובלבנים בחומר ונשחעבדנו להעלוחם
 ארץ אל וילך שכחוב כעשו ולא השי״ח לעבודח

 מפני וז״ל ז״ל פירש״י ע״ש אחיו יעקב מפני
 יהיה גר כי גזירח של שט״ח מפני אחיו יעקב
 סבלנו ואנחנו ע״ש יצחק של זרעו על המוטל זרעך

 קדושוח הניצוצוח אוחם להעלוח כדי הגלוח
 ממנו כי וזהו זה עבור השי״ח לעבודח ונחקרבנו

 נחקרבנו בשבילם ר״ל אלהינו ה׳ אח לעבוד נקח
השי״ח; לעבוד

חו ל ש  פירש״י עי׳ מזה אחכם יגרש גרש כלה כ
 להבין ע״ש ישלח כולכם גמירא כלה ז״ל

 יגרש כולכם אמר לא למה וגם יגרש גרש הכפל
 כבר שפרעה לפי פשוט ע״פ ונראה מזה. אחכם

 ארבה מכח אצל שכחוב כמו ואהרן משה אח גרש
 השי״ח לו ואמר פרעה פני מאח אוחם ויגרש
 גרש כלה כשלחו ואמ״כ מזה כולכם אח שיגרש

 ירדוף כי ממש שיכלה ד׳ל מזה אחכם יגרש
 וכו׳ פרעה בשלח ויהי כמ״ש בים ויבא אחריכם

 יכלה יגרש גרש כלה שישלח אחר כשלחו וזהו
 כנ״ל מזה אחכם שיגרש ומי גרש שהיה מי לגמרי

עולם, עד כלה ויהיה

תן  האיש גם מצרים בעיני העם חן אח ה׳ וי
 בעיני מצרים בארץ מאוד גדול משה

 גם שאמר מה להבין העם ובעיני פרעה עבדי
 אצלו חן נזכר וצא וכו׳ מאוד גדול משה האיש
 רז״ל דאמרו ונראה למעלה מקושר הוא והאיך
 ובכולן וכו׳ בעלה על אשה מן הן מינוח שלשה

 כדי השי״ח לו נחן לו המשפיע על המקבל חן
 מן להשאיל צריכין שהיו בכאן לכן שישפיע
 שישאילום בעיניהם מן השי״ח להם נחן המצרים

 שלא לזה צריך היה לא ע׳׳ה רבינו משה אבל
 מצוח יקמ לב מכס רז״ל שדרשו כמו כלום שאל

 לקמ והוא וזהב לכסף נפנין שהכל משה זה
 יוסף עצמוח אח משה ויקח כמ״ש יוסף עצמוח

 לקבל צריך היה לא שלהם טובוח לשאר וגם וכו׳
היה לא ונמצא מהם גדול היה הוא כי מהם
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 שלא משה האיש גס שאמר וזה המן לזה ריך5|
ה הי  חן השי״ת לו נחן אעפי״כ מן לאוחו צריך |

J‘ אותו שקיבט העס מעיני פרטה טנדי בעיני 
 תענוג מקבל המכך כי עליהם ומושל גדול להיות 1
 סן לו שיש אותו הממליכים מעבדיו המלוכה מן !

 עליהם אותו ממליכין לכך הוא שראוי בעיניהם
 פרעה עבדי בעיני מצרים בארץ מאוד גדול וז״ש
 שיקבלו השי״ת לו שנתן החן מחמת ג״כ זהו וכו׳

 וכו׳ עליהם ומושל גדול להיות עליהם אותו
כנ״ל;

 בתוך יוצא אני הליגה כחצות וכו׳ משה ויאמר
 בסידור כתוב דהנה ונראה וכו׳ מצרים

 זו״ן אימא לידת היתה אז הנה וז״ל ז״ל האר״י
 הנוק׳ יצאה הלילה בחצי לכן בתחילה ובת

 מדת והנה עכ״ל: בלילה גדולות נקמות ועשתה
 מחשבה על נופל אמירה ולשון כה נקרא מלכות
 משה שאמר וזה וכו׳ בלבבך תאמר כי כמו שבלב

 באמירה עדיין הוא כה מדת ר״ל ה׳ אמר כה
 הוא ואני יוצא אני הלילה כחצות אבל במחשבה

 יתגלה הליגה ובחצות אני שנק׳ מלכות מדת
 גדולות הנקמות ויעש מצרים בתוך מלכות מדת
 שאפתח בכורות מכת ממני שתשמע פירש״י ולכן

בכורות: מכת היתה ידה על כי בכה בה

 קרא קם תלמודי׳ איעקר אליעזר רבי בגמרא
 היה החרש לכם הזה החודש בסיפרא

 שנפל מה על דנורא זקוקין בספר עיין לבם
 העעם ע״ש אחר בטעות ולא דוקא הזה בטעות
 החסיד הגאון הרב מפי שמעתי דהנה ונראה
 בארדיטשוב דק״ק אב״ד נ״י יצחק לוי מו״ה

 האדם דהנה סרשיא כשפים על שתרגום מה על
 המחשבה בעולם בשורש תמיד דבוק גהיות צריך

 למטה הפעולות כל כי ולהאמין בינה הנקרא
 מכחישין אלו והנה משם. הוא העשיה בעולם
 עצמו ועוקרי׳ בכשפים ומאמינין מעלה של פמליא

 הוא בינה הנקרא המחשבה עולם השורש מן
 מרשיא לשון נקראין הם ע״כ השמועה עולם
 ודפח״ח עכ״ד השמיעה עולם היפך חרש לשון

 הנקרא המחשבה מעולם במצרים היה הגס והנה
 מארץ ישראל בגי עלו וחמשים כמ״ש בינה

הקדוש והרב החמשיס. לשער תיכף שבאו בצרים

 הנזכר ושנה חודש לשון על אמר זללה׳׳ה המגיד
 הוא הזמן מן למעלה הוא ושם בעיבור בספרים

 שנוי לשון ושנה השכליי׳ חידוש לשון פירושו
 ונמצא עכ״ד גמטה שנשתלשל עד צעולם מעולם

 והארת התחדשות ר״ל הזה החודש הפסוק פירש
 לכם המחשבה מעולם עתה לכם שהוא השכל
 התחדשות לכל וראש מקור שהוא החדשים ראשי
 ע״ב תשכח ואל זכור ז״ל האר״י שכתב מה וידוע

 שהם ובינה חכמה ר״ל זכור בגימטרי׳ וקס״א
 שדבוק מי והנה ע״ש זכור גימטרי׳ וקס״א ע״ב

 בעולם הוא קס״א שהוא המחשבה בעוגם בשורש
 מעול׳ איעקר ור״א השמיעה עולם והוא הזכירה
 השכמה לעולם ונפל השמיעה עוגם והוא הזכירה

 השמיעה ועולם הזכירה מעולם ההיפך שהוא
 השמיעה מעולם היפך שהוא החרש קרא וע״כ
 אליהו בתפלת כמ״ש לב נקרא ובינה לבס היה
 לטעות נפל וע״כ מבין הגב ובה לבא בינה ז״ל

בהיפך:

 פירש״י עיין חדשים ראש לכם הזה החודש
 על פשוטו מידי יוצא מקרא ואין ז״ל

 לסדר ראש לכם יהיה זה לו אמר ניסן חודש
 שלישי סיוון שני קרוי אייר שיהא החדשים מנין

 פעם אח״כ אמר למה להבין יש זה ולפי עכ״ל.
 דהנה ונראה השגה. לחדשי לכס הוא ראשון שנית

 נברא בתשרי אומר ר״א בר״ה בגמרא פגוגתא
 העולם נברא בניסן אומר יהושע ר׳ העולם
 ראיה מביא זה וגם במציאות פליגי איך ולהבין
 הפסוקים וכי מפסוק ראיה מביא וזה מפסוק

 דבריאת בספרים דכתו׳ ונראה זא״ז סותרים ח״ו
 ועל ית׳ אור צמצום בחי׳ בתחילה היתה העולם

 המשיך ואח״כ כלים בחי׳ להתהוות יוכל זה ידי
 בחינת הוא דתשרי וידוע בכלים החיות השי׳׳ת

 וזהו וחסד אהבה בחי׳ הוא וניסן וצמצום דין
 בבחי׳ ר״ל העולם נברא בתשרי סבר אליעזר ר׳

 ע״י אלא העוגה להיות אפשר אי כי וצמצום דין
 ורבי כלים בחי׳ נעשה אז יתברך אורו צמצום
 ע״י היתה הבריאה שתחילת מודה נמי יהושע
 אם עליו הבריאה שם נקרא האיך אבל צמצום.

 ר״ל העולם נברא בניסן אומר ע״כ חיות לו אין
 כאשר ר״ל החסד. והתפשטות אהבה בבחי׳
יקרא אז הכליס אל חיות ובא ונתפשט נמשך
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 במציאות כלנ פליגי לא ונמצא עליו הבריאה שם
ד על היתה הבריאה שהתחלת מודים ששניהם  י

 הפסוקים וכן חסדים ע״י הבריאה וגמר צמצום
 שאמר מה הבריאה מהתחלת ראיה משיא שר״א

 האיך ראי׳ מביא יהושע ור׳ הארץ תוציא השי״ת
 בשביל הי׳ העולמות דבריאת וידוע פ״ש שנעשה
 ולהשפיע להטיב שרצה האהבה בשביל ר״ל ישראל

 וכשהם דרחמי׳ מכילין עשרה שלשה נישרא;
 ראשונה אהבה מעוררין אז למטה חסדים עושים

 ומשפיע עליהם להשפיע כדי העולמות בריאת של
 ר״ל הזה החודש וזה די בלי ברכה עליהם

 לבריאת זה שבחודש וחסדים אהבה התפשטות
 ר״נ לכם להעולמות חיות להמשיך עולמות

 כדי העולמות נבראו ישראל בשביל כי בשבילכם
 החדשי׳ ראש דרחמי מכילין י״ג עליהם להמשיך

 המחודשין העוכמות לכל הוא ראש ד׳ל
 אחר שיהא בעוה״ז שהם ישראל עד בהשתלשלות

 אז למטה חסדים עושין כשישראל לישראל כך
 אהבה והתפשטות ראשונה אהבה מעוררי׳
 מאהבה גמורים חסדים עליהם ובא ראשונה
 ביישנים רחמנים אבות מדת בהם יש כי ראשונה

 השגה לחדשי לכם הוא ראשון וזהו חסדים גומלי
 למטה ח״ו כשיש כלומר שינוי לשון הוא ושנה
 חנם חסד גומלין למטה ישראל אז לרעה שינוי

 בריאת שקודם הראשון חסד מעוררי׳ ואז לזה זה
 ונדבה ברכה ברצון לישראל להטיב העולמות

 השינוי נהפך ואז כדאי שאינו אעפ״י חנם מתנת
לטובה. מרעה

 חג אותו וחגותם נזכרון לכם הזה היום והיה
 הזכרון זה מה ולהבין לדורותיכם לה׳

 חסדו זכר הפסוק פי׳ שאמרתי פי על לפרש נראה
 את ארץ אפסי כל ראו ישראל לבית ואמונתו

 אמר זללה׳׳ה המגיד הרב דהנה אלקינו ישועת
 למועדה הזאת החוקה את ושמרת פסוק על

 יצאו שבו ראשון בפסח דהנה ימימה מימים
 נסים ידי על להם הארה נתגלה ממצרים ישראל

 עד לקראתינו הבאים מועדים שאר וכל ונפלאות
 ראשון מפסח ומקבלין הארה ממשיכין אנו עולם

 ונפלאות נסים ע״י ראשונה הארה נתגלה שבו
 הוא ראשונה הארה ר״ל ראשון הפסח נמצא
שמקבלים נוק׳ חי׳5 הס המועדים וכל דכר כסי׳

 ושמרת וזהו ראשון מפסח והארה וברכה שפע
 וימימה דכר לשון הוא וימים ימימה מימים וכו׳
 מימים הארה להמשיך ר״ל נקיבה לשון הוא

 עד הבאים טובים ימים הם ימימה ראשון מפסח
 ע״כ ראשון מפסח הארה ולקבל להמשיך עוכם

 בימי׳ עלינו השי״ת מסדו הוא זה והנה ודפמ״ח
 אלינו ונפלאותיו חסדו להראות שצוונו טובים
 הראשון הנה מן וברכותיו השפעותיו ולקבל

 הבאים הדורות לכל עולם עד ראשונה והארה
 עם שעשה הנסים ובכל טובים ימים בכל וכן

 מנפלאותיו לקבג הזה בדרך עשה הכל ישרחל
 מלך למשל ודם בשר משא״כ עולם עד וישועתו

 לרבים או אמד לאיש גדולה ישועה שעשה גדול
 ישועת את וראו הביטו אבל נפסק תיכך ישועתו

 על הישועה לה׳ פי׳ וזהו עולם עד שהוא ה'
 לעמו מה' שהוא הישועה ד׳ל סלה גרכתיך עמך
 עולם עד וברכתו מהשפעתו מקבלים ישראל בית

 ה׳ והשיאנו בתפילה כמ״ש ראשונה מהארה
 הפסוק פי׳ וזהו וכו׳ מועדיך ברכת אס אלהינו

 היא וזכר ה' ורחום חנון לנפלאותיו עשה זכר
 לנפגאותיו דכר בחי׳ שעשה ר״ל דכר בחי׳

 מנס עולם עד ומהארתו מנפלאותיו להשפיע
 ימים ע״י הבאים הדורות לכל הראשון ומפלא
 להשפיע ורצה ה׳ ורחום שחנון מפני הוא טובים

 וכן עולם עד הבאים הדורות לכל מנפלאותיו
 נזכרים האלה והימים כתוב ובמגינה הנסים בכל

 נזכרים האלה והימים ר״ל ודור דור בכל ונעשים
 ואסתר מרדכי שבימי הראשון הפורים ימי ר״ל
 דורות לכל להשפיע דכר בחי׳ הם נזכרים הם

 בכל ונעשים אז שנתגלה הנס מהארת הבאים
 שבכל ר״ל נוק׳ בחי׳ הוא עשי׳ בחי׳ כי ודור דור
 ונוק׳ עשיה בחי' הם הפורים ימי ודור דור

 שאמר וזה הראשון הפורים מימי הארה שמקבלין
 הוא חסדו ר״ל ישראג לבית ואמונתו חסדו זכר

 ישראל לבית שנתן ואמונתו והשפעתו הארתו
 ועל עבדו ובמשה בה׳ ויאמינו כמ״ש ההוא בעת

 בבחי׳ עשה זה כל הנס לקבל יכולין היו זה ידי
 זו מהארה הבאים הדורות לכל להשפיע דכר

 אך אלקינו ישועת את ארץ אפסי כל ראו ועי״ז
 בימי׳ שעשה ה׳ ישועות את ראו הבאים הדורות

 מהארה וברכה שפע נמןבלים שהם ע״ש ההם
משא״כ ר״ל אגקינו ישועת ואמר ההוא ומנס
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 ישוע׳ אגל נפסק תיכף שישועתו ודם בשר ישועת
 בה׳ נושע ישראל וזהו עולם עד הוא אלקינו
 הישועה להם שבא ישראל ר״ל עולמים תשועת

 תשועתו גם ע״כ עד לעולמי וקים חי שהוא מה'
 לזכרון לכם הזה היום והיה פירש וזהו לעונמים

 וזהו לעולם הזה היום לכם שישפיע דכר כבמי׳
 וזהו הזה מיום שיקבלו לדורותיכם וכו׳ וחגותם

 יצאתם אשר הזה היום את זכור הפסוק פי׳
כו׳• דכר בבחי׳ אותם שתעשו ר״ל ממצרים

ת ע ב  הראשון ביום אך תאכלו מצות ימים ש
 אוכל כל כי מבתיכם שאור תשביתו

 הראשון מיום מישראל ההוא הנפש ונכרתה ממן
 ביום אך שאמר מה ולהבין השביעי יום עד

 שאמר וגם ידוע חז״ל ודרשת אך מהו הראשון
 שייכות לו אין השביעי יום עד הראשון מיום

 לבאר ונראה לגמרי מיותר שהוא וגם למעלה
 מדות שבעה באדם שיש ידוע דהנה רמז ע״ד
 הניצוח וכח התפארת וכח היראה וכח אהבה כח
 מה וכל באדם נמצאים מדות השבע כג וכן

 לכבודו אלא ברא לא בעולמו הקב״ה שברא
 שלא כחותיו בכל הש״י לעבוד האדם וצריך

 מצותיו ולקיים הש״י לעבוד רק דבר שום לאהוב
 רל״א סימן בש״ע כמ״ש דעהו דרכיך בכג ולקיים

 במקום ולעמוד ישרים בסוד צישב אפילו וכן וז״ל
 להנאת עושה אם תמימים בעצת ולילך צדיקים

 אא״כ משובח אינו ותאוותו חפצו ותשלום עצמו
 אדם חייב דבר של כללו וכו׳ שמים לשם עשה
 מעשיו כג ולשקול דרכיו על ולבו עינו לשום

 עבדות לידי שיבא דבר וכשרואה שכלו במאזני
 שנוהג ומי יעשהו לא לאו ואם יעשהו ית׳ הבורא

 אף והנה ע״כ תמיד בוראו את עובד הוא כך
 מדותיו כל על ולהשגיח לראות צריך שאדם
 יכשל שנא אהבה מדת על להשגיח צריך ביותר

 אהב׳ ממון אהבת נשים אהבת כגון רעה באהבה
 אחריהן נוטה והגוף ושתיה אכילה אהבת הכבוד

 צריך ע״כ המסיתו יצה״ר אחר נוטה הוא קצ5ו
 מאוד עד עצמו ולמעט כאין עצמו לשום האדם

 לפי הוא אשר גשמי דבר לשום להתאוות שלא
 הבורא באהבת עצמו וידבק ונפסד הוה שעה
 אז אהבה במדת יכשל וכשלא אהבות כל שורש
בהם יכשל שלא ג״כ המדות שאר אצלו בקל הןא

 וידוע צבד הבורא לעבודת הכל שיהא ושיראה
 דרשו ורז״ל מדות השבעה הן הימים דשבעת

 שאמר וזהו המצות לשמור המצות את ושמרתם
 וכל תאכלו מצות מדות השבעה ר״ל ימים שבעת

 תאכלו מצות וזהו האכילה ע״ש נק׳ התענוגים
 הבורא עבודת מצות מן תענוגים לכם יהיה

 מעשיו כצ ויהיה הבורא לעבודת הכל שיהא
 כך אמר ואמר הבורא מצות הכל מדותיו בשבע

 אהבה היא ראשונה במדה ר״ל הראשון ביום אך
 היצה״ר תבטג מאוד עד עצמך שתמעט ע״י

 הנוטה רעה אהבה חחר יסיתך שלא מגופך
 אך שנאמר וכ״מ אך וזהו הגוף תאוות אחר
 היצה״ר תבטל מיעוט ע״י ר״ל מיעוט אלא אינו

 והנה רעה באהבה תכשל שלא שאור הנקרא
 אמר ומתחרטין מסיתן הרע שיצר אדם בני יש
 נכשלין ופעם היצה״ר על מתגברין שנית ופעם כך

 ומבקשין יצה״ר אחר שרודפין אדם בני יש אבל
 כצ כי וז״ש מיצה״ר תענוגים להם ויש אותו
 תענוג לו שיש במדריגה שהוא ור״ל חמן אוכל

 דהנה וכו׳ ונכרתה אז חמן הנקרא מיצה״ר
 וז״ל כרת ענין בא פר׳ תורה בליקוטי איתא

 מקבלת הנפש גם זוכה האדם ואם בקיצור
 הנשפע מלבד העליון ממקום ורוח הנשמה מאור

 בצחצחות והשביע וז״ש לנפש המשפיע ממקום לה
 שעבר זכה לא אם אבל וכו׳ צחות ג׳ שהם נפשך

 שורה הנשמה ואין נכרת שגופו הגם כריתות על
 ורוח מהנשמה ומתפרדת נכרת הנפש גם בו

 בקיצור עכ״ל וכו׳ אבצ ההוא הנפש ונכרתה וזהו
 לי אותיות ישראל כי מוחי׳ בחי׳ נק׳ וישראל

 וזהו זללה״ה המגיד הרב בשם כמ״ש ראש
 שהוא מי ר״ל מישראל ההוא הנפש ונכרתה

 אחריו ומרדף מיצה״ר תענוג לו שיש במדריגה
 מישראל נפש בחי׳ הנפש ונכרתה בודאי וזה

 הראשון מיום מוחין בחי׳ שהם ונשמה רוח מבמי'
 נכשל הוא בודאי השבע בכל ר״ל השביעי יום עד

 וע״כ הרבה עבירות ועבר מדות השבע בכל
 הוא מדות השבע ובכג יצה״ר אחר מרדף הוא

 ביום תכשל שלא תראה וע״כ נכשל בודאי
 תכשל לא וממילא אהבה מדת שהיא הראשון

.מדות בשאר
 אליהם ויאמר ישראל זקני לכל משה ויקרא

למשפחותיכם צאן לכם וקחו משכו



קלגלחייםבא סרשתאורח
 וטבלתם אזוב אגודת ולקחתם הפסח ושמטו

 שתי ואל המשקוף אל והגטתם בסף אשר בדם
 מה וכו׳ לנגוף ה׳ וטבר וכו׳ הדם מן המזוזות

 ימשוך צאן לו שיש מי ז״ל פירש״י משכו שאמר
 ולכאורה השוק מן יקח לו שאין ומי וקמו משלו
 יקח אם או משלו יקס אם נ״מ דמאי מיותר הוא

 מלת הפסח ושמטו דאמר מה וגם השוק מן
 דהוה ומה ללמדנו בא ומה מיותר הוא הפסח

 מוקת זאת אמ״כ אמר הפסח ודיני וחוקות הוה
 לכם והיה בפסוק פי׳ ז״ל דרש״י ונראה הפסח

 של צאן לכס וקמו מט״ז ידיכם משכו למשמרת
 לבו שנדבה מי ולרמז ■כהורות דבא ונראה מצוה
 לפניו הישר בדרך וללכת ה׳ אל לשוב ורומו

 טל בחמת להתחרט החטא טזיבת צריך בראשונה
 בכל לכסלה ישוב שלא טליו ויקבל טונותיו כל

 שטשה ופשטיו וטונותיו חטאיו כל ויזכור כוחו
 בכל ויתחרט טגיהס ויתודה היום טד מנטוריו

 אחת טבירה הטובר שארז״ל מה ידוט כי יום
 המשחית מצאך והוא אמד קטיגור לו קונה

 אינו וזה ככלב בו קשורה טבירה ז״ל ואמרו
 טבירה בזוכרו רק ה׳ אל לשוב אותו מניח

 אינו אז יום בכל ומתודה טלי׳ ומתחרט שטשה
 כל לזכור צריך כן וטל מתשובה למנטו הרט יכול

 כן יטשה לא אם כי טגיהם ולהתחרט חטאיו
 בטיניו הגדולה אמת טבירה טל תשובה יטשה רק
 וקשורה בו הדבוק הרט הדברים השאר טל ולא
 אל לשוב אותו יניחו לא טבירות משאר ככלב בו
 אז צו הנזכר כולם טל להתחרט צריך ט״כ ה׳

 וצריך מתשובה למנטו יוכל בו הקשור הרט אין
 ואז טליהם ולהתחרט יום בכל בתמידות לטשות

 במחשבתו טת בכל לפניו מסודרים טונותיו יהיו
 מתחרט הוא במחשבתו אותם שרואה טת ובכל

 נגדי וחטאתי ט״ה המלך דוד שאמר וכמו טליהם
 התשובה התמדת מחמת ממש תמיד אמיד

 מסודרים ואז תמיד נגדו הס בפה והוידוי
 הוא התשובה בתחילת אס ואף למחול טוניתיו

 סין ובאמת טונש יראת מחמת התשובה טושה
 בתשובתו טצמו טובד הוא זה כי נכונה תשובה זה

 כזה תשובה אף מקבל ברחמיו הש״י ובאמת
 חבקוק בא שארז״ל כמו שבו האמונה בשביל

 אבל ימיה באמונתו וצדיק אמת טל והטמידו
בתמידות זאת בטשותו אבל האמת דרך זה אין

 ה׳ את מאהבה ה׳ אל שישוב יבא ממילא כנ״ל
 שפגם מה שיראה טל בקרבו לבו שיתמרמר
 למטלה ופירוד צטר וגרס הקדושים בשמותיו

 בתורה אדם יטסוק לטוכם מז״ל שאמרו כמו
 בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אף ובמצות

 מטצמו כמובן וק״ו כש״כ הוא וזהו לשמה
 ידוט מאהבה להשב מיראה השב בין והחילוק

 זדונות מיראה שהתשובה רז״ל שאמרו מה
 נטשין זדונות מאהבה והתשובה כשגגות נטשץ

 שכתבתי וכמו מצות נטשין הטבירות ומן כזכיות
 שהיו לישראל משה שאמר וזהו במ״א הטטס

 שטרי במ״ט משוקטין מצרים בגלולי במצרים
 וצאן צאן לכס וקמו ט״ז מן ידיכם משכו טומאה

 הניצונות כלומר וראינה צאינה מגשון הוא
 הקליפו׳ אל מהקדושה שיצאו שגרמתס הקדושות

 משפמותיכס וטל למשפחותיכם שתהיה תראו
 וטיקר התולדות והס לזרטיתכון אונקלוס תרגום

 כלומר טובים מטשים צדיקים של תולדותיהם
 שגרמתס הקדושות הניצוצות שתהיה שתראו

 ותשוב׳ קליפות למקום אותם להוריד בטונותיכס
 הטבירו׳ מן יהיה ואז שבידכם מטבירות מאהבה

 כי תולדותיכם יהיה ואז טובים ומטשיס זכיות
 הטובים מטשיהס צדיקים שג תולדותיהם טיקר

 הפסח ושמטו ואמר לזרטיתכון תרגומו כן וטל
 אל טונותיו טל בהתודותו תשובה הבטל דהנה

 שגרם תירץ איזה מחמת הטבירות בטיניו יקל
 באונס קצת שהוא ולומר זו טבירה לידי לבא לו
 לזה שגרס סיבה איזה מחמת בשוגג קצת או

 אליו נשוב ה׳ אל לבבו בהתבודד אדרבה אבל
 הטבירה יגדל שטשה מה השם לפני בפה ומתודה

 כמו מאוד טד השי״ת לפני ובדבורו !במחשבתו
 הזה הטס חטא אנא ט׳׳ה רבינו משה שאמר
 שיקל יחשוב לא תשובה המנל וגם גדולה חטאה
 מחמת לנפשו זכות וימצא שטשה הטבירות בטיניו
 היצר בכמות המדובק הטב המומר בגוף שהוא
 ויחשוב אמו ממטי לצאת משננטר בו הדבוק הרט
 בשביל הטולמות כל שברא השי״ת מסדי גודל

 להם ולהשפיט להם להיטיב כדי ישראל נשמות
 שברא טל מתחרט וכביכול דרממיס מכילין י״ג

 באמת כי הרטותי ואשר מז״ל שדרשו כמו היצר
 יוכל לא התשובה בטת זאת בחשבו אבל כך הוא
טונותיו טל יתמרמר ולא גמורה מרטה גידי לבא



לחייםבא פרשתאורחקלד

 סירן איזה או זכות איזה גפשו3 גהמצא כך כל
 עצמו על הדין יגדיל בעצמו הוא אדרבה אלא

 וז״ל חמישאה תיקון בתקוני׳ שכתב כמו ויחשוב
 לית ישראל אינון דבנייהו דאע״ג ה׳ על להתיצב

 בדינא דאורייתא דינא על לאעברא רשות להון
 ולשון עכ״ל עלה יעבר דכא עלה ואומי אתייהבת

 פסוח לו ודומה וחמלתי ופסחתי פירש״י פסח
 מעצמו בהתרחקו כי הפסח ושחעו וזהו והמליע

 עמו נשמות על באמת אשר ה׳ חמלת במחשבתו
 הפסח ושמעו וזהו הדין עצמו על ויגדיל ישראל
 זה ידי ועג עצמו על הדין יגדיל אלא ה׳ חמלת

 ומחמת מאוד חטאיו על ויתמרמר באמת יתחרט
 אזוב אגודת ולקחתם וזהו שפלות כידי יבא זה

 אזוב במדריגת שתהא לנפשכם שתקחו כלומר
 מצורע בפרשת ז״ל שפירש״י כמו שפלות הוא
 ישפיל ויתרפא תקנתו מה ואזוב תולעת ושני וז״ל

 וטבלתם עכ״ל וכאזוב כתונעת מגאותו עצמו
 שתי ועל המשקוף על ונתתם דין הוא והדם בדם

 על שתגדילו כלומר הפתח צורת הוא המזוזות
 פתחי שמור וכתיב ובכבכם בפיכם הדין עצמיכם

 והש״י גדול בשפלות זה מחמת וכשתהיו פיך
 ועברתי וזהו רוח ושפל דכא את שורה הוא

 אשר הרע ולנגוף להפרע י״ם מצ״ר מצרים באס
 כלומר הדם וראיתי בם וקשור עצמם על משכו

 ופסחתי מגדילים בעצמכם אתם אשר הדינים
עליכם וחמלתי

 ויהי שנה מאות וארבע שנה שלשים מקז ויהי
ס ה׳ צבאות כל יצאו הזה היום בעצם מ  מ

 שלשים מקץ ויהי על החיים באור הקשה מצרים
 היה מה הכתוב אמר כא שנה מאות וארבע שנה
 ויהי שנית פעם אמר הרי היציאה על נתכוון ואם

 ירמוז צער מה וגם וכו׳ יצאו הזה היום בענם
 שנה שלשים ז״ל פירש״י ועיין ע״ש ויהי בתיבת
 ושם יצחק שנולד עד הבתרים בין גזירה משנגזר

 וענו ועבדום זרעך יהיה גר כי לאברהם נאמר
 יציאתן עד יצחק ומשנולד שנה מאות ארבע אותם

 ארבע וכשתמנה שנה מאות ארבע היה ממצרים
 למצרים מביאתן תמצא יצחק משנולד שנה מאות

 ששינו מהדברים אחד זה שנה רד״ו יציאתן עד
 נגזר הבתרים גבין ובאמת ע״כ המלך לתלמי
ארבע אותם וענו ועבדום זרעך יהיה גר כי גזירה

 מאות ארבע ושיעבוד גירות נגזר וא״כ שנה מאות
 בגירות היו יצחק משנולד כשתחשוב ואף שנה
 אגדה בסדר ועיין בשיעבוד אז היו לא אבל

 רק במצרים היו ש;א ע״ז טעם עוד שיש שכתבתי
ה השיעבוד שקושי שנה רד״ו  להם משלים הי

 לזה זה צריכין הטעמים ששני כתבתי ושם לגאולה
 ארבע שיעבוד וצער גירות צער עליהם נגזר כי

ה יצחק ומשנולד שנה מאות  גירות צער להם הי
 להם שהיה ביותר השיעבוד וקושי שיעבוד צער ולא

ה יציאתן עד מרים משנולד׳  הגירות אל מצטרף הי
 זעבדום זרעך יהיה גר כי ונתקיים יצחק משנולד

 מה כתבתי ושם שנה מאות ארבע אותם וענו
 ברוך האגדה פירש זלה׳׳ה אבי מאדוני ששמעתי
 שנאמר כמו לעשות הק״ץ את שחישב המקום

 מודים שאנחנו ר״ל וכו׳ ע״ה אבינו לאברהם
 משנולד הק״ץ את שמשב מה להשי״ת ומברכין

 ארבע להיות במצרים שהיו שנה רד״ו אל יצחק
 ע״י ר״ל מקז ויהי שאמ׳ וזהו ודפמ״ח שנה מאות

 משנולד שנה הק״ז מן לאבות שהיה גירות צער
 יצחק שנולד קודם שנה ל׳ להם נשלם ופיר יצחק

 זרעו על שנגזר שנה מאות והארבע ז״ל כפירש״י
 שנה ק״ז גירו׳ הצער ושיעבו׳ גירות אברהם של

 עליהם שנגזר שנה מאות ארבע לחשבון להם עלה
 מקום בכל כי מקץ ויהי לרמז וגם ושיעבוד גירות

 קושי של הצער כלומר מסוף מקץ של פירושו
ה השיעבוד בסוף לישראל נהם שהיה השיעבוד  הי

 יצחק משנולד אבות של גירות הצער עם מצטרף
 מאה בגירות צערן שהיה למצרים ביאתם עד

 ובזה שכתבנו כמו מקץ בויהי הנרמז ותשעים
 עליהם נגזר אשר הבתרים בין גזירת ונתמלא נשלם
 ידוע שנאמר כמו שנה מאות ארבע ושיעבוד גירות
 ועבדום להם לא בארן זרעך יהיה גר כי תדע
 בסיבת הנרמז ובצער שנה מאות ארבע אותם וענו
 היו שלא אף שנה מאות ארבע נשלם מקן ויהי

 ושיעבוד וגירות הצער ושני רד״ו מנין אלא במצרים
 הזה היום בעצם ויהי כנ״ל מקן ויהי בתיבת נרמז
 שיצאו באמת כי ויהי בצער ירמז אולי וכו׳ יצאו

 מלאך ע״י ולא גאלם בעצמי שהקב׳׳ה ממצרים
 שערי במ״ט ישראל אז שהיו האריז״ל כמ״ש

 לשם בהכנסו בעצמו נתפגם היה והמלאך טומאה
 אהבת מחמת משם להוציאם בעצמו השי״ת והוצרך
בעצמו ירד לגאלם אבינו לאברהם והבטחתו ישראל



?ולהלחייםבא פרשתאורח

 ירידתו לפניו צער היה אבל ולהוציאם כזה למקום
וכו׳ בעצם ויהי כתיב וע״כ הזה למקום

ל  מצרים מארן להוציאם נה׳ הוא שימורים לי
 ישראל בני לכל שמורים לה׳ הזה הלילה הוא

 שאמר מה להבין ז״ל פירש״י עיין לדורותם
 הזה הלילה אמר ואח״כ שמורים ליל בתחילה

 אמר ואח״כ לה׳ שמורים אמר בתחילה וגם
 דליל בזוהר דאיתא ונראה ישראל בני לכל שמורים
 איקרא דכורא קבילת לא עד חצות דקודם איקרא

 קבילת כד לילה איקרא ואילך לילה ומחצות ליל
 הדם את וראיתי כתיב והנה לילה איקרי דכורא

 וכו׳ למשחית נגף בכם יהי׳ ולא עליכם ופסחתי
 ישראל בני היו הראשון לילה בחצות כי ונמצא
 בתיהם אל המשחית יבוא שלא שמירה צריכין
 עליהם ויחלק פסוק על גך לך בפ׳ פירש ז״ל ורש״י
 ובחצות לילה עליהם שנחלק ומ״א וז״ל לילה

 למצות ובא נשמר השני וחצות נס גו נעשה הראשון
 לה׳ הוא שמורים כיל וז״ש ע״כ מצרים של לילה
 לה׳ הוא שמורים לינ שקרוי הראשון בחצות ר״ל

 המשחית נתן וגא ישראל את שומר היה השי״ת
 ולקיים ממצרים להוציאם כדי בתיהם אל לבא

 ישראל בני לכל שמורים לה׳ הלילה הוא הבטחתו
 קבילת כד לילה שנקרא השני הלילה בחצות ר״ל

 ישראג לבני שמורים הלילה הוא אמר ע״כ דכורא
 הזה הלילה וזהו מצרים של לילה לחצות ובא נשמר
 הוא אמר ואשר ישראל לבני שמורים השני חצות

 כי האריז״ג מ״ש שרמז אפשר לה' הזה הלילה
 זווגא דהיא בזווג אסור פסח של הראשון בליל

 דכורא קבלת ר״ל הזה הלילה שאמר ומה עילאה
 בנו ואין זווגא דהוא דייקא גה׳ הוא לילה שנקרא

וכו׳ אליו לדמות כח
 כל הפסח חוקת זאת ואהרן משה אל ה׳ ויאמר

מקנ׳ איש עבד וכל בו יאכל לא נכר בן
 לא ושכיר תושב בו יאכל אז איתו ומלתה כסף
 דקדוקים ושאר פירש לו אין איש עבד וכל בו יאכג

ה מס׳ דבגמרא לומר ואפשר  ורבי ר״א פליגי ד׳
 אמר וחד העולם נברא בניסן אמר חד יהושע
 וצריך קרא. מביא חד וכל העולם נברא בתשרי
 דמר לומר ואפשר במציאות נפלגו היאך להבין
 בע״ח דאיתא פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר

ולהטיב מלכותו שיתגלה הי׳ העולמות ?בריאת

 ישראל בשביל וזהו וחנון רחום להקרא לברואיו
 ולהמשיך מלכותו מקבלין שהם ראשית שנקראו
 בוצינא הקדוש והרב דרחמיס. מכילין י״ג עליהם
 כבוד יהי אמר זללה״ה בער דוב מוהר׳׳י קדישא

 עולם שיהי׳ הש״י כבוד שהי׳ כלוייר לעולם ה׳
 עולם שיהיה ה׳ כבוד הי׳ ע״כ בממשיו ה׳ ישמח

 שמקבלין ישראל עם היינו במעשיו שישמח כדי
 יראה והוא תמיד ויראתו מלכותו מדת עגיהס
 כשאר בגוף מלובש הוא שהאדם מפני תתאה

 קיום כי היצר עם תאוותם שממלאים נבראים
 כשתפסו בגמרא וכ״ש היצר עפ״י דוקא היינו עה״ז
 משתכחי לא יומא בת ביעתא אף דעבירה ליצרא

 הנבראים כל של מעשים לעשות ג״כ צריך והאדם
 למלאות ולא ורבו פרו מצות היצר עם ולקיים
 .במ׳׳א וכמ״ש הנבראים כשאר היצר עם תאותו

 ירא שיהא תמיד תתאה ביראה להיות צריך וע״כ
 כשאר היצר בתענוגי להתענג למטה יפול שלא

 היצר מן אותו שיציל ה׳ אל תמיד ולהתפלג נבראים
 וזהו שפילות ובאהבת היצר בתענוגי יפול שלא

 לעוצם כי המים על הארץ לרוקע הפסוק פירוש
 יראה מדת היינו הארץ שרוקע כלומר חסדו

 פני על המיס פני על רקע ארץ שנקרא תתאה
 רעים מיס שנקראים רעות ואהבות חסדים
 הזה השפג התחתון לעולם כי בזה היה וכוונתו
 עליהם שמקבלין ישראל על עליון חסד חסדו ימשוך

 עליהם שמקבלין זה וע״י ויראתו מלכותו מדת
 ישמח היצר מלחמות ע״י מצותיו ומקיימין יראתו
 חסדיו עליהם ומשפיע בהם ומתפאר עמהס הש״י

 היינו לברואיו להיטיב כונס העולמות שנבראו
 חסד שהוא מפני אביב נקרא ניסן והנה לישראל

 אביב ניסן נקרא וע״כ למטה המתפשט עליון
 היינו אביב מן בית ויוד כסדר בית אלף היינו

 הוא ניסן חודש של והוי׳ כסדר ובינה חכמה
 ותשובותינו מעשינו על מורה תשרי אבל כסדר

 הוא תשרי וע״כ למעלה ממטה והשפעותינו
 דנין שבר״ה ולפי למעלה ממטה מהופך תשרק
 יראתו ע״י מצותיו ישראל מקיימין אס העולם
 עלינו ממשיכין אנו ע״כ זה בשביל העולם שנברא

 טפי אינשי דכייף כמה בר׳׳ה וכמ״ש יראתו מדת
 שאנו תשובה ימי לעשרת ראשון הוא וגם מעלי

 באיזה נכשלין אס במעשינו מפשפשין ישראל בני
באהבות ונפלו ל״ת על עבר או המצוה קיום דבר



לחייםבא פרשתאורחלולו

 תשרי וזהו תשובה עושין הגבראים ככל רעות
 תשורה גשון תשרי לשון או מארי׳ ליה שרי לשון

 ויה״כ בר״ה בתחילה תשרי בחודש כי מתנה היינו
 של הראשון ביום ואח״כ מיראה תשובה עושין

 תשובה עושין הבורא אהבת ישראל על א3ש סוכות
 שיש היינו התענוג עולם אל ובאין מאהבה
 רשע האדם בעוד כי מישראל תענוג להשי״ת
 לשון ההיא הנפש והאבדתי כתיב מצטער הקב״ה
 כמוצא הוא עלאה בתשובה האדם וכשבא אבידה
 תענוג לו ויש ממנו נאבד רב זמן שהי׳ אבידה

 והיא התענוג עולם עגאה תשובה בינה והוא מזה
 תשובה העושה האדם על שבא חכמה ממשכת

 זדונות ואז מכמה מן היינו ■בגוכם וחילופיהם
 המתנה יוד תשר ששרי וזהו זכיות נעשין

 בני אנו זכיות לו נעשו שזדונות יוד מן הנמשך
 חסד ישראל על נמשך ואז מתנה מביאין ישראל
 להטיב בשבילם היתה העוצמות שבריאת עליון

 כדי העוגם נברא בניסן אומר ר״א וזה לישראל
 למטה מלמעלה עליהם ולהמשיך לישראל להטיב

 שישראל בשביל העולם נברא בתשרי אמר וזה
 למענה תשורה ויביאו מאהבה תשובה עושין

 שקודם עליון חסד נתעורר אז זכיות מדזונות
 בתשרי וזהו לישראל להיטיב העולמות בריאת
 בר׳׳ה אומרים אנו ובאמת תשרי בחודש משמע
 תשרי בחודש היינו בתשרי ומאי עולם הרת היום
 כלומר המעשים כל על אדון אל פירוש וזהו כנ״ל

 כל על אדון כשהוא מדות מי״ג אג חסד שנתגלה
 אדני מדת עליהם מקבלין כשישראל המעשים

 היינו זאת הפסח חוקת זאת וזהו יראתו היינו
 מלכו׳ הוא פה ס״ח הפ״ה חקת הוא יראה מדת

 חיים שנקרא חכמה היינו ס״ח אל אותה להביא
 יראה וע״י בעלי׳ תחי׳ החכמה כי ס״ח גימטרי'

 אל שיבוא למדריגה ממדריגה יעלה בשלימות
 בחכמה ה׳ וכמ״ש היראה ממנה שנתהוה חכמה

 שנתנכרו נכר בן וכל במ״א וכמ״ש ארץ יסד
 בו יאכל נא למטה נפל כי ביראה ופגם מעשיו

 אמרתי דהנה לומר יש כסך מקנת איש עבד וכל
 מקשיבים חברים בגנים היושבת הפסוק פירש
 בגנות היושבים אדם בני כלומר השמיעני לקוצך
 ואין העה״ז ובגנות היצר בתענוגי למטה שנפלו

 מהם צער לו יש אדרבה עמהם מתפאר השי״ת
הס הדוד צדיקי הם לקולך מקשיבים חברי׳ אז

 ותפלתם כוחם ע״י בתשובה אותם מחזירים
 התשובה לעונם אותם יביאו השמיעני וזהו עליהם
 להחזירם לצדיקים אפשר ואי השמיעה עולם

 יד הנותן הוא כי השי״ת ברצון אלא בתשובה
 ודמה דודי ברח וזה אליו לשוב ועוזרם כפושעים

 עבור מישראל ומסתלק בורח כשאתה לצבי לך
 כשהוא כצבי דומה תהי׳ לצבי לך ודמה העבירות

 בהסתלקותך תביט כן לאחוריו מביט בורח
 להחזירם יד להם לתת העבירות עבור מישראל
 שאילו עבד בבחי׳ שהוא מי עבד וכל וזהו בתשובה

 תשובה לעשות עצמו ומעורר מקום של רצונו עושה
 ויביא אותו יקנה מקנת הצדיק היינו שאיש וחפץ

 ויחשוב שלימה תשובה לעשות וכוסך וחשק רצון לו
 ערלת את אותו ומלתה ואז אותו קנה כאינו
 כמו שהוא שמתגחה זה תושב בו יאכל אז לבבו

 בשכרו בא שהוא ושכיר השי״ת בעבודת תושב
 נפל וזה רבים טובים מעשים לו שיש שמחשב
 ס״ח מפה יאכל לא עמיקתא לבירא רמא מאיגרא

 להיות צריך אצא תבא שמאין חכמה לו יבא לא
 חכמה אל שרשה אל יבא וממנה תתאה ביראה

כנ״ל
הי  ישראל בני את ה' הוציא הזה היום בעצם וי

 הלא להבין צבאותם ע; מצרים מארן
 ממצרים שיצאו לעיל נאמר וכבר מיותר הפסוק זה

 חידוש על מורה הוא מצרים דיציאת דידוע ונראה
 וביציאת מלכותו שיתגלה כדי נברא והעולם העולם
 ומנהיג מושל הוא כי מלטתו מדת נתגלה מצרים

 היה ובמצרים וחפצו כרצונו כולם העולמות כל את
 היו שלא ר״כ האריז״ל שכתב כמו הדעת גלות

 העולמות כל את הבורא הוא שהשי״ת יודעין
 הכל מאמינים והיו וחפצו כרצונו אותם ומנהיג

 היה לא בגלות היה הדעת שבחי׳ ומחמת בכשפים
 ע׳׳י שזיווגם ו״ה זווג בחי׳ הי׳ ונא מלכותו נתגלה
 אלהים וירא פסוק על שמות בפ׳ פמ״ש הדעת

 דיציאת וידוע ע״ש אלהים וידע ישראל בני את
 דממשין בזוהר כמ״ש בינה ע״י הנס היה מצרים
 דרגין‘ להודיע באורייתא מצרים יציאת אדכר זמנין

 מארן ישראל בני ענו וכמ״שזחמשים יתהון דאפיק
 חנוכה ברכת בכוונת האריז״ל כתב והנה מצרים

 מבינה העליון אור המשכת הוא נחל זה ושם וז״ל
 והנה עכ״ל נוק׳ עם להזדווג שיוכל כדי הז״א אל

פסוק על משפטים בפ׳ ז״ל פירש״י עצם מלת



קלזלחייםגא פרשתאורח
 לשון כתרגומו וכעצם וז״ל למוהר השמים וכעצם
 כיום הזה היום בעצם ויהי וזהו עכ״ל מראה

 בחי׳ הזה היום שמאיר מי ר״ל יסוד שהוא הזה
 את ה׳ הוציא בינה והוא להזדווג שיוכג כדי יסוד
 מארץ יסוד מדת ישראל בני מלכות בחי׳ הוא

ה ולא התגלות •בלי שהיו מצרים  להיות יכול הי
 וע״י בגלות היה הדעת שבחי׳ מחמת הזווג בחי'
 כולם וידעו מלכותו מדת נתגלה ונפלאות נסים

 ומנהיגן העולמות כל הבורא הוא השי״ת כי
 אלהינו כה׳ אין כי תדע למען כמ״ש וחפצו כרצונו

נתגלה המכות וע״י מתחילה כופר היה שפרעה

 וזהו הדעת ע״י ו׳׳ה זווג נעשה ואז הדעת בחי׳
 על ואמר כו׳ ממצרים ישראל בני את ה׳ הוציא

 המשיח ביאת עד עבודתינו זהו באמת כי צבאותס
 ומלכות יסוד ו״ה בחי׳ זווג לעשות בימינו במהרה

 כמו התחתונה בדיוטא ישראל היו במצרים חבל
 כח בהם היה ולא ועריה ערום ואת שכתוב
 ישראל בני באו בינה הארת ומחמת זווג לעשות
 ותרגום צבאותם על וזהו תיכף גדלות בבחי׳

 על וזהו כח לשון הוא וחיל חיליהון על אונקלוס
 לבחי׳ תיכף שבאו רק מכוחם למעלה ר״ל חיליהון

כנ״ל: גדלות

ח פרשת ל בש

הי י  אלהים נחם ולא העם את פרעה בשלח ו
 מה להבין הוא. קרוב כי פלשתים ארץ דרך

 הוי דהוי ומה נצחית היא התורה הלא לנמדנו בא
 אעשה פסוק על בראשית בפ׳ כתבתי דהנה ונראה

 בוכים הללו בסוכה הגמרא פי׳ כנגדו עזר לו
 בא הקב׳׳ה שמין משם והעולה ע״ש בוכים והללו

 בתורה חלש שהוא ולאדם בריותיו עם בטרוניא
 רק גדול יצה״ר לו נותנין אין טובים ובמעשים

 רז״ל כמ״ש אותו ולכוף לכבוש יכול שהוא כמו
 דאביי ומעשה הימנו גדול יצרו מחברו הגדול כל

 פרעה בשלח ויהי שאמר וזהו יוכיח דסוכה בגמרא
 כי העם מן פרעה מחשבת שנפשט ר״ל העם את

 כל כי יוסף ית ואשלחו יוסף את ויפשיטו תרגום
 בעבודה פרעה יד תחת משועבד במצרים שהיו זמן

 את ומלת פרעה מחשבת עליה' תמיד היה קשה
 העיר את כצמתי ז״ל שפירש״י כמו מן כמו הוא

 העם מן פרעה מחשבת וכשנפשט ע״ש העיר מן
 דרך אלהים נחם ולא השי״ת עול עליהם וקבלו

 לכנס קרובים ר׳׳להם הוא קרוב כי פלשתים ארץ
 מלחמה כשיראו באמונתם חזקים ואינם לקדושה

 ליתן השי״ת רוצה היה ולא למצרים תיכף ישובו
 וזהו ■בקדושה להם שהיה מכוחם גדול יצה״ר להם
 יוכל שלא אדם לכג הכתוב השמיענו מוסר דרך

 ולכבוש יצה״ר נגד לעמוד יוכל מי במחשבתו להמלט
 שלא גדול יצה״ר לו נותנין אין בודאי כי הגדול הר

 השי״ת יצה״ר עם וללחום לטהר וכשבא לכבשו יוכל
הקב״ה היה לא אלמלא שארז״ל כמו בעוזרו

 לא ה׳ וכו׳ רשע צופה שנאמר לו יכול אינו עוזרו
כו׳ בידו יעזבנו

 סוף ים המדבר דרך העם את אלהים ויסב
מצרים• מארץ ישראל בני עלו וחמשים

 העם אותם שקרא אחד בפסוק לשון השינוי להבין
 בספרים ידוע דהנה ונראה ישראל בני אח״כ

 פירש אמרתי והנה רב ערב נקרא שהעם ובזוהר
 אשר בשדה עיניך נערותי עם תדבקין וכה הפסוק
 מאשר ושתית הכלים אל והלכת וצמית יקצורון
 בשדה עיניך שאמר מה להבין הנערים ישאבון

 והלכת למימר ליה והוה לכאורה מיותר לשון והוא
 הנערים ישאבון מאשר שאמר מה וגם אחריהם
 אל והלכת לומר די והי׳ מיותר הוא לכאורה
 אין דגרים בספרים דכתוב ונראה ושתית הכלים

 בחינת רק ישראל לאיש כמו ונשמה רוח בחי' להם
 רז״ל כמ״ש מדרגה'התחתונה יראה בחי׳ נפש

 הוא השכינה כנפי תחת קרבנו הלל של ענותנותו
 הנקרא מלכות מדת יראה ובחי׳ תחתונה מדרגה

 שאמר וזהו כלום מגרמי׳ ליה דלית דכולא מנא
 ר״ל עינים הנקרא ובינה חכמה בחי׳ ר״ל עיניך

 מדת ר״ל יקצורון אשר בשדה רק שלך המוחין
 נקראים והצדיקים תפוחין חקל הנקרא מלכות
 והלכת יקצורון אשר בשדה וזהו דחקלא מחצדי

 כח אין לך כי מהם השפע תקבל ור״ל אחריהם
 שאמרו ולפי העליונים מהעולמות השפע להמשיך

 הלא אמר לפיכך כספחת לישראל גרים קשים רז״ל
לרחק שלא ר״ל נגעך לבלתי הנערים את צוותי



לחייםב̂ז פרשזןאורחקלת

 מלכוס כלי אל ר״ל הכלים אל והלכס וצמיס אוסך
 ישאבון מאשר ושסית בי׳ דכולי׳ מגא הנקרא

 מהעולמות מושכים שהם משפע ר״ל הגערים
 מהם תקבל ושם מלכות מדת אל העליוגים

 וכה למעלה שאמר וזהו תספון אשר מסרוגך
 לך תהי׳ מלכות במדת שם ר״ל בנערותי תדבקין
 אשר בשדה ועיניך יותר ולא נערותי עם דביקות
 לאברהם ססד וז״ל לעיל כמ״ש הנערים יקצורון

 הגר שנפש הזוהר בכל נודע כבר ד׳ נהר ו׳ מעין
 צדק גר נקרא ולזה ישראל נפש ממעלות אינו
 שאינו ונראה צדק למדת אלא נכנס שאינו ר״ל

 ונשמה רוס במדת אבל לבד נפש במדת אלא תופס
 עדן בגן היכלות מדרגות לפרש כשבא וכן בו אין

 נגד שהם יסשון היכל הגרים שמדריגות מפני
 עובדי׳ שאמר שזו ונראה עכ״ל מלכות מדת

 בסי׳ רק בו שאין מפני ה׳ את ירא ועבדך לאליהו
 פעמים ממשים זוהר בתקוני כתוב והנה יראה
 להודיע מצרים מארן הוצאתיך אשר בתורה כתוב
 בינה שערי ממשים בינה הוא מתמן דאפיק דרגא
 אמיזה להם אין א״ע שגיירו רב הערב והנה
 ויסב שאמר וזה יותר ולא מלכות במדת אלא

 דרך א״ע שגיירו רב ערב הם העם את אלהים
 מדת התמתונה מדריגה הוא סוך> ים המדבר
 בני עלו וממשים כתיב ישראל בני אבל מלכות
 ובמו עליה להם שהיה מצרים מארץ ישראל

וכו׳ יתהון דאפיק דרגא הוא בינה שערי לממשים

 ויאמרו העם אל ועבדיו הוא פרעה לבב ויהפר
 ישראל את שלמנו כי עשינו זאת מה

 בתמלה אמד בפסוק הלשון שינוי להבין מעבדנו
 האיך וגם ישראל בני ואמ״כ העם אותם קורא
 רק דעתם בלי הנעשה דבר על ומזרה מרעה שייך

 שבמצרים בספרים כתוב דהנה ונראה בע״כ
 קדושה ניצוצות ושני מאות שני ישראל הוציאו

 עוד היה ונא אתם שעלה רב ערב והם מהשבירה
 בסדר האריז״ל כמ״ש ניצוצות בירור שום במצרים

 כל שיבררו גדול ברכוש יצאו ואמ״כ וז״ל הגדה
 עכ״ל בירור עוד יצערכו ולא במצרים שנפל עוב

 ישראל בשביל הוא במצרים שעשה הנסים כל והנה
 רב הערב בשביל לא אבל וכו׳ עמי את שלס כמ״ש
 שאמר בזוהר כמ״ש מדעתו רע׳׳ה משה שקיבנ
מארן הוצאה אשר עמך שחח כי רד לך השי״ת

 ערב ששלח כרעה שהתמרע וזה עמי ונא מצרים
 ועבדיו פרעה לבב ויהפך וזהו ישראל בני עם רב
 זאת מה ואמר אתם ששלמו רב ערב הם העם אל

 לא אם כי מעבדנו ישראל את שלמנו כי עשינו
 הקדושות נצוצות ר״ב הם רב ערב שולמים היינו

 בגלות נכאן ולבוא למזור ישראל צריכין היו עמהם
 כצ שבררו עכשיו אבל עמהם משתעבדים והיינו

 בזאת לבירור עוד יצערכו שלא במצרים שנפל עוב
 רב הערב שלמנו כי מעבדנו ישראל את שלמנו

עמהם׳
 דהנה נראה זאת מה לשון בדיוק יאמר או

 מלכות ובמדת מ׳׳ה בשם כופר היה פרעה
 וז״ל רשע בן בשאנת הגדה בסדר האריז״ל כמ״ש
 ובשורש בעיקר וכפר וכו׳ פרעה סברת הוא רשע

 עכ״ל גדלות דהיינו מ״ה שם הוי׳׳ה שם שהוא
 בא פ׳ תורה בלקועי כמ״ש נקה משם שכפר ובזה
 זאת ומדרגת מ״ה מדרגת ר״ל זאת מה וז״ש ע״ש
 גט כמו כפי׳ לשון הוא עשינו מלכות מדת הוא

 מה הללו מדריגות שני כלומר בישראל מעושה
 ישרא^ את להוציא שלקו מכות בעשר כפינו וזאת

 היה לא אתם שעלו רב הערב על אבל מעבדנו
 ויהפך וזהו כנ״ל ע״ז התמרט וע״כ כפי׳ שום

וכו׳: העם אל פרעה לבב

 בני אמרי וירדוף מ״מ פרעה לב את ה׳ ויחזק
 ועיין רמה ביד יוצאים ישראל ובני ישראל

 ומפורסמת גבוהה בגבור׳ רמה ביד ז״ל פירש״י
 ישראל בני ענו וממשים בזוהר דכתוב לומר ואפשר
 היה העולם מזה בינה שערי מממשים כלומר מארץ

 שבשם ראשונה ה״א הוא דבינה וידוע גאולתם
 רמה בכס ביד יוצאים ישראל בני וזהו הוי׳׳ה

 וזהו יוצאים היו הכס בזה ראשונה ה״א ה״א רם
 גלי בריש נפקין ישראל ובני אונקלוס שתרגום

 מאין ומכמה השכל אף השגה לו אין דכתר וידוע
 השגה לו אין לאין דבוק שהוא ומממת תמצא

 בינה הוא בשכג אשר הראשון והתגלות בשכל ג״כ
 נפקין ישראל ובני וזהו לשאלה קיימא שם כי

 הוא אשר הראשון התגלות בכס ר״ל גלי בריש
 ישראל ובני וזהו וכו׳ נפקין הם משם בינה בשכל

.כנ״ל רמה ביד יוצאים

 בני אל דבר אלי תצעק מה משה אל ה׳ ויאמר
מטך את הרם ואתה ויסעו ישראל
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 וכו׳ משה ויט וכו׳ ובקעהו הים על ידך אה ונטה
 אלי הצעק מה למשה הש״י שאמר מה להבין ויש

 אלא ה׳ אל צעק שמשה בפסוק נזכר לא הלא
 עיניהם אה ישראל כני וישאו הקריב ופרעה כהיב
 ויצעקו מאוד וייראו אחריהם נוסע מצרים והנה

 וכו׳ היראו אל להם אמר ומשה ה׳ אל ישראנ בני
 א,י הצעק מה משה אל ה׳ ויאמר כהוב ואח״כ

 אל דבר דאמר וגם ה׳ אל צעק שמשה נזכר ולא
 והל״ל מטך אה הרם ואהה ויסעו ישראל בני

 ואח״כ ובקעהו הים על וכו׳ מטך אה הרם קודם
 שכהבהי לומר ואפשר ויסעו ישראצ בני אל דבר

 ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר והיה בפסוק
 במשנה חז״ל ודרשו עמלק וגבר ידו יניח וכאשר
 שוברוה או מלחמה עושוה משה ש; ידיו וכי בר״ה

 לבם משעבדיו שישראל זמן כל אלא מלחמה
 היו לאו ואם מהגברים היו שבשמים לאביהם

 על אוהו ושים שרף לך עשה בדבר כיוצא נופלין
 נחש וכי וחי אוחו וראה הנשוך כל והיה נס

 משעבדיו שישראל זמן כל אנא מחיה או ממיה
 וכו׳ לאו ואם מהרפאים היו לאביהם לבם

 וכי הקושיא המשנה מהרן מה קשה ולכאורה
 במקומה והקושיא מלחמה עושוה משה של ידיו

 ■בידיו הלוי הדבר אין כי וכו׳ ידיו וכי עומדה
 לאביהם לבם משעבדין ישראל אם אלא משה של

 ואמרהי ידו משה ידים כאשר כהב ולמה שבשמים
 בהיקון בהקונים שכהב מה ע״פ הדבר פירוש
 וכו׳ רברייא שמעון רבי אמר וז״ל וחשע שחין

 בסוף דמשה ידא על לאחחדשא האי כולו דעחיד
 בכל הוא ואחפשטוחי׳ וכו׳ בחראה בדרא יומיא

 באורייחא דמחעסק וחכם צדיק בכל ודרא דרא
 דלהון מפגימו כולהו לאשלמא רבוא שחין עד

 ומנו רבוא ששים ילדה אחה אשה דמצא ורזא
 והובא בחיקונים פעמים כמה כחוב וכן עכ״ל משה
 לעשוח אדם גשום אפשר שאי באריכוח מרדים בס׳

 שיש משה של ניצוץ אליו שיגלה עד שלימה חשובה
 עולם היינו לבינה זכה משה ז״ל מאמרם וזהו לו

 חשובה בעלי ונכל ישראל מכל כלול והוא החשובה
 בחשובה לשוב יכול ואז שבו חלקו גו נוחן הוא

 לעשוח ישראל הוצרכו עמלק ובביאה שלימה
 על שרף בעשייח וכן ה׳ אח שנסו על חשובה
 וזה האדם כח הם להידי׳ ובמשה בה׳ שדברו
כשישראל אלא וכו׳ עושות משה 5ש ידיו וכי שאמ׳

 כח בהרמח וז^ו בחשובה לאביהם לבם משעבדין
 שלימה בחשובה לשוב אותם המעורר משה של

 היו ולא משה שג ידיו ובהניח מתגברים היו
 והנה עמלק גבר היה בתשובה לעורר מתגברים

 שאמר הכתוב פירוש האריז״ל שכתב מה ידוע
 זרעך יהיה גר כי תדע ידוע לאברהם הקב״ה

 מן הקדושות נצוצות היינו וכו׳ להם לא בארץ
 הארץ ערות הנקרא למצרים שנפל הראשון אדם
 בהם להשתעבד למצרים לבוא הוצרכו וע״כ

 השיעבוד קושי ע״י הקדושות הנצוצות את ולהוציא
 יוסי ר׳ הקריב ופרעה פסוק על בזוהר איתא והנה
 ואיתא עכ״ג לתשובה לון דקריב אתמר הא אמר

 תקנה לו אין לבטלה זרע הוצאת חטא על בזוהר
 מתיובתא בר בזוהר כתיב אחת ופעם בתשובה

 בפרי הוא וכן מכמה בראשית ופירש ותדיר סגי
 מן נלקח והזרע בינה הוא שתשובה חיים עץ

 לטהר יוכל ואיך הפגם שם מחכמה למעלה המוח
 למעלה הוא שלו שהפגם בינה שהוא בתשובה

 נפשו שימסור סגי מתיובתא בר כתב ע״כ למעלה
 ע״פ מיתות ארבע עליו ולקבל בק״ש הש״י אל

 ג״כ הוא ית׳ אליו נפשו כשמוסר ואז באמת ד״ת
 ■ועל תיקונו וזהו החטא בשורש מהעולמות למעלה

 כאלו מטתו על ק״ש הקורא כל חז״ל אמרו כן
 שנבראו י^מזיקין להרוג פיות שני שג חרב אחז

 כשמוסר יום בכל פעמים ארבעה ובק״ש הקרי מן
 ותדיר סגי תיובתא הוא זה באמת ית׳ אליו נפשו

 באריכות אחר במקום וכמ״ש יום בכל להתודות
 אלי תצעק מה משה אל ה׳ ויאמר שאמר וזהו

 הוא וצעקה ה׳ אל ישראל בני ויצעקו שכתוב אע״פ
 וכשפרעה ה׳ אל לבם צעק וכמ״ש לבא ובינה בלב

 המעורר משה שג בכוחו לתשובה אותם הקריב
 ישראל בני צעקו תשובה לעשות ישראל בני את
 בזוהר וכתוב אלי תצעק מה וזהו בתשובה ה׳ אל

 שהחטא כלומר כלא תליא בעתיקא דייקא אלי
 תלוי אינו לתקן צריכין שהם הראשון אדם של

 בעתיקא אלא בינה של תשובה היינו בגב בצעקם
 ממש נפש מסירת צריך הוא זה חטא שתיקון תליא
 בני אל דבר וזהו העולמות מן למעלה יתברך אליו

 בה׳ ויאמינו ממש הים בתוך היינו ויסעו ישראל
 ואתה נפשם וכשימסרו ית׳ אליו נפשם וימסרו

 באמת היה וכן ובקעהו הים על ידך את הרם
ואמ״כ בנימין שבט ואמ״כ נחשון קפץ שבתחילה
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 ידו משה כשהרים ואח״כ ישראל וכל יהודה שנע
המים ויבקעו הים על ונעה

 ישראל בני אל דבר בתחנה שאמר מה יאמר אך
 הנזכר הזוהר פי על מעך אש הרם ואח״כ

 תליא בעתיקא דייקא אלי אלי תצעק מה לעיל
̂:: כי פירושו ונראה כלא  כמ״ש בנב הוא צער
 צריכין היו והם לבא הוא ובינה ה׳ אל לבם צעק

 שיבואו א״ע להפקיר צריכין והיו העבע להשתנות
 שהוא לחכמה שיבואו העבע ומן הזמן מן נמעלה

 החכמה כי באין העבע שם להשתנות כדי היולי
 מוהר״ר קדישא בוצינא הרב כמ״ש שמצא מאין
 השתנות כל בגולם וחלופיהם זלה״ה בער דוב

 בלי נקודה גולמא יוד שהוא מכמה ע״י נעשה
 להשתנות באין תליא בעתיקא וזהו ודפח״ח תמונה
 שיסעו ר״ל ויסעו ישראל בני אל דבר וזהו העבע
 נאין יבואו זה וע״י א״ע ויפקירו הים בתוך

 השתנות נהיות יוכל ואח״כ העבע מן למעלה
 הים על ידך את ונעה מעך את הרם ואח״כ

 כמ״ש הים בתוך שבאו באמת היה וכן ובקעהו
 רגמתם יהודה ושרי בנימין ושבע נחשון קפץ

ביבשה ובאו גזרים לי״ב הים נחלק ואח״כ

 הים שפת על מת מצרים את ישראל וירא
 עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא

 אשר הגדולה היד שאמר מה להבין במצרים ה׳
 חסדים הוא הגדולה יד הלא במצרים ה׳ עשה

 כמ״ש החזקה יד הנקרא דינין בהם עשה ובמצרים
 שייך מה וגם ממצרים ה׳ הוציאך חזקה ביד כי
 לפסוק הגדולה היד את ישראל וירא הפסוק זה

 שפת על מת מצרים את שראו ממנו שלמעלה
 לא ממצרים ישראל דיציאת דידוע ונראה הים
 אבינו לאברהם השבועה בשביל רק בזכותם היה
 חרש בן מתיא ר׳ היה שפירש״י כמו לגאלם ע״ה
 בניו את לגאול כאברהם השבועה הגיע דורש
 ועריה ערום ואת שנאמר זכות בידם היה ולא

 ישראל אל משה וכשבא וכו׳ מצות שתי להם ונתן
 השי״ת לו שאמר פקדתי פקוד הסימן להם ואמר

 עפ״י ה׳ לדעת קצת ישראל בני התחילו לגאלם
 לגלות משה שבא מקודם כי והקבלה האמונה

 ה׳ שם נשכח היה מצרים בגלות שהיה הדעת בחי׳
 מצרים של קשה ועבודה כשפים ע״י מפיהם
בודהpה קרעה הכביד פרעה אל משה וכשכא

 העבודה תכבד כמ״ש מקדם שהיה ביותר עליהם
 זה מבינים שהיו ישראל בני וא״כ האנשים על

 ה׳ שם שנשכח כיון מעצמן זכות בידם היה שלא
 ראו וג״כ אבות בזכות נגאלים שהם רק מפיהם

 משה בא כאשר עליהם ניתן אשר המלאכה כובד
 בדעת קצת עצמם שהחזיקו אעפ״י אליהם ואהרן

 אוהב אין שהש״י סברו והקבלה הסימן ע״י
 שנשכח על ביסורין אותם מכה ואדרבה אותם

 לגאלם רוצה הוא אבות בזכות רק מפיהם ה׳ שם
 השי״ת שעשה הגדונה העובה ישראל כשראו אבל
 כמו שפתו על המצרים את הים שפלע להם

 על הים שפלען וז״ל זה בפסוק ז״ל שפירש״י
 עולין שאנו כשם ישראל יאמרו שלא כדי שפתו

 ממנו רחוק אחר מצד עולין הם כך זה מצד
 יותר מבואר ובמדרש עכ״ל אמרינו וירדפו
 הי׳ אשר המצרי הנוגש מישרא; וא׳ א׳ כל שראה

 ראה אותו מכה והיו העבודה לכיבוד עליו נוגש
 הים שפת על מת שלו הנוגש מישראל וא׳ א׳ כל

 עליהם מהש״י גדולה אהבה ישראל ראו זה ובדבר
 יעלו שמא זה בפחד ימים כמה שילכו רצה שלא

 אחרינו וירדפו ממנו רחוק אחר מצד המצרים
 עליהם השי״ת אהבת זה בדבר ישראל שראו וכיון
 מחמת אבות בזכות כי אבות בזכות נא ממש

 היה לגאלם אבינו לאברהם השבועה זמן שהגיע
 שפלפם הנם ראו אלא בפחד ויצאו שיגאלם די

 המצרי מישראל ואחד אחד כל וראו שפתו על הים
 בשמחה אח״כ הים מן כנם ויצאו אותו המכה שלו
 מהשי״ת גדולה אהבה ישראל שראו כיון ואז

 שגם מבינים היו אבות בזכות לא ממש עליהם
 באו כאשר עכיהם העבודה הוכבד אשר במצרים

 גדולה אהבה ג״כ היה פרעה אל ואהרן משה
 הקטן לבנו אביו ראה כאשר עליהם מהשי״ת

 הרופאים ע״י מאד מרים לרפואות וצריך חולה
 סביו אז אותם ולאכול לקבל רוצה הקטן הבן ואין

 אשר הרפואות פיו לתוך ונותן בחזקה פיו פותח
 רק אותו שונא שאביו הבן והבין מאד מרים הם

 אביו אהבת וראה הגן אצנ השכג כשנתגדל אח״כ
 מרים הם אשר הרפואות נו נותן שהיה שזה אליי
 יתירה אהבה היתה בחזקה פיו לתוך שנתן מאד
 לבנו זה כח שעשה ביותר לאביו מר והיה אליו

 פיו לתוך מאד המר וליתן בחזקה פיו ולפתוח
מצטער היה רפואתו שזו א?יו שהכין ומחמת
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 גדולה אהבה שראו כיון ישראל וכן זאס לו ועשה
 במצרים שגם הבינו הנס ע״י השי״ס מאס להם

 אהבה ג״כ היה ביותר עליהם העבודה שהוכבד
 פסוק על וירא בפ׳ כתב ז״ל רש״י והנה יתירה

 וכו׳ וירץ וירא וכו׳ אנשים שגשה והנה וירא
 וכן ע״ש הבנה לשון והשני כמשמעו הראשון

 מת מצרים שראו ממש ראייה הראשון וירא בכאן
 הגדולה היד את ישרסל וירא והשני הים שפת על

 מחמת הבנה לשון הוא במצרים ה׳ עשה אשר
 מתו אשר בעיניהם מישרסג ואחד אחד כל שראה

 ישראל וירא הים שפלעם הנס ע״י הים שפת על
 עשה אשר גדולים חסדים הוא הגדולה היד את

 במצרים שגם מבינים שהיו לישראל השי״ת
 גדוגים חסדים ג״כ היו עניהם העבודה שהוכבד

 עליה׳ העבוד׳ שתכבד כזה מר לעשב צריכין שהיו
 בוצינח הרב מפי שמעתי נזה שקרוב לי וכמדימה

ם מהו' המפורסם החסיד קדישא ל ש אן מ מ ס  זו
.אניפאני׳ רק״ק

 החור וז״נ כתב התורה על לוי קדושת בספר
 שלא אמרו ז״ל דרבותינו מקשה החיים

 כפי הלא הקב׳׳ה נו שרמז עד לפולסן הים ביקש
 והנראה מת דבר סובל הים אין לעין הנראה

 דבר סובל הים אין עעם דמה דשמיא בסייעתא
 והים הדעת מען אכילה ע״י הוא דמיתה מת
 מת דבר לסבונ לו אפשר אי לכן ממנו נהנה דנא
 כ,ל חעא לא הים אבל וכו׳ נתקלנה האדמה אן>
 שקודם היינו מת ודבר מת דבר סובל אינו לכך

 ברשעים אבל סובל אינו מת ועתה חי היה מיתה
 ועל מתים קרוים בחייהם דרשעים נהיפך הוא
 שמתים ידי דעל עלייה להם הוא מיתתם ידי

 אם ברבים הגדול שמו מתקדש משונה במיתה
 אותם הים יסבול נא ולמה חיותן הוא מיתתן כן

 השם קידוש לך ואין חיותן הוא שמיתתן כיון
 זה ידי שעל במצרים כמו הרשעים ממיתת גדול

 ומחדש הבורא שהוא הכל שידעו ית׳ שמו נתקדש
 אנו ואף ודפח״ח עכ״ל כרצונו ומנהיג העולם
 הקדושים דבריו עם דשמיא בסייעתא נאמר

 ועפ״י ז״ל החיים אור קושית לישג אחד בסגנון
 מה משה אל ה׳ ויאמר בפסוק המדרש דברי

 והנך להקב״ה משה שמע מיד וז״ל אלי תצעק
הים לו אמר להקרע הים קיבל ונא הים לקלוע

 נבראתי שאני ממך גדול אני נקרע אני מפניך
 להקב״ה ואמר משה והלך בששי ואתה בשנישי

 ימינו נתן הקב׳׳ה עשה מה נהקרע רוצה הים אין
 ראה משה לימין מוציך שנאמר משה של ימינו סל

 וכו׳ וינס ראה הים שנאמר וברח הקב׳׳ה הים
 הים לו אמר בורח אתה מה מפני משה לו אמר
 יראתו מפני יעקב אלוה מפני ארן חולי סדון מפני

:וכו׳ הקב״ה של

 וכו׳ תיראו נא האותי הפסוק פי׳ סמרתי והנה
 בריאת בכל וכי לים גבול חול שמתי אשר

 על עעם שנתן יותר נפלא הוא החול העולמות
 שהש״י דידוע לים גבול החול שעשה לפניו המוי־א

 העשיה עולם עד בהשתלשנות העולמות כל ברא
 כמ״ש יראה מדת היינו מלכותו מדת שיתגלה כדי

 כדי העשיה עולם ברא כגומר עשה והאלהים
 בגוף מלובש שהאדם מחמת כי מלפניו שיראו

 בכל קיומו הזה ועולם הזה עולם נבראי ככל
 כשתפסו מז״ל כמ״ש הרע יצר ע״י הנבראים

 משתכחי לא יומא בת ביעתא אף דעבירא ניצרא
 בין היצר עם תאותם ממצאים הברואים וכל

 האדם אבל תורה להם סין כי היתר ובין איסור
 ושתיה אכילה הנבראים כג של מעשים בעשותו

 היינו תמיד וירא התורה עפ״י לעשות צריך ומשגל
 תאותו למלאות למעה יפול שלא תתאה יראה

 שינצג מהש״י מבקש ירא וכשהוא הנבראים ככל
 עליו מתגבר אדם של יצרו שסמרו כמו מהיצר

 לו יכול היה צא עוזרו הקב׳׳ה ואלמלא יום בכל
 מלכות מדת וע״כ וכו׳ לצדיק רשע צופה שנאמר

 ומדת התפלה עולם והוא היראה עולם הוא
 השי״ת ממליך אלא כלום מגרמי׳ ליה נית מלכות

 הנשמה עובת ובין הגוף עובת בין המובות כל על
 לגו ולית בלעדו השי״ת לעבוד אפשר אי כי

 לעמו נתן והבחירה השי״ת שחננו מה רק כלום
 ולבקש ית׳ אותו להמליך העוב בדרך לבחור
 ומחמת להיפך ח״ו או ית׳ אותו שיעבוד מלפניו

 מלכותו שתתגלה כדי היו העולמות כל שבריאת
 שפלים ומגביה גאים משפיל ית׳ הוא כן על ית׳

 כמלוכה לו כי מלכים הממליך שהוא להראות
 הגבוהים על שפלה מדריגה אף שירצה מי להמליך

 בבראשית פירש ז״ל שרש״י בים השי״ת הראה וכן
נארן קדמו שהמים למדת הא וכו׳ אלהים ברא
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 הגר וע״כ תושב נפני גכנע שהגר pft דרך והגה
 מוצא שאפה במקום שאמרו וכמו שפצה נפשו

 וכו׳ פנופנופו מוצא אפה שם הקב׳׳ה של גדולפו
 ושמלה לסם לו לפפ גר ואוהב בפריה וכפיב

 שנבראפ שהארץ ונמצא שפלה הוא הגר נפש כי
 השי״פ והמליך המים נגד כגר היא כמיס אחר
 גניו יהמו אם שאפילו הים על עפר שהוא החול

 המליך כי העפר והוא הסול גבול יעבורו גבל
 האופי וזהו המים על הגר שהוא העפר השפל

 והמלכפי לים גבול סול שמפי אשר פיראו לא
 הסול גבול לעבור הים ויירא הים על הסוג

 יראה שמדפ להראופ גאים ע; שפלים והמלכפי
 הגדולופ המעלופ בכל וכן • שלי מלכופ מדפ
 בפורה ואך היראה הוא שלהם הצמצום מאד

 גבול חונ שמפי אשר וזהו היראה היא הצמצום
 היא יפגאה גבל הפורה של הצמצום הפלמוד לים

 אמונה והי׳ דכפיב מה רז״ל שאמרו וכמו היראה
 זה עפיך נשים סדר זה סוסן וכו׳ סוסן עפיך
 ואפ׳׳ה וכו׳ זרעים סדר זה אמונפ מועד סדר

 הפורה נסשבפ אין לא לא ואי אין. ה׳ יראפ אי
 והולך הפורה עם ושלום סס מפגאה כי לכלום

 לעבוד דרך שמורה ע׳׳ש פורה שנקרא הפורה עם
 ממליך ואינו יראה בו שאין שמפגאה וזה ה׳

 יורד הוא אז גו נופן שהוא הפורה על השי״פ
 .יראה בו אין אם הפורה ידי על השי״פ מעבדופ

 עקב והיראה מכלם גדוגה שהיא ענוה במדפ וכן
 יפגאהמסמפ שלא ענוה של הצמצו׳ אעפ״כ לגבה
 רמא מאיגרא ויפול מכולן גדולה שהיא ענוה

 העקב הוא הענוה של הצמצום עמיקפא לבירא
 בפורה העוסק כל פירש כמ״ש היראה שהוא שלה

 שמלבשפו אעפ״י ויראה ענוה ומגבשפו לשמה
 עקב הוח יראה במדפ להלבישו ג״כ צריך ענוה

 יראה במדפ וכן ענוה מסמפ ס״ו יפגאה לבל
 למלאופ למטה יפול שלא פמיד ירא שהוא פפאה
 לבל היראה של הצמצום הנבראים ככל פאופו
 וע״כ עונש יראפ היינו יראפו מחמפ ס״ו יפגאה

 אם ואמר כגיגיפ כהר השי״פ כפה סיני בהר
 קבורפכם פהא שם גאו ואם מוטב הפורה מקבלו
 יראה של ראשונה מדריגה עונש יראפ היינו

 השי״פ לו עשה הים והנה שלה וצמצום פפאה
 ומספיק די הוא יראה ומדפ שלו יראה מדח הסול

וקרא עמו והיפה במלך שכפוב וכמו יפגאה לבל

 אלהיו ה׳ אפ ליראה ילמד למען סייו ימי כל בו
 היראה שמסמת הרי • מאסיו לבבו רום לבגפי

 יראה מדפ הסול ג״כ לו שהיה והים מפגאה אינו
 היה האיך שלו יראה מדפ על עבר לא אם שלו

 משה של שהגוך ממך גדול אני למשה לומר יכול
 גדולה הנשמה ומעלת • יראה מדת העפר הוא

 אני ;משה שאמר כיון אלא .מאד עד הגוף מן
 בשלישי קודם ואני בששי נבראת שאפה ממך גדול
 השי״ת המליך כן ואע׳׳פ לארץ קדמו השמים הלא

 מוכס זה מכל . הים ע; הארץ סול שהוא העפר
 יראה מדת הסול על שהעביר כך למשה שחמר כיון
 של כחטא ג״כ וזהו . גדלות במדת ואחז שלו

 ולסוה גאדם שהכניס הדעת בעץ הראשון אדם
 יודע כי בראשית בפ׳ ז״ל שפירש״י וכמו גדלות מדת

 כאלקים והייתם ממנו אכלכם ביום כי אלקים
 העץ מן אומנתו בני שונא אומן כל עולמות יוצרי

 . באריכות שכתבתי מה ע״ש העולם וברא אכל זה
 אלא עבירה עובר אדם אין שם שכתבתי וכמו
 כל כי גדלות היינו שטות רוס בו נכנס א״כ
 עבירה אדם שיעבור אפשר איך כי שוטה גאה
 רשע צופה הוא מלא מקרא כי עמו השי״ת אם

 מכניס היצר א;א .בידו יעזבנו לא ה׳ וכו׳ לצדיק
 שהיה באדם שהכניס כמו פסלה גדלות מדת בו

 שהכניס וכיון עונמות לברוא אלוה להיות חפץ
 אין כי השי״ת יראת ממנו נסתלק גדלות מדת בו

 מה היצר עמו עושה ואז לדור יכולין והוא אני
 החול על ועבר שנתגאה כיון הים וא״כ שחפץ
 היה וזהו . הראשון אדם חטא בעצמו חטא

 בספר שכתוב וכמו שגו והבקיעה שלו השבירה
 הים את ה׳ ויולך פסוק על הפורה על לוי קדושת

 שהעיז על עזה כלומר הלילה כל עזה קדים ברוח
 ברוח הים את הולך ע״כ משה נגד גדלות במדת
 שהניח כיון אבל . ע״ש המים ויבקעו קדים

 ממנו וברח הים וראה משה של ידו על ידו השי״ת
 מפני משה לו ושאג במדרש וכמ״ש ה׳ יראת מפני

 שלו יראה מלכות מדת עליו וקבל בורח אפה מי
 הרעד ארן חולי אדון מלפני ואמר עפר החול

 יראפו מפני יעקב אלוה מגפני הארץ הוא שלי
 הים וקבל משה של ידו על ידו שהניח הקב׳׳ה של

 אלוה מגפני ארץ מולי אדון מפני ואמר יראפו
 מלפני וזהו בוקר לפנות תשובה הים עשה יעקב
חולי שאהי׳ מקבל אני משה על ידו שהניח אדון
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 מן שאפחד אלץ חולי ואהיה כיולדה חיל מלשין
 לפנוה הים וישב וזהו החול אטבור ולא הארץ
 לאיהנו;שנחי בוקר לפנוה השובה שטשה בוקר

 יטבור לבל שלו יראה מדה החול שיהא הרסשין
 שטשה וכיון מימיו יהמו אם אף הטפר הגבול

 טולם הוא ההשובה שטולם וידוט השובה הים
 המינחה היקונא היקוני׳ בהקדמה וכמ״ש הטנוה

 הטנוה בטונם שבא וכיון פטמים כמה שהבאהי
 הראשון אדם של חטא חטא בטצמו שהוא וראה
 לפ;וט רצה לא כן טל האדם טל מיהה זנגזר

 הקב״ה של טונשו ג״כ לקבל ורצה שמחו המצרים
 המצרים לסבול ורצה המישה הוא האדם טל

 אוחם לפצוט הים אל השי״ח לו שרמז טד .שמחו
 באמה כי והטטם המחים יסבול וגא היבשה אל
 רק הראשון אדם ובגזרה בחטא הים היה לא

 בגזירה היה שלא וכיון חשובה וטשה כטח שחטא
 ולפי המחים סובל כטח הים אין כן ט; אדם של

 טבד יש כלום ים של שר שטטן הגמרא דברי
 רצה כי ממנו ונוטנו וחוזר מחנה רבו לו שנוחן
 שהטיז מחמה פחה המשים ולקבל ;סבול טכ״פ
 טחה לקבל רצה אדם בגזירה היה שגא ואף טחה

 שיקבל הטוגש זה אצלו והיה אמד פטם הטונש
 וכמו . מחנה כמו מישה טטם ולטטום המחים
 שהבטיחו טד מוח זה מאד טוב והנה רז״ל שדרשו
 צומר יש כן קישון מנחל אחרח פטם לו ליחן הש״י

 וישב פירוש לומר אפשר וטוד .הנ״ל דבריו לפי
 בפ׳ פירש ז״ל דרש״י הראשון לחנאי לאיחנו הים

 גך לומר הששי ביום ה׳ הוסיף הששי יום בראשיח
 שהחנה הששי יום טד וטומדים חלוים שכולם

 ישראל יקבלו אם בראשיח מטשה בכל הקב״ה
 וכאן .ובהו לחהו אחכם אחזיר לאו ואם מוטב
 טבור ישראל אח להניח רצה ולא הטביר בהים

 יציאת כוונת זהו אשר התורה לקבג כדי בגבוצו
 מש תטבדון וכו׳ הטם את בהוציאך כמ״ש מצרים

 השי״ת טשה כן וטל הזה ההר טל האלקים
 בספר וכמ״ש מציאותו ובטל לחרבה הים את

 השני בפירוש כן כתוב החיים באור וגם הנזכר
 מה טצמו טל וקיבל תשובה הים שטשה וכיון

 התנאי טצמו טג קיבל החול טליו השי״ת שהמליך
 בראשית מטשה כל טם הקב״ה שהתנה הראשון

 שיקבלו הששי יום טד וטומדים תגוים שיהיו
את והגיח קיומס יהא אז התורה את ישראל

 טצמו וקרט התורה לקבל כדי בגבולו טבור ישראל
. ושבט שבט לכל לטבור להניח קרטים לי״ב

 הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 גאה גאה כי לה׳ אשירה לאמר ויאמרו לה׳

 לי ויהי יה וזמרת טזי בים רמה ורוכבו סוס
 פירש״י טיין טתיד לשון ישיר שאמר מה גישוטה

 יאמרו ולא פסוק טל אמרו ברכות ובגמרא ז״ל
 כ׳׳א מצרים מאיז ב״י את הטלה אשר ה׳ חי טוד
 ישראל בית זרט את הביא ואשר הטלה אשר ה׳ חי

 שתטקר ולא וכו׳ הארצות ומכל צפונה מארץ
 טיקר מלכיות שטבוד שתהיה אלא מצרים יציאת

 וטבודתנו מגמתנו שכל וידוט .טפל מצרים ויציאת
 הם ואדני הוי״ה יחוד לטשות המשיח ביאת טד

 כשיבוא אז וזהו .אותיות שמונה והם ה״א וא״ו
 הוי״ה אותיות השמונה יחוד ויהיה צדקינו משיח
 טל ישירו שהם ישראל ובני משה ישיר ואדני

 השירה את טיקר שהוא מלכיות משטבוד גאיגתם
 את חז״ל שדרשו כמו לה טפל הוא ואת הזאת
 הזאת השירה את וזהו לבשרו הטפל את בשרו

 להשירה טפילה מצרים יציאת של הזאת שתהיה
 של הנס שתפקר ולא אז ישראל ובני משה שישיר
 . טפילה שתהיה אלא מלהזכירו מצרים יציאת

 אל גאמר אמרו הזאת שהשירה לאמר ויאמרו
 תאמר כי כמו בלב אמירה כי בינה המחשבה טולם

. ממצרים יתהון דאפיק דרגא אל בלבבך
 השירה את ישראל ובני משה ישיר אז א״י

 שאמרו ט״ד לפרש נראה לה׳ הזאת
 ה׳ חי טוד יאמרו ולא בפסוק בברכות רז״ל
 שתטקר לא וכו׳ אם כי ממצרים ב״י הטלה אשר

 מלכיות שטבוד שתהיה אלא לגמרי מצרים יציאת
 אבל פירש ז״ל ורש״י טפג מצרים ויציאת טיקר

 ט״כ התורה מן המתים לתחית רמז מכאן מדרשו
 פירושו הכי לבוא לטתיד טל דקאי פירושו ולפי

 ישיר לטתיד כלומר ישראל ובני משה ישיר אז
 את מלכיות שטבוד גאולת טל ישראל ובני משה

 שדרשו כמו טפל גשון הוא ואת הזאת השירה
 השירה כלומר לבשרו הטפל את בשרו את רז״ל

 ויציאת לטתיד שישירו לשיר טפילה יהי׳ הזאת
 לשיר טפילה שתהי׳ אלא לגמרי יטקר לא מצרים

 לשון הזאת השירה אמר וט״כ לבוא טתיד של
 שהוא שלטתיד השירה אל טפיגה שהוא נוק׳

.דכר במי׳



nbi?אורחbלחייטבשלח רשח
 רמה ורוכבו סוס גמה גאה כי לה׳ אשירה

 ורוכבו סוס שפירש פירש״י עיין בים
 ע״פ להבין ונראה ע״כ בזה זה קשורים שניהם

 ס״ם הוא ורוכבו סוס האריז״ל בסידור מ״ש
 אחגאה גאה גאה כי אונקלום ובחרגום ע״כ ונוק׳

 : גאוח בו שיש מי על שמחגאה ר״ל גוחניא על
 לו יש אם גאוח בו שיש במי העולם דרך והנה

 גאוחו אז חסרון שום בני דבר בכנ שלימוח
 אין שלימות בו ואין חסרון בו יש אם אבל שלימה
 שמתגאה ר״ל גאה גאה שאמר וזהו שנימה גאותו

 וע״כ וכו׳ ורוכבו סוס וז״ש גאות בו שיש מי על
 שהיו ר״ל בזה זה קשורים שניהם ז״צ רש״י פירש

 בים אותם ורמה שלימה הי׳ וגאותם באחדות
כאמור חסרון שום בלי שלימה גאותם כשהיתה

 ורוכט סוס גאה גאה כי לה׳ אשירה א״י
 לי ויהי יה וזמרת עזי בים רמה

 סוס גאה גאה כי שאמר מה להבין לישועה
 שאמר מה וגם לזה זה שייכות מה וכו׳ ורוכבו

 ה׳ מי אמר פרעה דהנה לומר אפשר וכו׳ לי ויהי
 והגההות אלוה עצמו ועשה בקולו אשמע אשר
 עשרים תקוני בתקוני׳ כמ״ש היצה״ר הוא

 הוא לבא ועוד וז״ל ויצא בפ׳ והבאתי וארבעה
 עליו היצה״ר הוא דלי׳ קליפה דתבר ומאן אגוז

 וגסות תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב אתמר
 עלי׳ אתבר ולא היצה״ר עם שנם דהוא צבא

 שריא נא ושכילתא לב גבה כל ה׳ תועבת אתמר
 ארי גאה גאה כי תרגם ואונקלום עכ״ל עלי׳

 עכ״ל היא דיליה וגאותיא גותליא על אתגאה
 ס״ם הם ורכבו סוס בסידור פי׳ והאריז״ל

 שהיו וכו׳ אשירה ישראל שאמרו וזה ע״ש ונוק׳
 אלא לגאלם זכות בידם שאין בעצמם יודעים
 את לגאול אברהם שהבטיח חבות זכות מחמת

 שפטים הקב״ה שעשה ומה ז״ל שפירש״י כמו בניו
 לעשות ולא לגאלם להם די והיה במצרים גדולים
 הוציאנו אלו הגדה בעל כמ״ש במצרים שפטים

 מחמת זהו דיינו שפטים בהם עשה ולא ממצרים
 ורוכבו סוס וע״כ גותניא על אתגאה שהשי״ת

 ועשה בו שאחז ופרעה בים רמה הגסות שהם
 אותו ורמה שפטים בו עשה ע״כ אלוה עצמו
 ז״ל פירש״י עיין יה וזמרת עזי אמר ואח״כ בים
ואל לישועה לנו הי׳ אלהינו של ונקמתו עוזו

 וכו׳ לישועה לי הי׳ נאמר שלא ויהי לשון על תתמה
 אלקינו של ונקמתו עוזו יובן דברינו ולפי עכ״ל
 שפטים בהם עשה ע״כ גותניא על אתגאה שהוא

 לישועה לי ויהי שאמר וזה זכותם מצד לא אבל
 להם הצער וזה צער לשון ויהי כי להם צער שזהו
 שפטים לעשות כדאי היו ולא ועריה ערום שהיו

 עוזו אלא קשה בעבודה אותם שענו על במצרים
 ע״כ גותניא על אתגאה שהוח אלהינו של ונקמתו

;שפטים בהם עשה

ה  התרגום שמביא ז״ל פירש״י עיין ואנוהו אלי ז
 לשון מפרש ז״ל ורש״י שאנן נוה לשון ואנוהו

 מלכות ואנוהו יסוד אלי זה האריז״ל ובסידור נוי
 נוה לשון ואנוהו לשון נמי פירש דרכו ולפי עכ״ל
 זווג לעשות הוא עבודתינו שכל ידוע כי שאנן
 ע״י המזווגים ישראל ע״י והוא ומלכות יסוד

 ע״י פרצוף במי׳ מלכות מדת שעושין הדעת
 אלי זה וזהו לזווג ראוי ויהיו הטובים מעשיהם

 בחי׳ מלכות מדת לו אעשה ואנוהו יסוד במי׳
.שאנן נוה לו ויהי׳ פרצוף

 אויב תרען ה׳ ימינך בכח דרי נא ה׳ ימינך
ה׳ ימינך אונקלוס ותרגום פירש״י עיין

 וכח חוזק לשון אדיר הלא להבין : במילא אדירא
 וגם נפעל לשון נאדרי דאמר וגם חוזק ג״כ הוח
 רבתי כמו יתירה היוד ז״ל פירש״י נאדרי של היוד

 שבחוהו הפסוק פירש דאמרתי ונראה עכ״ל עם
 גבורה לשון אמר חסדו עלינו גבר כי האומים כל

 לברואיו להיטיב העולמות כל ברא שהש״י מסד אצל
 שהם ישראל ובשביל להיטיב הטוב מדרך כי

 עליהם ולהמשיך חסדיו ממנו ויקבלו יעבדוהו
 התפשטות הוא חסד ומדת דרחמים מכילין י״ג

 שאינו אף וחסר דל במקום להיטיב דל״ת ח״ם
 לאומות משפיע הוא וע״כ אליו להשפיע ראוי

 היינו בצמצום החסד מדת יהיה לעתיד אבל העולם
 כי וזהו לישראל רק להשפיע שלא גבורה מדת
 וצמצום גבורה מדת שהמשיך ר״ל חסדו עלינו גבר

 ה׳ ואמת לאומות ולא לבד חסדו ענינו שיהיה
 לעולם המשיך אמת מדת הוא רחמנות מדת לעולם

 מוהר׳׳ר הגאון הרב מחו׳ בשם נאה דבר ושמעתי
ק פי׳ בארדיטשוב דק״ק אב״ד יצחין לוי  הפסו

ידי את נשאתי אשר הארץ אל אתכם והבאתי
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 וכשהשי״ה נהינה לשון הוא דיד יד נשיאה לשון
 מעלה אז לבד לישראל רק כהשפיע חפץ אינו

 לצורך שכח השפיע למה השפעה תכלית במחשבתו
 עובדים שהם לישראל רק אשפיע ולא עבודתי

 רצון שבא הנתינה מתעלה זו ובמחשבה חותי
 הוא דיד יד נשיאת נקרח וזה למחשבה הנתינה

 אתכם והבחתי וזהו נמחשבה מתפלה נתינה נשון
 אחרת אומה ולא אתכם ולמה ומפרש הארץ מל

 שלא צמשוב המחשבה חכ ידי את נשאתי אשר
 אתכם לשכן עבודתי בשביל לישראל רק להשפיע

 שמגביהים כהנים של כפים נשיאת ענין וזהו בה
 ישרמל לעמו רק השפע ילך שלא למחשבה הנתינה

 רעה ח״ו כשיש להיפך הוא אפים נפילת וענין
 טובה שהוא יודע עצמו הש״י שבוודאי הגם בעוצם

 וע״כ רעה שהוא נראה הזה בעולם אעפי״כ
 לארץ צמטה אפים נפילת ענין וזהו נבטל רצוננו

 הזה בעולם שנראה מה לפי מתנהגים שהצדיקים
 רעה הנראה לפי הזה בעולם יהיה שלא השפל

 חנינא ר' שהכניס רז״ל שאמרו מה ענין וזהו
 שפעל פי' תינוק של חמה וחלצתו ברכיו בין ראשו

 לפי הגזירה לבטל ברכיו בין ראשו בהכנסת
 שלמענה הגם רעה שהוא הזה בעולם שנראה

 ביטל אעפי״כ התינוק שימות טובה בודאי הוא
 והתעורר רעה שהוא נראה הזה שבעולם מפני

 הנהגת ע״פ להתנהג ברכיו בין ראשו בהכנסת
 רנה קול פי׳ זהו ואפשר ודפח״ח עכ״ד הזה עולם

 ר״ל חיל עושה ה׳ ימין צדיקים באהלי וישועה
 עושה ה׳ כשימין צדיקי׳ באהני וישועה רנה שקול

 שלא המחשבה אל נתרומם רוממה ה׳ וימין חיל
 הנתינה כשמתעלה והנה כנ״ל לישראל רק כהשפיע

 אל החסד מדת בא המחשבה אל החסד דהיינו
 ר״ל נאדרי ה׳ ימינך וזהו ימין קו שהוא חכמה

 וזהו חכמה אג כשבא נתחזק חסד הוא ה׳ ימין
 וכשבא חכמה הוא יו״ד כי יו״ד נאדר נאדרי
 צמצום במדת בכח נתחזק שם חכמה אל ימינך
 ג״כ הוא החסד מדת כי לישראל רק להשפיע שלא
 כל ומנצח אויב תרעץ ואח״כ מדות משבע כלי

 נאדר כמוך מי פי׳ וזהו ומקטריגים המסטינים
קודש הנקרא בחכמה נתחזק ר״ל בקודש

 פלא עושה תהלות נורא בקודש נאדר כמוך מי
נורא ז״ל רש״י שפירש ע״פ לומר נראה

 כמ״ש ימעטו פן תהלותיך מלהגיד וראוי תהנות
 יראה הוא זחת ומדרגה עכ״ל תהלה דומי׳ לך

 ונפלחותיו הבורא גדולת שמכיר ע״י הרוממות
 להשיגו אפשר שאי מבין נגדו כאין העולמות שכל

 חכמה הוא הרוממות ויראת תהלותיו ולהגיד
 וזה יראה אותיות הוא וראיה ראיה בחי׳ שהוא
 ותרגומו קודש נקרא חכמה כי בקודש נאדר שאמר
 תהלותיו מצהגיד יראוי תהלות נורח בקודשא אדיר
 עושה חכמה הוא העציון שפלא ר״ל פלא עושה

 זה ע״י הרוממות יראה חכמה שמשיגין ע״י זסת
.כאמור תהלותיו להגיד ין ירא

 התוף את אהרן אחות הנביאה מרים ותקח
 בתופים תחריה הנשים כל ותצאן בידה

 גאה גאה כי לה׳ שירו מרים להם ותען ובמחולות
 ומאי בידה התוף שלקחה שאמר מה צהבין וכו׳
 ה״ל מרים להם ותען וגם הוי דהוי מה נ״מ

 לשון שייך ותען ומלת מרים להם ותאמר למימר
 ליה והוה להם דאמר וגם קודם של לדיבור עניה

 ואפשר רבות לנקבות הלשון כמשפט צהן למ״מר
 לה׳ אשירה אמר שמשה ז״ל רביגו דאמרו לומר
 למשה לענות יכולין היו לא הנשים והנה וכו׳

 עד ערוה באשה קול כי השירה דבר ולישראל
 בשעה וידוע התוף ליקח הנביאה מרים שהוצרכה

 דבריו בפה ג״כ ומדבר התוף על מכה שאדם
 הנשים כל וכן התוף קוג מפני נשמעים אינם

 קולן ישמע שלא כדי ובמחוצות בתופים החזיקו
 משה אחר השירה לענות יכולין היו כך ואחר

 ר׳׳ל וכו' לה׳ שירו מרים להם ותען וזו וישראל
 כי לה׳ שירו אומרים שהיו וישראל משה אחר
 ישמע שלא אחר אחריהם עונות היו גאה גאה

 אחריה הנשים כג וכן לה׳ רק לאנשים קולן בוודחי
וכו׳ לה׳ שירו עונין היו

 לאמר משה על העם וילונו וכו׳ מרתה ויבואו
 עץ ה׳ ויורהו ה׳ אל ויצעק נשתה מה

 חוק לו שם שם המים וימתקו המים אל וישלך
 ות״א P ה׳ ויורהו שאמר מה נסהו ושם ומשפט

 וכו׳ למיא ורמא אעא ה׳ ואלפי׳ ה׳ קדם וצלי
 עץ ה׳ ויראהו למימר ליה והוי בעץ שייך למוד מה

 ושם ומשפט חוק לו שם שם דאמר וגם באלף
בטוב“הוא ומשפט הוא טעם בלי חוק הנה נסהו
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 שניהם משמע ומשפט חוק כלשון ואמר טעם
 פירוש דאמרהי ונראה ז״ל פירש״י ועיין גיסד

 ואם בדרום כעץ יפול ואם י״א בקהלת הפסוק
 פירש״י עיין יכוא שם כען שיפול מקום בצפון

 בצפון ואס בדרום העץ יפול אם ולכאורה ז״ל
 יהוס שם שיפו; מקוס למימר ליה והוה מיותר

 ליה והוה בסוף ואלף בואו יהוא שם דאמר וגס
 שמקובצ מה עפ״י לפרש ונראה יהיה שס למימר
 ליקח מ״ו ונפינה שבירה איזה לאחד כשיש בידינו

 השדה עץ כאדס כי ע״ש עץ מנין פרוטות ק״ס
 וכמנין כ״ו ומנין ך״א ומנין י״ז מנין ונמנות
 להמתיק ונכוון דין מספר ביחד וכס שמות שלשה
 מספר אמ״כ ימנה וגס שמות שלשה ע״י הדין
 ;המשיך יכווין ס״ה וכשיאמר דין כמנין ס״ד

 כעשיה בעולם אדני מן עולם של אצופו כאל״ף
 מלכות שבמדת הדינין כל ונמתקו מלכות מדת
 ג״כ הדינין נמתקו וכשיערבם העשיה עונם

 דין בו שאין גמורים רחמים האל״ף ע״י למעלה
 ח״ו לאדם שיש כיון טעם ;הוסיף נראה ולי כצל

 המעשה בעולם ונפילה שבירה ח״ו הוא חסרון
 וע״כ ק״ס בגימטר׳ נפל ומ;ת אדני לשם המרומז

 כי הצדקה ע״י הנפינה להקים לצדקה ק״ס יקח
 צירוף נפל מן נעשה אז לצדקה מעותיו בהתפזר

 ור״ת שמות מע״ב אמד צירוף והוא כנ״ל אמד
 תרום קרנו בו יקוים ואז ;אביונים נתן פזר שלו

 גוי תרומם צדקה כי מהנפילה ונתרומם בכבוד
 להמשיך העושה וכוונת הצדקה מעשה ידי ועל

 המרומז אדני שצ אלף הדין אל עולם של אלופו
 מספר ס״ד אל האחד וכשמשליך העשיה לעולם

 אותם יערב ס״ה מנין משפתיו שיוציא קודם דין
 ונמתקו הדינין בתוך עולם ש; אלופו וממשיך

 הנפיצות כל ויעלו השבירות כל ונתקנו הדינין
 ונפילה שכירה איזה לאדם שיש כיון וידוע למעלה

 באחד שפגם על מלמעלה דין הוא בוודאי ח״ו
 לאהבה שנפצ מחמת ח״ו עבירה ועשה ממדותיו

 מדותיו שאר מחמת או רעה ליראה או דעה
 מדת הוא דדרום וידוע עבירה איזה עשה הרעים

 מדת גבורה מדת הוא וצפון אהבה מדת מסד
 העץ יפז; אס וזכו עץ נקרא והאדם הדין

 ואם רעה אהבה מחמת בעבירה שנכשל בדרום
 רעה ליראה שנפל מחמת בעבירה שנפל בצפון
ויפול שנכשל מקום בכל ד׳ל העץ שיפול מקום

 בא וע״כ מדותיו בשאר שפגם על בעבירה כאדם
 בעולם בגשמיות והנפילה השבירה מ״ו אליו

 להמשיך צריך אתה שם ר״ל יכוא שם המעשה
 דין מספר הדין אל עו;ם של אלופו אדני של א;ף
 נעשה הס״ד אל אמד עוד ותמנה וכשתשליך ס״ד
 בשם המרומז המעשה בעולם הדין ונמתק אדני
 ויתקנו הדין אל שהמשיך עולם של אצופו ע״י אדני

 רחמים הוא כי הנפילות כל ויעלו השבירות כצ
 יהוא שם וזהו כ.נ דין תערובות בו שאין גמורים

 לעוגמות מרומז השם של וא״ו ה״א יו״ד כי
 אמיונה וה״א העשיה מעולם שלמעלה עליונות

 יכוא ובמלת כעשיה לעולם מרומז הוי׳ שבשם
 אחרונה ה״א וכנגד השם של וא״ו כ״א יו״ד הוא

 לרמז אלף כתוב העשיה לעולם המרומז שבשם
 אלופו אלף ;המשיך צריך מ״ו הנפינה בעת כי
 של אלופו וע״י דין הוא המעשה בעולם עולם של

 כל ימתקו כלל דין בו שאין גמורים רחמים עולם
 ומרומם מנשא הוא אשר כצדקה ע״י וזהו כדינין

 ובצירוף גוי תרומם צדקה כמ״ש הנפילות כל
 ומי דינין הם המרים ומים כנ״ל העושה כוונת
 עץ מנין ליקח עץ כ׳ ויורהו וזהו יוכיח סוטה

 אלופו כדינין אל ולהמשיך המים אל ולהשגיך
 דין תערובות בו שאין גמורים רחמים עולם של

 שם כנ״ל הדינין וימתקו המים וימתקו ובזה כלל
 ק״ס מנין ליקח זה דבר כי ומשפט חוק לו שם

 כנ״ל טעם בו יש אבל חוקה כמו הוא עץ כמנין
 אשריכם כפסוק פירש וזהו כנ״ל ומשפט חוק וזהו

 כי והחמור השור רגצ משלחי מים כל על זורעי
 והם לצדקה זרעו;כם כמ״ש זריעה נקרא הצדקה
 לישראל שיבוא בין ר״ל מים כל על בצדקה זורעים
 מים על ואף צדקה מתנין מים הנקרא חסדים
 ובזה צדקה נותנין נמי הזדונים מים המרים
 והחמור השור רגל משלמי זה וע״י דינין כל מבטלין

 ואי בצדקה שזורע האדם מזה משוצחין הקליפות
.בו לשלוט להם אפשר

 ממרה מיס לשתות יכלו ולא מרתה ויבואו א״י
 וילונו מרה שמה קרא ע״כ הם מרים כי

 וכו׳ כמים וימתקו וכו׳ כ׳ אל ויצעק וכו׳ העם
 אני כי עליך אשים לא וכו׳ תשמע שמוע אם ויאמר

 ע״כ שאמר מה ולהבין ז״ל פירש״י עיין רופאך ה׳
שמה קרוי היה נמי בתחצה והלא מרה שמה קרא
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 אני כי שאמר מה וגם מרחה ויכואו כמ״ש מרה
 רופאך אני כי למימר ליה והיה רופאך ה׳

 שאמר ובפרס חולים הרופא הוא ה׳ ומסתמא
 ונראה ה׳ לקול תשמע שמוע אם ויאמר בתחלה
 ח״ו נער איזה לאדם שיש שבאם מכמדנו הכתוב

 המשגיח הוא כי השי״ת מאת הכל הלא יחשוב אם
 ותחתונים עליונים כולם העולמות כל את ומנהיג
 לו גדולה טובה הוא זו ומסתמא וחפצו כרצונו
 הצער יבטג תיכף זסת ובהחשבו להיטיב כדרכו
 מוהר״ר המפורסם הקדוש הרב והנה ההוא
 שנסעי המסעות שכל אמר זללה״ה בער דוב

 ועפ״י יסעו ה׳ פי וע; יחנו ה׳ עפ״י והכל ישראל
 אותיות נפלו שם ישראל שחנו ובמקום הענן

 שם נתקן ישראל שם וכשחנו בשבירה הקדושות
 למשל ישראל בני נסעו אז משם הענן וכשנסע

 דפקה אותיות נפלו שם ברסה או בדפקה ויחנו
 שם ישראל וכשחנו בשבירה רסה אותיות או

 וימנו בתורה ונכתב האותיות אלו שם נתקן
 תקנתם וזהו מסעות בשאר או ברסה או בדפקה

 האותיות אלו מתקנים היו ולפעמים האותיות של
 נקרא וזה אחר צירוף ונעשה בשבירה שנפלו

 והנה ודפח״ח עכ״ד במסעות הנזכר שם מוסבת
 היו ולא למרה ישראל שבאו הכתוב הודיעך בכאן
 השבירה מן ה״א רי״ש מ״ם אותיות להעלות יכולין

 היו שלא ממרה מים לשתות יכלו ולא שאמר וזהו
 האותיות אותן ולהעלות משם השפע לקבל יכולין

 ממתיקין היו להעלות יכולין היה ואם השבירה מן
 מן אחר צירוף לעשות יכוגין והיו האותיות אותן

 לא אבל רמ״ה צירוף לעשות יכולין והיו מר׳׳ה
 ע״כ וז״ש מרה שם ונשאר להעלותן יכולין היו

 אעפ״י כי מרה שם נשאר ר״ל מרה שמה קרא
 המים וימתקו עץ ה׳ ויורהו כמ״ש המים שנמתקו

 פעולתן ע״י ולא ישראל תפילת ע״י היה לא מ״מ
 האותיות שם נתקן לא וע״כ תלונתן ע״י אלא

 שם חושבים ישראל היו ואם בשבירה ונשאר
 זה ממקום מים לשתות יוכלו לא כי בראותם

 ומנהיג המשגיח הוא כי ית׳ מאתו הוא שהכל
 המים ממתקין הם היו טובתם בוודאי הוא וזו

 שאמר וזהו השבירה מן האותיות מעלין והי׳
 כי וידוע רופאך ה׳ אני כי וכו׳ תשמע שמוע אם
 ר״ל הש״י של הנהגתו מלכות מדת נקרא אני
ממני הוא והכל הנהגתי זהו ה׳ שאני תחשוב אס

 גדוגה וטובה גדול רחמנות זה הוי״ה שם ר״ל ה׳
 וזהו הצער יתבטל בוודאי רופאך זהו בוודאי
 מחמת תשמור טעם בהם שאין חוקיו כל ושמרת
 המחלה כל בהשי״ת גדולה אמונה לך שיהיה

 המכות כל כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר
 בהש״י אמונה חסרון מחמת היה במצרים שהיה
 כיון אבל ה׳ אני כי וידעתם המכות בכל כמ״ש

 יהיה כי עניך אשים לא שנימה אמונה לך שיהיה
 הדברים בכל שתאמין וגס כך כל גדולה אמונה לך

 לך שלימה רפואה שהם יסורים חף לך שיהיה
 מרים סמים רפואה הצריך לחולה נותנים כאשר

 במרירות מרגיש אינו ברפואה מאמין וכשהחולה
 ה׳ אני כי הדברים בכל תאמין אתה כך הסם

 כלל תרגיש ונא עליך שיבואו הדברים בכל רופאך
 ובוודאי הרפואה אמונת מחמת היסורין בצער

זאת במחשבה לגמרי הצער יתבטל

 עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל
 מה מפורסם הדקדוק רופאך ה׳ אני כי

 ונראה עליהם המכה משים כשאינו לרפואה צורך
 נצרכין היו למצרים השי״ת שהכה המכות בכל כי
 שאמר המכות שקודם ובמופת לרפואה ישראל כל

 נכס תנו פרעה אליכם ידבר כי נמשה השי״ת
 לפני והשלך מטך את קח אהרן אל ואמרת מופת
 למכשפים פרעה ויקרא כן ויעשו לתנין יהי פרעה
 מופת זה אין כן ואם בלהטיהם כן הם גם ויעשו

 שנעשה אחר אהרן מטה ויבלע השי׳׳ת ועשה מה׳
 ביד אינו וזה מטותם בלע אז ז״ל כפרש״י מטה

 מבריה לשנות יכולין הם כי כן לעשות המכשפים
 פחות ברי׳ נהוציח לא רק כשפים ע״י בריה אל

 שאינם כיון אבל כפרש״י כנים כגון מכשעורה
 לבלוע ויכול הראוי אחר ברי׳ אל מברי׳ משנים

 אין הדומם מטה כגון שנולד כמו שנשאר אלא
 מטה שיבלע הי־ומה לרטה חיות לתת בידם כח

 הכנ ומחי׳ הכל הבורא הוא השי״ת אבל אחר
 מעשה ויעשה שיבלע לדומם אף וחיות כח ונותן

 ואח״כ מטותם את אהרן מטה ויבלע וזהו חי
 להכות שהתחיל דם במכות למשה השי״ת אמר

 נהפך אשר והמטה פרעה נ א לך מצרים של אלהות
 משה מטה ולא אהרן מטה והוא בידך תקח לנחש
 במצרים כי ר״ל ה׳ אני כי תדע בזאת לו ואמר
בכשפים ולא בעולם מלכותו מדת התגלות היתה
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 הוח ה׳ אני כי תדע בזסת וזהו בהבעיס ונח
 חשר במטה מכה סנכי הנה ומנהיג ומושל השליט

 ואיני מטה שהוס בעוד ר״צ אלהותך את בידי
 חת נהכות כוח בו נותן חני חמר לברי׳ משתנה
 מטה כשהיה כח זה במטה שנתתי כמו מנהותך

 להכות כח בו נותן אני כן המכשפים מטות נבלוע
 מגרים מימי מקום בכצ דם והי׳ עשה וכן חצהותך

 ויעשו וכתוב כשפים מעשה שאינו אות וזהו
 בארן בוודחי כן עשו והיכן כן מצרים חרטומי

 לדם מימיהם והפכו ישראל בני שם אשר גושן
 ויכלו למים ונהפכו למים תיכף השי״ת וריפא

 שהי׳ מצרים בארן רק לשתות תיכף ישראל בני
 המכשפים בידי יכולת הי׳ לא מהשי״ת דם מכת

 ויחפרו כתוב כן ועל לשתות מים מהם לעשות
 המצרים לשתות מים היאור סביבות מצרים כג

 כי לכך הוצרכו לא ישראל בני אבל לכך הוצרכו
 וצא פרעה ויפן כתוב ואעפי״כ למים נהפך תיכף

 צפרדעים מכות השנית ובמכה לזאת גם לבו שת
 על הצפרדעים ויעלו החרטומים כן ויעשו כתוב
 כח בידם הי׳ מצרים ארן על ר״ל מצרים ארן

 ישראל בני ששם גושן ארן אבל הצפרדעים להעצות
 בצפרדעים וליראם להעצות ג״כ רוצים היו בוודאי

 שישלטו כח בידם נותן הי׳ לא השי״ת אבל
 ודרשו כתוב מלבדו עוד אין כי ישראל על הכשפים

 החרטומים הודו כנים ובמכות כשפים אף מז״נ
 בידם הי׳ ולא הוא אלקים אצבע ואמרו בעצמם
 אע״פ ערוב ובמכות ישראצ על כהעלות יכולת
 ארן על ערוב ג״כ להביא המכשפים ביד שהי׳
 הש״י מנע עשו וכן רצו וכן ישראל בני ששם גושן
 אשר מצרים ארן את והפליתי ואמר הכח מהם
 תדע למען ערוב שם היות לבלתי עלי׳ עומד עמי

 הארן כל והמנהיג המושל הארן בקרב ה׳ אני כי
 ה׳ יד הנה כתוב דבר במכות וכן וחפצו כרצונו
 מועד השי״ת צו ושם בשדה אשר במקנך הויה
 בוודחי והחרטומים מצרים בארן זאת יעשה למחר

 בארן אשר ישראג מקנה להמית בכשפיהם עשו
 מצרים מקנה כל וימת וכתוב יכלו ולא גושן

 שצח ופרעה אמד מת לא ישראל בני וממקנה
 ישראל בגי במקנה המכשפים פעלו אם לידע

 בני ממקנה מת לא והגה פרעה וישלח כמ״ש
 ולא פרעה לב ויכבד ואעפי״כ אמד עד ישראל

ולא כתוב במצרים שהי׳ שמין מכות ואצל שלח

 השמין מפני משה לפגי לעמוד החרטומים יכלו
 הי׳ ולא מצרים ובכל בהמרטומים השמין היה כי

 ולהביא בכשפיהם לעשות החרטומים ביד יכולת
 בארן רק כתוב ברד ובמכת ישרחג על השמין

 ומסתמת ברד הי׳ נא ישרמל בני שם אשר גושן
 על ברד להביא בכשפיהם פענו ג״כ החרטומים

 במכת וכן להם להרע ה׳ נתנם ולא גושן ארן
 כל את ויאכל מצרים ארן על ויעל כתוב ארבה

 עלה הברד ובמקום הברד הותיר אשר הארן עשב
 ולכל כתוב מושך במכת וכן גושן בארן וצא הארבה

 במכית ופשיטא במרשבותם חור הי׳ ישראל בני
 בתיכם אל לבוא המשחית יתן ולא כתוב בכורות

 המחיה והוא הבורא שהוא השי״ת הודיע זה וע״י
 ומרפא ומכה וחפנו כרצונו הכל המנהיג והוא הכל

 למצרים נגוף ורפוא נגוף רז״ל שדרשו כמו באחד
 לרפואה צריכין ישרא; היו ומה לישראל ורפוא

 בכשפיהם החרטומים שהיו יובן דברינו ולפי
 והיו ישראל על ג״כ אלו המכות להביא עושין

 והי׳ ישראל על האלו היטות בכשפיהם ממשיכין
 ולא עליהם שהמשיכו מהרעות להם מרפא השי׳׳ת

 המחלה כל פירוש וזהו לישראג להרע ה׳ נתנם
 אשים לא מכות העשר ר״ל במצרים שמתי אשר
 לשונות בד׳ משמש כי ומלת וכו׳ ה׳ אני כי עליך
 אני כלומר אנא פירושו כאן וכן אלא מהן ואחד

 רופאך ה׳ אני אצא המכות אלו עליך אשים לא
 בכשפיהם המצרים שהמשיכו האלו המכות מן

עניכם

 העם ויצא השמים מן לחם צכם ממטיר הנני
 אנסנו למען ביומו יום דבר ולקטו

 לכם שאמר מה להבין . לא אם בתורתי הילך
 הילך שאמר ,וגם ולקטו העם ויצא אמר ואמ״כ

 התלוים מצות לשמור ז״ל רש״י פירוש ועיין בתורתי
 ונראה במצות הכ״ל וא״כ וכו׳ תותירו לא כגון בו

 על המן להם ירדו צדיקים ביומא רז״ל דאמרו
 שטו בטורח ולרשעים טורח בלא בתיהם פתח
 מהרש״א שם כתב המן באכילת וכן ולקטו העם

 שלח צידה איש אכל אבירים לחם הפסוק פי׳ ז״ל
 השרת שמלאכי לחם אבירים לחם לשובע להם

 שהם איש אכל רומני מאכל שהוא אותו אוכלין
 מאכל להם היה שבישראל והיחידים הצדיקים

העם לשאר היינו לשובע להם שלח וצדה רומני



קמעלחייםבשלח פרשתאורח
 אבירים לחם נהם היה לא שביעה כדי שאכלו

 בחיקון וכן עכ״נ צידה מקרי להם אלא מ״ה של
 בגמרא ע״ש טורח בלא לצדיקים היו המן

 נחם כעין ירד לנדיקים שכחב ז״ג ובמהרש״א
 לטחון הוצרכו ולח שירד כמו אוחו שאוכצין
 ונאפוחג עוגוח לעשוח להם ירד ולבינונים ולאפות

 לטחון ג״כ הוצרכו ולרשעים לטחון הוצרכו ולא
 סגונה ליחידי נמשה השי״ח שאמר וזה עכ״ל וכו׳

 השמים מן נחם לכם ממטיר הנני אליו הנלוים
 כלל טורח בנח השמים מן שהוא כמו שחחכלו

 וינא אוכלין השרת שמלאכי לחם הרוחני מאכנ
 יהיה עם בשם הנקרא רב הערב ר״ל ולקטו העם
 ונאפוחו ברחיים ויטחנו וילקטו שיצאו טורח נהם

 גשמי במחכנ גם אבל גשמי מחכל להם יהיה כי
 ח״ע נדבק החדם וצריך הרוחני חיות בו יש

 החוכנ חח המחיה הקדוש הניצוץ הרוחני במאכל
 שהוח הגשמי במאכל ונא הנפש מזון והוא ההוא

 כי החורה הוח שבתוכו והחיות הגוף מזון
 הילך חנסנו וזהו עלמין הקב״ה ברא בחורייתא

 התורה בחיות א״ע ידבקו אם ר״ל לא אם בתורתי
 חם חו נס או שאוכלין הגשמי המחכנ שבתוך
 וטעמו שנחמר שבו הגשמי בתענוג רק ידבקו

בדבש כצפיחת
 ערב ישרחל :ני כל אל וחהרן משה ויאמר

 מאיז אתכם הוציח ה׳ כי וידעתם
 מת בשמעו ה׳ כבוד חת וראיתם ובקר מצרים

 להבין עלינו תלינו כי מה ונחנו ה׳ על תלונותיכם
 דהנה וכו׳ ורסיתם ובקר וידעתם ערב שאמר מה

 חסדך בבוקר להגיד אמר זלה״ה המגיד הרב
 ובמוחין בשכל האדם בהיות כי בלילות ואמונתך

 להמשיך ויוכל השי״ת את מכיר הוא חזקים
 האדם יחזק אז המוחין נפינת שח״ו ובזמן חסדים

 ואמונתך וזהו השי״ת לעבודת אמונה עפ״י עצמו
 השכל ערבוב לשון ערב שאמר וזה ע״כ בלילות
 אתכם הוציא ה׳ כי וידעתם המוחין ונפילת

 מוציא הוא כי האמונה עפ״י תדעו ר״ל ממצרים
 ובוקר זאת באמונה ותתחזקו מצרים מארץ אתכם

 את ורחיתם חזקים ובמוחין בשכל כשתהיו ר״ל
 זאת עשה ה׳ כי ותכירו בעצמכם ותראו ה׳ כבוד

 כל המנהיג והוא מצרים מארץ אתכם שהוציא
 תלונותיכם את בשמעו ומעתה כולם העולמות

.וכו׳ מה ונחנו ה׳ על

 מן אחיו אל איש ויאמרו ישראל בני ויראו
 משה ויאמר הוא מה ידעו לא כי הוא

 ועיין לאכצה ה׳ לכם נתן אשר הלחם הוא אליהם
 וימן כמו הוא מזון הכנת הוא מן ז״ל פירש״י

 הוא משה להם השיב מה להבין המלך נהם
 הבינו הם גם הלא נאכנה ה' לכם נתן אשר הלחם
 כתיב שאחריו ובפ׳ לאכלה להם שניתן וידעו

 גד כזרע והוא מן שמו את ישראל בית ויקראו
 עשב ז״ל פירש״י עיין בדבש כצפיחת וטעמו נבן

 והמן לבן ואינו עגול שלו וזרע קליא״נדרי ששמו
 העגול לענין אנא גד נזרע נמשל ואינו לבן הי׳

 בית אמר למה להבין לבן והוא היה גד כזרע
 באכילת דהנה ונרחה ישראל בני אמר ולא ישראל

 לכוין לו יש אכילה כוונת יודע שאינו אף חדם
 וגם הבורח נעבודת כח לו שיהיה כדי שתוכל
 בין האוכנ שבתוך הקדושות הניצוצות שיוציא

 הניצוצות ובין בתולדה המאכל שבתוך הניצוצות
 בספרים וכתוב ומי בנומח בגלגול שבחו הקדושות

 כדי שאוכל בפה בדיבור זו כוונה להוציא שיש
 נצוצות ולהוציא הבורא לעבודת כח לו שיהיה

 הוא כן וכשעושה כנ״ל המאכל שבתוך הקדושות
 ידי ועל המאכל שבתוך הקדושות הנצוצות מתקן

 חיות כי המאכל לאכול תאוה לאדם בא זה
 לחדם מעוררים המאכל שבתוך הקדושות הנצוצות

 בתקונם מפיצים הם כי נוקבין מיין בסוד תאוה
 המסכל וכשחוכנ רעב הוח שהתדם חעפ״י ונמצא

 מכל שבע שהוא המאכל מן שיקבל תענוג לו יש
 כי האוכלו מהאדם יותר מקבל המאכל מקום

 בבחי׳ היו אכילה קודם שבו הקדושות הננוצות
 שאמרו כמו וזהו נתקנו האכילה ואמר שבירה

 כעני העני עם עושה הבית שבעל מה יותר רז״נ
 יותר מקבל בית הבעל כי הבית בעל עם עושה

 מהש״י מקבל הוא מועט דבר לעני נתינתו ע״י כי
 גשמי במאכל הוא זה וכל רב שפע זה עבור

 לבררו וצריך גשם בדבר מלובש שבו שהחיות
 מתוך המאכל גוף לברר צריך ובתחילה ולתקנו

 אדם לאכילת ראוי שיהא נתקנו ואמ״כ הפסולת
 הוא התיקון ואמר בישול או ואפיה טחינה כגון
 המיות מוציא האדם אכילה בשעת רק גשמי ג״כ

 ועיקר למוץ יוציא והפסולת אליו שבו רוחני
 הרב שאמר כמו רומני המיות הוא אדם אכילת
שעל זלה״ה בער דוב מוה׳ המפורסם הקדוש



לחייםבשלח פרשחאורחקב

 אוכל נקרא שבו הרוסגי חיוח כי מסכל נקרא כן
 הרוחני חיוח לאדם שמאכיל מאכיל נקרא והמאכל
 מן היורד בנחס אבל ודפס״ח עכ״ד שבחוכו
 הוא כי וחיקון בירור צריך היה לא השמים

 כל; פסולח בו היה ולא גשם בלא לבד רוחניות
 גם שהמה ואעפ״י אבריהם ברמ״ח נבלע כן ועל
 שטו בהעלותך בפ׳ שכתוב כמו מחקנין היו כן

 ובשלו במדוכה דכו או ברחים •וטחנו ולקטו העם
 לצדיקים החילוק היה זה עוגות אותו ועשו בפיור

 במהרש״ח וע' ביומא כמ״ש רב וכערב ולבינונים
 מן לחם ממטיר הנני בפסוק שהבאתי וכמו שם

 בתיהם פחח עצ המן יורד היה נצדיקים כי השמים
 בלי משמים שיורד כמו אותו ואוכלין לחם כענין

 שלא טורח קצת להם היה והבינונים טורח שום
 רב והערב ולקטו העם ויצא בתיהם פתח על ירד
 רוחניות הי׳ מקום מכל אבל גדולה טרחה להם הי׳
 לא חסרונם מצד רק בגשמי התלבשות בכי לבד
 וא״כ טורח ע״י רק הטוגה לקבל יכולין היו
 ולבררו לתקנו האדם אל צריך הי׳ לא בעצמו המן
 בחי׳ הי׳ אבל האוכלו מהאדם מקבל הי׳ ולא

 השי״ת שמשפיע השפע הוא שהי׳ לבד משפיע
 היו לא והמן ממנו תענוג מקבלין והיו לישרא;

 לכם ממטיר המי השי״ח שאמר כמו מהם מקבל
 מיותר לכאורה השמים מן ותיבת השמים •מן לחם
 מן וזהו לבד משפיע בבחי׳ הוא השמים אבל

 הכירו לא והם לבד משפיע בבחי׳ שיהי׳ השמים
 ממנו להנוח יכולין היו שלא ומחמת בחסרונם

 שהוא הבינו לחם כשאר ותיקון טורח ידי על רק
 ג״כ ומקכג •ובירור תיקון וצריך בגשם מלובש ג״כ

 אחיו אל חיש ויאמרו וזהו האוכל מאדם תענוג
 שהוא ר״ל נוקבין מיין הוא מ״ן ור״ח הוא מן

 ידעו לא כי לתקנו כדי לאוכלו לאדם חאוה מביא
 ויאמר לבד המשפיע מ׳׳ה בבחי' שהוא הוא מ״ה
 זכר לשון הוא ואמר הלחם הוא אליהם משה

 אשר הלחם מקבג ולא משפיע בבחי׳ שהוא כלומר
 תקבלו שאתם דייקא ולכם לאכלה לכם ה׳ נתן

 כן עתה שהוא כמו הלחם והוא ממנו תענוג
 שהי׳ כמו ובירור לתיקון טורח בלי לאכילה ראוי

 יש ז״ל כפירש״י פשוטו לפי וגם לצדיקים באמת
 מזון הכנת הוא מן אומרים היו שהם כך כומר

 לאכילה ראוי שיהא ולתקנו אוחו להכין שצריך
אשר שהוא כמו הלחם הוא משה אליהם ואמר

 אין חסרונכם ומחמת חיכף לאכלה ה׳ לכם נתן
 ותיקין טורח ע״י אלא ממנו להנוח יכולין אתם
 האנשים אותם ר״ל ישראל בית אוחו ויקראו וזהו

 גישרתל תחתונית •מדרגו׳ היינו בית בבחי׳ שהיו
 הנשי׳ אלו יעקב לבית תאמר כה רז״ל שדרשו כמו
 שהם מישראל תחתונים מדריגות ושאר הדעת קלי

 ישראל בית ג״כ ונקראין מישראל מקבלין בחינת
 טורה להם שהי׳ ולפי מקבל בחי׳ הוא בית כי

 שיש ג״כ סוברים היו ממנו שנהנו עד ויגיעה
 וצריך בו מלובש הוא שבו החיות גשמי מלבוש בו

 מהאוכלים תענוג מקבל ג״כ והוא ותיקון בירור
 שהיו והמן ובאמת לעיל כמ״ש מן שמו קראו ע״כ

 חז״כ דאמרו ונראה גד כזרע הוא אותו קוראין
 שבה חסד לפי אלא משתלמת הצדקה אין בסוכה
 ועיין חסד לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו שנאמר
 שהתבואה בעת מעות או וז״ל ז״ל רש״י פירוש
 החסד וזהו לאיבוד מעותיו ילכו שלא מצויה
 ואמרו עכ״ל עני של לטובתו ודעתו לבו שנותן
 בבוקר כהוגן כהם ניחן כהיגן שאלו נחם רז״ל
 גד ור״ת גד כזרע וזהו ע״כ להכין שהות שיש

 שהות שיש בבוקר להם ניחן המן ר״ל דלים גומל
 שנותן דלים גומל כזרע ואהבה חסד ע״פ להכינה

 זריעה נקרא והצדקה עני של לטובתו ולבו דעתו
 לזרע שהמשילו ולפי לצדקה נכם זרעו שנאמר

 דלים כגומל תאמר שלא ר״ל לבן אמר דלים גומל
 שבעה״ב מה יותר כמ״ש מהעני יותר שהוא ממש

 ותאמר בעה״ב עם עושה העני העני עם עושה
 שהוא לפי אותו מהאוכלים מקבל הוא שהמן ג״כ
 כי לבן אמר לכן מהאוכלים ובירור תיקון צריך
 כבד חסד בחינת שהוא כלומר חסד הוא לבן צבע

 שפע היה אלא לעצמו מקבל ולא לבד משפיע
 ולא רוחני בחי' לישראל משפיע שהיה מהשי״ח

 ובירור תיקון צריך בעצמו המן היה ולא גשמי
 כענין אלא גד לזרע נמשל ואינו ז״ל שפירש״י וזהו
 לבן אינו גד זרע אבל גד כזרע עגול שהיה עגול
 מורה חסד על מורה לבן גוון כי לבן היה והמן
ה כן מקבל ולא לבד משפיע בחי׳  משפיע המן הי

 דלים גומל כזרע ולא מהם מקבל ולא להאוכנין
.וכנ״ל לבן ואינו מהעני מקבל שהוא

 לה׳ היום שבח כי היום אכלוהו משה ויאמר
פירש״י עיין בשדה תמצאהו לא היום



קנאלחייםבשלה פרשתאורח
 השביעית כל לנו קידש השי״ת דהנה ונראה ז״ל

 השמטה שנת קידש ומשנים שבת יום קידש מימים
 הוא השביעית המדריגה כי היובל שנת ומשמיטין

 לטשות שלא השביעית כל לנו וקידש המעשה בחי׳
 במעשה נאמין שלא לנו להורות מעשה שום בו

 כתיב וכן ית׳ בהשגחתו הוא הכל רק ובטבעיות
 הן השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי בפירוש

 פירש״י וזהו וכו׳ ברכתי את וצויתי וכו׳ נזרע לא
 תמידי שתענוג ראינו הרי כי עונג לשבת וקראת

 אלפים מאה לו יש אחד עשיר למשל תענוג אינו
 שיש במה כי כלל תענוג לו אין כלום מרויח ואינו
 אם אף יום בכל מרויח אם רק בו הורגל כבר
 דבר לו שנתוסף יום בכל תענוג לו יש עשיר אינו
 אנו שחין בשבת וכן עדיין לנו היה שלא מה חדש

 שמרויח ממה צרכנו כל לנו שיש אף כלום מרויחין
 נתוסף אינו בשבת אעפי״כ לשבת מששי ומכין

 לנו היה לא טבעות עפ״י ונמצא חדש דבר לנו
 עונג לשבת וקראת ית׳ הבורא וצונו בשבת תענוג

 התענוג עולם שביעית למדריגה שתמשיך אדרבה
 ולא הגשמיות ובעשיות בטבעיות תאמין שגא

 באהבה ית׳ השם מצות ותקבל מלאכה תעשה
 וכן התענוג עולם להמשיך לבא תוכל זה וע״י
 ולא לא׳ עומר שני בששי להם שיורד במן בכאן
 דבר להם נתוסף שלא בשבת תענוג להם היה
 כמו המן יפסוק שלא יראים היו אדרבה חדש

 שון ב נקראים תענוגי׳ כל והנה ז״ל שפירש״י
 שתמשוך ר״ל היום אכלוהו משה שאמר וזה אכינה

 המדרג׳ שבת ר״ל לה׳ היום שבת כי התענוג עולם
 לה׳ נתקדש וטבעיות עשיה בחינת שהוא שביעית

 לא היום וע״כ הטבעיות בעשיות להאמין שלא
 שיהיה דבר לכם ניתוסף ולא בשדה תמצאוהו

 ובחשק באהבה ה׳ מצות ותקבגו מזה תענוג לכם
התענוג עולם ותמשיכו

 נותן הוא ע״כ השבת את לכם נתן ה׳ כי ראו
 איש שבו יומים לחם הששי ביום לכם

 ונראה השביעי ביום ממקומו איש יצא אל תחתיו
 בער דוב מוהד׳ר קדישא בוצינא הרב דהנה

 כח שבא מנוחה בא שבת בא פי' אמר זללה״ה
 אין הוא כי הש״י נק׳ ומנוחה בנפעל הפועל

 נק׳ וע״כ תנועה שייך לא סוף ובאין ב׳׳ה סוף
דידוע כוונתו נראה ודפמ״ח עכ״ד מנוחה

 על בתחילה העולמות כל ברא שהשי״ת בספרים
 וכשנעשה הכלי להתהות שיוכל כדי צמצום ידי

 שיוכל ומדה קו דרך חיות לתוכו המשיך הכלי
 בח ובשבת ממציאות יתבטל ולא ולחיות לקבל
 בנפעלים הפועל כח זהו העולמות כל אל חיות

 הוא העולמות כג של החיות והנה אותם להחיות
 עשית בחכמה כולם כי הכל את המחי׳ סכמה

 הוא והחכמה בעליה תחי׳ והחכמה שכתוב כמו
 השבת את לכם נתן ה׳ כי ראו וזהו ראיה בחי׳

 את לכם נתן ה׳ חכמה שהוא ראי׳ מבחי׳ כלומר
 הוא שלהם החיות העולמות כל אל שבא השבת

 ועיין עשית בחכמה כולם כי בנפעל הפועל כח
 כי היום אכלוהו משה ויאמר בפסוק נעיל מ״ש
 מדריגה כג לנו קידש שהשי״ת וכו׳ היום שבת

 שהמדריגה ומשמיטים ושנים מימים השביעית
 ואנחנו המעשה עונם כנגד מרומז הוא השביעית

 הטבעיות מעשה בשום נאמין לא ישראל בני
 לעשות שלא לנו צוה ע״כ בהשי״ת רק והגשמיות

 ית״ש בהשגחתו שהכל השביעית בכל מעשה שום
 וזהו ע״ש כרצונו הטבעיות בכל המושל והוא

 שבשבת ותבינו לחכמה ותבואו כשתראו שחמר
 אפס הכל ומבלעדו העונמות כל אל חיותו בא
 לכם נותן הוא ע״כ וזהו בגשמיות תאמינו ולא

 שום בו תעשו שלא כלומר יומים לחם הששי ביום
 בו ותדבקון הגשמיות בעשי׳ נאמין שלא מלאכה
 הכמה זהו העולמות כל אל שבא בהיותו יתברך

 ותהיו תחתיו חיש שבו וזהו הכל את המחיה
 שמעתי כי ממקומו איש יצא אל ית׳ בו דביקים
י מוהר״ר הגאון הרב ממהו׳ ק לו ח צ  אב״ד י
 שבשב׳ תענוג בשבת שינה פי׳ בארדיטשוב דק״ק
 והוא הרוממות ביראת דבוק להיות האדם צריך

 יראה אותיות הוא ראיה כי ראיה הנקרא הכמה
 חכמה אל תמיד דבוק להיות אפשר שאי רק

 בשבת שינה וזהו המוחין נפילת בחי׳ נק׳ ושינה
 התענוג עולם תענוג בשבת המוחין נפילת כלומר

 הי׳ אם כי בשבת להתענג יוכל ועי״ז בינה הוא
 מעול׳ למעלה שהוא הרוממות יראת בבחי׳ תמיד

 ודפח״ח ע״כ בשבת להתענג יכול היה לא התענוג
 וז״נ הקדושה בכוונת האריז״ל בסידור ועיין

 וזהו וא״ו מקום הנק׳ בינה שהוא ממקומו
 איש יצא אל שאמר וזהו עכ״ל הבינה התפשטות

כשתהיו עכ״פ כלומר השביעי כיום ממקומו



לחייםבשלוו פרשתאורחקנב

 בעול׳ ותהיו בשבת תתענגו המוסין נפילת בבתי׳
 וא״ו ממקום יצא אל וזהו בינה שהוא התענוג

 כנ״ל התענוג עולם בינה שהוא
 העומר מלס ה׳ צוה אשר הדבר זה משה ויאמר

 ירסו למען לדורותיכם למשמרת ממנו
 ויאמר הפסוק מתחיל ואח״כ וכו׳ הלחם את

 מלא שמה ותן אחת צנצנת קח אהרן אל משה
 למשמרת ה׳ כפני אותו והנח מן העומר

 ה׳ צוה כאשר הפסוק מתחיל ואח״כ לדורותיכם
 למשמרת העדות לפני אהרן ויניחהו משה אל

 הלחם את יראו למען כתיב ראשון בפסוק להבין
 סלא זה לשון כתיב לא אהרן אל משה ובצוות

 השלישי ובפסוק נמשמרת ה׳ לפני אותו והנה
 לפני מהרן ויניחהו משה א׳ ה׳ צוה כאשר כתיב

 חמר כאשר ה׳ לפני כת'ב ולא למשמרת העדות
 אהרן ויניחהו למימר לי' דהוה וגם משה לו

 משה אל ה׳ צוה כסשר העדות לפני למשמרת
 והיה בפסוק בא בפרשה כתבתי דהנה ונראה
 אדם ישועת דומה שאינו לזכרון לכם הזה היום

 אחד <אדם להימיב ברצונו גדול מכך אפילו
 להיכייב כשגמר תיכך אדם שישועת ה׳ לישועת

 ישראל בית לעמו ה׳ ישועת חבל הטובה נפסק
 לעולם וקיים חי שהוא לעולם נפסקת טובתו אין

 ראשונה הארה נתגלה שעשה הטובה ובזמן
 הראשון מהתגלות הארה ישראכ לבית ונמשך
 בשם שם כתבתי כאשר ראשונה וישועה מטובה

 מוה״ר המפורסם קדישא בוצינא הגדול הרב
 מימים למועדה פסוק על זללה׳׳ה בער דוב

 ישראל בה' נושע ישראל פירש וזהו ע״ש ימימה
 הוא הישועה עולמים תשועת מה׳ להם שיש

 להם ממטיר שהיה המן בנס בכאן וכן לעולמים
 ממנו העומר למכאות השי״ת צוה השמים מן לחם

 יפסוק ולא לדורותם למשמרת הנס שיהא מן
 ה׳ להם נתן אשר הלחם כשיראו לדורות הטובה

 אשר הלחם את יראו למען כמ״ש השמים מן
 וכל האדם פרנסת בכל הוא וכן וכו׳ האכלתי

 ממש ויום יום בכל אותם זן שהוא הברואים
 כרצונו ברח אשר בריותיו לכל מזון ומכין מטובתו

 ועוצם כוחי לומר האדם בדעת יעלה ואל וחפצו
 יגיעים אדם בני כמה בראותם זאת עשה ידי

 לא זה דבר גם ואף סיפוקם להם ואין מאוד
בזכותא לאו ומזוני חיי בני כמ״ש תליא בזכותא

 בליקוטי האריז״ל ופירש תליא במזלא אכא תליא
 וז״ל יצחק ויעתר פסוק ע^ תולדות פר׳ תורה
 תליא בזכותא לאו ומזוני חיי בני רז״ל אמרו
 בזכות אינם בסופו וע״ש וכו׳ תליא במזלא אלא
 מזלות הב׳ אלו במזלא אכא הגבורות שהם

 בסוד שבני לפי ומזוני חיי בני ונקטו שפרשנו
 מאמא וחיי השדרה חוט דרך הנמשך הדעת
 חכמה שהוא מאבא ומזוני החיים נמשכים שמשם
 ב׳ בזווג תלוים הם אכו למעלה מלמטה וכסדר
 מהעולמו׳ למעלה שהם ר״ל עכ״ל עליונים מזלות

 מחכמתו כמעלה הוא כי האדם מהשגת ולמעלה
 להתבונן האדם בדעת יעכה אל ע״כ וכו׳ ע״כ

 אפשר אי כי ומזון טרף למצוא איך ולהתחכם
 למעלה שהוא העולם מן שבא בשכלו זאת כהשיג

 בלבוש מלובשים בעוה״ז שאנחנו ומחמת השכל מן
 וגידין עצמות תכבישני ובשר עור כמ״ש עוה״ז

 פעולה איזה לעשות צריכין אנחנו תסוככני
 תעשה. אשר בכל וברכתיך כמ״ש ג״כ גשמיות

 גשמיות בפעולה ח״ו להאמין לא אבכ
 ראמים מקרני ומפרנס זן ית׳ שהוא להאמין אלא
 על תמיד ולהתפלל וחפצו כרצונו כנים ביצי ועד

 כו שיכין ה׳ לישועת ולצפה וחסרונו וצרכו מזינו
 כי עושה שהוא הגשמיות פעולה במעט פרנסתו

 מן לחם במדבר והאכילם לכל ומפרנס הזן הוא
 כמו בו כמאמינים ויגיעה טורח שום בלי השמים

 שהאכיל הלחם הדורות וכשיראו שם שכתבתי
 כי וישכילו יבינו טורח שום בלי במדבר אותם

 ומכין הברואים כל ומפרנס זן הוא היום גם
 שלו הגשמיות מעשה ע״פ הברואים לכל מזון
 כדי ולאחד הרבה ולאחד מעט לאחד רצונו כפי

 האדם להטבת וחפצו רצונו כפי יותר ולא סיפוקו
 כלו׳ הלחם את יראו כמען וזהו לו נותן הוא כן

 ראיה נקרא שהוא בחכמה דבוקים תמיד שיהיו
 מזונם להם שיביא ה׳ לתשועת ויצפו שם וימתינו
 ובראותם חכמה מן למעלה הוא אשר מהעולם

 שיאמרו או השמים מן להם ירד אשר הלחם את
 שעשה הטובה את ימשיכו בזה המן פ׳ יום בכל

 באמת שיאמינו רק ויום יום בכל במדבר הש״י
 בריותיו לכל מזון ומכין לכל ומפרנס זן שהוא

p למשמרת וזהו משכלו למעלה הוא אשר העולם 
 הדבר את שמר ואביו כמו משמרת ולשון לדורותם

ראיה הנקרא לחכמה דבוק יהיה לדורות כלומר



קנגלחייםבשלח פרשתאורח

 מעולם מזוגם להס שיבוא ה׳ לישועת וימתיגו
 יאמרו מז הלחם שיראו הזה ובדבר שלמעלה

 פרנסתם וימשיכו זאת ישכילו אז המן פרשת
 במדבר להם שהיה המן מהנס שלמעלה מעולם

 ערף הפסוק פירוש וזהו עתה עוד נם נהם יבא
 במדבר כלומר בריתו נעולם יזכור ליראיו נתן
 המשפיע יעולם דכר לשון ויזכור ליראיו מזונו נתן

 הנס זה עשה לעולם יזכור וזהו ברית נקרא
 במדריגות עשה במדבר ליראיו שנתן והשפעה

 אתד כל וימשיכו כנ״ל הלמם ראו ולדורות דכר
 במדבר להם שנתגלה מהארה פרנסתו ואמר

 שמה ותן אסת צנצנת קת אהרן אל משה וכשאמר
 ברמז לו ממר ה׳ נפני אותו והנס מן העומר מלא

 מלתא תליא במזלא כי ה׳ לפני אשר בעולם שיניח
 וליז השפע ימשיכו שנמעלה ומעילם בזכותא ולאו

 לתשועת וימתינו בחכמה דבוקים שיהיו לו פירש
 בזכותא למו לו אמר רק שלמעלה מהעולם ה׳

 כך אחר ואמר ה׳ לפני לו שאמר וזה מלתא תליא
 ה׳ צוה כאשר ברמז לאהרן אמר שמשה אעפ״י

 שיהיו הלחם את יראו למען נו שאמר משה אל
 כך אהרן ויניחהו ראיה הנקרא בחכמה דבוקים

 עולם לפני העדות לפני אהרן ויניחהו אהרן עשה
 השמיעה מעולם נתקיים העדות כי העדות

 עולם ונפני העדים הגדת הדיינים ששומעים
 ראיה הנקרא מכמה הוא השמיעה עולם העדות
 עשה כן זכו׳ הלחם ירמו למען ה׳ צוה כאשר

 כחשר העדות לפני אהרן ויניחהו כתוב היה ואם
 כאשר לו אמר שמשה משמע היה משה אל ה׳ צוה
 לאו כי ברמז לו אמר משה יבאמת בפירוש ה' צוה

 ה׳ צוה כאשר ועשה אהרן והבין תניא בזכותי׳
משה אל

די י  תחתיו וישימו אבן ויקמו כבדים משה ו
 ומזה אחד מזה בידיו תמכו ומור ואהרן

 ונראה השמש בא פד אמונה ידיו ויהי אמד
 שאין ורואה דבר איזה על כשמתפלל האדם דהנה
 ההוא דבר על דינין ששורה מפני להתפלל יכול

 ורמימא בדמילא להתפלל יכול אינו כך ומפני
 אמונה היא יראה במדריגת עצמו יאמוז אז

 הראש וכובד צער מתוך ויתפלנ עצמו את ייצער
 עמלק קליפות גודל מחמת בכאן והנה שיוכל כמו

 להתפנל משה יכול הי׳ לא אז שהי׳ הדין ותוקף
ויראה אהבה בחי׳ ר״ל משה וידי וזהו כראוי

 פורחין היו שלא ר״ל כבדים גדפין במי׳ הם שלו
 אבן ויקמו אז שהיה הדין תוקף מחמת לעילא
 זה על עצמו מיצר שהיה ר״ל תחתיו וישימו

 ואהרן ישראל של בצרתן מצער שהיה כפירש״י
 מסער׳ הוא אהרן כי ומזה מזה בידיו תמכו ומור

 שנ אהבה במי׳ וחיזק תומך היה ואהבה דמסד
 היה בזוהר כמ״ש השני מסערא הוא וסור משה

 אמונה ובחי׳ אמונה ידיו ויהי יראה במי׳ סומך
 מלתא תמיד היה משה לגבי היראה עולם הוא

 שחינו הדין תוקף מחמת שראה וכאן זוערתא
 מניח היה לא אעפי״כ במדריגתו נהתפלל יכול

 אמונה במדת ואחז עצמו מצער והיה מלהתפנל
 ידיו ויהי ז״ל פירש״י עיין והתפלל יראה מדת

 יראה שבחי׳ ר״ל ונאמנה נכונה בתפלה אמונה
 בבמי׳ בהם אמז אמונה ידים בחי׳ שנו ומהבה
 במדריגה כך והתפלל היראה עולם אמונה

 זוערתח מלתח הנה עד מצלו שהיה תחתונה
 של בצרתן עצמו מיצר שהיה בצער כך התפלל
 במי׳ אליז שבס עד ר״ל השמש בא עד ישראנ
 לו שיש מי כי שמש הנקרא השמים מן אהבה

 כמו אהבה במי׳ לו בא בשלימות יראה במי׳
 בער דוב מוהר״ר הקדוש הרב בשם שכתבתי
 ובמי׳ אשה אמר למזור מיש של דרכו כי זלנה׳׳ה

 עכ״ד דכר נקרא אהבה ובמי׳ אשה במי׳ יראה
 ויתפרדו ימוד נעשה אהבה במי׳ וכשבא ודפמ״ח

 ז״ל שפירש״י זזהו בקשתו ונעשית און פועלי כל
 במדת ואחז שהתפלל ר״ל ונאמנה נכונה בתפלה

 כנ״ל התפנה בחי׳ בשלימות יראה
 בספר זכרון זאת כתוב משה אל ה׳ ויאמר

 מיותר לכאורה זאת מלת להבין וכו׳
 שלם השם שאין י״ה כס על יד כי דארז״ל ונראה

 וע׳ עמלק של זרעו שנממה עד שלם הכסא ואין
 והנה הוי׳׳ה נבוש איני כי וז״ל תורה בליקועי
 דהוי״ה י׳׳ה כאותיות לבוש דאדני י״ד אותיות

 ובחורבן וכו׳ ו׳׳ה לאותיות דאדני נא ואותיות
 וכשיחזור מכסא י״ד אותיות בעונותינו נפלו

 י״ה אותיות וילבישו כס על י״ד מותיות
 וזהו נשונו כאן עד בעמלק לה׳ מלחמה

 הספר עם ממר המלך לפני ובבאה במגילה פי׳
 על היהודים על משב אשר הרעה מחשבתו ישוב
 ז״נ פירש״י ועיין פירוש לו אין ולכאורה ראשו
שכמס אחרונה ה׳ בבא ר״ל ובבאה יובן זה ולפי



להייםבשלח פרשתאורהק!נד
 מלכחא ואיהי מלך הוא כי המלך לפני השכינה

 המלך ר״ל אמר ואז עחה עד שלם הכסא אין כי
 שהשם ר״ל שם גימפריא וספר הספר עם אמר
 וכו׳ הרעה ממשצמו 5ישו שלם אינו ג״כ י״ה
 כי שנם והכסא שלם י״ה השם זיהיה ראשו על

 משה אל ה׳ ויאמר וזהו בעמלק לה׳ מלחמה
 שאינו הכסא זאח הנקרא השכינה הוא זאח כחוב
 ועוד מכסא י״ד אוחיוח בעונוחינו נפלו כי שלם

 י״ה שהשם ר״ל שם גימע׳ וספר בספר זכרון
 מחה כי זכו׳ עחה לבוש בלי הס כי שלם אינו

 בעמ,ק לה׳ מלחמה כי עמלק זכר אח אמחה
כנ״ל:

 כרכי׳ רז״ל אמרו הנה וכו׳ יהושע באזני ושים
נון בן יהושע מימוח חומה המוקפין

 למה ז״ל לר״ע משניוח בפירוש עיין בפ״ו קורין
 ליח רז״ל ואמרו יהושע מימוח מוקפץ חלינן

 בזה רמז דיש ואפשר באורייחא רמיזא דלא דבר
 כמו מגילה מקרא מזה סמכו אשר הפסוק
 קבעוני לחכמים אסחר בקשה רז״ל שאמרו
 זאח כחוב בחורה מקרא שמצאו עד וכו׳ כדורוח

 בנביאי׳ מ״ש זכרון חורה ובמשנה כאן שכחוב מה
 בספר רז״ל דרשח נמצא מגילה מקרא זהו בספר

 יהושע באזני ושים אמר ואח״כ מגילה מקרא על
 באזני מוקפץ ישראל של וזמנם ושי״ם ור״ח

 לבני יודיע שהוא ליהושע חאמר ר״ל יהושע
 קורץ שיהיו בימיו חומה המוקפין כרכין ישראצ
 המוקפין בעירזח בפ״ו למעלה הכחוב בספר

כנ״ל. בימיו

ת ש ר ו פ ר ת י

 אשר כל אח משה חוחן מדין כהן יחרו וישמע
 כי עמו ולישראל כמשה אלקים עשה

 להבין מצרים מארן ישראל בני אח ה׳ הוציא
 הוציח כי אמר ואח״כ אלקים עשה אשר דאמר

 וארא בפרשח דהנה ונראה וכו׳ ב׳׳ה הוי״ה ה׳
 בחרגום פי׳ לפרעה אלקים נחחיך ראה פסוק על

 לשון ופי׳ לפרעה דחילא יחך שויח דכבר יהונחן
 ראה וז״ל ז״ל לפירש״י קרוב והוא ממש אלהוח
 ויסורין, במכוח לרדוחו נפרעה אלהים נחחיך
 אבל משה ע״י היה לפרעה המכוח ובאמח
 הקב״ה ידי על היה ממצרים ישראל בני הוצאוח
 מצרי׳ בארץ ועברחי הגדה בעל שדרש כמו בעצמו

 הקב״ה אלא שרף ולא אני וכו׳ מלאך זלא אני
 ז״ל האר״י שכחב כמו והפעם ובעצמו בכבודו

 היה לא ע״כ בפומאוח משוקעין ישראל שהיו
 מחמח מחפגמין ח״ו היה כי ושרף מלאך ע״י

 ■וישמע וזהו יחרו שהבין וזה ע״ש מצרים פומאוח
 נמשה אלקים עשה אשר כל אח הבנה לשון יחרו
 נחחיך ראה כמ״ש אלקים בחינח שעשה ר״ל

 שעשה מה ר״ל עמו ולישראל לפרעה אלקים
 ישראל אח ב״ה הוי׳׳ה ה׳ הוציא כי עמו לישראל
 ולא ובעצמו בכבודו השי״ח שהוציא ר״ל ממצרים

 וכ״ז אחר בענין אפשר היה לא כי שרף ידי על
יתרו; הבין

 לישראל ה׳ עשה חשר הפובה כל ע׳ יחרו ויחד
 לפרש ויש ז״ל פירש״י עיין וכו׳ עמו

 באחדזח והאמין בא שיחרו כלומר אחדוח ויחד
 ה׳ עשה אשר הפובה כל על יחברך הבורא
 וראה שבעולם ע״ז כל עבד כי והוא לישראל

 והנפלאוח הנסים כל וכשראה ממש בהם שאין
 והאמין בא מזה לישראל השי״ח שעשה והפובוח
 אחד ואין אמיחי אחד שהוא הבורא באחדזח

 כרצונו הכל ומנהיג הבורא והוא זולחו אמח
 שאין שבעולם ע״ז כל על אצנו נחאמח כי וחפצו
 המערכוח ושדוד ונפלאוח נסים וראה ממש בהם

 ישרסל בשביל במצרים השי״ח שעשה זהמזלוח
 באחדוח להאמין בא מזה וכו׳ הפובה על וזהו

יחברך. הבורא

 סיני מדבר באו הזה ביום וכו׳ השלישי בחודש
 סיני מדבר ויבואו מרפידים ויסעו

 עיין ההר נגד ישראל שם וימן במדבר ויחנו
 לומר חגמוד מה מרפידיס ויסעו וז״ל ז״ל פירש״י

 כחוב כבא והלא נסעו מהיכן ולפרש לחזור
 נהקיש נסעו שמשם בידוע חונים היו שברפידים

 ביאחן מה סיני למדבר לביאחן מרפידים נסיעחן
 ■מרפידים נסיעחן אף בחשובה סיני למדבר

אחד בלב אחד כאיש ישראל שם זיחן בחשובה



קנהלחייםיתרו פרשתאורח
 ביאתן מה רש״י שכתב מה זה ולהבין עכ״ל

 זה נחלט היאך וכו׳ אף בתשובה סיני למדבר
 בתשובה היה סיני למדבר שביאתן גמור לודאי
 שהיה אליו מרפידים נסיטתן גס מקיש שאתה

 התשובה דטולס דידוט ונראה בתשובה כן גס
 כן גס והיא טלאה שכינתא דאיהי בינה נקרא
 זוהר תיקוני בהקדמת שכתוב כמו הטנוה עולס
 קטירא וטנוה וז״כ וכו׳ ה׳ ביראת תמינאה דרגא

 בי׳ דאית ■מאן ה׳ יראת טנוה טקב הה״ד בדחילו
 שכינתא דאיהו טנוה לידי ליה אייתי ה׳ יראת
 דמשה דרגא ודא לגבה טקב ה׳ דיראת טלאה

 מארי אוקמוה לגבה טקב דירחה ובגין וכו׳
 טכ״ל משה לגבי זוטרתי מלתא יראה מתניתין

 מולם היא התשובה טוצס טלאה דשכינתא הרי
 באמת ה׳ אל לשוב כשבא משוס ואפשר הטנוה

 בשפגותיו ורואה טונותיו טל ומתבייש באהבה
 תמיד נגדי וחטאתי ומקייס תמיד חטאיו וזוכר

 כן וטל תמיד ונשבר נכנט ולבו טליהס ומתחרט
 כתוב בכאן והנה ובשפלות בטנוה תמיד הוא
 כאיש ז״ל רש״י ופירש ההר נגד ישראל שס וימן
 טכ״ל. במחלוקת חניות שאר אבל אחד בלב אחד

 לקבל צריכין ישראל שהיו זו בחניה שבכאן ונראה
 רבוא ששיס בספריס שכתוב מה וידוט התורה
 נפשות רבוא גששיס ניתנה לתורה אותיות
 מן אחד באות שורשו מישראל נפש וכל מישראל
 ישראל וכל גמור אחדות היא והתורה התורה

 אז גמור באחדות וכשהס שלימה קומה הס
 כן גס שהיא התורה לקבל ויכולין שלימה הקומה
 לטמו טוז ה׳ הכתוב פירוש וזהו גמור אחדות

 התורה הוא טוז כי בשלוס טמו את יברך ה׳ יתן
 כטמו התורה הוא טוז ליתן רוצה כשהיה ר״ל

 בשלום טמו את שיברך בהכרח היה אז ישראל
 אחד כאיש שיהיו ביניהם גמור אחדות שיהא
 לקבל יכולין ואז שלימה קומה ויהיה אחד ובלב

 רבוא ששים שיהא זה אפשר והאיך התירה
 הוא בפ״ט אדס וכל אחד בלב אחד כאיש נפשות
 היה כן וטל מזה זה שונות ומדות קטן טולה

 בתשובה ■ואחד אחד כל שישוב דשמיא סייטתא
 תמיד רואה היה ואחד אחד וכל באהבה שלימה

 נגדי וחטאתי ומקיים טליהס ומתחרט בשפלותיו
 אינו ואחד אחד בכל שהיה שפלות ומחמת תמיד

תמיד רואה שהי׳ ואדרבה סבירו פל מגביה

 בחושבו לחבירו טצמו מכניט היה בשפלותיו
 כן וטל כמותו טבירות הרבה טשה לא שחבירו

 הרב אמר וכאשר ביניהם גמור אחדות היה
 זללה״ה בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא

 נברא והשמים יסודות בארבט נברא שהטולם
 שטבט הפכים שני והס יחד שטרבן וממים מאש

 אחד שכל רק ולכבותו האש טל להגביר המים של
 להגביר כח בו אין בשפלותיו רואה מהיסודות

 ודפח״ח טכ״ד הטולס קיום וזהו חבירו יסוד טל
 סיני למדבר ביאתן מה שפיר אמר כן וטל

 כן טל התורה לקבל שבאו כיון כלומר בתשובה
 יכולין שיהא גמור באחדות להיות צריכין היו

 שם ויחן טליהס מטיד והכתוב התורה לקב;
 חחד כאיש גמור באחדות שהיו ההר נגד ישראל

 אחד כל שהיה בתשובה היו כרחך וטל אחד בלב
 נגדי וחטאתי ומקיים בשפלותיו רואה ואחד
 לחבירו א״ט מכניט ואחד אחד כל והיה תמיד

 מרפידיס נסיטתן אף גמור אחדות היה כן וטל
 טלאה אימא דבינה ידוט וגם בתשובה ג״כ היה
 שבו ס״ג השס שמות בט״ב כן וטל ס״ג שס הוא
 דהוא משום יוד ב;א טנו הוא ואו נון טין הוא

 ובחטאיו בשפלותיו ורואה התשובה טולס
 אס אלא טבירה טובר אדם ואין טליהם ומתחרט

 החכמה היפך שהוא שטות רוח בו נכנס כן
 מתחרט הוא ונמצא חכמה הוא דיוד וידוט

 וטל חכמה הוא היוד בו היה שלא טל ומקונן
 בלא טנו הוא בינה התשובה בטולס כשהוא כן

 דרגא ודא לטיל שהבאתי בתיקונים ונזכר יוד
 כן וטל לבינה זכה משה חז״ל אמרו וגם דמשה

 לכתוב הגבורה מפי שנצטוה בתורה כשכתוב
 טל אשר האדם מכל מאוד טניו משה והאיש

 מ״ש וטיין יוד בלא טלו כותב היה האדמה פני
 החיים באור שם שהובא המדרש טל תשא כי בפ׳

שם, מ״ש תבין ומזה

 מן ה׳ אליו ויקרא האלקים אל טלה ומשה
 יטקב לבית תאמר כה לאמר ההר

 אל טלה שאמר מה להבין ישראל לבני ותגיד
 ה׳ אליו ויקרא שאמר מה וגס בה״א האלקיס

 כאמר ההר מן תיבות השלשה לאמר ההר מן
 מלת וגס ההר מן אותו שקרא ללמדנו בא מה

ישראל לבני שיאמר ללמדנו אס מיותר הוא לאמר



לחייםיהרו פרשתאורח?!נר

 וחגיד 5יעק לביח חאמר כה אחריו כחוב הלא
 זכה משה דאדז״ל לומר ואפשר ישראל לבני

 בפ׳ פי׳ ז״ל ורש״י החשובה עולם היינו לבינה
 והארץ השמים חולדוח אלה בפסוק בראשיח
 אוחיוח בשני עולמים צור ה׳ בי״ה כי בהבראם

 הזה עולם הבא ■ועולם הזה עולם ברא השם של
 של ביו״ד הבא ועולם השם של ראשונה בה׳׳א
 הזה עולם כי בראם בה״א בהבראם והיינו השם
 החשובה עולם והיינו ע״ש ראשונה בה״א נברא

 החחלח ובאמח נברא ועמה לעולם שקדמה
 עולם הוא השי״ח אל ולהחקרב לילך שצריך אדם

 דאיח ומאן חחאה יראה הראשון השער היראה
 שכינחא דהיא לענוה ליה אייחי ה׳ יראח ביה

 חיקונים בהקדמח וכמ״ש החשובה עולם ענאה
 וכתבחי פעמים כמה והבאחי חמינאה חיקונא
 עלאה חשובה לידי אייחי יראה למה הטעם
 הטבע עולם הזה עולם והנה ע״ש הענוה עולם
 שנברא השם של ראשונה ה׳׳א מן ושפעו חיוחו
 וזהו אלהים גימטריא הטבע ואוחייח ממנה
 ה״א אל האלקים אל עליה לו היה עלה ומשה

 הוח כי הטבע היינו אלקים המחיה ראשונה
 וכמו חבה של קריאה ה׳ אליו ויקרא נבינה זכה

 משה אל ה׳ ויקרא בפסוק ז״ל רש״י שכחב
 משה משה של באזניו ונכנס מצומצם היה שהקול

 כך נאמר בכאן וכן שמעו לא ישראל וכל שמע
 לבדו והוא חיבה של בקריאה הש״י אליו שקרא
 גדונה עליה לו שהיה על לו חמר ומה הקול שמע

 האלקים הנק׳ לו אשר כל החשובה עולם אל
 היראה עולם ההר היינו לאמר ההר מן לו ואמר
 עונם בינה היינו לאמר אל דבוק יהיה ומשם

 כמה שהבאחי חורה בליקוטי וכמ״ש החשובה
 וכמ״ש בבינה היא שאמירה הרי וז״ל פעמים

 שעמידחו לאמר ההר מן וזה עכ״ל בינה אמרי
 אל דבוק יהיה ומשם היראה עולם בהר יהיה
 נדולה עליה לו שיהיה ולא החשובה עולם לאמר

 שיהיה זה ומחמח האלקים אל לו אשר כל
 החשוב׳ עולם אל דבוק יהיה ומשם בהר עמידחו

 כה ובמדח ישראל• לכל להשפיע ביכלחו יהיה
 יעקב לביח תאמר כה הנק׳ היראה עולם היינו
 לבני תגיד התשובה בעולם דבוק שאתה ומה

 לי אותיות ישראל כי מוחין להם שיש ישראל
לשון תניד מוחין להם שיש ישראל ול?ני ראש

 תמשיך מוחין להם שיש ישראל לבני המשכה
 עמידתו אם יהיה זה וכל התשובה מעולם עליהם

 אל דבוק יהיה ומשם היראה עולם בהר יהיה
 מה נכון על יבוא ובזה התשובה עולם נאמר

 ההר מן ה׳ אליו ויקרא החיים באור שדקדק
ע״ש בהר הש״י היה לא עדיין הלא

 ואשא למצרים עשיתי אשר את ראיתם אתם
 אלי אתכם ואביא נשרים כנפי על חתכם

 את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה
 כל לי כי העמים מכל סגולה לי והייתם בריתי
 קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם הארץ

 למנרים עשיתי אשר את ראיתם אתם שאמר מה
 מתם שייך האיך לפרש שדחק ז״כ פירש״י עיין

 ואביא שאמר מה וגם המבוקש אל ראיתם
 יתכון וקריבית כתרגומו ופירש״י אלי אתכם

 קירב ומה התורה עדיין ניתנה נא הלא לפולחני
 מדרש מביא לוי קדושת ובס׳ לעבודתו אותם

 שבכל מפני נשר נקרא למה מביא ובמדרש וז״ל
 הש״י שאמר וזהו לארץ שלו אגפיים נופלין שנה

 כנפי ענ אתכם ואשא וכו׳ ראיתם אתם למשה
 אתכם ואשא נכון ז״ל רש״י ולפירוש עכ״ל נשרים

 ולפי בפסוק. המכוון למשמעות נשרים כנפי על
 ואשא שייך האיך להבין צריך המדרש דברי

 בפסוק המכוון תוכן אל נשרים כנפי על אתכם
 שמתי אשר המחלה כל כתיב דהנה לומר ואפשר

 רופאך ה׳ אני כי עליך אשים לא במצרים
 קדישא בוצינא הגדול מהרב הדיבור זה ושמעתי
 כל אמר אשר זגנה״ה ליב משה מוהר״ר
 וכו׳ אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה
 ויכבד כמ׳׳ש פרעה מן אמונה נטילת על כוונתו

 עליך אשים לא ג״כ זה וכדומה וכו׳ פרעה לב
 ודפח״ח ואמונה יראה בחי׳ תמיד לך אתן רק

 כי הטעם שאמר מה זהו לומר יש דבריו ולפי
 האמונה ממך אקח לא ר״ל רופאך ה׳ אני

 בחי׳ שהיה במצרים כי אדרבה לעולם והיראה
 בכשפים רק בה׳ מאמינים היו ונא בגלות הדעת
 כי תדע למען המכות בכל שאמר וזה שלהם

 המצרים שלקה מכות ובעשר חלקינו כה׳ אין
 העולם בחידוש כמו יתברך מלכותו מדת נתגלה

 ורפוא נגוף וזהו האריז״ל בסידור שכתוב כמו
שנתגלה לישראל ורפוא מפוח העשר למצרים נגוף



קנזלחייםיתרו פרשתאורח

 בבחי׳ העולם ומגהיג המושנ הוא שהש״י להם
 רפוא היה למצרים גגוף ידי על כרצונו מלכותו
 ממך ליקח עליך אשים לא בודאי וזהו לישראל

 האמונה לך שניתן רופאך ה׳ אני כי האמונה
 מחור בס׳ כתוב והנה כנ״ל ורפוא נגוך ידי על

 הענין השנה ראש וז״ל האזינו פרשת עינים
 קומה הוא א׳ שכנ נפש שנה עולם סוד דנודע
 שיש כמו גידים ושס׳׳ה אברים מרמ״ח שנימה
 וראש בשנה יש וכן בעולם יש כך האדם בנפש
 ופסח השנה מקומת ראש בחי׳ הוא השנה
 ימינא דרועא הוא פסח דרועין תרין הן, וסכות
 הוא ושבועות שמאלא דרועא גחי׳ הוא וסכות

 קשוע ירכי תרי הן ופורים וחנוכה גופא בחי׳
 הוא הכפורים ויום השנה של הגוף בחי׳ וזהו

 הגוף והנה השנה כל של וחיות נשמה בבחי׳
 בנושא להיות אפשר ואי הפכין תרי הם והנשמה

 שני לו שיהיה דהיינו ממוצע ידי על רק חחד
 הכפורים יום וערב הנשמה ובחי׳ הגוף בחי׳ בחי׳
 שיש דהיינו והנשמה הגוף בין ממוצע בחי׳ הוא

 ולשתות לאכו( שמצוה הגוף בחי׳ בחינות שני לו
 בערב צאכוג שצריך נשמה ובחי׳ יוה״כ בערב
 ישתיה באכילה ונהרבות גסה חכילה יוה״כ
 וכשאוכל קדושים בספרי ככתוב ימים שני שיעור
 בחי׳ ג״כ לו שיש ונמצא עינוי הוא גסה אכילה

 מאמר וזהו גשמה בחי׳ שהוא הכפורים יום
 התענה כאילו בתשיעי ושותה האוכל כל חז״ל

 לאכילת רחמנא אפקי׳ למה וקשה ועשירי תשיעי
 עכ״ל והבן ניחא דברינו ולפי עינוי בלשון תשיעי

 השנה ראש נקרא כן שעג לומר ואפשר ודפח״ח
 הוא יראה מדת על העולם דנין השנה בראש כי

 דנין זה בשביל העולמות כל שנבראו מלכות מדת
 מלכותו עול תמיד עלינו מקבלים אנו אם זה על

 דכייף כמה השנה בראש חמרו כן ועל ויראתו
 עצמו על לקב; יראה מדת זהו מעני מפי אינש

 כמ״ש ראשית נקרא יראה ובחי׳ עצמו. ולצמצם
 השנה ראש נקרא כן על ה׳ יראת חכמה ראשית

 אנו השנה בראש כי ראש הנקרא יראה בחי׳ ע״ש
 שאמ־ו כמו לבד יראה בבאי׳ השי״ת עובדין

 שזהו לומר ואפשר מעלי מפי אינש דכייף כמה
 נשר נק׳ למה לעיל שהבאתי הנזכר המדרש פי׳

 הוא כן כי לארץ שלו אגפיים נופלין שנה שבכל
ויראה אהבה בחי׳ לנו שיש השנה סוד אצלנו

 וסכות ימינא דרועא בפסח כנפים בחי׳ הוא
 השנה ראש וכשמגיע גוף בבחי׳ הוא השנה וכג

 נארץ גיחד ויראה אהבה הכנפים בחי' נופלין
 נק׳ כן שעל ארץ שנק׳ מלכות מדת יראה למדת
 שצריך ראש הנק׳ יראה בחי׳ שם על השנה ראש

 בבחי׳ ה׳ לעבוד עצמו ולצמצם מחוד עצמו לכייף
 התלמוד גדול חז״ל אמרו והנה לבד יראה

 העיקר הוא המעשה כי מעשה לידי שמביס
 פ׳5 כתוב מלא ומקרא יראה בחי׳ הוא והמעשה
 ימי כל בו וקרא עמו והיתה מנן בפ׳ שופעים

 הרי וכו׳ אלהיו ה׳ את ליראה ילמד למען חייו
 מדת יראה מדת עליו לקבצ כדי התורה שלימוד
 וכן העולמות כל הש״י ברא זה שבשביל מלכות
 ישועות חוסן עתיך אמונת והיה רז״ל אמרו
 מועד ס׳ עתיך זרעים ס׳ זה אמונת ודעת חכמת

 לא לא ואי אין אוצרו ה׳ יראת אי ואפ״ה וכו׳
 נגיקר הוא בשבינה העוה״ז שנברא שהיראה

 נתינתה שעיקר התורה קבלת קודם שאמר וזה
 עשיתי אשר את ראיתם אתם יראה בשביל

 היראה היינו האמונה מהם שנעלתי למצרים
 מדת שיתגלה כדי מכות בעשר אותם והכיתי
 ורפוא למצרים נגוף ידי על לישראל מלכותי
 ונקבל בה׳ שיאמינו רפואה להם שבא לישראל
 אתכם ואשא וגם ויראתו מלכותו מדת עליהם

 שנה בבמי׳ עמכם אתנהג כלומר נשרים כנפי על
 מלטתי מדת עליכם יחודש ושנה שנה שבכל

 אהבה בסי׳ השנה בראש מהם יפול כי ויראתי
 הנקרא לבד יראה מדת ארץ אל שלהם ויראה

 •שראל יקבנו השנה ובראש כנ״ל הנשר כמו ארץ
 בכל עמהם אתנהג וכן לבד יראה מדת עניהם

 מדת וכשיקבלו כנ״ל נשרים כנפי כמו ושנה שנה
 בחי׳ עליהם יבוא בשלימות ויראתי מלכותי
 אשה אחר לחזור איש של דרכו כן כי אהבה
 היא יראה ומדת במ״א. פעמים כמה כמ״ש

 אהבה ומדת אליו מגשת ויראו כמו התרחקות
 וכו׳. עזיזא רחימתא כד כמ׳׳ש התקרבות בחי׳
 על תשובה תעשה ועתה אלי אתכם ואביא וזהו

 כי תשובה אלא ועתה אין במדרש כמ״ש העבר
 בעולם להיות צריכין ישראל היו התורה בקבנת

 ביום בפסוק כמ״ש באחדות להיות כדי התשובה
 שמוע ואם שם. פירש״י עיין סיני מדבר באו הזה

התקשרו׳ היינו בריתי את ושמרתם בקולי תשמעו



תוואורחקנח סי לחייי

 ועיין מלכותי מדת שיתגלה כדי מולם שיהיה
 ברית וכו׳ השבת את ישראל בני ושמרו בפסוק

 לי והייתם שם מ״ש ישראל בני ובין ביני עולם
 אוצר סגולה ז״ל פירש״י עיין העמים מכל סגולה
 ע״יכם שתקבלו מלטת ומדת יראה מדת כי חביב

 בעולמו נהקב׳׳ה אין בגמ׳ שאמרו כמו אוצר נק׳
 היא ה׳ יראת שנאמר שמים יראת של אוצר אנא

 ישראל בשביל העולמות כל ברא והשי״ת אוצרו
 אוצר יהיו והם מלכותו מדת עליהם יקבלו שהם
 ברחתי זה ובשביל הארץ כ; לי כי ית׳ לפניו חביב

 וכשתקבלו בגוף מלובשים ישראל בני עם החדם
 אהבה בחי׳ אליכם יבוא בשלימות מלכותי מדת

 יש אהבה ומדת אהבה בבחי׳ אותי ותעבדו
 מחמת יראה ראשונה ובחי׳ מדות שבע כן גם לה

 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם וזהו אהבה
 וזהו אהבה מבחי׳ מלכותי מדת עליכם שתקבלו
 כהני׳ של יראה מדת מנכות מדת כהנים ממלכת

קדוש וגוי ומסד אהבה מדת שבחינתם

 בפ׳ שכתבתי מה לפי וכו׳ ראיתם אתם ןא״י
 מסעיהם ואנה הפסוק פירוש מסעי

 מיסיף ואלה שנאמר מקום כל הלא למוצאיהם
 שם וכתבתי כאן שייך הוספה ומה הראשונים על
 שכתוב כמו מ״ב שם בכח היה מצרים יציאת כי

 משה ויכתוב וזהו מסעי בפ׳ תורה ליקועי בס׳
 בהן שנבראו אתווין המ״ב הם מוצאיהם את

 ישראל של מוצאיהם כח היה שזהו וארץ שמים
 שיהיו אתווין המ״ב משה כותב היה ממצרים

 מסעות מ״ב במדבר בדרכם ישראל של למסעיהן
 המ״ב מן שנפנו קדושות הניצוצות להוציא

 וכמו ועקרב שרף נחש במקום במדבר וין אתו
 הרב ואמר תרומה בזוהר והוא באה״ח שכתוב
 זללה״ה בער דוב מו״ה קדישא בוצינא הקדוש
 וחרץ שמים ממעשה צדיקים מעשה גדולים
 מין מיש עושין והצדיקים מאין יש ברא שהש״י

 הם שהצדיקים הזה במקום וק״ו ■ודפח״ח ע״ש
 מ״ב בדרכם צדיקים כלם ועמך ישראל כללות

 גדולה שם שנפלו קדושות ניצוצות הוציאו מסעות
 במ״ב שנבראו וארץ שמים ממעשי מעשיהם

 כלומר למוצאיהם מסעיהם ואלה וזהו אתווין
 על מוסיף הוא ישראל שהוציאו מסעיהם של כח

שנבראו אתווין המ״ב היינו ישראל של מוצאיהם

 שהובא מה שם וכתבתי ע״ש וארץ שמים בהן
 ישראל נסעו כד המתחיל אצקים מפעלות בס׳

 חות כל המסעות כסדר שם מונה מרעמסס
 למדבר כשהגיעו וע״ש שמות המ״ב מסדר ואות
 וחניה נסיעה הוא ההר נגד ישראל שם ויחן סיני

 קרע של הנו״ן זו במניה והוציאו עשר השנים
 כנפים. במי׳ הם קר״ע אב״ג אלו שמות ושני שפן
 למצרים עשיתי אשר את ראיתם אתם וזהו

 למצרים בהכותי עליכם מנכותי מדת שנתגלה
 על אתכם ואשא שכתבתי מה ע״ש מכות עשר
 ר״ל נשרים כנפי על אתכם הגבהתי כלומר כנפי

 בקליפית שנפלו נשרים כנפי בשביל הוא על
 בבחי׳ זו החניה המקום עד והוצאתם במדבר
 הנושר כמו הנופלים פירוש (הוא הנשרים כנפים
 נוסע שהיה הארון בכח ובאמת בצירה) בשעת

 הש״י בכח חניתם מקום הודיע והענן ישראל עם
 ואעפ״י משם. קדושות הניצוצות ישראל הוציאו

 של הניצוצות להוציא כח לכם נתתי בעצמי שאני
 אעפי״כ החניות במקום שם שהיה נשרים כנפי

 מאד גבוה במקום למעלה למעלה אתכם הגבהתי
 אתה כי חסד ה׳ ילך וכ״ש עשיתם אפם כאלו
 הש״י ובאמת עשה כאלו כמעשהו לאיש תשלם

 למקום אלי אתכם ואביא העושה הוא בענמו
 ס;י תצעק מה בזוהר שכתב וכמו מאד גבוה
 גבוה למקום אתכם והגבהתי ע״ש בעתיקא תליא
 בחינת והוצאתם עשיתם בעצמכם אתם כאלו

 שתרגם וזהו מהשבירה. שם הנשרים כנפים
 המסעות בכל לפולחני יתכון וקריבית אונקלוס

משם ניצוצות להוציא הנה עד

 את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה
 העמים מכל סגולה לי והייתם בריתי

 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם הארץ כל לי כי
 ושמרתם וז״ל ז״ל פירש״י עיין וכו׳ קדוש וגוי
 התורה שמירת על עמכם שאכרות בריתי את

 וסגולת כמו חביב אוצר העמים מכל סגולה
 עכ״י וכו׳ שרים כהנים ממלכת וכו׳ מלכים
 את מלת בריתי את ושמרתם שאמר מה להבין

 שמירת ז״ל רש״י פי׳ לפי וגם מיותר. לכאורה
 תשמעו שמוע אמר וכבר התורה קיום על הברית
 נמי צורך ומה התורה שיקיימו והיינו בקולי

ממלכק וגם התורה קיום על הברית לשמירת
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 ג״כ שאמר זה ומאי שרים ז״ל רש״י פי׳ נהנים
תהיו קדוש וגוי

 כדי היה עולמות דבריאת דידוע ונראה
 תתי׳ה יראה והיינו מכנותו שתתגלה

 עלייני׳ העולמות מכל כלול אדם נשמת ברא כן ועל
 תלבישני ובשר עור כמ״ש הגוף במצבוש והלבישו

 ותענוגיו הזה עולם וקיום עוה״ז ברואי ככל
 הרע יצר ידי ע; הכל ומשגל ושינה ושתיה אכילה

 בקיום תאוותם ממלאים שהם הנבראים בכל
 לעשות ג״כ נריך והאדם הרע יצר ידי על עוה״ז
 ומשגל ושינה ושתיה באכילה הנבראים כל מעשה

 שצונו עשה מצות לקיים העולם לקיום היצר עם
 לקיים רק עצמו להנאת לכוון וכא יתברך הבורא

 עם הש״י ולעבוד העולם לקיום ורבו פרו מצות
 במלבוש האדם נברא זה ובשביל היצר תענוגי

 הרע היצר עם השי״ת כעבוד כדי הגוף
 אחרי בפרשת שכתוב מה ועיין הגוף בתענוגי
 באריכות כו׳ בשרו שאר כל סצ איש איש בפסוק

 דרש י״ז דף דסועה הגמרא שם והבאתי בזה
 חש זכו לא ביניהם שנינה זכו ואשה איש ד״ע

 שהרי ביניהם שכינה וז״ל ז״ל ופירש״י אוכלתן
א באיש יו״ד .ביניהם ושיכנו שמו את חלק  וה׳

 שמו מסלק שהקב״ה אוכלתן אש זכו לא באשה
 הלשון כתבתי ושם עכ״ל ואש אש ונמצאו מביניהם

 עם מזדווג דאם פירושו ונראה בספרים המובא
 לי ויש שכינה נקרח היא תתאה ביראה אשתו
 למעה ליפול שלא בזווגו שמפחד תתאה יראה

 הנבראים ככל היצר עם הגוף בתענוגי להתענג
 לכוון שלא שמפחד מחמת התפלה עולם נק׳ והיא

 שיעזור מהשי״ת מבקש אז הנבראים ככל להתענג
 שה1י מצות לקיים רק עצמו גהנאת לכוון שלא לו

 עשה מצות קיום ככל יחוד ועושה ורבו פרו של
 גדול תענוג להש״י ויש היצר עם השי״ת ועובד

 היצר בתענוגי הגוף עם שעובד העבודה מזה
 בריאת תכלית היה וזה עצמו להנאת מכוין ואינו

 שכינה שמו שכל ביניהם ושיכנו וזהו בגוף האדם
 וחשה ואיש אשה של וה״א איש של יו״ד ביניהם
 ה״א בחי׳ והאשה וא״ו בחי׳ הוא האיש בעצמם
 שכינה נהיות זכו לא ביניהם שלם שם ונמצא
 בתאות למעה נפלו אכא ביניהם תתאה יראה
 היצר עם תאותם הממלאים הנבראים ככל היצר

אפה מן וה״א איש מן יו״ד שמו הש״י מסנק אז

 עם תאותם שממלאים שניהם בין ואש אש ונשאר
 הש״י להם שאמר וזהו אש גבורת כח שהוא היצר

 העולמות בריאת תכלית שהיא התורה קבלת בשעת
 לקיים הש״י את עובדין שיהיו ישראל בשביל שהיה
 וידוע והיצר הגוף תענוגי כל עם התורה מצות
 את ונק׳ היראה עולם השכינה היא את דמלת

 בריתי את ושמרתם וזהו תי״ו ועד מא׳ שכלוכה
 השכינה עם יהיה הברית של התקשרות שיהא
 יפול שלא הזווג בשעת ירא שיהא היראה עולם

 אלא הנברחים ככל היצר בתענוג להתענג למעה
 להנאתכם ולא ורבו פרו מצות לקיים הש״י לעבוד

 דאיתא העמים מכל סגולה לי והייתם ואז
 מלמעלה משפיע שהש״י השפעה נק׳ סגול בתיקוני׳

 למעלה נקודות שני כן ועל עמו ישראל חל למעה
 שישרא; השפעה נק׳ וסגולה למעה אחד וניקוד

 ועל מצותיו בקיום יתברך נהשם תענוג משפיעין
 למעלה אחד וניקוד למעה נקודות שני כן

 להש״י ויהיה הגוף תענוגי עם הש״י וכשתעבדו
 בזה ישראל עם ומתפאר העבודה מזה תענוג

 מוה״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב וכמ״ש העבודה
ב ר דו ע  גופא תפארת נק׳ כן שעל זלה׳׳ה ב

 מפני השרפים עם ולא ישראל עם מתפאר שהשי״ת
 אוחו עובדים כן ואעפ״י בגוף מלובשין שישראל

 בזה ומכ״ש ודפח״ח גופא תפארת נק׳ וע״כ
 עובדין כשישראנ ויצר הגוף תענוגי עם העבודה

 גדול תענוג ישראל משפיעין אז לבד לו אותו
 כי העמים מכל סגולה לי והייתם וזהו למעלה.

 התקשרות היינו כל יהיה לשמי לי כי הארץ כל לי
 מן בגוף מגובש האדם בראתי זה ובשביל האיץ
 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם כך וכשתעשו הארץ

 חסד מדת הוא וכהן יראה מדת הוא וממלכת
 ותעבדו היצר ותענוגי אהבה עם ביראה אתם ותהיו

 תהיו ואז כלל להנאתכם לכוון ולא בזה הש״י את
 העריות מן ופרוש הברית השומר כי קדוש גוי
 תהיו קדושים בפ׳ ז״ל שפירש״י וכמו קדוש נק'

ע״ש. וכו׳ העריות מן פרושין הוו

 שנחנו דהנה בקולי תשמעו שמוע אם ועתה א״י
 המצות וקיום עבודתינו בכל לכוון צריכין

 יסוד מדת לזווג ושכינתא קב׳׳ה ליחדא כדי
 צורך בעבודה הכוונה שתהיה ח׳׳ו ולא ומלכות

ולא כשישב וגס עשה מצות בכוונת וזהו עצמו



&יתרו פרשתאורתקם לתיי

 עובר שאין כוונתו יהיה לא ל״ת מצות על עבר
 ב״ד מיתת או מנקות העונש עבור ל״ת מצות

 עובר שאין כוונתו יהא רק זו ל״ת למצות השייך
 כי יסוד ממדת השכינה יפריד ת״ו כי עבירה

 למדת אחרונה ה״ח תשוב הוא תשובה נק׳ ע״כ
 יהיה וזהו עבירה כשעבר התרסק אשר יסוד

 יפריד שלא עבירה עבר ולא כשישב ג״כ כוונתו
 זהו בקולי תשמעו שמוע אם וזה השכינה ח״ו

 ענ לעבור שלא זהו ושמרתם עשה מצות נקיים
 פן השמר שנאמר כ״מ חז״ל אמרו כי ל״ת מנות

 לעבור שלח ושמרתם וזהו נ״ת מצות אלא אינו ואל
 ברית״י ח״ת כוונתכם יהיה והכל ל״ת מצות על

 ועד מא׳ שכנול מלכות מדת הוא א״ת מדת ליחד
 מצות בקיום בין כלומר יסוד מדת הוס ברית תי״ו
 כוונתו הכל יהיה ל״ת מצות שמירת ובין עשה

 בריתי את הנק' ומלכות יסוד לזווג בריתי את
 סגול במדריגת תהיו ר״נ סגונה לי והייתם סז

 תהיו ר״ל השפעה מדת חסד מדת על מורה הוא
 ומלכות יסוד מדת תזווג כי השפעה מדריגת ני

 לישראל ניתן מנכות מדת כי העמים מכל ידכם ענ
 תשרה שלא משה ביקש ז״ל כמאמרם וכו׳ דוקא

 בלכתך הלח שנאמר נו ונתן ישראל על אלא שכינה
וכו׳ ועמך אני ונפלינו עמנו

ם ת י הי  אוצר רש״ו ופי׳ העמים מכל סגולה לי ו
 פלא צריך האדם דהנה נראה חביב

 נהשי״ת רק שבעולם דבר לשום נוק׳ במי׳ יהא
 מהשי״ת רק דבר שום לקבל רוצה יהא שלא ב׳׳ה
 מאתו הוא הכנ דבר מאיזה מקבל הוא אם ואז
 כי הסיבות וסיבת העילות עינת הוא כי ית׳

 על ית׳ מלכותו שתתגלה היה העולמות בריחת
 ממנו לקבל ורוצים עניהם אותו הממליכין ישראל

 אבל נחנתו חבל יעקב כמ״ש מזל משום ולא ית׳
 נק' המשפיע דהמדה וידוע המזל מן מקבלין סו״ה
 ומלת יראה מדת מלכות נק׳ המקבלת ומדת ברית

 הדבר את שמר ואביו כמו המתנה לשון ושמרתם
 השפעתי ענ תמתינו ר״ל בריתי את ושמרתם וז״ש
 מכל סגולה צי והייתם ■ממני רק לקבל תרצו ולא

 רש״י פי׳ וע״כ ממני תקבלו אתם ד׳ל העמים
 רז״ל כמ״ש אוצר נק׳ מלכות מדת כי חביב חוצר

 שמים יראת שג אוצר אלא בעולמו להקב״ה אין
העמים מכל וזהו אוצרו היא ה' יראת הן דכתיב

 המזל תחת והם שלהם השרים מן מקבלים הם כי
לישראל מזל ואין

 השי״ת דהנה העמים מכל סגוצה לי והייתם א״י
 שנקרחו ישרחל בשביל העולמות כנ ברא

 בשבילם שנבראו העמים כל עצ יהיו והם ראשית
 קדישית הניצוצות נפלו הכלים שבירת ובעת נעבדם

 אח״כ והם העמים בין הקליפות בין בשבירה
 שלוקמין כמו ישראל אומה בין ונכנסין מגיירין

 הכלג הוא שס באוצר ומניחין פרטי דבר טוב אבן
 הקדושה כלנ הם ישראל כך טובים האבנים כל שנ

 וגוי כהנים ממנכת לי תהיו ואתם חח״כ כמ״ש
 לבוא צריך הקדוש ניצוץ עוד שיש מקום וכצ קדוש

 העמים מכל סגולה לי והייתם וזהו ישראל חל
 וכל הקדושה וכלנות הקדושה אוצר תהיו אתם ר״ל

 האוצר אל לבוא צריך הקדוש ניצוץ שיש מקום
 משפחות לה׳ הבו פירש וזהו ישראל הם והכלצ
 הקדושות הניצוצות כל לה׳ שתביאו ר״ל עמים
 עושין כשישראל לה׳ עוז יתנו ובזה העמים שבין
 הבו וזהו לאנקים עוז תנו כמ״ש מקום של רצונו

ועוז כבוד לה׳

 עיין ישראל בני אל תדבר אשר הדברים אלה
 יותר ולא פחות לא הדברים אלה רש״י פי׳

 יוסיף ע״ה רבינו שמשה לומר אפשר איך ולהבין
 ותגיד למעלה פי׳ ז״ל דרש״י ונראה מדעתו דבר
 דברים נזכרים פירש ודקדוקין עונשין ישראל לבני

 העונשין כל להם שאמר והיינו כגידין הקשין
 שבמשנה ■והתוכחות בחוקותי בפרשת שנאמרו

 מפי משה במגילה רז״ל אמרו תבא כי בפ׳ תורה
 שכתו׳ כמו בעונשין ישראל את והפחיד אמרן עצמו

 הדבר תעשה אם לבנו אומר שאב כמו חדש בזוהר
 לעשותו בדעתו אין אשר וכך כך לך אעשה הזה

 הקננות בכל מרומז הישר בדרך ילכו אם ובאמת
 ודיבור הדברים אלה שאמר וזה ברכות באמת

 שבפ׳ עונשין ישראל לבני שתגיד ככומר קשה הוא
 שבמשנה העונשין להם תאמר לא אבל בחוקותי

 מודיעין לגייר שבא גר חז״ל שאמרו כמו תורה
ביותר, עליו מכבידין אין אבל עונשין לו

 לכם השמרו לאמר סביב העם את והגבלת
וכו׳ יד בו תגע לא וכו׳ בהר עלות

לו אין לאמר מלת בהר יעלו המה היובל במשוך



םאלחייםיתרו פרשתאורח ק

 פי׳ היובל במשוך וגם ז״ל רש״י פי׳ ועיין פייוש
 קורין בערביא שכן איל של שופר הוא היובל רש״י

 יובג השופר לקרות שעם זה ואין יובל לדופרא
 היוב; במשוך והג״ל מיותר הוא המה מלת וגם
 איתא דהנה לרמז דבא לומר ואפשר בהר יעלו

 תיקונא ודא וז״ל תליתחה תקוגח בתיקוגי׳
 דמלה ורזה בית ראש בראשית דא כגוונא תליתאה
 לית גמלכח למחזי דבעי ומאן בית יבנה בחכמה

 חכמה דמכה ורזא בביתיה חלא כמחזי׳ רשו לי׳
 הרי וכו׳ דח כגוונא בביתיה אלא אשתמודעא נא

 כשהוא חלא חכמה להשיג אפשר שאי מבואר
 להשיג יוכל ומשם בינה הנק׳ המחשבה בעולם
 של זמירות בפירוש ז״ל האר״י שכתב וזהו מכמה

 וז״ל בשמים היושבי עיני את נשאתי אליך שבת
 תוך יושבת היא כי בשמים יושב נק׳ אימא היא
 היושב וזהו יוד סוד בה מלובש אבא ויסוד ז״א
 ממשיך אימא בינה שהוא כלומר עכ״ל בשמים יוד
 כהשיג אפשר אי כי בשמים חכמה שהיא יוד

 ובינה בינה המשכת ידי על אלא אחר בענין חכמה
 מחשבת על נופל אמירה ולשון מבין הלב לבא נק׳

ב  העם את והגבלת וזהו בלבבך תאמר כי כמו ^
 במחשבתם לעגות יהרסו שלא כלומר לאמר סביב

 אמירה לאמר יהיה שלהם הגבול אלא כמעלה
 אז ישראל שהיו התשובה עולם בינה הלב מחשבת
 ביום בפסוק ז״ל רש״י שכתב כמו התשובה בעולם

 מרפידים נסיעתן מקיש סיני מדבר באו הזה
 סיני למדבר ביאתן מה סיני למדבר נביאתן

 יהיה זה בינה הנק׳ התשובה ועולם וכו׳ בתשובה
 *רצו ושלא יותר במחשבתם יעלה שלא הגבול להם

 המחשבה געוכם יהיו רק קודש הנק׳ בחכמה לדבק
 יובל נק׳ ובינה יותר ולא התשובה עולם בינה

 אח״כ ואמר דחירות עלמא שהוא בזוהר כמ״ש
 בעולם שיהיה שצהם שהגבול כלומר היובל במשוך

 להם יובלא הנק׳ בינה וכשימשיך בינה התשובה
 כמו המה וזהו בהר יעלו אז חכמה שהוא היוד
 העיל בתחילתה כמ״ד שצריכה תיבה כל כי להם

 חכמה להם היובל במשוך וזהו בסופה ה״א לה
 במלת בראשית בפ׳ מ״ש ועיין בהר יעלו אז

 ימי ה׳ בהר יעלה מי פירש זהו ואפשר בראשית
 נק׳ בינה התשובה עולם כי קדשו במקום יקום
 על מי וזהו בינה שערי ממשים גימשריא מ״י
במקום יקום ומי ה׳ בהר יעלה התשובה עולם ידי

 קדשו במקום יקום התשובה עולם ידי ועל קדשו
 ימשיך מ״י הנק׳ בינה כי קודש הנק׳ חכמה היא

וכו׳ לבב ובר כפים נקי להיות צריך אבכ חכמה לו

 יהרסו פן בעם העד רד משה אל ה׳ ויאמר
פי׳ עיין רב ממנו ונפל כראות ה׳ אל

 חשוב יחידי אך ממנו שיפול מה כל ז״ל רש״י
 בראותם יתגחו לבל להזהיר דבא ונרחה רב לפני

 לראות ג״כ ויחפצו כזו גדוכה למעלה באו כי
 רב פתח והכי שרה חיי פ׳ בזוהר ואיתא ה׳ אל

 דאיהו ומאן רב הוא זעיר דאיהו מאן מתיבתא
 יהי׳ ר״ל רב ממנו ונפל שאמר וזה זעיר הוא רב

 ־ה יה בדעתם רב במדריגת שיהיו ע״י נפילה להם
זעיר איהו רב דאיהו מאן כי נפילה להם

 עמך ואהרן אתה ועלית רד לך ה׳ אליו ויאמר
 דהוה ומה בזה ללמדנו בא מה ולהבין

 י״א בקהלת הפסוק פירוש דאמרתי ונראה הוה.
ק יפול ואם  שיפול מקום בצפון ואם בדרום ה
 ולפירושו שם ז״כ רש״י פי׳ עיין יהוא שם העץ
 והל״ל מיותר בצפון ואם בדרום העץ יפול ואם

 והל״ל יהוא שם דאמר וגם יהוא שם שיפול מקום
 בידינו שמקובל מה ע״פ לפרש ואמרתי יהי׳ שם

 ק״ם מנין ליקח ונפילה שבירה מיזה לאחד כשיש
 כ״ו ומנין כ״א ומנין י״ז מנין ולמנות עץ כמנין
 ולכווין די״ן מספר ביחד והם שמות שלשה כמנין

 אח״כ ימנה וגם שמות שלשה ע״י הדין להמתיק
 להמשיך יכוון ס׳׳ה וכשאמר דין מנין ס״ד מספר
 מלכות מדת בתוך עולם של אלופו אדני של האלך
 נמתק וכשיערבם מלכות שבמדת הדינין כל למתק
 גרורים רחמים האלך ע״י ג״כ למעלה הדינין

 כמנין ק״ם יקח וע״כ כלל דין תערובות בו שאין
 שעם להוסיף נראה ולי השדה עץ האדם כי עץ

 ונפילה שבירה הוא חסרות איזה לאדם שיש כיון
 הוא נפל ומלת אדני הוא המעשה בעולם במעשה

 ק״ם מנין לצדקה פרושות יקח וע״כ ק״ם גימש׳
 תרומם צדקה כי הצדקה ע״י הנפילה להקים כדי
 להמשיך הפדיון העושה וכוונת מעשה וע״י גוי

 נמתקו הדין בתוך אדני של אלף עולם של אלופו
 הנפילות כל ויתעלו השבירות כל ונתקנו הדינין כל

 בוודאי ונפילה שבירה איזה לאדם שיש כיון וידוע
או ממדותיו באחד שפגם על משמים דין הוא
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 שנפל מחמת ענירה ועשה רעה לאהנה שנפל
 משחר נאמת או רעה ליראה או רעה לאהנה
 אהבה מדת חסד מדת הוא דדרום וידוע מדותיו

 כר״ש p נקיא והאדם דין מדת גבורה הוא וצפון
 בדרום העץ יפוג אם וזהו השדה עץ האדם כי

 ומם רעה לאהבה שנפל חסד במדח שנכשל ר״נ
 ■חו העץ שיפונ מקום רעה ביראה שנכשל בצפון
 הנפינה אליו בא כן ועל נכשג אם מדות בשאר

 של אלופו להמשיך צריך אתה שם ר״ל יהוא שם
 ס״ד הדין א; האנך להמשיך אדני של אלך עוצם

 השבירית כל ויתעלו הדינין כצ נמתקו אדני ונעשה
 יהיא שם וזהו המעשה בעולם שהמשיך האלך ע״י

 העלייני׳ לעולמות מרמז השם של וא״ו ה״א יו״ד כי
 השם של אחי־ונה וה״א העשי׳ מעולם שלמעגה

 יו״ד הוא יהוא ובמלת המעשה צעוגם מרמז הוא
 המרומז שבשם אחרונה ה״א וכנגד וא״ו ה״א

 הנפילה בעת כי לרמז אלך כתוב המעשה לעולם
 המעשה בעולם האלך להמשיך אתה צריך ח״ו

 אשר הצדקה ע״י וזהו הנפיצות כל יתענו זה וע״י
 תרומם צדקה כמ״ש הנפינות כג ומרומם מנשא

 לך וזהו כצ״ל העושה התעוררות כוונת וע״י גוי
 הליכה הנקרא שלך בעבדות שלך בהליכה ר״ל רד

 ר״ל ועלית עלי׳ לצורך והוא ירידה לך יהיה
 ואהרן אתה אז שלך הירידה מן לעצות כשתרצה

 עמך תקח ר״נ חסד מדת הוא דאהרן וידוע עמך
 כי להנצרכים להשפיע חסד אהבת אהרן מדת
 עצי׳ לך יהיה הצדקה ידי ועל דל״ת ח״ס הוא חסד

כנ״ל גוי תרומם צדקה כי

כי  מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנ
 אמרים אלהים לך יהיה לא עבדים מבית

 אין עבדים מבית שאמר מה נהבין צריך פני על
 על תיבת גם ז״ל רש״י פי׳ עיין כלל פירוש כו

 מאי קשה קיים שאני זמן כל ז״ל רש״י פירש פני
 אותו אלא ע״ז על נצטוה שלא ח״ו לומר ה״א

 זה פסוק על כתב ז״ל הרמב״ן והנה הדור.
 מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי לעיל והבאתי

 שהראיתי ומופתים האותות כל פירוש מצרים
 ישראל את והוצאתי ישראל בשביל מצרים בתוך

 דייקא אלהיכם ה׳ שאקרא בכדי לחירות מעבדות
 על טעם כתב בהתחלתו חיים בעץ והנה ע״כ

הגשמי הזה עולם עם בהשתלשלות עולמות בריאת

 כדי העונמות לברוא ית׳ ברצונו כשענה וז״ל
 מרכבה להיות ויזכו גדולתו ויכירו לברואיו להיטיב
 בריאת על טעם כתב ובמ״א עכ״ל ית׳ בו להדבק
 וכינויו שמותיו בכל ש.ם הש״י שיהא כדי עולמות

 הבריאה טרם ויהיה הוה היה מורה הוי׳׳ה שם
 שהיה. מה אל התהפכות ואחר הבריאה ובזמן

 עבדים כולם לו היות ע״ש לקרא אדני שם וכן
 יתגלה מי על עבדים אין ואם עציהם אדון והוא

 הכינויי׳ בכל וכן עליהם אדון שהוא מלכותו לקריא
 העולמות בהיות אמנם אפיס ארך וחנון רחום

 ומביא וכו׳ הפועל אל פעולותיו יצא אז נבראים
 נהורי אתפשיט נא דאי וז״ל בא פ׳ מזוהר ראיה

 מלא יתקרי ואיך לי׳ ישתמודק איך בריין כל על
 בראשית בפ׳ כתב ז״ל ורש״י עכ״ל כבודו הארץ כל

 דורשני אלא אומר המקרא אין ברא בראשית וז״ל
 דרכו ראשית שנק׳ התורה בשביל רז״ל שדרשו כמו

 וצריך עכ״ג תבואתו ראשית שנק׳ ישראל ובשביל
 יוכצל איך עולמות בריאת של הטעמים כל להבין
 האריז״ל בסידור איתא והנה כולן. אחד בטעם
 העולם חידוש היינו מצרים ויציאת הגדה בסדר

 וכי כתב תם שאלת ואצל עכ״ל שני בעיבור זו׳׳ן
 בהתלבשות הבינה ידי על היתה מצרים יציאת

 אני מצרים בארץ ועברתי ואצל עכ״ל במלכות
 היתה מצרים שארץ לפי וז״ל כתב וכו׳ מלאך ולא

 פחד והיה שבעולם גדולה יותר טומאה מקום
 הקב״ה אבל שם להתפגם שיוכל מלאך יהיה אס
 הוא אוכלה אש הקב׳׳ה כי מצילה זה שייך לא

 זו״ן אימא לידת היתה אז הנה אחר ולא אני ולכן
 ועשתה הנוק׳ יצאה הלילה בחצי לכן בתחלה ובת

 אגדה בסדר וכתבתי עכ״ל בלילה גדולות נקמות
 אבותינו את הקב״ה הוציא לא ואלו פי׳ שזהו

 משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים
 הוציא לא אלו פשיטא שזהו במצרים לפרעה היינו
 שזהו שם וכתבתי שם עדיין היינו אותנו הש״י

 ידי על רק בעצמו הקב׳׳ה הוציא לא ואלו פירושו
 והיה שם נפגם בעצמו המלאך היה וא״כ מלאך
 שלא פשיטא וא״כ שם המלאך של ניצוצות נשאר
 ישאר שלא משם להוציאנו המלאך ביד כח היה
 נשאר שהיה כיון וא״כ שלנו קדושות ניצוצות שם
 2לפרעי משועבדים היינו שלנו הקדושות ניצוצות שם

 אבל שנשארו הניצוצות להוציא שם לבא במצרים
השאיר לא בעצמו הקב׳׳ה ע״י היה כשהגאולה
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 ויגצלו כתיב ןע״כ שלנו קדושות מניצוצות כלום
 וכל הטוכ כל שביררו האריז״ל וכתב מצרים את

 למצרים טוד לבא אסר5 וע״כ שם שהיה הניצוצות
 שיצאה מלכות מדת ט״י היתה מצרים כאולת והנה

 וזחת שלה ספירות הטשר בכל מלכות מדת ונתגלה
 דקדושה מלכות שהכם מכות טשר ט״י היתה

 כטשר כל שנתכלה בכורות ובמכת מצרים בקליפות
 והיתה כדולות נקמות טשתה מלכות שכ מדות

 ככאולה שהיתה הטעם לומר ואפשר ככאולה
 בכל ימלכותו כתב האריז״ל כי מלכות מדת ע״י

 דנוק׳ לי״ס רומז בן שם כימטריא בכל וז״ל משלה
 כומר ואפשר עכ״ל להכניעם כדי בקליפות הנכנסת

 הוא כי הוא״ו של מלטת פירושו מלכותו מלת כי
 מלכות מדת הוא התחתונים על ויראתו מלך

 מוהר״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם ושמעתי
 הבשי כל פרק הכמרא פירש זללה״ה בער דוב

 אתי בארבא קאזלי הוגא רב בר ורבה חסדא רב
 אמרי כארבא ואסרינהו מלתא אמרת מטרוניתא

 שאמרו פי׳ ז״ל ורש״י לארבא ושרינהו מלתא אילהו
 מלתא אילהו שאמרי אמר זלה״ה 3הל״ והרב שם

 לק׳ מלכות מדת כי אלי תחיה לא מכשפה ר״ת
 אינהו ואמרו אותיות וט׳ ב״ן שם כימטריא אלי

 שולט הש״י של מלכות מדת אני תחיה לא מכשפה
 כך שאמרו זה ידי ועל הקליפות ובכל בכשפים
 ודפח״ח עכ״ד שלה מהכשפים לארבא שרינהו

 הוי׳׳ה שם הוא כ״ו כי מלכות במדת מרומז וזהו
ת מל״ת אותיות נשארו  וע״כ תחיה לא מכש<^ ד׳
 משוקעים ישראל שהיו ובמצרים משלה בכל מלכותו
 שערי למ״ט ישראל את שהכניסו עד מצרים בכשפי

 רכע עוד שם להיות להתמהמה יכלו ולא טומאה
 ועל הנו״ן בשער ח״ו לכנוס יתחילו שלא אחד

 והוצרך במהירות להוציאם בעצמו הקב׳׳ה הוצרך כן
 הת' אכ יצחק משנולד שנה הק״ץ את למשוב כ״כ
 שנה בק״ין היה שלא ואעפ״י העבדות של שלה
 שנה הק״ז של העבדות משלים היה עבדות שום

 יבאו שלא להוציאם למהר וכדי השעבוד בקושי
 למעלה כתבתי כאשר הקליפה של הגו״ן לשער מ״ו

 שהי׳ מלכות מדת ע״י הכאולה היה וע״כ בא פ׳5
 מכות עשר ידי ועל שני בעיבור זו״ן העולם חידוש
 ובמכת מלכות מדת של ספירות העשר כל נתכלה

 עשר בכל לכמרי מלכות מדת שיצאה בכורות
האריז״ל בסידור כמ״ש לקליפה והכה ספירות

 ^כל והשליטה לכמרי שיצאה בתמלה בת וזהו
 מכשפיהם ישראל את והוציא שלהם הכשפים

 שהש״י וידעו הדעת בחי׳ שנתכלה הב״ן יצא ואח״כ
 וכאשר וחפצו כרצונו ומנהיג ומושל הבורא הוא

 למצי־ים נכוך ורפוא נכוך שהי׳ למעלה כתבתי
 במי׳ הרפוחה נתגלה זה ידי ועל מכות בעשר
 אשר אלהיך ה׳ אנכי פי׳ וזהו לישראל הדעת

 מלאך ידי על ולא בעצמי מצרים מארץ הולאתיך
 תצטרך שלא עבדים מבית ;גמרי הוצאתיך וע״כ
 מה מצרים את וינצלו אלא עוד מצרים אל לבא
 מהיכן ג״כ בכאן ומרומז מלאך ידי על אפשר שאי
 במלכות בהתלבשות הבינה ע״י מצרים גאולת היה
 שהבאת' תם בן בשאלת האריז״ל שכתב וכמו
 וס״ת ר״ת הוצאתיך בינה הוא אשר כי לעיל

 אשר מלכות מדת הוא כ״ה הוא הוצאתיך
 מבית מצרים מארץ וגם להוציאם בכה מתלבש
 גימטרי׳ הוא וע' ממי״ם שלשה ר״ת הוא עבדים

מז ק״ץ  קודם שנה ק״ץ להוציאם הש״י שהוצרך ע
 חלא היה גא השעבוד כי השעבוד של שנה הת׳

 ג״כ יצחק משנולד שנה הק״ץ ונחשב רד״ו כמנין
 של השעבוד והשלים שעבוד היה שלא אעפ״י
 היה זה וכל שנה פ״ו השעבוד בקושי שנה הק״ץ

 לשער יבואו שלא עוד שם להתמהמה יוכלו שלא
 ו^א להוציאם בעצמו הש״י שהוצרך וגם הנו״ן

 עבדים מבית לגמרי הוציאך וע״כ כנ״ל מלסך ע״י
 חמר ואח״כ כנ״ל מלאך ע״י זה אפשר היה שלא

 שלא ר״ל פני על אחרים אלהים לך יהיה לא
 יהיה גא אותי כשתעבוד היינו דבר לשום תעבוד
 ואלהים אותי שתעבוד דבר בשום לטובתך כוונתך
 פני על וזהו דאסור שיתוף וזהו ג״כ אחרים

 לעבוד אפשר אי שבאמת אלא מיותר פני על
 כמה וכמ״ש העובד הוא והוא עמו אלא הש״י

 לעבודתיך מלכנו וקרבנו מתפללים שאנו פעמים
 מלא ומקרא ית׳ ב;עדו אותו לעבוד אפשר אי כי

 חליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום בכל הוא
 שאי כן ואם תזכיר כתוב ולא וברכתיך

 האיך עמו אלא יתברך השם געבוד אפשר
אמרים לאלהים כן גם עמו תעבוד
 בריאת של הטעמים שכל לבאר נבא ימעתה

 בריאת שכוונת אחד גטעם הולכין הכל העולמות
 כדי בריאה קודם עליון מסד שנתגלה העולמות

כדי ע״ח בהתחלת כמ״ש ישראל לעמו להיטיב
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 מרכבה <היות ויזכו גדולתו ויכירו לברואיו להיטיב
 נהם להיטיב ישראנ בשביל וזהו ית׳ בו להדבק
 להדבק אפשר ואי ית׳ בו ולהדבק אותו שיעבדו

 ח״ו בכוונת ולא לבדו אותו שיעבדו אלא ית׳ בו
 שהיא חל במלת מרומז וזהו ג״כ עצמו נעבוד
 שנתגלה דרחמי מכינין י״ג של הרחשון החסד
 ה׳ אנכי ר״ת א״ל ומלת רחום דאתקרי נמען

 העולמות ברא זה ובשביל לך יהיה נח אלהיך
 יהיה נא במנכי אותו עובדין שיהיו ישראל בשביל

 לך יהיה ולא אנכי וע״כ ית׳ בו להדבק ויזכו לך
 כוונת כי הגבורה ומפי נאמרו אחד בדיבור

 אניו מרכבה שיהיו לישראל להיטיב הבריאה
 שיהיו אם כי להיות אפשר אי ית׳ בו ולהדבק
 שהלביש עבור וגם לבד. לו אותו עובדין ישראל
 לעשות שצריך הזה עונם במלבוש ישראל נשמת

 היצר עם ורבו פרו שנצטוו העוצם קיום למצות ג״כ
 ביראה תמיד להיות וצריך עמו הש״י ולעבוד הרע

 למטה יפול שלא ביראה תמיד שיהא היינו תתאה
 מנכות מדת וזהו הנבראים ככל היצר עם להתענג

 יפול שלא זה על תמיד שיתפלל התפלה עולם5
 מדת כי ונהיות הנבראים ככל היצר לתענוגי

 מאת שיקבל מה רק כלום מגרמי׳ ליה לית מלכות
 כל על הש״י את להמליך האדם צריך כן הש״י

 הגוף וטובת הנשמה טובת היינו בו שנתן הטובות
 שנתן המוליד שכל בו שיש פי על שאף ויבין

 הולדו [מעת] (מאת) יתברך השם בו
 על עת בכל יתברך השם ממליץ אינו אם

 הזה מעולם נטרדו חכמים כמה הזאת הטובה
 וכמ״ש היצר בגדלות שנלכדו חכמתם עבור ומעה״ב
 פעמים כמה כמ״ש עתיך אמונת והיה בגמרא
 שהכל ויודע עת בכל הש״י כשממליך אבל במ״א
 כי היצר בגדלות יפוג שלא נו שמירה זהו מאתו

 במה פלו ואינו בו הש״י זה שנתן תמיד כשיודע
 שישראל וזהו באריכות פעמים כמה וכמ״ש יתגאה

 ועובדין לך יהיה ולא אנכי עם הש״י את העובדין
 תמיד שיהא צריכין בו להדבק וחפצים לבד אותו

 לעבוד אפשר אי כי שידעו עליהם מלכותו עול
 שמביא הזוהר לשון לעיל וכמ״ש ית׳ בלעדו אותו
 חיך בריין כל על נהורי אתפשיט לא דאי בע״ח

 כבידו הארץ כל מלא יתקרי ואיך ניה ישתמודעין
 ח״ו וילכד היצר עם שילחום אפשר אי כי ועבור
על האדם נשמת כח וכפי הרבה או שתים או פעם

 שקדמה התשובה עולם עם הזה העולם בדא כן
 צור ה׳ בי׳׳ה כי בראשית בפ׳ רש״י וכמ״ש לעולם

 הזה עולם ברא השם של אותיות בשתי עולמים
 עונם שהיא ראשונה בה׳׳א ברא עה״ז הבא ועולם

 סל ושב תשובה וכשעשה ביוד ועה״ב התשובה
 ושב התשובה בפ׳ וכמ״ש עליו ■מרחם הש״י הש״י

 ראום דאתקרי למען וזהו וכו׳ ורחמך אלהיך ה׳
 ישראנ בשביל הוא והכל מדות הי״ג וכל וחנון

 נך יהיה ולא בסנכי לבד צו אותו עובדין שיהיו
 והאיך ית׳ בו ולהדבק אניו מרכבה להיות ויזכו

 צהם שנתן התורה ע״י הוא ית׳ בו להדבק יכולין
 שכתוב וזהו הדרך מורה שהוא תורה נק׳ וע״כ

 ניתנה והמצות התורה שכנ להרמב״ם בהמפרש
 כוונת הוא כי ית׳ בו ולדבקה עשה מצות בשביל

 אליו מרכבה להיות לישראל להיטיב הבריאה
 ועם תרי״א גימטרי׳ תורה והנה ית׳. בו ולהדבק

 לקיים אפשר וחי תרי״ג גימטריא יהיה ולא אנכי
 אצהיך ה׳ אנכי עם אלא תרי״א גי׳ התורה מצות

 בו ומתדבקין הש״י עובדין ישרא: שיהיו יהיה ולא
 ונא אנכי עם אלא לבד הש״י אנ התורה מצות עם

 דרכו ראשית שנקראת התורה בשביל וזהו יהיה
 נעבוד לך יהיה ולא אנכי הוא אל מסד נתגלה
 שהוא התורה מצות עם היינו התורה עם הש״י

 אחד: הכל הטעמים וכצ כנ״ל תרי״א גימטריא
 אל בחסד היה עולמות בריאת שהתחלת כמו והנה
 אנכי עם לבד הש״י את עובדין יהיו שישראל היינו

 במצי־ים היה כן ית׳ בו להדבק ויזכו יהיה ולא
 בשם נעיל וכמ״ש שנית פעם העולם חידוש שהיה

 יקבלו שישראל זה בשביל נמי היתה האריז״ל
 שאמר וכמו יהיה לא באנכי אותו ויעבדו התורה

 ממצרים הזה העם את בהוציאך למשה הש״י
 כתב כן ועל הזה ההר על האלקים את תעבדון

 הוא הראשון מסד ממצרים מוציאם אל בלק בפ׳
 ממצרים הוציאם זה בשביל יהיה לא אנכי הוא אל

 יהיה לא אנכי עם התורה את ישראל שיקבנו
 בפסוק בראשית בפ׳ ז״ל רש״י שכתב וזהו כנ״ל
 ה״א הוסיף וז״ל הששי יום בוקר ויהי ערב ויהי

 חמשה ישראל שיקבלו ע״מ הש״י שהתנה בששי
 יום עד ועומדין תלויין כולם ד״א תורה חומשי
 כוונת כי עכ״ל תורה למתן המוכן בסיוון הששי

 פירוש וזהו כנ״ל: זה בשביל העולמות בריאת
כי רב. שלל כמוצא אמרתיך על אנכי שש הפסוק



הלחייםיתרו פרשתאורח קס

 חלוים היו וכולם מאמרות בעשרה נברא העונם
 לא אנכי ישראל שיקבלו בסיוון ששי עד ועומדים

 הדיבור שש שאמר וזה אחד בדיבור הנאמר יהיה
 שנברא מאמרות עשרה כל על אמרתיך על אנכי של

 כן רב שלל שמוצא כאדם רב שלל כמוצא העולם
 ובזה ישראל שיקבלו אנכי של בדיבור השי״ת שמח

בראשית מעשה כל שנתקיימו רב שנל מצא

א  בשמים אשר תמונה וכל פסל לך תעשה ל
 מתחת במים ואשר מתחת בארץ ואשר ממעל

 ה׳ אנכי כי תעבדם ולא להם תשתמוה לא כארן
 פסל שאמר מה וכו׳ עון פוקד קנא אל אלקיך

 בשמים אשר תמונה וכל דאמר כיון מיותר הוא
 ע״ש פסל פירש ז״; ורש״י בכלל הכל א״כ יכו׳

 ואפשר לך פסל כמו ממקורו שנחצב ר״ל שנפסל
 עובד אדם שיהח אפשרי בלתי הוא זה כי לומר

 תאוה כשהיה אפינו ע״ז ח״ו שיעבוד בו ודבק ה׳
 דבוק שהוא כיון בתקפו ע״ז של יצרו שהיה לע״ז

 מלח הרע ח: מחובר להיות יכול אינו להשי״ת
 יצרו בתוקך כשהי׳ אז השי״ת אל דבוק כשאינו

 הפסוק פירש וזהו לעבדם תאוה בו היה ע״ז של
 מים מקור עזבו אותי עמי עשה רעות שתים כי

 לא אשר נשברים בארות בארות להם לחצוב חיים
 בארות לחצוב יוכלו לא כי המים יכילו

 מים מקור עזבו אותי מקודם אם כי נשברים
 ה״חנב ודבר ממקורו שנחצב ע״ש נק׳ ופסל חיים

 שאמר וזהו המקור א; עוד דבוק אינו ממקורו
 לא עצמך לך כלומר דייקא לך פסל לך תעשה לא

 תמיד חלא המקור מן עצמך לפרוד פסל לך תעשה
 דבוק וכשתהי׳ הכל מקור הש״י אל דבוק תהי׳

 אשר תמונה וכל בוודאי אז תמיד השי״ת אל
 לא בוודאי וכו׳ מתחת בארץ ואשר ממעל בשמים

 אל דבוק שתהי׳ כיון תעבדם ולא להם תשתחוה
 אנכי כי העעם ואמר ע״ז לעבוד אפשר אי הש״י

 לו שהיה באחד שייך וקנאה קנא אל אלקיך ה׳
 ומדבק ממנו והולך ממנו הנאה לו ויש אוהב
 שהיה בזה וכן בו מתקנא הוא שונאו אל עצמו
 הש״י הע״ז ועובד ממנו ונפרד הש״י אל דבוק

בו מקנא

א  באור עיין וכו׳ לשוא אלקיך ה׳ שם את תשא ל
 שם עליו נושא יהי׳ שלא לרמז שבא החיים

זו ואזהרה רצונו ועשה מעבדיו שהוא לומר ה׳

 ונא מעבדיו שהוא לומר בה׳ הבריות ירמה שלא
 צדיק עצמו יראה שלא זו אזהרה ובכלל הוא כן

 לשוא דאמר בפסוק ולהבין עכ״ד שהוא ממה יותר
 לשנות שנשבע כגון שוא שבועת איזה אמרו ובנמ׳

 תשא לא אמר ולא אבן שהוא עץ על הידוע את
 נידון בגמרא דאמרו ונראה לשקר ה׳ שם את

 שמיני בו שיהא צריך בת״ח אבל שאסור הגאוה
 אם מכמה דבר בו שיש נראה הלשון שבשמינית

 שבשמינית שמיני חשבון שהוא ס״ד מן חלק לנמד
 יפלם איך וגם ס״ד מן חלק למימר ליה הוה

 ונ^אה יותר וצא ס״ד מן חלק דווקא צדק במאזני
 התיקוני בשם השלישי בחודש בפסוק לעיל שכתבתי

 הולם הוא בינה דהוא עינאה דשכינתא זוהר
 דרגח וז״ל תיקונים בהקדמת כמ״ש הענוה

 בדחילח קטירא וענוה וז״ל וכו׳ ה׳ ביראת תמינאה
 ירמת בי׳ דאית מאן ה׳ יראת ענוה עקב הה״ד

 עיצאה שכינתא דאיהו ענוה לידי לי׳ אייתי ה׳
 הרי עכ״ל דמשה דרגא ודא צגבי׳ עקב ה׳ דיראת
 ובינה הענוה עולם הוא עילאה שכינתא דבינה

 המעלה ובאמת לעילא מתתא השמיני עולם הוא
 הענוה הוא המעלות מכל גבוה היותר הראשונה

 עניו שהוא בעצמו ויודע עניו שהוא אדם ונמצא
 העשר בכג באמת אבל גדול בגדלות ח״ו הוא

 בינה ונמצא מעשר כלול ואחד אחד כל ספירות
 שבבינה בינה בו ויש מעשר כלול ג״כ הענוה עונם
 גדולה מענה והוא בו שיש ענוה שחלק לומר

 ענוה שמעצת לומר ענוה במעלת עצמו שיקטין
 ית׳ הי׳ שרצונו ית׳ מאתו רק שלו זה אין בו שיש

 מענה שהוא זו במעצה קצת אותו ונגדל לו להטיב
 בו שהיה ע״ה רבינו משה בה שנשתבח הראשונה

 הש״י אותו וחנן בזו אלא נשתבח ולא המעלות כל
 בכל ידוע באמת הוא כן כי זו במעלה קצת ג״כ

 של ינרו כמ״ש כנום עושה אדם שאין העבודות
 עוזר הקב״ה ואלמלא יום בכל עליו מתגבר אדם

 וכו׳ לצדיק רשע צופה שנאמר לו יכול הי׳ לא לו
 העובד הוא שהשי״ת ונמצא בידו יעזבנו לא ה׳

 ובחסדו המצות ועשיית העבדות מעשה כל והגומר
 המנות לעשות וחפצו רצונו על לאדם שכר נותן ית׳

 כי חסד ה׳ ולך כמ״ש ועושה הגומר הוא כאילו
 עשה כאילו כלומר כמעשהו לאיש תשלם אתה

 במעלה מכש״כ העבדות בכל הוא ואם בעצמו
רק מעלתו זה שאין שיבין ענוה מדת כזו גדולה



לחייםימרו פרשמאורחקסר

 משמיני אהד בו שיהא צריך ת״ח וזהו ית' מאחו
 ענמו יחזיק ולא עניו שיהי׳ כלומר שבשמיניח

 שאין להבין צריך אבל גדול גדלות שהוא לעניו
כנ״ל יתברך מאתו רק שלו מעלל זו

 כנ״ל שבבינה בינה שבשמינית שמיני וזהו
שמיני שיהא צריך חכם תלמיד ואמר

 כל ויבדוק יראה אם אדם כג אבל שבשמינית
 ומצא הישיב בחיפוש מצותיו ועשיות עבודותיו

 גדול שפלות הוא העבודה וקוצר פגם א׳ בכל
 תלמיד אבל בעיניו יוכשר לא עבודתו כל כי

 מעשיו שכל גדול בשפלות עצמו יחזיק אם חכם
 נפעול יוכל לא א״כ בעיניו יוכשר לא ועבודתו

 מאמין שאינו כיון עשיותו ובכל בתפלתו כלום
 צריך חבל כלום פועל אינו לפעול שיוכל בעצמו
 נפעול שיוכג בעצמו להאמין הדור מנהיג לת״ח

 שח״ו ענוה במדת עצמו ולהחזיק ובעשיותו בתפגתו
 ובעשיותי בתפלתו לפעול שיוכל בזה יתגאה צא

 מכל גדולה שהוא הענוה מדת כזו ובמעלה
 עבודתו כג מאתו הוא שהכל ולהבין המעלות
 חור כוונת זהו ואפשר כזו גדולה מעלה ומכש״כ

 שלא זו אזהרה ובכלל שכתב שהבאתי החיים
 כמו אבל שהוא ממה צדיק יותר עצמו יחזיק
 ע ע׳ להאמין כדי מותר צדיק עצמו להחזיק שהוא

 וכו׳ תשא לא שאמר וזהו ועשיותו תפלתו עג
 שהוא אף נכצ ומפורסם ידוע דבר הוא כי לשיא
 מענה זה ואין ית׳ מאתו הוא הכל גמור צדיק
 ממה יותר צדיק עצמו יחזיק שלא ופשישא שלו

 לשקר אמר ולא לשוא אמר פשוש ועפ״י שהוא
 כיון לשקר לישבע מותר אונסין ושבועת נדרי כי

 כשנשבע הידוע לשנות אבל השם חילול שאינו
 לשוא אמר וע״כ באונס אף אסור השם חילול הוא

 אופן בשום היתר בו ואין אסור בוודאי שהוא
.אסור באונם ואף

 ויום מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת
 כל תעשה לא אלקיך לה׳ שבת השביעי

 בששת לעבוד החיוב זה מה להבין וכו׳ מלאכה
 תעשה נא שבת השביעי ויום למימר והוה ימים

 הם ימים דששת ידוע דהנה ונראה וכו׳ מלאכה
 גבורה השני וביום חסד הראשון ביום מדות ששת
 בכוונת האריז״ל בכוונת האריז״ל כמ״ש וכו׳

ששת ימים בששת וממהר עצמו וכשמקדש שמו״ח

 הבורא אהבת רק דבר שום לאהוב שנא המדות
 בשבת אז מדות הששת כל וכשמתקן כולם וכן

 נתני המדות כל כי ויראתו מלכותו מדת נתגלה
 בסוד נעשית ואז מלכות מדת 5א העשירית חלק

 בני ושמרו בפסוק תשא כי בפ׳ כמ״ש פרצוף
 צדורותם השבת את לעשות השבת את ישראל

 השי״ת כשעובד מאות הששת בכל והנה ע״ש
 אהבת רק דבר שום לאהוב שלא כגון במדות
 רק בהתגנות העבדות אין כולן וכן ית׳ הבורא

 הוא בשבת רק ית׳ אליו המחשבה בהתקשרות
 קדישא בוצינא הקדוש הרב כמ״ש אלהות התגלות
 בת זלה׳׳ה בער דוב מוהר״ר ופרישא חסידא

 בו שאין בדבר כי השי״ת נקרא מנוחה בא שבת
 שבא כלומר מנוחה נקרא סוף אין שהוא תנועה

 העולמות בכל אצהותו ונתגלה בנפעל הפועל כה
 ששת וזהו כל נקרא התקשרות דמדת וידוע עכ״ד
 השי״ת תעבוד ימים בששת ר׳׳ל תעבוד ימים

 ר״ל מנאכתיך כל ועשית המדות בששת
 ויום בהתגלות ולא ית׳ אליו מלאכתך בהתקשרות

 השי״ת כשתעבוד ר״ל אלהיך לה׳ שבת השביעי
 ויום אז בהתקשרות המדות עם ימים בששת

 בכל אלהות התגלות יהיה מלכות מדת השביעי
 שבת וזהו ויראתו מלכותו מדת ויתגלה העולמות

.כנ״ל אלקיך נה'

 לבעבור כי תיראו אל העם אל משה ויאמר
 ובעבור האלקים בא אתכם נסות

 להבין תחשאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה
 לבעבור שאמר גם דין לשרן אלקים בא שאמר מה

 כשון פי׳ ז״ל ורש״י כאן שייך נסיון מה נסות
 נזכירה הפסוק פי׳ אמרתי דהנה ונראה הרמה
 רז״ל אמרו דהנה אהבוך משרים מיין דודיך
 פזיזא עמא לרבא מינאה ההוא דאמר בשבת

 נעשה שאמרו ר״ל וכו׳ לאודני׳ פומא דקדמיתו
 בשלימות דסגינן אנן לו אמר ששמעו קוד׳ ונשמע
 דסגן אינשי הנך תנחם ישרים תומת בן כתיב

 ועיין ישדם בוגדים וסלף בהו כתיב בעלילותא
 בתום עמו התהלכנו בשלימותא דסגינן ז״ל פירש״י

 ישעננו שלא עליו סמכנו מאהבה העושין כדרך לב
 העולה ונמצא ;עכ״ל בה לעמוד נוכל שלא בדבר
 כדרך לב בתום הולכין ישראל שהיו על מזה

תומת בנו וכתיב ישרים נקראים מאהבה העושין
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 פליהם שכפה רז״ל אמרו והנה : תנחם ישרים
 לאו ואם מומב התורה תקבלו אם כגיגית הר
 קדישא בוצינא הגדול הרב כשם ושמעתי . וכו׳

 ההר עליהם שכפה הפעם בער דוב מוהר״ר
 באהבה ונשמע נעשה אמרו ישראג הצא כגיגית

 וזהו לכפותם הוצרך ולמה התורה לקבל ורצו
 בשעת האדם יאמר שלא עבודתו דרך להם ללמד

 וימתין הש״י לעבוד לו אפשר שאי המוחין נפילת
 בעב־דה תמיד מוכרח הוא רק מוחין לו שיהיה עד

 ה׳ לעבוד צריך כן העבודה בשעת שיוכל כמו
 שהראה וזהו אופן בשום העבודה מן פמור ואינו
 במוחין עליונה במעצה אז ישראג שהיו בזה הש״י

 שיפלו לפניו וגלוי ; עזה ובאהבה גדולים
 שיהי׳ עד אותו יעבדו שלא יאמרו ופן ממדרגתם

 בעבודה מוכרחין שהם השי״ת הראה מוחין להם
 שישראל ובאמת ודפח״ח המוחין נפילת בשעת אף
 על*הם כפה מה מפני הפעם אז יודעין היו לא

 נעשה ואמרו לב בפוב עמו והלכו כגיגית ההר
 היה לכפותם ההר עליהם שכפה וראו ונשמע

 ואעפי״כ אחריו הרהרו שלא גדוג נסיון צהם
 דודיך נזכירה הפסוק פירש וזהו לבב בתום הלכו
 דודיך נזכירה וזהו גבורות מדת הוא יין כי מיין

 סיגי הר במעמד לעבודתך שקרבתנו אהבתך
 ואעפי״כ כגיגית הר שכפה גבורותיך ממדת
 והלכנו חחריך הרהרנו ולא לבב בתום עמך הלכנו

 משרים וזהו משרים ונקרא לבב בתום עוד עמך
 העושין כדרך לבב בתום עמך הלכנו חהבוך

 הפעם להם וגילה לישראל משרע״ה וז״ש מאהבה
ה וקבגו כגיגית ההר עגיהם שכפה  מירחה התוי
 נעשה שהתחילו כדרך אהבה מתוך ולא גדולה

 אתכם נסות לבעבור כי תיראו אל וזהו ונשמע
כ אחריו תהרהרו אם גדול נסיון שזהו ר״ל  וע׳
 בעבור גם . והפחד הדינין ר״ל האלקים בא

 שתהיו ר״ל תחפאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה
 הכיוהץ נפילת בעת אף השי״ת תמיד עובדין
 ובשביל יכולתכם כפי מיראה ה׳ את תעבדו עכ״פ

 זה להם להורות כגיגית ההר עליהם כפה זה
כנ״ל

א  תעשו לא זהב וחלהי כסף אלהי אתי תעשון ל
 ואצל אתי כסף אצל שאמר להבין . לכם

פעמו הכסוק כי׳ כתבתי דהנה ונראה .לכס זהג

 דהנה בו יחסה הגבר אשרי ה׳ פוב כי וראו
 כל וממגא עלמין כל סובב הוא דהשי״ת ידוע

 וחיותו שפעו ומבלעדי כולם את ומחיה עלמין
 ודבורינו מעשינו בכל והנה ואופס אפס הכל הוא

 דבר וכל הניצוצות לברר אנו צריכין ומחשבותינו
 בו שחיותו ר״ל ית׳ ממנו הוא הכל בעולם שהוא

 בכל הנלבב והאדם פוב הוא זה ומחמת בהעלם
 עצמו מדבק אינו בעולם שיש ותענוגים פוב דבר

 בפנימית בו שיש הרומני בתענוג רק גשמי בדבר
 ית׳ שהוא ויודע ההוא הדבר המחי׳ ובהעלם

 עצמו מדבק הוא זה ומחמת ההוא הדבר המחי׳
 שכלם וידוע התענוגים תענוג שהוא ית׳ בו

 המחי׳ והוא בעלי׳ תמי׳ והחכמה עשה בחכמה
 מעשיו וכל חכמה בו שיש והאדם כולם את

 לתענוג רק גשמי לדבר לבו משים אינו בחכמה
 הפסוק פי׳ וזהו החכמה והוא אותה המחי׳ רוחני

 פוב לראות ימים אוהב חיים המפץ האיש מי
 מי ר״ל מרמה מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור

 בגימפ^יא חיים כי בחכמה לדבק החפץ האיש
 כל שאוה: ר״ל פוב לראות ימים אוהב חכם

 יומם ע״ש ימים הנק׳ ה׳ חסדי שהם התענוגים
 פוב לראות החסדים את ואוהב מסדו ה׳ יצוה
 ומדכק לכל ה׳ פוב שנקרא בהשי״ת לדבק ר״ל

 והיח ובהעלם בפנימית בו שיש ברוחני עצמו
 על משים ואינו ההוא הדבר את הממי׳ החכמה

 כי וכו׳ מרע נשונך נצור ואמר גשמי תענוג לבו
 ופשיפא שתיקה לחכמה סייג בחכמה לדבק הרוצה

 בכל והנה וכו׳ לדבר האסורים דברים לדבר שלא
 כי הפעם ליא אבל ■נמשש יכולין המשוש הדברים

 חותה המחי׳ החכמה והוא רוחני דבר הוא הפעם
 יראו פעמו שאמר וזהו יפעם: אוכל חיך אבל
 פוב כי וראו פעמו שבעולם הדברים בכל ר״ל
 הכל הממי׳ השי״ת הוא שבו והתענוג הפוב ר״ל
 התענוגים בתענוג ממש בו ימסה הגבר אשרי ולכן
 ו.-ם וכי׳ הגשמי התענוג ולאהוב עצמו לדבק ולא

 ראי׳ נק׳ חכמה כי וראו בחכמה הם פעמים
 חסדו לעולם כי פוב כי לה׳ הודו הפסוק פי׳ וזהו

 י'צה אם שאמר זגה״ה הבעש״פ בשם שמעתי כי
 לגנות ירצה ואם המקום את ישבח לשבח אדם
 לשבח לו מה כי הנ״ל דרך על והיא א״ע יגנה
 חיותו בו ונותן השי״ת בו שמתעלם הדבר את

ישבח הזה הדבר לשבח לו ומה פוב הוא וע״כ
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 וזהו הטוב הוא והלא הכל המסי׳ שהוא להשי״ת
 להודוח חרצה אם ר״ל טוב כי לה׳ הודו פי׳

 כי ר״נ טוב כי לה׳ וישבת יודה דבר איזה ו-גשבח
 "״ל מסדו לעולם כי אח״כ ואמר הטוב הוא הוא

 הטוב הוא והוא והיותו מסדו המשיך לעולם
 לו להודות טוב וע״כ בתוכו והמתעלם המוז
 בחי׳ הוא וזהב חהבה במי׳ הוא כסך והנה לבדו

 תמליך צא כסך אלהי אתי תעשון לא וז״ש יראה
 האהבה כי בו שיש אהבה מממת אלהות עציך

 חותו הממי׳ הקדוש הציצוץ הוא בו שיש ותענוג
 לולי כי אתי וזהו ותענוג חהבה בו יש כן וע;

 אהבה שום בו היה לא ההוא בדבר שיש חיית
 תעשו לא זהב ואלהי ואופס חפס והיה ותענוג

 מהשי״ת רק דבר משום לירא אין באמת כי לכם
 ברצון רק לזולתו להרע נברא בשום כח אין כי

 צמשג וכו׳ ומטה אפי שבט אשור הוי וז״פ הש״י
 מהשבט מתיירא ואמ״כ בשבט אותו שהכו חמד
 רק בעצמו מכה מינו השבט כי גדול שעות וזהו

 היה כך כרצונו בשבט מושל הוא השבט שאחז מי
 ולא מאשור יראים שהיו על מוכיחם הנביא
 בידם ומטה אפי שבט אשור הוי וז״ש מהש״י

 צהיע כח בו אין כי מאשור לירא נכם ולמה זעמי
 ר״ל לכם תעשו לא זהב ואלהי וז״ש בלעדי לכם

 בי אין באמת כי לאלהות תקבלו לא יראה מחמת
 גדיל שטות וזהו ממנו יראים אתם רק להרע כח

לכם תעשו צא וזהו הנ״ל השבט כמשל

 עולתיך את עליו וזבחת לי תעשה אדמה מזבח
 מזכיר אשר המקום בכל וכו׳ שלמיך ואת

 שיזמר להבין וברכתיך אליך אבוא שמי תת
 צצמיות הוא התורה וגם תזכיר והל״ל אזכיר
 לרמז דבא וצראה תמיד מ״ע הצווי זה שייך והאיך

 ^כל ובאמת בעבודה ח״ו יתגאה לבל ולהזהיר
 *־וח שפל הוי מאוד מאוד מז״ל הזהירו אדם

 ובייתר נשברה רוח אלקים זבחי כתיב מלא ומקרא
 לעיל כמ״ש יתגאה לבל בעבודה ליזהר צריך

 רב ממנו ונפל לראות ה׳ אל יהרסו פן בפסוק
 השי״ת שעובד זה מכבד ויחשוב שיבין והעיקר

 ח״ו אם שלו שהכל ובמחשבתו ובדבורו בכוחו
 הי׳ לח העבודה בשעת מהשי׳׳ת עזר לו הי׳ צא

 ורחימי בדחילו דבורים ולדבר הש״י לעבוד יכול
הרע היצר מצד הבאה פסולה ענוה יש באמת אבל

 ולהתפלל מצות לעשות שרוצה אתה מי לו שאומר
 שאמרו ע״ד אדמה מזבח וזהו פסולה עצוה וזהו
 וזהו :וכו׳ עליו ומתודה יצרו הזובח כי רז״ל

 ר״ל לשמי לי תעשה עצוה של ר״ל אדמה מזבח
 אבל ענוה במדת תאחז תתגאה שלא תרצה אם

 בענוה תאחז לא גדונה מצוה לעשות כשתרצה
 השפצות במדת תאחוז לשמי לי וזהו כנ״ל פסולה
 וכל שצך העליות כל עולותיך את עליו וזבחת

 ציציצות שתוציא אך צאנך את לך שיהיה השלימות
 בקרך ואת לקדושה אותם ותביא מהשבירה הקדושה

 לא עת בכל מעשיך שתבקר מה ביקור לשון
 גמדת יצרך את תזבח כונן ועל כלל בהם תתגאה
 מת אזכיר אשר מקום בכל אח״כ ואמר השפלות

 אפילו הש״י לעבוד אפשר שאי צהורות וכו׳ שמי
 עבודתו בשעת הש״י בעזר אלא כוחותיו בכל

 כתיב וע״כ ורחימו בדמילו דבורים לדבר שיוכל
 אזכיר בעצמי שאני ר״נ אזכיר אשר המקום בכל
 שהכל כיון עבודה בשום תתגאה לא וע״כ וכו׳

ית׳ מאתו הוא

 אתהן תבנה לא לי תעשה אבנים מזבח ואם
 אשר ותמלציה עליה הצפת מרבך כי גזית

 לא אמר ולא עציה הצפת מרבך כי הלשון אמר
 פי׳ אמרתי דהצה לומר אפשר ברזל עליה תניך

 עם כמוך מי ישראג אשריך ברכה בפ׳ הפסוק
 פעמים כמה דכתבתי גאותיך מרב ואשר בה׳ צושע
 ׳כ א אלא עבירה לעבור אדם לשום אפשר דאי

 רימנו מסתלק השי״ת ואז בגדלות תחילה נתפס
 עושה היצר ואז לדור יכולין והוא אני אין כי

 בו צכצס אא״כ עבירה עובר אדם אין וזה כרצונו
 וזולת שועה גיא׳ כל כי גדלות היינו שטות רות

 מתגבר אדם של יצרו רז״ל אמרו גדלות מחשבת
 יכול היה לא עוזרו הקב״ה ואלמלא יום בכג עליו

 החיים חי ממנו בהסתלקות גדלות במחשבת רק לו
 מתים קרוים בחייהם רשעים כי יחשב כמת אז

 עוונותיו על ומתחרט תשובה כשעשה והנה
 הוח בינה הוא מאהבה כתיקונה תשובה בעשותו

 התיקינים לשון פעמים כמה כמ״ש הענוה עולם
 הסתלקות עבור חטא אשר הגדלות היפך והוא

 עולם אל ובא תשובה ובעשותו ממנו השי׳׳ת
 ר״ל ורחמך שבותך את אלקיך ה׳ ושב ואז הענוה
את שבותך אח עליך לשרות אליך ישוב השי״ת
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 הש״י אליך ישוב שלך התשובה עם כלומר עם כמו
 כלומר בה' גושע עם כמוך מי ישראל אשריך וזהו

 שורה והשי״ת תשובה כשעשו ה׳ עם תשיעתם
 כלונד גאותיך חרב ואשר תשועתם הוא זה בהם

 כי אותך הממית שלך מרב הוא שנך הגאוה
 ואין השי״ת ממנו מסתלק אז בגדלות כשנתפס

 בחייהם ורשעים היצר רצון עושה ואז שמירה לו
 יכנה שלך חרב הוא הגאוה וע״כ מתים קרוים
 כאלו עניו ומתודה יצרו את הזובח כל ח״צ אמרו

 עולה מקריב אדם אמרו ושם וכו׳ תודה הקריב
 בנמוכי חבל מנחה שכר מנחה בידו עולה שכר
 זבחי שנאמר הקרבנות כל הקריב כמילו רוח

 ועבירה עבירה בכל והנה נשברה רוח אלהים
 ומתודה יצרו וזובח גמורה חרמה ומתחרט שעבר

 וכמ״ש קרבן הקריב כאילו יחשב העבירה על
 וכו׳ לפושעים יד נותן אתה בנעילה הש״ע בנוסח

 מוביתיצו לאשי קז 1אי אמרח אשר דבריך למען
 בה התש ועיקר אשמותינו לניחוחי מספר ואין
 כמ״ש בפה דברים ווידוי וגם באמת החרטה הוא

 כשעישה והעיקר עשו חשר עונם את והתוודו
 בעשותו השי״ת לפני העבירה ;הגדיל תשובה
 עשיות על עצמו על זכות ללמד ולא תשיבה

 כי שעברתי עבירה גרם זה או זה לומר העבירה
 מחמת בעיניו שעבר ועבירה החטא בהתמעט

 גדילה עבירה לעבור לו נאה שאין גדלות שמץ
 ממעטי ונמצא מאחר וגרס סיבה שום בלי כזו

 שום ע״ע ללמד שלא והנכון והתשובה החרטה
 נפשו אשם תשים אם פירוש וזהו חוב רק זכות
 תמיד נפשו שיאשם כלו' ימים יאריך זרע יראה

 כאשר במשרע״ה וכן ימים יאריך זרע יראה אז
 העבירה הגדיל העגל חטא נסלוח מהשי״ת ביקש

 גדולה חטאה הזה העם חטא אנא ואמר מאוד עד
 העבירה שמגדיל וכפי זהב אלהי להם ויעשו

 ידוע‘ ותשובתו חרטתו גודל הוא כן בתשובתו
 האבן לב והסירותי שנאמר אבן קרוי הרע שהיצר

 כלומר לי תעשה אבנים מזבח ואם וזהו מבשרכם
 שעברת ועבירה עבירה כל על היצר את שתשבר
 האבן לב עליך המשכת אשר עבירה כל על ותתודה

 לשמי ני תעשו עבירות מכל אבנים מזבח וזהו
 אז כי העבירה העונש יראת בשביל לא כלומר
 לשמי לי תעשו רק עצמו להנאת התשובה עושה
טומאה במקום נפלו אשר הקדושות ניצוצות בשביל

 העבירה תמעט שלא כלומר גזית אתהן תבנה לא
 שהמשכת החבן לב ותמעט עצמך על זכות בלימוד

 והחרטה התשובה תמעט בזה כי גזית וזהו עניך
 ר״ל עלי׳ הנפת חרבך כי וזהו גדלות שמך עבור

 כאשר תשובתי על הנפת שלך חרב הנקרא הגאוה
 עליה ותתוודה יצרך את וזבחת מזבח תעשה

 כנ״ל והחרטה התשובה בהתמעט ותחלליה
 האבן את כמסתת דומה וזהו העבירה בהקטנות

 הי׳ אשר האבן לב מסתת הוא וכן אותו להקטין
 זה כי אותו להקטין העבירה העשיית בעת לו
 צריך אנא העבירה לעשות ג״כ לו גרם זה או

 לו שהיה האבן לב היינו העבירה את להגדיל
 ומפרש ומתודה מהשי״ת ויבוש העבירה בעשיית

 .גמורה חרטה ויהיה השי״ת לפני חטאיו
א ל  תגלה לא אשר מזבחי על במעלות תעלה ו

 הש״י העובד האדם דהכלל עליו ערותך
 שום בו אין כאילו כאין עצמו ;החזיק צריך ב״ה

 ויבקש כ; אל וצריך וריק כרש הוא רק מעלה
 חיי ובני ודעת ובינה מכמה הכל על מהשי״ת

 הש״י לו נתן כבר ואם ית׳ מאתו הוא והכל ומזוני
 כי רחמים יבקש אעפ״כ מה דבר הטובות מזה
 הוח והכל אצלו שישאר הש״י בטובות בטוח אין

 ועשה הרבה תורה למד כבר אם ואך ה׳ מאת
 זיכה אשר להשי״ת וישבח יודה הרבה מצות
 ללמוד שיעזרו מהשי״ת עוד ויבקש זה לכל ועזרו
 טובה שום יחזיק ולא מצות ולקיים ולעשות תורה

 תחזיק אל הרבה תורה למדת אם חז״ל כמאמרם
 ח״ו בחזקה מהשי׳׳ת יבקש ולא לעצמך טובה
 זכיותיו בעבור בקשתו לו שיעשה לו מגיע כאלו

 המזכירים עליו קטרוגים מעורר ח״ו בזה כי
 מזכירין דברים שלשה חז״ל דברי וזהו עונותיו
 יבקש רק תפלה עיון מהן וא׳ אדם של עונותיו

 תענה לא וזהו חנם מתנת ויבקש בפתח כעני
 בעבידתך תעלה שלא ר״ל מזבחי על במטלות

 בכתח כעני רק מעלה שום עם השי״ת לפני
 עליו ערותך תגלה לא שאמר וזה חנם מתנות

 ותחשוב מעלה שום עם בעבודתך תעלה אם ר״ל
 ח״ו ותגנה עונותיך מכירין יהי' עי״ז לך שמגיע
 מתנת יבקש רק תפלה עיון זהו כי למעלה ערותך

 מזבח ע״ג עבודה עובד כהן וע״ש :כנ״ל חנם
 מזבחי ע; העבודות כל יתברך השם עובד נקרא

,העובדות ובכל בתפלה עבודתו לעבוד ר״ל
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 עיין לפ<יהם תשים אשר המשפטים ואלה
 תעלה וצא פסוק על יתרו פ׳3 לעיל מ״ש

 עצמך תחזיק אח״כאם וז״ש כו׳ מזכחי על במעטת
 לשרשם ותגיאם הדינין שתמתיק תגרום אז כאין

 תשים אשר המשפטים ואגה וזהו אין שער אל
 אל שורשם למקום שנפניהם בעולם ר״ל לפניהם

 די דיניא ואנין אונקלוס שתרגם וזהו אין שער
וכאמור קדמיהון תסדר

 ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה כי
 אם יצא בגפו יבא בגפו אם חנם לחפשי יצא

 הלשון להבין .עמו אשתו ויצאה היא אשה בעל
 וגם מיותר נכאורה חנם מלת חנם לחפשי שאמר
 ולמה בלחודוהי והתרגום יבא בגפו אם שאמר

 וגם גפו הלשון זהו ומה יבא בלבד אם אמר לא
 מה וגם יצא כן אמר ולא יצא בגפו שאמר מה

 לו יש ואם אמר ולא הוא אשה בעל ואם שאמר
 לרמז דבא לומר ואפשר וכו׳ ויצאה אשה

 בבחינת הוא מקום של רצונו שעושה שמי דידוע
 בבחינת הוא מקום של רצונו עושה אינו ואם בן

 העולמות מכל הכלול האדם לקח והשי״ת עבד
 הזה העולם מן הגוך במלבוש והלבישו עליונים

 מדובק ובגוף וכו׳ תלבישני ובשר עור איוב כמ״ש
 הגוף בתענוגי ולהתענג להנות המסיתו הרע היצר
 השי״ת ברא כן ולא הזה שבעולם הברואים ככל
 שביא כ״מ כי ית׳ אותו לעבוד אלא האדם את

 הוא וכבוד נכבודו אלא בראו לא בעולמו הקב׳׳ה
 תענוגי כל על הש״י את שימליך מלכות מדת
 אפשר ואי בלתו אין כי ולהתבונן העשיה עולם
 כחו בלתי תאותו ולמלאות עבירה לעבור אפילו

 לו פותחין לטמא והבא פתוחה שהחנות אנא
 וממליך בלתו אין כי באמת כשמבין הנלבב והאדם
 וזהו הטשיה שבעולם הגוף תענוגי כל על השי״ת

 ׳ש כמ העשיה בעולם שוכן הוא אשר יראה מדת
 שייראו כדי העשיה עולם שברא עשה והאלקים

 תתאה יראה בבחינת תמיד שיהא כלומר מלפניו
 יפול שלא תמיד ירא ויהא העשיה בעולם אשר

 אשר הנשמה והנה • העשיה עולם בתענוגי
השלמות מפל פלולה והיא בגוף הש״י הלבישה

 בנשמה אשר ודעת ובינה חכמה ובחי׳ עליונים
 בהתגלות השגה צו אין עליונים מעולמות

 וחכמתו טעמו מבינים מעשיו ע״פ רק בתחתונים
 וגבירה חסד היינו המדות אבל .כך עשה למה

 שאוהב הדבר לשבח והודאה וניצוח ותפארת
 נראה זהו העשיה לגמור כדי בו ומתקשר לעשות
 ויראה אהבה כח בו שיש בהתגלות באדם

 כל מנצח לגמור ורוצה וכשאוהב והתפארות
 לגמור עצמו את ומקשר הדבר ומשבח המניעות

 נהכניע האדם וצריך ובמעשה בפועל אהבתו
 וכו׳ והתפארות ויראה אהבה מדותיו השבע כל

 ה׳ לך ע׳׳ה המלך דוד כמ״ש ה׳ יראת תחת
 הכל והכניע וכו׳ והתפארת והגבורה הגדולה

 להמשיך צריך הנלבב והאדם הש״י יראת תחת
 הנשמה אל שאמר וזהו השי״ת אל ותענוגיו הגוף

 ואין עבד בבחינת שהוא הגוף היינו עבד תקנה כי
 ותקנה התחתונים בתענוגי אלא להמשיך דרכו
 השי״ת ג״כ שתעבוד עברי עבד בבחי׳ שיהא הגוף

 בוצינא והרב יעבוד שנים שש הגוף בתענוגי
 בער דוב מוהר״ר המפורסם החסיד קדישא
 מקום בכל הנזכר ושנה חודש שלשון אמר זלה״ה
 שינוי לשון ושנה השכג התחדשות היינו חודש
 יזהו ודפח״ח עכ״ד לפניו שהי׳ ממה שינוי היינו
 השי״ת שתעבוד להגביהו שתרצה שהגוף שאמר

 שיניי הם המדות כי יעבוד שנים שש בתענוגיו
 בתחלה כי לפניו בו שהיה המדה מן והתגלות

 בו נראה ואח״כ הדבר שאוהב בהתגלות נראה
 וצריך כולם וכן צמצום מדת שהיא יראה מדת

 אהבה בו שיש מדות השש בכל השי״ת לעבוד
 , ה׳ יראת תחת כולם ולהכניע וכו׳ ויראה

 עולם היינו השביעית למדריגה כשבא ובשביעית
 יי־את תחת מדות השש כל הכניע כשכבר המעשה

 ותכנית עשיה שהיא השביעית ממילא אז ה׳
 יהיה כן יעשה שאם שלו בעשיה מאמין אינו גמרו

 שביעית המדריגה כי לו יהיה לא יעשה וכשלא לו
 ואפילו המדות מכל השביעית מלק נמלק הוא

 מכולם כלול הוא וע״כ מתגלים שאינו מעילמות
 ה׳ יראת תחת מדות השש כל הכניע וכשכבר
אלא בגשמיות בעשיותיו מאמין אינו ממילא
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 העשיה עולם מנהיג והוא יס׳ מאסו שהכל מאמין
 ששמעתי במ״א שכתכתי וכמו כרצונו המבעית

 הרב בן אברהם מוהר׳׳ר קדישא בוצינא מהרב
 דוב מוהר״ר המפורסם החסיד קדישא בוצינא
 השביעית כל לקדש השי״ת צוה שע״כ זנה״ה בער
 יכו׳ שמיטה ובשנים השבת לקדש בימים היינו
 מדת המעשה בעולם מעשה לעשות שלא היינו

 שהיא ולהאמין להש״י אותו ולקדש השביעית
 טכ״ד כרצונו הטבעית העשיה טולם מנהיג

 נעבודת מדות השש כשיקזש וזהו . ודפח״ח
 השביעית למדה כשיבוא ובשביעית אז הבורא

 הקליפה נקרא מנם כי מנם מן מפשי הגוף יצא
 ואם הזה עולם קליפת מן מפשי הגוף יצא

 ל<ה זה דומין אינם שהגופים ראינו כי יבא בגפו
 ומטהרין ומתקדשין טובים הם ואמו וכשאביו

 כוב הוא ג״כ מהם הנולד הגוף אז הזווג בעת
 רק הגשמי לתענוגי דבוק ואינו מזוכך והוא

 בירתה עושה הוא הגשמי מעשה כשעושה אדרבה
 שכבר ואמו אביו כמו תאותו למלאות שירא

 מהם נולד כן ה׳ ליראת מדותיהם כל הכניעו
 שבמי׳ וידוע ה׳ ביראת ומדובק ונקי זך גוף

 גדפין במי׳ נקרא הש״י בו שעובדין ואהבה יראה
 בלא ומצוה אורייתא כי לעילא בהם שפורמין

 שהאדם אלא לעילא פרמת לא ורחימא דחינא
 לבד יראה בבמי׳ שיהיה רק לראות צריך אינו

 במי׳ אמ״כ בא וממילא ה׳ יראת אשה במי׳ שהיא
 למזור איש של ודרכו דכר שנקרא מהש״י אהבה

 וזהו הנ״ל הרב בשם במ״א כמ״ש אשה אמר
 ונקי צלול בא שהגוף כלומר יבא בגפו אם שאמר
 בזווגיהם אותו מקדשין שהיו ואמו מאביו וברור

 כן אמר ולא גפי הנק׳ יראה בבמי׳ הגוף ובא
 ׳כ אח אלא לבד יראה בבחי' כך יצא לא כי יצא
 במי׳ ג״כ הנקרא הש״י מאת אהבה במי׳ לו יבא
 גפים בשני שיצא יצא בגפו שנית וזהו גף

 מחביי נולד שהגוף כנומר הוא אשה בעל ואם
 ואינם הזה העולם בתענוגי מדובקים שהם ואמו

 תאוה בעל גוף מהם ונולד בזווגיהם מתקדשין
 בתאוות תאותו מילא וכבר אשה במי׳ הנקרא
 היצר אמר נמשך כי האסורים בדברים אף הגשמי

 הנשמה אל להגביהו כשתרצה הגוף וזהו הרע
 להכניע צריך הש״י שיעבוד עברי בבמי׳ שיהא
כל על בתשובה ולשוב גדול גטורס מדות השש

 עמו אשתו ויצאה וזה הגוף בתענוגי שפגם מה
 שפגם התענוגים הם שאשתו שיראה כלומר

 ג״כ יצא שפגם השפלים התענוגים יצאו בתמוותו
.כנ״ל המדות כל ונהכניע שפגם מה ולתקן עמו

 לרופא רשות שניתן מכאן מז״ל דרשו ירפא ורפא
 רשות שניתן מכאן שאמרו ומה לרפאות

 להמולה רשות שניתן מכאן אמר ולא לרופא
 בצוואת נדפס דהנה לומר אפשר עצמו לרפאות

 נשמה גם נמלש גופו כאשר וז״ל זלה׳׳ה ריב״ש
 שהוא אע״פ כראוי נהתפלל יוכל ואינו נמלשת

 גופו בריאת לשמור לאדם צריך לכך מעבירות נקי
 לרופא רשות שניתן מכאן שאמר וזהו עכ״ל מאוד

 להשתדל מצוה הוא בוודאי בעצמו להמולה כי וכו׳
 לומר ואין לנפשותיכם ושמרתם ויקיים נהרפא
 נחנש כאשר כי בהשי״ת בטחונו על הדבר שיניח
 שלו בנ״ר כח בו ואין נחלשה הנשמה גם יגופו

 מצוה כן על לבד צבטמון ענ' עצמו להתחזק
 וגם לנפשותיכם ושמרתם לקיים ברפואות שיעסוק

 גס חולה גופו כאשר כי השי״ת לעבוד שיוכל כדי
 ולעסוק וללמוד להתפנל יכול ואינו נחלשת הנשמה
 בהרופא בטחונו ישים לא מ״ו אבל במצוה

 הרופא שהוא ה׳ אל יתפלל רק לבד והרפואות
 הרפואה לו שיזמין רפואות הבורא והוא חולים

 ומקרא לחלשתו והשייכים לו הצריכין והעשבים
 אצל ט״ז קפיט^ ב׳ הימים בדברי כתוב מלא

 ברופאים אם כי ה׳ את דרש צא במליו וגם אסא
 גס דורש הי׳ אם אף ה׳ את דורש היה אם הרי

 כהוגן ש;א שעשה הכתוב דבר הי׳ לא ברופאים
 שניתן מכאן אמר כן ועל מצוה כעביד הי׳ מלא

 איש שהוא הרופא כלומר לרפאות לרופא רשות
 לעסוק לבו מלאו והאיך ושכלו בגופו וחזק בריא

 הרופת הוא שהשי״ת נידע לך והי׳ ברפואות
 ז״ל רש״י ופי׳ ירפא ורפא מדכתיב אבל חולים

 שאין נשמע מזה ישלם אסיא ואגר כתי־גומו
 מצא הגשמיות ברפואות לרפאות לרופא עבירה
 הרופא של בטמוצו ואם שירצה כמו אצלו רשות
 ברפואות כלל מאמין ואינו בהשי״ת מאוד חזק

 מליתן עצמו למנוע אליו רשות אז הגשמיות
 סם רפואות ליתן בידו שרשות אמר אבג רפואות

 מנוה הוא בוודאי בעצמו המולה אצל אבל ירצה
וידריש שיבקש רק וכו׳ הגשמיות ברפואות לעסוק
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 המלו ברפואות שלימה רפואה לו שישלח ה' מאת
 פלמי איש לו יזמין והוא רפואות הבורא היא כי

 רפואה לו שיבא ה׳ מאת שנגזר מה פלוני וסם
.ידיהם על

 תהיה לא עמך העני את עמי את תלוה כסך אם
 להבין נשך עליו תשימון לא כנושה לו

 שאמר מה וגם הדמיון בכך כנושה שאמר מה
 נשך מאתו תקח לא הל״ל נשך עליו תשימון לא

 עמך העני את שאמר מה וגם אחר במקום כמ״ש
 את שורה הוא דהשי״ת ונראה ידוע רז״ל ודרשת

 מס וזהו וכו׳ שפלים רוח להחיות רוח ושפל דכא
 שהם והאביונים העניים ר״ל עמי את תלוה כסך

 העני את שהוא מי ר״ל עמך העני את עמי תמיד
 תהיה לא ואמר וצרכיך עסקיך בכל עמך יהיה
 תהיה ולא יפה בעין נו שתלווה הכוונה זכו׳

 ומתיירא העני על לרחם רוחם נדבה אשר כאנשים
 ומדבר לו מלוה הוא לו שקבע בזמן ישלם שלא

 לי תשלם נא שאם יודע הוי קשים דברים ולו
 לו ומדבר וכך כך לך אעשה לי שקבעת בזמן

 כוונתו רק לו לעשות במחשבתו שאין דבורים
 תהיה לא וזהו בזמנו לו לשלם ויראה העני שיפחד

 לו תדבר לא לעשות בלבו שאין אע״פ כנושה לו
 יש כי נשך עליו תשימון לא כנושה קשים דברים

 בזמנו העני לו ישלם שלא שמתיראים אדם בני
 לו שיתן בזמנו לו יפרע לא שאם שפ״ח עניו כותב

 העני שיראה רק ממנו ליקח בדעתו ואין רווחים
 אע״פ נשך עליו תשימון לא וזהו בזמנו לו שישלם

עליו תשים לא ממנו ליקח בדעתו שאין

 עמך העני את עמי את תלוה כסך אם א״י
 בוא עד רעך שלמת תמבונ מבול אם וכו'

 היא ■נבדה כסותה היא כי לו תשיבנו השמש
 אלי יצעק כי והיה ישכב במה לעורו שמלתו

 מלת העני את שאמר מה אני חנון כי ושמעתי
 לו מנת לו תשיבנו שאמר מה וגם מיותר את

 והל״ל לבדה כסותה היא כי שאמר וגם מיותר
 כסותה מלת על ובאמת לבדו כסותו היא כי

 פי׳ לו אין לבדה ומלת בואו כסותו לקרות נמסר
 העני מלת עמך העני את דאמר וגם לבדו והל״ל

 דאמר וגם עמך עני את והל״ל הידיעה בהא
 שמחה לשון הוא והיה לשון אלי יצעק כי וה*ה
השי״ח לקני שממה אין וכאמח רז״ל שאמרו כמו

 ר׳ אמר רז״ל שאמרו כמו ברשעים דין בעשותו
 וכו׳ אומרת מה שכינה מצער שהאדם בזמן מאיר

 שיש אדם בני יש דהנה לפרש יש רמז ובדרך
 ותין אליו ונשוב הבורא לעבודת משקות להם

 הרע היצר צו מראה וא׳ א׳ ולכל כלום עושים
 ה׳ יעבוד אז אותו ויגמור זה מעסק כשיפנה
 שגמר קודם בו עוסק שהיה העסק אותו וכשגמר

 היצי״ ומסיתו אחרת והצערכות אחר לעסק נפל
 בחשק הוא ימיו כל ונמצא זה עסק גם לכשיגמור

 מזהיר וע״ז כלום עושה ואינו הבורא לעבוד
 שמא אשנה לכשאפנה תאמר ואל באבות התנא

 מהתעוררות נאדם בא המשקות וזה תפנה לא
 שובבים בנים שובו יום בכל שמכרזת קול הבת

 לעבודת ומשק תשובה התעוררות אחד לכל בס
 זלה״ה הבעש״ט בשם בספרים שנדפס כמו הבורא

ה ואם  ה׳ אל לשוב והתחיל המשק בזה מחזיק הי
 שאמרו כמו משמים לו מסייעין היו אותו ולעבוד

 מסיתו כשהיצר אבנ לו מסייעין לטהר הבא רז״ל
 נטענת תשובה התעוררות של הרגע בזה

 מעשה בשעת כלום עושה ואינו אשנה לכשאפנה
 לעבודת במשק ימיו כל הוא נמצא התעוררות של

 חדם בבני הוא זה וכל כלום עושה ואינו הבורא
 וטרודין ימיהם כל עיקרומשתדלין הוא גופם שצרכי
 כוונתם מצוה איזה כשעושין ואפילו גופם בצרכי
 יותר נקנל כדי גופם הנאת בשביל פרס לקבל ע״מ

 אע״פ להתעשר כדי מעשר כשנותן ואפילו מהשי״ת
 נא ובחנוני שנאמר רז״ל שאמרו כמו בזה שמותר

 כן לעשות נכון אינו אעפ״כ וכו׳ ה׳ אמר בזאת
 וגמולו דל מונן ה׳ מלוה הפסוק פי׳ שאמרתי כמו

 מתנה לו נותנים אם אדם בבני הדרך כי לו ישלם
 מלא לחברו להשיב גב על משים ואינו מקבל הוא

 להחזיר לב על משים הוא אז בהלואה לו כשנותן
 הי׳ אדם אם בהש״י אבל החוב לחבירו לפרוע

 יעלה ולא לעני במחנה השי״ת במצות מעשר נותן
 בדרך גהשי״ת ליתן להתעשר כדי במחשבתו זה

 אעפ״כ עשירות לו יתן אם אותו ולנסות הלואה
 שאמר וזהו שאת ביתר עשירות השי״ת לו נותן

 כלומר חנם מתנת הוא ומונן דל חונן ה׳ מלוה
 להש״י להלוות כוונתו ואין חנם מתנת לדל כשנותן

 ואע״פ עשירות דהיינו גדולים רווחים לו שיתן
 להלוות כוונתו ואין לעני חנם במתנת נותן שהוא
פ׳ מלוה הוא אעפ״כ ירוחpp לו שיחזיר להש״י
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 וגמולו וזהו שאת ביתר עשירות לו משצס והשי״ת
 כפי לו ונתן השי״ת עם מסד גמנ כאשר לו ישנס

מ׳ וכסשר להרוימ כוונתו ואין מנותו  עם מסד ג
 מסד לפי אלא משתלמת הצדקה אין כי העני
 בנתינת מפילו ואם בגמרא שאמרו כמו שבה

 להתעשר גופו הנאת בשביל לעשות שמותר מעשר
 מצות בשאר מכ״ש כן לעשות נמה אין לזעפ״כ

 ה׳ פעל כנ כי פרס לקבל ע״מ לעבוד נכון שמין
 ברא לא בעולמו הקב׳׳ה שברא מה וכל למענהו

 מובמר שהומ המדם ומכ״ש לכבודו אלא
 ובכל מעשיו בכל השי״ת לעבוד שנברא שבברואים

 ואפילו עצמו את שיעבוד ולא וממשבותיו דבוריו
 ומפצו מבוקשתו מהש״י לקבל כדי מצות בעשיות

 כסף אם וזהו ובבא הזה בעולם גופו בצרכי
 נכסף מלשון וכסף לאדם מלווין אין מלשון תלוה

 לעבודתי תמיד תממוד כסף אם וזהו נכספת
 כל כי עמך העני את לקרבם עמי את תלוה

 למפרק להיות וראוי נכון בעבודתינו כוונתינו
 גלותא מן ישראל כנסת הנקרא ושכינתי׳ לקב״ה

 בתורה העוסק כל הקב״ה אמר רז״ל שאמרו כמו
 אני מעלה הציבור עם ומתפלל מסדים ובגמילות

 ובזוהי האומות מבין ולבני לי פדאני כאלו עליו
 שער א׳ מלק הקדושה בשערי והובא תצא כי פ׳
 העוסק כל הקב״ה אמר למיגנא ולאו וז״ל ג׳

 באורייתא דאשתדלין נשא בני וכמה וכו׳ בתורה
 דאין אקמוהו הס אלא קב׳׳ה אתפרק ולא וכו׳

 שם וסיים וכו׳ קונו עם המתחסד אלא מסיד
 בתירה כשיעסוק נמצא וז״ל הקדושה בשערי

 נתעיב אם חסיד הנק׳ חסדים ובגמילות ובמצות
 לעצמו מסיד הוא שכר איזה קיבול כוונת בו

 המצית בקיימו כי מסיד איש נפשו גומל כמ״ש
 איש אלא מסיד נקרא אין ולכן לנפשו מסד גומל
 לנפשו הגומל עצמו האיש אל הוא המסד כי מסד
 נכבוד חושש ואינו קונו עם מסד הגומל אבל

 ואינו וכו׳ מסיד נקרא קונו לכבוד אלא עצמו
 ונמצא עכ״ל קונו לכבוד אלא עצמו לכבוד חושש

 דאשתדלין נשא בני וכמה הזוהר קשיות לפי
 דאין אקמוהו הא מתרץ איתפרק ולא במורייתא

 כן שעל כלומר קונו עם המתחסד אלא מסיד
 לגמול שכוונתם משום בתורתם מועלים אינם
 ושכינתי׳ הקב״ה איתפרק לא וע״כ לנפשם מסד

עם המתחסד אלא מסיד דאין האומות מן וישראל

 שיגמלנו מצפין שאנו ה׳ שמשיח וידוע . קונו
 העני את וזהו החמור על ורוכב עני נקרא ב״ב
 חסדים וגמילות ומצות תורה שתעשה מה ר״ל

 מא׳ שכלולה את הנק׳ השכינה את עובת בשביל
 שתעשה הידיעה בהא העני אמר העני תיו ועד

 כנסת ושכינתי׳ קב׳׳ה ויפרוק משיח שיבא לעובות
 בצאתך עמך תקח זמת ר״ל עמך גלותא מן ישראל

 לא ר״ל כנושה לו תהיה נא וזהו הזה מהעולם
 ובנתינת המצות ובעשיות עבודתיך בכל תהיה
 הש״י את מלוה ואתה עצמך לכוונת וצדקה מעשר

 ופשיטח ובבא בזה זה בשביל טובות לך שיחזיר כדי
 השי״ת על תרום שלא ר״ל נשך עליו תשימון לא

 ויותר יותר גדולות טובות ממנו ליקח בכוונתך
 שמלת תחבול מבל אם רבית כמו והוא ובבא בזה
 רמז ע״ד לפרש יש לו תשיבנו השמש בא עד רעך

 מכל עצמו ויטהר שיקדש האדם בריאת דעיקר
 משכן שיהיה עצמו יכין ואמ״כ העבירות טומאות

 בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כמ״ש ית׳ אליו
 כשיקדשו ממש בתוכ׳ בתוכם אלא נאמר לא בתוכו

 פוגם הוא עבירה מ״ו עושה אדם ואם ויטהרו
 הקב״ה אין ואז העבירה גודל כפי שלו בנר״ן
 אשר וכל מום בעל הוא כי עליו שכינתו משרה

 בתשיבה שישוב עד ית׳ אליו יקרב לא מום בו
 ׳ה הקב ואז שלו בנר״ן שפגם הפגם ויתוקן שלימה
 ׳ה וכשהקב ית׳ אליו הכנתו כפי בו שכינתו משרה
 ממי בדרך ית׳ אליו לבוש כביכול שלו בנד׳ן שורה

 בנשמתו ופוגם עושה שמדם ועבירה מטי ולא
 וריע רעך כמ״ש השי״ת נק׳ ורעך מבלה נקרא
 כלומר תחבול מבל אם שאמר וזהו וכו׳ אביך

 שהשי״ת רעך שלמת והוא בנשמתך פגם שעשית
 עבירה ע״ד כפל תחבול מבל ואמר בו שורה

 עוד תחבול אמת בעבירה מבל ואם עבירה גוררת
 שלמה שאמר ע״ד לו תשיבנו השמש בא עד ואמר
 וכוכבים וירח השמש תמשך שלא עד ע״ה המלך

 השמש שתמשך קודם השמש בא עד וזהו וכו׳
 שלימה בתשובה אליו תשוב ר״ל אליו תשיבנו
 מתי עתו ידע שלא ומפני שפגם הפגם ויתוקן
 תיכף לשוב צריך וכו׳ וכוכבים והירח השמש ימשך

 לפגי אמד יום שוב רז״ל כמ״ש שלימה בתשובה
 צריך ורגעו עתו יודע אדם שאין ומפני מיתתך

 לפי וגם יום בכל שלימה בתשובה לשוב תיכף
לומר נוכל משכון לשון תחבול חבל ז״ל רש״י פירוש
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 נא אשר ה׳ מצות מכצ אחה כעשוהו כי כנ״ל
 ר״ל ס״א בידי נשמתו ממושכן ח״ו הוא תעשנה

 העבירות עשיות במשנה שדימה כמו שישוב עד
 הרוצה וכ- פתוחה החנות שאמרו כמו להלואה

 ידוע לבדה כסותה הוא כי ואמר ילוה ללוות
 הה ישראל נשמת קומת ישראל כגסת p שהשכינה

 כשעושה וח״ו וכו׳ בידין מנהון השכינה אברי
 כן ועל מהקב״ה השכינה מפריד הוא עבירה

 וא״ו אל השכינה אחרונה ה״א תשוב תשובה נק׳
 של כסותו היא השכינה ר״ל היא כי שאמר .וזהו

 ד״ל לבדה כסותו בוא״ו הוא הקרי כי הקב״ה
 נפרדה היא כבדה בדד תשב היא שלך בעבירות
 על וקאי בה״א כסותה הוא והכתיב מהקב״ה

 ותפלה תורה עושה שאדם מה ידוע כי הנשמה
 לני״ן מלביש הוא ובזה דרבנן חלוקא הם ומע״גי

 ממשיך שאדם ומה הזה מעולם בצאת האדם של
 שום ובלי פניה בלי שהורה ה׳ יראת עצמו על

 בצאתי עמו ותלך לעד לו עומדת רעה מחשבה
 כי שלו השכליית לנפש מ״בוש והוא הזה מעולם

 בתורה ובעסקו נפש בחי׳ היא ה׳ יראת השכינה
 תשובה ובעשיות האדם של לרוח מלבוש הוא

 זה ובכלל לנשמה מלבוש היא זו מחהבה עילאה
 השכינה היא כי שאמר וזהו קדושות מחשבות
 לעירו שמלתו היה האדם של נר״ן שנ כסותה
 סדם של הנשמה כי שט החיצון מלבוש ככומר
 הרוח של גידין ושס״ה אברים ברמ״ח מלובש
 של גידין ושס״ה אברים ברמ״ח מתלבשת והרוח
 במה הנפש של החיצון מלבוש הוא והיראה הנפש
 כא עד תשובה יעשה לא אם שח״ו כלומר ישכב

 השכינה אחרונה ה״א וישוב שתחשך קודם השמש
 אל מלבוש לו שיהי׳ יראה מדת ויתקן הוא״ו אל

 שכתוב כמו בקבר הגוף א; שבאה השכליות נפש
 והי׳ לבוש בלי נפשו ישכב במה תאבל עליו ונפשו

 שיעשה ר״ל בלב הוא וצעקה אלי יצעק צעק כי
 שתוכל דייקא אלי לבא בינה עילאה תשובה

 עד ישראל שובה שכתוב כמו אלי לבוא בתשובתך
 והי׳ אמר וע״כ חני חנון כי ושמעתי אלקיך ה׳

 כשתעשה למעלה שמחה יהי׳ כי שמחה לשון
 לשון ואמר אני חנון כי ושמעתי עילאה תשובה

 מהשי׳ית חנם ממתנת הוא זה כי חנם מתנת חנון
כ שתחשך קודם השמש בא עד תשובה שיק^ ע׳  ו

חנון לשון אמי־

ף ת א ל  ‘ ל' תתן בניך בכור תאחד לא ודמעך מ
 בכיר הפסוק סוף שייך האיך להבין

 וכי׳ ודמעך מלאתך הפסוק לתחלת לי תתן בניך
 .בנעור" עול ישח כי לגבר טוב כתוב דהנה ונראה
 ועבודה תורה עול ישא אשר הנלבב והאדם

 ומביט וצופה שנותיו רוב שעברו וכיון מנעוריו
 אז וממשבתו ודבורו דרכיו כל על שכלו בעין
 רז״ל שאמרו כמו אח״כ יחטא שלא בטוח הוא
 שיב חטא ולא אדם של שנותיו רוב שעברו כיון
 פקיחא בעינא משגיח אינו אם סבל יחטא לא
 סם ואף נגדו לה׳ שיהיה מנעוריו דרכיו כל על

 שמים לשם שלא הוא טובים ומעשים מצות עושה
 סצלו שכלו כשנתחזק ואח״כ ח״ו פני׳ לאיזה רק

 ודבירו מעשיו על פקיחא בעינא ומשגיח
 שכלה זקנתו נעת אז לבדו לה׳ שיהי׳ ומחשבותיו

 ומעשיו דרכיו כל על להשגיח וחושיו כחותיו
 הרע מיצר ולהשמר להזהר אפשר אי ומחשבותיו

 משמים שישמרוהו בטוח אינו אז וגם יחטא שלא
 חטא שכבר כיון שנותיו רוב אחר יחטא שלא

 חטא שלא שנותיו רוב עליו עבר ולא בנעוריו
 לבוא יכול ונמצא ישמור חסידיו רגלי עליו שיאמר

 וחושיו כוחותיו שככה זקנתו לעת ח״ו חטא לידי
 האדם והנה הרע היצר עם וללחום כך כל להזהר
 עושה עשיותיו בכל אז שמים לשם מעשיו שעושה

 . בפנים פנים נקרא יחוד ובחי׳ . גמור יחוד
 בבחי׳ הוא אז פני׳ לאיזה מצוה ח״ו עושה אם אבל

 כשהוא האדם והנה .ימוד עושה ואינו אחוריים
 במלואו וחושיו כוחותיו כל הוא אז בחרות בימי
 בימי כשאתה מלאתך וזהו דבר שום חסר ואינו

 הוא ודמעך חסרון שום בלי במלואך ואתה בחיות
 מעורבב הוא וחושיו כוחותיו שכל זקנוחיך לעת

 המצות תעשה לא כלומר תאחר לא ומדומע
 אתה שאין כיון כי אחוריים בבחי׳ טובים ומעשים

 ודבורך מעשיך כל שיהיו בחרותך בימי נזהר
 בימי בטוח אתה אין אז לבדו לה׳ ומחשבותיך

 כשתגבר ימיך באמצעות נזהר שתהיה אף זקנותך
 שתעבור .בבחרותך גם נזהרת שלא כיון שכלך

 גניך בכור תראה אבל מטא גלי שנותיך רוב
 בנים נקראים אדם של טובים ומעשים המצות כי

 שעיקר ללמדך נח בפ׳ ז״ל שפירש״י כמו
 לשון ובכור טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם

המנות ראשית כלומר בניך בכור וזהו ראשית
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 לי חחן בחרוחך בימי דהיינו שלך טובים ומעשים

 כשחזהר ואז אמרח ומחשבה פני׳ שום בלי לשמי
 שמים לשם שיהי׳ הבחרוח בימי מעשיך בכל

 גם בטוח אחה אז חטא בני שנוחיך רוב וחעבור
 להזהר וחושיך כומוחיך שכלה זקנוחך לעח

 ישמור חסידיו רגלי שנאמר כמו משמים וישמרוך
 בבמי׳ ולא יחוד בבמי׳ מעשיך כל יהיו ואז

ימיך; כל אחוריים

א  רשע עם ידך חשח א; שוא שמע חשא ל
 לא וז״ל ז״ל רש״י פי׳ עיין ממס עד להיוח

 דשי־!ר שמע חקבג אל כחרגומו שוא שמע חשא
 עם ידך חשח אל וכו׳ הרע לשון למקבנ אזהרה

 שהבטיחו שקר לחביעח חבירו אח הטוען רשע
 קאי דאם להבין וצריך עכ״ל חמס עד להיוח

 חק:ל אל כחרגומו הרע לשון כמקבל לאזהרה
 הונ״ל שוא שמע חשא לא אמר למה שקר שמע

 שקר בין גדול חילוק יש הלא שקר שמע חשא ;א
 מין ושקר הידוע אח לשנוח הוא שוא כי לשוא
 השקר נודע אמ״כ אלא אמירה בשעח השקר ידוע

 חשח אל על ז״ל רש״י שפי׳ מה וגם בגמרא כמ״ש
 הכחוב פירוש לפי אוחו הבנחי נא רשע עם ידך

 הרע לשון על בחורחו הזהיר השי״ח דהנה ונראה
 רכינ חלך לא רכילוח ועל ז״ל רש״י פי׳ כפי בכאן
 השכינה פני מקבלים שאינם כיחוח מד׳ והם וכו׳

 אי כי באריכוח במ׳׳א כחבחי כבר כי והטעם
 גמיר באמדוח הוא אא״כ השי״ח לעבוד אפשר

 אדה״ר נשמח הם ישראל כל כי ישראל כל עם
 של עשה מצוח יקב; החפלה שקודם חקנו וע״כ

 ואידך החורה גוף שזהו כמוך לרעך ואהבח
 ע״ש הלל ;פני שבא בגר בשבח כמ״ש פרושה

 לשון והמספר והמקבל גאריכוח במ״א וכחבחי
 הורג וע״כ הלבבוח פירוד גורם ורכילוח הרע

 אע״ג בישא דלישנא בגמרא אמרו והנה שלשה
 הוא ועבירה בעי׳ מיהא מימוש מקבל לא דקבולי

 שחלו בגמרא שכמדו כמו מיחוש אינו אם לו
 לדבר חש שנא על הצדיק בגדלי׳ ישמעאל הריגח

 פירוש ולפי החנשאוח לשון הוא חשא לא ולשון
 וכו׳ חשמע לא למימר ליה הוה והחרגום ז״ל רש״י
 נשון על למוש שצריך אעפ״י צומר דרוצה אלא
 ואינו הרע הלשון שמנשא נשיאה נקרא וזהו הרע

הרע לשון מהדברי א״ע שומר אלא לגמרי משליך

 שהלשון היכא הרע לשון על לחוש שצריך מלי הני
 שהוא עץ על כמו הידוע לשנוח אינו ששמע הרע
 אח כשנוח שהוא הרע לשון שמע אם אבל סבן

 הרע נשון על לחוש ואסור לישא אסור זה הידוע
 שהוס הרע לשון דבר שוא שמע חשא לא וזהו זה

 חמוש ולא אוחו חשא לא הידוע אח לשנוח שוא
 נפרד הוא א״ע ומשמר מיחוש שהוא בדבר כי

 כמוך לרעך ואהבח מקיים ואינו קצח הלבבוח
 חשא נא שוא שהוא הידוע בדבר הזהיר וע״כ
 ידך חשח אל אח״כ ואמר ככל חמוש ולא אוחו

 במ״א כחבחי דהנה לומר אפשר וכו׳ רשע עם
 צריך נפילה איזה מ״ו לו יש אדם אם באריכוח

 עון על ולהחודוח בחשובה ולשוב במעשיו לפשפש
 ויקוים צדקה יעשה ואח״כ הפשפוש אחר שמצא

 היינו לעד עומדח וצדקחו לאביונים נחן פיזר בו
 היינו מנפילחו בכבוד חרום וקרנו לעוה״ב הקרן

 מפזר אם אבל . בעוה״ז הצדקה של הפירוח
 מקודם שלימה בחשובה שב ואינו לצדקה ממון

 ומאריך נופל שאינו הצדקה כח שגדו; אעפ״י
 שמצינו כמו לעניים מפזר שהוא זמן כג ברשעחו
 וכו׳ פרוק בצדקה ומטיך לנבוכדנצר שאמר בדניאל

 שנחן זמן כל ובאמח לשלוחך ארכה חהיה הן
 שאחז אעפ״י לאביונים ופיזר צדקה נבוכדנצר
 הצדקה כח גדול כי נפילה לו הי׳ לא ברשעחו

ד לצדקה ממון שמפזר האיש וזה  להאריך כ
 יהיב חמסן כי חמסן נק׳ כן שעושה מי ברשעחו

 ממבירובע״כשלחבירוכןהדבר החפץ ומקבל דמי
 להס'־יך צדקה ונוחן ברשעחו אוחז שהוא מי הזה

 להאריך ב״ה קודשא קמי ניחא אינו זה ברשעחו
 מאריך הוא כחה שגדול הצדקה בכח רק ברשעחו

 זו עצה השיא האיך ודניאל בגמרא וכמ״ש צו
 הצדקה והנה חמסן כמו נקרא וזה ע״ש לנבוכדנצר

 כמ״ש בידים החלוי מצוה הוא כי ידך נקרא
 מסת כחוב וגם ידך אח חקפוץ לא חחן נתון

 רצון לשון ז״ל פירש״י ונדבה חחן אשר ידך נדבח
 חצוי אינו הרצון הלא ידך נדבח אמר והאיך טוב
 והפיזור הצדקה של הרצון פירושו אלא ביד

 חפר ידך נדבח מסח וזהו חחן אשר לאביונים
 אל שאמר וזה חחן אשד מהצדקה הרצון חחן
 הרשע עם שלך הצדקה חחן שלא כלומר ידך חשח
 הזה בדבר כי הרשעוח עם מחובר שאחה בעוד

מעיד אתה ברשעחך וחאחוז צדקה נוחן שאחה
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 קמי יחא5 ו5ואי השי״ס מן חמסן שאתה בעצמך
 להיות וזהו הצדקה בנח רק לך להאריך שמיא

 בע״כ ונומל דמי ויהיב חמס שאתה עד בעצמך
 בתשיבה תשוב אלא ברשעתך אוחז שאתה כיון

;כנ״ל צדקה תעשה ואח״כ

 וחדלת משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי
 עמו דרשו ורז״ל עמו תעזוב עזוב לו מעזוב

^  אם אבל לו לעזור ממוייב אז עמו שבעניו בז
 זקוק אין מנוה ועליך הואיל לו ואמר נו הלך

 ינרם עם הנלחמים חדם בני דיש לפרש ויש נו
 הגוך והנאת תאות אחר לרדוף אותם המסית

 נשבר כדי גדולים בסיגופים גופם את ושוברים
 מיצר לפעור כדי גופם את ומשחיתים הגוף תאות
 כשרוצים ואח״כ הגוף אל ודבוק החחוז הרע

 ונא גוף בלי נעבוד להם אפשר אי הש״י נעבוד
 תוכל לא בפסוק שכתבתי כמו ה׳ בחר הדרך בזה

 חבל ע״ש השדה חית עליך ירבה פן מהר כלוחם
 מעע הגוף ולשבר יצרו עס לנחום נריך האדם
 הגוף את להשחית ושלא ובשכל בהדרגה מעש

 הינד עם מלחמה יעשה ובתחבונה ובשכל לגמרי
 מ*נר ויעשה הש״י יעבוד היצר בכחות ואדרבה

 וזהו אחר במקום שכתבתי כמו השוב יצר הרע
 והגשמייש החומריות ר״ל שונאך חמור תראה כי
 הגוף על ומושל הדבוק הרע היצר הוא שונאך של

 סיגופים הגוף על שתעמוס ר״ל משאו תחת רובץ
 לגמרי רובץ שהוא עד עניו תסביד אשר גדולים

 לא לו מעזוב וחדלת ושוב רע לעשות יוכל ואינו
 את שתעזור ר״ל עמו תעזוב עזוב אלא כן תעשה
 בהדרגה מעט מעט רק גדולים הסגופים ותקל הגוף

 בעזר הזמן ובהמשך אותו תשחית שלא ובהשגחה
 יצר הרע היצר מן שראה'לעשות יתברך השם
 את תעבוד הרע היצר והתלהבות ובכחוש הטוב
 הגוף את תעזור ר״ל עמו תעזוב עזוב וזהו הש״י

 ג״כ הרע היצר עם ר״ל עמו אותו תכלה ולא
 והתלהבות ובכחות הטוב יצר ממנו ותעשה תעזור

.יתברך השם את תעבוד הרע היצר

ל כ ב  אלהים ושם תשמרו אליכם אמרתי אשר ו
• פיו על ישמע לא תזכירו לא אחרים

 החיך וגם השמירה הוא מה על נזכר שלא להבין
 ונרחה ז״ל פירש״י ועיין לסיפא דקרא רישא שייך

נעם לו להיות העמים מכל בנו בחר הש״י דהנה

 ממנו מקבלין ואנו נחלתו חבל יעקב כמ״ש סגולה
 הרמנרכות כל משדד הוא כי מאמינים ומנו לבד

 מה ועיין וחפצו כרצונו בכנ ומושל והטבעיות
 אשר אלקיך ה׳ אנכי בפסוק יתרו בפ׳ שכתבתי
 השבעים כן ולא ע״ש מצרים מארץ הוצאתיך

 אנו אבל שלו המזל תחת אחד כל הם כי אומות
 כמו יתברך ממנו ומקבלין המזלות מן נמעלה
 הש״י ברא זה ובשביל לישראל מזל אין שאמרו

 להם להיטיב כדי ישראל בשביל העולמות כנ
 חלילה ע״כ דרחמים מכילין י״ג עליהם ולהמשיך

 ואף הגשמיות וטבעיות במזלות להאמין לנו
 כמו הגשמיות ופעונה מעשה לעשות שיצטרך
 לנו חלילה תעשה אשר בכל וברכתיך שכתוב

 כך אעשה אם לומר הטבעיות בפעונה להאמין
 הלבבית בחובת שכתוב כמו לאו לאו ואם לי יהיה

 העילות עילת ית׳ והוא יבצרו לא הסיבות כי
 בכל וחפצו כרצונו סיבות ומסבב הסיבות וסיבת

 הגשמיות בפעולה עוסק ואם והגשמיות הטבעיות
 וחפצו כרצונו הטבע מנהיג שהוא ית׳ בו ומאמין

 מאמין ח״ו אם אבל ית׳ בו הטבעית מקשר הוא אז
 הטבעית מפריד הוא נמצא הגשמיות בפעולה

 העולם ברא שהש״י וידוע יתברך ממנו הגשמיות
 חשר ובכג וזהו ישראל ובשביל מאמרות בעשרה
 העולם לברוא שאמרתי האמירות כל כלו׳ אמרתי
 ולהשפיע לכם להיטיב כדי בשבילכם הוא אליכם
 ולא ממני לקבל תשמרו ר״ל תשמרו וע״כ אליכם
 לא אחרים אלהים ושם הטבעי המזג מתחת
 ושם וזהו אלהים בגימטריא הטבע כי תזכירו
 יתברך ממנו אחרים כשהם אחרים הטבע אלהים
 בהם כשמאמין יתברך מאתו נפרדין כשהם כלומר

 כלומר תזכירו לא אחרים ונעשין נפרדין הם אז
 בחי׳ הוא המשפיע כי דכר בבחי׳ אותם תעשה לא

 בהם מאמין וכשאתה נוק׳ בחי׳ הוא והננקבל דכר
 דכר בחי׳ אותם עושה אתה אז מהם לקבל ותרצה

 תהיה לא ר״ל פיך על שאמר ומה פיך על ישמע לא
 עולם הוא המחשבה העולם כי כלג במחשבתך

 מעולם שמינית מדריגה הוא והדיבור השמיעה
 לא כלומר פיך על ישמע לא וזהו המחשבה

 וזהי מפיך למעלה אשר במחשבתך אותם תחשוב
:פיך על

 היום האמרת ה׳ את רז״ל שאמרו ע״ד א״י
לישראל הקב׳׳ה אמר היום האמירך וה׳
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 ישראל שמע בעולם סחת חשיבה עשיתוני אפם
 חשיבה אתכם אעשה ואני אחד ה' אנקינו ה׳

 אחד גוי ישראצ כעמך ומי שנאמר בעולם סחת
 לעבדו השי״ת את קבלנו דאנחנו ר״ל ע״כ בארך

 בהר והשי״ת אמיתי אחד שהוס עליו ומעידים
 ;עבודתי קדוש לעם צו להיות העמים מכצ סותנו

 צבד השי״ת העובדים בארך אחד גוי ואנחנו
 כל כי נחנתו חבצ יעקכ עמו ה׳ חלק כי כמ״ש

 המזלות מן ומקבגין מזלות תחת הם האומות
 והשבעית המזכות מן צמעלה עמו ה' חלק ואנו
 חתכם ועשיתי אליכם אמרתי אשר ובכל וזהו

 האומות מכל בכם ובחרתי בעולם אחת חשיבה
 חלקי ולהיות השי״ת לעבודת בארך אחד גוי כהיות
 תשמרו האומות כככ המזל מתחת וכא ממני ולקבנ

 חלק ולהיות ממני לקככ בארך אחד גוי שתהיו
 אלהים ושם וזהו ובשכעיות במזלות לדרוש ולא ה׳

 ישמע לא תזכירו נא ומזלות השבעיות הם חחרים
כנ״ל לבד ממני לקבל תשמרו רק פיך על

 תאכל ימים שבעת תשמור המלות חג את
 האביב חודש למועד צויתיך כאשר מצות

 להבין ריקם פני יראו ולא ממצרים יצאת בו כי
 במועד והל״ל האביב חודש למועד שאמר מה

 יל־את לזכור נצשוינו דהנה ונראה אביב חודש
 יציאת יום בכל לזכור מ״ע והוא היום כל מצרים
 כי שלימה באמונה שנאמין בזה והכוונה מצרים
 וחפצו כרצונו השבעיות בכל מושג הוא השי״ת

 הגשמיות ושבעיות ובמזלות בכשפים נאמין ונא
 המזלות וכל המערכות כל משדד הוא השי״ת כי

 שעשה כמו וחפצו כרצונו השבעיות ומנהיג
 נשקעין והיו משם ישראל את שהוציא במצרים

 כל משדד והיה ובכשפין שומאה שערי במ״ש
 נגד חזקה ביד והוציאם המזלות וכל המערכות

 חעשה חם אדם מזמר לא כן על והכשפים השבע
 לאו ואם הצשרכות לי יהיה גשמיות פעולה כך
 וס'בי׳ העילות כל עיכות הוא השי׳׳ת כי יהיה לא
 לו ויתן אחרים סבובים לסבב ויוכל הסיבות כל

 השבע ומנהיג בשבעית מושל הוא כי הצשרכותיו
 התחתון עולם כי שלימה באמונה ויאמין כרצונו

 דרגא והוא המחשבה מעולם מתנהג השבעי
 חמשים כי בתקונים כמ״ש ממצרים יתהון דאפיק

דרגא להודיע מצרים יציאת בתורה אילכר זמגין

 עונם בינה שערי חמשים בינה היא יתהון דאפיק
 השבעיות ומנהיג בשבעי מושג והוא המחשבה

 יהיה מצרים יציאת תמיד האדם וכשיזכור כרנונו
 מלכותו כי ומשבעיות וממזלות מכשפים מרוחק

 המחשבה כעולם דבוק תמיד ויהיה משלה בכל
 המנהיג המחשבה בעולם שם ולבו עיניו ויהיה
 לכם והיה פסוק על בא פר׳ מ״ש ועיין השבע
 בוצינא הקדוש הרב בשם לזכרון הזה היום

 הפסיק פי׳ זללה׳׳ה בער דוב מוהר״ר קדישא
 ימ'מה מימים למועדה הזאת החקה חת ושמרת

 ממצרים ישראל יצאו אשר הראשון בפסח כי
 איתם והוציא המחשבה מעולם הארה נתגלה

 ביאת עד עוכם לדורות הפסח ימי שאר וכל
 שנתגלה מהאור הארה מקבלין הם ב״ב משיחנו

 שחר וכל דכר בבחי׳ הוא מצרים יציאת ונמצא אז
 והם מקבלין הם לדורות הפסח ימי שובים ימים

 מימים הזאת החוקה את ושמרת וזהו נוק׳ בבחי׳
 עכ״ד נוק׳ לשון הוא ימימה זכר לשון הוא

 מצרים יציאת לזכור שנצשווינו אף והנה ודפח״ח
 האדם שיהא השעם כתבתי וכאשר יום בכל

 דבוק תמיד ויהא ומשבעיות ממזלות מרוחק
 מידאת הארה מקבלין אנו אין המחשבה בעולם
 שנתגכה הפסח בימי רק המחשבה עולם מצרים
 וזהו אז שנתגלה מהאור ומקבלין הראשון האור

 ואביו כמו המתנה לשון תשמור המצות חג את
 יליאת יום בכל שתזכור כלומר הדבר את שמר

 מצות תאכל ימים שבעת ותצפה ותשמור מצרים
 מצרים מיציאת הארה שתקבל כדי הפסח ימי

 לשון צויתיך כאשר אז שנתגלה מהאור הראשון
 הקשי־תי כאשר ר״ל אביב חודש למועד התקשרות

 שיהא המחשבה לעולם אביב חודש למועד אותך
 ע; כי השבעיות מן מרוחק ותהא בו דבוק תמיד

 תמיד תהיה מצרים יציאת תמיד שתזכור ידי
 כך מצרים יציאת הוא המחשבה בעולם דבוק

 מעוצם הארה שתקבל הפסח לימי ותצפה תשמור
 בו ד השעם ואמר אז שנתגלה מהאור המחשבה

 ותקבל הראשון האור ויתגלה ממצרים יצאת
 מעולם אז שנתגלה ראשונה מהארה הארה

המחשבה
 אלקיך ה׳ בית תביא אדמתך בכורי ראשית

 איך להבין אמו בחלב גדי תבשל לא
ה׳ כתיב דהנה ונראה לסיפא דקרא רישא שייך



לחייטפלשתאורח
 ברהא יסד אבא כחיב ובזוהר ארץ. יסד בחכמה

 בנקיבות הזכרים חלה רז״ל שאמרו ע״ד ;הבין
 נג״כ וכו׳ נקיבה יזלדח חמילה מזרינג איש וכו׳

 לבנין ראשון שהוא יסוד לשון ארץ יסד כחיב
 ביראה השי״ח אח לננבוד צריך האדם והנה

 ולהמשיך הראשון השננר שהוא ארץ הנקרא
 הרין שהם ובינה מכמה הנקרא מוחין ביראה

 מלכוח מדח הוא יראה ומדח מחפרשין דלא רננין
 יח׳ שהוא להאמין אמונה מדח הנהגה מדח הוא

 ולא ומכמחו רצונו כפי כולם העולמוח כל מנהיג
 אין רז״נ כמ״ש ועבעיוח במזלות מ״ו להאמין

 והמזלות המערכות כל לשדד וברצונו לישראל מזל
 שהוא ראשית הנקרא מכמה הוא ראשית וזהו

 ראשיה לשון ג״כ הוא ובכורי אדמתך בכורי
 מדת של אדמתך של ראשית שהוא מכמה כלומר
 ה׳ בית תביא כנ״ל ארץ יסד במגמה כי מלכות
 חלקי׳ ה׳ בית הנקרא יראה תמשיך;מדת אלקיך
 מנהיג שהוא ולהאמין חכמה מלכו׳ למדת תמשיך

 ׳ו ח להאמין ולא וחכמתו רצונו כפי במלכותו
 גמר על נופל בישול ולשון ובעבפיות במזלות

 אכילה לידי המביא הדבר הגמר באוכל כי הדבר
 גמר תתלה לא גדי תבשל לא וזהו בישו; הוא

 לא וסינוק גדי גד פ״ד גדי הנקרא במזל הדבר
 יניקתו כלומר יניקה לשון ומלב אמו בחלב וכו׳
 ית׳ ובידו אמו הנקרא השורש מן הן המזלות של

 רצונו כפי והמזלות המערכות ולשדד להנהיג
יתברך: וחכמתו

 לחמך את וברך אלהיכם ה׳ את ועבדתם
 משכלה תהיה לא וכו׳ מימיך ואת

 כאן וכו׳ אמ;א ימיך מספר את בארצך ועקרה
 נך תהיה שלא השי״ת את תעבוד אם הבעיח

 בד דהיינו הכרחיים דברים משלשה מניעה שום
 יאמר מזוני זהו וכו׳ לחמך את וברך ומזוני חיי

 תהיה לא תליא במזלא הוא כי נסתר לשון וברך
 אמלא ימיך מספר את בנים זהו ועקרה משכלה

 ימיך אמר ולא ימיך מספר את ואמר חיי זהו
 ודאגה בצער ראשיתו שהיה אדם יש דהנה סמלא

 שאם לו הבעימו ובהירות שממה בהם היה ו;א
 שממה אמ״כ השי׳׳ת לו שיתן השי״ת את יעבוד

 לשנים די שיהא מאוד שישגא באחריתו ובהירות
ימיך מספר את וזהו ודאגה בצער ע;יו שעברו

 שעברו ימיך של ובהירות ספירה לשון אמלא
 ואמר כאמור מאוד ישגא שאחריתו ידי על אמלא

 את לעבוד אפשר שאי ידוע כי אלהיכם ה׳ את
 ונשמתו ורוחו ובנפשו בכוחותיו עמו אלא השי״ת

 ;א עוזרו הקב״ה אלמלא ז״ל כמאמרם ובעזרתו
כנ״ג אלהיכם ה׳ את ועבדתם וזהו לו יכול היה

 כמעשה רגליו ותחת ישראל אלקי את ויראו
 יהיה שלא קצת להבין הספיר לבנת

 לומר אפשר ית׳. עליו כך כל גשמי דבר נכתב
 מדת בשביל העולמות כל ברא השי״ת דהנה

 מלכותו וקבלת בעוה״ז שיתגלה ויראתו מ.כותו
 מן להנצל אפשר שאי בבירור יודע אדם שיהיה

 ופשיעא בתענוגיו תאותו למלאות המסיתו היצר
 שהוא ית׳ בלעדו השי״ת עמו לעבוד אותו לנצח

 גכל מתגבר אדם של יצרו וכמ״ש היצר מן המציל
 שנס׳ לו יכו; היה לא עוזרו הקב״ה ואלמלא יום
 הוא ית׳ והוא כלום מגרמי׳ ליה לית כי וכו׳

 יראה מדת וזו פעמים כמה וכתבתי העובד
 להתענג למטה יפול שגא תמיד ירא שיהא תתאה

 השי״ת אל ולהתפלל הנבראים ככל היצר בתענוגי
 מדת הוא מלכותו מדת קבלת וע״כ ט שיעזור

 כל בריאת עיקר וזהו התפלה ועולם יראה
 נברא שבשבילם שישראל עוה״ז בשביל העולמות

ט ויראתו מלכותו מדת עליהם יקבלו העולם  היי
 למטה ונפל נכשל שכבר ראה ואם תתאה יראה
 אשה וזהו תתאה תשובה היינו תשובה עושה
 מחן כי העולמות בכל התהל; היא אשר ה׳ יראת
 ענוה לידי ליה אייתיה ה׳ יראת ביה דאית
 דבוק שהוא בינה הוא עלאה שכינתא דהוא

 ממש אין אל דבוק שהוא יוד והוא מכמה אל
 תיקונים בהקדמת וכמ״ש יוד של הקוצי היינו
 שנ ה״ס היינו רגלי הדום והארץ פירוש וזהו

 עולם היראה עולם תתאה ה״א היינו הדום
 התשובה עולם אל זה לאדם מייתי והוא הדיבור

 דומיה אנא דיבור בו שאין בינה היינו עלאה
 וזהו בינה שערי חמשים גימטריא דום והוא

 0 אותו ■מביא תתאה ה״א דום ה״א והארץ
 הו? תתאה יראה ומדת עלאה התשו׳ עולם דום

 וכמ״ יתברך לעבודת בו לכנס הראשון השער
 כ פירוש וזהו בו יבואו צדיקים לה׳ השער זה

כ הנקרא הצדיק הוא וכל רגליו תמת שתה



קעט»ויח
 תחת תמיד ה״א ישית ה״א ש״ת אותיות שתה
 עולם מעשה ועושה העשיה בעולם העומד רגציו

 הינ־־ כי רגצ לשון ורגכיו הנבראים ככל העשיה
 ועד אמו ממעי לצאת משננער לאדם בא הרע
 ומתענג היצר עם הולך הוא השכל אל האדם שבא
 ויבין השכל אל האדם שגא וכיון הנבראים ככל

 להתענג ונא יצרו על להגביר זה בשביל שנברא
 מדת אדם עושה אז הנבראים ככל בתענוגיו

 שלו הרגילות רגכיו תחת אחרונה ה״א יראה
 ממנו שיצילו השי״ת אל ולהתפלל מיצר להפרד

 אנחנו והנה הש״י עמו שיעבוד אותו ושיכבוש
כרעא וברא השי״ת אל בנים נקראים ישראל בני

 תחת וזהו דשכינה רגליו הם ישראל ע״כ דאבוה
 יהם שלו רגלים במי׳ שהם ישראל תחת רגליו
ה ומדת רגליהם תחת יראה בחי׳ ה״א ש״ת א  הי'

 דבוק שהוא בינה התשובה עולם אג אותם מביא
 שם שהוא מי על חכמה וממשיך חכמה אל

 וכמ״ש עתיקא היינו ממש אין אל דבוק ומכמה
 תחת היינו רגליו תמת וזהו תמצא מאין והחכמה

 שהוא תתאה ה״א היראה עולם הוא ישראל
 עתיקא עד עולה הוא אשר תתאה ה׳׳א כמעשי

 עתיקא לבנונית לבנת וזהו חיוור תלג שלבושיו
 כל חכ המחיר הוא העולמות כל אל הספיר

.העולמות

ת ש ר ה פ מ ו ר ת

 כל מאת תרומה לי ויקמו ישראל בני חל דבר
תרומתי. את תקחו לבו ידבנו אשר איש

 עיין וגם תרומתי שני פעם נאמר למה נהבין
 גי יפרישי הפרשה תרומה שפירש ז״ל רש״י פי׳

 ונראה מיותר. הוא נדבה לשון נדבה ממונם
 כשהיא דבר איזה לעשות כשרצונו האדם דהנה
 היא כמה עעם בעצמו יודע אינו ברצונו עדיין
 ואחר מעעמים למעלה הוא רצוניות כי כך רוצה

 למה העעם ומבין עעם לידי בא כשמתחכם כך
 עצמו ומגביר הזה הדבר ואוהב כך ברצונו עלה

 המניעות כל ומנצח ההוא הדבר ומתפאר לעשותו
 ומקשר לעשותו לפניו הדבר והדר והוד הדבר על

 היח זה וכנ במעשה לעשותו כוחותיו בכל עצמו
 לעשותו כחותיו בכל עצמו וכשמקשר במחשבתו

 ההוח הדבר וכשעושה רצונו נגמר אז במעשה
 שיגמיר ומנוחה הדבר שכימות הוא אז במעשה

 עולם שהוא שבאדם ספירות עשר כח וזה רצונו
 במחשביתיו השי״ת לעבוד צריך והאדם קטן

 ה׳ לך ע׳׳ה המלך דוד שאמר כמו ובמדותיו
 השבע כל שיתן וכו׳ והתפארת והגבורה הגדולה

 וכשנותן לבד הבורא לעבודת וכחותיו מדות
 בכג כי ומדה מדה מכל שלו רצוניות כל להשי״ת

 הוא אז זה דרך על ספירות עשר יש ימדה מדה
 כתר בחי׳ הוא הרצון כי בשלימות השי״ת עובד
 ככ גובר הוא והרצון תעטרנו רצון כצנה כמ״ש

לשין לב• ידבנו על פי׳ ז״ל רש״י והנה .המדיח

 כלומר ממונם של הרצון לי שיפרשו ר״ל נדבה
 הממין אהבת מחמת ממונם על להם שיש הרצון

 וממילח רצונם לי ויתנו אהבה מזה יפרישי
 ויפרשו לי ואהבתם רצונם יגמרו לי רצונם כשיתנו
 ממונם שיפרשו ולא המשכן למכאכת ממונם

 שלא עליהם גזירתי מחמת המשכן למלאכת
 ממונם על להם שיש ואהבה הרצון רק מרצונם
 כי וידוע איש כל מאת אמר ואח״כ לי יפרישו

 לאיש שיש מקום כל ר״ל כל נק׳ התקשרות מדת
 ובזה מדות שאר או אהבה איזה על התקשרות

 כעשותו הדבר אותו על כשמתקשר רצונו נגמר
 מקידם רצון לו שיש לבו ידבנו אשר וזהו במעשה

 יפרישו תרומתי את תקשו רצונו נגמר וכשמתקשר
 וממילא לי התקשרות להם שיש מקום מכל רצונם

בשבילי. מדותם מכל רצונם יגמרו

 תרומה לי ויתנו אמר ולא תרומה לי ויקחו א״י
 שהיו אנשים ג״כ בישראל שהיה נראה

 וכולם ברצונם משלהם נותנין היו של^ ציקנין
 השי״ת והזהיר המשכן למלאכת נותנין היו

 בבחי׳ כולם שיהיה ישראל בני אל שידבר למשה
 להם שיהיה המשכן למלאכת שנתנו מה זאת
 נתנה שאם בקידושין שמצינו כמו נקימה כמו
 היא חשוב אדם ואם מקודשת אינה לו היא

 מקודשת את הרי לה הוא ואמר לו היא ונתנה
שהרי מקודשת זו הרי ממך שקבלתי זו בהנאה ני



לחייםרומה1ז פרשתאוריח?1&

 צהם שיהיה בכאן ופשיטא היא לקחה כאלו זו
 הרומה לי שנוהנין מה הרומה צי צקיחה כמו

כנ״ל.
 מ;א מקרא דהנה וכו׳ הדומה לי ויקחו א״י

 צבבך ירע ולס הצדקה בצהינה הכחוב דבר
 מלהיך ה׳ יברכך הזה הדבר בגלל כי לו בחהך

 ברכה לו מגיע אינו צבו ברוע נדקה נוחן סס הרי
 אשר האיש וכי כך הוא (מה טעס נריך וזה

 נפשו וגובר וקמננץ הציקנין מן הוא בעבעו
 השי״ה מצדה בשבי( צדקה ונוחן הרע וינרו ועבעו

 הסיש מן יוסר שכר לו מגיע השכל לפי לכאורה
 ככוס כי יפה בעין זנוחן בטבעו וסרן הוא אשר
 סוכה במס׳ רז״ל דאמרו ונראה אגרא• צערא

 שנא׳ שבה המסד לפי אלא משהלמח הצדקה אין
 ז״צ פירש״י עיין חסד לפי קצרו לצדקה לכס זרעו
 מצייה שהחבואה בעת לעני מעות שנותן וז״נ

 החסד וזהו לאיבוד מעותיו ילכו שלא לקנות
 גס וזהו עכ״ל עני של לטובתו ודעתו לבו שנותן

p לפי חלא משתלמת הצדקה אין למה טעס צריך 
 בכצ רז״ל אמרו דהנה ונראה שבה. המסד
 ר״ל שכרס לקבל וצמחר לעשותם היום המנית
 רז״ג שאמרו מה רק הזה בעוצם ולס הבא לעולם

 פירותיהם אוכל שאדם דברים אלו במשנה
 הן ואלו הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעוצם
 בית והשכמת חסדים וגמילות ואם אב כיביד

 כ״הו הני בגמרא רז״ל דברי ולפי וכו׳ המדרש
 צמה הטעם לומר יש שייכי חסדים גמיצות בכלל
 הזה בעולם פירותיהם חוכל המצות באלו דוקא

 להיטיב כדי נברא העולם כי המצות בכל וצח
 כלומר יבנה חסד עוצם אמרתי כי כמ״ש לברוחיו
 מסד שמדת כדי עולם שיהיה ומחשבתי אמרתי

 כשמעורר והאדם צהנבראיס להשפיע ויוכל יבנה
 עמוד מעורר הוא תיכך! לחבירו חסד וגומל עצמו
 להיטיב כדי זה בשביל נברא סשר העולם וגלגל

 חציו ובא בחסדו עליהם ולהשפיע לברואיו
 וזהו רב שפע ומקבל מלמעלה וחסדים השפעה

 כשאתה כלומר ימינך יד על צלך ה׳ הפסוק פי׳
 חסד הוא ימין כי חסדים ימינך ביד ועושה פועל

 כמו צלך ה׳ אז ימינך ביד ועושה פועל וכשאתה
 הצל אז צד לאיזה בידו כשנוטה תיכך האדם צל

 ביד ועושה פועל כשהאדם כן אסריו תיכך צוטה
נברא אשר ה׳ חסדי עליון חסד מעורר אז ימין

 עליו ומשפיע מחסדו וצהשפיע להיטיב העולם
 המנות בכל אבל ומיד תיכן» וסיים וברכה שפע
 עליון חסד מעורר ואינו חסד גמילות בו שאין
 היום רז״ל אמרו זה בשביל נברא העולם סשר

 שכר כי הבא בעולם שכרם לקבל ולמחר צעשוחם
 בצדקה אפילו כן ועל ליכא עכמס בהאי מנוה
 הוא צדקה מנות כי חסד לפי אלא משתלמת אינו

 ליכא עצמס בהסי מלוה ושכר המצות ככל מלוה
 של צטוגתו ודעתו לבו שנותן שבה חסד לפי רק
 עם שעושה החסד זהו ז״ל רש״י שפירש כמו עני

 כג כמי הזה בעולם תיכף מקבל הוא זה העני
 בעינם פירותיהן חוכג שאדם חסדים הגמילות

 ודעתו לבו שנותן וטובה החסד לפי כן הזה.
 ימה הזה בעונם מקבל הוא כן עני של לטובתו
 הוא זה השי״ת מצות בשביצ ממונו שממסר

 ירע ולא פי׳ וזהו המצות ככל הבא לעוצם נשאר
 ה׳ יברכך הזה הדבר בגל; כי לו בתתך לבבך

 ובחהצה יפה בעין לו נותן שאתה מה ר״ל סלהיך
 ה«ה בעוצם מתברך אתה זה משום החסד ובמדת

 כופה שאתה רק לב ברוע נותן כשאתה אבל
 בעו..ס שכרו אז השי״ת מצות בשביל וטבעך יצרך
 חז״ל בדביי מרומז ואפשר המצות ככל הבא

 דרך כי בעולם כחוזר גלגל לשון בגלל שדרשו
 מתחיל למטה שהיה מה גלגל האדם כשמניע

 לירד מתחיל למעלה שהיה ומה למעלה לעלות
 תיכף ומסד באהבה צדקה כשנותן כן נמטה

 תיכןצ יורדים ה׳ חסדי למעלה המצוה כשעילה
 כחסר־׳ כלו׳ בעולם החוזר וזהו למטה האדם אל

 הש״י מאת בעולם תיכך מוזר זו בנתינה שעושה
 והנה^שמעתי העולם כל ועל חסדו עליו שמשפיע

 יבזבז אל המבזבז שחמר זצלה׳׳ה הבעש״ט בשם
 הנותן אמר ולא לבריות יצטרך שמא מחומש יותר

 לשון הוא מבזבז לשון כי החומש מן יותר יתן אל
 נפשו וגוזל בטבעו קמצן שהוא כלומר וגזל ביזה

 יותר יתן אל השי״ת בשביל ממונו ומחסר וטבעו
 ליתן יכול בטבעו ותרן שהוא מי אבל החומש מן

 ודפח״ח עכ״ד וחסדו טובו מדת לפי מחומש יותר
 וגוזל מבזבז כשהוא כי הטעם יובן דברינו ולפי
 ולא השי״ת מצות בשביל ממונו ומחסר נפשו

 הזה בעולם שכרו משתלמת אין וחסד באהבה
 חז״ל שדרשו כמו מצוה שהוא מחומש יותר יתן לא

יתן למה כי קמא כמעש" בתרא מעשר תעשר עשר
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 שכר פשלום לו מגיע ואין מצוה ו5 שאין יופר

 כן ואם מאהבה עושה שאינו בשביל הזה בעולם
 בעבעו ופרן כשהוא אבל לגריופ יצטרך שמא
 עניו ה׳ חסד מעורר ופיכף וחסד ב^::בה ונופן

 נא בודאי די בני עד וחיים ברכה שפע שמשפיע
 פעשר עשר פי׳ שזהו ואפשר יפעשר ובודאי יעני

 משמע והנשון שפפעשר בשביל רז״ל ודרשו
 בשביל מעשר שיפן מצוה כמו שהוא לכאורה

 מנופ בשביל שיפן יופר טוב והלא שפפעשר
 להשיר כוונפם אלא שיפעשר בשביל ולא השי״פ

 זה בשביל והמעשר הצדקה בנפינפ נבב רוע
 נב רוע נהסיר כדי להעשיר כוונפו להיופ מופר

 להעשיר כדי נופן ויהיה בטבעו קמצן שהוא למי
 בשמחה ליפן יוכל שלימה באמונה זה וכשמאמין

 הש״י מצופ לקיים יהיה כוונפו עיקר מ״מ אבל
 לקיים ג״כ לכווין יוכל להעשיר ג״כ שמפכווין ואן»

 כשיהיה ופענוג רוח נחפ לו שיהיה השי״פ מצופ
 יופר כי וטובו מחסדו עני שישפיע עשירוח לי

 כי להניק רוצה הפרה לינק רוצה שהעגל מה
 ממקבל כשמשפיע פענוג יופר לו יש המשפיע

 יוכל עשירופ לו כשיהיה לכווין יוכל וגם השפע
 בניניין הרבה מצופ ולקיים הרבה צדקה ליפן
 מפכווין הוא רק זה לכל מפכווין אינו אם ואף

 מנוה שום כוונפ בשביל ונא בנבד עצמו להנאפ
 חסדי מעורר הוא ומשפיע בזה כשמאמין אעפ״כ

 עד ברכה לקבנ כדאי שאינו אע״פ להיטיב ה׳
 שיצטרך מי לכל השפעה הוא חסד מדח כי די בלי

 שהוא מי על שחס דל״פ ח״ס הוא חסד כי לקבל
 ה׳ אמר וע״כ וראוי כדאי שאינו אע״פ ודל חסר

 אריבוח נכם אפפח לא אס בזאח נא בחנוני
 סע״פ די בני עד ברכה לכס והרקופי השמים
 מופר ה׳ ולנסופ להעשיר רק כוונפיכם שיהיה

 ובאמונה עליו להיטיב ה׳ חסדי לעורר כדי בזה
 רוח נחח עושה עשירוח לו שיבא שמאמין זו

 לו ויחשבה בה׳ והאמין באברהם כמ״ש להשי״ח
 עליו ומשפיע ה׳ חסד מעורר הוא וכשנופן צדקה

 שהם כלומר פרומה לי ויקחו פי׳ וזהו די בלי עד
 פרומה ני די בלי עד וחיים וברכה שפע יקבלו
 באהבה כשיפרשו כי לשמי ממונם שיפרישו בעפ

 שפע אליהם יבא פיכף אז טוב ורצון ומסד
 לבו ידבנו על פי׳ ז״ל ורש״י די בלי עד וברכה

לי יפישי שפירש״י וזהו טוב ורצון נדבה לשון

 שיפרשו כלומר טוב רצון הוא ונדבה נדבה ממונם
 יקחו הם ואז ואהבה טוב ברצון ממונם לשמי לי

 שיהיה כלו׳ ויקהו ואמר די בלי עד וברכה שפע
 מה להם לקיחה שהוא נתינה בשטת כוונפס

 ועל וברכה שפע נהם יבא כי פרומה לי שיפנו
 לי ז״ל רש״י ופי׳ טוב ברצון יפנו זו כוונה ידי

 יהא נהם לקיחה שהוא זו שכוונה כלומר לשמי
 עם אופי שיעבוד אלא עצמן להנאת ולא לשמי

 הקב״ה שברא מה כל כי נהם שיבוא העשירות
 נאדם נאה ואין לכבודו אלא ברא לא בעונמו
 יקיפח נא זו טובה כוונה ומחמת א״ע לעבוד
 בפסוק כמ׳׳ש יופר שפע לו יבוא אדרבה שכרו

ע״ש לו ישלם וגמולו דל חונן ה׳ מלוה

 ידבנו אשר איש כל מאת פרומה לי ויקחו א״י
 לכא*רה את מלת תרומתי את פקחו נבו

 ישראצ בני אנ דבר שאמר מה וגס מיותר הוא
 השקלים מנתינה פטורים היו רב הערב וכי יכו׳
 עגל מעשה על כפרה היה שזה ובפרט המשכן על

 עמך שחת כי רד לך כמ״ש העושים היו יהם
 גס והטעו העושים היו שהם בזוהר כתוב וכן

 מחותני דשמעפי ונראה בכשפיהם אח״כ ישראל
 ולקחת זללה״ה בער ישכר מוהר״ר החסיד הגאון

 אופו ונפת ישראל בני מאת הכיפורים כסף את
 ביוכ״כ בתיקונים דכפוב מועד. אוהל עבודת על

 וסל-חה מזונא ננא הב הב ואמרין ככלבין צווחין
 שנריך ככלבא צוחין הסליחה על גם ואמר וחיי

 שעובד עונש מיראת לא הסליחה על לבקש האדם
 לתקן יהיה וכוונתו סליחה לבקש אלא בזה עצמו

 הקדושית ניצוצות ולהוציא בשמותיו שפגם מה
 נשורשם. להחזירם חטאיו עבור בקליפה שהוריד

 כלי׳ הכיפורים נכספת נכסף לשון כסף את וזהו
 עבודת על ונפת שבקשו הסליחה ורצון החשק
 יראת עצמם להנאת ולא שם לתקן מועד אוהל
 ישראל בבני דוקא הוא זה והנה ודפח״ח עונש

 שמו על עצמן ומפקירין השי״ת את שאוהבין
 מחשבה נהיות אפשר אי אבל רוח נחת לו לעשות

 וכל עונש מיראת רק עובדין שאינן רב בערב זו
 כפרה הי׳ והמשכן עבדין לגרמייהו דעבדין חסד

 ישראל בני אל דבר שאמר וזהו עגל מעשה על
 ואו בתוספת ויקחו ואמר פרומה לשמי לי ויקחו
אוהבי אברהם זרע ישראל שבני כלומר ודאי לשון
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 ולא החפא פגם לחקן כשמי לי בודאי יקחו
 וישנו אמר ולא ויקשו ואמר עצמן להנאת יתכוונו

 השקלי׳ מביתם הלקיחה על גם והקפיד לשמי לי
 מביתם הלקיחה שגם שיראו להממונים ליתן

 מבית׳ שהלקיחה ולא לשמי לי ואהבה ברצון יהיה
 אותם ימשכנו וש;א הגזירה מחמת באונס יהיה

 אינו זה רצון ברצון יהיה להממונים והנתינה
 אלא ברצון וסופו באונס תחילה הוי כי כלום
 לי ואהבה ברצון יהיה מביתם הלקיחה שגם
 כג מאת אח״כ ואמר שפגמו מה לתקן לשמי
 להם שיהי׳ רב מערב אף ר״ל לבו ידבנו אשר איש
 עילש מיראת עצמן להנאת בכוונתם ליתן לב נדיב

 את ומלת תרומתי את ויהיה מהם גם תקחו
 את בשרו את רז״ל שדרשו כמו פפל לשון הוא

 את ויהיה רב מערב גם ותקחו לבשרו הפפל
 לאהבת המכוונים ישראל לבני לתרומתי פפל

 לשוי־שם שפגמו קדושות ניצוצות להחזיר השי״ת
עצמם. להנאת ולא

 פר׳ ראובני בילקוע הובא אליהו דבי בתנא
 ונשמע נעשה ישראל כשאמרו תרומה

 זאת ולהבין עכ״ל תרומה לי ויקחו להם אמר מיד
 לישראל הקב׳׳ה אמר בגמרא אמרו דהנה נראה
 שמע שנאמר בעולם אחת חפיבה עשיתיני אתם

 אתכם אעשה ואני אחד ה׳ אלקינו ה׳ ישראג
 ישראל כעמך ומי שנאמר בעולם אחת חפיבה

 שיש לידע צריך האדם והנה ע״כ בארן אחד גוי
 כרצונו ומנהיג אותו ומחיה עולמו המחדש בורא
 אפשר שאי שנדע הידיעה תכלית אבל וחפצו
 מקום איה שואלים השרפים ואפילו אותו להשיג
 השי״ת צעבוד צריכין העבדות ובתחילת כבודו

 שלימה באמונה זאת כל להאמין באמונה רק
 בורא שיש משיגין אנו אותו כשעובדין כך ואחר

 ולידע להשיגו יכול ושאינו העולמות כל המחדש
 כי אמונה הוא ר״ל נעשה ישראל שאמרו וזהו

 שמיעה נשמע ואח״כ עשיה בחי׳ היא אמונה
 ^רא3 שיש ונבין נדע ואח״כ ר״ל מבין והלב בלב

 פי׳ וזהו ולידע להשיגו אפשר ושאי המחדש
 פרומה אותי תקחו ר״ל תרומה לי ויקחו הפסוק

 לאלהים אותי תקבלו רש״י כפי׳ הפרשה לשין
 חפיבה אותי ותעשו שתעבדוני אותי ותפרישו

ידבני אשר ל)יש כל מאח אח״כ ואמר בעולם אחה

 מאת ואח״כ ישראל בני אל דבר מקודם ואמר לבו
 לבו ידבנו אשר אומות משאר אף ר״ל איש כל

 השכינה כנפי תחת לחסות ויבא אותי לעבוד
 השכינה כנפי תחת להיות תקבלו ר״ל את תקחו
 כי תי״ו ועד מא׳ כלולה שהוא •נפי א׳׳ת הנק׳

 ולא השכינה כנפי תחת לחסות באים הם הגרים
 כנזכר למעלה למעלה שורשם ישראל אבל יותר

 זאת כשתעשו ר״ל תרומתי אח״כ ואמר בזוהר
 אתכם ואעשה הפרשתי ר״ל תרומתי אתם תהיו

 העמים p אתכם ואבדיל בעולם אחת מפיבה
 כשאמרו אליהו דבי בתנא שאמר וזהו לי להיות
 לעבוד אפשר שאי והבינו ונשמע נעשה ישראל
 להבין ואח״כ לבד באמונה בתחינה רק השי״ת

 מיד ולידע להשיגו אפשר ושאי המחדש בורא שיש
 אותי תקחו ר״ל תרומה לי ויקחו להם אמר

 תדעון שאתם מאח* אותי שתעבדון לכם להפרשה
 באמונ׳ הוא לבד בעשי׳ מתחילה אותי לעבוד איך

 הקב״ה אמר בגמ׳ שדרשו והיינו בהבנה ואח״כ
 כמו לנשמע נעשה שהקדימו לבני זה רז גילה מי

 דברו עושי כח גבורי שנאמר השרת מלאכי
 בשמיע׳ ואח״כ בעשיה תחילה דברו בקול לשמוע
איי דבריך פתח הפסוק פי׳ דזהו ונראה כאמור  י

 למצותיך כי ואשאפה פערתי פי פתיים מבין
 ע״ה המלך שדוד בספרים כתוב דהנה יאבתי
 והמצות התורה פעמי שיבין אפי בתמניא התפלל

 ואחר לבד באמונה תחילה השי״ת עובד והיה
 ליגמר רז״ל שאמרו מה פי׳ וזהו שיבין התפלל כך

 אע״פ לבד באמונה ליגמר ליסבר והדר אינש
 מסברא נו יודע ואח״כ ליסבר ואח״כ מבין שאינו

 פתיים מבין יאיר דבריך פתח שאמר וזהו והבנה
 מבין יאיר והמצות התורה לימוד תחילת ר״ל

 מבין שאינו פתי כמו שהוא לבד באמונה פתיים
 כשלמדתי כלומר פיו פער כמו סערתי פי ואח״כ
 באמונה רק הבנה מבלי הרבה והמצות התורה

 ולסבור לידע נפשי חשקה כלומר ואשאפה לבד
 יאבתי למצותיך כי וזהו והמצות התורה פעמי

כנ״ל. אותם להבין

 אני אשר ככל בתוכם ושכנתי מקדש ני ועשר
 ואת המשכן תבנית את אותך מראה

 וכן מלת הלא להבין תעשו וכן כליו כל תבנית
היה משה ז״ל דאמרו ונ״ל מיותר הוא תעשו



גלחייםתרומה פרשתאורח פ ק

 וכרובים וכפורת ארון לעשות לבצלאל סומר
 אמי־ המשכן ואח״כ הכלים וכל ומנורה ושולחן

 מכניס ואח״כ בית בונה אדם ארץ דרך בצכאל לו
 כך שמא אכניסן איך שאעשה כלים לתוכו כליו
 שמא משה לו אמר כליו ואמ״כ משכן לך אמר
 בוצינא הרב ואמר ע״כ לו והודה היית אל בצל

 משה ח״ו וכי זללה״ה בער דוב מוה״ר קדישא
 היה ע״ה רבינו משה אלא טעה ע״ה רביני

 מסתכל והיה המאירה באספקלריא מסתכל
 היותר בתחילה כסדר אמר וכך למטה נממעלה

 לעולמות המרמזים וכפורת ארון כמו קדוש
 המ-מז קרשים המשכן ואח״כ וכו׳ עליינים

 תחתונה מדריגה היה בצלאל אבל העשיה לעולם
 מנמטה מסתכג והיה נהרא דלא מאספקלריא

 המרומז המשכן בתחילה כסדר אמר וכך למעלה
 שהם כסדר הכלים ואח״כ התחתון כעולם

 שתתה ר״ל היית אל בצל שמא וזהו מרומזים
 הזה כסדר אמרת וע״כ תחתונה מדריגה אל בצל

ודפח״ח. עכ״ד

 הוא והאדם העולם דוגמת היה המשכן והנה
 והגוף והעולם המשכן דוגמת קטן עולם

 משכן והמוח קרשים של המשכן דוגמת הוא
 לי ועשו בזוהר ואיתא הארון דוגמת החכמה

 שהם כלומר ממש בתוכם בתוכם ושכנתי מקדש
 הרינה והאדם הש״י בם שישרה עצמם יקדשו
 צריך יתברך אליו מרכבה שיהיה עצמו לקדש

 בכלל מדותיו שבע ולתקן גופו לטהר בתחילה
 עוצם עליו אח״כ שישרה כדי מ״ט שהם ובפרט

 במחשבתו דבוק ויהיה הנו״ן שער המחשבה
 שבע ויתקן גופו יטהר לא אם אבל יתברך אליי

 דבוק במחשבתו להיות יוכל לא בתחילה מדותיו
 בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו וזהו השי״ת אל

 במחשבתו הש״י שישרה עצמם יקדשו שהם כלומר
 המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר וככל
 בתחילה יקדשו שהם כלומר כליו כל תבנית ואת

 כך ואחר קרשים של המשכן תבנית שהוא גופם
 דוגמת מדות השבע יתקנו ואמ״כ כליו כל תבנית
 הנו״ן שער עליו ׳נשרה א'ח״כ שיוכל הכלים

 אליו במחשבתו דבוק ויהא המחשבה עולם
 העשיה בעולם שהם לפי כלומר תעשו וכן יתברך
תב.ית שהוא גופם תחילה לתקן צריך לפיכך

 ית׳ אליו מדותיו שבע ונטהר ולקדש המשכן
 מהתא ולתקן אליו מחשבתו לדבק אח״כ שיוכל
 לתקן ואח״כ המשכן דוגמת בתחילה לעילא
 תעשו וכן וזהו השי״ת בו שישרה הכלים דוגמת

 מתתא לתקנו צריכין העשיה בעולם שהם לפי
 תבניה ואח״כ המשכן תבנית בתחילה לעילא

כנ״ל. השי״ת עליו שישרה הכלים

 פירש״י תעשו וכן וכו׳ מקדש לי ועשו א״י
 בתוכי בתוכם ושכנתי רז״ל ואמרו לדורות

 נראה זה ולהבין וכו׳ בתוכם אלא נאמר לא
 קפרא בר דריש דברכות בגמרא אמרו דהנה

 דמנו וארץ שמים ממעשי הצדיקים מעשי גדולים
 וימיני איץ יסדה ידי כתיב וארץ שמים במעשי
 מקדש צדיקים של במעשיהם ואלו שמים טפחה

 דמקדש ז״נ ופירש״י ידים בשתי ידיך כוננו ה׳
 להבין צריך זה וגם צדיקים של מעשיהם הם

 של מעשיהם דמקדש בפסוק זה נרמז האיך
 הקב׳׳ה היינו ידיך כוננו כתיב ובפסוק צדיקים
 שרה חיי בפרשת אבינו באברהם דמצינו ונראה
 תבי. מבית לקחני אשר השמים אלהי ה׳ שאמר

 ולמעלה הארץ ואלהי אמר ולא וז״ל ז״ל ופירש״י
 הח*ז ובאלהי השמים באלהי ואשביעך אמר
 והארץ השמים אלהי הוא עכשיו לו אמר

 אבי מבית כשלקחני אבל הבריות בפי שהרגנתיו
 באי היי שלא הארץ אלהי ולא השמים אלהי היה

 עכ״נ בארץ רגיל היה לא ושמו בו מכירין עולם
 והפנגה המבול דור שאנשי ז״ל האר״י כתב וכן
 השביעי לרקיע עד למעלה להש״י דומים היו
 עשר השכינה שנסעה החורבן אצג מצינו וכן

 שנח'ב עד המקדש מבית ונסתלקה מסעות
 ותרין שתין תיקון בסוף זוהר בתיקוני וכמ״ש

 ממעט כאלו דיוקנא האי דפגס מאן כל וז״ל
 זמנא ובההוא תמן שריא לא ושכינתא הדמית

 אין כי על דמלה ורזא מקטרגין עליה שלטין
 הי־עות האלה הרעות מצאוני בקרבי אלהי

 אלהי דאיהי מיני שכינתא דאסתלק בגין מצאוני
 דאסתלק בגין וכמ״ש דייקא ובקרבי עכ״ט

 ממש בקרבי שורה הש״י היה ולא מיני שכינתא
 השכינה ונסתלקה האלה הרעות מצאוני ע״כ

 אלא נאמר לא בתוט וזהו ונחרב המקדש מבית
הישר בדרך הולכין כשישראל כלומר בתוכם



לחייםתרומד! פרשתאויהקפד

 ג״כ שכיגה השראת אז ממש בתוכם שורה הש״י
 הישר בדרך הולכין כשאין הבל המקדש בבית

 הין כי על ואז ממש מתוכם השכמה ונסתלקה
 ונה־ב האלה הרעות מצסוני ממש בקרבי אלהי
 בר דרש לפי הפסוק פירוש וזהו ג״כ הבית
 מקום שברהת ה׳ פעלת נשבתך מכון קפרא

 העולם הושתת שממנו השתיה אבן והוא המקדש
 נהשיאת מקום והכנת שבראת פעולתך זהו

 ס־ני ומקדש ה׳ מקדש אבל בתחתונים שכינתך
 לשון הוא ומקדש השכינה היא דל״ת באלף כתיב

 הזמינו ופירש״י למחר התקדשו כמו הזמנה
 להשרחת הכנת כצומר אדני מקדש וזהו עצמיכם

 הצדיקים ידיך כוננו זהו המקדש בבית שכינה
 ועושין שלך ויראה באהבה בידיך מותך שעובדין

 בבית שורה השי״ת ועי״ז וירתה אהבה ו״ה ימוד
 שני בין שנכתב מקדש גדולה ולכן ג״כ המקדש
 מדני מקדש ה׳ פעלת שנממר השם של אותיות

 הזני״ה עושה שהוא מי מקדש גדולה ככומר
 בבית היינו בתחתונים השי״ת שישרה ויחוד

 הוי״ה של שם שמות שני בין שנכתב המקדש
 ועי״ז ואדני הוי״ה יחוד שעושין אדני של ושם

 שי הימוד מ״ש וידוע בתחתונים שורה הש״י
 כן גם אמרו ולכן הדעת ע״י הוא ואדני הוי״ה
 הדעת כי אותיות שני בין שניתנה דעה גדולה

 דעה בו שיש מי אמרו ולכן הימוד עושה הוא
 במי׳ בו שיש מי פי׳ בימיו ביהמ״ק נבנה כחלו
 בית בנין וזהו ואדני הוי״ה ימוד ועושה דעת

 כולם הוא שהאדם עוד נעשות לו ומה המקדש
 המקדש בית בונה והוא העולם דוגמת קען

 פירש וזהו בו שיש הדעת עם שלו קען בעוצם
 מקדש כי יעשו ישראל שבני מקדש לי ועשו

 שכינתי שאשרה המקדש בית ובנין הזמנה
 ושכנתי מקדש לי יעשו זה ובדבר בתחתונים

 ואשרה ואדני הוי״ה ימוד שיעשו ממש בתוכם
 ויעשי בנו זה ובדבר שלהם הקען בעולם שכינתי

 יזהו המקדש בבית שכינתי ואשרה המקדש בית
 יאדני הוי״ה ימוד שעושין שלהם הדעת ידי על

 הדכית היה שהוא משה במי׳ הוא הדעת כי וידוע
 ומי רבוא מששים כלול שהיה ישראל כל של

 הדעת בחי׳ הקב״ה לו נותן באמת השי״ת שעובד
 חונן אתה נש״ע שתקנו כמו ימוד לעשות ויוכל
ידי על ממש בתוכם ושכנתי וז״ש דעת כאדם

 בחינת אותך מראה אני אשר ככל הדעת במי׳
 ויעשו יחוד יעשו כן ואחד אמד לכל שלך הדעת
 אדם גוף כללות הוא המשכן תבנית את תחילה
 כצ תבנית ואת ואמ״כ האדם חיות בו ששוכן

 כשה מצות לרמ״ח המרומז הגוף מברי הוא כליו
 ואיברים הגוף וכשיקדשו ל״ת מצות נגד והגידין

 ממש בתוכם ושכנתי ימוד יעשו הדעת ידי על
 שכינתי להשרות המקדש בית ג״כ לי יעשו אז

 לשון כדורות תעשה וכן וזהו כנ״ל בתחתונים
 לשון שבת גבי לדורותיכם שדרשו כמו דירה
 בתחתונים ואדור שכינתי שאשרה יעשו כן דירה
 הכלים מן אחד יאבדו אם הגמרא דרש ולפי

 שהוא הגוף מאברי באחד תפגם אם שמ״ו כלומר
 מצות לקיים עשה וצא ופגם עשה למצות מיוחס

 יעשו כן אבר אותו על מום בעל ונעשה עשה
 ויעשה המ״ע בקיום אבר אותו ויקדש לתקן

כנ״ל: מום בעל יהיה ולא יחוד

שו ע  זהב אותו וצפית וכו׳ שפים עצי ארון ו
 ע^יו ועשית תצפנו וממו׳ן מבית עהור

 והיה מיותר תצפנו מצת ולהבין סביב זהב זר
 ימחיץ מבית עהור זהב אותו וצפית באומרו די

 צוחית שוכן בו אשר הוא הארון דהנה ונראה
 מרומז הוא צישראצ נתנה אשר התורה העדות
 עני שיהיו ואמר התורה בו אשר מכם לתלמיד

 ־ך אדם יהא לעולם רז״ל אמרו דהנה שטים
 בודאי הוא וזה ארץ כעץ קשה יהא ואל כקנה

 דך שיהיה אדם בני עם ומתן ומשא בדבורו
 כארז קשה להיות צריך התורה שעסק אבל כקנה

 ואמר התורה בדרכי רק ושמאל ימין לנטות צבל
 משל גדלהו שאמרו ע״ד טהור זהב אותו וצפית
 ואמר זהב אותו וצפית וזהו לו אין אם אחיו
 מכריז הי׳ שר״ג רז״ל שאמרו ע״ד ומבחוץ מבית

 לבית יכנס אל כברו תוכו שאינו תלמיד כל
 וסינקו לשמה תורה שילמדו וכוונתו המדרש
 ודעתם ספסלי מאות ד׳ ונתוסף הפתח לשומר
 שנא ומצות בתורה אדם יעסוק דכעולם משום
 שלא והנה לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה
 להת^ש׳ שכוונתו היינו אדם שיעסוק שאמרו לשמה

 זה כי לקנטור ח״ו לא אבל התורה עם ולהעשיר
 כוונתו ואם התו׳ כמ״ש נברא שכא לו נוח הוא
זה אין בודאי להעשיר כדי תורה שלומד בזה



קפהלחייםתרומה פרשתאורח

 מחפית לקיים ולהעשירו אחיו משל לגדלו מצוה
 שתגדלהו ר״ל מהור 3זה אותו וצפית שבווז״ש היצ״ר

 המצוה כוא וזה לו אין אס ולהעשירו אחיו משל
 הת,מיד אם ר׳׳ל ומבחוץ מבית היינו להעשירו

 משל אותי תגדל תצפנו סז כברו תוכו הוא חכם
 וכוונתו בתורה בעוסק לא אבל אותו ותעשיר אחיו

 ואמי אחיו משל לגדלהו מצוה אינו וזה להעשיר
 שנשה ז״ל פירש״י עיין סביב זהב זר עליו ועשית

 ארון שעשה וכו׳ זהב זר וכו׳ בצצאג עשה ארונות
 עו.יי למול שעלה עד הפנימי מן גבוה החיצון
 עצ שוכב וכשהכפרת וכו׳ ממנו למעלה הכפרת

 סימן והוא וכו׳ למעלה הזר עולה הכתלים עובי
 האדם יתגאה שבג לרמז ובא עכ״ל תורה צכתר

 לרמז החיצון בארון היה והזר תורה של בכתרה
 להתבזות ולא תורה בכתר יתנהג הבריות שבעיני

 יהיה לא שלו בפנימית לא אבל הארץ עם בפני
 וזהי תורה של מכתרה מ״ו גדלות נדנוד שוס

 בפני מבחיץ עניו הזר שיהא זהב זר עליו ועשית
א שבארון כמו מבפנים לא אבל הבריות מי.  הפני

כנ״ל זר היה

 ממנו יסורו נא הבדים יהיו החרן בטבעות
 בדים היה במזבח גם הלא ולהבין

 הארון ובבדי הבדים יסורו שלא שם נצמוה ולא
 דידוע לרמז ואפשר הבדים יסורו שלא נצמוה

 עולם הוא והאדם העולם דוגמת היה שהמשכן
 שבחדם הארון ודוגמת המשכן דוגמת בו ג״כ קמן

 התורה מונח בו אשר המוח הוא הקמן עולם
 להכשל ושלא לעשותם תמיד אותם לזכור והמצות
 לזכור אלא עוה״ז הנאת לתאות המסיתו ביצה״ר

 ולקיים בוראו את לעבוד בעוה״ז שנברא תמיד
 אלקיך ה׳ את תשכח פן לך השמר כמ״ש מצותיו
 הוא היצה״ר ומלחמות וכו׳ הדרך מן וסרתם
 בחובת כמ״ש תמיד במחשבתו בפנים מלחמה
 וחשב המלחמות מכל גדולה היצר שמלחמת הלבבות

 וזה מבפנים שזה מהם וא' דברים עשרה שם
 ועקשות גדול התאמצות צריך היצה״ר ונגד מבחוץ

 ממזר שהוא כנמר עז הוי במשנה כמ״ש גדול
 להיות צריך כן הברענורא כמ״ש ולביאה מחזיר

 חצוף שהוא ממזר כמו נגדו ולהעיז מלביאה גבור
 שצריך והעזות והעקשות במשנה שם כמ״ש ומעיז
בני נגד אבל היצה״ר נגד רק הוא באדם להיות

 ודרש שמעון בר אלעזר ר׳ נפק רז״ל אמי־ו דם ח
 כארז קשה יהא יאל כקנה רך אדם יהא לעולם

 בפנים שהבדים הארן הנושאין הבדים רמז וזה
 בפנים כארז קשה להיות אדם צריך וכך ארז הם

 מצופים היו והבדים היצה״ר נגד פנימי במלחמות
 טהור מזהב יותר רך שאין וידוע טהור זהב מבחוץ

 כולם עם רך להיות צריך אדם בני נגד מבחוץ וזהו
 במחשבתו השי״ת תמיד לזכור האדם צריך וזה

 עז ולהיות והמצות התורה לקיים תמיד ולזכור
 מבחוץ הבריות ונגד במחשבתו היצה״ר נגד וקשה
 הבדים יהיו הארן בטבעות הרמז וזהו רך יהיה
 התורה העדות ומחשבתו ממנו יסורו נא תמיד

 ממחשבתו יסור ילא בארון מונח אשר והמצות
לעיל כנזכר בו אשר הרע היצר מלחמות

 אותם תעשה מקשה זהב כרובים שנים ועשית
 והיי וכו׳ מקציה אמד כרוב ולשה

 בכנפיהם סיככים למעלה כנפים פורשי הכרובים
 הכפורת חל אחיו חל איש ופניהם הכפרת על

 דרך שכתב יקר כלי בס׳ ועיין הכרובים פני יהיו
 להיות צריך הרב כי המלאכים הם שהכרובים רמז

 דמית רז״ל אמרו וכרובים צבאות ה׳ למלאך דומה
 מן נקי שיהיה התלמידים על לרמז תינוק פרנוף
 להבין יש דרכו ולפי ע״ש שנה בן כתינוק החטא
 ועשית והל״ל זהב כרובים שנים ועשית דאמר

 הבדים אל חרב רז״ל שאמרו ע״ד וי״ל כרובים שני
 בבד בד בתורה שעוסקין ת״ח של שונאיהם על
 שעוסקים ע״י כי ר״כ עכ״ל שנואלו אלא עוד ולא

 רווחח ממילא לזה מתרץ וזה לזה מקשה וזה שנים
 פדת בן ור״א דר״י במעשה רז״ל כמ״ש שמעתתא

 ר״א יתיב דהוה ר״כ על ר״י שקיבל מציעא בבבא
 ר״י מקשה הוה כי וכו׳ לך דמסייע תניא וחמר
 וממילא וכו׳ פרוקי וארבע עשרים ר״ל לי׳ מתרץ
 הן והכפורת הארון והנה עכ״ל שמעתתא רווחא
 לבושי אל מרמז בפנים אשר העדות אל לבוש

 לרמז כרובים שנים ועשית שאמר וזהו התורה
 יהיו שלא למעט וגם אחד ולא שנים דווקא שיהיו
 תניא לחבירו אחד יחמר שלא לחחד דומין שנים

 ועל לחבירו אחד יקשה חדרבא אלא לך דמסייע
 שני ועשית כתוב היה ואם הלכה יברר זה ידי

 יקשה שלא לאחד דומין שנים משמע היה כרובים
שדרשו שעירים בשני רז״ל שאמרו ע״ד לזה זה
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 לכן ובדמים ובקומה במראה שווים יהם5ש שיהיו
 אנא שווים יהיו שלא נרמז שני כאן כתוב לא

 נך דמסייע תניא יאמר ולא צחבירו אחד יקשה
 שנים ולא שנים דווקא שיהא שנים ועשית אמר לכן

 קוש*א לשון אותם תעשה מקשה וזהו לאחד דומה
 משני וזהו ביניהם מחלוקת ושיהיה לזה זה שיקשו
 ועי״ז ביניהם רב מחנוקת שיהא הכפרת קצות
 כנפים פורשי הכרובים והיו ואמר הלכה יברר

 בנא אורייתא בזוהר שכתוב ע״ד לרמז למעלה
 שדחינו וידוע לעילא פרחת לא ורחימא דחילו

 פורשי הכרובי׳ והיו וזהו גדפין בחי׳ הן ורחימא
 למעלה ורחימא בדחילו לומדין שיהיו כנפים

 על בכנפיהם סוככים למעל׳ התורה להעלות
 התורה ללבושי רמז הם הכפורת ר״ל הכפרת
 שנהם ויראה באהבה בכנפיהם סכך כמו סוככים

 שיוכל שלומדין התורה לבושי על הכפורת על
 ופניהם ח״ו זרים בהם יתאחזו ושלא לעילא לפרוח

 כמ״ש לקנטור ח״ו ילמדו שלא ר״ל אחיו אל איש
 מכוונים פתחיהן שאין ראה אמרים לקוטי בספר

 שטנה שתשרה הללו ראוים אמר זה כנגד זה
 תהד וכל שמים לשם לומדין שהיו כלומר עליהם

 מכוונים ואין האמת על ומודה האמת רוצה היה
 וכף פיך פתחי שמור כמו פתח נק׳ והפה לקנטר

 מכוונץ שלהם הפיות ר״ל פתחיהון שאין ראה וזהו
 להתנגדו׳ אחד שיהא מכוונין שאין ר״ל זה כנגד זה

 אמר האמת רוצה ואחד אחד כל אלא חבירי נגד
 שנים כי עליהם שכינה שתשרה הללו ראוים

 ע״כ ביניהם שרוי׳ שכינה בתורה שעוסקים
 שישמע ר״ל אחיו אל איש ופניהם וזהו ודפח״ח

ה ולא האמת על לו ויודה חבירו שיאמר מה הי  ט
 הכרובים פני יהיו הכפורת אל אלא בהתנגדות

 שניהם של פנימיות ר״ל פנימיות לשון הוא ופני
 ולברר להבין התורה לבושי אל הכפורת אל יהיה

 חלא לקנטר שלהם בפנימיות שיהא ולא האמת
 אחד האמת יודה זה ידי יעל התורה להבין

לחבירו

 ונראה תמיד לפני פנים לחם השולחן על ונתת
 אכול ואכלתם הפסוק פי׳ כתבתי דהנה

 עמכם עשה אשר אלהיכם ה׳ את והללתם ושבוע
 מוה״ר קדישא בוצינא הגדול הרב דהנה להפליא

̂ר דוג המאכל ?תוך אשר שהסיו׳ אמר זלה״ה ב

 את שמחכיל שם על מאכל נק׳ והמאכל חוכל נק׳
 וידוע עכ״ד אוכל הנק׳ שבתוכו החיות האדם

 עלמין מתקיי׳ ובאוריית׳ הקב״ה ברא שבאורייחא
 ובתוכם התורה אותיות הם דבר שבכל והחיות

 האותיות בתוך המתעלם ב״ה א״ס פנימית אור
 תשמע שמוע אם ז״ל שאמרו מה וידוע הכל המחי׳

 כמדת שלא ואמרו בחדש תשמע בישן שמוע אם
 מחזיק ריקן כלי ב״ו מדת ודם כשר מדת הקב״ה

 הוא ברוך הקדוש מדת אבל מחזיק אינו מלא כלי
 ר״כ אכול ואכלתם וז״ש וכו׳ מחזיק מלא כלי

 המחי׳ המאכל בתוך אשר התורה חיות שתאכלו
 תורה בדברי שבע תהיה אם ר״ל ושבוע אותו

 החיות ולהשיג להחזיק תוכלו אז מלא כלי ותהיה
 דהנשמה;הנית בכוונת ואיתא המאכל בתוך אשר

 המסכ; מגשמיות נהנה והגוף המאכל מרוחניות
 ע״כ המאכל ידי על בזה זה קשורים זה ומכח

 יש ועוד וז״ל וא״ו סימן בא״ח כתב ז״ל ורמ״א
 אדם רוח ששומר במה לעשות שמפליא לפי־ש

 עכ״ל וכו׳ גשמי בדבר רוחני דבר וקושר בקרבו
 ותהנה המאכל בתוך אשר המיות תשיגו אם וז״ש

 מגשמיות יהנה והגוף שבמאכל מרוחניות הנשמה
 והגוף הנשמה קשורים יהיו זה וע״י המאכל
 להפליא עמכם עשה אשר אלהיכם ה׳ את והליתם

 גשמי בדבר רוחני שמקשר פלא דבר הוא כי
 בזמן רז״ל אמרו והנה ג״כ המאכל ע״י ומתקיים

 ועכשיו מכפר מזבח קיים היה המקדש שבית
 שאיכל מי כוונתם בוודאי מכפר אדם של שלחנו
 והניציצות המאכל בתוך אשר חיות להוציא זה בדרך

 הבירא לעבודת כח לו שיהיה נשמתו אל קדושות
 גילגוג בדרך הם אשר והנשמות הניצוצות מלבד
 כמו שאוכל בזה כוונתם אין אבל המאכל בתוך

 עליו יכפר ששלחנו וחאותו כריסו למלאות בהמה
 השי׳׳ת שעובד הנ״ל בדרך שאוכל בזה אלא

 ר״ל פנים לחם השלחן על ינתת וז״ש באכילתו
 תתן זה הלחם בתוך אשר החיות ר״ל פנימית לחם

 אשר השלחן זה ונקרא תמיד ׳לפני ואז שלחנך על
ה׳ לפני

 ואל מלמעלה הארון על הכפורת את ונתת
 אליך אתן אשר העדות את תתן הארון

 למענה שוב אמר למה הארון על שאמר כיון להבין
ונראה נצחיות. והתורה נזה ללמדנו נא מה וגס
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 ושס אדס3 נברא אשר המוח דוגמת הוא דהארון
מח והנה החכמה משכן  נחכמה סייג חז״צ א

 ואולי נכנ לגלות וגא החכמה נכסות שצריך שתיקה
 חכמתו לכג ובהודע מ״ה כח הוא חכמה כי הטעם

 החכם וע״כ חכמתו דאבד גדלות נידי לבוא יכול
 חכמה תנוח חכס בלב שאמר וזה חכמתו מכסה
 חכמה מכסה החכם כי תודע כסילים ובקרב
 והכסיל ממנו חכמתו ויאבד שיכבדהו מגלה ואינו
 ממנו נאבד זה ובשביג שיכבדוהו כדי מגלה הוא

 חת ונתת וזהו החכמה היפך כסיל והוא החככמה
 מקום טל כסוי שתתן ר״ג הארון טל הכפורת
 שלא השתיקה והוא וגדר סייג ותשים החכמה

 אס אשר ככסיל יהי׳ ונא בו אשר החכמה לגלות
 נריו אלא שיכבדוהו לכל יודט חכמה דבר ו3 יש

 יחבד שלא החכמה ולכסות הגדלות מן להרחיק
 כסוי שיטשה ר״ל מגמטלה וזהו ממנו החכמה

 נכנ לגלה שלא החכמה משכן המוח הוא הארון אל
 כך תטשה ואס למטלה להיות ירצה שנא מלמטלה

 ז״ל כמאמרס בקיוס אצלו התורה נהיות יכול אז
 אין מיס מה לך לומר למיס תורה נמשלה למה

 הוא הארון ואל וזהו וכו׳ נמוך במקוס אצא שרוין
 הוא הטדות את תתן החכמה משכן שס המוח

 נותן הוא השי״ת כי אליך אתן אשר התורה
 בברכה שתקנו כמו טת בכל בה להוגיס התורה

 התורה נותן באמת הוא כי הוה לשון התורה נותן
 באמת; בתורה ומיגטיס נהוגים טת בכל

 נרותיה את והטלה שבטה נרותיה את ועשית
 שאמר מה להבין פני׳ טבר טל והאיר

 שאמר וגס מיותר את מלת נרותיה את והטלה
 גס פניה טבר אל למימר לי׳ והוה פניה ר3ט טל

 והאירו למימר לי׳ והוה יחיד לשון והאיר שאמר
 הש״י לטבוד צריך האדס דהנה ונראה רביס לשון
 ויתר והתפארות וביראה באהבה מדותיו בכל

 אדס ויש השס יראת תחת 5הכ להכניט מדותיו
 הוא אשר אדס ויש חסד מדת משורש שהוא

 מדה מכל מדות בשאר וכן גבורה מדת משורש
 להכניט וצריך מדות שבט ההוא במדה יש שהוא
 מאת אכבה לו בא ואח״כ ה׳ יראת תחת הכל

 בשלימות יראה לו וכשיש יחוד בחי׳ וזהו השי״ת
 יחוד בחי׳ הוא אז פסול ומחשבת פני׳ שוס בלי

 נקרא מלכות מדת יראה ומדת בפניס פניס
רק כלוס מגרמי׳ ה5 דלית נהרא דלא אספקלריא

 אדם ונשמת ה3 המאיר אהבה מדת יסוד מדת
 שאמר וזה אדס נשמת אלהיס נר כמ״ש נר קרוי

 הלקוחי׳ הנשמות שבטה נרותיה את וטשית
 מדות שבטה ה3 כגול מדה ובכל מדות משבטה

 מלכות מדת השי״ת יראת תמת הפל להכניט וצריך
 נקרא מלכות מדת כי נרותיה את והטלה וזהו
 תי״ו וטד מא׳ שכלולה לפי בספרים כמ״ש את

 מדה מכג למטלה יראה מדת מלכות מדת ויטלה
 מדת תחת ממתיו כל להכניט וצריך לקוח שהוא
 אהבה אח״כ לו א3 ואז בשלימות לו שיהיה יראה
 והאיר וזהו יראה בחי׳ אל להאיר השי״ת מאת

 יאיר אז בשלימות יראה גו כשיהיה פני׳ טבר טל
;פניס בבחי׳ לו

ל כ  וכל יתדותיו לכל טבודתו בכל המשכן כלי ל
 טל ז״ל פירש״י טיין נחושת החצר יתדות

 ששמן אני ואומר וז״ל החצר ויתדות יתדותיו
 יניט שלא בארץ תקוטיס שהס טליהס מוכיח
 זה ומקרא יתדות נקרא ולכך היריטות הרוח

 טכ״ל לנצח יתדותיו יסט בל יצטן בל אהל מסייטני
 דוגמת הוא קטן טולס הוא האדס דהנה לפרש ויש

 מיוחס הגוך! אברי רמ״ח וכל המשכן ודוגמת טולס
 מיוחס גידין ושס׳׳ה שלו טשה למצות וא׳ א׳ כל
 הנשמה וכן תטשה לא מצות נגד וגיד גיד כל

 אביייס מרמ״ח כלול ואחד אחד כל ונפש ורוח
 ברוח אבריה רמ״ח הנשמה ומלבוש גידין ושס״ה

 רמ׳׳ח כל מקיים וכשאדם בגוף ונפש בנפש ורוח
 נקרא זהו תטשה לא מצות כל ומשמר טשה מצות

 מן בצאתם הס3 מתלבש שצו שנר״נ דרבנן חלוקא
 המשכן כלי לכל וזהו הטליון לטולם ללכת הגוף
 חיות בהס ששוכן שלהם והגידין הגוף אברי היינו

 וט״כ ל״ת ומצות טשה מצות קיום ט״י השי״ת.
 בכל כולם שיהיו תראה המשכן. כלי נקראים
 וכל יתדותיו לכל ול״ת. טשה מצות בקיום טבודתו
 דוגמת הוא המשכן חצר כי נחושת החצר יתדות
 ולקימן הש״י לטבוד לטוה״ז אדם שבא טוה״ז

 להכין ל״ת מצות ושס״ה טשה מצות ברמ״ח התורה
 לפרוזדור דומה טוה״ז במשנה כמ״ש לטוה״ב טצמו
 שתכנם כדי בפרוזדור טצמך התקן טוה״ב בפני

 וקיום המשכן חצר טוה״ז נקרא וט״כ לטרקלין
 כשתפסו בגמרא וכמ״ש יצה״ר ט״י הוא טוה״ז
משתכחי לא יומא בת ביעתא אף דטבירה ליצרא
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ז״ל רש״י וכמ״ש הבנין יהרס נבל במסמרות כ״כ הוא ורבו פרו מצות בעוה״ז האדם קיום וכן
החצר יתדות וכל גוף קיום היינו יתדותיו וכל וזהו עם השי״ת את לעבוד האדם שצריך היצר ע״י

הכל לחצר דומה שהיא העולם כל שכ קיום היינו הדברים בכל וכן זו עשה מצות ולקיים היצר
נחש לשון היצה״ר על שמורה נחושת ע״י הוא העולם וקיום הגוף לקיום עושה שאדם הגשמים

 דטוב מסטרא שהיה דנבוכדנצר בחלמא וכמ״ש במ״א וכמ״ש היצר עם השי״ת את לעבוד צריך
ורעע״ש: ונקכע המעמיד דבר נקרא ויתדות באריכות

ת רש תצרה פ

 שמן הליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה
 תמיד נר להעלות למאור כתית זך זית

 ויקחו אמר ולא אליך ויקחי שאמר מה להבין
 קב״ה נימד עבודתינו שכל ידוע דהנה להם

 ע״י וזווגם ומלכות. יסוד זווג הוא ושכינתי׳.
 ואתה שאמר וזהו הדעת בחי׳ הוא ומשה הדעת
 שאתה כלומר חדא צוותא כמו חיבור לשון תצוה

 תי״ו ועד מא׳ שכלול השכינה הוא א״ת תחבר
 ידיך על אותם ותחבר יסוד מדת הוא ישראל בני
 ר״ל זך זית שמן אליך ויקחו הדעת ע״י זווגם כי

 חכמה הוא זית שמן הדעת בחי׳ אל ימשיכו עוד
 כי התורה אותיות ך״ז ע״י ר״ל התורה ע״י זך

 ע״ד למאור כתית ואמר נפקא מחכמה אורייתא
 כדריש תורה דברי על עצמיכם כתתו רז״ל שאמרו

 עצמו שממית מי על אלא מתקיים ד״ת שאין לקיש
 צריך התורה באור כזכות רוצה אם וז״ש וכו׳ עליה

 תמיד נר להעלות למאור כתית וזהו עצמו לכתות
 במעשה ולקיים ונעשות לשמור ד״ת עיקר כי

 תלמוד גדול שאמרו כמו בה הכתובים מצות
 נר כי שנאמר נר נק׳ ומצוה מעשה לידי שמביא

 התורה בעסק יהא שכוונתך שכתוב וזה מצוה
 תמיד נר להעלות וזהו בה הכתובים מצות לקיי׳
 בלא מצוה כי ורחימא בדחילו המצוה שיעשה ר״ל

 למעלה המצוה יענה ואז לעילא פרחת לא דו״ר
תמיד נר להעלות וזהו

 בתו׳ ואתה שאמר מה וכו׳ תצוה ואתה א״י
 והל״ל.ייקחו אליך ויקחו שאמר וגם וא״ו

 להעלות שאמר מה וגם תרומה לי ויקחו כמ״ש לי
 לילה כל פי׳ ז״ל ורש״י בלילה אלא ואינו תמיד נר

 פרק בשבת רז״ל דאמרו ונראה תמיד קרוי ולילה
צריך הוא לאורה וקי יערוך העדוק לפרכת מחוץ ■ב׳

 הנכו לא במדבר ישראל שהלכו שנה מ׳ כל והלא
 :משכינה עולם צבאי הוא עדות אלא נאורו אלא

 מערבי נר זו רב אמר עדות מאי בישראל שורה
 היה וממנה חברותי׳ כמדת שמן בה נותן שהיה
 הוא עדות והנה עכ״ל מסיים היה ובה מדליק

 כי דעת בחי׳ ג״כ הוא וא״ו וגם דעת אותיות
 ג״כ מערבי נר וע״י נכל הדבר נודע עדות ע״י

 יותר ובירור עדות ע״י כמו עולם באי לכל נודע
 עוצם באי לכל נודע וזה שמיעה ע״י שהוא מעדות

 ישראל ענ למשה הש״י שהזהיר וזה ראי׳ ע״י
 בשביל רק יקחו לא למנורה השק לקיחת שבשעת

 ישלא בישראל שורה שהשכינה עדות שיהא זה
 •קחו זה בשביל רק צריך לאורה לומר ח״ו יטעו
 שורה שהשכינה גמורה בדעת לכל נודע שיהא

 דעת במי׳ היה ע״ה רבינו דמשה וידוע בישראנ
 בך שיש הדעת בחי׳ עם ר״צ ואתה שאמר וזה

 תצוה ומלת ישראל בני את תצוה וא״ו בחי׳ שהוא
 תקשר כלומר חדא צוותא כמו התקשרות לשון

 לקיחה בשעת כלומר אליך ויקחו ישראל עם עצמך
 באי לכל ודעת עדות שיהיה בשביל בשבילך יקחו
 ח״ו יטעו ונא בישראל שורה שהשכינה עולם
 תמיד נר להעלות למאור כתית רק לאורה ליקח

 באמת שהי׳ לישראל עדות שהוא מערבי נר דהיינו
 כתוב כן ועל לישראל עדות והיה תמיד דולק

 נר על דקאי נרות כתוב ולא תמיד נר להעלות
 בישראל שורה שהשכינה ודעת עדות שהיה מערבי

 נר להעלות לקיחה בשעת במחשבתם יהיה וזה
 ייהא תמיד באמת דולק מערבי נר שיהא תמיד

בישראל. שורה שהשכינה לכל ודעת עדות

בני עם דראשי דידוע וכו׳ תצוה ואתה א״י
אותם ומלמדים העם את המדריכים ישראל
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 כמו מהס יותר מקגכי הם ובתורתו ה׳ בדרכי
 בהשפעת וגם מכוגם יותר ומתצמידי ח״ל שממרו

 שיזכנו כדי מקבצין הם הש״י מאת והדעת כנ0ה
 שהיו השנים אותן שכצ זה על והראיה נהשפיע

 נפרש הדיבור היה המרגלים בשביל במדבר ישראל
 ישרא: בני חת תצוה ומתה שאמר וזה ממשהו

 בני עם אותך תחבר כלומד חדא צוותא לשון
 זית שמן אליך ויקחו ולהדריכם ■נלמדם ישראל

 זך זית שמן חציך וימשיכו יקחו שהם ר״ל זך
.והתורה מכמה

 בניו ואת אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה
וכו׳ לי לכהנו ישראל בני מתוך אתו

 וכו' תדבר ואתה וכו׳ לאהרן קודש בגדי ועשית
 הבגדים ואלה לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו
 כתפות שתי וכו׳ האפוד את ועשו וכו׳ יעשו אשר

 עליו אשר אפודתו וחשב וכו׳ לו תהיה חוברות
 נמה נהבין נב נשית וכו׳. יהיה ממנו כמעשהו

 לכהנו וכו׳ אחיך pאה את אליך הקרב ואתה חמר
 מה וגם לי. לכהגו אלי הקרב למימר לי׳ הוה צי

^ אל השי״ת שאמר  נאהרן קודם בגדי ועשית מ
 נאמר שלאחריו ובפסוק עשאן משה וכי אחיך
 אהרן בגדי את ופשו לב חכמי כל אל תדבר ואתה
 הפסיקים בשני הזכיר למה וגם ני לכהנו לקדשו

 וגם הוא אחיו שאהרן ידענו לא וכי אחיך מלו
 לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו שאמר מה

 דאמר וגם מיותר לכאורה לי לכהנו לקדשו תיבת
 והתחיל וכו׳ ואפוד חושן יעשו אשר הבגדי׳ ואלה
 ו,א מאחוריים לבוש שהי׳ האפוד בעשיית לצוות

 ומשב שאמר וגם מלפניו שהוא בחשן התחיל
 דאמר יהי׳ ממנו כמעשהו עליו אשר אפודתו
 כמה דכתיב מיותר לכאורה עליו אשר אפודתו
 וי והצו לאפוד ממעל היה האפוד דחשב פעמים

.יהיה כמעשהו האפוד וחשב לכתוב לו היה בכאן

 דערכין בגמ׳ שאמרו מה דידוע לומר ואפשר
 שמנה על מכפרין היו כהונה דבגדי

 על מכפר היה והאפוד שם הנזכר עבירות מיני
 והנה ע״ש ותרפים אפוד אין דכתיב זרה עבודה

ק עשה אשר העגל על בפסוק נכתב  ותלה אה
 לאהבת שהתכוין אע״פ באהרן העגל עשיית
ח״י שמא ירא והי׳ לפניו זבוח חור שראה ישראל

 עונש מ״ו ויגרום ונביא כהן ויהרג ג״כ יהרגוהו
 עד אותם ודחה מהם קבל ע״כ נישרמנ גדו;

 הש״י ובחמת שארז״נ כמו משה שיבוח כדי נמסר
ה כי עניו חרה  יעבור וחג שיהרג בדין נילך נו הי

 ישרתנ חהבת בשביל יעבור ונא הש״י כמנות
 ומשה כמת חשוב ויהח זרעו לכלות עניו ונגזר

 רז״נ וכמ״ש סהרן בעד וחתפנל כמ״ש עניו התפנל
 ולבישת ע״ז סטס לתקון נריך היה אהרן והנה

 התחיל כן ענ זרה העבודה תיקון שהוס האפוד
 עצמו נאהרן תיקון שהוח הספוד בעשיית מקודם

ה וע״כ  עובר כשאדם כי מאחוריו לבישתו הי
 היה האפוד וחשב אמורים בבחי׳ הוא עבירה
 שהוא האפוד בחי׳ ולחבר לחגור לאפוד ממעל

 אל לרמז לבו ענ לפניו שהוא החשן אל לאחוריו
 בינה לבו על שעבר האפוד בחי׳ שיביא אהרן
 בעל תיקון ועיקר התשובה עולם הוא לבס

 ומקיים התשובה בעולם בהתמדה כשהוא תשובה
 מכמה עליו להאיר זוכה אז תמיד נגדי וחטאתי

 וחכמה מתפרשין דלא רעין תרין בבינה שהיא
 תיקון בתיקונ׳ וכמ׳׳ש בביתיה אלא אשתמודע לא

 שבבינה התשובה התמדת ומחמת ע׳׳ש תליתאה
 בכוונת האריז״ל בסידור וכמ׳׳ש חכמה עציו ממשיך

 היושבי עיני את נשאתי אליך המעל׳ שיר מזמו׳ שבת
 היא כי בשמים יושבת נקרא אימא וז״ל בשמים
 יו״ד בסוד בה מלובש אבא ויסוד ז״א תוך יושבת

 גמור תיקון וזהו עכ״ל בשמים יו״ד היושב וזהו
 עובר אדם אין כי חכמה חל מדובק להיות כשזכה
 היפוך שהוא שטות רוח בו נכנס א״כ אלא עבירה
 יבא ומשם תיקונו זהו לחכמה וכשזכה מכמה
 העון ובא עונו נרצה ואז יו״ד של קוצא אל למעלה

 א; המחובר האפוד כתפות וע״כ העליון הרצון אל
 שהוא הדבר כי באריגה ולא במחט החשב

 משרשו שנתק הדבר אבל באריגה הוא בתולדותו
 במחט לתפור צריך השורש אל לחברו וצריך

 שהיה אבנים שני האפוד בכתפות והיה ולחברו
 כתוב היה אבן ובכל ישראל שמות בהן כתוב
 ך״ה פעמים ושני ז״ל רש״י כמ״ש אותיות ך״ה
 היה האפוד שבכתפות והאבנים ממשים הוא

 קבוע שהיה ישראל בני שמות של מאבנים למעלה
 ישראל לתשובת תשובתו שיביא לרמז בחושן
 שתי ושמת כתוב וע״כ חכמה אל מלבו למעלה
ישראל לבני זכרון אבני האפוד כתפות על אבנים



tpפרעהאורח msnלחייט

 סת סהרן ונשל) כך ו&חר חכמה הוח וזכרון
 והיינו נזכרון כחפיו שחי על ה׳ לפני שמותם
 ננפי שמעתי והנה .תהרן ותיקון ישראל תיקון
ר מי׳׳ה קדישא בוצינס הגאון חותני כ ש ב י  דו
 חותו ונתת הכפורים כסף את ונקמת פי׳ זלה״ה

 ענ מגנה בתיקונים כי מועד אוהצ עבודת על
 וחיי וסליחה מזוני לנא הב וי״כ בר׳׳ה דצוחין
 דב ערב ואינון הב הב ככלבא צווחין שם ואמר

 כצנ ונמה ע״ש עבדין לגרמייהו דעבדין חסד דכל
 פירושו אלא רב ערב שהם שצוומין סליחה ג״כ

 נריך ובאמת עונש יראת מחמת סליחה שצווחין
 לעבוד שיוכל כדי העוונות על וכפרה סליחה לבקש
 לעבוד יוכל לא בו העבירות כתם בעוד כי הש״י
 הכפורים כסף את ונקחת פירוש וזהו הש״י
 לשון וכסף מועד אוהל עבודת על אותו ונתת

חישק שאתה מה כלומר חשק לשון נכספת נכסוף

 וסתה וזהו . בפירוש שמו נזכר נא וע״כ נשמתו
 שצריך בוא״ו ואתה וכתיב מדא צותא לשון תצוה
 בכל בהעלם להיות ואו שהוא התורה עם אתה

 שמן אליך ויקחו . בתשובה להביאם ישראל בני
 שתאיר התורה אותיות כ״ז ע״ש זך חכמה היינו
 לכהנו אחיך אהרן אס אליך הקרב וזהו : בהם

 דבוק ויהיה ממש אליך אותו שתקרב כלומר . לי
 יכוין ולס מאהבה תשובה א; אותו ותביא כאח

 אלח שעבר עבירה מהעונש שיפטור עצמו להנאת
 בבחי׳ שהוא ומי מאהבה תשובה עושה יהיה

 השמחים והם ובעונש ביסורין מרגיש אינו אהבה
 שיהס ני לכהנו וזהו ; בגמרא כמ״ש ביסורין
 בעבירה שדבק בעוד כי לי לכהנו בתשובה כוונתו

 בלבישת שלו והתיקון הש״י לעבוד מפשר אי
 סליך אותו כשתחבר אתה ועשית וזהו הבגדים

תפשה אז מאהבה לתשובה אותו ותביא ממש
ועשית וזהו בי בגדו בגד לשון בגדי אהרן בגדי מועד אוהל עבודת על אותו תתן וכפרה סליחה
 והנה ; ודפח״ח עכ״ל הש״י לעבוד יוכל שיהא
 תשיבה הוא ובינה לבינה זכה משה רז״ל אמרו

 היה ומשה כזכיות לו נעשו זדונות ואז מאהבה
 חחת אשה רז״ל ופמ״ש ישראל רבוא מששים כלוג
 אתפשטותי׳ בתיקונים וכתוב רבוא ששים ינדה

 דנהון מפגימו כולהו לאשלמא דרא בכל משה של
 ש*גלה עד שלימה בתשובה לזכות אפשר אי כי

 ואז לבינה זכה שהוא משה של חלקו בהעלם אליו
 ניתנה שע״כ לומר ואפשר שלימה תשובה עושה

 מששים כלול היה שהוא משה ע״י דוקא התורה
 קבנת בשעת בתשובה אותם החזיר והוא רבוא

 ההר נגד ישראל שם ויחן כתיב וע״כ התורה
 רבוא מששים כלול והוא שם מ״ש יתרו בפ׳ וע״ש
 נפשות יבוא לס׳ אותיות רבוא ם׳ התורה ניתנה
 בע״ז המודה (וכל העגל בחטא והנה ישראל
 עצמו להעטיף משה צריך היה התורה) בכל כופר

 בכל ולהתעלם שבתורה אותיות רבוא הששים בכל
 בתשובה להחזירם מישראל נפשות רבוא הששים
 בו שמחובר התורה מאור וא׳ א׳ לכל ולהאיר
זו בפרשה משה של שמו נכתב לא שלכך ואפשר

 ע״ו בקודש אהרן שפגם מה לאהרן קודש בגדי
 תשיבה ויעשה ממש אליך דבוק אחיך שיהיה

 העבירה ויהיה כזכיות זדונות יהיה ואז מאהבה
 נק׳ והם בהם מתלבש אדם ובמצות למצוה שלו

 לכבוד אחיך לאהרן יהיה וזהו . דרבנן חלוקא
 דרבנן וחלוקא למלבוש יהיה מאהבה כשישוב

 קדישא בוצינא הקדוש הרב שאמר וכמו ולתפארת
 תפארת נקרא שע״כ זלה״ה בער דוב מו״ה
 ננפני בשרפים ולא באדם מתפאר שהש״י גופא

 ודפס״ח עכ״ד וביצה״ר בגוף מלובשין שישראל.
 מתחנתו מצדיק יותר גדולה התשובה בעל ומעלת

 אמ״כ ואמר בו שאתפאר לתפארת לי יהיה וע״כ
 אהרן בגדי שיעשו לב חכמי כל אל תדבר ואתה
 גרמו ישראל שבני כמו כלומר לי לכהנו לקדשו
 וחכמי בתשובתו אותו יסייעו כן להחטיאו לאהרן

 הבגדים יעשו ישראל של שלוחים הם אשר נב
 ולא מאהבה תשובה יעשה שאהרן זו בכוונה
 יכוונו כן לי לכהנו לקדשו אלא עצמו להנאת
 שיש סיוע לו יהיה וכוונת טלו הבגדים בעשיית

כוונתו שיהא מאהבה לשוב אותו לסייע ממש בו
 עצמו להנאת ולא לי לכהן ולטהר לקדש בתשובה ידי על וישראל אהרן של תיקון נכתב זו שבפרשה

 התשובה בעולם תמיד להיות צריך שאהרן ולפי ולבישתו האפוד עשיית היינו הבגדים עשיית
תמיד להיות צריך וא״כ תמיד נגדי וחטאתי לקיים הבגדים להלביש יוכל שיהא וכפרתו אהרן וטהרת
 החטא על והתשובה והחרטה שעשה החטא לפניו להיות משה צריך והיה ישראל ולכפרת לכפרתו
אפודתו תמיד שיחשוב כלומר אפודתו ומשב וזהו כללו׳ שהוא ישראל נשמות ובכל בתורה בהעלם



קצאלחייםתצוה פרשתאורה

 בע״ז שעבר מה היימ ותרפים ב&פוד שפגם
 חהו התשובה עוגם בינה היס ותשר עני׳ ותשובתו

 סשר שעבר ספודתו תמיד שיחשוב ספודתו וחשב
 יחשוב וזה שעבר מה ענ תשובתו היינו עניו

 שצו החמא יביא זו במחשבה ובהתמדתו תמיד
 :כנ״צ ה׳ נפני זכרון שהוא חכמה אצ ישראצ וכצ

 ואת האורים את המשפט חושן אל ונתת
 צפני בבואו אהרן צב עג והיו התומים

 צבו על ישראל בני משפט את אהרן ונשא .ה׳
 על והי׳ אמר שכבר הכפג נהבין תמיד ה׳ לפני

 .נבו על וכו׳ אהרן ונשא אמר ואח״כ אהרן לב
 י"אה לעולם ז״ל שאמרו מה לרמז דבא ונראה
 לצמדנו כוונתם תחתיו פתוח גיהנום כאילו הדיין
 ח״ו שוחד יקבל ש;א לומר א״צ נזהר הדיין שיהא
 צגמול וירצה ירחם שלא אפי׳ אלא הדין ויטה
 ודל שכתוב כמו לדין לפניו בבואו הדל עם חסד

 צד; חסד צגמול רוצה אתה ואם בריבו תהדר לא
 ההר הדין יקוב רק אחרים בשל ולא בשלך תעשה

 לפניו כשבת ואביון הדל עם נהתחסד שדרכו ואף
 וזה בחסד ולא דוקא בדין עמו לילך צריך למשפט
 פתוח גיהנם כאילו במחשבתו הדיין שיראה
 ונא הזה משפט על ודין חשבון ונותן תחתיו

 אל ונתת וזהו הדין כפי רק ושמאל ימין יטה
 ואמרו התומים ואת האורים את המשפט חושן
 אורים ותומים אורים שמן נקרא למה רז״ל

 דבריהם את שמתמים ותומים דבריהם שמאירים
 וכן וכו׳ דבריהם שכורתין ופליתי כרתי נקרא וכן
 ותימים אורים מן כמו ושמאל ימין בדין יטה לא

 אהרן מדת שהוא הדל עם מסד לגמול שדרכו ואף
 לב על והיו וזהו הדין מן ושמאל ימין יטה לא

 •ע^ה אהרן מדת מסד בבחי׳ שהוא מי ר״ל אהרן
 שנותן ר״ל ה׳ לפני בבואו מחשבתו ועל לבו על
 את אהרן ונשא הדין זה על ה׳ לפני וחשבון דין
 דין יש למטה דין אין אם רז״ל אמרו כי וכו׳

 למע.ה דין אין למטה דין יש אם אבל ח״ו למעלה
 שהוא בשורשם הדינין וימתקו גמורים רחמים רק

 ינשא וזהו מבין הלב לבא בינה המחשבה עולם
 אונקלוס ותרגום ישראל בני משפט את אהרן
 צבו על הדינין ר״ל ישראל בני דין ית אהרן ויטול
 בעילם בשורשם הדינין וימתקו תמיד ה׳ כפני

 ה׳ לפני יהי׳ ובזה לבא בינה הנקרא המחשבה
חפיד;

 ונראה יקרע צח וכו׳ בתוכו ראשו פי והיה
 סמר בער דיב מו״ה הק׳ הרב דהנה

 שהית שהשכינה נחשוב נריך מתפגצ כשהאדם
 עוצם כפני ומבקש בו מדבר הדיבור עוצם

 השכצ ובקדמות בחכמה מדובק ויהא המחשבה
 :עכ״ד השכינה שהיח מדני שצ במגף המרומז
 וצכאירה .ביתך יושבי אשרי פי׳ שהוח וחמרתי

 אבנים נק׳ דאותיות וידוע ביתך יושב הצ״צ
 משרי וזהו יצירה בס׳ כמ״ש בתים נקראו והתיבות

 יי״ד שג וקוצו חכמה שהוא יו״ד שיושב ר״צ יושבי
 ההפצה תיבות בתוך ר״צ ביתך צכתר המרומז

 עוד וזהו השכג וצקדמות צחכמה דבוק שהוא ר״צ
 והי׳ שצחמר מקום כג רז״ל וממרו .סצה יהצצוך

 שיהיה ר״צ והי׳ שנממר וזהו שממה סצא אינו
 ר״צ בתוכו ראשו הפה זה פי צמע^ה שמחה

 שמדבר הפה בתוך הוא רסשית נקרא שחכמה
 יהי׳ שפה ואמר השכצ ובקדמות בחכמה דבורים

 בתקונים כמ״ש שפה בגימט׳ שכינה כי סביב לפיו
 לחכמה סביב לפיו יהיה השכינה ר״ל שפה וזה

 אורג מעשה השכינה שהיא ביראה דבורים שידבר
 מתיכות שני מחט עם כשמחבר כי ממט מעשה ולא
 אם אורג מעשה אבל צהפרידם יוכל רוצה אם

 בשעת יהיה כן נקב נעשה א׳ מוט ומפריד מוציח
 נשמת של הקומה עם גמור באחדות התפילה

 יאם באמס כמוך לרעך ואהבת ולקיים ישראל
 מן נחסר הקומה מן א׳ מנפש ח״ו ״ע א יפריד
 אשר וכל מום בעל ונעשה זה נפש ישראג קומת

 כ״ש תולדות ובפ׳ נח פ׳3 כמ״ש יקרב לא מום בו
 כן באחדות בשתי העירוב שמחבר האורג וכמו

 ואם תיבה באחדות ונעשים האותיות מחברים
 חז ובחכמה השכינה שהוא ביראה דבורים ידבר
 המזיקין מן להגין שריון כמו לו יהי׳ תחרא כפי

 ר״ל יקרע לא למעלה עולה ותפלתו ומקטריגין
 לא יתברך בבורא עצמו שמקשר שלו שהתקשרות

 שמדבר מי כי רעה מחשבה לו יבוא לא יקרע
 לחכמה ומדובק השכינה שהוא ביראה דבורים

 יקרע לא התקשרותו אז השכל ונקדמות
 על וחטאת הכפורים על כיום תעשה חטאת ופר

 לקדשו אותו ומשחת עליו בכפרך המזבח
 הכפורים על ליום תעשה שאמר הפסוק זה להבין

 בשביל הכפורים על ז״ל רש״י ופי׳ פירוש לו אין
הדינין שימתיק לרמז דבא ונראה הכפורים



לחי^םתצוד, פרשתאורחקצב

 הנק׳ המחשבה טו;ם מל חותם שי?יח בשורשם
 !הו , חסדים ימשוך ואז הכפורים יום שהוח בינה
 ליום הפשה חטאת ש; דיני( הפ״ר ר״ל תטסת ופר

 כמו יום בשם המכונין חסדים חותם תפשה
 ר״ל הכפורים טל חסדו ה׳ ינוה יומם שכתוב
הנקרס בינה המחשבה פולס חל חותם שתפלה

 תטהר אתה ר״ל המזבח פל וחטאת ואמר כפורים
 המזבח טל כשתכפר פליו בכפרך המזבח טל בפצמך

 טל בטצמך אתה חטאת וזהו טצמך תטהר בזה
 הכפורים טל רש״י שפי׳ כמו המזבח בשביל המזבח
 תמשוך לקדשו אותו ומשחת וחמר הכפורים בשביל

• קודש הנקרא חכמה הוא שמן כי חכמה טליו

תשא כי פרשת

 הפקידים טל הטובר כל יתנו זה וכו׳ תשא כי
וכו׳ הקודש בשקל השקל מחצית

 בשבת הנה וכו׳ נה׳ תרומה השקל מחצית
 ונקראת תשא כי זו בפ׳ קורין אדר ר״ח שלפני

 גלוי לקיש ריש אמר בגמרא וחמרו שקלים פ׳
 המן שטתיד הטולם והיה שאמר מי לפני וידוט
 שקליהם הקדים לפיכך ישראל טל שקלים לשקול
 טל משמיטין באדר באחד דתנן והיינו לשקול

 ממצית שאמר מה כשנדקדק לומר ואפשר השקלים
 הקודש בשקל אמ״כ שאמר זה מה יתנו השקל

 טשרים חמ״כ שאמר מה וגם כלל פירוש נו אין וזו
 חמר השקל הוא כמה שמפרש ואחר השקל גרה
 מקודם שייך הי׳ וזה לה׳ תרומה השקל מחצית טוד
 והשקל השקל מחצית כה׳ תרומה יתנו וכו׳ תשא כי

 גט״ח שכתוב מה דידוט לומר ואפשר גרה טשריס
א שהשי״ת  מלכותו שיתגלה כדי הטולמות כל גי

 הטולמות כל ברא וט״כ טם בלא מלך אין כי
 מקבלים שהם ישרחל בשביל טה״ז טד בהשתלשלות

 כל נשמית הוא הראשון אדם וברא מלכותו מול
 הנבראים ככל הגון» במלבוש והלבישו ישראל

 הוא הנבראים בכל הטוה״ז וקיום הזה שבטולם
 טלינו מקבלין שאנו ישראל בני אבל יצה״ר ט״י
 ככל הגשמיות מטשה לטשות צריכין מלכותו טול

 למלאות ולא מהשי״ת נירא התורה טפ״י הנבראים
 למטה יפול שלא תמיד ולירא הנבראים ככל תאותו
 יבקש זו יראה ומחמת היצר טפ״י מטוה״ז להנות
 מהיצר אותו שישמור השי״ת מאת תמיד רחמים

 לבקש תמיד שצריך התפלה טולם הוא וט״כ
 הש״י לטבוד ושיכול מהיצר שינצל מהשי״ת רחמים

 שמנו מלכותו מדת וט״כ הגשמיות במטשה אף
 אין כי כלום מגרמי׳ לי׳ לית תמיד טלינו מקבלין

הש״י ולטבוד היצר טם להלחם בכוחנו יכולין הנו

 הוא דהוח ית׳ גנטדו הגשמידת במטשה אף
 לבחור האדם ביד ניתנה הבחירה רק העובד
 וכמ״ש היצר בטצת ח״ו או שירנה דרך בחיזה

 השי״ת לטבודת לבחור מו לו פותחין לטמח הבס
 טול קבנת וזהו נו מסייטין לטהר הבא וכמ״ש
 הוח שהכל י״ת אותו ממליכין שאנו שמים מנכות

 בידו הוח טבודתינו אפילו כלום לנו ולית י״ת בידי
 יכל והגוף הנשמה של הטובות כל ופשיטא י״ת

 טל מתפלל'( ואנו י״ת מאתו הוא הכל המטלות
 מותו ולטבוד והגוף הנשמה צורכי לנו שיתן הכל
 פטמים כמה אמרים במקומות שכתבתי וכמו

 הוא מלכותו מדת שט״י הספרים בכל וכתיב
 שתדם הוח ופירושו מלמטלה השפטות כל משפיע
 בממונה ומאמין שמים מלכות טול טליו שמקבל
 מאתו הוא הכנ רק כלום מגרמי׳ לי׳ שלית שלימה

 ומנהיג שפלים ומגביה גאים משפיל והוא ית׳
 העילות טילות והוא כרצונו הטבט טולם טוה״ז
 בעיה״ז לאדם להטיב ירצה ואם הסיבות כל וסיבת
 שיבוא טובים סיבובין בטוה״ז סיבובין מסבב
 להיפך וח״ו שירצה מה והשפטות האדם טל טובות
 רחמים תמיד ומבקש תמיד בזה המאמין והחדם

 טל השי״ת וממליך הדברים כל טל י״ת מאתו
 הוא שיהא השי״ת אותו ממליך אז כנ״ל הכל

 הוא הזה והאדם וחפצו כרצונו טוה״ז מנהיג
 בכל טוה״ז עד דרגין מריש השפעות ממשיך

 ושלום ושמחה חיים הטובות ובכל השפעות
 כאשר והגוף הנפש ורפואות השי״ת ועבדות

 לו נותן הוא הטובות כל על השי״ת אל יתפלל
 מי כמ״ש מבטל הוא גזירה גוזר השי״ת אם ואף

 כאשר : עלי מושל הצדיק כלומר צדיק בי מושל
 כך מלפני רחמים ומבקש אותי הצדיק ממליך

מדת נותן ואני גזירות לבטל אף לו לותן אני



יתש» כי פרשתאורח חי ()צג3̂ל

 וכמו וספנו כרצונו מנהיג הוא שיהא בידו מלכותי
 לאיש סשצס אתה כי הפסוק פירוש שכתבתי
 קדישא בוצינא הגדול הרב בשם , כמננשהו

 משל עפ״י זצה״ה בער דוב מוה׳ המפורסם
 שבידם סותן המדינה בני סותו שממליכין המלך

 טובות נותן הוא אותו המליכו וכאשר להמגיך
 עמהם להיטב לו אפשר אי אבל ואחד אחד ככל

 חבל טניהס למלך חותו שהמליכו לו הטיבו כחשר
 זה רם צא נותן הוא ית׳ אותו שממליך מי השי״ת
 אתה כי וזהו בידו מלכותו מדת ונותן הטובה
 בספר ועיין ודפח״ח ממש כמעשהו לאיש תשכם

 שקלים פרשת על זו בפ׳ התורה על לוי קדושת
 יהמירן שקכן יצירה בספר שכתוב מה שפירש
 העולמות בריאות בשעת הקב״ה דהיינו וצרפן
 ולכל כמדתם להשרפים להשפיע איך שקל

 העולם ונזה עליונים העולמות ולכל הרקיעים
 אחד לכל העוכמות שבכל הברואים ולכל התחתון

 פירש המירן ועל ובחינתם מדרגתם כפי ואחד
 כדבריו שקלן על נאמר אנו ואף אחר פירוש
 להשפיע עוה״ז עד העוצמות שבכל השפעות ששקל
 יהא שנא לקבל וח׳ א׳ כל שיוכל שפע ית׳ ממנו
 ואם מלשון לי נראה המירן ועל ; במציאות בטכ
 ית׳ שפעו שהמיר כלומר וכו׳ בטוב רע ימיר המר
 יש שהוא אותו הממליך האדם ביד ונתן ליש מאין
 מדת נתן כי וחפצו כרצונו לתחתוניה ישפיע והוא

 יהיה כן לפניו מתפלל האדם וכאשר בידו מלכותו
 אותי הממליך האדם גזירה גוזר השי״ת ואף

 להשי״ת ויש וחפצו כרצונו העוה״ז ומנהיג מבטל
 השפעתו בלומד והמירן וזהו מזה גדול תענוג
 המיר ליש מאין עוה״ז עד העולמות לכל ששקל

 שהוא אותו הממליך האדם ביד ונתן השפעתו
 נומר ואפשר וחפצו כרצונו העולם וינהיג ישפיע

 המתפלל כל קי״ט דף בשבת הגמרא פירוש זהו
 כאילו הכתו׳ עליו מעלה ויכולו ואומר שבת בערב
 כתבתי כי בראשית במעשה להקב׳׳ה שותף נעשה

 כנגד הוא מלכות מדת הוא ששת אחר במקום
 עול עליו לקבל צריך והאדם הטבעי העשיה עולם

 הוא שהשי״ת שלימה באמונה ויאמין שמים מלכות
 בפעולה יאמין ולא כרצונו הטבעי העה״ז מנהיג

 הרבה גשמיות בפעולה יתעסק שאם הגשמיות
 להושיע לה' מעצור אין כי הרבה ממון ירויח

השפל העולם בזה הגוף במלבוש מלובשים ואנחנו

 ומתן משא כמו דבר שום לעשות צריכין הטבע'
 ומזון טרף המשפיע הוא השי׳׳ת חבנ ומנתכה

 וברכתיך וכמ״ש וחפצו כרצונו עוה״ז נברסי ^כנ
 השי״ת הזהיר בשבת כן וע; תעשה אשר כנ3

 רק הטבעי ומעשה מלאכה שום נעשות שנח
 כרצונו עוה״ז המנהיג שהות השי״ת נהמניך

 ניצ הות שבת שצ ערב היינו שבת וערב וחפנו
 יהוא מלכות מדת השכינה סעודת הוא שבת

 עוצם הוח מנכות שמדת ההוא בעת מתפצנ
 כצ ברא שהקב׳׳ה ומעיד ויכולו וחומר הספינה

 צקבל צנו וצוה הטבעי המעשה עונס עד העונמות
 מצאכה לעשות וצא ית׳ אותו וצהמליך מצכותו עוצ

 דק הטבעי בעוצם צהאמין שלא השבת ביום
 כרצונו הטבעי המעשה עוצם מנהיג ית׳ שהוא
 השי״ת שמים מנכות עול עליו מקבל שהוא וכיון
 כרצונו העוה״ז מנהיג שיהא המלוכה לו נותן

ו לתחתונים משפיע השי״ת ורצונו וע״י וחפצו  מ
 זה תענוג שע״י בראשית במעשה צהקב״ה שותף
 שמים מלכות עול עליהם שיקבלו מישראל לו שיבוא

 ברא הטבעי המעשה עוצם ענ גם אותו וימליכו
 וכמו בהשתלשלות המעשה והעוה״ז העולמות כל

 ה׳ ויטע הפסוק פירוש בראשית בפ׳ שכתבתי
 בוצינא הגדול הרב בשם מקדם בעדן גן אלהים
 הגן נטע שהש״י זללה״ה בער דוב מוה' קדישא

 וזהו ישראל מנשמת שצפה התענוג הוא בעדן
 בזה וצפה ישראל שברא שמקדם בתענוג בעדן

 באמת וא״כ . ע״ש עדן גן וברא התענוג
 תענוג להשי״ת ויש מלכותו עול עליהם כשמקבלין

 בראשית במעשה עמו שותפים נעשים הם מהם
 קדישא בוצינא המפורסם הגאון הרב אמר וכן

 שני לך עשה פירש זללה׳׳ה בער דוב מוה״ר
מר כסף חצוצרות  אדם כי צורות חצי שני ^ו

 השי״ת לעבוד לו אפשר ואי צורה מצי הוא בעצמו
 וכשעובד צורה חצי כמו לבדו והוא השי״ת עם אלא

 ודפח״ח ממנו תענוג השי׳׳ת מקבל בכוחו להשי״ת
 0 ששאל ושבע שסין תיקונ׳ בתקונ׳ איתא וכן

 דידע כיון אבא אביו יוחאי גן שמעון לר׳ אליעזר
 למחטי דעתיד לאדם ברא אמאי וכו׳ הקב״ה

 שלם הוה לא דלעילא דיוקני׳ ברי לי׳ אמר קמי׳
 כגוונא דלעילא אדם הוי דהכי לאדם דברא עד

 לנשמתא עובדא דלית וכמה גופא לגבי דנשמתא
דלתתא דיוקנא למעבד צריך הוה הכי גופא בלא
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 וס׳ א׳ כל שאמר וזהו עכ״ל טובדא בי׳ לספקא
 כלומר הקודש משק; השקנ מחצית יתן מישראל
 הדברים כל ט; להשי״ת וימלוך טצמו שיחזיק
 מדת ינהג שהוא מלכותו מדת לו נותן והשי״ת
 יחפצו כרצונו כתחתונים שפט וימשוך מלכותו
 ומה בראשית במטשה להקב׳׳ה שוחף ונטשה
 בכל להשפיט הטולמות כשברא השי״ת ששקל

 האדם ממניאת יתכטלו ו;ת טוה״ז טד הטולמות
 כל טל השי״ת וממליך מלכותו טו; שמקבל הזה

 ששהל הקודש בשקל השק; ממצית הוא הדברים
 השקל ממצית הוא לתחתונים להשפיט איך הש״י

ה טשרים בראשית במטשה טמו שותף ונטשה  גי
 טשרים בו כשיהי׳ הוא באדם שהשקל כלומר השקל

 מתישבת נשמתו חז שנה טשרים בגוף כשגר שנה
 לפי החיים באור כתוב כן כרצונו וטושה בג*ף
 ונשמתו שנה טשרים בו כשיהי׳ ואז ט״ש דרכו

 אבל כנ״ל השקל ממצית בבמי׳ יהיה אז שלימה
 יכול כנ״ל השקל ממצית שהוא כן יחשוב כשחדם

 לבירא רמא מאיגרא ויפול גד;ות לידי לבוא
 ;משיב ג״כ שצריך נה׳ תרומה שאמר וזה טמיקתא

 מחצית בבמי׳ שיהי׳ שבאדם הזה שהתרוממות
 יתברך והוא מגביה שהוא ג״כ לה׳ הוא השקל

 שנתקשה מה פירש שזהו לומר ואפשר הטובד
 יכול האיך נו קשה שהי׳ השקל במחצית מרט׳׳ה
 מחצית שהוא בטצמו זה האדם שיאמין זה להיות
 וכמו כטם יפטול לא יאמין לא אם כי השקל

 מזה יבוא ח״ו יאמין ואם אמר במקום שכתבתי
 כלומר אש של מטבט השי״ת לו והראה גדלות לידי

 של אש של הגוף הוא השבטיות הוא משבט
 חצי שהוא שיאמין כך כל הגוף שיצמצם גבורות

 הוא התרוממות וזהו השקל •ממצית והיא צורה
 ית׳ אותו נטבוד אפשר אי כי מהשי״ת ג״כ

 הדת טליו שמקב; ומה הטובד הוא והוא בלטדו
 הין וא״כ י״ת ממנו הוא השי״ת של מלכות

 חז״ל ואמרו הכל הטושה י״ת הוא כי להתגאות
 "־את של אוצר אלא גנזיו בבית להקב׳׳ה צו אין

 תמרו וגם אוצרו הוא ה׳ יראת שנאמר שמים
 שמים יראת אלא בטולמו להקב׳׳ה לו אין רז״ל

 ליראה אם כי וכו׳ ישראל וטתה שנאמר בלבד
 מכמה היא ה׳ יראת הן לאדם ויאמר ןכתי׳ ה' את
 שאמר ומה ט״ש הן לאמת קורין יוני בלשון שכן

כמ״ש פירושו נראה הכמה היא ה' יראת הן

 חכמה אין סם חכמה אין יראה אין אם במשנה
 יסד בחכמה ה׳ כמ״ש בזה זה ותנוי ירחה חין

 ונמצס ברתא יסד אבא בזוהי שכתוב וכמו ארן
 והנה בחכמה תלוי יראה היינו הקב׳׳ה של אולרו
 משפשים פ' התורה טל לוי קדושת בספר איתא

 !ז״ל הספיר לבנת כמטשה רגליו ותחת בפסוק
 ע״י לשקונ שאמר הרשט המן שקלי בחינת וזהי
 למשה טשיה בבמי׳ רק יהי׳ ש;א המלאכה טושי

 וכו׳ שורשם טל יסתכ; שלא ר״ל מאין היש ולפרוד
 שקל בחי׳ שהתחבר ר״ל שקלינו הקב״ה והקדים

 וזה ברצון למטלה שהוא בקדמות ישראל של
 ת.פין יוד לגד אלפים טשרת הרשט אותו שאמר
 הוא ה׳ שיראת ר״ל דברינו ולפי ט״ש מכמה דהוא
 האין אל דבוק שהוא בחכמה הקשור מלכות מדת

 של אוצרו והוא תמצא מאין והחכמה כמ״ש
 יראה להפריד להפר הרשט אותו רצה הקב״ה
 באוצר ונא בקליפות המ;ך גנזי אל להביא חכמה
 שקלינו והתחבר הקדים והקב״ה הקב׳׳ה של וגנזו
 מרדכי שבימי הדוד מצדיקי השק; המחצית ר״ל

 ואסת׳ מרדכי ובכח הגדולה תשובתם וט״י ואסתר
 בחינת היה ומרדכי מלכות בחי׳ היתה שאסתר

 שושנת בכוונת ז״ל האר״י בסידור כמ״ש מכמה
 בא ומשם אין השורש אל והתחבר ט״ש יטקב
 בונינא המפורסם הגדול הרב וכמ״ש הנס להם

 בגונם וחינופיהם זלה״ה בער דוב מוה׳ קדישח
 השתנות נס שיהי׳ דבר שום להחניף אפשר שאי

 סכמה גולמא יוד הוא בגולם כשבא אלא המבט
 הנס וטיקר ודפמ״ח טכ״ד האין חל דביקא וקוצא
 בשם ושמטתי מלכות בחי׳ אסתר ט״י היתה למטה

 בן זלה״ה אברהם מוה׳ קדישא בוצינא הרב
ב מוה׳ המפורסם קדישא בוצילס צדיק לאיתו  דו
 סתר תתה כמו אסתר נקראת שט״כ זלה״ה בער
 ומפני ודפמ״ח טכ״ד במבטיות מלובש היה שהנס
 היה ט״כ כנ״ל ואסתר מרדכי ט״י היה שהנס

 אחשו־יש סבור שהיה טבט ט״י הנס התגלות
 ומחמת בטיניו חן ונשאה אשתו היא שאסתר
 שבאחד ומפני המן את ותלה הגזירה ביטל חיבתה
 ובחודש השקלים טל משמיטין המקדש בזמן באדר

 באי; להתחבר שקלינו הקב׳׳ה שהקדים אדר של
 שלפני השבת זה ונקרא שקלים בפ׳ קודאין ט״כ

,כנ״ל שקלים פ׳ אדר ר״ח
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 תשא כי שאמר מה להבין :ונו׳ תשא כי א״י
 וגס קבגה לשון פי׳ ז״ל ורש״י הרמה לשון

 שהוא אותם בפקוד ואח״כ לפקודיהם שאמר
הי׳;אדם אם נלמד דבא ונראה מייתר  איזה ח״ו י
 ססרות בשחר חו הגוף בבריאת דבר בשום חסרות
 עולם מנטת במדת החסרות בא למה יחשוב

 חרץ יסד בחכמה ה׳ דכתיב משום המעשה
 חין כי חכמה היפך הוא עבירה עובר וכשאדם

 ששות רוח בו נכנס א״כ אצא עבירה עובר האדם
 השבירה צו בא כן על השורש א; דבוק אינו ונמצא

 ויבקש חכם תנמיד אנג ילך רז״ל ואמרו והחסרות
 זה יעלה אין בבחי׳ שהוא שת״ח כלומר רחמים

 שם כי חכמה אל מצכות בבחי׳ שהוא המאורע
 ובא חכמה הוא עליון פלא ע״י הדינין כל נמחקו

 כל יבטצ הצדקה וע״י מקודם צדקה שיתנו ללמד
 סימן צדקה הנכות בש״ע כמ״ש רעות הגזירות

 כמ״ש השבירות לכל מנשאח הצדקה כי רמ״ז
 הצדקה ע״י הוא העליות וכל גוי תרומם צדקה
 שנכסיו אדם רואה אם רז״ל שאמרו והראי׳ דוקא

 היפך שהוא אעפ׳׳י צדקה בהם יעשה מחמוטטין
 כפשוטו הרמה לשון תשא כי שאמר וזהו הטבע
 הנקרא מלכות מדת אח לישא חרצה אם כלומר

 ישראל בני ראש אל כלומר ישראל בני ראש אח
 כמו לפקודיהם ואמר ראשית נקרא חכמה הוא

 לחסרונם כלומר חסרון לשון איש ממנו נפקד לא
 הזה וחסרות המאורע לישא תרצה להם שיהי׳

 נפשו כופר איש ונתנו חכמה אל מלכות מדת של
 וע״י צדקה יתנו בחסרונם אותם בפקוד לה׳

 והטעם רעות גזירות לבטל הח״ח יוכל הצדקה
 שיקדם כלומר ואזלא קדמא הוא ונתנו על הנכתב

 קודם יהלך לפניו צדק ע״ד הצדקה עם וילך
 ולא הת״ח ומעשה הצדקה וע״י הת״ח שיתפצל

 בהתחלת כלומר אותם בפקוד נגף בהם יהי׳
כאבם וירפא חסרונם יתמלא רק חסרונם

 השקל מחצית הפקודים על העובר כל יתנו זה
 ממצ'ת השקל גרה עשרים הקודש בשקל

 בכאן בתורה שרומז אפשר • לה׳ תרומה השקל
 מדם יראה לעולם חז״נ דאמרו . מוסר דברי
 עשה זכאי חצי׳ חייב חצי׳ כולו העולם כל כאילו
 העולם כל ואת אותו שמכריע אשרי אחת מצוה
ד:רי לפי והנה .וכו׳ אסת עבירה עבר זכות לכף

 רש̂י או צדיק הוא אם הן האדם לכל הכלנ רז״ל
 ענמו יחזיק לא אעפי״כ רשע שהוא אע״פ כי

 עצמך בפני רשע תהי וחל במשנה כמאמרם כרשע
 סנא טובים מעשים מן עצמו יתיאש כן שמם

 גמור נדיק הוא אם וגם כבינוני עצמו יחזיק
 בשעת לבו על ובהעלותו כבינוני עצמו יחזיק

 בעשיית תנוי העולם וכל שהוא המצוה עשיית
 בדביקות המצוה ויעשה נבו יתלהב הזחת המצוה

 העבירה מן יברח וכן מאוד עד גדול ובחשק גדוג
 במדריגת שהוח מי ר״ל כל יחנו זה שאמר וזה

 שהוח ומי הפקודים על העובר כל הנקרא צדיק
 השקל מחצית התורה פקודי על עובר שהוא רשע

 המשקל באמצעות שהוא כלומר הקודש בשקל
 באור ועיין מחצה על מחצה בינוני שהוח כגומר
 בשם ולמעלה שנה עשרים מבן למה טעם החיים
 בו נשמתו נתישבה לא עדיין כ׳ קודם כי הזוהר

 בטוב ולבחור ברע למאוס י״ג בן אליו שבאתה
 הרשקנ ר״ל השקל גרה עשרים שאמר וזה ע״כ

 ולא אצלו בגירות שנשמתו השנה עשרים של
 אעפי״כ הראשונים שנה בעשרים עדיין נחישבה
 השקל מחצית שהוא בלבו יחשוב השקל מחצית

 נה׳ ירום ועי״ז לה' תרומה בינוני שהוא כנ״ל
גדול בהתלהבות

 מחשבות לחשוב וכו׳ אלהים רוח אותו ואמלא
להבין, ובנחושת ובכסף בזהב ונעשות

 רז״( אמרו דהנה וכי׳ מחשבות לחשוב שאמר מה
 שמים בהם שנבראו אותיות נצרף בצלאל הי׳ יודע
 וכל העולם דוגמת הי׳ המשכן והנה ע״כ וארץ

 בחותן חושב הי׳ העולם דוגמת שעשה מה
 עשה אשר העולם בהם שנבראו ואותיות הצרופים

 עשיית בעת מחשבות לחשוב וזהו דוגמתו מהם
 ושמות צרופים באותן חושב הי׳ וכליו המשכן
 ובמחשבה דוגמתו ועשה העולם בהם שנבראו

וארץ שמים בהם שנבראו אותיות ובנירופי

 בני אל תדבר ואתה לאמר משה אל ה׳ ויאמר
 תשמרו שבתותי את אך לאמר ישראל

 נהבין וכו׳ לדורותיכם וביניכם ביני הוא אות כי
 שבתותי אמר גם אך מלת גם מיותר ואתה מלח
 אמר זלה״ה המגיד הרב דהנה ונראה רבים לשון

מנהא אוזפיח אמא בזוהר שכתוב מה על פי׳
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 כינה המחשבה עולם הוא ימא6ע ר״ל צברחס
 לברחא שבמחשבה אוחיוח ר״ל מנהא אוזפי׳
 ̂-ומר ואפשר עכ״ד מלכוח הנקרא הדיבור נעונס
 קיימא חמן באימא בזוהר המוזכר פי׳ שזהו

 נחחחונים השגה חין מבינה שנמעצה ר״ל ;שחנה
 שהוס נשאנה קיימא בינה שהוח באימא חבנ

 הדיבור נעוגם נמסה האוחיוח ומשאנח מוזפיח
 שחנה הגמרא בנשון נקרא ונעונס אנינו המושג
 או נהחפננ המדס בעומד דבאמח בעינ׳ הדרא

 הוא הדיבור שעוצם צחשוב צריך בחורה נעסוק
 המחשבה עונם לפני דיבורים בו מדבר השכינה

 צעונם לשרשם אוחיוח מחזיר שהוא ונמנא
 ומפשר בעינ׳ והדרח שאצה נקרא וע״כ המחשבה

 שהוא מני יודע בפי חפיצחי שגורה אם פי׳ שזהו
 משגר כמו שיצוח לשון הוא שגורה שמצח מקובל

 ומושאציך נשלחין ואוחיוחיהם ברכה שג כוס
 רש״י שפי׳ וזהו .הדיבור לעולם המחשבה מעולם

 שאני מה כל פי אל מלבי נובעח וחחינתי וז״ל ז״ל
 בינה נקרא המחשבה ועולם עכ״צ להאריך מפז
 הדיבור עולם הוא ופי מבין הלב כמ״ש ליבא

 ונשאלין מושלחין הן פי אל מכבי וזהו : מלכוח
 אלמלא פי׳ וזהו מקובל שהוא אני יודע במרוצה

 דאיחא נגאלין היו מיד שבחוח שני ישראל שמרו
 הוא הקטן שבח בינה הוא הגדול שבח בחיקונים

 שבחוח שני ישרסל שמרו אלמלא וזהו מלכוח
 עולם עם הדיבור עולם ביחד חמיד שיהיה ר״ל

 דבורים ובכנ משורשו נפסק יהיה ולא המחשבה
 דבוק חמיד יהיה העבדוח ובכל המצוח ובכל
 ויהיה ביחד המחשבה עולם עם הדיבור עולם
 ובאמח נגאלין היו סיד ביחד שבחוח שני חמיד
 אל חמיד דבוק שיהיה לזה לבוא אפשר האיך

 כאין א״ע להחזיק צריך המחשבה עולם השורש
 שער הענוה עולם הוא המחשבה שעולם לגמרי

 כמ״ש ענוה של ומדה בך שיש ואחה וז״ש אין
 אל דבר האדם מכל מאוד עניו משה והאיש

 כל כי עצמם שימעטו ר״ל אך לאמר ישראל בני
 ואם מיעוט אלא אינה ורק אך שנאמד מקום

 לשמ״ם יוכלו חשמרו שבחוחי אח עצמם ימעטו
 העולם עם המחשבה עולם ביחד חמיד שיהיה
 ועולם השורש אל דביקוח חמיד ויהיה הדיבור
 אוח כי וז״ש ישראל כנסח נקרא מלכוח הדיבור

ביני האותיוח הם אוח כי ר״ל וביניכם ביצי הוא

 עולם אל המחשבה מעונם ונשלחין וביניכם
 שיהיה חראו וע״כ ישראל כנסח הנקרא הדיבור

 אך כי יסמר או בפיכם שגורה ויהי׳ ביחד חמיד
 שבחוח' השכינה היס ואח כ״א גי׳ אהיה הוא
:כ:״נ ביחד תמיד שיהיה תשמרו שבתותי והם

 לח נ וכו׳ צאמר ישרסל בני סנ דבר ואתה א״י
 שחמר כיון . פירוש צו סין לאמר

 חק סך שאמר ומה צסמר מהו ישראג בני אנ דבר
 רדופין שתהיו אעפ״י וז״צ פירש״י תשמרו שבתותי

 מפני תדחה סצ שבח המנסכה בזריזות וזריזין
 ממנחכת שבח נמעט הם מועטין ורקין סכין כנ

 סמינס היה סברס יזה מס נהבין נריך עכ״נ המשכן
 הקישיס וגם נמעט הכתוב שנריך שבח צדחוח

 שבח נמעט שחמר מה בספרים מפורסמת
 סנס שבח נניעוט זה סין הנס המשק ממנסכת

 וגס במשכן חך במנסכה שאסור שבס כח ריבוי
 וביניכם ביני הוס סוח כי היס טעם נתינת מה

 ע; נדעת מעם ומה מקדשכם ה׳ חני כי נדעת
 סנמנס בגמרס דסמרו ונרסה במשכן שבח חיסור
 ובמקום נגסנין היו מיד שבתות שני ישראל שמרו
 עובד חם סך כהנכחו שבח המשמר כל אמר אחר
 סנוש סשרי מפסוק ונמדו .לו מומלין כסנוש ע״ז

 מחננו תיקרי סנ מחללו שבח שומר וכו׳ זסח יעשה
 וניסה .אחד בשבת שדי הרי . לו מחול אצא

 . חחאה יראה מצכוח מדת הוא דשבח דידוע
 חתאה יראה בשביג העולמות כל נבראו זה ובשבינ

 ירחה נקרא וע״כ מלכותו שיתגלה מלכות מדח
 שלא ביראה תמיד נהיות צריך שהאדם לפי תחאה

 הנבראים ככל עוה״ז בתענוגי להתענג למטה יפול
 אפשר שאי יודע הוא כי זה על תמיד ולהתפלל

 הוא הכל אלא השי״ח את ולעבוד א״ע נשמור לו
 אנו ע״כ כלום מגרמי׳ ליה וליח יח׳ מאתו

 טובותיו כל ענ אוחו וממליכין השי״ח אל מחפצלין
 שצריך פעמים כמה שכתבתי וכמו יח׳ ועבודתו
 הגוך וצרכי הנשמה טובות כל על השי״ח להמליך
 עוה״ז מנהיג והוא יח׳ מאתו הוא שהכל הגשמי
 הרב בשם במ׳׳א וכתבתי וחפצו כרצונו הגשמי
 הקדוש הרב בן אברהם מהו׳ קדישא בוצינא
 שע״כ זללה׳׳ה בער דוב מוה״ר קדישא בוצינא

 בימים דהיינו השביעית כל לקדש הקב״ה נוה
וכולם יובלות ובשמיטין שמטה ובשנים השבח ימי
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 עולם נגד השביעית שמדרגה לפי במלאכה לאסור
 ולא במעשה לאסור השי״ת לנו וצוה המעשה
 מנהיג ית׳ הוא רק הגשמית בפעולה להאמין
 השביעית ובכצ בשבת וע״כ וכחפצו כרצונו עוה״ז
 שבת וע״כ ודפח״ח עכ״ד הגשמי במלאכה אסור
 שממליכין מלכות מדת חתא' היראה עו;ם הוא

 מדת והוא עוה״ז מעשה על אף הכצ על השי״ת
 הוא ואם למעה יפול שלא תמיד ירא שיהא יראה

 נהתענג גמעה שנפל ורואה תמיד תתאה ביראה
 ונקרא תשובה עושה הנבראים ככל היצה״ר עם

 ית׳ שבשם וא״ו אצ ה״א תשוב תתאה תשובה
 אייתי ה׳ יראת ביה דאית מאן בתיקונים ואמרו

 דאיהו עילאה שכינתא דאיהו ענוה לידי לי׳
 זכיות נעשות זדונות ושם בינה עילאה תשובה
 בוצינס הקדוש הרב שאמר מה כפי פירושו וכתבתי
 שאדם זלה״ה בער דוב מו״ה המפורסם קדישא

 יראה בחינת לו שיהיה רק לראות צריך אין
 איש של דרכו כי ממילא לו באה ואהבה בשלימות

 תשובה שעושה וכיון ודפח״ח אשה אחר לחזור
 מהשי״ת אהבה אח״כ לו בא בשלימות מיראה
 התשובה עולם אל ובא מאהבה תשובה ועושה
 מאן וע״כ כזכיות נעשות וזדונות בינה עילאה
 שכינתא ענוה לידי ליה אייתי ה׳ יראת ביה דאית

 תשובה תתאה יראה שהוא שבת וע״כ עיכאה
 שצריך תתחה תשובה שבת במלת מרומז תתאה
 שבת מלת והיפך לעילא מתתא לעשות האדם

 אל ה׳ תשוב היינו שלימה בתשובה תשוב ר״ת
 יצפה ה׳ מיראת תשובה וכשיעשה שבשם וא״ו
 אמ״כ וישוב השי״ת מאת אהבה מדת אליו שיבא

 זדונות ששם בינה עילאה לתשובה ויבוא מאהבה
 נק^א הגדול שבת בתיסונים ואיתא זכיות נעשות

 שמרו אלמלא וזהו מלכות נקרא הקטן ושבת בינה
 את שמר ואביו כמו המתנה לשון ושמרו ישראל
 כראוי מיראה תשובה עושין ישראל אלמלא הדבר
 שיבוא ויצפו וימתינו ית׳ שבשם וא״ו אל ה׳ תשוב

 תשובה הגדול שבת הנקרא שני שבת אליהם
 נגאל׳ן היו מיד זכיות נעשות זדונות ואז מאהבה

 לעשות שלא לקיים כהלכתו שבת המשמר כל וזו
 במעשה להאמין ולא ותולדותיהן מלאכות ל״ט

 כרצונו הגשמי עולם מוליך ית׳ שהוא רק הגשמי
 עובד אפילו תתאה ותשובה יראה והוא וכחפצו

שעומד דבר לך אין כי לו מוחלין כאנוש ע״ז

 וישוב אהבה אליו שיבוא ג״כ ויצפה התשובה בפני
 סם פירוש וזהו זכיות נעשות וזדונות מאהבה ג״כ

 מחמת שתשוב חפציך עשות רגליך משבת תשיב
 המעשה ימי ששת בכל שלך הרגילות מן שבת

 תעשה אשר בכל וברכתיך כמ״ש בטבעית לעשות
 ואם במעשה חפציך מעשית מזה תשוב ובשבת
 וכבדתו תתאה תשובה ית׳ אליו תשוב כבר נכשכת
 אסור דבור רז״ל ודרשו דבר ודבר דרכיך מעשות
 מעשה שום לעשות שנא העיקר כי מותר הרהור

 המעשה עונם נגד שהוא השבת ביום הגשמיות
 עקימת בגמרא כמ׳׳ש מעשה קרוי נמי ודיבור
 והרהור אסור דיבור וע״כ מעשה הוה שפתיו
 למעשה תיקון היה המשכן מלאכת והנה מותר

 שיעשו לאמר ישראל בני אל דבר שאמר וזהו עגל
 הוא אמירה כי עשייתם קודם מתחילה תשובה

 ראיה ומביא לבא בינה התשובה עולם בלב
 את אך בינה אמרי הכתוב מלשון תורה בליקוטי
 רדופין שהיו מפני ז״ל ופירש״י תשמרו שבתותי

 לעשות חושקין שהיו כלומר במלאכה וזריזין
 מחמת ח״ו שבת לדחות כונתם יעלה ולבל תיקונם

 הגוף תיקון מחמת שבת דוחין אם וחומר קל
 אמר נזה הנפש תיקון מפני שבת שידחה מכש״כ

 המשכן ממלאכת שבת למעט מיעוט לשון אך
 בל״ט משכן של המעשה מלאכת שבת וישבר הגשמי

 ימעט ובשבת בחול המשכן מלאכת שהיה מלאכות
 בל״ט כהלכתו שבת ושמרו רק הגשמי עשיית

 להיות לכם מה כי עשיה מעולם ולשבר מלאכות
 אדרבה שבת ולחלל המשכן במלאכת ורדופין זריזין

 יהי׳ וזו מלאכות בל״ט כהלכתו שבת ישמרו
 כהלכתו שבת המשמר כי שעבדו ע״ז על תיקונם

 באמת הי׳ וכן לו מחול כאנוש ע״ז עובד אפילו
 הוחזר עגל מעשה ע״י חורב מהר שהתנצלו עדים
 שבת שמירת הוא תיקונם עיקר כי בשבת להם

 את אך אמר וע״כ הגשמית במעשה כהלכתו
 והשבת כהלכתו שבת שתשמרו תשמרו שבתותי

 תשובה וישובו הגשמי המשכן מלאכת ימעט
 אליהם שיבוא וימתיגו ויצפו הקשן שבת תתאה

 במעשה שבת שמירת על הטעם ואמר הגדול שבת
 וזריזין רדופין תהיו ולא המשכן במלאכת הגשמי

 ביני הוא אות כי תיקונים לתקן המשכן למלאכת
 המעשה בחינת הוא אותיות ובחינת וביניכם
בבחינת יאמינו ולא המעשה בחינת ישברו ובשבת
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 מלטתו עול עליהם מקבלין וכשישראל העולמות
 צדיק אדם ואין עניהם ושובו חסדו ממשיך הוא

 המוני וסשיטא יחטא ולא טוב יעשה אשר בארך
 עשרה שלשה עכיהם שימשוך צריכין ע״כ עם

 בעצת שנלכדו אעס״י עציהם ולרחם דרחמין מכילין
 ושני' ראשון יום המעשה ימי דששת וידוע היצה״ר
 מעכבין ואנו השבת אחר נקראין הם ושלישי
 לגמרי קדושתו מאתנו ילך שלא שעבר השבת
 הראשון ביום אצא העבר בשבת שקמנו נר׳ץ היינו

 ב׳ וביום לגמרי הנשמה בחי׳ מסתלק בסופו
 בחי׳ מסתלק ג׳ וביום לגמרי הרוח בחי׳ מסתלק

 וחמישי רביעי יום מתחיל ואח״כ צגמרי הנפש
 משבת קצת הנפש בחי׳ מקבל רביעי וביום וששי

 משבח קצת הרוח בחי׳ מקבל ה׳ וביום הבאה
 משבת הנשמה בחי׳ קצת מקבל וא״ו וביום הבאה
כל ונמצא שבתא קמי נקראים הם וע״כ הבאה

 כי השבת במלאכת בתיקונם אך שלהם המעשה
 בלעדו בתשובה ונשוב החטא לתקן להם אפשר אי
 אתכם ומטהר מקדשכם ה׳ אני כי לדעת וזה ות׳

כנ״ל במלאכה ורדופין זריזין תהיו אל וע״כ

 השבת את לעשות השבת את ישרא; בני ושמרו
 בני ובין ביני עוגם ברית צדורותם

 את שאמר מה להבין וכו׳ לעולם הוא אות ישראל
 ושמרו צמימר ני׳ והוה מיותר את מלת ^שבת

 חז״ל דרשו לדורותם ומלת השבת ישראל בני
 בני ובין ביני עוצם ברית שאמר ומה דירה לשון

 מדת היא שבת הנא ברית מדת שבת וכי ישראנ
 ברצונו כשעלה ע״ח בהתחנת דכתיב ונראה מלכות

 אין כי מלכותו שתתגלה כדי העונם לברוא ית׳
 רחום דיתקרי למען צברואיו ולהיטב עם בלא מלך
 שיקבנ מי היה ולא צהיטב הטוב מדרך כי וחלון
 שבת שלקבל לעבוד אלו צריכין המעשה ימי ששת העולמי ברא ע״כ דרחמי מכינין עשרה שלשה טובו

שבת ומקבלין השי״ת עובדין אנו ובמה הבאה מלכות מדת הוא העשיה העולם עד ■בהשתלשלות
הראשונים, ימים שלשה כי שבת עם היינו הבאה בשכיל בראשית חמרו כי אחד הס טעמים והשני
 קמי הם האחרונים ימים ושלשה שבתא אחר הם וכני עולמות בריאת היה ראשית שנקראו ישראל
האחד פירושים שני -לו יש ושמרו ומלת כנ״ל שבתא להיטכ כדי מלכותו עול עליהם מקבלין הם ישראל

והשני ישראל בני ויטרון ותרגומו שמירה לשון מכילין עשרה שלש עליהם שימשוך ישראל לנשמות
שהיה הדבר את שמר ואביו כמו המתנה לשון ולא עליהם מלכותו מדת מקבלין הם כי דרחמי

 שני הם ושמרו פירוש כאן וכן עליו ומצפה ממתין
 ימי ששת של ראשונים ימים בשלשה כי פירושים
 ואנו ויטרון ותרגומו השבת משמרין אנו המעשה

 ובשלשה לגמרי חיכך יסתלק שלא אותו נוטרין
 שבת על ומצפים ממתינים אנו האחרונים ימים

 וזהו כנ״ל בנר׳׳ן הארתו ומקבלין הבאה
 ואת כלומר השבת את ישראל בני ושמרו

 ששת שבכל השבת עם כלומר עם הוא
 יהיה ראשונים ימים שבשלשה המעשה ימי

 ימים ובשלשה יסתלק שלא העבר השבת נוטר
 הבאה שבת על ומצפה ממתין יהיה אחרונים

 ובכח שלו בלר״ן קדושתו קצת יקבל זה ובדבר
 מדת הבא השבת יעשה המעשה ימי שבששת שבת

 תמיד דר שיהי׳ לדרתם שביעי׳ מדרגה שהוא יראה
 התחתונים בתענוגי יפול שלא תתאה יראה במדת
 שמדת בספרים שכתוב מה וידוע היצה״ר בעצת

 נקרא הוא לישראל להיטיב כדי הראשון חסד אל
 מסד כי עולם ברית וזהו ברית מדת הוא כל

שאלי מה כלומר האויר יסוד לקרא עליון

 מגרמיי לי׳ לית מלכות דמדת וידוע אחרת אומה
 ישראל בלי ואלו תתאה יראה מדת והוא כלום

 ע״פ מצותיו ומקיימין מלכותו עול עלינו המקבלין
 בין עוה״ז בתענוגי להפריש לנו שנתן התורה

 האדם את השי״ת ברא וע״כ מותר ובין אסור
 התחתונים מן וגוך העליונים מן נשמה בעוה״ז

 עוה״ז לברואי לדמות לבל והמצוה התורה לנו ונתן
 היצר בעצת עוה״ז בתענוגי תאותם הממלאים

 מותר ובין אסור בין עוה״ז לתענוגי המסיתו הרע
 מלכותו גזירת עלינו המקבלין ישראל בני אנו אלא

 ומלותיו התורה בגזירות לילך צריכין ומצותיו
 שים שכתוב כמו יראתו מדת הוא מלכותו ומדת
 ואלהים וזהו עליך אימתו שתהא מלך עליך תשים
 מלפניו שייראו העשיה עולם שברא כלומר עשה
 הפסק בלי תמיד ירא שיהא תתאה יראה וזהו
 הגוך תענוגי אחר ולמשוך למטה יפול שלא

 להנהיג אלא תאותו למלאות ביצה״ר המדובק
 ובשביל התורה עפ״י הנשמה שכל אחר הגוך את

כל ברא מלכוח מדת הנקרא חחאה יראה



קצםלחייםתשא כי פרשתאויח

 ירהה שבת בשביצ ננוה״ז שיהא ונגמרת• התקשרתי
 ישראצ בגי ובין ביגי וזהו מצכות מדת תתאה

 וחגי וירסתי מצכותי מדת פגיהם יקבנו שהם
 אות עשיתי וכן דרחמין מכיצין י״ג עציהם אמשיך

 והאיץ השמים עשיתי ימים ובששת בעוצם זה
השביעי ביום וגחתי

 צעשית שאמר מה צהבין ישראצ בגי ושמרו א״י
 חין דודאי בה שייך עשייה ומה השבת את

 הגשמיים במאכצים השבת עשיות עצ כווגתו
 קטגה צגו אחות הפסוק פי׳ אמרתי דהגה וגראה
 שידובר ביום צאחותיגו געשה מה צה אין ושדים

 מן שפע שום צקבצ אפשר דאי דידוע בה
 הוא מצכות מדת ידי עצ אגא עציוגים העוצמות
 הש״י עובדין אם ישראצ ע״י עצי׳ צה ויש השכיגה

 הוא ח״ו ואם גמור פרצוף בבתי׳ אותה עושין אז
 אמית וזהו גקודה בסוד מצכות מדת אז צהיפך

 עד מחבבה זז צא ז״כ שאמרו ע״ד קפגה צגו
 שהוא ר״צ קעגה צגי אחות וזהו אחותי שקראה

 זה ומחמת פרצוף בבחי׳ ואיגו קטנה נקודה בסוד
 שפע וצקב; ממנה צינק אפשר אי לה אין ושדים
 האריז״ל מ״ש דידוע צאחותינו נעשה מה ממנה

 ע״י העולמות תיקון ה*תה הכלים שבירת אחר כי
 רק דבר שום לתקן לאדם אפשר אי וכן מ״ה שם
 וזהו השבירה לתקן יוכל אז מ״ה בבהי׳ הוא אם

 בבחינת אותה נעשה ר״ל ■כאסותיגו נעשה מ״ה
 ר״צ ביום אח״כ ואמר מ׳׳ה שם ידי על פרצוף
 בניצה כי עכ״פ ביום פרצוף בבס•׳ אותה נעשה

 האריז״ל כמ״ש קטנה נקודה בבחי׳ תמיד היא
 נעשה עכ״פ ביום וזהו ע״ש המפיל בברכת בסידור

 ר״ל בה שידובר אח״כ ואמר פרצוף בבחי׳ אותה
 •דה על הנהגה נעשה אז פרצוף בבחי׳ תהיה אם

 וינהגו לדור אחד דבר מלשון שידובר ומלת
 וידיע השפע ממנה ויקבלו ידה על העולמות

 המשיח ביאת עד מצות וקיום עבודתינו דכל
 הוח ישראל ובני ומלכות יסוד זווג לעשות הכל
 ושמי־ו וז״ש מלכות מדת הוא ושבת יסוד מדת

 יסוד מדת ר״ל ישראל בני שיהיו שישמרו כלומר
 בבחי׳ תמיד שיהיה ר״ל מלכות מדת השבת את

 את לעשות ואמר ומלכות יסוד מדת גמור יחוד
 שתהי׳ שבת הנק׳ מלכות מדת שתעשו ר״ל השבת
 את לעשות וזהו נקודה ולא פרצוף באי׳ תמיד

לזווג ראוי שיהיה פרצוף בחי׳ לעשותה השבת

 בבחינת שיהיה כלומר דירה נשק לדרתם וזהו
דיציה. ביתא נקרת שיהיה בית

 לקיש ריש חמר וינפש שבת השביעי וביום
 במוצחי כלומר נפש אבדה וי ששבת כיון

 יראה מצות דהנה לפרש ויש פירש״י עיין שבת
 האדם רואה ואם סוף אין הוא ית׳ הבורא שנוני
 יותר יתחזק אעפי״כ גדולה יראה נו שיש

 חבל סוף אין ג״כ יראתו כי וביראתו בעבודתו
 סין חז בשצימות ירתה צו שיש אדם יחשוב חם
 הוס יראה ובמי׳ ממנו יראתו ואבדה כננ צו

 ירחה בחי׳ היא ושבת נפש בחי׳ תחתונה מדריגה
 שיש ששבת סדם יחשוב אם ר״ל ששבת כיון וז״ש

 חכדה כלומר נפש אבדה וי חז בשנימות ירחה נו
נפש בחינת שהיא יראתו

 ה׳ צמה ויאמר אצקיו ה׳ פני את משה ויחל
 מחרץ הונחת חשר בעמך אפך ימרה

 הזכיר צמה להבין חזקה וביד גדול בכח מצרים
 מסרץ הוצמת אשר בתפילתו ע״ה רבינו משה

 שאמרו כמו קטיגור הוא זה ולכאורה מצרים
 אותם שהוציא זה ובשביל וכו׳ כלה עלובה בגמרא
 חטאו ותיכף ונפלאות נסים ידי על מצרים מארץ

 פירוש אמרתי דהנה ונראה בם אפו חרה ע״כ
 אשי־ הם עבדי עבדים ישראג בני לי כי הפסיק
 עבדי מצת ולכאורה מצרים מארץ אותם הוצאתי

 אש־ עבדים ישראל בני לי כי והול״ל מיותר הוא
 בזמן רז״ל דאמרו מצרים מארץ אותם הוצאתי
 בנים בבחי׳ הם מקום של רצונו עושין שישראל

 בבחינת הם מקום של רצונו עושין שאין ובזמן
 במדריגה ישראל היו במצרים והנה עבדים

 שהי׳ רז״ל שאמרו כמו ע״ז עובדין שהיו תחתונה
 עובדי והללו ע״ז עובדי הללו עליהם מקטרגים

 טומאה בשערי משוקעים שהיו לזה נוסף ע״ז
 שאלולי להתמהמה יכלו ולא האריז״ל שכתב כמו
 הנו״ן בשער נכנסין והיו השעה בזו מוציאן היה

 בעצמו השי״ת והוצרך עולמית יוצאין היה לא
 מנאך כי שרף ע״י ולא מלאך ע״י לא להוציאן

 האר״י כמ״ש נפגמין היו שם באין כשהיו ושרף
 בשביל הי׳ העולמות שבריאת מפגי זה וכל ז״ל

 הם שישראל מקום וכל עמו ה׳ חלק כי ישראל
שבחר השי״ת של הם התחתונים במדריגת אף



לחייםתש« כי סרשתאורה

 במצרים אף וע״כ עמהם חמיד ושכינה לחכקו
 א*חם מניח היה לא השפלוח בחכליח שהיו

 כי בעצמו אותן והוציא בטומאה ח״ו להשתקע
 עבדי' ישראל בני לי כי וזהו סחר בענין אפשר אי

 חף רצוני עושין שאין עבדים בבחי׳ שהם אעפ״י
 והראיה לחלקי בהם שבחרתי שלי הם כן פי מל
 מצרי׳ מארץ אותם הוצאתי אשר הם עבדי זה על

 ואעפ״כ עבדים בחי׳ בודאי היו מצרים ובארץ
 בכל לעוכם שלי שהם מפני בעצמי אותם הוצאתי

 שאמר וזו התחתונים במדריגת אף שהם מקום
 שהם בעמך אפך ימרה ה׳ למה ע״ה רבינו משה
 במדריגת סף שהם מקום בכל לעולם עמך

 היצאת משר ע״ז והראיה שלך הם התחתונים
 ושם חזקה וביד גדול בכח מצרים מארץ בעצמך

 טומח׳ בשערי תחתונה במדריגה יותר ישראל היו
 שלך שהם מפר בעצמך אותם הוצאת ואעפי״כ

 יחיה למה וע״כ שהם מקום בכל לעולם ועמך
לעוצם. וחלקך שצך שהם בעמך אפך

הי  אתם העם אל משה ויאמר ממחרת וי
 אל אעלה ועתה גדוצה חטאה חטאתם

 חולי שאמר מה חטאתכם בעד מכפרה אולי ה׳
 וגם לכפי־ בידו אין הלא חטאתכם בעד אכפרה
 יכפר מולי למימר הוה חטאתכם בעד שאמר

 חטא בל׳ הפרשה בכג שאמר מה וגם חטאתכם
 לו כשהשיב וכן במזיד עשו וכלא שוגג והוא

 עליהם ופקדתי וכן וכו׳ לי חטא אשר מי השי״ת
 כתבתי דהנה ונראה שוגג לשון הכל חטאתם

 כזאת המצוה מה ז״ל רש״י דברי פירש חוקת בפ׳
מי בע״ז הגמ׳ עפ״י בה יש טעם ומה  ר׳ א

 כדי אלא העגל את ישראל עשו לא לוי בן יהושע
ם3ל והי׳ שנאמר תשובה לבעגי פה פתחון ליתן : 

 רשב״י משום יוחנן ד דאמר והיינו הימים כל זה
 ישראל היו וצא מעשה כאותו ראוי דוד היה לא

 צומר תשובה להורות אלא מעשה לאותה ראויים
 בתשובה שנתקבג מדוד ללמוד יחיד חטא שאם
 ז״ל פירש״י ועיין מצבור ללמוד צבור חטא ואם
 גבורים כלומר העגל את ישראל עשו לא וז״ל

 להתגבר ראויין היו ולא היו ביצרם ושולטין
 בהם לשלוט היה מלך גזירת אלא עליכם יצרם
 תשיבה לבעלי פה פתחון ליתן כדי הרע הינר
צא לו אומרים יקבלני שלא אשוב לא יאמר שאם

 ונתקבלו בעיקר שכפרו העגל ממעשה ולמד
 ריצך גזירת שהי׳ מה לומר ואפשר עכ״ל בתשובה
 דרש״י תשובה להורות כדי רע היצר בהם שישכוט

 השמי׳ תולדו׳ אלה בפסוק ברמשית בפ׳ כתב ז״ל
 אחר דבר וז״ל מהגמ׳ והוא בהבראם והארץ

 צור ה׳ ביה כי שנאמר בראם בה״א בהבראם
 רמז בה׳׳א נברא שעוה״ז כאן ולמדך עולמים

 שפתוחה זאת כה״א שחת לראות למטה שירדו
 צרדת למטה ופתוחה צדדים מכל וחתומה למטה

 עו^ס הוא ראשונה כ״א והנה עכ״ל שם דרך
 מפני התשובה עם הזה עולם ונברא התשובה
 נברא בשבילם אשר ישראל קומת כללות שהאדם

 הזה הגשמי העולם עד בהשתלשלות העולמות כל
 ובשר עור כמ״ש וגידין בבשר מלובש שהוא

 מוכן אמו ממעי ביצה״ר ומדובק וכו׳ תלבישני
 יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי כמ״ש לחטוא

 עם הזה העולם נברא כן על יחטא וצא טוב
 כן ועל השורש אל ולבא הש״י אל לשוב התשובה

 אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כצ כלו אמרו
 הדעת בהיסח אלא בא דוד בן אין וזהו בתשובה

 יסיחו ח״ו שישראל ח״ו אפשר וכי פלא והוא
 יתפללו לא וח״ו הגאולה מן ויתיאשו דעתן

 תקנו כאשר עשרה בשמונה הגאולה על מבקשו
 כג כצו כי כנ״ל כוונתם אלא מקומות ובשאר
 וכשאדם בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין

 כמ״ש ובמחשבותיו ובדבוריו במעשיו מפשפש
 ואם ה׳ אל ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה

 היטב בחיפוש ומחשבתו ודבוריו מעשיו חוקר
 פי על הוא אם דעתו על עמדו מיום שעשה מה

 בכל וחסרונו חטאו וימצא יראה אז התורה
 שעשה עונות צו מזכיר בתשובה והרוצה הדברים

 שפגם מה בשכלו יבין וממילא ממנו ונשכחו כבי
 להשמר בהם נזהר לא אשר ומחשבותיו בדבות

 בעיני ורואה בעצמו מאוד שפל ונעשה החטא מן
 דעת ומסיח משיח שיבא הוא שרחוק שלו השכל

 לראות לבו על ומשים העבר על ומתחרט מזה
 ומחשבותיו ודבוריו מעשיו כל על פקיחא בעינא

 וזהו נגאלנו משיח יבא אז כן יעשו וכשכולם
 אלא תלוי ואינו הקיצין כל כלו דבריהם ממש

 כן ועל נברא שממנו השורש אל לבא בתשובה
 להירות כדי היצר בהם שישלוט מצך גזירת היה

צא יאמר שאס ז״ל שפירש״י כמו לרבים תשובה
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 ממעשה ולמד צא לו אומרים יקנלני שנא 5אשו
 לומר ואין בתשובה ונתקבלו בעיקר שכפרו העגל

 כדי היצר בהם שישלוט היה מלך שגזירת כיון
 בדבר כלל סייביס היו לא א״כ תשובה להורות

 כמו נסיון כמו הזה הדבר שהיה לומר צריך אלא
 ודומיהן העקידה כמו הנסיון ענין ששמעתי

 ממ^ו ובקש בנך את נא קא לאברהם הש׳׳י שאמר
 שם ז״ל שפירש״י כמו זה בנפיון לעמוד הש״י
 בנסיון געמוד הש״י ממנו שיבקש צורך היה ומה

 אברהם ידע לא וכי לעקידה יצחק את ולהעלות
 גדולים ביסורין יצחק ימות ח״ו ישמע לא שאם

 הוא הענין אבל העקידה מן יותר צער לו ויהיה
 זו ממנו לוקח אז האדם את השי״ת כשמנסה
 תורק ושמן ולהחיות להמית ית׳ שבידו האמונה

 ואף בכלי שעומד בשמים עם ערב שמן כמו שמן
 בככי הריח נשאר הכלי מן השמן ששופך פי על
 נשאר האור שיצא שאע״פ שבקדושה דבר כל כן

 הוא בו שנשאר הרשימה ומזה בו הרשימה
 ית׳ הבורא רצון לעשות ומתגבר ומתאמץ מתחזק
 שישראל המעשה בזה היה וכן בנסיון ועומד

 ולח ביצרם ושליטין אז גבורים היו הדור שבאותו
 ניקח מלך גזירת והיה מעשה לאותה ראוי׳ היו

 היצר ויוכל חז להם שהיה גדולה האמונה מהם
 נהם שהיו הארתם גודל לפי נ3א בהם לשלוט

 שנלקח מהאור הרשימה גודל ג״כ להם נשאר אז
 הרשימה בזה ולהתגבר נהתאמץ להם והיו מהם
 היו ואם האדם ביד נתנה והבחירה לחטוא שלא

 לעשות ונא בנסיון ועמדו ומתגברין מתאמצין
 היו ולא המות ממלאך חירות הי׳ זו מעשה

 י ה ולא בגמרא שם שאמרו כמו לעונם חוטאין
 בנסיון עמדו שלא כיון אבל תשובה לעשות צריכין
 הוח מזה בתשובה ונתקבלו מעשה אותו ועשו

 מנך גזירת היה וזהו לרבים תשובה הוראת
 שיוכל גדולה האמונה מהם וליקח אותם לנסות
 כן ענ כנ״ל בידם והבחירה בהם לשלוט היצר

 ולקח אותם לנסות מנך שגזירת כיון זו מעשה
 בנסיון עמדו שלא אעפ״י גדולה האמונה מהם
 נהם היה שלא שוגגין רק מזידין נקראין אינם

 ברשימה התחזקו שלא חטאם רק גדולה אמונה
 וזהו בנסיון ולעמוד בהם שנשאר מהאור גדולה
 חטא לשון הפרשה בכל נזכר וע״כ גמור שוגג
שאמר וזהו כפרה צריך השוגג אף ובאמת כנ״ל

 כמ״ש תשובה תעשו כלומר ועתה משה להם
 שתעשו ובזה תשובה אלא ועתה אין במדרש
 שהיה ה׳ אל עלי׳ לי יהיה ה׳ אנ אעלה תשובה

 וכשתעשו רד לך כמ״ש חטאם עבור ירידה לו
 נפשו מסר רבינו ומשה עלי' לי יהיה תשובה
 כן מספרך נא מחיני אין ואם כמ״ש עליהם
 כדמיון עליהם נפשו שימסור לישראל הודיע
 שאמר וזהו להודיעו צריך לחבירו מתנה הנותן

 על אמר בעדו מדבר לשון חטאתכם בעד אכפרה
 מיתה עצמו על ויקבל כפרה יהיה שהוא עצמו

חטאתם בעד

 יש האהנה באו עד משה אחרי והביטו
 שחשדוהו מלמד שדרשו מרבותינו

 טכשים שהיו גומר גדול פלא והוא איש באשת
 דאמרו ונראה איש באשת משה את נחשוד כך כל

 רב דרש הנשרפין ואלו בפרק בסנהדרין חז״ל
 נא ההרים אל דכתיב מאי חנינא ברבי אחא
 חל נשא לא ועיניו אבות בזכות אכל שלא אכל

 אשת ואת זקופה בקומה הלך שלח ישראל דולי
 חשה ואל חבירו נאומנות ירד שלא טמא לא רעהו

 ע״כ צדקה של מקופה נהנה שלא יקרב נא נדה
 שנא טמא לא רעהו אשת ואת דרש למה ולהבין

 דדרש לומר יש פשוט ועפ״י חבירו לאומנות ירד
 ועל ממנו חבירו שנהנה מתענוג להנות רצה שלא

 שלא אכל צא ההרים אל התחיל כי זה דרשו כן
 שאינו גדול בצדיק מיירי וא״כ חבות בזכות אכל
 חמר גמה וא״כ בזכותו רק אבות נזכות צריך

 שנא רבותא מה ישראנ גלולי חל נשא לא ועיניו
 זקופה בקומה הלך שלא דרשו וע״כ ע״ז עבד

 ואת נמי דרשו וע״כ ע״ז עובד כאלו המתגאה כי
 גדול צדיק על רבותא מאי כי טמא לא רעהו אשת
 ירד שנא נמי דרשו וע״כ איש אשת על בא שלא

 מהתענוג להגות רצה שנא ר״ל חבירו לאומנות
 כמו גדול צדיק אצל שזהו ממנו נהנה שחבירו

 שירד מי כן חבירו של מתענוג שנהנה איש חשת
 חבירו של מתענוג ג״כ נהנה חבירו לאומנות

 נדפס חלקו במתנת משה ישמח של פי׳ והנה
 והכתרים האורות משה שנטל האריז״ל בסידור

 במורב מהם שנתנצלו ישראל של עדים שהם
 בחותן נהשאר רוצה אינו והוא משה ונטלם

של לסלקם מתאוה ואינו בחלקו ושמח כפרים
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 והם חטאת' לא שאני אחר אומר ואינו ישראל
 ומת שלי את אקח א״כ חלקם זכיתי וכבר חטאו
 חצקם להם ומחזיר בחלקו שמח הוא אמנם שלהם

 הפסוק וזה בקיצור ט״כ לו קראת נאמן טבד כי
 אמ~ הטגנ מטשה אחר כתוב משה אחרי והביטו

 יהם אותם לקח והוא חורב מהר טדים שהתנצלו
 שנטל והכתרים האורות להם יחזיר שלא חשדוהו
 מלמד וזהו לטצמו אותם יחזיק אלא משלהם

 להנוה שרוצה שחשדוהו איש באשת שחשדוהו
 ובזה כנ״ל איש אשת שנקרא חבירו של מתטנוג

 אלו פרק קטן במוטד בגמרא שאמרו מה יובן
 רב אמר במחנה למשה ויקנאו פסוק טל מגלחין
 קנא ואחד אחד שכג מגמד יצחק בר שמואל
 ט״פ תמוה הוא יותר זה והמאמר ממשה לאשתו
 ממשה לאשתו קנא אחד שכג אמר האיך פשוטו

 ביותר ומכוטרת גדמת אשה לו שהיה מי אף
 דרש האיך קשה וטוד ממשה לה קנא אטפי״כ
 לאשתו קנא אחד שכל למשה ויקנאו מפסוק
 ולמה ממשה ויקנאו לכתוב הו״ל וא״כ ממשה
 זה יובן הנ״ל דברינו ונפי נמשה ויקנאו כתוב
 הקנאה כמו מפשוטו יוצא אינו קנאה דלשון

 דבר איזה רואה שהוא ומי והכבוד והתאוה
 לו ואין מהשי״ת טוב׳ שאר או טשירות בחבירו

 מי ופשיטא בחבירו מקנא הוא הטובה מזה
 ידי טנ ממנו ונאבד גדולה טובה איזה לו שהיה
 בהיתר חבירו ליד בטצמו הדבר זה ובא מטשיו

 נידו שיבוא פטולה שום חבירו טשה שכא גדול
 טשה שלא בדבר חייב אינו שחבירו שיודט אטפ״י

 את מקנא הוא אטפי״כ לידו שיבוא פטולה שום
 אצנו שהיה טובה שרואה טת בכל ביותר חבירו

 שחשדוהו כיון וא״כ חבירו ביד הוא וטכשיו
 שנטל והכתרים האורות להם יחזיר שלא למשה

 מהם להנות לטצמו אותם יחזיק רק משלהם
 איש אשת שנקרא חבירו מתטנוג להנות ורוצה
 האורו׳ הזה התטנוג טם אותו מקנאי; היו גפיכך

 ממנו תטנוג מקבל היה אחד שכל והכתרים
 שהוא משה ביד הוא וטכשיו אשתו בשם המכונה

 ויקנאו הפסוק שדרש וזהו מהם תטנוג מקבל
 לאשתו קינא אחד שכל למשה מקנאין שהיו למשה

 היו משה ביד שהוא ר״ג משה של לתטנוג ר״ל
 ולפי לידו שלהם התטנוג שבא ט״ז אוחו מקנאין

הוא ?נאה מ?ום התס דאמר הגמרא דברי

 שהיה ר״ל לאשתו קנא אחד שכ- וזהו דטביד
 משה ליד דבא משום ממשה שלו לתטנוג מקנא
 התטנוג ט״ז מקנאין היו אותו שונאין שהיו

 מקנאין שהיו למשה ויקנאו שדרשו וזהו ביותר
ה אם אבל משה ליד שבא  בא שלהם התטנוג הי
 השתדלות שום בלי מאח דבוק נאמן אוהב ליד

 רק אחר ליד ולא לידו שבא הגאה להם היה
 טל ואחד אחד כנ מקנא היה שנאה מחמת

 קנא אחד שכל וזהו משה ליד שבא שלו התטנוג
 בשביל ממשה שלו לתטנוג מקנא שהיה לאשתו

 והשטנוג אותו שונאין שהיה משה ליד שבא
 וחשר ביותר מקנאין היו שונא ליד בא שלהם
 מזה איש באשת בחשדוהו הדרש זה רז״ל דרשו

 האהלה, בואו טד משה אמרי והביטו הפסוק
 לומר יש הפסוק בזה הדרש זה נרמז והאיך
 ההי״ן בשני דכתוב האהנה מנת טל קשה דהנה
 תיבה כל כדין אהלה בואו טד לכתוב והו״ל
 ח״כ בסופה ה״א לה הטיל בתחינתה נמד שצריך

 ה׳׳א אבל האהלה במלת אחרונה ה״א נכון
 לך נך בפ׳ כתב ז״נ רש״י והנה לי למה הראשונה

 זה דרשי וכך למטה מלמטלה הוא הבטה כל
 הגמרא דברי לפי משה אחרי והביטו הפסוק

 שהוא משה אחרי והביטו אותו שונאים שהיו
 טד מלמטלה טליו הביטו והם למטה במדריגה

 האהלה במחשבתם אותו מביאין שהיו ר׳׳ל בואו
 ממנה ומתטנג מדבר הנאה נו שיש מי ידוט כי

 יזהי תטנוג שמקבל הוא נוק׳ ובחי׳ מקבל הוא
 ביחו טד וזהי במחשבתם אותו מביאין שהיו

 בחי׳ מורה האהלה של ראשונה וה״א האהלה
 זו ביתו כי האוהל מן תטנוג שמקבל כלומר נוק׳

 נהם יחזיר ונא שלהם תטנוג לקבל ורוצה אשתו
איש: באשת שחשדוהו מלמד וזהו האורות

 הטל אלי אומר אתה ראה ה׳ אל משה ויאמר
 מצאתי נא אם וטתה וכו׳ הזה הטם את

 למטן ואדטך דרכיך את נא הודיטני בטיניך חן
 טירן הזה הגוי טמך כי וראה בטיניך חן אמצא
 תן וז״ל אלי אומר אתה ראה טל ז״ל רש״י פירש
 משה שאמר ולהבין וכו׳ דבריך טל ולבך טיניך

 יראה שאמר אח״כ וכן השי״ת לפני כאלו דברים
 תן ז״ל פירש״י כאן שייך האיך הזה הגוי טמך כי

את גא הודיפגי ?אמר מה וגה וכו׳ ולבך טיגיך
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 והל״צ מיותר את מצת וכו׳ ואדעך דרכיך
 כך אחר שאמר זה מה וגם דרכיך א5 הודיעני
 פירש ז״ל רש״י דהנה ונראה שני פעם ואדעך
 כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם בפסוק

 עני יאמרו שלא כולה התורה מכל מספרך וז״ל
 עכ״ל רחמים עליהם לבקש כדאי הייתי שלא

 שהיה ע״ה רבינו משה הנא תמוה הוא ולכאורה
 להנא׳ מכוק היה ולא נאמן ביתו ובכנ מה בבתי׳
 שצח יאמרו שלא בעיניו ירע דבר בשום עצמו

 נראה פשוע לפי אבל רחמים לבקש כדאי הי׳
 והעם אתה מזה עלה לך בפסוק פירש ז״ל דרש״י

 נך כעס בשעת לו שאמר כצפי וז״ל העלית אשר
 נראה מזה עכ״ל ענה נך רצון בשעת לו אמר רד

 שפי׳ כמו ירידה לו היה רד לך הש״י לו כשאמר
 כך אחר לו אמר לפיכך רד לך בפסוק ז״ל רש״י

 יבינו משה עליית כי עליה לו שיהיה עצה לך
 לו היה כעס ובשעת ישראנ ידי על היה ע״ה

 שהיו שנה ארבעים שאותן מצינו וכן ירידה
 וחם משה עם הדיבור היה לא במדבר ישראל

 שנפל רד נך השי״ת לו שאמר ירידה בשעת כן
 קשה היה ישראל בשביל מה בחי׳ ממדריגתו

 רחמים נבקש כדאי היה שלא יאמרו שלא בעיניו
 שנפל בזה הרגיש ע״ה רבינו משה באמת אבל

 הרב והנה שלו ומ׳׳ה הדעת בחי׳ ממדריגתו
 זנלה״ה בער דוב מו״ה קדישא בוצינא הקדוש

 למקום העון שנושא ר״ל עון נושא פי׳ אמר
 דברי מדברים אם משל ודרך חכמה הוא גבוה
 מלא הוא אבל כועס אינו גדול חכם נפני שעות
 עבירה עובר אדם אין וכן השעות על פיו שחוק
 למקום עון ונושא שעות רוח בו נכנס אא״כ
 שם ונמתקו שחוק הוא ושם החכמה אל גבוה

 כנסת נק' השכינה והנה ודפח״ח הדינין כל
 מעשה ולפי ישראל נשמות כצנות ר״ל ישראל
 במדת פועל הוא כן לרע אם לעוב אם האדם
 העון כשמביאין אבל הנהגה כך שיהי׳ מלכות
 וחכמה כנ״ל הדינין נמתקו שם חכמה אל למעלה
 נק׳ וחכמה מתפרשין דלא רעין תרין הם ובינה
 ראה משה שאמר וזהו ראיה בחי׳ עינים בחי׳
 עינים בחי׳ ובינה חכמה אל העון שיבא ר״ל

 הוא חכמה כי ולבך עיניך תן ז״ל שפירש״י וזהו
 השכינה אל דבריך אל לבא ובינה עינים בחי׳

מלכו׳ מדת של הנהגה שתעלה ר״ל דיבור הנקרא

 ובינה חכמה אל למעלה תעלה במעשיהם שפעלו
 לו אמר שהשי״ת זו בעענה ובא הדינין וימתקו

 לך רצץ בשעת לו ואמר הזה והעם אתה ענה לך
 והעם אתה לו ואמר עליה להם שיהיה כדי עלה
 למדריגתם הזה העם את יענה שהוא ̂ר״ל הזה

 בא שלא בעצמו הרגיש ומשה בראשונה שהיו'
 כאשר שלו ומ״ה הדעת בחי׳ לבחינתו עדיין

 העל אלי אומר אתה שאמר וזהו למעלה כתבתי
 למדרגתם אותם אעלה שאני כלומר הזה העם את

 באתי לא אני ר״ל הודעתני לא ואתה הראשונה
 תשלח אשר את להעלותם שאוכל הדעת נבחי׳
 כמאמרם נבינה זכה ע׳׳ה רבינו משה כי עמי
 בתחילת וכן בזוהר כמ״ש י״ה בן שהוא ז״ל

 ואהיה עמך אהיה כי השי״ת לו שאמר השליחות
 הוא שלחתיך אנכי כי לו אמר וכן בינה הוא
 בינה הוא ואשר בינה הוא מצרים דיציאת אנכי
 לבחי׳ באתי לא עדיין הודעתני לא לו שאמר וזהו

 אהיה שהוא עמי תשלח אשר את שאזכה הדעת
 מדברת היתה ששכינה זכה ע״ה רבינו שמשה
 אשר את וזהו את נק׳ מלכות ומדת גרונו מתוך
 בעיניך חן מצאתי נא אם ועתה עמי תשלח

 הוא דעת בבחי׳ שהוא מי כי וכו׳ נא הודיעני
 בכצ ומקיים הגשמיים הדברים בכנ הש״י עובד

 ע״ש רנ״א סימן א״ר. בש״ע וכמ״ש דעהו דרכיך
 הגשמיים דברים אפילו מצות הוא הכל ונמצא
 בשרו את כמ״ש העפצ על רז״ל דרשו את ומלת

 שאבא נא הודיעני שאמר וזהו לבשרו העפל את
 דברי׳ אפי׳ לומר רוצה דרכיך את הדעת לבחינת

 הכל יהי׳ והמצות התורה אל העפלים הגשמיים
 הדעת בבחי׳ בעשותן מצות הכל יהיה ר״ל דרכיך

 בכל ואדעך וזהו דעהו דרכיך בכנ ומקיים
 וראה וזהו בעיניך חן אמצא למען הדברים
 עמך כי ראיה הנק׳ החכמה בחי׳ אל הכצ שתבוא

 ימתם ועל בשבילי ולא תעשה ובשבילם הגוי
 וגם לו שא'מר ז״ל פירש״י בשם ידעתיך אמרת

 כך אחר השי״ת לו שאמר וזה לעולם יאמינו בך
 ואדעך וכו׳ אעשה דברת אשר הזה הדבר את גם

 לעולם יאמינו שבך פירוש ג״כ נאמר אם בשם
 געובה השי״ת מפי שיצא ודבור לו אמר כבר
 הודיעני משה שאמר לפי לומר ואפשר חוזר איני

 שביקש כלומר בעיניך חן אמצא למען דרכיך נא
חן שימצא כעס בעת שיעשה מה לו שיודיע



לחייםתשא ני פרשתאורחרד

 שס3 ואדעך השי״ת לו והשיב בקשחו ולעשות
 אחד הוי׳ שמות שני ד׳ל שס ׳3 הוא בשם מלת

 ועשיית החעא לאחר שמרחם ואחד החטא קודם
 ח״ו כשישראל מדות עשרה שלש אודיעך תשובה

ריקם. חוזרין אינם בצרה

 וקראתי פניך על טובי כל אעביר אני ויאמר
 תחון אשר את וחנותי לפניך ה׳ שס3

 וחנותי ז״ל פירש״י ועיין ארחם אשר את ורחמתי
 ורממתי לחון שארצה פעמים אותן אחון אשר את
 אלא הבטיחו צא כאן עד לרחם שאחפוץ את

 מעשה בשעת אבל אענה לא ועתים אפנה עתים
 שאין הבטיחו ברית כורת אנכי הנה לו אמר

 מת חנותי שאמר מה ולהבין ע״כ ריקם חוזרות
 מדת הלא ארחם אשר את ורחמתי אחון אשר
 את ורחמתי והל״ל חנון למדת קודם הוא רחם
 אחר נמה וגם אחון אשר את וחנותי ארחם אשר

ט הנה אמר מעשה בשעת כך  בדת כורת אנ
 ארצה אשר את שאמר הראשונים מדברי וחזר
 אענה לא ולעתים אענה לעתים ונרחם לחון

ם יחזרו ולא תמיד שיענה ברית כרת ואח״כ ק  ד
 מתחלה כי בחברתה מתרצת אחת דקושי׳ ונראה

 להקדים צריך היה ע״כ לגמרי עדיין נתרצה לא
 הגדול הרב בשם כתבתי כבר כי חנון מדת

 ששגש זללה״ה בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא
 שלש נגד הם בהן נדרשת שהתורה מדות עשרה
 כשהתפלל וע״כ שבכתב שבתורה מדות עש^ה

 נא רפא נא אג במדת והתחיל מרים על משה
 הכליל מדות מי״ג ראשונה מדה אל ומדת לה

 מפני כך להיות אפשר שאי השי״ת לו השיב מכל
 מדת נגד המכוון ע״פ3ש שבתורה וחומר הקל

 וכו׳ בפניה ירק ירוק אביה הלא ק״ו ומחמת אל
 ימים י״ד לשכינה וק״ו ימים שבעת תכלם הלא
 תסגר וע״כ ע״פ3ש תורה כמדת וכו׳ דיו אלא

 הגאון מהרב ושמעתי ודפח״ח ימים שבעת מרים
 זללה״ה יצחק לוי מוהר״ר המפורשים הגדול
 וחנון רחום על פירש בארדיטשוב דק״ק אב״ד

 אפשר אי כי אב ובנין שוה גזירה נגד שהם איך
 לו חסר אינו העשיר כי עני על לרחם לעשיר

 עניו שירחם עני של בחסרונו יודע ואינו כלום
 חסרונו בדעתו ומצייר מחשבתו משים כן אס אלא

ויחף ערוס והולך לאכול מה לו שאין עני של

 אא״כ עליו לרחם אפשר אי א״כ עליו מרחם ואז
 הוא וחנון העני עס שוה בגזירה עצמו משים
 ליתן האב שרצה 3א בנין כנגד הוא חנס מתנת

 בדרך הולך אינו שבנו אעפ״י חנם מתנא לבנו
 מתנת כן לעצמו שמטיב כמו לו מטיב הוא הישר
 אב בנין שבע״פ תורה כנגד הוא חנון הוא חנס

 שבדורות ז״ל האר״י כתב והנה ודפח״ח עכ״ד
 הגדולים בחטאם אבינו אברהם קודם הראשונים

 שבא עד שביעי לרקיע עד השי״ת דוחים היו
 שיהא ופרסמו השי״ת והוריד ע״ה אבינו אברהם

 מבית נקחני אשר השמים אלקי כמ״ש בארץ שוכן
 ארן אלקי ולא נבד השמים אלקי אז שהי׳ אבי
 השם נתרצה שלא מתחילה וע״כ וכו׳ עכשיו עד

 מבין שכינתו מסלק והיה לגמר• עדיין יתברך
 בגזירה עליהם לרחם היה אפשר אי התחתונים

 מסולק היה כי עליהם לרחם בצרתם ולראות שוה
 אע^ה פעמים שאמר כיון וא״כ מתחתונים

 אחז כן אס אלא לרחם גפעמיס אפשר והאיך
 חנם מתנת אב בנין שהוא תחילה חנון במדת

 הישר בדרך הולכין שאינם אעפ״י נבניו 3א
 ורואה עליהם מרחם כך ואחר להם להטיב רצונו

 עליהם טובו ומשפיע צרה מכל ועוזרם בצרתם
 מדות הי״ג כשקרא מעשה בשעת אח״כ אבל

 גרץר חסד הוא אל מדת והזכיר לגמרי נתרצה
 עליה׳ וגהמשיך עמו לישראל להיטיב רצונו שעלה

 התקשר זה וברצון הרחמים מדות עשרה שלש
 שיקבלו בריאתם קודם עמו ישראל עם השי״ת
 במצודו׳ ילכדו וכשח״ו ויראתו מלכותו עול עליהם

 עושין כשיהיו ויראתו מלכותו עול ויפרקו היצר
 הברית יזכור אליו ויצערו הזה כסדר לפניו

 שכתבתי כמו בריאתם קודם עמהס שהתקשר
 ברית פירש השבת את ישראל בני ושמרו בפסוק

 חנכי הנה אמר וע״כ ישראל בני ובין ביני עולם
 כשתקראו ריקם המדות יחזרו שלא ברית כורת

 ישראל עס לי שהיה הברית אזכור אלי ותצעקו
 קודם רמוס הזכיר וע״כ העולמות בריאת קודם
 אני תמיד הזה כסדר עושין כשיהיו כי לחנון

 למדת אצטרך ולא ריקם יחזרו ולא עליהם מרחם
 אפשי• זה דרך ועל כנ״ל מקודם 3א בנין חנון
 י״ג מנה ז״ל האר״י דהנה אפיס בארך לומר
 אחת למדה ואפיס אחת למדה ארך ומנה מדות
וכלל פרט נגד ואפים ופרט כלל נגד ארך ונמצא



רהלחייבןתשא כי פרשתאורח
 הוא ולרשננים לצדיקים אפים דרשו ובגמרא
 הוא ארך פירוש שמעתי ואגי עליהם אך מאריך

 רפואה ושולח ומרפא ארוכה לשון רפואה לשון
 הרשעי׳ ישובו אם הנפש רפואת ולרשעי׳ כצדיקים
 pבא צדיק אין אדם כי הצדיקים וכן בתשובה

 כסדר ועושין כפניו יצעקו אם גופם ורפואות וכו׳
 פירושו שיהיה ואיך ריקם חוזרות אינן אז הזה
 נקרא וכלל ופרט כלל נגד וארך מדות שני הם

 ואחד אחד כל הם ופרט הכל כולל שהוא הש״י
 ויש קטן עולם הוא כי פרט נקרא מישראל

 מה ונמצא שיעור לאק בנבראים הרבה פרטים
 בתשובה לשוב לאדם לפעמים מעורר שהשי״ת

 שהשי״ת או בהתעוררותו אכיו שב והוא שלימה
 מבקש והוא דבר איזה על לבקש אותו מעורר
 שהשי״ת הוא שהכלל כלומר ופרט כלל זהו ונענה
 על רחמים לבקש הן אליו לשוב הן לאדם מעורר

 אין שבפרט מה אנא בכלל אין אז דבר איזה
 נריך הוא שבפרט מה אלא הככל התעוררות

 התשובה מועיל התעוררות מן בתשובה שב ואם
 רחמים לבקש האדם על בהתעוררותו וכן לבד לו

 לו רחמים שביקש זה ונענה וביקש דבר איזה על
ה לא האדם זה כי לככל ולא לבד  מעורר הי

 אין כן ועל זה על חסו השמים שמן רק מעצמו
 אלא הכלל התעוררות בטובת אין כלומר בככל

 כלו׳ וכלכ פרט אבל עליו שחסו בלבד שבפרט מה
 בהתעוררו׳ הכלנ מעורר הוא האדם הוא שהפרט
 שצריך דבר איזה על בתפלה או בתשובה התחתון

 התעיררו׳ על מוסיך הכלל נעשה אז שנענה וכיין
 ואם ולרשעים לצדיקים אפים נגד והוא הפרט
 אמרו שלימה תשובה ועשה בתשובה עצמו מעורר
 תשוב׳ שעשה יחיד שאפיט תשובה גדולה בגמרא
 אפי שב כי שנאמר וכו׳ העולם ולכל לו מוחלין

 על בה׳ נושע כשאדם הדברים בכל וכן ע״ש וכו׳
 הצריכין אחרים גם עמו נושע מתתא התעוררותו

 כצדיקים אפים כנגד הוא וכלג פרט כן ועל לזה
 שאמ"ו כענין הפרט על מוסיך והוא ולרשעים

:ביום בו נפקדו עקרות הרבה

ת אי ר  פירש״י עיין יראו לא ופני אחורי את ו
 אמר ז׳ דך דברכות הגמ׳ שמביא ז״ל

 מלמד חסידא שמעון ר׳ אמר ביזנא בר מנן ד
ופירש״י תפילין של קשר למשה הקב״ה שהראה

 הוא מאחורי׳ תפילין של קשר וז״ל בגמרא שם ז״ל
 לומר ואפשר תפילין מניח דהקב׳׳ה לעיל ואמרינן

 ומה תפיכין של קשר למשה הקב״ה הראה דלמה
 שהקב׳׳ה ו׳ דך לעיל אמרו דהנה בזה תועלת

 ובזרוע בימינו ה׳ נשבע שנאמר תפילין מניח
 עלמא דמרי תפילין הני שם ואמרו תפילין זו עוזו
 בארן אחד גוי ישראל כעמך ומי בהו כתיב מה
 דישראל בשבחייהו הוא בריך קודשא משתבח ומי
 האמירך וה׳ היום האמרת ה׳ את דכתיב אין

 השי״ת עובדין כשישראל ידוע והנה ע״ש היום
 וחז גדולים רחמים ממשיכין הם אז כרצונו

 של רצונו עושין וכשאין פנים בבחי׳ נקראים
 בבחי׳ והם אחור בחי׳ נקראים הם ח״ו מקום

 וזה פנים ולא עורך אכי פנו כי וכמ״ש דין
 לרמז מאחוריו תפילין של קשר הקב״ה שהראה

 על אך דין בחי׳ אחוריים בבחי׳ הם שישראל אך
 ובכל בצרה אנכי עמו עמהם קשור השי״ת כן פי

 שיש אהבה אחורי את וראית וזהו צר לו צרתם
 תוכל ואחוריים דין בבחי׳ כשהם לישראל לי

 ותשוק׳ האהבה כגומר יראו לא ופני אבל לראות
 פנים בבחי׳ כשהם ישראל של שכר וקיבוג וחיבה
 להם שיהיה והשכר האהבה זה רצוני ועושין
 כי לראות תוכל לא רצוני שעושין מחמת לעתיד

 לו למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין
הזה בעולם לראות תוכל ולא

ה הי  סיני הר אל בבוקר ועלית לבוקר נכון ו
 שאמר מה ההר ראש על שם גי ונצבת

 סיני הר על אמר ולא סיני הר אל בבוקר ועלית
 פירוש לו אין לי מלת לי ונצבת שאמר מה וגם

 שיהיה לי מלת מצינו לא קדמי׳ ותתעתד ות״א
 אמר דמשה בתקונים דאיתא ונראה גפני פי׳ לו

 רחמי בעי דלא כנח דאנא עלמא בני יאמרו שלא
 ממיני אין ואם ואמר גרמי מסר גכך דרא על
 שלא נא מחיני אין ואם פי׳ ז״ל רש״י וכן נא

 עניה׳ רחמים לבקש כדאי הייתי שלא עלי יאמרו
 חתה ראה ה׳ אל משה ויאמר בפסוק מ״ש ועיין
 לך כעס בשעת השי״ת לו שאמר שמחמת וכו׳
 נך נתתי לא ז״ל רש״י שפי׳ כמו מגדולתך רד

 ממדרגתו ירידה לו היה ישראל בשביל אלא גדולה
 שגו מ׳׳ה בבחי׳ וגם החיים באור כמ״ש בנבוחה

היה וע״כ זו בשעה ירידה ג״כ גו היה אפשר
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 מהדת רק מצדו ולא עניו יאמרו שלא נו קשה
 השי״ה לו שנתרצה ריצוי בשעת וכאן ישראל ירידת
 וימשיך בוקר כשיבא בבוקר ועלית לו אמר

 למדרגת ותבוא סיני הר אל עלי׳ לך יהיה החסדים
 תרצדון למה רז״נ שדרשו כמו ענוה מדת סיני הר
 סיני הר למדרגת כלומר סיני הר אל וע״כ וכו׳

 הנאתך דבר לשום תחפוץ ולא ענוה למדת שתבוא
 ההר ראש על שם לי ונצבת ואז מ״ה בבחי׳ ותהיה
 לשמי לי ישראל בשביל עמידתך יהיה אז כלומר

 לי רק וכו׳ עליך יאמרו שלא הנאתך בשביל ולא
 החפן השי״ת עוגות הם ישראל עובות כי לשמי

 ■נעניו כשמשפיע תענוג צו ויש ישראל שנ בעובתן
 כמ״ש צר לו בצרתם וח״ו שוחקות בפנים ישראל
 קנני אומרת מה שכינה בצער שאדם בזמן במשנה

 עליה לך שיהי׳ נפעל בלשון ונצבת אמר וע״כ וכו׳
 לשוס תחפוץ לא וממילא מ׳׳ה למדריגת ותבוא

 ההר ראש על שס לשמי לי ונצבת הנאתך
 עמך כל נגד ברית כורת אנכי הנה ויאמר

 בכל נבראו לא אשר נפנאות אעשה
 שאמר מה להבין וכו׳ וראה הגוים ובכל הצרץ
 דהנה הגוים ובכל הארץ בכל נבראו צא אשר

 ונמצא שנה אלפיים לעולם קדמה התורה באמת
 על מוכרחים אינו ואעפי״כ עגל מעשה בה כתוב

 ניתנה התורה הי׳ חועאין היו לא אם כי יהחטא
 שאמרו כענין אחרות ובעובדות אחרים בצרופים

 במקלות תפינין מצות קיים ע״ה אבינו שיעקב
 וסודות התורה פנימות וקיים וכו׳ פיצל אשר

 התורה שחטאו וכעת אחרות בעובדות התורה
 לפנינו עתה שהם אלו אותיות בצרופי ניתנה
 ולא העגל את טשו רב שערב בזוהר מ״ש וידוע

 לא ואלו עמי ולא עמך שחת כי רד לך וזהו ישראל
 אלו בצרופים התורה ניתנה הי׳ צא רב ערב חטאו
 רק עתה אשר ונפלאות ובמופתים עתה שהם

 וזהו גבוהים יותר ונפלאו׳ ובנסי׳ אחרים בצרופים
 נפלאות אעשה העגל את שעשו עמך כל נגד שאמר

 הסרץ בכל התורה בריאת בשעת נבראו נא אשר
 אצטרך הגוים ובכל הארץ בכל כלו׳ הגוים ובכל

 התורה בריאת בעת נבראו שלא נפלאות לעשות
 ובנסים אלו בצרופים לבוא התורה ותצטרך

 וראה אח״כ ואמר לפנינו עתה שהם ובנפלאות
 השי״ת כי עמך עושה אני אשר וכו׳ ה׳ מעשה את

פי׳ וזהו הצדק ע״י העולם בכל נפלאות עושה

 לשון ציון כי הצדיק נקרא ציון כי גדוג בציון ה׳
 אנא שמעון רבי אמר בזוהר ואמר ואות סימן

 ע״י ר״ל גדול בציון ה׳ וזהו וכו׳ בעלמא סימנא
 עושה אני אשר וזהו בעולם שמו נתגדל הצדיק

ידיך על נפלאות עושה שאני ר״ל עמך

 ידע לא ומשה וכו׳ סיני מהר משה ברדת ויהי
 הובא במדרש אתו בדברו פניו עור קרן כי

 אמר נחמן בר יהודא רבי וז״ל זו פ׳ החיים באור
 קימעא בקולמוס נשתייר התורה משה כשכתב
 ע״כ הוד קרני נעשה ומשם ראשו עג והעביר

 מצינו כי לומר שיכוונו ואולי סתומים ז׳׳ל ודבריהם
 שעשה מה ז״ל כאומרם מכל נמעלה ענוה שמדת
 תורה שהעידה ומצינו כו׳ לראשה עטרה חכמה

 האלם מכל מאוד עניו משה והאיש משה על
 שלא מצינו הדברים לכתוב השי״ת לו וכשאמר

 מן זה ואף יוד חסר ענו אלא ביוד עניו כתוב
 מה הוא וכו׳ הוד לקרני זכה זה ובשכר הענוה
 קימעא בקונמום נשתייר באומרו יהודא ר׳ שרמז
ה ונא לכתוב צריך שהיה יוד אות והוח  כותב הי
 אור לשון ע״כ כנזכר זכה וממנה ענותנותו לרוב

 במדרש שאמר מה וגם סתומים דבריו וגם החיים
 הוד לקרני שזכה טעם מה וגם ראשו על והעביר

 אחד בענוה סוגים שני יש דהנה ונראה זה עבור
 כמ״ש בחכמה דבוק כשהוא החכמה מצד הוא

 כח הם חכמה ואותיות תמצא מאין והחכמה
 ומכיר עניו והוא מכמה בו שאין השני וסוג מ׳׳ה

 טניו הוא החכמה מצד עניו שהוא ומי שפלותו
 השני וסוג גו שיש חכמה על מרומז יוד כי ביוד
 יוד חסר ענו הוא שפלותו ומכיר חכמה בו שאין
 שיכתוב למשה צוה והשי׳׳ת חכמה בו שאין לרמז

 מתחזק והי׳ וכו׳ מאוד עניו משה והאיש בתורה
 השי״ת שרצון רק חכמה השיג לא שעדיין עצמו
 ג׳ פרק מנחות בגמרא כמ״ש ידו על תורה ליתן

 השי״ת לפני משה ובא שחזר עקיבא דר׳ במעשה
 נותן ואתה כזה אדם לך יש רבש״ע לפניו אמר

 במחשבה עלה כך שתוק לו אמר ידי על תורה
 עדיין השיג שלא עצמו מחזיק הי׳ ולפיכך ע״כ לפני

 תורה להנתן השי״ת במחשבת עלה כך רק חכמה
 בלא ענו בתורה כתוב הי׳ ולפיכך ידו על דווקא

 רבינו משה הי׳ ובאמת חכמה בו שאין לרמז יוד
קימעא בקולמוס שנשתייר וזהו בחכמה דבוק ע׳׳ה
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 ראשית ק׳5 חכמה כי ראשו על והעביר אמ״כ ואמר
 ראשו על והעביר וז״ש וכו׳ מכמה ראשית כמ״ש

 כתב ולא וראשיתו חכמתו על מעביר שהיה ר״כ
דבוק שהי׳ ובאמת חכמה בו שאין לרמז ביוד

 ולפיכך יו5פ תאיר אדם חכמת וכתיב לחכמה
 אדם וחכמת יתירה חכמה בו שיש השי״ת הראוהו

 לפיכך יתירה חכמה בו שיש ובעבור יו5פ תחיר
מי לו עשה5 אדם י5ב משאר יותר הוד ק

ת ש ר ל פ ה ק י ו

 ויאמר ישראל י5ב עדת כל את משה ויקהל
לעשו׳ ה׳ צוה אשר הדברים אלה אליהם

 מה וגם כל את שאמר מה להבין וכו׳ אותם
 שבת בשמירת שייך עשי׳ מה אותם לעשות שאמר
 וקיום ותפלתיגו עבודתיגו דכל דידוע ונראה

 יסוד לזווג הכל בב״א המשיח ביאת עד מציתינו
 לומר אפשר זה להבין הדעת ע״י וזווגם ומלכות

 הרכיב השי״ת אמר זלה׳׳ה המגיד הרב דהנה
 וא־ן ומים אש הפכיים והם ביחד יסודות ארבעה

 אינו שלו אין שרואה שכ״א מחמת כמחברם הוא
 הם ומלכות ויסוד ע״כ חבירו יסוד על מגביר

 ובחי׳ אין ע״י הדעת ע״י וחיבורם ומים אש בחי׳
 כי התורה חוקת זאת פי׳ וזכו המחברם מ׳׳ה

 מים מה למים התורה נמשלה למה רז״ל אמרו
 אינו ד״ת אף נמוך ;מקום גבוה ממקום הולכים
 הוא מתקיים ולשון נמוך במקום אנא מתקיים

 ע״י והוא ומלכות יסוד זווג והוא המצות קיום
 מיעוע לשון הוא וזאת המזווגם מ׳׳ה ובחי׳ הדעת

 שלפה אלו הרי העולה היא זאת רז״ל שדרשו כמו
 הוא א״ע שימעע המיעוע ר״; זאת וזהו מועעים

 נמוך במקום אלא מתקיים אינו כי התורה חוקת
 הוא את משה ויקהל וזהו הדעת בחי׳ היה ומשה

 בני עדת חח״כ ואמר יסוד מדת הוא כל השכינה
 שהוא לפי ד׳ל דעת אותיות הוא עדת כי ישרא;

 ומנכות יסוד זווג עשה לפיכך ישראל כל דעת
 האלו הדברים ר״ל הדברים אלה אליהם ויאמר

 ר״ל אותם לעשות ה׳ צוה אשר ומלכות יסוד לזווג
 הוא הכ- המצות וקיום ועבודתינו עשיותינו בכל

 אמרו דהנה יאמר או תמיד ומלכות יסוד לזווג
 תפירה כל ועל היה מנעכים תופר חנוך רז״ל

 דרשו ורז״ל ושכינתי׳ קב״ה מייחד היה ותפירה
 ל״ע הרי שלשה הם הדברים ל״ו גימערי׳ אלה

 הדברים אלה וזהו מסיני נמשה שנאמרו מלאכות
לעשות ה׳ צוה אשר מלאכות בל״ע אפילו ר״ל

 שאמרו כענין ומלכות יסוד לזווג ה׳ צוה ג״כ אותם
 תפירה כל על ושכינתי׳ קב״ה מיחד שהי׳ בחנוך

 או מצוה יהי׳ שלא בעולם דבר חין כי ,ותפירה
 שכתוב כמו בעולם רשות דבר לך ואין עבירה

• ע״ש הלבבות בחובת

 השומר כל רז״ל אמרו דהנה משה ויקה; א״י
 אנוש כדור ע״ז עובד אפילו כהלכתו שבת

 עוברי על דהקללות השעם לומר ויש לו מוחלין
 וכשמשמר קללות נ״ס הם ע״ז ועובדי התורה דרך
ק מלאטת בל״ס ונזהר כהלכתו שבת  מקיים ו

 עוצם להמשיך שצריך כלומר עונג לשבת וקראת
 שבת הלכות וזהו השבת אל בינה שהוא התענוג

 התענוג עולם ובינה עונג לשבת וקראת כמ״ש
 בנ״ס ונזהר כהלכתו שבת וכשמשמר ברכה נקרא

 אל ברכה הנקרא התענוג עולם וממשיך מנאכות
 שעובד מחמת קללות בל״ס נתחייב אפילו אז שבת
 דברים רז״ל ואמרו לו ומוחלין ברכה ממשיך ע״ז

 ל״ס אלו ל״ו בגימסרי׳ אלה שלשה הדברים שנים
 הוא עשי׳ ומלת מסיני נמשה שנאמרו מלאכות

 ויעש בראשית בפ׳ ז״ל שפירש״י כמו תיקון לשון
 על תיקנו תיקון לשון שהוא הרקיע את אלהים

 הדברים אלה אליהם ויאמר שאמר וזהו עמדו
 אשר קלנות הל״ע ר״ל ל״ע הם הדברים ואלה

 הל״ע לתקן השי״ת שצוה ר״ל אותם נעשות ה׳ צוה
 התקונין ומהו קלנה תחת ברכה ולהמשיך קללות
 לכם יהיה השביעי ויום מלאכה תעשה ימים ששת
 בל״ע ולזהר כהנכתו שבת לשמור ד׳ל קודש

 שהוא התענוג עולם השבת אג ולהמשיך מלאכות
 לברכה יהפכו הקללות ואז ברכה הנק׳ בינה

תיקונם: וזהו

 ימים ששת דאמר מה וכו׳ משה ויקהל א״י
וביום כלל ולמה רשות שהוא מלאכה תעשה
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 והל״ל מצוה שהוא וכו׳ קודש לכם יהיה השביעי
 דכתבתי ונראה קודש כנם יהיה השביעי ביום
 בעשיות הן בלימוד הן התורה דכצ התורה בסיף

 מתכווין ואם הולכין הלב כוונת סחר המצות
 הות עצמו נהנאת מתכווין וסם צדיק הוא צשמים
 לשם מחד פסמיהון שאכלו שנים רז״ל כמ״ש פושע
 נשם שאכצ זה גסה אכילה לשם ואחד פסח מנות

 נשם שסכצ וזה בם ינכו צדיקים נאמר מצוה סכילת
 וכן בם יכשלו ופושעים נאמר ע״ז גסה אכילה
 דחיי סמס בה צמיימינים תמרו התורה בלימוד

 דן בב׳ שנרמז וזהו דמותא סמא נמשמאילים
 צב שהוא ישרסל כ״ לעיני מן ולמ״ד ברחשית
א סימן ס״ח ובש״ע ע״ש בעי צבח ורחמנא  מ״

 צהרים שינת בלא אפשר אי סם בקיצור וז״צ כתב
 יכוין לא הזה בעונם שיהנה מה בכצ וכן וכף ישן

 בכצ כדכתיב ית׳ הבורא צעבודת סלא להנאתו
 צשמים יהי׳ מעשיך כל חכמים ואמרו דעהו דרכיך
 ושינה ושתי׳ אכילה כגון רשות ש- דברים שאפי׳

 וכ, והשיחה והתשמיש והישיבה והקימה והליכה
 הגורם צדבר או הבורא לעבודת יהי׳ גופך צורכי

 ותמצא בפיך שגורה שיהא ע״ש וכו׳ עבודתו
 את עובד כן שנוהג ומי שם ומסיים צנפשך מרגוע
 דבר שסין הלבבות בחובת כתוב וכן תמיד בוראו
 חם ר״ל ואזהרה בצווי נכלל הכל אצא רשות

 גנתכוין ואם בצווי נכצצ הוא לשמים מתכווין
 דרשו ורז״ל באזהרה נכנל הוא עצמו להנאת
 ל״ע אצי ל״ו גי׳ אלה שכשה הדברים שנים דברים

 ויקהל שאמר וזהו מסיני למשה שנאמרו מלאכות
 ישרסל כל את הקהיל דעת בחי׳ שהוא משה

 בעסק ספילו עשייתם כל שיהא סותם והזהיר
 בכל נקיים בדעת שיהי׳ הגוך וצרכי מלאכות

 במלסכה בהתעסקות יהיה וכוונתו דעהו דרכיך
 הבורא לעבודת ביתו בני ונפש נפשו להחיות שיוכל

 וכשמתכוין הבורא צעבודת גורם התעסקות וזה
 השי״ת עובד הוא המלאכה עשיית בעת ^זה

 בשעת הלב כוונת העיקר כי המלאכה בעשיית
 לשמים ומתכוין עבירה עושה אם ואפי׳ עשיה
 אניהם ויאמר וזהו לשמה עבירה גדולה רז״ל חמרו
 היא ואשר אשר מלאכות הל״ט ר״ל הדברים אלה
 עוצם הוא ובינה ז״ל האר״י בסידור כמבואר בינה

 הל״ט הדברים אלה וזה וכו׳ לבא בינה המחשבה
ע.לם עם ר״נ אותם לעשות ה׳ צוה אשר מלאכות

 שיהא אותם לעשות ה' נוה צבא היא המחשבה
 תעשה ימים ששת עשייתם בשעת לשמים כוונתם
 שזהו כנ״ל עשייתם בשעת לשמים וכוונתך מלאכה

 בששת ג״כ וכוונתם השי״ת לעבוד שיוכל גורם
 שבת קודש לכם יהי׳ השביעי וביום המעשה ימי

 עשיית בשעת כוונתך שיהי׳ כלומר לה׳ שבתון
 כשבת הכוונה שיהי׳ המעשה ימי בששת המלסכה

בשבת הש״י לעבוד שתוכג

 משה ויסמר אמר ואח״כ וכו׳ משה ויקהל א״י
 סשר הדבר זה לאמר ישרחל בני עדת כל חג

 עיין לה׳ תרומה מאתכם קחו לחמר ה׳ נוה
 מלאכת לצווי שבת אזהרת להם הקדים ז״נ פירש״י
 שחמר מה להבין שבת דוחה שאינו נומר המשכן
 מה לאמר ישרסצ בני עדת כצ אל משה ויאמר

 ישראל בני יאמרו מי אל נאמר מלת כהן שייך
 מצת לאמר ה׳ צוה אשר הדבר זה דאמר וגם

 ה׳ צוה אשר הדבר זה דאמר כיון מיותר לאמר
 דרש״י ונראה להם אמירה היינו וכו׳ מאתכם קחו
 כשירד היה יוה״כ כמחרת משה ויקהל פירש ז״ל
 תיקון היה המשכן מלאכת צווי והנה ההר מן
 שיש בסופי חרידים בספר וחיתא עגל עון עצ

 רפוסה שצריך ומה סגולות ג״כ ויש הגוף רפוסות
 הסגולה יכול שיתרפא עד שנה רבע כמו להשהות
 וכן סגולתו לפי מאוד קצר בזמן זה חולי לרפאות

 ותענית תשובה שצריך שחטא נפש ברפואות הוא
 מחו,י שיתרפא עד החטא גודל כפי וסיגופים

 לטהר שיוכל הנפש סגולת ג״כ יש חטא אשר צפש
 שם ומצה בגמרא ונמצא קצר בזמן החוטאת נפש

 רבא שמיה יהא אמן האומר כנ הנפש סגולות
 לו מוסלין מינות שמץ בו שיש אעפ״י כוחו בכל
 כאנוש ע״ז עובד אך כהלכתו שבת השומר כל וכן

 ומצה לו מחוג כלומר מחללו שבת שומר שנאמר
 תיקון לשון הוא עשי׳ ומנת ע״ש הנפש סגולת שם
 את אלהים ויעש בראשית בפ' ז״ל שפירש״י כמו

 אלא בראשון שמים נברא ובאמת שני ביום הרקיע
 מפיבושת גבי וכן ע״ש עמדו על תיקנו לשון ויעש

 משה ויקהל וזהו תיקון לשון ג״כ שפמו עשה לא
 כל אל אמר לו השי״ת שנתרצה יוה״כ ^מחרת

 לעשות ה׳ צוה אשר הדברים אנה ישראל בני עדת
 ואמר שחטאו החטא מן אותם לתקן היינו אותם

היינו שעשו זה חטא על הנפש סגולת מקודם



n ד דטלחייםי?ו?ל1 ^רשתKו

 ע״ז עובד אפילו וסגולתו כהלכתו שבת שמירת
 הנפש רפואות אמר ואח״כ לו מוסלין כאנוש
 שאמר וזהו הקודמת התשובה עם זה ממעא
 ומלת כאמר ישראל בני עדת כל חל משה ויסמר

 ובינה בלבבך תאמר כי כמו בלב הוא אמירה
 הוי׳׳ה שם של ראשונה ה׳ ובינה מבין הלב לבא
 בלקועי האריז״ל כתב ובפירוש התשובה עולם הוא

 יעקב לבית תאמר כה בפסוק יתרו בפ׳ תורה
 וז״ל וכו׳ ומוסר חכמה לדעת הפסוק שם ומביא

 דאבא הטפה היינו ומוסר חכמה לדעת וז״ש
 אמרי להבין ואח״כ מחכמה דאתי דהיינו וכו׳

 מפה שאמר וזה עכ״ל בבינה אמירה הרי בינה
 תשובה כשיעשו לאמר ישראל בגי עדת כל חג

 חטא תיקון המשכן למלאכת יתנו ואח״כ מקודם
 ויתקנו לבעל עשו וזהב להם הרביתי וכסף ע״ש

 למלאכת הצריך הדבר וכל ונחושת וכסף זהב ויתנו
 למולי רפואתם יתנו זה התשובה ובהקדים המשכן

 שזהו שבת אזהרות הקדים וע״כ החוטאת נפש
 ויהי׳ שעשי זה מחטא הנפשות את נרפאות סגולה

 לתשובה להם נקג יותר ואח״כ רפואה תיכף גהם
 הדבר זה אמר ואח״כ זה לחטא הנריך ולרפואה

 ברש״י חוקת בפ׳ כתבתי דהנה גאמר ה׳ צוה אשר
 המצוה מה ישראל את מונין ואו׳׳ה שהשטן לפי שם

 כדי המצוה טעם כלומר בה יש טעם ומה הזאת
 ישראל את מונין וזו בנה את ותקנח אמה שתבוא

 ומשיבין העגנ חטא להזכיר כדי דברי׳ אונאו׳ לשון
 בעגל שנכשלו עשייתן כלומר הוא חוקה ישראג
 כדי זה בחטא להכשל מלך וגזירות הוא חוקה

 בע״ז הגמרא שם והבאתי לרבים תשובה נהורות
 העגל את ישראל עשו לא לוי בן יהושע רבי אמר
 דאמר והיינו תשובה לבעל פה פתחון ליתן אלא

 דוד היה לא יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן ר׳
 לאותה ראוי׳ ישראל היו ולא מעשה לאותה ראוי

 ומם וכו׳ יחיד חטא שאם נך לומר אלא מעשה
 עשו לא וז״ל ז״ל פירש״י עיין וכו׳ ציבור חטא

 בינרם ושליטים גבורים כלומר העגל את ישראל
 אלא עליהם יצרם להתגבר ראוים היו ולא היו

 ליתן כדי היצה׳׳ר בהם לשלוט היה מלך גזירות
 אשוב לא יאמר שלא תשובה לבעלי פה פתחון

 ממעשה ולמד צא לו אומרים יקבלני שלא בתשובה
 וזהו עכ״ל בתשובה ונתקבלו בעיקי שכפרו עגל

הוא חוקה להמקטריגים ישראל בני שהשיבו

 בדבי־ חייבין אנו ואין זה החטא היה מלך גזירות
 תשובה שיעשו לחמר ישראל לבני משה שאמר וזה

 בתשובה אתכם יקבלו שלח תאמרו ואם מקודם
 כנומר ה׳ נוה אשר הדבר זה אח״כ שאמר זה

 הוא מלך וגזירות זה חטא שתעשו צוה שהשי״ת
 שיעשו לרבים פה פתחון להורות כדי לאמר בשביל

 יקבלו זה בדבר ושנום חס יחטא אם אף תשובה
 תשובה בפני שעומד דבר לך אין כי בתשובה אותם

 בפ׳ ז״ל רש״י כמ״ש עה״ז נברא התשובה ובעולם
 עולמים צור ה׳ ביה כי בהברחם פסוק על בראשית

 וה״ח ביו״ד ועוה״ב ראשונה בה״ח נברא עוה״ז
 אדם וסין התשובה עולם הוא בינה ראשונה

 וצריכין יחטא ולא טוב יעשה אשר בארן צדיק
 קחו ואמר התשובה עולם לשורשן לבוא הכל

 חין מאתכם מלת לה׳ תרומה מאתכם
 שכתבתי פי על לומר ואפשר פירוש לו

 ישכר מוהר״ר החסיד הגאון חותני בשם לעיל
 כסף את ולקחת הפסוק פירוש זללה״ה בער

 מפני מועד אהל עבודת על אותו ונתת הכפורים
 דעבדין חסד כל רב דערב בתיקונים שכתב

 לנס הב ככלבא ביוה״כ וצוחין עבדין לגרמייהו
 סליחה ובאמת מיי כן הב סליחה לנא הב מזונא

 עונש מיראת סליחה שנוחין אלח טוב דבר הוא
 הקדושו׳ לניצוצות שגרמו השכינה צער על חסין ולא

 ח״ע נהפשיט החדם צריך אלא בקליפות להורידן
 להחזיר כדי סליחה לשאוג רק לנפשו עונש מיראת
 כסף את ולקחת וזהו לשורשן הקדושה ניצוצות

 וחפן חשק כלומר נכספתה נכסף נ&ון הכפורים
 כדי מועד סהל עבודת על ונתת והכפורים הסליחה
 שאמר וזהו ודפח״ח עכ״ד לשורשן ניצוצות להחזיר

 כלומר מאתכם קחו וחרטה תשובה בהקדמת
 תהי׳ ^א ככומר מאתכם מחשבותיכם שתפשטו
 ככפר המשכן כמלאכת וכסף זהב בנתינת כוונתכם

 נה׳ תרומה כונתכם יהי׳ אלח עצמן לצורך החטא
 סלה שאמר ומה לה׳ אחרונה ה׳ תרום כלומר

 ימים ששת אותם נעשות ה׳ צוה אשר הדברים
 פדוש שאמרתי עפ״י יובן וכו׳ מלאכה תעשה

 בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי הפסוק
 דכבי־ רע כג מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר

 לדרותם השבת את לעשות הפסוק פירוש כתבתי
 השבת לשמור והול״ל בשבת עשי׳ לשון שייך האיך
שביעית מדריגה א1ה שבת כי במלאכה יחלל שלא
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 בחי׳3 לעשותה וצריך נקודה סוד מלכות מדת

 פרצוף חי׳33 שיהא ת3הש את לעשות וזהו פרצוף
 כוד3 לעשותה כתיקונה שכת לשמור יכולין והאיך
 ה3תשו לעשות צריך לזווג ראוי׳ שיהא פרצוף
 ר״ת וזהו עוונותיו על ולהתחרט ת3כש קודם

 כשאתה ר״נ שלימה ה3תשו3 3תשו למפרע ת3ש של
 ישרה אז לעילא מתתא שלימא ה3תשו3 3תשו
 כסדר שכת אותיות שכת קדושת מעילא עליך
 התשוכה עולם כי עונג נשכת וקראת פירש וזהו
 אכידתו שמצא אדם עד״מ התענוג עולם הוח

 ח״ו כשהוח וכן תענוג נו יש 3ר זמן ממנו שחכד
 ההוא כנפש את והאכדתי 3כתי כמקום גפני רשע

 הש״י תשוכה וכשעשה אכידה ככחי׳ הוא שהנפש
 התשיכה עולם ע״כ תענוג לו ויש אכידתו מצא
 אל עינג לשכת וקראת וזהו התענוג עונם הוא

 התשיכה עולם היינו התענוג עולם תמשך השכת
 שיהא פרצוף ככחי׳ השכת את עושין זה וכדכר
 פחותה מדריגה אף חנוש אשרי וזכו לזווג ראוי׳
 זאת הנקרא שכת מדת שיעשה כלומר זאת יעשה
 כמו תי״י ועד מא׳ וכלולה שכיעית מדרגה שהוח
 פרנוף ככחינת שיהא זאת שיעשה כספרים 3שכתו

 מ׳׳ה כחי׳ אדם כמדרגת שהוא אף אדם וכן
 פרצוף ככחי׳ השכת את לעשות כה יחזיק אעפי״כ

 *עשה אשר כארץ צדיק אין אדם כי התשוכה ע״י
 יכול ואז תשיכה לעשות וצריך יחטא ולא 3טו

 שכת קדושת הארת מקכל כי השכת את כשמור
 אף רז״ל שדרשו כמו נו מחוג ואז שכת שומר ואז

 •דו שומר ואח״כ לו מוחנין כאנוש ע״ז עוכד
 מלאכות כל״ט השכת לשמור יכול רע כל מעשות

 חלה שלשה הדכרים שנים דכרים דרשו ורז״ל
 למשה שנמסרו מלאכות נ״ט אלו ל״ו כגימטרי׳

 מלאכות ל״ט ר״ל הדכרים אלה שממר וזה מסיני
 אותם לעשות ה׳ צוה אשר כשכת אותם שתשמור

 ע״י וזו פרצוף ככחי׳ השכת את לעשות ר״ל
 התענוג עולם התשוכה עולם שממשיך תשוכה

 תשמרו שכתותי את וזהו שכיעית מדה השכת אל
 עולם כינה נקרא הגדול ששכת כתיקונים 3כתו כי

 שכיעית מדה מלכות נקרא הקטן ושכת התשוכה
 השני כימוד שיהא תשמרו שכתותי את וזהו

 יום את לעשות ה' צוה אשר וכשתקיימו שכתות
 עם כימד שיהא אותם ע״י פרצוף ככחי׳ השכת

ולקיים לשמור תוכל אז התשוגה עולם הגדול שכת

 מלאכות• הל״ט כשכת לשמיר הדכרים אלה
 יכיחה 3ל 3נדי כל לה׳ תרומה מאתכם קחו

 דסמר מה ונחושת וכסף זהכ ה׳ תרומת את
 לכאורה וגם ה׳ תרומת את יכיא אמר וגא יכיאה
 כתכתי דהנה ונראה מיותר ה׳ תרומת את יכיאה

 ה;א פסוק על כראשית פ׳3 יהונתן התרגום פי׳
 תמשל ואתה תשוקתו ואליך וכו׳ שאת תטיכ אם
 ולותך כישא דיצרא רשותי׳ מסרית וכידך וז״ל כו

 כי׳ שליט תהא ואנת תאוותי׳ ד׳ל מתוי׳ יהא
 תמי׳ הוא ונכאורה עכ״ל למחטי כין למזכי כין

 ואמרתי היצה״ר גכי שייך ונמחטי למזכי מאי
 בער דוב מו' קדישא כוצינא הגדול 3הר דהנה
 ינה״ר כראתי שאמרו מה עג פי׳ אמר זלה׳׳ה
 דומה המשל מין ה;א התורה היינו תכלין כראתי
 עיקר הכשר הכשר נ3לת תכלין נותנין אם לנמשל

 התורה תכלין כראתי יצה״ר כראתי אמר וכאן
 העיקר הוא שהיצה״ר כאן נאמר והחיך

 שהינה״ר כך הוא שהחמת ואמר תכלין והתורה
 להיות לאדם כרא שהשי״ת העכדות עיקר הוא

 כ3א היצה״ר וככחות כהתלהכות ה׳ את עוכד
 לעשות לפול יכול הי׳ הרע היצר ככחות יחמז אם

 שלא האדם לשמור תכנין הוא והתורה גשמיות
 עיקר אכל הגשמיות כמעשה התלהכות עם יפול

 ומצוה אורייתא כמ״ש כהתלהכות הוא העכדות
 כקיצור עכ״ד נעילא פרחת לא ורחימא דחילא כלא

 השי״ת וכשעוכד כאריכות אחר כמקום וכתכתי
 'צר הרע מיצר עושה נמצא היצה״ר כהתלהכות

 כשהולך אכל היצר כמות ומטהר ומקדש הטוכ
 הוא נמצא עכירות ועושה היצה״ר פיתוי אחר

 חשקו כעצמו היצה״ר כי היצה״ר ומחטיא מקלקל
 ששמעתי כמו אותו יציית לא שהאדם ורצונו

 מוהר״ר קדישא כוצינח החסיד הגאון מאדמ׳ץ
 ניקלשפארג דק״ק אכ״ד שמעלקא שמואל

 עם שלום תכקש אם כלומר ורדפהו שלום כקש
 אותו תציית ולא אותו תרדוף ורדפהו היצה׳׳ר

 עכ״ד עכודתו עושה הוא אכג כזה וחפצו רצונו כי
 אוחו למזכי כי׳ שליט תהא ואנת וזהו ודפח״ח

 אותו למחטי וכין אותו תציית לא אם
 כל פרט ששם חטא על כנוסח נכון ולפ״ז

 חטא על שם אמר וגם כפרטות העכירות
 שחטאנו כלומר הרע כיצר לפניך שחטאנו

כשכיל שנכרא עצתו סמר שהלכנו כיצה״ר לפניך
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 במשל בזוהר שכתב וכמו אדם בני לפתות ׳וה
 מנלש אותו קלקלנו עצתו אחר וכשהצכנו הזונה

 שהיא מקום בכנ הוא אתכם של ופירושו כנ״ל
 דביק שהוא ממי מאתכם קחו וזהו אתכם דבוק

 תרומה שיהי׳ תקחו מכחותיו היצה״ר היינו עמכם
 והח״כ נה׳ תרומה השכינה התרוממות שיהי'
 עבודתינו שכל ידוע כי יביאה לב נדיב כל אמר

 אחרונה ה״ח השכינה לתקן המשיח ביאת עד
 זווג ויהי׳ פרצוף בחי׳ שיהי׳ נקודה בסוד שהות
 ה״א ר״נ יביחה נב נדיב כל וזהו ומנכות יסוד

 כלול שתהי׳ את נקודה בסוד שהוא חחרונה
 ותתיימם פרנוף בחי׳ ותהי׳׳ תי״ו ועד מא׳

 שיהי׳ ה׳ תרומת ותהי׳ מעפרא אותה ולאקמא
 שהתנדבו ונחושת וכסף זהב ידי על ו׳׳ה יחוד

כנ״ל יחוד יעשו לב מנדיבת המשכן למלאכת

 הביחו לב נדיב כל הנשים על האנשים ויבואו
 וכל זהב כלי כל וכומז ועבעת ונזם חח

 פ״־ש״י ועיין לה׳ זהב תנופת הניף אשר איש
 בא מה ולהבין ע״כ הנשים עם הנשים ע; ז״ל

 יכו׳ ונזם חח הביאו 3נ נדיב וכל והל״ל ללמדנו
 הניף אשר איש וכל בזה ללמדנו בא מה וגם

 על דרשי ז״ל רבינו דהנה ונראה לה׳ זהב תנופת
 והנ״ל בועז היום עמו עשיתי אשר האיש פסוק

 שבעל ממה יותר אגא עמי עשה אשר האיש שם
 הבית בעל עם עושה העני העני עם עושה הבית
 נתינת בשעת זה האדם יחשוב אם והנה ע״כי
 שנותן מה גדולה עובה <ו הוא זה כי צדקה

 הי׳ רב שפע השמים מן לו ינתן מועע דבר להעני
 רבה בשממה העוב מרצונו נבו מנדבת צדקה נותן

 גדול ריוח לו ידוע אשר ממו״מ לו שיש כשמחה
 בנדבת בכאן וכן ג״כ הבא עולם קנה כי וביותר
 גדולה בשמחה ונותנין זה מאמינים היו המשכן

 שבעת חושבין והיו והתלהנות גדול ובתענוג
 ובבא בזה רב שפע שמקבלין קבלתם זהו נתינתן
 יבמי׳ דכר שם על נקרא המשפיע שבחי׳ וידוע

 האנשים ויבואו וזהו נוק' במי׳ נקרא שפע המקבל
 המשפיעים הם המשכן למלאכת המביאים ר״ל
 נשים בבמי׳ שבאו ר״ל ז׳׳ל רש״י כפי׳ הנשים על

 שפע מקבלין שהם מושבין שהיו מפני המקבלים
 גדונה בשמחה ונתנו הבאה בזה ובבא בזה רב

זו מחשבה ע״י ר״ל לב נדיב כל וזהו לבם ומנדבת

 הביתו ואח״כ לבם מנדבת העוב מרצונם נתנו
 לב ידוע כי זהב כני כנ וכומז ועבעת ונזם חח

 האדם בכל ובאמת משמאלו כסיל ולב מימינו חכם
 לעורר לימינו חכם שלב ר״ל אלא משמאלו הנב

 הוא כסיל ולב מימין שהם וחסדים רחמים
 הרע היצר מצד שהם גבורות נעורר לשמאנו

 הביאו והם דשמאלא מסערא הוא שזהב וידוע
 המעוררי׳ הכלים כל ר״ל זהב כלי כל וכו׳ ונזם חח

 לימין הכל הביאום דשמאלא מספרא גבורות
 המשכן למלאכת אותם והביאו חסדים נעורר
 ר״ל זהב תנופת הניף אשר איש וכנ אמר ואח״כ

 שמאלית מדה של כח והניף נשא אשר איש כל
 יחמר או לה׳ כח אותו נתן לה׳ זהב בחי׳ שהוא

 חדם בני דיש לה׳ זהב תנופת הניף אשר איש וכל
 התרוממות וזהו מזהב גדול תענוג להם שיש

 ר״ל זהב תנופת הניף אשר איש וכל וזהו שלהם
 תענוג הי׳ שזהו זהב תנופת ע״י עצמו מניף שהי׳

לה׳ התענוג זה נתן שנו והתרוממות

 במעלה הנשים אז היו השכל לפי דבאמת א״י
 ותכשיפיהן נזמיהן ליתן רצו שלא גדולה

 שנתנו האנשים אבל הביאו המשכן ולמלאכת נעגל
 נתינתם למענה חשוב הי׳ לא לעגג ג״כ תכשיעיהם

 מחמת האנשים כי כך הי׳ לא באמת אבל כך כל
 היו למשכן נתינתם בשעת לעגל תכשיעיהם שנתנו
 היי האנשים וא״כ לעגל ג״כ שנתנו מאוד בושין

 צדיקי׳ במדרגת היו והנשים תשובה בעלי במדרגת
 גמורי׳ צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי ובמקום

 בנתינתם האנשים מדריגת וא״כ לעמוד יכולין
 ויבומו וזהו הנשים מנתינת יותר גדונה למשכן

 נשיא על גוברייא ומייתן ות״א הנשים ענ האנשים
 היו האנשים של הבאת ומעלות שמדריגת כלומר

 האנשים כי מהם למעלה יותר גדולה הנשים על
 פי׳ ז״ל ורש״י כנ״ל תשובה בעלי במדריגת היו
 מעלתם וגדלה האנשים שהביאו כלומר הנשים עם
 נהם מפילה הנשים שהיו כלומר הנשים עם

כנ״ל הבאה במדרגת

 שבאמת לפי וכו׳ הנשים על האנשים ויבואו א״י
 היו עגל עון על לכפר המשכן על בנתינתן

 הי׳ איש כל הנשים נגד גדולה בבושה האנשים
 עגל על ליתן רצו לא שהנשים מאשתו בושה לו

וכר זהב אלהי לעשות רוצים אתם להם ואמרו



לחיייםרההל צ*רשתאורחדיב

 המשכן על ולאן ונתנו נזמיהן פרקו שהאנשים עד
 יהיו בעניהן שפגמו מה ענ לכפר תכשיטיהן נתנו

 והיו האנשים שנ במחשלה גדונה נמעלה הנשים
 תכשיטיהן שנתנו הנשים מן מקבג בבתי׳ החנשים

 גימטריס ויבאו כתיב כן וענ בעליהן עג נכפר כדי
 בבתי׳ בדעתן היו שהאנשים לרמז מקב; בחי׳ כ׳׳ה

 שהיו וכיון בעיניהם ושפלים הנשים מן מקבל
 בעלי ביבחי׳ היו בעיניהם ושפלים חטאם מן בושים

 שהנשים הנשים מן מגילתס גדלה ונמצא חשובה
 בעלי בבחי׳ היו והאנשים נדיקים בבחי׳ היו

 יזהו וכו׳ עומדין חשובה שבעלי ומקום תשובה
 הוא מקבל בבחי׳ החנשים שהיו האנשים ויבואו

 בעיניהם ושפלים הנשים נגד ויבאו גמטריא כ״ה
 על שהיי באו הזאת במחשבה כן ועל חטאם עג

 תשובה שבעלי במקום כי מנשים למעלה הנשים
 נשיא על גבריא ומייתן שת״א וזהו וכו׳ עומדין

וכו'

 חת הביאו ונחושת כסף תרומת מרים כל
 שטים עצי אתו נמצא אשר וכל ה׳ תרומת

 בזה דרמז ונראה הביאו. העבודה מלאכת לכל
 לו שנתן בטובות השי״ת חת לעביד צריך דהאדם
 לעבוד צריך יתירה מעלה בעל שהוא ומי השי׳׳ת
 א״ת מהונך ה׳ את כבד כמרז״נ בזה השי׳׳ת
 לו שנתן המעלות בכל וכן מחונך חלא מהונך
 המעלה זה השי״ת לו שנתן לחשוב צריך השי״ת

 ואף למענהו ה׳ פעל כל כי אותו לעבוד כדי
 הש״י לעבוד לראות צריך הענוה מדת במעלת

 עבור מהשי״ת ירחיק צא שח״ו ממנו ונירא בזה
 כמו כסף ולשון גופו להנאת יקח אם המעלה

 כמ״ש קטנות על מורה ונחושת נכסכת נכסף
 דוד מהכיל קטן הנחושת מזבח כי וסימנך בזוהר

 מעלות מיני כל מרים כל וזהו ע״ש הקטן הוא
 ונחושת כוסף מיני כל של כסף תרומת והרמת
 מדת הביאו ר״ל את הביאו הקטנות מדת ומעלות

 זה נעשה ואז המעלה נזה את הנקרא יראה
 שטים עצי אתו נמצא אשר וכל ה׳ תרומת המענה

 רק עקשות ממדת לרחוק צריך האדם דהנה וכו׳
 כמ״ש גדול עקשן להיות צריך הרע היצר כנגד
 פתוים מיני ובכל תובא אל חטאים יפתוך אם

 פירוש וזהו גדול עקשות צריך יצה״ר מחשבת
שהתפלל אדע לא רע ממני יסור עקש לבב הפסוק

 לא רע באופן רק עקש גבב יהי׳ שלא דהמע״ה
 השי״ת שקראו כמו יצה״ר נו יהי׳ שלא ר״ל אדע

 יהי׳ לא ואם מנעוריו רע החדם לב יצר כי רע
 יהי׳ שלא ממני יסור עקש לב אז כלל יצה״ר לו

 רך אדם יהא לעולם־ יז״ל שדרשו כמו כלל עקשן
 אשר וכל שאמר וזהו כארז קשה יהא ואל כקנה
 כארז שקשה העקשות מדת שטים עני אתו נמצא

 השי״ת בזה עבד ר״ל הביאו העבודה למלאכת
;זאת במדה היצה״ר עם ונלחם זאת במדה

כל  טוו בחכמה חותנה נבן נשס אשר הנשים ו
חומנו' הי׳ שזה ז״ל פירש״י עיין העזים את

 פירוש כתבתי דכבר לומר ואפשר וכו׳ יתירה
 לי' אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן התיקונים

 ודחית דכיון וכו׳ עלאה שכינתא דאיהו ענוה לידי
 תמיד לנפשו ירא שיהא תתאה יראה ה׳ יראת בו

 הנברחים ככנ היצר בתענוגי גמטה יפול שנא
 יראה מחמת תשובה עושה נכשל שכבר רואה ואם

 ות״ו לגבי ה' תשוב תתאה תשובה וזהו תחאה
 ידסת אשה בחי' הוא בשלימות יראה לו שיש וכיון

 שיבוא ומצפה מ״נ העלאת אשה בבחי׳ והוא ה׳
 דכר בחי׳ שהוס הש״י מאת אהבה בחי׳ אליו
 אהבה בחי' לו בא זה על מצפה שהוא וכיון

 ה׳ רוצה וזהו חשה אחר לחזור איש של כדרכו
 רוצה היראה בזה לחסדו המיחליס את יראיו את

 תבל השי״ת וחסדי אהבה בחי׳ נו בא אז השי״ת
 שיבוא מצפה אינו והוא עונש מחמת ביראה לא

 רק בהשי״ת חפץ אינו כי השי״ת אהבת חליו
 עונש אליו יבוא שלא עצמו הנאת בשביל יראתו
 ראתה לא עין הפסוק פירוש ג״כ וזהו עבירה
 שיש אדם כשזכה כי לו למחכה יעשה זולתך אלקים

 אז אהבה בחי׳ אליו שיבוא בשלימות יראה לו
 עליהם ביסורין השמחים וכמ״ש ביסורין שמח הוא

 שהשמחין הרי בגבורתו השמש כצאת ואהביו נאמר
 בהשי״ת הם בטוחים כי אהביו הם ביסורין

 יזהו דינין ואינם גדונה אהבה שלהם שהיסורין
 בכל דין שום רואים שאינם אלקים ראתה לא עין

 זולתך תמיד רואה העין רק עליהם שבאים הדברים
 שמחים הם כן ועל גמורים ורחמים אהבה בחי׳

 ביסורין רואה חינו הש״י אהבת מחמת כי ביסורין
 השי״ת יעשה העין זה עזה אהבה רק כלל דין שום

הוא בשלימות יראה בחי׳ לו שיש מי נו למחכה



ריגלחייםויקהל פרשתאורח

 שיבוא ואהבתו להסדו ומיח; ומצפה מ״נ בחי׳
 במי׳ יראה שצא כזה עין השי״ת כו יעשה אז חליו

 השב רז״ל ואמרו הבורא אהבת רק לעולם אלקים
 ששב כיון כי כזכיות צו געשות זדועת מאהבה
 עולם בעה היי;ו עילאה לתשובה ובת מאהבה

 וחעאתי ומקיים הענוה עוצם שהוא התשובה
 וזהו תמיד ושפלות בעצוה הוא ע״כ תמיד נגדי
 עצוה לידי ;י׳ חייתי ה' יראת בי׳ דאית מאן

 וחכמה התשובה עוצם בינה ע.אה שכינתא דאיהי
 צא וחכמה מתפרשין דלא רעץ תרין הם יבינה

 וכמ״ש בינה היינו בביתי׳ אנא אשתמודע
 דמלה ורזא וז״ל תליתאה תיקונא בתיקונים

 דח כגוונא בביתי׳ אצא אשהמודע לא חכמה
 אשתמודע לח היי״ה דאיהו דאמצעותס עמודח
 שבח וכיון אדני דאיהו בהיכלי׳ אצא וחוזה לנביא
 חכמה עציו ממשיך בינה אז התשובה עונם לבינה

 בכוונות האריז״צ שכתב וכמו בבינה דאשתמודע
 בשמים היושבי עיני את נשאתי אציך שבת זמירות

 יישבת הוא כי בשמים יושב נקרא אמא הוא וז״ל
 וזהו יו״ד בסוד בה מצובש דאבא ויסוד ז״א תוך

 ממשיך שבינה וכיון בשמים יו״ד היישב היושבי
 רן נעשית והתחלפות השתנות וכל חכמה עליו

 בוצינס הרב שאמר וכמו יו״ד שהוח חכמה
 כל בגולם וחלופיהן בער דוב רוהר״ר קדישת

 יו״ד שהוא בגוצם נעשית והשתנות התחלפות
 מרושיך שבינה וכיון ודפח״ח עכ״ד גולמא הוא
 נעשות וזדונות והשתנות חנוך נעשית חכמה עציו

 הנשים וכל וזהו לבא נקרא דבינה וידוע כזכיות
 בבמי׳ שהי' למעלה הנזכרים האנשים חותן ר״ל

 זה ומחמת הנשים מן ובושים הנשים מן מקבצים
 בעלי לבמי׳ באים היו עוונותיהם על הבושה
 בבתי׳ היו שהנשים הנשים מן למעלה והיו תשובה
 כצומר בחכמה אותנה לבן נשח אשר וזהו צדיקים
 וזהו בבינה שהוא בחכמה אותם הגביה שבינה

 החעאים קליפות על מרומז יעזים העזים מת עוו
 פירושו ואת בינה שהי׳ אהי׳׳ה בגימטריא וטוו
 התשיבה בכח באים הי׳ עבירות היינו העזים עם

 וכיון העזים את טוו וזהו חכמה אל בינה שהוא
 חכמה א; בינה שהוא אהבה תשובת עם שבאו

וכו׳ נעשות זדונות אז
 לכנ להביח אותם לבם נדב אשר ואשה איש כל

משה ביד לעשות ה׳ צוה אשר המלאכה

 הפסוק זה הלא צהבין לה׳ נדבה ישרמל בני הביהו
 למשה ה׳ שצוה למענה נכתב שכבר לגמרי מיותר
 חיש כל ויבואו ואח״כ ישראג לבר אמר ומשה
 הביחו אותו רומו נדב׳ אשר וכל לבו נשאו אשר
 ם החנש ויבואו כתוב ואח״כ יכו׳ ה׳ תרומה חת
 בס ומה שלמעלה הפסוקים כל וכו׳ הנשים על

 -:פ׳ כתבתי דהנה ונראה הפסוק בזה גלמדנו
 פירש״י וע״ש תרומה לי ויקחו בפסוק תרומה

 שהעיקר משם והעולם הטוב רצון צשון ^דבה
 יתנו זה הממון על להם שיש שנהם הרצון שיתנו

 השי״ת להם שנתרצה מפני הטעם ואוצי ,ה׳
 הל יביאו הם גם לפיכך העגל מעשה על ביה״כ
 הרצון שיתנו ובמחשבתם במעשיהם עליון הרצון
 כל ויבטלו לה׳ הממון על צהם שיש שלהם

 לרעצה הוא אש' ורצונם ותענוגיהם כמותיהם
 אל יבוחו גם יבזה לה׳ יתנו התענוג מעולם
 הרצון כי הלב רצון ר״ל לב נדיב וזהו עליון הרצון

 אפי! כצ לסו ישראצ כל ובאמת מלב למעלה היא
 של מוחץ ובחי׳ גדולה במדריגה שהיו אותן שוין

 ושאר לה' רצונם נותנים היו ישראל
 כ: שכל להם היו שלא עם המוני

 יתור שכתוב כמו שונות מדריגות יש בזה וגם כך
 ותשר לבו נשאו אשר איש כל ויבואו בפס׳ החיים
 בהתנדבם מדריגות שר יש כי אותו רומו נדבה

 ממונו ערך יכולתו כפי נפשו ברצון המתנדב א'
 'יתר המתנדב והשני רומו נדבה נקרא ולזה

 נכו נשאי נקרא ולזה לבו טוב מגודל מיכולתו
 ממה יותר עשיר בערך ומעריכו מנשאהו שהלב
 מזה גדולה יותר מדריגה יש ובאמת עכ״ל שהוא

 עצמו החיים באור שכתוב כמו לב נדיב זהו
 מכולם הגדולה ומדרגה וז״ל ע״ש שלאחריו בפסוק

 הכתוב שיעור וזהו הצב רצון ר״ל צב נדיב הוא
 נדבה אשר וכל לבו נשאו אשר איש כל ויבואו

 מועד אוהל למלאכת ה׳ תרומת את הביאו רוחו
 כל שכל להם היה שלא אלו מדריגות השני ר״ל
 למלאכת להביא אלא לה׳ שלהם רצונם שיתנו כך

 הנשים על האנשים ויבואו ואמ״כ מועד אוהל
 שנהנים במדריגה שבאו גדולה במעלה היו הם

 ערך לאין יקר הון קב,ו כאילו בנתינתן ושמחים
 כל והם למעלה שכתבתי כמו הנשים עם וזהו

 ובסיך לה' רצונם שנתנו הלב רנון בעלי צב נדיבי
צכביח לבם נדב אשר ואשה איש כל אמר הפרשה



לחייםויקהל פרשתאורחריד

 ר״ל משה יד3 לעשות ה׳ צוה אשר המלאכה לכל
 אצא נה׳ רצונם ליתן כך כל שכל צהם הי׳ שצח

 אשר זו למלאכה ליתן נבם שנדבי סתם הכיהו
 וכני ישראל כני הכיהו משה כיד נעשות ה׳ נוה

 אות*ות כי מוהין נהם שיש אותם נקרא ישראל
 ורצונם מחשכתם הכיאו והם ראש לי הם ישראל

 שג מהשכתם ישראל כני הכיאו וזהו ה׳ אנ
 כמו רצון הוה ונדכה לה׳ נדכה סתם המנדכים
 ועל לה׳ ורצונם מהשכתם הענו והם ז״ל שפירש״י

.ע;יון רצון אנ כונם כאו זה ידי
ויכלא וכו׳ כמחנה קול ויעכירו משה ריצו

 מהכיה העם ויכלה שאמר להכין מהכיא
 מפשר רכ ערכ הוא העם שנהמר מקום וכל
 נעשות עושה מאהכה הש״י העוכד דהגה לומר יש

 הדין עפ״י מחויכ שאינו אעפ״י להש״י רוח נחת
 ואם כמשאוי מצלו העכדות מיראה העוכד מכל
 ככאן הי׳ וכן כלל עושה אינו כדין פעור הוא
 כני עוד יעשו שאכ כממנה קול שהעכירו אמר

 כיתר עושין היו עדיין מאהכה העוכדין ישראל
 מלאכתם שאת כיתר ויכיאו המלאכה מריצות
 הכריזו כאשר מיראה שעשו רכ הערכ אכל נמשכן

 מהכיה העם ויכלא מלאכה עוד יעשו שמל
ה כ א ל מ ה  לעשות המלאכה נכל דים היתה ו

 שממר כיון להכין והותר אותה
 ונראה דים היתה כתמינה ממר למה יהיתר
 לעשות נכוין צריך המנוה כעשיית האדם דהנה
 עשיות קודם לומר שתקנו כמו ואדני הוי׳ ימוד

 ככמן וכפרע וכו׳ קכ״ה יחוד לשם המצות כל
 על כנדכתם עשייתם ומקודם המשכן כעשיות
 המשכן בעשיות ואמ״כ למעלה יחוד עשו המשכן
 כהם שנכראו אותיות qלצר כצלאל הי׳ שיודע
 ונחשוכ על פי׳ למעלה וכתכתי וארץ שמים

 כשעת שר״ל וחושכ חרש מלאכת לעשות מחשכות
 הצרופים כאותן חושכ היה הזה הדכר עשיית

 כעשיותם וכוודאי העול׳ דוגמת לזה השייכים
 שנכרסו כצרופים וכחשכם כזו הגדולה המצוה
העליונים כעולמות למעלה גדול יחוד גרמו העולם

 והורידו למעלה ישראל שעשו שהיחוד נומר ויש
 הקדושה השכינה השראת היתה זהו למעה השפע

ה והמשכן למשכן מלמעלה שכא  העולם דוגמת הי
 עצמו צמצם שהשי״ת קכלה כספרי מ״ש וידוע
 ככלי לכנס יכול היה שלא והאור העולמות לחיות
 מקיף אור ככחי׳ למעלה נשאר כהירתו גודל מפני

 גודל המשכן כעשיות ככאן וכן העולמות כל עג
 כתוך לצמצם לכנס יכול הי׳ שלא האור כהירות
 והמלסכה וזהו מקיף אור ככחי׳ נשאר המשכן
 שכא ו׳׳ה הימוד ר״ל מלאכה ואותיות ו״ה אותיות

 עשיות ע״י למעלה ישראל שעשו המלאכה ע״י
 נעשות המלאכה לכל דים היתה המשכן מלחכת

 העשיה לעולם לכנס שיוכנ האור נכל די הי׳ אותה
 יכול הי׳ שלא והאור והותר שם לשרות למשכן
 על מקיף כחי׳ נשאר כהירתו גודל מחמת לכנס

 איר שהיה העולם כדוגמת והותר וזהו המשכן
 יחודיס ידי על גרמו זה וכל מקיף ואור פנימי

 וממשכתם המשכן כעשיות למעלה
 דהנה פשומו ע״פ וכו׳ דים היתה והמלאכה א״י

 הכל ומשקלו כמדתו המשכן מלאכת כל
 השכיל עלי ה׳ מיד הכל כתיכ כמקדש וכן ה׳ מאת

 הכל ומשקלו מדתו שכל מפורש כתיכ לא וכמשכן
 העדה פקודי כסף דווקא כך שיהי׳ נמשה ה׳ צוה

 שקל ושכעים וחמשה מאות ושכע ואלף ככר מחת
 האלף ואת אדנים למאת ככר מאת הקודש כשקל
 ולה לעמודים ווים ושכעים וחמשה מאות ושכע
 אם אפשר או כך דוקא שיהי׳ ננמוה אם ידענו

 לכך לאדן ככרין שני עושה הי׳ כפלים כסף הי׳
 נעשה המשכן מלאכת שכל להשמיענו הכתוכ כח

 הקכ״ה מפי למשה שנאמרה כמו וכמשקל כמדה
 מלאכת ר״ל דים היתה והמלאכה שאמר וזהו

 אשר המשכן מלאכת לכל דים היתה ההכאה
 והרחי׳ וכמשקלו כמדתו משה שנצפוה כמו נעשה

 למלאכת נעשה לא אשר מההכאה ג״כ והותר ע״ז
 המשכן שנעשה מה גדולה ראי׳ זו א״כ המשכן
 כ״ה הקדוש מפי משה נצמוה הכל ומשקלו כמדתו

: הכסף לפי ולא כך דוקא שיהי׳

ת ש ר י ד ו ?ן פ פ

ה ל  עדות העדות משכן ז״ל פירש״י עיין הכהן מהרן על פקד אשר העדות משכן המשכן פקודי א
ענ״ל עגל מעשה על הקכ׳׳ה להם שויתר לישראל בן איתמר כיד הלוים עבודת משה פי



רטולחייםפקודי פרשרגאורח

 האריז״ל בסידור דאיחא מה עפ״י לומר ואפשר
 מעשה בעשוחם כי חנקו במחנח משה ישמח בפי׳

 מהר עדיים אח ישראל בני וינצנו כחיב הידוע
 ליש^חל האורוח מחזיר ומשה למשה וניחן חורב

 והם חטאחי לא שאני מאחר אמר ונא בשבחוח
 שמח הוא אמנם וכו׳ חלקם זכיחי וכבר חטחו
 בזוהר איחא והנה ע״ש חלק׳ לכם ומחזיר בחלקו
 יהח הא חמר יצחק ר׳ אלהיך ה׳ אנכי בפסיק

 מחכמה אורייחא דחנינין אחפרשו מלה חד
 דכחיב נפקח מבינה אמר יוסי ר׳ נפקח דלעילא

 מחכמה אורייחא יהודא ר׳ אמר בינה אמרי להבין
 אביך מוסר בני שמע דכחיב אחכליל׳ ובינה

 ישראל ששמעו וטון ע״ש אמך חורח חטוש ;אנ
 החירה כנ הכלול לך יהי׳ ונח אנכי הקב׳׳ה מפי

 וכיון ובינה בחכמה דבוקים היו עניהם וקבנו
 יב־נה החכמה אבדו יהי' ולא אנכי על שעברו
 המשכן בעשיוח ועחה סיני בהר שקבלו שנהם

 ונחקבני חטאם לחקן באים וחשובה ובחרטה
 ואח״כ לעשוח השי״ח להם שצוה ובמשכן בחשובה

 מ,א ה׳ וכבוד מועד אהל אח הענן ויכס כחיב
 הע״*ח והנה להם שנמחל עדוח זהו המשכן אח

 ועינם העדוח מן הדיינים שמיעח ע״י נחקיימה
 וזהו בספרים כמ״ש החשובה עולם הוא השמיעה

 בחשובה השמיעה בעולם שנחקבלו לישראל עדוח
 לבח זכו לא אבל כחשובה עונם בינה הוא

 שה*ו החטח קודם להם שהיה הראשונה למדריגה
 השייך פקודי לשון כחיב וע״כ נחכמה גם דביקים

 כמו לנקבה ופקוד לזכר זכור כי החשובה לעולם
 גם שרה אח פקד וה׳ בפ׳ וירא בזוהר שכחוב

 אבידחם להם שיחזרו החשובה להם הועילו נא
 חח כענן ויכס שאמר וזהו בשבחוח אנא לגמרי

 מה כלומר זימנא משכן וחרגומו וכו׳ מועד אהל
 בחיכם ושכנחי כמ״ש בתוכם שוכן השי׳׳ח שהיה

 בשבחוח דהיינו לזמן היה זה ממש בתוכם
 נפקדי פקודי אלה שאמרו מה אנה שאמר וזה

 בחשובה שנתקבלו לישראל ועדות החשובה מעולם
 וכו׳ מועד אהל אח הענן ויכס אח״כ כמ״ש
 החשובה מעולם שלהם הפקידה פקד אשר ואמר

 ויכס כמ״ש החשובה בעולם שנתקבלו והעדות
 זימנא משכן ותרגומו מועד אהל אח הענן

 בזימנא בהם שורה שהש״י החשובה להם והועילה
שממזיי' משה עפ״י היה זה בשבתות דהיינו

 שאבדו אבידחם היילו הכתרים בשבתות להם
 אח״כ ואמר לנפשו שקיבל האורות עיכב ולא

 שלא הכהן אהרן בן איתמר ביד הלוים עבודת
 העבודה יהי׳ בחשובה ישראל שנתקבלו כיון חחמר

 הוא עבודה אמר לכך החטא קודם כמו בבכורות
 למדריגית גם לזכות לגמרי נתקנו שלא כיון בלוים
 באי" כחוב וכן בראשונה דבוקים שהיו חכמה
 ולפי דרכו לפי כנ״ל הלוים עבודת פי׳ החיים

.כנ״ל יובן דברינו

 פ׳ ביבמות איחא דהנה וכו׳ פקודי אלה א״י
 יותר מדוח של עונשין קשה לוי א״ר כיצד

 כו נאמר וזה אנ בהם נאמר שזה עריות משל
 מש בחי פי׳ ז״ל רש״י דהנה נפרש ואפשר אלה

 לא וכו׳ בשר כל קץ לנח חלהים ויאמר בפסוק
 נהבין וצריך ע״כ הגזל על אלא דינם גזר נחתם

 עברי הם הלא הגזנ על דווקא למה
 לשון הארץ ותשחת שפירש״י כמו וג״ע ע״ז על

 בזמן דהנה ונראה ע״ש וע״ז ערוה
 בהם נשלוט יוכל הדין מדח אין באחדות שישראל

 לבם חלק נו הנח אפרים עצבים חבור כמ״ש
 חף וא״כ י׳ בהושע פירש״י ע״ש יאשמו עחה

 במדת כח הי׳ לא עריות וגילוי ע״ז על עברו חם
 ביניהם מריבה שהי׳ בגזל אבל עליהם לקטרג הדין
 על אלא גז״ד נחתם נא פירש׳׳י וע״כ נענשו וע״כ
 עליהם לקטרג הדין במדח כח הי׳ לא כי הגזל

 חלק כמ״ש הגזל ע>, רק באחדות שהי׳ זמן כל
 עינשין קשה לוי ר׳ שאמר וזה יאשמו עתה נבם
 הדין במדח כח יש ר״ל עריות משל יותר מדוח של

 עריית משל יותר המדוח על לענש כדי לקטרג
 הוא ואל אל נאמר בעריות ר״ל אל בו נאמר שזה
 הי׳ עריות על עברו אם אף ר״ל ואהבה חסד

 הדין במדת כח ואין ביניהם ושפלה רעה אהבה
 נחמר במדות אבל נהענישן כדי עליהם לקטרג

 והוא והתחלקות רבים על מורה הוא ואלה אלה
 לקטי־ג הדין מדת ויכול לבם וחלק ומריבה גזל

 עריות של עונשין באמת אבל להענישן עניהם
 הוח מדוח של ועונשין ב״ד ומיתות כריתות הוא
 שתלי ביומא ז״ל אמרו והנה כנ״ל דגזל בלאו

 להם אמר עדיפי אחרונים או עדיפי ראשונים
 שחזרה בירה עידיכם לה ואמרי בבירה עיניכם תלו

מקדש שם ואמרו לאחרונים חזרה ולא לראשונים



לחייטפקודי פרשחאורחדטז
 יש״ד זג״ע ע״ז דברים שלשה בעבור נחרב ראשון

 שנאת ונמצא חנם שנאת מפני נחרב שני ומקדש
 ס׳ל אנה שאמר וזה עבירות מנ׳ קשה מנם

 כמו חסרון נשון ופקודי המשכן פקודי התחכקות
 התחלקית אלה בעבור ר״ל איש ממנו נפקד לא

 זה בעבור ונחרב המשכן מחסר זהו חנם שנחת
 העדות הוא משכן ר״ל העדות משכן אמ״כ ואמר

 ולראשינים לאחרודם חזרה שלא חנם שנאת שקשה
 מקדש אקרי ומשכן בירה עידיכם כמ״ש חזרה

; בגמרא כמ״ש
ל כ ת  בני ויעשו מועד אהל משכן עבודת כל ו

 נן משה את ה׳ צוה אשר ככל ישראל
 בני ויעשו הול״נ איפכא לכאורה להבין עשו

 דמייר כיון וגם .וכו׳ ותכל ואח״כ וכו' ישראל
 עשו P אח״כ אמר למה וכו׳ ישראל בני ויעשו
 אמר ולא נקבה לשון ותכל דאמר וגס שנית כעם
 את משה ויכל לסוף שאמר כמו זכר לשון ויכל

 הפסוק פי׳ כעינ כתבתי דהנה ונראה המלאכה
 הי׳ יודע שארז״ל ע״ד לפשות מחשבות ולחשוב
 יארן שמיס בהם שנברא אותיות לצרף בצלאל

 דוגנית שעשה מה וכל העולם דוגמת הי׳ והמשכן
 זה שנברא הצירופי׳ באותן חושב הי׳ העולם
 נ•3 וכן מחשבות לחשוב וזהו מהעולם הדבר
 אותי'ת כי כידוע חכמה בעלי אותן הם ישראל
במלאכת מתפסקין כשהיו ראש ני הם ישראל

 מצית טעמי חושבין היו העשיה בשעת המשכן
 המשכן מלאכת במצות התורה כוונות ופנימית

 חכמה ובעלי לתורה אנפין שבעים כי וידוע וכליו
 ופנימיות כוונת בכל עשיה בשעת חושבין הי׳

 לשון ותכל מלת והנה אנפין השבעין מן היוצא
 כל ותכל וזהו נפשי כלתה כמו ותשוקה חמדה
 במשכן עבודתן כל ר״ל מועד אהל משכן עבודת

 למעלה ותשוקה חמדה נידי בא מועד אה;
 גדלה כוונתן כי ידיהם במעשי שכינתו להשרות
 ה׳ צוה אשר ככל ישראל בני ויעשו משום למעלה

 תורה טעמי ופנימיות כוונות בכל משה את
 בכל המשכן מלאכת מצות בכל למשה שנמם־ו
 גימטריא כן כי עשה כן וזהו אנפין השבעים

 להשרות נחרלוד למעלה גדלה כוונתם ע״כ שבעים
 נא ומחשבתם במדריגתם אבל בתחתונים שכינתו

 לשי־ות השכינה כלתה וגס אלאישנכספה כח היה
 משה מדריגת אבנ נוק׳ נש׳ ותכל וזהו בתחתונים

 כל שארז״ל ע״ד דמטרנותא בעלה הי׳ שהוא
 משה עליהם מוסיף בכה התנבאו הנביאים
 ובמישבו המשכן את ובהקימו הדבר בזה שהתנבא

 מצות טעמי סוד פנימיות וכוונת הצרופין כ,3
 כמו שבתורה אנפץ משבעין היוצא המשכן מנאכת
 העליונה במדריגה וחמדה תשוקה העלה שקיבל

 המלאכה את משה ויכל וזהו במשכן לשרות יותר
:כנ״ל זכר לשון ויכל לשון

שמות ספר סליק



 דויק־־א אכף וז״ל הטורים הבעל כחי משה חל
 ויקר אלא ליכחוב רנה לס שמשה זעירא
 הקב״ה נו ואמר במקרה אלא לו נראה לא כאלו

 נהבין וצריך עכ״ל. קטנה וכחבה החנף כס לכתוב
 דאמרי ונראה קטנה אלף שכתב הענוה זה מה

 אחד שיקרא טעמא מאי הבונה פרק דשבת בכמרא
 שיקרא קאי קושטא נבוני מלבן ואמת קאי כרעי'

 שקר מאותיות הן ק״ר סותיות והנה ע״כ קאי לא
 שם סכמה אל הדין מביא ואם דין בחי׳ והם

 ואם עי״ן במי׳ הם סכמה כי ונקרע הדין נמחק
 קר׳׳ע צירוף נעשה עי״ן אל ק״ר אותיות מביאים

 יותי ק״ר אותיות מביאין ואם הדין ונקרע
 די נא לכתר המרומז האלף אל דהיינו למעלה
 לשון והוא קרא צירוף שנעשה אלא הדין שנקרע

 אותיות מביא היה ומשה העדה קרואי חשיבות
 הצירוף ונעשה האלף אל למעלה ק״ר
 לכתוב רצה לא והוא משה אל ויקרא וזהו קרא
 האל״ף גם לכתוב הקב׳׳ה לו ואמר ויקר אלא

 וכתב הסל״ף אל למעלה מביא שהי׳ להורות
 הם זעירות דאותיות ידוע כי זעירא אנ״ף מרע״ה
 בעולם הם גדולות ואותיות שלמטה בעולם

 בא שלא לומר זעירא אל״ף כתב וע״כ המחשבה
כן כתב ענותנותו ומחמת התחתון לעולם אלא

 מן הבהמה מן לה׳ קרבן מכם יקריב כי אדם
 קרבנכם את תקריבו הצאן ומן הבקר

 ואמ״כ יקריב כי יחיד לשון אמר בתחילה להבין
 פירש״י ועיין קרבנכס את תקריבו רבים לשון אמר

 פי׳ שכתבתי מה לפי לומר ואפשר ז״ג
 התורה כל למדוני שאמר בגר מעשה הגמרא

 ואמר הלל וקרבו אחד רגל על עומד כשאני כולה
התורה זהו תעביד לא לחברך סני דעלך מה לו

 מנות לו שחמ'־ והי*נו גמור זי׳ פרושה ואידך
 ובודחי התורה עיק~ שזהו כמוך לרעך ואהבת

 הנשמות כל כי התורה עיקר שזהו החמת לו ממר
 הרחשין אדם נשמת שנימה קומה הם ישראל של

 בעיינין מנהון מספר אין עד לניצוצין ומתחלק
 או מצוה איזה עושה אדם וסם בידין מנהון

 ואהבת בהמת לקבל נריך בלימוד או בתפלה
 ישראל כנלות עם עצמו מקשר הוא ואז לרעך

 יייכל שלימה היה ישראל נשמת של הקומה ואז
 בפירוד הוא ח״ו מם אבל סליו ולקרב ה׳ לעבוד
 מהקומה נמסר אז מישראל אמד עם אף לבבות

 האיש תזה נשמתו שורש אחד ניצוץ ישראל של
 וכל מום בעל בסי׳ הקומה וחז ממנו הנפרד

 אותו ודומין ה׳ אל לגשת יקרב לא מוס בו אשר
 והעבדות התורה עיקר זהו ונמצא למוץ מ״ו
 מצות התפלה קודם אמד כל שיקבל תקנו p ועל

 אמרת עשה מצות ולא דוקא כמוך לרעך ואהבת
 וז״ש בתפנתו השי״ת אל עצמו לקרב שיוכל כדי

 השי״ת אל עצמו לקרב כשירצה יקריב כי אדם
 מכם שיהיו ישרחל כללות עם עצמו לקשר צריך

 עם הש״י אל עצמו שיקרב לה׳ קרבן כולכם
 הבהמה מן ישראל נשמת שנ הקומה כללות
 מז״ל שדרשו כמו לבהמה שדומין אדם בני היינו

 בכל מעשיהן שמבקרין צדיקים היינו הבקר מן
 לשוב בעצמם וחסרון מום איזה ימצא אם עת
 חוץ היונאין רשעים היינו הצאן ומן ה׳ מל

 עצמו יקשר כונ׳ עם וראנה צאנה לשון לד״ת
 פושעי בו שאין תענית כל רז״ל שאמרו כמו

 שמקריבין ממלבנה והראיה תענית אינו ישראל
 קרבנכם את תקריבו אמר ואמ״כ הקטורת עם

 השי״ת אל עצמו לקרב רוצה שהוא מי כלומר
הנ״ל מישראל בחינות השלשה עם לקשר צריך
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 באמת במחשבתו מקיים כשהוא הזה והצדיק
 עם עצמו ומקשר כמוך לרעך ואהבת מצות

 אם עוד לעשות לו מה מישראל בחי׳ השלשה
 רוצים ואינם אותו השונאין אנשים איזה יש

 בחינות השלשה אל הזהיר כן ועל אליו לקרב
 הצחן ומן הבקר מן הבהמה מן הג״ל מישראל
 תקריבו שאתם כלומר קרבנכם את תקריבו
 השי״ת אל אתכם המקרב הצדיק אל עצמיכם

 אתכם מקרב שהוא קרבנכם עם לשון את וזהו
 לקרב שיוכל כדי אליו עצמיכם תקריבו השי״ת אל

 ממנו ח״ו יפרידו ולא באהבה עמו ותהיו עצמיכם
אתכם יקרב ואז כלל

 אם וכו׳ לה׳ קרבן מכם יקריב כי אדם א״י
 הבהמה מן דאמר ולדייק וכו׳ קרבנו עולה

 כי מיותר הוא הבהמה מן הצאן ומן הבקר ומן
 אחר כמ״ש וצאן בקר דברים שני כולל בהמה מין
 אמר ואח״כ וכו׳ הבקר מן קרבנו עולה אם כך

 כאן ג״כ למימר ליה והוה וכו׳ הצאן מן ואם
 הבהמה ומן וכו׳ תקריבו הצאן ומן הבקר מן

 ובזוהי־ חז״נ בדברי דהנה ונראה מיותר הוא
 בספר והובא לחייביא דמזכי למאן מאוד הפליג
 הזוה־ בשם שם ומסיים בקיצור קדושה שערי

 וזכי תועלתא כמה נשא בני ידעי הוו ואלמלי
 אזלין הוו בגינייהו וזכאן לצידיקייא גג־מי

 עכ״ל חיי בתר דרדיף כמאן ורדיף אבתרייהו
 הש״י אל לשוב לבו אל נתן אשר האדם והנה

הודד שמי׳ בקדשי פגם אשר ולתקן באמת  ו
 חנק שהוא נשמתו משורש הקדושות ניצוצות

 חטאיי גודל כפי קליפות לעמקי ממעל אלהי
 שעשה הרעים ממעשיו עצמו לפרוש תחילה צריך

 טובל אדם אין כי החטא עזיבת וזהו הנה עד
 לכסלה עוד ישוב שלא ע״ע ולקבל בידו ושרץ
 בעירי וגדולות החמורות עבירות עג רק ולא
 אבל ויתחרט ישוב ב״ד ומיתות כריתות כגון
 אדם כי שעשה כמו בהרגל יעשה עבירות שאר
 מיתה מעונש וירא עונש מיראת השב הוא כזה

 חפץ אין אבל ימות שלא עצמו להנאת ומתחרט
 עצמו לקרב יוכל איך כי השי״ת אל עצמו לקרב

 ועושה בידו שנשארו העבירות עם השי״ת אל
 האדם ע״כ הגה עד שעשה כמו בהרגל אותם
עוות אשר ולתקן באמת השי״ת אל לשו? שרוצה

 דרכיו בכל היטב לחפש צריך נשמתו שורש עד
 הכתוב כמ״ש התורה עפ״י הוא אם מעשיו וכל

 והבא ה׳ אל ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה
 ענמי כשמתבודד השמים מן לו מסייעין לטהר

 המקולקל'ם ומעשיו דרכיו לחפש כדי יום בכל
 ומתודה מתחרט הוא החפוש אחר שמצא ומה

 החרטה התשובה עיקר היא זה כי בפה עליהם
 יעשה שלא ע״ע ומקבג החטא ועזיבת עבירה על

 והתודה כמ״ש קונו לפני מלא בפה ומתודה עוד
 צריך מזה יודע שהשי״ת ואעפ״י עונם את

 על ומתודה חז״ל כמ״ש לפניו בפה להתודות
 לו שימחול מהשי״ת ומבקש חטאת עון חטאת

 בהתמדה זאת וכשיעשה לכסלה עוד ישוב ושלא
 חטאיו לו ומזכירן השמים מן לו מודיעין אז

 ויתודה שיתחרט כדי ממנו נשכחו אשר ועוניו
 כמו מצות שעשה העבירות מכל ונעשה עניהם
 וכמו זכיות לו נעשית זדונות חז״ל שאמרו

 קרבן מכם יקריב כי אדם וז״ש במ״א שכתבתי
 ולקרב לחייביא לזכות כשרוצה אדם כלומר לה'

 אל שישובו השי״ת מן הרחוקים ישראל נשמת
 מ* יראה השי״ת אל אותם ולקרב באמת השי״ת
 ומן.הבקר הבהמה מן שיהיה להשי״ת שמקרב

 הבהמה ממעשה אותו שיפרוש יראה תחילה ר״ל
 ממעשה שיפרוש הבהמה מן וזהו הגה עד שעשה

 מן שיפרוש ואחר החטא עזיבת וזהו הבהמות
 ויחפש מעשיו מבקר יהיה הבקר ומן החטא
 העבירות מן החיפוש אחר שמצא ומה היטב
 כפי בקניפות קדושות ניצוצות והוריד שעשה

 וראנה צאנה לשון הצאן מן וזהו העבירה גודל
 ועתה הקדושה מן שיצאו הקדושות הניצוצות

 קרבנכס את תקריבו עליהם ומתודה כשמתחרט
 ואמר שורשם למקום קדוש׳ הניצוצות תקריבו
 עליות עיקר הוא זה כי רבים לשון תקריבו
 המעלין הדור צדיקי ידי על תשובה בעלי נשמות

 אל לשוב אותו המעלה האדם ובפרט אותן
 אותו ולחזק כחו בכל אותו לסייע צריך השי״ת
 קרבנו עולה אם אח״כ ואמר עליו רחמים ולבקש

 ולחפש מעשיו לבקר שבא מה כלומר הבקר מן
 שמפריש מה כי ראשונה עלי׳ הוא עבירות אחר
 עליה אינו חטאו עזיבא הבהמיות ממעשה עצמו
 כדי הרעים מעשיו ומבקר כשמחפש רק עדיין

ע ראשונה עליה זהו עליהם ולהתודה התאי
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 הרעים מעשיו שיבקר כגומר תמים זכר ואמר
 שלא זכר במי׳ ויהיה ולהתודות להתחרט כדי

 עונש ירחת מחמת עצמו להנאת בתשובתו יכוון
 התשוב׳ מן הנאה לקבל שרוצה נוקבא במי׳ שהוא

 מאהבה השי״ת אל לשוב זכר בחינת יהיה רק
 והוריד השי״ת את שציער מה מאוד לו שיצר

 ועתה לקליפות נשמתו משורש הקדושות ניצוצות
 וזה שורשם נמקום בתשובתו להחזירם רוצה
 אלהיי ה׳ עם תהי׳ תמים כמ״ש תמים יהיה

 הפה נפרד יהיה ולא שוין יהיו ולבו שפיו כגומר
 ואז השי״ת אל דבוק להיות יוכל אז הלב מן

 יראה מדת אל מועד אהל פתח אל יקריבנו
 זה כמ״ש להשי״ת להכנס הראשון השער הוא

 יהיה כונתו אבל בו יבואו צדיקים <נה׳ השער
 כמ׳׳ש עגיון לרצון בתשובתו שיבוא ה׳ לפני לרצון

 העליון רצון אל בא העון ר״ל עונה נרצה כי
 כמ״ש הסלימה עיקר הוא ששם כתר הנקרא
 הטבילה בכונת בשבועות האריז״ל בסידור

 בתשובתו כשיתמיד כלומר ידו וסמך אח״כ ואמר
 מחטאת וכשיראה ויתודה וימצא ויחפש יום בכל

 הנה עד נזהר שלא מה וגס הרבה שעשה נעוריו
 הס רבים כי ובמחשבה ובמעשה בדיבור מלחטא

 ממש כמוך נרעך ואהבת קיים שלא מה וגס
 יבוש אז התורה עיקר שהוא ובממונו בגופו
 חת לחזק ומחילה סליחה לבקש מהשי״ת מאוד
 כמוך לרעך ואהבת לקיים דאפשר מה בכל עצמו
 ומחשבותיו ומעשיו דבוריו בכל ולהזהר ממש
 שרואה עת בכל ולהתחרט דאפשר מה בכל

 לבו ונכון עצמו יחזק ואז כדין עשה שגא בשכלו
 נשמות בשביל העולמות כל שברא בהשי״ת בטוח

 עליהם ולהמשיך להם להיטיב כדי ישראל כלל
 מלק כי כמ״ש מלקו הם כי דרחמים מכילין י״ג
 ואהבתו נדח ממנו ידח נא ובודאי עמו ה׳

 טומאותס בתוך עמם ושורה תמיד עליהם
 כי לשומרם עמהס שכינה ישראל שגלו ובמקום

 לעניו להיטיב העולמות כל בריאת כוונת זהו
 היצורים כל יצר יודע הוא וגס תמיד ישראל

 כוחו הוא ויד ידו וסמך וזהו בחומר המלובשים
 יקבל שבודאי בתשובתו כוחו שיסמוך אדם של

 מאוד פשעיו עצמו אס אף תשובתו השי״ת
 ראש על כלומר העולה ראש על לו ויסלח יממול
להיטיב במסאבתו שעלה ישראל נשמות עליות

 השתלשלות עד העולמות כל וברא ישראל לנשמות
 בחומר ישראל נשמות את לברוא הזה העולם
 וכשיעשי תשובה גהס והקדים היצה״ר עם ובגוף

 עשרה שלשה עליהם וימשוך עליהם ירחם תשובה
 יבקש השי״ת לפני זו ובטענה דרחמין מכילין
 לכפר צו ונרצה ואז מהשי״ת ומחילה סליחה

 הסלימה עיקר ששם העליון רצק אל יבוא עליו
 שמחפש מה כטמר ה׳ לפני הבקר בן את ושחט

 ביקור ע״י שמצא ומה בקר קרוי מעשיו ומבקר
 מן שמצא •מה כלומר הבקר בן קרוי וחיפוש
 ישמוט וחיפוש ביקור ידי על שבידו עבירות

 ומתודה יצרו את הזובח כל חז״ל שאמרו ע״ד
 ומתודה יצרו את הזובח כג ז״ל ופירש״י וכו׳ עליו
 ושב והויגו זובחו לחטוא שהסיתו לאחר עניו

 ושחט כאן וסף עכ״ל עליו ומתודה בתשובה
ע. ויתודה ה׳ לפני יצרו ושמט הבקר בן את

. לפני שמצא העבירות ה׳

 חפן אין באמת דהנה וכו׳ יקריב כי אדם א״י
שיכני׳ הקרבנות עיקר רק בקרבגות השי״ת

 כמ״ש חטאיו את ויתודה המקום לפני לבו את
 זבחי מלא מקרא וגס וכו׳ בעולות ה׳ המפז

 אדם ר״ל אדם וז״ש וכו׳ נשברה רוח אלהיס
 זה תקריב סס ר׳׳ל מכס יקריב כי מ״ה בגימ׳
 מ״ה במדריגות אתם שתהי׳ מכס מ״ה של המדה

 שלשה יש והנה השי״ת בו שחפץ לה׳ קרבן זהו
 ודומה שכל לו שאין אדם יש אדם בני מיני

 שדומה אדם בני להביא רז״ל שדרשו כמו גבהמה
 כל על שרואין גמורים צדיקים ויש לבהמה
 וזהו ה׳ דרך הוא אם גדול ועד מקטן מעשיהן

 את שמבקרין ימים ד׳ ביקור לשון הבקר מן
 מבקרין הם וכן מום בו יש אס נידע הקרבן

 וזהו לד״ת מחוץ היוצא רשעים יש וכן מעשיהן.
 כולם אצל ר׳׳ל קרבנכם את תקריבו הצאן מן

 וחשוב השי״ת לפני והכנעה מ״ה מדת צריכין
 וזהי הקרבנות כל הקריב כאלו השי״ת לפני

 בי ויש גמור רשע הוא אפיגו כי וכו׳ תקריבו
 טומאתו בתוך עמו ושורה עמו השי״ת מ״ה מדת
 בו שורה השי״ת אין לב גבה ח״ו הוא אם אבל

 אס אף ח״ו לדור יכולין והוא אני אין כמ״ש
 לפני הכנעה צריכין וכולם הישר בדרך הולך

;השי״ת



לחייםויקרא סרשתאורחרכ

 :י3יקדי חמים זכר הבקר מן קרבנו עולה אם
 לפני לרצונו אותו יקריב מועד אהל פחח אל

.  הצדיקים ע; קאי הבקר דמן לעיל מ״ש עיין ס
 וכל דחושבנא ממרא והם מעשיהן שמבקרין
 קב״ה ליחד הוא המצות ועשיות העבודה
 אחרונה בה״א הוי׳׳ה שם של וא״ו ליחד ושכינתי׳

 זה כמ״ש ופתח שער נקראת אחרונה זה״א
 הוא יראה ובחי׳ בו יבואו צדיקים לה׳ השער
 הוא מועד אוהל פתח אצ וזהו הראשון השער

 הוא אותו תיבת ר״ל אותו יקריב יראה מדת
 אחרונה ה״א שהיא יראה מדת אל ר״ל וא״ו אות

 לרצוני ושכינתי׳ קב׳׳ה יחוד וזהו וא״ו אות יקריב
 כוונתו יהיה זה כנ יוצרו רצון לעשות כדי

 את לעבוד שיתחיל קודם ר״ל ה׳ לפני ומחשבתו
 בעשיות או העבודה שיתחיל וקודם השי״ת

 זאת כל לכוין צריך המצוה
 ישראל בני אל דבר לאמר משה אל ה׳ וידבר

 מכל בשגגה תחשא כי נפש לאמר
 מהנה. מאחת ועשה תעשינה נא אשר ה׳ מצות
 ונראה לאמר פעמים בשני להורות בעי מה להבין

 הניקושי בשם פעמים כמה שכתבנו מה לפי
 וכמ״ש בבינה הוא אמירה שלשון שכתב תורה
 שאמרי ולפי התשובה עולם והוא בינה אמרי
 ואפשי אחרים קשוש ואח׳״כ עצמך קשוש רז״ל
 מאן הוא זכאי בזוהר כתוב כי השעם לומר

 הבעל שיוציא וכוונתו וכו׳ דחייבא בידא דאחיד
 הקליפות מן תשובה ממנו לקבל שבא תשובה

 נח ואם זו עבירה ע; תשובה ג״כ שיעשה היינו
 וכמ״ש במחשבתו יפשפש בעבירה במעשה חשא
 יצאנו לא הרהור מידי יצאנו עבירה מידי אם

 פגם שלא רואה ואם הזה ההרהור על ויתחרש
 יתוודה אעפי״כ במחשבתו אפילו עבירה באיזה

 בירוש׳ וכמ״ש ערבות מצד תשובה הבעל עם ג״כ
 עויתי חשאתי ואמר מילוקן לבש היה שמואל
 צדיק הי׳ ששמואל הפירוש שם ועיין ע״ש פשעתי

 ערבות מצד אלא חשאתי אמר ואיך חשא ולא
 שלהם בתשובה היינו ישראל ש; חילוקן לבש

 אפשר איך כי שעם ע״ז ונאמר חשאתי ג׳׳כ ואמר
 שיוכל למקומו שירד רק הבור מן אדם להוציא
 על שמתחרש זה ובדבר ולהוציאו בו לאחוז

 להוציא׳ ויכול עמהם מתאחד הוא עבירה הרהור
6עמה עצמו ילבוש הרהור ג״כ בו אין ואם

 שיוכל כדי ערבות מצד וכו׳ חשאתי ויאמר
 אל ה׳ ויבבר וזהו שם שהם הקליפות מן להוציאם

 תשובה יעשה או בתשובה שיהרהר לאמר ■משה
 ני3' את, להוציא שיוכל כדי ערבות מצד

 ישראל בני אל דבר אמר בך ואחר ישראל
 יבינו ומקודם התשובה דרכי להם להורות לאמר

 השי״ת בעזר אלא תשובה לעשות להם אפשר שאי
 ח״ו יתגאה ולא לפושעים יד הנותן שהוא

 כבירא רמא מאיגרא יפול ח״ו אז כי בתשובתו
 יד הנותן שהוא להש״י יודה אלא עמיקתא
 רק שעשה התשובה לו יספיק לא וגם לפושעים

 נגד ויהיה יותר תשובה יעשה ויום יום בכל
 תמיד נגדי וחעאתי וכמ״ש חמאיו כל תמיד עיניו
 בבחינת יהיה צדיק שהוא אן» עבודתו בכל וגם
 למדרגה ויוסף ילך ויום יום ובכל תשובה בעל
 שעשה עובים ומעשים המצות ובכג גדולה יותר

 מיעוע על ויתחרע בהם חסרון יראה אתמול
 ביום כי עבודה במיעוע שוגג שהי׳ אף עבודה
 כפרה צריך השוגג אף שכל לו היה לא אתמול

 לאמר ישראל גני אל דבר וזהו ע״ז ויתחרע
 על אף התשובה עשיות במחשבתם תמיד שיהיה
 בחשובה יהיו שעשו עובים ומעשים המצות
 במיעוע ופגם שעבר היום על יום בכל תמיד

 תחעא כי נפש במחשבתם שיהי׳ וזהו עבודה
 הי׳ שנא אתמול ביום בודאי כי בשגגה תמיד
 המצות שעשו היו וסבורים יותר שכל להם

 להם שניתוסף אחרון שביום אלא כתיקונם
 מהו ומפרש בעבודה אתמול שקצרו ראו הדעת
 מצותיהס קיום היינו ה׳ מצות מכל בשגגה החעא

 ובשכל כדת תעשינה לא אשר עובים ומעשיהם
 זה על בעבודה אתמול מקצרים שהיו רק הראוי

 כהורות אמר וגם בתשובה יום בכל תמיד יהיו
 תשובה בעשותו התשובה דרכי מישראל נפש לכל

 וכמי ישראל ורשעי פושעי כל עם א״ע להתקשר
 כל בשם לעשות שצריך עשה מצות העשיית בל

 עשה מצות ג״כ שהוא התשובה עשיית כן ישראל
 הפושעי׳ כג עם ובפרס ישראל כל עם עצמו לקשר

 וכמו עמהם לקשר ישראל בכלל שהם ורשעים
 השי״ת לפני כשמתודה התשובה בעשיית שתקנו
 חתירה ותחתור אח״כ לומר חטאיו ומפרש
 שלימה בתשובה אותי ותקבל כבודך כסא מתחת

עורף קשי ואותן ישראל בית עמך פושעי בכלל



רכאלחייםויקרא פרשתאורח

 שגנבם תשובה בהרהור אתה החזירם בהם שיש
 בגמרא אמרו וכן שנם ובלב באמת אליך שישובו

 תענית אינו ישראל פושעי בו שאין תענית כל
 לכלול צריך התשובה עשיית הוא התענית כי

 עליהם ולהתפלל ישראל פושעי כל עם עצמו
 האומר במגינה רז״נ אמרו וכן באמת שישובו
 ותוספות ז״ל פירש״י עיין וכו׳ טובים יברכך

 בדרך תשובה כשיעשה בגמרא אמרו וע״כ שם
 כי העולם ולכל לו שמוחלין תשובה גדולה זו

 תשובה הרהור הביח זו תשובה עשיות בדרך
 נקרא התשובה עולם בינה והנה ישראל לכל

 אחת ביוה״כ האריז״ל בכוונת וכמ״ש אחת
 כל ועשה וז״ש שם עיין וכו׳ ושתים אחת ואחת

 עונם בינה מן מאחת תשובה מישראג נפש
 מרבים היינו מהנה יהיה וכוונתו התשובה

 עם ובפרט ישראל כל עם עצמו שיתקשר היינו
 עליהם ולהתפלל ישראל בית עמו ורשעי פישעי

וכו׳

ה׳ מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא
 ורז״ל ואשם בשגגה תעשינה לא אשר

 מקודם ואשר וכו׳ הדור אשרי לשון אשר דרשו
 לפרש יש במזיד ואשם אמר ואח״כ בשגגה אמר
 לכ. שורש הוא גבהות דמדת דידוע רמז דרך

 כל על נעבור יבוא גבהות מחמת כי העבירות
^ ומקרא שבתורה עבירות  ורם הכתוב דיבר מ

 הוא השי׳׳ת ושכחת אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך
 פן לך השמר כמ״ש העבירות כל לעבור גורם

 וכו׳ מצותיו שמור לבלתי אלהיך ה׳ את תשכח
 מתגב■־ אדם של יצרו יום בכל רז״ל אמרו וגם
 לו יכול היה לא עיזרו הקב׳׳ה ואלמלא עליו

 יכול'ן והוא אני אין אז גבהות ח״ו לו וכשיש
 ביד ח״ו ונמסר ממנו מסתלק והקב׳׳ה לדור

 שהוא ומי כרצונו בו ועושה עליו ומתגבר היצה״ר
 ניד ומוסרו משפילי הקב״ה בגבהות ח״ו נלכד

 בו חוזר ואם בשוגג חטא לידי ויבוא היצה״ר
 ומפשפש משגיח אינו ח״ו ואם מגביהו הקב׳׳ה
 לעבו^ לידו השי׳׳ת שאינה מה על במעשיו
 וזהו מזיד לידי ובא יותר נופל בשגגה מצותיו

 אחיו אל יוסך> בא כאשר כמו אשר מלת אשר
 כשהוא נשיא אשר וזהו הזה הדבר כשהי׳ כלומר

אמת ועשה יחטא בודאי יחטח וגבהות בנשיאות

 לו ושולח בשגגה תעשינה לח אשר ה׳ מצות מכל
 משגיח אינו ואם בשוגג עבירה שיעבור השי״ת

 לידו השי״ת שאינה מה על במעשיו ומפשפש
 יבוא ואשם וזהו מזיד לידי ובא יותר נופל אז

 מגביהו הקב״ה בו חוזר ואם במזיד שיעבור
 כמה כתבתי כבר כי יחטא נשיא אשר א״י

 כדי העולמות כל השי״ת שברא פעמים
 מלכותי מדת ישראל בני עם עליהם שיקבלו

 שיחשיב היינו כלום מגרמי׳ ליה נית מלכות ומדת
 בי־־ שהם והגוף הנשמה של הטובה כל על תמיד

 אף והטוב השפע מונע וכשח״ו להיטיב השי׳׳ת
 הות מלכות מדת כן ועל ריק ככלי היא אחת רגע

 וכשאני הכל על מתפגלין שאנו התפילה עולם
 והוא בידו הוא שהכל הכל על הש״י את ממליכין

 בנו ישלוט שלא תמיד יראין שאנו היראה עולם
 “היצ' מן להנצל זה על תמיד ומתפללין היצה״ר
 היצר ומהות שלימה בתשובה אותנו ושישוב

 שהאיך פעמים כמה כתבתי לאדם שמחטיא
 אלא עמו השי״ת אם האדם את להחטיא אפשר
 הקב״ה ואז גדלות מחשבת תחילה באדם מכניס

 ואז לדור יכולין והוא אני אין כי ממנו מסתנק
 על השי״ת וכשימליך כרצונו עמו עושה היצה״ר

 ממחשב׳ ינצל בזה היראה בעולם תמיד והוא הכל
 את ליראה ילמוד למען כמ׳׳ש יצה״ר של גדלות

 פשיטח וזה מאחיו לבבו רום לבלתי אלהיך ה׳
 מקום כמ״ש גבוה מקום שהוא תשובה כשיעשה

 ממליך חינו אם וכו׳ עומדין תשובה שבטני
 בלעדו לשוב לו חפשר שאי לידע תשובתו על הש״י

 במקום שהוא התשובה עם ומתגאה יתברך
 אשר וזהו וכו׳ רמא מאגרא נופל ח״ו אז גבוה

 נשיא אשר וזהו התשובה עולם הוא אשר מלת כי
 בנשיאות יהיה נשיא חשר הנקרא בתשובה אם

 השוגג אל בתחילה יפול יחטא בודאי זה וגדלות
 ואשם כך אחר מגדלות לחזור משגיח אינו ואם

 למענה כמ״ש במזיד יחטא
 הארך מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואם

 תעשנה לא אשר ה׳ ממצות אחת בעשותה
 מה וגם מיותר הוא אחת מלת להבין ואשם
 דהנה ונראה מיותר הוא ואשם אח״כ שאמר
 קח אורייתא תחטא כי נפש על כתוב בזוהר

 קול ושמעה תחטא האיך העליונה נפש תמיהא
אל דבוק שהוא האדם והנה ע׳׳ש. וכו׳ אלה



ויקרא פרקומאורחדכב

 הוא שבדור הצדיקים אל ובפרט ישראל כללות
 לו שאין האדם אבל יחטא שלא נשמר ממילא
 עם מתגרה כשהוא ובפרט ישראל עם אחדות

 שאץ וזה לחטוא מוכן הוא זה שבדור הצדיקים
 שבדור הצדיקים עם ובפרט ישראל עם אחדות נו

 וזהו בו וכיוצא גדלות הרעות מדותיו עבור הוא
 אמת שהוא נפש אחת נפש ואם וז״ש עכו״ם ממדת
 שבדו^ הצדיקים ועם ישראל עם דביקת לו שאין
 בשגגה לחטוא מוכן זהו בשגגה תמטח אחת והוא
 מדת לו שיש בעבור ר״ל הארץ. מעם אח״כ ואמר
 וע״כ בו וכיוצא גדלות הארץ עם ממדות רעות
 לחטית מוכן הוא וע״כ הדור מצדיקי נפרד הוא

 שמקודם ואשם וזהו וכו׳ ה׳ ממצות אחת בעשותה
במדותיו מקודם אשם הוא בשגגה שיחטיא

 צשגצל 6שיחט זה לידי בא הוא ועי״ז ;הרעים
״י גנ׳׳ע.  מהרב שמעתי דהנה האיץ מעם א

 נ״• זוסמאן משלם מו' קדישא בוצינא החסיד
 והל״ל מעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו הפסוק פי׳

 עבידו׳ בעשותם הגוים באמת אבל ממעש׳ וילמדו
 קליפית זה מחמת נתהוה בו וכיוצא ניאוף דהיינו

 בהשי״ת דביקות לו שאין ומי מזה מלא והאויר
 המחטיאין והם ההם בקליפות ד׳ל בגוים ומתערב

 וילמדו בגוים ויתערבו וזהו ר׳׳ל בע״כ אותו
 בע״כ הממטיאין גוים של הקליפות הם מעשיהם

 תחטא אחת נפש ואם שאמר וזהו ודפח״ח עכ״ד
 באה הזה החטא ד׳ל הארץ מעם וזהו • בשגגה

 המחטיאין הם ממעשיהם מגוים הארץ מעם
.כנ״נ ע״כ3

ת ש ר ו פ צ

 ואת אהרן את צו לאמר משה אל ה׳ וידבר
 העולה היא העוגה תורת זאת לאמר בניו

 האדם דהנה ונראה וכו׳ המזבח על מוקדה על
 בתפנה או המצוה בעשיות השי״ת לעבוד כשרוצה

 ומה במעשיו לפשפש צריך בתחילה בתורה או
 הכנעה צריך המכוערים דרכיו בעצמו שיודע
 עבירה רז״ל אמרו כי גמורה וחרטה בלב גדולה

 רחמנא המשתית המלאך ר״ל ככ,ב בו קשורה
 בו קשורה היא העבירה בעשיות שנברא נשיזבן

 לו מניח אין וזה שלימה בתשובה שישוב עד
 חטאיו כשזוכר אבל שבקדושה דבר שום לעשות

 להמית כתקנה תשובה עושה שאין אע״פ ומתמרגי
 צדיק בבחי׳ הוא עונותיו על כשמתחרט שנברא מה

 צדיק שאני ע״מ האשה את המקדש רז״ל כמ״ש
 הרהר שמא מקודשת ה״ז גמור רשע שהוא אע״פ

 עצמו על להמשיך יכול ואח״כ ע״כ בלבו תשובה
 ע״ע וכשממשיך הראשון השער שהוא יראה מדת
 מדת עניו שורה ממילא בשלימות יראה מדת

 בלת לבד באהבה השי״ת את לעבוד אבל אהבה
 שתיתאה בתקונא בתקונים כמ״ש חפשר אי יראה
 לי׳ לית למלכא לאשגא דבעי מאן דא ובגין וז״ל
 יתהלל אל הה״ד בשכינתח אלא לי׳ לאשגא רשו
 לקודש עאל כד ואהרן וכו׳ בזאת אם כי וכו׳

?זאת דכתיב עאל הוה בה דכיפורי ביומא קודשין

 רעותא דכל ידע דהוה בגין ויעקב וכו׳ אהרן יבא
 מלכא קדם יעלון דלא עלה לבנוי מני בה דמלכא

 למנכח ובעותן בצלותין דלהץ שאלתון וכל בה אלא
 עכ״ל וכו׳ להם דיבר אשר וזאת הה״ד בה דיהון

 ונרוממה חתי לה׳ גדלו הפסוק פי׳ שזהו ואמרתי
 ומקיים לבד ביראה העובד האדם כי יחדיו שמו

 למדריגת אח״כ וכשבא צדיק נק׳ השי״ת מצות
 מקלקלת אהבה כי מסיד נק׳ מאהבה ועובד אהבה

 צדיק פי׳ חהו הדין משורת גפנים ועושה השורה
 שהוח מי ר״ל מעשיו בכל וחסיד דרכיו בכל ה׳

 והמצות התורה בדרכי ר״ל דרכיו בכל ה׳ אז צדיק
 ר״ל מעשיו בכל וחסיד הגשמיים בדרכים לא אבל

 אפי׳ מעשיו בכל ה׳ אז מסיד במדרגת שהוא מי
 מכוין ואינו השי׳׳ת את עובד הגשמיים בדברים
 הדין משורת לפנים ועושה כלל עצמו להנאת
 חסיד איזה פי׳ וזהו דעהו דרכיך בכל ומקיים

 ר״ל אהבה מדת היא חסד כי קונו עם המתחסד
 הדין משורת לפנים מאהבה ועושה מתחסד שהוא
 ועושה השורה מקלקלת אהבה כי חסיד נק׳ וע״כ

 גדולה כי לה׳ גדלו פי׳ וזהו הדין משורת לפנים
 השי״ת תעבוד ר״ל לה׳ גדלו וזהו חסד מדת הוא

 מדת הי׳ דהע׳׳ה כי היראה עם אתי אבל מאהבה
 יחדיו שמו ונרוממה לבד באהבה לא אבל יראה

ישראל כללות עם ובהתקשרות וביראה באהבה
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ו ואת אהרן את צו וזהו  שלא חסד מדת שהם מי
 אלא יראה שלא לבד זו במדה השי״ת את יעבדו

 העולה תורת זאת הנקרא יראה מדת היא זאת
 זאת הנקרא יראה במדת להיות צריך העליות מכל
 עלי׳ לה יש יראה מדת השכינה ר׳׳נ העולה הוא
 יש י״ה שלהבת ראשונה ה' מוקד על מוקדה על
 לישראל שפע להוריד כזו גבוה למקום עלי׳ לה
 עליו ומתודה יצרו שזובח מי ע״י ר״ל המזבח על

 הוא יראה שמדת וידוע וכו׳ הכתוב עניו מעלה
 אהבה ומדת אליו מגשת ויראו כמ״ש התרחקת מדת
 ויותר הבשר !דומקת אהבה כמ״ש התקרבות הוא
 מלעבוד אהבה במדת השי״ת לעבוד לגוף נוח

 אהרן את צו ומזרז מזהיר הוס ע״כ יראה במדת
 השי״ת את שיעבדו זירוז לשון ז״ל רש״י שפי' כמו

 מקבל בבחי׳ הוא והגוף זאת הנקרא יראה במדת
 כזרז הכתוב צריך ביותר ר״ש אמר פי׳ וזהו

 מקבל בחי׳ הוא הכיס כי כיס חסרון שיש במקום
 בחי׳ ג״כ הוא והגוף בתוכו שנותנין מה שמקבל

 וזהו בתוכו השי״ת שנתן מה בגוף שמונח מקבל
 חסרון שיש במקום לזרז הכתוב צריך בי׳ותר שמרמז

 ע״כ זו במדה צכיבוד לגוף חסרון הוא כי כיס
 שאעפ״י צו במילית הזירוז וזהו לזרז הכתוב צריך

כנ״ל יראה במדת לעבוד צריך לגוף חסרון שהוא

 רז״ל ואמרו וכו׳ בניו ואת אהרן את צו א״י
 הרי העונה הוא זאת מ׳ דף נדה במס'

 והוא אחד מיעוע הוא זאת מיעועין שלשה אלו
 שלישי מיעוט הוא דהעולה וה״א השני מיעוט
 העוצמות כל ברא השי״ת דהנה לומר ואפשר

 מלכותי שיתגלה כדי העשי׳ עולם עד בהשתלשלות
 וחנון רחום דיתקרי למאן לברואיו צהיטב בעוה״ז

 והצביש עליונים מעולמות נשמתו כלול אדם וברא
 מעשה העושה האדם וצריך הגוף במלבוש אותו

 שלא תמיד וחרד ירא שיהא היצר עם הברואים כל
 הממלחים הברואים ככל ותענוגים בתאות יפול

 תתאה יראה נקרא וזה הרע היצר עם תאותם
 ה' פי ויעבור למטה יפוג שלא תמיד ירא שיהא
 מדת יראה נקרא וע״כ התורה פי על צוהו אשר

 אימתו שתהא מלך עליך תשים שום ע״ד מלכות
 שינא מה רק להבין אין המלך מחשבת וגם עליך
 וע״כ מלכותו מנהיג בזה המלך דבר הוא מפיו
יראה ונקרא יראה מלכות מדת הדיבור נקרא

 השי״ת להמליך האדם צריך ובאמת כנ״ל תתאה
 מטובת בו שנתן מה הן בו שנתן מה כל על הכל עג

 הגוף צרכי מטובת הן ודעת בינה חכמה הנשמה
 מדת זו ויראה צו שיתן תמיד ית׳ ממנו ולבקש
 העולמות כל בריאת של מעשה סוף שהוא מלכות

 חכמה הוא המחשבה וראשית תחילה במחשבה הי׳
 עשית בחכמה כולם כמ״ש לאין דבוק הוא אשר

 בחכרה ה׳ כמ״ש ברתא יסד אבא בספרים הנקרא
 לבד יראה במדת תורה הזהירה וע״כ י)יז יסד

 חם כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה
 בא ואהבה בשצימות יראה צו שיהי׳ וכו׳ ליראה

 ואיתא אשה אחר למזור איש של כדרכו ממילא לו
 אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן תקונים בהקדמת

 ה׳ דיראת עילאה שכינתא דאיהו ענוה לידי לי׳
 עולם בינה הוא עילתה ושכינתא לגבה עקב

 בהיותו כי הענוה עולם וזהו מאהבה התשובה
 רואה תמיד נגדי וחטאתי ומקיים התשובה בעונם
 הענוה עולם הוא וע״כ ושפנותו בחסרונו תמיד

 שהם חכמה אח״כ לו בא אז זו בתשובה וכשיתמיד
 כמ״ש בביתי׳ אלא אשתמודע ולא ריעין תרי

 הוא לחכמה כשבא ואז ג׳ תיקונח בתיקונים
 אא״כ עבירה עובר אדם אין כי החטא מן מרוחק

 בחינת וחכמה החכמה היפך שטות רוח בו נכנס
 יראה אותיות ראי׳ כי עילאה יראה ונקרא ראי׳
 ית׳ הבורא בגדלות תמיד ורואה לאין דבוק והוא
 אותיות חכמה וע״כ נגדו כאין העולמות וכל והוא

 לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן וזהו מ׳׳ה כח
 התשובה עוצם עילאה שכינתא דאיהו ענוה לידי

 רצונו נעבור שלא הבורא בירסת תמיד בהיותו כי
 ושב העבר על מתחרט הוא עבר שכבר רואה ואם

 יראה אחרונה ה׳ תשוב תשובה ונקרא ה׳ אל
 ובראותו למטה יפוג שלא תמיד שירא תתאה
 אחרונה ה״א ומביא מתחרט הוא נפל שכבר

 מחמת לו וכשבא הוי׳׳ה שבשם וא״ו עם ומחבר
 תשובה עושה אהבה בחינת בשלימות יראה מדת

 מה וחסרונו בשפלותו תמיד רואה כי מאהבה
 בקליפה הוריד הקדושות שניצונות להשי״ת שעשה

 הוא גדול צער לו שגרם ורואה השי״ת וכשאוהב
 תמיד נגדי וחטאתי ומקיים יותר א״ע מכניע
 ומבקש ומתחנן לבורא שעשה מה תמיד ורואה
 חכמה אל יבוא בזה וכשיתמוד ית' ממנו מחילה

אליהם לבוא שצריך מיעוטין השלשה וזהו כנ״ל
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 השלשה וכל החמא מן מרוחק להיות א3ש עד
 יראה מדת הראשון מיעוט מחמת לו כא מיעוטין

 כיצר בתענוגי למטה יפול שגא תמיד שירא תתאה
 שצוה כ׳ פי יעבור וח״ו הברואים כל כמו הרע

 מתחרט ועבר למטה נפל שכבר רואה ואס בתורתו
 אל אחרונה ה״א ומכיא תתאה תשובה ונקרא

 !ואוהב חהבה בחי׳ אח״כ לו וכשבא שבשם זא״ו
 להשי״ת שעשה והצער שפגם מה ורואה השי״ת
 תמיד נגדי וחטאתי ומקיים יותר א״ע מכניע
 הניצוצות ושיחזיר לו שימחוצ מהשי״ת ומבקש

 וכשיתמיד לשורשן בחטמו שהוריד הקדושות
 עינאה יראה חכמה לבחי׳ לבוא זוכה זו בתשובה

 כאין העולמות שכל ית׳ הבורא בגדוגות ורואה
 בושה לידי ובא נגדו ועשה שפגם מה ורואה נגדו

 והוא זדונות מן זכיו' ונעשה צו נמחנ ואז גדולה
 תמ־ד נגדי וחטאתי כשמקיים יחטא שלא בטוח

 השצישי מיעוט והוח כנ״ל חכמה אל זה ע״י ובח
 חנ מלכות מדת תתאה יראה מעשה סוף שבא

 זאת הנקרא יראה מדת זאת וזהו תחינה המחשבה
 מוקדה עג העולה הוח העליות כל תורת הוא

 מן מרוחק שיהא האדם שצריך מיעוטין השלשה כל
 וסמ־־ ומפרש תתאה יראה זאת ע״י לו בא כחטא
 דירחה העציות כל לידי תתאה יראה מביא החיך

 מאהבה עילאה תשובה לידי מייתי תתאה
 תרי שהם חכמה לידי יבא זו תשובה ובהתמדת

 המזבח עג שאמר כנ״ל!וזהו מתפרשן דלא ריעין
 ומתודה יצרו את הזובח כל שארז״ל ע״ד הלילה כל

 מקיים מאהבה לתשובה שבא וזה וכו׳ עליו
 הלילה כל תמיד יצרו וזובח תמיד נגדי וחטאתי

 בגמרא כמ״ש לליגה דומה שהוא בעוה״ז היינו
 לעוה״ב ישופני חשך סך אמרתי דהמע״ה שאמר

 בעדיני אור לנילה דומה שהוא עוה״ז עכשיו וכו׳
 הבוקר עד בעוה״ז היותו זמן כל כלילה כל וזהו

 אש אח״כ ואמר בוקר הנקרא לעוה״ב שיבוא עד
 יצרי שזובח מאהבה כוידוי של השלהבת המזבח

 ומבער ביצה״ר היינו בו תוקד עליו ומתודה
 היצה״ר כוחות מן ונעשה עמרי ממנו היצה״ר

 תתאה שהיראה וזו זכיות נעשית ומזדונות יצ״ט
 תתאה הירחה אם היינו כנ״ל העליות לכל לו מביא
 עומדת טהורה ה׳ יראת פי׳ וזהו בשלימות הוא
 גוף הנחת מחשבת פני׳ בלי טהורה כשהוא צעד
עומדת אז בטובו ובין בעקו בין והוה גדלות ובלי

 ביראה בהתערב אגל כנ״צ כעליות לכל ריבוא לעד
 פני׳ איזה ושלום חס ופשיטא הגוף של עונש יראת

 חינו היראה זו ה׳ לירא אדם בגי אותו להחזיק
 יראתו הלך הגוף כשמפשיט כי לעד עומדת
 שהתורה וידוע זה מחמת שעשה הטוב ומעשה
 דרבנן חגוקא הם בעוה״ז עושה שאדם והמצות

 משה מצות רמ״ח זמקיומן לנשמה הבא לעולם
 והנך מהגוף כשנתפשט להנשמה מנבוש עושה
 מדור אינו והעוה״ז הנשמות מדור העליון לעולם

 חז״ל דימו וכן בטוה״ז ישאר לא בודאי כי הנשמה
 עוה׳׳ב בפני לפרוזהור דומה העוה״ז במשנה

 וידוע לטרקלין שתכנס כדי בפרוזדור עצמך התקן
 לדור לבוא מכינין שם אלא לפרוזדור דירה שאין

 נו שנהמר כ״מ ז״נ רש״י שפירש וזהו בטרקלין
 זהיר שיהא כלומר ולדורות מיד זירוז אלא אינו

 שוס בה יהא שלא תתאה יראה ביראתו מאוד
 כמצות כל אלא הגוף הנאת מחשבת וגדלות פני׳

 יהי׳ הטהורה ביראתו שיעשה טובים ומעשים
 היינו וכדורות עוה״ז היינו מיד ולדורות מיד לו

 עולם עוה״ב היינו דירה לשון לדורות עוה״ב
 טובים ומעשים המצות ט ויועיל הנשמות דירת
 הנשמה מלבוש לו יהי׳ כי בעוה״ב ולדורות מיד
 העליות לכל אותו שיבוס הטהורה ה׳ יראת ע״י

 גזרז הכתוב צריך ביותר שמעון רבי ואמר כנ״ל
 לזרז צריך ביותר כלומר כיס חסרון שיש במקום
 טובים ומעשים מצות בגוף לבוש כשהוא שיעשה

 חסרון לו כשיהי׳ כיס חסרון במקום לו שיהי׳
 ומונח כים כמו הוא שהגוף הגוף מן מופשט ויהי׳

 מי הכהן ונבש אמ״כ ואמר בו שנותנין מה בו
 חלוקת הכתונת היינו מדו ילבוש השי״ת שעובד
 ואחד לבד לשון בד ומצות טובים במעשים דרבנן
 צו מועיל בעוה״ז שעושה והמצות התורה שיהא

 א׳ הכל ומע״ט מצות בעשותו ויהי׳ בעוה״ב גם
 אלו שפירש החיים באור ועיין והעוה״ב עוה״ז
 אדם בני דרכו לפי בד ומכנסי תיבות השני

 אדם בני בלבות אלהות הוא בד המכניסים
 דרכינו צפי נאמר וכן ודפח״ח בתשובה ומחזירם

 ממכניס שיהא יראה וגם כנ״ל בד מדו שילבוש
 יעשה וזה בשרו על ילבוש וזהו חייביא ויזכה בד

 ממלבוש למעצה כלומר בשרו על לנשמה מלבוש
 מלבוש וכשיפשוט לנשמה המלבושים אלו יהי׳ הגוף

:המלבושים באגו ישאר הגוף



םlit פרשתאויח י חי דכהל

 תנג)י השי״ת <עגוד שרוצה האדם דהנה א״י
 כי גדלות ממדת א״ע להרחיק צריך הראשון

 יצרו ח״ל אמרו ובאמת המקום גפני גבהות סין
 הקב״ה ואלמלא יום בכל עליו מתגבר אדם שג

 אמר גדלות בו שיש ומי לו יכול הי' לא עוזרו
 לו יעזור ואיך לדור יכוגין והוא אני אין הקב״ה
 רוח ושפג דכא את דוקא השוכן הוס כי השי״ת

 לעבוד אפשר אי וגם כרצונו בו מושג היצה״ר וא״כ
 מקום בכל כמ׳׳ש העובד הוא והוא בלעדו השי״ת

 ‘נאמ• וגא וברכתיך אליך אבא שמי את מזכיר תשר
 ר״ל אזכיר אלא שמי את תזכיר אשר מקום בכל

 ממי גרונו מתוך המדברת הדיבור עולם השכינה
 מיעועק שלשה בו שיהי׳ וצריך רוח שפל שהוח

 מיעוע בו שיהא צריך העבודה בתחלת דהיינו
 א״ע ירגיל וכן שפלותיו ונראות במעשיו ולפשפש

 אדם בני עם ועסקיו תנועותיו בכל יום בכל
 רואה השי״ת כשעובד ואח״כ ושפלות ענוה בדרך

 לחפש צריך ואיגו בעבודה וקיצורו שפלותיו בעצמו
 ובדיבורו במחשבתו חסרונו רואה כי חסרונו

 רואה השי״ת אל יותר שמקורב ומה ובמעשיו
 הוא ממילא וא״כ בעבודה וקיצורו יותר שפלותיו

 ודיבורו בצעדו השי״ת לעבוד אפשר שאי רואה
 ית׳ מאתו הוא י׳׳ה בשלהבת העוב במחשבתו
 הם פסול במחשבת המעורבים ודיבורו ומחשבתו

 בתפלתו הבאים המקולקנין ומעשיו מחשבותיו
 וכשירגיל תמיד שפלותיו רואה וממילא לתקנם

 יחזיק אם כי יותר עצמו את שישפיל צריך בזה
 מזה גבהות לך אין רוח ושפל עניו שהוא א״ע

 לס ומרע׳׳ה כמוה שאין הראשונה מעלה הוא כי
 משה והאיש בזה אלא בו שהי׳ מעלה בשום נשתבח

 שפגותו יותר לחפש וצריך האדם מכל מאוד עניו
 בלעדו מעלה שום להשיג שא״א ולהבין וחסרונו

 הוא כזו גדולה מעלה ופשיעא בלחו אין כי ית׳
 עבודה במעלות כשעולה ואח״כ הש״י שחננו מה

 תכלית הוא שזה תמיד הש״י אל ומדובק יותר
 כל שתכנית להרמב״ם המפרש כמ׳/ש העבודה
 ית׳ בו ולדבקה לקיים שיוכל המצות וקיום התורה

 בשם ששמעתי ע״ד ויותר יותר עצמו להשפיל צריך
 אל ה׳ נקמות אל הפסוק פי׳ זללה״ה הבעש״ע

 מהפחות אחד כפר שבן משל עפ״י הופיע נקמות
 המלך עשה ומה מאוד המלך את ביזה שבפחותים

איני חייו כי נקמתו זה אין אמיתנו אם אמר

 שר אותו ועשה אותו הגבי׳ אלא אצלו משוב
 בגדולות הכיר כי עשה מה רחה אותו וכשהגביה

 בפני גדולה ובושתו פניו כלימה וכסתה המלך
 יותר שראה ומה יותר אותו הגביה ואח״כ המלך

 פניי כלימה כסתה הליו כשנתקרב המלך בגדולות
 מיתות מאה עצמו על מקבל היה וממש ויותר יותר
 ה׳ נקמות אנ וזהו כזמת וכלימה בושה ולא

 כנגדו שהמרה במי ונוקם נקמות אל הוא שהשי״ת
 חסדי עליו שמשפיע הופיע נקמות אל נקמתו ומה

 נסבול נו מפשר וחי יותר אניו אותו ומקרב ועובו
 ית׳ נגדו עשה מה בזוכרו וכלימה הבושה גודל

 עליונה במעלה כשהאדם וכן ודפח״ח עכ״ד
 עבודתו הלא לחשוב צריך השי״ת אל תמיד ומקורב

 רומה בוודאי כי זו למדרגה לבוא כדאי אינו
 מסוד שהמרה מחמת הוח אבל בעבודה חסרונו

 ויחשב מאוד שיבוש כדי אותו מגבי׳ הוא ית' נגדו
 ימצא בוודאי יחפש ואם מיתות ממאה יותר לו

 כי הקודמין מיעועין משני יותר מיעוע הוא וזה
 השם צפני יותר /;השפינ צריך יותר גדול שהוא מה

 תחילה בהודאה כורע הדיוע שאמרו כענין יתברך
 שוב שכורע כיון מלך ברכה כל בסוך כה״ג וסוך
 הוה העולה תורת המיעוט זאת וזהו זוקך אינו

 השני מיעוט הוא הוא ה׳ אל לעלות דרך המורה
 מיעוט הוא דהעולה ה״א מוקדה על העולה כנ״ל

 צריך הגדולה בעליותיו מוקדה על כשעונה שלישי
כנ״ל למעט

ל  לדורותיכם עולם מק יאכלנה אהרן בבני זכר כ
פי׳ עיין יקדש בהם יגע אשר כל ה׳ מאשי

 לרישח דקרא סיפא שייך איך להבין ז״ל רש״י
 בשביל העולמות כל את ברא דהשי׳׳ת דידוע ונראה
 ראשית שנקרא ישראל בשבינ בראשית כמ״ש ישראל

 לכבודו אלס ברא לא בעולמו הקב״ה שברא מה וכל
 תפארתו זהו כי למענהו ה׳ פעל כל שנאמר

 ורהימו בדמילו חוחו עובד בגוך המלובש כשהאדם
 זהי כי גופח תפארת מדת נק׳ שע״כ ושמעתי
 ע״כ אותו עובד בגוך המלובש כשהאדם תפארתו

 רק פני׳ בלי השי׳׳ת לעבוד האדם צריך וע״כ
 חס כי עצמו את לעבוד ולא לשמים ׳נבו שיכוין

 עובד הוה עצמו להנאת בעבודתו מכוין ושלום מם
 בעבודתי מכוין ואס השי״ת את עובד אינו כי ע״ז
 שפע ומשפיע למעלה תענוג גורם הוא השי״ת אל

מטין ח״ו אס אבל דכר בבחי׳ ונק׳ העולמות בכל



לחי^םצורכו*

 מחמת דבר איזה לקבל עצמו להגאת בעבודתו
 כוונת זה ואין מקבל בבחי׳ הוא חז העבודה
 וישרה לבד אותו שיעבוד לכבודו שברא הבריאה
 מחשבת׳ ומשהרין מקדשין כשהן ישראל ע; שכינתו

 פסוק על שלח בפרשת מ״ש ועיין לבד נעבודתו
 והעונה ה׳ מצות כל את וזכרתם אותו ורמיתם

 המצוה בעשיות לשמים לבו מכוין כשהאדם נישם
 וזהי שלו מוחין בבחי׳ גדונ וחיות שפע לו ובא

 ה׳ מצות כל את וזכרתם השי״ת חת אותו וראיתם
 נוקבא בבחי׳ ולא דכר בבחי׳ המצות כל שתעשו

 שהוא מי ר״ל אהרן בבני זכר כל וז״ש ע״ש כנ״כ
 לעשית אלא עצמו להנאת מכוין שאינו דכר בבחי׳

 לגרום לה׳ ניחוח ריח כמ״ש להשי״ת רוח נחת
 נקרא תענוגים גל ידוע כי יאכלנה למעלה תענוג

 התענוג עולם אל יבם יאכלנה וזהו אכילה ע״ש
 מלחשבה שנחקק החוק ר״ל לדורותיכם עו;ם מק

 דירה שיהא דירה לשון לדורותיכם עולם שיהא
 במי בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כמ״ש אצליכם
 מחשבתי שיהא ולבו מחשבתו ומסהר שמקדש

 שלו במוחין גדול וחיות שפע לו בא ואז לבד נה׳
 שיהת ר״ל ה׳ מאשי וזהו י׳׳ה שלהבת ונקרא
 וזהו י׳׳ה משלהבת חיות ותקמו אצליכם דירה
 בשם מ״ש עפ״י יקדש בו יגע אשר גל ה׳ מסשי
 בער דוב מוה״ר קדישא טצינא הקדוש הרב

 כנר השכינה לפני דומין צדיקים למה פי׳ זללה״ה
 אבוקה לאור בודקין אין אמרו כי האבוקה לפני
 ואבוקה נהורא משיך הנר דאור הנד לאור אלא

 ולשהר לקדש צריכין הצדיקים וכן קשופי מקשף
 כדמיין ית׳ בו מחשבתם תמיד ולהתקשר ענמם

 והתקשרות השפע אבל תמיד נהורא דמשיך הנר
 ולא משי גבחי׳ הוא הצדיקים על מגמעלה שבח
 יתבשלו שלא למעלה האור חוזר ותיכוף משי

 וזהי קשופי מקשיף אבוקה בחי׳ וזהו ממציאות
 האבוקה לפני כנר השכינה לפני דומין צדיקים
 מלמעלה שבא וחיות השפע ונמצא ודפח״ח

 ותיכוף משי ולא משי בבחי׳ הוא י׳׳ה משלהבת
 יקדש בהם יגע אשר ככ וזהו למעלה האור חוזר

 תמידית בבחי׳ ולא לבד נגיעה בבחי׳ רק הוא כי
 :יקדש ואעפי״ג ממציאות יתבשל שלא
 שד ימים שבעת תצאו לא מועד אוהל ומפתח

 שבעת גי מלואיגם ימי מלאת יום
צוה הזה ביום עשק נאשר ידכם אח ימלא ימיס

 לא שאמר כיון ׳נהבין עליכם, לכפר לפשות ה׳
 ימי מלאת יום עד אמר למה ימים שבעת תצאו

 כך אמר שאמר מה גם מיותר והוא מלואיכם
 הוס ימלא מלת ידגם את ימלא ימים שבעת כי

 עצנע לקדש צריך האדם דהנה ונראה נסתר לשון
 ויראה סהבה כגון מדותיו שבע כל ולתקן

 לתקן ה׳ יראת תחת מדותיו שאר וכן והתפארת
 P שפילה אהבה שום לו יהיה שגא אהבה מדת

 רק דבר משום לירא שנא יראה וכן השם אהבת
 מדה באיזה חשא ואם מדותיו שאר וכן מה׳
 ולתקן לשוב צריך שפילה אהבה לו שהיה כגון

 צריך מדה במיזה פגם אם המדות בכל וכן אותו
 ה׳ יראה תחת מדותיו השבע כל ולהכניע לתקן

 כמ״ש השי״ת לעבודת ליכנס ופתס שער הוא גי
 למשה מתקן ואם בו יבואו צדיקים לה׳ השער זה
 הוא מדה כל כי ובפרש בכלל מדותיו השבע כג

 שבע ג״כ בו יש אהבה במדת כגזין משבע כלול
 השבע מכל כלול הוא ומדה מדה כל וכן מדות
 ובפרש בכלל מדות השבע כל מתקן ואם מדות
 שהוא הנו״ן שער עליו שורה אז מ״ש כולם והם

 וסולח מוח; הכפורים יום בינה המחשבה עולם
 סדם שאמרו כמו במדותיו שפגם הפגם כג ונתקן
 מלמעלה אותו מקדשין מלמשה עצמו מקדש

 אז חשא אשר את וכשמתקן פגם נקרא והעבירה
 ונחסר פגם אשר את ממלא הוא כי מלא נקרא

 כי וידוע נשמתו שורש עד העליונים בעולמות
 אוהל ומפתח וזהו מדות שבע הם ימים שבעת
 מועד אוהל פתח הנקרא יראה ממדת ר״ל מועד

 שצכם מדות השבע עם ר״ל ימים שבעת תצאו לא
 בכ<לן ה׳ יראת תחת מדות השבע כל תכניע רק

 עצמיכם ותקדשו מלמשה מדותיכם ותתקנו ובפרשן
 יום עד העשיה עולם היראה בעולם מלמשה

 נקרא החסדים כל כי וידוע מלואיכם ימי מלאת
 שתגלה עד ר״ל חסדו ה׳ יצוה יומם כמ״ש יום

 הכפורים יום בינה המחשבה עולם של החסדים
 באורו׳ ופגם החסרון כג ומתקן מלמעלה המקדש
 אתם כי מלואיכם ימי מנאת יום עד וזהו עליונים
 השבע כל וכשיתקנו מילא ונקרא מלמשה מתקנין

 מ״ש מספר כולן והן מלמשה ובפרשן בגללן מדות
 ימי וימגא המחשבה עוצם הנו״ן שער יתגלה

 כי אח״כ ואמר הכל ויתוקן מלמעלה מלואיכם
לשון הוא יל ומלח ידכם את ימלא ימיס שבעח



IS flfirlfi^חייו^

 בכלל מלמטה בכוחכם תתקנו אתם אם ר״ל ח3
 שבעת כי וזהו מנמעלה יתוקן אז כנ״ל ובפרט

 מלמעלה ימלא השי״ת ר״ל נסתר לשון ימלא ימים
 ר״ל ידכם את עליונים באורות הפגם כל ויתקן

 ג״כ יתוקן חז מלמניה מתקנין כשאתם כוחכם עם
 כהם שצוה ר״ל הזה ביום עשה כאשר מלמעלה
לכפר לעשות ה׳ צוה מלמטה מחילה שיתקנו

 ר״ל הכיפורים יום זה לכפר רז״ל ודרשו עליכם
 סליחה יום שהוא הכיפורים ביום עולם לדורות

 בעולם מלמטה ולתקן תחילה לעשות ג״כ ה׳ צוה
 יום רז״ל אמרו כי מלמעלה יתוקן ואח״כ העשיה

 תחינה לתקן וצריך התשובה עם מכפי־ הכיפורים
 “מכפ הכיפורים יום ואח״כ שחטא מה מלמטה

,מלמעלה

ת ש ר י פ נ י מ ש

 ולבדו לאהרן משה קרא השמיני ביום ויהי
 עגל כך קח אהרן אל ויאמר ישראל ולזקני

 לפני והקרב תמימים לעולה ואיל לחטאת בקר בן
 דהנה בזה שרמז נראה הוה דהוה מה להבין ה׳

 היה שמשכן תשובה בעלי בבחי׳ אז היה ישראל
 כתקן צריך תשובה ובעל העגל עון על מכפר

 ימי השבעת והן שלו מדות השבע תחינה מדותיו
 מבני בהפרשה המקדש בבית יושבין שהיו מלואים

 לעולם לבוא יוכלו ואח״כ מדות השבע לתקן סדם
 באין שהיו השמיני ביום ויהי וזהו התשובה.

 התשובה עולם הוא לעילא מתתא השמיני לעונם
 דהנה וכו׳ ולבניו נאהרן משה קרא הכל שנתקן
 חז״ל ודרשו לבבו בכל השי״ת לעבוד צריך האדם

 ולהבין הרע וביצר טוב ביצר יצרך בשני לבבך בכל
 האדם דהנה הרע ביצר השי״ת עובדין האיך
 ח״ו לו יבוא שנא לראות צריך מדותיו בכל השלם

 עת בכצ בחטאיו לזכור וצריך מזה גיאות שום
 בבחי׳ תמיד ולהיות תמיד נגדי וחטאתי ולקיים

 רוח שפג הוי מאוד מאוד רז״ל שהזהירו כמו ענוה
 מה בלבו ויאמר רוח שפל בעבודה יהי׳ אם אבל
 מהשי״ת ולבקש להתפלצ או מצוה שאעשה אני
 רז׳׳ל אמרו ואדרבה פסול ענוה זהו כמוני שפל
 יראה לעולם אמרו וגם עצמך בפגי רשע תהי אל

 חצי׳ שהוא בו תלוי עולם כל כאילו עצמו אדם
 חייב חציו העולם וכל זכאי וחצי׳ חייב
 וכוונתם וכו׳ אחת מצוה עשה זכאי וחצי׳
 בעיניהם אדם בני מצות מעשה להגדיל בזה

 שפעל גדול ובהתלהבות בחשק אותם שיעשו
 זכות לכך העולם כל שמכריע ובמצותיו בעבודתו

 יצר מצד הוא בעיניו שפל ■שיהיה ראשונה ובחי׳
ודבוריו מעשיו בעיניו שיגדיל השני׳ ובחי׳ הטוב

 יצרך בשני וזהו הרע היצר מצד הוא ומחשבותיו
 ואיתח השי״ת נעבוד צריך הרע וביצר הטוב ביצר

 העולם רוב רז״ל שאמרו מה אפרים בעוללות
 הוא הרע בנשון והכל בעריות ומעוטן בגז; נכשל
 הרע לשון גזל עריות עגל ור״ת העגל חטא מצד

 לחטאת בקר בן עגל לך קח שאמר וזהו עכ״ג
 חטאים שלמה ובני אני והייתי כמו חסרון לשון

 להכני׳ כדי בנפשיך חסרון נמצוא חרצה אם כלומר
 עבור עבירות בשלשה נכשל שאדם עגל כך קח אז

 כי לעולה ואיל טוב היצר מצד וזהו עגל חטא
 תרצה אם הרע היצר מצד גבורות הוא מיל

 הרע היצר מצד והמצות עבודה במעשה להעלותך
 שום בצי ר״ל תמימים יהיה ושניהם תמימים

 השי״ת בעבדות ה׳ לפני והקרב ואח״כ פני׳
מצותיו ובקיום

 בני ואל וכו׳ משה קרא השמיני ביום ויהי א״י
 לחטאת עזים שעיר קחו לאמר תדבר ישראל

 ויאמר וכו׳ ויקחו וכו׳ לעולה שנה בני וכבש ועגל
 חטאתך חת ועשה המזבח אל קרב אהרן אל משה
 את ועשה העם ובעד בעדך וכפר עולתך ואת

 של קרבנות ולהבין וכו׳ בעדם וכפר העם קרבן
 עגל מעשה על לכפר לחטאת בקר בן עגל אהרן

 לצוות נכאורה נכון היה ז״ל שפירש״י כמו שעשה
 לחטתת בקר בן עגל שיקחו ישראנ בני אל גם

 לבני צוה ולמה שעשו עגל מעשה עליהם לכפר
 לעול׳ וכבש ועגל לחטאת עזים שעיר ליקח ישראל

 את ועשה המזבח אל קרב פסוק דאמר וגם
 מה העם ובעד !בעדך וכפר עולתך ואת חטאתך

 שהקריב אהרן של בקרבנות העם כפרת שייך
 אהרן של בקרבנות העם כפרת שייך ואם משלו

כך אחר אמר למה אהרן של בקרבנות דנתכפרו



לחייםשצגיני פו*ש*אורחרכח

 לורד ואפשר בעדם וכפר העם קרבן את ועשה
 עשה לא דאהרן הגמרא ומן הזוהר מן ידוע דהנה

 לקח והוא בכישוף עשו הם רק בעגל מעשה שום
 ומה כישופם ע״י העגל ויצא באש והשליכו מידם
 באזני אשר הזהב נזמי שיתפרקו להם שאמר
 תכשיטיהון על חסים הם כי ובגותיהם נשיהם

 וכמי משה יבא כך ובתוך הדבר יתעכב כך ובין
 אזניהם נזמי ופרקו מיהרו והם שם ז״ל שפירש״י

 מחר לה׳ חג ויאמר כפניו מזבח ויבן חז״ל ודרשו
 בן חור אהי־ן ראה ממדרש ז״ל פירש״י ועיין

 מזבח ויבן וזהו והרגוהו מוכיחן שהיה אחותו
 לפניו זבוח שהיה ממה הבנה נשון ויבן לפניו
 החסרון בי שיתלה מוטב ואמר ראה ועוד חור הוא
 בי שיתלה מוטב שאמר ומה עכ״ל בהם ולא

 אהבת מחמת כוונתו כל שהיה בהם ולא החסרון
 מעשה עשה שיהרגהו ג״כ יחטיאו שלא ישראג

 כמו לשמים וכוונתו כדחותם והכל שעשה מה
 לשמ-ם היה בלבו מחר לה' חג שם ז״ל רש״י שפי׳

 עכ״ל המקום את ויעבדו משה שיבוא היה בטוח
 יותר יחטיאו שלא מצוה לעשות אהרן שכוונת הרי

 בפניהם שעשה מה מעשה ועשה בהריגתו
 בזה טעה אהרן ובאמת לשמים היה ולבו לדחותם
 בכוונת אפיכו יעבור ואל ליהרג לו שהיה המצוה
 עקב בפרשת כמ״ש משה שיבוח עד לדחות מעשה

 גם ואתפלל להשמידו מאוד ה׳ התאנף ובאהרן
 ועיין ז״ל רש״י פי׳ ע׳׳ש ההוא בעת אהרן בעד

 וז״ל המזבח אל אהרן ויקרב בפסוק החיים באור
 משפטה החוטאת הנפש אם וכו׳ לב לתת רמיתי
 ויפטר קרבן יבוא איך הנביא כמאמר תמות
 כי המשפט פי על בדבר יש נכון טעם כי ונראה

 אומרם ע״ד אדם בחי׳ בחינתו אין חוטא כשאדם
 רוח בו נכנסה אא״כ עבירה עובר אדם אין ז״ל

 רוח בתשובה שחזר וביום בהמה ונעשה שטות
 למדריגות בהמה ממדריגות ועונה באנוש הוא
 לזה בהמה תחת זה אדם להמית ראוי האם אדם
 עמה וישתתף בהמה שהוא החוטא דוגמת יביא
 זה משפט בו לעשות הוא ראוי כי החושב בצער
 בהערה האדם את מציל המרגיש הרוח חלק וכפ״ז

 תושיע ובהמה אדם הכתוב שאמר מה והוא זו
 הוי^ רוח בתשובה שחזר וביום שאמר ומה עכ״ל ה'

 בא אדם בחי׳ הוא רוח בחי׳ כי ר׳׳ל באנוש
קרבן וכשמביא החטא בעת שהי׳ להבהמה לאנוש

 המרגיש הרוח חלק הקרבן בצער עצמו ומשתתף
 חטא בעת בהמה שהיה האדם את מציל הצער

 כי מכם יקריב כי אדם פירוש שזהו ואפשר
 וידוע כנ״ל אדם בבחי׳ להיות צריך אז כשמקריב

 בחי׳ הם דפרים ז׳׳ל האר״י בסידור שכתוב מה
 וכבשים יצחק בחי׳ גבורות הוא ואי; אברהם

 הוא ושעיר יעקב הפריד והכשבים יעקב בחי׳
 ע״ד לך קח לאהרן משה וז״ש וכו׳ לקציפות שוחד
 האדם שצריך ה׳ אל ושובו דברים עמכם קחו
 ולהגדיל תוכחה דברי לעצמו לדבר בתשובה השב

 בדברי עצמך שתקח לך קח וזהו עשה אשר החטא
 בזה מצוה שעשית במחשבתך תעלה ולא מוסר
 לחטאת בקר בן עגל הקדבן כך קח אלא כנ״ל

 שתתחרט ואחר מצוה ולא שעשית החטא בשביל
 בקר בן עגל לך המשפט חטאת ותביא החטא על

 לעול׳ איל ותביא לך יכופר הקרבן בצער ותשתתף
 ועשיית מעשיך להגדי״ גבורות למדת שתבוא לרמז

 מקודם וכמ״ש בהם להאמין ועבודתיך מצותיך
 אליהם תדבר כלומר נאמר תדבר ישראל בני ואל

 תאט־ כי כמו בלב הוא אמירה כי תשובה שיעשו
 שעיר קחו התשובה עולם ליבא ובינה בלבבך

 בי ואין ס״א מצד בודאי חטאם כי לחטאת עזים
 עג תשובה שיעשה ואחר מצוה מחשבת צד שום
 הקרבן בצער עצמם וישתתפו פשו אשר העגל עון

 הוא רוח עלייתם הוא תשובתם החטאת שעיר
 הוא עגל שלהם עולה בקרבן מרומז וזה באנוש

 בתשובה לשוב המעורר רוח בחי׳ וכבש התשובה
 שתי עשו העם ובאמת הקרבן בצער והמשתתף

 בכשפים העגל שעשו המעשה בגוף אחת רעות
 והתכוין בטעות אהרן את שהחטיאו ואחת שלהם
 בפרשת ועיין עבירה היא ובאמת מצוה לעשות

 בוצינא החסיד הגאון אדמו״ר פי ששאלתי וישב
 איך זללה״ה שמעלקי שמואל מוה״ר קדישא

 עשה והוא באמת כמוך לרעך ואהבת מקיימין
 אחת נפש ישראל כ!ל הלא ני והסביר רעה לי

 למזיד קרוב בשוגג לעצמו עושה שאדם ופעמים
 חם האברים על מלך הוא והראש גדולה חבורה
 הרגנ או היד ויכה שבראשו בשכלו האדם זה יעשה

 למשוגע זה יחשב גדולה החבורה לו שעשו שלו
 כיון בכאן וכן צער עוד נעצמו שיגרום ומבוהל

 נער עוד לעצמו יגרום גמור אחדות ישראל שכל
על להם שיממול לאהרן משה שהזהיר וזה



רכםלחייםשמיני פרשתאורח

 או שנו היד על הראש יכעוס ואם שהחטיאו
 שלא גדולה מכה ו5 שעשה שצו הרגל על

 ואדרכה ״נ5כ הבהמה כמעשה רק ובשכל בטוגה
 עליהם גם תכפר בעדך ותכפר קרבגך את כשתביא

 חטאתך את ועשה וזה בזה אותך שהחטיאו מל
 זה בחטא העם ובעד בעדך וכפר עולתך דאת

 העם קרבן את ועשה ואח״כ אותך שהחטיאו
כנ״ג. שעשו החטא גוף עליהם וכפר

 וירא תעשו ה׳ צוה אשר הדבר זה משה ויאמר
 יוגתן בתרגום ועיין ה׳ כבוד אגיכם

 דתעבדין פתגמא דין משה ואמר וז״ל זה בפסוק
 איקר יתגלי יד ומן צבכון מן בישא יצרא ית אעברו

 זה מה וז״ל במדרש ואיתא עכ״ל דה׳ שכיגתא
 אשי־ הדבר וזה אומר דאת כמא המילה על הדבר

 וגפלאים סתומים המדרש ודברי ע״כ יהושע מג
 גראה מזה המילה על נצטוה היום באותו וכי

 ויקיימו שימולו הגב ערלות על המדרש כוונת
 והוא האבן לב ויסירו לבבכם ערלת את ומלתם
 מן בישא יצרא ית אעברו יונתן התרגום כדברי
 בפסוק זה מרומז האיך סתומים דבריו אבל לבכון

 הקודם שבפסוק פירוש לו אין בעצמו הפסוק וגס
 ויאמר ה׳ נפני ויעמדו העדה כל ויקרבו כתוב
 רה נזכר ולא תעשו ה׳ צוה אשר הדבר זה משה

 אל קרב צוה אהרן אל רק שיעשו צעדה שאמי
 צוה לא העדה ואל וכו׳ חטאתך את ועשה המזבח

 דיומא הגמרא פירוש כתבתי דהנה ונראה כלום
 לו נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש ריש אמר

 תשובה גדונה לקיש ריש אמר והא איני כשגגות
 כאן מאהבה כאן ומשני כזכיות נעשו שזדונות
 היינו מיראה דתשובה העעם וכתבתי מיראה

 מאהבה שגדולה עילאה יראה ולא עונש יראת
 ירח שהוא מחמת עונותיו על מתחרט הוא ונמצא
 המזיד על הוא ועונשין שעבר העבירה של מעונש
 ג״כ זו עבירה עבר אם נמצא השוגג עצ וצא דוקא
 ואפשר מעונש ירא אין כי כלצ מתחרט אינו בשוגג

 זו עבירה שיעבור מזה הנאה צו שיש נהיות יטל
 ואין העבירה מן הגוף הנאת צו שיש בשוגג
 תאות כי השוגג על עונש אין כי זה על נענש
 עונש יראת מפני רק בשלימות אצלו הרע היצר

 ני נעשית זדונות וע״כ שעבר המזיד על מתחרט
 עליהם מתחרט שאין נשארו השגגות כי כשגגות

כי שעשה מה ורואה הבורא מאהבת השב אבל

 פגם עבירה וכשעבר ממעל אלוה חלק האדם
 עבירה והעובר נשמתו שורש עד שמים בקדשי
 דן שנברא המשחית המלאך הוא קטיגור לו קונה

 גודל ונפי העבירה p חיות לו ויש העבירה
 מן בקליפות קדושות ניצוצות הוריד העבירה

 זה על מתחרט לה׳ שחטא וכשראה נשמתו שורש
 הוא בקליפות הקדושות ניצוצות שהוריד מה

 נענש שאין בשוגג אף כי השגגות על ג״כ מתחרט
 בשוגג פגם כי כפרה צריך השוגג אף רז״ל אמרו

 השוגג על גם וכשמתחרט הקדושות ניצוצות והוריד
 כזכיות נעשות זדונות נמצא תשובה מצות ומקיים

 תשובה מצות מקיים שעבר העבירות כל על כי
 עד כלומר אצהיך ה׳ עד ישראל שובה פירוש וזהו

 נעשית וזדונות מאהבה השב כי ה׳ אנ שתבא
 ושורה אליו שב השי״ת ה׳ אל לשוב ורוצה כזכיות

 הרע היצר תאות עונש מיראת השב אבצ עליו
 עוד יזדמן אם הנאה לו ויהיה כשלימות אצלו
 הנאת לו יהי׳ כי ויעשה בשוגג זו עבירה אליו

 כנ״נ השוגג על עונש חין כי עליו יענש וצא הגוף
 ברע מדובק הוא כי מהשי״ת מרוחק הוא ונמצא

 היו ובכאן רכי יגורך ולא הרע היצר בתאות
 השי״ת וישרה עגצ מעשה על כפרה צריכין ישראל

 לכפי־ קרבנות להביא להם וצוה במשכן שכינתו
 התשובה עם אלא מכפרין הקרבנות ואין עליהם

קחו שכתב וזהו  פני אל משה צוה אשר את ו
 להם שצוה מה קרבנות שהביאו ר״ל מועד אהג
 ר״; ויקרבו ולשון ה׳ לפני ויעמדו ויקרבו משה
 שכתוב כמו ה׳ אל בתשובה עצמם מקרבין שהי׳

 ישרחל את הקריב פרעה ר״ל הקריב ופרעה בזוהר
 ויקרבו כאן ואף לזה גרם שהוא ה׳ אל בתשובה
 ולח מירחה רק הי׳ צא תשובתם אבל בתשובה
 השב כמו ה׳ אל בתשובתם באו ולא מאהבה
 בתשובתם ויעמדו בתשובה ויקרבו וזהו מאהבה

 מאהבה דתשובה וידוע ה׳ אל באו ולא ה׳ לפני
 הדבר זה משה ויאמר וזהו בינה הוא עילאה תשוב׳

 תעשו ה׳ צוה אשר עושין שאתם התשובה ר״ל
 בסידור כמ״ש המאשרנו בינה היא דאשר וידוע

ה הוא אשר מן ר״ל ז״ל האר״י  עילאה תשובה טנ
 ה׳ כבוד אליכם וירא ואז תשובה נעשות ה׳ צוה
 שעדיין הש״י מן מרוחק הוא מיראה מתשובה כי

 לשרות השי״ת יכול אין ואז הרע בתאות מדובק
מן בישא יצרא ית אעברו יונתן שתרגום וזה בכם
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 חשובה מאהבה ותשובו ברע חדבקו ולא לבנון
 אליו לבבכם בכל וחשובו ליבא בינה עילאה

 דברי וכן דה׳ שכיגתא איקר יחגלי ומיד מאהבה
כנ״ל. כבבכם ערלת אח ומלתם ותקיימו המדרש

 וירד ויברכם העם אל ידו אח אהרן רישא
 להבין והשצמים והעולה החטאת מעשוח

 רישא שייך מה וגם שירד בזה ללמדינו בא מה
 איחא דהנה ונראה וכו׳ וירד לסיפא דקרא
 כהוגן שלא עשה רק בעגל חטא לא אהרן בזוהר

 ושמעתי ע״ש וכו׳ המכשפים מיד שקיב; מה
 מיכל יחיאל מו״ה קדישא בוצינא הגדול מהרב
 צריך שהצדיק באדם הוא איך אדו׳ פרה ענ׳ זלה״ה

 שירדו נשמות להעלות התחתונים במדריגות לירד
 אצלם שם שהי׳ והנשמות טומאה הוא ואצלו שם

 ומטהר הטהורין אח מטמא וזהו טהרחן היא
 בירושלמי איחא וכן ודפח״ח עכ״ד הטמאין חח

 שמואג שמואל ר׳ אמר יעקב בעין הובא תענית
 ע״ש וכו׳ חטאנו ואמר ישראל של חכוקן לבוש הי׳

 חלוקן בלבישת שנ״ג אמיתי והפירוש וז״נ הפירוש
 צדיק ה׳ הנביא ששמואל כיון לומר ישראל של

 לומר מפיו שקר יוצא איך חטא שום בלי גמור
 לעשות הוצרך לכן טמהם שיתוף ע״י אפילו חטאנו

 ויגבש הטהורין בגדיו בהפשיטו בעצמו מה שינוי
 צואים בגדים לובשין הם אשר אחרים בגדים
 וכוונתו עכ״ל לה׳ חטאנו יאמרו כאחד וכולם

 להעצות תחתונה למדריגה לירד וזהו כנ״ל ג״כ
 כמ״ש אהבה בבחי׳ להיות צריך משם נשמות
 הוא ואהרן וכו׳ בורסקי' של בשוק כלתו בזוהר

 כי ידו אח אהרן וישא וזהו ימין יד חסד מדת
 שלו וחסד אהבה בחי׳ ימין יד כלומר כתיב ידו
 ועולה החטאת מעשוח וירד וזהו ויברכם העם אל

 אצלו הי׳ להעלותם עליהם לכפר העם של ושלמים
 ממשיך שהי׳ אהבה מחמת וזהו ממדריגחו ירידה

אהבה בחי׳ העם אל

 כי לרמז שלו אהבה בחי׳ ידו כתיב לכך א״י
 יכן רז״ג שאמרו כמו באהבה לברך צריך

 עמו אח לברך נהנים ברכות של בברכה תיקנו
 ז״ל רש״ו שפי׳ כמו ויברכם וזהו באהבה ישראל

וכו׳ ישא יאר יברכך נהנים ברכות

 שלאחריו פסוק ג״כ ויבואר אחר באופן א״י
ויצאו מועד אהל אל ואהרן משה ויבא

 עיין העם כל אל ה׳ כבוד וירא העם אח ויברכו
 שקרב אהרן שראה כיון ד״א וז״ל ז״ל רש״י פי׳
 וכו׳ מצער הי׳ השכינה ירדה ולא הקרבנוח הל

 שכינה וירדה רחמים ובקשו עמו משה נכנס מיד
 אמרים ליקוטי בספר איחא דהנה עכ״ל כישראל

 להשקות מעדן יוצא ונהר בקיצור וז״ל ע״ב ל״ד דף
 חפצו העולם וכל דבר שכל וידוע וכו׳ הגן אח

 וכן ממנו ולינק בשורשו לדבק ושלימוחו ורצונו
 עולמות הי׳ נא זה לפי ונמצא הטבע מדרך הוא

 גם כי מעליונים כנל שפע נינק יכוצין התחתונים
 ואיידי משורשו תמיד ולינק נקבל רצונו העליון
 זו נסיבה אך כנודע פליט לא למבלע דטריד
 ממה יותר והוא אחר טבע יח׳ הבורא הטביע
 דהיינו להניק רוצה פרה לינק רוצה שהעגל

 יותר הוא בהשפעתו המשפיע שמקבג שהתענוג
 מניחה עילה כל ונזה השפע נמקבל שיש מתענוג
 שמקבל לפי ממנה מעליון שפע בקבלת תענוגה

 הפרה כמשל ממנה למטה בהשפעתה תענוג יותר
 נסתלק המשכה שהוא מעדן יוצא ונהר וזהו הנ״ל
 כדי בו ולדבק משורשה לקבג רצונה שאינו מעדן

 וזהו וכנ״ל לגן להשפיע כדי הגן אח להשקות
 הגן נטע העדן עם ר״ל מקדם בעדן גן ה׳ ויטע

 נעשה איך אך הגן נעשה גו משפיע שעדן ע״י פי׳
 עינה שכל הטבע לדרך וחוץ לגן ישפיע שהעדן

 היה שזה אמר לזה בשורשו לדבק ורצונו חפצו
 בטבע זה שהטביע עולם של מקדמון ר״ל מקדם

 וכי׳ לינק רוצה שהעגל ממה יותר הנבראים כל
 המחשבה כי וכנ״ל הגן אל למטה משפיע וע״כ

ם הוא שלעצמו לפי להיטיב רק היה הדומה ^ 
 והטביע ורצה ולהשפיע להיטיב רק רוצה ואינו

 ידוע והנה בקיצור עכ״ל הנבראים כ; בטבע כך
 ואם למעלה מעורר כך עושה שהאדם מה שכל
 משפיע קדומה המחשבה שגם גורם משפיע הוא

 בעולם שכינה להשרות צריכין הי׳ ובכאן למטה
 רצון לעורר עובדות נעשות צריכין והיו הזה

 עשה בתחילה אהרן והיה למטה להשפיע העליון
 ויברכם העם אל ידו אח אהרן וישא וזהו כך

 ובשעת הקרבנוח כג והקריב שעשה אמר כלומר
 מזה וירד שפע מקבל היה הקרבנוח עבודת

 וזהו העם אח ובירך למטה להשפיע התענוג
 כלומר והשלמים והעולה החטאת מעשות וירד
אל להשפיע כדי שפע מלקבל התענוג מזה ירד
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 ננטוגים העולמות כל לעורר ג״כ וכוונתו העם
 שהטביע כמו למטה להשפיע עליון רצון עד

 שיניחו הנבראים בכצ זו טבע יתברך הבורא
 להשפיע כדי מלמעלה שפע מלקבל זה תענוג
 מלקבצ וכו׳ החטאת מעשות וירד עשה כן נמטה
 ויגרום ויעורר העם את וברך והשפיע השפע

 וחח״כ ויצטער הועיל ולא למטה שכינה השראת
 משה ויבא וזהו העובדא זה ואהרן משה עשו

 תעניג מקבלין ובודאי מועד אוהל אל ואהרן
 שם מתפנלין שהיו ובפרט מועד אוהנ חג שבאו
 ויברכו ויצאו התענוג מזה ופירשו ז״ל רש״י כפי׳
 והיו העם חל למטה משפיעין והיו העם את

 מלקבל שיניחו העליונים העונמות כל מעוררין
 נמטה וישפיעו ממנו שלמעלה מעולם תענוג
 גם וזהו העם כל חל ה׳ כבוד וירא כך ואחר

 הדבר זה משה ויאמר הפסוק פירוש כן
 וצוה ה׳ כבוד אליכם יירא תעשו ה׳ צוה אשר
 הדבר זה כלומר מדא צותא כמו התקשרות לשון
 שפע מנקבל שיניחו הנבראים בכל ה׳ קשר תשר

 ותגרו׳ למטה הכל ותשפיע תעשו למעה וישפיעו
 זה תענוג שיניחו העולמות בכנ כך ותעורר
 כבוד אליכם וירא למטה וישפיעו שפע מלקבל

כנ״נ ה׳
 ח.יהם לחמר חהרן וחל משה אל ה׳ וידבר

 החיה זאת לחמר ישראל בני חל דברו
 יכו׳ הארץ על אשר הבהמה מכל תאכלו אשר
 לפי חיים לשון המיה זאת ז״ל רש״י פי׳ עיין

 חיים להיות וראויים במקום דבוקים שישראל
 מה להבין וכו׳ הטומאה מן הבדילם גכיכך
 בני סל דברו אמר ואח״כ סליהם לאמר שחמר
 לחמר חמר אשר הקודמת אמירה מי ואל ישראל
 שאמר מה גם בזה ז״ל רש״י פי׳ עיין אליהם
 אין לאמר מלת לחמר ישראל בני אל דברו אח״כ

 דהנה ונראה ישראל בני יאמרו מי אג פירוש לו
 צוררי נגד שלחן לפני תערוך הפסוק פי׳ אמרתי

 שעת רז״ל דאמרו רויה כוסי ראשי בשמן דשנת
 היצר עם מלחמה היינו מלחמה שעת סעודה

 בשביל העולמות כל ברא שהשי״ת דידוע הרע
 ישראל ובשביל בעולם שיתגלה מלכותו מדת

 שלשה עליהם ולהמשיך מטובו להם גהיטןב
 להיטיב הטוב מדרך כי דרחמים מכילין עשרה
העולמות מכל כלול האדם נשמת ברא וע״כ

 שעושה ולפי הגוך במלבוש והלבישו העליונים
 צריך הברואים ככל היצה״ר עם הגופנית מעשה
 מדת כי ה׳ יראת היינו מגכותו עול תמיד לקבל

 עליך תשים שום כמ״ש יראה מדת הוח מלכות
 להיות האדם וצריך וכו׳ אימתו שתהא מלך

 יפול שלא תתאה יראה הנקרא זו ביראה תמיד
 הממלאים עוה״ז ברואי בתאות היינו למטה

 מדת וזהו מותר ובין אסור בין היצר עם תחותם
 השתגשלות וכל בשבילו טוה״ז שנברא מלכות

 הזה המעשה לעולם שבא עד עליונים עולמות
 מלכיתו שתתגלה עוה״ז בשביל היה הגשמי
 פי לעבור שלא זו ביראה תמיד הוא ואם ויראתו

 עושה ה' פי ועבר נכשל שכבר רואה אם ה׳
 תיקוני׳ בהקדמת כתב וע״כ העבירה על תשובה

 ענוה לידי גיה אייתי ה׳ יראת ביה דאית מאן
 לגבה עקב ה׳ דיראת עילאה שכינתא דאיהו

 והוא התשובה עולם בינה היינו עילאה ושכינתא
 היינו מאהבה תשובה כשעושה כי הענוה עולם
 רוחה תמיד נגדי וחטחתי מקיים והוא בינה
 בהתמדה וכשהוא ושפלתו בחסרונו תמיד

 עליהם ומתחרט חטאיו תמיד ורואה זו בתשובה
 אלא אשתמודע דלא חכמה ג״כ אליו נמשך אז

 תקונס בתיקונים כמ״ש בינה היינו בביתיה
 יחטא לא בודאי אז חכמה אל וכשבא תליתאה

 הנק׳ עילאה יראה והוא בספרים כמ״ש לעולם
 אא״כ עבירה עובר אדם אין כי הרוממות יראת

 כשהוא אבל חכמה היפך שטות רוח בו נכנסה
 בחכמה ה׳ וכתיב לעונם יחטא לא לחכמה דבוק
 וכל וכו׳ תחילה מזריע איש כמ״ש ארץ יסד

 מחכמה הוא הכל העולמות כל של החיות
 וחם בעלי' תחי׳ וחכמה כמ״ש הכל המחיה
 הזה העולם ותענוגי שהחיות תמיד מבין הסדם

 למטה יפוג לא בודאי אז מחכמה הוא הכל
 ניצוצות בו שיש עוה״ז בתענוגי תאותו למלאות

 חותו המחיה בגשמי הוא אשר חכמה וחיות
 החיים חי בחכמה דבוק להיות יותר טוב אלא

 הגשמי בתענוגי להדבק ולא התענוגים תענוג
 היה והוא אותו המחיה חכמה ניצוץ בו שיש

 כי וראו טעמו הפסוק פי׳ שאמרתי כמו ונפסד
 מתבונן כשהאדם כי בו יחסה הגבר אשרי ה׳ טוב
 שכלו בעין רואה הוא ותענוגיו הגשמי הנאת בכל

חכמה ניצוצי היינו השי״ת הוא חותו שהמחיה
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 3טו כי וראו טעמו וזהו אותם המחיה הם3 שיש
 ר3הד המחי׳ ו3ש חכמה ניצוצי ר״ל ה׳ הוא שיו

 אשרי ולפיכך חכמה3 הם טעמים וגם הגשמי
 תענוג החיים חי חכמכ3 ו3 יחסה ר3הג

 ו3 שיש הגשמי תענוג3 ק3להד ולא התענוגים
 היצר עם המגחמה וזהו חכמה וחיות ניצוץ

 למלה שצא שיראה סעודה שעת3 האדם שצריך
 אגא רואים3ה ככל האכיצה שתענוג תאותו

 שיהא להגוף ותענוג חיות ליתן כדי לאכול צריך
 כשה״ך הילל3 כמ״ש ורא3ה לעכודת כח צו

 שיהיה הגוף עם מסד ואגמול אלך אמר למרחץ
 כוונה וגם ורח3ה ודת3לע ריאות3ו חיות גו

 הקדושות ניצוצות להוציא כדי אכילתו3 תחרת
 כה מוסיף ואז לנשמתו ק3ולהד מחכל3 שיש

 המאכל מרוחניו׳ נהנה שהנשמה וכמ״ש ;הנשמה
 הי־אשונ׳ והכוונה המאכל מגשמיות נהנה והגוף

 ג״כ מינו להגוף ותענוג חיות ליתן אכינה3
 ;הגוף וחיות תענוג אלא ד3ל הגוף תענוג יל3ש3

 צריך הנ״ל כוונת והשני השי״ת וד3נע שיוכל
 היצר היינו מוש; את ללחום 3כשיש לכוין החדם

 הגוף להנות הגשמיות מעשה עשותו3 הרע
 כנ״ל רק היצר ת3מחש3 ולא הגשמי מתענוגי

 וכנ״ג ין3ת ין3 וזהו היצר עם המלחמה וזהו
 הניצוצות להוציח כדי ה3תשו3 להרהר נריך

 וזהו היצר עם להלחם הקליפה כח3ש קדושות
 ומשם ינה3 הוא ה3התשו לעו;ם וא3שי ין3ת ין3
 רק כגשמי תענוג3 ק3יד לא ואז מכמה חג א3י

 מה וזה התענוגים תענוג החיים חי כחכמה
 השנחן שיהא שלמן לפני תערוך דהע׳׳ה שהתפלל

 ומלחמה התנגדות כלומר צוררי נגד עליו שאוכל
 רויה כוסי ראשי כשמן ודשנת כנ״ל היצה״ר עם

 המה״ חכמה אל דכוק שאהיה חכמה הוא ושמן
 ‘היצה״ כתאות הגשמי כתענוגי אדנק ולא הכ.
 לכוס המרומז הגוף הוח וכוסי רויה כוסי וזהו

 כתוכי הנשמה המקכל הוח כגוף כן המקכל
 החרציית אל המרומז אחרונה ה״א כמי׳ והוא

 נשאר הה״א כהסיר רוי״ה תיכות מן ונשאר
 גכור איזהו כי היצה׳׳ר עם גכורה גימטריא רי״ו

 פר׳ תורה כליקוטי איתא והנה יצרו את הכוכש
 כמ״ש ינכ33 הוא שאמירה הרי שכתכ יתרו

 עילאה תשוכה לשון והוא כינה אמרי להכין
כך ואחר עצמך קשוט חז״ל ואמרו בינה דהוא

 לפי לומר יש עצמך קשוט והלשון אחרים קשוט
 זדונות אז עילאה תשוכה ככינה שהוח שכיון

 וזהו הנשמה אל קישוטין והם זכיות נעשות
 שאמד וזהו אחרים קשוט ואח״כ עצמך קשוט

 לאמר ישראל כני אל דכרו מהרן וחל משה א;
 ללחום כשיכואו תשוכה שיעשו כלומר ככינה הוא
 חכמה אל יכואו ומשם אכילה כשעת היצר עם

 בהנאת הגשמי לתאות דבוקים יהיו לא ובודאי
 אהרן ואל משה אל ואמר כמחכל שיש היצר

 עוצם ימשיכו שהם כלומר אליהם לאמר מקודם
 אח״ים קשוט ואח״כ עגיהם מקודם התשובה

 כנ״ל תשובה שיעשו לאמר ישראל בני אל וידברו
 שהוא זאת הנקרא יראה מדת השכינה זהת וזהו

 המיה תי״ו וכיד מא׳ וכלוג שביעית מדרגה
 עולם בינה רחשונה ה׳ המיה של ה׳ אל תביאם

 חיה הנקרא חכמה חל יבאו ואח״כ התשובה
 מכל תאכט אשר אז מכמה חל כשיבואו ואז

 בתענוגי תפלו שלא ותנצכו כארץ על אשר המ׳3ה
כנ״ל. עוה״ז בתענוגי היצר

 שיהיה ר״ל לאמר ישראל בני אל דכרו א״י
תאכ׳ חשר המיה זאת אכילה בשעת במחשב׳

 הבהמה מכג שבו הרוחני החיות שתחכלו ר״ל
 תכוונו ולא הרוחני החיות תאכלו המרץ על חשר

 לשון החי' זאת ז״ל רש״י שפי׳ וזהו הגוף ;הנחת
 להיות וראויים במקום דבוקים שישראל לפי חיים

ע״ש וכו׳ חיים

 כפסיק פי׳ אמרתי דהנה אחר באופן א״י
 יושב אשרי הול״צ ולכאו׳ ביתך יושבי אשרי

 המפורסם הקדוש הרב בשם ששמעתי ע״ד ביתך
 בשעת צריך שאדם זצלה׳׳ה בער דוב מו׳׳ה

 חכמה אל דבוק ולהיות דיבורים לדבר כתכלה
 יושב אשרי וזהו ודפח״ח עכ״ד השכל ולקדמות

 הנקראים התיבות הם ביתך חכמה היא יו״ד
 והיח דבורים שמדבר כטמר יצירה בספר בתים
 עוד ועי״ז השכל ולקדמות חכמה אל דבוק

 חכמה עם דבורים כשמדבר והנה סלה יהללוך
 כמ״ש הראשון השער שהוא יראה להקדים צריך

 העובד האדם נריך וגם ה׳ יראת מכמה ראשית
 מדרגות עם אפילו ישראל כללות עם עצמו לקשר

בו שאין תענית כל רז״ל שא:מרו כמו התחתונות
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 כללות עס עצמו וכשמקשר וכו׳ ישרא; פושעי
 אנ דיוק והות ידאכ3 ורים3די ומדבר ישראל
 וזהו התענוג עולם אל הדיבורים מביא מכמה
 אותיו׳ כי המוחין בחי׳ שהם ישראל בני אל דברו

 זהה שתהי׳ כגומר צאמר רא״ש ל״י הם ישראל
 מדריגות היא זאת העבודה בעת במחשבתם

 חכמה אל דבוק שתהי׳ החיה זסת הנקרא יראה
 התענוג עולם אל שתביאו תאכלו אשר מי׳ הנקרא

 כמ״ש אכילה בשם מכונים התענוגים כג כי
 וכי׳ הבהמה מכל וכו׳ והי׳ ואוכלם דבריד נמצאו
ת עם בהתקשרות שיהי׳ ובתנאי כלומר  לנו
 מכל וזהו תחתונות מדריגות עם אפילו ישראל

 מן רז״י שחמרו ע״ד הארץ על אשר הבהמה
 עם ר״ל לבהמה הדומין אדם בני להביא הבהמה
כנ״. העבודה בשעת ס״ע תקשר כולם

 הרחשון דשער דידוע וכו׳ החיה זאת א״י
 מדת הירסה היינו השי״ת בעבודת נכנס

 זה כמ״ש העולמות כג נבראו שבשבילה מנכות
 אמיתיות והירחה בו יבוחו צדיקים לה׳ השער

 חין חכמה אין חם כמ״ש לחכמה דבוק הוא
 קשורים ושניהם חכמה אין יראה אין חם ירמה

 חבא ובזוהר חרץ יסד בחכמה ה׳ כמ״ש בזה זה
 תתאה יראה נקראת מנכות ומדת ברתא יסד

 כמה שהבאתי בהקדמה בתיקונים מיתה והנה
 לידי ניה אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן כעמים

 עקב ה׳ דיראת עילאה שכינתא דהוח ענוה
 הנק׳ יראה כשמדת כלומר החיה זאת וזהו נגבה
 הנק׳ החכמה היא החיה חל דבוקה היא זאת
 מרה התגברות בלי מהורה ה׳ יראת היינו חיה

 החכמה חל דבוקה היח עונש יראת ובלי שחורה
 עונם בינה היא דאשר וידוע תאכלו אשר אז

 היראה לי׳ אייתי כלומר התענוג עולם התשובה
 וכל התענוג עו^ם התשובה עולם משר חל

 תתאה והיראה כנ״ל מכילה בשם נק׳ התענוגים
 תשובה לעשות עילאה תשובה לידי ליה חייתי

 שנכשל מה הארץ על אשר הבהמה מכג מאהבה
 התחתוני׳ הברואים ככל הבהמיות מעשה נעשות

י׳ אייתי היצר עם תאותם הממלאים  יראה מדת ׳
זה על מאהבה תשובה לעשות

 בגמרא רז״ל אמרו דהנה וכו׳ החיה זאת א״י
למדה בשר לאכיל נפשך תאוה כי דסולין

 צתאבין אלא בשר אדם יאכל שלא חרץ דרך תורה
 מאכלים שאר ולא בשר דוקא למה להבין וצריך

 הייני במתים תורה דברה לח כי .ומי־ ואפשר
 סורי־ כבן הגוף והנחת תאות בשביל האוכלין

 ועובדין האוכלין השלימים מהאנשים רק ומירה
 מהמאכנ קדושות נינוצות ומוציאין השי״ת

 במאכל שנפלו הקדושות הניצוצות ומתקנין
 כשר אדם לאכילת מתאוים הקדושות והניצוצות

 מעוררין שלהם החאוה וזה תיקון להם שיהיו
 מ״ן בסוד המאכג לאכול שיתחוה לאדם תאוה
 רק בשר לאכול הותרה לא הראשון לאדם והנה

 מן קרבנות שהקריב לנח רק וצמחים ירקות
 נו הותר חיים הבעלי מתקן והיה הבהמות

 שלא ארץ דרך תורה למדה וזהו בשר לאכול
 אדם כשמתחוה לתאבון אלא בשר אדם יחכנ
 בא בודאי התאוה זה ונמצא הבשר לחכול כשר

 אל לעלות שמפיצים הקדושות הניצוצות מן לו
 לאכול שיתאוה ג״כ תאוה נו מעוררין החדם
 לאכול מתאוה אין חם אבל מ״ן בסוד אותם
 הניצוצות .;העלות יוכל לא מסתמא הבשר

 כן ואם תאוה לו מעוררין אינו ע״כ הקדושות
 דוקא וזהו לתקנם יטל אינו אם יאכל למה

 החי׳ זחת וזהו כנ״ל מאכלים בשאר ולא בבשר
 זאת בבחי׳ היא הבשר בתוך כשהחיות כלומר

 לאכול שיתאוה תאוה לו ומעוררין נוק׳ בחי׳
 על חשר הבהמה מכל דוקא וזה תאכנו אשר

 ולא נוק׳ בבחי׳ יהיה שהחיות תראו אז הארץ
וכנ״ל מאכלים בשאר

 להיות מצרים מארץ אתכם המעלה ה׳ אני כי
 כי אמר בתחילה להבין וכו׳ לאלהים לכם

 להם להיות אמר ואח״כ רחמים הוא ה׳ אני
 לישראל מזג אין דהנה ונראה דין הוא לאלהים

 מאמיני׳ ואנחני ומבעיות ממזלות למעלה הם כי
 המזלו׳ וכל המערכות כל משדד הוא כי לבד בה׳
 שנאמין אותנו והראה המבעים וכל הכשפים וכל
 מצרים מומאת ומכל ממצרים הוציאנו כי בזה
 בגימ׳ ואלהים משם לצאת המבע דרך אין אשר

 מארץ אתכם המענה ה׳ אני כי וזהו המבע
 וכל המזלות וכל המערכות כל שם ושדדתי מצרים

 לכם אהיה שאני לאלהים לכם להיות המבעיות
 כל ונגד השבעים כל נגד אתכם להושיע השבע

בכל. מושל הוא אני כי המזלות
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 שבעה וטמאה זכר וילדה חזריע כי אשה
 וביום חטמא דוחה <דח כימי ימים

 וטמאה חלד גקבה ואם וכו׳ ימול השמיני
 וילדה שאמר מה להבין וכו׳ כנדחה שבועיים

 למה גהבין יש עוד ספק בלי ודאי לשון זכר
 נקבה וילדה אמר לא וגם זריעה לשון הזכיר

 צריך האדם דהנה ונראה זכר וילדה שאמר כמו
 ויראה אהבה בו שיש מדותיו שבע לתקן בתחילה

 בלבד ה׳ יראת החת הכל להכניע וכו׳ והתפארות
 והגבורה הגדולה ה׳ לך דהמע״ה כמ״ש

 ממתיו שבע כל ובהכנעו וכו׳ והנצח והתפארת
 אהבת ממילא עגיו שורה אז ה׳ יראת תמת

 החסיד הגאון מחותני שמעתי והנה ית׳ הבורא
 חת עבדו פי׳ שאמר זצלה׳׳ה דוב ישכר מו׳׳ה

 תתאה ויראה עילאה יראה יש דהנה ביראה ה'
 שלמעלה לעולם לגשת שירא היא עילאה ויראה

 הוא תתאה ויראה אליו מגשת ויראו ע״ד
 ויפוג התחתונים בעולמות יפול שלא שמתירא

 א״ע אנא עובד חינו עונש יראת אבל ה׳ מיראת
 שאינו מפני מצוה מכשירי הוא אעפי״כ אבל

 עבר ולא וישב עונש יראת מפני עבירה עובר
 עבודת אינו חבל מצוה עשה כאילו עליו מעלה

 יראה מיני בשני ר״ל ביראה ה׳ את עבדו וזהו ה׳
 אינו כי עונש יראת צא אבל ה׳ את תעבדו הנ״ל
 כשהיראה אבל ודפח״ח עכ״ד בזה ה׳ את עובד
 אהבת אח״כ עליו שורה בשלימות ה' יראת היא

 וכשבח אשה מחר למזור איש של דרכו כי הבורא
 כי ממתיו שבע לתקן למזור צריך אהבה למדת
 בחובת כמ״ש יותר הגבוה עולם הוא אהבה

 בתשובה ימיו כל שהיה אמד חסיד על הלבבות
ם תשובה עשה זה ביום ו ג'  עבד שלא שלפניו ע

 גבוה יותר למדריגה הולך יום בכל כי כראוי ה׳
 לא אתמול שביום וראה חדש שכג לו וניתוסך>

 ה׳ יראת אשה שאמר וזהו כראוי עובד היה
 זריעה נקרא ה׳ ועבודת תזריע כי אשה הנקראת

 וילדה יכו׳ לצדקה לכם זרעו כמ״ש פירות שעושה
 הנק׳ אהבה במי׳ בודאי שיבוא ודאי לשון זכר
 במי׳ אל כשיבוא ואז וכו׳ איש של דרכו כי דכר

מדותיו שבע לתקן לחזור צריך הבורא אהבת

 וזהו בתחילה יראה בבאי׳ נטהרו שכבר אף
 במדרגות מדות השבע הם ימים שבעת וטמאה
 ולתקנם למזור וצריך הם טומאה במי׳ אהבה

 שבתחילה כמו תטמא דותה נדת כימי וזהו
 והם היצר טומאת מן מדות השבע שטיהר
 גבוה היותר ■•כעולם שהוא וכעת ממש טומאה

 בשבע יראה כי ולתקנם למזור צריך אהבה במי׳
 גבוה היותר העולם כנגד טומאה במי׳ מדותיו
 גם כשיתקנם ואח״כ חדש שכל לו שבא מחמת
 התשובה לעוגם לבוא יוכל אז אהבה בבמי׳
 וזהו לעילא מהתא השמיני עולם הנשמות עולם
 עולם השמיני לעולם שיבוא השמיני וביום

 את ומלתם ע״ד ערלתו בשר ימול התשובה
 וזה תשובה בעל בבחי׳ יהי׳ ואז לבבכם ערלת

 מחמת יראה אבג בשלימות היא היראה מם
 הנזק להרחקת עצמו לתועלת שכוונתו עונש

 נוק׳ בבחי׳ זהו לעצמו תועלת שחרי חו מעליו
 זאת בבחי׳ שהוא ומי עצמו להנאת שכוונתו

 יום בכל מוסיף הוא רעה ויראה מעונשין שירא
 אבל היא אחת ה׳ יראת כי היראה בזאת ליפול
 מה וכל מספר מין שפי^ה יראה רעה יראה

 אס וזהו רעה ביראה יותר יפול שמתירא
 נוק׳ בבחי׳ היא היראה ואם ר״ל תלד נקבה
 יראה עולש יראת במי׳ עוד תלד עונש יראת

 שבועיים וטמאה ותקנתו מספר אין עד שפילה
 ולהכניעם מדותיו שבע ליטהר שצריך כלדתה

 אהבת רק אהבה שום לו יהי׳ שלא ה׳ יראת תמת
 בכל וכן ה׳ יראה רק דבר משום לירא ושלא ה׳

 תמת מדותיו שבע כל מכניע וכשהוא מדותיו
 מיש של דרכו כי אהבה אמ״כ בא סז ה׳ יראת
 האהבה לעולם וכשבא כנ״ל אשה אמר !כמזור
 הכנה בזה די ולא מדותיו שבע ולתקן למזור צריך

 שלמעלה לעולם טומאה מדריגות שהיא ותיקון
 הזכיר לא וע״כ כנדתה שבועיים וטמאה וזכו
 ה׳ את עובד בבמי׳ אינו שהוא זריעה לשון בזה

 וכנ״ל עצמו הנאת מחמת אלא זריעה שנקרא
ם ד  או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה כי א

 צרעת ■כנגע בשרו בעור והי׳ בהרת
והי׳ שנאמר מקום כל רז״ל אמרו הלא להבין
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 מראה עושה זה מה ושמחה שמחה אלא 'אמו
 מאוד ומאוד לב גבה כל ה׳ תועבת כתיב דהנה
 לגדעו ראוי שאמרו כמו בזה רז״ל הזהרו

 וזו הרבה בזה וכיוצס נער5 עפרו ואין כאשירה
 הרע היצר מצד המומר גסות מצד בא המדה
 יכול הרוח גסות מ״ו בו שיש ומי בחומר הדבוק

 רז״ג אמרו כי הרע היצר חחר למשוך צבוא בקל
 ואלמלח יום בכל עגיו מתגבר אדם ש; מרו

 צופה שנאמר לו יכול הי׳ לא עוזרו הקב״ה
 בידו יעזבנו לא וה׳ להמיתו ומבקש לצדיק רשע
 שו־ה השי״ת אין אז הרוח גסות בו שיש ומי

 יכולין והוח חני אין רז״ל שאמרו כמו עליו
 ממילח מהשי״ת סיוע לו אין ח״ו האם וכו׳ לדור
 שמירה צריך המדה וזו הרעי היצר ברשות נלכד

 גסות מ״ו לו בא אם גדוג באדם אף גדונה
 ליפוצ ח״ו יוכל העבודה בהירות גודל מחמת

 כי אדם וזהו עמיקתא לבירח רמא מחיגרא
 הבשר חומרות מחמת לו שבא בשרו בעור יהיה
 כלומר עפיצה נשון ספחת או גסות הוא שאת

 בא וזו רז״ל כמ״ש ככלב בו הקשורה עבירה
 מהשי״ת שמירה לו שאין כיון הגסות מחמת

 בהירות ומחמת צדיק שהוא כלומר בהרת חו
 ח״ו בא השמחה ומחמת שמחה בו נכנס עבודה

 בהירות של השממה מחמת זהי׳ וזהו גסות גידי
 וכו׳ צרעת צנגע בשרו בעור העבודה

 עובד שהוא מי עובד לשון כהן הכהן אל והובא
 לרפאתו ויוכל זאת מדה בו חין בודאי השי״ת

 כי צרעת נגע שלאחריו פסוקים לפרש •ש וכן
 לבנה שאת והנה הכהן וראה וכו׳ באדם תהיה
 בגוף הרוח גסות מדת בו שיש כלומר בעור

 שהוא חסדים בבחי׳ לבנה בבחי׳ שהוא מחמת
במעשה אף ומקושר השי״ת ועובד גמור צדיק

 אף דעהו דרכיך בכל ומקיים להשי״ת גופו
 בגוף אף השי״ת עובד ונמצא הגשמיים בדברים
 בלבו שמחשב הרוח גסות גו בא זה ומחמת
 כך ואחר זיכוך מיני בכל מחוד זך הוא שגופו
 נקבה לשון ואמר לבן שער הפכה והיא אמר

 מחשב הוא נוק׳ בבחי׳ שהוא הגוף על כלומר
 מדין להפוך שיוכל גדול ובהירות כח בגופו שיש

 וצדיקים דינים בחי׳ הם שערות כי לרחמים
 הפכה והיא וזהו לרחמים הדין מדת מהפכין

 ורחמים חסדים בחי׳ אל נבן הדינים ר״ל שער
 התקשרות שמדת וידוע בשאת חי בשר וממית
 כלומר מי בשר ומחית שאמר וזהו מי נקרא

 בהתקשרות הוא הגוף היינו שכו שבבשר שהחיות
 ובגדלות בהתרוממות בשאת אצלו זו להשי״ת

 לקיים החדם צריך באמת כי מ׳׳ה בבמי' ואינו
 אף הש״י סל מקושר ולהיות רעהו דרכיך בכל

 שיהי׳ אבל הגשמיים ובדברים גופו במעשה
 ועובד כלי אלא אינו שהוח ויחשוב מ׳׳ה בבחי׳
 והכל ובמעשה ובדיבורו ובמחשבתו בכוחו הש״י
 ומקושר השי״ת שעובד זה אבל ית׳ מאתו

 להש״י מקושר יותר שהוא ומה גשמיים בדברים
 צרעת וזהו וגדלות התרוממות יותר.יבמי׳ הוא

 כי יסגירנו לא הכהן וטמאו בעור הוא נושגת
 גדכות במי׳ לו הי׳ מסתמא בתחילה כי הוא טמא

 בבמי׳ ולא נשמה בבחי׳ השי״ת עובד שהיה מה
 עצמו שמקשר זו למדריגה כשבא ואח״כ גופו

 בגדלות יותר הוא גופו בבמי׳ אף להשי״ת
 וכו׳ בעור הוא נושנת צרעת וזהו והתרוממות

 אזוב אגודת צריך זה נגע של בטהרותו לפיכך
 לו אפשר אי כי עצמו יגביה ונא עצמו שישפיל
 זהו עצמו שישפיל ובזה בלעדו השי״ת לעבוד

כנ״ג. טהרתו

ת ש ר ע פ ר ו צ מ

 תורת תהי׳ זאת לאמר משה אל ה׳ וידבר
 הכהן אל והובא טהרתו ביום המצורע

 הכהן הלא הכהן אל והובא שאמר מה להבין
 א.־' הכהן ויצא שכתוב כמו אליו לילך צריך דיה

 נגעי׳ רז״ל אמרו דהנה ונראה וכו׳ למחנה גחוך
הרע לשון בדיבור והנה הרע לשון על :איס

 תקנה לו חין סיפר אמר חד בגמרא פלוגתא
 שכתוב כמו בתורה שיעסוק תקנתו אמר וחד

 פסוק על רז״ל דרשו והנה חיים p לשון מרפא
 ודעת חכמת ישועת חוסן עתיך אמונת והיה
 מועד סדר זה עתיך זרעים סדר זה אמונת וכו׳

ה׳ יראת הכי ואפילו וכו׳ נשים סדר זה חוסן



לחייםמצורע פרשתאורחרלו

 מכ״ל טהרה בזמן זה במקום הדבר רמז למה -על חבל מאי ר׳ מכריז אמרו וכן אוצרו היא
 לט״ רע שם מוציא מצורע מלת דרשו והנה ע״כ עביד לדרתא ותרעא דרתא ליה דלית מאן

 רש״י פירוש ולפי הרע לשון על באין שהנגעים הרע לשון בעג בתקנות רז״ל שאמרו מה והנה
 והאיך הרוח גסות על גם באין שהנגעין ז״ל לשון מרפא אקרא ואסמכוהו בתורה שיעסוק

p כמה דכתבתי לומר ואפשר מצורע במכת זה רמז כמו ביראה בתורה שיעסוק מיירי ע״כ חיים 
 שתתגנה כדי העולמות כל ברא שהשי״ת פעמים לא לא ואי אין אוצרו היא ה׳ יראת אם שאמרו

ה זה ובדבר מלכותו של והזיי״ן זאת בספרים נקרא יראה ומדריגת  שהוא מלכותו התגלות הי
 על אותם וממליך שפלים ומגביה גאים משפיל כלולה והיא שביעית מדה שהיא מרומז זאת
 העולמות בריאת ־ ובתחילת והרמים הגאים כל בירמה כלומר זאת שאמר וזהו תי״ו ועד מא׳

 לארץ קדמו שהם המים ענ העפר המכיך המצורע כלומר המצורע תורת תהי׳ זאת הנקרא
 יעבירנהי ולא גליו יהמו ואם לים. גבול מוג ושם שרוצה ביום מהרתו ביום ביראה תורה ילמוד
 בריה עליהם המליך הגדולים הנבראים בכל וכן ועל הרע בלשון בעונותיו שפגם מה עצמו לטהר

 על חלש אימות הן אימות חמשה כמ״ש קטנה ולטהי* כשוב וכשרוצה מצורע להיות בא זה ידי
 רמז וזהו וכו׳ הארי על מפגיע אימות הגיבור כמו חטאיו יתקן ועי״ז ביראה תורה ילמוד עצמו

 אחרונה ה״א ר״ל הגיבור עכ ח^ז אימות ה׳ והובא התורה וע״י חיים p לשון מרפא שכתוב
כצום מגימי׳ לה לית אשר מלכות מדת שהיא ־ כהן מדת שהוא חסדים אנ יבא הכהן אל

 חמשה ברא אחרונה ה״א וכנגד העולמות כל על
 ברי׳ במינו ואחד אחד שכל גדולים ברואים וכו׳ המצורע תורת תהיה זאת רבה במדרש

 חמשה עניהם והמ״יך הימנו למעלה שאין גדולה לך מה אלהים אמר ולרשע הה״ד
 מלכותו מדת גערת בכח וזהו קטנות בריות תמוה והוא פיך עלי בריתי רתשא חוקי לספר

 כל על הגוף במלבוש המלבוש האדם והמליך זאת דאמר בפסוק עוד לדקדק יש דהנה ונראה
ישראל בני ואנו בתיקונים וכמ״ש המלאכים זה כ; לכאורה וכו׳ טהרתו ביום וכו׳ תהי׳
צריכין הראשון אדם נשמת כולנו אנחנו אשר ויצא שלאחריו בפסוק כתיב דהלא מיותר הוא

הן ברוחניות הן הדברים בכל מלכותו לקבג נגע נרפא והנה הכהן וראה למחנה מחוך הכהן
השי״ת שנמליך ברכות בש״ע תקנו וכן בגשמיות יובן הקודם במאמר דברינו ולפי וכו׳ צרעת

ובינה מכמה בו אשר האדם יחשוב לבל הכל על ביום וכו׳ המצורע תורת תהי׳ זאת שאמר זהו
חונן אתה אלא הוא כן ולא מעלתו שהוא ודעת ביים כתב למה המדרש לבעל קשה והי׳ טהרתו
אותנו שיחי׳ ממנו ומבקשין וכו׳ דעת לאדם שמתחרט טהרתו שביום כלומר ומתרך טהרתו

 השיבנו ברכת וכן ודעת ובינה בחכמה תמיד שיעסוק תקנתו אז עצמו לטהר ורוצה עונותיו על
 מי כי לפניך שנימה בתשובה והחזירנו וכו׳ אמר ולרשע הה״ד לכן קודם ולא ביראה בתורה
 כמ״ש ועזרתו סייעתו ב׳.י תשובה לעשות אפשר פיך עלי בריתי ותשא חוקי נספר לך מה אלהים
 הדברים בכל וכן וכו׳ לפושעים יד נותן אתה יומם בריתי לא אם כמ״ש התורה היא בריתי
 וברכת רפואה הגשמיים דברים בעשיות אפילו השי״ת חפץ שאינו משמע מהכא וכו׳ ולילה

מקבלין אנו ובזה יתברך מאתו הכנ השנים כתיב וע״כ שילמוד ובתורתו הרשע בעבודת
 וחוקיו מצותיו ומקיימין עלינו ויראתו מלטתו שמתחרט קודם כי לכן קודם ולא טהרתו ביום

 יראתו ומקבלין תמיד אותו ממליכין וכשאנו אלא בתורתו הש״י חפן אינו א״ע לטהר ורוצה
 מחשבת שהוא היצה״ר מן נשמרין אנו עלינו השורה ידי על הכהן אל והובא אז טהרתו ביום

אין פירוש פעמים כמה שכתבתי וכמו גדלות גדונים חסדים אל יבא
 רוח בו נכנסה כן אם אנא עבירה עובר אדם

גאה כל כי הנב גסות מחשבת היינו שטות באור עיין וכו׳ המצורע תורת תהיה זאת א״י
של יצרו רז״ל אמרו גדלות מחשבת וזולת שוטה הכתוב מיתור דרשו ובמדרש וז״ל החיים

עוזרו הקב״ה ואלמלא יום בכל עליו מתגבר אדם לדעת וצריך רע שם מוצא של תורתו תהיה זאת



רלזלחייםמצורע פרשהאורח

 עבירה לידי לבוא יכול האיך וא״כ לו יכול הי׳ לא
 מקודם בו מביא היצה׳׳ר אבא עמו כפהקב׳׳ה

 אבי אין כי ממנו מסתלק הקב׳׳ה ואז הלב גסות
 כרטנו עמו עושה היצה״ר ואז לדור יכונין והוא
 וכמו עבירה קודם באדם שנכנס שטות רוא וזהו

 מקודם גדלות ולחוה לאדם הביא הקדמוני שנחש
 מעץ עולמות יוצרי כאלהים והייתם להם ואמר

 גסות ממשנת להם והביא העולם וברא נזכל זה
 וכמ״ש עולמות יוצרי אלהים להיות שיתאוה הנב

 תמיד מקבכין כשאנו חבל באריכות מחר במקום
 ודעת ובינה וחכמה עלינו ויראתו מלכותו עול

 ברה רפואה ופשיטח ית׳ מאתו הכג ותשובה
 והיתה פרשתי ועפ״ז שלו שאינו בדבר יתגאה

 את ליראה ילמד למען חייו ימי כצ בו וקרא עמו
 ונריך מאחיו לבבו רום לבגתי וכו׳ אלהיו ה׳

 ירום נח ה׳ את ליראה שילמוד בשביל וכי ;הבין
 עליו כשיקבל כי יובן דברינו ולפי מאחיו נבו

 הכל על השי״ת וימליך מלכות מדת היא ירחתו
 והגבורה והתשובה שלו ודעת ובינה חכמה על

 באמת שידע חייו ימי כל בו וירגיל והעשירות
 עצ לבו וירוס יתגאה האין יתברך ממנו שהכל
 הלא למלוכה הראוי׳ מעלות בהם שאין מחיו
 בהקדמה בתיקונים פירוש שזהו ואפשר שט חינו

 קטירא וענוה וז״ל ה׳ ביראת תמינחה דרגח
 בי׳ דאית מאן ה׳ יראת ענוה עקב הה״ד בדחילו

 שכינתא דחיהו ענוה לידי לי׳ אייתי ה׳ ירחת
 שאמר מה עכ״ל לגבה עקב ה׳ דיראת עילאה

 ענוה לידי צי׳ אייתי ה׳ יראת ביה דאית מאן
 השי״ת ממליך שהוא ה׳ יראת ביה דאית כיון
^ ממילא שלו שאינו ויודע הכל עג  מרוחק ה

ת  לבוא יכול מגדלות מרוחק שהוא וכיון מגמו
ט עילאה שכינתא דאיהו ענוה נידי  עולם היי

 ה׳ אל וישוב וחטאו חסרונו שיראה התשובה
 שהנגעים ז״ל רש״י פירש לפי ובאמת ענוה וזהו

 הכל ובאמת הרוח גסי ועל הרע לשון על באים
 ביותר גדלות מחמת נמי הוא הרע לשון כי אחד

 מי וכו׳ אמרו אשר גדולות מדברת לשון כמ׳׳ש
 חשובה השכינה שאין אמרו בגדלות כי מדון;ני

 מסתלקת השכינה וע״כ לנו אדון מי וזה כנגדו
 אני שאין השי״ת שאמר חז״ל מחמר ע״ד ממנו
 חומר מחמת לומר אפשר לדור יכולין והוא

שאמר בגמרא הנזכר הרוח גסי של העבירה

 זה מחמת לדור יכולין והוא אני אין השי״ת
 הרוח גסי מחמת שהוא מצורע טומאת חומר

 ישראל ממחנה אך מחנות לשלש חוץ שצשתלח
 להמצורע גרם זה וכ- בישראל שורה שהשי״ת

 רע ליצה״ר קראו שהקב״ה רע מוצח היינו
 גדלות מחשבת הוה והיצה״ר בגמרא כמ״ש

 גדלות מחמת בנגעים שלקה וזה באדם שמביח
 וע״כ הנגעים נו גרם והינה״ר בו שהיה ביותר
 רע מוניא כלומר מצורע נגעים בו שיש מי נקרח

 הנגעים לו מוצא הוח רע הנקרה הרע שהינר
 שכתו׳ כמו בשלימות ה׳ יראת זה בתדם היה וחם

 טהרה לשון ואמר לעד עומדת טהורה ה׳ ירחת
 תערובות שום בלי טהורה היא שהיראה כנומר

 שחורה מרה מחשבת גם כי שחורה מרה מחשבת
 גדו; נדיק שהוא שמחשב גדלות מחמת באה היח

 מחשבת נתערב שביראתו ומחמת ביותר ומדקדק
 ביותר הדבר בזה שנזהר פעמים שחורה מרה

 יראתו ואין כן לעבוד נכון שאין יראה ופעמים
 כך פעם רק חחד בסגנון חחד רג; על עומדת

 בני טהורה היח אשר ה׳ יראת אבל כך ופעם
 מחשב כי נעד עומדת שחורה מרה תערובות שום

 ט השורה השי״ת אלח עובד אינו שהוא תמיד
 חזכיר אשר מקום בכל שכתוב כמו העובד הוא
 ית׳ בו שורה הוח כן ושפלתו הכנתו וכפי וכו׳
 בחטאיו יהרהר לעבוד יכול שאין יראה ואם
 ואז עציהם ויתחרט תמיד נגדו להיות נכון אשר
 השי״ת בו וישרה בשפלות יבוא כי לעבוד יוכג

 והשגת מדריגה בשום יחפץ לא זה בדרך וכשילך
 השי״ת את לעבוד נריך שהוא יחשוב רק מעלה

 במחשבת וידקדק פני׳ שום ובני טהורה ביראה
 שיעבו׳ השי״ת בו שחפץ ואיך דאפשר מה כל פני׳

 טהורה יראתו תהי׳ וחז עובד הוא כן אותו
 ויהיה למפלה כמ״ש הכל על השי״ת וימליך
 שלקה והמצורע הרוח מגסות זה מחמת מרוחק
 תשובה כשיעשה ביותר הלב גסות מחמת בנגעים

 כאזו׳ עצמו שישפיל דהיינו הנגעים ממנו סר אז
 יוכל עצמו שמשפיל כיון ואז ז״; רש״י שפי׳ כמו

 שום בלי טהורה ה׳ יראת במדת עצמו לאחוז
 כל על השי״ת וימציך שחורה מרה מחשבת

 ית׳ מאתו שהכל והגשמיות הרוחניות המעלות
 מאחיו לבו ירום לבל אותו ילמוד היראה וזו

מדברת מלשון ופשיטא הלב מגסות וישמור



טצורע *שוג1פאורתדלח

 שאמר וזה ביותר הגג גסות מחמת שבא גדולות
 זאת מקרא היראה שג המדריגה ר״ל זאת

 בהווייתו תהי׳ חז״ל דרשו תהיה ומלת תהיה
 תהיה הירחה של המדריגה זאת כצומר תהיה

 שמורה מרה מחשבת תטרובות שום בל-י בהווייתו
 ילמוד המצורע תורת טהורה ה׳ יראת תהי׳ רק

 עוד בו יהיה שצח מאחיו לבו ירום לבל המצורע
 טהרתו ביום ר״כ טהרתו ביום ואמר הלב גסות
 הנגע ונטהר כאזוב עצמו והשפיל בתשובה שחזר

 אותו זילמוד טהורה יראה גמדת צאמוז יוכל אז
 הנגע בעוד אבל הנב גסות לידי עוד יבוא שלא

 מסתלק והשי״ת נגדו משובה השכינה אין בו
 דק הירסה במרת לאחוז לו אפשר אי ממנו
 כנ״כ היראה במדת לאחוז יוכל אז טהרתו ביום
 הכהן ויצא וכו׳ המצורע תורת תהיה זאת א״י

 הראשון הפסוק נכאורה ולהבין וכו׳
 הצרוע יטהר ואם נמימר ליה דהוה מיותר

 מוצא מצורע רז״ל דאמרו וגם וכו׳ הכהן ויצא
 עד למה וקשה הרע, על;שון באים שהנגעים רע

 קרחו טהרתו ביום ועכשיו צרוע קרמו הנה
 נגעי נגעים מיני שלשה יש דהנה ונראה מצורע

 שיש ידוע דהנה בתים ונגעי בגדים ונגעי אדם
 מתלבשת הנשמה ריחניות התלבשות שני לנשמה

 גידין ושס׳׳ה איברים מרמ״ח ג״כ הכנול ברוח
 ושס״ה מרמ״ח ג״כ הכלול בנפש מתלבש והרוח
 מלבושים שני לגוף יש כן וכמו בגוף ונפש

 הבגד הוא הגוף של הראשון מלבוש גשמיים
 בו שדר הבית הוא הגוף של השני ומלבוש
 ש; השני המלבוש בלבד בנפש האדם וכשפגם
 הגוף של השני במלביש חטאו יתגלה אז הנשמה

 להתגאה עדיין פגם שלא וזה בבית הנגע ובא
 רק גדולות מדברת בלשון חבירו עג ולהנשא

 תמיד ורואה כמוך לרעך ואהבת מקיים שאינו
 וכמ״ש כלצ מבירו בטובת ולא עצמו בטובת רק

 ביתו את שמייחד מי הבית לו אשר ובא חז״ל
 הנפש היא הנשמה של השני בלבוש ופגם לו

 בתים נגעי הגוף של השני בלבוש קלונו ויתגלה
 השני מלבוש יפשוט והגוף הסגר הבית וצריך

 בביתו הנגע ירפא ואז בתשובה שיחזיר עד
 ברוח וכשפגם הגוף של השני למכבוש ויחזור
 חטאו יראה אז הנשמה שצ הראשון מלבוש

וצריך בגדים בנגעי הגוף של הראשון במלבוש

 משני הגוף יופשט וממילא בבית הסגר הבגד
 ג״כ פגם ח״ו ואם ומביתו מלבושו מלבושיו
 חדם ונשמת ממש גדולות מדברת בלשון בנשמה

 קומה שהם ישראל כל עם ומלובש מדובק הוא
 הוא בנשמה וכשפגם הראשון מדם נשמת שלימה
 למחנה ממיז בדד צישב וצריך ישראל מכל מופשט
 חא״כ גדול חטא ועובר פוגע אדם ואין מושבו

 ביצה״ר בגמרא וכמ״ש קטן בחטא תחילה פגם
 ע״ז שעובד עד כך ולמחר כך עשה לו אומר היום

 פגם תחילה בודאי בנשמה כשפגם בכאן וכן
 וע״כ בנשמה ואמ״כ ברוח פגם ואח״כ בנפש

 בגופו חטחו יתגנה בנשמה שפגם גמור מצורע
 נשנש חוץ משתלח וע״כ ורוח בנפש פגם והבר ממש

 בישרתל שורה שהשי״ת מפני וגם כנ״ל ממנות
 ממש גדולות מדברת בלשון היינו בנשמה וכשפגם

 משתנח וע״כ צדור יכונין והוא אני אין מז״ל ואמרו
 והנה בישרמל שורה שהשי״ת ישראל מממנה גם

 נהבמי קשה שלכאורה ת״כ מביא החיים במור
 לאמר לכהן והגיד הביש לו אשר ובא בפסוק

 נאמד תיבת לאמר וז״ל בבית לי נראה כנגע
 דברי הכהן לו שיאמר דרשו בת״כ ורז״ל מיותרת
 דברי מדבר הפסוק כי דרש דרך והוא כבושין

 דהנה בעז׳׳ה לבאר ונראה עכ״ל הבית אשר.;ו
 נראה כנגע לאמר די והי׳ מיותר ג״כ לי תיבת
 מרן בבית נרעת נגע ונתתי ז״ל אמרו והנה בבית

 היו שהאמוריים מפני מבשרו שהכתוב ממוזתכם
 נגע השי״ת שלח לכן בבתים מטמונות מטמינים

 הנ״ל דברינו ולפי המטמון שימצא כדי בבית
 לפשפש וצריך הנפש פגם על ■באים בתים שנגעי

 לישראל מבשרו שהכתוב זה דרש ולפי כנ״ל במעשיו
 ונתתי שכתוב מפני הדרוש וכוונת טובה בשורה

 ואיך המטמון נמצוא כדי המתנה שזה מתנה לשון
 מתשובה המונעת טובה בשורה הכתוב מבשר

 יתלה כי במעשיו יפשפש ולא בתשובה ישוב נא כי
 ומפז מעלתו בשבינ רק חסרונו בשביל לא הנגעים
 שניהם שיהא הת״כ מתרז וע״כ לו להטיב השי״ת

 המטמון ימצא התשובה וע״י תשובה שיעשה אמת
 כוונתו ואם עון בלא יסורין שאין בלבו יחשוב כי
 המטמין זה מוצא הי׳ המטמון צמצוא כדי בזה רק

 אחר מצד אותו מעשיר היה או בבית הנגע בלא
 הסיבות וסיבות העילות עי.צת הוא השי״ת כי

הבתים נגע של יסורין עליו הביא ולמה



רלטלחייםמצורע פרשתאורח
 פגה בשביל לשוב שצריך א«ת שגיהס בוודאי אלא

 ולחפש לשוב צריך ועוד לו ביסו שמיחד הנפש
 מזלו מוריד הוא ובזה בברית פגם ואפשר דרכיו
 ולהתעשר המפמון למצוא אפשר ואי למעה

 שהיה מה היעו משניהם וישוב דרכיו וכשיחפוש
 ירפא חז בברית פוגם שהי׳ ומה לו ביתו מיחד
 ועפר האבנים וחלץ הבית ותקנת הבית מן הנגע

 הת״כ שדורש וזה המפמון ימצא זה וע״י וכו׳
 יתלה ונח כבושין דברי לבעה״ב יאמר שהכהן

 זה כי המפמון למצוא כדי השי״ת שחפץ הנגע
 יסורין אין ובאמת יסורין בלא להיות יכול הי׳

 היסורין ויתלה במעשיו יפשפש וע״כ . עון בלא
 מחמת הן לו ביתו מיחד שהי׳ מחמת הן בעון

 לאמר ומנת לאמר במלת שדרש וזה בברית שפגם
 תורה ליקופי לשון פעמים כמה כמ״ש תשובה הוא
 אמרי כמ״ש בלב הוא שאמירה הרי קדושים בפ׳

 ממלת דרש וע״כ התשובה עולם הוא ובינה בינה
 שישוב כדי כבושין דברי לו יאמר שהכהן לאמר

 בענמו בתים שג הנגע יסורי ויתלה בתשובה
 כנגע בעצמו הבעה״ב יאמר זה ידי ועל בעונו
 בשבילי כגומר בשבילי הוא לי ומלת בבית לי נראה
 הפסוק פירש וזהו הנגע גרמו ועונותי הנגע נרחה
 מלת כי פהרתו ביום המצורע תורת תהי׳ זאת
 ממון קול צום בגימפרי׳ שהוא כתוב מצאתי זחת
 רוע את שמעבירין וצדקה תפלה תשובה וזהו

 תהי׳ וצדקה תפלה תשובה זאת וזהו הגזירה
 השי״ת היצה״ר עג רז״ל ואמרו המצורע תורת
 מנעוריו רע האדם לב יצר כי כמ״ש רע קראו
 שב שהוא מי המצורע תורת תהי׳ זאת ע״י וזהו

 שישרה כדי מעצמו הרע להסיר ורוצה בתשובה
 דבוקים העונות עם שהיצר בעוד כי השי׳׳ת בו

 רע יגורך לא כי באדם שורה השי״ת אין באדם
 זאת ע״י תהי׳ מעצמו הרע להוציא שרוצה וזה

 יבוא התשובה ע״י נפעל לשון והובא ענמו יפהר
 קרנו ירום הצדקה ידי ועל גמורים חסדים לידי

בכבוד תרום קרנו לאביונים נתן פיזר כמ״ש ומזלו

 והנה הכהן וראה למחנה מחוץ אל הכהן ויצא
 מן להבין . הצרוע מן הצרעת נגע נרפא

 נבא צריך הצדיק דהנה ונראה מיותר הוא הצרוע
 משם נשמות להעלות כדי תחתונות למדריגות
הצדק יוכל בצדיק לדבק חפצם אשר והנשמות

 לדבק רוצים אינם הם אם אבל עמו להעלותן
 הקדוש והרב להעלותן הצדיק יוכל לא בצדיק
 אמר זלנה״ה בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא

 חל להביא צריכין השתנות כל בגולם וחלופיהן
 להיות יוכל ושם גולמא כמו יו״ד שהיא החכמה
 מחוץ אל הכהן ויצא וזהו ודפח״ח עכ״ד השתנות

 להענות התחתונות למדריגות שיבוא ר׳׳ל למחנה
 שהיא חכמה לו ימשוך ר״ל הכהן ורחה הצרוע

 נרפא והנה עי״ז השתנות להיות ויוכל רתי׳ במי׳
 מן רצון שיהי׳ ר״ל הצרוע מן וחמר הנרעת נגע

 חל להעלותו הכהן יוכל ואז בכהן לדבק הצרוע
הנגע שיתרפא השתנות ויהי׳ מכמה

/
 והנה הל׳יל איפכא להבין וכו׳ הכהן ויצא א״י

 ידוע דהנה ונראה הנגע מן הצרוע נרפא
 נשמות להעלות התחתונות למדריגות בא דהצדיק

 קדישא בוצינא מהרג ושמעתי התחתונות
 הוא שזה זללה״ה מיכל יחיאל מהו׳ המפורסים

 ומפמא הפמאים את שמפהר אדומה פרה כמו
 תחתונות למדריגות שבא לצדיק וכן הפהורים חת

 ואצל ופומאה ירידה הוא אצלו נשמות להעלות
 ודפמ״ח עכ״ד פהרה עלי׳ הוא שמעלה הגשמות

 ומדריגות תשובה בעני עליות שעיקר אמת והנה
 אבל עמו אותם שמעלה הצדיק ע״י הוא התחתונות

 עונם ולתקן תשובה לעשות בתמלה צריכים הם
 גדולה למדריגה להעלותם הצדיק יוכל ואמ״כ

 תמיד נגדי ומפאתי שיקיימו תשובתם ובהתמדת
 מקום כמ״ש גדולה יותר !נמדריגה לבא יכולין

 מחוץ הכהן ויצא וז״ש וכו׳ עומדין תשובה שבעלי
 והנה להעלותם התחתונות למדריגות ר״ל למחנה

 הצרוע מן הנגע נרפא שכבר ר״ל הנגע נרפא
 שבח מקודם תשובה ועשה הנגע את שרפא בעצמו
 ואמר הנגע נרפא זה ידי ועל להעלותו אליו הכהן

 חי בו הנגע בעוד אבל להעלותו הכהן יוכל כך
 להיות צריך הנגע רפואות כי להעלותו אפשר

בעצמו צרוע ידי על

 וכו׳ כנען ארץ אל תבואו כי ז״ל רבה במדרש
 אחוזתכם ארץ בבית צרעת נגע ונתתי

 לכל יכונ לבב לברי אלהים לישראל פוב אך הה״ד
 עכ״ל במצות ברי שלבן אלו לבב לברי לומר תלמוד

מדרש מהמפרשי אמד ושום פירוש לו אין ולכאורה



מצורע פרשתאורחדנ^

 כתבתי דהנה ונראה זה מאמי־ מפרשים אינן
 על בעתם גשמיכם ונתתי פסוק ע; בחוקותי גפ׳

 שכר בתורה כתוב איך שהקשו הראשונים קושיית
 והעולה ליכא עלמת בהאי מנוה שכר וגם הגשמי

 השי״ת לעבוד שרוצה אדם שיש לפי בקיצור משם
 צדקה לעשות שרוצה כגון הגשמי מניעות לו ויש

 השי״ת לו והבטיח לו וחין כראוי שבתות ולכבד
 ונתתי תשמרו מצותי ואת תצכו בחוקיתי שבחם

 שחתם ש,כם הגשמיות חתן ר״ל בעתם גשמיכם
 לעשות צריכין שאתם געת בעתם לעבודה צריכין
 גכם יהי׳ ולא לכם אתן שבתות ולכבד צדקה

 מצוה שכי־ וזהו הגשמיות מחמת העבודה מניעות
 נעשות שיוכל לו שנותנין מנוה של שכר ר״ל מצוה
 בכאן והנה עיי״ש גשמי שכר זה ואין מצוה עוד

 בבית צרעת נגע ונתתי דחמר גפסוק להבין יש
 הרעות תצא לא יתברך מחתו ה״א אחוזתכם ארן
 ז״ל רש״י פי׳ וצפי צרעת נגע ונתתי אמי ואיך
 הוא בשורה וז״צ הזה בפסוק שכתוב נכון הוח
 שהטמינו לפי עליהם גאים שהנגעים להם

 כל בתיהם בקירות זהב של מטמוניות חמוריים
 הנגע ידי ועל במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים

 אמר שפיר ונמצא עכ״כ ומנאן הבית את נותן
 השי״ת ונותן להם טובה שהוא מתנה נשון ונתתי
 עשרה על רז״ל אמרו ובאמת כישראל געצמו
 עין ועל הרוח גסי על ומנהון באין נגעים דברים

 רז״נ ודרשו הבית לו אשר ובא שכתוב כמו ה^ע
 כשנגעים לבב הבר האדם והנה נו גיתו שמיחד מי

מעשרה אחד בו יש אם במעשיו מפשפש עליו בחין

 סביביו עם מדקדק הקב׳׳ה כי מנהו שמן דברים
 ה׳ שתועבת הרוח גסי ע; ובפרט השערה כחוט

 ומתחרט ונדכה נכנע נעשה ולבו לב גבה כל
 ואח״כ לצדיקים טובה וזהו לעשותו שלא עליהם
 ויוכל מטמונים מוציא הוא הבית את כשנותן
הם השי״ת את לעבוד  וזהו גדולה בהרחבה ג
 וכו׳ צרעת נגע ונתתי הפסוק את המדרש שדורש
 כי טובה הוח ומסתמא בעצמי אתן אני כלומר
 לשון ונתתי דאמר וגם הרעות תצח לא מאתו
 לפי ז״ל רש״י כפירוש כומר צריך וע״כ מתנה

 אך דכתיב הוא הדח וכו׳ אמוריים שהטמינו
 לשון הוא אך ר״נ לבב לברי חכהים לישראל טוב

 ניתן רוצה הש״י חם ר״ל לישראל טוב מיעוט
 ויהי׳ עצמם שימעטו מיעוט בבחי׳ שיהיו לישראל

 שניהם לישראל טובות ליתן ורוצה ונדכה נשבר יכבם
 שונח אז ר״ל וצימצום דין כשון הוא אלהים ביחד
 נגע ונחתי שאמר כמו ביתם גתוך נגעים להם

 לבם ויהי׳ במעשיהם יפשפשו ועי״ז וגומר צרעת
 מוצאין בתיהם את וכשנותצין ונדכה נשבר

 בשמחה השי״ת לעבוד ויוכלו זהב של מטמוכיות
 מניעה שום להם יהי׳ ולא גדולה הרחבה מתוך

 יכול שאמר וזהו בעבודה הגשמיות חסרת מחמת
 לומי■ תכמוד זהב של מטמוניות נותן הוח גכל

 מצותיי ומקיים במצות ברי שלבן חלו לבב לברי
 ונתתי וחז תשמרו מצותי ואת שכתוב כמו תמיד

 עבודה מניעות לכם יהי׳ שלא בעתם גשמיכם
 להם נותנין ואז כנ״ל הגשמיות חסרון מחמת

מצות עוד לעשות שיוכלו מצותיהם שכר

ת ש ר י פ ר ח א

 אהרן בני שני מות אחרי משה אל ה׳ וידבר
ה׳ ויאמר וימותו ה׳ לפני בקיבתם

 עת בכל יבוא ואל חחיך אהרן אכ דבי משה אל
 להבין וכו׳ אהרן יבא בזאת וכו׳ הקודש חל

 חח״כ כי לבד משה אל ה׳ שדיבר הרהשון הדיביר
 אהרן אל דבר משה אל ה׳ ויאמר ענמו בפני נזכר

 משה אל ה׳ שדיבר הראשון הדיבור וא״כ אחיך
 טעם לו אמר אכא לו שאמר מה נזכר לא לבד
 וימותו• ה׳ לפני בקרבתם אהרן בצי מיתת על

אהרן בני שמתו אמר בכאן להבין צריך וא״כ

 ויקריבו כתוב שמיני ובפרשת ה׳ לפני קרבתם על
 אש •ותצא אותם צוה לא אשר זרה אש ה׳ לפני
 על מביא ז״ג דרש״י ונראה ה׳ לפני וימותו וכו׳

 שמתו חמר חד דתנאי פכוגתא אהרן בני מיתת
 אע״פ מעצמם ודרשו רבן בפני הלכה שהורו על

 ההדיוט p להביא מצוה השמים מן יצאת שאש
 הלכה שהורו ולמ״ד נכנסו יין שתויי אמר וחד

 ההדיוט מן זרה אש שהקריבו פשוט הוא רבן בפני
 להם והי׳ צוה למשה רק אותם צוה לא אשר

שחמר בכאן וכן כעצמם להורות ולא למשה לשאול



אלחייחאחרי פרשתאורח מ ר

 קרגו שהם כן לומר יש וימוהו ה׳ לפני סם3קר3
 לשאול להם והי׳ ה׳ לפני הוראסם3ו סורסם3

 נכנסו יין שתוי למ״ד אכל וימותו ע״כ למשה
 זרה אש ה׳ לפני ויקריכו 3שכסו מה נהכין נריך
 וגם יין שתוי מרומז האיך אותם צוה לא תשר
 איך קשה נמי וימותו ה׳ לפני כקרכתם שאמר כתן

 קדושי על נומר יתכן איך וגם יין שתוי מרומז
 כתבתי דכבר נומר ואפשר נכנסו יין שתוי עליון
 בער דוב מו׳ קדישס בוצינא הגאון הרב בשם

 מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראנ ועתה זללה״ה
 רק לראות צריך אין שהאדם וכו׳ כיראה אם כי

 מדותיו כל ולהכניע כשלימות ה׳ יראת נו שיהי׳
 ה׳ יראת תמת וכו׳ והתפארות ויראה אהבה

 בא ס יראת תסת מדותיו השבע כל וכשמכניע
 במי׳ יראה מדת כי אהבה מדת אמ״כ ממילא לו

 ודרכו דכר במי׳ הוא אהבה ובמי׳ ה׳ יראת חשה
ה ודפמ״ח אשה אמר למזור איש של מ  יראה במי׳ ו

 ובמי׳ אליו מגשת ויראו כמ״ש התרחקות במי׳ הוא
 רמימתין כד כמ״ש התקרבות במי׳ הוא אהבה
 כשלימות יראה לו יש כשאדם ונמצה וכו׳ עזיזא

 מדת התקרבות לו בא השי״ת א; לגשת ומתירא
 שתוי ולמ״ד סליו האדם את השי״ת ומקרב אהבה

 נכנסו לא שהם היה שחעאתם לומר יש נכנסו יין
 להם שיבא עד ולהמתין כשלימות יראה במדת
 קרבו הם אלא השי״ת מן התקרבות אהבה מדת
 ולקחו יין שתוי ונכנסו לשמים וכוונתם עצמם את

 אנוש לבב ישמח ויין כמ״ש היין p השממה להם
 לעובדו ה׳ אג א״ע מקרבים היו השממה ובזו

 ויקריבו וזהו ית׳ אליו נפשם ובמסירת בשממה
 בהם בוער שהיה ואהגה שמחה זרה אש ה׳ לפני

 נוה לא אשר זרה אש ואהבה השממה זה ויקריבו
 במדת ה׳ אל שיקריבו אדם לשום וצא אותם
 יראה מדת בו להיות צריך האדם אלא אהבה

 השי״ת אותו מקרב ואז התרחקות מדת כשלימות
 אשה אמר למזור איש של כדרכו אהבה במדת סליו
 שהם ככומר ה׳ לפני בקרבתם כאן שאמר וזהו

 עד יראה במדת המתינו ולא ה׳ אל עצמם קרבו
 יבא בזאת אמ״כ וז״ש אליו אותם השי״ת שיקריב

 יבח זאת הנקרא יראה במדת הקדש אל אהרן
 אהבה מדת אליו אמ״כ יבוא כי הקודש אל אהרן

 בני מיתת והודיעו למשה השי״ת שהזהיר וזה
ולהמתין יראה במדת א״ע קרבו שלא על אהרן

 מדת דלגבי׳ אעפ״י אהבה מדת אליהם שיבא עד
 במדת תחילה לקרב צריך זומרתא מולתא יראה
 העולמות כל השי׳׳ת ברא זה בשביל אשר יראה

 מחת וחהבה התקרבות ממילא לו יבוא ואח״כ
כנ״ל השי״ת

 הדא הקודש חל אהרן יבא בזאת רבה במדרש
 אירא ממי וישעי אורי ה׳ דתימא

 שהשי״ת האדם דהנה ונראה תמי׳ הוא ולכאורה
 התענוג בעולם והוא ושלימות מוב לו השפיע

 נקרס התענוג עולם כי מהשי״ת לירא צריך מז
 מתפרשין דכא ריעין תרין הם ובינה ומכמה בינה

 במי׳ הוח מכמה כי הרוממות יראה הוא ומכמה
 בעולם וכשהוא ירמה אותיות הוא וראי׳ לאי׳

 יראה מהשי׳׳ת לירא צריך חז בינה הנקרח כתענוג
 ממי וישעי אורי ה׳ הפסוק פי׳ וזהו הרוממות

 אירא ממי וישעי אורי ה׳ כאשר כלומר אירא
 ממשים גיממריא מי נקרח התענוג דעולם וידוע
 בעולם כשאני ר״צ אירא ממי וזהו בינה שערי

 הרוממות יראה אירא אז מי הנקרא התענוג
 תליתחה תקונח בתיקונים ואיתא מכמה הנקרא

 בחכמה דמלה ורזה בי״ת רא״ש ברסשית וז״ל
 רשו כי׳ לית למלכא למחזי דבעי ומאן בית יבנה

 לח מכמה דמלה ורזא בביתח אלא לממזיי׳
 עמודא דא כגוונא בביתי׳ אלא אשתמודע

 אלח וחוזה לנביא אשתמודע לא וכו' דאמצעיתא
 בזאת המדרש פי׳ וזהו עכ״ל אדני דאיהו בהיככי׳

 מכמה נקרא דקדש וידוע הקדש אל אהרן יבא
 הנק׳ יראה במדת בזאת גם אף למדרש קשה והי׳
 הלא מכמה הנקרא הקודש חל יבוא היכא זאת

 דבעי ומאן בביתי׳ אלא אשתמודע לא חכמה
 בביתי׳ אכא למחזי׳ רשו כי׳ לית למלכא למחזי

 ר״ל אירא ממי וישעי אורי ה׳ הה״ד אמר לכך
 מחכמה אירא אז מ״י הנקרא התענוג מעולם
 אל ומשם שם אהרן יבוא ובזאת קודש הנקרא

כנ״ל. הקודש

 דהנה ונרמה המזב׳ יקעיר הממאת מלב ואת
 בער דוב מה' קדישא בוצינא הקדוש הרב

 אותם הממי׳ הניצוץ עבירות שבכל אמר זללה״ה
 עכ״ד עצמה העבירה בתוך גנז אשר התשובה הוא

הפורש רז״ל אמרו למה יובן דבריו ולפי ודפמ״ח
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 שהרשעי׳ תניא בס׳ כתוב דהנה מיית מיד ממינות
 אין אשר ״ד5 ומיתות כריתות חייבי הגמורים

 נכרת בטונותיהם כי ב״ה מהשי״ת חיות להם
 שהחריכו לעין ונראה משורשם לינק נפשותם
 הזה בזמן בעו״ה חיות להם שיש אלא ימיהם

 רשע אדם בנפש להכניס גברה אשר נוגה מקליפת
 עבירות בעלי בשאר והנה עכ״ד ע״ש וכהחיותו

 התקשיו׳ חבל ונפסק בעבירה פעמים כמה כשעבר
 מהניצוץ מהשי״ת חיות בו יש עכ״פ מהשי״ת חיותו

 וכשישוכ עצמה העבירה ■כתוך גנז אשר תשובה
 הרע שנימה בתשובה ושב עונותיו על ומתחרט

 והניציץ נמטה נופל בו נדבק אשר עבירה של
 שלו נר״ן עם עולה העבירה בתוך אשר הקדוש
 השי״ת אל אותו ומקשר שורשו למקום למעלה

 במינים אבל כבראשונה מהשי״ת חיות ומקבל ב׳׳ה
 בעבירה אין בהש״י מאמינים שאינם ואפיקורסים

 מסמינים שאינם מחמת מהשי״ת חיות שוס ש,הם
 מקניפית חיות נו יש ברשעו שהוא ובעוד ית׳ בו

 עצמו ומפריש ומתחרט ממינות כשפורש אבל
 חיות בו שאין כיון מיית מיד הקליפות מחיות

 מהשי״ת כלל חיות לו הי׳ לא ברשעו בעודו כי כלל
 לבד הקליפה חיות רק ית׳ בו מאמין שאינו כיון
 מחיות וכשנפרד ברשעו געודו מקבל הי׳ אשר

 חיות אליו שיבוא קודם תשובה מחמת הקליפות
 כן על כנל חיות שום בו נשאר אינו מהשי״ת

 כשהתחיל אף עבירות בשאר אבל מיית מיד אמרו
 הקליפות מחיות עצמו ומפריד בתשובה לשוב
 בתוך גנז אשר מהתשובה מהשי״ת חיות בו נשאר

 למענה למעלה מעלהו תשובה הניצוץ וזה עבירה
 הענין וזה השי״ת אנ שורשו למקום שמקשר עד

 החטא עיקר כי החוטא האדם מקריב אשר הקרבן
 ש5מלו האדם כי גברה אשר הבהמיות נפש מחמת

 השכליות נפש בתוך והרוח הרוח בתוך הנשמה
 דם שהוא הבהמיות נפש בתוך השכליות ונפש

 נפש ובהתגברות הגוף אל מדובק שהוא האדם
 השכליות נפש ומוריד השכליות נפש על הבהמיות

 בחי׳ מושך השכליות ונפש הגוף תאות אל למטה
 למטה הנשמה בסי׳ מושך הרוח ובמי׳ למטה הרוח

 ועיקר שלו נר״ן עם חוטא הוא אז הגוף תאות אל
 על הבהמיות נפש התגברות מחמת הוא החטא
 למטה השכליות נפש להוריד השכליות הנפש

ומתודה ן5קר ומביא שעבר עבירה על וכשיתחרט

 חטאת עון חטאת על ומתודה כמ״ש הקרבן על
 כשעבר בו נדבק אשר הרע בחי׳ ממנו נפרד

 של הדם את זורק שהכהן העבודה ובזו עבירה
 הדם כי שכתוב כמו הבהמיות נפש שהוא הקרבן

 הבהמיות נפש את מעלה הוא בזה הנפש הוא
 וכן השכליות נפש תחת ונכנע הקדושה אל שלו

 תשובה הניצוץ שנימה בתשובה הסדם כשישוב
 והניצוץ למעלה עולה העבירה בתוך גנוז הי׳ אשר

 והות שבעבירה והמובמי־ כטוב הוח הוא תשובה
 הוא החלב שהקריב בקרבן וכן למעלה עולה

 ובזה המזבח על מקריב הכהן שבבהמה המובחר
 לקבל בשרשו נהתקשר תשובה הניצוץ מעלה הוא
 כלומר החטאת מלב ואת וזהו מהשי״ת חיות

 יקטיר תשובה הניצוץ שהוא שבחטא המובחר
המזבמה

 מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי
 מכל שאמר מה תטהרו ה׳ לפני חטאתיכם

 אף מכפר יוה״כ ובאמת שגגות הוא חטסתיכם
 זדונות מאהבה השב בגמרס דאמרו זדונות על

 כשגגות נעשו זדונות מיראה והשב כזכיות נעשו
 בלת אבל התשובה עם ■מכפר יוה״כ עוד ואמרו

 מירחה שב אם אף נמצא מכפר יוה״כ אין תשובה
 כשגגות צו נעשות זדונות עכ״פ פחותה התשובה

 מן ר״ל מטאתיכם מכל אתכם לטהר שאמר וזהו
 יוה״כ אין ני תשובה עשה מסתמא כי השגגות

 מיראה פחותה ובתשובה התשובה עם אצא מכפר
 על מכפר ■ויוה״כ כשגגות נעשו זדונות כן גם

 ר״ל תטהרו ה׳ לפני טעם ונתן הנשארין השגגות
 ותעשו אתם תטהרו ביה״כ ה׳ אל שתבואו קודם

 כשגגות נעשית ג״כ פחותה תשובה ואף תשובה
הנשארין משגגות אתכם יטהר וע״כ

א ל  זונים הם אשר לשעירים זבח׳ את עוד יזבחו ו
 להם זאת תהי׳ עולם חוקת אמריהם

 החוקה הלא המוקה זה מה ולהבין י לדורותם
 הוא גדול טעם ע״ז לעבוד ושלא טעם בלי הוא

 ב׳׳ה שהשי׳׳ת דידוע ונראה טעם. צריך ואינו
 בראשית כמ״ש ישראל בשביל העולמות כל ברא

 מכל בנו ובחר ראשית שנקרא ישראל בשביל
 שכינתו והשרה נחלתו חבל יעקב כמ״ש העמים

 שהם הנהגה מדת מלכות מדת הוא ישראל על
ממלכת לי תהיו ואתם נמ״ש מלכותו מדת ינהגו
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 בגמרא כמ״ש ו;שון אומה שום על ולא וכו׳ שהניס
 ישראל על אלא שכינה תשרה שלא משה ביקש
 יכף ונפלינו עמנו בלכתך הלא שנאמר לו ונתן

 ישראל בשביל עולמות בריאות הי׳ זה ובשביל
 וכל אומה שום על ולח עליהם מלכותו שתגלה

 הפסוק פי׳ וזהו המזלות תחת הם אומות השבעים
 את וראית השמימה עיניך תשא ופן ואתחנן בפ׳

 העמים לכל אותם אלהיך ה׳ חלק אשר וכו׳ השמש
 וכו׳ ה׳ לקח ואתכם המזלות תחת כולם שהם ר״כ

 הס ישרחנ אבל ר״ל וכו׳ נחלה לעם לו להיות
 עם והם לישראל מזל אין כמ״ש מהמזלות למעלה

 לעם לו נהיות וזהו נחלתו חבג יעקב כמ״ש ה׳
 חשר זבחיהם את עוד יזבחו ולא וזהו וכו׳ נחלה

 שעירים הנקרא למזלות ר״ל לשעירים זובחים הם
 התמזל ז״ל רש״י ופי׳ לא וסינוק גדי גד כמ״ש
 אצל כי אחריהם זונים הם אשר וזהו ע״ש המזל

 אותם חלק כי במזגות לדרוש זנות הם ישראל
 נדורותם להם זאת תהי׳ עולם חוקת העמים נכל
 הי׳ עולם שיהי׳ במחשבה שנחקק החקיקה ר״ל

 מלכות מדת כי וידוע להם זאת תהי׳ זה בשביל
 מדריגה שהוח לפי בספרים כמ״ש זאת נקרא

 מדת זאת תהי׳ וזהו תי״ו עד מא׳ וככולה שביעית
 שיהח דירה לשון לדורותם לישראל להם מלכות
 בריאות היתה זה ובשביל ישראל על שורה תמיד

 ונא מלכותו עוג עליהם יקבלו שישראל העולמות
 שלאחריו בפסוק שאמר וזהו כנ״ל במזלות לדרוש

 אשר וכו׳ ישראל מבית איש איש תאמר ואליהם
 נא מועד סהל פתח ואל זבח או עולה יעשה

 שכבר תאמר ואליהם לשון אמר ולמה וכו׳ יביאנו
 בני כל ואל בניו ואל אהרן אל דבר בתחילה חמר

 המזלות תחת הם האומות שכל נפי אלא ישראל
 אשר האיש וזה השכינה כנפי תחת הם וישראל
 מכלל עצמו והפריש מזלות הם לשעירים הקריב
 חרפה וזהו השכינה כנפי תחת הם אשר ישראל
 לשעירים יקריב מהם אחד להיות לישראל גדוצה

 איש ישראל לכלל נוגע שזהו תאמר ואניהם וזהו
 זבח או עולה יעשה אשר וכו׳ ׳ישראל מבית איש
 מועד אהל פתח יביאנו לא מועד אהל פתח ואל

 מועד אהל פתח הביאו לא והוא השכינה נקרא
 למזלות והקריב ישראל על שורה אשר השכינה חל

 השכינה כנפי תחת הם מישראנאשר עצמו והפריש
מדה. כנגד מדה ונכרתה ע״כ

ת  ללכת תשמרו חוקותי ואת תעשו משפעי א
 חוקותי את ושמרתם אלהיכם ה׳ אני בהם

 בהם וחי האדם אותם יעשה אשר משפעי ואת
 לדעת צריך וז״ל שכתב החיים באור עיין ה׳. אני

 וכי׳ בסמוך שאמר עצמם דברים לומר כפל למה
 בשני הכתוב שינה למה עוד בהעיר נראה עוד

 :׳ ובפסוק אלהיכם ה׳ אני אמר בראשון כתובים
 תורה דברה בנים ב׳ כנגד אכן ה׳. אני אמר

 ומן וכו׳ מאהבה העושה וא׳ מיראה העושה ח׳
 שתקדים עד האהבה בחי׳ המשיג שישיג הנמנע

 ע״כ וכו׳ לה' השער זה בסוד הירחה בחי׳ לו
 חני לומר דקדק יראה במי׳ רחשון בפסוק אמר

 להעירך וכו׳ הדין בחי׳ להזכיר דקדק אנהיכם ה׳
 לעשות ב' לגדר צוה ואח״כ מדבר הכתוב במי

 לומר אלהות שם הזכיר ולא ה׳ אני אמר מאהבה
 ולהבין ע״ש וכו׳ העוב אהבת לצד השמירה שתהי׳

 עשי׳ בחי׳ משפעים אצל ראשון בפסוק שאמר מה
 שאמר זה מה וגם שמירה הזכיר חוקים ואצל
 הוס אהבה בחי׳ הוא הב' ובפסוק בהם ללכת
 חמר ולא המשפעים ואל החוקים אל שמירה כולל
 ראשון בפסוק כמו עשי׳ לשון המשפעים אצל
 אותם יעשה אשר הב׳ בפסוק שאמר מה וגם

 זולת מצות העושה הוא מי וכי בהם וחי כאדם
 רז״ל ודרשת בהם וחי שאמר זה מה וגם כאדם

 זו בפ׳ כתב כחיים כאור דהנה ונראה ידוע
 לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה בפסוק

 בדברים בין הצומח כל כי דע וז״ל וכו׳ תעשו
 הסגוליים בדברים בין הנפש לחיות ההכרחיים

 הכל שורש אדם תענוגי שהם בדברים בין בעולם
 וכשם הכנ חם היא אשר מהתורה הוא והיוויו

 וכשם וכו׳ עוכ״ז של מאכלים כך פרד״ס שבתורה
 יש כן ועבעיים סגוליים דברים יש שבעשבים

 גדולה זו והקדמה וכו׳ סגוליות מצות בתורה
 הסגוליית כמו לומר ואפשר עכ״ל הערך ויקרת

 כן חוק רק הן ושכל עעם בלי הגשמיים בדברים
 בלי שהם שבתורה החוקים שבמצות לומר אפשר
 החדם אותם ישמור שאם מסוגלים ג״כ שהם עעם
 במ״א וכתבתי השי״ת לעבדות נכון דרך יע יהי׳

 מאהבה עובד ובין מיראה ה׳ עובד בין החילוק
 שאין מצות אחר רודך> אין מיראה העובד שאדם
 שנמצא כמו לעשותם מצות אחר לרדוך> מחויב אדם

אלא מצות אחר לרדוף מחויב אדם שאין במדרש



לחייםאמרי פרשתאורחרמד

 שצריך משלום בר תממיצנה סל לידך שבאה מצוה
 דווקא וזהו ורדפהו שלום בקש כמ״ש אחריו לרדוף

 הבורא מאהבת העובד אבל מיראה שעובד במי
 וחומר ליוצרו רוס נחת לעשות מצות אחר רודף
 זה על ומצפה וממתין שאקיימנה צידי תבא מתי
 המתנה לש׳ הוס ושמירה עקיבח בר׳ שמצינו כמו
 בפסוק שאמר וזה הדבר את שמר ואביו כמו

 כלומר תעשו משפטי את ביראה שמדבר ראשון
 שמירה לשון אמר ולא תעשו לידכם באו מם

 בבסי׳ שהוח מי כי נעשות כדי המצות על שימתין
 אמר החוקים ומצל להמתין מחויב אינו ירחה

 בלי שהם החוקים על כלו׳ סותם לעשות תשמרו
 לעשותם כדי עליהם שימתינו סגוצתם הם זה טעם

 סגולתם וזהו ה׳ לעבודת נכון דרך לו יהי׳ ואז
 השי״ת לעבוד בהם ללכת תשמרו חוקתי וחת וזהן
 תלכו בחוקותי אם הפסוק פי׳ וזהו סגולתם זהו
 להבין וצריך אותם ועשיתם תשמרו מצותי ואת
 וכיין והמשפטים החוקים כונל הוא המצות ה;א

 אלא בכלל חוקים הרי תשמרו מצותי ואת שממר
 מסוגלים שהם זאת בכוונה החוקי׳ שתעשו הכוונה

 חוקתי ואת בכאן שאמר כמו ה׳ אל בהם ללכת
 וכלל תלכו בחוקתי אם וזהו בהם ללכת תשמרו

 ככומר תשמרו המשפטים ועל החוקים על ואמר
 ועשיתם כך ואחר אהבה מחמת עליהם שתמתינו

 מדבר הב׳ בפסוק בכאן וכן וכו׳ ונתתי אותם
 החוקים על ואמר כלל ע״כ מאהבה שעובד במי

 חוקותי את ושמרתם המתנה לשון והמשפטים
 כדרך תמתינו המשפטים על שגם משפטי ואת

 אותם יעשה אשר אח״כ ואמר מאהבה העובד
 וז״ל רל״א סימן א״ח בש״ע ועיין בהם וחי האדם
 יכוין לא בפוה״ז שיהנה מה בכל וכן בקיצור
 בכל כדכתיב ית׳ הבורא כעבודת אלא להנאתו

 לשם יהי׳ מעשיך כל חכמים ואמרו דעהו דרכיך
 האכילה כטן רשות של דברים שאפילו שמים

 והתשמיש והקימה והישיבה וההליכה והשתי׳
 בוראך לעבודת כולם יהי׳ גופך צורכי וכל והשיחה

 ורעב צמא היה שאפילו עבודתו הגורם דבר או
 יתכוין אנא משובח אינו להנאתו ושתה אכל אס

 וכן בוראו את לעבוד חיותו כפי וישתה שיאכל
 הצדיקים במקום ולעמוד ישרים בסוד לישב אפילו
 עצמו להנאת עשה אם תמימים בעצת ולילך

עשה אא״כ משובח אינו וחפצו תאותו והשלים

 את עובד כן שנוהג ומי שם ומסיים וכו׳ לש״ש
 וא״ו מ׳׳ה גימט׳ דאדם וידוע עכ״ל תמיד בוראו

 V שיש הידוע האדם וזהו דעת במינות השם של
 אף השי״ת ולעבוד דעהו דרכיך בכל לקיים דעת

 להנאתו עצמו יחי׳ לא ההכרחים הגשמיים בדברים
 לעבודת יהי׳ הגוף לקיום עצמו שיחי׳ זה רק

 מתפלליו שאנו דרכיך בארן לדעת וזהו הבורא
 אף דרכיך בארן לדעת שכל לנו יתן שהשי״ת
 כקיום עושה שאדם הבהמיות ומעשה בארניות

 להנאת ונא לעבודתיך ולעשותם דרכיך לדעת הגוף
 בהם וחי האדם ■מותם יעשה אשר וז״ש עצמו

 בדעת עשיותיו כצ יעשה דעת בבחי׳ שהוא האדם
 כלומר בהם ומי מצותיו לקיום הבורא לעבודת
 שיעשה וזה ית׳ הבורח במצות יהי׳ שלו החיות

 שייך כבד ליוצרו רוח נחת לעשות רק עשיותיו כל
 בורחו את נעבוד כוונתו שכל מאהבה שעובד במי
 עשיות שאפילו מיראה שעובד במי לא אבצ נבד

 יראה מחמת רק רוח נמת לעשות אינם מצותיו
 כשני בפסוק אמר וע״כ בעבודה מוכרח הוא

 בהם וחי האדם אותם יעשה סשר באהבה שמדבר
ראשון. בפסוק ולא

 וכו׳ משפטי ואת מוקותי את ושמרתם א״י
 לעשותו צריך מנוה כשעושה האדם דהנה

 דיבורו כי להאמין וצריך ובמוחין ורחימו בדחילו
 עולס הוא ומחשבתו בו המדבר הדיבור עולם הוא

 והמדבר העושה הוא ב׳׳ה והשי״ת המחשבה
 בו ושורה המקבל ככי אלא אינו וגופו והחושב

 ממש אין והוא הדיבור ועולם המחשבה עולם
 גלעדי כי בו שורה השי״ת אז זאת ככ וכשמאמין

 ולחשוב ולדבר לעשות לו אפשר אי חיותו שפע
 הוא שהוא מחשב אם אבל השי״ת ■מאת הכל נמצא

 שורה השי״ת סין אז והמחשב והמדבר העושה
 עשי׳ בחי׳ תחתונה מדריגה הוא אמונה ובמי׳ בו

 האדם אמונה בבחי׳ שיהי׳ אותם יעשה אשר וזהו
 מ׳׳ה בבמי׳ יהי׳ והוא אדם גימט׳ מ״ה במי׳ הוא

 עולם הוא שמחשבתו ו,יחשוב כלום לו שאין
 בהם וחי הדיבור עולם הוא ודיבורו המחשבה

 ישרה השי״ת כי המצוה אל חיות בהם יבוא ואז
 את המחי׳ ה׳ אני וזהו דכא את השוכן שהוא בו

 אז כנ״ל ותאמין וכשתחשוב דכא את ושוכן הכל
.כנ״ל המצוה סג חיות ותביא בו אשרה



רמהלחייםאחרי פרשתאורח

 התורה בסיום מ״ש עיין וכו׳ ושמרתם א״י
 ומתחצת ישריאל כל לעיני גלמ״ד המסיימת

 כי בעי לבא רחמנא כי לב הוא בראשית בבי״ת
 כמ״ש לבד המעשה ולא הלב מחשבת הוח עיקר
 לשם אכל חחד פסחיהם את שאכלו שנים חז״;
 שאכל זה על גסה אכיצה לשם אכל ואחד פסח
 לשם שסכל וע״ז בם ילכו צדיקים נאמר פסח לשם

 ואע״פ בם יכשלו ופושעים נאמר גסה אכילה
 השובע על פסח ואכלו אחד מעשה עשו ששניהם

 מחשבת הוא ועיקר שוות היו גח המחשבות אבל
 אומר יעקב בן ר״א ד׳ פרק באבות ואמרו הלב

 ופי׳ אחד פרקליט לו קונה אחת מצוה העושה
 ר״ל טוב מליץ מלאך פרקליט מברטנוי־א הר״ע
 התלהבות גודל ולפי שעשה המציה מן נברא מלאך

 המלאך חיות הוא כן המצוה עשיית בעת נו שיש
 כוונה בגי המצוה עושה ואם המצוה מן הנברא

 המצוה ממעשה הנברא המלאך אז הלב ומחשבת
 וחת מוקותי את ושמרתם וזהו בנשמה ונא בגוף

 בינה הוא ואשר חשר המצות כל על הכלל משפטי
 ן מב הלב לבא הוא ובינה האריז״ל בסידור כמ״ש
 אותם יעשה אשר וזהו ז״ל אליהו בתפילת כמ״ש
 מחשבת עם המצות יעשה האדם ר״ל האדם
 המצות אל חיות יביא בהם וחי ואז הגב וכוונת
 עונם מלכות מדת הוא דאני וידוע ה׳ אני שעושה
 בו שורה העשי' בעולם אפילו ה׳ אני וזהו העשי׳
 בעשיות ופשיטא כבודו הארך כל ומלא הר״ה

 אמרו וע״כ מהש״י חיית להמשיך צריך המנות
לעילא פרחת לא דו״ר בלא מצוה

ש  נגלות תקרבו לא בשרו שחר כל אל איש אי
 כל אל שאמר מה להבין ה׳ אני ערוה

 לא בשרו לשאר איש איש אמר ולא בשרו שאר
 הקדום הכלל בזה להשמיענו בא מה וגם תקרבו

 שאסיר מה עריות כל של הפרט מפרש שאח״כ כיון
 רק ערוה איסור שום מפורש אינו הפסוק ובזה
 אסור הוא בשרו שאר שהוא מה כגל כמו הוא

 ו)בספרי'ם וגש״ע בגמרא דהנה לומר ואפשר
 בקדושה עצמו שמקדש מי בשכר מחוד הפליגו

 י״ז דף דסוטה בגמרא אשתו עם הזווג בעת
 זכו לא ביניהם שכינה זכו ואשה איש ר״ע דרש
 ביניהם שכינה וז״ל ז״ל רש״י ופי׳ אוכלתן אש

באיש יו״ד ביניהם ושיכנו שמו את חלק שהרי

 מסלק שהקב׳׳ה אוכלתן אש זכו לא באשה וה׳׳דז
 אמרו גם עכ״ל אש אש ונמצאו מביניהם שמו
 בקדושה אשתו עם מתחבר שאדם בשעה רז״ל

 מסתלקת שכינה נתחממו ביניהם שרויה שכינה
 אגרת בספר מבואר והנה אש אש ונשארו מביניהם

 מהחברי׳ לאחד נחמן ב״ר משה רבינו ששלח הקודש
 לבנים לזכות כדי אשתו אל האדם חיבור בענין
 וז״ל שמים מגכות עול לקבל ראוים הוראה בעלי

 קדוש הוא החיבור החיבור במהות השני בפרק
 הראוי וכזמן שראוי מה כפי הדבר כשיהי׳ ונקי

 יש בחיבור פי שיאמר אדם וכל הראוי ובדעת
 ידיעה נקרא שהחיבור וחס חלילה וכעור גנחי
 מת אלקנה וידע כאומרו ידיעה נקרא לחנם ולא
 כשתהי׳ הזרע טפת כי הסוד וזהו אשתו חנה

 והבינה הדעת מושכת ובטהרה בקדושה נמשכת
 גדולה קדושה הדבר הי׳ לא שאלו וידוע במוח אשר

 שחשב כמו הדבר שאין ידיעה לחיבור קורין הי׳ לא
 לנו היא מרפה המישוש שחוש היוני אריסטון

 שמזה לפי הבליעל היוני שאמר כמו אינו חלילה
 הי׳ שאילו מורגש שחינו טעות שמץ יש היוני

 אומר הי' לא בדעת מחודש הוא שהעולם מאמין
 מאמינים תורה בעלי כת אבל הבליעל היוני זה

 ברא ולא חכמתו שגזרה כפי הכל ברא שהשי״ת
 “שהחיבוי נאמר שאם וכיעור גנאי בו שיהי׳ דבר
 גנות כלי הם המשגל כלי הנה הוא גנאי של דבר
 שנאמר כמו שבראם הוא המתעלה השי״ת והרי
 נ״ו דף חולין במס׳ חז״ל ואמרו ויכוננך עשך הוח

 קהלת ובמדרש באדם כונניות הקב״ה שברא מלמד
 שהוח מלמד עשהו כבר אשר את פסוק על אמרו
 והושיבו הוח שכך ואבר אבר כל על נמנו דינו ובית

 ברא האיך גנאי דבר הם המשגל כלי ואם כנו על
 נמצא א״כ גנות או חסרון בו שיש דבר השי״ת

 מכינו הנביאים ואדון תמימות פעולותיו שאין
 אלהיהאתכלאשר וירא ואומר פעלו תמים הצור
 עידם טהור הוא והשי״ת מאוד טוב והנה עשה

 במעשה אמרו ברורה והעדות וכו׳ ברע מראות
 ולא ואשתו האדם ערומים שניהם ויהי׳ בראשית
 עוסקין שהי׳ לפי שחטאו קודם זה וכל יתבוששו

 כצי הי׳ ולא שמים לשם כוונתם וכל במושכלת
 אברי וכשסר וידים כעינים אלא בעיניהם המשגג

 בעת הידים כאשר כי הוא זה וביאור וכו׳ הגוף
תפילין ומניחין מילה מצות ועושין הס״ת שכותבין



לחייםאחרי פרשתאורחרמו

ץ ג ח נו ם נדקה ו ם ה די ה משובחוח הי דו כנ ג  ו

ח ם ונשגבו א ם ו די ה מן ננושין ח״ו הי ל  וניבלוח הננ

צחי( רו ן ו גי ר הו ם ו ה ה גו ה מגו רו מכוננ ■* ננד ו  מא'

דם ולאשתו לאדם המשגל כלי הי׳ כך  שממאי קו

ת בכל ע״ש עכ״ל חגר ע ותמצא ה רגו  לנפשך מ

ה הנ ם כמה כתבתי ו מי ע  נקרא תתחה שיראה פ

הא ד ׳ירא סדם שי פני תמי ף מלובש שהוא מ  בגו

אי כל כמו ז ברו ה״ שה עו עו אי כל מעשה ו  ברו

ז ה״ ם עו קיו ז ו ה״ עו ם בכג ה אי בר ס הנ ״י הו  ע

ר ה״ צ ג כי הי ו ו ם בכל הז אי בר א הנ ״י הו ר ע ה״ צ  הי

א הו ם ו ז קיו ה״ ם אבל עו אד כ צריך ה  לעשות ג״

ם ככל משגל מעשה אי בר כ הנ ם ג״  העולם לקיו

ם כדי בו פרו מצות לקיי ר תו למלאות לא אבל ו או  ת

ה יחשוב חנא ה מ א ג הנ ענו ת ג מעסק ו ו ו  כיון הז

ה שבדבר ת יצה ז חיו ם שנהם ה פ ש מגו כמ״  בש״ע ו

ת הלבות עו ם חכמי בשם צני אי פ רו  חלת ע״ש ה

פ ע״ ת שיצא א חיו ם ה ה ה בדבר מ רין ז קי  גופן מפ

אם מצות לקיים כדי ר ת׳ בו ד י ת ולעבו שי״  עם ה

ר ה״ צ ר מן ולעשות הי ה״ צ ע הי צ״  הסדם וצריך י

תו ת מעשה בעשו שמיו ג ג ם כנ אי בר הי׳ הנ ה שי ר  י

ד פול שלא תמי מו למעה י ם כל כ אי בר  צריך חלא הנ

ו מצוה לעשות ח מצות לשם ז ר ת׳ הבו ח י שהו כ  ו

ן כוו ה מ ו במנו ם ז קיי ר של עשה מצות נ ״ שה פו  עו

ד מו מו י ם שעו׳ כ קיו נין של עשה מצות ב פי שאר ת  ו

ת בהם שאין עשה מצות ח ף הנ ק גו חי ר מ  בכל עצמו ו

תו נ כו פו הנאת משום לעשות י שה רק גו  מעשה עו

ת זו ד נעשו מו מו י  בהם שהין עשה מצות בכל כ

ת א ף הנ מו בדחילו גו מי ר ה הם ו ״ מו י חי ר י ו / מ ד  ו

ה הם ״ שה ו ד ונע חו ת בכל י למו הו העו ז  מה פירש ו

ם מתחבר שאדם בשעה חז״ל שאמרו  אשתו ע

או מצות לשם בקדושה ר שה בו ד עו מו ד י ״ ו  מיש של י

א ה״ ה הם אשה של ו ״ נו י חי מו ד חי ר ג ו ו ו הז  ו

תון תח ם ה ה ה ״ ד ונמצא ו חו ר י מו ת בכל ג למו  העו

כ ע״ ם שרוי׳ שכינה ו ה ני מו אבנ בי מ ח ת די על נ  י

ר ה״ צ ה המעשה ועושרן הי ם ככל הז אי בר ם הנ נ אי  ו

שין ד עו חו ה י ״ חין י ה נסתלק במו ״  ואשה איש מן י

הר חש אש ונשאר צ״ ת חש כח שהוא לבד הי רו בו ג  ו

ך כי קר לעשות אדם נרי ג עי ו ו ת הז חניו ד ברו חו  י

ה א י׳׳ מו דחילו הו חי ר חין ו ת במו שרו התק פח ו  גו

פא מו בגו ם כל כ אי בר ם הנ ם ה לי  לכוונת מפי

ד חו ה הי ו מצו חין אשר ז ח כמו שלהם במו מני  ה

שה כוולת תפילין לין של הלחה המע א תפי עפל הו

לין מצות לכוונת ן עצמו לקשר תפי חי מו ם ב ח ע שי״  ה

תו עול עליו לקבל תיו מלכו צו מ א כן ו  ממש הו

ת ר מצות בכוונ ״ או מצות לקיים פו ר נו בו חי ד  ב

מו חי ר ם ו ה ה ״ ת י שרו התק א ו פ פא גו מו בגו  כל כ

ם אי בר ם הנ ם מפל ה ת לקיו ר של עשה המצו ״  פו

הו ז ש ו רו ק פי סו ע כל אל איש איש הפ דו  שמדת וי

הו כל נקרא התקשרות ז  כשרוצה כל אל איש שאמר ו

ג עצמו לקשר הי׳ כל הנקרא בזוו שאר בשרו שאר י  ו

א שון הו ם נ רי מו שי ו דף דמגילה בגמ׳ שדרשו כ ״  ע

מו לשאר ת״ל לכל יכול מי ע ם עצמו שמשים ב רי שי  כ

הו ז ג כלומר בשרו שאר ו ו ו ת הז שרו התק  של ו

א בשרו פ פא גו הי׳ בגו ם כמו י ריי ם שי לי מפי  אל ו

ד חו חין אשר הי מו ם ב קיי ר של עשה מצות נ ״  פו

ג מעשה לעשות ולא ו ו מו הז ם כ; כ אי בר  להנאת הנ

ה אז כי עצמו ״ ק' ל ת ס ן הם מ חי מו שה איש של ה  וא

ד א איש של היו ה״ ג ונמצא אשה של ו ו ו ן ז תו ח ת  ה

ה הם ״ ד ו סו ת י כו מנ א ו ת הו שרו א התק פ פא גו  בגו

חין בלי לבד ה של מו ״ הו י ז ח לגנוח תקרבו לא ו  נ

הא ת י ג קרבו ו ו ה שיגלה לגלות הז ה בלי ו׳׳ ״ ר י ע  ו

ה ער לשון נ עו רי נשון ו רי ש״י שפי׳ ע ל ר  נך בפ׳ ז״

הו ז ה ער לגלות ו ״ ה שיהא ו ״ ד בלי ער ו א יו  ה״

הו ז ם ליפרע נאמן ה' אני ו אני כך ח״ו נעשה א  ו

ם אם לשלם נאמן ה׳ קיי תי ת ד ולעשות מצו מו  כנ״ל י

ש״י פירש ה׳ אני כי ל ר ש ואצל שכר אצנ ז״  עונ

ר וחפשר מ הו נו ה פירש שז ש״י שהביא מ  על ז״ל ר

ק סו ם הגבר נחם פ ן שחו עי נו ז״ל ה תי בו ר מרו ו  א

ספר שאמר לפי מ בע אח ו  יושב שהקב״ה ישראל רו

ה נ מו הן ו חי עו בי חי ישראל של ר ה חבא מ פ  שנולד מי

ה הצדיק מנ תיו קדוש שהוא מי בלבו אמר מ שר מ  ו

ם שי ם יסתכל קדו לו בדברי ה דבר ועל הנ מח ז ס  נ

נו כ עכ״ל בנעם של עי ע״  שחישב על בלעם נענש ו

ת כלי הם המשגל שכלי ר גנו עו ט מו ו י שחשב כ נ ו  הי

כ הבליעל ע״ תיו קדוש שהוא מי אמר ו שר מ  ו

ם שי אי בדבר יסתכל קדו ר גנ עו כי כ ו ע״  נענש ו

ח מ ס נו ונ ה שמשב עי חכנ שהקב׳׳ ס ר בדבר מ עו  כי

ת גנו ה שאין כן הדבר אין באמת אבל ו ב״ ק  ה

ר מסתכל עו ב בכי ש חי ומצפה ויו ה יבא מ פ עי  ה

מנו נולד שצדיק נו מ י מו שאביו הי א  הצדיק של ו

נו ו כו ד לעשות שניהם י חו ר י מו  k עשה במצות ג

ר ״ ן פו אי ם ו ני ו כו  חושבין אלא עצמם להנאת כלל מ

אה מה א הנ ה הו ן ז ה שבדבי כיו י ז ״ ג ע ו ו  יצא ז

ת חיו ש״ע וכמ״ש שלהם ה ח ב ר ם או הלכות חיי



רמזלחייםאחרי פרשתאורח

 ננושין חיבכ ננ״ש וכו׳ הרופאים מכמי אמרו צניעות
 מצות לקיים סיותם שנתמעט אעפ״י הזה הדבר

 בעשיית מסתכל הקב״ה זה ועל כנ״ל ית׳ הבורא
 הנסת על שמסתכל וכמו גופם בהפקרות מצותיו
 פירוש שזהו לומר ואפשר כנ״ל בזה וכ״ש תפילין

 ישועתך גוים בכל דרכך נארץ גדעת הפסוק
 העונמות כל ברא השי״ת דהנה וכו׳ עמים יודוך

 הגשמ׳ בדברים אף אותו האדם שיעבוד זה בשביל
 שאלה אומה וכל ולשון אומה כל על התורה והחזיר

 בתורה הכתוב השי״ת נהם ואמר כתוב!בתורה מה
 לכל אמר הגשמיות בתאות מאוד דבוקים שהם מה
 וע״כ תנאף לא ישמעאל לבני כגון לפרוש וא׳ א'
 בכל מהנאתם לפרוש התורה קבלו וישראל רצו לא

 שאנו וזהו לבדו לה׳ לעשותם הגשמיות תאות
 כנו שכנ השי״ת שיתן דרכך בארץ נדעת מתפללין

 הגשמיות בתאות היינו בארץ השי״ת צעביד שנדע
 בידיעה השי״ת כשיעבוד כי ישועתך גוים בכנ ואז
 מבעיא לא אדם וידע כמו ידיעה שנק׳ אשתו עם

 נמצאות בזנות השטופים ישמעאל של חומה
 שהושיע מה ויצדיקו להשי״ת וישבהו יודו תאותם
 בזווגיהם השי״ת עובדים שהם ישראל את השי״ת
 יראו גוים בכל אלא עצמם להנאת מכוונים ואינם
 בישועתו השי״ת ויצדיקו ויודו ישראצ ישועת

 תאוהם ממלאים הגוים כל כי ישראל לעמו
 הנחתם בשביל עוה״ז ברואי כל כמו בזווגיהם

 אוהבים העולם אומות ע״כ וכו׳ משהעגל ויותר
 שישראל וכשיראו מגופם יותר נשותיהן את

 בשב־ל ולא ה׳ כעבוד לנשותיהן מזווגים בדעתיהם
 וינדיקו ויודו ישרא״ ישועת את יראו כולם הנאתם

 להשי״ת נאה כולם ויאמרו ישראל ישועת על
 לבד חותו עוגדין שהם ישראל לעמו להושיע

ן עוש חכא זווגיהם עם עצמן הנאת ומרחירץן

 בזיוג ואשה איש מן י״ה נפרד שאינו גמור יחוד
 להסתלק היצה״ר עם מהממין אין כי ו׳׳ה התחתון

 חש אש זווגיהם לעשות ואשה איש מן י׳׳ה ח״ו
 שע״כ לומר ואפשר כנ״ל גמור יחוד עושין אלא
 בני עדת כל אל דבר השני בפסוק קדושים בפ׳

ד קדוש כי תהיו קדושים אליהם ואמרת ישראל  א
 תיבות עשר חמשה בו יש הזה בפסוק אלהיכם ה׳

 תהי׳ קדושים שם פירש ז״ל רש״י כי י״ה כמנין
 וכשיהי׳ ע״ש העבירה ומן העריות מן פרושין הוו

 העבירה ומן העריות מן צהפרד קדושים ישראל
 של י״ה מהם נפרד חין אז בזווגיהן יחוד ויעשו

 כנ״צ תיבות ט״ו נכתבו זה ולרמז ואשה איש
 מחוקות עשות לבלתי משמרתי את ושמרתם

וכו׳ לפניכם נעשו אשר התועבות
 לבלתי ושמרתם והל״ל ני למה משמרתי את להבין
 משל ע״פ ונראה וכו׳ התועבות מחוקות עשות

 צד מכל ואויבים שונאים בין דר שהי׳ מלך לבן
 אשמו" אני תירא אל אביו לו ואמר מאד ירא והי׳

 בתנאי אבל צד משום להזיקך יוכלו שכא חותך
 לבל אותך תשמור ג״כ שאתה אותך אשמור אני

 לת אז בגבוליהם תבוא ואם בגבוליהם תבוא
 האומות בין ישראג בני והנמשל אותך אשמור
 ישרחל את שומר הוא והשי״ת בעיניהם כקוצים

 והזהיר ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנה כמ״ש
 עמים בגבולי לכת כבגתי שישמרו לישראל השי״ת

 עם פרושו את ומלת חותם ישמור ואז ובתועבותם
 את עצמיכם תשמרו אתם כלומר ושמרתם וזהו

 חתכס שומר שאני שלי השמירה עם משמרתי
 התועבות מחוקות עשות לבלתי ג״כ אתם תשמרו

 ולבלתי בגבוליהם ילכו לבלי לפניכם נעשו אשר
 אשמור ואז בכם למשול ואחיזה כח להם לתת

. אתכם

ת ש ר ם פ י ש ו ד ק

שכתוב מחמת ז״כ ודרשו מת״כ והוא ביחד ישראל אליהם ואמרת ישראל בני עדת יי ר ב כ אל ד
 חלהיכם ה׳ אני קדוש כי תהי׳ קדושים

 היו אמר ולא עתיד צשון תהי׳ קדושים שאמר מה
 עדתך וכל אתה קרח בפ׳ שאמר כמו קדושים

 כפל הוא ואמרת דבר שאמר מה גם ה׳ צפני היו
כל אל בהקהל נאמרה זו שפ׳ פי' ז״ל רש״י והנה

 בחי־ הש״י דהנה ונראה ישראל בני עדת כל אל
 חבל השרים תחת הם האומות וכל העמים מכל בנו
 השי״ת ממשלת תחת והיינו נחלתו חבל ישראל בני
 כל באפיו ויפח ה׳ חלק הם ישראל ונשמת לבד

ואפילו הוא ישראל שחטא אע״פ וע״כ וכו׳ הנופח



לחייםקדושים פרשתאורחרמת

 על גמולו לו ישולם שבתורה עבירות כל על עבר
 שעבר עבירה ודקדוקי פרעי כל על פשעיו כל

 עוגשו יקבל שנה מאות כמה אף הזמן באריכות
 על וכשיקבל עבירות התמדת גודל לפי הבא בעולם

 כל סמרו וע״כ למקומו יגיע עונשו עבירות כג
 כל שקבל אחר הבא לעולם חלק להם יש ישרחל

 נדס ממנו ידח לא כי והעעם עונשו ואחד חחד
 בעומקי שהוא אף ישראל מנשמת אחד וניצוץ

 יתוקן הזמן באריכות חעאיו מחמת הקליפות
 זאת כשיעלה גדול מוסר וזהו שורשו גמקום ויעלה
 לעיה־ בודאי שסופו אדם בני מחשבות על תמיד

 עבירות פרעי כל על עונשו שיקבל אחר ולקדש
 גודל ולפי העבירות גודל לפי שנים כמה אמר אפילו

 הרע כיצר יציית לא בוודאי אז בהם התמדתו
 נ3שיק עונשן גודל מהמת העבירות מן ויפרוש

 עדת כג אג דבר וזהו שורשו נמקום שיגיע קודם
 הוא אמירה ולשון אליהם ואמרת וגם ישראל בני

 בלבבך תחמר כי כמו שבלב במחשבה אמירה לשון
 בלבם המחשבה זה שתכניס אכיהם ואמרת וזהו

 קדושים תמיד שיחשבו מישראל ואחד אחד כל של
 כל שיקבל אחר קדושים כולם והי׳ לעתיד תהי׳
 קדוש כי ולעהר לקדש סופו עונשו ואחד אחד
 וו פרשה ע״כ נדח ממנו ידח וצא אנהיכם ה׳ אני

 שגופי לפי ביחד ישראל כל אל בהקהל נחמרה
 לקדש שסופו תמיד כשיחשוב בזה תלוי התורה
 פרעי כל על גדולים עונשין שיקבל אחר ולעהר

תשובה ויעשה מחעאיו יפרוש זה מחמת עינותיו

 קדיש כי ת״כ כמוני יכול תהי׳ קדושים במדרש
 מקדושתכס למעלה קדושתי ה׳ אני

 כמ״ש פרישות לשון הוא קדוש של דהפירוש ונ״ל
 לפרוש האדם וצריך וכו׳ פרושים הוו ז״ל רש״י
 ומעומאת המותרות הזה העולם מתענוגי עצמו
 נדבק אח״כ ויכול מדותיו וכעהר הרע היצר

 תמיד עמנו ששורה בהשי״ת מצינו והנה בהשי״ת
 בזמן אפילו עומאתם בתוך אתם השוכן כמ״ש
 הוח אפילו והאדם עמהם שכינה עמאים שהם
 שפל שהוא ויודע לאין עצמו מחזיק אם עבירה בעל

 אף בגבהות הוא אם ח״ו אבל בו שורה השי״ת
 וזהי לדור יכולין והוא אני חין היש׳ בדרך הוא סם

 בתוך עמכם שורה שאני כשם כלומר כמוני יכול
היצר עומאת בתוך בי תדבקו אתם כך העומאה

 אגדה ובסדר מקדושת׳ נמעלה קדושתי ה׳ אני ת״ל
 האריז״ל שם וכתב שרף ולא מנאך ונא ה׳ אני

 שם להתפגם יכול היה שרף או מלחך הי׳ שאם
 בהשי״ת ח׳ץ שייך לא זה אבל העומאה במקומות

 קדושתי ה׳ אני וז״ש עכ״נ הוא אוכלה אש כי
 במקום עמכם לשרות אני ויכול מקדושתכס למעלה
 צריכים אתם אבל הוא אוכלה אש כי עומאה

כראוי בי ולדבק העומאות מכל להפריש

 דאמר המדרש לשון ונדייק אמר בדרך א״י
 חמר ולא מקדושתכם למענה קדושתי

 נמעלה ב״ה דהשי״ת מקדושתכם גדולה קדושתי
 עולם ושום ושרף מלאך שום ואין העולמות מכל
 וכולן כבודו מקום אי׳ שואלין וכולם נהשיגו יכול

 מהותו ולידע להשיגו יכולין ואינן מציאותו יודעין
 בעול׳ וזהו מהן למענה הוא ית׳ בו נדבק וכשרוצין
 ג״כ ישראל בבני התחתון ובעונם עליונים

 הגשמיות מן עצמן ומפשיעין עצמם כשמקרבין
 מניאותו ויודעים מרגישין הן ית׳ בו נדבק ורוצין
 קדושים ומלת מהותו ולידע להשיגו יכול־ן ואינן
 שאמר וזהו ז״ל רש״י שפי׳ כמו פרושים לשון הוא

 הגשמי העונם מן תפרשו כלומר תהי׳ קדושים
 ר״ל כמוך כמוני ע״ד כמוני יכול וז״ש בי וידבקו

 בו לדבק ותרצו הזה מעולם בפרישתכם תחשבו שלא
 קדושתי ה׳ אני קדוש כי ת״ל אלי לבוא תוכלו

 מקדושתכם למענה פרישתי כלומד למעלה
 יכולין אינן ושרפים מלאכים אף כי מפרישתכם

 מה אלהיכם ה׳ אני הפסוק דורש והמדרש להשיגו
 מן ופרישתי קדושתי נודע בארץ אלהיכם שאמר

 ומופרשין מקודשין ואתם אלהיכם שאני העולמות
 וז״ש אותי נהשיג וא״א אלי לקרב הגשמי מעולם

 נהשיגו וא״א למעלה פרישתי ר״ל למעלה קדושתי
ופי־ישתי קדושתי נודע מקדושתכם

 גודל מצינו דהנה כמוני יכול תהי׳ קדושים א״י
 במקרא מאוד עד ח״וו המתגאה של העבירה

 ובגמרח וכו׳ אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם
 שאמרו הזו העבירה בגודל מאוד הפניג דסועה

 רגלי דוחק וכאלו בעיקר כופר כאלו המתגאה כל
 ע״ש רבות דכהנה העולם מן ומסתלק השכינה

 שבתור׳ העבירות כל לעבור שורש שהוא שאמרו עד
להבין אפשר שועה. גאה כל אמרו לזה ומוץ



טלחייםקדושים פרשתאורח מ ר

ם בכל דמציגו פרי ס ת ה מי ה ס ש א רי  השתלשלה י

ת כל למו ה השפל עוכם עד העו  שיתגלה כדי הז

א מצך אין כי מלכותו מו ישראל ובשביל עם מ  ע

תו מקבכין ישראל בגי אגחגו כי כי[ מלכו ממלי  ו

תו תו הכג על מו שכינ א ו ת מדת הו  שורה מגכו

נו ד עני ם בכל תמי קו מנו שכינה שאנמנו מ  ע

לו אפי חף בגלות ו אה ו מ טו  שלא משה ביקש כמ״ש ב

תן ישראל על רק שכינה תשרה  הלא שנאמר לו ונ

מנו בלכתך נו ע פני נ עמך אני ו כ ו ע״ קנו ו  מז״ל תי

ם בכל להתפלל  שאנו ברכות עשרה שמונה יו

כין ת ממצי שי״ ם כל על ה ע הדברי ג  הנשמה אל הנו

ם ולכל ם הדברי עי ג ף אל הנו ת ובשלש הגו שונו  רא

כ שכנינו השגת לפי אשר השבת מסדרין ח״ א  ו

כין מנו נן שהוא ממלי חו ה חכמה לחדם ה כינ  ו

ה ללמיד שרוצה ולמי עת בכל ודעת י ח תו  הו

מו המלמד קנו כ ה בברכות שתי ר תו ה המלמד ה ר  תו

ה בלשון ישראל לעמו א שהוח הו  בכל המלמד הו

עדו עת בנ ת להבין אין ו מ א פ״י ה ע  בשכל שנולד א

אח״כ גדול בנו מתפללין אנו .ו שי נו ה בי כו׳ מ  ו

רנו חזי ה  לשוב אפשר אי כי לפניך שלימה בתשובה ו

ת׳ בלעדו שלימה בתשובה הבא י ן לטהר ו עי סיי  מ

ם מן לו שמי אנו ה ה על מתפללין ו כ ז ח״ ח  אנו ו

נו לכל שיסלח מתפללין ני שעינו עו פ כ ו ח״ ח  אנו ו

כו׳ בעניינו נא רמה מתפללין א כי ו  כל על מנך הו

דו כ בכל וי ח״ א ת ע' מתפנלין אנו ו או פו  הנפש ר

ף הגו כ ו מ״ א ף מזון שיברך מתפללין אנו ו  הגו

נו במעשה ברכה וישלח די דו הכל כי י  נערד שלח בי

תו ד ת בשביל מעבו נו מזו ^ סרו כ ח ח״ ח  מתפללין אנו ו

נו שיקבץ חי ד ת נ פו הנ ארבע" דו הכל כי הארץ מ  בי

ן עיי ס׳ י ב דף^י״ז מגילה במ הכל: ע״ כין שאנו ו  ממלי

תו ה כי כל עג או ת ז ת כל בריאת כוונ למו  העו

ס אה יהאד תג מ רו על ה ת חצי אי הו ד  שוטה בוו

ס ישראל כל כי גדול ה ה מ  אחד והכל שלימה קו

ך אי תגאה ו  אחד שהכו כיון הרגל על הראש ׳י

אבן ח יעקב ו כי ו יו הי ם ש בני א טין ה ט קו ת ה מ  ז

מר ח עלי או ני ת צדיק י ה ראשו & ר וז מ  עלי או

ח ני ת צדיק י ת ראשו מ שי״ ה  אחת אבן כילן עשאן ו

כ ח״ א ה לא ו ה הי ב ח שהי׳ האבן צד מרי  עליו מני

ם אחד הכל כי עליו ראשו שיניח לומר רגליו א  ו

ה יפרד א תג מ ה ולא חבימו על ה הי  עם אחד ׳י

רו נו מבי ם אי קיי ה כל מ ר תו קר שזהו ה ה עי ר תו  ה

מו ה לגר הלל שאמר כ תעביד לא לחב׳ סני דעלך מ

נו י ת הי ב ה א ך לרעך ו קר שזהו כמו ה עי ר תו  ה

דך אי שה ו ר זיל פרו מו א כמ״ש ג ת במ״ כו  למה בארי

ה קר ז ה עי ר תו ם ה ג ה ו א תג מ רו על ה  או חבי

ג גדול למדן שהוא מחמת פנ רו בתורה מו בי ח  ו

נו ה מעלות ושאר חכם חו כן אי נו ז ן חי מי א  מ

ת וממליך שי״ קנו כמו ה תי ת להמליך ש שי״  באתה ה

תן שהוא דעת לאדם חונן ה חכמה הנו נ בי  יידעת ו

ה אם כי אמין הי ך מ ממלי ת ו שי״ א כי ה תן הו  הנו

ה חכמה נ בי ש ודעת ו פיו חכמה יתן ה' כי כמ״  מ

ה דעת בונ ת ך ו ה אי א תג רו על י תו שברא חבי  או

ת שי״ ה חכמה בו נתן וגא ה נ בי א כי ודעת ו  הו

שה פעל לא ע רו ו בי מ כ ו ה ועשה פעל לא ג״ מ  ו

כ מעלתו ה א״ א תג מ ה בעשרו או בחכמתו ה מ דו כ  ו

נו ת ממליך חי שי״ הו זה על ה ז פר כאלו ו קר כו  בעי

תו במדת ר שורש שהוח מלכו ק עי ן ו כיו אינו ו  ש

ת ממליך שי״ ת ה שי״ מנו מסתלק ה הו מ ז ם ו ע ט  ה

ת שאין שי״ ך במרץס אלא שורה ה מו  שוכן שהוא נ

ח ושפל דכא את מו רו א כ ך עצמו משפיל שהו מגי מ  ו

א כן להשי״ת ת ולפי בו שורה הו  השפלתו מדרגו

תו וקבגת ח כן מלכו כ בו שורה הו גו ע״ פי  רשע מ

ר מו א אם ג ע הו ד א יו ת רשע שהו מחמ ה ו ח ז  הו

ת לפני נכנע שי״ ת מחמת בדעתו ושפל ה רו בי ע  ה

א הר הו הר פ״י בתשובה מ ע קן שלא א  כלום תי

ת שי״ א כי בו שורה ה ם בתוך שורה הו ת או מ  טו

אה חם גדול צדיק אבל תג נו צדקו מחמת מ  אי

אמין ת לעבוד אפשר שאי מ שי״ ת׳ בלעדו ה נו י אי  ו

ת ממליך שי״ ה על ה ן חז ז ת אי שי״ כן בו שורה ה  י

א לו בלימוד הו א אפי מופלג גדול חכם הו  בתורה ו

נו אם ת ממליך אי שי״ ע זה על ה ד יו ת ו מ א י שהש ה  ׳

א ת בינה חכמה בו נתן הו ן אז ודע ת אי שי״  ה

טרד בו שורה ה״ז ונ עו ב מ ה״ עו מ מו ו  שמצינו כ

ם ק״ג לומד שהי׳ בירבעס ה בתורה פני מ  עלתה ו

פו סו ר ב ת עבו כן הגדלו ת בכל ו מה אס המעלו  מתג

נו מעלתו בשבי; אי ת ממליך ו שי״  א ה! אז זה על ה

אי׳ מכל לטרד ר ה ה על ו ני מנחש ז מו ד ק  שהשיא ה

מו ולאדם לחוה ר ג ה להם ו ת ת ולסוף מי רו דו  ה

ם שהשייאו ת ש בגדלות או ע כי כמ׳׳ ד ם יו  כי אלהי

ם מנו אכלכם ביו חו מ ק פ ם ונ כ ני ם עי ת היי ם ו  כאלהי

עי ד ב יו ע טו ר ׳ ו פי ש״י ו ע כי ז״ל ר ד ם יו  אלהי

מן כל תו בני את שונא או מנ עץ מן או  אכל ה

לם את וברא כ העו רי ע״ ם שהשיא ה ת אוו או ת  שי

ת בגדלות ם להיו צרי אלהי ת יו למו עד עו ס ו היו



לחייםקדושים פרשתאורחרב

 מאיגרא הנפילוח ראש וזה בנו מחגרה היצר הזה
 שיבוא העבירוח לכל ושורש עמיקחא לבירא רמא

 סדם של יצרו חז״ל אמרו כי זה עבור לעבור
 לא עוזרו הקב׳׳ה ואלמנא יום בכל עליו מחגבר

 חז השי״ח ממנו שמסחנק ובזה לו יכול היה
 חין ע״כ כרצונו עמו ועושה אוחו מוליך היצה״ר

 שבפחוחים פחוח על אף חבירו על להחגאוח לאדם
 מלכות עול ממנו פורק חבירו על שמחגאה בזה כי

 מאחו הם שלו המעלוח שכ; מודה ואינו שמים
 להשי״ת להודוח יש אבל שלו בגוף נתן אשר יח׳
 בסיום לומר שתיקנו כמו בו שנתן המעלות כל על

 מיושבי חלקינו ששמח וכף לפניך אנו מודים מסכת
 שפל להיות יוכל בזה ואדרבה וכף המדרש ביח
 מעלתו גודג לפי מעלתו מחמת אדם כנ גפני רוח

 אשר נשמתו שורש גודל מורה ובינה בחכמה
 הקב״ה סביביו כי מאוד גדול ופגמו משם נלקח

 שהוא להיות ויכול השערה כמוש עמם מדקדק
 בדבר שבפחותים מהפחות קל בדבר יותר פוגם
 חסרונו לחפש תמיד שכנו אדם כל ישים וע״ז חמור

 להתחרש חשאיו לחפש ופשישא השי״ת בעבודת
 פניו נגד וחסרונו חשאו תמיד ולשום וישוב עליהם
 ואז רוח שפג יהי׳ ובזה תמיד נגדי וחשאחי לקיים
 כי רוח ושפל דכא אח השוכן השי״ח בו ישרה
 ששמעתי כמו שפלים ומגביה גאים משפיל הוא
 מוהר״ר קדישא בוצינא החסיד הגאון אדמו״ר מפי

 דק״ק אב״ד זללה״ה שמעלקא שמואל
 כנ״ל השי״ח מדח הוא כן שיחה דרך ניקלשפרג

 ארי אונקלוס תרגום גאה גאה כי פסוק על כי
 מי על הוא דילי׳ וגאוחא גיוחניא על אחגאה

 שפג שהוא ומי מתגאה הוא גאוה בעל שהוא
 הפסוק פירש וזהו !ודפח״ה ומגביהו אחו שוכן

 מלך הוא שהשי״ח מחמת לבש גאות מלך ה׳
 המלוכה לנהוג יכול אינו והמלך העולם כל על

 וצריך כדבריו עבדיו יצייתו לא כי בשפלות שלו
 שהוח מי אבל בגדלות עבדיו בפני מלכותו לנהוג

 גדלותו לו מראה השי״ח אין כל בפני רוח שפל
 בשביל מלך ס וזהו בו שורה השי״ח אדרבה

 להשתמש אנלו לבוש גאותו כן עג מלך שהשי״ח
 מלך רז״ל שחמרו כמו ממנו שיראו בעבדיו בהם

 לנהוג שיוכל כדי מחול כבודו אין כבודו על שמחל
 כביכול מפשיע רוח שפל שהוא למי אבל מלכותו

לשון פירושו קדוש ומנח ?ו ושורה הגאות לבוש

 הוו תהי׳ קדושים ז״ל רש״י שפי' כמו פרישות
 שצריך והמלך וכו׳ העבירה ומן העריות מן פרושין
 שיצייתו כדי בגאות המון בפני ■מלכותו לנהוג
 מן ומושדל מופרש להיות צריך מפניו ולירא אוחו
 תהי׳ קדושים שאמר וזה עמו רגילין יהי׳ לבל העם
 לקיים צריך האדם כי כמוני יכו; פרושים שהי'

 במדוחיו הדבק חז״ל שדרשו כמו יח׳ בו ולדבקה
 כמוני יכול וזה וכו׳ רחום אחה אף רחום הוא מה

 האדם על גדלות במדח להתנהג האדם שירצה
 ה׳ אני קדוש כי לומר תלמוד ממדרגתו הפחות

 מלכות מדח הוא שלי כלומר מלכות מדת הוא ואני
 כדי אלהיכם העולמות כל בראתי זה ובשביל
 עליכם מלכותו מדת תקבלו ישראל בני שאתם
 על גחוח במדח תנהגו אחם ואם אלהיכם ואהי׳

 עול פורקחם זה בדבר מכם שלמשה המדרגות
 העולמות שבכל מאמינים ואינכם מלכותי מדח
 מוכרחים וכונם שנו אינו וא׳ אחד בכל שנחתי מה
 בלעדי בעצמו מעלה ניקח אדם לשום אפשר ואי

 מה ע״פ מקדושחכם למעלה קדושתי וחמר
 קדוש קדוש המלחטם שאמרו מה הפירוש שכתבתי

 ח ה שבח מה כבודו הארץ כל מלא צבאות ה׳ קדוש
 החרן כל מלח הוח שהשי״ח שאמרו במלאכים

 עליונים בעולמות חשוב העשי׳ העולם ומה כבודו
 הגיף בבשר המלובשין ישראל ביח עמו שאנו

 כל על אוחו וממליכין עלינו השי״ח ממליכין
 האר״י ופירש משלה בכל ומלכותו העשי׳ העולם

 סגדה ובסדר ע״כ להכניעם בקליפות אף ז״ל
 ז״ל האר״י כחב שרף ולא מצאך ולא הי חני
 יחפגם שלא שם לבוא יכול מלאך הי׳ שלא
 הארץ כל מלא המלאכים שאומרים השבח וזהו

 הא־ז כל מלח הוח מלכות מדת הוא כבוד כבודו
 בשי• בחומריות המלובשין ישראל ביח עמו אשר
 על אוחו וממליכין עליהם אוחו ממליכין הגוף

 מלאך שאין מה בקליפות ואף העשי׳ העולם כל
 קדושתי שאמר וזה יתפגם שלא שם לבוא יכול ושרף

 מקדושחכ׳ למעלה המלאכים שאומרים ר״ל למעלה
 שכינתי שאשרה עצמיכם ומעהרין מקדשין שאתם
 מקדשין וכשאתם מלכות מדת הוא ושכינה עליכם

 העבירה ומן העריות מן ומפרישין עצמיכם
 זהו העשי׳ העולם כל ועל עליכם אוחי וממליכין
 אתם צריכים ע״כ המלאכים שאומרים הקדושה
שנחתי והעובוח המעלות כל על אותי להמליך
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 הזה ידבר כי הבירו ננל אחד להחגאה ולא כם3
 ל' אפשר אי כי כנ״ל אוחי ממליכין אחם אין

 לא ע״כ וכו׳ חבירו על א׳ בהחגאוח עמכם לדור
 השפלות במדח תמיד והאחוז בזה במדוחי תדבק

:כג״ל ביניכם שכינתי ואשרה

 הוא קדושה לשון דהנה וכו׳ כמוני יכול א״י
 קדושים פי׳ ז״נ ורש״י והבדלה פרישה לשון

 הרי העבירה ומן העריות מן פרושין הוו תהי׳
 עצק מקדשין שישראנ קדושה לשון שמצינו

 חצל קדושה נשון מצינו וכן העריות מן ומפרישין
 כמי טמאים ממחכלים עצמם שיפרישו ישראל
 הבהמה בין והבדלתם הפרשה בסוף שכתוב

 וכי' לטהור הטמא העוף ובין לטמאה הטהורה
 ואיתא ה׳ חני קדוש כי קדושים לי והייתם

 לעילת אב^ וז״ל ושתא חמשין תיקונא בתיקונים
 לך לית לעילא ובג״ד ופירוד וקיצוץ ערוה לית

 יחידא אית דלעילא הכי דתימא ליוצרך לידמה
 לידמה צך לית א״כ וכו׳ ובבת ובבן ואחות באח

 בדיוקנא תהא דנא גרים הוית דאנת ליוצרך
 לפרוש תורה שהזהירה מה וכן עכ״ל דלעילא

 טמאים במאכלים שגם אעפ״י טמאים ממאכלים
 רוב מפני אותם המחיה הקדוש ניצוץ בהן יש

 האוכל להחטיאו יגרמו בס״ח ואחיזתם טומאתם
 אותם המחי׳ הקדוש הניצוץ לו יועיצ ולא אותם

 באכילתו להעלות יוכי שצא ופשיטא יחטא שלא
 תהי׳ קדושים שאמי־ וזה שבתוכו הקדוש הניצוץ

 יכול טמאים וממאכלים העריות מן שתפרישו
 לית דלעילא ליוצריך!ותימא נדמות שתרצה כמוני
 ותרצה ובבת ובבן ואחות באח ימודא ואית ערוה

 מצרים מטומאת אותנו הוציא השי״ת וכן לדמות
 היו ושרף מלאך דגם מלאך ולא אני כמ״ש

 הקב׳׳ה אבל ההוא בטומאה שם היו אם מתפגמין
 ג״כ מחיה והיא ז״ל האר״י כמ״ש אש אוכלה אש

 חותם שמחי׳ טמאים במאכלים ופשיטא הקליפות
 למעלה קדושתי ה׳ אני קדוש כי ת״ל וכנ״ל

 ואית פירוד זלית ערוה לית ולעילא מקדושתכם
 אבל טמאים מאכלים מחיה השי״ת וכן יחודא
כנ״ל טמאים וממאכלים מעריות תפרישין אתם

ש  תשמרו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו אי
רב^ם לשון כתב למה ז״ל רש״י פי׳ עיין

 מ״ד להוריד בכתבים איתא דהנה ונ״ל תיראו
 הנפש מסירת ע״י מ״נ העלאת צריך ואמא מאבא
 צריכין וז״ל שבת במנחה ז״ל החר״י בסידור ועיין

 לאו״א מ״נ להעלות המלכות עם להתחבר ישראל
 ר״ל איש וזהו עינים בחי׳ הם ואו״א ע״ש וכו׳
 ואמו אביו שיהא מ״נ להעלות יראה איש שכל

 מ״ד להוריד כדי יחד לזווגם כלומר ביחוד תיראו
 שבת בינה הגדול שבת בתיקונים ואיתא מאו׳׳א
 מדת להעלות צריך מ״נ ולהעטת מלכות הקטן

 ר״ל תשמרו שבתותי את וזהו בינה אל מלכות
 אל מלכות להעלות ביחד שבתות שני שיהא תשמרו

 להוריד יוכל ועי״ז מ״נ העלאת וזהו הגדול שבת
מ״ד מאו״א

ל  תעשו לח מסכה וחלהי האגילים אל תפנו א
 על ז״ל פרש״י עיין חנהיכם ה׳ אני ;כם

 לפיש ויש חשוב הות כנא אל לשון אלילים לשון
 הש״ישיהסלה׳לבדו בעבודת שיזהר להזהיר דבא
 לקבל עצמו נהנאת כוונתו יהי׳ ולח פני׳ שום בלי

 עצמי עובד זאת בכוונה כי זו מעבודה דבר שום
 כלומר זרה עבודה ונקרא כלל השי׳׳ת עובד ואינו

 עבודתו זו ואין מהשי״ת זרה היא זו שעבודה
 וכוונתם להשי״ת במחשבתם שעובדין אדם בני ויש

ת שידעו רוצץ אבל ית׳ אלי,ו בעבודתם  הבדו
 המחשבה וזה מזה הנאה להם ויגיע מעבודתן
 עצמו ועובד מעבודה הנאה להם שיגיע שחושבין

 זו עבודה אין השי״ת לעבוד שכוונתו אעפ״י ג״כ
 מחשבת המבדיל מסך מפני למעלה לעלות יוכל

 לשון תפנו אל וזהו ג״כ עצמו שעובד עצמו הנאת
 פני׳ שום שלהם במחשבה יהי׳ שלא כלומר פני׳

 וכלה הבל שהכל דבר שום או אדם שום לעבוד
 ואח״כ כנל השי״ת עובד אינו שזה חשובים הם

 שלא כלומר לכם תעשו לא מסכה ואלהי הזהיר
 הבריות שידעו במחשבה ויהי׳ השי׳׳ת תעבוד
 וזהו ג״כ עצמו ועובד ג״כ הנאה ויקבלו
 כלומר המבדינ מסך לשון מסכה ואלוהי

 מסך הוא עצמו כן גם שעובד בזה
 לכם תעשו לא למעלה מלעלות מעבודתו המבדיל

 אלי מיוחדת עבודתכם ותהי׳ אלהיכם ה׳ אני כי
 אלהי באמרו די והי׳ בוא״!ו מסכה ואלהי לבד

 כלומר התחברות הוא והוא״ו תעשו לא מסכה
וזהו השי״ת אל בעבודתיך אלהות בחי׳ שתחבר
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 שגעשה ר״ל ה׳ מסך מסכה וזהו המכדיל מסך
 עבור השי״ת אל ועבודתך מיראתך המבדיל מסך

נכס תעשו לא כנ״ל עצמך להנאת ג״כ כוונתך

א  את תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא ל
 רש״י פי׳ עיין חעא עניו תשא ולא עמיתך

 ברבים פניו את תלבין לא חעא ז1עלי תשא לא ז״ל
 תשנא לא התחיל גם מיותר עליו מלת ולכאורה

 עמיתך את תוכיח הוכח אמר ואח״כ אחיך את
 דכתב ונראה אחיך את תוכיח הוכח אמר ולא

 זלנה׳׳ה הבעש״ט בשם יוסך יעקב תולדות בספר
 ולח באהבה להוכיחם ה' לעם המוכיחים על

 ח״ו רעה וצגרום עליהם ח״ו ולקערג בשנאה
 פירוש זה ואמר שבפיהם ארס מחמת לישראל

 את וינשכו השרפים הנחשים את בעם ה׳ וישלח
 מוכיחים מלו מישראל רב עם וימת העם

 ומלשינים ישראל על דלעורא ומדברין המקעריגים
 מ״ו וגורמין שבשמים אביהם בפני ישראל על

 להדריכם רק מישראל רב עם וימת שבפיהם בארס
 ע״ש עליהם סנגוריא ללמד ותיכך האהבה בדרך

 אחד על וכוונתו ברבים כשמוכיח והנה באריטת
 קלונו ויגלה אותו יפרוע שלא פשיעא רעה העושה
 להוכיחו צריך מלא ברבים אותו שיבייש ברבים
 ורז״ל אהד על אנא כוונתו שאין אן> רבים בלשון
 שאתך עם עמיתך תיבת ל׳ דף בשבועות דרשו

 עמיתך את תוכיח הוכח וזהו ובמצות בתורה
 בתורה שאתך עמיתך כלומר עם פירושו את ומלת

 אעפ״י להוכיחו צריך אתה ואין ומצוות
 בתורה עמיתך עם הרשע את תוכיח כן

 תבייש שלא כדיי רבים בלשון אליהם ותאמר ומצות
 ר״ל חעא עליו תשא ולא אמר ואח״כ ברגים אותו

 אעפ״י הכשרים הרבים עם אותו שתכלול אעפ״י
 ח״ו ולגרום ובקערוג בשנאה אותו תוכיח לא כן

 שאתה הרשע על כלומר עליו תשא ■נא וזהו רעה
 חסרון לשון וחעא חעא עליו תשא לא מוכיחו
 התוכחה מחמת חסרון שום לו תגרום לא כלומר

:כנ״ל

 קעקע וכתובת בבשרכם תתנו לא לנפש ושרט
דהנה ונראה ה׳ אני בכה תתנו לח

 תעשנה לא אשר ה׳ ממצות אחת בעשותו האדם
 העבירה גודל נפי ונפשו ורוחו בנשמתו פוגם הוא
 נרשמין אדם של שעונות בספרים איתא וכן ח״ו

 אותו מורידין והם הרשע ילכדו ופונות במצחו
 שאמר מיום יוחנן א״ר ז״ל וכמאמרם לשחת

 העוב ואת החיים את נפניך נתתי ראה הקב״ה
 מאלי׳ באה הרעה אלח מפיו ועוגה רעה יצא לא

 ז״ל פירש״ו עיין עוב לעושה והעוב רע לעושה
/ פייש״י וקעקע שרימה לשון ושרט ג׳ באיכה  ז׳

 רושם כלומר לנפש ושרט וז״ש ותחיבה שקוע לשון
 כלומר בבשרכם תתנו לא ונשמתו ורוחו בנפשו
 קעקע וכתיבת בבשרכם שעשה עבירות בשביל
 אותו ושוקעין מצחו על הנכתבין העבירות כלומר

 צלם בכם ■יש כנומר ה׳ אני בכם תתנו לא בגיהנם
 שפי׳ כמו ה׳ אני א״י אותו. תקלקלו ולא סלהים

. ליפרע נאמן ה׳ אני ז״נ רש״י

 ואבדיל ה׳ אני קדוש כי קדושים לי והייתם
 להבין לי להיות העמים מן אתכם

 והייתם באומרו די והי׳ קדושים לי והייתם שאמר
 מן אתכם ואבדייג טעם נתינות מה וגם קדושים
 את עוד יזבחו ולא בפסוק אחרי בפ׳ ועיין העמים
 אומות השבעים כל כי משם והעולה וכו׳ זבחיהם

 עפ״י הם האומות והתנהגות המזלות תחת הם
 המזל מן למעלה הם ישראל אבל הטבעי מזל

 הם ישראל והנהגות לישראל מזל אין ח״ל כמ״ש
 תמיד השורה השכינה הוא מלכותו מדת עפ״י

 פרושים כמו פרושו קדושים ומלת ישראל על
 שפרושים אדם בני ויש ז״נ רש״י פי׳ עיין

 חסידות ■בדרכי ומתנהגים ומתבודדין במעשיהם
 לזה קרא הלבבות ובחובת עצמם להנאת וכוונתם

 נקרא מלכות ומדת הטולם בעבור העולם מן פורש
 קדושים לשמי לי והייתם וז״ש אני

 בשביל ולא קדושים תהיו בשבילי כלומר
 מלכות מדת כלומר ה׳ אני קדוש כי אחרת מחשבה
 אתם וצריכים קדוש הוא ביניכם תמיד השורה
 ואבדיל ביניכם שכינה שישרה כדי קדושים להיות
 הטבעיות המזלות תחת שהם העמים מן אתכם
 מלכות מדת שכינתי שישרה לשמי לי להיות

עליכם:
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ת ש ר ר פ ו מ א

 אל^הם ואמרת סהרן בני הנהנים אל אמור
 שאמר מה להבין :בעמיו ישמא לא לנפש

 אהלן בני אל אמור והול״צ אהרן בני הנהנים
 ודרשת נפל ואמרת אשר שאמר מה וגם הנהנים

 האי אדם בני מיני שני יש דהנה ונראה ידוע רז״ל
 וחדרבח אדם מבני ומובדל לבבו בנל ה׳ את עובד

 הישר בדרך הולנים שאינם עמהם מתקושש
 עמהם להתחבר חפן ואינו עליו ומלעיגים
 עשה שוב לא וזה הישר בדרך ולהדרינם

 אדם בני מפני יתבייש ונא א״ח בש״ע נמ״ש בזה
 ויש שמהם יתקושש לא וענ״פ עליו המלעיגים

 אדם בני עם להתחבר האוהבים אדם בני
 גדולה ׳שמירה צריך וזה בעיניהם ולהתנאות

 ח״ו או פני׳ לידי ח״ו יבוא שלא השי״ת לעבודת
 בשביל נעשותו שלא השי״ת עבודת להניח

 אותן ר״ל הנהנים אל אמור וז״ש עליו המלעיגים
 של מתלמידיו שיהי׳ ר״ל אהרן בני ה' העובדים

 הבריות את אוהב שנום ורודף שלום אוהב אהח
 שלא ר״ל רז״ל נמ״ש בנים נקראים ותלמידים ובו׳
 ונא עמהם יתחבר אנא אדם מבני נבדל יהי׳

 אליהם ואמרת ה׳ לעבודת ויקרבן עמהם יתקושש
 ולהתחבר אהרן של מתלמידיו שיהי׳ שהזהיר ואחר

 אליהם ואמרת וזהו אמרת אזהרה צריך עמהם
 ורוחו נפשו ישמא שלא ר״ל ישמא לא לנפש

 בבני התחברות עבור פני׳ באיזה ה״ו ונשמתו
 עמיו בתוך שהוא בעוד ר׳׳ל בעמיו וזה חדם

 לנפש ישמא שלא מאוד יזהר עמהם בהתחברות
. ננ״ל ח״ו זה עבור פני׳ באיזה

 על להזהיר דגא ונו׳ הנהנים אל אמור א״י
 לבל ישראל בני את המנהיגים הדור חכמי

 יתן ה׳ כי חכמים שהם ולחשוב עליהם יתגאה
 לעמו ללמד שכל ונותן ותבונה דעת מפיו מכמה
 נותן מברכין שאנו בש״ז כמ״ש ותורתו דרכו

 כתיב גם עת בכל נותן שהוא הוה לשון התורה
 שצריך מכם תלמיד נקרא כן שעל שמואל במדרש
 ולא ללמוד שצריך תלמיד תמיד עצמו להחזיק
 אל אמור שאמר וזה בשלימות שהוא עצמו שיחזיק

ותלמידיה אהרן מי השי״ת שעובדין הנהגים

 ואין תמיד לתלמידים עצמן שיחזיקו בנים קרוים
 ללמוד וצריך בתורה הן בעבדות הן שלימות להם

 תורה המלמד מהשי״ת והעיקר מזולתו תמיד
 ישראל בני לראשי ודעת שכל ונותן ישראל לעמו

 ממני לקבל צריכים שהם מה ישראל עמו בשביל
 על גדולים להזהיר ואמרת אמור בכפל ואמר

 צריך ישרחנ בני רחשי בחמת כי הקשנים
 זרוק רז״ל כמ״ש עליהם מבחוין קצת להתנשאות

 שיהח גדול זהירות צריך וזה בתלמידים מרה
 צריך בפנימיות אבל מבחוץ בפניהם התנשאות

 הקשנים על גדולים להזהיר וזהו רוח שפל להיות
 על הקשנים על גדולים כשהם מאוד להזהיר ר״ל

 רק זה שיהי׳ בתגמידים מרה וזרקו התלמידים
 רוח שפלי יהיו בפנימיותם אבל בפניהם מבחוץ

 כל חז״ל אמרו כי ישמא לא לנפש וזהו כנ״ל
 גבה כל ה׳ תועבת שנחמר תועבה נקרא המתגאה

תביא ולא נאמר ושם בג״ש ולמדו לב
 גדולה שומאה נך ואין ביתך אל תועבה

 במשא שמשמא לע״ז מנין אמרו כי כזה לנפש
 שמותר מצוה מת יצא ז״ל רש״י פי' בעמיו ועג וכו׳

 שהזהיר לפי הנ״ג הדרך גפי לומר אפ׳ לשמא לכהן
 ישמא שלא כהן הנקרא השי״ת להעובדים למעלה
 ולהתנשאית להגבי׳ צריכין שהם בעוד לנשמה
 בעמיו אח״כ אמר בתלמידם מרה ולזרוק עליהם
 ישמא שלא יזהר להדריכם בעמיו מתערבין כשה,ם
 צריך הצדיק כי מצוה מת יצא ונשמה ורוח לנפש
 כדי מאוד והשפלות התחתונות למדריגת לבוא

 מה וזהו בחייהם מתים הקרוים הרשעים להעלות
 ישרחנ וניצוצות נשמות להעלות שמצוה מצוה
 ישרחל בתוך ואינם הקליפות בעמקי שירדו

 שומאה וזהו ישראל כללות אל ולקשרם להעלותן
 מותר כנ״ל מצוה מת בשביל אבל לצדיק גדולה
 בתוך שהם אותן בשביל בעמיו מדרשה לשמא
 שאין כו׳ מצוה מת בשביל אבל ישמא לא עמיו

 להעלותן עצמו לשמא מותר עמיו אל מקושר
כנ״ל מצוה מת הוא זה כי לעמו אותו ולקשר

א  רש״י פי׳ עיין להחלו בעמיו בעל ישמא ל
ישמח לא ליכתוב ראוי הי׳ פירושו ולפי ז״ל
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 בעמיו בה מהולל שהוא באשה ר״ל להחלו בעל
 ראשי על לרמז דבא ונראה מצוה מס לאפוקי

 ודס דין ע״פ ישראל בני שידריכו ישראל בני עם
 או עליהם להשתרר עצמם כהנאה ולח הקדושה
 פרנס כל בזה רז״ל הזהירו ומאוד ח״ו להתגאות

 ח״ו לש״ש שלא הציבור על יתירה אימה המשיל
 אא״כ הציבור על פרנס מעמידין אין ואמרו יכו׳

 בכל נזהר צריך גם ואף וכו׳ שרצים של קופה
 פני׳ שום ;ו יהי׳ שלא הציבור עם ועסקיו דרכיו

 עבירה שום יעבור שלא ופשישא עצמו ומחשבת
 ופשישא ממנו ילמדו שלא השם חילול הוא שזה
 והחשיא שחשא כירבעם ח״ו הציבור יחשיא שלא
 העם להדריך רק מזה גדונ השם חינול לך ואין

 עם עסקיו כל ויהי׳ התורה עפ״י ובנחת בלאש
 נתתי רבנות כלום כמ״ש השם עבדות הציבור

 את שמקברת כרבנות אוי פי׳ שזהו ואמרתי וכו׳
ה כמ׳׳ש אדנות נשון הוח בעל מלת כי בעלי׳ אנ  ו

 ה׳ נאום ההוא ביום והי׳ וכתיב אתכם בעלתי
 בעלי עוד לי תקראי ולא חבה כשון אישי תקרמי

 את שמקברת לרבנות אוי וזהו ע״ש אדנות לשון
 בשררה הרבנות עם שמתנהג מי ר״ל בעלי׳

 נד אבנ השם לעבדות אותו מחזיק וחין וחדנות
 לא וזהו לו הוא חיים לעבדות אותו שמחזיק

 ישראל על ואדנות ראש בבחי׳ שהוא מי בעצ ישמא
 ראש שהוא בעמיו ונשמתו ורוח ננכשו ישמא לא

 חילול ח״ו שיבוא להחלו גם ומה עליהם ואדון
 בדרך ה׳ עם להדריך אצלו יהי׳ אלא מזה השם

. והמצות התורה

א  יגלחו לא זקנם ופאת בראשם קרחה יקרחו ל
 עפ״י לפרש ונרא׳ שרשת ישרשו לא ובבשרם

 ח״ו אדם שאם בספ׳ מ״ש ידוע דהנה הנ״ל דרך
 עד עניונים באורות פגם משיל הוא עבירה עובר
 פנוי מקום פגם הוא וקרמה נשמתו שורש מקום

 בראשם קרמה שיקרמו במעשיהם יגרמו נא וזהו
 מ״ש ע״ד וכו׳ זקנם ופאת עליונים באורוה
 ממנו מסתלק עבירה עובר אדם שאם בספרים

 רשעים וזהו מת ונשאר אותו המחי׳ מכמה
 עובר אדם אין פי׳ וזהו מתים קרוים בחייהם
 בהסתלק כי ששות רוח בו נכנס חא״כ עבירה
 החכמה היפך ששות רוח בו נכנס החכמה ממנו
ופאת וזהו חכמה קנה זה כמ״ש מכמה נקרא וזקן

ל יגלמו לא זקנם  שיסתלק במעשיהם יגרמו שלא ד׳
 החכמה כי פאת לשון כתיב וע״כ החכמה מהם
 שרשת ישרשו נא ובבשרם הימין ופאת מקו הוא

 פסוק על ז״כ רש״י כמ״ש רושם לשון הוא ושרשת
 בספרים מ״ש וידוע ע״ש וכו׳ תתנו לא לנפש ושרש

 לא ובבשרם וזהו במצחו נרשמים סדם של שעונותיו
 רושם במצחם ירשמו לא ר׳׳ל שרשת ישרשו

כנ״ל השם בדרכי ישראל את ידריכו רק עונותיהם

 קדוש מקריב הוא אלהייך לחם את כי וקדשתו
 מקדשכם ה׳ אני קדוש כי ;ך יהי׳

 לחם כי באמרו די והי׳ מיותר את מלת להבין
 כי שעם נתינת זה מה וגם נמוןריב הוא אלהיך
 ברא השי״ת דהנה ונראה מקדשכם ה׳ אני קדוש

 ברא שבשביכם לישראל להישיב כדי העולמות כל
 שנקראו ישראל בשביל בראשית כמ״ש העולם
 גדול תענוג וזהו נהישיב השוב ■מדרך כי ראשית
 רוצה משהעגל יותר כי לישראל כשמשיב למעלה

 שהשם בספרים ואיתא כהניק רוצה פרה לינק
 ולמען מלכותו שתתגלה כדי העולם ברא יתברך

 הנ״ל דברים סותר ואינו וכו׳ וחנון רחום דיתקרי
 שתתגלה שאמר ומה לישראל להישיב עולמו שברא

 הספירות ומכג שלמעלה השפעת כל כי מלכותו
 כללית שהם ישראל כלסת הנק׳ מלכות למדת הם

 השורה השכינה הוא מלכות ומדת ישראל נשמת
 שלא משה ביקש רז״ל כמ׳׳ש ישראל על תמיד
 שתתגלה וזהו לו ונתן ישראל על אכא שכינה תשר׳

 שישפיע ר״ל וחנון רחום דיתקרי ולמען מלכותו
 ישראל כנסת הנק׳ מלכות מדת אל מדות הי״ג כל

 מעולמות שפע לקבל אפשר אי והנה להם להישיב
 והתעוררות התחתון בהתעוררות רק עליונים
 השער יראה מדת מלכות מדת המ^ התחתון
 בו יבואו צדיקים לה׳ השער זה כמ׳׳ש הראשון
 שהוא יראה מדת ע״י עצמו מצמצם וכשאדם

 אהבה מדת השפעה התפששות אליו בא אז צמצום
 שבריאת וכמו אשה אמר לחזור איש של דרכו כי

 ואח״כ צמצום ע״י תחילה היתה העולמות
 רוצים אם כן וחיות שפע בעולמ׳ השפנמ התפש׳

 עצמי שיצמצם צמצום תחילת צריך ית׳ ממנו לקבל
 אהבה התפששות עליו ויבא יראה מדת ע״י

 בוצינא הקדוש הרב בשם ששמעתי וכמו חסדים
״י קדישא הי הפסוק פי׳ זלה״ה בער דוב מו
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 לים גבול חול שמתי אשר וכו׳ תיראו לא האותי
 כל ברא השי״ת והלא תמי׳ הוא ולכאורה
 כולם, העולמות וכל ותחתונים עליונים העולמות

 לים גבול חול ששם גדולה רבותא ומאי נגדו כאין
 האדם שצריך אלא כולם עולמות מבריאת יותר
 לו יבוא ואח״כ עצמו וכצמצם מהשי״ת לירא

 הצמצום הוא תחילה שבים כמו חסד התפשפות
 הוא יאח״כ אותו המצמצם סביבותיו אשר החול

 ממנו לקבל רוצים כשאנו כן הים התפשגיות
 צמצום הנק׳ יראה במדת לצמצם צריכין השפעה

 וזהו ואהבה חסדים התפשעות אח״כ יבוא וחז
 לים גבול חול שמתי אשר וכו׳ תיראו לא האותי
 ודפח״ח תחלה יראה במדת אלא לקבל לכם וא״א
 הכהן ע״י הוא מלמעלה השפעה שכל ידוע והנה
 הנק׳ השכינה ר״ל את כי וקדשתו וזהו חסד מדת
 הית אלהיך לחם תיו עד מא׳ כגולה שהוא לפי את

 לחם ע״ש נקראים התענוגים שכג וידוע מקריב
 לחם וזהו אוכל הוא אשר הלחם אם כי כמ׳׳ש
 במדת עצמו מקריב כשהכהן כי מקריב הוא אלהיך
 גדול תענוג הוא שפע לקבל כדי את הנק׳ יראה

 הפרה לינק רוצה שהעגל מה יותר כי למעלה
 הוא מקריב הוא אלהיך לחם וזהו להניק רוצה

 ועיין נך יהי׳ קדוש זה ע״י להשי״ת תענוגים מקרב
 הוא כי ר״ל דבר בכל ראשון לפתוח ז״נ רש״י פי׳

 וזהו חסד איש שהוא ידו עג השפע שער הפותח
 מקדש שאני מה ר״ג מקדשכם ה׳ אני קדוש כי

 לו יהי׳ קדוש וע״כ ידו עג הוא הכנ אתכם
 שמן ראשו על יוצק אשר מאחיו הגדול והכהן

הבגדי׳ את ללבוש ידו את ומילא המשחה
 ונראה יפרום לא ובגדיו יפרע לא ראשו את

 על אשר הדור צדיק על מוסר בדרך לרמז דבא
 ני רז״ל מ״ש וידוע לישראל השפע הולך ידו

 גדולה הארה לקצנ זוכים הם ישראל בני ראשי
 ממשה והראיה ישראל בשביל רק ונבואה וחכמה

 ארבעים שכל הנביאים כל של רבן ע״ה רבינו
 הדיבור היה נא כנזופין במדבר ישראל שהיו שנה
 ונמצא ע״ש ז״ל רש״י שפירש כמו כנל משה ע״י
 ומעלתי חכמתו גודל בראותו ח״ו אדם יתגאה בל

 כג* אלא אינו והוא כאין עצמו ויחשב ומדרגתו
 שהוא מי והכהן וזהו יתברך מאתו הוא והכל
 מאחיו גדולתו כלומר מאחיו הגדול ה׳ עובד

כדי ונתרומם נתגד; ישראל בשביל מישראל

 שמן ראשו עצ יוצק אשר וזהו שפע עליהם להמשיך
 חכמה הנק׳ בראשו אליו שיבא כלומר המשחה

 ומילא זה ומחמת עליונה השפעה המשחה שמן
 מגרמי׳ נה לית השכינה כי ידוע כי ידו את

 בעגודתינו שאנו רק נקודה בסוד והוא כלום
 יסוד בחי׳ בה ומחיר פרצוף סוד אותה עושין

 יסוד מדת רק נהרא דנא אספקלריא הוא כי
 הנק׳ השכינה ר״ל את ומינא וזהו בה שמאיר מה
 הכח וח״ו יד ידו וזהו כח לשון הוח וידו ידו את
 בחינת בה שמאיר בשכינה מילח הוא הוח״ו של

 בסיד אותה עושה וזכיותיו מעשיו ידי על ייסוד
 בה ומאיר ומלכות יסוד יחוד ונעשה פרצוף

 על שמקשע כגומר הבגדים חת לנבוש יסוד בחי׳
 ולבושין בתכשיפין השכינה וזכיותיו מעשיו ידי

 את הנק׳ השכינה ללבוש ר״ל את ;לבוש וזהו
 העליונה במעצה שהוא ואעפ״י ותכשיפין בגדים

 מחשבת איזה ח״ו יבוא צבל צזהר צריך ביותר כזו
 לבירא רמא מאיגרא ח״ו ויפול גדצות קצת

 כפי׳ גידול לשון יפרע לא ראשו את וזהו עמיקתא
 צא ראשית הנקרא חכמתו את כלומר ז״ל רש״י
 כאלו עצמו יחזוק אדרבא בעיניו יגדיל לא יפרע
 כלו׳ יפרום לא ובגדיו חכמה שום השיג נא עדיין
 להמשיך הצינור עתה שהוא לבושו יקרע שלא
 במחשבה ח״ו ויקלקל יקרע לא ישראל על שפע
 שבירה שום לי יהי׳ לא לאין עצמו וכשיחזיק זאת

 שבירה שום שייך לא אין על כי ונפילה
 הארץ אל תבואו כי וכו׳ ישראל בני אל דבר

 את והבאתם קצירה את וקצרתם וכו׳
ט׳ הכהן אג קצירכם ראשית עומר  וספרתם ו
 עומר את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם

 ממח־׳ עד תהינה תמימות שבתות שבע התנופה
 והקרבתם יום חמשים תספרו השביעית השבת
 בתחינה שאמר מה להבין וכו׳ צה׳ חדשה מנחה

 שאכיר מה וגם קצירכם רחשית ואח״כ קצירה חת
 בשם כתבתי דהנה ונראה וכו׳ לכם וספרתם

 ה^: בן ז״ל אברהם מו״ה קדישא בוצינא הרב
 מה על פי׳ זללה״ה בער דוב מו״ה הקדוש
 לשון פסח נקרא שע״כ האריז״ל בסידור שכתוב

 לקפנות קודם גדלות שם שהיה וקפיצה דילוג
 אהבה דהיינו מדותיו לתקן צריך האדם דהנה
 וכל בפרפות ומדה מדה וכל ותפארת ויראה

בפרעו׳ מ״ע והם מדות משבע כלולה ומדה מדה



אמור פרשתאורחרנו

 המסשנה עולם הנו״ן שער עליו שורה ואס״ב
 שער התגלות תיכף היה מצרים וניציאת גינה

ס היה ובו ממצרים ויצסו הנו״ן  כך וסהר הנ
 ספירת לספור אותם ונוה זו הארה מהם נלקה

 ומדה מדה כנ נתקן כדי יום מ״ע העומר
 הבריאה ככוונת ובמחשבתם בכומם בפרטות

 והנה ודפח״ח עכ״ד המחשבה לעונם לבה ויוכלו
 שלו מדות השבע כל שיכוף לראות צריך התדם
 בשלימות יראה לו ושיהיה ה׳ ירחת תמת

 דבוק האדם בהיות והנה ממילא לו בח וחהבה
 את ומפריש הגשמיות ותסוות הקליפות כח חל

 הנק׳ זהו השי״ת חל הגשמיות תאוות מן עצמו
 וזהו דבוק שהיה ממקום עצמו שמפריש קציר

 הנקרא יראה מדריגות אל הארץ אל תבומו כי
 עצמיכם שתפריש קצירה את וקצרתם תי־ץ

 יראת בשביל עצמיכם ותקצור הגשמיות מתהוות
 מקריבין היו העומר והנה ה׳ קציר את וזהו ה׳

 מדותיהם נתקן שהתחילו בניסן עשי־ בששה
 את וכבחתם וזהו החסד מדת נתקן והתחינו

 התחיני אז כי קצירכם רחשית בזמן שהי׳ עומר
 המסד מדת הוא כהן הכהן אל החסד מדת לתקן

 נתקן שהתחילו תהבה מדת שתביאו כלומר
 וזהו יתברך הבורח אהבת מדת חל יבואו

 זכות לשון גזרתם ספיר לשון לכם וספרתם
 עצמכם שתעשו ובפירוש דייקח ולכם ובהירות

 מיים השבת ממחרת מדותיכם נתקן ובהיר זך
 שנ ראשון ביום שהי׳ רמשונה הארה הסתלקות

 עצמכם לתקן תתחילו ומאז בכוחכם נא פסח
 עומר את הביאכם מיום ונקי זך להיותכם
 לתקן שהתחילו בניסן עשר בששה שהוח התנופה

 תתקנו תהיינה תמימות שבתות שבע תתקנו
 השגת ממחרת עד ובפרט בכלל מדות שבע

 וחק״כ שבמלכות מלכות שתתקנו עד השביעית
 עולם עציכם יאי^ כלומר יום חמשים תספרו

 מגמה והקרבת׳ ואז בינה שערי חמשיס הממשים
 העומר שמנחת הטעם לומר ואפשר לה׳ חדשה

 סוטה מנחת אצל בגמרא כמ״ש השעורים מן בא
 קרבנה לפיכך בהמה מעשה ומעשיה הוחיל
 בניסן עשר בששה שהי׳ נמי וכחן בהמה מחכל

א לפיכך התיקון בהתחלת  השעורים מן נמי ג
 ולבונה שמן בא לפיכך נתקן שהתחילו לפי אבל

סוטה למנחת דומה ואינו

 הגיאכ׳ מיום השגת ממחרת לכם וספרתם א״י
 תמימות שבתות שבע התנופה עומר חת

 תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה
 עיין לה׳ חדשה מנחה והקרבתם יום ממשים
 נהבין ונריך יו״ט ממחרת השבת ממחרת כירש״י

 להצדוקי׳ לטעות מקום השבת ממחרת אמר למה
 שבתות שבע דאמר וגם יו״ט ממחרת אמר ולא
 ממחרת עד דאמר וגם שבועות שגעה חמר ולא

 חנו הלח יום חמשים תספרו השביעית השגת
 תספרו חמר ולמה חמשיס וצא יום מ״ט סופרים
 שחנו רבש״ע בנוסח נהבין וגם יים חמשים

 נספור וכו' משה ידי עג צויתנו חתה מומרים
 ומטומאותינו מקליפותינו לטהרנו כדי ס׳׳ה

 והיכן וכו׳ השבת ממחי־ת צכם וספרתם כמ״ש
 הוח עומר ספירת מצות שכוונת זה בפסוק נזכר

ומטומאותינו מקליפותינו לטהרנו כדי

 שהשי״ת החיים באור כתוב דהנה ונראה
 נטהרם כדי שבועות שבעה נספור צוה

 בשבעה די שנדה אף כנדה מצרים מטומאות
 שערי במ״ט הרבה משוקעים היו הם ימים

 וכבר שבועות שבעה צריכין היו וצכן טומחה
 בשלימות גו שיהי׳ להשתדל צריך שהאדם כתגתי

 קדישח בוצינס הקדוש הרב כמ״ש יראה מדת
 ישראל ועתה פסוק על זללה׳׳ה בער דוב מו״ה

 יראה מדת ומהו בשמו פעמים הרבה וכתבתי
 להמליך עצמו על מלכותו מדת שיקבל היינו

 ליה לית מנכות מדת כי הדברים כל על השי״ת
 שיש ואף השי״ת מאת הכל רק כלום מגרמי׳
 שיהי' הטפה ענ השי״ת שגזר המוליד שכג באדם
 יוכל זו מכמה על השי״ת ממליך חינו אם חכם

 מדות שבע באדם ויש חכמתו עבור ולטרוד לנפול
 ויראה אהבה בפועל מעשיהם שנתגלה בנשמה

 מדות על להמליך וצריך וכו' וניצוח והתפארות
 תחת מדותיו כל להכניע להשי״ת בו שיש טובות
 הגדולה ה׳ לך ע׳׳ה המלך דוד וכמ״ש ה׳ יראת

 ה׳ לך וכו׳ וההוד והנצח והתפארת והגבורה
 שבע כל על השי״ת ממליך והיה וכו׳ הממלכה

 כלום מגרמי׳ לי׳ ולית השי״ת של שהם מדותיו
 שם על ז״ל האר״י בסידור כתוב בפסח והנה

 מחמת לקטנות קודם גדלות שהיה פסח נקרא זה
שלא כדי להתמהמה במצרים יכולין היו שלא



ר פרשת רנז^חייסאמו

 שיו לא ומ״ו הטומאה של נו״ן לשאר >כנסו
 לגאלם השי״ת והוצרך לעונם משם לצאת יכולין
 כי גאו.ה להיות אפשר ואי בעצמו

 היינו דמירות לעלמא מנכות מדת שיבוא הם
ה וכן בינה  מלכי׳ שנתגנה מצרים יציאת בעת הי

 וחז בקניפה שהכו מכות עשר ע׳׳י הקדושה
 ויצאו מלכות במדת דמירות עלמא בינה התלבש
 אצל אגדה בסדר ז״ל האר״י וכמ״ש לחירות
 על היתה מצרים יציאת וכן וז״נ תם בן שחנת

 שכתוב וזה עכ״ל במלכות בהתלבשית בינה ידי
 החמשים צעולם שבאו ישרחל בני עלי והמשים

 חוזרת וחינו מהם זו הארה נסתגק וחח״כ תיכף
 וכמ״ש השבועות חג עד שנסתלקה זו הארה
 חודש מרחש יכול וז״ל אגדה בסדר ז״ג הא״״י

 אמרתי לא המימין מציחות ששאל וכנגד זכו׳
 לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה אנס וכו׳

 והנה עכ״ל שבועות עד לקטנות מוזר אמ״כ כי
 הקטן שבת נקרא ומלכות הגדול שבת נקרא בינה

 דייקא לכם וספרתם שאמר וזה בתיקונים כמ״ש
 ותטהרו עצמכם שתתקני בהירות לשון והוא
 וכו׳ ויראה אהבה דהיינו מדותיכם השבע בכל
 באיזה פגם ואם משבע כצולה ומדה מדה וכל

 הכלולים מדות שבע בכל באהבה כגון מדה
 ולנקות ה׳ אל לשוב הכל ביראה וכן בחהבה

 ומדה מדה כל בתשובה ועון חטא מכל אותם
 והם מדות השבע כל בתשובה וכשמתקן בפרטות

 וה*א בילה של הנו״ן שער עליו שורה אמ״כ מ״ט
 היא והיו״ד אין של לו״ן שהוא דמירות עלמס
 נשא בפ׳ מ״ע ספר כתוב וכן כתר היא וא׳ חכמה

 מהו גם בשרשם הדינין נתקנו איך ולהבין וז״ל
 שערי ממשים יש כי לפקין דילין מסטרהח הלשון
 ושם סטרהא לקראים הם שערים והמ״ט בילה
 הם רשע לפלי מט צדיק וזהו דילין מוציא הוא

 בשער אבל הדילין אחיזת הוא ששם שפרים המ״ט
 ואין גמורים רחמים הוא שם אין לקרא שהוא לו״ן
 שער אל הדילין כשמעלין ולכן כלל דין שם

 ממחרת עצמיכם תתקנו ואימת עכ״ל נתקנין אי׳׳ן
 היינו התנופה עומר את הביאכם מיום השבת

 משבת הארה שנסתלקה פסח של ראשון יום אחר
 מדות השבע כל עצמיכם תתקנו בינה הגדול
 שבת היינו מדות שבע ותתקנו ובפרטן במלם
השבת ממחרת עד ומדה מדה שבכל הקטן

 צריכין שבמלכות מלכות מדת שתתקנו השביעית
 וזהו בפרטן מדות השבע כל על בתשובה לתקן

 השבע כל שכלה עד ככומר יום ממשים תספרו
 השביעית כשבת ממחרת היא בפרטן כולן מדות
 בשלימית כולן המ״ט היינו מדות השבע כלו שיהא
 וכשיתקנו בתשובה יום חמושים עם אותם יספרו

 עליהם ימונ השבועות בחג אז בתשובה המ״ט כל
 הכל יהי׳ וחז חי״ן שער מן שבבילה החמשים שער

 כתורה ויקבלו גמור ובאחדות שלימה בתשובה
 ויבואו מרפידים ייסעו בפסוק יתרו בפ׳ וכמ״ש
 נסיעתן מקיש ז״ל רש״י שכתב מה על סיני מדבר

 למדבי ביסתן מה סני נמדבר נביאתן מרפידים
 מתורץ זה לפי ונמצא ע״ש וכו׳ בתשובה סיני
 היח שהספירה בפירוש בפסוק ומפורש הכל

 מטעם שהם בפרטן המדות מן מ״ט לתקן בשביל
 התשובה עולם עם יום ממשים

ף  הכפירים יום הזה השביעי לחודש בעשור א
 את ועניתם לכם יהי׳ קודש מקרא הוא
 תרי״ט סימן א״ח בש״ע איתח וכו׳ נפשותיכם

 ברוך אומרים וממרתו י״כ בליל וז׳׳ל ב׳ סעיף
 יהוח רם בקול ועד לעולם מלכותו כבוד שם

 במג״ח והביאו וחתמנן מדרש בשם שהביא מהטור
 סוהו אומרים השלה דכל משום וז״ל הטעם
 ביה״כ אבל מכמ״סכים גנבה שמשה מפני בלחש

 סמרו והנה עכ״ל למלאכים דומין ישראל גם
 ואפשר באורייתא רמיזי דלס מידי לך לית רז״ל
 דברוך ידוע דהנה זה בפסוק בכאן שנרמז טמר

 וכל נפש מלכות במי׳ הוא מנכותו כבוד שם
 כמ״ש רם בקול הוא ענייה לשון שלאמר מקום

 בפרשת וכן רם קול וכו׳ הלוים וענו תבא ■כי פ׳5
 ה׳ לפני ואמרת וענית כתיב בכורים הבאת
 וענית ז״ל רש״י ופי׳ וכו׳ סבי חובד ■ארמי סלהיך

 יום בכאן הרמז וזהו עכ׳׳ל קול הרמת לשון
 נפשותיכם את ועניתם קודש מקרא הוא הכפורים

 רם בקול ועניתם כלומר קול הרמת ג״כ הוא
 עם כלומר עם פירושו ואת נפשותיכם את

 ולעולם מלכותו כבוד שם ברוך היינו נפשותיכם
 הכפורים וביום נפש מלכות במי׳ שהוא ועד

 כבוד שם ברוך ותאמרו נפשותיכם עם קול תרימו
 רם בקול ועד לעולם מלכותו

 נפשותיכם את ועניתם לכם הוא שבתון שבת
אמרינן וכו׳ בערב לחדש בתשעה



n i lלחייםאמור פרשה

 ועניתם מדפתי רב בר חייל) תני ט׳ דף בר׳׳ה
 והלא מתענין בתשעה וכי בתשעה נפשותיכם את

 ושותה האוכג כל לך לומר אנא מתענין בעשירי
 תשיעי התפנה כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי
 ושותה האוכל כל ז״ל רש״י פי׳ ועיין ועשירי

 חכילת בתשעה ועניתם קרא קאמר דהכי וכו׳
 שאמר מה להבין עכ״ל עינוי קורח אני תשעה

 אכילה בכלל שתי׳ הלא בתשיעי ושותה האוכל כל
 דהרב ונרחה ג״כ לשתות דוקא החיוב וכי היא

 דוב מוה׳ המפורסם קדישח בוצינא הקדוש
 כי בכור שנקראת חכמה על סמר זללה״ה בער

 הוס תמצא מאין החכמה כן לאב שני הוא הבכור
 וע״כ יש עם האין המחבר והיא מעלה של לאין שני

 שני׳ הוס הבי״ת בכר אותיות כי בכור נקרא
 והרי״ש בעשירית ליוד שני׳ הוא והכ״ף לאקס
 כתיב והנה ודפח״ח עכ״ד במאות לקוף שני׳ הוח

 ברתא יסד אבא ובזוהר ארץ יסד בחכמה ה׳
 סוף עד דרגין מריש הדברים בכל כי הטעם וזהו

 והנה יש עם האין מחבר חכמה המדריגות
 כלומר ה׳ טוב כי וראו טעמו הפסוק פי׳ אמרתי

 בהם ומתענגין טובים הם אשר הדברים בכל
 הקדוש ניצוץ ששם מפני הגשמי הדבר טוב וע״כ

 ממנו וכשיסתלק הגשמי הדבר המחי׳ הוי״ה של
 כשיסתלק אשה ובתענוגי אפס הוא אז השי״ת
 לה תאוה ואין מתה היא האשה מן חיותו השי״ת

 שבדבר בחכמה רואה אם הדברים בכל הוא וכן
 בחכמה הם טעמים כי טעמו וזה כנ״נ יבין ההוא
 הדברים ובכל ראי׳ שנקרא חכמה ג״כ הוא וראו

 שלו החיות ה׳ הוא בהם שהטוב תראו הגשמיים
 האדם יחשב וע״כ טוב הוא ע״כ בתוכו השוכן

 מהש״י חיות שבו הגשמי בתענוגי להתענג לי מה
 התענוגים ותענוג חיים חי בהשי״ת להדבק טוב
 הקדוש הרב והנה ממש בו יחסה הגבר אשרי וזהו

 בער דוב מוה׳ המפורסם קדישא בוצינא
 שאין גופא תפארת נקרא שע״כ אמר זצלל׳׳ה
 שעובדין ובמלאכים בשרפים מתפאר השי״ת

 אבל יצה״ר להם ואין לכך מוכרחין הם כי אותו
 מפני אתפאר בך אשר ישראל השי״ת מתפאר במי

 ביצה״ר הדבוק הגוף במלבוש מלובשין שישראל
 המה ואעפ״כ הגוף בתעלוגי להתענג המסיתו
 עיקר וא״כ מתפאר השי״ת בזה השי״ת עובדיץ

נקרא וע״כ הגוף מפני השי״ת של התפארות

 עיקר זה ולפי ודפח״ח עכ״ד גופא תפארת
 לאכול שמצוה יוה״כ ערב הוא הגוף התפארת

 כמו מעלי טפי באכילה דמפיש מה וכל ונשתות
 ובכל לבד הגוף עבודת שהוא ז״נ רש״י שפי׳

 רצון לעשות והגוף היצר כופה הוא מצות התרי״ג
 ושתי׳ אכילה מצות רק בו שאין יוה״כ ובערב קונו

 אז לבד הגוף כח שהוא השי״ת עובד שבזה ביותר
 והיינו כנ״ל האדם מן יותר התפארת להשי״ת יש

 למלאת לכוונת נח יוה״כ בערב אוכל כשאדם
 לעבוד שכוונתו רק למחר להתענות שיוכל כריסו

 התפארת להש״י יש אז ושתי׳ אכילה במצות השי״ת
 בכח יוה״כ בערב ושותה כשאוכל והיינו ביותר
 לתענוגי עצמו מדבק ואינו האוכל המחיה חכמה
 אותנו המצוה השי״ת לעבוד רק שבאוכל הגשמי

 יו״כ ערב אכילת בכוונת יוה״כ ערב באכילת
 מעיון בבחי׳ הנוקבא נעשות אכינה כוונת והנה

 שמבואר שמות שלשה ע״י נעול גן הנוקבח ונעשה
 מעיין גימטרי׳ ק״פ גימטרי׳ האריז״ל בסידור שם
 מעיין ג״כ גימטריא דמנצפך מל״צ עוד שם ויש

 גימטריח אהי׳ שמות שלשה ע״י השתי׳ וכוונת
 שני ושתי׳ אכילה כוונת כשנצטרף והנה חותם

 ות״ת תתי״ד גימטרי׳ הוא וחותם ק״פ פטמים
 השי׳׳ת שמתפאר התפארות כלומר גופא הוא
 ויצה״ר בגוף מלובשים שהם עבור ישראל עם

 בך אשר ישראל ר״ת גימטריס הוא י״ד ונשאר
 בכוונת ושותין אוכלין שישראל עבור כי אתפאר
 כלל מתכוונים ואין יוה״כ בערב ושתיה אכילה
 התפארות יותר להשי״ת יש אז עצמן להנאת

 אכילה בטונת ושותין שאוכלין חכמה בכח וזהו
 כל וזהו אוכל הענוג להנאת מתכוונים ואינם
 עולם שהוא בחכמה היינו בתשיעי ושותה האוכל

 ועשי׳ תשיעי התענה כאילו לעילא מתתא התשיעי
 מתחבר ונמצא עינוי זו לאכילה קורא הכתוב כי
 בינה שהוס עשירי אל תשיעי שהוא החכמה כח

 זה ואגב ועשירי תשיעי התענה כאילו וע״כ יו״כ
 מוהר״ר קדישא בוצינא מהרב ששמעתי מה אכתוב

 אחד יום להתענות שיש זללה״ה בער דוב
 שמתענה אחד יום בזה ולהפסיק יוה״כ ערב לפני
 ביו׳׳כ שמפסיקין כמו יום מבעוד יוה״כ ערב לפני
 ולא יוה״כ ערב שקודם והיום הלילה יתענה ואז

 בערב יאכל רק יוה״כ לערב השייך בלילה יאכל
אחד ויוס לילות שני שיתענה היינו שחרית יוה״ג
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 ארבעה הפסקה כמו זו הפסקה לו יחשב ואז
 וגם יוה״כ ערב לפני אחד יום התענה כי ימים

 יוה״כ ערב ואכילת יוה״כ ערב קודם של הליכה
 הגמרא פידש שזהו ימים שני התענה כאילו חשוב
 של הפסקה היינו ועשירי תשיעי התענה כאילו

 שנחשב הגמרא כוונת הי׳ אם כי ימים שני
 בתשיעי ושותה האוכל כל לומר היה לתענית

אמר ולמה מתענין ודאי ובעשירי התענה כאילו

 תענית הוא יוה״כ תענית ואח״כ ימים שני של
 הפסקה היינו אלת ועשירי תשיעי התענה כאלו
 ימים ארבעה הפסקה של ותענית רביעי יום

 הפסק שמעתי ע״כ תענית ושמונים אלף עולה
 ימים שני התענה כמילו זי סברח ומצאתי שלו

 ספר בעל שחיבר יוה״כ בספר יוה״כ במרב
ע״ש. פשוט גע

ת ש ר ר פ ה ב

 פי׳ עיין לאמר סיני בהר משה אל ה׳ וידבר
 הר אצל שמיטה ענין מה ז״ל רש״י

 ופרטותיה כללותי׳ נאמרו שמיטה מה כו׳ סיני
 כללותיהן נממרו כולן אף מסיני ודקדוקיה

 יש ועדיין וז״ל באה״ח וכתוב מסיני ודקדוקיהן
 במצוה אלא זה לימד לא למה נשאלותינו מקום

 ונראה אחרונה או ראשונה במצוה ולא בדיוק זו
 ומלואה הארץ לה׳ הפסוק פירוש כתבתי דהנה

 והול״ל בה ויושבי אמר למה בה ויושבי תבל
 עליה ולדרים לארץ המאיר כמו עלי׳ ויושבים

 מעשיהם בכל השי״ת שעובדין אדם בני דיש
 בכל יחוד ועושין ומחשבותיהם ודבוריהם
 שפע וממשיכין ומלכות יסוד ודבוריהם מעשיהם

 מגרמי׳ לה דלית אחרונה ה״א אל שבשם וא״ו מן
ק ומדת כלום א  לה׳ וזהו יראה מדת הוא ה

ק א  וממלאין ומלוחה יראה במדת שהם אותן ה
 ומותם אליו הוא״ו מן שממשיכין שפע יראה מדת

ת על דרים הסנשים א  ממדת למעלה והם ה
ת מדת אל שפע ומנטיכין יראה  היראה הוא א

 הארץ בטבעיות תמיד הולכין שהם אנשים ויש
 טבעיות עפ״י הם ודבוריהם מעשיהם וכל

 הוא הכל ממש בה ויושבי תבל וזהו הארציות
 ועולם נדח ממנו ידח ולא הכל בורא שהוא לה׳
 שכתב כמו השם של ראשונה בה׳׳א נברא הזה

 עולמים צור ה׳ ביה כי בראשית בפ׳ ז״ל רש״י
 וזהו בה״א ועוה״ז ביו״ד נברא הבא העולם

 התשובה עולם והוא ע״ש בראם בה״א בהביאם
 עוה״ז קודם נברא חשובה וע״כ דחירות עלמא

 עוה״ז נברא ראשונה ה׳׳א התשובה בעולם כי
בוצינא הרב בשם וכתבתי דחירות עלמא והוא

 בונינא הקדוש הרב בן אברהם מו״ה קדישא
 נוה שהשי״ת זללה׳׳ה בער דוב מו״ה קדישא

 עולם נגד שהוא שביעית מדריגה כנ לקדש לנו
 תמיד לזכור מעשה שום בו לעשות ולא המעשה

 הוא כי גשמיות מעשה בעשיות להאמין שלא
 וכן והפנו כרצונו ומנהיג הגשמי עולם בורא

 בימים צוה וע״כ הארציות הטבעיות מנהיג
 לחרוש ואסור שביעית לקדש ובשנים השבת לקדש

 הגשמי•׳ מעשה ולעשות התבומה ונאסוף ולזרוע
 שמיטות שבע נמנות ואח״כ הארץ שבטבעיות

 דמירו׳ עלמא שהוא היובנ ולקדש שנה מ״ט שהם
 ואפילו לשורש הכל ולהביא העולם נברא שבו

 תמיד ממש שוכנים שהמה תחתונים מדריגת
 הנמכר כמו בה׳ בוטחים ואינם הארץ בטבעיות

 שערי החמשים שנת היובל כשמקדשין לעבד
 במרץ דרור וקראתם וזהו דחירות ענמא בינה
 בארציות תמיד יושבין שהם ממש יושבי׳ לכל

 הזאת היובל בשנת אמר ואח״כ לחירות יוצאים
 שזה ז״ל פירש״י עיין אחוזתו אל איש תשובו

 מפני לומר אפשר וכו׳ ללמד מיותר הוא הפסוק
 דחירות ענמא בינה שערי החמישים העולם שזה
 ע״כ עוה״ז נברא שממנה התשובה עולם הוא

 תשובה תעשו תשובו הזאת היובל בשנת כתוב
 יבוא התשובה ידי על אחוזתו אל איש ותביאו

 שהוא שלו אחוזתו מקום אחוזתו אל איש
 הזאת היובל בשנת שאמר פשוט ועפ״י שורשו
 בשנת נצטוה המצוה שזה מורה זה דייקא הזאת
 היו שם סיני בהר ישראל כשהיו וזהו היובל
ם ^  מרפידים ויסעו ז״ל רש״י כמ״ש התשובה ג

ט׳ סיני למדבר לביאתן מרפידים נסיעתן מקיש ו
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 נהיעתן אף בתשובה סיני למדבר ביסתן מה
 שהיו הרי שם ומ״ש ע״ש בתשובה מרפידים

 בשנת סמר ע״כ התשובה בעולם אז ישרס;
 לת וע״כ התשובה גמולם חז שהיו הזסת היובצ

 העולם זה שאינו תורה במשנה יובל מצות נשנו
 דיני ומסמת הזסת היובל לומר יכול היה ולס
 וספרת׳ כמ״ש שמישה דיני קודם לומר צריך יובל
 ענין מה וזהו וכו׳ שנים שבתות שבע נכם

 לריך היה לס שבשמיעה סיני הי אצנ שמיפה
 שנאמרה סיני בהר היה שבודסי סיני בהר לומר

 בשנת כמ״ש סיני בהר בודאי שהיה היובל עם
 נאמר שכולן הכלל על ללמד אלא הזמת היובל

 בשמישה זו השמיענו וע״כ סיני בהר פרשותיהן
 ביסד היובל עם שנאמרה אסרת במצוה ונא

 שופר העברת הוס היובל שנת של והקידיש כנ״ל
 והוא דמירות עלמא בינה שהוא הככורים ביום

 ועל מלכות מדריגת הוא ושביעי השביעי במודש
 נ3יו שהוס הממשים שנת ממשיך הוא זה ידי
 שנת של הכפורים ביום בינה שערי ממשים נגד

 העברת וע״י בילה שהוא הכפורים ויום ממשים
 גינה ששרשו יצמק של לאילו מרמז שהוא שופר

 מדת הוא ושביעי השביעי במודש הוא ויוה״כ
 וממשיך ממשים שנת מקדש הוא ועי״ז מלכות

 ועי״ז ארץ מדרגת מלטת מדת אל הממשים שנת
 שהם ממש יושביה לכל בארץ דרור וקראתם

 מפני למירות כולם יוצאים בארציות תמיד יישבים
 וממ״כ מלכות מדת הארץ אל היובל שממשיך

וכו׳ תשובו הזאת היובל בשנת אמר
כי  לא הן השביעית בשנה נאכל מה תאמרו ו

 את וצויתי תבואתיגו את לאסף ולא נזרע
 השמינית השנה את וזרעתם וכו׳ לכם ברכתי

 כי הארץ לי כי ;צמיתות תמכר לא והארץ וכו׳
 שייך איך להבין עמדי אתם ותושבים ■גרים

 והארץ שאמר וגס בתורה היצר קושיות שיכתב
 שלא למעלה זה שייך האיך לצמיתות תמכר לא

 אמר רק והבית השדה גאולת נידון מדיין נכתב
 אם עמדי אתם ותושבים גרים כי שאמר וגם כך
 דהנה ונראה גר אינו תושב ואם תושב אינו גר

 מוה״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם שמעתי
 הצדיקי׳ מעשה גדולים פירו׳ זללה״ה בער דוב
 ברא שהשי״ת ר׳׳ל וארץ שמיס ממעשה יותר

והצדיקים מאין יש העולמות וכל וארץ שמים

 אין מיש ועושים האין אל לשורשם הכל מביאין
 הגורס צונו המצות במעשה והנה ודפמ״מ עכ״ד

 העשיה אמונת המעשה מעולם להסיר יתברך
 הוא וברצונו ית׳ מאתו שהכל ית' בו להממין רק

 עשיה שום בלי אף והצלמה ברכה שפע מוריד
 העשי׳ עולם כנגד שהם השביעית כל לקדש ונונו

 עולם כנגד העשיה יום שהוא שבתות ונקדש
 בשמישו׳ וכן מלחכה שום בו לעשות שלא המעשה

 והכרם השדה בעבידת מלאכה שום לעשות שלא
 אף לכל מאליהם הגדילים אף הפקר הכל ויהי׳
 רק הגשמיות עשי׳ בשום נהממין ש^א לגוים

 עולם אף העולמות כל ולהביא יתברך מאתו הכל
 שעולם ולהאמין המי״ן אל לשרשם המעשה
 אין שער הוא הממשבה מעולם מתנהג המעשה

 הוס ונו״ן מכמה הוא ויו״ד כתר הוא אל״ף כי
 התענוג עולם הממשבה עולם בינה שערי נו״ן

 בזוהר ואיתא עשית במכמה שכונס וידוע
 נברסו כולם העולמות וכל אתברירו במסשבה

 ובכס בינה שהוא התענוג עולם הממשבה מעולם
 אם במי' היא וגינה אב במי׳ מכמה כי מכמה
 יתברך הבורא וצונו תקרס לבינה מם כי כמ״ש
 ממלאכת ולמנוע העשיה מעונם המעשה למנוע
 לה׳ שנת שפירש״י כמו בראשית שבת כ<מו הארץ
 למנות ואח״כ עכ״ל בראשית בשבת שנאמר כשם
 עלמא יובל הוא הממשים ובשנת שמישות שבע

 עולם אל הכל להביס כדי בינה הוא דמירות
 הגשמיות ארציות סף בילה שהוא הממשבה

 ידי ועל אתברירו בממשבה כי הכל נעשה שמשם
 מביאין אנו ית׳ בו ואמונתינו המצות מעשה

 בינה שהוא לשורשם הגשמיות ארציות אף הכל
 תענוגים מיני שני יש והנה התענוג עולם
 מסרונו שמקבל המקבל של התענוג הוא אמד

 ותענוג המשפיע של תענוג הוא השני ותענוג
 יותר כי הראשון מתענוג גדול יותר הוא השני

 והנה להניק רוצה פרה לינוק רוצה שהעגל מה
 שני נמסר ויובל שמישה של המצוה במעשה

 ליתן אפשר אי כי המשפיע של התענוג תענוגים
 התענוג נמסר וגם ומנסרות שכסה לקש לעניים

 אף לכל הפקר שהוא המקבלים העניים של
 וזה בשדה שיש זמן כל הארץ ולעמי לבעלים
 התענוני׳ שכל וידוע נאכל מה תאמרו וכי שאמר
אשר הלמם אס כי כמ״ש אכילה ע״ש נקרא
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 האי״; אל להביא אפשר האיך ר״ל אוכל הוא
 שני נחסר הנא הכנ נעשה שממנו התענוג עונם
 נוכל שנה ר״נ נזרע לא הן בשביעית תענוג מיני

 ופיחה שכסה לקש מעשרות לעניים להשפיע׳
 ונחסר לצדקה לכם זרעו כמ״ש זריעה הנקרא
 ונתס■־ תבואתינו אח נאסוף ולא המשפיע תענוג
 לכם ברכתי חת וצויתי ואמר המקבצ תענוג
 השנים ;שלש התבואה את ועשת הששית גשנה
 ולשביעית ששית לקצת ז״ל פירש״י נפי והנה
 שנים שני אלא אינו האסיף עד השמינית וצקצח

 ותוכלו שנים שלש על די שיהי׳ יהיה והברכה
 שנתברך מהברכה למקבלים ולהשפיע להיטיב
 לצמיתו׳ תמכר לא והארץ וזהו שנים לשלש בששית
 הכל בראתי אני הארץ כל לי כי המעשה בעולם

 אל נשרשס הכל להביא החם וצריכים מאין יש
 בפ׳ ז״ל רש״י פי׳ עיין ותושבים גרים כי האין

 ומדרש וכו׳ אנכי ותושב גר כסוק על שרה חיי
 תושב אהיה נאו וחם גר הריני תרצו אם אגדה

 היו אם למשל בכאן וכן עכ״ל הדין מן ואטלנו
 שדה הילך נכריה מארץ שבא לגר שדה נותנין

 תחזור השביעית ובשנה שנים ששה גו ותעבוד זו
 יכן גדולה בשמחה מקבל הי׳ בו תעבוד ונא לי

 לקבל נכס והי׳ גר בבחי׳ הם גרים כי אמר כאן
 אם ■ר״ל עמדי אתם ותושבים גדולה בשמחה

 מחרה בדין הארץ תטלו חתם מצותי נקיים שרצו
 אם הארץ את לכם לתת לאבותיכם שנשבעתי

 שדעית מצות תקיימו כן ועל מצותי תקיימו
 בדין החרץ לכם ויהיה בארץ התלויים ויובל
 אמר ולא נזרע לא הן נפעל בנשון חמי־ ואשר

 רז׳/ אמרו דהנה לומר אפשר וכו׳ זרענו לא הן
 לפי אלא משתלמת הצדקה אין סוכה במסכת

 מעות שנותן וז״ל ז״ל פירש״י עיין שבה מסד
 ילכו שלא למכור מצויה שהתבואה בעת לעני

 ידעהו לבו שנותן המסד וזהו לאיבוד מעותיו
 לצדקה לכם זרעו וזהו עכ״ל עני של לטובתו

 ייקחו בפסוק תרומה בפ׳ ועיין חסד לפי וקצרו
 משתלמת הצדקה אין למה זה על טעם תרומה לי

 המנות בכל רז״ל דאמרו שבה חסד לפי אלא
 מניה ושכר שכרם לקבל ולמחר לעשותם היום
 דברי׳ אלו רז״ל שאמרו מה רק ליכא עלמא בהאי
 קיימת והקרן בעוה״ז פירותיהן אוכל שאדם
וגמילות ואם אב כיבוד הן ואלו הבא לעולם

 כולהו הני בגמרא רז״ל דברי ולפי וכו׳ חסדים
 הצדקה גוף כן ועל שייכי חסדים גמילות בכלל

 תתן נתן המצוה לקיים בשביל ממונו שמחסר מה
 בהתי מצוה שכר כי הבא לעולם הוא וכו׳ לן

 שנותן מה שבה חסד נפי קצרו רק ליכח עלמא
 ריח נחת לו לעשות העני ;מהבת ולבו דעתו

 מעותיי יצא ולא התבוחה שיקנה במה שישמח
 שיש הפירות זהו הפנטר מן פת לקנות לאיבוד

 בעולם אוכלין חסדים ובגמילות הצדקה בזה
 חסד לפי אלח משתלמת הצדקה אין וע״כ הזה
 זורע יוצר בברכות בתפילה פירוש וזהו שבה

 כמ״ש ממות מציל דהצדקה ישועות מצמיח צדקות
 ממיתה לא רז״ל שדרשו וכמו^ ממות תציל וצדקה
 ממות בצדקה שנפדה עצמל ממות חלא משונה
 לד שאין עצמה ממות כצדקה שמציל וכיון כחיים
 רעים מתולאיס שמציל פשיטא מזה גדולה שבירה

 ומה ודומיהן הפסד כגון שבירות מיני ומכל
 בעולם שבירות מיני וכל ממות הצדקה שמציל

 שבה החסד גודל וכפי שבה חסד לפי הוא הזה
 משתלמת הצדקה אין כמ״ש משתלמת היא כך

 כצדקה לכס זרעו שנאמר שבה חסד לפי חלח
 “כלימ דייקא לכם זרעו וזהו חסד לפי וקצרו

 צורכיכם לכל לכם יהיה הצדקה מן הזריעה
 לכי הצדקה מן הפירוה תקצרו ואתם בעיה״ז

 ומי לעיה״: נשאר יהי׳ הצדקה וגוף שבה חסד
 זורט שהוא השי״ת הוא הצדקות הזורע הוא

 בעת מישרמנ ואחד אחד לכל שנותן הצדקות
 כל מן ר״ל רבים שון ישועות מצמיח ובזה צרה

 מן ישועה לו יהי׳ ומחד אמד כל של השבירות
 בשביל לצדקה סלע הנותן וזהו צדקה של הפירות

 שעושה אע״פ גמור צדיק זה הרי בנו שיחי׳
 יודע שהוא כיון הזה כעולם בטובת לטובתו

 וגוף כנ״ל הפירות רק הצדקה מן יהנה שלא
 נפע; לשין אמר וע״כ לעוה״ב לו ישאר הצדקה

 נזרע לא הן השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי
 של הישועות מן תענוג לנו יהי׳ האיך כלומר
 לנו ומצמיח שלנו צדקית זורע שהוא השי״ת
 נדקה ליתן לנו אפשר אי שבשביעית כיון ישועות

 הצדקות מן נזרע לא אנחנו וא״כ הפקר שהכל
 נח וזהו ישועות לנו ומצמיח יזרע שהשי״ת שננו

 הצדקה מן הצמיחה נקבל לא תבואתנו את נאסוף
התבואה ועשת וכו׳ לכם ברכתי את וצזיתי ואמר



לחייםבהר סרשוואורחרסב

 שנים שני על לעצמיכם הצטרכו ואחם שנים לשלש
 ולקצת ולשכיעית ששית קצת ז״ל שפירש״י כמו

 כשלש שיספיק יהי׳ והברכה האסיף עד שמינית
 הצדקה יזרע והשי״ת צדקה ליתן לכם ויהיו שנים

ישועות ככם ויצמיח

 וכו׳ השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי א״י
 לאו ומזוני חיי בני רז״ל אמרו דהנה

 ז״ל האר׳י ופי׳ תליא במזלא אלא תליא בזכותי׳
 ונקה נוצר במזנא אלא הזכות עולם בזכותי׳ לאו
 שכ מוח אף כי מהשגה נמעלה שהוא כתר הוא

 שלמכינה מה כ״ש צגמרי השגה לו אין חכמה
 החיך פרנסתו עג אדם כשידאג כן על ממנו
 ומתן משא חו שמנאכתו בשכלו כשרואה לו יבוא
 מפסיד הוא בזה לפרנסתו מספיק אינו שלו

 שלו בשכל לתפוס יוכג איך כי פרנסתו נעצמו
 הפרנסה משם שבא ומקום פרנסתו יבוא מהאיך

 נפסק בזה מאמין וכשאין מהשכל למעלה הוא
 תאמרו וכי וז״ש מהשכג למעלה אשר השפעה

 במחשבת הוא ואמירה השביעית בשנה נחכל מה
 מחשב וכשאתה וכו׳ בלבבך תאמר כי כמו הלב

 בזו השביעית בשנה הפרנסה לך ייבא איך בלבך
 מהשכל למעלה היא אשר הצינור נפסק המחשבה

 גס פרנסה לו ליתן שיוכל מאמין שאינו כיון
 להשיגו יוכל שכלינו אין אשר אחר בצד בשביעית

 נפסק ויהי׳ וכו׳ נאכל מה כך כשתחשבו ואז
 הששית בשנה ברכתי את וצויתי אז כנ״ל השפע
 אלא אצלו כבר הוא אשר בדבר היא וברכה
 אומר גורנו חת למוד הנכנס כמ״ש מדוד שאינו

 כאן ואף ידינו במעשה ברכה שתשלח רצון יהי
 התבוחה את ועשת הששית בשנה ברכתי וצויתי
 את הברכה ויעשה ברכה ויבא נעשה שכבר

 ר״כ ועשת וזהו שנים לשלשה שיספיק התבואה
 בגורן היא שכבר התבואה את תעשה הברכה

שנים לשלשה שיספיק

 חת וצויתי וכו׳ נאכל מה תאמרו וכי א״י
 את ועשת הששית בשנה לכם ברכתי

 לשלש שאמר מה להבין השנים לשלש התבואה
 בוצינא המגיד הרב דהנה הידוע בה״א השנים
 ענ אמר זללה׳׳ה בער דוב מוהר״ר קדישא
כמעלה הוא ושם בספרים הנזכר וחדשים השנים

 לעולם מעולם שינוי לשון הוא שנה אלא מהזמן
 זי׳ל האר״י והנה השכליים חידוש לשון וחודש

 הטוב אוצרו את לך ה׳ יפתח פסוק על כתב
 יסיד זהו וכו׳ ידיך מעשה כל את ולברך וכו׳

 על העשיה בעולם אף מאיר הוא כי דאצילות
 שאמר כמה ידיך מעשה כל את ולברך כתב כן

 ז״א וז׳׳ל בתשבחות מהולל מלך על ז״ל האר״י
 את וצויתי שאמר וזה בבי׳׳ע מאיר דאצילות

 דאצילות יסוד זהו הששית בשנה לכם ברכתי
 וישפיע יאיר ר׳׳ל השנים לשלש התבואה ועשת

 ינירה בריאה הם שאחריו עולמות השנש לכל
 לעולם גם הברכה ויבא בהם מאיר הוא כי עשיה

ע, בה׳׳א כתוב ע״כ העשיה הידו

 P ואכלתם השמינית השנה את וזרעתם
 התשיעית השנה עד ישן התבואה

 הוא לכאורה ישן תאכלו תבואתה בוא עד
 השנים לשלש התבואה ועשת שאמר כיון מיותר
 לשלש is ז״ל שפירש״י כמו ידוע החשבון ממילא
 ז״ל האר״י כתב דהנה ונראה ע״ש השנים

 ולפי וז״ל שמך את יקדישו מנוחתם עצ בסידור
 דמסירת מ״נ ע״י אלא יורדין דחו״א מ״ד שחין
 נפשו למסור יכוין ונפיכך שמו קדושת על נפש

 שמיך את יקדישו באומרו ית׳ שמו קדושת על
 בוצינא המגיד הרב בשם לעיל וכתבתי עכ״נ

 שנה על זגלה׳׳ה בער דוב מוהר״ר קדישא
 לשון היינו מהזמן למעלה הוא ושם הנזכרים

 וזרעת׳ שאמר וזהו ע״כ לעולם מעולם שינוי
 שיזרע רוצים כשאתם כנומר השמינית השנה את

 מתתא שמיני שהיא בינה היא השמינית השנה
 והולדה זריעה שיהיה רוצים אתם ואם לעילא
 נה־ריד אבל העולם לקיום תדיר זווגם כי למטה

 וכשמוסרים נפשם למסור צריכין למטה מ״ד
 ומהשכלייס מהעולמות למעלה הם אז נפשם

 ישן התבואה מן ואכלתם וזהו גמור ובהפקרת
 כי עתיקא עלנתא מן ותיכלון אונקלום ותרגום

 למעלה הם נפשם ומוסרין עצמן כשמפקירין
 שהיא מעתיקא ויונקים ומהשכליים מהעולמות

 כלומר התשיעית השנה עד מהעולמות למעלה
 שיורד עד לעילא מתתא תשיעי שהיא חכמה
 שיבא ר״ל תבואתה בא עד ואח׳׳כ משם הארה
תהי׳ ישן תאכלו למטה ראשונה ה׳ תבואת



רסגלחייםבמר פרשתאורח

 וה*א כנ״ל מהעולמות למעלה ;פש כמסירת
יכפר רחום

 הוצסתי אשר הם עגדי עכדים ישראל בגי לי כי
 להבין אלהיכם ה׳ אני מצרים מארץ אותם

 עבדים ישראג גגי צי כי למימר והו״ג הכפל
 תו לי ולמה מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר
 רז״ל דאמרו פשוע ע״פ וגראה וכו׳ הם עבדי
 בנים בבחי׳ הם מקום שצ רצונו שעושין בזמן

 בבחינת הם מקום של רצונו עושין שאין ובזמן
 רצונו זו אין בודאי לעקר הנמכר וזהו עבדים

 ישרחל בני צי כי וז״ש עבד ■בבחי׳ והוא מקום ש;
 שצי הם עבדים בבחי׳ שהם אעפ״י ר״ל עבדים

 אותם הוצתתי אשר הם עבדי ע״ז והראיה
 בודאי אותם שהוצאתי בעת ר״ל מצ-ים מארץ

 דב־־י כפי ע״ז עובדין שהיו עבדים בבהי׳ היו
 ע״ז עובדים הלגו מקמרג ים של שר שהי׳ רז״ל

 אותם הוצאתי ואעפי״כ וכו׳ ע״ז עובדים והללו
ס, שהשי״ת גדולה ראיה וזה  בעצם אותנו או

 כך אחר ואמר עבדים בבחי׳ ח״ו שאנחנו אעפ״י
 השי״ת אם תקשה שלא ר״ל אלהיכם ה׳ אני

 צמה כזו שפילה במדריגה אף אותנו אוהב
 כעקר עצמו את להמכר מישראל אחד יצמרך

 שלי גדולים רחמים בחי׳ זהו ד׳ל ה׳ אני וז״ש
 הנראה שלפי אע״פ ר״ל דין בחי׳ הוא אלהיכם

 אותו שיוסר רחמים הוא אעפ״כ דין בבחי׳ הוא
 וירחם ה׳ אל וישוב ביסורין לו הנמכר הנכרי

. עליו

 דוב מוה״י קדישא בוצינא הרב דהנה א״י
 רז״ל בדברי שמצינו אמר זללה״ה בער

 ואמר כגיגית הר ישראל על כפה ב״ה שהשי״ת
 תהא שם צאו ואם מומב התורה את תקבגו אם

 אמרו ישראל הלח לכך הוצרך ולמה קבורתכם
 אלא התורה את קבלו ומרצונם ונשמע נעשה
 במוחין כזו גדולה במדריגה אז ישראל שהיו מפני

 מי השי״ת שאמר ונשמע נעשה ואמרו גדולין
 הראה וכו׳ השרת שמגאכי לשון זה רז לבני גילה
 ממדריגתן יפלו שאח״כ שאע״פ השי״ת להם

 העבודה מן חפשי עצמן יעשו שלא המוחין ויפלו
 שהם צומר כגיגית הר עליהם וכפה והמצות

 מן נהנין שאינן ואעפ״י בעבודה מוכרחים
 השי״ת לעבוד צריכין מוחין להם שאין העבודה

 עכ״ד שהם במקום ומדריגתם יכולתם כפי
 געשות צריכין ישראל בני לי כי וז״ש ודפמ״ח

 בבתי׳ שהם אעכ״י ר״ל עבדים לשמי לי הכל
 הם אעפ״כ מוחין בלי תחתונה במדריגה עבדים

 וחפץ ויכולתם מדריגתם כפי בעבודה מוכרחין
 אש" הם עבדי ע״ז והראי׳ ג״כ כזו בעבודה אני

 שהוצאתי בעת ר״ל מצרים מארץ אותם הוצחתי
 פסח מצות נהם נתתי ואעפ״כ מצרים מארץ אותם
 עבדים בבחי׳ כשהי׳ מצרים בארץ ומילה

 אפילו חפץ שהשי״ת הרי תחתונה במדריגה
 ה׳ אני ר״ל אלהיכם ה׳ אני ואמר זו בעבודה

 דין בבחי׳ אצליכם שאני אלהיכם בזמן אפילו
 תני אעפ״כ כראוי אותי לעבוד יכולין אתם שאין
יכולתם. כפי אותי לעבוד אתם וצריכין ה׳

ת ש ר י פ ת ו ק ו ח ב

 ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחוקותי אם
 האיץ ונתנה בעתם גשמיכם ונתתי אותם

 הראשונים והקשו וכו׳ פריו יתן השדה ועץ יבולה
 כתיב ואיך ציכא עלמא בהאי מצוה שכר הלא

 גם וכו׳ בעתם גשמיכם ונתתי מצות שכר בתורה
 המנות ואצל תלכו החוקים אצל מ״ש להבין יש

 רבים לשון בעתם שאמר מה וגם שמירה לשון
 עפ״י השי״ת את לעבוד צריך האדם דהנה ונראה
 העולמזת כל שברא בורא שיש שיאמין אמונה
 ושא״א וחפצו כרצונו ומנהיגם אותם ומחי׳

יבין העבודה מתוך ואח״כ אותו ולידע להשיגו

 העולמות כל שברח בורא שיש זאת כג וישכיל
 על כמ״ש להשיגו ושא״א ומנהיגם אותם ומחי׳
 לקיימם צריך התורה וחוקי ונשמע נעשה פסוק

 בפ׳ ז״נ רש״י שפי׳ כמו פעם בלא לבד באמונה
 אמונה ובחי׳ וכו׳ מונין ואו׳׳ה שהשמן לפי חוקת
 חת מעמידין שרגלים כמו רגלים בספרים נקרא

 תלכו לשין כתוב לפיכך ברוחניות אמונה כן האדם
 אמונה בבחי׳ החוקים שתקיימו כנומר רגלים בחי׳
 תשמיו מצותי ואת מעם אחר תהרהרו ולא לבד

 מיני מכל משיתה בעת המצוה את לשמור שצריך
אחר וגם רעות וממחשבות ח״ו וגבהות פני׳
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 מדיק המצוה ע״י כי שימור צריכה עשיחה
 כמו דביקוח לשון מצוה נקראח וט״כ בהשי״ח

 וצריך מצוה מכבה מבירה חז״ל ואמרו חדא צוחא
 לבעל לכבוחה שלא מעבירה משיחה אמר לשמור

 כסיקוגס המצות תקיימו וחם מ״ו השי״ח דביקות
 ושמירה רגלים במי׳ לבד באמונה החוקים דהיינו
 יש דהנה בעחם גשמיכם ונתחי אז כאמור המצוח

 ויש גדול במשקח באמת מצוה כעשוח שרוצה אדם
 או נו ואין צדקה ליחן שרוצה למשל מניעת לו

 מצוחי תקיימו אם וז״ש הגוף מניעת מחמת
 כל שתעשו ר״ל מצוה שכר גכם אחן אז כתיקונם

 מדב- מניעה שום !בלי רוצים שאחם המצות
 שכ~ פי׳ וזהו ממון או הגוף מניעת מממח גשמי
 גשמיות אתן ר״ל גשמיכם ונתחי וזהו מצוה מצוה
 העשיות של בעתם המצות לקיום הצריכים שלכם

 גשרי מדבר מניעה שום נכס יהי׳ ולא המצוח
 החדש עשה ב׳׳ה השי׳׳ח דהנה יבולה הארץ ונחנה

 וגוף מעליונים נשמה וחחחונים מעליונים
 הכתוב והנה מצוחיו ולקיים לעבדו מתחתונים

 הנשמה וזהו וכו׳ השדה עץ האדם כי המשיל
 בשר נק׳ וגוף השדה לעץ נמשלה אדם שנקראת

 האדם גוף כי דע הקדושה בשער כמ״ש סדם
 ע״כ ייסך לא אדם בשר על כמ״ש האדם איננו

 בעשיוח מניעה שום לכם יהי׳ כשלא שאמר וזה
 ונחנה אז גשמיים מדברי אף דבר משום המצוח
 הנשמה הוא השדה ועץ יבונה הגוף ר״ל המרץ

 עבודחכס ע״י הבריאה כיונת וימלא פריו יחן
כאמור מניעה שום בלי המצות וקיום

 שאומר מה להבין וכו׳ תלכו בחוקותי אם א״י
 בוודאי מיותר צכאורה אותם ועשיתם

 גשמיכם שאמר מה וגם לעשותם צריכין המצות
 ואכלתם שאמר מה וגם שלהם הגשמים וכי

 חשבעו ולא ואכלתם הקנלה היפך לשבע לחמכם
 לומר ואפשר לחמכם מהו לשבע ואכלתם והל״ל
 בער דוב מי קדישא בוציגא הקדוש הרב דהנה

 חצוצורוח שחי לך עשה הפסוק פירוש אמר זלה״ה
 צורה חצי שאתה תמיד שתחשוב כלומר כסף

 משלים אחה וכן אוחך המשלים והוא ית׳ בלמדו
 עכ״ד בלעדך צורה חצי כמו שהוא עליונה הצורה

 אשתליס לא עליונה צורה בתיקונים חמר וכן
בשמו פעמים כמה כתבתי והנה אדם דמברי עד

 יראה לו שיהי׳ רק להשחד; צריך אין שהאדם
 אם כי וכו׳ אלהיך ה׳ מה וכמ״ש בשכימוח

 בשלימוח יראה לו וכשיהי׳ וכו׳ ניראה
 השי״ח מאח אהבה מדח ממילא לו בא
 אהבה ובחי׳ ה׳ יראת אשה נקרא יראה בסי׳ כי

 אשה אחר לחזור איש של ודרכו דכר בחי׳ הוא
 שאמ־יו מה דבי־יו לפי לומר ואפשר ודפס״ח עכ״ד

 אתה אף ראום הוא מה גמדוחיו הדבק בגמרא
 הי־וצה והאדם .חנון אתה אף מנון הוא מה רחום

 להדבק לו א״א במדוחיו ולהדבק ית׳ אליו לדמוח
 ולמעה רחום מן היינו מדוחיו עשר בשנים א^א בו

 מן ראשונה שהוא באל ולהדבק נהדמוח לא חבל
 כשמדבק ונמצא נעצמו האדם נעשות א״א זה הי״ג

 מדית עשרה השלש אל מדוחיו עשר שנים האדם
 הנקרא יראה מדת הוא כ״ה נטשה השי״ח של
 עש~ בשנים ולהדבק להשתדל החדם צריך וזה כה

 יראה בחי׳ האדם שנעשה עד ית׳ אליו מדוחיו
ה מדח האדם אל בא ואח״כ כה. הנקרא  אה:

 אהבה בחי׳ הוא אל בחי׳ נו ונותן השי״ח מאח
 מלמד רז״ל שאמרו וכמו היום כל חל מסד

 פירושו וכתבתי אל ליעקב קראו שהקב״ה
 תענוג מקבל ית׳ שהוא משפיע במי׳ אל שקראי

 אהבה מדת הש״י לו כשנתן האדם ונמצא ממנו
 י״ג בכל עצמו וכשמדבק י״ג הוא אז אל מדח

 הוא ואז כ״ו הוא וי״ג י״ג השי״ת אל מדוחיו
 האדם מן תענוג מקבל השי״ת ואז שלימה צורה

 בהשתלשלות העולמות כל ברא זה תענוג ובעדיל
 הגוף במלבוש האדם אח לברוא הזה העולם עד

 אכילה הגשמיות מעשה ולעשות עוה״ז ברואי ככל
 ברואי אבל עוה״ז ברואי ככל ומשגל ושינה ושתי'
 עם הגשמי בתענוגי תאוחם ממלאים הם עוה״ז

 המשגל מעשה לעשות ג״כ צריך והאדם היצה״ר
 פרו של עשה מצוח לקיים השי״ת לעבוד היצר עם

 עצמו להנאת ח״ו המשגל במעשה לכווץ וגא ורבו
 בפ׳ וכמ״ש יחוד ולעשות עשה מצות לקיים רק

 ע״ש •בשרו שאר כל אל איש איש בפסוק סחרי
 דהוה למלכא שבעין תיקון בסוף בתיקונים ומיתא

 אגרא לי׳ למיהב בעו והוה מהימנא שלוחא לי׳
 דילי שליחא האי לשגעאה בעינא אנא לחייליו אמר

 ברעו ויהא דכו׳ מהימנא דאיהו בגין עלייכו
 בידי׳ דילי וחותמא עלי׳ שמי אשרי דאנא דלכון

ימינא דסערא מלאכיייא הברית חותם דאיהו
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ט׳ ונשמע נעשה ואמרו לי׳ רכו3  אחרגין והוו ו
 דאינון ולאו וכו׳ אנוש מה ואמרו לי׳ שנאין דהיו
 עמהון דאהכללו אמרנין אנא ועזאל עזא אלין

 ית' בו כדי;הדבי־! האדם ברא השי״ת והנה עכ״ל
 ונצח הגשמיות במעשה אותו ולעבוד במדותיו

 כל על חותו והשליע עניו המקעריגים כל והפיל
 גזירה כמו והוא הקדושים משרתיו מעלה המוני
 ימינא מסטרא המנאכים ואף עליהם וחוקה
 יודעין הי׳ שלא אף ונשמע נעשה ואמרו שקבלו
 וגזירה חוקה כמו קוניהם רצון לעשות קבלו הטעם
 נגד מתאמץ הי׳ האדם ואם ונשמע נעשה ואמרו

 של וחוקה הרצון זה קונו רצון לעשות היצה״ר
 אותו ולעבוד במדותיו להדבק אותו שברא השי״ת

 נחדם מסייע הי׳ הרצון זה הגשמיות במעשה אף
ם מקושית ע״ז ראינו וקצת ית׳ רצונו לעשות פ״ ס  ה

 שאינו ותירוצם לבחירה מזיק השי׳׳ת ידיעת הלא
 התיריץ זה קרבתי ואני כבחירה הידיעה מזיק

 מזיק שסיני הוא וזה אחר במקום השכנ אצ
 האדם שילך השי״ת שחפץ מפני צבחירה הידיעה

 האדם כשמתסמץ אבצ הבריאה ככוונת בדרכו
 בודאי ית׳ רנונו נעשות השי״ת של יראתו במי׳ עם

 של יצרו בגמרא אמרו וכן צו מסייע ית׳ הבורא רצון
 הי׳ לא עוזרו הקב׳׳ה ואלמלא וכו׳ מתגבר אדם
 אמונה בחי׳ הוא יראה בחי' והנה וכו׳ לו יכוצ
 בריאת על שגזרתי בחוקותי אם וז״ש רגנים בחי׳

 עוצ עליו שיקבל כדי הגוף מלבוש עם האדם
 יראתי מדת עליכם ותקבלו תלכו ויראתי מלכותי
 במעשה אף אותי ונעבוד הבריאה כוונת למלאת

 מצותי את וחז מאתי אהבה נמדת תזכו הגשמיות
 לעובד מיראה עובד בין החילוק זה כי תשמרו

 אחר כרדוף מחויב אינו מיראה כשעובד מאהבה
 תחמיצנה אל לידך שבא מצוה אלא לעשותם מצות

 שנאמר לרדוף צריך משלום בר במדרש וכמ״ש
 שחינו אע״פ מאהבה העובד אבל וכו׳ שלום בקש

 שיקיים המצוה גידי יבא מתי ומצפה יושב מחויב
 וזהו במ׳^א כמ״ש ית׳ אליו רוח נחת ולעשות אותה

 הדבר את שמר ואביו לשון תשמרו מצותי ואת
 מתי ותאמרו ותמתינו אהבה למדת תזכו כלומר

 עובדי[ וכשיהיו ית׳ רצונו לעשות המצות גידי יבא
 ויעשו ו״ה בחי׳ הוא ביחד ויראה באהבה השי״ת

 יעבדו הגשמיים בדברים ואף הדברים בכל יחוד
בעשיות אף אותם ועשיתם וזהו השי״ת. את

 נתתי ואז וירא׳ חהבה בחי׳ אותם תעשו הגשמיות
 היינו הזווג בזמן ,בעתם שלכם הגשמיות גשמיכם

 ועץ יבולה יראה מדת הארץ ונתנה שבתות בלילי
 יתן השדה עץ הנקרא האדם נשמת הוא השדה

 דהנה לשבע כחכמם ואכלתם אח״כ ואמר פריו
 שבין החילוק זעירתא בפתחי הפלאה בס׳ כתוב

 כשהוא גשמי שבדבר רוחני לתענוג גשמי תענוג
 מזיק יותר מתענג ואם יותר להתענג א״א שבע
 בתענוג אבל המשגל ומותר גסה אכילה כמו לגוף

 להתענג יוכל בתענוג שבע כשהוא אף הרומני
 ואעפ״כ ישבעו שביעי מקדשי עם וזהו ויותר יותר

 אף ה׳ את כשתעבדו וז״ש ודפח״ח יותר יתענגו
 כל כי תענוג נשון הוא ואכלתם ואז בגשמיים

 בפסוק וכמ״ש אכילה שם על נקרא התענוגים
 לכם יהא ואכלתם וזהו וכו׳ ואוכלם דבריך נכיצחו
 אף לשבע הגשמי תענוג הוא לחמכם תענוג

 ותעבדו ה׳ מצות הכל יהי׳ כי שבעים כשתהי׳
 בשביל לא הגשמיים התענוגי כל עם ית׳ אותו

כנ״ל כצל הגוף הנאת

תי ת נ  !ז״ל רש״י פי׳ עיין בעתם גשמיכם ו
 לצאת אדם בני דרך שחין בשעה בעתם

 ישראל על בעתם וקאי עכ״ל שבתות בלילי כגון
 זה קבעו הם וכאילו לישראל הנאה שיש בשעה
 ואל שהתפלל כ״ג תפלת על להבין יש והנה העת

 מתפללין שהם דרכים עוברי של תפלת לפניך יכנסו
 השי״ת יכול הנא בהליכתם גשמים ירדו שלא

 וירד נסיעתם בעת לירד שלא שאלתם למלחות
 - הולכים אדם בני שאין בשעה שבת בליל המטר
 עוברי תפלת לפניך יכנסו ואל דפירוש ונראה
 התורה דרך לעבור שרוצים אדם בני היינו דרכים

 אפרמה גנבא כענין בהם שיעזור להש״י ומתפללין
 ולא נפניך יכנסו אנ וזהו קריח רחמנא מחתרתא

 עוברי אמר הרבים ובלשון עבירה לדבר יצליחו
 יאינו רצוני לו שתעשה שהתפלל וא׳ א׳ לכל ם דרכ

 יכנסי נת כן לעשות לפניך נכון ואינו התורה בדיך
 בר׳ בגמרא שאמרו מה תשיבנו ואל תפלתו לפניך
 אמר מיטרא אתא בדרך שהלך דוסא בן מנינא
 פסק בצער ומנינא גנחת העולם כל עונם של רבינו

 העולם כל רבש״״ע אמר לביתו וכשבא מיטרא
 יוסף רב אמר מיטרא אתא בנחת וחנינא בצער
דוסא בן חנינא ד לגבי דכ״ג צלותא אהני מאי
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 דרכים עוברי חפלח לפניך יכנסו אל שפירוש הרי
 ירדו שלא מחפללין כשהם כפשומו כ״ג שהחפלל
 ישמע לא ■כמה קשה וא״כ להם חשמע <א גשמיכם

 ונראה שבח בליל המטר שירד מחפללין שהם גהם
 חפילוח לפניך יכצסו שאל כנ״ל הפירוש באמח
 לפניך נכון שאינו בדבר שמחפללין דרכים עוברי
 שלא מחפלל׳ הם וממילא להם חשמע אל כן לעשוח

 חשמע לא ג״כ לגשמים שצריכין בשעה גשמים ירדו
 וכשנפסק שמחים הכל הגשמים כשיורדין כי להם

 לישראל צער הוא לגשמים שצריכין בשעה הגשם
 העולם כל רבש״ע דוסא בן חניגא ר׳ שאמר כמו

 העולם כל של הצער ומהו בנחת וחנינא בצער
 נכון ואינו גגשמים שצריכין בשעה הגשם שנפסק

 שלא עצמו על להתפלל כן לעשות השי״ת לפני
 וכשמתפללין בצער יהי׳ ישראל עמו וכל צער לו יהי׳
 התפכל דוסא בן חנינא ורבי להם תשמע אל כך
 כל הי׳ לביתו שבא ועד בדרך צער לו יהי׳ שלא כך
 צער יהי׳ שלא בעצמו שהתפלל עד בצער העולם כל

 ר׳ נגבי כ״ג תפיגת אהני מאי וזהו ונענה לעולם
 תלכו בחוקותי אם אמר בכאן אבל דוסא בן חנינא
 תמיד יורד המטר יהי׳ בעתם גשמיכם ונתתי
 יצטרכו ולא דרכים לעוברי צער יהי׳ ולא שבת בלילי

 כנ״ל המטר בפסיקת ישראג את לצער להתפלל
 ולצער מצער להנצל שהתפלל דוסא בן חנינא ור׳
 עצמו להנאת ולא לשמים כוונתו בודאי הרבים את
 רז״ל שאמרו כמו עצמו ■נהנאת חש לא ימייו כל כי

 בד חנינא בשביג ניזון העולם כל ואמר ב״ק יצא
 וכו׳ שבתא ממעלי חרובין בקב לו די בני וחנינא

 ישראל לטובת רק כלל עצמו להנאת חש שלא הרי
 דמיעוטא במיעוטא הסתפק ולעצמו תמיד התפלג

 הגשם שיפסיק שהתפנג וזה הנפש לקיום כדי רק
 ירידת צער לסבוג יוכל שגא בגופו הרגיש מסתמא

 ה׳ לעבוד יוכל ולא יחלה שח״ו וירא גשמים
 הגשמים פסיקת על התפלל כן על בניו על ולהתפלל

 ז״ל שאמרו כמו לישראל צער שהוא אעפ״י
 כאן אך קיומה זהו שורה של שבטולה פעמים
 כמאמ־ בזכותו הבאים הגשמים פסיקת על התפלל
 ישראל על להתפגל ויוכל כוחו יחלש שלא הב״ק

אותם ולשמח להם ולהשפיע

ם ת ל כ א  לבטח וישבתם לשובע לחמכם ו
הברכה זה אה להבין בארצכם

 ומה הטבע דרך הוא זה הלא וישבעו שיאכלו
 הוא באמת תשבעו ולא ואכלתם בקלגה שנאמר

 בשם שמואל במדרש שכתוב כמו הטבע דרך היפך
 בעונותיהם נסים גורמים שהרשעים החסיד
 ולת ואכלתם מנס גדול לך האין הטבע דרך ולשנות
 ואכלתם בברכה כתוב למה וא״כ עכ״ד: ששבעו
 גבטח וישבתם שייך האיך וגם לשובע: לחמכם

 שבין החילוק דבאמת ונראה שמעלה למה בארצכם
 ועבודה מצוה בדבר הרוחני לתענוג הגשמי תענוג
 כשמשביט ומשגל אכילה כגון הגשמי תענוג שבכל
 אבל ההוא בפעם בעיניו נמאס מכוחו יותר עצמו

 שהוא מה ועבודה מצוה מממש הרוחני בתענוג
 יותר תאב טובים וממעשים ממצות שבע יושר

 וכו׳ מחזיק מלא כלי שאמרו כמו יותר ומתלהב
 בברכה וז״ש גחם ע״ש נקראים התענוגים וכל

 לשיבע יהי׳ שלכם התענוג ר״ג לחמכם ואכלתם
 תתענגו כי תענוג לכם יהי׳ שביעים כשאתם אך

 ותשבעו ובמצות בתורה הרוחני בתענוג תמיד
 אמרו ובאמת לתענוג צכם יהי׳ ואעפ״כ תמיד
 כי וכו׳ עצמו ימית עצמו את להחיות הרוצה רז״ל
 וכהן הגוך את נשבר צריך הנשמה שמחי׳ מה

 תמ*ד הרוחני תענוג נכם שיהי׳ בברכה הבטיח
 הגוך את לשבר תצטרכו לא ואעפ״כ ומצות מתורה

 שלכם בארציות ר״ל בארצכם לבטח וישבתם אלא
לבטח. תשבו הגוך היינו

תי ת נ  מחריד ואין ושכבתם גיייז שלום ו
 וחרב הארץ מן רעה חי׳ והשבתי

 הפסוק התקשרות ולהבין בארצכם תעבור לא
 יסוד מדת הוא שלום כי נראה סוך ועד מתחלה

 פגימת יהא שנא ואמר מלכות מדת הוא וארץ
 ונתתי וזהו פא״פ ומלכות יסוד זווג ויהי׳ הברית

 ומנכות יסוד זווג כשנעשה וידוע בארץ. שלום
 מחריד ואין ושכבתם וזהו און פועלי כל יתפרדו אז
 שלא בברכה עוד ואמר און פועלי כל יתפרדו כי

 דקליפה מוחין יתבטלו כי עבירה הרהורי לכם יהי׳
 לכם יהי׳ לא וממילא דקליפה. חכמה הם

 לעומת וזה חי׳ נקרא דחכמה וידוע עבירה הרהורי
 רעה חי׳ נקרא דקליפה וחכמה אלהים עשה זה

 במדת ישלטו שלא הארץ מן רעה חי׳ והשבתי וזהו
 הרהורי לכם יהי׳ לא ועי״ז ארץ הנקרא מלכות
תעבור לא וחרב קודש הברית יפגמו ולא עבירה



tרםלחייםגחוקותי פרשתרח1א

 כשלא ר״ל שלום של 3הר אף מז״ל ודרשו בארצכם
 תצטרך לא ואז במחשבה אף ברית אות תפגמו

 של ומרב וזהו ברית אות לתיקון פיפייות של מרב
 הגקרה הברית מדת שלום מדת לתקן ר״ל שלום
 באמכם תעבור לא ג״כ פיפיות של מרב זהו שצום

 ברית אות תקכקלו כשלא לתיקון תצטרכו לא כי
כנ״ל

 אתכם בריתי מת והקימותי אליכם ופניתי
אהי׳ ר״ל אליכם ופניתי כומר ואפשר

 ואנכי נאמר ח״ו בקללה כי בפנים פנים עמכם
 נאמר בברכה וכאן וכו׳ פני אסתיר הסתר
 בלי בפנים פנים עמכם אהי׳ ר״נ חליכם ופניתי

 אתכם בריתי את והקימותי מ״ו פנים הסתרת
 כי תקומה לו יהי׳ עמכם כי שיש ההתקשרות ר׳׳ל
 באחור אחור ח״ו ולא בפנים פנים התקשרות יהי׳

רחמים בבמי׳ רק דין בבמי׳ שהוא

 פיריש עיין אתכם והרבתי חתכם והפרתי
 אתכם והפרתי וז״ל ז״ל רש״י

 עכ״ל זקופה בקומה אתכם והרבתי ורבי׳ בפרי׳
 במדרש שכתוב כענין אתכם והרבתי לפרש ויש

 דעת להם שהי׳ ר״ל בדיעות רבתי עם רבתי
 ורבי׳ בפרי׳ אתכם והפריתי וזהו רמב ושכל
 בדיעות אתכם והרגתי בגוף עקרים תהיו שלא

 חדושים ותחדשו בשכל עקרים תהיו שלא רחב ושכל
 של ובצרופים אמת שנ בלימוד וביראה בתורה

אמת

 תוניאו חדש מפני וישן נושן ישן ואכלתם
 תמידי תענוג דבאמת לפרש נראה

 וישן התענוג בזה רגיל שהוא מפני תענוג אינו
 תענוג ואינו כטבע אצצו ונעשה אצלו התענוג זה
 אמרו תורה בדברי אבל נו הי׳ שנא חדש בדבר רק

 מוציא ישן בדבר אף בה הוגה שאדם זמן כל רז״ל
 התענוגים כג כי נושן ישן ואכנתם וזהו חדש טעם

 ככם שיהי׳ וחכלתם וזהו אכילה ע״ש נקראים
 וטעם חדש תענוג בו תמצאו כי נושן מישן תענוג

 חדש מפני וישן הנה עד יודעים הייתם שלא חדש
 ישן עג אונקלוס תרגום דהנה לפרש יש תוציאו
 מה נקרא מה ושם עליון רצון והוא עתיקא
ויאז ואין מה בחי׳ אתכם שיהי׳ וז״ש החדש

 כלומר וישן וזהו עליון רצון להתגלות תגרמו
 מ״ה בחי׳ לכם שיהי׳ חדש מפני עליון רצון עתיקא

עכיון רצון תוציחו החדש

 ורדו אויביכם לפני ונגפתם בכם פני ונתתי
 רודף ואין ונסתם שונאיכם בכם

 של פנים ונתתי ברכה עפ״י לפרש ויש אתכם
 על ז״ל רש״י שפי׳ כמו צהובות של פנים שוחקות

 אויביכם לפני ונגפתם אליך פניו ה׳ יאר פסוק
 לפרש ויש אויביכם מפני ונגפתם הול״ל ולכחורה

 וישובו ישראל בני אל דבר בשגח גפ׳ שכתוב ע״ד
 ישראל גבני פרעה ואמי החירות פי לפני וימנו

 פי׳ ועיין המדבר עניהם סגר כאיז הם נבוכים
 חלהי מכנ נשאר הוא צפון גענ לפני שם ז״ל רש״י

 ונגפתס מנת ועל ע״ש להטעותם כדי מצרים
 שגירה לשון ותתגרון אונקלוס בתרגום פירוש

 שגירה לכם שיהי׳ אויביכם גפני ונגפתם שאמר וזה
 וכדי שבירה לכם שיש יסברו שהם אויביכם לפני

 בכם ורדו לפניכם ויפלו אחריכם וירדפו להטעותן
 תיכף ר׳׳ל כפשוטו ירידה לשון ורדו שונאיכם

 ואדרבה לכם להרע יוכלו לא לכם להרע כשירצו
 אתכם רודף ואין ונסתם ירידה תיכף לכם יהי׳
 צפני וע״ד והתרוממות גדולה טובה ■צו שגא דיש
 אמר לפיכך השבירה אחריו רודף ותיכף גאון שגר

 כלומר נס הרימו כמו התרוממות לשון ונסתם
 לא חתכם רודף ואין גדול בהתרוממות תרימו

כלל ושבירה רדיפה שום התרוממות אחר לכם יהי׳

 ליסרה ויספתי לי תשמעו לא אלה עד ואם
 עד צשון להבין חטאותיכם על שגע ■מתכם

 לי תשמעו צא ואם והונ״ג מיותר שהוח וגם אלה
 ברכה עפ״י לפרש ונראה מיותר הוא לי מצת וגם

 והנה ע״ש גשמה עבירה גדולה רז״ל אמרו דהנה
 לשם עבירה נעשות רז״ל שהותרו מה בוודאי
 לא חבל למקום דם ח שבין בעבירות היינו שמים

 חבירו את לגזול כגון לחגירו אדם שבין בעבירות
 אסור בודאי זה מצוה דגר איזה מזה שיבוא כדי

 שבזה מערי׳ יותר מדות של עונש׳ קשה רז״ל ואמרו
 עד ואם שחמר וזה אלה נאמר ובמדות אל נאמר
 לחגירו אדם שבין עבירות עד התורה כל ר״ל הלה

 למצותי ישמעו שלא ר׳׳ל לי תשמעו לא אנה הנקרא
תעשו לא גשבילי ר״ל לשמי לי אותם תעשו ולא



לחייםבחוקותי פרשתאורחרםח

 גדו׳אוקדוש מצוה איזה מזה שיבא שכיל3 אוחם
 שאם לכל ידוכי כי וכו׳ אחכם ליסרה ויספחי השם
 כישראל השכינה השראח גורם מצרה עושה אדם
 מעל השכינה הסחלקוח ח״ו גורם להיפך ח׳ץ ואם

 ויספחי שייני3 נמצוסי תשמעו כשלא ואתם ישראל
 השכינה אחכם לקשר שאוסיף ר״ל אתכם ליסרה
 ואוסיף יעיח3ש מדריגה הוא כי ע3ש הנקרא
 יל3ש3 ר״ל חעאוחיכם על השכינה עמכם לקשר

 שעשיתם שלכם החטאים יל3ש3 ר״ל חטאוחיכם
 ע5ש הנקרא השכינה אחכם לקשר אוסיף ילי3ש3

 3חשו יותר זה כי ויספתי לשון שאמר ומה כו׳
 הוא צואים גדים33 ענמו כשמלכיש השי״ח לפני

 ית׳ שמו לקדש וכוונתו עצמו ומפקיר העכירה
 התשוקה גודל מורה וזה רוח נתח גו לעשות

 3חשו לכם יחד הרוסה והיוצר כעי לכא ורחמנא
 גדולה תשוקה כני מצוה שעשה ממה יותר כעיניו
 לשמה עכירה גדולה לשון חז״ל אמרו וע״כ

 תשוקה כגי מצוה שעשה ממה יותר גדולה כלומר
 ליסרה ויספתי הלשון ככאן אמר וע״כ גדולה

כנ״ל תוספת לשון

 ושכרתי אמר סח״כ וכו׳ אלה עד ואם א״י
 ככ^זל שמיכם אח ונתחי עוזכם גאון את

 שמיכם שאמר מה ולהכין כנחושה ארצכם ואת
 השמים 3כתי הלח שלהם שהשמים משמע ככרזל
 ההדם אם וכאמח אדם לכני נחן והארץ כה׳ שמים

 אמ~ו הישר כדרך הדכרים ככל והולך צדיק הוא
 אכל כראשי׳ כמעשה להקכ״ה שותף נעשה רז״ל

 תשמעו לא אלה עד ואם שאמר כאן זה שייך לא
 סוכרים ומפי ספרים מפי קכלנו דהנה ונראה צי

 כדרך לההולכים כרכות כהם מרומז שהקללות
 הקדוש 3הר כשם שמעתי וכן השי״ת כפני הישר

 בער דוב מו״ה המפורסם קדישא כוצינא
 וכנותיכם כניכם כשר ואכלתם פסוק על זללה״ה

 כל כי תענוג נכס שיהיה ואכלתם כרכה עפ״י
 ה שיה כגומר אכינה שם על נקרא התענוגים

 כשורות מן וכנוחיכס כניכס מכשר תענוג לכם
 עכ״ד ומכנותיכם מכניכם לכם שיאמרו טוכות

 שהמרו דע״ז מהגמרא נראה וכן ודפס״ח
 כחיכ והא מיחו הוו לא חטאו כס אילו למימרא

 נאמרו הקללות וכן תנאי על ומשני נחלות פ׳
דאמר וגם כרכוק יהי' יקיימו ואה תלאי על

 וכאמת וכו׳ ונחתי וכו׳ חחכם ליסרה ויספתי
 רש״י פי׳ עיין והטוכ הרעות חצא לא עניון מפי
 השי״ת שיעשה הנשון שאמר אנא ג' כאיכה ז״ל

 התורה יקיימו אם כהם המרומז הכרכות כעצמו
 אם נמענה שכתכתי וכפי ישרמל עמו את יכרך

 אתכם ליסרה ויספתי וכו׳ לי תשמעו לא אלה עד
 אהכת כשכיל עצמיכם תפקרו שאם כלומר וכו׳

 טנופת נמקום ותלכו נואה כגדי ותנכשו הכורא
 יגדל כלומר וכו׳ ניסרה ויספתי אז כשכילי
 כמעלה כשהסדם למעלה וכחכחי כנ״כ שכרכם

 תמיד ולפחד ליזהר צריך הכורא כעכדוח העליונה
 ח׳ץ אז כי מזה גדנוח מחשכת ח״ו לו יכא שלא
 מסתלק אז כי עמיקחא לכירא רמא מאיגרא יפול
 ע״כ נדור יכול והוא אני אין כי השי״ח ממנו
 אני גדולה כמדריגה שחהי׳ אעפ״י אח״כ אמר

 גאין אח ושכרתי גדלות מן תפחד שנס זאת אעשה
 והתרוממו׳ גדכוח מחשכת את סשכר אני עוזכם
 שמיכם ונתחי כעכודחי וחזקיכם עוזכם כשכיל
 שכיום כראשית פ׳3 כחכ ז״כ רש״י דהנה ככרזל

 הוזקק וכו׳ כשני ואי־ץ שמים נכראו הראשון
 נשמת כאפיו ויפח הארץ מן אדם נכרוא כששי
 היא שכסדם נשמה וכחי׳ ע״ש מעליונים חיים
 הוא והגוף מעליונים שהוא שכאדם שמים כמי׳

 גת ככם שיש כלומר שמיכם ונתתי וז״ש מהארץ
 הכל מלא העכודה מן ותענוג הנאה לשום יחפצו
 ותענוג רוח נחת להשי״ח שיהיה כוונתכם יהיה
 הם כרזל ר״ת אחר כמקום ושמעתי ככרזל וזהו

 כתן וחף לתה זלפה רחל כנהה אמהות שמוח
 הנשמות הם שמים שכמי׳ כלומר ר״ת זה נאמר

 אלא הטכודה מן ולהתענג להנוח חפצים יהיו לא
 ליגיקכ להזדווג חפצים שהיו אמהות כמו יהיה
 רוח נסח שיהי׳ י׳׳ה שכטי להעמיד כדי חכינו

 יחפץ לא שלכם הגוף הכמי׳ ארציכם וכן להשי״ח
 ככחי׳ כנחושה יהיה אלא לגוף ותענוג הנאה

 המעדנים כל אוכלת והפילו לחמה עפר חשר נמש
 טועמת אינה המעדנים ככל כי תענוג לה אין

 ירצה שלא אי־צכם בחי׳ יהיה כי עפר טעם אלא
 ירצה ארציכם אלא גשמיות כהנאה להתענג

 כשם שמעתי וכן התענוגים ככל נחש בחי׳ להיות
 נוקם שאינו ת״ח כל פירוש זללה״ה הבעש״ט

 יהי׳ נא אכל ונוטר נוקם שיהיה ר״ל כנחש ינוטר
כהנאה יהיה אלא מזה הגוף והנאת תענוג לו



רסטלחייםבחוקותי פרשתאורח

מם  לרמז א3ד נראה אויב ביד ונחחם בחו
 הגסה שום לה ואין לחמה עפר אשר נחש כמו

ודפח״ח ע״כ דבר משום

 ולא כוחכם לריק ותם וכו׳ אלה עד ואם א״י
 יחן לא הארץ ועץ יבולה את ארצכם תתן

 פירוש נו אין כוחכם לריק וחם שאמר מה פריו
 וגם ולאחריו לפניו שאמר מה אל והתקשרות

 החרץ ועץ יבולה אח ארצכם חתן לא דאמר
 השדה ועץ יבולה הארץ ונחנה אמר ובברכה וכו׳
איז אמר פריו יתן  ארצכם אמר ולא סתם ה
 וכו׳ הארץ ועץ אמר ולח השדה ועץ אמר וגם

 שהקללות וקבלתינו הקדמחינו לפי לומר ואפשר
 כגון שבחורה הפרשיות ככל תנאי על נאמרים

 הקכליח ופשיעא בגמרא וכמ״ש נחכח פרשה
 התורה ישראל יקיימו אם בתורה הנאמרים

 למעלה מ״ש ועיין ברכות עצמם בקללות מרומז
 הארץ מן רעה חיה והשבתי בברכות פסוק על

 חי׳ נקרא דחכמה בארצכם תעבור כא וחרב
 וחכמה אלהים עשה זה לעומת וזה בעני׳ שמחי׳

 דקליפות חכמה ידי ועל רעה חי׳ נק׳ דקליפות
 להיצא׳ ח״ו ובא שפלים זווגי הרהורי לאדם באים

 לתאות שנפל הברית פגימת ולשאר ר״ל זרע
 אהבה משפיע וח״ו הרע היצר של הגשמי תענוגי

 הגשמיות ארצות רעה ליראה הגשמיות שנו רעה
 והשבתי בברכות שאמר וזה רעה יראה הנקרא

 מן אעביר העומאה רוח את הארץ מן רעה חיה
 זווגי הרהורי מחשבות לכם יהיה ולא החרץ
 חכמה אל דבוקים תמיד תהיו רק כלל שפלים

 לעולם קודש ברית את תפגמו ולא ולאין הקדושה
 תצערכו לא בארצכם תעבור לא וחרב ועי״ז

 אדם אין למענה וכתבתי ע״ש קודש ברית לתקוני
 כלי׳ שעות רוח בו נכנס א״כ אנא עבירה עובר
 שהשי״ת בעוד עבירה לעבור לאדם אפשר שאי
 מתגבר אדם של יצרו בגמרא כמ״ש האדם עם

 תחלה לאדם מביא שהיצר אלא וכו׳ יום בכל עליו
 כמ״ש ממנו מסתלק הקב״ה ואז גדלות מחשבת
 וכמ״ש וכו׳ לדור יכונין והוא אני אין כי בגמרא

 עושה אז הקב׳׳ה ממנו וכשמסתלק פעמים כמה
 רוח גו נכנס א״כ אלא וזה כרצונו היצר עמו

 יוכל ואז שועה גיאה כל כי גדלות מחשבת שעות
כשנכנס הברית בפגימת ובפרע לחעוא האדם

 בעריות יכשל אז גדלות היינו שעות רוח בו
 לא גדלות מחשבת ו3 כשאין אבל בגמרא וכמ״ש

 רעה אהבה משפיע ואינו הברית בפגימת יכשל
 הקדושה חכמה חל דבוק הוא כי רעה ליראה

 היינו היצה״ר עם השי״ח עובד וחז ונמעלה
 הבורא רצין לעשות הגשמי זווג הגשמי תענוגי
 בזווגו יחוד ועושה פ״ו מצות לקיים כדי יתברך

 עוזכם גאון אח ושברתי שאמי־ וזה הגשמיות
 בפגימו׳ תכשלו ולא שנכם והגדלות הגאוה אשבר

 אלא רעה ליראה רעה מהבה תשפיע ולא הברית
 שמיכם ונתחי וזה ולמעלה לחכמה דבוקים תהיו

 בחי׳ נקרא שמים כי רעה אהבה היינו הגשמיות
 יהיה הגשמי תענוגי אהבה נקרא ושמיכם אהבה
 אהבת תהיה לא כי רזנ3 פייוש כנ״ל כברזל

 כברזל יהיה הגשמי תענוגי רק הגשמי תענוגי
 דבוק שהיה יעקב עם שהזדווגו אמהות כמו
 שהוא ויצחק מאברהם כלוג היה הוא כי לאין

 יהיה כן דעת בחי׳ היה והוא ובינה חכמה
 לעבוד ולמעלה לחכמה דבוק הגשמיות שמיכם
 ארציכם ויהי׳ הגשמי התחתון זווגי עם השי״ת
 שום יבא לא כי פירין מלמעביד כנחושה הרעה

 לריק ותם וזהו רעה נאהבה מלמעלה השפעה
 קודש הזרע הוא כוחכם שיחמו כלומר כוחכם
 אשר אוני וראשית כחי יעקב כמ״ש כח שנקרא

 נקרא וע״כ קרי אותיות הם לריק הנה עד היה
 סל השפעה בלי לקליפות הולכים שהיו ריק

 לא כי לריק כוחכם יהי׳ ולא יתמו זה הקדושה
 היינו ארציכם חתן ונח לקליפות השפעה יהיה
 הנאמר השדה ועץ יבולה חתן לא רעה יראה

 השדה עץ הנק׳ נשמה בחי׳ היינו בברכות למעלה
 כי השדה עץ האדם כי כמ״ש עץ נקרא והאדם
 אדם בשר נקרא והגוך נשמה בחי׳ נקרא האדם
 משפיע הנשמה כי השדה עץ האדם נקרא וע״כ

 כאן אבל שדה הנקרא הגוף בחי׳ יראה מדת אל
 הנק׳ המשפיע רעה אהבה היינו הארץ ועץ אמר

 יתן לא הגשמיות לארצות המשפיע הארץ עץ
 לאין דבוק יהי׳ כי רעה אהבה יהיה לא כי פריד

כנ״ל הגשמיות ותענוג אהבת עם השי״ת ייעבדו

 ברית נקם נקמת חרב עליכם והבאתי
 דבר ושלחתי עריכם אל ונאספתם

עליהם יבא קודש בריח אות ויתקנו כשישיבו
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 השיגם אשר הרעוא כל מהם ויסורו הטוב כל
 האריז״ל בסידור ועיין קודש בריח פגימת מחמת

 רוממית הפסוק בכוונת השכיבה סדר בכוונות
 כשישיבו וזהו בידם פיפיות וחרב בגרונם חל

 שני של חרב עליכם והבאתי הברית מפגימת
 קודש בברית שאחזו המזיקין מן להנקם פיפיות

 הקדושות נינוצות ויחזרו ברית נקם נקמת וזהו
 שיכלו עד כמ״ש הגון! מדר אל הקדושה אל

 קטנה עיר כמ״ש עיר נקרא והגון! שבגוף נשמות
 ר״ל עריכם אל ונאספתם וזהו מעט בה וחנשים

 אל שנית בקדושה יאספו הקדושות הניצונות
 בעריות קודש הברית פגימת ידי ועל הגוף חדר
 על לעולם בא דבר באבות רז״צ כמ׳׳ש דבר בא

 ועיין לב״ד נמסרו שלא בתורה החמורות מיתות
 עצ ר״ל יו״ט ובתוספות שמואל במדרש פירושו

 כריתות ורוב שמים בידי ומיתה כריתות חייבי
 בעריות הברית פגימת על שמים בידי ומיתה
 מהם ישולח קודש ברית אות כשיתקנו ואמר
 הברית פגימת מחמת בתוכם היה אשר הדבר

 וזהו שנוח לשון אמר וע״כ דבר עוד יהיה ולא
 הדבר אשלח ר״ל בתוככם דבר ושלחתי שאמר

 והנו״ן אויב ביד ונתתם ואמר בתוככם הי׳ אשר
 להם שינתן כלומר נפעל לשון הוא ונתתם של
 מתנה לשון ונתתם וזהו השצימות וכצ הטוב כל

 מתנה מקבלי במי׳ הם ויהיו הטוב כל גהם ינתן
 אוי: ע״י כלומר אויב ביד ואמר ונתתם וזהו
 יהיה והקטיגור השלימות וכל הטוב כל להם ינתן

סניגור.

 בלבבם מורך והבאתי בכם והנשארים
 אותם ורדף אויביהם בארצות

 רודף ואין ונפצו חרב מנוסת ונסו נדף עלה קול
 לפרש נראה בכם מורך והבאתי אמר דלח צהבין
 לגמרי כאין עצמו משים אם בצרה שהאדם דבעת

 יהיה ובודאי דכא את שוכן הוא כי אתו ה׳ אז
 נס בדרך רק הטבע בדרך שלא אף ישועה .ו

 עצמו שמשים למי נחלתו לשארית דרשו ורז״ל
 וזהו פשע על ועובר עון נושא צהם כשיריים

 כשיריים עצמו שמשים נמי בכם והנשארים
 אביא הטבע ע״פ שלא ר״ל בלבבם מרך הבאתי

 אותם הצרים אויביהם על לבבם ורך ומורא פחד
את השמיע ואדני ז׳ ב׳ במלכים שנאמר כעגין

 גדול חיל קול סוס וקויג רכב קול ארם מחנה
 ישרחל מלך עלינו שכר הנה אחיו אל איש ויאמר

 אהליהם את ויעזבו בנשף וינוסו ויקומו וכו׳
 בארצו׳ ואמר נפשם על וינוסו וכו׳ סוסיהם זאת

ן נקרא יראה של המדה כי אויביהם  בני ואנו אי
 אנו ואין ה׳ ויראת מלכות עול מקבלין ישרחל

 בלעדי אין כי עונש יראת דבר משום מפחדין
 עינש יראת רק להם אין העולם אומות אבל
 וזהי עונש יראת הוס עמים ארץ נקרא וזה

 לבבם ורך פחד להם שיהי׳ בלבבם מורך והבאתי
 גדולה ירחה גהם שיהיו ד׳ל אויביהם בארצות

 בעיניהם שידמו כלומר ישראל הס מאויביהם
 וחת החיתים מלכי את ישראל מלך שכר כאילו
 ונסו נדף עצה קול אותם ורדף מצרים מלכי

 בפני גדולה נפילה להם ויהיו ונפצו חרב מנוסת
 כשיריים עצמם שעושים נשארים הם אשר ישראל
 נס ע״פ להם יהי׳ שזה ר״ל רודף ואין ואמר
 הוא יו״ד כתר הוא אצ״ף כי אי״ן משער שיבוא
 שלש הם בינה שערי חמשים הוא נו״ן מכמה

 שמחזיקין להנשארים הנס יבוא משם ראשונות
 יהי׳ אין השער רודף ואין וזהו כשיריים עצמם
 מפני וינוסו בלבבם מורך ויבא שונאיהם רודף

כנ״ל. ישראל
 בהשמה שבתותי׳ את ותרץ מהם תעזב והארץ

 וביען יען עונם את ירצו והם מהם
 ונראה נפשם געלה חוקותי ואת מאסו במשפטי

 איצה נפתלי פסוק על וימי בפ׳ כתבתי דהנה
 אילה איתא וז״ל אמרים ליקוטי ספר בשם שלוחה

 רהטת למיכל בעיין בנהא כד שבחיות חסידה
 במה ומתענגת מזונא להון ומייתי משך להרי
 והעולה וע״ש התענוגים מכל יותר אוכלין שהן

 שעולה הדיבור עולם השכינה שהיא אילה משם
 שפע לקבל הימנו הכמעלה המחשבה לעולם עד

 מעולם שפע שמקבל הדיבור כמשפט לישראל
 במה תענוג לה ויש הימנו ולמעלה המחשבה
 התענוגים מכל יותר לישראל שפע שמשפעת

 pוהא וזהו ארץ נקרא שהשכינה וידוע ע״כ
 לעוצם למענה תסלק כי מהם תעזב השכינה

 לקבל העליון ברצון הימנו ולמעלה המחשבה
 נק׳ הגדול שבת בתיקונים ואיתא לישראל שפע
 מלכיה נקרא הקטן ושבת המחשבה עולם בינה
כי שבתותי׳ את ותרץ וזהו ע״כ הדיבור עולה



רעאלחייםבחוקותי פרשתאורח

 יש ג״כ למעלה השכינה הדיבור עו.;ם כשעולה
 ר״ל ותרז וזהו למעלה המחשבה לעולם עליה

 שבתו׳ השני ר״ל שבתותי׳ את עליון לרצון שיבואו
 לרצון שניהם יבואו הקשן ושבת הגדול שבת הם
 הסתלקות זמן פ: ר׳׳צ מהם השמה ימי כל

 והם שפע לקבל למעלה לעלות מישראל השכינה
 נרצה כי חסרונם שימלא ר״ל עונם את ירצו

 הוא אשר עליון לרצון בא שלהם העון ד׳ל עונם
 שאין ופשוטים גמורים ורחמים גדולים חסדים

 זכיית העונות מן ונעשה כלל דין תערובות בו
 עם נרצון שיבואו ר״ל עונם את ירצו והם וזהו
 במשפטי וביען יען זכיות העונות מן ונעשה עונם

ירושלים חרבה לא רז״ל שאמרו ע״ד ר׳׳ל מאסו

 ר״ל תורה דין על דבריהם שהעמידו מפני אלא
 במשפטי והם הדין משורת לפנים עשו שלא

 הכל והלכו בממונם וותרנים היו ר״ל מאסו
 ועיין נפשם געלה ובחוקותי הדין משורת לפנים

 לקיים צריכין החוקים כי לעיל שכתבתי מה
 נפש בחי׳ היא האמונה ובחי׳ לבד באמונה
 אדם של ונשמה רוח נפש טהרת הם והמצות

 הם אמונה בבחי׳ מקיים שאדם החוקים ונמצח
 הוא לכלי שעושין והגיעול הנפש סת מטהרין

 נפשה גענה בחוקותי וזהו הכלי את מטהר
 מחמת לנפשם גיעל הי׳ ישראל שקיימו החוקים

 למענה תעלה שהשכינה הטוב כל נהם יהיו זה
להם. שפע לקבל

ויקרא ספר סליק



ידבר ו

 מא־ז לצאתם וכו׳ סיני במדבר משה הל ה׳
 ישרסצ בני עדת כל ראש את שאו לאמר מצרים

 זכ- כל שמות במספי־ אבותם לבית למשכחותם
 תפקדו וכו׳ ומענה שנה עשרים מבן לגלגלותם

 הלא לאמר מלת להבין וצריך וסהרן אתה וכו׳
 שאו לשון מהו גם לישראנ ולא למשה הי׳ הציווי

 במנין נ״מ מאי שמות במספר שאמר מה גס
 ושם שוין שמותן שהי' אדם בני וכמה שמות
 דהנה ונראה לגלגנותם מהו גם שוין חביהן
 בני שחוח אליך והלכו הפסוק פירוש סמרתי
 מלת מנאציך כל רגליך כפות על והשתחוו מעניך

 שחיח אליך והלכו והול״ל מיותר לכאורה הוא בני
 הק׳ הרב בשם פעמים כמה כתבתי דכבר מעניך
 פי׳ זללה״ה בער דוב מהו״ר קדישא בונינא

 רק צריך אין דהאדס וכו׳ ישראל ועתה הפסוק
 ממילא לו בא וחהבה בשנימות יראה לו שיהיה

 דק מעצמו אהבה ליקח אפשר ואי השי״ת מאת
 ח'׳5 הוא ויראה בשלימות יראה גאדם יש סם

 דכר במי׳ הוא ואהבה ה׳ יראת אשה נוקבא
 השי״ת עובד כשהאדם והנה ודפח״ח עכ״ד

 צמנים בבחי׳ הוא לבד יראה בבחי׳ כשהוא
 בר״ה הגמרא בלשון וכמ״ש השי״ת לפני וכפוף

 האדם צריך שבר< לפי מעלי עפי אינש דכייף מה
 צי־יך הדין חימת גדולה ביראה השי״ת לעבוד
 אהבה בהי׳ אח״כ לאדם וכשבא נפשו נכייף
 ובהתרחבי׳ בשמחה גם השי״ת עובד הש״י מאת
 מנות ופג הנשמה לבושי הם דהמצות וידוע גדול
 רמ״ח שהם שנו האבר נגד מיוחד היא עשה

 עושה רמ״ח שהם עשה מצות מקיים וכשהוא
 מרמ״ח כלול ג״כ שהוא שנו להנשמה מלבוש

 וכשהיא ל״ת מצות נגד הס גידים ושס״ה איברים
הנשייה לגידי מלבושים הס ל״ת השס׳׳ה מקיים

 יש אז סהבה נמדריגת שבא עליה לאדם וכשיש
 המלבושים עם אהבה למדת עניה שלו צנשמה

 לנשמה והלביש שעשה המצות דהיינו הנשמה של
 אהבה אל הכל באים יראה במדריגת כשהיתה
 של תולדותיהן עיקר כמ״ש גנים קרויים והמצות
 אליך והנכו וזהו עוביס מעשים הם צדיקים

 עובים ומעשים המצות כל מעניך גני שחוח
 שחיח שהי׳ יראה במדריגת כשהיית שעשית
 אליך וילכו עלי׳ להם יהי׳ אליך ילכו וכפוף

 מתחילה והנה אהבה במדריגת כשאתה להלבישך
 גדולה במדריגה היו התורה ישראל כשקבלו
 ישראל בני ענו וחמשים וכמ״ש התשובה בעולם
 בינה הוא החמשים בעולם היינו מצרים מארץ

 דחיד׳ עלמא התשובה עולם והוא בזוהר וכמ״ש
 תשובתן ידי ועל ממדריגתן נפצו כשחעאו ואח״כ
 להשרות השי״ת ורצה להם נמחל המשכן ועשיית
 רש״י שפירש וכמו מכאן וע״כ עליהם שכינתו

 ישראנ לבני שיאמר לאמר למשה השי׳׳ת וז״ש ז״ל
 וכמ״ש בלב הוא אמירה מלת כי תשובה שיעשו

 הוא שאמירה הרי קדושים פר׳ תורה גליקועי
 עולם הוא לבא ובינה בינה אמרי שנאמר בלב

 תשובה יעשו ישראל שבני שיראו וז״ש התשובה
 התורה בקבנת שהיה כמו עליה להם ויהיו
 בני עדת כל ראש את התנשאות נשון שאו וזהו

 אל תגביהו ישראל בני עדת כל כלומר ישראל
 ועל ראשית נקרא חכמה כי החכמה הוא ראש

 אותם תגביהו התשובה לעולם שיבאו תשובתן ידי
 עם מתפרשין דלא ריעין תרין שהם חכמה אל

 היינו בביתי׳ אלא אשתמודע לא וחכמה הבינה
 השבירות כל מחי׳ וחכמה בתיקונים וכמ״ש בינה
 כי החכמה אל כשבא החעא מן מרוחק והוא

רוח בו נכנס כן אס אנא עבירה עובר אדם אין
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 מל אותם וכשתנשאו חכמה היפך שהוא <£טות
 טוביה ומעשים המצות ג״כ תנשא החכמה

שמה שנ המלבושים  שהיי בעודם ישראל שעשו מ
 הם לזדעיסהון תרגומו למשפאותם וזהו בנפילתן
 תנשאו זרעיתהון שקרויין טובים ומעשים המצות

 שגק׳־׳ ראשונות השלש אל אבותם צבית כן גם
 ראשונות השלש אל דבוקים ישרסל וכשיהיו אבות

 דנשמת וידוע נשמתם אל שורשם מן החיות יבא
 אברהם כגון האדם שם שג באותיות מדם

 והראיה שלו הנשמה היא האותיות של הרוחניות
 קורין משנחו שיקום כשרוצץ ישן כשאדם ע״ז

 כי משנחו שינעור עד פעמים כמה בשמו חוחו
 כשתגביהו וז״ש חיותו מושכין גשמו כשקורין

 כל שמות במספר לשורשם אבותם לבית ישראל
 ויבא ובהירות ספיר לשון הוא ומספר זכר

 הנשמית שהם מישראל זכר כל לשמות בהירות
 נרמה לגלגנותם שאמר ומה משורשם ישראל של

 ריעין תרין שהם שבאדם ובינה חכמה דהנה
 והיא האדם במוח משכגה החכמה מתפרשין דלא
 האין שרואה הרוממת יראה והיא ראי׳ בחי׳

 היא ראי׳ וע״כ תמצא מאין והחכמה כתיב כי
 מחי׳ הוא כי חי׳ נקרא וחכמה יראה אותיות

 ומשכנה נשמה בחי׳ היא ובינה השבירות כל
 ובינה חכמה משכן של הבריאה הוא וזה בלב

 בינה כמ״ש בלב וגינה במוח חכמה שבאדם
 אז חוטא ח״ו כשהאדם אבל מבין הלב ובה לבא
 למטה נשמתו מוריד הוח גן החטא גודל לפי

 נענוע אבר באותו עבד נשמתו ששם אבר ובאותו
 אית וז״ל שבעין תקונא בתיקונים כמ״ש יתיר
 גנענועא ואחרנין דעיינין בנענועא דממללין ב״נ

 נענועא עביד תמן דנשמתא אתר דבכל וכו׳ דידין
 וכי אבח אליעזר רבי א״ל אתר בהאי יתיר

 א״ל וכו׳ גלבא ידיעה באתר הוא לאו נשמתא
 עובדי כפום מרגלותיו ותגל בה כתיב והא ברי

 וכו׳ מאתרהח לבר לה נחית הכי וכו׳ דב״נ
 דהוית לאתרהא לה דתב מאן שלימא ותיובתא

 משה אל בכאן וז״ש ע״ש עכ״ל וכו׳ בקדמיתא
 יגביהי והם תשובה יעשו שישראל שיראו ואהרן

 חכמה בקדמיתא דהוה באתר שיהיה נשמתם
 אל שפע ויבא בלבם שלהם ובינה במוחא שלהם
 עלאה מחכמה ואחד אחד כל של לגלגנותס ישראל

וזהו בגלגלותס גמקומס יהיה שלהם חכמה כי

 ויקח עשו שכן להודיע שלאחריו הכתוב פירוש
 וכו׳ הקהילו העדה כל ואת וכו׳ ואהרן משה

 לשון וחמר אבוחם לבים משפחוחם על ויחילדו
 שהם אחד והנפעל שהפועל התפעל נשון ויתעדו

 נשמת והגביהו ישראל כנ עם עצמם חת התקשרו
 לשורש׳ בנפילתם שעשי שלהם המצות עם ישראנ

 והמצות התורה מן לידה עשאום ויתילדו וזהו
 משפחותם על ביחד ישרחל כל עם שלהם

 התור׳ הגביהו וכן זרעיתהון פירושו ומשפחותם
 ענ מעשיהם עם ישראג כנ של טובים ומעשים

 התורה של זרעיתהון שהיו מזה למעלה זרעיתהון
 למענה הם הגביהו נפילתן געת שלהם והמצות
 חב״ד הם שורשם למקים אגותם לבית למעלה

 שלהם והמצות התורה ש. צידה עשאום שם
 של שמותן מספרים היו ועי״ז תולדות שנקרא
 מקור ששם לגלגלותם שלהם החיות שהם ישראל

 להיית בתשובתם ישראל את הגביהו כי החכמה
 שחכמה בקדמיתא דהוה לאתר שלימא תיובתא

 ה׳ צוה כאשר וזהו בלב ובינה במוח משכנא יהי'
עציהם שכינתו השי״ת ישרה ובזה וכו׳ משה את

ש  בני יחנו אביתם לבית באותות דגלו ע; אי
 יחני מועד לחוהל סביב מנגד י.שראל

 משפיע האחד אשר דבר בכל דהנה לפרש נרחה
 לתלמידים הרב או צדקה בנתינת כגון לחבירו

 לו לנותן משפיע יותר היח השפע שמקבצ זה
 בועז היום עמו עשיתי אשר האיש שם כמ״ש

 שהבעל ממה יותר כי עמי עשה סשר אמר ולא
 הבית בעל עם עושה העני העני עם עושה הבית

 למדתי תורה הרבה סמרו לתלמידים בהרב וכן
 בקבלתינו וכן מכולן יותר ומתלמידי וכו׳ מרבותי
 למעלה גדול תענוג גורמין אנו מהשי״ת השפע

 להניק רוצה פרה צינק רוצה משעגל יותר כי
 הזה התענוג בשביל העולמות כל ברא והשי״ת

 ישרחל יבני להטיב כדי להעיב הטוב מדרך כי
 וכשחנו דרחמים מכילין י״ג עליהם ולהמשיך

 גדיל תענוג גורמין מנו השפעתו לקבל יכולין
 בפרנסה בגשמיות שפע מקגל־ן וכשאנו למעלה

 שכולם וידוע הנצרכים הגשמיים דברים ובכל
 בהם הכצ הגשמיים דברים אף עשה בחכמה

 שפע זו בכוונה מקבלין וכשאנו יתברך חיותו
תענוג שיהיה כדי יתברך מאתו הגשמיות
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 כדי זה בשביל העולמות כל שברא נהשי״ת
 אנו להטיב הטוב מדרך כי ישראל לעמו להעיב

 גשמי דבר שבתוך קדושות הגיצונות מגביהין
 שברא הראשונה למחשבה לשורשו גמעלה ההוא

 שדרשו מה וידוע זה תענוג בשבי, העולמות
 להיפך הוח ובאמת דלים גומל דל״ת גימ״ל רז״ל

 צמענה כתבתי כאשר לגימ׳ גומל שהדל״ת
 שאמר וזהו לו גומל ד- הוא דגצו של והנוטריקון

 על ולשון חשוב אדם הוא איש מקום ובכל איש
 על איש וזהו מנשה מטה ועניו כמו בסמוך הוא
 מקבל כפהוח במחשבתו יהיה האיש ר״ל דגלו
 לו גומל והוח דל בבחי׳ שהוא ית׳ ממנו שפע
 שיוכג מזה גדוג תענוג מקבל ית׳ שהוא ית׳

 להטיב הטוב מדרך כי ישראל בית לעמו להשפיע
 רק הגשמית הנאה בשביל כוונתו יהיה ולא

 זו ובכוונה בקבלתו מזה תענוג השי״ת שיקבל
 הם אותיות כי וידוע הגשמיים הדברים כל יקבל

 באותו׳ וזהו המחשבה עולם מן תחתונה מדריגה
הגשמיות התחתונה במדריגה ר״ל אבותם לבית

 אבותם כבית חותם יבוא אותיות בחי׳ שהם
 הגשמי דבר שבתוך והאותיות המחשבה למקום

 שבשבין הראשונה למחשבה יבא אותם המחיה
 תמיד ושם העולמות כל השי״ת ברא זה תענוג

 הניצוצות עם המחשבה בעוצם ישראל בני יחנו
 מועד לאוהל סביב מנגד שבגשמיות הקדושות

 מקום ובכל בגשמי עדיין כשהאדם כי ימנו
 ע״ד להינק ורוצה הקדושה סובבת הקליפה

 כשרוצה מ,חמה לו יש יתהנכון רשעים סביב
 גשמיו׳ הנאה לשם ולא זו במחשבה השי״ת לעבוד

 אשר מהתנגדות ר״ל התנגדות לשון מנגד וזהו
 בעולם ישראל בגי יחנו מועד לאוהל סביב

 והאותיית הקדושות הניציצות ויעלו המחשבה
 במחשבה המחשבה עולם אל הגשמי דבר שבתוך
 למעלה תענוג שיהיה כדי הגשמי השפע שתקבנ

 שאינו הוא מנוחה לשון כי יחנו לשון ואמר כנ״ל
 שהי׳ עשר בחרבעה ונוח כמ״ש המלחמה מן ירא
 המחשבה לעולם וכשבאין מאויבים מנוחה להם

יחנו מנוחה לשון אמר דחירות עלמא הוא

ת ש ר נשא פ

 בני ראש את נשא לאמר משה אל ה׳ וידבר
 גמשפחותם אבותם לבית הם גם גרשון

 בגי ענ שצויתיך כמו ז״ל רש״י פי׳ הם גם מ״ש
 ולכאור׳ עבודה לכלל שהגיע יש כמה לראות קהת
 בני יגרע ולמה הם גם לשון מתויז אינו עדיין
 נדך הדור דצדיק לרמז שבא ואפשר גרשון

 שעושין התחתונים מדריגות אף דורו בני להעלות
 ואורייתא דו״ר בלא לומדים או ומע״ט מצות

 בזוהר כמ״ש לעילא פרחת ■נא דו״ר בלא ומצוה
 ומע״ט מצות עם להעלותם הדור צדיק וצריך
 שדנין בזוהר מ״ש אמרים בליקוטי ראיתא שלהם

 אות בכל היינו והיכל היכל בכל האדם את
 אינו ואם לדבר הוא כדאי אם אותו דנין ודיבור

 מחשבה לו ששולחין היינו אותו מגרשין אז כדאי
 אל ה' וז״ש עכ״ל ר״נ למטה ונופל ורעה זרה

 הוא נו״ן כי נו״ן גרש בני ראש את נשא משה
 מגרשין אשר התחתונות ומדריגת המחשבה עוצם

 כלומר גרשון בני נק׳ המחשבה מעולם אותם
גרשון בני השכל ראש את ותנשא תעלה

 הם אבותם לבית הם גם התחתוניות המדריגות
 אבות נק׳ ודעת גינה מכמה כי השכל בחי׳

 המחשבה עולם שרשם אל אותם ותנשא
 המצות כלומר לזרעיתהון ת״א למשפחותיהם

 כמ״ש זריעה הנקרחים שכהם טובים ומעשים
 של תולדותיהם עיקר וגם לצדקה לכם זרעו

 וזהו תולדות נקראים הם טובים מעשים צדיקים
 למקום למעלה תנשא ומע״ט למצות לזרעיתהון

כנ״ל. שרשם

 מכל יעשו כי אשה או איש ישראג בני אל דבר
 ואשמה בה׳ מעל למעול האדם חטאת

 עשו אשר חטאתם את והתודו ההיא הנפש
 עליו יוסף וחמשיתו בראשו אשמו את והשיב

 על דקאי ז״ל רש״י פי׳ עיין לו אשם לאשר ונתן
 חטאת מכל שאמר מה ולהבין לשקר ונשבע גוזל

א דאמר וגם האדם  וגס האדם הידוע בה׳
 ונרחה מיותר־ לכאורה ההיא. הנפש ואשמה
חמי ?: p יסוד דמיה דידוע אשה או איש ו
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 כי וזהו 5כ הנק׳ יסוד כמדס ח״ו יפגמו כי
 כל הנק׳ כמדה שיפגמו דבר שיעשו מכל יעשו
ס כי ידוע כי האדם מעאת ואמר  הראשין אז
 וזהו הי׳ בערלתו מושך שאמרו כמו בזה חטא

 בה׳ מעל למעול הידוע בה״ס הוזדם הטאס
 ובכל בזוהר כתוב דהנה ההיא הנפש ואשמה

 ומי הלשון בברית תלוי המעור שברית הספרים
 בברית ח״ו שיפגום סופו הנשון בברית שפגם

 זה על דבורה תומר בספר שכתב וכמו המעור
 פיך סת תתן ס: דקרא לשנא דייק והכי וז״ל

 הוא דיבור כי וידוע עכ״נ בשרך מת נמטיס
 ר״ל ההיס הנפש ומשמה שממר וזהו נפש בבמי׳

 הנפש ואשמה בודאי אדם מטאת מכל יעשו מס
 בדבור היינו בנפש פגם בזה שמטא מקודם ההיס

 מטאתם מת והתודו ביסוד ג״כ פגם זה ומממת
 ובמחשבה בדיבור הרבה דברים וידוי נריך שזה

 תנייד נגדי ומטאתי דהע״ה שאמר כמו תמיד
 ידי על שחטא החטא יבוא ר״ל אשמו מת והשיב

 יבוא ובממשבה דברים וידוי הרבה תשובה
 והשיב וזהו ראשית הנק׳ חכמה אל זה המטא

 דהנה עליו יוסף וחמשיתו בראשו אשמו את
 מדות חמשה כללות הוא יסוד דמדת ידוע

 התקשרות מדת יסוד מדת הוא ויוסך הקודמין
 עליו יוסף מדת חמשת אותן וחמשיתו וזהו

 יסוד מדת שיהא וסייגים וגגדריס בהתקשרות
 כלו׳ וא״ו וחמשת כמו וחמשיתו וגשון תיקונו על

 שיהיה בהתקשרות יוסף שבוא״ו מדות חמשה
 ויתקן לו אשם נאשר ונתן בלבד הבורא לעבודת

 יסיד מדת שיהח בחטאו פגם אשר למקום הכל
תיקונו על

 יקריבו אשר ישראל בני קדשי לכל תרומה וכל
 יהיו לו קדשיו את ואיש יהיה לו לכהן

 אמר תחינה להבין יהיה. לו נכהן יתן יאשר איש
 איש אמר לשון אמר ואח׳׳כ לכהן יקריבו אשר
 ואח״כ יהיה לו אמר תחילה וגם לכהן יתן אשר
 שלשה דיש ונראה יהיו. לו קדשיו את ואיש אמר
 ה׳ את עובד וא׳ ה׳ בעובדי אדם גני מיני

 לנפשו שכר לקבל ג׳׳כ בו וכוונתו בדרכיו והולך
 איש נפשו גומנ קדושה שערי בס׳ נקרא וזה

 ויש לנפשו גומל הוא שעושה החסד כל כי חסד
שעושה רק בפרוטרוט. עצמו להנאת מכוין שאינו

 '־ב שפע להשפיע ומכוין ישראל כל בשם המצוה
 בכלל והוא ישרמל כנסת הנקרא השכינה אל
 מדריגה ויש צדיק בחי׳ נקרא וזה ישראל כל

 השכינה א; רב שפע נהשפיע שמכוין גדולה
 בשום חפץ אינו בעצמו והוח ישראל נכללות

 יוצח קול בת שהיה דוסח בן חנינח ר׳ כענין דבר
 ומנינא בני חנינח בשביל ניזון כולו העולם כל
 למע,י שבתח ממעלי מרובין בקב לו די בני

 קונו עם המתחסד חסיד איש נקרא וזה שבתא
 קדשי לכל הרמות מיני כל ר״ל תרומה כל וז״ש
 יקריבי משר ישראל בני שמקדשין מה ישראל בני

 הם זה ובשביל א״ע מקדשין אם ר״ל לכהן
 להמשיך בשביל ר״ל נכהן להשי״ת עצמם מקרבין

 יהיה לו חסד הוח כהן כי לנפשם חסד מדת
 וחח״כ כוונתו כפי ושלימות חסדים לו יבוא ר״ל

 דייקח את קדשיו את ואיש השניה המעלה אמר
 היח א״ת בשביל עצמו ומטהר שמקדש ר״ל

 ועד מח׳ כלולה שהיח לפי את הנקרא השכינה
 יהיו רבים לשון יהיו בשבילו ר״ל יהיו לו תי״ו
 איש השלישית המעלה אמר ואמ״כ ישראל לכל

 מה כל ר׳׳ל מתנה לשון יתן ואמר לכהן יתן אשר
 להשפיע שיוכל הש״י אל מתנה נותן הוא שעושה

 לכהן במתנה נותן שהוח יתן אשר וזהו מסדו
 אינו בעצמו והוא להשפיע שיוכל החסד מדת אל

 וז״ל ז״ל רש״י פי׳ עיין יהי׳ לו דבר בשום מפץ
 דבר בשום מפץ שאינו ר״ל הרבה ממון יהי׳ לו

 כדי והמצות התורה בקיומו הש״י אל כוונתו רק
 כוונתו היה זה כי מחסדו לישראל להשפיע שיוכל

 ממון יהיה החיש לזה יהי' גו עולם בבריאת
 העולם וכל קץ אין עד גדולות טובות ר׳׳ל הרבה

ה, בשביל אלא נברא לא כולו ז

 מירחה הש״י את עובדין שיש ידוע דהנה א״י
 ומזוני מיי בני השי״ת להם יתן לא שמא

 שאין מחהבה אותו עובדין ויש יראת שאר או
 רק דבר משום יראים ואין דבר בשום מפנים
 את ואיש שאמר וזהו הבורא מאהבת עובדין
 הוח עצמו שמקדש מה כלומר דייקא א״ת קדשיו
 צו יתן כלומר רבים גשון יהיו לו יראה מחמת
 שאר או ומזוני חיי בני בגון מפ׳ן דבר כל השי״ת

 איש אבל נמ;ם נשמר הוא ממנו שירא יראת
חסד מדת הוא דכהן וידוע לכהן יתן אשר
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 חפץ ואין מאהבה השי״ס שעובד ככומר וחהבה
 כוצו העולם כל צו יהי׳ כלומר יהי׳ לו דבר בשום
 משנות ככומר הרבה ממון יהי׳ לו רש״י פי׳ וע״כ
 נברח לא כולו העולם וככ גדולות ועובות רבות
 יחיד לשון כתוב וע״כ לו ולצוות בשבילו חלת

 כתיב מיי־חה שעובד מי אבל העולם כל עג ככלול
 בשבי, ועובד בהם שמפן הדברים כי רבים כשון

כנ״ל: לו נותגין זה

 עד ראשו על יעבור כא תעי■ נזרו נדר ימי כל
יה'׳ קדוש לה׳ יזיר חשר הימים מלתת

 וגם בפסוק הכפל להבין ראשו שער פרע גדל
 שעי־ גדל והול״ל ראשו שער פרע גדל דחמר
 עצמו מפריש הוא הזה הנזיר דהכה ונראה ראשו

 לחכמה עצמו ומדבק וגא הזה עוגם מתענוגי
 הנקרת העולם ובין האין העוכם בין היוני שהוח

 לנדיר יפלא כי וזהו תמצח מאין החכמה כי י״ש
 של וחיות יפלא כי וזהו פלא נקרח וחכמה נדר
 וכמ״ש חכם בגי׳ חיים כי חכמה הוא העוצמות כל

 א״ע שמפריש ובזה בעליה את תחי׳ והחכמה
 מתקן הוא בזה לחכמה עצמו ומדבק הזה מעולם
 הדינין כל נמתקו שם כי בהם שפגם מדותיו
 כי גזית חתהן תבנה לס במזבח רז״ל ואמרו
 נביא והמזבח האדם ימי לקצר נברח הברזכ

 על המקצר שיונף בדין ואינו האדם ימי להאריך
 יעבור לא תער נזרו נדר ימי כל וזהו המחריך

 האמיתי לחיות דבוק שהוא בהיות כי ראשו על
 עליו שיונף בדין אינו הכל המחי׳ חכמה שהוח

ת כי כימים מלחת עד המקצר  ימים נק׳ הממ
 ממלא הוא מתקן וכשהוא פגם נק׳ ועבירות

 הם הימים מלחת עד וזהו במדותיו שפגם הפגם
 מכמה כי יהי׳ קדוש לה: יזיר אשר בזה המדות

 נקרא חכמה אל מדבק וכשהוא קודש נקרא
 בזוהר דאיתא ראשו שער פרע גדל ואמר קדוש

 מאן וכל וז״ל הלוים את קח פסוק על בהעכותך
 בגין שערי ירבי דלא געי דדינא מסערא דאתי

 גוונא כהאי אתתא דא ועל בעלמא דינא דאסגי
 רישה לאתמפייא ובעייא לבר שערי יתחזו דלא

 אל דבוק שהוא בזה והנה עכ״ל שערהא ולכסי
 תערובית בהם ואין גמורים חסדים שהוא חכמה

 פרע גדל וזהו שערו לגלות שמותר אמר כלל דין
פרע לדולו גדל כלומר החשה ראש ופרע <כשון

 שער ואמר כלל דין חשש שם אין כי בגילוי יהי׳
 ראשו דינין על המרומזין השערות ככומר ראשו

 חסדים הוא ראשית הנקרס בחכמה ג״כ הס
גמורים

 ואל חהרן אל דבר לאמר משה אל ה׳ וידבר
 ישרמל בני את תברכו כה לאמר בניו

 דאמר כיון וגם לאמר מלת נהבין להם חמור
 לשון מה להם אני־ו הול״ג רבים לשון תברכו
 שמיר זכור כמו אמור כתוב ז״ל ורש״י אמור
 סולם קמץ בניקוד פקוד מקור לשון בדקדוק שהוא
 העוצמות כל ברא שהשי״ת בספרים דידוע ונראה

 :ברחו ובשבילם ישרא: על מלכותו שתתגלה כדי
 יענ הזה העולם עד בהשתלשלות העולמות כל

 אח־ונה מדה הוא מלכות ומדת מלכותו יתגלה ידם
 בה עליונים ועולמות האודות וככ לתתא מעילח

 העליונים בעולמות הברואים וכל מתמזיין
 דכולא ומראה דמיון והוא בה נכללין ותחתונים

 הקב״ה מסר הברכות והנה . בתיקונים כמ״ש
 ויצחק ליצחק מסר והוא אבינו לאברהם

 הברכה מסר והקב׳׳ה לבניו ויעקב כיעקב מסר
 ואהבה חסד מדת הם שהכהנים מפני לכהנים
 ישרסל את לברך באהבה עצמן מעוררין וכאשר

 במקור לעילא לעילא אהגה ג״כ מעוררין אז
 ישראל על הברכות וכל עוב כל להשפיע עליון
 ישראל עמו את לברך וצונו בברכה תקנו וע״כ

 אהגה מדת מדתם שמעוררים ע״י כי באהבה
 ממקו׳ והשפ׳ אהבה מעור׳ ישר׳ את ולבר׳ להשפיע

 כנסת נקרא מלכות ומדת מנכות מדת עד עליון
 העולמות וכל ישראל כללות ומקבלין ישראל

 השפעה מנכות במדת נכללין אשר והברואים
 בחודש בפסוק יפרו בפ׳ מ״ש ועיין עליון ממקור
 ויסעו סיני מדבר באו הזה ביום וכו׳ השלישי

 שהכתוב התורה קבלת בעת שבסיני וכו׳ מרפידים
 וימן אחד כאיש גמור באחדות שהיו עליהם מעיד

 אהבה מדת בהם והי׳ שם רש״י פ׳ עיין ישראל שם
 כל והיה שעשו התשובה וע״י א׳ כאיש כולן להיות

 נגד עצמו ומכניע בשפלופיו רואה ואחד אחד
 נגד עצמו ומכניע בשפלותיו רואה מבירו וכן חבירו
 גמוי ואחדות אהבה גרם וזה חבירו

 לעורר צריכין שהיו בכהנים בכאן וכן ע״ש
?מו ישראל את לברך גמורה אהבה אדת מדתן
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 י וע׳ בחהבה ישרמצ עמו מת לברך בירכה שתיקנו
 בחהבה ישראל עם עצמן ומקשרין שמעודרין אהבה

 והתיך עניון ממקור ראשונה אהבה מעוררין הם
 כרמך על גמורה אהבה למדריגת לבוא יכוצין היו
 בשפלותן ולרמות שלימה בתשובה לשוב צריכין היו
 ואחדות אהבה במדריגת ישראל שהיו בסיני כמו
 לממי־ בניו ואל אהרן אג דבר וזהו התשובה ע״י

 לבא ובינה בצבבך תסמר כי כמו בלב הוא ואמירה
 והז תשובה שיעשו כלומר התשובה עולם והוא

 תברכו כה ישראל אל אהגה מדת אל כבא יכולין
 כ״ה וזה כה נקרא מלכות ומדת וכו׳ ב״י את

 בשעת ישימל בני עם כמו את תברכו מגכות מדת
 במחשבה׳ ונו תכו ישראג בני את שתירכו הברכה
 ומשם מלכות מדת אל וברכה השפעה נהמשיך

 אשר והברואים העולמות יכג ישראל כנצות יקבלו
 עציון ממקור וברכה שפע מלכות במדת נכללין
 אמור של והניקוד מחשבה נשון תמיר להם חמור
 להמשיך להם ממור וזהו מקור ש׳ ניקוד חולם קמץ
 העציון ממקור מלכות ומדת ישי־מל אל שפע

 במדת נכללין אשר הברו׳ וכל העולמות כג ויברכו
 שתין תיקון בתיקונים ועיין עליון ממקור מלכות
 מהיי את ללדת ותוסף ועוד המתחינ בדיבור ותשע

 חינון ה' ישא ה׳ יאר ה׳ יברכך יודין דג׳ הבל את
 ע״ש לעילא סגולתח ומינין עליון ממקור תלויין

 משום וישמרך מסיימין יברכך של יו״ד שאצנ ומה
 גדולה שמירה צריך וזהו בממון יברכך דרשו דהז״ל

 .כבעליו שמור עושר יהא ולא בממון יכשל שלא
 שמירה וגם ממון בברכת הכהנים ברכו ע״כ לרעתו

 ומעשר נדקה ידי ושיצא ממון רוב עבור יכשנו שלא
 דרז״ל משום ויחנך מסיימין יאר של יו״ד ואצל
 פנים ;הם מאיר שהקב׳׳ה לרשעים גיוב נא דרשו

 כלומר ויחנך מסיימין ע״כ להאבידן כדי געה״ז
 לשונאיו ומשלם מפני לא פנים לך יאר שהש״י

 חנם מתנת מאוצר ויחנך אלא צהאבידו פניו אל
 דמה שלום לך וישם מסיימין ישא של יו״ד ואצל

 אמר שהש״י עד קטר יש ע״ז פנים נושא שהש״י
 כזית עד מדקדקין שהם פנים נושא שהוא על תימק

 על קטרוג לך יהי' שלא שלום לך וישם מסיימין לכך
מהשי״ת פנים נשיאות

 נחשין קרבנו את הראשון בוום המקריב ויהי
הזכי■־ קלא מה יהודה למטה עמינדש בן

 כתיב השני יום וכן נשיח שהי׳ רמז שום גו
 הזכיר מקודם ישכר נשיא צוער בן נתנאל הקריב

 תיבת הזכיר ובכולן ישכר נשיא כתיב ואח״כ שמו
 שאמ׳ מה ידוע דהנה נומר אפשר נשם קודם נשיא
הו הקב׳׳ה עצמו המשפיל כנ רז״נ עי  אם ונמצא מ

 וכבוד גדולה ב׳׳ה השי״ת לו שנותן באדם רואין
 והנה מאד עד עצמו שהשכיל בידוע מאד עד גדול

 כמ״ש דוד בית מלכות יצא עמינדב בן מנחשון
 הוליד וישי וכו' שלמון את הוליד ינחשון רות בסוף

 לזרעו והמלוכה הגדולה לו כשנתנו וא״כ דוד את
 עצמו השפיל מסתמא הדורות כ; סוף עד ממריו

 תיבת בו נזכר לא וע״כ השפלות בתכלית מאד עד
 והתרוממות נשיהות שום בו הי׳ שלא לומר נשיא
 ביום וכן השפלות בתכלית היה אבל ועיקר כלל

 וידוע ישכר נשיח צוער בן נתנאל הקריב השני
 וכתיב בתוהליך וישכר כמ״ש תורה בני ישכר דשבט
 רז״ל ואמרו וכו׳ לעתים בינה יודעי ישכר ומבני
 מים מה לך נומר למים תורה דברי נמשלו למה
 מתקיימין חין ד״ת אף נמוך במקום אלא שרוין הין

 הזה השבט וראש נשיא ובפרט נמוך במקום אלא
 תיבת גו כתיב לא וע״כ ענמו משפינ הי׳ בודאי
 הי׳ ו.ח עצמו משפיל שהי׳ לרמז לשמו קודם נשיא

 בו שיהא צריך שת״ח מחמת רק נשיאות שום גו
 והתרוממות הנשיאות מן בשמינית משמונה חחד

 שמו אחר נשיח תיבת והזכיר ישכר נשיא כתיב
 לח חבל ת״ח כדין מנשיאות חלק בו שהי׳ לומר

 לשין הזכיר לח וע״כ נשיאות שום בעצם גו הי'
 שהמי־ מה ג״כ יובן זה ולפי שמו קודם נשיאות

 בן נחשון קרבנו חת הראשון ביום המקריב ויהי
 וקרבנו שנית פעם ואח״כ יהודה למטה עמינדב

 מ־ותר שנית פעם וקרבנו לכאורה אחת כסף קערת
 מדת בו והי׳ יהודה למטה נשיא שהי׳ נפי אלא

 בהקדמת וכתוב בשלימות מלכות מדת יראה
 לידי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן תיקונים

 וא״כ התשובה עולם לאה עי שכינתא דאיהו ענווה
 למדת בא מזה בשלימות יראה מדת גו שהי׳ כיון

 ושפלות ענוה מדת בי׳ דאית ומאן בשלימות ענוה
 שנאמי הקרבנות כ: הקריב כאילו רז״ל אמרו
 מדם ש^ ששמו וידוע נשברה רוח אלהים זבחי
 נחשון קרבנו חת וכו׳ המקריב וזהו חיותו זהו

 גדול שפלות בו והי׳ חיותו שהוא שמו כלומר
הקריב התשובה עולם ענוה לידי הגיאו שיראתו



לחייטנשא פרשתאורחרעח

 השי״ס אל ממש עצמו הקריב נחשק קרבנו את
 שהקרבנות ובפרט נשברה רוח אלהיס שזבהי

 נמלאכת נותנים היו שלא לפי הנשיאים שהקריבו
 הקריבו העגצ עון על כפרה שהי׳ הנה עד המשכן

 נכפר המשכן למלאכת נדבה לבסוף אלו הקרבנות
 ושפלות גדולה חרטה לו הי' בוודאי ע״כ עוונם

 המקריב וזהו ממש עצמו שהקריב עד ותשובה
 ממש חיותו נחשון ממש קרבנו את הראשון ביום

 שקרבנו כלומר כסף קערת וקרבנו ואח״כ הקריב
 וכו׳ אחת כסף קערת כולם‘■׳ שוה שהביא הגשמי

 דוד נשמת בו שהי׳ מחמת ביותר א״ע שהקטין וזה
 מחיל כבודו אין כבודו על שמחל ומלך בהעלם

 שלא זה ומחמת נגדו במורד דין לעשות וצריך
 תורות שתי לו שיהי׳ השי״ת נו צוה ח״ו יתגאה

 חייו ימי כנ בו וקרא עמו ויוצאת שנכנסת אחת
 לבבו רום לבלתי אנהיו ה׳ את ליראה ילמד למען

 שהוא אע״פ מלכות מדת הוא יראה ומדת מאחיו
 יזוז שלא צריך נגדו במורד דין ועושה מלך

 חותו הממליך שהוא השי״ת את להמניך ממחשבתו
 אותו הממליך השי״ת רצון שהכל ובשביל ברצונו

תשובה לידי צי׳ מייתי זזהו מאחיו לבבו ירום גא

 ת״ח שהיו ישכר שבט בנשיא אבל ושפלות ופנוה
 כל לשפ׳ צריך ואין כבו׳^מחול כבודו על שמחל ורב
 צריך העולם עם מעורב שהוא בעת אדרבה כך

 בפני בשמינית משמנה אחד גאות מדת בו להיות
 בפני שלא אבל נשמעים דבריו שיהיו הבריות
 התורה נתקיימה וע״כ שפלו׳ מדת בהם הי׳ הבריו׳

 בינה בינה יודעי ישכר ומבני פירוש וזהו בהם
 בעל שהוא מי כי ענוה עולם התשובה עוצם הוא

 תמיד הוא תמיד נגדי וחטאתי ומקיים תשובה
 וע״כ ושפלות בתשובה יודעים והם בשפטת

 בינה יודעים הם אבל בהם התורה נתקיימה
 צריך העם עם מתחברים שהם בעת כי לעתים
 לעולם לבא להם אפשר ואי גדנות קצת בהם להיות

 בינה יודעים הם רק כנ״ל מנך כמו השפנות
 ואמ־ ; העם עם חבורס שאין בעת היינו לעתים
 את הקריב שנית פעם צוער בן נתנאל אצל אח״כ
 לכפר בתשובה עצמו את שהקריב כלומר קרבנו

 קערת הגשמי קרבנו עם כלומר קרבנו את עונו על
 לכפר המשק לנדבת כולם עם שוה נותן שהי׳ כסף

 לכפר כדי וחרטה בתשובה עצמו הקריב עליהם
.כנ״ל ע״ז

ת ש ר ו פ ת ו ל ע ה ב

 הנרות את בהעלותך סליו ואמרת אהרן אנ דבר
 הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול סל

 כתיב עולה שהלהב ע״ש ז״ל רש״י פי׳ עיין
 הנרות שבעת אמר למה ולהבין עלי׳ לשון בהדלקתן

 בהדלקתך אמר לא למה וגם נרות שבעה והנ״ל
 בשכר מאד הפליגו ובזוהר בגמרא דמצינו ונראה
 פ״ה דף מציעא בבא מסכת בגמרא לחייביא מזכה
 ואם שנאמ׳ מבטנה הוא גזירה גוזר הקב׳׳ה אמרו
 שזכה כתב ובזוהר תהי׳ כפי מזולל יקר תוציא

 ע״ש לבניו בנין למחמי וזכי ימים לאריכות ג״כ
 עושה שאדם וטובות השפעות בכל מצינו והנה

 לעני נתן אם טובה יותר נעצמו עושה לחבירו
 האיש שם חז״ל שדרשו כמו לעשירות זוכה מעשר
 לא עמי עשה אשר בועז היום עמו עשיתי אשר
 הבית משהבעל יותר כי עמו עשיתי אשר אלא כתיב
 וכן הבית הבעל עם עושה העני העני עם עושה

ז׳ דף תענית במסכת ר״ח אמד תודה בלימוד

 מרבותי יותר וממבירי מרבותי למדתי הרבה
 לחייביא במזכי ופשיעא מכולן יותר ומתלמידי

 אדם נשמת ה׳ נר כמ״ש נר קרוי אדם ונשמת
 הנשמה כן המנורה בתוך ושוכן עומד שהנר וכמו

ר| הגוף בתוך שוכנת ק  הנשמה בערך הגוף ונ
 הלב ובתוך נר שקרוי הנשמה בו ששוכן מנורה

 ע, צפוני הנק׳ הרע היצר מדובק הגוף פנימיות
 ולהדליק לחיות רוצים ואם אדם של בלבו שצפון שם
 היצר וכוחות הגוף להכניע צריך אז הנשמה נר

 מה שאמרו כמו הגוף גשמיות אל המחובר הרע
 ימות ר״ל עצמו את ימית עצמו וימי׳ אדם יעשה
 הנשמה שנ הנר אור ויאיר יחי׳ ואז הגוף תאות

 ויראה אהבה שבאדם מדות השבע כל וכשמכניע
 אהבה שום לו ואין ה׳ יראת תחת וכו׳ והתפארות

 יראה שום לו ואין הבולא אהבת רק הגשמיות
 והתפארית ה׳ יראת רק הגשמיות והתפארות

והגבורה הגדולה ה׳ לך דוד כמ״ש גולם וכן הבורא
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 וזה הנשמה הנר אור מאיר אז וכו' והתפארת
 עם עלי׳ לך כשיהי׳ ר׳׳נ הנרות את בהעלותך שאמר
 אותם ותעלה תאיר שאתה ישראל נשמת הנרות

 פרושו מול ומלת המנורה פני מול אל תראה אז
 המנורה פני מול אל וזהו התנלדיות לשון מנגד
 ר״ל פנימיות לשון ופני מנורה הנק׳ הגוף נגד ר״ל

 הנרות שבעת יאירו הגוף בפנימיות השוכן היצה״ר
הנשמות של הנדות של מדות השבע יאירו ר״ל

 וכו׳ בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל דבר א״י
 העלה המנורה פני מול אל אהרן כן ויעש

 להגיד אהרן כן ויעש ז״ל רש״י פי׳ עיין נרותיה
 למה להבין וצריך שינה שלא אהרן של שבהו
 בכל הלא שלא_שינה שבחו הגיד המצוה בזו דוקא

 לו שצוה כמו כן עשה עליו למשה שנאמר המצות
 הליו ואמרת אהרן אל דבר שאמר מה וגם משה

 אם דרשו שרז״ל מה כתבתי כבר דהנה וגרסה
 והוס גזי׳ גוזר הקב״ה תהי׳ כפי מזולל יקר תוציא

 מזכי של השכר גודל מאד הפליג ובזוהר מבטלה
 מאד והאריך לבניו בנין למהמי וזכי לחייגיא
 אזלין הוי וכו׳ נשא בני ידעי הוו ואלמלי ומסיים

 וחוץ ע״ש חיי׳ בתר דרדיף כמאן ורדיף אבתרייהו
 הכתוב מן ידוע ובספרים בזוהר הכתוב השכר לזה

 לפני הישר בדרך ומדריכן ישראנ את שהמנהיג
 מחר הולכין כשישראל גדולה עלי׳ לו יש השי״ת
 שהי׳ רבינו במשה שמצינו כמו אמת של המנהיג

 הי׳ לא ישראל וכשחטאו ישראל בשביל עלי׳ לו
 במדבר ישרחל שהיו זמן כל עמו מתיחד הדבור

 בשעת רד לך בפירוש הש״י לו וחמר הדור כלות עד
 פי׳ עיין עלה לו אמר רצון בעת ואח״כ הכעס
 ה׳ נר כמ״ש נרות קרוין והנשמות שם ז״ל רש״י

 כשיהי׳ הנרות את בהעלותך וז״ש אדם נשמת
 שאתה הנשמות עם הנרות עם הנרות את עלי׳ לך

שבעת יאירו פני מול אל אותם מעלה
 והמנורה במנורה עומדין הנרות והנה הנרות
 כל ששם ישראל כנסת נק׳ והשכינה הנרות מחזיק

 המצות מעשה גל והנה מתחזיין ישראל של הנשמות
 מלכות מדת להגבי׳ משיח ביאת עד עושין שאנו

 ומלכות יסוד יחוד לעשות כדי פרצוף בחי׳ ולעשות
 זה בדבר מתכוין ואינו דבר איזה עושה וכשאדם

 היא מזה שכר לקיבול מתכוין אין א״כ עצמו להנאת
מתגוין אם אבל פנים עם פנים בבמי׳ המצוה עם

 בעבודה הנאה אף מזה הנאה ולקבל עצמו להנאת
 בבחי׳ הוא א״כ לבדו לה׳ הזה הדבר אין א״כ

 כל מקבלין שהן מחמת האותיות שכל כמו אחוייים
 כי פניהם הופכין ע״כ ממנו שלמעלה מאות אות

 לקבל כשמחשב וע״כ מלקבל יבוש בוש המקבל
 שאמר וזה אחוריים בבחי׳ הוא הנאה איזה

 הנשמות עם עלי׳ לך כשיהי׳ הנרות את בהעלותך
 פני מול אל שתהיו תראה אותם מעלה שאתה

 ותעשה השכינה עם בפנים פנים שתהיו המנורה
 עלי׳ לך שיש תכוין ולא בפנים פנים ימוד
 בבחי׳ והוא מקבל בחי׳ הוא זאת בחושבו כי מזה

 בפנים פנים המנורה פני מול אל תהיו רק אחוריים
 כין שיחירו ותראה מנורה הנקרא השכינה עם

 והתפארות יראה אהבה המדות שבעת הנשמות
 של מדות שבע שיאירו להדריכם ותראה וכו׳

 שהם ולא בפנים פנים מעלה שאתה הנשמות
 לקבל תסוין אתה ולא שכר שום לקבל יחשבו

 זהו אהרן כן ויעש וז״ש מזה עלי׳ ושום שכר שום
 נתכוין ולא לבדו לה׳ בכוונתו כן שעשה שבחו

 אלא מזה עלי׳ ושום שכר קיבול לשום עצמו להנאת
 בפנים פנים הי׳ הוח העלה המנורה פני מול אל

 בפנים פנים ג״כ היו שהעלה ונרותיה
כי  הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו ו

 וכו׳ ונזכרתם בחצוצורות והרעותם אתכם
 הצר על שאמר מה להבין מאויביכם ונושעתם

 לכאורה בארצכם מ,ת וגם וכו׳ הצר עם והל״ל
 וכי׳ הצר עם מלחמה תבואו וכי והל״ל מיותר הוא

 בנו גמליאל ר׳ באבות רז״ג אמרו דהנה ונראה
 עם תורה תלמוד יפה אומר הנשיא יהודה רבי של

 תורה וכל עון משכחת שניהם שיגיעת ארץ דרך
 וצריך עון וגוררת בעלה סופה מלאכה עמה שאין

 מלאכה היינו ארץ דרך עם שאמר כיון הכפל ■להבין
 וכו׳ מלאכה עמה שאין תורה וכל אח״כ אמר למה

 על חבל ינאי רבי מכריז רז״ל אמרו דהנה ונראה
 והי' אמרו וכן עביד לדרתא ותרעא דרתא לי׳ דלית

 עתיך זרעים סדר זה אמונת וכו׳ עתיך אמונת
 אוצרו הוא ה׳ יראת ואפ׳׳ה וכו׳ מועד סדר זה

 תלמוד יפה וז״ש ארץ נקרא יראה דמדת וידוע
 כמ״ש ה׳ יראת של דרך ר״ל ארץ דרך עם תורה

 אמר ואמ״כ לא לא אי אין אוצרו הוא ה׳ יראת אם
 האדם כשלומד כי וכו׳ מלאכה עמה שאין תורה וכל
הוא כמלאכה ובהתעסקו לקיימה כדי התורה את
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 איפור דבר ומכל ומרמה מגזל ונזהר החורה שומר
 הוא והמלאכה החורה נמצא זו במלחכה שיש

 בהחטסקו ומקיימה החורה שומר הוא כי בילזד
 מקיים ואינו בזה נזהר אינו אם חבל במלאכה
 והמלאכה החורה נמצא מנהכה בהטשוחו החורה

 וכל וז״ש ההדרה נגד הוא והמגחכה ביחד אינו
 המלאכה שאין כלומר מלחכה טמה שאין חורה

 ההורה מקיים שאין כנ״צ ביחד ההורה טם
 טון וגוררה בטילה סופו סז במלאכה בהחטסקו

 שהוא מזיד שהוא גורם ההורה שלימוד כלומר
 בחורה טוסק הי׳ גא ואם מקיים וחינו יודט

 גדולה מלחמה זהו באמה והנה שוגג רק הי׳ לח
 הוא ששם גשמיים דברים שהם מלאכה בטשוחו

 ההורה לשמור הגשמיוח בחאוח היצה״ר חמיזח
 וכי וז״ש זו במלאכה שיש איסור דבר מכל כד״ח

 לקיים חבואו כשההם ר״ל בארצכם מלחמה חבואו
 וזהי גשמיים דברים ובשאר בארציוח הפורה
 “כלומ• החכם הצורר הצר טל ואמר גדולה מלחמה

 בחאוה ששורשו טמו להלחם היצה״ר טל באים אחם
 שיחשו: טצחו כלומר בחנוצורוח והרטותם הגשמיוח
 פטו^ה דבר שום נטשוה אפשר אי השי״ח שבלטדי

 ה׳ וחפץ ומהן משא או מלאכה חיזה בטשוחו ואף
 שום יוטיל לא אז רצונו בגי ח״ו אם אבג יצליח בידו

 בוצינא הקדוש הי־ב והנה הגשמי ומטשה החבולה
 טשה פסוק טג אמר זללה״ה בער דוב מו' קדישא

 שיחשיב כלומר צורוח חצי נוטריקון חצוצרוח שחי לך
 והחבולה גשמי דבר שום לטשוח לו אפשר שאי אדם
 הולך וכשהוח צורה חצי רק אינו והוא רצונו בלחי
 משלים הוא והמצוח ההורה ומקיים הישר בדרך

 צורה חצי רק הוא יה' ובלטדו הטליונה הצורה
 ומטשיו ודיבוריו מחשבוחיו גדול כמה ויחשוב
 וזהי ודפח״ח טכ״ד הטליונה הצורה משלים שהוא

 ריטוח לשון והרטוחם בחצוצרוח והרטוחם
 ומבלטדו צורה חצי כמו שאחה והחשוב בחצוצרוח

 לא ובזה ופטולה החבולה שום לטשוח אפשר אי
 נגד שהוא היצה״ר בפטונח הגשמיוח בחאוח יכשל

 ולא איסור דבר יטשה אם אף בחשבו ההורה
 ומז יצליח לא אז רצונו לו ליחן השי״ח יחפוץ

 מאויביכם ונושטחם אלהיכם ה׳ לפני ונזכרהם
 כנ״ל גשמי בדבר ההורה לקיים וחוכלו

הי  ויפוצו ה׳ קומה משה ויאמר הארון בנסוט וי
מה להבין מפניך משנאיך וינוסו אויביך

 קומה משה שאמר מה וגם צטר לשון ויהי שאמר
 יאמ~ ובנוחה דאמר וגס ה׳ קום והנ״ל בה״א
 ואפשר יאמר טחיד לשון שאמר מה וכו' ה׳ שובה
 באיכה רבה המדרש פירוש כחבחי דהנה גומר

 טליהון קרי הוי לפרנסחהון נפקי חברייא הוו כד
 דאמרו סוצוח כל בראש קודש אבני חשחפכנה

 מרבנן צורבא למימר שרי ידטי דלא באפרא רז״ל
 שידטו כדי פורה דברי לומר דשרי ופירושו אני

 לי׳שוקאאדפרלסה לנקדט או מרבנן צורבא שהוא
 ירכיך חמוקי חז״ל דרשו ובאמפ כבודו לפי לו ליפן
 ד״ת לפזר שאין בספר ד״פ אף בספר ירך מה

 אז נשמוט ומפץ ללמוד שבח מי אלא אדם כל בפני
 בני גפני פורה דברי לפזר אין אבל לנמדו נכון
 של והאופיופ וללמוד לשמוט חפצים שאין אדם

 שאמר וזה אבנים יצירה בספר נקראו הפיבופ
 צריכין והיי לפרנספהון נפקי חברייא הוו כד

 חפצים שאינם אנשים בפני אף פורה דברי לומר
 הוי מרבנן צורבא שהוא להודיט כדי ללמוד לשמוט

 חוצות כל בראש קודש אבני פשפפכנה טליהון קרי
 אוחיות היינו קודש האבני ששופכין ר״ל

 שהוא פורה דברי כדרך ולא חוצות כל בראש הפור׳
 מרבנן צורבא לתימר לי׳ שדי אמרו ובאמת בספר

 טל סומך והי׳ כך אומר היה לא אס אבל אני
 מראש לו קצובין אדם של מזונותיו כל חז״ל דברי

 כמו לו ינפן בודאי בר״ה לו שהוקצב ומה השנה
 בטובו כולו הטולס את הזן המזון בברכת שתקנו

 הטולם כל את זן הוא החן ובזה וכו׳ בחן
 לו יש ואם בר״ה לו שהוקצב מה וא׳ ח׳ לכל ונותן
 הש״י ונותן מקחי טל מקח מן אז למכור דבר איזה

 וטבו' וכך כך לו שיפן הקונה בטיני זו בסחורה חן
 נו נותן הוח טני איש ואם וכך כך מרויח הוא זה

 לו יפן כמה לו הגופן הבית בטל בטיני חן השי״ת
 אבל בר״ה לו שהוקצב מה נוטל וא׳ א׳ כל והכלל

 שרי אמרו כך כל וחזקה גדולה אמונה גו אין אם
 טשי׳ קצת אצלו שהוא אני מרבנן צורבא למימר
 היא זו ואמירה תטשה אשר בכל וברכתיך שכתוב

 דברי באומרו מאד מאד לזהר צריך אבל שלו טשי׳
 להתנש׳ לבל מרבנן צורבא שהוא להודיט כדי תורה

 ׳י הש לפני שנא ח״ו ויהיה מ״ו גדלות של בדברים
 באוי* וטיין לדור יכול והוא אני אין שאמרו כמו

 ה׳ קליפות מיני שני שיש דרכו לפי החיים
וטל הטוב את שונא הרט כי ישראל את השונאין
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רפאלחייםבמעלותד פרשתאורח

 יוהר השוכאין קליפוה ויש אויביך ויפוצו אמר זה
 רשגסין יהם השי״ח לפני ישראל אה ומחטיאין

 משנאיך וינוסו וזהו השי״ח לפני ישראל אח
 תנריד וכן ההורה שוכן בו הארון והנה מפגיך

 שאמר וזהו ההורה שוכן שבו ארון נקרא הכם
 הכם חלמיד הוא הארון בגסוע צער לשון ויהי

 בהי׳ משה והחפלל כנ״נ גדוכ צער הוא לפרנסחו
 נדיק ובכל חכם חלמיד בכל גלגוצ והוא דעה

 וזה דלהון מפנימו כולהון לאשגמא דור שבכל
 ה״נז קום ר״ל ה' קומה משה ויאמר שאמר

 בדברי יכשל צ̂ב חכם חלמיד בנסיטח אחרונה
 ה״ה כי חורה דברי ומפזר באומרו גדלוה

 ה״ס ח״ו יפול ולח הדיבור עולם הוח אחרונה
 וזהו גדלוה דברי מחמה הדיבור עולם אחרונה

 ישרחג הה השונחין הקליפוח חויביך ויפוצו
 ישיסל סח המשניאים הקליפוח משנחיך וינוסי

 ויניסי ממש משנאיך נקראים והם השי״ח נפני
 גדנוה בדברי חכמים חלמידי יחטיאו ונא מפניך

 והוא חני חין שסמרו כמו שנח חוחם ולעשוח
 חכמים החלמידי על שהשרה אלא לדור יכולין

 נזכיר ואגב מפניך משנאיך וינוסו צנסוע הצריכין
 מוה״ר קדישא בוצינא הרב בשם ששמעחי מה

 אניפאלי׳ מק״ק זללה״ה זוסמאן משולם
 חיה חורך נפש לחיה ההן אל הפסוק פירוש
 ההן שאל הנ״ל דרך על ננצח השכח אל ענייך
 נלימדי׳ ההן אל שלך ההורה ר״ל חורך נפש לחיה
 החיוח ר״ל לנצח השכח אל ענייך חיה צפש לחיה

 אל הלומדים הס שלך עניים ענייך של ומזונוח
 החן ההורה בלח ונפרנסם לזונם לנצח תשכח

 ודפח״ח עכ״ד פרנסחם להם
 וישובו חחוה החחוו בקרבו אשר והאספםוף

 ציי ויאמרו ישרהל בני גם ויבכו
 במגרים נאכל סשר הדגה אח זכרנו בשר יאכיצנו

 המן אל בלחי כג אין יבשה צפשנו ועחה חצם
 יכו' בשר יאכינצו מי אמר בחמילה ולהבין עינינו
 להם והיה וכו׳ הדגה אח זכרנו אמר וחח״כ

 גם ודגים בשר יאכילנו מי אחה בכה להזכירו
 והול״ל עחיד צשון במצרים נאכל אשר הלשון מהו
 מציה בלא רש״י פי׳ חנם גם במצרים חכלנו חשר

 המני׳ ע■־ שהחרעמו הקדוש עם על ביוחר וקשה
 כל אין יבשה נפשנו ועחה שאמר גם במן שיש
אל בלתי ועחה והול״ל מיותר לכאורה הוא זה

 פירוש אמרתי כבר דהנה ונראה עינינו המן
 ה׳ שם חח והללתם ושבוע אכול ואכלתם הפסוק

 להפציא מ״ת להפליח עמכם עשה חשר חלהיכם
 ושבוע חכול ואכלתם שחמי־ מה גם פירוש צו חין

 בשם שמעתי דהנה מיותר לכחורה ושבוע מלת
 בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב

 שבהיך החיות כי מאכל נקרא שהמחכל זללה׳׳ה
 הקדוש הניצוץ החיות וזה אוכל נקרא המאכג
 הגשמי המאכל המחיה הגשמי המחכג שבתוך

 מאכל כמו מחכל הגשמי מאכל נקרא כן ועל
 המאכל וכן וכו׳ העניים הה מאכילין כגון לחחרים
 כו בת הגנוז הרוחני החיות לאדם מאכיל הגשמי

 בתיך יש יהנה ודפמ״ח עכ״ד הנשמה מאכל והוח
 שהיו חותן המחיה הקדושות ניצוצות המאכל
 הקדושו׳ ניצונות במחכג יש וגם הבריחה בתחצת
 נומח בדומם הרחשון חדם חטא ידי עי שנפלו

 בכל השי״ת לעבוד צריך הנלבב וההדס מדבר חי
 "ק כלל עצמו להנחת לכוין ולח עוה״ז תענוגי
 אש■־ הקדושות ניצוצית ולהוציח השי״ת לעבוד
 נהנה הגוף כי בנשמתו גהדבק המאכל בתוך

 המאכג מרוהניות והנשמה המסכל מגשמיות
 להניצוצות גם יש אז השי״ת עובד וכשאדם

 תענוג וזהו ית׳ לאל עלי׳ הממכל היות הקדושות
 פדי זו בכוונה האוכל מאדם השי״ת אל גדול

 החיוא הן השי״ת אג המאכל חיות להעלות
 הקדושות ניצונות החיות הן הבריאה שבתחילת

 א״ם כמי הראשון חדם חטא ע״י לשם שנפנו
 זה מוציח זמן ואחר חחד דבר ממנו שנאבד
 החיות השי״ת אצל וכן גדול תענוג לו יש הדבר

 המחיה והוא יתברך מחתו הקדושות והניצוצות
 המסכל בתוך אשר צהחיות עני' וכשיש הכל

 זה החדם ע״י ממנו אבודה הנה עד שהיתה
 ופשיטח יתברך השם אל תענוג משפיע האדם

 זהת בהעלותו יותר תענוג גו יש עצמו שהאדם
 רוצה הפרה לינק רוצה שהעגל מה יותר כי

 מתענוג גדול יותר המשפיע תענוג כי להניק
 בפתחי הפלאה בס׳ כתיב והנה שפע המקבנ
 ישבעו כילם וכו׳ במלכותך ישמחו זעירתא
 הם והגשמיות הרוחניות בין החילוק כי ויתענגו
 קץ הוא אח״כ הגשמי בתענוג עצמו את משביע

 יכן לאדם שמזיק גסה אכילה כמו התענוג גזה
של הרוחצי בתענוג אבל הגשמי תענוגי בכג



לחייםבהעלותד פרשמאורחרפב

 שהם אננפ״י גו5ויחננ ישצננו המצות עשיית
 יותר להתענג יכונין התענוג בזה שבעים

 לחמכם ואכלתם פי' שאמרתי וזה ודפח״ח
 הגשמיי׳ באכילה השי״ת את כשתעברו כי לשובע

 שתהיו אעפ״י לשובע לחמכם לאכול תוכלו ואז
עיקי־ כלומר אכוג ואכלתם וז״ש שבעים

 החיות היינו אכול שתאכצו באכילתכם כוונתכם
 שתהיי אעפ״י כלומר ושבוע ואז המאכל שבתוך
 כי תענוג צכם יהיו ואכנתם אעפי״כ שבעים

 תפשו כי אכילה ע״ש נקראים התענוגים כל
 כנל עצמכם להנאת תכוונו ולא באכילתם מצות

 ויהיו המאכל מרומניות תהנה שהנשמה רק
 מגשמיות נהנה והגוף עלי׳ הקדושות לניצוצות
 ואח״כ השי״ת לעבוד הגוף יוכל ועי״ז המאכל
 עמכם עשה אשר אלהיכם ה׳ שם את וכגלתם
 בפי׳ ז״ל הרמ״א כמ״ש פלא דבר זה כי להפליא

 דבר השי״ת שקשר לעשות ומפליא יצר משר
 במחכל בכאן וכן ע״ש פלא והוא בגשמי רוחני
 עשה אשר וזהו בגשמיות הרוחניות ג״כ קשר

 ויאמי־ המן בפ׳ כתבתי והנה להפליא עמכם
 הית מה ידעו לא כי הוא מן אחיו אל איש

 ה׳ נתן אשר הלחם הוא אליהם משה ויאמר
 מאכל דבר בכל כי פירושו שם וכתבתי נאכלה
 שיהיה מתאיה המאכל בתוך אשר הקדוש הניצוץ

 החיות של התאוה וזה אדם אכינת ע״י עלי׳ לו
 האדם וע״כ האדם אל נוקבין מיין בחי׳ הוא

 ברמ״ח נבלע היה המן והנה האוכל אל מתאוה
 למיץ להפרד פסולת שום להמן היה ולא אבריהם

 משפיע היה אדרבה אליהם נוק׳ בהי׳ היה ולא
 היות להם להשפינג דכר בבחי׳ והיה לבד להם

 הוא המן שגם סבורין היו ובתחילה מהשי״ת
 ותאוהם מ״נ להם יש חשר המאכלים שאר כמו
 אחיי אל איש ויאמר וזהו להעלותם האדם אל
 שגם כלומר נוקבין מיין הוא מ״ן ר׳׳ת הוא מן
 יש שבתוכם שהחיות מאכלים שאר כמו הוא זה

 ידעו לא כי האדם אל מ״ן והעלאת תאוה להם
 מ״ה בבחי׳ הוא שהמ״ן ידעו לא שהם הוא מ״ה
 עד מהם מקבל בבחי' ולא אליהם משפיע ובחי׳

 לכם ה׳ נתן אשר הלחם הוא א.יהם משה שאמר
 ומשפיע דכר בבחי׳ הוא הזה הלחם כלו׳ לאכלה
 לצורכיכם להנאתכם לכם ה׳ נתן אשר אליכם
שהלחם ולא הז<ך הלחם מן תענוג לקבל לאכלה

 המוחין בעלי ישראל בני עם והנה להעלותו צריך
 בכל השי״ח עובדין היו במצרים שהיו אף

 כוונתם היתה ולא הגשמי ותענוגיהם מעשיהם
 שיהי, השי״ת לעבוד רק עצמם להנאת כלל

 הקדושית ניצוצות בהעלותם תענוג להשי״ת
 וכעת כנ״ג אכילתם ע״י ית׳ אליו המאכל שבתוך

 נו שיהי׳ השי״ת לעבוד יכולין היו שלא בזמן
 היו שלח אליו קדושות ניצוצות בהננלאת תענוג
 משפיע היה המן אדרבה המן להעלאת צריכין

 תפניג ולא המקבל תענוג להם והיה להם
 שאמרו וזה תענוג יותר שהוא ית׳ אליו המשפיע

 בינה שערי חמשים הוא מי בשר יאכילנו מי
 התעניג איתנו מאכיל היה התענוג עולם הוא

 והיינו יתברך אליו בשר מן שהעננו הניצוצות
 ו־־״ת הדגה את זכרנו וזהו תענוג נו משפיעים

 שהות האדם לומר רצה לה׳ גומל דל הוא דגה
 אשר תענוג ראשונה לה׳ גומלין היינו דל בבמי׳
 מן במצרים תענוג קבלנו אשר נפעל לשון נאכל
 מהם תענוג וקבצנו חנם נקראים והקליפות חנם

 הקליפות מן קדושות ניצוצות בהעכותינו במצרים
 יתב״ך אליו תענוג משפיעין והיינו השי״ת אל
 היא דכל וידוע כל אין יבשה נפשנו ועתה וזה

 תענוג לנו אין כל אין וזהו המשפיע מדס
 רוצים שהיו ואע״פ ביותר גדול שהוא המשפיע

 שכתיב כמו נענשים היו בזה השי״ת חת לעבוד
 במצי־י׳ לנו עוב כי בשר יאכילנו מי אמרתם אשר

 אלת ברח לח בעולמו השי״ת שברא מה כל כי
 לכיין ולא בוראו את לעבוד האדם ונברא לכבודו
 יכוין לח העבודה תענוג חף כלל עצמו להנאת

 והות יתברך בלעדו השי״ת לעבוד לאדם א״א כי
יעשה ק השי״ת חפץ וכאשר העובד הוא

 חלדד האחד שם במחנה אנשים שני וישארו
 הרוח עליהם ותנח מידד השני ושם

 ויתנבחו האהלה יצאו ולא בכתובים והמה
 במחנה אנשים שני וישארו דהול״ל להבין במחנה

 האהלה יצאו ולא בכתובים והמה וכו׳ האחד שם
 אמר ולמה במחנה ויתנבאו הרוח עליהם ותנח

 דהנה ונראה וכו׳ הרוח עליהם ותנח מקודם
 מאותן במחנה אנשים שני וישארו פירש ז״ל רש״י

 עכ״ל זו לגדולה כדאין אנו אין אמרו שנבחרו
ליו שהם לומר וישארו לשון ז״ל רש״י ולפי'



̂ותר פרשהזוורח רפגלחייםבהעי

 נוו5ע שמשים מי ז״ל כמסמרס שיריים חי׳3ג
ם כשיריים  כון נושא למי עונותיו מוח? הקנ׳׳

 עולה מדם הין ותמרו כשיריים עצמו שמשים ■כמי
 והם עונותיו כל על לו מוחלין א״כ אלא לנדולה

 ממזיקין שהיו לפי עונותיהם ונמחצו לגדונה עלו
 שאמרו הגדולה נקבנ רצו ולא כשיריים עצמם

 בכיולם שם ונשארו זו לגדולה כדאין אנו אין
 גינה המסשנה עולם הוא עונותיהם שנמחלו

 עולם בינה שהית ראשונה ה׳ במאן במחנה וזהו
 שתנח אעפ״י ר״ל הרוח עליהם וחנח הסלימה

 והמה שנשחרו בעולם נבואה הרוח עליהם
 נ׳ שהוא ממשים גימעריא המה כי בכתובים

 הם צרופיהון באותיות ר״ל בכתובים בינה שערי
 של השם כי ש,הם המיות שהיא שנהם השמות
 צרופיהין של השם ובאותיות חיותו הוא האדם
 וזהו הממשים עולם שורה היה בכתובים שהוא
 עונם שורה היה באותיותיהן בכתובים והמה

 להתגלית יצאו שלא האהלה יצאו ולא החמשים
 כי אוהל הנקרא שלהם בנבואה מלכות מדת אל

 ר״כ במחנה ויתנבאו אוהל נקרא מלכות מדת
ראשונה ה״א במח״ן שם התנבחו

ץ ר  ומידד אלדד ויאמר למשה ויגד הנער וי
 נון בן יהושע ויען במחנה מתנבאים

 המקנא משה לו ויאמר כלאם משה אדוני וכו׳
 אדוני ז״ל רש״י פי׳ עיין וכו׳ יתן ומי לי אתה
 כלים והם צבור צרכי עליהם העל כלאם משה

 שיעי; יהושע לו שאמר מה להבין מאליהם
 יתנבחו ולא נבואתם ויכלו ציור צורכי עליהם

 שכב" להנבואה מזה יהיה תועלת ומה עוד
 דהנה ונראה מכניס ויהושע מת משה נתנבאו

 הצדיקים יכולין למעלה נגזר אשר הגזירות כל
 שדיבר אחר חבל הנביא שדיבר קודם לבטנם
 ששקי־ יאמרו שלא כדי לבטל יכוגין אין הנביא
 העונש הכתובים הדברים בכל והנה הנביא דיבר

 בטל החטא מתקן שאם פשיטא החטא מחמת
 לא יען למשה אמר השי״ת והנה העונש

 העם את תביאו לא לכן להקדישני בי האמנתם
 להשתנות יכולה חטא מחמת והגזירה וכו׳ הזה
 שמיס שם לקדש החטא ותיקון תשובה כמו

 ישראל כל היו שאם משה של שגזירת ופשיטא
היי ישרא^ לארץ אותם משה שיכניס צריכין

 יהונתן את העם ויפדו כענין זו הגזירה מבטלין
 לא ישרחל נחרץ שבא הדור באמת אך מת ולא
 פני יהושע בבחי׳ אלח דעה דור משה בבחי׳ היו

 היי ונא לבנה כפני יהושע פני ממה כפני משה
 דוקא אלח לארץ משה אותם שיכניס צריכין
 יכולין חין הנביא שדיבר הגזירה והנה יהושע

 ולא הנביח דיבר ששקר יאמרו שגא כדי לבטל
 ישמע שלא הוא ומי ההוא לנביא אח״כ ישמעו
 הרשעים נבוחתו נתקיים שלא להנביא אמ״כ
 ה׳ בקול לשמוע רוצים חינה הכי בלאו אשר
 שהנבי׳ הרע יצרם עפ״י בדעתם תירוץ להם יהי׳

 נבוחס• נתקיים שלא והראיה אמת אינו ההוא
 לשמוע החפצים אבל לדבריו עוד ישמעו ולא

 כמה הנביח נבוחת שנתקיים רואין אם ה׳ בקול
 חגיו ישמעו נתקיים לח אחד שפעם ואף פעמים
 בתשובה שמז' מפני נתקיים שלא מה שיאמרו

 הגזירה שיתבטל להיות שיוכל טעמים שאר או
 משה אדוני למשה יהושע שחמר וזה בשבילו.

 אם כל תיבות שתי כמו היא כלאם ומלת כלאם
 והגזרית תוכחות על הנאמרין הדברים כל כלומר

 תשובה יעשה שלא בתנאי כלומר אם בלשון הכל
 ממילא החטא ויתקנו תשובה יעשה אם אבל
 לא יען השי״ת לך שאמר מה וא״כ הגזירה בטל

 שם לקדש לתקן תוכל ,להקדישני בי האמנתם
 לבטל ישראל כל שיוכלו וגם הגזירה ולבטל שמים

 מתנבאים שהם נבואתם מחמת רק זו הגזירה
 הנביא לדברי טעם בלי מכניס ויהושע מת משה

 ויכלו צבור צורכי עליהם הטל לבטל אפשר אי
 שלא חשש יהיה ולח עוד יתלבאו ולס נבואתם

 הגזירה לבטל תוכל וא״כ אליהם אח״כ ישמעו
 ידי על וכו׳ בי האמנתם לא יען השי״ת שאמד
 רעית גזירות שמבטל התפיצה ידי ועל השם קדוש
 בפרשת כמ״ש משה עשה כן ובאמת בזוהר כמ״ש

 התפילה ע״י הגזירה לבטל רוצה שהיה ואתחנן
 השי״ת לו שאמר עד בתפילה והפציר והרבה

 השי״ת של שהגזירה יהושע דעת היה וכן לך רב
 חננר ע״כ תנאי על הכל האמנתם לא יען שאמר
 והשיב כנ״ל וכו׳ עליהם הטל וכו׳ משה אדוני

 כני׳ וכי׳ והיה יתן ומי לי אתה המקנא משה לו
 בפסיקת נבואתם שיבוטל רוצה אתה למה

 כל ה׳ שיתן נבואתם שיבוטל טוב יותר נבואתם
שאהי׳ לארץ להכניסם אצטרך וא״כ נביאים עמו



לחייםבדועלווגר פרשתאורחרפד

 שאמר מה ג״כ הגזירה יבמלו ■והם שלהם רוטה
 מפני ואם וכו׳ י3 האמנתם לא יען השי״ת

 כולם בהיותם דיברו ששקר יאמרו שלא נבואתם
 אחריהם יהרהרו נא נביאים ה׳ עם כל צדיקים
הגזירא ביטלו שהם לכל יודע וגם כנ״ל

 הרק ויחמרו וכו׳ במשה ואהרן מרים ותדבר
 דיבר בנו גם הנא ה׳ דיבר במשה סך

 האדם מכג מאד עניו משה והאיש ה' וישמע
 אך הרק שאמר מה להבין האדמה פני עג סשר

 וגם דיבר במשה הרק באומרו די והיה במשה
 תיכך שייך האיך וגם ה׳ וישמע לומר צורך מה

 האדם מכנ מחד עניו משה והאיש זה אמר
 שרע ג״כ משה והאיש ה׳ וישמע רז״ג ומדרש

 נענשה למה להבין וגם בפניו. שדברו לומר
 נפי נענש ג״כ שחהרן הגם מאהרן יותר מרים
 מל אהרן ויפן ודרשו נתרפא ותיכך בצרעת שעה
 נריכה היתה ומרים מצרעתו שפנה מרים

 מאד עניו שאמר מה וגם ימים שבעה להמתין
 בפרשת ועיין וכו' האדם מכל גדול עניו והול״ל

 שהובח המדרש עג שם שכתבתי מה תשא כי
 מעגי מפני הוד גקרני זכה שמשה החיים באור

 השי״ת נו כשאמר היינו בקולמוס שנשתייר דיו
 כתב החדם מכל מאד עניו משה והאיש לכתוב

 כי חכמה בו שחין לרמז יו״ד חסר ענו הוא
 שנא היו״ד של דיו מעט וזהו יו״ד הוא מכמה

 שנקרח חכמתו על היינו ראשו על והעביר כתב
 לכנ הראה והשי״ת חכמה בו שאין לומר ראשית

 וע״כ פניו תאיר אדם וחכמת חכמה בו שיש
 ששי בפרק באבות והנה ע״ש הוד לקרני זכה

 ומלבשתי לשמה הלומד שזוכה מה המעלות מחשב
 ענוה ומכבשתו שאמר כיון ולכאורה ויראה ענוה

 ואפשי יראה ענוה עקב הלא ליראה צורך מה
 עילאה יראה היינו ויראה ענוה ומלבשתו לומר
 לא חכמה כי חכמה היא הרוממת יראת

 הענוה עולם בינה היינו בביתי׳ אלא אשתמודע
 כמה שהבאתי תליתאה תקונא בתיקונים כמ״ש

 התשובה עולם הענוה בעולם שהוא וכיון פעמים
 מתפרשין דלא חכמה ג״כ עליו יומשך בינה היינו
 אליך בכוונת שבת בתפלת האריז״ג בסידור ועיין

 בינה כי ע״ש בשמים היושבי עיני את נשאתי
ע״ש. כשמים יוש? חכמה היינו יו״ד יושב היא

 היא ומכמה חכמה לו נמשך הבינה שע״י וכיון
 אין אז מ״ה כח בו שיש וכיון מ״ה כח אותיות
 מ׳׳ה בדבר כי יפול לא ובודאי כלום מתגאה

 שהוא מי אמרו וע״כ שבירה שייך לא ואין
 עובי־ אדם אין כי יחטא <א לחכמה דבוק

 חכמה היפך שטות רוח בו נכנס אח״כ עבירה
 שהיה היינו לבינה זכה משה אמרו רז״ל והנה

 וחטאתי מקיים והיה התשובה בעולם תמיד
 שנולד מפני בו שהיה שפלותו וזהו תמיד נגדי
 בספרים שכתוב כמו בטבעי הרעות מדות בכל

 נגדי וחטאתי ומקיים שלימה בתשובה שב והיה
 וחהק משה שאמר כתיב קרח בפ׳ והנה תמיד

 בשלח בפד המן ובפרשת עליו תלינו כי הוא מה
 ונחנו ישראנ בני אל ואהרן משה שאמר כתיב

ה מדת בשניהם שהיו הרי עלינו תלינו כי מה  מ׳׳
 שמשה אלא מ״ה כח בחכמה היא מ״ה ומדת
 בעולם תמיד שהיה לבינה זכה ע״ה רבינו

 מה ולפי תמיד בשפלותו רואה והיה התשובה
 בתורה כותב שהי' המדרש בשם למעלה שכתבתי

 מה ימדת חכמה בו שחין לרמז יו״ד חסר ענו
 שהניח חושב היה מ״ה ונחנו שאמר כמו בו שיש

 ובאמת החכמה מן כח שהיא זו מדה השי״ת בו
 מ״ה מדת על השי״ת ממליך והי׳ חכמה בו אין
 כמאן זו מדה בו נתן שהוא החכמה מן שבו

 בו אין כי שלו זה וחין ריקן בכלי דגר דמנח
 וזהו עצמו על יו״ד חסר ענו כתוב וע״כ חכמה
 אנשים שהיו אעפ״י הנביאים מכל משה מעלת
 בהם וכיוצא אהרן כגון מ״ה מדת בהם שהיו
 אנשים מכם ואקח בפסוק דברים בפ׳ מ״ש ועיין

 נבולים אבל ז״ל רש״י פי׳ עיין וידועים חכמים
 תמיד שהיה מחמת רבינו שמשה ע״ש מצא לא

 בשפלותי ורואה בינה שהיא התשובה בעולם
 במדריגה שהוא ׳סעפ״י חכמה בו שאין וחושב

 שהיי האנשים מכל יותר גדול היה ע״כ מ׳׳ה
 במקום כי חכמה מן מ״ה מדריגת ג״כ בהם

 אינם גמורים נדיקים עומדים תשובה שבעלי
דיב במשה אך הרק שאמרו וזהו לעמוד יכולין

 מהאשה שפירש על להוכיחו בפניו שאמרו ה׳
 וזהי מיעוטן אלא אין ורקין אכין שנאמר וכ״מ
 יתירה מיעוט מיעוטן שני במשה שיש אך הרק
דיב זה בשביל האדמה פני על אשר אדם מכל

לא משרע״ם ובאמת דיבר בנו ,גם הלא עמו ה׳



תאורח ש ר ל פ ע רו ד1ב רפהלחייםת

 מתוך <יכר שיהא תשובה גהם להחזיר רצה
 שאמר השי״ת אצל ורוממותו גדלותו התשובה

 שיתזיי נוה ולהם עמדי עמוד פה ואתה הש״י לי
 שעוצם וידיע ה׳ וישמע כתוב וע״כ נאהציהם
 משה היה ששם התשובה עולם הוא השמיעד

 וז״ש עציהם השי״ת כעס וע״כ דבוק רביגו
 מאד במדריגה כלומר מאד עניו משה והאיש

 חסר כותב והיה ענו היה בו שהיה מ״ה מדת
 כח בו נתן שהש״י רק חכמה בו שאין לרמז יו״ד
 ובאמת כנ״ג ריקן בכלי דבר דמנח כמאן מ״ה

 להוכיח זחת באמרו מ׳׳ה מדריגת בו שהיה סהרן
 שכעס רק מגדנות דבר שמץ בו היה לא משה את

 ותיכף שעה לפי בצרעת אותו ולקה השי״ת עליו
 רואה שהיה למשוב לו שהיה מחמת נתרפא

 הקושיא עניו היה ואס תמיד עמו דבר שהשי״ת
 נח פ״ו מצות קייס וצא מהאשה שפירש הזאת

 החיים במור שכתוב כמו תדיר עמו השי״ת היה
 במשה בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע בפסוק
 השי״ת חוזר שם וז״ל יתברך אליו נוגע שהפגם

ק פי  עומד הוא כי בדעתם לשער להם שהיו ו
 היה צא עול עושה היה ואס ה׳ לפני ומשמש

 דברתם בה׳ מעתה אמור ידיו על מסכים ה׳
 היה לא אבג אהרן חעח היה וזהו ע״ש וכו׳

 היה כי ע״ז משה את כשהוכיח מגדלות שמץ בו
 במדריגתי היתה שלא מרים אבל מ״ה במדריגת

 אל פתאום ה׳ ויאמר שאמר ועל יותר לקתה
 שהיו בשעה לומר אפשר וכו׳ אהרן ואל משה

 כדי להם ה׳ אמר אז להוכיחו משה אל מדברים
 ולא כלל לו חרה היה שלא מעלתו להם לי־מז
 שלה פעם להם גילה וגם להענישם עליהם בקש

 תשובה אליהם להשיב לו שהיה כלום השיבם
 ואתה ה׳ בצווי הזה הדבר שהיה להם גילה ולא

עמדי עמוד פה

ש אי ה  על אשר האדם מכל מאוד עניו משה ו
 פני על לשון יתור להבין האדמה פני

 ונראה האדם. מכל באמרו די והיה החדמה
 בפנימיית לראות צריך דבר בכל האדם דהנה
 הדבי בגשמיות ולהביע לראות ולא המחי׳ הדבר

 דברים אפילו עשית בחכמה שכולם ולהתבונן
 את המחיה נפלאה בחכמה נברא הכל הגשמיים

הקדוש בניצוץ עצמו לדבק ונכון ההוא הדבר

 בתענוג עצמו לדבק וכא ההוא הדבר המחיה
 היא גשמי מדבר תענוג לקבל רוצה אם כי הגשמי

 תענוג ומקבל ההוא הדבר תחת ומושפל נכנע
 עצמי כשמדבק אבל גשמי דבר עליו וממליך ממנו

 נמצא אותה המחיה החכמה והיא הקדוש בנינוץ
 וזהו התענוגים שורש החיים בחי עצמו מדבק

 כני על אחרים אלהים לך יהיה לא הפסוק פי׳
 ושנא אחרים אלהים עצמך עג תמליך לא ר׳׳צ

 תעניג מהם לקבל הגשמיים הדברים בכל לדבק
 הגשמיי׳ הדברים תחת ומושפל נכנע חתה ונמצא

 אלהות שאינם גשמיים דברים עליך וממליך
 הניצוץ דבר כל של פנימיות על ר״ל פני על ואמר

 בכל החכמה והיא ההוא הדבר המחיה הקדוש
 ההיא הדבר לפנימיות עצמך תדבק הדברים
 החיים בחי דבוק ונמצא חותה המחי׳ החכמה

 אם ר״ל תמצא מאין והחכמה התענוגים שורש
 כי בחכמה לדבק יכול אין בחי׳ הוא האדם
 שאמר משה ובחי׳ מ״ה כ״ח אותיות חכמה
 והרב לחכמה תבוק תמיד שהיה מ״ה ונחנו

 עומד שהוא מי ע״ז משל אמר זלצה״ה המגיד
 בכבוד שלא לו שעושין אעפ״י המלך לפני תמיד
 מפני ממציאות בפל הוא כי כלג מרגיש אינו

 דבוק תמיד שהיה משרע׳׳ה וע״כ המלך יראת
ה ונחנו אמר בהשי״ת  ממציאות בפל שהיה מ׳׳

 עכ״ד אותו מבזין הי׳ אם אף מרגיש היה ולא
 ואמ'־ האדס מכל מאד עניו משה והאיש וז״ש

 הדברים בכצ משגיח שהיה ר״ל האדמה פני על
 דבר האדמה על ואף ההוא הדבר הפנימיות אל

 המחיה ההוא הדבר בפנימיות מביע היה גשמי
 דבוק והיה אותה המחיה החכמה והיא אותה
 ומחמת התענוגים שורש החיים חי כחכמה תמיד
 כצג מרגיש היה לא להשי״ת תמיד דבוק שהיה

ה כי אותו מבזין היו אם אף  ממציאות בפל הי
ה ונחנו אמר וע״כ מ׳׳

 בחידות ולא ומראה בו אדבר פה אל פה
 רש״י פי׳ עיין וכו׳ ומדוע יביע ה׳ ותמונת

 עמו אמר ולא בו אדבר שאמר מה ולהבין ז״ל
 יראה אמר ולא יביע ה׳ ותמונת שאמר מה וגם

 נבואת שבין ההפרש ולומר כפרש דבא ונראה
 משה דנבואת נביאים שאר נבואת לבין משה

 הנביאים שאר ונבואת המאירה מאספקלריא הי׳
רז״ל ואמרו נהרא דלא מאספקלריא היתה



̂ותך פרשתאורח1דפ בדועי

 משה של גרונו מתוך מדברת היתה שהשכינה
 אל השכינה מלכית מדת היא פה שאמר וזהו
 היתה שהשכינה בו אדבר משה של פיו ר״ל פה

 הנביאים כל רז״ל אמרו וגם גרונו מתוך מדברת
 בזה שהתנבא משה עליהם מוסף בכה התנבאו

 מוהר״ר קדישא בוצינא הגדול הרב ואמר הדבר
 הנביאים כל כי זה על פי׳ זנכה״ה בער דוב

 היה ולא הנבואה להם שנאמרה כמו התנבאו
 כה התנבסו ע״כ דבר איזה לשנות בידם כח

 בענה שהוא ע״ה רבינו משה אבל ה׳ אמר
 וחפצו כרצונו ה׳ ביראת מושג והיה דמכירוניתא

 דרגא שהוא ה׳ צוה אשר הדבר זה אמר וע״כ
 מלכות מדת מנהיג והיה מלכות ממדת נמעלה
 ולא ומראה שאמר וזהו ודפח״ח עכ״ד כרצונו

 והיה דנהרא מאספקלריא שהי׳ ר״ל במידות
 כרנונו מנכות מדת ומנהיג דמטרוניתא בענה
 יביט מלכות מדת ר״ל ה׳ ותמונת שאמר וזהו

 אותו ויוצס בפסוק לך לך בפ׳ פי׳ ז״ל ורש״י
 היה והוא למטה מלמעלה הבטה לשון החוצה
 מלכות מדת ה׳ ותמונת וזהו דמטרוניתא בענה
 ועיין כרצונו מנכות מדת ומנהיג מלמעלה יביט
 מנכות מדת נקרא תמונה כי נתן מאורות בס׳

שם עיין
 לה נא רפא נא אל לאמר ה׳ אל משה ויצעק

 דהנה ונראה מיותר הוח לאמר מלת
 בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הגדול הרב

 שהתורה מדוח עשרה דשלש אמר זללה׳׳ה
 שבעל שבתורה וכו׳ וחומר קל והם בהם נדרשת

 שבתורה מדות עשרה שנש כנגד הם פה
 הוא שבכתב שבתורה ראשונה ומדה שבכתב

 וע״כ שבע״פ שבתורה וחמור קנ כנגד הוא אל
 מדה והמשיך והזכיר מרים על משה כשהתפלל

 לה נא רפא נא אנ מדות עשרה שבשלש ראשונה
 הלח בפניה ירק ירק ואביה השי״ת לו השיב
 נשכינה וק״י חז״ל ודרשת ימים שבעת תכלם

כנדון נהיות הדין מן לבא שדיו אלא יום י״ד

 ״ת“הש לו שהשיב כלומר ימים שבעת תסגר וע״כ
 והלא וכו׳ נא חנ ראשונה ממדה ממשיך שאתה

 ותורה ק״ו הוא שבע״פ שבתורה ראשונה מדה
 תסגר וע״כ הזה עולם הנהגת הוא שבע״פ
 שבתורה ומומר הקל הדין כמו ימים שבעת

 תוי־ה בליקוטי איתא והנה ודפח״ח עכ״ל ע״פ5ש
 רב*נו משה שזכר הטעם וז״ל תשא כי פרשת

 עגנ עון על בהתפנלו כאן מדות י״ג ע׳׳ה
 הי׳ העגל עון כי מדות ט׳ רק זכר נא ובמרגלים

 כמו הוי׳׳ה בשם כופרים שהיו בז״א הפגם
 בניק׳ הפגם היה המרגלים עון אך וכו׳ פרטה

 מדית ט׳ שם הזכיר נכן המרץ על דבה שהוציאו
 פכ״ל לז״ח מא״א כחן חך צנוק׳ מז׳׳א להמשיך

 ותדבר שכתוב במרים כאן צריך!נהבין זה ולפי
 חח״כ השי״ת שאמר וכמו במשה ואהרן מרים

 היה א״כ במשה בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע
 וא״כ במרגלים שם כמו הדיבור בעולם הפגם

 ראשונה מדה חל ממדת והמשיך הזכיר למה
 והמשכה בהזכרת די והיה מדות עשרה שבשלש

 לפי לומר ואפשר במרגלים כמו מדות מט׳
ק ואמרו למשה עצמם והשוו עצמם שהתנשאו  הי

 גס ואף דיבר בנו גם הלא ה׳ דיבר במשה אך
 האשה מן שפירש על שמים לשם מתכוונים שהי׳

 במשנת וכתוב מאוד נשערה סביביו אעפי״כ
 בחותיות פוגם שהמתגאה תשובה במס׳ חסידים

 ומשה גאוה מספר כמו ט״ו מספר השם מן י״ה
ה רבינו  המשיך מא״א וע״כ זה לתקן רצה ע׳׳
 כמ״ש בלב הוא דצעקה וידוע י״ה פגם לתקן
 תאמר כי כמו בלב הוא ומחשבה ה׳ אל לבם צעק

 להמשיך לאמר ה׳ אל משה ויצעק וזהו בלבבך
ה אנ אל מדת עליונה ממחשבה  מחשבת לתקן י׳׳
 המחשבה פל מענש השי״ת אין ובאמת התנשאות

 השפלה וזהו משפילו הקב״ה עצמו המגבי׳ כל רק
 נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא השי״ת שאמר

 בצרעת שלקתה רק וכו׳ יראתם לא ומדוע הוא
כנ״ל שבע״פ שבתורה הק״ו כמשפט הרע לשון על

ת ש ר ח פ ל ש

ח ל  למה להבין שלח. תרצה אם לך מצוה איני אני אשר כנען ארץ את ויתורי אנשים נך ש
^ רבינו למשה הברירה הש״י נתן ז״ל רש״י פי׳ עיין ישראל כבני נושן אני ל מגפו לא ו



̂חפרשתאויח רפזלחייםשי

 ארץ את ויסורו אמר למה וגם השצימוס מזה
 בספר כמ״ש כנען ארן אס ויחפרו אמר ולא כנען

 אנשים נשלמה ותאמרו כולכם אלי ותקרבון דברים
 באור דהנה ונראה הארן את לנו ויחפרו נפנינו
 משה אצל נתקבצו וז״ל מז״ל מדרש הביא החיים
 הבעימני כבר להם ואמר רצה ולא המרגלים לשלוח

 בא'ם שאנו יודעים העכו״ם כי לו ואמרו ה׳
 וכשיגיעי ממונם את מעמינים והם אותם לירש

 מ״ו בעל ה׳ דברי ונמצא כצום ימנאו לא ישמזל
 לנו ויחפרו מ״ש משה בעיני הדבר וייעב ואז
 ממונם בהם שמעמינים החפירות פי׳ הארן את
 והנה עכ״ל בידם נלכד כך משה ששמע כיון

 באהבת ונלכדו נכשלו שהמרגלים בזוהר חיתא
 להיות ראוין הם שבמדבר להם ידוע שהי׳ הכבוד

 דיבה הוציאו ע״כ ישראג בארן ולא נשיסים
 נשיאים הם וישארו ישראנ צארן לכנס שלא
 הרב בשם בנגב זה עלו הפסוק פירוש שמעתי וכן

 מענדיל מנחם מוהר׳׳ר קדישא בוצינא הגדול
ה רבינו שמשה מפרומישלאן  שיתקנו נהם אמר ע׳׳

 הכבוד אהבת כגון שפילה באהבה שנפל ומי זה
 הבורח באהבת ולדבק ה׳ אל לשוב צריך ודומיהן

 זה עלו וז״ש התענוגים וכל אהכות צכל שורש ית׳
 דרום הוא בנגב שלכם המחשבה זה תעלו כנומר

 ודפמ״ח עכ״ד זאת ותתקנו הבורא ואהבת מסד
 בבואם התיקון זה צריכין היו ישראל בני גם והנה
 שהוא עבור ישראל לארן יכנסו שלא ישראל לארן
 לח מן ואהבת יופי וכליצות ודגש מצב זבת

 ית״ש הבורא אהבת מחמת רק בה כל תחסר
 תמיד אותה דורש אלהיך ה׳ אשר ארן שהוא
 ויכולין מחכים ישרחל דארן ואוירא בה ה׳ עיני

 כל מרוב לב ובעוב בשממה השי״ת שם נעבוד
 נלכד שמשרע׳׳ה שכתב הנ״ל המדרש לפי וגם

 אתו במרמה דברו שהם מזה נשמע בידם
 לנו ויחפרו ממון אהבת בשביל הי׳ וממשבותם

 ובפני ממונם בהם שמעמינים החפירות הארן את
 ולכדו מ״ו בעל ה׳ דברי יהי׳ כי אמרו רבינו משה

 בשביל הי׳ ממשבותם אבצ בדבריהם משה את
 זאת לתקן צריכין שהיו ופשיעא ממון אהבת
 אהבת רעה מאהבה להבדוצ זאת הבדלה והנה

 ע״י הוא הבורא באהבת ולדבק הגשמיות שפילות
 אין אם ואמרו ימלאו חדרים בדעת כי הדעת

בחינת היה שמשרע״ה וידוע מנין הבדלה דעה

 ר״ל לדעתך לך שלח וז״ש ישראל כל של הדעת
 כל כי ויודע הדעת בבמי׳ הם שיהי׳ שצך לדעת

 מאהבת יבדלו ועי״ז הבל הכצ הגשמיים הדברים
 הבורא באהבת עצמם וידבקו שפילה אהבה הכבוד

 תרצה אם מוחך מצוה איני אני אמר וע״כ ית׳
 דרך איזה האדם ביד ניתנה הבחירה כי שלח

 או דרכים שני נהם הי׳ זו ובהליכה יבחר שירצה
 לקלקל או הבורא באהבת להדבק עצמו לתקן

 מהם מנע וצא הבחירה להם וניתנה עשו כאשר
 שילכו גם ואף לו פותחין לעמח הבח כי הדרך
 שלך דעת בבמי׳ לדעתך אותם שלח צמשה הזהיר
 באהבת וידבקו ירצו חס הרעה ממשבותם ויתקנו
 עצמם מדבקין המרגלים היו חם והנה ית׳ הבורא

 להוציא ולא מחשבותם לתקן ית׳ הבורא באהבת
 הי׳ עם ראשי ישראל נשיאי והם הארן על דיבה

 אהבת בהם שהי׳ העם מחשבות ג״כ מתקנין
 החפירות הארן את צנו ויחפרו כמ״ש ממון

 עבור לא״י באו היו וגם ממונם בהם שמעמינים
 הגדול הרב מפי שמעתי והנה כנ״ל שבה הקדושה

 החסיד צדיק לאותו בן אברהם מו׳ קדישא בוצינא
 זללה״ה בער דוב מו' קדישא בוצינא המפורסם

 גדונ שהי׳ וא״ו יתר כלומר יתרו נקרא שע״כ
 תשובה בעל בחי׳ הי׳ והוא וא״ו בחי׳ שהוא מצדיק

 ה׳ אל שב ואח״כ שבעולם ע״ז כל עובד שהי׳
 גמורים צדיקים עומדין תשובה שבעלי ובמקום

 שהי׳ וא״ו יתר יתרו וזהו צעמוד יכולין אינם
 כלו׳ ויתרו וז״ש ודפח״ח עכ״ד גמור מצדיק יתר
 ויתקנו שלך דעת בבחי׳ לדעתך אנשים לך שלח

 וזהו תשובה בעלי בבחי' ויהיו הרעה מחשבותם
 במי׳ מצדיק יתר יהיו שהם וא״ו ויתר ויתרו
 עצמם וידבקו הרעה ממשבותם יתקנו אם וח״ו

 חני אשר כנען ארן את וחמר הבורא באהבת
 עם כלומר עם כמו את ומלת ישרחל לבני נותן
 יתקנו ג״כ ישראל לבני נותן אני אשר כנען ארן

 אהבת בשביל יכנסו שלא ישראל לבני שביג ויעשו
 רק ודבש מלב זבת ארן שהוא בשביל וגם ממון
 ה׳ את שם .צעבוד שיוכלו הארן קדושת מפני

 רז״ל שאמרו וע״ד כל מרוב לבב בעוב בשממה
 פירות אין מה מפני מ׳ דף פסחים במסכת
 יעלו שלא רגלים עולי מפני בירושלים גינוסר

 ויתרו כאן אמר וע״כ שפילה אהבה בשביל לרגל
החפירות סארן חת ויחפרו הם אמרו כאשר ולא



^סשלזן פרשהאורחרפת לחי

 רק ממון ה3אה יל3בש ממוגם הם3 שמטמינים
מ״ל מצדיק יתר תשובה בעלי בבתי׳ שיהי' ויתרו

 אחד איש אמד איש וכו׳ אנשים לך שלח א״ל
 להבין בהם נשיא כל תשלמו אבותיו למטה

 הוה דהוה ומה זה בסיפור ללמדינו בא מה
 דחמר וגם כפל אמד איש אמד איש דאמר וגם
 מהם נשיא כל למימר לי׳ הוה בהם נשיא כל

 שמעתי דהנה השכל מוסר לרמז דבא ונרמה
 זללה׳׳ה בער ישכר מוה' המסיד הגאון ממותני

 ירחה יראה מיני שני שיש בירתה ה׳ חת עבדו פי׳
 מלובש שהמז מממת היינו תתאה וירוזה עילאה

 תמיד ירח שיהא נריך היצה״ר דבוק ובגוף בגוף
 נקרת וע״כ והיצר הגוף בתאות נמטה יפוג שלא

 במורת תמיד להיות צריך שהנשמה תתאה יראה
 ירחה הוס עילאה ויראה למטה תפול שלא

 ית׳ הבורא גדולות רוחה שהוא מממת הרוממות
 עילאה יראה נקרא וע״כ אליו מגשת ויראו ע״ש

 החלו יראת מיני ושני שלמעלה למה לגשת שירא
 עבדות אין עונש יראת סבל השי״ת עבדות הם

 מכשירי נקרא אבל עצמו את עובד כי כלל השי״ת
 עונש יראת מממת מרע מופרש שהוא מפני מצוה
 והאמת ודפמ״מ עכ״ל ביראה ה׳ את עבדו וזהו
 מכם העולם שאומרין כמו ממר כן שהוא כמה
 לפי אבל אומר כן שהוא מה אומר הוא מה

 אעפ״י עונש ביראת רק השי״ת עובד אם דעתי
 מאוד עונש יראת מגונה היא הזוהר דברי שלפי

 עשה מצות כל ומקיים השי״ת חת עובד מם
 ונשמר עשה ביטול אנל הכתוב עונש יראת מחמת

 אצל הכתוב עונש יראת מחמת תעשה לח מן
 להנאת רק הכל שעושה אעפ״י תעשה לח מצות
 כמאמרם גמור שאינו צדיק נקרא אעפ״כ עצמו

א ז״ל  בחמונתו וצדיק אמת על והעמידן חבקוק ג
 עונש ירתח מחמת החומה כל שמקיים וזה ימי׳

 לו שיש מי אמת שלימה ממונה לו יש בוודמי
 כי העבדות זה על תשובה לעשות צריך דעת

 האדם זה רצון שאין יודע מחשבות היודע השי״ת
 לנפשו עונש יראת מפני רק כלל אותו לעבוד
 הקב׳׳ה שברא מה כל ובאמת עובד הוא ולגופו

 צדיק חעפ״כ אך לכבודו אצא ברא לא בעולמו
 בספר וגם בהש״י אמונה לו יש וזה ימי׳ באמונתו

משמע נמי ג׳ שער סוף א׳ מלק קדושה שערי

 שכא לקבלת ומתכוון השי״ת את עובד אם קצת
 חסד חיש נפשו גומל נקרא זה עצמו ולהנאת

 בו נתערב אם והמצות התורה בקיומו כי וז״ל
 גומל כמ״ש נעצמו מסד הוא שכר קבלת כוונת
 גומל והמנות התורה בקיומו כי מסד איש נפשו
 חסד חיש אלא מסיד נקרא אינו ולכן לנפשו מסד

 אך לנפשו הגומל ענמו האיש אל הוא החסד כי
 ובאמת עכ״ל קדוש נקרח קונו עם מסד הגימל

 גרוע יותר הוא מזה מדברים שאנחנו הבמי׳ ?ה
 אך הנ״ל קדושה שערי בספר הנזכר הבחינה מן

 ורוח ברוח הנשמה הלביש שהשי״ת דעתי נפי
 הגו-ף יראת היח עונש ויראת בגוף ונפש בנפש

 בגוף המלובשים דקדושה ונפש ורוח והנשמה
 הגוף בתאות יפלו שלח תתאה יראה להם יש

 התלבשות הוא שהגיף וכמו היצה״ר בו המדובק
 טונש יראת כן השכלית ונשמה רוח נפש אל וכסא
 הוא תתאה יראה אל כסא הוא הגוף ירחת

 יראת אל לבא אפשר ואי תתאה ה״א השכינה
 שיהי׳ שירמה רק תתאה יראה דקדושה השי״ת

 נזכרו וע״כ הגוף יראת עונש יראת מקודם לו
 זה כי שבט״פ ובתורה ובנביאים בתורה עונשין

 הוח השי״ת יראת אנ לבא ומדרגה כסא הוח
 ברח זה ובשביל אוצרו הוא ה׳ ירחת השכינה
 וזהו מלכותו מדת וזהו הטולמות כל השי״ת

 לתאות יפלו שלא זו יראה ישראל לבני שנתן
 תשרה שלא משה ביקש מז״ל כמ״ש והיצר הגוף

 לו ונתן האומות טל ולא ישראל טל רק שכינה
 כי וטמך אני ונפלינו טמנו בלכתך הלא שנאמר

 להם אין הטולם אומות חסידי ואפי׳ האומות
 ליראת האדם שבא אמר אבל טונש יראת רק

 טונש מחמת טשה מצות ומקיים בשלימות טונש
 ולטבור מלטשות ונשמר טשה מצות בביטול הכתוב

 ל׳׳ת אצל הכתוב טונש מחמת תטשה לא טל
 ולהמשיך זו מיראה א״ע להפשיט אח״כ צריך
 מלכות מדת הוא אוצרו הוא אשר ה׳ יראת ע״ט
 שימליך העולמות כל השי״ת ברא זה בשביל אשר

 באדם ונתן השי״ת שברא מה וכל הכל טל השי״ת
 לטבוד הבהמה מן האדם מותר ודטת ובינה מכמה
 לאדם אפשר ואי הטובד הוא והוא בזה אותו

 מטת בו שנתן ושכלו בכוחו!ובחכמתו מותו לטבוד
 שאנו מלכות מדת התפלה וזהו ית׳ בלעדו היצירה

הנשמה צורכי הדכרים כל טל השי״ת ממניכין
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 שישפיע ממנו מבקשים ואנו בידו הוא שהכל והגוף
 חכם שיהא הזה הכיפה על שגזר ואע״פ ננו

 מכמה עת בכל האדם על להשפיע צריך חעפ״כ
 חם כמ״ש לרע עוב בין הבדלה הוס ודעת בינה

 “או בין הוא והבדלה מניך הבדלה דעה מין
 וחושך צדיקים של מעשיהם הוח ואור .כחושך

 החונן הוא והשי״ת רשעים של מעשיהם הוח
 מצוה לו המראה ליצה״ר ישמע שלח דעת לאדם
 ואי בתמים להולכים עוב ימנע ולא עבירה והוא

 הנותן והוא יתברך בלעדו תשובה נעשות חפשר
 מתפללין חנו ע״כ אליו לשוב ועוזרם לפושעים יד
 כי אותו ממליכין אנו הגוף בצורכי וכן זה על

 הוא הטבע פי על שמתנהג אעפ״י הזה העילם
 האדם שדרכי וכמו וחפצו כרצונו הטבע המנהיג
 כמ״ש הטכע מנהיג הוא כן יתברך לפניו ועבודחו

 ארנכם מטר ונתתי וכו׳ תשמעו שמוע אם והיה
 העולם שנברא מלכות מדת יראה וזה וכו׳ בעתו

 המושכו ליצה״ר ישמע שלא תמיד לירא זה בשביל
 צריך היראה וזהו עוה״ז ותענוגי תאות חחר

 זו ליראה שיזכה כדי חייו ימי כל ללמוד האדם
 למען חייו ימי כל בו וקרא עמו והיתה כמ״ש
תי וכו׳ אלהיו ה׳ את ליראה ילמד  לבבו רום על

 ימי כנ בתורה ללמוד צריך היראה וזהו מאחיו
 כמוך לרעך ואהבת מצות הוא התורה ועיקר חייו

 התורה זהו לגר הלל שאמר שבת במס׳ כמ״ש
 קודם מקבלין אנו וכן גמור זיל פירושה ואידך

 שכל התורה קבנת שזהו זו עשה מצות התפילה
 עם עצמו ומקשר ומשתתף ענמו על מקבל אחד

 אדם נשמת אחד גוף שהם ישראל נשמות כלנות
 בפ׳ מצות בטעמי תורה בליקוטי כמ״ש הראשון
 הוא ישראל כל כי ודע וז״ל זו עשה במצות קדושים

 חבר הוא מישראל אחד וכג אדם נשמת אחד גוף
 זו בעבירה חטא לא שהוא ואעפ״י ע״ש ופו׳ פרטי
 הוא חטא שחבירו מה כי עליו כהתודות צריך

 וכיון נפרד בלי גמור אחד שהכל כיון החוטא
 הוא ממילא גמור באחדות באמת עצמו שמקשר

 אלא המבדילים וגופם מגופו ומופשט נפרד
 ישראל כללות נשמת עם בשכל מקושר הוא תמיד

 קומה הם ישראל וכללות שהוא תמיד ומחשב
 ממינא במחשבתו תמיד מגוף וכשנפרד שלימה

 תמיד דבוק וכשהוא מעונשין הגוף מיראת נפרד
ישראל נשמת כנלות עם גמור באחדות במחשבתו

 יפיל שנח ירא הוא אז בגוף מלובש עצמו ורוחה
 המס־הו ליצה״ר ישמע ושלא הגוף בתענוגי

 שומרו השי״ת וחז הגוף לתענוגי עוה״ז לתאות
 תמיד שהוא כיון בעצתו יפול שלח היצה״ר מן

 גדנות בו חין נמנא ישרחל כללות עם בחחדות
 שזה וחעפ״י חחד שהכל כיון חבירו ענ להנשח

 גמור אחדות שהכל כיון הרגנים מן וזה הראש מן
 על יתגאה שלו שהראש כזה שוטה ימצח חיך

 מרובים אבנים שהיו יוכיח יעקב ואבן שלו הרגל
 עלי אמר וזה ראשו את נדיק יניח עני אמר זה

 חכן האבנים מכל ונעשו רחשו את צדיק יניח
 הרגלים עליו מונח שהי׳ הצד מריב הי׳ ולא אחת

 אחד שהכל כיון הרחש עליו מונח שהי׳ הצד עם
 עם גמור באחדות תמיד דבוק שהוא באדם וכן
 ימז חבירו על מתגחה אין בודאי ישראל כל

 מין במ״א שכתבתי כמו החטא מן שומרו השי״ת
 שטות רוח בו נכנס אח״כ עבירה עובר אדם
 בו שנכנס וכיון שוטה גאה כל כי גדלות הוא

 והוא אני אין כי ממנו מסתלק השי״ת אז גדלות
 א:ל כרצונו עמו עושה היצה״ר ואז לדור יכולין

 אמרו הגדלות שג שטות רוח בו נכנס אין אם
 וחלמצא יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו רז״ל

 רשע צופה שנאמר לו יכול הי׳ לא עוזרו הקב׳׳ה
 עמו והיתה בו שכתוב במלך וע״כ זכו׳ לצדיק
 ה׳ חת נירחה ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא
 יפול שלא ירח שיהא זו ירחה בחי׳ לו שיהיה וכו׳

 ננשמ׳ ענמו לדבק צריך וזהי והיצר הגוף לתאות
 ואהב׳ שהיא התורה ע״י וזהו כנ״ל ישראל כללות
 רום לבלתי לו יגרום היראה וזהו כמוך נרעך
 ב.י גמור אחדות היא שהכל כיון מאחיו לבבו

 חת ויתורו אנשים לך שנח שאמר וזה כנ״ל פירוד
 תרגום הפשטה לשון הוא שלח ומלת כנען ארץ

 אנשים מדעתך תפשיט ושלחו יוסף את ויפשיטו
 מקושר אלא ומגופם מגופו נפרד תמיד ותהא

 ותקיים גמור באחדות ישראג נשמת כללות עם
 שחתה ותראה כתיקונו כמוך לרעך ואהבת
 אוצרו הוא ה׳ יראת ירא ותהח בגוף מלובש

 היא זו ויראה והיצר הגוף לתאות תפול שלא
 וזהו תי״ו ועד מא׳ כלול את הנקרא משכינה

 ויהיו עצמם כשיפשיטו מותרות לשון ויתורו
 ירחה ובחי׳ ישראל כללות לנשמת דבוק ממיד
האומות כנען יראת היח עונש ויראת ארץ נקרא
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 את ויתורו וזהו עונש יראת רק להם אין אשר
 מן את הנקרא קדושה היראה מן מותרות ירחו
 אשר כנען מרן הנקרח עונש יראת מן כנען חרן
 אני שנקרא השכינה הקדושה היראה הוא תני

 כמ״ש לאומית ולא דוקא לישראל במתנה נותן
 ישראל מצ רק שכינה תשרה שלח משה יקש5

 האנשים מן יפשיטו החיך מח״כ ויסמר לו ונתן
 הלא אחד איש תמיד ייששובו וז״ש הגופים ומן

 גמיר אחדות הוא מלחמה איש הנקרא השי״ת
 ישרחל כעמך מי ישרחכ וכל כמוהו אחר שאין

 איש כילם ישראל הם אחד איש בארן אמד גוי
 יראה וכן כלל פירוד בלי שלימה קומה חחד

 כאיש שיהיו באמת כמוך לרעך ואהבת לקיים
 מטה לשון למטה חחד איש בבחי׳ וכשיהיו חחד
 יצחק אברהם הם לאבותיו עצמו שיטה ממש

 כלורי־ תשלחו ודעת ובינה חכמה בחי׳ ויעקב
 לבחינת שיגיעי עד הגופים מן עצמם שיפשיטו
 כולם וכשיהיו ודעת בינה חכמה בחי׳ סבותם

 בח'׳ שהוח מי אף בהם נשיא כל אחד כאיש
 להם ושוה עמם מקושר ממש בהם הוא נשיא
 הכל כי עליהם התרוממות בחי׳ ניכר ואינו

 מאחיי נבבו רום לבלתי כמ״ש גמור אחדות
כנ״ל:

 משה אותם וישלח וכו׳ אנשים לך שלח א״י
 ראשי אנשים כולם ה׳ פי עג פארן ממדבר

 אני לך שלח פירוש ז״צ ורש״י המה ישראל בני
 יקשה זה ונפי שנח תרצה חם לך מצוה איני
 ה׳ פי על משה אותם וישלח אח״כ שאמר מה

 ידו על עכב שלא ה׳ פי על נפרש ז״ל רש״י ודחק
 יסכים למה החיים באור הקשה זה עג וגם

 עצת על מאמרו ויופיע וכו׳ הרעה על הקב׳׳ה
 שלח מקום מאיזה ׳נהזכיר צורך מה וגם • רשעים
 פארן ממדבר משה אותם וישלח שכתוב אותם

 ראשי אנשים כולם להזכיר בזה וכוונה צורך ומה
 מדרש מביא החיים באור וגם המה ישראל בני

 ואמר רצה ולא מרגלים לשלוח משה אל שבאו
 יודעים העכו״ם לו ואמרו ה׳ הבטיחני כבר להם
 בארן מטמינים והם אותם לירש באים שאנו בנו

 משה בעיני וייטב ואז ח״ו בטל ה׳ דברי ונמצא
 מורה בידם ונלכד והלשון ע״כ בידם ונלכד וכו׳

אתו דברו ובמרמה השליחות בזה רעה (ו שנצמח

 למשה הגיע רעה מה להבין וצריך בידם ונלכד
 של׳׳ה בספר דהנה ונראה מרגלים שילוח מן

 על וז״ל משלי מדרש מביא קרח פרשת הקדוש
מ כנ לב חסר אשה נואף פסוק ק מ  שררה עניו ה
 שהיא הזה כנואף אנא חינו ממנה להנות בשביל
 מייתי יוסי בר מנחם רבי אשה של מגופה נהנה

 חל כתיב נרב מהר לריב תצא אל הדא מן לה
 תעשה מה פן למה השררה אחר רן תהי׳

 באים נמחר רעך חותך בהכנים באחריתך
 אמר וכו׳ משיבם אתה מה שאלות לך ושואלים

 קדוש נקראת ואתה קדוש נקראתי חני חבהו ד
 עליך תקבל גא בי שיש המדות כל בך אין אס

 מ״ש ודעת טעם בטוב שם ועיין עכ״ל שררה
 שמננו מה המדרש זה בפירוש נאמר וחנו שם
 גדולה המשנה פירוש בע״ה כבר כתבתי דהנה ה׳

 ובעולם בעוה״ז לעושיה חיים נותנת שהיא תורה
 בשרו ונכנ נמוצאיהס הס חיים כי שנאמר הבא

 שהיח נקבה בלשון התורה שקרא מה מרפא
 זכד בלשון התורה נקראת ופעמים חיים נותנת

 במסכת דרשו חז״ל כי ואיננו בו עיניך התעיף
 עושר בשמאלה בימינה ימים אורך ס״ג דף שבת

 לשמה בתורה שעוסק מי בה למיימינים וכבוד
 לשמה בתורה כשעוסק למה להבין וצריך וכו׳

 כי משמאיל. נקרח לשמה ושלא מיימין נקרא
 זה בשביל שלומד היינו ■כשמה בתורה העוסק

 והמעשה בה הכתוב כל ולעשות לשמור כדי
 עולם נגד שהוא השם של אחרונה בה״א מרומז

 ה״א לשם לשמה תורה לומד והיינו העשיה
 ואין בתורה שכתוב מה שיקיים כדי אחרונה

 עם ולהנשא רב להיות כדי עצמו צהנאת מכוין
 בימינה ימים אורך רז״ל שדרשו וזהו התורה:
 היינו בה ■נמיימינים וכבוד עושר בשמאלה
 עושר וכ״ש ימים אורך לשמה תורה שלומדין

 אריכו׳ איכא וכבוד עושר בה למשמאילים וכבוד
 רוצה שהעגל מה שיותר ידוע כי ליכא ימים
 הוא המשפיע תענוג כי להניק רוצה הפרה לינק
 לשמה תורה לומד אם וא״כ המקבל מתענוג יותר
 משפעת התורה אז בה שכתוב מה לקיים כדי

 ימים אריכות הזה עולם תענוגי כל זה לאדם
 שלומד מה וכשמקיים וכבוד עושר וכ״ש ושנים

 לו משפעת ליכא עלמא בהאי מצוה שכר אז
״נ התורה תענוג ומקבלת הגא עולם תעגוגי ג
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 מה לחורה גדול חענוג שגרם אדם מזה גדול
 שובוח וגם הזה שולם שובוח סליו שמשפשח

׳ החורה נקראח ואז הבא שולם חי  בהי׳ נוק׳ מ
 שהיא חורה גדולה וזהו מהאדם חשנוג מקבל
 כשהאדם ובבא בשוה״ז לשושיה חיים נוחנח
 נוק׳ בחינח ששיה בחי׳ להיוח החורה שושה
 חיים לו גוחגח היא ואז מאדם חשנוג ולקבל
 ושושר ימים אריכוח השובוח בכל הזה בשולם
 למיימיני׳ פי' וזה הבא השולם שובוח וגם וכבוד

 וזהי משפיש בחי׳ חסד הוא ימין כי ידוש כי בה
 החורה אל חסדים משפישים שהם בה למיימינים

 גדול חשנוג ;החורה יש לשמה כששוסק הייגו
 שובות החדם אל שמשפשח ההשפשה חשנוג
א שולם ושוגוח הזה שולם  למשמאילים אבל הג

 והחור׳ החורה שם נהחנשס שצמו להנאח שלומד
 שאינה די לא להחורה צשר ויש גזה חפנה חינה
 ושוה״ג שוה״ז שובוח האדם נזה ■כהשפיש יכולה

 שנים גקצרוח שמח האדם אח שמשנישה אלא
 גגגורוח החורה שם שהולך למשמאילים וזהו

 שובוח קצח לו יש אשפי״כ לחורה צשר וגורם
 שלמד מה כוונחו וממצא וכבוד שושר שוה״ז
 שנים בקצרות שמח ג״כ אוחו ימשניש זה בשביל

 הם חיים כי מפסוק ראיה שמביא וזה
 שם ונברא מוציאה שהתורה מה ר״ל למוצאיהם

 שוה״ז השולמוח וככ חיים התורה לזה התורה
 ברא באורייתא כי התורה שם נבראו ופוה״ב
 שאמר מה להגמרא קשה והיה שלמין השי״ת
 התורה כלל בדרך למוצאיהם הם חיים כי הכתוב

 לשמה בלומד רק אינו זה הלא ובבא בזה חיים
 שנים בקצרות שמת לשמה שלא ח״ו להיפך אבל
 כלומר א״ת נ״ד דף שירוגין במסכת דרשו ש״כ

 שהתירה מה היינו למוצאיהם לקרות כך שא״א
 חם אלא חיים נותנת היא ושוה״ב שוה״ז מוציאה

 מדת מלכות מדת היינו בפה למוציאיהם תקרא
 ירא כי לששות כדי שלמד הששיה שולם יראה
 ה״א לשם לשמה לומד והיינו בשבירה יכשול שלא

 בזה למוצאיהם לקרות תוכל אז כנ״ל אחרונה
 שהבאתי משלי במדרש שאמר וזה כנ״ל. ובבא
 שניו המקבל כל לב חסר אשה נואף של לשיל

 הזה כנואף א;א אינו ממנה להנות בשביל שררה
 אשה את שמאנס ר״ל אשה של מגופה שנהנה
התורה מאנס הוא כך כרחה בשל מגופה ונהנה

 להתגדל כדי תורה של כרחה בשל ממנה ונהנה
 יש ואדרבה בזה חפצה אינה והתורה ולהתרומם

ד כנ״ל אותה שמשנישה מה צשר להתורה  מנחם ו
 מהי* כריב תנא חל הדא מן לי׳ מייתי יוסי בר

 חששה מה פן השררה אחר רץ תהא אל כתיב לרב
 במים למחר רשך חותך בהכלים באחריתך
 כי כוונתו משיבם אתה מה שאלות לך ושואלים

 תורה ודברי בגדלות וחפץ השררה אחר רץ אם
 ז״נ כמאמרם נמוך במקום אלא מתקיימים אינם
 חינם מים מה נמים תורה דברי נמשלה למה

 חתר רץ ואם וכו׳ נמוך במקום אלא מתקיימים
ה תשכח בודאי בגדלות והוא השררה  התוי

 נך ושואלים באים כשישכח למחר וזהו ממנה
 כי׳ שזהו לומר ואפשר משיבם אתה מה שחלות
 בר חייח רבי אמר ש״ג ד׳ דף בסופה הגמרא

 הרוח גסות בו שיש אדם כנ יוחנן ר׳ אמר אבא
 נפש איש ואשת שנאמר איש באשת נכשל לבסוף
 נפש זונה איש ואשת ז״נ רש״י ופי׳ תצוד יקרה
 ש״כ אחרי׳ רודף תצוד הגבוה נפש יקרה

 נכשכים שחינם גאוה בטלי כמה ראינו ובאמת
 כדי שררה שמקבלין שכוונתו לומר אפשר גא׳׳ח
 בעל מגופה ונהנה אשה כנואף ממנה להנות
 תורה של כרחה בעל התורה מן נהנה כך כרחה
 חנינת גר חמח רבי שם בגמרא אמרו וגם כנ״ל
א כאילו אמר  תועבת הכח כתיב העריות כל על ג

 האועבות כל את כי התם וכתיב לב גגה כל ה׳
 תועבת שכתיב מפני וכי הגמרא להבין וצריך הא;

 ומה העריות כל על בח כאינו זה הרי בשניהם
 שכתבתי מה עפ״י לומר ואפשר בזה יש טעם

 ואשה איש ר״ע דרש י״ז דף דסוטה הגמרא פי׳
ט  שהחדם אוכלתן אש זכו לא ביניהם שכינה ז

 קיום מעשה כל ולעשות הזה עולם במלבוש נברא
 ממלאין והם עושין הנבראים שכל הזה עולם

 בורחו מצות לקיים צריך והאדם היצר עם תאותם
 ,ולעבוד עשה מצות שהוא ורבו פרו מצות נקיים

 עצרו להנאת לכוין ולא הרע היצר עם השי״ת
 מדת שכינה היינו תתאה ביראה ולהיות כלל

 ירא שהוא מפני תתאה יראה שנקרא מלכות
 הינר בתענוגי להתענג למטה יפול שלא תמיד

 פרו של עשה מצות בזה לקיים רק הנבראים ככל
 ודחינו ורחימו י״ה היינו ורחימו בדחינו ורט

שמכוונים בזה ביניהם שכינה זכו וזהו ו׳׳ה היינו
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 לעכו׳ נמעה יפלו שלא ויראים עשה מצות לקיום
 יראה מדת וכשהשכעה הנברחים ככל זו מעשה

 סז עשה מצות המעשה בזה ומקיימים ביניהם
 מן יו״ד שם ז״ל רש״י כפי׳ ביניהם שלם שמו
 ואכה ומ״ו בתי׳ הוא ואיש חשה מן וה״א חיש

 לא שלם השם ואז אחרונה ה״א בחי׳ בעצמה
 שניהם נופלין אלא ביניהם שכינה להיות זכו

 הש״י מסנק אז היצר עם תאותם כמלאות למעה
 ואש אש ונשאר י״ה אותיות הם מביניהם שמו

 שצ אש במי׳ שהוא הרע היצר הוא בשניהם
 שנא ו״ה ער לגלות תקרבו לח וזהו גבורות

 ער שיהח לגרום אשה אל התקרבות לכם יהיה
 אשה של וה״א איש של וא״ו שיהיה היינו ו״ה
 שמו הש״י שיסלק י״ה מבני ערירים לשון ער

 נמי המתגאה והנה כנ״כ י׳׳ה היינו מביניהם
 במשנת כתב וע״כ י״ה ממנו שמסתלק זה גורם

 תעני׳ ע״ו נהתענות צריך גאוה עון שענ חסידים
 כל אמרו וע״כ י״ה שסילק על גמוה כמנין

 הכא כתיב העריות על בא כאילו המתגאה
 כי בעריות התם וכתיב לב גבה כנ ה׳ תועבת

 שיים שניהם מעשה כי האל התועבות כל מת
 כעיל שהבאתי במדרש וז״ש כנ״ל י״ה שמסלקין

 מה ידוע כי וכו׳ קדוש נקראתי אני אבהו ק״ר
 ראשין בפסוק קדושים בפרשת רש״י שכתב

 פרושי׳ הוו תהיו קדושים וז״ל וכו׳ תהיו קדושים
 גדר מוצח שאתה מקים שבכל וכו׳ העריות מן

 הש״י שאמר וזה עכ״ל קדושה מוצא אתה ערוה
 ואימת קדוש נקראת ואתה קדוש נקראתי אני
 וע״כ העריות מן פרושים כשהם קדוש נק׳ הם
 וזהו הנאתכם בשביל שררה ותקבלו תתגאו נא
 דכא את שוכן שאני הכלו המדות כג בך אין סם

 מנכותו שיתגלה הזה עולם ברא' ואני רוח ושפל
 נותן אני מלכותי מדת עצמו ענ שמקבנ והאדם

 שאמרו כמו בי ימשול שהוא מלכותי מדת לו
 והצדיק גזירה גוזר השי׳׳ת צדיק בי מושל מי רז״ל

 מדת בעסק בי שיש המדות כ; בך אין ואם מבעל
 מיתא והנה שררה אליך תקבלו לא מלכותי
 שהיו הכבוד באהבת נכשלו שהמרגלים בזוהר
 אבל נשיאים להיות ראויים הם שכאן יודעין
 על דבה הוציאו ע״כ נשיאים יהיו לא בא״י
 בספר ואיתא נשיאים ויהיו שם להשאר הארץ

מותם וישלח פסוק עג התורה על לוי קדושת

 דמיון היו המדבר דור ודורו משה כי וז״ל משה
 היו לארץ שבאו ודורו ויהושע שבכתב תורה
 דאמרו במאי הרמז וזה שבע״פ תורה דמיון
 לבנה כפני יהושע ופני ממה כפני משה פני חז״ל

 כמו שבכתב מתורה מקבלת שבע״פ תורה כי
 פסוק על שם ועיין ע״ש מחמה מקבלת שהנבנה

 אמר כי וז״ל יהושע נון בן להושע משה ויקרא
^ את ויתרו אנשים לך שכח למשה השי״ת  א

 נאמר מרגלי׳ מעשה בסיפור תורה ובמשנה כנען
 שיש כמו במדרש חיתא דהנה הארץ את ויחפרו

 יש כן כמו באדם גידין ושס׳׳ה חברים רמ״ח
 עבור הארז ;ב הארץ ערות שכתוב כמו בארץ
ק א  שבאדם איברים רמ״ח והנה הארץ עין ה

 שס״ה נגד גידים ושס״ה עשה מצות רמ״ח נגד
 יעבו^ כבל לשמור מחויב גיד שכל ל״ת מצות
 האברים כארץ ג״כ כן וכמו אליו המתייחס הלאו

 ע״ש מצות התרי״ג לשמור מחויבים והגידים
 בתיקונים איתא והנה דרכו לפי שכתב מה

 ה׳ ויצמח דאתמר בגין וז״ל וארבע שתין תקונא
 דאדם בידא לממחא רשו ליה והוה וכו׳ אלהים

 דא בגין ממאת וכא דמותא מאילנא יכו; דלא
 דעת אית וכי אלעזר רבי א״ל בעבורך אמר

 יסד בחכמה ה׳ הה״ד אין האי לכולי בארעא
 המדב׳ דור מועאין היו לא אס והנה עכ״ל ארץ

 השי״ת להם שנשבע שגרמו המרגלים ידי על
 לבא מוכרח משה היה בודאי לארץ ינואו שלא

 תורה דומיא ש;הס רועה שהוא לארץ עמהם
 אבל מרגלים לשלוח משה רצה לא וע״כ שבכתב

 יודעי׳ העכו״ס ואמרו במרמה משה אל כשאמרו
ז ומעמינים מותם לירש באים שאנו אי  ונמצא נ
 לראות הארץ את ויחפרו וע״כ מ״ו בעל ה׳ דברי

ענ ה׳ דברי יהי׳ שלא החפירות  דברו ובמרמה ג
 השי״ת כבוד בשביל מרגנים השילוח ותלו אתו

 רעה לי וגרמו מרגלים ושלח בידם נלכד וע״כ
 משה ומידד אלדד נבואת ונתקיים ולדורם ולהם

 הי׳ חועאיס היו לא אם אבל מכניס ויהושע מת
 בני והיו לארץ דורו בני עם !כבוא משה מוכרח

 ובאמת משה על שנגזר הגזירה מבעלין דורו
 ואמר הכבוד באהבת שנכשלו ידע רבינו משה
 הרב בשס ששמעתי ■וכמו זאת את שיתקנו להם

 מענדיל מנחם מוהר״ר קדישא בוצינא
בנגב זה עלו הפסוק פירוש זללה״ה מפרומישלאן
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 זה ותע;ו הכבוד אהבס של המחשבה זה שסתקגו
 שהוא הבורח באהבה רטה אהבה שנ המחשבה

 משה כשבא וכן ודפח״ח חסד מדה דרוס נגב
י אני נו חמר השי״ה פס השליחוה בזה להמלך  ח/

 אבצ חפשיה והבחירה לשכוח רצו הס כי נך מלוה
 המרגליס אה להקן משה שיראה השי״ה לו סמר

 לך שלח לו שחמר וזה הכבוד באהבה הנכשליס
 אנשיס כל ז״ל רש״י פירש אנשיס ומלה אנשיס

 לשון הוא ש,ח ומכה חשיבוה לשון שבמקרא
 ושלחו ותרגומו יוסף אח ויפשיטו כמו הפשטה

 מהס הפשיט בשבילך לך הפשיט השי״ת צו ואמר
 ורצו עצמס בעיני שלהס החשיבוח אנשיס

 ושלח שיחקנו משה חוהס הזהיר וכן להחנשאוח
 יחברך שהשס ג״כ להס ורמז פארן ממדבר אוחס

 שאמרו כמו ההורה שיקבלו ישמעאל בני אל בא
 ושאנו פמרן מהר הופיע כמו משעיר וזרח רז״ל
 השי״ה והשיב בחורה כחיב מה ישמעאל בני

 שהס עבור ההורה נקבנ רצו ולא חנאף לא להס
 נעשה שחמרחס ישראל בני ואהס בזמה שטופיס
 שלא הראו באהבה ההורה וקבלחס ונשמע
 נח ענ ולעבור והחנשאוח מכבוד נהנוח חחפוצו

 במינה שהיא קדש מעיר אוחס שכח וכן חנאף
 וקודש שלימה קומה בחי׳ שהיא הארץ מן חכמה
 קדש וכן ראיה בחי׳ היא וחכמה מכמה נקרא
 עין אל לך לך פר׳ שכהוב כמו עין בחי׳ נקרא

 שנק׳ שס ז״ל רש״י פי׳ ומשפט קדש היא משפט
 להשפט ואהרן משה שעחידין העחיד ע״ש משפט

 לא נקרא נמה עין ועל מריבה מי והס יכו׳ שס
 בחינה שהיא נומר אפשר הטעס ז״ל רש״י פירש
 ולפי הארץ של מכמה והיא הארץ מקומח עיניס

 כן חס איח עבירה עובר אדס אין רז״ל שאמרו
 מי אבל חכמה היפך שהוא שטוח רוח בו נכנס
 בו אין בעלי׳ חחי׳ שהיא חכמה בגדר שהוא

 עין שהיא קדש מעיר אוחס שלח וע״כ שבירה
 חה יניח ולא בידס ימחה שהארץ כדי וחכמה

 המרגליס כ3א חנאף לא על לעבור המרגליס
 למלוך בחפצס מלכוח מדח שהיא הארץ קלקלו
 אה וזינו חנאף לא על ועברו עצמס הנאה בשביל
ת א  פי׳ קדשה ופירוש קדשה קדש מן ועשה ה
 וז״ל הקדשה איה בפסוק וישב בפ׳ ז״ל רש״י

 ואפש־־ עכ״ל לזנוח ומזומנה מקודשח הקדשה
בעינים היא הקדשה איה פירוש שזהו לומר

 חכמה בחי׳ שהס שלה העיניס עס כלומר
 קלקלה והיא מזנוח רחוקה להיוח ראוי׳ והיחה

 לזניה מזומנה קדשה ונעשיח שלה עיניס בחי׳
 מעיי־ פרן ממדבר אוהס ששלח משה וכוונה

 מסייע יהיה שהארץ חכמה במי׳ שהיא קדש
 אהבה במי׳ ויחקנו חנאף לא על יעברו שלא להס
 לא־־ץ יבואו שלא נדורס יגרמו וצח שלהס רעה

 משה עס שיביאו כרחך על נחרץ יבואו וכשהס
 ע״ שנגזר הגזירה יבטלו שהס שלהס רועה שהוא
 :׳ מפי שהחנבהו ומידד אלדד של והנבואה משה
 הנביאיס ככל בכה שהחנבאו מלכוח מדח

 שיחקנו משה חוחס וישלח וזהו בכה שהחנבאו
 לבטל נמעלה ה׳ פי על ויהי׳ שבלבס רעה אהבה

 קודס השילוח ובשעה ה׳ מפי שהחנבאו הגזירה
 בעיני שהיו משיבוה נשון אנשיס ככס היו החיקון

 נקבל כוונחס שהי׳ המה ישראל בני ראשי עצמן
כנ״ל שלהס הנשימוה מן הענוג

 כי׳ עיין יהושע נון בן להושע משה ויקרא
 מעצה יושיעך יה עניו החפלל ז״ל רש״י

 שיהי׳ יודע הי׳ כח משה הצא להבין עכ״ל מרגליס
 וכמו אוחס שולח הי׳ לא בודאי כי מרגליס
 כש־־יס שעה באוחו חנשיס מלח על רש״י שפירוש

 הכבוד אהבה בהס רואה שהי׳ מחמה ואס היו
 ובודאי כנ״ל לחקנס נהס אמר בזוהר שכחוב כמו
 הי אס בוודאי כי ויחקנו אליו שישמעו סבור הי׳

 שולח הי׳ לח יחקנו ולא חכיו ישמעו שלא חושש
 כנכס אלי וחקרבון חורה במשנה כחיב וכן אוחס

 אח לנו ויחפרו לפנינו חנשיס נשלמה וחאמרו
 הדבר בעיני ויטב וכו' דבר אותנו וישיבו הארץ
 לו הי׳ ואס וכו׳ אנשיס עשר שניס מכס וחקח
 לס להס שאמר מה לתקן אניו ישמעו שלא חשש
 דהנה טמר ואפשר השילוח בעיניו מיטיב הי׳

 שנזכר כמו מרגליס לשון נמצאו לא הזה בשילוח
 ערות את לראות אתס מרגליס לאחיו שאמר ביוסף
 מרץ חח ויחורו לשון אמר כאן רק באחס הארץ
 לפנינו אנשיס נשלמה אמר חורה ובמשנה כנען

 ודעת מכמה אית דבאמת הארץ את לנו ויחפרו
 אשר ארץ ישראנ בארץ ובפרט הגשמיית בארציות

 בתיקיניס שכתוב כמו תמיד אותה דורש אכהיך ה׳
 בגין ועוד וז״ל לעיל שהבאתי וארבעה שתין תקון

רשו לי׳ והוי וכו׳ אלהיס b ויצמח דאתמר



לחייסשלח פרשתאורחרצד

 דמותא מאילנס יכול דלא לאדם בידא למימחא
 אלעזר ר׳ א״ל בעבורך תמר דא בגין מחאת ולא
י בארעא דעת אית וכי  ה' הה״ד אין האי צכ̂ו

 והכמה שכל שיש הרי עכ״ל חרץ יסד בחכמה
 בו ויש נשמה בו יש שבאדם וכמו הגשמיית כארץ
 חכמה רק נראית אינו והנשמה ודעת ■ובינה סכמה
 שיש הדבור ידי על נראה שבאדם ודעת ובינה

 ובינה הכמה ניכר וע״י הדבור באדם מותרות
 ניכר דבור בה שאין אעפ״י בארן כן בו שים ודעת

ת שים ודעת הסכמה ס  שבעיות שראינו ע״י ב
 בעל דברים ושאר אדם כגון והנבראים הארץ
 תו תכמים הם חם מגדלת הארץ אשר סיים

 מסכים ישראל דארץ חוירא שאמרו וכמו גבורים
 בארץ שיש ודעת חכמה להבין יכולין ידם ועל

 נפנינו אנשים נשלחה משה אל שאמרו וזה ממש
 כי מפירה לשון ויתפרו החרץ את לנו ויתפרו
 וכן הא״ץ שבתוך מה מבקש הוא בארץ התופר

 שיבינו ומשובים צדיקים אנשים נשלחה אמרו
 הארץ פני שיראו ולא הארץ שבתוך ודעת המכמה
 הארץ שבתוך מה ומבקש התופר כמו רק מלמעלה

 שיש ודעת החכמה בשכלם יבינו כן בפנימיות
 בעיני שהוטב וזה ויתפרו לשון אמרו וע״כ בארץ
 שיבינו מותרות נשון ויתורו לשון אמרו וכחן משה

 משאר אותה דורש ה׳ משר בארץ שיש המותרות
 השכינה של והמותרות המילוק יבינו וממילא מרצות

 תתאה יראה היא ישראל בארץ השוכן ארץ שנק׳
 הית האומות של היראה היינו העמים ארץ מן

 מהיכן לראות שהולכין אלו אבל עונש יר!את
 למלחמה יבואו זו ובדרך לכבוש שנוחה המקום

 רגלים לשון שהם מרגלים נק׳ זה המדינה על
 הארץ פני על ורואין הארץ על עומדין שהם
 אותה לכבוש נוחה מהיכן כלומר הארץ ערות
 באתם הארץ ערות את לראות אתם מרגלים וזהו
 מענת יושיעך יה יהושע על משה שהתפלל וזה

 נראות הולכין אשר מאנשים תהי' שלא מרגלים
 נק׳ וזהו נכבוש נוחה מהיכן הארץ ערות תת

כנ״ל. מרגלים

ר מ א  ההר את ועליתם בנגב זה עלו חליהס וי
 ילכו איך הדרך להם מראה שהי׳ מה

 הי׳ הוא בנגב זה עלו על ז״ל רש״י פי׳ עיין
תחלה מראין התגרין דרך שכן א״י של הפסולת

 דרך מקום להם שהראה מה ועל הפסולת את
 לפי לומר ואפשר כלום פירש לא בהר עלייתם

 הרב בשם בנגב זה עצו פירוש נעינ שכתבתי מה
 זנלה״ה מענדיל מנחם מוהר״ר קדישא בוצינא

 הרע ביצר נלכדו שהמרגלים צפי פרומישלאן מק׳
 אינם ישראל שבארץ יוודעין והיו הכבוד אהבת
 הארץ על דבה הוציאו ע״כ נשיאים להיות ראוין
 רעה אהבה שיתקנו משה נהם ורמז יכנסו שלא

 רעה לאהבה שנפג שמי שבלבם הכבוד אהבת
 אהבת עצמו על ולהמשיך מזה א״ע להפשיט צריך

 מעצה הוא זה ובדבר האהבות כל שורש הבורא
 זה עלו וזהו רעה. אהבה שצ רעה המחשבה
 הבורא אהבת החסד מדת דרום בנגב המחשבה

 נומר יש זה ולפי ודפת״ח עכ״ד התיקון יהי׳ וזה
 שכתבתי ע״ד ההר תת ועליתם להם שאמר מה

 בער דוב מוהר״ר קדי׳ בוצינא הגדול הרב בשם
 הרע יצר בראתי בגמרא שאמרו מה פירש זללה׳׳ה
 דומה המשל אין הלא התורה הוא תבצין ברחתי
 הם והתבצין המאכצ עיקר הוא הבשר כי לנמשל
 הרע ציצר תבנין התורה שהמשיל ובמשל טפילין
 כך הוא שבאמת והמר עיקר הרע היצר ונמצה

 בהתלהבות חלא ה׳ את לעבוד צאדם חפשר שחי
 כלל עבדות היו לא היצר כח וצולא שבו הינר כח

 נדמה לצדיקים שאמרו כמו היצה״ר נקרח וההר
 הוא ההר עם ההר את ועליתם שאמר וזה כהר
 השי״ת את כשתעבדו כי עלי׳ לכם יהי׳ הרע היצר

 לכם יהי' ולא יצ״ט היצה״ר מן תעשו היצר עם
 ליצר יהי׳ ובזה שבשמים לאבינו חחד צב מנח
 עלי׳ נכם יהי׳ ועציתם וזהו גדולה עלי׳ הרע

ההר עם ההר חת
 נעצה עלה ויאמר משה אצ העם את כלב ויחס

סי׳ עיין לה נוכל יכול כי אותה וירשנו
 וסיפר במשה שידבר מה לשמוע משה אל ז״ל רש״י

 והנפלאות והניסים משה צהם שעשה הטובות
 הכפל לומר יש ז״ל רש״י פי׳ ולפי להם שעשה
 הלא כלב אמר דכך נוכל יכול נעצה עלה בפסוק
 ואעפ״י משה צנו שעשה והנפלאות הניסים ידעתם
 רביד משה אצל א״י לכבוש הדבר קשה שאצלינו

 עלה ולפיכך לנו שעשה הניסיס נגד קל דבר הוא
 נעצה ידו ועל שעלה רבינו משה על שקאי ר״נ

 ידו ועל לכובשם רבינו משה יכול וכן אנחנו
לכובשם; אנחצו גם נוכל



רצהלחייםשלח פרשתאורח

ף  עם את תיראו אל ואתם תמרודו אל ה׳3 א
וה׳ מעליהם צלם סר הם לחמנו כי הארץ

 אליו בבואו הננבב האדם דהנה נראה וכו׳ חתנו
 בדרכיו ומתבונן במעשיו מפשפש ונער יראה דבר
 וחוזר הזה הצער הגורם חסרונו שמוצא עד

 מה בכל השי״ת ביראת ומדבק ש,ימה בתשובה
 כמאמר ההוא והצער היראה במל וממילא דאפשר
 דכמו וכו׳ עולו ופרקת תריד כאשר והי׳ הכתוב
 ח״ו כן רז״ל שאמרו כמו ישראל על מגינים שמצות
 לא אשר ה׳ מצות מכל אחת בהעשותו בהיפך
 לשלוע העולם לאומות כח ח״ו נותן הוא תעשנה

 מיוה נומל בתשובה וכשחזרו הם ש הגנה וזהו
 שחמת בזוהר ואיתא נופלים והם מהם הקדושה
 להיות ראוים הם שבמדבר שראו הי׳ המרגל־ם

 ישי־אל לארץ בבואם לא אבל ישראל על נשיאים
 ז“הא דיבת הוציאו והגדלות הכבוד אהבת ומחמת

 לשון חך שאמר וזהי ע״ש במדבר שישארו כדי
 ורקין חכין שנאמר מקום כל רז״כ כמ״ש מיעומ

 תאהבו וצח עצמיכם תמעכיו כלו׳ מועמין אלא חין
 שלימה בתשובה ותשובו תמרודו אל ובה׳ הכבוד

 ותדבקו הזאת הרעה היראה הגורם חסרונם על
 ר״ל הם לחמינו כי התשובה אחר השי״ת ביראת

 מהם תענוג ישראל שיקבלו נברחים הם האומות
 נותמם העבירות מחמת רק עמים יעבדוך כמ״ש

 החמת ובהסר ח״ו ישראל על שישכמו בהם כח
 וז״ש מעניהם יבמלו התשובה ע״י מהם והכח

 חל אתנו וה׳ התשובה ע״י מעליהם צלם סר
השם ביראת תדבקו אלא תיראום

 לאמר דברת כאשר אדני כח נא יגדל ועתה
 באל״ך כתוב ה׳ וגם לאמר מלת להבין

 הדיבור בעוצם פגמו מרגנים דהנה ונראה דל״ת
 והנה אדני שם מלכות במדת גבורות ופעלו

 הוא בכח ה׳ קול ז״נ האר״י כתב שבת בקבלת
 חסד מדת הוא דגדולה וידוע ע״כ גבורה מדת

 נח יגדל ע״ה דביט משה שהתפלל וזהו ואהבה
נ אדני כח ואהבה חסד למדת יבא ר״ל ת ד׳  הגבדו
 כחשר גמורים בחסדים ימתקו מלכות מדת ש:

 בד•:׳־ אכנו למשה אמר השי״ת דהנה לאמר דברת
 ממנו ועצום גדול לגוי אותך ואעשה ואורישנו

 בחסדם ימתקו שהגבורות משה שהתפלל וזהו
גדול לגוי ואעשך לו ליתן שאמרת העובות ויהי׳

 לישרמל לעשות שאמרת מה ועל דברת כאשר יהי׳
 בלב הוא אמירה כי המחשבה לעולם יבוא לאמר

הדינין. ימתקו ושם

 הגיד מעשיו כח הפסוק פי׳ כתבתי דהנה א״י
 מכמה כי מכמה היא מעשיו כח לעמו

 יסד בחכמה ה׳ כמ״ש העשי׳ עוצם של הכח הוא
 עונם שצ הכח מכמה הוא אדני כח בכאן וכן מרץ

ד שחכמה אדני כח נא יגדנ וזהו העשי׳ ג  למענה י
 ירממים גדולים חסדים שהוא עליון רצון מן ויקבל

 ודיבור דברת כאשר ויהי׳ כלל דין בו שאין גמורים
 וימתקו המחשבה לעולם יבא לאמר קשה הוא

 קנה מרומז זה ופי׳ גמורים חסדים ע״י הדינין
הקדוש בזוהר

 וכחשר חסדך כגודל הזה העם לעון גא סלח
 להבין הנה ועד ממצרים הזה לעם נשאת

 פעמים כמה שממל בשבי״ וכי משרע״ה מענת
 נעולם להם ימחול הנה ועד ממצרים סרחונם כל

 עפ״י דבאמת משרע״ה מענת הי׳ דכך ונראה
 מסין יש סרוחה מעפה הנונד אדם האנושי השכל
 בכל למשול וחיות ושכל כח השי״ת לו ונתן

 יש חיך ולידע .צהתמכם אדם היוכל הנבראים
 ורגנים הידים וכה הראות וכח הדיבור כח בו

 חיך ולהבין לידע שבו הכוחות וכל השמיעה וכס
 ולישא ולקח באוזן ולשמוע בעין לראות שיוכל
 ובהסיר ית׳ מאתו הוא והכג ברגלים ולהלך בידים

 מן כוחו יוסר שבאדם א׳ אבר מן מ״ו השגחתו
 בהשי״ת ״מרוד אדם יוכל ואיך ההוא האבר

 לכאור ונמצא הש״י לו שנתן ובמובותיו בכוחותיו
 חמאיי. על השי׳׳ת לו שימחול השכל כפי אינו
 בארבע בגוף מלובש שהאדם מחמת באמת אך

 אחר ולמשכו להסיתו נברא והיצה״ר יסודותיו
 שברא קודם תשובה השי״ת ברא ע״כ הגוף תאוות
 חם ואף ותכנית גבול בעל שהאדם וגם העולם

 ה ותכצ בגבוצ הם ומחשבותיו מעשיו עבירה עבר
 יותר ולא לפגום יוכל נשמתו שורש מקום ועד

כ וקצבה וגבול תכנית בלי הוא השי״ת וחסדי ע׳  ו
 הם אשר הגדולים וחסדיו רחמיו כרוב השי״ת

 עונותיו שכל צאדם מוח; הוא וגבול תכלית גלי
 נו רב׳ משה מענת וזהו ותכלית בגבול הם ופגמיו

סלח פעמים עשר זה לפניך שחטאו אעפ״י ע׳׳ה



לחייםשלח פרשתאורחרצו

 ילי הם חשר חסדך כגודל הזה העם לעון נא
 הזה לטון נשאס וכאשר וקצבה וסכליס וסוף גבול

 השכצ עפ״י אינו ג״כ הוא הנה ועד ממצרים
 הטובות אחר רחשון בפעם אף להם שסמחול
 מצרים מעוני הברזל מכור אוסם שהוצאת הגדולות

 וביבשה בים גדולות וטובות ונפלאות ניסים וע״י
 היא הנה ועד ממצרים אותם ממלת וחעפי״כ

 וגבול תכלית בלי הם אשר חסדיך גודג מהמת
 ותסנח תממוג וכן ותכלית בגבול הם ועונותם

 בלי הם אשר חסדיך כגודל הזה העם לעון עתה
 פעמים עשר כזה אף ותכלית וקצבה ושיעור מספר
 קצבה בלי הם הגדולים חסדיך כי בך שמרדו

ומספד

 העדה לכל אעשה זחת לח אם דברתי ה׳ אני
 הזה במדבר עני הנועדים הזאת הרעה

 וכי׳ משה שלח חשר והאנשים ימותו ושם יתמו
 דיבת מוצחי האנשים וימותו וכו׳ וילונו וישובו
 בסנהדרין במשנה ועיין ה׳ לפני במגפה רעה הארץ

 מרגלים אמר דר״ע ור״א דר״ע פלוגתא ק״ח דף
 האנשים וימותו שנאמר הבא לעולם הלק להם אין
 לעו,ם ה׳ לפני במגפה הזה בעולם וימותו וכו׳

 חנק להם אין המדבר דור ר״ע אמר ואח״כ הבא
 ימותו ושם הזה׳יתמו במדבר שנאמר הבא לעולם
 אומ^ ר״א לעוה״ב ימותו ושם בעוה״ז יתמו

 בריתי כורתי חסידי לי אספו אומר הוא עליהם
 בשניהם ר״ע ענ מונק שר״א הנראה נפי זבח עלי

 רבי יחמר מה להבין המדבר ובדור במרגלים
 במרגנים עקיבא ר׳ שהביא הפסוקים על אליעזר
 המדב״ דור ובדורם ה׳ לפני במגפה וכו׳ וימותו
 נהבין צריך וגם ימותו ושם יתמו הזה במדבר
 צ־־יך למה מאוד שנפלאה ז״ל המהרש׳׳א קושית
 שחין ה׳ לפני במגפה וכו׳ וימותו במרגלים יימוד
 יתמו הזה במדבר שכתוב כיון לעוה״ב חלק להם
 ממנו עקיבא ר׳ ודרש המדבר בדור ימותו ושם
 מרגלים עדיפי וכי לעוה״ב מלק להם שאין

 יוציאו הם שגם להם וגרמו לדורם שהחטיאו
 לעוה״ב חלק להם אין דורם ואם הארץ דיבת

 דר״ע אליבא עליהם קרא ני ולמה הם כשיטא
 חלק להם שיש כר״א שפסקו הספרים בכל ועיין

 בענמו הכתוב מן הוכיח החיים באור וגם נעה״ב
פי על אומר ואני לעוה״ב חלק להם שיש כר״א

 הפרשה דבהתמלת כר״א שהכתובים מוכח פשוטו
 אני הי אליהם אמור ה1לנמ השי״ת שאמר 3כתי
 אעשה כן באזני דברתים כאשר נא אם ה׳ נאם
 וכו׳ פקודיכם וכג פגריכם יפנו הזה במדבר לכם

 לארץ בעצמם המדבר דור יבואו שצא הזה והדבר
 הפסיק אבל צהשיב ואין ה׳ שבועת היתה זה על

 אעשה זאת לא אם דברתי ה׳ אני אח״כ הכתוב
 ממנו שנדרש ימותו ושם יתמו הזה במדבר וכו׳

 השבועה הי׳ לא זה על צעוה״ב חנק נהם שאין
 והיא וכו׳ דברתי ה׳ אני כתוב רק השי״ת מאת

 שסבר נומר ויש שבועה בלי השי״ת מאת גזירה
 חלק להם יהי׳ שלא היתה שהגזירה ח״יעזר ר׳

 בתשובה שבו הס אבל ישובו לא אם צעוה״ב
 המקום אל ועלינו הננו וכו׳ בבוקר וישכימו שכתוב

 יותר כתיב תורה ובמשנה חטאנו כי ה׳ אמר אשר
 שלא כלומר ה׳ האזין ונא ה׳ צפני ותבכו ותשובו
 כי ישראל לאת בעצמם שיבואו תשובתם הועילו

 יהי׳ שלא אבנ השי״ת מאת שבועה היתה זה על
 גזירה רק שבועה הי׳ לא הבא לעולם חלק להם
 הגזירה בטנה בתשובה ששבו וכייון השי״ת מאת

 מקום להם הראה בעצמו שהשי״ת נומר ואפשר
 לעוה״ב חלק להם שיהי׳ כדי שישובו בדבריו
 העדה צכל אעשה זאת לא אם השי״ת שמאמר
 מיותר הוא לכאורה זאת לא אם תיבות השלשה
 וכ*׳ העדה לכל ואעשה דברתי ה׳ אני והונ״ל
 שהוא זאת הנקרא השכינה הוא זאת דמלת

 מדת הוא תי״ו ועד מא׳ וכלול שביעית מדריגה
 ת״ח הוא זאת שג וגימטריא העשי׳ בעולם מלכות
 קול וצום בספרים כנזכר ממון קול צום כמנין
 מעבירין הם אשר וצדקה תפלה תשובה הם ממון
 לא אם כלומר זאת לא אם וזהו הגזירה רוע

 אעשה הגזירה רוע ויעברו בזאת תשובה יעשו
 ימותו ושם יתמו הזה במדבר וכו׳ העדה לכג
 וגם צעוה״ב חלק להם יש תשובה שעשו כיון אבל

 וימותו דורש שר״א לומר אפשר עצמם במרגלים
 ין״צ ז״ל רש״ו שפי׳ כמו ה׳ לפני במגפה וכו׳

 מדה להם ההגונה •מיתה באותו ה׳ לפני במגפה
 עד נשונם ונשתרבב בלשון חטאו הם מדה כנגד

 לתוך ובאין מצשונם יוצאים ותולעים טיבורם
 פתח בניקוד ר״ל במגפה נאמר לכך טיבורם
 להורות בשבא במגפה ולא הידוע על המורה

מדה כנגד מדה ה׳ מאח הידוע מיתה להם שבא



רצולחייםשלח פרשת»^ורח

ה׳: חלק להם שיש ר״א דורש מזה ואדרבה  לעו
 העובי■ וכג גדו; ביוש שנחביישו במיחה שמחו כיון

 הי׳ שלהם שביוש ואף v מוחלין ומתבייש עבירה
 על שאמרו כענין כן;תביישו אעפ״י מותם אתרי
 הבלים של מעה על חביו עצמות שגירר הזקי'

 נקה^ אף לכבדו שמחויב כיבוד מצות קיים ולא
 והודו כפרה שיהי׳;ו כדי אותו ביזה ואדרבה מותו

 מותו לאחר בביוש אף שבאמת הרי מכמים לו
 שלח לאדם עיב סימן פירוש וזהו כפרה נו היה

 אשריך שאמרו כענין כהלכה קבר5 ולא ;ספד
 עולם על קאי שעוב הרי לעוה״ב ;ך ועוב בעה״ז

 שסימן כלומר לאדם לו עוב סימן שאמר וזה הבא
 ו;קבי ;סכד שנח בעוה״ב עוב לאדם שיהי׳

 עו;ותיי נו ומכפר מותו לאחר ו;תבייש כהלכה
 יחעה ולא עוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם אין כי

 להם שאין שסבר עקיבא שר׳ עוד לומר ואפשר
 בלשי; בגמרא דאמר כמאן סבר הוא לעה״ב חלק
 דיבת מוצאי כונם והם תק;ה לו אין סיפר הרע

 תק;ה לו יש ג״כ סיפר נן קיימא א;ן אבל הארץ
 קיימו והם חיים עץ לשון מרפא דאמר כמאן

 יש וע״כ מקושש גבי הגזירה לאחר אף התורה
 בהחלע סובר שר״ע ומחמת הבא לעולם חלק להם

 תקנה שום יועילי לא א״כ תקנה לו אין סיפר
 להם הועיל נא מותם שלאחר הבעש ואף נמספר

 מלק להם שאין אחר פסוק במרגלים כתב וע״כ
 ובזה הבושה להם הועיל שלא ללמדך לעוה״ב

ז״נ המרש׳׳א קושית מתורץ

ה הי  לה׳ תרומה תרימו הארץ מ״חם באכלכם ו
והי׳ שנאמר מקום כל רז״ל דאמרו להבין

 דידוע ונראה השמחה זה ומה שמחה אלא מינו
 ושכינתי׳ קב׳׳ה ליחד מלותינו וקיום עבידתינו דכל
 עליו שמקבל מלכות מדת היא היראה ידי ועל

 בשם כמ״ש אהבה עליו שורה ממילא בשלימות
 זננה״ה בער דוב מו' קדישא בוצינא הקדוש הרב

 נעשה וממילא חשה אחר לחזור איש של דרכו כי
 אחרונה ה״א מלכות מדת היא יראה מדת יהוד

 אחרונה לה׳ משפיע יה״ו אז יחוד וכשנעשה שבשם
 שהש״י וידוע ישראל כללות על רב שפע ובא שבשם

 כי להם להיעיב ישראנ בשביל העולמות כל ברא
 היש- בדרך הולכין וכשאנו להיעיב העוב מדרך

למעלה גדול תענוג הוא אז ממנו לקכל ויכולין

 אחר במקום וכמ״ש לאנהים עוז תנו כמ״ש
 אכינה ע״ש נקרא התענוגים וכל באריכות

 יהי׳ ר״ל והי׳ וז״ש לחם ע״ש נקרא והסעידה
 תעניג כשתקבלו באכלכם למעלה גדולה שמחה
 הנק׳ השכינה שמקבלת מהתענוג הארץ מלחם

 ותעניג שפע אתם ותקבנו יחוד כשנעשית ארץ
 תרימו ואמר למעלה גדונה שממה יהי' זה מיחוד

 ע״י זה לתענוג לבוא אתם שתרימו ר״נ תרומה
 ונעשות לה' יראה מדת אחרונה ה׳ תרום תרומה

כנ״ל זה מיחוד תענוג ותקבלו ואהבה יראה יחוד

 אפשר תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית
 על החב מצות שמרמז רמז ע״ד לומר

 שמנה בן אותו להמול ראשונה קען בעודו הבן
 שלשים בן ואח״כ חלה ש; בחי״ת ומרומז ימים

 לקיים וחמ״כ חנה של בלמ״ד ומרומז נפדותו יום
 שנים חמש בן והתחלתו בניכם את ונמדתם מצות

 ראשיה וחמר חלה של בה״א ומרומז למקרא
 המוע^ קען שחמרו הלשון ע״ד עריסותיכם

 שלכם הראשית עריסותיכם ראשית וזהו בעריסה
 תרימו חל״ה מצותיכם בעריסה מונחים כשעדיין

 כנ״ל בחלה המרומז מצות בו לקיים קען בעודו
ימוד לעשות אחרונה ה׳ תרום תרומה ועי״ז

 ועשיתם ה׳ מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם
 השי״ת העובד האדם דהנה וכו' אותם

 מכל מאוד יזהר מהמצות שום^מצוה בעשותו
 הנאה שום לקבל ח״ו יחשוב שלא פניות מיני

 את ועובד ממש ע״ז ח״ו הוא זה כי מזה וכבוד
 העבודה מן או מהמצוה הנאה שום נקבצ ענמו
 באמת השי״ת העובד אבל ה׳ עובד נקרא ואינו

 קב׳׳ה נימד המצות ובעשיות העבודות בכל כוונתם
 העולמות בכל שפע משפיע הוא ובזה ושכינתי׳

 הוא שעושה המצוה ונמצא ותחתונים העליונים
 עליונים העולמות בכל שפע שמשפיע דכר במדריגת

 מן הנאה לקבל כוונתו ח״ו אם אבל ותחתונים
 בכג שפע משפיע אינו העבודה ומן המצוה

 נקרא הזאת ובבחי׳ לקבל כוונתו רק העולמות
 ר״ל אותו וראיתם וזהו נוק' בבחי׳ המצוה ח״ו

 לעבוד המצות וקיום העבודה בכל השי״ת שתי־אה
 כל שתעשו ר״ל ה׳ מצות כל את וזכרתם מותו
העולמות ב?ל זה ע״י שתשפיע דכר בבחי׳ מצות
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 ל3לר, כוונהכס ח״ו פתהי׳ ולא כ:״צ דכר בבחי׳ אמרי ההורו ולא וזהו אותם ועשיתם ואח״כ
ה שום סרסורי תרי וצבא עיצא כי עיציכם ואחרי צגבכם א  תמיד תהיו רק <וק׳ בכמי׳ ותהיו מ

כצ״צ. דכר בבחי׳ שתמו ר״ל ועשיתם תזכרו למען וזהו דעבירה

ת ש ר ח פ ר ק

 ולא וכו׳ לוי p קהת בן יצהר בן קרח ייקח
 יזכר שצא שהתפלל צפי יעקב בן הזכיר

 כנ״ל הוצרך למה ולהבין ז״ל וכמאמרם ע״ז שמו
 יעקב שהוצרך עד וכו׳ קהת בן יצהר בן ליחסו

 דאמרו וצראה ג״כ שמו יזכר שלא ע״ע צהתפלל
 ארבעין יתיב יוסף רב פ״ה דף מציעא בבבא רז״ל

מב הדר וכו׳ מפיך ימושו לא וסקריוה תעגיתא  י
 ומפי מפיך ואקריוה אתא אחרינא תעניתא מאה
 צריכנא לא ואינך מכאן אמר זרעך זרע ומפי זרעך
 דוקא דזהו ונראה שלה אכסניא על מחזרת תורה
 תלמידי בנו ובן ובצו שהוא כל התורה בעסק

 אבל מזרעו פוסקת התורה אין שוב חכמים
ד ניתנה הבחירה כי מוכרח זה אין ה׳ ביראת  מ

 בא חם צדיקים דורות שלשה אם אף אדם כל
 את ביחסו בכאן שהשמיעני וזה לו פותחין ■נטמא
 וכולם לוי בן קהת בן יצהר בן שהי׳ אעפ״י קרח

 בדרכיהם לילך רוצה הי׳ שאם אעפ״י צדיקים
 אבותם שזכות בדרכיהם לילך אצלו נקל הי׳ בודאי

 מדרכיהם לפרוש בחירה לו הי׳ אעפ״כ מסייעתם
 רש״י שפי׳ וזהו חפץ לבו כאשר אחר בדרך ולילך

ח קרח ויקח ז״ל  הפריש ר״ל אחד לצד עצמו ק
 לילך הטובות וממדותיהם אבותיו מדרכי עצמו

אבותיו היפוך אחר בדרך

 בוקר לאמר עדתו כל ואל קרח אל וידבר
 והקריב הקדוש ואת לן אשר סת ה׳ ויודע

 אמר חשר אליו יקריב בו יבחר אשר ואת אליו
 יבחי־ אשר ואת אליו והקריב הקדוש ואת כפל

 את ה׳ ויודע בוקר באמרו די והי׳ אליו יקריב בו
 חונן אתה פירוש כתבתי דהנה ונראה לו אשר

ם ד  הבחלה הוא שבאדם הדעת דבחי׳ דעת ק
 מעשיהם הוא ואור לחושך אור בין לרע טוב בין
 כמו הרשעים של מעשיהם הוא וחשך צדיקים של

 והיצר מלין הבדלה דעה אין אם רז״ל שאמרו
כי עבירה לעשות מפתהו אילו גדול לאדם שבא

 ומראה עבירה על מפתהו הוא ע״כ אותו יציית לא
 בידי יעזבנו לא ברחמיו והשי״ת מצוה שהוא לו

 חדם בחי׳ גדונה במדריגה שהוא לאדם ונותן
 ממנה שירחיק עבירה שהוא להבין יתירה דעה

 חפיצים שכולן בראותו ע״ה רבילו משה והנה
 שכוונתם בדעתו הי׳ בודאי גדול כהן להיות
 להם אמר אבל בכ״ג התלוי מצות לעשות לשמים

 לעשות להם שמפתה יצה״ר טענת הוא שמא
 שיבא בוקר אמר וע״כ עבירה הוא ובאמת מצוה
 ויודע ואז חסדיך בבוקר להגיד כמ״ש ה׳ חסדי

 מצוה הוא אם השי״ת נכם יודיע לו אשר חת ה׳
 וגם ממנה ותרמקו עבירה הוא או אליו ושייך
 להיית זו בגדלות להיות תרצו אם משה נהם חמר
 ממחשבת ומופרש נבדל להיות אתם צריכין כ״ג

 הלאה מלהו שמץ יתערב אם כי גשמיות הנאת
 כי אותו תשיג לא בודאי הכבוד ואהבת גשמיות
 פי׳ וזהו ממנו בורח הכבוד הכבוד אחר הרודף
 אם בחדם אבל העולמים לחיי והגדולה הגאוה

 בורה כי גדולה בו נהיות יכול אין גאוה בו יש
 אבל לבש גאות ואעפי״כ מלך ה׳ פי׳ וזהו ממנו

 ומלת גאות בו ולהיות למלוך אפשר אי באדם
 אליהם משה שאמר וזהו פרישות לש׳ פרושו קדוש

 כ״ג להיות שרוצה וא׳ כ״א כ״ג להיות תרצו אם
 יתערבי שלא הגשמיות מהנאה עצמו לפרוש צריך

 יכוין רק ממנו הכבוד יברח כי הכבוד הנאת בו
ם  מי השי״ת יראה ואז בכ״ג התלוי מצות קיי
 יבחר הכבוד מאהבת יותר ומובדל מופרש שהוא

 כלומר עבר לשון אליו והקריב הקדוש ואת וז״ש בו
 כב" הכבוד מאהבת ומופרש מובדל שהי׳ אהרן

 ביותר עצמכם תפרישו אתם ואם אליו הקריב
 בו יבחר ויופרש שיובדל מי הכבוד הנאת מאהבת
אליו יקריב השי״ת בו יבחר אשר את וזהו השי״ת

 עיין וכו׳ עשו זאת וכו׳ קרח אל וידבר א״י
ואת לויה לעבודת לו אשר את ז״ל רש״י פי׳



רצטלחייםקרח פרשת>«ורח

 הס״כ שסמר זה מה זה ולפי עכ״ל לכהוגה הקדוש
 דה;ה ונראה חליו יקריב בו יבחר אשר ואח

 וכל צדיקים היו איש הר״[ כחב ז״ל השל״ה
 ביניהם היו המזבח בחנוכה שהקריבו הנשיאים
 סוד וז״ל וחביהו נדב כמו שמים נשם וכוונחם
 כי שוגנ הוא חטא כג בנפשוחם האלו החטאים

 שנכש נפשוהם בשביל היה כוונחם כי הזידו לא
 וטנינם גדולה ונהשגה גדול לדניקוח יזכה שלהם

 וכמו וכו׳ ישראל גדולי שהם ואביהו כנדב היה
 בקרובי ה׳ דבר אשר הוא לאהרן משה שהעיד
 והחאוו לשמה עבירה עשו אמנם וכו׳ אקדש
 קרובים גדולה להשגה שיגיעו כדי גדולה לירש

 נשמה שריפה בנפשוחם ומחו וכו׳ שמים למלכוח
 רוחריח עבודה שהוא הקטורח ע״י קייס וגוף

 חטחי איש הר״ן xb וכן בחחחון עליון המחבר
 קטורה ע״י הי׳ ומיחהם נפשוחם בשביל בנפשוחם

 בין שהיה החילוק והנה ע״ש ואביהו נדב כמו
 על בפסוק שם מפורש אהרן ובין ואביהו נדב
 שהחקרבו ר״ל ה' לפני בקרבחם נאמר ואביהו לדב

 נפשם ובהפקרוח הקודש סל רבה באהבה בעצמם
 והשי״ח הקודש אל נפשוחם וחשוקח בחפיצח
 חם כי הקודש אל עח בכל יבא ואל לאהרן הזהיר
 יראה במדח היינו הקודש אל אהרן יבא בזחח

 אהבה במדח ו״ת הקודש אל יבא זאח הנקרא
 וידוע לו חשר אח ה׳ ויודע בוקר שתמר וזהו לבד

 וידע כמו ויודע וזהו אשר נק׳ התענוג דעולם
 והב^ ותרגומו ז״ל ופירש״י סוכות אנשי את בהם
 ה׳ ישבור ה׳ ויודע וזהו שבירה לשון הוא בהון
 חע״יג ולקבל בו לדבק החפיצים אלו לו אשר אח
 נשמה שריפת שמחו איש הר״ן והם יראה בלי

 אירע וכן וחביהו נדב מעשה שעשו קיים וגוף
 יראה של מדה היא ומת הקדוש ואח אבל להם
 במדח הקודש אל בא שהוא מי כלומר את הלק׳
 שלאמר לפי כבר אליו והקריב אהרן הוא יראה

 איש שהר״ן ולפי הקודש אל אהרן יבא בזאת בו
 להם אירע וע״כ בזה שגו ■אבל לשמים כוונתם

 מחתות ומחתים חמשים היו והם אהרן לבני כמו
 ומאחי׳ ממשים שכתוב וכמו אהרן לגד היה וקרח

 שהיה וקרח ממתחו איש ואהרן ואתה מחתות
 הר״ן כמו שמים לשם מכווין היה ולא אהרן נגד
 ש הקד ואח שהזכיר לאחר ע״כ לאבד ע״כ איש

חשר ואת אליו קרב כבר אהרן הוא אליו והקריב

 לגד שאתה קרח חל ואמר חליו יקריב בו יבחר
 בו יבחר חשר ואח מחחוח שני ג״כ יהיה חהרן

אליו יקריב בך חם באהרן חם

 בשם וז״ל שם ז״ל רש״י פי׳ עיין לוי בני לכם רב
 ראה מה היה שפקח וקרח חנחומא מדרש

 יוצאה גדולה שלשלת ראה הטעתו עינו זה לשטוח
 ולח וכו' ואהרן משה כנגד ששקול שמוחל ממנו
 רוסה הי׳ ומשה חשובה עשו שבניו לפי יפה ראה
 שפקח קרח שחמר הלשון להבין יש והנה עכ״ל
 דחמי־ וגם היה פקח שקרח זה מוכח מהיכן היה

 ואפשר היה שחכם וקרח הול״ל היה שפקח וקרח
 וז״ל למעלה כתב חנמומא במדרש דהנה לומר
 החרון ומטועני קרח היה גדול חכם ז״ל אמרו
 הקוד׳ עבודת כ' נתן לא קהת ולבני שנאמר היה

 מונחי' היו בארון והנה עכ״ל ישחו בכתף עליהם
 הטעם לומר ואפשר עדות שנקראים הלוחות

 נק׳ חורה היח שהלוחות לפי עדות נק׳ שהלוחות
 היח ומכמה חכמה אני בחורה שנחמר חכמה

 לגשת שירא הרוממת יראה היא וע״כ ראיה בחי׳
 כי תמצח מחין החכמה כי שלמעלה האין אל

 חת נושח היה והארון יראה אותיות היא רחיה
 ה*ה הסרון את נושא שהיה מי ע״כ נושאיו
 ת; אליו הנושאו האדם זה ומגביה נושא הארון

 לרמות עין לו והיה רסיה הנקרא מכמה בחי׳
 ביים שנברח הרחשון אור בחי׳ הוא עתידות
 עד העולם מסוף בו רואה החדם שהיה הרחשון

 לרשעים כדמי שאין השי״ת שרסה ולפי סופו
 ג״כ שהי׳ וקרח לנדיקים בחורה גנזו בו להשתמש

 וזהו עתידות לראות עין לו היה החרון מנושאי
 לה שאמרו ע״ד עדות הלוחות שנקרח הטעם

 על היח שמיעה כי מראיה גדולה שמיעה תהא
ת וע״כ מעדות שומעין שהב״ד עדות ידי מו  ה\

 ומגביהים נושאיהם אח נושאים שהיו שבארון
 נקרחים הם עתידות לראות עין להם שיהיו
ת ם פוקח מלשון היה שפקח וקרח וז״ש פיו ד  עו
 לרסות עין לו היה בודאי הארון מנושאי שהי׳

 עינו אדרבה ומתרץ זה לשטות ראה מה עתידות
 ממנו לצחת שעתיד עתידות שראה לפי הטעתו
 מוכח ומזה במחלוקת עמד ע״כ הנביא שמואל

 דף בתיקונים בסופו חדש בזוהר שכתוב מה
רבי אמר וירא לפרשת עוד המתחיל בדיבור ס״ט
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 הדייור חמ<טות3 וע״ש אליו וירא מהו שמעון
ע״ש וכו׳ כעלמא <ש בר כל דייתי דקודם

 חפכם ישראל אלהי הבדיל כי מכם המעט
 אליו אפכם גהקריב ישראל ממדה

 סופך ויקרב וכו׳ ה׳ משכן עבודה אה לעבוד
 כהונה גס ובקשפם אפך לוי בני אחיך כל ואה
 מה ואהרן ה' על הנועדים עדפך וכל אפה לכן

 מכם המעע שאמר מה להבין עליו פלונו כי הוא
 אפה לכן שייך האיך וגם מיופר הוא מכס מלה
 דכך ונראה גמעלה ה׳ על הנועדים עדפך וכל

 הקוד׳ בפסו׳ להם שחמר לפי משרע״ה להם אמר
 ומאן 3ר בחינפ3 אפם כלומר לוי ני3 לכם 3ר

 קשו3פ והחיך בזוהר כמ״ש זעיר איהי רב דאיהי
 וכל משפילו הקב״ה א״ע המגבי׳ וכל גדולה
 ואם ממנו ורח3 הכבוד וד3הכ אחר הרודף
 גדולה נבקש זו בחי׳3 שהם חפשר האיך פאמרו
 שהם והפנשאוה מעלה להם יש הלא וכטד
 בבחינפ היו ואם המשכן עבודפ ועובדין לויים

 להם הגיע ולא מהם בורח וד3הכ הי׳ וכבוד רב
 באמה אבג המשכן ודפ3ע לעבוד זה הפרוממוח

 ועדחי נקרח זה הפנשאופ אין כי מזה ראיה חין
 ומנד זו לעבדופ זכה לוי ע3ש כל אלא במיוחד
 משה להם וז״ש זה הפנשאוח להם בא הירושה

 ואם רב בחי׳3 אפם כלומר לוי בני לכם 3ר
 המשכן עבודח הפנשאופ לכם יש הלא פאמרו

 ר״ל הפימה בה׳׳א מכם המעש שאמר זה
 ישראל אלהי הבדיג כי מכם הוח הזה המיעוט

 המיעוט זה וכו׳ ה׳ משכן ודפ3ע אפ וד3לע וכו׳
 כל וחח חופך ויקרב ע״ז והראיה מכם חינו

 להפנשאוח זכה לוי השבט וכג אפך לוי ני3 אחיך
 אבל השבט קדושח מצד והוא במיוחד לכם ולא זה

 ושררה גדולה פבקשו כהונה גם ובקשפם ספם
 אחר הרודף וכל משפינו הקבי״ה א״ע המגבי׳ וכל

 גבה כל ה׳ פ3פוע כי ממנו ורח3 וד3הכ הכבוד
 וכאילו נדור יכונין והוא אני חין רז״ל ואמרו נג

 עדפך וכל אפה לכן וזהו שכינה רגלי דוחק
 ל3א עליכם שכינפו ישרה שלא ה׳ על הנועדים

 חפך ואינו מ״ה בחי׳3 הוא הוא מה ואהרן
עליו חלינו כי וכבוד בגדולה

 אל פפן אל ה' אל ויאמר מאד למשה ויחר
וכו׳, נ?אחי מהם אאד סמור צא מנחתם!

 שהיי מובן חינו מנמפם אל פפן אל שאמר מה
 אל והול״ל קטורח אלא מנחה שום הקריבו לא

 יודע המדרש יא3מ ז״ל ורש״י הקטרפם אל פפן
 נס חלקם אף צבור בפמידי חלק להם שיש אני
 ועיין פחכלנו ולא האש תניחנו לרצון ניפניך ל3יקו

 השם שישנה משה שביקש שפירש החיים באור
 עשו שכבר זכיופיהם עג להם ישלם ולא מדרכיו
 השי״ת יבטל האיך וא״פ לה׳ מנחה והביאו

 זכיח להפקיע כח יש הצדיקים ביד כי מדפו
 וצדיק הפקר ״ד3 הפקר כענין רשעים3 הנמצא

 לנסה שהקשה ע׳׳ש בקיצור עכ״ל ה׳ ביראח מושל
 ואפשר ע״ש אלו שנ עונשם להפניא למשה לו

 אחד כל פ3מאה רבינו משה אדרבה לומר
 מששים כלול הי׳ שהוא זאת ביקש ישראל מנשמות

 דור כנ3 המתפשט והוא מישראל נפשות רבוא
 שהוח ה3נתשו כוצם להביא וחכם צדיק בכל

 שפין תיקון בתיקונים שכתב וכמו דילי׳ דרגא
 בגימט׳ כו שככה העם אשרי וז״נ קי״ב דף ופשע
 יכו׳ בא ודור הולך דור אפמר דעלי׳ וכו׳ משה

 צדיק בכל ודרא דרא בכל הוא ואפפשטופי׳
 רבוא שפין עד באורייתא דמפעסק וחכם

 כמה וכו' דלהון מפגימו כולהון לאשלמא
 יכי׳ רבוא שפין ילדה אחת אשה מ״מ דאוקמוהו

 לשיב לאדם אפשר שחי בספרים 3כפו וכן עכ״ל
 שיש חנקו השי״ת v שנותן עד שלימה תשובה3
 בדברי הספר בסוף המרדים ספר וז״ל משה3
 גבר שכבר כח בו אין צדיק גם ולפעמים ושים3כ

 ניצון לטהר שבא רשט באופו שנופנין עד 3האוי
 וזהו הענין כל ט״ש ומנצח גובר ואז רבינו משה

 חוזר הוא ואז דלהון מפגימו כולהון לאשלמא
 שחמר הפסוקים להבין יש ובזה שלימה ה3בפשו
 מכל שיפרוש נו אמר שהשי״ת סובר שהיה משה

 וחמר פניו על נפנ מ״ו אותם ויכלה העדה
 עבור פקנוף העדה כל ועל יחטא אחד האיש

 דל3שי לו שאמר השי״ת כוונת יודע היה שלא
 יפה ז״ל וכפירש״י לבד ואבירם דתן קרח מעל

 העדה אל דבר השי״ת לו ואמר וכו׳ אמרתם
 ואבידם דתן קרח למשכן 3מסבי העלו לאמר

 ואהרן שמשה אנא ישראל כל עג כוונתו היה ונא
 בהם שיש חלקם ירם3וא דתן קרח מן דלו3י

 עצמם המפרישים ואבירם דתן קרח את ויכלה
לאמר מלח לאמר הטדה אל דבר וזהו ממשה,
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 מהו הטדה אל ר3ד שכיזב כיון ׳מיוחד לכאורה
 השבע״ אצל הכילה כ; הלך שקרס לסי אלא לאמר

 שקרים אהבח ודכרי ליצנוח בדברי אוחם וסיחה
 קרח עליהם ויקהל בפסוק וז״ל רש״י שפי׳ כמו
 פעמים כמה כחבחי לאמר ומלח העדה כל אח

 בספר כמ״ש בחשובה שישובו אזהרה שהוס
 שנאמר בבינה היא שאמירה הרי חורה ליקוטי

 “דב וזהו החשובה עולם היא ובינה בינה אמרי
 שהניחו על חשובה שיעשו לחמר העדה אצ

 גם צהקהל קרח אל ושמעו עצמם אח להחפחוח
 חשובה שיעשו לאמר וזהו ואהרן משה על כן

 וזהי ואבירם דחן קרח ממשכן ויעלו ויחקנו
 וחין האלה הרשעים האנשים אהלי מעל נא סורו

 קרח על כעס רבינו ומשה בקשה לשון אלא צא
 מהשי״ח וביקש חרה שבהם הרע על ואבירם דחן
 חל השי״ח יפן שאל ר״ל מנחתם אל חסן אצ

 עושין אם החפצה ביד כח שיש לסי חסלחם
 אם אך ריקם מוזר החפלה שאין בדרך החפלה
 השי״ח לו עושה עבירה דבר על מ״ו מבקשין

 מנמחם אל השי״ח יפן שאל משה החסלל ע״כ
 יפן שאל מצכוח מדח מנחה קרוי החפלה כי

 להם שחנחן יחפללו אם אך חפלחם אכ השי״ח
 אל ריקם החפלה מוזרח שאין בדרך רשעותם

 ינחן ולא בקשתם חמלא ולא זו חפלה אל חפן
 חשובה לעשות מוכרחים ייהיו רשעותם להם
 יברא בריאה ואם וכו׳ חדעון בזאח שאמר וזה
 שלא במיתה אוחם להמית ז״ל רש״י סי׳ עיין ה׳

 ופצחה הבריאה היא ומה הנה עד אדם בה מח
 צהם אשר כל ואח אותם ובלעה וכו׳ הארץ
 התפלל ולמה וכו׳ וידעתם שאולה חיים וירדו
 במיתה שימותו הבריאה הלא שאולה חיים שירדו
 אח הארץ ופצחה והוא בה אדם מח שלא משוצה

 חיים ירדו אם מיניה נפקא ומהו ותבלעם פיה
 שכוונת לומר צריך ע״כ אלא במיתה או שאולה

 בהגה זו פרשה שכ״ו דך בשל״ה שכתב כמו משה
 שלכאורה ואך שאול חיים ירד קרח הנה וז״ל שם

 מי נשאר רק מח אינו באמח אבל מח הוא
 כדי לטובתו זה עשה והקב׳׳ה יסורין ומקבל

 משה ואומר שמתודה במה חשובה לו שתועיל
 לא ממש מח היה ואלו אמת ותורתו אמח

 מיתה לאחר חשובה אין כי חשובה לו הועילה
שהתפלל משה תפלח גרמה וזה וע״ש עכ״ל וכו׳

 לעשות יכולין ויהיו שאונה חיים שירדו ע״ז
 יכולין ויהיו בו להם שיש בחלקם וידבקו חשובה
 דלהון מסגימו אותם ישצים והוא חשובה לעשות

 אמת משה שאומרים בדבריהם ג״כ נשמע וזה
 ה׳ חורת איסכח הול״ל ולכאורה אמת וחורחו

 בנבואת כפרו וגם בציצית ה׳ בתורת שכפרו אמת
 אלא אמיז ומשה אמת ה׳ חורת והוצ״ל משה

 נהם שיש בחלקם להדבק כדי אמח משה שאמרו
 שכפרו מה חשובה צעשות יכולין יהיו ואז במשה

 אמח ותורתו אמת משה אומרים וע״כ בחורה
 חת הרעוחי ולא נשאתי מהם אמד ממור לא

 ע׳ דך מגיצה במס׳ רז״ל אמרו מהם אמד
 ממד לא כתבו המלך תלמי לפני התורה כשסידרו

 לא כתיב באמת הלא להבין נשאתי מהם אמד
 לשון כתיב צמה וגס נשאתי מהם אמד חמור

 לראשי צריך דבאמח ונראה לקחתי הול״ל נשאתי
 שייכות צהם צהיוח ה׳ דרכי אותם המלמד ישראצ

 מן לא רז״ל כמ׳׳ש מהם המקבלים עם בשורשם
 אינם עם ראשי וכשמ״ו צלמוד זוכה אדם הכל

 להחטיאו שיוכלו סשיטא הישר בדרך הונגים
 במחשבה מ״ו חוטאים הם אם ואך העם שאר
 נראה וזהו במעשה העם שיחטאו נגרום יוכלו

 החטא כי זדון עוצה חצמוד שגגת המשנה פי׳
 זדון עם המון אצצ ועולה שוגג הוא במחשבה

 ראה ומשרע׳׳ה במזיד לחטוא יוכלו שהם ר״ל
 תתנשאו מדוע כמ״ש הכבוד באהבת מוטאין שהן

 אך מזה חטא שלא עצמו וראה ה׳ קהל על
 במדריגח והיה האדם מכל עניו שהיה במחשבה

 חמור א1< וז״ש בסיבתו חטאו שלא ונמצא מ״ה
 אחד של חומר הרמוחי לא ר״ל נשאתי מהם אמד
 כלום משבחי שלא מחשבתי ע״י במחשבה מהם
 במזיד יחטיאו שהם שאגרום הכבוד אהבת מזה

 עשיתי שלא מהם אמד אח הרעוחי ולא במעשה
מהם לאחד רעה מדה שום שאגרום דבר שום

 הי' עדתך וכל אחה קרח אל משה ויאמר
 וקמו מחר ואהרן והס אחה ה׳ לפני

 דהול״ל החיים באור הקשה וכו׳ ממתחו איש
 למזור צריך היה ולא ממר ואהרן עדתך וכג אחה

 שכתבה משה דמעצח ונראה והם אחה ולומר
 כתיב במשה ואהרן מרים ותדבר גבי התורה

האדם מכל מאד עניו משה והאיש ומיד תיכך



לחייםקרח פרשתאורחשב
 שאף להשמימנו דבא נראה האדמה פני על אשר

 היה ולא כנל כועס היה לא עליו שדברה פי על
 הרב אמר משה של שפלות וענין בדבר מרגיש
 בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הגדול

 ומחמת בהשי״ת דבוק תמיד שהיה מפני זגלה׳׳ה
 כלל מרגיש ואינו כאין היה ודביקות ה׳ יראת

 שהי׳ מחמת בטל כמעט היה כי עליו כשמדברין
 משל ע״פ ואמר ית״ש הבורא גדלות תמיד רואה

 המלך גדלות שרואה מחמת מלך אצל שהוא מי
 מדברין אם כלל מרגיש ואינו יראתו עליו נופל

 ודפח״ח עכ״ד אז בטל הוא כי כבודו נגד כו
 וכל הוא בגדלות חפץ שהיה לקרח משה וז״ש

 ה׳ לפני היו עדתך וכל אתה עניהם •אמר עדתו
 שתראי ומחמת ה׳ לפני עצמיכם שתקרבו תראו

 ותהי׳ הגדולה יראתו עליכם יפול יתברך גדולתו
 הכבוד בפחיתות אף כל; תרגישו ולא כאין

 אתה אליהם ואמר בגדלות תרצו שנא ופשיטא
 אהרן עם המחשבה זו כלומר מחר ואהרן והם

 וכעת מחר ביום יהיה וזה מדעתכם תסיחו
 השי״ת אל ולדבק לקרב ותוכלו מזה דעת תסיחו

המחלוקת בטל יהיה ממילא ואז

 כל אל ה׳ מלפני המטות כל את משה ויצא
קחו וירחו ישראל בני  להבין מטהו איש ו

 והול״ל ה׳ מלפני שהוציא בזה כלמדינו בא מה
 איש ויקחו ויראו המטות כל את משה ויוצא
 אתה הפסוק פי׳ אמרתי דהנה ונראה מטהו

 הלא בינה לאנוש ומכמד דעת לאדם מונן
 אנוש ומדריגת הימנו למעלה אין חדם מדריגת

 דעת מבמי׳ גבוה היא ובינה הימנו למטה אין
 בחי׳ אנוש ואצל דעת בחי׳ אדם אצנ אמר ולמה
 אפשר שאי ישראל בר לכל דידוע ונראה בינה

 הן השי״ת בעזר רק לבדו מעשה לעשות עאדם
 ביד שהיא הבחירה וענ קטן דבר או גדול דבר

 האדם ביד היא איך הקדמונים נתחבטו החדם
 כן להעשות אותו מכרחת הוא השי״ת ידיעת הלח

 שירצה הדרך איזה שיודע השי״ת שידיעת ותרצו
 מכרחת ואיט לאדם מזיק אינו לבחור האדם
 הבחירה לו שניתנה שאף בודאי זה אבל אותו

 איזה בידו והברירה שמאל או ימין לנטות בשכלו
 לעשות ברצונו הבחירה אחר לבחור שירצה דרך

השי״ת בלתי המצוה עמור לו אפשר אי מצות

 יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו שאמרו כמו
 שנאמר לו יכול היה לא עוזרו הקב׳׳ה ואלמלא

 והבחיר׳ בידו יעזבנו לא ה׳ וכו׳ לצדיק רשע צופה
 כמ״ש שמאג או ימין לבחור האדם ביד אשר
 הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה
 היא הבחירה בחיים ובחרת הרע ואת המות ואת

 אור בין המבדיג הוא כי שבאדם דעת בחינת
 של מעשיהם אור חז״ל שדרשו כמו החושך ובין

 הדעת ובחי׳ רשעים של מעשיהם וחשך צדיקים
 דעה אין אם רז״ל שאמרו כמו המבדיל היא

 שהוס לחדם אפינו חונן אתה וזהו מנין הבדלה
 בין ויבדיל שידע הדעת בחי׳ גדולה מדריגה

 מעשיהם החושך ובין צדיקים של מעשיהם האור
 ולח באמת ה׳ מצות הוא מה ולידע רשעים של

 ומפתהו עבירה לו המראה היצר עצת אחר לילך
 אינו גדול לאדם שבא היצר כדרך לעשותו שמצוה
 שהוח לו מראה רק עבירה שיעשה אותו מפתה
 בידו יעזבנו לא ברחמיו והשי״ת גדולה מצוה
 להבחין ביותר הדעת בחי׳ כזה גדול לאדם ונתן
 מצוה הוא מה ולידע החושך ובין האור בין

 לאנוש ומלמד באמת עבירה הוא ומה באמת
 וזהו התשובה עולם הוא דבינה וידוע בינה
 כמ״ש אליו לשוב תחתונה מדרילה לאנוש מלמד

 וכו׳ לפושעים יד נותן אתה נעילה בתפילת
 כל על לפניך להתודות אלהינו ה׳ ותלמדנו
 בחי׳ הוא דמשה דידוע משה ויוצא וזהו עונותינו

 כל ר״ל המטות כל את משה ויוצא וזהו דעת
 ה׳ מלפני ח״ו שמאל או ימין לנטות הבחירות

 בבחי׳ להם ניתנה שהבחירה ישראל בני כל אל
 חפשית והבחירה שמאל או ימין לנטות שלהם
 אחד שכל כלומר מטהו איש ויקחו ויראו אצלם
 ושמעתי כנ״ל לנטות איך דעת בחי׳ בשכלו יראה
 יהודה מוהר״ר קדישא בוצינא המנוח מהרב
 ישראל וישתחו הפסוק פירוש זללה״ה הכהן ליב

 ישראל בבחי׳ שהוא מי כלומר המטה ראש על
 שבחר בחירתו על גם ומשבח להשי״ת מודה הוא

 הוא לנטות איך המטה ראש וזהו בטוב בעצמו
.השי״ת מאש עזר ג״כ שזה מבין

 ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות כל
 לחק אתך ולבנותיך ולבניך לך נתתי לה׳

ולזרעך לך ה׳ לפני הוא עולם קלח ברית עולם



שגלחייםקרח פרשת)לררח

 הארבעה ועל זה בפסוק רבו הדקדוקים אתך
 איתא הוא עולם מלח ברית זה שבפסוק תיבות
 התקשרו׳ היא ברית שמדת תמרים ליקומי בספר
 מדת ר״ל ברית וזהו וארעא בשמיא אמיד שצדיק

 המלמי׳ ויראו כמו תערובות לשון מלת התקשרות
 על כי השי״ת עם הזה עולם מתערבין הם ר״ל
 ודפמ״ת עכ״ד הזה בעולם שורה הוא הצדיק ידי

 איתא דהנה הפסוק תחילת צפרש יש זה וע״ד
 לא והמצות התורה שכל ז״ל להרמב״ס במפרש
 על כי בו ולדבקה עשה מנות בשבי: אלת ניתנה

 ובין כל מלת ובין בהשי״ת לדבק יוכל המצות ידי
 בחינת הוא מתג במעמיס כתיב תרומות מלת

 כל וז״ש תרומות מלת ובין כל מנת בין הבדל
 הקדשי׳ תרומות של והדביקות ההתקשרות ר״ל
 והמעהרין המקדשין מצות מעשה הרמת של ר״ל

 ירימי אשר ר״נ לה׳ ישראל בני ירימו אשר האדם
 ידוע כי לך נתתי לה׳ ומדבקים א״ע ישראנ בני
 ומדת ואהבה חסד מדת היא אהרן מדת כי

 רחימתין כד כמ״ש התקרבות מדת היא חהבה
 כ״ש התרחקות מדת היא יראה ומדת וכו׳ עזיזא
 והדבקות התקשרות מדת וז״ש אליו מגשת ויראו
 וכבנותיך אהבה בחי׳ ג״כ שהם ולבניך לך נתתי
 בת בחינת שהם יראה מדת שהם אותן ר״ל חתך
 כן גם דביקים יהיו ידך ועל אתך דביקים יהיו
 ר״ל מעם בלי גזירה הוא חק כי ר״ל עולם לחק

 שיקבנו ישראל בשביל העולם נברא זה חק בשביל
 בהשי״ת דביקים ויהיו המצות ויקיימו התורה

 מדת כי הפעם זהו הוא עולם מלח ברית ואמר
 ליקומי ספר בשם למעלה שכתבתי כמו כו׳ ברית

אמרים

 והם מועד אהל עבודת את הוא הלוי ועבד
 על שאמר מה להבין וכו׳ עונם ישאו

 הוא מלת וגם הלוי ועבד יחיד לשון לוי שבט
 עונם ישאו והם רבים לשון ואח״כ פירוש לו סין

 העובד שהאדם פעמים כמה דכתבתי ונראה
 עם גמורה באהבה עצמו לקשר צריך השי״ת
 הראשון אדם נשמת שהם יחד ישראל כללות
 באהבה עצמו וכשמקשר תורה בליקוטי כמ״ש

 ואז שלימה קומה הוא אז ישראל כצלות עם
 לו יש ח״ו אם אבל ועבודתו תפלתו מקבלים

מקומת חסר אז מישראל אחד עם אף פירוד

 ממנו נפרד שהוא הזה האדם נשמת הראשון אדם
 גידים ושס׳׳ה אברים רמ״ח לה יש והגשמה
 הראשון אדם מקומת ח״ו וכשנמסר רוחניים

 של פרטי מאגר נלקח אשר מישראל אחד ניצוץ
 בהתקשרותו אצנו נחסר אז הראשון אדם נשמת
 ממנו נפרד אשר האיש ממנו שנלקח פרטי אבר
 מוס בו אשר איש וכל מוס בעל בבחי׳ הוא ואז
 התורה בלימוד וכן פסולה ועבודתו יקרב לא

 עם באהבה עצמו מקשר אס התורה מצות וקיום
 עולה בדו״ר מצותיו ועשיית למודו אז ישראל כל

 כנתינתה פי׳ כתבתי כאשר ברצון ונתקבל למעלה
 ששי׳ שהיו רבוא גששים נתינתה מה נטילתה כך

 שכתוב כמו גמור באחדות מישראנ נפשות רבוא
 באחדות שהיו יחיד לשון ישראל שס ויחן שס

 שלימה הראשון אדס קומת והי׳ אחד כאיש גמור
 בתורה אחת באות אחיזתו מישראל אחד וכל

 גמור אחדות שהס אותיות רבוא ששים ובתורה
 באחדו׳ ג׳׳כ והיו התורה מן ששורשס לישראל נתן

 וינטלם כמו נשיאות לשון נטילתה כך גמור
 מצות מקיים או התורה לומד אס כלומר וינשאם
 כמ״ש למעלה הגבהתם וזהו בדו״ר התורה

 פרחת לא דו״ר בלא ומצוה דו״ר בנא אורייתא
 גס צריך למעלה בדו״ר אותם וכשמגביהין לעינא

 רבוא ששים שהס ישראל כללות עס לקשר כן
 התורה למעלה אותם מגבי׳ ואז שבתורה אותיות
 מצות התפלה קודם מקבלין אנו וע״כ והמצות

 עשיית קודם וכן כמוך לרעך ואהבת של עשה
 כל בשם וכו׳ יחוד לשס אומרים שאנו מצות

 כמו והמצות התורה עיקר הוא זה כי ישראל
 לגר הלל שאמר נ׳׳א דף דשבת בגמרא שאמרו

 כי גמור זיל היא פרושה ואידך התורה היא זו
 ישראל ונשמת מד הוא בריך וקודשא אורייתא

 אותיות רבוא והששים והס עמו ה׳ חלק הס
 צריכין בו אמוזין ישראל כנלות שנשמות שבתורה

 כתוב האריז״ל ובסידור כל; פירוד בלי חד להיות
 הרי ע״ש ע״כ תרי״ג גימטריא ישראל אלהי ה׳

 כי ממש התורה היא וע״כ גמור אחדות שהכל
 וכמ״ש ית׳ בו להדגק כדי ניתנה התורה כל

 מ״ו אם להיות אפשר אי וזה להרמב״ס במפרש
 כללות שהס ישראל כל עם גמור באחדות אין

 ויסעו בפסוק יתרו בפ׳ מ״ש ועיין כנ״ל התורה
ז״ל רש״י שכתב סיני במדבר וימנו מרפידיס



ח לחייטקרח פרעתאוו׳

 מרפידי׳ נסיעתן להקיש סלא בא מהיכן כתב למה
 סיני למדבר ביאתן מה סיני למדבר לביאתן

 ומהיכן בתשובה מרפידיס נסיעתן אף בתשובה
 בתשובה בודאי היו סיני שבמדבר יודע אני

 מפני מרפידים נסיעתן מניו מקיש שאתה
 שהתורה התורה ישרסל קבלו סיני שבמדבר

 בסחדות שהיו ישרחל שם וימן עליהם מעיד
 השי״ת אותם שהביא דשמיא סייעתא היה גמור

 כל שהיה הענוה עוגה וזהו התשובה עולם אל
 או״א כל וע״כ תמיד נגדי וחטאתי מקיים אחד
 חב״רו נגד עצמו ומכניע בשפלותו רואה היה

 ובתחילה ביניהם גמור ואחדות אהבה ונתהווה
 מלכות מדת יראה מדת עליהם מקבלין היו

 ביה דאית מאן שם שהבאתי בתיקונים וכתוב
 שכינתח דהיח ענוה לידי ני' אייתי ה׳ יראת

 מדת יראה מדת כשמקבלין והטעם ע״ש עילאה
 כמ״ש חבירו על א״ע מגבי׳ אינו אז מלכות
 את ליראה ילמד נמען וכו׳ בו וקרא עמו והיתה

 שהיראה הרי מאחיו לבבו רום לבלתי וכו׳ ה׳
 ציה ׳חייתי וזה חבירו על לבבו רום לבלתי מספיק

 נגד עצמו להכניע התשובה עולם הענוה לידי
 ולאחד,׳ לאהבה באים ואז נגדו חבירו וכן חבירו
 שהוא מי יחיד גשון הלוי ועבד שאמר וזה גמור
 עם באהבה בודאי דבוק הוא השי״ת אל דבוק

 שהוא וכיון דביקות לשון הוא והלוי ישראג כללות
 כללות עם גמור אחד הוא השי״ת אל דבוק

 זה ואמר יחיד לשון ועבד כתוב כן ועל ישראל
 במקום העובד הוא יתברך בו דבוק אשר החיש
 נק׳ עתיקא הוח הלוי ועבד וזהו מאד גבוה
 והעבדות דרכו כפי זה בפסוק בזוהר כמ״ש הרח
 השכינה עם בדביקות היא מאד גבוה במקום שלו

 נשמות כנלות ששם ישראל כנסת הנק׳ יראה מדת
 בחינת שהיא השכינה נק׳ מועד ואהל ישראל
 אליך אשוב למועד כמ״ש זמן נשון ומועד האהל

 בעולם היא מהל בחינת שהיא השכינה כי
 הזמן אל מקושר שהוא מנכות מדת העשיה
 הלוי שעבודת כלומר עם פירושו ואת והטבע

 מאד גבוה במקום הוא השי״ת חל דבוק שהוא
 ישראל כנסת השכינה עם מועד אהנ עבודת עם

 באהבה ישראל נשמת כללות עם מקושר שהוא
 תשובה בעלי החזרת שעיקר בספרים וכתוב
אל עצמן שמדבקין ידי על הוא נשמתם נשרש

 מגציהיס והם יתברך בו הדבוקים הדור צדיקי
 הכל מן נח ז״ל ואמרו נשמתם שרש יאנ אותם
 היא אם דוקא חלא וכוונתם ללמוד זוכה אדם

 עם הראשון אדם של הפרטי מאבר אחד משורש
 להנשא יוכל וזה ולקבל ללמוד יוכל מזה הצדיק
 עונם ישאו והם כתיב וע״כ נשמתו לשורש אותו

 משורש הוא אשר הצדיק ואח׳ אחד שכל שרשם יחנ
 עם זכיות שיהיו נמעלה עונם יגבי׳ עמו נשמתו
 הצדיק צריך עבודה בשעת אבל לשרשם נשמתם
כנ״ל באהבה ישראל כל עם מקושר להיות

 מעשרותיכם מכל ה׳ תרומת אתם גם תרימו כן
 ממנו ונתתם ישראל בני מאת תקחו אשר

 בס מה להבין הכהן לאהרן ה׳ תרומת את
 דבר בפסו^ שכתוב מה חוץ זה בפסוק להשמיענו

 הכהן לאהרן ה׳ תרומת את ממנו ונתתם חדש
 מה גם למענה השמיענו שלא חדש דבר שהוא
 די והיה מיותר הוא גם מלת אתם גם שאמר
 דהנה ונראה ה׳ תרומת אתם תרימו כן באמרו

 המעשר כי דע וז״ל תורה ליקוטי בספר כתוב
 בסיד המעשר מן ומעשר הוי״ה של יו״ד בסוד
 עכ״ל יאהדונהי בסוד רמז והכנ אדני של יו״ד

 מת הביחו ג׳ במלאכי הפסוק פי׳ דזהו ונראה
 בביתי טרף ויהי האוצר בית אל המעשר כל

 אפתח לא אם צבאות ה׳ אמר בזאת נא ובחנוני
 עד ברכה לכם והרקתי השמים ארובות סת נכם
 כל ומנת המעשר מת באומרו די והיה די בלי

 בכוונת ז״ל האר״י בסידור ועיין מיותר הוא
 הפרנסה כי ותכוין וז״ל וכו׳ ידיך את פותח
 יודיך ידיך את וזהו דיאהדונהי יודץ מב׳ באה
 ב׳ בהארת ומתמתקים וכו׳ רצון חי לכל וכו׳

 את הביאו וזהו עכ״ל רצון גימט׳ או״א יסודות
 המעשר מן ומעשר ראשון מעשר ר״ל המעשר כל

 שמשם ואדנ״י הוי׳׳ה של יודין שני סוד שהם
 ויבא ומדנ״י הוי״ה יחוד ויהיה הפרנסה בסה
 תרימו כן שאמר וזהו די בלי עד וברכה רב שפע
 אתם גם שיהי׳ שלכם התרוממות יהיו כזה ר״ל

 יחוד שיהי׳ תרימו הזאת בכוונה ר״נ ה׳ תרומת
 כל יו״ד תרימו שלכם במעשר כי ואדנ״י הוי״ה

 סיד הוא ישראל בני מן שקבלתם והמעשר אדני
 וזהי ואדנ״י הוי״ה יחוד ויהי׳ הוי״ה של יו״ד

ובטונה התרוממות יהיה כזה ר״ל תרימו כן



שחלחיים?!רמ ריטמ1נאורח

 חחם שיהיו ה׳ חרומוח &חם גם שיהיו הזחח
 של יו״ד ■אחם שחרימו ה׳ חרומוה בתוך גם

 בגי מחה הקחו אשר מעשרותיכם מכל אדג״י
 במעשר הוי״ה של יו״ד הרימו שהם ישראל
 יחוד תעשו אדנ״י שג יו״ד חתם וכשתרימו שגהם
 והצלחה וברכה רב שפע ויבא ואדנ״י הוי״ה

באה שמשם הנ״ל יודי״ן שני בהרימכם
 די בני עד וברכה רב שפע יבח ועי״ז הפרנסה

 הכהן לאהרן ה' תרומת את ממנו ונתתם וזהו
 ברכה אליכם להשפיע שיוכל הסד ;מדת ר״ל

 לפ״ז שלאחריו פסוק ויבואר די בני עד ושפע
 מכל ה' תרומת כל את תרימו מתנותיכם מכל

 בתרומ׳ ז״ג רש״י פי׳ ועיין ממנו מקדשו את a מ
 חת חלבו מכל והתיבות מדבר הכתוב גדולה

 ונראה פשופו פי על פי' להם חין ממנו מקדשו
 יסיד ואדנ״י הוי׳׳ה ניחד היא עבודתינו דהנה

 להיות צריך והיחוד הוי״ה של ו״ה סוד ומלכות
 היא דחילו ורהימו בדחילו אומרים ואגו במוחין
 אותיות היא ראיה כי רחי' בחי׳ היא חכמה
בינה היא ורחימו רוממות יראה והיא יראה

 ז״ל המר״י בסידור בכוונת ועיין התענוג עולם
 המשכת הוא נח״ג זה ושם וז״ל חנוכה נר בברכת

 להזדווג שיוכל כדי הז״א אל מבינה העליון מור
 תרי הם ובינה שחכמה וידוע עכ״ל נוקבי׳ עם

 מבינה העליון אור וכשנמשך מתפרשין דנא ריעין
 בבינה אשר החכמה כח נמשך ממילא הז׳׳א אל

 ישראג של המתנות מכל ר״צ מתנותיכם מכל וזהו
 הוי׳׳ה של יו״ד סוד שהוא ראשון מעשר דהיינו
 חת תרימו אדנ״י של יו״ד סוד המעשר מן ומעשר

 כליגה שהיא את הנק׳ מלכות מדת היא את כג
 תרימו וזהו יסוד מדת היא כל תי״ו ועד מח׳
 הוי״ה סוד ומלכות יסוד יחוד תעשה כל את

 מהמשכת יהיה והימוד ר״ל חכבו מכל ואדנ״י
 חלבו מכל פי׳ ז״ל רש״י כי הז״א אג הבינה סור
 מתעניג למענה וחין ויפה פוב היותר הוא

 תמשוך חלבו מכל וזהו התענוג עולם הוא ובינה
 חכמה כי וידוע ממנו מקדשי את הז״א אל המרה

 כח עם ר״ל ממנו מקדשי את וזהו קודש נק׳
 כנ״ל ורחימו בדחינו יחוד תעשו שבבינה החכמה

שכם יחוד ויהיה

ת ש ר ת ק ח פ

 נפי וז״נ רש״י פי׳ עיין התורה חוקת זאת
 מה לומר ישראל את מונין ואו׳׳ה שהשפן

 בה כתוב לפיכך בה יש פעם מה הזאת המצוה
 להרהר רשות לך אין מלפני היא גזירה חוקה

 בוצינא הגדול הרב בשם ושמעתי עכ״ל אחריה
 יחיאל מוהר״ר המפורסם החסיד קדישא
 נפרה יש באמת הנא דקשה זללה׳׳ה מיכל
 בשם בסמוך ז״נ רש״י שפי׳ כמו פעם אדומה

 כלומר בנה את ותקנח אמו תבא דרשן משה ר׳
 שהמלאכים דאיתא ותירץ עגנ עון0ע שיכפר
 עגל מעשה להזכיר שנא כדי רגלם יכסו בשתים

 ושואלין ישראל את מונין ואו״ה שהשפן וזהו
 העגל חפא נהזכיר כוונתם בה יש פעם מה אותן

 שתבא הפעם ומזכירין בה יש פעם מה כלומר
 העגל עון עג לכפר כדי בנה את ותקנח חמו

 לפיכך העגל חעא תמיד מזכירין הם וממילא
 אחרי׳ להרהר רשות לך אין לומר חוקה בה כתוב

פי׳ וזהו פעם בלי היא שחוקה לאו׳׳ה ותשובתם

 שצוה כלו׳ לאמור ה׳ צוה אשר התורה חוקת זאת
 פעם בלי חוקה שהיא להמקפריגים נאמור ה׳

 לפ״ד והנה ודפח״ח עכ״ד פעם יש אצלינו אבכ
 מרש״י הנשון שמשמעות רש״י בלשון לדקדק יש
 ומה הזאת המצוה מה קושיות שני שהם ז״ל

 חוקה כתב לפיכך תירוץ מה גם בה יש פעם
 בלי שהוא כנומר אחרי׳ להרהר רשות לך אין

 מונין והם לכל הידוע פעם יש באמת הלא פעם
 רז״ל אמרו דהנה ונראה הפעם עם ישראל את

 פובה ונחזיק בואו לקיש ריש אמר ה׳ דך בע״ז
 נח אנו בעגל חפאו לא הן שאלמלא לאבותינו

 הוו כא חפאו לא דאי למימרא וכו׳ לעולם באנו
 נחנית ופרשת יבמות פרשת כתיב והא מייתי
 אין תנאי על קראי כתיב ומי תנאי על ומשני

 האי כי דאמר הוא עד וכו׳ לקיש ריש כדאמר
 חת ישראל קבלו לא אומר יוסי ר׳ דתניא תנא

 שונפ המות מלאך יהא שלא כדי אלא התורה
אלא מפהר אין אדומה פרה והנה ע״כ. בהן



לחייםt\pn פרשתאורחשו

 נא ישרסצ חטאו לא ואנמצא בלבד המס טומאת
 לטהר אדומה פרה צמצות צריכין הוי וצא מייתי

 תנאי על נאמר נמי זו מצוה וע״כ מת מטומחת
 מה לומר ישרא: את מונין ואו״ה שהשטן וזהו

 הזחת המצוה לכם למה כלומר הזאת המנוה
 צת בטג; חטאו צת חלו הצא מת מטומאת לטהר

 צריכין היו דודאי ר״צ הזאת למצוה צריכין הוי
 כי מישרחל מד מיית לא אם אף פרה לאפר
 כחפר וצריכין נכרים סף מטמאין ובמשא במגע
 הזסת המצוה מה מקום מכל אבל לטהר פרה

 הנכרי׳ ה;ח בחוהל ימות כי אדם בתורה הנכתב
 חדם קרויין אתם כי באוהל מטמאין אינן

 מישרסל אדם שום מיית לא העגל חטא ואלמלא
 אדם אוהל של המצוה בתורה נכתב למה וא״כ

 ין׳ פ׳3 ז״צ הרמב״ם פסק וכן באוה; ימות כי
 הגיי ואין וז״נ י״ג הלכה מת טומאת מהל'

 הוא והרי היא קבצה זה ודבר באוהל מטמא
 הזכיר ולא בחלצ נוגע כל מדין ■במלחמת חומר

 של ר״ל הזאת המצוה מה וזהו עכ״ל אוהנ שם
 הפרשה וכל באוה; ימות כי אדם התורה זאת

 הוא טעם הנא בה יש טעם מה וגם שם הנאמר
 עון על לכפר בנה את ותקנח אמו תבא משום
 לכפרה צריכין הוי לא חטאתם צא ואלו העגל

 אצל שארז״ל ע״ד ישראל את מוצין הם ובזו
 נו יאמר צא תשובה בעל היה אם דברים אונאת

 ישראג את מונין והם הריאשונים מעשיך זכור
 פרה ידי על חטאם ומזכירין דברים באונאת
 רשות צך אין וכו׳ מוקה בה כתוב לפיכך אדומה
 שם דאמרו ישרחל שישיבם לומר אחרי׳ להרהר

 את ישראל עשו לא לוי בן יהושע ר׳ אמר בע״ז
 שנאמר תשובה לבעלי פה פתחון ניתן אצא העגל

ט׳ זה לבבם והי׳ יתן מי  דאמר והיינו הימים כל ו
 לאותו ראוי דוד היה לא רשב״י משום יוחנן ר׳

 אלא מעשה לאותו ראויין ישראל ולא מעשה
 צבור חטחו ואם וכו׳ יחיד חטא שאם לך לומר
 העגל את ישראג עשו צא ז״ל רש״י פי׳ ועיין וכו׳

 ראיי הי׳ ונא היו ביצרם ושליטים גבורים כלומר
 היה המלך גזירת אלא עליהן יצרם להתגבר

 תשובה לבעלי פה פתחון ליתן כדי בם לשלוט
 אומרי׳ יקבצני שלא אשוב לא החוטא יאמר שאם

 ונתקבלו שכפרו העגל במעשה ולמד צא ט
נברא שתשובה מפני הטעם ואולי עכ״ל בתשובה

 ולה חוטאין היו ואלמלא העולם שנברא קודם
 היו לא בהם שולט המות המלאך הוא השטן היה

 המנך גזירת היה ולפיכך כצל לתשובה צריכין
 תשובה -הורות כדי וזהו תשובה ויעשו שיחטאו

 גזירה חוקה בה כתוב לפיכך רש״י שפי׳ וזהו
 כלומ■־ אחרי׳ להרהר רשות לך אין מלפני היא

 ויעשו היצה״ר בהם שישלוט מ^^ני היא גזירה
 עג שתכפר חדומה צפרה אח״כ ויצטרכו העגל

 תשיב׳ וזהו חחרי׳ להרהר רשות נך ואין עגל עון
 קושיות בשני צהם המונין ואו״ה נשטן נוצחת
 כלומ־ בה יש טעם ומה הזאת המצוה מה הנ״ל
 וגם מייתי הוי דלא זאת למצוה צריכין היו דלא
 גזירה חוקה והתשובה ;כפרה צריכין הוי דלא
 אלא זה במטח מייבין אנו ואין מלפני היא

 לכפר נפרה ויצכירכו שיחטאו היא מלך גזירת
וכנ״ל

 נסייר ה׳ צוה אשר התורה חוקת זאת א״י
 בסיני דהנה אורייתא גזירת דח ות״א

 עליהם כפה ואמ״כ ונשמע נעשה ישראל אמרו
 ומה וכו׳ מוטב התורה תקבלו אם כגיגית הר

 באהבה ונשמע נעשה אמרו ישראל הלח בזה צורך
 כדי היו העולמות דבריאת נומר ואפשר עזה

 עניהם כפה וע״כ יראה מדת מלכותו שתתגלה
 ונס מיראה התורה לקבל שצריכין כנומר ההר

 הוח יראה המדת זאת שאמר וזהו לבד מחהבה
 כשניתנה אורייתא גזירת ותרגומו התורה חוקת

 שיעבדו וכו׳ עליהם ההר השי״ת שכפה התורה
 חוקה כמו הוא מיראה גם התורה ויקבנו השי״ת

 הטעם אבל ונשמע נעשה אמרו שישראל כיון
 ביראה שיעבדו השי״ת שעשה לחמר ה׳ צוה אשר

 לידי ליה אייתי׳ ה׳ יראת ביה דאית מאן כי
 ההר עציהם כפה וע״כ בתקוצים וכמ״ש תשובה
 לעבור ממנו יראים שיהיו ביראה שיעבדו

 ובעולם תשובה יעשו רצונו עברו שכבר וכשיראו
 אנ נבא הכל וצריכין העולם נברא התשובה

 מדת השי״ת התקשר ה׳ צוה אשר וזהו השורש
לאמר הצק׳ התשובה עוצם אל לאמר יראה

 שדרשו מה ידוע כי התורה חוקת זאת א״י
 חמונת והי׳ מ״ד ל״א דף בשבת רז״ל

סדר זה עתך זרעים סדר זה אמוצת כו׳ עתיך



ש!לחייםחקת פרשתאירח

 יכו׳ אוצרו היא ה' יראת ואפ״ה וכו' מועד
 כיינו הפנימיות מפתחות לו שמסרו לאדם משנ

 היינו החיצוניות מפתחות לו מסרו ולא התורה
 יראה ט אי[ וחם הראשון השער שהיא ירחה
 התורה אל יכנס ואם התורה אל יכנס פאיך

 על השי״ת ממליך שאינו היינו יראה מדת בלא
 כלום מגרמי׳ לי' לית והיא והחכמה התורה
 אלא ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה׳ כי נמ״ש

א אז התורה עם ח״ו מתגאה הוא  נמרד הו
 ממנו התורה ג״כ שנשכח וסוף ומעוה״ב מעוה״ז

 נמוך במקום אנא מתקיימת חינה התורה כי
 ד״ת נמשכה נמה ז' דך> תענית במסכת כמ״ש
 כמקום והונך גבוה מקום מניחין מים מה למים
 עצ השי״ת גזר אם ואף וכף ד״ת אף נמוך

 יראה מדת בו אין אם חכם שיהי׳ שלו הטפה
 הוא החכמה בו נתן שהוא ע״ז הש״י להמליך

 שחכמתו וסוף ומעוה״ב מעה״ז חכמתו עם נערד
 וכו׳ חכמיו חכמת ואבדה שנאמר ממנו נשתכחת

 שחכמה ויודע חכמתו על הש״י ממליך סם אבל
 אמרתי פירוש וזהו מתקיים הוא אז שלו אינה זו

 כי חכם שאני במחשבה כשאמרתי כלומר אחכמה
 כשאמרתי בלבבך תאמר כי כמו בלב הוא אמירה

 מדת יראה מדת והיא בודאי אז מכם שאני בלבי
 על להשי״ת ממליך ואיני ממני רחוקה מנכות
 האותי הפסוק פירש וכתבתי גי שנתן זו חכמה

 שמתי אשר תחילו לא מפני אם ה׳ נאום תראו לא
 בכל וכי יעברנהו ולא עולם חק לים גבול חול

 היותר חידוש הוא החול זה וארך שמים מעשה
 כל ברא שהש״י הפסוק כוונת אלא מכולם גדול

 משפיל הויא כן ועל מלכותו שיתגלה כדי העוכמות
 והוא שנו שהמלכות להראות שפלים ומגביה גאים

 .משפילם וברצונו לכסא ומושיבם מלכים הממליך
 שהוח זאת הראה העוכמות בריאת ובתהלת
 כי המלוכה כו כי גאים ומשפיל מלכים הממליך

 את אלהים ברא בראשית בפסוק פירש ז״ל רש״י
 ומדרך לארץ קדמו שהמים למדת הא וכו' השמים
 לגור שבא הגר על המושל הוא שהתושב העולם

 בכל אמרו וע״כ שפגה נפשו הוא הגר וע״כ אצלו
 אתה שם הקב״ה שצ גדוכתו מוצא שאתה מקום
 וכאן וכף הגר את ואוהב וכו׳ ענותנותו מוצא
 הים נגד נחשבת כגר הארץ ע״כ נארץ קדם שהים

הים שאין הים על הארץ הוא החול הש״י והמליך

 הגר הוא שהחול אעפ״י החול על לעבור יכול
 העולמות בריאת בתחלת הש״י הראה ובזה נגדו
 מנכים הממליך שהוא מככותו התגלות שהי'

 תרחו לא האותי וזהו המלוכה ולו גחים ומשפיל
 ולא עוצם חק לים גבול הול שמתי אשר וכו'

 הוא יראה תדת מלכות שמדת והראיתי יעברנהו
 זאת הנקרא היראה מדת זאת וז״ש כנ״כ שלי
 תי״י ועד מח' ומוצה שביעית מדריגה שהיא לפי
 יש אם התורה סל גם עולם חק וגבול חוקת הוא

 וגם לח לח ואי אין וסוף בתחלה יראה מדת בו
 נמצא ה' יראת ענוה עקב שכתב ענוה מדת על

 יראה מדת אעפ״כ ענוה לגבי עקב היא דירחה
 ענוה מדת צו כשיש כי הענוה על מושכת היא

 ע״ה רבינו משה בה שנשתבח עליונה מעצה שהיס
 נופל אז עליונה במעלה שהוא ח״ו מחשב אם

 להיות צריך וע״כ עמיקתא לבירא רמא מאיגרא
 זו מעצה על גם הש״י להמליך יראה מדת בו

 וכמ״ש שצו זו ואין כזו גדונה מעלה בו נתן שהוא
 רום לבלתי וכו׳ אלהיו ה' את ניראה ינמד כמען
 לבל שמירה הוא יראה שמדת הרי מאחיו לבבו
 ענוה נגבי עקב היא שיראה ואעפ״י לגדלות יפול
 לו אין חם בגשמי כי העקב זה גו להיות צריך
 נקרא יראה ומדת ברוחני וכן מוס בעל הוא עקב
 בגדכות ח״ו נופל יראה מדת עקב לו אין אם עקב

 כ״ט דף דמגילה בגמרא כמ״ש מום בעל ונעשה
 ברא השי״ת כי סיני אצל אתם מומין בעלי כולכם

 יראה מדת היא מלכותו להתגלות העולמות כל
 האדם וכן העולמות כל על מושלת יראה מדת ע״כ

 הכל על הש״י וממליך הש״י יראת ע״ע כשמקבל
 האדם זה ומלך מלכותו מדת לו נותן הש״י אז
 גוזר והקב״ה ותחתונים עליונים העולמות כל על

 תיקון בסוף בתיקונים וז״ש מבטלה והוא גזירה
ט׳ מהימנא שליחא לי' דהוה ׳נמלכא וז״ל שבעין  ו
 דילי שליחא האי לשצטאה בעינא אנא לחיילוי אמר

 שמי אשרי דאנא דינכון ברעו ויהא וכו׳ עלייכו
 הברית חותם דאיהו גידי' דיני וחותמא עלי׳

 נעשה ואמרו לי' ברכו ימינא דסטרא מלאכייא
 מה ואמרו ליה שלאין דהוו אחרנין והוה ונשמע

 על מקגכ אשר האדם זה והוא ע״ש וכו' אנוש
 השי״ת לו נותן אז שמים ומלכות יראה עול עצמו
 עליונים העולמות כל על ימשול שהוא מלכותו מדת

קדישא בוצינא הק׳ הרג בשם וכמ״ש ותחתונים
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 סתה כי הפסוק פי' זללה״ה בער דוב מוהר״ר
 מסערה והמלאכים ע״ש ממש כמעשהו לאיש תשלם
 מקום של רצונו עליהם ומקגצין כי׳ כרכו ימינא
 נעשה אמרו שישראנ כמו ונשמע נעשה וסמרו
 טעם יודעין שאינם אעפ״י לעשות וקבלו ונשמע

 עליהם השי״ת רצו( קבלו המלאכים גם הצווי
 של רצונו יעשו והם עליהם מושל האדם שיהס
 הוא השי״ת רצון טעם יודעין שאינם ואעפ״י אדם
 האדם ביד כח וע״כ וקבלו עליהם חוקה כמו

 הש״ך היינו עליונים שבעולמות הדינין כל להמתיק
 בסידור וכמ״ש החכמה נתיבות מנ״ב שיורדי; דיני;

 שפתי אדני בכוונת השנה ראש בכוונת האריז״ל
 אדנ״י פעמים ה' אלו אנפין ב׳׳ה ונעשים תפתח

 דינין ופ״ר המנך אל נברח ראוי נערה גימטריא
 המאיר תתאה ה״א ועם וכו׳ מנצפ״ך גימטריא

 דיניו ה שכל הרי ע״ש פרה ונעשים מתמתקים בהם
 השי״ת לו שנתן והאדם מצכות מדת ע״י נמתקין

 מדת והנה הדינין כ; ממתיק הוא מלכותו מדת
 נתן לא זאת הנקרא טהורה ה' ירחת מלכות
 העולמות כל בשבילם שברא צישראל אלם הש״י
 בירחת ימשכו והם מצכותו עול עליהם יקבלו והם

 חץ האומות אבל ותחתונים עליונים בעולמות ה'
 מזו יודעין ואין עונש יראת רק זו ירחה בהם

 של המצוה מה ישראל את ששואלין וזו היראה
 וגם זאת של ה' מימזת יודעין אינם שהם זחת

 הפרה שבטעם יודעין זה בה יש טעם מה ששואכין
ה למה מבינין אינן אבל בנה ותקנה אמו תבא  הפי

 הטעם יודעין אנו ובאמת העגל חטא ע. כפרה
 וכמ״ש בינה הענוה בעולם ישראל היו שבסיני

 עוצם שהוא מצרים מארן ישראצ בני עלו וסמשים
 העולם בזה פגמו ובעגל הענוה עולם התשובה

 הפנוה העולם שבזה מנצפ״ך שצ דינין הפ״ר ונתגלו
 ונעשה אדומה פרה ועשאו תשובתן וע״י בינה היא

 וזהו עגל עון טל וכפרה קינוח היא פרה פר מן
 יודעים אינם האומות אבל בנה ותקנח אמו תבא
 זו ונתן העולמות ככ השי״ת שברא היראה מזו

 תשרה שלא משה ביקש וכמ״ש לבד לישראל היראה
 החוקה וזהו לו ונתן לבד ישראל על אלא שכינה

 מלכותו מדת בשביל העולמות כל שברא השי״ת של
 למשול כח בו יש מלכותו מדת עליו שמקבכ ומי
 להמתיק ויוכל ותחתונים עליונים העולמות כל על

מלכותו מדת ע״י עליונים העולמות שבכל הדינין

 וגבול חוק הוא זאת וזהו ע״ע שקיבל ויראתו
 שיש במקום גם מושלת מככות שמדת התורה חל

 צוה אשי־ לא נא ואי אין ה׳ יראת אי כמ״ש תורה
 היא שאמירה פעמים כמה וכתבתי לאמר ה'

 הזאת המדה שיהא נאמר ה' צוה אשר וזהו בבינה
 ענוה עולם בבינה שגם לאמר ל1ל גם מושלמת

כנ״נ ג״כ יראה מדת בו נהיות צריך

 וכו׳ לחמר ה׳ צוה משר התורה חוקת זאת א״י
 וידבר אמר שכבר מיותר הוא כאמר מלת

 צורך מה אליך ויקחו דאמר וגם נאמר וכו׳ ה׳
 ויקמו וז״ל פירוש ז״נ ורש״י משה אנ הנקיחה

 שעשה פרה שמך על נקראת היא לעו;ם חניך
 חמרתי דהנה לומר ואפשר עכ״ל במדבר משה

בשתו פירוש  ענוה עקב הלא ויראה ענוה ומ̂,
 בענוה זה נחדם מלבשתו התורה ואם ה' ירחת
 שהתורה לומר שייך האיך גדונה מעלה שהוא

 ירחה שהוא קטנה ובמענה גדוצה במענה מלבשתו
 כנ והשתלשלות שבריאת בספרים מ״ש ,דידוע

 ירחה מדת הוא מלכותו מדת בשביכ הוא העולמות
 מחמת נמטה יפול שלא תמיד ירא שיהא תתאה
 עולם תענוגי הרע יצר ובתאות בגוף מלובש שהוא

 מלפניו שיראו עשה ואנהים פירוש וזהו הגשמי
 שיראי כדי העשי׳ עולם ברא עשה ואלהים ר״ל

 שזכה אעפ״י וע״כ יראתו מדת שיתגלה מלפניו
 במדרגת ג״כ עצמו להחזיק צריך ענוה נמדת האדם
 ממדריגתו יפול שנא וחרד ירא תמיד שיהא יראה
 בה שנשתבח מעלה מכולן הגדולה ענוה מעלת
 וכו׳ מאד עניו משה והאיש ע״ה רבינו משה

 צריך ענוה לגבי עקב הוא יראה שמדת ואעפ״י
 רק צריך אין האדם והאמת זה עקב גם בו להיות

 שכתוב כמו בשלימות יראה לו שיהח להתאמן
 אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה

 שמים מלכות עול ע״ע שיקבל אנהיך ה' את ליראה
 לעבוד אפשר שאי הדברים כל על השי״ת ולהמליך

 נשיב אפשר ואי העובד הוא והוא בצעדו השי״ת
 לפושעים יד הנותן והוא בלעדו לפניו בתשובה

 הזה העונם שנברא ה׳ יראת וזהו אליו לשוב
 ומאמין בשלימות ירמה צחדם וכשיש זה בשביל

 מזה יבא ית׳ מאתו הוא שהכל שלימה באמונה
 שהוא כיון התשובה עונם שהוא ענוה למדריגת

כהוגן עשה שלא וראה ית' מאתו שהכל מאמין
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 בשפלחו ורואה תשובה ועושה זה על מהמרט הוא
 כמ״ש התשובה עולם הענוה נעולם ובא תמיד

 וז״ל ה׳ ביראת תמינאה דרגא בתקונים בהקדמה
 ה׳ יראת ענוה עקב הה״ד בדחילו קטירא וענוה

 ענוה לידי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי' דאית מאן
 ודת כגבה עקב ה׳ דיראת עילמה שכינתס דחיהו
 מאד עניו משה והאיש בי׳ דאתמר דמשה דרגא
 מסרי אוקמוהו לגבה עקב יראה דאיהו ובגין

 עכ״ל משה לגבי זוטרתי מילתא יראה מחניתין
 שכתוב כמו מחכמה היא יסודתה ירחה מדת והנה

p יסד בחכמה ה׳ n יסד סבס בזוהר הוא וכן 
 אורייתא כמ״ש מחכמה יצאה והתויה ברתא

 בה שברא אומנתו כלי היתה והיא נפקת מחכמה
 חמון תקרי א; אמון חצלו ומהי׳ כמ״ש העולם

 הנקראת יראה מדת ר״ל זאת וז״ש אומן אלא
 התורה מן התורה של חקיקה צשון חוקת זחת
 ומה זאת שג חקיקה היתה הוא מחכמה הוא אשר

 גדולים כמו חקיקה לשון שייך במחשבה שנרשם
 בלב הוא ואמ'רה לאמר ה׳ צוה אשר לב חקקי

 מדת שיבא ה׳ שצוה ר״ל בנבבך תאמר כי כמו
 עולם הוא לבא בינה אל זאת הנקרסת יראה

 ה׳ יראת בי׳ דאית מאן כי הענוה עולם התשובה
 הוא עלאה שכינתח דאיהו ענוה כידי צי׳ אייתי
 בני אל דבר הענוה עולם התשובה עילם בינה

קחו ישראל  שיקחי ר״נ תמימה חדורה פרה אניך ו
 מי אליו אף אכיך ואמר יראה מדת ישראל בני

 וא״כ ענוה מדת בו שים שלך במדריגה שהוא
 אעפ״כ עניה לגבי ועקב לגבי׳ זוטרתי׳ מלתא יראה
 ענוה לגבי׳ העקב יראה במדת גם כעבוד צריך

 רדת נקראת וע״כ העולם לברא זה עקב ובשביל
 ומטמח הטמהין את שמטהר אדומה פרה יראה

 במדריגת שהוח מי יראה מדת הוא וכן הטהורין
 אשר ענוה לידי לי׳ ואייתי מטהרתו היא תחתונות

 רביני משה בה נשתבח אשר מכולן גדולה הוא
לעני ג״כ צריך משה במדריגת שהוא ומי ע״ה

 ומגלי הכל על השי״ת ולהמליך יראה במלת ה׳
 ישפלות ירידה זוטרתי׳ מלתא הזאת העבודה הוא

 זו גמדה לעבוד ג״כ שצריכין הטהורין ומטמא
 ח״י יתערב שלא מוס בה אין אשר תמימה ואמר

 טהורה ה׳ יראת שכתוב וכמו ועצבות פלי׳ מחשבת
 אשי וזהו לעד עומדת זהו פסולת מהל נקי שהוא

הירחה כי אחר מדבר עול ד׳ל עול עליה עלה לא

 נמצח וכן לבד שמים מלכות עול קבלת הוא
 לקראת חתאה שכילתא שהוא שהיראה בתיקונים

 חד תקונא ■בתיקונים שכתוב וכמו אדומה פרה
 פורפירח נטלת ושכינת׳ וז״ל מ״ח דף ועשרין
 סומקח ואתקריאת בה ואצטבעת סומקח מאשא

ע״ש. וכו׳ תמימה אדומה פרה

 וסהרן אתה העדה את והקהל המטה את קח
 ונתן לעיניהם הסלע אל ודברתם אחיך

ח וכו׳ מימיו ק  ויקה-לו וכו׳ המטה את משה ו
 הסלע המן המורים נא שמטו להם ויאמר וכו׳
 במטהו הסלע את ויך ידו את וירם וכו׳ הזה

 יען אהרן ואל משה אל ה׳ ויאמר וכו׳ פעמים
 צכן ישראל בני לעיני צהקדישני בי האמנתם לא
 הנה וכו׳ הארץ אל הזה הקהל את תביאו לא

 ואהרן משה של בחטאם מחולקים ורמב״ן רש״י
 ולא הסלע את שהכו הי׳ שהחטא מפרש ז״ל רש״י
 סכ ודברתם להם השי״ת שצוה כמו אליו דברו

 לעיני להקדישני במצת ז״ל רש״י שכתב וכמו הסלע
 והוציא הסלע אל דברתם שאלו וז״ל ישראל גני

 מה ואומרים העדה לעיני מקודש הייתי מים
 צריך וחילו שומע ואילו מדבר שאינו זה סלע

 אנו ומומר קל מקום של דבורו מקיים כפרנסה
 שאמרו מה הי׳ שחטאם מפרש ז״ל והרמב״ן עכ״ל
 לומר ונראה שכתג מה ע״ש המורים נא שמעו
 שיש הדקדוקים ולהבין הס אחד הטעמים ששני

 אתה העדה את והקהל שאמר האלו בפסוקים
 ידענו לא וכי אחיך מלת הזכיר למה אחיך ואהרן
 גם מימיו ולתן שאמר מה גם אחיו הוא שאהרן
 מלת להקדישני בי האמנתם לא יען השי״ת שיאמר

 האמנתם לא יען בסומרו די והי׳ מיותר לכאו׳ בי
 דף ועשרין חד תיקון בתיקוני׳ והנה כהקדישלי

 הסלע את משה ויך ובגינייהו וז״ל כתב מ״ד
 ערמין הוו לא בה דמחא צא דאם פעמים במטהו
 דאיהו דע״פ גאורייתא ואמוראין ותנאין ישראל

 מימיו ונתן הסלע אל ודברתם בו אתמר אלא סלע
 קשיח בלא מיא לפיק והוה וכו׳ טורח בלא

 הלח בה דאתמר דשכילתא בגין ופסק ומחלוקת
 דישראל בפומיהון שריא הוו ה׳ לאם כאש דברי כה
חי דבכל טנרא עג נח הוה דשכילתא וכו׳  דבעי א

 אתר להאי אקדימת שכינתא לס למעבד קב׳׳ה
בסלעי למחאה לי׳ הוה צא תמן דשכינתא וכיון



לחייםחקת פרשתאורזןשי

 לו׳ הוה דלא תמן דהות לשכיגתא הות דקלנא
 לא יען וכו׳ אשר על היא ודא מיא נמיהב חילא

 דמשה ידוע ה5וה עכ״ל כהקדישןי גי האמנתם
 קדוש נקרת כהן שהיה ואהרן נבינה זכה

 נק׳ וקודש אליו והקריב הקדוש ואת וכמ״ש
 הקודש אנ יבא שאנ לאהרן השי״ת וצוה חכמה

 בזאת שנאמר יראה מדת השכינה היא בזאת אלא
 יראה מדת שהשכינה לכי הקודש סל אהרן יבא

 ובזוהר אר! יסד בחכמה ה׳ שנאמר מחכמה שרשה
 שכתב הפעם שזהו ואפשר ברתא יסד אבא

 קב״ה דבעי אתר דבכל לעיל שהבאתי בתיקונים
 מחמת אתר להאי חקדימת שכינתא נם למעבד
 הקדוש הרב שאמר וכמו מחכמה נעשה שהנס
 זלצה״ה בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא

 צריך וחילוף השתנות שכל בגולם וחילופיהן
 עכ״ד גולמא שנק׳ יו״ד היא הכמה ע״י להיות

 העדה חת והקהל השי״ת צווי הי׳ כן על ודפח״ח
 אל ואהרן לבינה זכה משה כי אחיך ואהרן חתה

 תרין הם ובינה דחכמה וידוע קודש הנק' חכמה
 ג״כ זכה בינה וע״י לעלמין מתפרשין דלא רעין

 דלא ביתי׳ בבינה אלא אשתמודע דכא לחכמה
 תיקיני לשון פעמים כמה וכמ״ש מינה אתפרש
 למח׳י דבעי ומאן וז״ל תליתאה תיקונא הזוהר
 ורזא בביתי׳ אלא למחזיי׳ רשו לי׳ לית למלכא
 ׳נ עכ וכו' בביתי׳ אלא אשתמודע לא חכמה דמלה

 ואחיך אחיך ואהרן אתה העדה את והקהנ וזהו
 שחתה כנומר אחיו אל איש כמו דביקות לשון הוא

 מלכות מדת הסלע אל ודברתם עמו תמיד דבוק
 ושורש שורשך ובינה חכמה שניהם תמשיכו השכינה

 ועל בעלמא בדיבור השכינה אל תמשיכו אהרן
 נוקבין מיין הם מימיו ונתן מחכמה נס יהיו ידיו
 סל אהרן מדת ג״כ תמשיך שלך הדיבור וע״י

 שיצאו הנם יהיו ואז ובינה חכמה הם השכינה
 משה חנ השי״ת שאמר וזהו פורח בלי רבים מים

 מדת השכינה ר״ל בי האמנתם לא יען ואהרן
 אם כי אחד שער שהיא אמונה מדת היא יראה

 אלא יראה שייך ונא יראים ממה מאמינים אין
 הבאתם לא האמנתם לא וזהו אמונה בהקדים

 בינה היא בי״ת ב״י השכינה היא אמונה עולם
 מדתך אל השכינה להביא לכם והי׳ חכמה יו״ד
 לא ואתם חכמה מדת אהרן אל הדבוק בינה היא

לכן מדתכם אל ארן הנקרא השכינה הבאתם

 יראה מדת הארץ אל הזה הקהל את תביאו לא
̂א ואלוני מדה כנגד מדה היא  נכלסץ היו זה חפ

 האמנתם לא יען בפסוק ז״ל רש״י וכמ״ש לארן
 זה מפא שאנולי הכתוב גלה וז״ל להקדישני בי

 עליהם יאמרו שנא כדי לארץ נכנסין היו בלבד
 כך יכנסו שלא עליהם שלגזר המדבר דור כעון
ק ונסתלק עכ״ל ואהרן משה עון היה  בהי־ אה
 הה" הר פי׳ ז״ל ורש״י העברים בהר ומשה ההר

 גדול תפוח גבי ע; קפן כתפוח הר גבי על הר
 ההרים את ומשוה גפליהם הולך שהענן ואעפ״י

 נבי והר כתורה סיני הר בהם נשארו שלשה
 עכ״ל אהרן לקבורת ההר והר משה לקבורת
 שני לו יש משה לקבורת שנשאר נבו שהר ובאמת
 הקב״ה שאמר האזינו בפרשת שכתוב כמו שמות
 אש־ נבו הר הזה העברים הר אל ענה למשה
 ההרים ששמות לומר ואפשר וגו׳ מואב בארץ

 מעלתם שם על לקרא ואהרן משה בם שנסתלקו
 שם זה מורה שם שנסתלק ואחד אחד כל ̂ש

 וחכמה קודש הנקרא בחכמה שרשו אהרן כי ההר
 שפתיב וכמו מחכמתו שלמעלה ממש האין חל דבוק

 נקראים חו״ב הם והאבות תמצא מאין והחכמה
 שהי׳ ההר הר לקרא מהם שלמעלה ומה הרים

 שהי׳ ומשה לשורשו שם ונסתלק אהרן דביקת שם
 דרא בכל ואתפשפותי' התשובה עולם גבינה זוכה
 ואי שלימה נתשובה כולם להביא עולם עד ודרא

 שנותנין עד שלימה בתשובה לשוב א׳ לשום חפשר
 נסתלק לא וזה במשה לו שיש מלק משמים לו

 דור בכל נמצא הוא אנא אהרן כמו לשורשו נגמרי
 דלהון מפגימא כולהו לאשלמא עולם עד ודור

 לו שאמר וזהו גמורה לתשובה אותם להביא
 תענה שאתה כלומר העברים הר אל עלה השי״ת

 אותם תעלה דת על שעברו אותן כל המגרים הר
 שזכית דרגך שזהו שלימה בתשובה אותם ותחזור

 כלומי־ נבו הר אתה ותהי׳ כולם את תעלה לבינה
 בו בינה שערי חמשים התשובה עונם הוא נו״ן

 בכל תמיד בך נ״ן נבו הר תמיד תהי׳ וכך תמיד
 שלימה בתשובה העברים שתענה ודרא דרא

 בשם יוסף יעקב תולדת בם׳ איתא והנה
 ה׳ וישכח הפסוק פי׳ נבג״מ זללה״ה הבעש״ט

 הם העם את וינשכו השרפים הנמשים את בעם
 דינין מעוררים ובחוכחתם ישראל את המוכיחים

ולהגבי׳ נאהכה להוכיחם צריך אלא ישראל על



שיאלחייםחקת פרשתאורח

 מחת חכמים ודברי התשובה עונם אל ישראג חת
 שכולצ ישרא; כנסת נקרא והשכינה ע״ש נשמפי[
 שבחטאם שהבאתי התיקונים דברי ולפי נשמתם

 וזה הסלע את שהכו מה נשכינה קננא גרמו
 שמעו להם כשאמר תיכף התחיל לשכינה הקלנא

 הוצרכי וע״כ ישראל חת מבזה והי׳ המורים נא
 ישרא, כנסת השכינה הגביהו ונא נסכע למחסה
 ושניהם התשובה עולם חל בנחת חכמים בדברי
 קלנא המה הסנע והכאת המורים נא שמעו חמת

 מגביהים היו אנא נשכינה קלנא גרמו לא ואלוני
 טורחין הי׳ לא החשובה עונם א; ישראל את

 האדם וגם השכינה הוא שבע״פ בתורה ישראל
 תחאה בחשובה נשוב תחילה צריך תשובה בעשותו

 הטורח ותה־ וא״ו אנ ה״ח תשוב יראה מהמת
 זוכה ומשם מאהבה .תשובה בא מירחה בתשובה

 ותז נבינה שזכה משה שנ מלקו לו שינתן לבינה
 וזדונות חינוף ונעשה חכמה חל גם דבוק הוא

 והיו לשכינה קננא גרמו לח חלו מבג זכיות נעשית
 ויבוחו בנחת שישמע דלהון ישראל.דרגח מביאין

 נא חכמה דסהרן ודרגא בינה החשובה עולם אל
 ג״כ תתתה בתשובה למיטרח נריכין ישראל היו

 משה של הלק וא׳ ח׳ לכל בס והי׳ מייאה חשובה
טורח שום בלי

 ויט ו בגבו עבור ישרמל את נתן אדום וימאן
 הלח ללמדיני בח מה להבין מעליו ישראל

 בכנ וגם וכי׳ תעבור לח ויאמר למעלה כחוב
 דידוע ונרחה הוה דהוה מה הלא קשה הסיפור
 עולם חעניגי כ געשו נתן ע״ה אבינו דיעקב

 העבידה צורך רק הזה העולם מן לקח ולא הזה
 מחכוין שאיני עבודה בעצמו שהוא והתענוג

 בתענוגי ומקיים שמים לשם רק גופו להנאת
 כמ״ש דעהו דרכיך בכל הנאתו בכל הזה העולם
 שמיבה ואעפ״י ע״ש רל״א סימן א״ח בש״ע

 גוכי להנאת מחכוין שאינו כיון הזה עולם בתענוגי
 כתו: וע״כ ממש עבודה זהו לשמים לבו רק

 נכנס שאין בעולם דבר שום שאין הלבבות בחובת
 אם המותרים דברים אף ר״ל ואזהרה צווי בגדר
 ומקי־ם לשמים לבו רק גופו להנאת מחכוין אינו
 רשות דבר שהוא נרא׳ שהוא אע״פ דעהו דרכיך בכל

 אעפ״י עצמו להנאת מחכוין ואם צווי לגדר נכנס
כעשותו שלא אזהרה לגדר נכנס מותר שהוא

 ישראל את אדום שיניח רצה ע״ה רבינו משה והנה
 לו שנתן מחלקו מחנה שיתן ר׳׳ל •בגבולו עבור
 עולם תענוגי ישראנ לבני הזה עולם תענוגי יעקב
 לבם שיכוונו בזה שוים הכג לא כי המותרים הזה

 מתנה מחלקו נהם ויתן גשמיות בהנאת לשמים
 נח נעברה לו ואמר המותרים הזה עולם תענוגי
 ר״ל וכרם בשדה נעבור לא בגבולך כלומר בארצך

 שיהי׳ אעפ״י וכרם בשדה תורה מדברי נעבור לא
 ימין נטה לא וזהו מד״ת נעבור לא הגוף תענוגי
 מלכו המלך דרך וזהו כמ״ש חורה מדברי ושמאל

 וזהו במותרים אף הגוף בתענוגי נלך עולם של
 שיקהו ישראל את מתנה לשון נתן אדום וימאן

 ר״ל בגבולו עבור המותרים הזה עולם תענוגי
 תענוגי לו שנתן יעקב הראשונים שגבלו גבוג
 בבמי׳ שהוח מי ר״ל מעליו ישראל ויט הזה עולם

 המותרים הזה עולם מתענוגי עצמו נטה ישרחל
כנ״נ בזה השי״ת לעבוד רק

 איתי ושים שרף נך עשה משה חנ ה׳ ויאמר
 אותו וראה הנשוך כל והיה נס על

 הנס על וישימהו נחושת נחש משה ויעש וחי
 נחש אל והביט מיש את הנחש נשך סם והי׳

 וחי אותו וראה אמר בתחינה להבין וחי הנחושת
 ונרחה וחי הנחושת נחש אל והביט אמר וסח״כ

 תצרני מצר ני סחר אחה הפסוק פי׳ דאמרחי
 מת משנה החב משל ע״ד סלה תסובבני פגט רני

 אותו יקרא הבן אם לראות בנו אח ומפחיד בגדיו
 שיצילהו לאביו קורא הבן ואם ויצילהו שיעזרהו

 הפחד מן וינצג א.יו א״ע אביו מראה תיכף אז
 חביו אז לאביו קורא כשאינו אבל ההוא והצער

 איזה אדם על כשבא וכן ובפחד בצער אוחו מנית
 ית׳ מחחו שהכל לב על משים הוא ואם ח״ו צער

 במושבי מהצער פטור הוא אז להשי״ח וקורא
 השי״ת לו עשה ובוודאי ית׳ מאתו הוא שהכל

 מהצכי “ונפט דינים ממתיק הוא ובזה לטובתו
 ועוסק ית׳ מאתו שהכל מרגיש כשאינו אבל

 וזהו מהצער נפטר אינו אז הגשמיות בפעו״ות
 סתר כשאתה ר״נ לי סתר אתה דהמע׳׳ה שהתפלל

 מצר אז זאת עשית שאתה מרגיש אני ואין לי
 סבל חחר) במקום כתבתי הפסיק (וסיום חצרני
 מהצער ירא אני אין אז הכל שמאתך מרגיש כשאני
אתה בדבר כיוצא כ״ט דף במשנה בר״ה ואיתא
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 וכי וכף נס טל אותו ושים שרף לך עשה אומר
 מסתכלין שישראנ יזמן אלא מחי׳ או ממית נחש
 שבשמים נאביהם לבס את ומשעבדין מעלה כ׳פי
 ובכאן ע״כ נימוקים היו לאו ואם מתרפאין היו

 לפי מישראצ רב עם וימת העם את וינשכו כתוב
 שהכל צבן משימין היו ולא בהצער נשארין שהיו
 שינצלו השי״ת חל מתפנלין היו ולא ית׳ מאתו הוא

 כ״ם כי ית' מאתו הוא הכל ובאמת הצער מן
 השי״ת ואמר צמקום שלוחין והרבה עשית בחכמה

 להם יהי׳ וזה נם ע. אותו ושים שרף לך עשה
 החלשיך במ״ש להשי״ת שיקראו ואות לסימן

 את וזכרתם וכו׳ ציצית להם ועשו בפ׳ זלנה״ה
 לנפשו עשה שאדם כמו סימן שיהי' ה׳ מצות כ

 בשבילי קשר אשר הדבר שיזכור בבגדו דבר ומקשר
 בשבילו יעשה עשיה בשעת ציצית להם ועשו וזהו

 לך עשה כאן וכן ודפח״ח ה׳ מצות את וזכרתם
 להשתעבד ישראל שיזכרו ואות לנס אותו ושים שרף
 מאתי הוא שהכל ויחשבו שבשמים גאביהם לבם
 ראי׳ נקרא וחכמה עשית בחכמה כולם כי ית׳

 חת יביא ר״ל אותו וראה הנשיך כ. והי׳ וזהי
 שהכל ויחשוב ראי׳ הנקרא החכמה אל הזה הדבר
 והי׳ ויתרפח מהצער נפטור וסי ואז ית׳ מאתו

 ואות לסימן צריכין הי׳ שלא מדע בעלי בישראל
 שהכנ ויחשבו יזכרו וכיי״ז הנחושת נחש את שיראו

 מאתי הוס שהכנ הזכירו תיכף רק ית׳ מאתו הוא
 לאביהם לבם משעבדין והי' עשה בחכמה וכלם ית׳

ב:. חיש את הנחש נשך אם והי׳ וזהו שבשמים  ו
 הנחישת נחש אל והביט משוב אדם הוא איש מקום

 היח מקום בכל הבטה לך בפרשת פי׳ ז״ל רש״י כי
 אל ובחו מזכירין תיכף היו והם למטה מלמעלה
 מאתי והכל עשית בחכמה שכלם וחושבין החכמה

 מביטין שהיו הנחושת נחש אל והביט יזהו ית׳
 והביטיי בחכמה דבוקין היו שכבר הנחושת נחש חל

וחי הנחושת נחש אל למטה מלמעלה

 בא" עלי הזאת השירה את ישראל ישיר אז
 העם נדיבי כרוה שרים חפרוה באר לה ענו
 וממת/ה מתנה וממדבר במשענותם במחוקק
 בשדה אשר הגיא ומבמות במות ומנחליאנ נחליאל

 נהבין הישימון פני על ונשקפה הפסגה ראש מואב
 והוא ענו לשון דאמר וגם עלי לשון שאמר מה

דאמר וגס הלויס וענו כמו קול הרמת לשון

 נזה הסימן בעי מה הישימון פני על ונשקפה
 השקפה כל כתוב ז״נ ורש״י ונשקפה דאמר וגם

 קדשך ממעון מהשקיפה מוץ לרעה הוא שבמקרא
 הרוגז מדת שהופך עניים מתנות כח שגדול

 השקפה בלשון כאן ח״ו שייך רעה ומה לרחמים
 מוסף בקדושת כתב ז״נ האר״י דהנה ונראה
 דז״ח נוקבא הוא וכו׳ ישראל שמע באומרם לשבת

חדו שנשתוו שעתה יכווין שמע באומרו וז״ל  י
 להם להעלות צריך או״א במקום שהן ומפני וכו׳
 זווג דוגמת השם קידוש על נפש מסירת ע״י מ״ן

 וידויי עכ״ל. דשחרית ישראל שמע בפסוק או׳׳א
 שהבאי־ ז״ל רש״י פי׳ ועיין השכינה היא דבאר

 התחילו ואז להם שנעשה הנס לישראל מודיע הי׳
 הכאר מענת גודל ומספרים שירה לומר ישראל

 באר יו״ד על הוא עלי ולשון באר עני שאמרו וזה
 שהוא שם של יו״ד על עלי׳ לה יש כשהבאר כלומר
 הוח עלו ולשון לה ענו אז כאמור או״א במקום
 שמע לחמרו צריך חז הלויס וענו כמו קול הרמת

 חפרוה באר אח״כ ואמר כנ״ל אליו קול בהרמת
 ואהרן משה שרים שפירוש ז״ל רש״י פי׳ ועיין שרים

 כלומר הלבנה וחפרה כמו חפרוה לשון לפרש ויש
 יען שנאמר הבאר ע״י ולקו נתביישו ואהרן שמשה

 נזכר לא למה ז״ל רש״י שפי׳ כמו בי האמנתם לא
 ואמר עכ״ל הבאר ע״י שנקה לפי זו בשירה משה

 פ׳ ‘בזוה- מ״ש ידוע כי העם נדיבי כרוה תח״כ
 לישרחל להנחילם בבאר התעסקו שהאבות תולדות
 השכינה היא בזאת לבניהם פקד אבינו ויעקב

 אביהם להם דיבר אשר וזאת שכתוב כמו זאת שנק׳
 מצילו חבל באריכות תשסרי תקונא בתקונים עיין

 בברכות שארז״ל כמו זאת פעל ע״ה רבילו שמשה
 ישראל על שכינה שתשרה רבינו משה ביקש ז׳ דף

 שנא ביקש עמנו בלכתך הלוא שנאמר לו ולתן
 ונפלילי שנאמר לו ונתן ישראל על רק שכינה תשרה

 כמ״ש נדיבים נקראו והאבות עכ״ד ועמך אני
 כמ״ש אברהם אלהי עם נאספו עמים נדיבי

 כלומר העם נדיבי כרוה שאמר וזה בספרים
 על שישיה הזה בבאר להתעסק התחילו האבות
 במשענותם במחוקק להם שנתנו הי' והגמר ישראל

 במעשה זה על כשהתפלל ע׳׳ה רבינו משה כי
 פני על אשר העם מכל ועמך אלי ונפלינו העגל

 זכור שאמר כמו אבות בזכות מתפלל הי׳ האדמה
להם נשבעת אשר עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם
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 מחוקק שנקרא ינו3ר משה ט״י במחוקק וזה ך3
 צ3ח פפלפו ט״י הזחפ חר3ה לישראל להם נפן
 כרוה אשר הנ״ל הנדיבים שג במשטנופם הי׳ זה

 ואמר טליהם נשטן חשר בפפינפו משרט״ה נטנה
 שישרה הש״י נו ונפן וליטקב ליצחק למברהם זכור

 ניפנה שם שהפכנל וממדבר לבד ישרחל טל שכינה
 נחציא; וממפנה דוקא לישראל מפנה הבאר להם
 טליהם המשיך הבאר מפנה נהם שנפנה כיו[

 פניו טל ה׳ ויטבור שם שהזכיר מדופ טשר שלשה
 כי וידוט מא״ל הוא המדופ והפחלפ וכו' ויקרא

 שנחלו נחליא״ל וזהו מכולם כלול ראשונה מדה
 בח״ל ומונים מח״נ שמפחינים מדוח טשרה שלש

 י״; ישראל טל שהמשיך כיון מופ3 ומנחליאל
 ומנחליאל וזהו למטלה טלי' נהשכינה הי' מדוח

 וכו׳ הגיא ומ-במוח למטנה טלי׳ נה הי׳ מיפ3
 שהי' הטלי׳ מגודג כנומר הישימון פני טל ונשקפה
 להודיט כדי מואב בשדה אשר לגיא נחפה לשכינה
 ונשקפה וזהו להם שנטשה מהנס ישראג אח ונשמח

 פני טל נראפה שהשכינה כלומר הישימון פני טל
 השכינה נראפה אמוריים שנ שממון לשון הישימון
 שנטשה והנס שלהם השממון לישראל להודיט
 של רטה לשון נשקפה לשון כפיב וט״כ לישראל

 נראפה הזאח הרטה נהם ה׳ כשהניח חמוריים
לישראל להודיט השכינה

 ז״ל רש״י פי׳ טיין וכו׳ ישראג ישיר אז א״י
 וכי׳ אמוריים אמרו מואב לגבול ונשק

 וזהי והרגום וכו׳ ונכנסו וכו' הר לצד ונפקרב
 החשד בפה משם בארה ומשם מואב לגבוג ונשק

 ומשם לומר ואפשר לישרחל להודיט כדי הבאר אל
 שבכל לטיל שהבאפי הפיקונים דברי לפי בארה
 אקדימפ שכינפא נס למטבד קב״ה דבטי חפר

 והרג מואב לצד ההר שנפקרב בשטה שם והיפה
 ומשם אמר וט״כ במטרה שם שהיו אמוריים

 ואבריהם דם אמוריים של ההרוגים באו בארה
 אופם והרג ההר שקרב בשטה שם שהי׳ הבאר אל

 והבינו ראו ישרח; מחנה לפני הבאר כשהלך ואח״כ
 שאמרו השירה ומהו שירה ישראל ואמרו הנס
 משלי בילקוט רז״ל אמרו והנה לה טנו באר טלי
 טנוה טשפה לראשה טטרה חכמה שטשפה מה

 ה׳ יראפ חכמה ראשיח דכפיב לרגלה סולייח
ובטנוה חכמה אל ועטרה ראשיפ ה' דיראח נמצא

 טקב היח דיראה נמצא ה׳ יראפ טנוה טקב כפיב
 שטי־ אל וצהכנס נלמוד צריך וביראה הטנוה אל

 ני וא יראה בלח הפורה לומד אם אבל הפורה
 מכרה לו ההונן שהוס ומאמין השי״ח ממליך
 הזה הטוצם מן להטרד ח״ו יכול אז ודטח ובינה

 צריך הירחה וזה בגמרא שנמצא כמו טוה״ב ומן
 נטסוק כשזכה ואח״כ לימודו פמלפ3 בחדם להיוח
 דאית מאן כי טנוה מדח מנבשפו והפורה לשמה

 כשבא ואח״כ טנוה לידי לי׳ אייפי ה׳ ירחפ י׳3
 ירחה מדפ ג״כ ו3 להיופ צריך אז טנוה מדפ אל
 שהוא השי״פ אפ ולהמליך ו3 שיש הטנוה טל

 ה3 שנשפבח מאד גדולה מדה טנוה מדפ בו נופן
 בזה שבחר שט המטלה זה ואין ט״ה רבינו משה
 פמיד ירח ויהח המטלה זה ו3 נפן השי״ח אלא
 טמיקפח לבירח רמא מאיגרא למטה מ״ו יפונ שלא
 מדפ3 טליונה במטלה שהוא בממשבפו יחשוב אם

 נפן שהשי״ח שנו זה שאין פמיד יחשוב רק טנוה
 ח״ו יפול שלא השי״ח אל ויפפלל המחשבה זה ו3

 הזה והטקב הזחח הגדולה מטלה טבור בגדלוח
 חכמה אל וטטרה ראשיח הוא היראה היינו

 הבינה ט״י היינו חכמה אל הטקב זה א3 ומהיכן
 פרין בינה טם שהיא חכמה אל אופה המטלה

 אלח חשפמודט לא וחכמה מפפרשין דנא רטין
 החכמה אל ראשיח חי'33 כשהיראה ונמצא בבינה

 מאוד טד גדולה ביראה להיוח צריך הבינה ט״י
 זו ממטלה טצמו אח ויפשיט טצמו אח שיצמצם
 טצמי ולהפשיט ה׳ יראח פחח נפשו ולכייך הגדולה

 שכפבפי כמו הפטנוג טולם שהיא הטנוה טולם מן
 זה ואין המטנה זה בו נפן שהשי״פ ולהבין במ״א

 היא שהבחר כלומר באר טלי שאמרו וזה שלו
 על עט״יה היינו יו״ד על היא יראה מדפ השכינה

 חל הדבוק הבינה ע״י וזהו יו״ד שהיא חכמה
 לה ענו אז בה אלא אשפמודע לא וחכמה חכמה

 לענוח צריך כלומר אופו פענה ענה אם כמו
 מטילם ענמו ולהפשיט הירחה מדפ יופר ולכייך

 בו נפן השי״פ אלא שלו מטלה זה שאין הפענוג
 הזחפ המטנה עבור יפול שלא פמיד אליו ויפפלל
 חפרוה שרים חפרוה באר ישראל אמרו ואח״כ

 וחהק משה השרים כלומר הנבנה וחפרה לשון
 כייה ידה על ונענשו קלנא ה3 ועבדו חפרוה
 שכפב כמו הבאר זה כרו ופ3הא היינו טם נדיבי

וישב וכו׳ אברהם בימי חפרו אשר הבארות וכל
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 והחעסקו השחדלו והאבוח וכו׳ ויחפור יצחק
 השחדצו ולמה חחאה יראה שחי׳ להם להיוח

 שמסכת רז״ל אמרו כי שמשענוחם כמחוקק בזה
 כולה התורה כל קיים שאברהם פ״ש דף קדושין

 ורמ״ת מזוכך גוף לו שהיה והייגו ניתנה שלא עד
 הרוחני הנשמה לאברי מכבוש הוא עשה מצות

 מל״ת בשס״ה מלובשין הנשמה של גידין ושס״ה
 ולשתות לאכול אותו צלמד לגוף צריך שאין וכמו

 צריכין אין הנשמה כן הגוף ביצרכי ולהתלבש
 מלבוש וכהלביש צרכיה לעשות אותה ללמוד

 נורכיה מצהכין ננשמה מעכב שהגוף רק הרוחני
 שקיימו באבות וכן מעכב אין מזוכך וכשהגוף

 מצות קיים אבינו יעקב שאמרו כענין התורה
 התורה פנימיות וקיים פצל אשר במקלות תפילין
 שנא אחרות בעובדות הנשמה אל גבושין ועשה

 מנות וקיימו במעשה התורה מצות יודעין היו
 וכשהיו אחרות בעובדות הפנימיות התורה

 מדת בהם להיות משתדלין היו התורה מקיימין
 התורה אג בו להכניס הראשון השער היראה

 על חרות שכתיב כמו מחוקק נקראת והתורה
 כמו ומשענה משען התורה נקרא וגם הלוחות
 החדם את שסועד י״ד דף דחגיגה גמ׳3 שדרשו
 עעין המצות נקראים ובזוהר השי״ת בו לעבוד

 כרוה שאמר וזה השי״ת נעבוד האיך עצות הם
 שכתוב כמו נדיבים שקרויין האבות העם נדיבי
 כרוה הם אברהם אנהי עם נאספו עמים נדיבי

 תתאה יראה היינו הבאר נהם להיות והשתדלו
 תתאה יראה בחי׳ להם להיות השתדלו ולמה

 כלומר בשביל משמשת היא הבי״ת במחוקק
 ומשענ׳ במשען במשענותם שלמדו התורה בשביל
 פנימיית וקיימו שלהם בעובדות שעשו שלהם

 בחינת להם להיות השתדלו זה בשביל התורה
 מתנה וממדבר הראשון השער תתאה יראה
 אדם משים סם נ״ד דף עירובין במס׳ רז״ל דרשו
 מתקיים תגמודו בו דשין שהכל זה כמדבר עצמו
 שייך האיך דבריהם לפי להבין וצריך בידו

 שזהו יובן דברינו ולפי הבאר והעלאת נשירת
 היא הדיבור עולם מן היינו וממדבר הבאר מעלת

 לתורה הקדים הוא אם יראה מדת השכינה
 בו להיות שצריך יראה מדת וגם למודו בתחילת

 במדת התורה ידי על התלבשותו אחר בסוף
יראה מדת הדיבור ^לם ג״? להיות צריך ענוה

 נחליאל וממתנה במתנה לו ניתנה התורה אז
ירחה מדת הבאר ידי עג זה וכל

 והיוז הוא האמורי מלך סימון עיר חשבון כי
 כל את ויקח הרחשון מואב במלך נלחם

 יכי׳ המופנים יאמרו כן ענ ארנון עד מידו ארצו
 ונירם וכו׳ מואב נך אוי וכו' מחשבון יצאה אש כי

 ע״ח דף בתרא בבבא רז״ל ודרשו וכו׳ חשבון אבד
 מאי יוחנן רבי אמר נחמן בר שמואל ר׳ אמר

 המושלים אלו המושלים יאמרו כן עג דכתיב
 עולם ש״ חשבונו ונחשוב בואו חשבון בואו ביצרם
 הפסדה נגד עבירה ושכר שכרה נגד מצוה הפסד
 בעולם תבנה כן עושה אתה אם ותכונן תבנה
 משים אם סיחון עיר הבא לעולם ותכונן הזה
 מה נאה סיחה אחר שמהלך זה כעיר עצמו אדם
 חש תצא מחשבון יצחה חש כי אחריו כתיב

 ולהכה מחשבין שסינן את ותאכנ ממחשבים
 שיהין שנקראין צדיקים מקרית סיחון מקרית
 זה כעיר יצרו אחרי המהנך זה מואב ער אכלה

 חני חרנון במית בעלי נאה סיסה אחר שמהלך
 חשבין חבד רם אין רשע אמר ונירם הרוח גסי
 הקב״ה אמר דיבון עד עוגם של חשבונו חבד

 שתבח עד נופח עד ונשים דין שיבוא עד המתן
 כי הרחשון פסוק וע; וכו׳ ניפוח צריך שאין אש

 מוסב במלך ננחם והוא וכו׳ סיחון עיר חשבון
 רז״ל בדברי ונמצא הוה דהוה מה קשה הראשון

 ומואב דעמון ללמדנו ס' דף א״ט פרק בחולין
 בתרח בבבא רז״ל דרשת ולפי בסיחון טיהרו
 שמהלך מי סיחון עולם של חשבונו הוא חשבון

 ן הרחש בפסוק גם נאמר אם נאה סיחה אחר
 מה וגם גלמדנו בא ומה הכוונה להבין צריך כן

 גך אוי הפסוק ומדלגים הפסוקים כל שם שדרשו
 פי על פירוש לו אין הזה והפסוק וגו׳ מואב

 ויותי פירוש נו אין ז״נ רש״י פי׳ לפי וגם פשוטו
 האמורי מלך סיחון אמר דלעיל הזה בפסוק קשה

סיחון אמורי למלך אמר וכאן

 דידיע חז״ג דרשת לפי בע״ה לומר ואפשר
תשוב׳ שבעלי מקום רז״ל שאמרו מה

 לעמוד יכולין אינם גמורים צדיקים עומדין
 הם רק ביצרם נתפתו לא הצדיקים כי והטעם
יצרו את הכובש גבור ואיזהו עמו תמיד נלחמים



שטולחייםחקה רשת8אורח

 ה5תשו בעלי אבל ידם תחת היצר את וכובשין
 כיצר התצהבות להם ויש הרע ביצר שנתפתו

 כזכיות נעשות זדונות שלימה בתשובה וכשישובו
 טוב יצר הרע היצר ומן מצות העבירות מן ועושין

 ש.א היצר והתנהבות אש בכח השי״ת ועובדין
 הרשע מעורר הוא שהצדיק ואף הצדיק בו סעס
 בבסי׳ כשהוא אעפי״כ יתברך אניו להשיב כדי

 פי׳ וזכו גמור מצדיק גדול הוא תשובה בעלי
 ובית וכו׳ להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה
 בחינת יהיה הוא חטא שנא תם איש הוא יעקב

 שלימה בתשובה לשוב כדי הרשעים לעורר אש
 יוסף בשם נקרא אז שלימה בתשובה וכשישובו

 עבירה דבר לידו בא אם אלא יוסף נקרא אין כי
 יוסף בית וע״כ בזוהר שכתוב כמו ממנו וניצול
 ואמורי היצר התלהבות בו יש כי כהבה נקרא
 שכתיב כמו גדטת בחי׳ שהוא הרע יצר נקרא

 לבא ועוד וז״נ וארבעה עשרין תקונא בתיקונים
 ינר דאיהו דיליה קליפה דתבר ומאן אגוז הוא
 תבזה נא אלהים ונדכה נשבר לב אתמר עני׳ הרע

 ונא דיני׳ בקניפין שלים דאיהו לבא וגסות
 ושכינת׳ נב גבה כל ה׳ תועבת אתמר עני׳ אתבר

 הצב קליפת שהוח הרע שהיצר הרי עלי׳ שרי׳ לא
 ואנכי כתוב מנא ומקרא גדנות בחי׳ היא

 ארזי׳ כגובה אשר מפניהם האמורי את השמדתי
 כי שאמר וזה אמורי היצר נקרא וע״כ וכו׳ גבהו

 דחושבנא ממארי שהוא הצדיק זה כנומר חשבון
 אם כמו התעוררת נשון הוא ועיר סיחון עיר

 הרשעים מעורר הוא והצדיק תעוררו ואם תעירו
 סיחה מחמת יצרו אחר שמהלך סיחון בחי׳ שהם
 סימון בחי׳ מעורר והוא לשונו וחלקלקות נאה

 כשישוב אמורי הנקרא היצר ע״ מכך להיות
 כצדיק התעוררת הוא וכ״ז שלימה בתשובה
 במלך נלחם והוא אח״כ ואמר חשבון הנקרא

 הצדיק הוא החשבון זה והוא הראשון מואב
 הרע היצר עם היינו הראשון מואב במלך נלחם
 ה׳ מאת כי מאב הוא ומואב זקן מלך הנק׳

 אדם בני לבות לפתות היצר שברא זאת היתה
 בזוהי שכתוב כמו ועונש שכר שיהיה כדי

 הראשון מואב מלך עם נלחם הצדיק וזה תרומה
 בחינת היינו מידו ארצו כל את ויקח היצר עם

 ארנון עד מידו לקח היצר ביד שנלכד טלו יראה
נק׳ שכינה השראת מקום שהוא המקדש ובית

 להיות אפשר אי בו דבוק היצר ובעוד ארנון גורן
 והוא אני אין כי שכינה השראת הזה באדם
 השראת בעצמו עשה מהיצר וכשנפרד לדור יכולין
 יאמרו כן על בתוכם ושכנתי לקיים שכינה

 אל תמיד יאמרו הצדיקים הם ביצרם המושלים
 חשבון אתם גם בואו סיחון בבחי׳ שהם הרשעים

 שלכם בעבירות נעיין דחושבנא ממארי להיות
 בעוה״ז תבנה ותכונן תבנה שלימה בתשובה לשוב

 סיחין בבחי׳ שהיה מי סיחון עיר בעוה״ב ותכונן
 נשיב ג״כ לאחרים יעורר תשובה בעל כשיהיה

שלימה. בתשובה

 בבחי׳ ויהיה שיבנה ממש עיר סיחון עיר א״י
 כמ״ש בתוכה שכינה שישרה מושב עיר

 סיחון בחי׳ ויהיה סיחון מקרית להבה אח״כ
 מהצדי׳ גדוג הוא כי אמורי הנקרא היצר על מנך

 מחשבון יצאה אש כי שאמר וזהו חשבון הנקרא
 בתשובה נשוב הרשעים נעורר הצדיק מן

 כי סיחון מקרית להבה אז תשובה וכשעושין
 וזה טוב ליצר שנהפך היצר התלהבות להם יש

 היצר הוא רע הוא וער ער אכנה ההתלהבות
 השי׳׳ת מן מאב והוא רע השי״ת שקראו הרע

 שה'ה ומי היצר אכנה תשובה הבעלי והתלהבות
 אפשר היה ולא היצר מן גדנות בבחי׳ במות בע;

 ממנו הינר וכשנאכל שכינה השראת בו להיות
 ושכנתי נקיים ארנון בבחי׳ נעשה תשובתו מחמת
 שני יש דהנה וכו׳ מואב נך אוי כנ״נ בתוכם

 מחמת עבירות עושה האחד גאוה בעני מיני
 הוא והשני השי״ת ממנו שנסתלק כיון גדלות
 גובה ומחמת השי״ת ועובד מאד גבוה בבחי׳
 שהיא עצמו ומחזיק בגדלות הוא העבדות וגודל
 חוטא אינו חכמה בבחי׳ שהוא ומי חכמה בבחי׳
 ויעשה שיפוג סופו הגדלות זו ומחמת לעולם

 להמליך צריך חכמה בבחי׳ שהוא אף כי עבירות
 וכו׳ דעת לאדם חונן אתה שתקנו כמו השי״ת

 מבקשים אנו וע״כ העובד הוא יתברך והוא
 אותו לעבוד אפשר ואי לעבודתך מלכנו וקרבנו
 שהיא עצמו מחזיק שהוא ומי יתברך בלעדו
 יפיל בודאי לעולם יחטא ולא חכמה בבחי׳

 שיניל תמיד השי״ת מאת לבקש צריך רק ויחטא
 מי מוחב לך אוי שאמר וזה הרע היצר מן אותו

אב הנק׳ מחכמה מאב שהוא עצמו שמחזיק



לחייםחקת פרשחאורחשטז

 כרי אבידה נקרא הרשע כי כמוש עם דת5א
 כמו עצמך את ואבדח ההיא הנפש אח והאבדחי

 הבעלי כי זרה עבודה עובדי כמו כמוש עם
 כמו קכמחך מחמח אבדח לכך חועבה נק׳ גאוה
 עיקי־ כי וכו׳ פליעים בניו נחן גאוה בעני שארי

 מעשים וכשעושה עובים מעשים הם חולדוח
 הערובות שום בלי לבדו לה׳ בלחי ומכוין עובים
 כשעושה אבל בנים בבחי׳ הם אז עצמו הנאח

 המעשי׳ אז עצמו להנאח ומחכוין עובים מעשים
 שהוא זה שאמר וזה מקבצים בנוח בבחי׳ עובים
 ליפול סופו העבדוח גודל מחמח גדלוח בבחי׳
 אחיזה בו יש כי אמריו רודף הרע והיצר לגמרי

 המעשי׳ האיש זה נתן שעושה אובים ובמעשים
 הרודף הרע היצר מן פליעים בנים שנק׳ עובים
 בבחי׳ שהם שלו עובים המעשים ובנותיו אמריו

אמורי למלך בשביח הם עצמו הנאת כוונת נוק׳

 גדנית של מלך הנק׳ הרע היצר ביד הם סימון
 אמר המהלך האדם סימון למלך אצלו בשביה
 עניו מלך הוא היצר של וחלקלקות נאה סימה

 במי׳ כשהוא האמורי מלך סימון אמר נמעלה כי
 הינר על מלך הוא חשובה בעני בבמי׳ סימון
 גדלות בחי׳ בו שיש כיון כאן אבל אמורי הנק׳
 של מנך אמורי מלך היצר ונרף עליו מלך היצר

 אדם על סימון מלך ג״כ היינו וסימון גדלות
 שהוא מי כנומר דיבון עד חשבון אבד ונירם זה

 עול עניה עלה נא אשר הרע היצר עול חמת
 חמת שהוא מי נירא עלה סליק לא די מחרגמינן

 משכין שאבד בודאי כלומר חשבון אבד נירם
 שלו עבירות ממשב ואינו דמושבנא ממארי וחינו

 ימי שיבואו עד דיבון עד בחשובה לשוב כדי
 מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד ואז שלו הדין

הקב״ה המלכים מלכי

ת ש ר לו ל ב פ

 ישראנ עשה משר כל אח צפור בן בלק וירא
 כי מאוד העם מפני מואב ויגר לאמורי

 מיאב ויחמר ישראל בני מפני מואב ויקץ הוא רב
 סביביחיני כל אח הקהל ילחכו עתה מדין זקני אל

 חמילה ולהבין וכו׳ השדה ירק את השור כלמוך
 מומב ויגר אמר ואמ״כ ישראל עשה אשר אמר
 מפני מואב ויקץ ואמר חזר ואמ״כ העם מפני

 סביבוחיני כל אח לשון מאי וגם ישראל בני
 היה דבאמח ונראה אותנו הקהל ילמכו הול״ל
 מוחב אח חצר אל השי״ח שאמר לבלק ידוע

 מפני הפעם שראה לומר יש וגם באלשיך כמ״ש
 מפני מתיירא הי׳ אבל ממנו לצאת שעתידה רות

 שלא בזה יודעין אינם שהם רב ערב הם העם
 לסימון לאמורי ישראל שעשה כדרך גו יעשה
 ופליע שריד לו השאיר בלי עד אותם שהכו ועוג

 על בודאי אף כלומר הוא רב כי הפעם ואמר
 יודעין ישראל ובני ישראל בני ממונים רב הערב

 ריח מפני מואב אח לצור שלא השי״ח שציוה מזה
 מפני פמד לו היה אעפ״כ מהם נצאח שעתיד

 רב ערב שהם ר״ל הוא רב כי רב הערב העם
 ויכנו יהרסו ואולי פן רשות להם שניחנה וכיון
עליהם הממונים הראשים על ישגיחו ולא הכל

 בני מפני ויקוצו והמר יודעין מינן שהם מממת
 זה לו היה נא ישראל בני שמפני אף ישראל
 ויאכיר אמר ואמ״כ בעיניהם כקוצים היו הפחד
 כל אח הקהל ינמכו עתה מדין זקני אל מואב

 ישרסל בני ביחד תמיד שיהיו אף ר״ל סביבותינו
 וישגיחו רב הערב ענ וממונים הראשים הם

 רות מפני הכל לכלות יהרסו שלא תמיד עליהם
 העדה עיני הם ישראל בני אבל נצאח שעתידה

 יראו הרומניות וראי׳ השכל עיני להם אשר
 ונא רוח ממנו לצאת עתיד אשר האיש ויביפו

 האומה כל אבל אליו הננוים כל ואח אוחו יכלה
 סביבותינו כל חח הקהל ילמכו עתה וזהו יכלו
 ניציץ סביבות אשר מואב של האומה כל ר״ל

 מהם נצאת עתידה שרוח המשפמה זה של הקדוש
 והמשפחה הכל יכלו השדה ירק אח השור כלמוך

 כל אח וזהו ינימו בודאי לצאת רוח שעתידה
.סביבותינו

 עם רבתי במדרש שכתב ע״ד הוא רב כי א״י
 רב כי כאן וכן בשכל ר״ל בדיעות רבתי

 אשר האיש ויביפו גדול שכל להם יש ר״ל הוא
 וזהי יכלו והשאר אוחו ויניחו רוח של הניצוץ בו

סביבותינו, כל את



תאורח ש ר ק פ ל שיזלחייםב

 הן אשורמ ומגבעות אראנו צורים מראש כי
ד עם ד  הנה יתסשב לא ובגוים ישכון ע

 חכמה שעשתה מה רז״ל מדרש למעלה כתבתי
 היינו לרגלה סוליית ענוה עשתה לראשה עפרה

 שנאמר ראשה על עפרה מכמה שעשתה היראה
 שנא׳ 3עי] ענוה עשתה ה׳ יראת מכמה ראשית

 מכמה במדריגת שהוא מי וא״כ יראה ענוה עקב
 רסשה ענ ועפרה מכמה על מענה היא היראה
 דלא רעין תרין ענוה עולם שהיא ובינה ומכמה

 רגע אף יראה ממלת לפרוש נו ומליגה מתפרשין
 חין מכמה אין אם במשנה שאמרו וזהו אמת
 נהיות שצריך מכמה אין יראה אין אם יראה
 בחכמה כשהוח אף יראה במדת קשור תמיד
 השע" הוא בתחילה יראה מדת ו3 אין ואם

 חל וא3ל יכול האיך וכו׳ השער זה כמ״ש הראשון
 הייני אראנו צורים מראש כי שאמר וזה מכמה
 מדת היינו אראנו צורים ראשית שנקרא מכמה
 עות3ומג וסנע צור שנקרא מלכות מדת יראה
 מי׳33 והם ינה3 היינו אמהות מי׳33 ג״כ שהם

 ירמה מדת אראנו משם רעין תרי ינה3ז מכמה
 דד3ל עם הן מלכותו מדת עניהם תמיד לין3שמק
 משה קש3 שאמרו כמו 3יתמש לח גוים3ו ישכון
 ישראל על אנא יראה מדת שכינה תשרה שלח

 תחינת הי׳ וכן לו ונתן האומות על ולא ד3ל
 ראשית שנקראו ישראל יל3ש3 העולמות ריאת3

 לו3יק שהם כלומר מלכותו שתתגלה וכדי
 הם וכן תמיד ויראתו מלכותו מדת עוג עליהם

 רואה ואני ריאה3ה כומת וממכאים מקיימים
 כנ״ל• 3מו״3 למעלה וקים3ד כשהן אף תמיד
 3יתחש נא גוים3ו ישכון דד3ל עם הן א״י

 ישכין דד3 והול״ל דד3ל שאמר מה ין3לה
 לי ועשו וילך פרשת זוהר3 3שכתו ע״ד ונראה
 שהאדם ממש תוכם3 תוכם3 ושכנתי מקדש

 נעשה ממשבה3ו במעשה עצמו ומפהר המקדש
 ומ״ש הפייפן יסד והנה יתברך אליו מרכבה

 ישכון בדד שוכן שהוא למי עם הן וז״ש הוא לבדו
 אין שהם ר״ל יתחשב גא ובגוים וזהו בתוכם
 עוה״ז תענוגי שהם גוים של מחשבות מושבין

 הם ע״כ קדושות מחשבות ממשבין הם ר״ל
 כנ״ל בתוכם שכינה לשרות זוכין

 ישראל רובע את ומספר יעקב עפר מנה מי
זרע ישראל של רביעותיהן רש״י פי׳ עיין

 מקושר איך ולהבין שלהם התשמיש מן היוצא
 ונראה הפסוק לתמלת ישראל רובע את ומספר

 לימד המצות בעשיות עבודתינו שכג ידוע דהנה
 מלכות ומדת ומגכות יסוד זווג ושכינתיה קב״ה

 בה מאיר יסוד ומדת נהרא דלא אספקלריא נק׳
 אג כבוד מספרים השמים הפסוק פי' וזהו

 השמים תשמע אתה כמו השמים נק׳ שהשי״ת
 כביד ובהירות ספיר לשון מספרים השמים וזהו

 וזהו אנ כבוד נקרא מלכות ומדת השכינה אל
 בעפר אפי׳ שמקיימין המצות יעקב עפר מנה מי

 יסוד מזווגין הם המצות קיום וע״י ז״ל רש״י כפי׳
 וזהו מלכות נבמי׳ יסוד בחי׳ ומאיר ומלכות
 השכינה ׳׳■את מאירין הם בהירות לשון ומספר
 תי״ו ועד מא׳ כלונה שהיא נפי ׳׳את הנקרא
 ידי על ר׳׳ל ישראל רוגע ידי על בספרים כמ״ש

 הוא ישראנ בני כי יסוד הנקרא ישראל זרע
 מקיימין שהן המצות ידי ענ מאירין והן יסוד

כנ״ל.

 מדריגית דידוע וכו׳ יעקב עפר מנה מי א״י
 בשם מכונים הם ישראנ שבכלנ תחתונות

 ישרהל שבכלנות העליונות והמדריגות יעקב
 ראש לי הם ישראל אותיות כי יכונה ישראל בשם

 שבשם ואותן שלימה קומה הם ישראל כללות כי
 ישראל שבקומות מוחין בחי׳ הם יכונה ישראל

 מדריגות הם יעקב שבבחי׳ ואותן ראש לי וזהו
 בחינות מאותן מקבלין והם שביעקב תחתונות

 הם יעקב שבבחי׳ ואותן יכונה ישראל שבשם
 על העניונים והם ישראנ שבבחי׳ נאותן כסא
 קי־א וע״כ ישראל קומת שבכללות יעקב במי׳

 בנשין ישרמל רובע ישראל שבקומת ישראל לבחי׳
 רביע אימא הזוהר ובלשון ונרבע רובע הכתוב

 יעקב שבשם אותן על רובע בחי׳ והם בנייהו על
 הקפנות ס׳ל יעקב עפר מנה מי וזהו יכונה

 ט״ד כעפר עצמן מקפינים שהם יעקב שבבחי'
 המצות מן דלים םx מחמת ודג יעקב קפן כי

 ואעפ״י עצמן מקפינים הם יעקב בחי׳ שהם
 ישרסנ רובע את ומספר מ״מ קפנות בבחי׳ שהם

 שהם אעפ״י ר״ל ספיר כמו בהירות לשון ומספר
 את ומבהיקים מספרים הם קפנות בבחי׳ באמת
 שהם יכונה ישראל שבשם לתותן ישראל רובע

שנים אותן שכל שמצינו כמו עליהם רוגעים



ח ר בלק רשת8או

 משה טס הדיבור היה ל& במדבר המרגלים שהיו
 בחי׳ לאוחן בהירוח גורמין הם וגמצא אח״כ רק

ישראל; רובט אח ומ&פר וזהו ישראג

 ל׳׳א דף דנדה בגמרא אמרו ונו׳ מנה מי א״י
 טפר מנה מי דכחיב מאי אבהו רבי דרש

 שהקב״ה מלמד ישראל רובט אח ומספר יטקב
 חבא מחי ישראל של רביטוחיהם ומונה יושב

 נסמיח זה דבר וטל הימנה נוצר שהצדיק טיפה
 וקדוש טהור שהוא מי אמר בלטם של טינו

 מיד זה בדבר יציץ וקדושין טהורין ומשרחיו
 הדרש נרמז האיך להבין וצריך טכ״ל טינו נסמח

 שאמרו מה כחבחי דהנה ונראה בפסוק הזה
 איש טקיבא ר׳ דרש י״ז דף סוטה במס׳ רז״ל

 אוככחן אש זכו נא ביניהם שכינה זכו ואשה
 סלק שהרי ביניהם שכינה וז״ג ז״; רש״י ופי׳
 באשה וה״א באיש יו״ד ביניהם ושיכנו שמו חח
 מביניהם שמו מסלק שהקב״ה אוכלחן אש זכו לא

 שחכלית פירושו וכחבחי טכ״ל אש אש ונמצא
 ׳’הנברא ככנ האדם שנברא היה הטולמוח בריאח
 ושינה ושחיה אכילה הנבראים כל מטשי לטשוח
 הינ~ טם הנבראים שטושין הטולם לקיום ומשגג

 ונקיים היצר טם השי״ח אח נטבוד צריך והאדם
 בשטח הוא האדם ואם ורבו פרו של טשה מצוח
 טם להחטנג יפול שלא וירא חחאה ביראה הזווג
 טולם הוא חחאה ויראה הנבראים ככל היצר

 רק הרט מיצר שיצילו מהשי״ח מבקש החפלה
 מצוח קיום ככל טשה מצוח לקיים כוונחו שיהי׳
 שכונה שמו שכל ביניהם ושיכנו וזהו בדו״ר טשה

 ואשה וחיש אשה של וה״א איש של יו״ד ביניהם
 בחינח ה׳ דכר בחי׳ הוא וא״ו ו״ה הם בטצמם
 להיוח זכו לא ביניהם שלם שם ונמצא נוקבא
 למטה נפלו אלא ביניהם חחאה יראה שכינה

 מסנק אז הנברחים ככל הרט היצר טם להחטנג
 אשה מן ה׳ איש מן יו״ד שמו אח הקב׳׳ה
 וט׳ גבורוח כח שהוא היצר היינו אש אש ונשאר

 שם וז״ל חנוכה נר בכוונח ז״ל האר״י בסידור
 הז״א אל בינה מן טליון אור המשכח הוא נחל
 שאור הרי טכ״ל נוקבי׳ טם להזדווג שיוכל כדי

 שיוכל כח לו ונוחנח הז״א אל מושכח הבינה
 פי׳ יטקב לביח חאמר כה בפסוק והנה להזדווג

ביח הנשים נקראו ולמה הנשים אלו ז״ל רש״י

 ראש לי ישראל קרויין ישראל שנשמח לפי יטקב
 של שנה״י והנשים יטקב נקרא אדם של והגוף
 של מלכוח מדח והם אליהם מוחין הם הח״ח
 הגוף בחי׳ של מלכוח מדח הוא וביח הגוף

 הנשים אנו יטקב טפר לפרש יש וכן יטקב הנקרא
 הנקרא הגוף של יטקב של מלכוח מדח היא טפר

 הוא ״מי הפסוק מן אבהו רבי שדרש וזה יטקב
 הוא מנה בינה שטרי חמשים שגימטריא בינה
 הזריטה שיהיה היינו יטקב טפר יהיה מחי מולה

 לשון ומספר צדיק זכר יולד ואז חחילה הנשים של
 והולך מונה הוא בינה הוא ש״מי כלומר בהירוח

 ימשיך ובינה חחילה הנשים שיזרטו הטח שיבא
 רביטוחיהם ויספר הז״א אל כח ויחן הארתה

 חל שלהם בזרט בזווגיהן כח להם לתת ישרחל של
 את אמר וט״כ צדיק זו מטיפה ויברא הלוקבא

 תהי׳ בודאי הצדיק כשיולד בודאי כי ישראל רובט
 ואשה איש של ביניהם ״אח הנקרא השכינה
 של טינו נסמית זה דבר וטל מהם צדיק שיברא
 ומשרתיו טהור שהוא מי אמר הרשט בלטם

 אחרי בפרשת מ״ש וטיין זה בדבר יציין טהורין
 ובלטם וכר בשרו שאר כל אל איש איש בפסוק

 שחשב כמו גנאי כלי הם המשגל שכלי חושב היה
 באגרת ז״ל הרמב״ן שהביא אריסטו היוני

 הם המשגל של שהכלים הוא כן ולא שלו הקודש
 מצות כגון מצות בידים טושין אם ידים כמו

 וכל ס״ת וכותב תפילין ומניח וצדקה מילה
 טושין ואם משובחות הם בידים התלויין ה-מצות
 וחילול וגזילה וגניבה רציחה כגון טבירות בידים

 חם המשגל אברי הם כך מגונות הידים שבת
 בדו״ר פו״ר של טשה מצות זה באבר מקיימים

 זה אבר טם ומלהנות טביחת מן זה אבר ומשמר
 משובח זה האבר אז היצר טם הגוף הנאת תאות

 הנבראים ככל היצר טם תאותו ממלא מ״ו ואם
 האדם גברא וט״כ מאוד מגונה זה אבר הרי

 הדברים בכל לד להיות היצר טם ה־גוף במלבוש
 יהנה לח ואז בטוב ולבחור ברט ולמאוס הבחירה

• בספרים כמ״ש דכסופא מנהמא הנשמה

א  וצראה ויתנחם. אדם וגן ויכזב אל איש ל
 ט״ז דף במ״ק רז״ל שדרשו מה ידוט דהנה

 אלהיהמימושלביצדיקשהקב״ה יראת מושל צדיק
אל איש לא שאמר וזהו ומבטלה גזירה גוזר



̂ק פרשתאורח שיםלחייםב

 מקיימה ואעו גזירה גוזר לפעמים ואעפי״כ
 מ״ה בבמי׳ שהוא שהצדיק ר״ל אדם ובן ואמר
 השי״ה ניחם ר״ג ויתנחם ידו ועג אדם גימט׳

 פירש ועד״ז לעמו לעשות דבר אשר הרעה על
 דהנה צוה לת אדני ותהי אמר זה מי הפסוק

 מוהר״ר קדישיא בוצינא המפורסם הגאון הרב
ב ר דו ע  הנביאים כל פי׳ אמר זנלה״ה ב

 בזה שהתנבא משה עליהם מוסיף בכה התנבאו
 ולת נהם שנאמר כמו התנבאו הנביאים כג כי

 ה׳ אמר כה התנבאו ע״כ לשנות בידם כת היה
 מושל והיה דמטרוניתא ע;ה3 שהיה משה אבל

 הדבי־ זה אמר וע״כ ותפצו כרצונו אלהים ביראת
 מלכית מדת ומנהיג תפץ שהיה כמו ה׳ צוה אשר

 בעת מקונן ע׳׳ה ירמיה שהיה וזהו כרצונו
 !ה בבתי׳ שהוא הוא מי ר״ל זה מי החורבן
 אמר כרצוגו מלכות במדת אלהים ביראת שימשול

 ההוא הדבר ויקיים מרצונו דבר שיאמר ותהי
 נא מלכות מדת שאדני אעפ״י ר״ל צוה לא אדני
 וזהו כרצונו מלכות במדת מושג יהי' והוא צוה
 פו;ם אור הכג את ובורא וכו׳ אור יוצר פי׳

 דהנה ויהי אמר מאופג אורות חיים באוצר
 לרשעים כדאי שאין הקב״ה ראה רז״ל אמרו

 וגנזו בראשית ימי שבעת של באור להשתמש
בשם פי׳ ושמעתי כבוא לעתיד לצדיקים

ש״ט  של אור הקב״ה שגנז נבג״מ זללה׳׳ה הבע
 העיל׳ מסוף בו מביטין שהיו בראשית ימי שבעת

 ר״ל לבוא כעתיד לצדיקים בתורה סופו ועד
 לשרה תורה וילמדו אח״כ שיבואו הצדיקים

 אור שאמר וזהו בתוכה הגנוז האור ישיגו ועי״ז
 בעת שנברא ברחשית ימי שבעת אור ר״ל עולם

 שנק׳ בתורה גנוז ר״ל חיים באוצר עוכם בריאת
 ע״כ לגונזו צריך אור גונזין אם והנה חיים עך

 מי ר״ל מאופל אורות אח״כ ואמר חושך בדבר
 הצדיק ר״ל ויהי אמר מאופל אורות שמוציא הוא

 היח הזה הצדיק ונתקיים ההוא הדבר שאמר
 וזהו הזה באור ומביט מאופל אלו אורות מוציא
 שנק׳ הצדיק ר״כ הכל את ובורא מקודם שאמר

 חמר המוצאם ומי וכו׳ עולם אור ואח״כ הכל
כנ״ל. הצדיק הוא ויהי

ה  מה להבין חשיבנה ולא וברך לקחתי ברך הנ
 שאמר מה וגם מיותר הוא וברך שאמר

ללמדנו בא ומה בזה צורך מה אשיבצה וצא

 בפיו דבר וישם על פי' ז״ל רש״י דהנה ונרחה
 אמר צקכל נרשה שאינו שומע כשהיה וז״ל וכו׳
 הקב״ה לו ונתן נצערו בנק אצל מוזר אני מה
 בחכה בהמה הפוקס כחדם בפיו ומכה רסן

 אל תשוב ע״כ כו אמר ירצה אשר לכל להוליכה
 נאה דבר כתוב ז״כ החיים ובחור עכ״נ בנק
 אדם הוח זה שאדם וצפי וכו׳ ה' וישם וז״ל

 עליו תנוח לא ושיקין ותיעוב בכיעור מובהק
 לזה וכו׳ העתידות המגדת הקדושה הרוח

 תעבור כבל קדושה לדבר תיקון לעשות ה׳ נתחכם
 המדבר כח בין מחיצה ועשה מטונף במבוי

 ה׳ וישם מאמר והוא מזיר כי ובין עצמו והדיבור
 להתמנע שיוכל אחד כח הציע בנעם בפי א׳ דבר
 הוא הקודש רוח תדבר כה ואז וכו' שניהם בין

 תרמוז כה תיבת כי חמרו בזוהר ורז״ג תדבר
 מלת והנה עכ״ל יבין והמשכיל קדושה לבמי׳
 וזהו לחמך את וברך כמו נסתר נשון הוא וברך

 אצכי היא הברכה כלומר נקמתי ברך הנה שאמר
 בעצמו שהוא כלומר וברך מדעתי שלא לקיחה

 ולא גרונו מתוך מדברת שהשכינה המברך הוא
 ואברכ׳ מ״ט דף במוכין רז״נ שאמרו ע״ד אשיבנו
 הירושלמי בשם שם התוספות כתבו מברכיך

 מתברכין ישראל את המברכים נכרי׳ אפילו
 הברכה מחזיר אני אין ר״ל אשיבנה ולא וזהו

 בי שיקוים מדעתי אותם מברך אני חין כי ני
 ולא וזהו נדבר מוכרח שאני רק מברכיך ואברכה
 ברכתי אתיב ונא אונקלוס שתרגום וזהו אשיבנה

 שחני זו מברכה ברכה לי מחזיר אני שאין מיניה
כנ״ל מדעתי שלא שהוא מפני אותם מברך

א  בישרתל עמל ראה ונא ביעקב און הביט ל
 ונראה בו מלך ותרועת עמו אלהיו ה׳

 בוצינא הקדוש הרב בשם שמעתי דהנה לפרש
ב מוהר״ר קדישא  עון נושא על זלצה״ה בער דו

 ודרך מכמה היא הגבוה למקום עון שנושא ר״ל
 שחוק הוא חכם לפני שטות דברי כשמדברים ארך

 בו נכנס אא״כ עבירה עובר אדם ואין בעיניו
 ודפח״ח נמתק שם לחכמה וכשמביאין שטות רוח

 הוא הבטה כנ לך בפרשת פי׳ ז״ל רש״י והנה
 ר״ל ביעקב עון הביט לא וזהו למטה מלמעכה

 אדרבה אלא נמטה מלמענה העון את מביט אינו
עמל ראה ולא נמתק ושם לחכמה עון נושא
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 עבירה הוא ועמל ע״ז הוא עון והנה בישראל
 הויז ישראצ ובחי׳ חוגקלוס שתרגם כמו קלה
 עם המוני בבחי׳ הוא ויעקב העדה עיני ת״ח

 בהשי״ת תמיד הדבקים הת״ח ישראל ובחי׳
 וינך בזוהר כמ״ש תמיד בתוכם שורה השי״ת
 המוני אבל בתוכם ושכנתי מקדש לי זעשו הה״ד

 בתוכם שורה השי״ת שיהא זו בבחי׳ אינם עם
 אך תמיד מחשבותם ומעהרין מקדשין שאין לפי

 דך דיומא בגמרא כמ״ש עמהם שכינה מעפי״כ
 מה ת״ח א״צ וכו׳ אתם טמאין ברי השתא נ״ז

 אפ*לו טומאתם בתוך חתם השוכן בהו כתיב
 ולא ביניהם שרויה שכינה טמאין שהם בזמן

 חון הביט לא שחמר וזהו אתם רק בתוכם נאמר
 חך הביט לא עם המוני יעקב בבחי׳ ר״נ ביעקב

 גילולון פלחי אינקלוס שתרגם כמו ע״ז בחי׳ על
 לא ישרחל בבחי׳ ר״ל בישראל עמל ראה ונא

 ליחות אונקלוס שתרגם כמו קלה עבירה ראה
 מכמה חל אותן נושא הוח סלח בישראל שקר
 יעקב לבחי׳ שנושח הטעם ואמר נמתקין הם ושם
 קלה עבירה דוקא ישראל ונבתי׳ ע״ז בחי׳ אך

 חלהיו ה' יעקב לבחי׳ ר״נ עמו אלהיו ה׳ משום
 אעפ״י כמ״ש בתוכם תמיד שורה אין אבל עמו
 בתוכם נאמר ולא עמהם שכינה טמאין שהן

 בו התחברותו ישראל בבחי׳ ר״ל בו מלך ותרועת
כנ״ל קלה עבירה על רק נושא אינו ע״כ ממש

 כעת בישרחל קסם ולא ביעקב נחש לא כי
 עיין אל פעל מה ולישראל ליעקב יאמר

 האיך הפסוק התקשרות ולהבין ז״ל רש״י פי׳
 כעת הפסוק סוך אל ביעקב נחש לא כי שייך

 דך בחולין רז״ל דאמרו ונראה וכו׳ ליעקב יאמר
 עפיא למשקל מהדרא דהוה איתתא בההיח ז׳

 לו לעשות רצונה שהיתה ר״ל דר״ח כרעי מתותי׳
 אין מילתיך מסתייא לא שקולי נה אמר כשפים

 סמוני וזהו כשפים אפילו כתיב מלבדו עוד
 מעשה שום שאין מאמינים שאנו ישראל שלומי

 בעולמות ואפילו עולם בשום להיות יכול
 ואפילו משלה בכל ומלכותו ית׳ בלעדו התחתונים

 הבחירה שניתן המצות במעשה ואפילו בקליפות
 יתברך בלעדו מצוה שום לעשות אפשר אי לאדם
 ואלמנח יום בכנ עניו מתגבר אדם של יצרו כמ״ש

שכר שנותן ומה לו יכול היה לא עוזרו הקב׳׳ה

 ילך כמ״ש החסד מצד הוא מצות מעשה על לאדם
 ר״ל כמעשהו לאיש תשלם אתה כי המסד ה׳

 יוכל מעשה שום חין ובאמת בעצמו עשאו כאילו
 מחזיק שכשאדם ומה יתברך בלעדו בעולם להיות
 שפל שהוא בזה האמת ומכיר כאין בחמת עצמו
 את אשכון כמ״ש עליו השכינה השראת גורם רוח
 וז״ש בחירותו מצד לבד הוא זהו רוח ושפל דכא

 שמאמינים בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי
 עולם בשום להיות יוכל מעשה שום שאין באמת
 כשפים אפילו מלבדו עוד אין כי יתברך בלעדו

 שישרתל עת יבא ר״נ ולישראל ליעקב יאמר כעת
 מ״ה מבינים ויהיו ה׳ בעבדות עלי׳ להם יהיו
 במדריגות הוא שאדם מה מ״ה ר״נ אל פעל
 ג״כ זהו אל פעל זהו כאין עצמו ומחזיק מ״ה
 שנותן חסד מנד ג״כ זהו חסד הוא ואל אל פעל

 שהוא האמת להבין לחדם ובינה שכל השי״ת
 חך שכל שום בו ואין יתברך בלתו ואפס אפס

השי״ת לו שנותן מה רק קטן לדבר

 רז״ל שאמרו ע״ד וכו׳ ^יעקב יאמר כעת א״י
 לב אבירי אלי שמעו י״ז דך בברכות

 בצדקה נזונין כולו העולם שכל מצדקה הרחוקים
 להם שמגיע הדין במדת ר״ל בזרוע נזונין והן

 צדיקים כולם שיהיו לעתיד שאמר וזהו בדין
 השם לחסדי יצטרכו ולא בדין נזונין ויהיו גמורין
 כנ אל חסד כמ״ש חסד מדת היא אל ומדת
 צדיקים שיהיו ולישראל ניעקב יאמר וזהו היום

 כי החסדים של הפעולה מה אל פעל מה גמורין
כנ״ל בדין יזונו כי להם יצטרכו לא

 ישראל משכנותיך יעקב אוהליך טובו מה
 נטע כחהלים נהר עלי כגנות נטיו כנחנים

 כנחלים ז״ל רש״י פי׳ עיין מים עלי כארזים ד׳
 לומר אפשר למרחוק לנטות ונמשכו שנארכו נטיו
 והאיך לנסיעתן לשבטיו שוכן ישראל שראה לפי

 פנימים היה והארון שהמשכן נסיעתן היתה
 היה במזרחה והמשכן הארון את והמקיפין מאוד
 והמשכן הארון נושאי והלוים ובניו ואהרן משה

 כסדר צפונה ימה תימנה דהיינו צדדים משלשה
 בדגליהם ישראל כל מקיפין היו ואח״כ לכתן

 במדבר בפ׳ שמבואר כמו והמשכן הארון נושאי
 תימנה ראובן מחנה דגל קדמה יהודה מחנה דגכ
ומה צפונה דן מחנה דגל ימה אפרים מחנה דגל
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ה יותר מקודש שהיה  מקיף ועניו פנימי יותר הי
 היי בעצמו המשכן וכן מקיף על מקיף ועוד

 היריעות עצ צאהנ עיזים יריעות וסח״כ יריעות
 אניס עורת לאהל מכסה ואח״כ התחתונות

 וכן מלמעלה תחשים עורת ומכסה מחדמים
 שהות ומי שנימה קומה בכלעתיהם ישראל
 חותיות כי הקומה של המוחין הס ישראל בבחי׳
 נתמר ועליהם רא״ש ל״י אותיות הם ישראל

 שויה שהשי״ת בתוכם ושכנתי מקדש צי ועשו
 בו ולדבקה ומקיימין מוחין להם שיש בסותן

 יתב*ך אציו מחשבותם תמיד ומדבקין שמקשרין
 דבקים להיות יכולין שאין עם המוני יעקב ובתי׳

 פרנסתם והתעסקות שרדת מחמת ממש בה׳
 נת בח שהם באותן ודביקתם אחדותם מחמת
 ומגינם עכיהם מקיפין הם מוחין בחי׳ ישראנ
 על אהנ כמי והם הזה עונם מכגעי עניהם
 שהם ואותן בישראל אחדות כשיש וזהו המשכן
 ישרתל בחי' שהם צאותן נכנעין הם יעקב בבמי׳

 עליהם ומגינם גמור דביקות עמהם ומדבקין
 שאמר וזהו אותם ומחזיקים הזה עונם מפגעי

 השוב זהו שובו מה בבחי׳ שהם שנהם מ׳׳ה
 יעקב בחי׳ מתגאה ואין מ׳׳ה בבחי׳ שהם שנהם

 כוחן שאין ישראצ בחי׳ על עשירים שהם סעפ״י
 בחי׳ עצ והגנה האהנ הם יעקב ובחי׳ בפה א״א

 בתוכם שורה שהשי״ת משכן בחי׳ שהם ישראצ
 יעקב מוהניך שצהם השוב מ״ה ידי עצ וזהו

 משכנותיך במי׳ המשכן עצ המגינים מלמעצה
 נש-ו כנחנים המשכן הם ישראצ בחי׳ ישראל
 שדי מאות שרי אלפים שרי בישראצ היו דהנה

 עשרות שרי מן שהיו ואותן עשרות שרי ממשים
 ראש והוא מישראג עשרה אחד כל ת״י היו

 היה בעצמו והוא מחכמתו ע,יהם ומשפיע
 חכמתי ומקבל חמשים שר תחת ומושפל מוכנע
 שי־ וכן עליהם חמשים שהשר החמשים בתוך

 השר מן ומקבל ומושפל מוכנע הי׳ החמשים
 מקבל היה מאה שנ השר וכן עליו אשר מאה של
 השבע מנשיא אלפים ושרי אלף של השר מן

 וכל משפילו הקב׳׳ה עצמו המגבי׳ כ^ והכנל
 הגדוצה צפי ונמצא מגביהו הקב״ה עצמו המשפיל
 גודל נראה משם השי״ת לו שנתן באדם שראינו

 שהשרים אעפ״י האלף שר ונמצא בצב השפלתו
אעפ״כ ממנו ומקבלי[ ת״י נכנעין הם מאות של

 ‘לכ כי מהם יותר מושפצ הוא הפנימיות בדעתו
 אשר שפלותו ניכר השי״ת מאת הגבהתו גודצ

 הנשיאים נגד האנפים שרי וכן ממש בתוכו
 האדם מכצ עניו היה שהוא משה כנגד והנשיאים

 ומוכנעין מושפצין היו והכל האדמה פני ענ אשר
 דכל בנחלים מצינו וכן מחכמתו ומקבלין תחתיו

 יושבין שאנו והמרכז הים אל הולכים הנחלים
 לנהר ונופלין מושכין הנחלים שכל ראינו אשר
 ומושכק פרסאות כמה הונך הזה והנהר אחד

 שהנהר עד הצדדים מכל נהרות לתוכו ונופלין
 הזה והנהר ממנו גדונ אחר נהר לתוך נופל הזה

 נהרות חליו ומושכין פרסאות כמה ג״כ הולך
 שזה ומה נים נופנ הזה שהנהר עד הצדדים מכל

 ציתי שאמרו כמו והשפלה הכנעה זהו נזה הולך
 שהנחלים אע״פ הנהרות והנה וכו׳ גבאי ישעיה
 ממני הגדול לנהר והוצכין א״ע משפילין קשנים

 ביותר שפל בודאי הוא הגדול הנהר חעפי״כ
 הנה■־ היה אלמלא כי א^יו הולך אשר ■קשן מנהר
 ממנו גבוה אצא הקשן מנהר ביותר שפל הגדונ

 המים כי חציו ליפול הקשן הנהר יכול היה לא
 מכולם גדול היותר הנהר וכן להר הוצכין אינם
 הולכין הנחלים כל אשר והים הים אל נופל הוא
 פירוש וזהו מכונם נכנע הוא אליו ונכנעין אניו

 והים הים אל עצמן ומכניען הולכין הנחלים כל
 מי כי חסר חצא שבע איננו כלומר מנח איננו
 ושבעת תאכנ פן כענין בגדלות הוא שבע שהוא

 הכנעה ביותר חסר הוא הים אצא לבבך ורם וכו׳
 כלומר נשיו כנחלים וזהו כנ״ל הנהרות מן

 מישרתל וחחד אחד כל שנ והשתחויה הנשיה
 שהנחלים נחלים כמו הם ממנו הגדול לחבירו
 הגדול הנהר אל והולכין א״ע מכניעין קשנים

 והראי׳ קטן מנהר שפל הגדול הנהר נמצא ממנו
 שרי נגד העשרות שרי בישראל וכן לתוכו שנפל

 חלפים נגד ומאות מאות נגד וחמשים חמשים
 נתמנה אשר אנשים על במקומו שר הוא אחד וכל

 והשר ממנו הגדול שעליו לשר ומכניע עליהם
 הקשן משר יותר הפנימית בדעתו מושפל הגדול
 הנהר על אשר כגן נהר עלי כגנות כולם ועי״ז

 השרי כן הסמוך הנהר מן תיכף יניקה ומקבל
 ומקבלין שתחתיהם לעשרה משפיעין הי׳ עשרות

 יא ח׳ שכל מאות בשרי וכן תיכף מחכמתם
שפע ממנו ומקבלין עליו סומכים עליו שנתמנה
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 ס נטע כאהלים לנהר סמוך שהוא כגן וחכמה
 קדישא בוצינא הגאון הרב בשם כתבתי דהנה
 ה׳ ויטט פסוק טל זנלה״ה בער דוב מהו'

 טדן גן ה׳ נטט האיך מקדם בטדן גן אלהים
 של טדן הגן הלח הטולמות בריאת קודם

 לטצמו טושה הוא אשר מישראל ואחד אחד כג
 זה שייך והאיך מצות וקיום הקדושים מטשיו ט״י

 שהשי״ת ז^לה״ה ואמר האדם בריאת קודם
 בתטנוג ורואה הדורות כל סוך טד ומביט נופה

 ית׳ אליו הצדיקים מן לבוס טתיד אשר הטבודה
 שגו טדן גן ואחד אחד לכל ברא הזה ובתטנוג
 ה׳ ויברח וזהו ממנו אח״כ שיקבל מתטנוג
 מתטנוג בטדן גן ונטט שברא כלומר גן אלהים

 לטונם שבאו מקודם מקדם מהצדיקים לו שהי׳
 יושב תם איש אבינו ביטקב וכתיב ודפח״ח
 וטבר שם של המדרש בבית חז״ל ודרשו אוהלים

 לנפשי ואחד חחד כל נטט אשר כאהכיס וזהו
 ה׳ נטט ואחד אחד כל של המדרש כבית כלומר

 לטולם ביאתו קודם ואחד אחד כל של טדן גן
 אח״כ נטצמו וינטט יקבט אשר מדרשו בית כפי

 מאוד קשה הוא כארז דהנה מים טלי כארזים
 אדם יהא לטולם ך׳ דך בתטנית שאמרו כטנין

 נריך והאדם כארז קשה יהא וחל כקנה רך
 שהמשיל כמו הרט היצר נגד כארז קשה להיות

ט היצר נגד ה׳ בטבודת כנמר טז הוי במשנה  הי
 חדם בני נגד טצמן מטמרין אשר צדיקים יש והנה

 ה׳ וטובדין להיפוך הטוגם נגד מטשיהם וטושין
 שום מקבגין אין צדיקים ומאותן גדול בהצנט

 וזהו אדם משום מקבלין אין ג״כ והם אדם
 ביטר ה׳ הטובד הצדיק כלומר בלבנון אשר כארז
 המשיל וכחן ממנו אדם שום מקבלין ואין תמיד
 מקבנין אדם בני שאין ביטר אשר לארז נא אותם
 להצדיקים כלומר מים טלי ארזים אלא ממנו
 גדול שהוא ממי ומקבל הטוגם טם נתטרבו אשר
 כארז'ם וזה ממנו קטן שהוא למי ומשפיט ממנו

.ומשפיטין שמקבנין מים טלי

ל ז  מאגג וירום רבים במים וזרטו מדליו מים י
 איתא דהנה ונרחה מלכותו ותנשא מלכו

 השפט הי׳' קיים המקדש שבית בזמן בזוהר
 יונקים הי׳ ומתמצית לבד לישראל מלמטלה יורד

ונמנא הוא נהפך בעו׳׳ה ועכשיו אומות השבעים

 שנברא הבריאה כוונת ימלא בודאי לבוא לעתיד
 ומהם להם השפע וימשך ישראל בשביל הטוכם

 ופירוש מדליו מים יזל וזהו ההומות יונקים יהי׳
 לבד לישראל יהי׳ שהשפע ר״ל מבחרותיו רש״י
 האומות נקראים רבים ומים רבים במים וזרעו
 שהם רבים במים יהיה ישרסל של וזרעו וזהו

 וזהו זה יהי׳ ואימתי מישראל התמצית יקבלו
 עמלק שנ זרעו כשנמחה מלכו מאגג וירום שחמר

 וחין שלם השם שחין כמ״ש מלכותו ותנשח וחז
 ותנשח וזהו מלכות מדת הוא וכסא שלם הכסא

ית׳ מנכותו

 לפרש חפשר מעיר שריד והאביד מיעקב וירד
 נ״ז דך בסנהדרין רז״ל מאמר ידוע דהנה

 בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקינין כל כלו
 מעשי שלפנינו בפסוקים שמדבר וכפי ומע״ט

 ירידתו תחילת ר״ל מיעקב וירד חמר ומאדום
 יעקב קול הקול ט״י מיעקב יהי׳ טשו שג

̂ד השי״ת והאביד וחח״כ בתשובה שיתעוררו  שר
 נקמתו לנקום עצמו שיתעורר מעיר טשו לבית

 תישן למה טורה ט״ד תורתו ונקמת עמו ונקמת
 מעיר טשו לבית שריד שיאבד וזה וכו׳

 ישראל בני שיצטקו אחר השי״ת מהתעוררות
כנ״ל בתשובה אליו

 ויקם הכהן אהרן בן חלטזר בן פנחס וירא
פי׳ ועיין בידו רמח ויקח העדה מתוך

 הפסיק וטל הנכה ונזכר מעשה ראה ז״ל רש״י
 וז״ל ז״ל רש״י פי׳ מועד אהל פתח בוכים והמה
 כונס גטו הלכה ממנו נתט.מה בוכים והמה
 וקריין בכיין ואינון יונתן ובתרגום וכו׳ בבכי׳
 בוכין שהיו מפני וכי תמוה הוא ולכאורה שמע

 ויש שמע את קורין היו הלכה ממנו שנתעלמה
 דברכות בגמרא שאמרו לפי פשוט טפ״י לומר

 שנאמר יצה׳׳ר טל יצ״ט אדם ירגיז לעולם ה׳ דך
 יקרא לאו ואם מוטב נצחו אם תחטאו וסל רגזו
 המסיתם הרע היצר גירוי רואין שהיו ולפי ק״ש
 שנתטגמה לפי לומר יש או ק״ש קרו עבירה לדבר
 של שמע דקריאת ק״ש קורין היו הלכה מהם

 ואימח חבא לזווג נפשו למסור צריכין שחרית
 מוחין יולידו ובזווגם נשיקין בסוד שיתיחדו

 מהם שנתעלמה בשכחה נפלו והם לזו״ן הראוי׳
או״א לזווג נפש במסירת שמע קורין והיו הלכה



̂ין פרשתאורדו גלחייםבי נ ע

 גימטריא קס״א ע״ב שהוא ובינה חכמה והם
 הלכה ויזכרו הזכירה לטו;ם שיבוסו כדי זכור

 קריאת כשקרס פנחס והנה מהם שנתטלמה
 נקיים באמת נפשו מסר הטדה בתוך שמע

 ועי״ז נפשך ובכל נבבך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת
 באמת נפשו שמוסר מי והנה הזכירה לעולם בא

 העולם מן ויצא עצמו מפקיר הוא הבורא לאהבת
 שהוא לסכמה ואב המחשבה מעוצם למעלה הזה

 מחין וחכמה כמ״ש ויש אין המחבר היולי נקרא
 הרוממת יראה ראי׳ בחי׳ הוא וחכמה תמצא

כלומר פנחס וירא וזהו ראי׳ אותיות יראה כי

 העדה מתיך ויקם חכמה הוא הראי׳ נעולם שבא
 והוא שמע את שקרא העדה מתוך תקומה נו הי׳

 רמח ויקח הבורא לאהבת באמת נפשו מסר
 בידו שמע קריאת של תיבות הרמ׳׳ח ויקח בידו

 אל ובח הבורא לאהבת באמת נפשו נמסור
 שהביא מעשה ראה וזהו הזכירה עולם חכמה

 הלכה ונזכר חכמה והוא הרחי׳ עונם א״ המעשה
 וגופו נפשו שמסר וכו׳ הזכירה לעולם בא כי

 האהל סביבות שהיו שמעון שבט מפני בפועל
 בגמרא כדאיתא לפנחס שנעשו מהניסים והוח

. ע״ש פ״ב דך דסנהדרין

ת ש ר ס פ ח נ פ

 אליעזר בן פנחס לאמר משה אל ה׳ וידבר
 מעל חמתי את השיב הכהן אהרן בן

 כליתי ולח בתוכם קנאתי את בקנאו ישרחל בני
 אשר תחת וכו׳ אמור לכן בקנאתי ישראל בני חת

 מה להבין ישראל בני על ויכפר גאלהיו קנח
 את בקנאו חמתי את השיב וכו׳ פנחס שאמר
 החימה את השיב דברים שני עשה כאלו קנאתי

 רק עשה לא הוא ובאמת ה׳ קנאת קנא וגם
 על ה׳ ריחם וממילא ה׳ קנאת שקנא אחד דבר
 בקנאו דאמר וגם החימה והשיב ישרגזל עמו
 מיותר לכמורה בתוכם מלת בתוכם קנאתי את

 וכרו אליהו זה פנחס רז״ל אמרו דהנה ונראה
 באליהו קי״ד דך מציעא דבבא בגמרא שאמרו

 בר רבה לו ושאל עכו״ם בקברי עומד שהי׳
 שבא בכתבים איתא וגם הוא מר כהן לאו חבהו
 ואפשר נה׳ שקנא בשעה ואביהו נדב נשמת אליו
 בוצינא הגדול הרב בשם כתבתי דהנה לומר

 עשרה שהשנש זללה״ה בער דוב מוה' קדישא
 פה שבעל בתורה בהם נדרשת שהתורה מדות

 שבכתב שבתורה מדות עשרה שלש כנגד הם
 נא רפא נא אל מרים על משה כשהתפלל וע״כ

 אהבת שהקדים חסד אל ממדת והמשיך לה
 והשיב העולמות בריאת קודם לישראל השי״ת

 הוא פה שבעל בתורה אל כנגד הנא השי״ת לו
 ימים שבעת תכלם הלא וכו׳ ירק ואבי׳ וחומר קל

 הדין מן לבוא דיו אלא יום י״ד לשכינה וק״ו
ש?עח אסגר וט״כ פה שבעל תורה כמשפט זכו׳

 מדת כי לומר אפשר וגם ודפח״ח עכ״ד ימים
 עולמות בריאת קודם הקדום חסד הוא אל

 דרך כי נהם להיטיב ;ישראל השי״ת חהבת
 וברית יבנה חסד עולם חמרתי כי להיטיב הטוב

 מוחל אני הזה כסדר עושין כשישראל כרותה
 קודם הקדום חסד אל ממדת ולהמשיך להם

 ית׳ אליו הנפש מסירת צריך העולמות בריאת
 הזה העולם p א״ע פורש הנפש ובמסירת ממש

 מן למענה שהיא אל ממדת להמשיך יוכל ואז
 מגוך להפרד באמת נפשו וכשמוסר העולמות

 והחומר הנפש אז והגוך הנפש ברצון יתברך אליו
 מהגוך הנפש נהפרד בהסכמה ביחד הגוך שהוא

 והנה אל מדת הקדום מחסד נהמשיך יוכל ואז
 חרמית שהבועל ההלכה משה נפני שהזכיר פנחס
 משה לו ואמר ממנו שנתענמה בו פוגעין קנחין

 וכו׳ רמח ויקח מיד וכו׳ דאגרתא קריינא
 ובאמת פ״ב דך דסנהדרין בגמרא כדאיתא

 סביבות שבטו שהי׳ ית׳ אליו נפשו מסר פנחס
 ניסים ששה שם בגמרא שאמרו וכמו האוהל
 ולא הנם על סומכין אין הדין ומן לפנחס נעשה

 לפגוע ה׳ קנאת לקנא נפשו למסור מחויב הי'
 נפשו למסור שרצה אלא כתיב בהם וחי כי בהם

 להשיב ישראל אהבת בשביל הדין משורת לפנים
 במעשה ית׳ אליו נפשו מסר וע״כ מהם חימה

 הקדום חסד אל ממדת ישראל על להמשיך זו
 וקודם אחרונה ה״א בחי׳ היא שנפש וידוע

אחרונה ה״א בחי׳ נפשו מסר ניסים לו שנעשה



לחליםפנחס פרשתאזירתשכד

 כשנעשה ואח״כ ישראל אהבת בשביל ית׳ אליו
 הגיף אג שמסר נפשו וחזר שניהם ודקר ניסים לו

 שהמשיך עליון חסד אנ עם שלו הנפש חזר שלו
 והמשיך אחרונה ה״א נפשו אל יה״ו ע״י היינו

 החימה והשיב הקדום חסד אג ממדת ישראל על
 המשיך אחרונה ה״א בחי׳ לנפשו ואף מעליהם

 מהעולמות למעלה שהיא הקדום חסד אל ממדת
 אחמנה ה״א נפשו בחי׳ אל בא שבשם יה״ו וגם

 מותיות נפשו במסירת עצמו על המשיך ונמצא
 שבשם יה״ו ואותיות אל שם דהיינו יה״ו אל
 אדם ש- שמי שחותיות וידוע נפשו בחי׳ חל בא
 שהמשיך אליהו זה פנחס וזהו נשמתו חיות זהו
 בשביל יתברך אליו נפשו במסירת עצמו על

 פנחס יזהו הקדום מחסד עליהם להמשיך ישראל
 בני מעל חמתי את השיב הכהן חהרן בן חלעזר בן

 הי׳ שכונתו כלומר קנאתי את בקנאו ישראל
 ישראל בני מעל חימה להשיב קנאתו את בקנאו
 בתוך זה מעשה שעשה בתוכם זה על והראי׳
 מחיוב אינו הדין ולפי זה על לפשו ומסר השבע
 על סומכין ואין כתיב בהם וחי כי נפשו למסור

 אהבת בשביל המעשה בזה לפשו שמסר רק הנס
 שאין גמורים חסדים עליהם להמשיך ישראל

 הקדום חסד אג מדת מן דין תערובות בהם
 נתכהן לא אמרו כן וע- מעליהם חימה להשיב
 ית׳ אליו נפשו ובמסירת לזמרי שהרג עד פנחס
 ולזרעו לו הכהונה ניתנה ישראל אהבת בשביל
 באהבה ישראל על נהמשיך כהן מדת אחריו
 דברים שני המעשה בזה עשה שהוא כיון וא״כ
 נפשו במסירת כוונתו וגם לאלהיו שקינא אחד

 שני לו ניתנה וע״כ ישראל מע; חימה להשיב
 לו והיתה שלום בריתי את לו נותן הנני דברים
 עשה אשר תחת עונם כהונת ברית אחריו ולזרעו

 ישראל בני על ויכפר וכו' קנא אשר דברים שני
 מביא שם מציעא בבבא בתוספת והנה וכו׳

 על רבותינו נחלקו אחת פעם ויצא פ׳ מדרש
 להם ואמר לפניהם ועמד אליהו בא מהיכן אליהו
 בני׳ מבני אני עלי נחלקים אתם ■כמה רבותי

 פנחס שזה משמע בזוהר והנה ע״כ רחל של
 בסערה ועלה אחאב בימי שהי׳ הוא כזמרי שהרג

 התפשע רק המות מלאך ע״י מת ולא השמים
 האיך וא״כ נשמתו בגדי ולבש צער בלי מגופו
הלא רחל של בני' מבני אני בעצמו אליהו אמר

 שאמר בדבריו לדקדק יש וגם אתי מלאה פנחס
 מבני אני שיאמר די והי׳ רחל ש״ בני׳ מבני אני
 דיוסף מזרעא או במשמע ג״כ והיה קאתינא רחל
 בני׳ מבני הכשון אמר ולמה דבנימין מזרעא או
 בודחי שפנחס שכוונתו נומר יש אלא רחל של

 אליהו על נחלקין שהי׳ אלא דלאה מזרעא תולדתי
 ע״י אליהו השם ע״ע שהמשכתי אני להם ואמר

 במה ממני נשמתי שפרחה באמת נפשי מסירת
 לכפר ישראל תהבת בשביל ה׳ חל נפשי שמסרתי

 הראשון חסד אל תל נפשי ומסרתי עליהם
 הכנולמות נבראו שע״כ העולמות בריאת שקודם

 להיעיב הטוב מדרך כי לישרא- להיטיב כדי
 עליהם ולייחם הקדום מחסד ישראל על להמשיך

 דרחמים מכילין הי״ג כל עליהם ולהמשיך
 חל הנקרא הקדום חסד אל באמת נפשו ובמסירת

 לו כשנעשה ואח״כ באמת ממנו נשמתו <פרחה
 חיות אליהו בשם נשמתו אליו וחזרה הניסים
 באמת נפשו מסירת מחמת מחדש שהמשיך נשמתו
 מעשים הם צדיקים ש; תולדותיהם דעיקר וידוע

 שאמר זה נפש במי׳ היא שרחל ידוע וגם טובים
 אליהו עי שלחלקו וכמו אליהו היום ששמי אלי

 אליהו שם אני כלומר להם השיב כן בא מהיכן
 מן רחל של טובים המעשים מן בני׳ מבני לי שיש

 השם עצמי על המשכתי באמת נפשי המסירת
 טובים המעשים מן רחל ש; בני׳ מבני זהו אליהו

 רמז וע״כ רחל הנקרא נפשי במסירת שעשיתי
 שאמר המדה הם ממש רחכ של בני׳ מבני ואמר
 מסירת וע״י רחל הנקרא נפש בחי׳ והיא הצדיק

 המדה הם בניהם שבני הלשון וזה נזה זכה נפשו
 ומביא עשרה שמנה בכוונות מצינו בניהם שאחר
 שהם והוד נצח והם אבות של בניהם לבני גואל

ע״ש אבות של בניהם והנקרא חג״ת אחר

 להבין וכו׳ הכהן חהרן בן אגעזר בן פנחס א״י
 אין השיב מלת חמתי את השיב שאמר מה

 הסיר והנ״ל מיותר את ומלת לכאורה פירוש לו
 בני על ויכפר דאמר וגם ישראל בני מעל חמתי
 שייך האיך וכו׳ המוכה ישראל איש ושם ישראל

 את דאמר וגם ישר׳אל בני על ויכפר אל זה
 את הכה אשר המכה אמר צורך לאיזה המדינית
 ושם בפסוק בפירוש כתיב אח״כ הלא המדינית

וגם וכו׳ צור בת כזבי המדינית המכה האשה
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 q1D3 ה;א עצומה קושיא הסייס אור3 הקשה
 ישרהצ צי3מ איש והצה סיפר זו מעשה3 לק3 פ׳
 האשה ושם האיש שם הזכיר וצא וכו׳ 3ויקר א3

 מקושש3 שכסהה נדרן עליהם כססה וההורה
מ ציצה ולמה סו אריכופ3 ושמה שמו כחן ה

 ע״ז!דפעור3 ישראל שפגמו הפגם דהצה ונראה
 אה קח משה אצ ה׳ ויאמר 3הכסו כמ״ש

 ועיין השמש נגד לה׳ אוסם והוקע העם רמשי כל
 כתב ע״ז ופגם נסצין הנסקצין כג כי ז״ל רש״י פ׳

 העעם סשא כי פ׳ תורה ליקועי3 ז״: האר״י
 מרגלים3ו מדות י״ג עגג שג ע״ז חעא3 משה שזכר

 ז״ת3 הפגם הי׳ העגצ עון כי מדות מ׳ רק זכר צח
 ע׳ הזכיר גכן בנוק׳ הי׳ המרגלים פגם אך וכו׳

 מא״א עגל3 כאן אך ננוק׳ מז״ח .המשיך מדות
ק עד הפגם שהי׳ עגג חכיא3 והנה ע״ש נז״א ס  א ע

 יו״ד3 שפגמו היינו משם התיקון נהמשיך שהוצרך
״ש. דינין הש״ך ונתעוררו הוי״ה שצ  נתיבית 3;

 דינים הש״ך ש; והמתקתן נער גימשריא מכמה
 ה׳ אנפין ה׳ מן ונעשין תתחה ה׳ שג אצפין ה׳3

 חל צבוא הרחוי׳ נערה גימעריא אדני פעמים
 ראש כוונת3 ז״ל האר״י סידור3 וכמ״ש המצך
 ע״ש תפתח שפתי אדני מנת3 ש״ע תח;ת3 השנה
 חת קח אהרן אל משה ויאמר נאמר קרח פ׳3 והנה

 הקצך יצא כי וכו׳ מהרה והולך וכו׳ המחתה
 פעור מעשה3 ג״כ כאן3ו הנגף המג ה׳ מלפני

 ישרחל3 ה׳ אך ויחר פעור ענ3צ ישראצ ויצמד 3כתי
 ם3 שצח ישראצ3 ה׳ אך וימר וז״ל ז״ל רש״י ופי׳

 שנתעורר ע״י הי׳ אך החרון והנה עכ״נ מגפה
 שפגמו יו״ד ממת ממתי וזהו היו״ד שג דינין הש״ך

 היו״ד מן דינין הש״ך ונתעוררו יו״ד היא מכמה3
 הנגך התחיל וע״כ המגפה א3 זה חרון וע״י
 אל קצ״ח וכשתצערך קל״ח גיממריא הנגך ומגת
 ממת״י של גימטרי׳ תנ״ח גיממריא דינין הש״ך
 אא״כ ירה3ע ר3עו אדם אין שארז״צ מה וידוע
 חכמה היפך הוא ושטות שטות רוח ו3 נכנס

 תתאה יראה חסרון מחמת הוא מכמה3 וכשפגם
 יצ3ובש ירחה אין חכמה אין אם משנה3 כמ״ש
 עליון ומסד העולמות כל ראו3נ תתאה יראה

 להם 3להיטי ישראל יל3ש3 עולמזת ריאת3 שקודם
 מלכותו מדת זו יראה עול עליהם צו3יק שהם

מדת מעליהם פרקו פעור על33 ישראל וכשחטאו

 חכמה3 פגמו זו יראה להם הי׳ וכשלא יראה
 והנה חכמה של דיצין הש״ך עליהם ונתעוררו

 וכו׳ דאגרתא קריינא לפנחס אמר ע״ה נו3ר משה
 הם3 וחי כי ע״ז נפשו שימסור לו צוה לא בודאי
 אלך ך״ד תוך ונכנס נפשו מסר ופנחס כתיב

 לכפר כדי זו מעשה לעשות שמעון משבט אנשים
 נפשו וכשמסר יראה בבחי׳ הוא ונפש עציהם
 מן למעלה יראה מדת הביא באמת למיתה

 אהבת בשביל הקדום עליון מסד אל העולמות
 ותיקון יראה מדת עליהם יקבלו שהם ישראל
 ע״י יראה;שורשה מדת הביא כי ישראל של הפגם

 ה׳ אני הפסוק פי׳ אמרתי והנה נפש מסירת
 אמרו כי כציתם נא יעקב בני ואתם שניתי לא

 בשיחייהו קוב״ה משתבח ומי ו׳ דך בברכות רז״ל
 וה׳ היום החמרת ה׳ את דכתיב אין דישראל

 אתם לישרמל הקב״ה להם אמר היום האמירך
 ישראל שמע שנאמר בעולם אמת מטיבה עשיתוני

 בעונם אמת מטיבה אתכם אעשה ואני וכו׳ ה׳
 והנה נארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי שנאמר

 כי לאדם אדם לב כן לפנים הפנים כמים כתיב
 ג״כ מושך הוא מבירו על אהבה מעורר כשאחד

 כי האהבה עבותות נק׳ וע״כ לאהבתו חבירו את
 המושכים מבלים כמו והוא עבותות כמו אהבה

 אני הקב״ה שאמר וזה לאהבתו ג״כ חבירו לב
 בריחת שקודם ראשונה האהבה מן שניתי לא ה׳

 הראי* מן והי׳ לכם להיטיב כדי שהי׳ העולמות
 :ני ואתם לאהבתי אתכם ימשוך עליכם שאהבתי

 שאתם נפשי ונכספה כלתה לשון כליתס לא יעקב
 היצ" מצד וזהו באהבתי ומפיצים כליתם לא

 אלעזי• בן פינחס פירוש וזהו ממנו אתכם המושך
 הירחה את השיב כלומר את השיב הכהן אהרן בן

 מדת השיב תי״ו ועד מ״א שכלולה א״ת הנקרא
 יראה מדת והשיב למיתה נפשו מסירת ע״י יראה

 ישראל בני מעל היתה אשר יו״ד ממת חמתי אל
 וזאת חטאם מפני מהם היראה בהסתלקות היינו
 שעוררו ביו״ד ישראל של פגמם ותיקן פינחס השיב
 ונתהוה יראה מדת של חסרונם מפלי דינין הש״ך

 הש״ך עם שצי אך חרון בהצטרך חמתי של הצירוך
 ממתי הצירוך וכשהי׳ חמתי הצירוך ונעשה דינין
 בני אל חמדתי לא ישראל בני את כליתי לא ואז

 ע״י קנאתי את ובקנאו קנאתי בשעת ישראל
דברים שני לו אמור לכן זה תיקון נפשו מסירת
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 מונה לו שהחזיק שלום בריחי אח לו נותן הנני
 מצר הקב״ה כי ישראל פגם בתיקון רש״י כפי׳

 אחריו ונזרעו נו נותן הנני וגם ישראל של בצרתן
 שהרג עד פינחס נתכהן נא כי עוכם כהונת ברית
 וחסד הברכה מושך הוא הנמשח הכהן כי לזמרי

 אהבתו בהתעוררות הברכות מקור עניון חסד מן
 חמור ניקוד וזהו עליון חסד מעורר ישראל על

 עניון חסד אל ר״ת להם אמור וגם המקור בניקוד
 מקור ישראל את לאהוב העולמות בריאת שקודם

 אבל הנמשח הכה; מעורר וזהו והברכות החסדים
 לכלל בא לא נמשח ונא לכן קודם שנולד פנחס

 נפשו במסירת ופעל נזמרי שהרג עד עדיין כהונה
 וזה• מעולמות למעלה יראה בחי׳ שהיא למיתה

 מדת שהסירו על ישראל של וכפרתם תקנתם היה
 אש־ המכה ישרא; איש ושם אמר ואח״כ יראה
 האשה ושם וכו׳ סלוא בן זמרי המדינית את הכה

 שלא להודיענו וכו׳ צור בת כזבי המדינית המכה
 כפרת בשביל למיתה נפשו שמסר לפינחס די הי׳

 יחיד כפרת בשביל למיתה נפשו שמסר אלא ישראל
 ששה ע״ב פ״ב דך> בסנהדרין רז״ל דאמרו מישראל

 כפרוש לזמרי לו שהי׳ אחד לפינחס נעשה ניסים
 האשה מן לפרוש לו שהי׳ ז״ל רש״י ופי׳ פירש ולא

 רש״י דכוונת לומר וצריך להרגו לו ניתן אין ושוב
 שלא מה כי זמרי פירש שנא נס נו הי׳ דפינחס

 אינו זה פירש זמרי הי׳ אם נהורגו לפינחס ניתן
 פורש זמרי הי׳ שאם רש״י כיונת אנח נפינחס נס

 של נס הי׳ וזהו עליו נהרג חינו פינחס את והרג
 לו שהי׳ הב׳ ונס והרגו זמרי פירש שנא פינחס
 איש שג בזכרותו שכיון וא׳ דיבר ולא לשבטו לזעוק

 הרומח מן נשמטו שלא וא׳ אשה של ובנקבותה
 הונרך ולא המשקוף את והגבי׳ מלאך שבא וא׳

 שבא וא׳ ממנו נשמטין שיהיו הרומח להשפיל
 ולא והוטרדו שמעון של בשבטו והשחית מלאך
 ואמר המקום לפני וחבטן בא לפינחס הרגו
 וצריך מישראל אלף כ״ד יפלו אלו על רבש״ע לפניו
 קודם לפינחס שנעשה הניסים בשלמא להבין
 במקום לילך מחוייב שאינו אעפ״י זמרי את שהרג
 בזה רצה כתיב בהם וחי כי ה׳ קנאת ולקנא סכנה
 שהרג אחר אבל ישראל כפית בשביל נפשו ומסר
 צכנ והוצרך האוהל מן הוציאם למה שניהם ודקר

 שמטו ושלא למשקוף והגביהו מלאך שבא הניסים
הי׳ אם שמעון של בשבטו והשחית מלאך ושבא

 לפני ואמר באוהל והניחם שניהם דקר פינחס
 ובמסירת מישראל יאלף כ״ד יפלו אלו על השי״ת

 המגפה ג״כ הי׳ ישראל כל של החטא תיקן נפשו
 שמסר במה פינחס דכוונת לומר וצריך נעצרה

 ולמבטן בזה זה דבוקים להוציאם למיתה נפשו
 כדי הזה הרשע עשה מה שיראו ישראנ כל לפני

 עבירה והעובר ישראנ כל בפני אותו לבייש
 המיתה אחר של ואף נו מומלין ממנה ומתבייש

 גירר חזקיהו גבי שאמר כענין נכפרה לו מועיל
 נו והודו מבלים שג מטה על אביו של עצמות
 של שביוש הרי כפרה משום רש״י ופי׳ חכמים

 פינחס כוונת הי׳ וזה כפרה נמי המיתה אמר
 ולביישו זמרי על לכפר כדי למיתה לפשו שמסר

 ג״כ אמר ישראל בני על ויכפר שאמר כיון ע״כ
 המדינית את הכה אשר המכה ישראל איש ושם
 לבייש כדי יחד דבוקים והיו אותם שהכה ר״ל
 הכתוב פרסמו וע״כ ישראל כל בפני זמרי אח
 נפשו שמס־ פינחס כוונת לגלות באריכות כאן
 לתכהן שלא ואעפ״י עליו ולכפר זמרי נתיקון ג״כ

 ישרס, ענ לכפר כהן מעשה עושה הי׳ פינחס
 אמריו ולזרעו לו והיתה וע״כ נפשו במסירות

כנ״ל עוצם כהנת ברית
 המדינים את צרור לאמר משה אל ה׳ וידבר

 לכס הם צוררים כי אותם והכיתם
 דבי ועל פעור דבר על לכס נכלו אשר בנכליהס

 להבין וכו׳ המכה אחותם מדין נשיא בת כזבי
 ישרתל של בשנאתן עשו רעות ששתי הענין משמעו׳
 על פירש ז״ל רש״י כי היא אחת לכאורה ובאמת

 כדי לזנות בנותיהם שהפקירו פעור דבר
 אח״כ שאמר זה מה וא״כ פעור אחר להטעותכס

 אתת הלא אחותם מדין נשיא בת כזבי דבר ועל
 אחותם מדין נשיא בת כזבי שאמר מה וגם היא

 בת כזבי לשון אלא אחות לשון קראה לא ולמעלה
 זה השוה דבר הוא אחות ולשון אומות ראש צור
 האור כתב בנק בפ׳ זו במעשה דהנה ונראה לזה

 אלהיהן לזבחי לעם ותקראנה בפסוק החיים
 הס ש זביחה שהיא התרזה מעשה עשיית שבשעת

 העם ראו וממילא זו מעשה שיראו להם קראו
 העם ואמרו להם ונתאוו שלהם הקבר פתיחת
 לאלהיהן וישתחוו וז׳׳ל ז״ל רש״י כפי׳ להם שישמעו
 והיא לי השמיעי לה ואומר עליו יצרו כשתקף
לי ואומרת מחיקה פעור דמות לו מוציאה
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 שהי׳ העם ויאכל פירש וזהו עכ״ל לזה השתחוה
 זביהה בשעת שלהם פתוח קגר כשראו תענוג להם
 כ״ה כמ״ש זה לתענוג ונתאוו לאגהיהן שלהן

 כשתקף ז״ל רש״י שפי׳ וזהו אוכל הוא אשר הלחם
 מוציאה והיא לי השמיעי לה ואומר עליו יצרו

 פתיח קבר כשראה יצרו כשתקף היינו פעור דמות
 וזהו פעור כדמות השתחוו סימוד ומחמת שלה
 פירש שזהו לומר ואפשר פעור לבעל הצמדה גרם

 קשה עבירה הרהורי כ״ט דף ביומא הגמרא
 עבירה עשיית מעשה מחשב אם היינו מעבירה

 עבירה של עשיית הנבכות במחשבתו ורואה
 המחשבות מאלו תענוג לו ויש לה ומתאווה

 עבירה עובר אם מעבירה קשה זהו והרהורים
 שא' או ארמית בעל אם כגון מחשבה בני במעשה

 הרהו־' ע; וכן נענש אינו השוגג ועל בשוגג ערוה
 ממחשבת בר נענש אין ג״כ מעשה בכי עבירה

 נענשץ שאינם שיין שניהם שנכאורה אע״פ ע״ז
 בשוגג מעבירה קשה עבירה הרהורי אעפ״כ ע״ז

 מהרהויי :-הנה במזיד עבירה שהרהורי מפני
 פעיר מעשה כעין היא בעבירה שמחשב הנבלות
 אליי שננמד עד זה מחשבה עוד לו שמושך
 שיעש׳ היינו שפנים זווגים הרהורי מחשבו׳ ותיקון
 וכשיעשה הברית פגם של חטאים עכ חשובה
 חנקו היינו משה מלק בחי׳ לו נותנין חדיר תשובה

 והוא ישראג רבוא מששים שכלול במשה לו שיש
 כי דלהון מפגימו כולהון נאשלמא דור לכל בא

 חשובה וכשעושה החשובה עולם .בינה זכה משה
 במשה ;ו שיש חלקו לו נוחנין משמים אז חדיר

 בסוטה בגמרא אמרו וכן שלימה תשובתו הוא ואז
 מה מפני חנינא ברבי חמא רבי ואמר י״ד דף

 מעשה על לכפר כדי פעור בית אצל משה נקבר
 שנה בכל אגדה מדרש מביא בחום׳ וע״ש פעור
 באותה מואב בבנות ישראל שחטאו בעת ושנה
 וכשרואה עון ולהזכיר לקטרג למעלה עונה פרק

 כשרואה ונמצא ע״ש ושוקע חוזר משה שנ קברו
 מהם ונהנה שפלים זווגים הרהורי לו שיש אדם
 שלימה בחשובה ישוב פעור מעשה כעין והוא
 והנה לפעור המכניע במשה היינו בחשובה ויאחז

 ומחמת מדין שג ונא מואב של ע״ז היא הפעור
 פעור של זרה בעבודה אחזו נישראכ מדין שנאת

 כי וזהו ישראל את להכשיל בנותיהם והפקירו
על לכם נכלו אשר בנכליהם לכס הם צוררים

 פעור של זרה עבודה שאחזו היינו פעור .דבר
 בעבודה ישראל להכשיל לזנוח בנותיהם והפקירו

 נשיא בת כזבי דבר ועל ובזנות פעור של זרה
 אומות ראש צור בת היחה וכזבי אחותם מדין

 הכתוב מנאו לזנוח בתו שהפקיר ולפי במדין
 .עיי״ש אומות ראש בפסוק רש״י שפי׳ כמו שלישי
 מנאו בתו הפקרת שבעבור הטעם נומר ואפשר
 למה פ״ב דף שם בסנהדרין אמרו כי דוקא שלישי
 אביה נה שאמר באביה שכזבה כזבי שמה נקרא
 שבישראל הגדול היינו למשה אכא תשמע שלא

 לבטן שני שהוא ממשה גדול שהוא לה אמר וזמרי
 את להכשיל בתו להפקיר שצוה ולפי שלישי ומשה
 ראש שהוא אעפ״י לפיכך לבטן שגישי שהוא משה

 שמו נקרא ;א ואז שלישי הכתוב מנאו אומות
 מדין מלכי חמשת אל שוה והי׳ שנישי אנא ראש
 נשיח בת כזבי דבר על וזהו שלהם ראם ולא

 והי׳ מראש ירד לזנוח בתו שהפקיר אחותם מדין
 אחותם מדין נשיא בת וזהו מדין נשיא אג שוה

 ונעשה למואב מנך הי׳ שהוא הוא!בנק צור ובאמת
 רש״י שפי׳ כמו ישראל אח להיצר כדי כמואב רחש
 ומזי־ מהם אוחו גרשו הועיל שלא שראו וכיון ז״ל

 ראש בפסוק החיים באור שכתוב וכמו למדין
 נור שאמר לפי וז״ל הוא במדין אב בית אומות

 בלק והנא האומר יאמר בלק על אומות ראש
 לא ואמר הכתוב הודיעך נזה וכו׳ מוחב מלך
 כבר אנא צמואב מ;ך שנשאר חושב שאתה כמו

 הוא במדין אומרו והוא נמקומו וחזר מהם נגרש
 במדין הי׳ בתו מופקרת שהיחה מצב באותו פירוש
 שהורידוהו כיון נראה הי׳ השכל פי ועל עכ״ל
 אבל אליהם שנאה לבלק נו הי' מגדלותו מואב
 משה את להכשיל בתו שהפקיר נראה בזאת

 ביותר גדלה ישראל שנ ששנאחן נראה מזה וישראל
 דבר על יותר שנאה נראה וזהו נמואב משנאה

 הכתוב שקראה אחותם מדין נשיא בת כזבי
 עליהם ראש ולא מדין נשיאי אל שיה שהי׳ אחותם

 נישראל השנאה יותר נראה מזה בתו שהפקיר על
 שהורידוהו עבור מואב על נבלק שהי׳ משנאה

 יחיד נשון צרור למשה השי״ח אמר ולכך מגדולתו
 חל אמר יחיד לשון כי רבים לשון והכיתם ואח״כ

 נמשה דוקא שיכשיל חושב הי׳ שבלק צרוי משה
 ישראל לכל וגם יותר שונא לך נעשה הוא א״כ

, אותם והכיתם נגדם אמר וע״כ



לחייםפנחס פרשתאורחשבח

 פחתrמ חנוך רחיבן ני3 ישראל בכור ראובן
 שהכיכו״ס וז״ל ז״ל פירש״י עיי[ המנוכי

 עליהם שמו הקב״ה העיל לפיכך וכו׳ חוחם מבזין
 אני מעיד לך נומר זה מצד ויו״ד זה מצד ה״א

 שמפורש הוא וזה אבוהיהם בני שהם עליהם
 העיד הזה השם נישרמל עדות יה שבעי דוד ע״י

 החנוכי כתיב בכולן לפיכך לשבעיהם עליהם
 הימ,י משפחת לומר הוצרך לא בימנה אבל הפנאי

 עכ״נ בסוף וה״א בראש יו״ד בו קבוע שהשם לפי
 נקבע למה לשראל עדות די״ה כיון להבין ויש

 ז״ל רש״י שכתב מה וגם בסוף ויו״ד בראש ה״א
 קבועי שהשם לפי הימני לומר הוצרך לא בימנה סבל

 אש־ משפמת חצל הלא בסוף וה״ח בראש יו״ד בו
 ה״ס כתיב וכמה הימנה משפחת נימנה כתיב
 ב־־תש קבוע יו״ד ימנה דחצל כיון הימנה בי־אש
 ואפשר ימנה משפחת לימנה הול״ל בסוף וה״א
 דוד מיתות אחרי היא הזה שהמנין לפי לומר

̂ש הי' לא ובאלה בסוף שכתוב כמו המדבר  א
 ב,י חת פקדי אשר הכהן ואהרן משה מפקודי
 ימותו מות להם ה׳ אמר כי סיני במדבר ישראל
 מבן סם כי הי׳ לא הגזירה ובאמת וכו׳ במדבר
 מכן וכי׳ הזה במדבר כמ״ש ומעלה שנה עשרים
 חף עשרים מבן פחות עג אבל וכו' שנה עשרים

 עליהם נגזר נא ונמעלה מי״ג עונשין בני שהם
 שלימוח עשרים עד מענישין שלמעלה ב״ד שאין לפי
 לשוב צריכין הי׳ לאת שבא קודם מקום מכל חבל

 בתשובה חזרו שכולם ואמת התנונה על בתשובה
 ה׳ אמר אשר המקום אל ועלינו הננו שכתוב כמו

 נח ה׳ שנשבע השבועה מחמת אבל מעאנו כי
 אז שהי׳ הזה המספר אבל בתשובתם הועילו
 הגזירה עליהם נגזר ולא עשרים מבן פחות

 וה״ת לארץ ליכנס וזכו תשובתם נתקבל בשבועה
 זכי כן ועל התשובה עולם הוא השם מן רחשונה

 ונכנסו תשובה שעשו נומר בראש ה״א בשם ונקבע
 ארבעים התשובה התמדת ומחמת ראשונה לה״א
 שלמעלה לעו.ם לכנס ג״כ זכו במדבר שהי׳ שנה

 אל ג״כ באי כי יו״ד ג״כ בהם ונקבע מתשובה
 כדרך בסוף ויו״ד בראש ה״א כתוב כן ועל מכמה
 משפחת לימנה כתיב לא בימנה כן ועל הלוכם
 שעשו יודעין הי׳ לא בתולדתו שמו שזה כיון ימנה

 בתוספת הימנה משפחת לימנה כתיב לכן תשובה
שעשו ולהעיד להורות שמם על ראשונה ה״א

 הוציך נא אבל ראשונה לה״א ונכנסו תשובה
 אח׳־ תיכף יי״ד שנקבע כיון יו״ד עוד לכתוש
 בהתמדה התשובה ע״י ג״כ שזכו כיון אבל הה״א
 אמר כן עג שבשם יו״ד שהוא מכמה אל לבוא
 הזכי־ לישראל עדות י׳׳ה שבעי ע׳׳ה המלך דוד

 כוונת וזהו השם כסדר ה״א ואח״כ ברחש יו״ד
 לומר הוצרך לא בימנה אבג שכתב ז״ל רש״י

 הוצרך לא ר״ל בו קבוע שהשם לפי הימני משפחת
 יו״ד בו קבוע שהשם כיון בסוף יו״ד

 ה״ת הרי בתמיכתו הה״א והוספת בתחילתו
יו״ד ואמ״כ בתחינה

ה ל א  גרב שמות במספר בנחלה הארץ תחלק ל
 איש נחלתו תמעיע ולמעע נחגתו תרבה

 האיץ תמנק דאמי להבין נחלתו יתן פקודיו נכי
 ישיאל רכילות דידוע ונראה לנחלה והל״ל בנחלה

 כנסת השכינה נקרא זה וע״ש השכינה מברי הם
 משורש שפע ממשיך מישראג אחד וכל ישראל
 ומשפיע התורה ובעסק המצות במעשה נשמתו

 חל ומשפיע יסוד הוא ישראל ובני השכינה אל
 יסוד יחוד ונעשה מלכות הנקרא השכינה
 ועסק המצות מעשה בכל עבודתינו וזהו ומלכות
 אלא יחוד כהיות אפשר שאי וידוע התורה
 חנוכה נר בכומת ז״ל האר״י וכמ״ש במוחין

 מבינה עניון אור המשכת הוא נמל זה ושם וז״ל
 עכ״ל יכו' נוק' עם להזדווג שיוכל כדי הז״א אל

 בעבודה ומעהר עצמו מקדש האדם כאשר ונמצא
 חוי שפע למשוך יוכל כן ומדריגתו הכנתו כפי

 יוכל וכן בינה הוא המחשבה מעונם עליון
 שפע כמשוך אפשר שאי וידוע בשכינה להשפיע

 כי כאין עצמו מחזיק אם אלא המחשבה מעולם
 בזוהר שכתוב מה וידוע הענוה עולם הוא שם

 וזהו רב הוא זעיר דאיהו מאן שרה מיי פרשת
 הוא מלכות מדת הוא הארץ תחלק לאלה

 הנחל שצם ר״ל ה׳ בנחל ר״ל בנמכה השכינה
 ימ,ק הוא גם המחשבה מעולם המשכה הוא

 חיותו הוא הסדם ששם וידוע שמות במספר
 בבהירות כלומר בהירות לשון במספר וזהו

 המחשבה מעולם המשכה א׳ לכל יבוא שלו החיות
 לרב בשכינה להשפיע שיוכל כדי מדריגתו כפי

 ונכנצא מ׳׳ה שהוא זעיר בבמי׳ שהוא מי כלומר
המחשבה מעולם שפע למשוך יוכל זהו רב הוא



שכטלחייםפנחס פרשתאורח

 הוא שלי ה;ח; הרנה כלומר ;הצתו הרנה וזהו
 שהוא מי ולמעש המהשנה מעולם שלו המשכה

 המעיש רג נעמיו שהוח מחמה נאמה מעש
 הממשנה מעולם שלו המשכה המעש כלומר גחלהו
 לשון הוח ופקודי פקודיו לפי חיש השעם והמר

 חיש כל כלומר איש ממש נפקד לא כמו חסרוה
 נחלחו יחן כן נעינו ומיעושו חסכונו כפי ואיש
 לפי כלומר בשורק היו״ד כי נפעל לשון ואמ^

 מחור המשכהו נחנחו צו ינחן כן ומיעושו חסרונו
 נשכינה להשפיע יוכנ וכן המחשבה עולם עליון

 כל ולפני הכהן חלעזר לפני חוחו והעמדת
 מהודך ונחה לעיניהם אוחו וצויהה העדה

 פי׳ עיין ישרחל בני עדה כל ישמעו צמען עליו
 ששרחנין דע לעיניהם אוהו וצויחה עצ ז״צ רש״י
 וכהבין עכ״צ עציך שהקבנ ע״מ הם סרבנין הם

 ולכחורה צעיניהם אוחו שיאמר דוקא זה צמה
 יקבל שהוח והעיקר בפניהם ש,א שייך זה היה
 והול״ל ישראל עדה כל ישמעו למען שאמר וגם

 מיוחר עדה מלח וגם וכו׳ כצ אכיו ישמעו למען
 דהנה ונראה ישראל כל ישמעו למען והול״ל
 החסיד קדישא בוצינא הקדוש הרב בשם שמעחי

 שהחלמי־ זילה״ה בער דוב מהי' המפורסם
 רק הרב שכג לקבל יכול וחין הרב חצנ הלומד
 הדיבורים וגמצח הרב שאמר כמו דינורים שמקבל

 מסביר הרב אם ואף מוחין בחי׳ להכמיד הם
 שכל משיג אינו זה כל עם בשכנו שיבין לחלמיד

 כחלמיד מוחין נעשין הם הרב ש גה״י ובחי׳ הרב
 עליון עולם של גה״י שבחי׳ חמיד הראה וע״כ

 הגסירה ענין וזהו החחחון נם נע! מוחין נעשין הם
 מוחין בחי׳ צו חין שהחנמיד זמן כצ כי ששמעחי

 צנשוח לו אפשר אי אז הרב שכצ להבין גמורין
 הוא ונמצא הרב ש; הדיבורים מן שמאל או ימין

 אפשר ואי חחוריים בחי' נה״י בחי׳ הרב עם דבוק
 כיון אחר בעגין ולאמר הדיבורים מן לנסור לו

 כרחו ועל כך דיבר צמה הרב שכצ מבין שאינו
שאמר כמו הדיבורים עם דבוק להיוח צריך הוא

 דהיינו אחוריים בבחי׳ הרב עם דבוק והוה הרב
 שכל ומשיג מוחין החלמיד כשמשיג חבל שלו גה״י
 עצמי לנסור יכוג אז הדיבורים בחוך חשר הרב

 בחי׳ דהיינו הדיבורים עם נו שהי׳ הדביקוח מן
 בסיגנון השכנ זה ונדבר נשגוח ויכול הרב של גה״י
 לבחי׳ כשנח וע״כ הרב שכצ שמבין כיון אחר

 עכ״ד נה״י בחי׳ העובדא מן ננסר הוח מוחין
 משה פני ע״ה דף בחרא בבבא רז״ל אמרו והנה
 באמה הי׳ וכן לבנה כפני יהושע וכני חמה כפני

 הי׳ משה שנ ודורו למטה הי׳ יהושע שמדריגח
 דעה בהי׳ הי' ע׳׳ה רבינו ומשה דעה דור

 מדריגה חבל להם מוחין הי׳ שלו והדיבורים
 בחי׳ להיוח יכו. הי׳ החיך למטה שהי׳ יהושע
 ידך וסמכה השי״ח לו שאמי וזהו להם מוחין
 ונפני הכהן אלעזר לפני חוחו והעמדה וכו׳ עליו

ד דהנה לעיניהם חוחו וצויחה העדה כל מי  הנ
 מעיני ואם כמ״ש העדה עיני נקראים חכמים
 שהם כיון הטעם פשוט פי ועצ נעשחה העדה

 העדה עיני נקרהים הם ע״כ שכלם עיני מאירין
 שלהם שהדיבורים כיון כמעלה שכהבגו זו ובבחי׳
 עינ*ם בחי׳ הם מוחין ובחי׳ להם מוחין נעשין

 ׳ח השי שאמר וזהו העדה עיני נקראין הם ע״כ
 חקש^ שאחה ר״ל חדא צוחא לשון וצויחה למשה

 שיהי׳ ר״ל לעיניהם שיהי׳ יהושע אח וחחבר
 שלהם עינים בחי׳ מוחין בחי׳ שלו הדיבורים

 צהיוח הוא יכול עליו מהודך חחן שחחה זע״י
 עליו מהודך ונחח וזהו להם עינים בחי׳ חח״כ
 כל מוחין בחינח הבנה לשין ישמעו למען
 עליו ידך חסמוך שאחה עי״ז ישראל בני עדח
 בחי׳ אח״כ להיוח הוא יכול עליו מהודך וחחן
 בחי׳ להם שיהי׳ ישמעו למען וזהו שנהם מוחי!
 ישרמל בגי עדח כל ואמר שלו מהדיבורים מוחין
 חוחייי׳ הוא עדח מכח על חורה בליקוטי ועיין
 ממך שקבלו דעח בבחי׳ שהם אעפ״י ר״ל דעח
 ממ,ו לקבל יכוצין עליו מהודך חחן שאחה עי״ז

כנ״ל נהם מוחין בחי׳ שלו הדיבורים שיהא

ת ש ר ת פ ו ט מ

 לאסיר שבועה השבע או לה׳ נדר ידור כי איש
ידור כפל שאמר מה וכו׳ נפשו עכ איסר

 בנדי־יס דרשו דרז״ל לומר אפשר שבועה השבע גדר
שאמר ממה מצוה דבר על חלין שהנדרים ט״ז דף



לחייםמטות פרשתאורחשל

 אמר לכך הנדר חל לה׳ שנוגע אע״פ לה׳ נדר
 נוגע שאינו נדר על מורה האחד נדר ידור כפל
 הנדר חל לה׳ שנוגע אע״פ נה׳ נדר ואח״כ לה׳

 שמציני לומר אפשר כפל שכועה השבע שאמר ומה
 ונשבע הבוקר עד שכבי ה׳ חי בועז אצל שבועה

 דוד שאמר מצינו וכן עבירה יעבור שלא יצרו נגד
 מיני ובשני וכו׳ ואקיימה נשבעתי ע״ה המלך

 כשהיצר עניהם לישבע שנכון שמצינו שבועות
 נשבע שבועז נדה של ל״ת מצות על לעבור מתגבר

 שדו־י עשה מצות היינו משפטיו לקיים או עליו
 ועומד מושבע הוא ובשניהם עליהם נשבע ע״ה
 לעבוי שלא הן עשה מצות לקיים הן סיגי מהר

 אינו המצוה לבטל נשבע אם אבל ח״ו ל״ת מצות על
 דבי־ על כצומר שבועה השבע או שאמר וזהו חל

כנ״ל: סיני מהר ועומד מושבע מכבר שבועה שהוא

 נו״ן נדר פירוש אורה שערי בספר דהנה א״י
 פעילים כמה כתבתי כבר והנה ע״ש דר

 ירחל נו שיהי׳ לראות רק צריך אין שהאדם
 ואיתא ממילח אהבה לו בא ואח״כ בשלימות

 לידי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן בתיקונים
 התשובה עולם היינו עלאה שכינתא דאיהו ענוה

 תתאה יראה ה׳ יראת לו כשיש בתחלה כי והטעם
 הייני תתאה תשובה עושה שפגם רואה כשהוא

 אהבה מדת לו כשבא ואח״כ וא״ו אל ה׳ תשוב
 תשובה עושה אשה אחר לחזור איש של כדרכו

 געשית שזדונות עילאה שכינתא והוא מאהבה
 שכינתא דאיהו עמה לידי לי׳ אייתי ע״כ כזכיות
 גדולה כ״ג דף בנזיר רז״ל אמרו והנה עינאה
 עבירה לעשות השכל וע״פ וכו׳ לשמה עבירה
 אהבה במדריגת שהוא באדם רק אפשר אי לשמה

 שיעשה עצמו ומפקיר מאוד הבורא את שאוהב
 עג בעוברו בגיהנם שיהי׳ ואפילו רוח נחת לו

 ריח נחת לעשות רק עצמו על חושש אינו עבירה
 מאהבה ששב היינו דר נו״ן בבחי׳ שהוא וזה ליוצרו

 לעשות יכול בינה שערי חמשים החמשים אל ובא
 לבעל היינו השי״ת אל המגע בדבר אפילו נדר

 ידו" כי איש שאמר וזהו החמורה ל״ת מצות
 ואח״כ מצותיו נבטל השי״ת אל הנוגע בדבר היינו

 אל ובא מאהבה השב דר נו״ן שהוא מי לה׳ נדר
 להפר לה׳ אף נדר עושה מאהבה התשובה עולם

הבורא אהבת בשביל לשמה עבירה ועושה מצותיו

 השבועה כי שבועה השבע או כפל אמר וע״כ
 על חל ואינו יראה מדריגת היינו שבעה מלשון
 לקיים כדי כוומת בשביל ששבע דוקא רק מצוה
 שלא בשבועה גדרים לנפשו ועושה השי״ת מצות

 איס־ לאסור שבועה השבע וזהו ה׳ מצות לעבור
 אפשר ואי נפש בחי׳ היא יראה בחי׳ כי נפשו על
ס־ לאסור רק כג״ל לשמה עבירה לעשות לו  אי

 ולא עשה בחי׳ התורה מצות לקיים נפשו על
תעשה.

ר ב ד  בני נקמת נקום לאמר משה אל ה׳ וי
 אל תאסף אחר המדינים מאת ישראל

 מאתכם החלצו נאמר העם אל משה וידבר עמיך
 במדין ה׳ נקמת לתת מדין על ויהיו לצבא אנשים

 אותם וכו׳ משה אותם וישלח וכו׳ למטה אלף
 הקודש וכלי לצבא הכהן אלעזר בן פינחס ואת

 ם פעמ השני להבין וצריך בידו התרועה וחצוצרות
 פירוש לו שאין השני ובפסוק ראשון בפסוק לאמר

 מכם החלצו אמר ולא מאתכם החלצו דאמר וגם
 רגו שלא ז״ל רש״י ופי׳ וימסרו שאמר מה גם

 ז״ל החיים ובאור כרתן על שנמסרו עד ללכת
 הכתוב ואמר וז״ל מדין על ויהיו בפסוק פירש

 בעצמו שיודע מי כל פי׳ ישראל מאלפי וימסרו
 נכלל שבא עד לדבר עצמו מסר בצדקו שעומד
 שנים שאמר כיון להבין צריך וגם עכ״ל החלף

 פירוש לו אין צבא חגוצי תיבות שני אלף עשר
 הקודש וכלי וכו׳ פינחס ואת אותם דאמר וגם

 הקודש וכלי ז״ל רש״י ופי׳ בידו התרועה וחצוצרות
 מלכי ומפריח עמהם בלעם שהי׳ והציץ הארון זה

 וכו׳ הליץ את להם הראה וכו׳ בכשפים מדין
 בידו התרועה חצוצרות שלקח מה ועל נופלים והם

 תגחומח במדרש איתא דהנה ונראה טעם כתב לא
 מבית הירדן על ויחנו שנאמר וז״ל בלק בפ'

 ורפו בזנות נפרצו ושם השיטים אבל עד הישימות
 וגמה בוכים והמה שעמו צדיקים וידי משה ידי

 שנאמר בעגל רבוא ששים כנגד עמד והרי ידם רפו
 פינחס בשביג אלא וכו׳ עשו אשר העגל את ויקח
 נא שנתעצל ולפי לו הראוי את ויטול שיבוא כדי
 הוא המדרש וזה עכ״ל קבורתו את איש ידע

 קבורתו את איש ידע לא העונש תלה למה תמוה
 שכתבתי מה לפי לומר ואפשר משה של בעצלות

שע״י המדיליס את צרור בפסוק פנחס פ׳5



שלאלחייםמטות מרשתאורח

 ונתאוו נפניהם פעור מעשה ועשו לזנות שהפקירו
 ישמעי ואז שישתחוו פעור דמות והוציאו נהם

 מ*ד שהשתחוו וכיון ז״ל רש״י שפי' כמו אניהם
 גרם השתחוואה שסיבת החיים באור כמ״ש נצמד

 כתבתי וע״כ עובדי׳ ומושך מאנס פעור כי הצימוד
 ומחשב שפנים זווגים הרהורי לו שיש מי שם

 שעושין כמו והנבלות והתיעוב השיקוץ במחשבת
 מעשה ח״ו זהו זו ממחשבה ח״ו ונהנה עבירה
 שישיב ותקנתו זה נדבר עוד ומושך שמאנס פעור

 וי:צנ אנו הרהורים וענ הברית פגם על בתשובה
 י״ד דך בסועה ז״ל אמרו כי אלו מהרהורים

 משה נקבר מה מפני חנינא בר חמא רבי אמר
 ופ״ש פעור מעשה ע; לכפר כדי פעור בית אצנ

 שחעאו בעת ושנה שנה בכנ המדרש בשם בתוספת
 למענה עונה פרק באותו מואב בבנות ישראל
 חיז־ משה שנ קברו וכשרואה עון ונהזכיר נקעירג
 התיע,ב מחשבת בו שנתעורר כיון וע״כ ושוקע

 שמן שהוח שפלים זווגים היהורים של והנבלות
 וע^ אלו הרהורים ענ בתשובה ישוב מפעור

 אפשר חי כי דמשה דרגא שהוא הבריח פגימות
 ן שנוהג עד שלימה בחשובה לשוב ישראל בר לשום

 מששים כלול שהוא במשה לו שיש מלקו משמים לו
 כו.הו לאשלמא ודרא דרא בכל ואחפששוחי׳ רבוא

 בסוכי חרדים ובס׳ בתיקונים ועיין דנהון מפגימו
 מכרע הוא דמשה דרגא בחשובה שאחז וכ*ון

 בפסוק החיים באור ועיין פעור של למחשבת
 חמנת שהנא וז״ל דבריו באמנע המדינים חח נרור

 כל חמו ספו אשר עד בישראל המגפה שהיתה
 אשר האיש כל כי דכחיב פעור לבעל הנצמדים

 מקרבך חלהיך ה׳ השמידו פעור בעל אחרי הלך
 שממר אלך הכ״ד ע; לא כי לומר אחה ובהכרח
 אומר הוא וכו׳ ארבעה וכו' המתים ויהיו הכתוב

 לשנוח שרצו על ומחו שמעון משבש היו שחלו
 הלך משר אמר והכתוב ז״ל כמאמרם בפינחס יד

 גם שהשמיד למדת הא השמידו פעור בעל סחרי
 ואפשר ע״ש עכ״ל א.ך הכ״ד לבד הזונים כל

 בזה שעה רבינו שמשה החנחומא דברי נפי לומר
 הבועל ממך מקובלני לו כשאמר לפינחס שאמר

 לפינחס להשיב לו הי׳ לא בו פוגעין קנאין ארמית
 לילך נו הי׳ אלא פרוונקא להוי דאגרחא קריינא
 הי׳ ואם פינחס שעשה כמו נפשו ולמסור בעצמו
כמו לגמרי פעור של ע״ז מעביר הי׳ כן עושה

 מחני אין ואם ואמר ישראל על נפשו שמסר שבעגל
 העגל אח להעביר אח״כ כח לו והי׳ וכו׳ נא

 בע״ז נפשו מוסר הי׳ אם כן אוחו ולשחון לגמרי
 ׳ז ע מעביר הי׳ פינחס מעשה ונעשות פעור של
 נאמ־ במלח השי׳׳ת לו שרמז וזהו לגמרי פעור של

 שאמירה הרי חורה בליקושי שכתב לחשובה רמז
 עולם הוא ובינה בינה אמרי שנאמר בבינה הוא

 הלך שלא על חשובה שיעשה כלומר החשובה
 כמו זמרי במעשה צבאות ה׳ קנאת לקנא בעצמו
 ע״ן עמך ע» חאסך אחר ואמר פינחס שעשה
 וכו׳ ה׳ נקמת נקום בפסוק שכתב החיים באור
 נחטין כי נראה עמך אל חאסך אחר ואומרו וז״ל
 אל ליאסך התיקון שגם אינו לכן שקודם לו לומר
 מלגשת וימנעהו בדין מונע לו שהי׳ פירוש עמיו
 עכ״ל כידוע עמיו שיקרא מושבה למקום נפשו

 נקראת התורה כי דבריו על השעם לומר ואפשר
 לקיים צריך רבינו משה והי׳ משה תורת שמו ע^
 קנח'ן ארמית שהבועל זו הלכה גם התורה כל

 לו ורמז השי״ת לו אמר דברינו ולפי בו פוגעין
 משה ונתחכם זה על חשובה שיעשה לאמר במלח
 יש־יחנ על נפשו מסר שלא על בחשובה זאת לתקן

 ליאסך לו אפשר שר,י לו גי,ה והשי״ח כפנחס
 ולא בתיקונו נפשו מזרז הי׳ שיתקן עד עמיו אל

 אלא לחיות יכול והי׳ ממדין לנקום הדבר איחר
 מסר שלא על ;.תיקון וזהו למיתה נפשו מסר
 העם אל אמר וגם זמרי במעשה מקודם נפשו

 הלך אשר האיש כל כי חשובה יעשו שהם לאמר
 היינו העם אבל ה׳ השמידו במעשה פעור אחרי

 במחשבה נכשלו רק מעשה עשו שלא עם ההמון
 אל אמר כן על עציו נענש ג״כ ע״ז של ומחשבה

 ולמד חשובה יעשה פעור מחשבת לו שיש מי העם
 מאתכם החלצי היינו חשובה יעשו איך מוחם
 אתכם הדבוק היצה״ר מן עצמכם שתחליצו היינו

 מיתת שלכם צער לנקום זו במכחמה תכוונו ולא
 פעור אחרי שהלכו ומשפחתכם אחיכם או בניכם

 במדין ה׳ נקמת לחח זו במלחמה חכוונו רק
 במדין ה׳ נקמת לנקום זו במלחמה נפשם וימסרו
 יו״ד ממת וגרמו בשורש ישראל שיפגמו שגרמו
 ולשין מדין על ויהיו וזהו למעלה כתבתי כאשר
 יהי׳ לבד זו במחשבה תהי׳ בהוייחו היינו תהי׳

 עצמו להנאת ונא במדין ה׳ נקמת לחח מדין על
פעי^ מחשבת לתקן שצריכין ישראל ששמעו וכיון



לחייםמטות פרשתאורחשלב

 צריכין שהיו אוהן ישראל מאלפי וימסרו כהוב
 נפשם במסירה זו למלחמה מעצמן מסרו תיקון
 שאמר וזה עצמן גנקמה ולא ה׳ נקמת לנקום
 והם גדנות לשון וצבא צבא חלוצי אלף עשר שנים
 כאין עצמם וחשבו עצמם עבור לקנא מגדלות חלצו

 אותם וישנח וזהו ה׳ קנאת עבור נפשם ומסרו
 תשובה לעשות וא׳ א׳ כל עם הי׳ משה שבחי' משה

 אותם ואמר אותם למד כאשר ע״ז הרהורי על
 חצונרות כי אליו צריך היה לא פנחס ואת שלח

 הרב בשם מ״ש ועיין בכחו בידו כבר התרועה
 זללה״ה בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הקד׳
 שהוא תמיד שיחשוב צורות חצי שני חצוצרות פירוש

 עליונה צורה וגם כלום מגרמי׳ לי׳ ולית צורה חצי
 בתיקונים כמ״ש אדם בריאת עד נשתלם לא

 נפשו במסירת פינחס פעג כבר וזה ודפח״ח
 חמתי חת השיב נמעלה כמ״ש ישראל עבור למעלה

 היוצמים כן שעשו אח״כ הכתוב שאמר וזהו ע״ש
 משה את ה׳ צוה כאשר מדין עג ויצבאו למלחמה

 תשובה הוא לבינה זכה ע׳׳ה רבינו משה והנה
 החכמה בכח כזכיות נעשות זדונות ושם עילאה

 כ' זוטרתא מלתא אצלו היתה יראה כן ועצ שבה
 נשון פעמים כמה וכתבתי יראה ענוה עקב

 וז״ל ה׳ ביראת תמינאה דרגא התקונים הקדמת
 ענוה לידי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן

 ודא לגבה עקב ה׳ דיראת עילאה שכינתא דאיהי
 שנפג משה של בהסתכקות וע״כ עכ״צ דמשה דרגא

 מדרגה יראה למדת נפל מיתה הקרוי ממדרגתו
 במדת א״ע מחזיק הוא אשר והאדם שלו תחתונה

 אז תדיר מיראה תתאה תשובה ועושה יראה
 לתשובה וזוכה משה של חנקו לו נותנין משמים
 ולולא קבורתו את איש ידע ולא וזהו עילאה

 כמו נפשו מוסר והי׳ זמרי במעשה שלו התעצלות
 ילא לגמרי פעור של ע״ז מעביר הי׳ בעגג שעשה

 משה וצהצריך עון נהזכיר למעלה עונה פעור הי׳
 במדת באמת קבורתו ולהתעלם שם נקבר להיות
 נמסר אז תדיר תתאה תשובה טורח וע״י יראה
 לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן משה של חלקו
 של תיעוב הרהורי במחשבת וכן דמשה דרגא ענוה

 לשוב צריך המושך פעור מהשבת שמץ עבירה
 ואח״כ קבורתו שם אשר תדיר תתאה בתשובה

 תשובה לבינה שזכה משה של חלקו גו שנותנין זוכה
לגמרי פעור של זרה עבודה העביר ואם עילאה

 אדם לשום היה לא כי כנ״ל לזה צריך הי׳ לא
 אותם משה שלמד צפי לומר ואפשר אלו מחשבות

 ע״כ פעור של בהרהור זרה עבודה מהשבת לתקן
 ובהס־תם וכומז טבעת והביאו מהמנהמה כשחזרו

 מהשבת בני אשה הרהורי נהם היה מלחמה בשעת
זה על גם לכפר הביאו ע״ז

 עולמות בריאת דהנה וכו׳ מאתכם החנצו א״י
 נבראו האומות וכל ישראל בשביל הי׳

 רצונו עושין וכשישראג עמים יעבדוך כמ״ש לשמשם
 ומושפלים נכנעין האומות כל באמת מקום של

 ופרקת תריד כאשר והי׳ להיפך ח״ו ואם ידם תחת
 באלשיך יאיתא האומות תחת נכנעים והם עולו

 וכו׳ ישראל בני נקמת נקום השי׳׳ת שאמר מה על
 במדין ה' נקמת את לתת להם המר ומשה

 של ע״כ למחול רצה ולא כבודו על מחל דהשי״ת
 ולא בנביא שפגע עג ידו תיבש שמציני כמו ישראנ
 נקמת לתת אמר ע״ה רבינו ומשה וכו' חפו האריך

 מלת והנה עכ״ד כבודם על שיחוסו ולא במדין ה׳
 מאתכ׳ החלצו משה וז״ש עמכם כמו פרושו אתכם

 שגרמו מדין על עמכם אשר ושנאה ממחשבה ר״ל
 כבוד בשביל תלחמו ולא מישראל אלף ך״ד להפיל

 אנשים ואמר השי״ת כבוד בשביג רק עצמיכם
 ויהי׳ לצבא שיצאו צדיקים אנשים רש״י ופי׳ לצבא

 נכנעין יהי' ומדין למעלה הם שיהי׳ ר״ל מדין ענ
 • כחמור במדין ה׳ נקמת לתת כדי תחתם ומושפלין

 איש יודעת אשה וכל בטף זכר כל הרגו ועתה
 התורה הלא להבין הרוגו זכר למשכב

 וגם הוה דהוה ומה ללמדינו בא זה ומה נצחיות
 אשה וכנ והול״ל זכר למשכב איש יודעת דאמר
 שלאחריו בפסוק כמ״ש הרוגו זכר משכב יודעת

 החיי זכר משכב ידעו נא אשר בנשים הטף וכל
 דב-י לרמז דבא ונראה מיותר איש ומלת לכם

 לאריות זנב הוי באבדת ז״ל רבינו מ״ש מוסר
 בעבדית שהוא מי ר״ל לשוענים ראש תהי ואל
 לה*ות חושק יהי אל קטנות במדריגת ובתורתו ה׳

ד יהי' אלא התחתונות במדריגת ולהשפיע ראש / 
 גדלות למדריגת שבא עד שפע מהם ולקבל לאריות

 כלומ־ זכר כל הרגו וזהו ובתורתו השם בעבודת
 למדריגת להשפיע שתרצו זכר מדריגת ממכם תכנו

 ה׳ בעבדות בקטנות שאתם בזמן טף התחתונים
מ וכל וכו׳ לאריות זנב הוי אלא ובתורתו א:



שלגלחייםמטות פרשתאודח

 אבד דהמדם לרמז דבא נראה וכו׳ איש יודעה
 פרנסתו וזהו נפשו ולחיות אדם מבני לקבל צריך

 מקבל שהוא יחשוב אל מאחרים צדקה שמקבל
 שליח הוא לו הנותן והאדם מהשי״ת רק מאדם

 יתן נא ואם כמקום שלומים והרבה השי״ת מאס
 ובזה אחר אדם צו שיתן סיבות יסבב האדם זה לו

 לכבוש כגון עבירות ומשאר מחניפות מרוחק יהי׳
 לקבל צריך הוא אשר צאדם מלהוכיח בקרקע פניו

 מהשי״ת רק מהאדם מקבל שאין בחושבו ממנו
 טובה להחזיק שצריך הלבבות בחובת כתב ואעפ״כ

 להחניפי לא אבל ממנו מקבל הוא אשר ■נהאיש
 יוכל אשר עבירות ושאר מלהוכיחו פניו ולכבוש

 מקבל שהוא תמיד חושב אינו אם מזה ח״ו לבא
 הגחון הרב מורי אדוני אמר שיחה ובדרך מהשי״ת
 נ״ש דק״ק אב״ד שמעלקא שמואל מוהר״ר

 רבים לשון אמר ודם בשר מתנות כידי תצריכנו ואל
 ׳ח מהשי מקבל שהוח בחושבו כי ודם בשר מתנות
 מקבל הוא אשר אדם ובני אמיתי אמד הוא הגותן
 מתנות כידי תצריכנו ואל וזהו שלוחים הם מהם
 מבשר מקבל שאני בעת שאחשוב רק ודם בשר
 משה וכל וזהו ודפמ״ח למקום שלומים שהם ודם
 איש יודעת אדם מבני מקב; בבמי׳ שהוא מי ר״ל
 זכר למשכב ממנו מקבג שהוא האיש שיודע ר״ל

 זכר בבמי' הוא אשר מהאדם מקבל שהוא בעת
 שהוח ובעת ממנו שמקבג נוקבא בבמי׳ והוא נגדו

 הרוגו ממנו מקבל שהוא האיש יודע ממנו מקבג
 בעת תחשוב רק ממכם ג״כ תכלו המחשבה זה

 מהשי״ת מקבג שאתה אדם מבני מקבל שאתה
 שליח הוא זה והאדם ומשפיע הנותן הוא והוא
כנ״ל. צמקום שלומים והרבה יתברך השם מאת

 ראובן לבני הי׳ רב ומקנה תנמומא במדרש
 מתנות כמה רבינו ילמדינו גד ונבני

 ברח מתנות ג׳ רבותינו שנו כך בעולם נבראו
 אדם זכה ועושר וגבורה מכמה בעולם הקב׳׳ה

 בחכמה זכה העולם כל חמדת נוטג מהן לאחד
 אמרתי דהנה לומר אפשר זה להבין וכו׳ בכל זכה
 וחוטא קרב מכלי מכמה טובה בקהלת הפסוק פי׳

 לפי פירוש לו אין הפסוק הרבה טובה יאבד אמד
 העולם הנא וכו׳ אמד וחוטא שאמר מה וגם פשוטו

 בשם שכתבתי מה ע״ד ואמרתי רובו אחר נידון
זלנה׳׳ה בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הרב

 יראה נו שיהי׳ רק נראות צריך אין דהאדם
 כל נמצא ממילא לו בא אהבה ומדת בשלימות

 כשהוא היינו הרע היצר עם צאדם שיש המלחמות
 השבע בכל עמו ללחום צריך תתאה יראה בבמי׳
 וכמ״ש ה׳ יראת תחת נהכניעם בו שיש מדות

 כל והכניע יראה במדריגה שהי׳ ע״ה המלך דוד
 הגדולה ה׳ לך ה׳ יראת תמת שט מדות השבע

 מדות השבע כל וכשמכניע וכו׳ והתפארת והגבורה
 דבי' שום לאהוב שלא היינו ה׳ יראת תמת שלו
 חת ומזכך בכולן וכן ה׳ ליראת הנוגע דבר רק

 ובשומרו עשה ממצות ה׳ מצות בעשותו נשמתו
 ירמה ה׳ יראת מחמת אותם יעשה שלא ל״ת מצות

 פן לטבור שלא הש״י ביראת תמיד שהוא תתאה
 יכול ונא הזה העולם בתאות למטה יפול מ״ו

 בשלימות זו יראה למדת וכשבא השי״ת לעבוד
 כדרכי אהבה במי' לו שיבוא ה׳ כישועת יצפה סז
 במדריגה שהוא מי אבג אשה אמר למזור איש של

 שכתבתי כמו ה׳ ניראת כסא הוא אשר עונש יראת
 הנשמה אל כסת הוא שהגוך כמו פעמים כמה

 אג כסא הוא עונש יראת היינו הגוף יראת כן
 עונש יראת בו להיית צריך ומקודם ה׳ יראת
 ול״ת עשה במצות מצותיו ולקיים השי׳׳ת לעבוד
 עובד נקרא שזה ואעפ״י הכתובין עונשין מחמת

 יראת בשביל ה׳ מצות עושה הוא כי עצמו את
 שאמרו כמו גמור שאינו צדיק נקרא מעפי״כ עונש

 ימי׳ באמונתו וצדיק אמת על והעמידן חבקוק בא
 ירמה בבמי׳ כשהוא אבל אמונה ג״כ לו יש וזה

 מנפה ואינו ה׳ באהבת מפץ אינו עונש של זו
 מת ה׳ רוצה הפסוק פירוש וזהו ית׳ לאהבתו

 בירמה רוצה שהשי״ת לחסדו המימנים את יראיו
 תמיד שיראים תתאה יראה ה׳ יראת היינו זו

 שהות הזה העולם בתאות ללכוד למטה יפלו שנא
 בירמה וכשהם ה׳ את לעבוד יוכל לא ומ״ו היצר מן
 במי׳ אליהם שיביא ומימלים מצפים הם אז זו

 ה׳ מפן אינו אבל וכו׳ איש של כדרכו ה׳ אהבת
 ומסדי לאהבתו מצפה אינו זה כי עונש ביראת
 עונש יראת בשבינ מצותיו ומקיים הש״י ועובד

 לח השי״ת שברא מה וכל עצמו עובד קצת וזהו
 רק זו ביראה ה׳ מפץ אין ע״כ לכבודו אלא ברח

 וכשמקיים ואהבתו לחסדו המצפים הם ה׳ ביראת
 מזכך הוא אז ה׳ יראת תתאה ביראה ה׳ מצות

רמ״ח מן מצוה כנ כי המצות בקיומו נשמתו את
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 ן שבנר׳ אבר אותו כנגד מתיחס הוא עשה מצות
 וכשמקיים הגידין ננד נ״ת מצות השס׳׳ה וכן שלו

 אהבה בחי׳ צו בת ואח״כ שנו נר״ן מזכך המצות
 מאהבה תשובה עושה ודבר איזה שפנס וכשרואה

 פירש וזהו כזכיות נעשות זדינות ששם בינה הוא
 צופים ונופת מדבש ומתוקים המצות אצל הפסוק

 והמשכילים כמו נזהר ולשון בהם נזהר עבדך נם
 יראה בחי׳ עבדך גם וזהו הרקיע כזוהר יזהירו

 עקב בשמרם המנות בקיומו בהם ומזכך נזהר
 בבחי׳ המצות את שומר אני שבתחיגה כלומר רב

 ה׳ יראת ענוה עקב כמ״ש עקב הנקרא יראה
 תשובה וכשעושה ממילא אהבה בחי׳ לו בא ואח״כ

 ששם התשובה עונם ענוה במדת הוא אז מאהבה
 כמ״ש רב נקרא הבחי׳ וזו כזכיות נעשות זדונות
 בבחי׳ וכשהוא רב איהו זעיר דאיהו מאן בזוהר
 חכמה כי נחכמה זוכה הוא משם רב הנקרא ענוה

 חו״ב כי בינה היינו בביתי׳ אנא אשתמודע נח
 חכמה עובה וזהו מתפרשן דלא רעין תרין הם

 כשהחכמה חכמה עובה אימת כלומר קרב מכלי
 מקודם יראה בחי׳ לו שיש היינו קרב מכלי בח

 עיקי ששם קרב כלי נקרא הוא ירחה ובחי׳
 כל לו בס אח״כ כי הרע היצר עם אדם מלחמת

 לידי לי׳ אייתי יראה הבחי׳ כי ממילא המדריגת
 החכמה וזו ^חכמה זכה ומשם התשובה עולם ענוה
 זי לחכמה שזכה עד הקדום קרב מכני לו שבא

 הוא שהחכמה אדם יש אבל עובה הוא החכמה
 צדיק כי תתאה יראה בחי׳ לו ואין בתולדה לו

 בתיקוני׳ בסופי חדש בזוהר וכמ״ש קאמר לא ורשע
 שם וז״ל וכו׳ וירא נפ׳ עוד ד׳׳ה ע״א ס״ע דף

 יצירתי׳ קודם לעלמא נש בר כל דייתי דקודם
 עלי׳ גזיר וקב׳׳ה עפה האי עג ממונה המכאך

 או ומשנה מקרא בעג או מכם או נביא יהי׳ אם
 בת דאתנהיג קול בת מארי או הקודש רוח מארי

 אם או כפלוני הלכה ויימא דילי׳ במילולא קול
 וזו עכ״ל גזר קא לא וצדיק רשע אבג עפש יהי׳

 היצירה קודם עליו שנגזר לאדם שיש החכמה
 עובה לא קרב כני הנקרא יראה בחי׳ לו ואין
 בק״ש אחד כוונת כי אחד וחועא אח״כ שאמר וזהו

 יראת הנקראת מלכות מדת ד׳ בחי׳ שיחבר היינו
 חסרון נשון וחועא הקדו׳ שבספירות א״ח עם ה׳

 וחועא וזהו חעאים שלמה ובני אני והיתי כמו
מדת מזווג שאינו באחד בחסרות שהוא מי אחד

 עובא יאבד אחד שיהי' הקדום א״ח עם מלכות
 שאמר וזה היצירה קודם עליו נגזר אם אף הרבה

 רבות ועובת קצינים כלומר רב ומקנה המדרש
 ויש חכמה במדריגות שהם אותם ראובן לבני
 ראי׳ נקרא חכמה כי תתאה יראה בחי׳ גם להם

 יראה שנקרא חכמה הוא ראי׳ אותיות יראה כי
 היח ב״ן שצ שם בן חכמה היא ראו וזה ענאה
 עם חסד גומלי שהם אותם גד ולבני יראה בחי׳
 חסד שגומלין כלומר דל גומל ג״ד ר״ת כי ד״ג
 לה וממשיכן דצ בחי׳ אחרונה ה״א השכינה עם
 שלוש המדרש שאמר וזה אחד להיות א״ח מן

 ועושר וגבורה חכמה בעולם הקב״ה ברא מתנות
 גבור או חכם שיהי׳ עפה האי ענ גוזר והקב״ה

 לבחי׳ לד׳ א״ח שממשיך היינו צאחד זכה עשיר או
 כשממשיך כי וכו׳ נועל אז דנ״ת בחי׳ שהוח יראה

 לי׳ דלית מנכות למדת להשפיע ספירות התשע
 ני׳ דלית תתאה יראה בחי׳ צו ויש כלום מגרמי׳
 א״ח וממשיך הכל על השי״ת וממליך כלום מגרמי׳

 מדת יראה צבחי׳ נמשך אז אחד בחי׳ שיהי׳ לד׳
 צחתד זכה וזהו בא״ח שיש העובת כל מלכות

 בכולן זכה ממילא אז אחד להיות צד׳ א״ח להמשיך
 גירע׳ הלל כי יראה בבחי׳ שהי׳ הלל שאמר כמו
 אני אם אמר ע״כ מלטת בחי׳ אדני כמנין ס׳׳ה
 הכל ענ השי״ת וממציך כאן יראה בחי׳ אם כאן

 על מהשי״ת ומבקש כלום מגרמי׳ לי׳ דלית ויודע
 כשיודע כי תפילה הוא מנכות בחי׳ וע״כ הכל
 בתולדה בו שיש העובת אף כלום מגרמי׳ לי׳ דלית
 הכל על מהשי״ת מבקש הוא ית׳ מאתו הכל

 כנ״ל כאן הכל ואז אציו שישפיע
 והיוצא לצנאכם וגדרות לעפכם ערים לכם בנו

מיות־ הוא זה הלא צהבין תעשו מפיכם
 לכם בנו שאמר מה וגם בזה כפול תנאי אמר כי

 הלא בזה צורך מה לצנאכם וגדרות לעפכם ערים
 והול״ל זה דבר ומבקשים רוצים בעצמם הם

 ונראה לא ותו תעשו מפיכם והיוצא אותם ולזרז
 ככל דברו יחל צא וכו׳ נדר ידור כי איש ע״ד

 אשר האיש את וצזרז לומר ובא יעשה מפיו היוצא
 מפיו שקר שום יוציא שצא שבועה שבע או נדר

 דבר וכל ורכילות הרע לשון ידבר שלא ופשיעא
 ברית יפגם שלא יזהר ואם הלשון ברית הפוגם
 אשר או ידור אשר דברו יקיים בוודאי אז הלשון
בדיבורו יפגום אם אבל קדוש יהי׳ דיבורו כי ישבע
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 הגשון ברית הפוגמים דברים ובשאר בשקרים

 וזהו שקר זה גם ויהי׳ נדרו דבר נקיים יוכל לא
 דבר בשום דיבורו יפגום שלא ככומר דברו יחל לא

 יעשה מפיו היוצא ככל ואז הלשון ברית הפוגם
 משתדור תדור לא אשר טוב פי׳ וזהו נדרו ויקיים

 בוודאי שנדר בשעה הלא נהבין וצריך תשלם ולא
 ידיר שלא שטוב הכתוב ומשמעות לשלם דעתו

 אז ונשלם לדור ירצה אם אבנ ישלם ונא משידור
 לשלם דעתו בוודאי שנדר ובשעה ממנו טוב אין

 להזהיר בא אלא תשלם ולא משתדור אמר והאיך
 ידוי שנא הנשון ברית שפגם בנפשו ידע אשר לאיש

 נדרו יקיים ■נא הלשון ברית שפגם מחמת כי כלל
 משתדד תדור נא אשר טוב וזהו שקר זה גם ויהי׳

 ברית פגם שלא בנפשו ידע אם אבל תשלם ולא
 קבלו וב׳׳ר ב״ג והנה ולשנם לדור יטל אז הלשון

 כמו ה׳ מלחמות ללחום כזו מצוה דבר עליהם
 הירדן את חלוץ כנ לכם ועבר משה להם שאמר

 שברית בספרים שכתוב מה וידוע למלחמה ה׳ לפני
 יפגום בזה שפגם ומי הלשון בברית תלוי המעור

 שיקיימי עצה ע״ה רבינו משה להם נתן ע״כ בזה
 המעור ברית נתקנו שיראו לה׳ נדרו אשר דיבורם

 יקיימו וממילא הלשון ברית גם לפגום יבואו ונא
 תראי כלומר לטפכם ערים לכם בנו וזהו דיבורם
 שנפלו קרי של הקדושות הניצוצות בקדושה להכניס
 דוד בן אין ס״ב דך ביבמות רז״נ ואמרו בקליפה

 שבו החדר כי שבגוך נשמות כל שיוכלו עד בא
 העשוקות והנשמות שמו גוך הקדושות נשמות
 והגוך דקדושה הגוך אל תכניסו הגוך מחדר
 פי׳ ז״נ ורש״י וכו׳ קטנה עיר כמ״ש עיר נקרא

 לי שאין מי ללמדך ממנה אנכי גס ואבנה על
 לטפכם ערים לכס בנו וזהו הרוס נקרא בניס

 לכם בנו העשוקות הקדושות הניצוצות שתכניסו
 ויקרא הקדושית לגופות ותכניסו דקדושה ערים
 בברית שפגם מי כי בספרים מ״ש וידוע בנין

 ענמו לקדש וסייגים גדריס נעשות צריך המעור
 לידי יבוא שנא עיניס בראיות ולהזהר במותר
 וכו׳ וראנה צאנה מלשון הוא וצאן ח׳ץ הרהור

 תעשו וסייגים גדרים כנומר לצאנכם וגדרות וזהו
 ואז המעור ברית ותתקנו הקדושה מן לצנאכס

.כנ״ל תעשו מפיכם והיוצא
 ואתנו כנען ארץ ה׳ לפני חלוצים נעבור נחנו

הלא להבין לירדן מעבר נחלתינו אחוזת

 למעלה ונשנית נאמרה וכבר מיותר הוא לכאורה
 שצוה כפול התנאי אחר לאומרם צריך הי׳ ואס

 הדברים נקבל כדי הכהן ולאלעזר ליהושע משה
 לפני חלוצים נעבור נחנו באומרם די הי׳ בפניהם

 נחלתינו אחוזת ואתנו שאמרו ומה כנען ארץ ה׳
 פי׳ אמרתי דהנה ונראה מיותר הוא לירדן מעבר

 עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי הפסוק
 יעסוק לעונס נ׳ דך בפסחים ז״ל אומרם ע״ד
 שמתוך לשמה שלא אעפ״י ובמצות בתורה חדס
 דרב תימא בתוס׳ והקשו לשמה בא לשמה שלא

 בתורה העוסק כל דברכות ב' בפ׳ אמר גופי׳
 ונראה תירוצם וע״ש נברא שנא לו נוח לשמה שלא
 כשרוצים היצה״ר עם ללחם שצריכין אדם בני דיש

 בתחילה שיחשבו ועצתם ובמצות בתורה לעסוק
 ובזה המצוה בזה שיש גופם הנאת המצות בעשיות

 יפשוט ואח״כ המצוה לעשות היצה״ר ימנענו לא
 לעשות כתיקונה המצוה ויעשה המחשבה זאת
 המחשבה בזה ישאר שלא והעיקר ליוצרו רוח נחת

 בתחילה יכנוס רק גופו להנאת המצוה שיעשה
 אותי ימנע שלא מהינה״ר להמלט המחשבה בזה

 חשבתי וזהו המצוה בעשיות מלהכנס בתחבולותיו
 בזה חשבתי המצוה עשיות בתחילת כלומר דרכי

 רגלי ואשיבה ואח״כ הנאתי כלומר דרכי המצוה
 מזה עצמי הפשטתי אח״כ ר״ל עדותיך אג

 כתיקונה המצוה ועשיתי גופי הנאת של המחשבה
 יעסוק נעונם וזהו עדותיך אל רגני ומשיבה וזהו
 יעשה שבתחילה לשמה שלא ובמצות בתורה אדם
 בא נשמה שלא שמתוך האופן בזה לשמה שלא

 המחשבה בזה שישאר ולא לשמה אח״כ שיבא לשמה
 ובזה נברא שלא נו נוח בזו כי גופו להנאת שיעשה
 דך דשבת הגמרא פי׳ וזהו התוס׳ קושית מתורץ

 אמר לתפלה מפסיקין ואין לק״ש מפסיקין י״א
 שתורתם וחביריו רשב״י כגון אלא ל״ש יוחנן ר׳

 ולתפלה לק״ש מפסיקין אנו כגון אבל אומנתן
 דהנה לומר יש דרכינו ונפי שם ז״נ רש״י פי׳ עיין

 תפירה כל וענ הי׳ מנעלים תופר חנוך רז״נ אמרו
 והנה ע״כ ושכינתי׳ קב׳׳ה מיחד הי׳ ותפירה

 אינו בוודאי באומנתם יחודים שעושה המענה בזה
 שלא המצוה עשיות בתחילת לחשוב לזה צריך

 מיחד הרשות בדבר אך כי מיצה״ר להמלט לשמה
 וחביריו רשב״י כגון וזהו בקרבו חלל ולבו יחודיס
ימודיס מיחדיס היו אומנתןר״לבאומנתס שתורתן



לחי^טמטות פרשתאורו^זלו

 לחשי־כ צריכין ואינם ם3קר3 חלל ם3ול הורה3 כמו
 אינם הם גופם הנאה המצוה טשיוה החילה3

 אף כי יחודים לעשוה כדי להפלה להפסיק צריכין
 הורהן3 ופשיטא יחודים מימדין היו כאומנהם

 ההילת3 לשמה שנא לטסוק שצריכין אנו כגון אכל
 א3ל הגוף הנאה לטין וההורה המצוה טשיוה
 לעשות לפפלה אף להפסק צריכין לשמה אח״כ

 כאן3 והנה הגוף להנאה לכוין כלי כהפלה יחודים
 חלון כל לכם וטכר להם ט״ה ירכינו משה אמר
 שכהחילת כנ״ל שהטשו ר״ל וכו׳ ה' לפני הירדן אח

 לכם שינחן כדי להנאחכם חחשכו הירדן הטכרה
 את חלוץ כל לכם וטכר וזה כרצונכם גלטד ארץ

 הפשיטי ואח״כ להנאחכם דייקא לכם הירדן
 וזהו ה׳ מלחמה וחלחמו המחשכה מזה טצמכם

 הורישי טד ה׳ גפני כמחשכחיכם ההיו ר״ל ה׳ לפני
 ואח״כ הגאחכם כשכיל ולא מפניו אויכיו את

ליהושע צוה ע״ה רכינו שמשה וכ״ר ״ג3 כששמעו

 יעכרו אם כפול כהנאי הכהן ולאלעזר נון כן
 כתוככם ונחמזו יעכרו לא ואם יכו׳ וכ״ר כ״ג

 לעכור מאוד מוכרחים שהם נמצא כנען כארץ
 הגאס כשכיל ישראל כני לפגי למנחמה הירדן אה

 השיבו כרצונם גלעד ארץ להם שינהן כדי עצמן
 נחנו החנאי הכפלה אחר ע״ה רכינו משה אל

 ר״ל הנעל חלוץ כמו פרושו וחטצים חלוצים נעכור
 ההנאי ממחשכה חנוצים הירדן נעכור אנחנו
 כנען ארץ לכא ה׳ לפני כמחשכוהינו ויהי' הזאה

 יהי׳ ואדרכא מפניו אויכיו להוריש כדי למלחמה
 מעכד כודחי הוא נחלחינו שאחיזה כמחשכוחינו

 ונמצא למנחמה הירדן נעכור לא אם אף לירדן
 ר״ל וחהנו וזהו ה׳ מלחמת ללחום הירדן נעכור

 לירדן מעכר נחלהינו שאחוזה יהיה כמחשכוהינו
 אה נעכור ונמצא נעכור לא כין נעכור כין המיד
 הנמהינו כשכיל ולח ה׳ מלחמה ללחום הירדן

כנ״ל.
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 וכו׳ ממצרים יצאו חשר ישראל כני מסעי אלה
 ענ למסעיהם מוצחיהם אה משה ויכהוב

 מרעמסס ויסעו נמוצאיהם מסעיהם ואלה ס פי
 ויסעו וכו׳ מקכרים ומצרים וכו׳ הראשון כחודש

 כהחילה להכין כסוכה ויחנו מרעמסס ישראל כני
 הקדים ואח״כ למסעיהם מוצאיהם הקדים

 משה 3ויכחו שאמר מה וגם למוצאיהם מסעיהם
 ט על שחמר כזה ללמדנו כא מה ה׳ פי על וכו'

 גמ׳3 סמרו 3כוה משה שהיה ההורה כל הנא ה׳
 אלה החילה דחמר וגם 3כוח ומשה אמר הקכ׳׳ה

 פוסל אלה רז״ל ואמרו ואלה ואח״כ מסעי
 פוסל ומה ראשונים על מוסיף וחלה ראשונים

 אלה כהחינה שחמרו מה ועל איכא מוסיף ומה
 וז״ל החיים כאור 3כחו הראשונים פוסל שמשמע

 שהל'כ׳ שחמרו אמה מנשי דכרי עפ״י יהכאר אכן
 שאנס הקדושה ניצוצי לכרר היהה כמדכר ישראל

 קנה ששם השמם כמדכר החונה הכליעל איש
 עדת שם ודרכו 3ועקר שרף נחש מקום מקומו

 כח אין זה וכירור וכו' מפיו כוכעו להוציא ה׳
 קדושה וכו׳ השלימה קדושה זונה לעשותו בעולם

וכי׳ וההורה וישראל השכינה היא השלימה

 וכו׳ ע׳׳ה רכינו משה הוא הכוללת ומחכרת
 ושכי־ו הכירה שוכן כשכינת אלהי כעזר ונסתייעו
 והגם וכו' עצום כירור וכיררו עוג מתלעות

 חלקם ועשו מקומות ודרכו האכות שקדמו
 הכתיב ואמר זה לגדר הגיעו לא ניצוצות בבירורי

 על תוספת אלה מסעות עילוי טעם עצמו
 טעם שכתב הרי ע״ש וכו׳ שהם לפי הראשונים

 ועל אבות של הראשונים מסעות לפסונ אלה על
 וחפש׳ כתב לא הראשונים על שמוסיף מה ואלה
 וז״ל זו בפרשה תורה בליקוטי כתוב דהנה לומר
 ישראל שיצאו והוא מסעות מ״כ בכאן נזכר הנה

 חזקה ביד בפרעה כנזכר 3מ״ שם כח3 ממצרים
 לומר ואפשר דבריו להבין וצריך ע״ש ישלחם
 כשביל הי׳ עולמות בריאת טעם כתוב דהנה

 כי מלכותו שתתגלה וגס ראשית שנקרא ישראל
 ברואים ימצא לא ואס להיטיב הטוב מדרך

 כל כרא ע״כ זה דבר חסר הוא להם להיטיב
 שברא אחד טעם שהכל במ״א וכתבתי העולמות

 מלכותו שיקבל ומי מלכותו שיתגלה עולמות
 כג סוף עד ומביט וצופה הטובות בכל לו יטיב

יקבלו שהם ישראל של בנשמתן ורואה הדורות



של«?*חייםמסע^ פרשו!ו*רח1)

 עציהס ויתגצה צהם ויטיב מצכוחו מדת ע;יהס
 העוצמיח בריאת והנה דרממין מכיצין עשרה שצש
 תיקונא בתיקונים שכתוב כמו מ״ב שם ע״י הי׳

 ענמין רבון ואמר רגצוי עצ שמעון ר׳ קם רביעסה
 בם אנא צעיצח בהון צאסתכצא עיני ספתח

 ככ צמנדע מפרש דשמא אתוון ותרין בארבעין
 היתה והארץ וכו׳ בראשית תיקוני׳ עצ ואת את

 כתיב וכן ע״ש וכו׳ ית״ץ אב״ג ואינון ובוהו תוהו
 דרישת שמהן שבעה וז״צ קצ׳׳ה דף שבעין בתיקון
 דיני׳ ונקודח וכו׳ ית״ץ אב״ג חינון צמ״ב דסצקין
 סצקים ברת בראשית תיבין ראשי מאצין דנפקין

 הגדה בסדר האריז״צ שכתב מה וידוע ע״ש חת
 ונמנא ע״ש עוצמות חידוש היחה מצרים שביניאת

 כדי אג חסד שהתגצה העונם שבחידוש כמו
 מצכותי מדת עציהם שיקבצו ישראצ צעמו נהיטיב

 מדת ויצא מצכותו מדת התגצה מגרים ביגיאת כן
 צהיטיב מכות עשר בקציפה וצקה דקדושה מצכות

 כצ הבורא היא כי וידעו אצהותו שיכירו צישראצ
 מדת עציהם יקבצו שהם בשביצם העוצמות

 מ״ב שם בכח תורה בציקוטי שכתוב וזה מצכותו
 הי׳ העוצמות בריאת כי ממצרים ישראצ ינאו
 עציהם יקבצו שהם ישראצ ובשביצ מ״ב שם עם

 שנתגצה היתה מצרים ויציאת מצכותו מדת
 ישראצ עצ מצטתו מדת שני פעם העוצם חידוש

 ראשונה בריאה כוונות ונתמצא צהם צהיטיב
 וזהו ישראצ צעמו צהיטיב אתוון מ״ב בכח שהיה
 מ״ב והנה ממצרים ישראצ יצאו מ׳׳ב שם בכת

 שהי׳ חציתן ומקום במדבר ישראצ שדרכו מסעות
 הקדושות הניצוצות צהוציא כשגמרו ה׳ פי עג

 והיו ועקרב שרף נחש במקום בשבירה שם שנפצו
 רסה והיינו שם שנפצו האותיות משם מוציאין

 קדישא בוצינא הרב שאמר וכמו קהצתה דפקה
 מוציאן כשהיו זצצה״ה בער דוב מוהר״ר
 ונכתב מהשבירה ה״א סמ״ך רי״ש אותיות
 האותיות אצו שצ תיקונו היה זה רסה בתורה

 וידוע מסעות המ״ב כצות עד אחר צמקום ונסע
 גדוצים פירוש הנ״צ הקדוש הרב שאמר מה

 כי וארץ שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה
 והנדיקים מאין יש והוציא וארץ שמים ברא הש״י

 וקל ודפח״ח עכ״ד מיש אין ועושין מהפכין
 ממעשי יותר מעשיהם שגדצה בכאן הוא וחומר
נחש במקום מסעות מ״ב בדרכם כי וארץ שמיס

 בהם שנבראו אתוק המ״ב הוציאו ועקרב שרף
 קדושו׳ ניצוצות במדבר החונה ואנס וארץ שמים

 ישרחצ וכשדרכו במדבר שם שנפצו אחוון מ״ב מן
 אצהים מפעצות בספר שכתוב וכמו משם הוציאו

 מהמ״ב הנסיעה כצ5ש מפורש ושם המדרש בשם
 זו צנסיעה שייך מ״ב משם אות איזה נסיעות

 שמים ממעשי מעשיהם שגדצה ופשיטא ע״ש
 כצו׳ מוצאיהם את משה ויכתוב שאמר וזה וארץ

 וארץ שמים בהן שנברא אתוון המ״ב שכתב
 והמ״ב ממצרים ישראנ יצאו אתוון מ״ב שבכח
 כתב וזה ממצרים ישראצ שצ מוצאיהם היה אתוון
 ישראל שג צמסעיהם שיהיו אתוון המ״ב משה

 שהם במדבר חונים ישראצ שהיו מניות במ״ב
 קדושות ניצוצות שם שנפצו אתוון המ״ב יוציאו
 שנפצו קדושות הניצוצות ויגביהו במדבר מהם

 וכן מטצנוי מסעי עצ אונקצוס תרגום כן ועצ שם
 ונטצו ויסעו בכוצן וכן נמטצניהון נמסעיהם

 מרימים ישרחנ שהיו והרמה נשיאות צשון והוח
 יכן וינשאם וינטצם כמו הקדושות הניצונות משם

 חתכם ואשא יתרו בפ׳ אונקצוס התרגום פירוש
 לשון שהוא הרי יתכון ואטצית גשרים כנפי עצ

 אתוון המ״ב ישראל וכשהוציאו והרמה נשיאות
 על והי׳ מעצתם גדנה במדבר בשבירה שם שנפלו

 אמר קוניהם רצון עושין כשהצדיקים כי ה׳ פי
 שהי׳ ה' פי עג וזהו צדיק בי מושל מי הקב׳׳ה
 מפי שיצא גזירת מבטצין שהיו ה׳ פי על מושגים

 מסעיה׳ ואצה וא״ו בתוספת ואצה שממר וזהו ה׳
 קדושות ניצוצות הם שמסעיהם כלומר צמוצחיהם

 על מוסיף הוא במסעיהם ישראל שהוציאו
 שמים השי׳׳ת שברא אתוון מ״ב היינו מוצאיהם

 ישראל של מוצאיהם כח שהיה עמהס וארץ
 מוצאיהם על מוסיף הוס ישראל של ומסעיהם

 אתוון מהמ״ב ניצוצות אלו הוציאו שהם
 שמים ממעשי יותר מעשיהם וגדלה מהקליפות

 בחודש מרעמסס ויסעו אמ״כ כתוב וע״כ וארץ
 ומצרים וכו׳ נחודש יום עשר בחמשה הראשון
 וכי׳ בכור כל בהם ה׳ הכה אשר את מקברים

 ויחנו מרעמסס ישראל בני ויסעו אמר ואח״כ
 מרעמסס ויסעו פסוקים הב׳ ולכאורה בסוכת
 מיותי־ הוא מקברים ומצרים וכו' הראשון בחודש

 מרעמסס ישראל בני ויסעו אח״כ שאמר בזה ודי
של שמוצאיהם שאמר לפי אצא בסוכת ויחנו
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 מפי^ 3כת הוrו מ״ב שם ב״י היה ממצ'ים ישראל
 שיציתת 5הכתו הודיעו ישרשל של כמסעיהם

 חסד ה5שנתג הבריחה תחילת כמו היתה מצרים
 להיטיב העולמות בריאה שקודם הראשון הל

 בחודש ישרחל יצאו מצרים ביציחת וכן כישראל
 מהסד השפעה מורה שהוח חביב גק׳ הראשון

 הוא ניסן שכ הוי׳׳ה שצירוף כסדר כמעה עליון
 השפעה כסדר ג״כ הוא חביב וגקיא כסדר

 של יו״ד ואח״כ ׳3 ואח״כ חנף כמעה מלמעצה
 וזהו ביכה היח בי״ת ומח״כ חכמה הוא שם

 מ׳מעכה כסדר השפעה להורות אביב טל נירוף
 שכי כתגלה שכבר לחודש עשר ובחמשה למטה

 רחשוכה ה״א ובכח הוי״ה של רמשוכות אותיות
 ממצרים ישראל יצאו דחירות עלמא בינה שהיא
 הכיוכם חידוש ג״כ היתה מצרים שיציחת מפני

 מכות העשר ע״י ישראנ ענ מלכות מדת שנתגנה
 מנריד על מכות עשר ובא לקכיפה שהכה

 והבה מלכות מדת של עשירית מדת ובהתגלות
 בקברות טרודים ומצרים בכורות מכות למצרים

 ממכרים רמה ביד ישראל ויצאו הבכורות מיתת
 מצרי׳ על הדיכין והיו מתערין דיכין מנה בינה כי

 מלכותו וכתגנה העולם חידוש נתגלה ולישראל
 להם להיטיב הבריאה כוונות ונתגכה עליהם

 להם להיטיב מ״ב בשם העולם נברח ובשבילם
 יצאו זה שם ובכח עליהם מלכותו יקבלו והם

כנ״ל:

 וכי׳ למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתב א״י
 מוצאיהם בתחינה הפסוק בראש שאמר מה

 מסעיהם הקדים ואח״כ מסעיהם ואס״כ
 בפירושו כתוב ז״ל רש״י דהנה ונראה למוצאיהם

 וז״ל סיני מדבר ויבאו מרפידים ויסעו בפסוק
 והלא נסעו מהיכן ולפרש לחזור נומר תלמוד מה

 שמשם בידוע חונים היו שברפידים כתוב כבר
 לביאתן מרפידים נסיעתן להקיש אלא נסעו

 אף בתשובה סיני למדבר ביאתן מה סיני למדבר
 בפרשת ועיין ע״כ בתשובה מרפידים נסיעתן

 שביאתן ואמר שהחליט מה פרושו מ״ש יתרו
 גם מקיש שאתה בתשובה וד^)י היה סיני למדבר

 פשוט פי וענ שם עיין אליו מרפידים נסיעתן כן
 היתה מרפידים שנסיעתן שהודיענו לומר יש

הכנה צריך שבקדושה לבר כל כי גתשונה

 שביאתן כיון כן ואם ובדיבור במעשה והזמנה
 בתשובה להיות צריך הי׳ כרתן על סיגי למדבר

 הכנה להם הי׳ כן בחחדות תורה לקבנ כדי
 נסיעתן בתחילת ובמעשה בדיבור והזמנה

 שם ולשוב סיני למדבר לנסיע שרונים מרפידים
 שעפו הכנתם וכפי התורה לקבל שלימה בתשובה
 תשובתם היתה כן ה׳ אל לשוב כדי ברפידים

 מה ז״נ רש״י שהקשה זה והנה סיני במדבר
 כתיב כבר וה,א ונפרש לחזור לומר תלמוד

 זה נסעו שמשם בידוע חונים היו שברפידים
 שכתוב כיון המסעות בכל קשה בעצמה הקושיח

 בתחילה חנייתם היתה היכן המסעות בכל
 ונפרש לחזור צריך ומה נסעו משם מסתמא

 ויסעי כמו הראשונה מסע ולהזכיר נסעו מהיכן
 מסוכת ויסעו בסוכת ויחנו מרעמסס ישראל בני

 חנייתן שהיתה שהזכיר כיון וכו׳ באיתם ויחנו
 צמימר לי׳ והוה נסעו משם מסתמא בסוכת
 מסוכת ויסעו הזכיר וכמה באיתם וימנו ויסעו

 כנ״ל נתרן כן גם וצריך המסעות בכנ קשה וכן
 •ו ה ישראל נוסעים שהיו המסעות בכל כי

 שבמקום מהשבירה קדושות ניצוצות להוציא
 בדיבור והזמנה הכנה להם צריך והי׳ חנייתם

 לנסוע שרוצים חנייתם ממקום נסיעתם בעת
 להם ידוע הי׳ כי השניה חנייתם למקום

 שישכון המקום חנייתם ממקום נסיעתם בתחילת
 שכתוב כמו חנייתם מקום שם ויהי׳ שם הענן

 כד מ׳׳ה דף חלקים מפעלות בספר הובא במדרש
 ■נסוכת ינטלון אי ידפון לא מרעמסס ישראל נעלו

 דעמא מדברנא ופקיד למסרות או לקהלתה או
 היה כן המסעות בכל שם ועיין לסוכת דינעלון

 חנייתם מקום יודעים היו נסיעה שמתחילת
 חנייתם ממקום נסיעתם בעת הכנה להם והיו

 והזמנתם הכנתם כח וכפי השניה חנייתם למקום
 וזהו השניה חנייתם במקום פעולתם היה כן

 גמסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב שאמר
 כדי מוצאיהם מקום בתורה משה שכתוב כלומר
 כלומר ה׳ פי על השניה חנייתם למקום לנסוע

 חנייתם למקום לנסוע כדי מוצאיהם שבמקום
 והזמנתם הכנתם ה׳ פי׳ עליו שורה הי׳ השניה
 משם להוציא השני׳ אנייתם למקום לנסוע בדיבור
 ואלה בשבירה שם שהי׳ הקדושות ניצוצות

תלוי מסעיהס שהיו כלומר למוצאיהם מסעיהס
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 צהם שהיו והזמגתם הכגמם כח נפי נמוצאיהס
 למקים לנסיע פדי חנייתם ממקום מוצאיהם געת

 בכל כתוב ולפיכך שם פעולתם הי׳ כן השני׳
 כדי משם שיצאי המקום ומנייתם המסעות

השניה־ לחנייתם לנסוע

 תתאי הגדול הים מן צפון גבול לכם יהיה וזה
 חמת גבא תתאו ההד מהר ההר הר לכם

 תתאו ז״ל רש״י פי׳ עיין נדדה הגבול תוצמת והי׳
 מה דידוע מוסר דרך לומר ואפש- סיבה כשון

 ק־חו יואל הרע ;יצר שמות שבע רז״ל שאמיו
 על מעליכם ארחיק הצפוני ואת שנאמר צפוני

 דרך והנה אדם של בלבו וטמון צפון שהוא שם
 ביראת מאד חזק שהוא לאדם כשרואה הרע היצר

 שהוא בנבו מעלה אז לפתותו צו אפשר ואי ה׳
 לגדלות שנופל וכיון ה׳ ביראת וחזק גדוצ צדיק

 שבתורה עבירות כל על להסיתו יכול הוא אז
 יצרו ל׳ דך בקדושין ז״ל רבותינו אמרו דהנה

̂״יו מתגבר אדם של  המיתו ומבקש יום בכל ע
 ואלמלא להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה שנאמר
 לא אלהים שנאמר לו יכול אין עוזרו הקב׳׳ה
 מהשם עזר לו אין נגדלות שנפל וזה בידו יעזבנו
דך סוטה במסכת ז״ל רבותינו אמרז כי יתברך

 לדור יכוכין והוא אני אין הקב״ה שאמר ה׳
 בא וממילא לב גבה כל ה׳ תועבת כי בעולם

 וזהו הרע היצר בהסתת שבתורה עבירות לכל
 של גבולין זהו צפון גבול לכם יהיה זה שאמר
 יראה שמדת ידוע כי הגדוג הים מן הרע היצר
 במדרגת שהוא מי הגדול הים מן וזהו ים נקרא
 יסבב ככומר ההר הר לכם תתאו גדולה יראה
 גבוה הזה שההר ההר הר שהוא גדצות אנ שיבא
 במדריגה שהוא בדעתו נדמה וכן ההרים מכל

 ממת לבוא תתאו ההר מהר מכולם גבוה יותר
 ד׳ דך בסוטה שם ז״ל רבותינו שאמרו ע״ד

 ובודאי בעיקר כפר כאלו גדלות לו שיש באדם
 ההר מהר וזהו שבתורה עבירות כג על יעבור
 גדלות בבחי׳ שהוא מי כטמר חמת לבוא תתאו

 עבירות לידי לבוא יכול אז ההר הר הנקרא
 לב גבה כל ה׳ תועבת כי אותו שונא והשי״ת

 בגדלות שהוח מי כי צדדה הגבול תונאת והי׳
 י״ט התוספות שכתב כמו צבריות שנא הוא גדול

 לבריות שנאוי שאין ד׳ פרק כ״א במשנה באבות
 שנא שהוא וכיון עכ״צ הכבוד אחר הרודך כמו

 לצדדים ומבקש עניו רבה מחלוקת לבריות
 צדדה הגבול תוצאת והי׳ וזהו עמו שיחזיקו

עמו שיחזיקו הצדדים אחר שיבקש

במדבר מפר םלי?ן
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אלה

 בעבד ישראל כל 5א משה דבר אשר הדברים
 ואיתא וכו׳ סוף מול בערבה במדבר הירדן

 דבורה מה דבורה מלשון הוא דברים במדרש
 דברי הן כך לאחרים ועוקצה לבעלה דובשה הזו

 דף נדרים בגמרא דאמרינן ונראה וכו׳ תורה
 מי דכתיב מאי רב אמר יהודא רב חמר פ״ח

 נשאל;חכמים זה דבר זאת את ויבן החכם האיש
 בעצמי הקב״ה שפירשו עד פירשוהו ולא ולנביאים

 ולהבין תורתי את עזבם על ה׳ ויאמר דכתיב
 הדבי־ כיעם הבינו לא והנביאים החכמים צמה

 לגלות הקב״ה שהוצרך עד האר׳ן סבדה מה על
 נ״ד דף דיומא בגמרא דאמרינן ונראה המעם

 לה שנה ושתים אמשים אומר יהודא רבי תנא
 בכי אשת ההרים על שנאמר ביהודח מיש עבר
 סיש מבלי נצחו כי קינה מדבר נאות ועל ונהי
^ השמים מעוף מקנה קול שמעו ולא עובר  ו

 ושתי׳ ממשים בגיממריא בהמה הלכו נדדו בהמה
 נתקיימה שנים שבע אומר יוסי רבי ותנא הווי

 מחי יוחנן רבי ותמר ישרסל בארן ומלח גפרית
 והנה וכו׳ ברית ברית אחיא יוסי דרבי מעמא

 בחורה אדם יעסוק לעולם פירוש כתבתי כבר
 לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא ומצות

 יראת לו שיהיה רק לראות צריך אין האדם כי
 לחאוח יפו; שלא תתאה ירתה היינו בשלימות ה׳

 ולא הרע היצר מכוחות הוא אשר הזה העולם
 אבל ברע ח״ו ידבק אם השי״ת לעבוד יוכל

 יראת לו להיות צריך זו ליראה שבא מקודם
 מצות שיקיים דהיינו הגוף יראת היינו עונש

 ומזה עונש יראת מחמת מל׳׳ת יזהר וגם הבורא
 שנברא חחאה יראה ה׳ ליחאת אמ״כ יבא הירסה
 אל מלבוש הוא שהגוף כמו כי זה בשביל העוצם
הוס עונש יראת היינו הגוף יראת כן הנשמה

 שלא הוא עונש יראת ובאמת ה׳ ליראת מלבוש
 עובד כי השכל עפ״י כלל עבודה ואינו לשמה

 מחמת מצותיו וקיום עבודתו בכלל עצמו אח
 גמיר שאינו צדיק נקרא אעפ״כ רק מעונש שירא

 כמ״ש עונש מחמת והמצות התורה מקיים אם
 באמונתו וצדיק אמת על והעמידן חבקוק בא

 אמינה ג״כ לו יש עונש מיראת העובד וזה ימי׳
 שלא ומצות בתורה אדם יעסוק לעולם וזהו

 עונש יראח מחמת יעבוד בתחילה היינו לשמה
 לשמה בס זו יראה ומתוך לשמה שלא היינו

 על שכתבתי מה בראשית בפרשת ועיין ה׳ ליראת
 וכו׳ דשא הארץ תדשא בפסוק ז״ל רש״י פירוש

 לא והיס הפרי כטעם העץ טעם שיהא פרי עץ
 לפיכך פרי עושה עץ הארץ ותוצא אלא כן עשתה

 ונתקללה היא גם נפקדה עונו על אדם כשנתקלל
 שיאמי האדם אל הארץ חטא שייכות מה עכ״ל

 שהשי״ת בעבורך האדמה ארורה לאדם השי״ת
 ופי־יו העץ טעם שיהס אילנות שתוציא לארץ צוה

 הפ<־י טעם וכמו כברו תוכו שיהא היינו שוים
 העץ טעם יהיה כן הפנימי האילן משרף הבאה

 האדם גוף כך מוציא היחה הארץ ואם במוץ
 והיה כברו תוכו ג״כ היה הארץ מן לקח אשר

 והיינו אלהיך ה׳ עם תהיה חמים וכתיב חמים
 מסייע ג״כ הגוף היה ונמצא כברו תוכו שיהא

 היצה״י נגד ולעמוד השי״ח לעבוד הנשמה אל
 הארץ כשמטאה אבל האחד מן השנים וטובים

 אל מסייע הגוף אדרבה ונמצא כך עשתה ולא
 היצר נגד לעמוד באדם כח היה ולא הרע היצר

 לאדם השי״ת אמר ע״כ הארץ גרמה וזהו והגוף
 וע״כ לך גרמה שהיא בעבורך האדמה ארורה

 עונו על אדם כשנחקלל לפיכך ז״ל רש״י פי׳
אשר האדם גוף עבור ונתקללה היא גם נפקדה
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 חעא וע״כ עונש ילאח להגוף היה שלא ממנה
 איחי הנואי השי״ת שאמר המדרש פירוש וזהו
 עובדים היו שנא כנימ־־ שמרו חורחי ואת עזבו
 מחמת שמרו תורתי ואת א״ע רק הש״י את

 השי״ת לעבדות אח״כ באים היו עונש יראת
 נשאל זה דבר פירוש וזהו כנ״ל ה׳ יראת מחמת

 כלומר הארץ אבדה מה על ולנביאים לחכמים
 ולא עובר מבני נצחו שיהא הארץ על נגזר למה

 בהמה ועד השמים מעוף מקנה לקול שמעו
 ומלח גפרית שנים שבע נתקיימה וגם שנה נ״ב

 מחמת כך הארץ על נגזר ולמה ישראנ נארץ
 ונביאים חכמים היו ולא עליו היושבים חוטאים
 על ה׳ ויאמר השי״ת שפירשו עד הטעם יודעים

 הלואי שפרשתי המדרש וכמאמר תוי־תי את עזבם
 ואת א״ע רק אותי עובדים היו שלא עזבו אותי

 והם הגוף יראת עונש יראת מחמת שמרו תורתי
 יראת אף להם הי׳ ולא ג״כ תורתי את עזבו
 לקתה כן על הארץ חטא מחמת וזהו הלוף עונש
 שנה נ״ב הארץ שלקתה ועג החורק בעת ג״כ

 בעולם השורה שהשם ידוע כי לומר אפשר
 ב״ן גימ׳ ההי״ן במילוי הוי׳ ב״ן שם הוא העשיה

 שה*א שנה נ״ב חטאה עבור האיץ נקתה וע״כ
 עונש יראת לו יהיה שלא האדם למומר גרמה
 באיכה הכתו׳ פירוש וזהו לגוף להיות ראוי כאשר

 פלאים ותרד אחריתה זכרה לא בשוליה טומאתה
 יראה מדת אחרונה ה׳ בשוני הי׳ טומאתה וכו׳

 יראת היא ה׳ יראת אחרונה ה׳ יראה מדת וסוף
 טומאתה היה שם ה׳ יראת אל כסא שהוא הגוף
 זכ־־ה לא היינו עונש יראת להם הי׳ שלא בסוף

 העבירו׳ מחמת עליהם שיבואו העונשים אחריתה
 התורה את ועזבו עונש יראת אף נהם הי׳ ולא

 פלאים הירידה היתה פלאים ותרד לפיכך לגמרי
 טעם נביא שום יודע הי׳ שלא ומכוסה נפלא

 בעצמו הטעם נגלות הקב״ה שהוצרך כזו לירידה
 איש• תקראי ההוא ביום ב׳ בהושע כתוב והנה

 כי ז״ל רש״י פי׳ עיין בעלי עוד לי תקראי ולא
 השי״ת יעבוד שלא היינו אדנות לשון בעלי

 והנה חיבה לשון אישי אותו יקראו רק מיראה
 ומקיים התורה ולומד מיראה השי״ת שעובד מי

 להשיג וגם ד״ת על העובר עונש מיראת מצות
 עצמו העובד הוא התורה בקיום הנאמר הטוב
וזה מנפשו והעונש הרע ולהרחיק הטוב להשיג

 להנאתו הכל שעושה ד״ת על בעל בחי׳ נקרא
 דובשה הזו הדבורה מה המדרש שאמר וזהו

 בבחי׳ שהוא מי כלומר ד״ת הן כך וכו׳ לבענה
 הטיב כל ומשיג דובשה לו מניח ד״ת על בעל

 לאחרים ועוקצה ממנו הרע ומרחיק בקיומן
 עונש מיראת אף מקיימים ואינם לגמרי ממנה
 דוב מוה״ר קדישא בוצינא הקדוש הרב והנה
 במדבר קורא קול הפסוק פי׳ אמר זלנה׳׳ה בער

 דהנה לא^הינו מסילה בערבה ישרו ה׳ דרך פנו
 כשהוא הקוג וחשיבות יחוד הס ודיבור קול

 דיבור בלא קוג אבג בקול דיבורים ומדבר בדיבור
 כמו חשיבות לשון וקורא כלל חשיבות לו אין

 הקול של חשיבות קורא קול וזהו עדה קרואי
 לקיל יש אז הדיבורים בתוך במדבר כשהוא
 יחוד הוא הדיבורים בתוך כשהקונ ואז השיבות

 בע״בה יש־־ו אח״כ ואמר ה׳ דרך פנו וזהו
 יחוד להיות יכול ואין בערבוב הוא כשהאדם

 עכ״פ יהוד לעשות ה׳ דרך צו ואין ודיבור קול
 עכ״פ שתתן בערבוב כשאתם בערבה ישרו ת

 לפי נאמר ואנו ודפח״ח עכ״ד לאלהינו מסילה
 מאד התחתונים במדריגות נמטה היותר דרכינו

 בערבו׳ הם התחתונים כשהמדריגות בערבה ישרו
 כנו׳ דין הוא לאלהינו מסלה תראו עכ״פ השכל

 יראת מחמת והמצית התורה עכ״פ שתקיימו
 אשר תוכחות דברי הדברים אלה וז״ש עונש
 במדבר הירדן בעבר ישראל כל אל משה דיבר

 לעשות להם הי׳ השכל בערבוב כשהיה בערבה
 מחמת המצות ונקיים לאנהינו מסילה עכ״פ
 בערבוב בערבה כשהי׳ עשו כן ולא העונש יראת
 סוף שהוא עונש יראת נגד הלכו סוף מוג השכל
 אף קיימו ולא ה׳ יראת תתאה היראה עולם

 וכמו ד״ת על לגמרי עברו רק עונש יראת בשביל
המקומות כל שמנה

 באר משה הואיל מואב בארך הירדן בעבר
 לאמד מנת נאמר הזאת התורה את

 הדברים אלה למעלה כתב כבר כי פירוש לו אין
 באר דאמר וגם ישראל כנ אל משה דבר אשר
 הזאת באצבע מראה כאלו הזאת התורה את

 וז״ל הזה בפסוק מ״ע בס׳ הובא במדרש ואיתא
 פנים ובמ״ט טהור פנים במ״ט נדרשת התורה

דכתיב והיינו מ״ט גימטריא מואב וזהו טמא
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 יראת ין3ס אז מוגים וכמ״ט ככסף תבקשנה אם
 כתבתי דכבר ונראה ודפח״ח מ״ש שם עיין ה׳

 כדי הי׳ העולמות שבריאות מ״ש פעמים כמה
 וע״כ ארץ נקרא היא ויראתו מלכותו שתתגלה

 במלבוש והנבישו העניונים מעולמות האדם ברא
 הנבראים כנ מעשה ושיעשה הנבראים ככל ארץ

 קיום של היצר תענוג הוח שזה הזה עונם בקיום
 עצניי נהנאת וצא השי״ת בזה ולעבוד הזה עולם

 וע״כ הנבראים ככל הינר עם תאותו למלאות
 יפול שלא פתאה ביראה תמיד להיות נייך היח

 היצר בתענוגי להתענג עוה״ז ברואי ככל למעה
 ונקר׳ תשובה יעשה נכשל שכבר רואה ואם

 ה׳ יראת אשה נק׳ היראה וזהו תתאה תשובה
 מעשה סוף וזהו העשיה עולם בגחי׳ שהיא

 יראה בשביל בהשתלשלות העולמות כל שנבראו
 שהיא בחכמה היינו תחלה היתה ובמחשבה זו

 ארן יסד בחכמה ה׳ כמ״ש המחשבה רחשית
 במשנ׳ סמרו וע״כ ברתא יסד אבא הזוהר ולשון

 אין יראה חין אם יראה חין חכמה אין אם
 יסד בחכמה כי בזה זה קשורים שניהם סכמה

 לו שיהיה רק להשתד; צריך אין והאדם ארץ
 ׳כ אח לו בא וממיצא בשלימות תתחה יראה
 מאן תיקונים בהקדמת כתוב וע״כ חהבה מדת

 דהיס עניה גידי ליה סייפי ה׳ יראת ביה דאית
 דרגא ודח לגבה עקב ה׳ דיראת עילאה שכינתח

 יראה ה׳ יראת בו שיש מפני קי ע״ש דמשה
 נכשל שכבר רואה אם תשובה ועושה תתאה
 ועושה אהבה מדת אח״כ צו ובא דבר באיזה
 עילתה אימא בינה אל בא וע״כ ממהבה תשובה
 תשובה ע״י צשם וכשבא לגבה עקב ה׳ דיראת

 צחככה דבוק היא הבינה העולם וזה מסהבה
 הזה החדם עג העוצם זה ממשיך מתפרשין ולא

 הוח וכן בבינה אלא אשתמודע דלא חכמה
 בשיר שבת בזמירות האריז״ל ובכוונת בתיקונים
 בשמים היושבי עיני את נשאתי אליך המעלות

 הרב כמ״ש מכמה ע״י היא השתנות וכל ע״ש
 התחלפף כל בגולם וחילופיהן פירוש הנ״ל הקדוש

^  כיון וע״כ גוצמא שהיא חכמה יו״ד ידי על ה
 נתחלף מאהבה תשובה עם בינה אל זה שבא

 לידי לי׳ אייתי פי׳ וזהו זכיות ונעשו מזדונות
 אמרו כי דמשה דרגא ודא עילאה שכינתא ענוה
שנאמר למשה נמסרו ביצה שערי מ״ע רז״ל

 זכה משה אמרו ובאמת מאלהים מעט ותחסרהו
 ובינה חכמה של בן י״ה בן והי׳ ולחכמה לביצה
 בתחילתו סרי תמני תיקונא בפיקוניס כמ״ש

 וכו׳ חברייא וכוצהו ד׳ש קם המתחיל בדיבור
 טהור פנים במ״ט נמסרה שהתורה לומר ואפשר
 לאחוז לאדם והבחירה טומאה של פנים ובמ׳׳ט
 ויהת לטהיה טומאה בין ולהפריש יראה במדת
 בננוממה יפול שלא פניו על תמיד ה׳ יראת

 טהור פנים במ׳׳ע הנדרשת התורה כפי ולעשות
 טמאין שיהיו טומאה של פנים במ״ט ולהזהר

 נמסרה זו ובבחירה וביראה בהם יכשל ולא אצלו
 ויראתי בחירתו ידי על בעצמו זכה ומשה למשה
 חשובה בינה אל היראה אותה מגיא שהיה

 חל דבוק ג״כ והי׳ לגבה עקב ה׳ דיראת עילאה
 מותב בארץ הפסוק פי׳ וזהו י״ה גן והי׳ הכמה
 ללקח שהיראה מואב ארץ הנקרא ביראה היינו

 היראה נלקה חכמה p היינו מאב מואב מן
 וטי׳ משה הואיל וזהו אב נקרא מכמה כי תתאה

 הוח תחאה היראה כי התחיל הואיל ז׳׳ל רש״י
 הזאת התורה לבאר והתחיל הראשון השער
 כלומר נאמר זאת הנקרא יראה של התורה היינו

 זחת הנק' ייאה מדת של ולזורה יראה שבמדת
 בינה התשובה עולם היינו נאמר אל יבואו מזה

 וכמ״ש בצב הוא אמירה כל כי לאמר הנקרא
 תאמר כה בפסוק יתרו פרשת תורה בליקוטי

 היי בינה אמרי להבין ואח״כ וז״ל יעקב לבית
 מדת עם שיבואו וכיון עכ״ל בבינה אמירה
 משם אשי לחכמה יזכו מזה בינה אל היראה

 ספר לקרא שע״כ לומר ואפשר יראה מדת ללקח
 דרש שלא אעפ״י בגמרא וכמ״ש תורה משלה זה

 הזה שהספי מפני דרש תורה במשנה סמוכים
 הנק׳ היראה מדת של זאת של מתורה משה ביאר
 וחכמה אב הנקרא מכמה מן מואב הנלקח ארץ

 דוב מוה״ר הקדוש הרג וכמ״ש משנה לקרא
 למלך שני היא שהחכמה מפני זללה׳׳ה בער

 בכי חכמה נקרא כן ועל אין עם יש המחבר
 ולעשירות ליחידות שניות הם בכ״ר אותיות כי

 על המדרש כוונת זהו ואפשר עכ״ד ולמאות
 אח באר משה הואיל מואב בארץ זה פסוק

 של התורה שביאר כגומר לאמר הזאת התורה
 שהיח מאב הנלקח זאת של התורה היינו הזאת
לדרשת שהתורה זאת של והתורה והיראה חכמה
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 גימטריא 3מוא מן ונלקח טהרה תניס מ״ט3
 יראה מדת3 שיאחוז לאדם ניתנה חירה3וה מ״ט

 התורה וצטשות לטהרה טומאה ין3 ונהפריש
ה' טהרה של פנים מ״ט3 שנדרשת הז  מלהחזיק ונ

 פנים מ״ט אצלו טמאין שיהי׳ ולהזהר טומאה3
 זו יראה לו וכשיהיה לעשותן ושלא טומאה של

 מייחל תמיד ויהא תמיד תתאה יראה הנקרא
 שכתבתי וכמו ה3חה מדת חליו ח3שי ומצפה

 המיחלים את יראיו את ה׳ רוצה הפסוק סי׳
 ומצפה ה׳ ירא שיהא ה׳ רוצה היראה כזו לחסדו
 אס דכתיכ והיינו ה3אה מדת אליו ח3שי ומייחל

 יק• יותר שהוח 3כזה חמר ולא ככסף תבקשנה
 וזהו ורצון הפיצה נשון הוא בקש לשון כי מכסף

 מדת שהיא ככסף יראה במדת תבקשנה אס
 אז אהבה מדת אליו שיבא שיזכה וכיון אהבה

 וכמו בינה הנקרא מאהבה התשובה לעונם יבא
 סופרים שאנחנו יום מ״ט עומר שבספירות

 התשובה ע״י ובפרט בכלל מדות השבע ומתקנין
 משערי החמשים לעונם לבא נזכה ובשבועות

 ז״נ הא״״י וכמ״ש חכמה אל דבוק שהוא בינה
 וכמ״ע וזהו פעמים כמה שזכרתי אגדה בסדר
 עוגם בינה אל ונזכה את״כ שנבא כלומר מונים

 ממנרים ישראל יצאו שבו דחירות ענמא התשובה
 מצרי׳ מארץ ישראנ בני ענו וממשים שכתב וכמו

 לתקן נהם וצוה תיכף זו הארה מהם ונלקח
 בימי תשובה ידי על ובפרטן בכללן מדות המ״ט

 בתים החמשים יום השבועות חג וביום הספירה
 וזהו ממצרים שיצאו עונם בינה אל תשובתם ע״י

 בימי שנתקנו מדות מ״ט היינו מונים של כמ״ט
 ה׳ יראת יבח ה׳ יראת תבין סז וזהו הספירה

 משם חשר חכמה אל דבוק שהוא הבינה אל
 מביאים הצדיקים ונמצח וכנ״ל היראה נלקח

 האי״ן ח; העשיה בעוכם שהוא תתאה הירחה
 מעשי גדולים וזהו תמצא מאי״ן מכמה שהוא

 בשם כתבתי כאשר וארץ שמים ממעשי הצדיקים
.הנ״נ הקדוש הרב

 לכם 3ר לאמר בחורב אלינו דיבר אלהינו ה׳
 שייך מה •כהבין הזה בהר שבת

 ואתחנן פ׳ בזוהר דכתוב ונראה בכאן לאמר מלת
 עילאה בעינן!בתוקפא לא אלינו תדבר ואת וז״ל

וע״כ עכ״ל יתיר ולא דנוק׳ מאחר אלא דלעילא

 אותי ליראה זה לבבם והיה יתן ומי השי״ת אמר
 להביס צריך ובתפנתו בעבודתו האדם והנה כו׳

 הדיבור עולם התחתון עולם שהוא הירחה עולם
 כמ״ש לבא בינה הנקרא המחשבה עולם לשרשו

 וכו׳ מבין הלב ובה לבא בינה ז״; אליהו בתפילת
 כמו שבגב מחשבה על שייך אמירה לשון והנה

 חלינו דיבר אלהינו ה׳ וז״ש וכו' בלבבך תחמר כי
 עולם הוא הדיבור עולם שהמשיך ר״ל במורב

 והי׳ יתן ומי השי״ת כמ״ש גסילי אלינו היראה
 היתה כוונתו אבל וכו׳ אותי ניראה זה לבבם
 עונם חל הדיבור עולם שתעלה ר״נ לאמר

 רג כמו לכס רב וזהו לגא הנקרא המחשבה
 במעלה תהי׳ תרצו אם כלומר לוי בני לכס

 שבת וזהו קטנות במדת תהיו אם ויתירה גדוכה
 כ״ט דף מגילה גמס׳ רז״ל אמרו כי הזה בהר
 ס־ני עם תרצדון למה גבנונים הרים תרצדון למה

 וע״כ ע״ש סיני אצל אתם מומין געני כולכם
 על הרים בגדוני ומאס בסיני השי״ת בחר

 שרה חיי פרשת בזוהר ומיתא עצמו שהקטין
 מיהי רב דאיהי ומאן רב הוא זעיר דאיהי מאן
 רב במדריגת תהיו תרצו חם לכם רב וז״ש זעיר
 תמיד שבתכם שתהיו כלומר הזה בהר שבת אבל
 רב במדריגת תהיו קטנות מדרגת הזה בהר
 עולם אל הדיבור עולם שיבוא למעלה שחמר ונסי

 ע״כ הענוה עוכם שהוח בינה הנקרא המחשבה
כנ״ל. לכם 3ר אמר

 וידועי׳ חכמים חנשים שבטיכם רחשי חת ואקח
׳‘פ וכו׳ עליכם ראשים חותם ואתן

׳3נ אבל וידועים חכמים אנשים וז״ל ז״ל רש״י י / 
 השתלשלו׳ לפי הלא להבין וצריך עכ״ל מצאתי לא

 יותי חכמה בינה סכמה כתר ספירות עשר
 ונראה מצא לא ובינה מצא חכמה ולמה גבוה
 תמינאה דרגא זוהר תיקוני הקדמת לשון ע״פ

 עקב הה״ד בדחילו קטירא וענוה וכו׳ ה׳ ביראת
 אייתי ה׳ יראת ביה דאית מאן ה׳ יראת ענוה
 ה׳ דירסת עילאה שכינתא דאיהו ענוה לידי ;יה

 דירחה וגגין וכו׳ המשה דרגא ודא לגבה עקב
 מלתא יראה מתניתין מארי אוקמוה לגבה עקב

 עילאה דשכינתא הרי עכ״ל משה לגבי זוטרתי
 ואפשר הענוה עולם הוא התשובה עולם בילה

ורואה באהבה באמת ה׳ אל ;שוב כשבא משוס



לחייםדברים פרשתאורחמ1ש

 ומקייס עליהם ומתודה חעל)יו כשזוכד בשפלותיו
 גשיר ולבו עליהם ומתחרט תמיד נגדי וחטאתי

 יביטי ננוכח ועיניו תמיד חטאיו כשזוהר תמיד
 הוא וע״כ שמים בקדשי ופגם עשה אשר את

 דמשה דרגא שזהו ואמר ושפלות בענוה תמיד
 והיה ממש תמיד נגדי וחטסתי מקיים שהיה
 הי׳ וע״ה עליהם ומתחרט בשפלותיו תמיד רואה
 הכתוב עניו שהעיד כמו אדם כל בפני רוח שפל

 פני על אשר האדם מכל מאד עליו משה והאיש
 כנ״ל לבינה זכה משה רז״- שאמרו וזהו האדמה

 שפלותיו תמיד ורואה התשובה בעולם תמיד שהיה
 מכל מאד עניו הי׳ זה ומחמת עניהם ומתחרט

 בעולם תמיד שיהיה כמוהו אחד היה שלא האדם
 עליהם ויתחרכי בשפלותיו תמיד ויראה התשובה

 אחד בישראנ מצה שלא מצא נא נבונים כן ועל
 ממש -קיים התשובה עולם בבינה תמיד שיהיה

 ואעכ״י עליהם ויתחרט תמיד נגדי והטסתי
 בעולם תמיד שיהי׳ נבונים מצא מחכמה שחכמים
 בברכות חז״נ שאמרו מה וזהו מצא לא התשובה

 צדיקים עומדין תשובה שבעלי מקום ל״ד דף
 מצא לא נבונים וע״כ עומדין אינם גמורים

כנ״נ

 הדברים כל את ההיח בעת אתכם ואצרה
 מיותר הפסוק לכאורה תעשון אשר

 שחמר לפי לומר ואפשר לנמדנו בא מה כי לגמרי
 העדה עיני הם אשר ישראנ בני ראשי אנ למעלה
 ואם בפרץ ולעמוד גדר לגדור עליהם להשגיח

 חל אותם יביאי פרוץ מקום ח״ו בישראל יהי׳
 לבינה שזכה דמשה דרגא שזהו התשובה

 ס׳ עד צדיק ובכל ודרא דרח בכג ואתפשטותי׳
 לשוס אפשר ואי לתשובה כולם להביאם רבוא
 שנותלין עד שלימה תשובה לעשות בישראל אדם

 בתשובה שב הוא ואז משה של חלקו משמים לו
 לעמוד הדבר מוט- ישראל בני ראשי ועל שלימה
 סתירותא וזהו בתשובה העם את להחזיר בפרץ
 בתיקונים שכתוב וכמו ח״ו רעה בימי נש דבר

 נסתר ובמאי באמצעיתא וז״ל ותרין שהין תיקון
 בתיובתא עלי׳ טין ש דלא דינים מאלין נם בר

 סתר דאיהי אימא דא עליון בסתר יושב הה״ד
 בה׳ אלא אשתמודע דלא חכמה דא מנה עליון
התשובה עולם היא אשר והדבר וזהו עכ״ל

 להתזיי לכם קשה שיהי׳ מכס יקשה חשר הנק-ח
 אבית ואני ושמעתיו אלי תקריבון בתשובה העם

 השמיעה עולם הוא התשובה עולם חל אותם
 ואלוה התשובה א: אותם יביאו האיך ואמר

 חתכם אקשר שאני כלומ״ התקשרות נשון מתכם
 את דינין שהוא שולט שהנוק׳ בעת ההוא בעת

 אש~ תעשון אשר קשה הוא ודבור הדברים כל
 ויסתירי תשובה יעשו שהם כלומר בינה היא
 בתשובה יסתירו שולטין שהדינין ההיא בעת

 עמכם אתקשר אני תשובה שיעשו הזה ובדבר
לתשובה להביאם כדי

ר ב ד מ ב  חלהיך ה׳ לשאך סשר ראית אשר ו
 בואכם עד וכו׳ בנו חיש ישס כחשר

 לאדם אפשר דחי דידוע ונראה הזה המקום עד
 והנה השי״ת בעזר לח אם מדריגה לשום לבוא

 שהשכינה לחשוב צריך להתפלל בעומדו האדם
 עינם לפני דיבורים בו מדבר הדיבור עולם שהוא

 המחשבה לעולם הדיבור עולם ומביא המחשבה
 עלו וממשים כמ״ש פעולה שום בלי בינה הנקרח

 לשון פסח נקרא וע״כ מצרים מארץ ישראל :ני
 האר״י כמ״ש לקטנות קודם גדלות ע״ש דילוג

 אתכם עשה אשר ככל מקודם שאמר וזה ז״ל
 המחשבה לעולם תיכף שבאת ר״ל לעיניכם במצרים

 ערים ואת כמ״ש המצות ועשיות פעולה שום בלי
 הדיבורים ר״ל ראית אשר ובמדבר עתה כך ושרי׳
 נקרא אשר כי וידוע המחשבה לעולם הבאת חשר
 הוח כי ראי׳ נקרא ומכמה המחשבה עולם בינה
 דנא ריעין תרין הם ובינה וחכמה עינים בחי׳

 ר״ל ראית אשר ובמדבר שכתוב וזהו מתפרשין
 הנק׳ המחשבה עולם אל הכאת אשר הדיבור

ש' משלך לא זה ראי׳ הנק׳ ולחכמה בינה  א
 ומגבי׳ בנו את איש ישא כאשר אלהיך ה׳ נשאך
 לתינוק אפשר אי שבוודאי הקורה תחת עד אותו

 השי״ת עזר לו׳-א אתם כך לשם להגיע בעצמו
 עולם להביא למדריגה לבוא לכם אפשר הי׳ לא

 עד וכו׳ הדרך בכל וזהו כזו גבוה למקום הדיבור
 שאתם כזו למדריגה בואיכם עד ר״ל הזה המקום
 יבין הנ״ל המשל ולפי ית׳ מאתו הוא הכל עכשיו
 כשיראה העבודה בשעת ח״ו יתגאה שלא האדם

 כמשל לפי כי רקיעים ובוקע דיבורים שאומר
כעצמו שהוא ומבין דעת לו שיש התינוק הזה



שמהלחייםדברים פרשתאורח

 הקורה סחס עד א״ע ולהגבי׳ להנשא יכו; אעו
 הביו הגבהת בשעת מהיד נזהר הוא בוודסי
 ופשיעה להביו כלל יכעיס שלא גבוה למקום

 הב'ו יוכל נא השר מעשה שום נאביו יעשה שלא
 הגבהתו בשעת צהביו יעשה מם כי אותו נסבול
 ע״כ אותו יפיל לסבלו הביו יוכ׳ לא אשר מעשה

 כשהקב״ה העבודה בשעת כן ה״ו ויסוכן לארץ
 במקום וינך דיבורים לדבר שיוכל להאדם מנשה
 שאין רז״ל אמרו ואז בזה מ״ו יתגאה אם גבוה

 עזי■ ממנו נססלק ומ״ו לדור יכולין והוא אני
 עמיקתת לבירה רמא מאיגרא נופל ח״ו ואז השי״ת

 'וכנ ;מענה יוסר עצמו כשמקיב אדרבא אלא
 ואם בלתו מין כי ולרמות בשפצותו יוסר להרגיש

 עיד לילך יכול שמינו קערוגים עצמו על יראה
 ויסחרע תמיד נגדו מטאיו יהי׳ אז למעלה
 ייכג עונותיו מהמת בשפלותיו וכשיראה עליהם

נמעלה יותר לענות

ל כ  מים וגם והכנתם בכסף מאתם תשברו או
 הלה ונהבין ושתיתם בכסף מאתם תכרו

 היפיך בנשון אמר סימון אל המלאכים בשילוח
 תתן בכסף ומים ואכלתי תשבירני בכסף אוכל

 כתי: מקץ בפ' ז״צ רש״י דהנה ונראה ושתיתי לי
 ונראה קנין ולשון מכר לשון הוא שבר שלשון

 שם שהוא רק ממש שבירה לשון הוא דבאמת
 והלוקה ענב מוכר רז״ל אמרו כי קנין אצל מושאל

 שהיה שבירה לשון בו שייך עצב שהוח ומפני שמח
 ;פעמים ונמצא הוא מושאל ושם למכור מוכרח

 ננרך שהלוקח מפני רק למכור חפץ אינו שהמוכר
 ונמנה לו מוכר הוא רחמנות ומצד זה לדבר מאוד
 המוכי מצד ולא הלוקח מצד שבירה לשון בו שייך

 ז״ל רש״י פירוש וע״כ למכור מוכרח אינו כי
 בכאן והנה קנין ולשון מכר לשון שבר לשון שמצילו
 כמ״ש בו להתגרות שלא השי״ת שצוה באדום

 להראות שלא השי״ת שצוה וגם וכו׳ תתגרו חל
 ש כמ׳ לקנות צריכים אתם כאלו כעניים בפניהם

 וז״ל ברכך אלהיך ה׳ כי כסוק על ז״ל רש״י
 אתם כסלו להרמות טובתי את תכפרו לא לפיכך
 ולפיכך עכ״ל עשירים ענמיכם תראו אלא עניים
 לקנות שעיר בני את יכרחו לבל אותם הזהיר
 מהם לקנות בחזקה אותם ידחקו שלא הן מהם

להראיה שלא וגס בהם להתגרות שלא הזהיר כי

 מצד למכור מוכרחים שיהי׳ כעניים בפניהם
 בכסף מאתם תשברו אוכל כתוב א,א הרחמנות
 הם שיהיו מהם השבירה יהי׳ הם ר״ל ואכלתם
 מים וגם מהם תקנו הממון בשביל למכור מפיצים

 שיהי׳ מאתם יהי׳ הכל ר״ל מאתם תקנו תכרו
 אבל הכדיון כסף בשביל למכור חכיצים הם
 בי והתגר רש המל השי״ת שצוה סימון חצל

 בחזקה להם שימכור אליו ש^חו לפיכך מלחמה
 מוכרחים יהי׳ למכור רוצים אינם שהם אפילו
 לצרכם לקנות מפיצים שהם מחמת להם למכור
 י״ל תשברני בכסף חוכל הזה בלשון אמרו לפיכך
 תהץ בכסף ומים תמכור חסרוני שבירת מחמת

 לצרכי לי תתן ר״ל סלח מיותר לכאורה לי ומנת לי
 חתה חין אם אפילו תמכור צריך שאני בשביל

 בשבינני ע״כ תמכור הממון בשביל למכור נריך
כן אמרו להתגרות וכדי

 פני על וירחתך פחדך תת אחל הזה היום
 ישמעק אשר השמים כל תחת העמים

 הוח שמעך מלת להבין מפניך וחלו ורגזו שמעך
 ישמעון של הנו״ן וגם ישמעון חשר והול״ל מיותר

 דהנה ינרחה ישמעו אשר והול״ל מיותר הוא
 לוי מוהר״ר החסיד הגאון הרב מפי שמעתי
 נקרא שע״כ בחרדיטשב דק״ק אב״ד נ״י יצחק

 נריך האדם דהנה חרשיא תרגום בלשון הכשפים
 במה הנקרא המחשבה עולם בשורשו דבוק להיות
 הפעולות כל כי ולהאמין השמיעה עולם שהוח

 והנה משם הוא התחתון כזה בעולם והנהגות
 מאמינים וחינם מעלה ש; פמליא מכחישין חלו
 מן עצמם ועוקרין שלהם בכשפים ומאמינים בה׳

 הנקרא השמיעה עולם המחשבה עולם השורש
 עונם היפך חרש לשון חרשיא נקרחין וע״כ בינה

 של ש״ע בנוסח והנה ודפח״ח עכ״ד השמיעה
 פחדך האריז״ל כתב וכו׳ פחדך תן ובכן ר״ה

 גימטריא יב״ק השם והנה ע״כ יב״ק גימטריא
 מעולם שהוא הנהגה כי אדנ״י הוי״ה אהי׳׳ה

 רחשינה ה״א אהי״ה הוא בינה הנקרא המחשבה
 שהות הוי״ה ש הוא״ו אל ומשם הוי״ה של

 מלכות מדת אדנ״י אחרונה ה״ס סל ומשם הוי״ה
 שיהי׳ ר״ל פחדך תת אחל וזהו יבק מעבר וזהו

 הוי״ה אהי׳׳ה הוא פחדך מן מטה של הנהגה
פני טל תהי׳ ויראתך פחדך גימטריא אדנ״י



לחייםדברים פרשתאורחשמו

 ורגזו כמה הנקרא השמיעה עולם שהוא השורש תחת הם אשר ר״ל השמים כל תמת העמים
 שהם ר״ל כנו״ן ישמעון כתכ וע״כ מפניך ומלו לשדד ית׳ וכידו משמים למטה הוא אשר המזלות

 משם היינה שהוא שמעך שנו״ן ויכינו ישמעו לשון ישמעון אשר המזלות וכל המערכות כל
.מפניך וחלו ורגזו ועי״ז השפעתך תקכנ מן יונק שאתה שמעך יכינו שהם ר״ל הכנה

ת ש ר ן פ נ ח ת א ו

 לאמר מלת לאמר ההיא כעת ה׳ אל ואתחנן
 לשון דהנה לומר ואפשר פירוש לו אין

 כמה שכתכתי כמו הלכ מחשכת על נופג אמירה
 ומשה כינה הוא התשוכה דעונם וידוע פעמים

 שכתכ כמו נארן יכא שלא עליו שנגזר נענש רכינו
 נגזר זה חטא ומחמת וכו׳ כי האמנתם לא יען

 כתשובה זה חטא לתקן ורצה לארץ יבוא שלא עליו
 שלימה תשוכה לעשות אפשר אי כי לו וידוע
 מתפכגין שאנו בש״ע שתקנו כמו ית׳ בלעדו

 שלימה כתשובה והחזירינו וכו׳ אבינו השיבנו
 לשוב ועוזרם לפושעים יד הנותן הוא כי לפניך
 אפינו ואתחנן כמנין תפילות התפלל וע״כ אליו
 כהפנה והפציר הרכה דין בחי׳ שהיתה ההוא כעת

 עולם אל שיבוא השי״ת נו שיעזור נאמר ה׳ אל
 שורשו עד ונתקן התשובה

 אלי דבר תוסך אנ לך רב אלי ה׳ ויאמר
 לשון כפל שאמר מה הזה בדבר עוד

 החיים באור עיין וכו׳ דבר תופך אל לך רב
 משה כוונת דהנה לפרש ויש פרושים כמה שכתב
 מצות לקיים כדי ׳׳איז לכנס שרצה ע״ה רבינו

 ובשאר החיים באור שכתוב כמו באיז התלוים
 ריש שאמר שרה חיי פ׳ בזוהר ואיתא ספרים

 דאיהו ומאן רב איהו זעיר דאיהו מאן מתיבתא
 רבינו משה על העידה והתורה זעיר איהו רב

 האדמה פני על אשר האדם מכל מאוד עניו שהי׳
 לכנס מתפלל שאתה מה אליו הש״י שאמר וזהו

 על ראש שתהי׳ בשביל כוונתך אין בודאי לארץ
 ממעט שאתה לך רב הלא גדולתך ויאריך ישראל
 לך רב וזכו רב איהו זעיר דאיהו ומאן עצמך

 לעשות כוונתך ואם וכבוד בגדולה חפצך אין ובודאי
 דבר תוסך אל גאיץ התלוים מצות ונקיים רצוני

 אלו מצות תקיים שאתה וחפצי רצוני אין כי אלי
 כשתקיים בזה וחפצי רצוני ותעשה גארץ התלויים

, הזה בדבר עוד אלי תדבר ולא

א  אתכם מצרה אנכי אשר הדבר על תוסיפו ל
 ה׳ מצות את נשמור ממנו תגרעו ונא

 עשה אשר את הרואות עיניכם וכו׳ אלהיכם
 בעל אח״י הלך אשר האיש כנ כי פעור בבעל ה׳

 להבין וצריך וכו׳ מקרבך אנהיך ה׳ השמידו פעור
 מעלה של להפסוק הרואות עיניכם של הסמיכות

 על תוסיפו נא עג טכיס נתינת שהוא משמע כי
 טעם נתינת ומה הרואות עיניכם כי וכ״ש הדבר

 אפי׳ נ״ג דך ברכות בגמרא דאמרו ונרמה הוא
 פוסא עקרב נ3א יפסיק נא עקבו ענ כרוך נחש

 עקבו ענ כרוך נחש אפינו אמי נמה קשה והלשון
 עקבי על דהיינו כרוך שהנחש האיך מקום וקבע

 מקומות בשאר כרוך הנחש אם גם הלא יפסיק לא
 החסיד דהנה ונראה נהפסיק א״צ ג״כ בגוך
 אמד בחסיד מעשה מביא הלבבות חובת בענ

 יראת לא האיך אותו ושאלו במדבר ישן שהי׳
 יתברך ניהבורא אני בוש והשיב רעות מחיות
 מפני הדברים ופירוש זונתו מורא שיראני

 ירחה מדת עצמו ענ מקבל הי׳ הזה שהחסיד
 מן תמיד ירא והי׳ בתמידות ית׳ מלכותו מדת

 כי נברא משום ירא הי׳ לא וע״כ בלבד השי״ת
 דבר שום ולעשות להזיק אדם לשום אפשר אי

 להיטיב לפניו ש^מים והרבה השי״ת רצון בלתי
 להיטיב לא נברא לשום אפשר אי ומבלעדו ולהרע
 מדת נקרא וע״כ לזולתו ח״ו להזיק ולא לזולתו
 תירא אל א״ת של ר״ת א״ת יראה מדת מלכות
 תמיד לירא אתה שצריך ית׳ בלעדו דבר משום
 היראה כי ית׳ מהבורא אני בוש בלשון ואמר מפניו

 פניכם על יראתו תהי׳ נמען כמ״ש הבושה הוא
 היצר מן שמירה היא היראה כי תחטאו לבלתי
 חטא לידי כמביא גדלות מחשבות שהוא הרע

 ורם מלא ומקרא באריכות פעמים כמה וכמ״ש
 עניו וכשמקבל וכו׳ אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך
הנדליק מן נשמר הוא חמי׳* ויראתו מלכותי מדת



ח ר םואתחגן פרשתאו חיי מזל ש

 כל ו3 וקרא עמו והיתה וכמ״ש הרע היצר ומן
 וכו׳ אלהיו ה׳ את ליראה ילמד למען מייז ימי

 שמקכ; כיון והטעם מאחיו ו33ל רום לתי3ל
 ום5כ מגרמי׳ צי׳ ולית ומצכותו יראתו תמיד

 השי״ת של והכל גשמיות3ו רוחגיות3 מעצה שום3
 ואין רך3ית שרוצה מקום3 המעצות כל שצתן

 . זה3 שיתגאה מעצמו שלקה אדם ש; זו מעלה
 אם כלומר א3תו אל חטאים יפתוך אם וזהו

 ור׳׳ת ה3תא אל עכירה לעכור חטאים יפתוך
 החזק כגומר יראה מדת א״ת היא ה3תא אל

 והיח ה״ת הגקרא יראה כמדת 3היטי עצמך
 את תשכח ולא היצר היינו הגדלות מן שמירה

 והיראה אלהיך ה׳ מצות את ושמרת ואז אלהיך ה׳
 ירתה עילאה יראה וגם כמ״ש ושה3 לקרא תתאה

 כחי׳ היא החכמה כי חכמה היילו הרוממות
 עילאה יראה שהית יראה אותיות הוא וראי׳ ראי׳

 כן ועל שלמעלה האי״ן מן שירא הרוממות יראה
 ו3ה פסוק על דכרים כפרשת ז״ל רש״י פירוש

 ז״״ רש״י פירוש וכו׳ ולכולים חכמים אנשים לכם
 יראה היא חכמה כי כסופים חכמים מלת על

 וזהו שלמעלה האין מן תמיד וכושה הרוממות
 היינו עקכו על כרוך הרע יצר היינו נחש אפילו פי

 3עק כמ״ש 3עק הלקרא שלך יראה על שכרוך
 לפתותך רוצה הרע היצר אם כלומר יראה ענוה

 יראה מדת ממך להעכיר ורוצה עכירה שיעכור
 והתחמן והחזק מיראתך תפסוק לא 3עק הלקרא

 כמ״ש אליו תשמע ולא תאכה וגח כיראתך מאוד
 פוסק 3עקר אכל תאכה אל חטאים יפתוך סם

 היינו 3עקר אכל וזהו כי״ת נקרא יראה ומדת
 וככר חזקה יראתך אין אס כלימר שלך כי״ת עקר
 אתה ומוכן לגמרי שלך היראה הרע היצר עקר
 עכירה ונעכור הרע היצר אג לשמוע לחטוא ח״ו

 כי״ת עקר כמדרגת שחתה כך כעצמך וכשתראה
 היראה היינו שלך הכי״ת הרע היצר עקר שככר

 כמדת ותאחז הקכ׳׳ה של מיראתך תפסיק אז
 עכירה תעכור ש,א אדם כני של וכושה יראה

 כגמרא שאמרו כמו אדם כני של כושת מחמת
 כעצמי שראה עמרם 3ר אצל פ״א דך דקדושין

 שיכואו עמרם כי נורא וצעק עכירה לעכור שרוצה
 לח כפניהם כושה לו שיהא ומחמת אדם כלי

 והלה פוסק 3עקר אכל וזהו יעכור ולא יחטא
ישראל 3ויש כפסוק כלק כפרשת 3כת החיים כאור

 וז״״ 3מוא כנות אל לזנות העם ויחל כשטים
 שהיתה הזנות סיכת יעיד שהכתוכ נפרש ונראה

 ושם ישראל למחנה חוץ לעייל העם שיצאו לפי
 כמו טיולים לשון ושטיס וכו׳ מדין כנות נמצאו

 לשון אנא שיט אין וכו׳ העם שטו ז״נ רש״י שפי׳
 פסוק ועל לזנות העם ויחל סיכת וזה עיו׳

 מלכד כי וז״ל פירוש אלהיהן לזכחי לעם ותקראן
 היסיפי לזנות אצלם אחד אחד הולכין שהיו מה

 נמצא ע״ש לזנות ככנופיח שילכו להם לק״ות
 3מוא כנות להם כשקראו העם שהלכו זה כדכי
 שלהם היראה עקרו זה כדכר ככניפיא לזנות

 עכירה לעכור ליכוש שלא גס לגמרי השי״ת מן
 עכירה לעכור דוקא הלכו אדרכה כי אדם כני כפני

 כישראל ה׳ אף ויחר וע״כ אדם כני של ככנופיא
 לח כשוליה טומאתה א׳ כסיכה הכסוק פי׳ וזהו

 טומאתה שם ז״ל רש״י ופי׳ אחריתה זכרה
 עשאתן הרכה גלויין חטאתיה כלומר כשוליה

 שלהם עכייה שעכרו כיון כלומר עכ״ל כגלוי
 מליכוש לגמרי יראה מדת מעצמן ועקרו כגלוי

 שכת מחלל וזהו : אדם כלי כפלי עכירה לעכור
 יראה מדת שכת מחלל שהוא כלומר כפרהסיא
 עליהם א3י שמא אחריתה זכרה ולא כפרהסיא

 יהי׳ שהם סכרו אלא שעכרו כעכירות שיכושו
 ירחה מדת מדעת ועקרו כהפקירות תמיד

 ירידה היתה פלאים ותרד וע״כ לגמרי מעצמם
 היינו הדכר על תוסיפו לא וזהו כפלא ג״כ שלהם

 צוואת על תוסיפו לא דכר שנקרא יראה מדת על
 הנמש גה שחמר עד חוה שהוסיפה כמו השי״ת

 ממדת תגרעו ולח וכו׳ כנגיעה מיתה שחין כפם
 כמדת ולהחזיק ה׳ מצות את לשמור רק יראה
 אש״ את הרואות עיניכם וזהו יעכור ולא יראה
 אמרי הלך אשר האיש כל כי פעור ככעל ה׳ עשה
 היינו הלך אשר לומר ודקדק וכו׳ פעור כעל

 ויעכרו אצלם שיכיאו 3מוא כנות להם כשקראו
 מצלם הנך אשר האיש וכל ככנופיא העכירה

 ירתה מדת מעצמם ועקרו ככנופיא עכירה לעכור
 כמדת תחזיק אלא וכו׳ אלהיך ה׳ השמידו לגמרי
 שכת יחלל שלא ופשיטא יעכור ולא כחוזק יראה

.כנ״ל כפרהסיא

 היום כולכם חיים אלהיכס ה׳3 הדכיקיס ראתס
כולינא המפורסם 3הר דהלה ונראה



לחייםואתחנן פרשתאורחשמח

 האדם כי אמר זללה״ה בער דוב מוה' קדישא
 לפי אף ה5טו ולהמשיך בדיכורו לפעול יכול

 ע״י זו גם איש נחום כמו רעה הוא הנראה
 ונעשה טובה לשם ממשיך הי׳ לטובה זו גם שאמר
 הפסוק פי׳ זהו ואמרחי עכ״ד גדולה טובה מרעה
 מצינו דהנה נאוה ומדברך שפחוחיך השני כחוט

 ח״ו צהיפך להמשיך ג״כ יוכל שח״ו רז״ל בדברי
 נעולם ח׳ דף בכחובוח רז״ל שאמרו כמו לרעה

 האדם יוכל ונמצא לשטן פיו אדם יפחח ■אל
 טוב ידבר כאשר חסד מדח או בשפחיו להמשיך

 רז״ל ואמרו רע ידבר כאשר גבורה מדח ח״ו או
 פתח על השני חוט קושרין שהיו ס״ז דף ביומא
 עונוחיהם שנמחל סימן וזהו מלבין והי׳ אולם

 וכהיפך חסדים בחי׳ הוא לבן גוון כי ישראל של
 גבורה מדח אדום נשאר היה אם הדין מדח הוא
 היכל של בפחחו קושרין שהיו השני כחוט וזהו
 הי׳ ח״ו ולהיפך חסדים בחי׳ הוא לבן הי׳ אם

 בשפחים להמשיך שחוכל שפחוחיך כן דין בחי׳
 טובים דברים וכשהדבר להיפך ח״ו או חסדים
 נהיפך ושלום מם או וחסד טובה הכל המשוך
 הראה ע״כ נאוה ומדברך וזהו בחי׳!דין המשוך

 הוציא ולא המיד טוב שהדבר נאוה דיבורך שיהי׳
 וידוע כנ״כ בדיבורך טוב והמשוך רע דבר מפיך

 וזהו דין בחי׳ הוא ואלהים רחמים הוא שהוי״ה
 מדה שהוי״ה ר״ל בה׳ הדבקים ואהס שאמר
 בחי׳ אלהיכם שההי׳ אעפ״י ר״ל אלהיכם רחמים

 רחמים מדה בהוי״ה דבוק המיד ההי׳ אעפ״כ דין
 השי״ה מאח ורחמנוח גדולה טובה שהיא וחאמר

 כולכם חיים וזהו גדולה טובה לשם המשיך ועי״ז
 בחי׳ הוא יום כי היום יהי׳ כולכם של חיים ר״ל

 שחהי׳ עי״ז חסדו ה׳ יצוה יומם כמ״ש חסדים
 שחהי׳ אעפ״י רחמים מדח בהוי״ה חמיד דביקים

 חסדים בדיבורכם לשם חמשיך אלהיכם בבחי׳
 וזהו בחסדים חמיד כולכם של חיים ויהי׳

כנ״נ היום

 כאשר ומשפטים חוקים אחכם למדתי ראה
 הארץ בקרב כן לעשוח אלהי ה׳ צוני

 באומרו די והי׳ מיוחר הוא כן מלח להבין וכו׳
 ראה מלת להבין וגם הארץ בקרב לעשות

 הקדוש הרב דהנה ונראה בה שייך ראי׳ מה
בכתובות רז״ל שאמרו מה על אמר זללה׳׳ה המגיד

 שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה גדולים ה׳ דף
 מאין יש והוציא עוגמו ברא השי״ת דהנה וארץ

 וממליפין הגשמיות מן הכל מפשיטין והצדיקים
 גדולים במוחין בדו״ר הכל ועושין השי״ת הכל על

 ונמצא אין שער הנק׳ ובינה לחכמה הכל ומביאין
 אורייתא כי בזוהר מ״ש וידוע עכ״ד אין מיש עושין

 בחי׳ הוא כי ראי׳ נקרא וחכמה נפקח מחכמה
 ומשפטים חוקים אחכם למדתי ראה וז״ש עינים
 אחכם למדתי ראי׳ הנקרא מחכמה ר״ל וכו׳ כאשר
 מחכמה אורייתא כי וכו׳ כאשר ומשפטים חוקים
 והכניסו כן אחם ותעשו ר״ל כן לעשות נפקח

b בקיב לחכמה כשורשם הגשמיים הדברים 
 מא־ד הגשמיים בדברים אף ר״ל וכו׳ אשר הארץ
 עשה בחכמה כונם אעפי״כ הארץ בטבור שהוא
 חכמה כי איחבריאו ובמחשבה בזוהר מ״ש ועיין
 ולפיכך האריז״ל מ״ש ועיין עושה ובינה אומר
 לשורשם הגשמיים הדברים כל להביא צריך אחה

אי״ן שער חו״ב שהם

 ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם
 כל אח ישמעון אשר העמים לעיני

 הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו האלה החוקים
 ■כבישת היינו החוקים הלא להבין הזה הגדול
 רק טעם בלי שהם ודומיהן אדומה ופרה שעטנז

 ע״ז משיגין ואו׳׳ה ושטן המלך וגזירת חוק
 ישמעו ואם החוקים בשביל ישראל אח ומונין

 שהם ישראל על יאמרו החוקים כל אח העמים
 ואפשר להיפך הוא הסברא הלא ונבון חכם עם

 בין החילוק פעמים כמה כחבחי דהנה לומר
 מיראה שהעובד מיראה כעובד מאהבה עובד
 צריך המצוה לידו בא ואם החיוב כפי רק עושה

 שאמרו כמו המצוה מחמץ ואינו חיכף לעשותו
 כדי אחריהם לרדוף צריך אין המצות כל במדרש
 בר חחמיצנה אל לידך שבא מצוה רק לקיימן
 ורדפהו שלום בקש שנאמר לרדוף שצריך משלום

 מתי ומצפה וממתין יושב מאהבה העושה אבל
 בוראי רצון ויעשה אותה ויקיים המצוה לידו יבוא
 והתלהבות בחשק הוא שאהבה המצוה עשייתו וגם

 מצוחינו עשיית ובכל ליוצרו רוח נחח ■לעשות גדול
 מאהבה וכשעושה ומלכות יסוד יחוד עושין אנו

 כן ולא גדול וחשק בהתלהבות היחוד עושה
השכל בחוש וניכר נראה וזהו מיראה הפושה
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 אם טעם בלי שהם החוקים בעשיות אף ונמצא
 מחי ומצפה וממתין ויושב באהבה החוקים עושה
 בהתלהבות באהבה יחוד עושה ויקיימם לידו יבוא

 יודע שאינו אף מאהבה העושה כדרך גדול וחשק
 מאמין הוא אבל זה על השי״ת צוה למה טעם

 רצון ועושה ■לעשותם החוקים על צוה שהשי״ת
 שזכה גדול והתלהבות בחשקות יחוד ועושה קונו

 על משיבין שהעמים אף ונמצא קונו רצון לעשות
 משיבין וישראל הטעם לישראל ושואלין החוקים

 מקיימין שישראל בראותן אבל טעם בלי שהם
 לידם יבא מתי ע״ז וממתינים באהבה החוקים
 בחשקות מאהבה העובד כדרך שיקיימם

 בחשקות בחוקים גם יחוד ועושין גדו; ובהתלהבות
 חכם עם שהם העמים יאמרו גדול והתלהבות

 וע״כ החוקים של הטעם מתיקות ויודעין ונבון
 יודעין הי׳ לא אם כי והתלהבות בחשקות עושין

 התלהבות לידי נבוא אפשר הי׳ לא שכלם לפי
 ואביו כמו ועשיתם ושמרתם וזהו גדול ומשקות

 החוקים על גם ותצפו שתמתינו הדבר את שמר
 אשר וכו׳ חכמתכם הוא כי מאהבה העובד כדרך

 בעשיית היחוד וזהו כל את הבנה כשון ישמעון
 באהבה כנ עם את ומחברין עושק שאנו המצוה
 ואמרו החוקים בעשיית גם ובהתלהבות ובחשק

 גם הטעם מתיקות ויודעין ונבון חכם עם שהם
 והתלהבות במשקות עושק הם וע״כ מהחוקים

 יודעין היו צא אם כי החוקים של היחוד גם גדול
 לעשות להם באפשרי הי׳ לא הטעם מתיקות

.גדול ומשקות בהתלהבות

 אתם דברים קול האש מתוך אליכם ה׳ וידבר
 זולתי רואים אינכם ותמונה שומעים

 שכבר מיותר הוא קול זולתי תיבת לכאורה קוג
 דמשמעות וגם שומעים אתם דברים קול כתב

 אינכם ותמונה על מוסב קול זולתי דתיבת הענק
 קול זולתי אמר ואח״כ ראי׳ נשון אמר רואים
 כך הוא הפי׳ דבאמת ונראה הקול דנראה משמע

 אבל שומעים אתם דברים קול אמר דלמעלה
 הק'ל יצא ממי לראות רואים אינכם ותמונה

 האריז״ל בסידור דכתב נראה שהי׳ קול זוכתי
ה של במוסף  מת רואים העם וכל פסוק על ד׳
 שאניר וזהו עכ״ל הנבראים מלאכים וז״ל הקולות

נראה שהי׳ קול זולתי רואים אינכם ותמונה כאן

 לכל נראה הי׳ הקול מן הנבראים המלאכים ר״ל
הקולות את רואים העם וכל כמ״ש

 כי ומצאת אלהיך ה׳ את משם ובקשתם
 נפשך ובכל לבבך בכל תדרשנו

 משם ובקשתם רבים לשון אמר מתחילה להבין
 רז״ל דאמרו ונראה ומצאת יחיד לשון אמר ואח״כ
 אעפ״י חרב מה מפני שני מקדש ט׳ דף ביומא
 היני־ שעדיין ומפני מנם שנאת מפני צדיקים שהיו

 כמ״ש בעו׳׳ה הגלות האריך כן על בינן מרקד
 בסנהדרק רז״נ ואמרו באריכות אחר במקום

 אנא תנוי הדבר ואין הקיצין כל כלו צ״ז דף
 באמת ה׳ אל לשוב כשנזכה כי ומע״ט בתשובה

 נשבר לבו ויהי׳ ונגעו חסרונו ואחד אחד כל ויכיר
 בחסרונו כשיכיר כי מנם שנאת חטא יתוקן ממילא

 הרב שאמר כמי חברו על בדעתו עצמו יגבי׳ נא
 זללה׳׳ה בער דוב מוה׳ קדישא בוצינא הקדוש

 ארמ״ע יסודות מארבע העולמות ברא שהשי״ת
 מפני רק הפכים שני והם וממים מאש והשמים

 ומאמה מ׳׳ה כח הוא וחכמה עשית בחכמה שכולם
 בויכח אין בשפלותו רואה מהיסודות שכנאחד

 עכ״ד העולם קיום הוא וזה אברו על להגביר
 יגיעו לא בודאי התשובה שבתחילת וידוע ודפח״ח
 בתחילת שאמר וזה התשובה מעלת לתכלית

 אמ״כ ואמר רבים לשון משם ובקשתם התשובה
 ובכל לבבך בכל תדרשנו כי יחיד לשון ומצאת
 ומצאת אז שלימה תשובה למעלת כשתגיע נפשך
 בלב כולכם תהי׳ כי יחיד לשון ומצאת אמר ע״כ

אמד כאיש אחד

 בזרעו ויבחר אבותיך את אהב כי ותחת
 הגדוצ בכוחו בפניו ויוציאך אחריו

 בפניו ויוציאך וז״ל ז״ל רש״י פי׳ עיין ממצרים
 ואל פלא עשה אבותם נגד כמ״ש אבותיו בפני

 בלשון כתבם שהרי יחיד לשון שהזכירם על תתמה
 ז״ל רש״י והנה עכ״ל אחריו בזרעו ויבחר יחיד
 גם ובאמת קושיא עוד והוסיף קושיא לתק רצה
 ויוציאך לפרש ויש יחיד לשון אמר צמה קשה שם

 פנים שני יש דהנה ממצרים הגדול בכוחו בפניו
 פנים מ״ו ויש ויחנך אליך פניו ה׳ ישא כענק

 לך והנמותי ינכו פני שנאמר כענין זעם של
בזוהר דאיתא ביחד שניהם הי׳ כביכול ובמצרים
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 לישראל ורפא למצרים גגון> ורפא נגוף בא פ׳
 פוסקות פנים ונישראל זעם של פנים הי׳ נמצרים

 היציאה ר״ל פנים ב׳ ר״ל בפניו ויוציאך וזהו
 רסמים פני לישראנ פנים שני בבחי׳ הי׳ ממצרים
 דקאי בזרעו ויבסר חמר וחפר זעם פני ולמצרים

 שאמרו וכענין יעקב של זרעו שהם ישראל עג
 זרעיו אלא יצחק כל ולא זרע נך יקרא ביצחק כי
 שהוא וי״ו בזרע בזרעו ויבחר וזהו לבד יעקב של

יעקב. בחי׳

 הוא ה׳ כי כבבך אל והשבות היום וידעת
 האי־ז ועל ממעצ בשמים האנהים

 לבבך אל והשבות דאמר להבין עוד חין מתחת
 כמסמרם ;בבות שני ע; מורה נבבך לשון חמר
 מתחת הארץ וענ ממענ בשמים דאמר וגס ז״ל

 לתתא והארץ צעילא שהשמים הוא ידוע ודבר
 וגם .וארץ בשמים האלהים הוא ה׳ כי והוג״ל
 ונראה פירש לו אין עוד אין מלת עוד אין דחמר

 ונאמרים הנכתבים הטעמים פעמים כמה דכתבתי
 שנק־א ישראל בשביל האחד עונמות בריאת עג

 היו לא וחם צהיטיב הטוב מדרך וגם ראשית
 וגם ית׳ מחתו הטובה יקבל מי בעולם נבראים

 פעמים כמה וכתבתי מצכותו מדת שיתגלה כדי
 ומביט נופה ית׳ הוא כי אחד טעם הוא שהכצ

 שהם ישראל שג נשמתן וראה הדורות כנ םון» עד
 עבור ויראתו מלכותו מדת עליהם יקבלו

 לעשות וצריכין הזה העולם במלבוש התלבשותם
 הנבראים ככל הזה העולם ותענוגי מעשי כל

 הש״י לעבוד אבנ היצר בתענוגי תאותם הממלאים
 כבוש שיהא ינרו את הכובש גבור ואיזהו היצר עם

 צריכין וע״כ ית׳ הבורא רצון בו נעשות ידו תחת
 שיהיו ית׳ מלכותו מדת הוא תתאה ביראה צהיות
 הנבראים ככל היצר בתענוגי יפלו שלא תמיד יראין
 היצר עם ית׳ אותו לעבוד להם אפשר שאי ויבינו
 המציל והוא העובד הוא שהוא ית׳ בלעדו

 וכו׳ יעזבנו לא ה׳ וכו׳ צופה כמ׳׳ש מיצה״ר
 היא מנכות מדת וע״כ ע״ז תמיד ית׳ מאתו ויבקש
 מדת עליהם יקבלו וכשישרחל התפצה עולם

 שלש עליהם וימשיך להם ייטיב ויראתו מלכותו
 בריאת קודם שנתגלה וזהו דרחמי מכילן עשרה

 לעמי להיטיב הראשון חסד א; חסד עולמות
ויראתו מנכותו מדת עליהם, שיקבלו ישראל

מ עליהם ויקבלו במדותיו ושידבקו בשלימות תו  ה
 יהיה לא למ׳׳ד אנכי ר״ח א׳ אל במדת המרומז

 וזהו התורה כ; כצול ובו הגבורה מפי ששמענו לך
 שנקרא התורה בשבינ עולמות בריאת טעם ג״כ

 מלכותו ומדת התורה ישראל וכשיקבלו ראשית
 מכילן עשסה שלש עליהם ממשיך השי״ת אז ויראתו
 ינהגו שהם בידיהם מלכותו מדת ונותן דרממי

 יראת מושג צדיק כמ״ש כרצונם העולמות כל
 עציו מקבל שהצדיק ה׳ יראת בשביל אלהים

 כמ״ש מלכותו מדת השי״ת לו נותן בשלימות
 שהשי׳׳ת צדיק בי מושצ מי ט״ז דף במ״ק רז״ל
 בי מושל מי בלשון ואמר ומבטלה גזירה גוזר
 אל דבוק שהוא הזה שהצדיק כנומר דייקא ב״י

 דבוק שהוא מכמה יו״ד בינה בי״ת היינו חי״ן
 זה ב״י א; דבוק שהוא הזה והצדיק ממש אין אל

 על הוא הכל מושל שהצדיק ומה בי מושל הוא
 ויראת בשלימות עליו שמקבל ה׳ יראת ידי
 נמשך ומשם בינה עילאה שכינתא לי׳ מביא ה׳

 אעפ״י לכן ממש אין אל ודבק חכמה כח עליו
 נאמיז יותר צריך מאד גבוה במקום שהוא

 דלית ולהבין מלכות מדת יראה במדת ונהתחזק
 ומעלה העובד הוא יתברך והוא כלום מגרמי׳ לי׳

 העולמות כל להנהיג בידו ונותן גבוה למקום אותו
 ומלבשאו המשנה פירוש אמרתי וכאשר כרצונו
 מדה ענוה למדת שזכה אעפ״י כי ויראה ענוה

 רבינו משה בה שנשתבח למעלה שאין מאד גדולה
 יכול בעצמו מזה מאד עניו משה והאיש ע׳׳ה

 לבירא רמא מאיגרא ח״ו ויפול גדצות בו להיות
 מדת יראה מדת גם בו להיות צריך ע״כ עמיקתא

 שהוא זו גדולה מעלה על השי״ת להמליך מלכות
 חין ואם כלום מגרמי׳ לי׳ ולית זאת ועשה פעל

 אין אם בכאן וכן מום בעג הוא עקב בחי׳ בו
 בעל שהוא יהיר גבר מום בעל הוא עקב בחי׳ בו

 פירש וזהו ך״ט דף דמגילה בגמרא כמ״ש מום
 וחסד אהבה בחי׳ הוא יום בחי׳ כי היום וידעת
 היום שתדע ואמר חסדו ה׳ יצוה יומם וכמ״ש
 להיטיב הנגלה עליון חסד היינו הידוע בה׳׳א

 ויראתו מלכותו מדת עליהם שיקבלו לישראל
 ויראתו מלכותו תמיד ותקבל תדע וזה בשלימות

 עילאה אימא תשובה לידי היראה אותך ויביח
 בברכות רז״ל ודרשו לבבך אל והשבות ואז בינה

כי וביצה״ר ביצ״ט יצריך בשני לבבך בכל נ״ד דף
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 וביצ״ע העכירוח על חשובה תעשו הרע ביצר
 שלא מצות עשיית מחשבת על תשובה ג״כ תעשה
 והוא העובד הוא יתברך שהוא עשי׳ בשעת השבת

 ואמר כלום מגרמי׳ לי׳ ולית העושה הוא ית׳
 בגיממריא ואלהיס האלהיס הוא ה׳ ני הטעם
 העולם לברוא ית׳ במחשבת שעלה כלומר הטבע

 ריש ומן בתחתוגים ולשכון ישראל בשביל הזה
 מנכותו מדת יתגלה המדריגות כל סוף עד דרגץ
 היינו שמים מן לעילא כלומר ממעל בשמים וזהו

 בתחתיות היינו מתחת הארך ועל דרגין ריש מן
 משלה בכל מלכותו ג״כ הקליפות מקום הארץ

 יתב־ך זולתו המדריגות בכל אין עוד אין וזהו
 תדע וזהו כלום מגרמיהון להו לית ונכולן
 שיתגלה זה בשביג הי׳ עליון מסד שהתגלות תמיד

בכל מלכותו

 מעליונים נברא דהאדם דידוע היום וידעת א״י
 והלבישו מעליונים נשמה דהיינו ומתחתונים

 תלבישני ובשר עור כמ׳׳ש מתחתונים הגוף במלבוש
 קנאה יהי׳ שלא וכדי תסוככיני וגידין ובעצמות
 בפסוק ז״ל רש״י שפי׳ וכמו בראשית במעשה

 ותחתונים מעניונים עשאו חיים נשמת באפיו ויפח
 ולב לימינו מכם נב לבבות שני בו יש ע״כ’ו ע״ש
 היצ״ט הנשמה מצד חכם לב משמאלו כסיל

 משמאלו כסיל ולב חסדים לפעול אותו הממשיך
 הגוף תאות אל מדובק היא אשר היצה״ר הוא

 הזה העולם תאות אמר נילך אותו ממשיך והוא
 פועל הוא אליו שישמע ומי מעוה״ז נגקח שהגוף
 במלבוש זה בשביל האדם ונברא ודינין גבורות

 ולעשות הטבע מן המתנהג הזה מעולם הגוף
 ושינה ושתיה אכילה הזה העולה ותענוגי מעשה
 העולם של חיים בעלי ושאר בהמה כמו ומשגל

 ולקיים הזה העולם בתענוגי הש״י ונעבוד הזה
 סימן או״ח בש״ע שכתוב וכמו דעהו דרכיך בכל

 הש״י ועובד דעהו דרכיך בכל כשמקייס ואז רל״א
 היצה״ר מן עושה האדם זה הזה עולם תענוג עם

 המדובק היצה״ר בכוחות הש״י ועובד יצ״ט
 הש״י שעובד האדם וזה הזה העולם בתענוגי

 חף הגוף תענוגי עם היינו הרע היצר עם
 להכין הטבעיות הגשמיות מעשה כשעושה

 תורה טוב שאמרו כמו ופרנסתו הגוף צורכי
כדרך ומתן משא כשעושה אף ארן דרך עס

 רק הגשמיות בעשיית מאמין אינו הזה עולם
 העולמות כל הבורא הוא שהשי״ת מאמין הוא

 הכתיב שהזהיר וכמו וחפצו כרצונו אותם ומנהיג
 בלבבך ואמרת הגשמיות בפעונה להאמין שלא
 סת וזכרת הזה החיל את ני עשה ידי ועוצם כוחי

 חיל לעשות כח לך הנותן הוא כי אלהיך ה׳
 וחפצו כרצונו הטבעי עונם המנהיג הוא כי

 בלבו נותן בעשירות לאדם להיטיב ■רצונו ואם
 שיקנו קונים גו וממציא ומתן המשא זה נעשות

 על הסחורה חן ונותן מקחו על מקח וחן ממנו
 השי״ת חפן ח״ו ואס מרויח הוא ע״כ הקונים

 צריכה שאינה סחורה לקנות בלבו נותן בהפסידו
 ע״כ קונים בעיני בסחורה חן נותן שאין או כעת
 הטבע כי אלהים הוא ה׳ וזהו מפסיד הוא

 השורה הוא השי״ת כלומר אלהיס בגימטריא
 הטבעיות הזה עולם ומנהיג הטבע בעולם
 עובד באמת המאמין הזה והאדם וחפצו כרצונו
 הגוף צרכי בהכינו ומתן במשא גם השי״ת
 באונאה ונזהר התורה עפ״י ומתן משא ועושה

 כוונת מקיים הוא האדם וזה ושקר ורמיה וגזל
 במלכוש והלכישו האדם השי״ת שברא הבריאה

 הזה העולם ותענוגי מעשיות לעשות הזה עוכם
 ובכל ובתענוגיהן הגשמיות במעשה אותו שיעבוד
 הבורא הוא כי הגשמיות הזה עולם עשיית

 פירוש וזהו הארן ני כי וכמ״ש ומנהגם הגשמיות
 וביצה״ר ביצ״ט יצריך בשני לבבך בכל המשנה

 כל אל המדובק היצה״ר עם השי׳׳ת עובד הוא כי
 על שהגביר באדם הוא וזה הזה עולם תענוגי

 גבור איזה רז״ל וכמ״ש תחתיו וכבשו היצה״ר
 היצה״ר עם השי״ת ועובד יצרו את הכובש

 מן עושה הרע היצר עם העבודה ובהתמדת
 חלל ולבי ע״ה דוד שאמר וכמו ״ט5י היצה״ר

 וכמו השי״ת אל אמד לב אלא נו אין וחז בקרבי
 אחד לב אלא להם אין הדור באותו ישראל שאמרו

 שידע הזהיר באבות והתנא שבשמים לאביהם
 וחשבון דין ליתן עתיד הוא מי לפני תמיד האדם

 הכתוב שאמר וזה הקב׳׳ה המלכים מלכי מלך לפני
 היום ותזכור תמיד שתדע כלומר היום וידעת

 כמו תשובה שתעשה כלומר והשבות הגדול הדין
 לבבך אל מיתתך לפני אמד יום שוב שאמרו
 יצריך בשני השי״ת ותעבוד תשובה שתעשה כלומר

שהוא כלומר אלפים הוא ה׳ כי וכיצ״ט הרע ביצר
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 המבע עפ״י המחנהג הזה העולם בתוך שורה
 ממעל בשמים ומפצו כרצונו המבע מנהיג והוא

 מותו לעבוד צריך וע״כ עוד אין מתחת הארץ ועל
 העוגם בתענוגי חך וארץ משמים שנברא המדם

 והיינו הגיף צתענוג המדובק הרע ביצר מך הזה
יצריך בשני

 מוב כי ורהו מעמו ע״ד וכף היום וידעת א״י
 העולמות כ׳ הבורא הוא שהשי״ת ה׳
 כרצונו אותם ומנהיג אותם וממי׳ בהם ומתעלם

 המיות הוח המוב בגשמי הוח משר והדבר וחפצו
 ומה המוב הוא והוא בו המתעלם ית׳ הבורא

 מחמת מוב שהוא הגשמי בתענוג לדבק נמדם נו
 בעוצם לדבק לו מוב ית׳ הבויח מיות בו שיש

 יכולין סין והמעם התענוגים תענוג התענוג
 לפי ימעם אוכ; חיך רק המישוש בחוש נרגוש
 הגשמי דבר בכצ מעמו וזהו רוחני דבר שהוא
 בדבר שיש המוב ר״׳ ה׳ מוב כי ותראו וראו

 מוב וע״כ בו המתעלם מיותו השי׳׳ת הוא הגשמי
 ר״ל בו ימסה הגבר אשרי אבצ ההוח הדבר

 עצמו לדבק שלא התענוגים תענוג ממש בהשי״ת
 הנקרא בינה הוא התענוג דעולם וידוע בגשמי

 נבח בינה ז״צ הנביח מציהו בתפלת כמ״ש נבא
 נקראים וסהבת החסדים וכל מבין הלב ובה

 וז״ש מסדו ה׳ יצוה יומם ע״ש יום בשם ומכונים
 ותענוגים ואהבת החסדים כצ ר״. היום וידעת

 הגשמי התענוג תמהוב ונא הדעת בבמי׳ תסתכל
 התענוג ותבוא התענוגים בתענוג עצמך תקשר רק

 צבבך אל והשבות וזהו ממש התענוגים לעולם הזה
 לעונם הגשמי דבר שבתוך התענוג תשוב ר״צ

 היא התענוג בעולם שם ותקשר ממש התענוג
 ואלה־ם אצהים הוא ה׳ כי לבא הנקרא בינה

 בכל מתעלם הוא שהשי״ת ר״כ הטבע בגימטריא
 אין מתחת הארץ ועל ממעג בשמים הטבעיות

 לדבק לו ומה הטוב הוא והוא טובו מבנעדי עוד
 לו טוב ותענוג חיות בו שיש הגשמי בדבר עצמו

 כנ״ל התענוגים בשורש נדבק יותר
 להגיד ההוח בעת וביניכם ה׳ בין עומד אנכי

 האש מפני יראתם כי ה׳ דבר את לכם
 אנכי שממר מה נהבין לאמר בהר עליתם ולא

 מיותר הוא לאמר מלת וגם עמידה לשון עומד
הגאין ממח׳ שמעתי דהנה ונראה רש״י פי׳ ועיין

 ושמט אתה קיב פסוק על דמיין פ״פ דק״ק אב״ד
 אליני תדבר ואת אלהינו ה׳ יאמר אשר כג את
 לשון הוא ואת מצת וכו׳ ה׳ ידבר משר כל סת

 מלכיני לראות רצונינו בתממה אמרו הם וגם ניק׳
 לא הם דבאמת : ושמע אתה קרב אמרו ואמ״כ

 השי״ת מפי לקבג שרצינם הראשון ממחשבתם חזרו
 מפי הנבומה מקבל שהי׳ בעת דהנביא בעצמו
 לישראל מגיה כשהי׳ ואמ״כ נוק׳ בבמי׳ הי׳ השי״ת

 נמות למה כמ״ש יראה מחמת והם דכר בחי׳ הי׳
 ע״ה רבינו שמשה רצונם הי׳ וכו׳ האש תאכלנו כי

 בבמי׳ יהי׳ שהוא וצעת השי״ת מפי הנבומה יקבל
 לישראל יאמר העת באותו הנבואה שיקבל נוק׳

 מסך בבמי׳ רק בעצמו השי״ת מפי מקבנין ונמצא
 כג את אלינו תדבר ואת שאמרו וזה המבדי,

 נוקבת בבמי׳ שתהי׳ בעת ר״ל ה׳ יאמר אשר
 כל מת אלינו תדבר אז הנבואה התקבלות בבמי׳

 מתוך מדברת הי׳ שהשכינה הי׳ וכן ה׳ יממר אשר
 בעת הנביא והנה ודפמ״ח עכ״ד משה של גרונו

 ההרה אלי עלה כמ״ש עלי׳ נקרא הנבומה שמקבל
 העד רד כמ״ש ירידה נקרא נעם שמגיד ובעת
 בבמי׳ כשהי׳ ע״ה רבינו משה והנה וכו׳ בעם
 היה העת ובאותו הנבואה מקב; שהי׳ הנ״ל
 עני׳ לשון לא בו שייך לא כנ״ל העם מל מדבר

 במדריגה שהי׳ עמידה לשון רק ירידה לשון ולא
 וביניכם ה׳ בין עומד אנכי שאמר וזה אחת
 עמידה בבמי׳ הייתי ההוא בעת ר״ל ההוס בעת
 דרך השי״ת מפי הנבואה צכם נהמשיך צינור כמו

 רס״ת דך זו פ׳ בזוהר איתא והנה המבדיג מסך
 יותי־ העליון מעולם ישראל שיקבלו רונה שהשי״ת

 לקבל רוצים היו נא וישראל המחשבה מעולם
 ממדריגה רק קבלו לא כך ומפני יראה מחמת

 לבבם והי׳ יתן מי וזהו יראה מדרגת תחתונה
 באמה והנה וכו׳ אותי ציראה להם זה

 משה של גרונו מתוך מדברת הי׳ שהשכינה
 דיבי'־ נקרא יראה ומדריגה יראה מדריגת

 צשון לכם להגיד שאמר וזהו מלכות מדת שהוא
 השכינה הוא ה׳ דבר את לכם להמשיך המשכה
 מפני יראתם כי ה׳ דבר הנקראת יראה מדריגת

 האש מפני יראתם כי ר״ל בהר עליתם ונא האש
 ולקבנ גבוה היותר במדריגה לעלות רציתם ולא

 כי לאמר בהר עליתם וצא וזהו המחשבה מעולם
שלס ר״ל המחשבה עולם הוא בלב הוא אמירה
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 P־ חמירד הנקרא המחשבה מטולה לקב; יליתם
רב לכם ממשיך הייחי ואנכי יראה ממדריגה

 כאמור יראה ממדריגה ה׳
 לך ייטב אשר לטשוה ושמרה ישראל ושמעת

 הנהי ה׳ דבר כאשי מאוד הרבון ואשר
 שאמר מה להבין ודבש חגב זבה ארץ לך מביהיך

 שייכוה צו אין וגם מיותר היה ודבש חלב זבח אייץ
 דישראל ידוט דהנה ונראה שכמטלה למה כלל
 כשטוברין הטולמוח כל אל חיות המשפיטים הם

 נוחנין הם כי לחלהיס טוז חנו וזהו כרמוי השי״ח
 טוש-ן כשהין להיפך וח״ו לתחתונים ;השפיט כח

 והחיות השי ילדך צור כתיב אז מקום של רצונו
 אניהו בחפנת פמ״ש מ״ה שם הוא הטולמות כג של
 אנילות אורח דאיהו מ׳׳ה שם איהו מלגאו וז״נ ז״ל

 דאשקי כמיא וטנפוי בדרוטוי דאיננא שקיו איהו
 הוא אנח טלמין רבון שקיו בההוא וחחרבי לחילנח

 בהאי לאילנא דאשקי הסיבת וסיבת הטילוח טילח
 חיים דאיהו לגופא כנשמחא נביטו ההוא נביטו
 מדרגת רק אז קיבנו לא ישראל והנה טכ״ל לגופא
 להם זה נבבם והי׳ יתן מי למטלה כמ״ש ירמה

 ה׳ בין טומד אנכי בפסוק וכמ״ש וכו׳ ליראה
 במדת השי״ח וכשטובדין הזוהר בשם וביניכם

 ואח״כ אהבה מדח להם בא ממילא כראוי יראה
 וחיות רב שפט למשוך יכולין אז אהבה מדח כשבא

 מי והנה ובינה חכמה שהם הטליונים מטולמות
 הוח המצוה נו כשבא מאהבה ולא מיראה שטובד
 יבוא מחי וממתין מצפה אינו אבל אותה מקיים

 יושב הוא מאהבה שטובד מי הבג ויקיימנו כידו
 הפסוק פי׳ וזהו אוחס שיקיים המצות טג ומצפה
 ליראה האלה החוקים כל אח לטשוח ה׳ ויצוינו

 נשמור כי לנו תהי׳ וצדקה וכו' אלהינו ה׳ את
 נצטויני שאנחנו ר״ל הזאת המצוה כל אח לטשוח
 כמו המתנה לשון הוא שמר ומלח יראה במדח
 זו גנו תהי׳ וצדקה וזהו הדבר אח שמר ואביו
 טל נמתין ר״ל לטשוח נשמור כי נצדקה לנו תהי׳

 מדרגות זהו כי לקיימם שיבואו מתי ונצפה המצות
 ר״ל לטשוח ושמרת שאמר וזהו וכנ״ל אהבה

 במדרגת ולקיים לטשוח המצות טל וחצפו שתמתינו
 ומלח מאוד חרבון ואשר לך ייטב אשר אהבה
 וזהו מ׳׳ה בגימטריא והוא וא״ו מסר כתיב מאוד
 כל של החיות חרבון אתם ר״ל מאד חרבון אשר

כאשר מ׳׳ה שג שס שהוא בעבודחכס העולמות

 דבר ומלח וכו' ארץ לך אבותיך אלהי ה׳ דיבר
 יראה ומלח לדור אחד דבר כמו הנהגה לשון הוא

 אבותיך אנהי ה׳ דבר כאשר וזהו חרץ נקיא
 יראה מדת לך והמשיך הנהיג כאשר ר״ל חרץ לך

 בשם למטכה כמ״ש ההוא בטח ישרחנ שקיבלו
בתרגום ואיחא ודבש חלב זבח הזוהר
ח מנוח טל יונתן  וז״ל ודבש חלב זבת א

 כדבש וחליין כחלב שמינין דפירהא ארטא
 חלב מלח טל הקרא שמפרש הרי טכ״ל
דשמן וידוט שמן שהוא מורה שהוא

 הות תליין מפרש הוא דבש מלח ועל חכמה הוא
 התענוג עולם בינה והוא הגמרח בלשון מחיקת

 לך שהמשיך שאמר וזהו זב לשון הוא זבח ומלח
 תוכל הירחה וע״י ארץ הנקרא יראה מדח השי״ח

 העליונים מעולמות וחיות שפע ולהמשיך לזוב
 שתוכל ודבש חלב זבח וזהו ובינה חכמה שהם
 מחכמה כגומר ודבש מחלב שפע ולהמשיך לזוב

 כנ״ל מאוד חרבון ועי״ז כצ״ל ובינה
 במסה נסיתם כאשר אלהיכם ה׳ אח תנסו לא

 ישראל כשיצחו וז״ל במסה ז״ל רש״י פי׳ ועיין
 בקרבנו ה׳ כיש שנאמר במים שנסוכו ממצרים

 לבל בחמת ה׳ עובדי על דהזהיר לפרש ויש עכ״ל
 ולשון ה׳ שעובדים זה עבור ויחנשחו יתגאו
 הוא אח ולשון נשיאות לשון נס הרימו כמו תנסו
 אלהיכם ה' את חרוממו לא תנסו לא וזהו טם כמי

 ה׳ אח שתעבדו זה בעבור אלהיכם ה׳ עם כלומר
 כחש- ואמר עבודתכם חגף עמו חרוממו לא

 אם בקרבנו ה׳ היש ששאלו במסה נסיתם
 דלא ס״ד דך בשלח פ׳ הקדוש בזוהר ודקדק אין

 רוצים שהי׳ אלא לא אם בקרבנו ה׳ היש אמר
 אין אם ה׳ אם אתם השוכן דילהון דרגא גידע
 שאינו מי והנה אחם השוכן עילאה דרגא הוא
 שואל אינו עבודה עבור נשיאות בשום רוצה

 שאינו כיון מדריגה באיזה הוא אם לידע ומבקש
 לידע לו מה עבודה עבור התרוממות בשום חפץ
 ה׳ אח תנסו לא שחמר וזהו במדרגה הוא אם

 ואמר כנ״ל אלהיכם ה׳ אח תתנשאו לא אלהיכם
 לידע רציתם שאתם ר״ל במסה נסיתם כאשר
 רוצה שאינו מי הדרך כן ולא שלכם מדריגה איזה

 רוצה שאינו מי כי העבדות עבור בהתרוממות
 במדריגה חפץ אינו טבודה עבור התרוממות בשום

S כנ״ל לו שיש מדריגה איזה שואג שאינו ופשיטא
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 האלה המשפטים את תשמטון טקב והיה
 ונראה וכר׳ אותם וטשיתם ושמרתם

 שואל אנהיך ה׳ מה ישראל ועתה כתוב דהנה
 בכל לנכת אלהיך ה׳ ■את ליראה אם כי מעמך
 בשם פעמים כמה וכתבתי אותו ולאהבה דרכיו
 בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא הגדול הרב

 ט שיהי׳ רק לראות צריך אינו שהאדם זללה׳׳ה
 אהבה מדת לו בא וממילא בשלימות יראה מדת

 אהבה ושתי׳ ה׳ יראת אשה נק׳ יראה מדת כי
 אשה אחר לחזור איש של ודרכו דכר בחי׳ הוא

 בפסוק הלא מובן אינו וגכאורה ודפח״ח עכ״ד
 ליראה חם כי כמ״ש אהבה בחי׳ ג״כ נזכר זה
 אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אנהיך ה׳ את

 השי״ת ג״כ שואג אותו ולאהבה שגם אפשר וא״כ
 מה עפ״י ומוכרחים אמיתיים דבריו באמת אבל

 ז״ל ברש״י והוא צ״ג דף דברכות בגמרא שאמרו
 מכאן דרשו רבותינו ליראה אם כי זה בפסוק

 ומדאמר עכ״ל שמים מיראת חק שמים בידי הכל
 שגם משמע שמים מיראת חון שמים בידי הכל
 שמים מיראת חוך שמים בידי הוא אהבה בחי׳

 אם כי הלשון ממשמעות ודרשו אדם ביד שהוא
 תותי וצאהבה אח״כ שכתוב מה וא״כ וכו׳ ליראה

 שיחל שהשי״ת שאמר רק השי״ת שואל אינו זה
 יבח ירחה מדת כך וכשיהי׳ היראה מדת מעמך

 וכו׳ איש של דרכו כי אותו ולאהבה ממילא לך
 הדינאה דרגא תקונים בהקדמות כתוב והנה

 ליה אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן וכו׳ ה׳ ביראת
 עקב ה׳ דיראת עילאה שכינתא דאיהו ענוה לידי

 כמ״ש עקב ה׳ יראת לבחי׳ קרא ואשר ע״כ לגבה
 כמה דכתבתי צומר אפשר ה׳ יראת ענוה עקב

 ישכר מוה״ר החסיד הגאון חותני בשם פעמים
 שצריך תתאה יראה נקרא שע״כ זללה״ה דוב
 הגוף בתענוגי דהיינו למפה יפול שנא תמיד לירא
 חרידים ספר מהמשלת נראה והנצ ודפח״ח ע״ש
 שכתב כנ״ל תמיד ירא להיות שצריך זו יראה ג״כ

 והגיף סוער הים העולם כבושים בדברי בסופו
 ועך התל על עומד איש והנשמה בתוכו עפר תל

 שלא החיים בעץ להתחזק וצריך עליו נטוי החיים
כמה וכתבתי ע״ש העולם הוא סוער בים יפול

 ברחמים עלי׳ ונדרים לאין המאיר פי׳ פעמים
 ומלואה ה-ארן לה׳ בתהלים אמר המע׳׳ה ודוד
 כי האדמה בתוך שיושבין היינו בה ויושבי תבל

 נשמה רש״י כמ״ש ביחד וארץ משמים נברא האדם
 יפול שלא זמן וכל מתחתונים וגוף מעליונים

 ולדרים נקרא הגוף בתענוגי האדם שהוא הנשמה
 בספר המשיל וכאשר הגוף על דר שהוא עלי׳

 אז הגוף בתענוגי וכשנפל הנ״נ במשל חרידים
 מגמותיו וכל הגוף תכינוגי בתוך יושבת הנשמה

 בתענוגי ולהתעדן להתחכם חיך הנשמה ושכל
 לה׳ הכל אעפ״כ בה ויושבי תבל וזהו העה״ז

 כלל ירא אינו זה העולם לתענוגי נפל שכבר וזה
 הארץ על ועומד העולם לתענוגי נפל שלא זה רק

 למטה יפול שלא תמיד מתירא הוא זה עלי׳ ודר
 דהייני העקב עם הייגו הארך על עומדים ובמה
 ;בחי׳ יראה בחי׳ המשיל כן ועל לארץ נוגע העקב

 לו יהי׳ הארץ על עומד שהעקב בעוד כי עקב
 הזה העולם תענוגי בתוך יפול שלא יראה בחי'

 עילאה שכינתא והיא בינה הוא השמיעה ועולם
 יראה בבחי׳ כשתהי׳ עקב וכי׳ וזהו הענוה עולם
 דאית מאן כי המשפטים את תשמעון עקב הנק׳
 עולם הוא ענוה ליודי ליה אייתי ה׳ יראת ביה

 תשמעין יראה בבחי׳' סשתהי׳ וזהו התשובה
 והמצות המשפטים כל עם ר״ל האנה המשפטים

 בחי׳ כשתהי׳ וגם והענוה התשובה עולם אל תבא
 דרכו כי אהבה ערם אל תבא וכו׳ ושמרתם עקב

 וכו׳ ושמרתם כן ועל אשה אחר לחזור איש של
 הוא מיראה לעובד מאהבה עובד בין החילוק כי

 עושה הוא מצוה לידו בא אם מיראה שהעובד
 הבא מצוה שאמרו כמו אחרי׳ מחזיר אינו אבל
 ממתין מאהבה העובד אבל תחמיצנה אל לידך

 ושמרתם ולשון ואקיימנה לידו יבא מתי ומצפה
 בבחי׳ כשתהי׳ וזהו הדבר את שמר ואביו כמו
 אהבה לבחי׳ תבא אותם ועשיתם ושמרתם עקב

 אינו והי׳ שנאמר מקום וכל עקב והי׳ אמר ואשר
 המביא יראה בחי׳ כי לומר אפשר שמחה אלא
 ה׳ יראת היינו ענוה מדת ולידי אהבה לידי

 עונש מיראת ולא שחורה מרה מחמת ולא טהורה
עונש מחמת השפלות יראת כי שמחה בה שאין



שנהלחייטעקב פרעת
 לידי מניא איגו שחורה מרה התגברוה עם או

 אמר ומ״כ מנוה צידי מביא שאינו ופשיפס חהבה
 הוא זה בשמחה שהוא היראה זה מקב והי׳

כנ״ל השמעון מגיא
 דף בסנהדרין ארז״צ דהנה וכו׳ עקב והי׳ א״י

 מה השכינה מצפער שאדם בשעה מ״ו
 שהשי״ה לפי וכו׳ מראשי קצני אומרת הלשון
 כולם העולמות כל ברא וע״כ לברואיו צהיפב רוצה

 וישפיע הפוב כל ממנו שיקבצו ישראל בשביל
 כי דרחמים מכינין מי״ג השלימות כל עליהם
 לינק רוצה משעגל יותר כי להיפיב הפוב מדרך
 מניעת במעשיו הגורם והאדם להניק רוצה הפרה
 הוח אז יסורין ח״ו עליו ולהביא ח״ו עליו השפע

 צדיק בי מושל מי רז״ל ואמרו למעלה גדול צער
 מפני הצדיק זללה״ה המגיד הקדוש הרב ואמר
 לשורשם הדברים כג להביא יוכל אין בבחי׳ שהוא
 גורם הצדיק ובזה הדינין כל נמתקו ושם אין לשער

 וז״ש לברואיו נהיפיב רוצה שהשי״ת למעלה שממה
 שמחה אלא אינו והי׳ שנאמר מקום כל כי והי׳
 כשתהי׳ עקב למעלה גדולה שמחה שיהי׳ ר״ל

 את תשמעון ועי״ז ענוה בבחי׳ עקב בבמי׳
 לעולם ודינין המשפפים כל תביא המשפפים

 ונתבפלו הדינין כל נמתקו ושם הכל שורש כשמיעה
הגזירות כל

 את לך אלהיך ה׳ ושמר וכו׳ עקב והי׳ א״י
ה׳ ושמר ז״ל רש״י פי׳ עיין וכו' הברית

 שכתבתי מה ע״פ לפרש ונראה הבפחתו לך ישמור
 מציה לידו כשבא מיראה השי״ת שעובד דמי לעיל

 מתי לאמר ומצפה ממתין אינו אבל אותה מקיים
 וזהו מאהבה העובד כמו ואקיימנה לידי יבוא

 ותצפי שתמתינו כלומר אותם ועשיתם ושמרתם
 שתעבדו ואקיימנה לידי יבוא מתי לאמר המצות על
 העובד בבמי׳ שהוא מי והנה מאהבה ה׳ את

 הם כי אבות לזכות צריך אינו בוודאי מאהבה
 י״ז דף בברכות רז״ל שדרשו כמו גמורים צדיקים

 מצדקת הרחוקים נב אבירי אלי שמעו פסוק על
 נזונין והם בצדקה נזונין כולו העולם שכל ה׳

 כאלו אנשים ובוודאי להם שמגיע כלומר בזרוע
 רונים אם רק אבות לזכות צריכין שאינן פשיפא

 יכולין זכותיהן שאין מפורסם ונס גדולה פובה
 אבית בזכות להם ינתן אז כזו גדולה פובה להשיג

ומזול' מיי בני ית׳ האל פובות בפשפיות אבל

 וזהי ממהבה להעובדין שמגיע בזרוע נזונין הם
 תפבוי־ אתה אם כלומר אלקיך ה׳ ושמר שאמר

 אותם שתקיים כמצות על ותצפה ותמתין מאהבה
 ונס גדולות פובות לך ליתן יצפה ברחמיו השי״ת

 ה׳ ושמר אבות זכות בשביל מזכותך יותר מפורסם
 נשבע אשר החסד ואת הברית חת לך אלקיך

 לפובות שתצפרך השי״ת שיצפה כלומר לאבותיך
 אבות בזכות לך שינתן כדי מזכותך יותר גדולות

הדבר את שמר ואביו כמו ושמר ושמרתם כנ״ל

 תשמערן אם הול״ל ונכאורה וכו׳ עקב והי׳ א״י
 על לרמז דבא ונראה וכו׳ האלה המשפפים

 וכתף השקר גבר אשר דמשיחא עוקבא הללו עתים
 לעשות לבו תאות אחר הולך איש וכל סוררת
 בידינו שאין מחמת וכלימה בושה באין כרצונו
 מקרבינו כרע ולבער עבירה עוברי בידי למחות

 אם הזאת ובעת דל עם על מושלים הם ואדרבא
 והתורה היראה בדרכי הישר בדרך הולך אדם
 וז״ש השי״ת בו ומתפאר למעלה מאוד חשוב הוא
 גדולה שממה שתהי׳ ר״ל שמחה לשון שהוא והי׳

 ר״ל האלה המשפפים את תשמעון עקב למעלה
 האלה המשפפים את תשמעון דמשימא כשבעוקבא

כנ״ל למעלה גדולה שמחה יהי׳ אז

 רבים לשון אמר תחלה להבין וכו׳ עקב והיה א״י
 יחיד ל׳ אמר ואמ״כ ועשית׳ ושמרת׳ תשמעון

 צריך האדם דהנה ונראה וכו׳ לך אלהיך ה׳ ושמר
 ישרמל כללות עם א״ע לקשר המצוה עשיות בשעת

 ימיי־ לשם המצוה עשיות קודם פמר שתקנו כמו
 כמוך לרעך ואהבת ולקיים ישראל כל בשם וכו׳

 יכשמקיי׳ שלימה קומה הם ישראל כללות כי באמת
 כל״ית עם א״ע ומקשר באמת כמוך לרעך ואהבת
 לו יש מ״ו אם אבל שלימה קומה הוא אז ישראל
 מהקומה נמסור אז מישראל אמד עם לבבות פירוד
 יכל מום בעל בחי׳ הקומה ונמצא כהוא האדם

 א״ע לקשר אפשר ואי יקרב לא מום בו אשר איש
 הוא א״כ אלא באמת באהבה ישראל כללות עם

 יסודות ד׳ הרכיב השי״ת כי ומ׳׳ה אי״ן בבמי׳
 מתנגדין והם עוה״ז וברא עפר מים רוח אש

 ואי״ן מ״ה במי׳ בעצמו רואה יסוד שכל ומחמת
 וזכו קיום להם ויש מבירו יסוד על מתגבר אינו
מ״ה כח מכמה וזהו הכל המחבר מ׳׳ה במי׳



לחיי׳טעקב פרשתאורתשנו
 יכיל סז מ׳׳ה בבחי' כשהוא באדם וכן הממברם

 בקמה באהבה ישרסל כללות עם מ״ע לקשר
 חבי"' על מתגב^ סינו בשפטחיו תמיד כשרותה

 נקש* יכו; תינו אז גדכוח בבתי׳ הוס סם הב;
 תשמעון;שי; ומ;ה באמת ישיאל כללות עם ח״ע

 שאמר וזהו העם תת שקול וישמע כמו אסיפה
 קע:ות בחי׳ עקב בבתי׳ כשתהי׳ כלומר עקב והי׳

 המשפעים תת ביחד תאספו אז כלומר תשמעון אז
 מותם כשתעשו הא;ה המשפעים עם כצומר המלה
 ישרת, כל עם תחבר העושה מכם חמד תפילו
 יחד ותחברו ותאספו אותם עושים כולם ולמצא

 ועשיתם ושמרתם שלימה קומה ותהיו בחהבה
 ושמר כתב וע״כ בחהבה יחד כשתהי׳ סותם

 בהתחברות תהיו אז כי יחיד לשון לך אלהיך ה׳
 לשין ושייך ביחד שלימה קומה ותהיו באהבה

וכו׳ לך אלהיך ה׳ ושמר יחיד

 ועק־ה עקר בך יהי׳ לא העמים מכנ תהי׳ ברוך
 ו;ראה להכא דקרא רישא שייך איך להבין

 יברך יברך זכר;ו ה׳ הפסוק פי׳ סמרתי דהלה
 ירחי יברך סהרן בית את יברך ישראל בית תת
 שבית בזמן בזוהר דאיתס הגדולים עם הקפלים ה׳

 מן השפע מקבלין ישראל היו קיים הי׳ המקדש
 אומות השבעים לכל שפע משפיעין והם השי״ת

 שההומית בהיפיך הוח עכשיו אבל מיותם כדי
 מעע ישרסל מקבלין ומהם השפע מקבלין העולם

 הותלי יעשה ר״נ זכרגו ה׳ פי׳ וזהו המעט מן
 ומכללו׳ כלומר המשפיע דכר במדרגת ישיאל כללות
 תת יברך וזהו חיותם כדי האומות יקבלו ישראל

 קת יברך ישרסל בית אל ילך שהברכה ישרסל בית
 בית סח ויברכו הכרכה יקבלו שכם אהרן בית

 ד ע׳ הגדולים עם הקט;ים ה׳ יראי יברך ישראג
 הקב״ה מצא לא עוקצים מס׳ בסוך רז״ל שאמרו

 כל• ולשון השלום אלא כישרחל ברכה מחזיק כלי
 קומה הם ישראל כללות דה;ה לראה ברכה מהזיק
 מישרחל מאחד עצמו כשמפריד מ״ו וה;ה שלימה

 נותלין אם ולמשל שלימה אינו ישראל קומת ;מנח
 ע״י לחוץ זבין המים אז נקב יש ובכלי בכלי מים

 ביניהם ש;ום ח״ו אין אם ישראל קומת כך הנקב
 השפע להחזיק ישראל נשמת קומת ביכולת אין אז
 מחזיק כלי הקב׳׳ה מצא לא וזהו ח״ו למוץ וזב

ביניהם שלום כשיש השלום אלא לבד לישראל ברכה

 לעצמם השפע לקבל ישראל נשמח קומת ביכולת אז
 ה׳ יראי שהם ישראל כל הם ה׳ יראי יברך וזהו
 הגדולים עם הקטנים וזהו כשלום אותם יברך
 שהקטנים כלומר ומחובר נטפל הוח עם ולשון ביחד
 שהקטנים ולא הגדולים אל ונכנעים נטפלים יהי׳

 וחז שפלותם יכירו אלא הגדולים נגד ראש ירימו
 שאמי וזהו לענמם הברכה לקבל ה׳ היראי יכולין
 הברכה תקבל אתה כלומר העמים מכל תהי׳ ברוך

 נהם תשפיע וחתה הברכה תקבל העמים מכל אף
 הכהנים כלומר עקר בך יהי׳ לא חיותם כדי

 ישרחל כלל ה׳ לירחי ומשפיעין השפע המקבלים
 פסיל שמץ שום ובמחשבתם בכוונתם יהי׳ לא

 מוליד שחינו עקר בבחי׳ יהי׳ וחז לענמם הנאה
 כללות ה׳ בירחי כלומר ועקרה להשפיע יכול ואינו

 לקבל יכולין ואז גמזר אחדות ג״כ יהי׳ ישראל
 לקבל יכולה שאינה עקרה בבחי׳ יהי׳ ולח השפע
 לקבל יכונין ואז גמור באחדות יהי׳ אלא השפע

לעצמם השפע
 נח רבה במדרש דאיתא וכו׳ תהי׳ ברוך א״י

 כלומר עקי־ה תפלחך יהי׳ לא עקר בך יהי׳
 ינב פירוש אמרתי והנה חפלחך תמיד שיקובל
 שהשי״ת כלומר ישיא; בני למספר עמים גבולות

 בהירות ניכר שיהא בשביל אומות שבעים מניב הי׳
 בלבד ישראל אלא בעולם הי׳ נא אם כי ישראל

 לפני מחוסה היחה ישראל רשעי רואין הי׳ אם
 ישרחל בהירות רואין האומות כשרואין אבל השי״ח

 נפשם מוסרין שבהם תחתונות המדריגות אף
 העולם באומות אבל יח׳ שמו קדושת על בחהבה

 ליש־חל ונמצא באנהיו יקצוף צרה שום עליו בא אם
 מה וכל הטוב וכל הברכות כל עליהם שיבא ראוי

 בל' ומזוני חיי בני השי״ת מאח ויבקשו שישאלו
 לכל הלא כך כל שאינם אעפ״י כי קטי־וג שום

 ופשיטא לרוב ומזוני חיי בני להם יש העמים
 העמים כשרואין וגהירחם קדושתם שנודע לישרחל

 שחיני אפילו הברכות כל נך יגיע תהי׳ ברוך וז״ש
 מכל הברכות כל לך יהי׳ אעפי״כ כך כל כדאי

 ופשיעא לרוב ומזוני מיי בני נהם שיש העמים
 לא ר״ל וכו׳ עקר בך יהי׳ לא כן ועל לך שיהי׳

- חפלתך תמיד ויקובל עקרה חפלחך יהי׳ ב  ע
 לך ינחן שאלתך וכל קטרוג שום בלי זה

 מעטי מפניך האלה הגוים אח אלהיך ה׳ ונשל
חרבה פן מהר כלותס תוכל לא מעט
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 ה׳ ונשל אמד יתחילה להבין השדה חית עליך
 המשמעות כלותם תוכל לא חמר וחח״כ ונו' אנהיך

 עמ*ם בשבעה הנא וגם הגוים את יכלו שהם
 מעט מעט נכנותם ואסור נשמה כל תחי׳ לא כתיב

n מוזהרין המלחמה בעת שימנאו מה אחת !בפעם 
 נמי הקודם בפסוק וגם אותם יהי׳ שלא עליהם
 בם אלהיך ה׳ ישלה הצרעה את וגם הכי משמע

 מה משמע מפניך והנסתרים הנשארים אבוד עד
 והיה אמר וגם יחי' שלא מוזהרין אותן שרוחה

 וכו׳ בצדיכם ולצנינים בעיניכם נשכים תותירו אשר
 מתפלל הוי המשנה פי׳ באבות דכתבתי ונרסה

 רעהו את חיש מוראה שאנמלא מנכות שנ בשלמה
 קצת אכתוב וכחן באריכות שש עיין ב״עו חיים

 נקרה מנכות מדת הוח יראה שבחי׳ בקיצור
 ממדת גבוה אשר עילאה יראה ויש תתחה יראה

 ית׳ הבורא גדנות מהמת הרוממות יראה חהבה
 מלת מורסה שאלמגא תתמה ביראה נהדבק ואמר

 מורא שאלמנח ר״נ תתסה ה׳ מורא הוא מוראה
 ביראה תמיד להדבק שתרצה רק תתאה ירחה ה׳

 איש יתב״ו הבורא גדלות תמיד לראות עעאה
 וריע רעך כמ״ש השי״ת נקרא ורעהו רעהו את

 מדבק איש כשיהי׳ רעהו את חיש וזהו וכו׳ אביך
 בטנ הי׳ :לעו חיים רעהי הנקרא בהשי״ת

 מחמת עינאה ,ירחה דבק הי׳ חם ממניאות
אה נהדבק חמר וע״כ ית׳ הבורא גדלות  תתמה בי'

 בשבעה מוזהרין שאנו כמו והנה שכתבתי מה ע״ש
 מוזהרין אנו כך בפוע; אותן יחי׳ שלא עממים

 עממים שבעה מחשבת ולהכניע נבטל במחשבה
 הביעיוי זה והנה הקטן עו,ם שהוא באדם חשר

 רק אחת בפעם להיות אפשר אי שבמחשבה
 בסיגופין שירבה מחת בפעם יהי׳ אם כי בהדרגה
 מקליפות בו ש־ש התחות כל לבטל כדי ובתענית

 ממציאות ויבטג הגוף את יבטל אזי עממים שבעה
 בהדרגה שבמחשבה הביעור בזה לילך צריך אלא
 יוכל כן עצמו את האדם שממעט המיעוט וכפי
 ונש. שחמר וזהו בקיבו אשר הרעות תאות לבטל

 יפול כלומר העץ מן הברזל ונשל כמו אלהיך ה׳
 ר״נ מלפניך האגה הגוים את השי״ת ויכניע

 מחשבת רעות תחות תמיד יפיל שלך מפנימיות
 מפניך רק מנפניך אמר לא וע״כ עממים שבעת

 מחשבת רעות תאות מבער שלך מפנימיות ר״ל
מטט מעט כפל ואמר מעט מעט עממים שגעה

 ממך יפול כך עצמך שתמעט המעט לפי כלומר
 אמר ואח״כ עממים שבעת מחשבת רעות תאות

 תאית לבער שתרצה כלומר מהר כלותם תוכל לא
 פן סיגופין ע״י אחת בפעם עממים ז' ומחשבת

 תתאה דיראה וידוע השדה חית עליך תרבה
 והתרחקות צמצום הוא תתאה ויראה שדה נקרא

 ונא עליו שהמשיך השי״ת חיות נקבל שיוכל כדי
 השי״ת חיות נקבל כלי הוא ויראה ממציחות יבטל
 עממים ז׳ ומחשבות תאות לכלות ירצה אם אבל

 השדה חיות ירבה סיגופין ע״י אחת בפעם מהם
 ויבטל הכני ביראה השי״ת חיות ירבה כלומר

 בהדרגה רק מהר כצותס תוכל לא וע״כ ממציאות
כנ״נ

ך ענ י  ידעת נא חשר המן את ויאכינך וירעבך ו
 לת כי הודיעך למען אבותיך ידעון ולא

 ה׳ פי מוצא כי, על כי האדם יחי׳ לבדו הנחם על
 סת ויאכיצך וירעבך ויענך שחמר מה האדם יחי׳
 היו ונא רעבים היו לה המן כשאכלו הלא המן

 שהיו הטעמי׳ כל בו טועמים היו אדרב' כי בעינוי
 הלחם על לא כי הודיעך למען דאמר וגם רוצים
 ונראה זאת יודעין אם מיני׳ נפקא מאי וכו׳ לבדו

 העולם דרך וטבע בטיבעי להאמין שלא דהכוונה
 הם ומזה הידועים מאכלין ושאר -חם שאוכנין

 ירוהה חוכל הוא אשר הדבר כשרואה וגם חיים
 חכנ אם אבל שבע הוא אז שביעה כדי שהוא
 אכל אם אף שאוכל מה רואה ואינו מאכל חיזה

 במאכל יודע שאינו כיון ממנו שבע אינו הרבה
 אמרו וע״כ ממנו שבע להיות יוכל חם אוכל שהוא
 שאינו כיון שבע לו אין סומא ע״ד דף יומח במס׳
 שבע להיות יוכל אם אוכנ שהוא במאכל יודע
 לח וגם הוח מה יודעין היו שלא במן וכן ממנו
 לאדם להשביע שיוכל המאכל מזה מאבותם שמעו

 שהיו ואעפ״י המאכל מזה ולחיות אותו כשאוכלין
 נא לטעום רוצים שהיו הטעמים כל במן טועמין

 ה־ו וע״כ לטעום רוצים שהיו המאכנים רואין היו
 ה־ו שלא כיון במן שבעין היו ולא סומין בבחי׳
 מזה לחיות יוכל אם אוכלין שהם הדבר יודעין

 ש,ה ארבעים המן מן חיות להם הי׳ באמת אבל
 וירעבך ויענך וזהו נושבת ארץ אל בואם עד

 רעבים היו המן אוכנין שהיו אעפ״י המן ויאכילך
 המאכל מזה ואבותיך אתה ידעת לא אשר מחמת

רוצים שהיו והטעמים מזה נסיות יכולין אם
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 מ'׳35 היו וע״כ המאכלין רואץ היו צא ו3 לטעום
 לא כי הודיעך למען מן3 עין3ש היו ולא סומין

 על כי ע3הט שהוא האדם יחי׳ דו3ל הלחם על
 עיות3ט3 תאמין וצא האדם יחי׳ כ׳ פי מוצא כל

 לארץ כהכניסם רוצה הי׳ שהשי״ס ור3ע3 הי׳ וזה
 חוסה דורש אצהיך ה׳ אשר ארץ שהוא ישראל
 והמזלות השרים תחת הם אשר ארצות כשאר ואינו
 קודם שנה ארנעים המן האכילם ע״כ עיים3והט

 תצוי אינו שלהם שחיות להודיעם לארץ יאתם3
 שלאחריי פ'3 אח״כ אמר וע״כ עיים3וט גמזלות

 מזה ותיך3א ידעון צא אשר ר3מד3 מן המאכילך
 שהי׳ ענותך למען ממנו לחיות יכולין אם המאכל

מי נשון נסותך ולמען ין3רע שהיו להם עינוי  היי
 המזלות תחת תהי׳ שלא אותך ולרומם י׳3להג נס

 למעה הם כי לישראל מזל אין אלא עיים3והט
 השכינה כנפי תחת הם אנא עיים3והט מהמזלות

 שלא משה קש3 שאמרו כמו ישראל על השורה
 שנאמ־ נו ונתן ישראל על אלא שכינה תשרה

 אחריתך3 ך3להטי וזהו וכו׳ ועמך אני ונפלינו
הימים אמדת הנק' השכינה היא

 יכו׳ האדם יחי׳ דו3ל הנחם על לא כי א״י
ת^3 למירדך עי3 זכאה זוהר3 דאיתא

 מעין 3השי ים3ור אהרן3 3כתי וע״ד וכו׳ א3חיי
 וזכי יכ!' והשלום החיים אתו היתה ריתי3 3וכתי

 לעלדא וזכי עלמא האי3 וזכי ניו3נ נין3 למחמי
 יר!'־ תוציח אם איתא פסוק3 והנה וכו׳ דאתי
 מרשע צדיק יוציא אם לומר רצה תהי׳ כפי מזולל

 וידוע ה׳ כפי ויקם אומר ותגזור ר״ל תהי׳ כפי
 תורה לומד אס ימינה3 ימים אורך שאמר מה

 כמ״ש התורה נק׳ ולחם ושנים ימים מאריך נשמה
 יחי׳ לבדו הלחם על לא וז״ש לחמי3 לחמו לכו

 מאריך הוא ד3ל התורה עסק3 לא ר״ל האדם
 שנק־־א צדיק יוציא אם ר״ל מוצא כל על כי ימים

 כפי כמ״ש ה׳ פי ונקרא מזולל אותו ומוציא כל
 כמ״ש ושנים ימים יאריך ג״כ האדם יחי׳ תהי׳

 חתי היתה ריתי3 3כתי עליו נש ר3 האי זוהר3
כנ״ל ניו3ל נין3 למחמי וזכו והשלום החיים

 כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה
 כל3 ללכת אלהיך ה׳ את ליראה אם

 כל3 אלהיך ה׳ את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו
ו חוקות ואת ה׳ מצות את לשמור נפשך ובכל לבבך

 ז״ל רש״י פי׳ ועיין לך לטוב היום מצוך אנכי אשר
 בידי הכל מכאן דרשו רבותינו ליראה אם כי וז״ל

 שאמר מה להבין ע״כ שמים מיראת חוץ שמים
 ליראה רק השי״ת חפץ שאינו משמע ליראה מם כי

 בידי הכל הגמרא לשון ז״ל רש״י שמביא וכמו
 כי הלשון מן כן ודרשו שמים מיראת חוץ שמיס

 צצכת תיכף אח״כ שאמר זה מה וא״כ ליראה אם
 את לשמור וכו' ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל

 התורה כל הכל נכלל ובזה חוקותיו ואת ה׳ מצות
 ליראה אם כי אמר למה וא״כ טובות המדות וכל

 דסמר וגם לבד ביראה רק חפץ שאין משמעו
 ז״ל רש״י ופי׳ לך לטוב וגם וכו׳ ה׳ מצות לשמור

 שכי־ שתקבלו לך לטוב אלא לחנם לא היא ואף
 המשמשין כעבדים תהי׳ חל באיבות הזהיר והתנא

 רז״ל דאמרו ונראה פרס לקבל ע״מ הרב את
 בתחילתה שרשה שנה כל ט״ז דף דר״ה בגמרא

 ועד השנה מרשית שנאמר בסופה מתעשרות
 אחרית לה שיש סופה כתיב מרשית אחרית
 הרב בשם כתבתי דכבר הגמרא פי׳ לומר ואפשר
 זללה״ה בער דוב מו׳ קדישא בוצינא הקדוש

 צורות חצי שני היינו חצוצרות שתי לך עשה פירש
 עליו שמקבל צורה חצי הוא בעצמו שהאדם היינו
 מגרמי׳ לי׳ ולית השי״ת של ויראתו מלכותו מדת
 שכתב כמו שלימה באמונה להאמין צריך וגם כלום

 בבריאת אלא נגמר לא עליונה שהצורה בתיקונים
 עליו מקבל וכשהאדם צורה חצי ג״כ והיא אדם
 וזהו עליונה הצורה נגמר אז ויראתו מלכותו מדת
 גך עשה כוונתו ונראה ודפה״ח צורות חצי שני
 בחי׳ לך שתעשה תמיד הוה דבר צורות חצי שני

 מדת תמיד עליך ותקבל צורה חצי שאתה זו
 מה וע״פ כעם מגרמי׳ לך שלית ויראתו מלכותו

 פעמים כמה הנ״ל הקדוש הרב בשם שכתבתי
 יראה בחי׳ לו שיהא רק לראות צריך אין שהאדם

 בחי׳ כי אהבה בחי׳ לו א3 ממילא ואז בשלימות
 בחי׳ אהבה ומדת ה׳ יראת אשה נקרא יראה
 ודפח״ח אשה אחר לחזור איש של ודרכו דכר

 ומרגיש אהבה מדת אליו שבא שזכה אדם והיות
 העובד כדרך ביסורין ושמח השי״ת שאוהב בעצמו

 השי״ת אהבת אליו שבא כיון יחשוב לא מאהבה
 צורה,ש.ימה שהוא ית׳ אהבתו ו3 ובוער השוכן

 מגרמי׳ לי׳ דלית יראה במדת תמיד יאחוז אלא
הוא ח״ו אם כי צורה חצי רק אינו והיא כלום
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 שורה הש״י כי כשלימות צורתו נגמר שככר מחשכ
 עמקתא ;כירא רמא מאיגרא נופל ח״ו אז כו
 רואה השי״ת א; יותר מתקרכ שהוא מה כאמת כי

 הוא וא״כ ית׳ אותו להשיג אפשר שאי הסירנו
 חסר שהוא וכזו צורה חצי אנא ואינו תמיד הסר

 תמיד ויראתו מנכותו עול עצמו על ומקכל תמיד
 כריאת והנה עליונה צורה משכים הוא כזה

 ככחי׳ הוא אחת וכל נפש שנה עולם עולמות
 וראש קומה ככחי׳ הוא השנה וכן שלימה קומה
 תרץ כחי׳ וסוכות פסה ראש כחי׳ הוא השנה

 נצה הם ופורים חנוכה גוף כחי׳ שכועות דרועין
 כי השנה ראש נקרא כן שעל לומר ואפשר והוד

 וכראש ויראתו מלכותו שתתגכה כדי נכרא העולם
 עליהם מקכלין ישראל אם העולם את דנין השנה

 כראש כן וע; העולם יתקיים חז ויראתו מלכותו
 מע״י טפי אינש דכייף כמה ז״ל אמרו השנה
 יתכרך כיראתו ולהחזק ולהתאמץ להוסיף שצריך
 נקרת והיראה העולם ויתקיים כדימוס ויצאו

 ענ ה׳ יראת חכמה ראשית שכת: כמו ראשית
 או״ח כל שצריך השנה ראש נקרא זה יום כן

 ויראתו מלכותו מדת עניו ולקכל להחזיק מישראל
 “חס והוא כלום מגרמי׳ ליה וכית השי״ת של

 מרשית כתיכ כן ועל עולם של מאנופו עדיין
 כלומר כתחיכתה שרשה שנה כל וזהו אלף חסר
 מלכותי מדת עליו מקכל מישראל או״א שכל

 אז עולם של אלופו חסר רש ככחי׳ והיא ויראתו
 כא מזל כחי׳ האלף ומן כהם שורה יתכרך השם

 אל שכא כסופה מתעשרות וזהו ומזוני חיי בני
 הח'לק והנה גדול כשלימות ומזוני חיי כני ישראל

 מאהכה עוכד מיראה לעוכד מאהכה עוכד שכין
 ופעמים שיוכל הדכרים ככל השי״ת רצון עושה
 השי״ת רנון עושה ואינו אחד כדכר מיקל

 רצונו עושה שאין כזה השי״ת לעכוד וכוונתו
 יקפיד שלא ית׳ א,יו כאהכתו ובטוח בצבו וחושב

 וימותו ה׳ אל בקרבתם אהרן בני שני כענין עליו
 יתברך אליו אהבתם ובחוזק יין שתוי שהיו
 התקרבות בזה רצונו שאין בדבר אף עצמם קרבו
 אל יבא בזאת אהרן אל השי״ת הזהיר וע״כ

 אם כי זאת הנקרא יראה של המדה עם הקודש
 שום לעשות ירא אהבה מדת אל ג״כ ירא הוא
 רצונו כל מאהבה עושה ואז יתברך רצונו נגד דבר

תדור כי פסוק ענ דרשו ה׳ דף דר׳׳ה בגמרא זהנה

 חלקו שהוא ופאה שכמה לקט מעמך וכו׳ נדר
 עמך העני את שנאמר מעמך ביה שכתוב עני של
 היינו מעמך שואל אלהיך ה׳ מה שאמר וזה

 של דרכו ומה עני בבחי' שתהי׳ עני של חלקו
 לך מסר השני צורה ומצי צורה חצי בפרוסה עני

 ויראתו מלכותו בחי׳ עליך תקבל ותמיד תמיד
 שני יש באמת והנה כצום מגרמי׳ לך שלית ית׳

 הגוף יראת שהוא עונש יראת אחד יראה מיני
 שיהח תתאה יראה ה׳ יראת אל כסא שהוא

 בתענוגי להתענג למטה יפול שלא תמיד ירא
 היראה וזו השי״ת את לעבוד יוכל לא ואז היצר
 השי״ת לעבוד חפץ כי השם אהבת אל מביא
 יבח מתי ומייחל ומצפה אהבה במדת גם מאד
 את ה׳ רוצה וזהו מהשי״ת אהבה מדת אליו

 השי״ת רוצה היראה בזו לחסדו המיחלים יראיו
 למדת ומיחל חפץ אין עונש יראת בו שיש מי אבל

 “כלומ אלהיך ה' את ליראה אם כי וזהו אהבה
 מדת עליך ותקבל בפרוסה עני של דרכו שתהי׳

 יראה לך ויהיה כלום מגרמי׳ נך שלית מלכותו
 ח״ו תפיל שלא יהיה שלך היראה אנקיך ה׳ את

 וכשיהי׳ אלקיך ה' נעבוד תוכל ונא היצר לתענוגי
 ללכת תזהר אז דרכיו בכל ללכת אז זו יראה לך

 תחפוץ וגם דבר בשום תיקל ולא דרכיו בכל
 אהבה בחי׳ לך שיבא אותו ולאהבה תמיד ותיחל

 היראה עם אהבה בבחי׳ גם השי״ת ותעבוד
 בוער השי״ת אל אהבה בחי׳ אליך שיבא ואעפ״י

 בבחי׳ תמיד תהי׳ ית׳ אליו נפש במסירת כאש
 בחינת לך ויהיה בפרוסה עני של דרכו מעמך
 למדת תמיד ותצפה כלום מגרמי׳ לך נית יראה

 ורוכב עני ב״ב שיבא שאמרו;במשיח וזהו אהבה
 בפרוסה עני בבחי׳ יהיה שדרכו החמור על

 שכבר חעפ״י כשלימות מלכותו מדת עליו ויקבל
 הוח יראה מבחינת שלמעלה המדריגות לכל זכה

 מגרמי׳ לי׳ דלית עני כמו יראה בבחי' תמיד
 מיראה שלמענה מה בחי׳ שוס השיג ולא כלום

 ורוכב מושל הוא כאין עצמו שמחזיק הזה ובדבר
 בתאות המדובק היצר על היינו שלו החמור על

 כאשר גדלות הוא היצר של ושרשו הגשמיות
 ואת ה׳ מצות את לשמור ואמר במ׳׳א כתבתי
 הדברים כ; לך יהי׳ אם כי לך לטוב וכו׳ חקותיו

 ומי יחד וביראה באהבה ה׳ את שתעבוד הנ״ל
להנאת דבר בשום חפץ אינו אהבה בחי' בו שיש



לחייםעקב פרעותאורחשם

 ג״כ הוא ח״ו יסורין לו שי£ אעפ״י כי ננצמו
 חעגוג להשי״ה שיהי׳ רי־ן חפץ ו5ואי ביסורין שמח

 כדי זה בשניל העוצמות כל שירא השי״ת ותעצוג
 ופעצוצ להיטיב הטוב מדרך כי לישראל צהיטיב

 ישראל בצי מן יותר תעצוג הוא לישראל המשפיע
 כצ עליהם כשמשפיע ית׳ ממצו תענוג שמקבצין
 כצל תעצוג בו אין מאהבה העובד וזה הטובות

 רק תענוג לו יש יסורין מן אף כי הטובות מן
 מה השי״ת שמשפיע הטובות מן תענוג לו שיש
 ישרחל מל טובותיו כשמשפיע תענוג להשי״ת שיש

 ומקיימים ה׳ בתורת הולכים שישרחצ בעת והיינו
 טובותיו עליהם צהשפיע יוכצ אז והחוקים המצות

 וחוקותיי מצותיו לשמור ישרחצ כוונת יהיה וכן
 טובתו צהשפיע יוכל שהשי״ת כדי לך לטוב וכו׳

 לטוב צומ־ מכשר וגם ית׳ חציו גדוג תענוג שזהו לך
 קודם נגלה אשר היאשון חסד חליך שימשיך לך

 ישיד של ומדה החויר יסוד הצק׳ עולמות בריאת
 העיב עציך שימשיך לך כטוב וזהו טוב צק׳

דלעיצא

 לשין דחמר להבין וכו׳ ישראל ועתה א״י
 ממך מבקש מצהיך ה׳ מה אמר ולא שחלה

 המפור׳ החסיד קדישא בוצינא הרב דהנה ונראה
 הפסוק פי׳ אמר זללה״ה בער דוב מוהר״ר

 ׳ד ע כמעשהו לאיש תשלם חתה כי החסד ה' ולך
 ^מלוך אחד את שהמכיכו מדינה ראשי משל

 שכר ומשלם מסד גומל המלך ואח״כ עליהם
 ותי מלכות כתר גדולה לו שנחצו מדינה נראשי
 וחמד חחד כל עם טובה שיעשה למלך אפשר

כתר ציתן אפשר חי כי טובה לו שעשה כמו

 ברחיייו השי״ת אבל ואחד אחד לכל מלכות
 עוצ עצמו על מקבל אשר הצדיק חסדיו וברוב

 נותן עצמו על הש״י וממליך ה׳ ויראת מצכוחו
 כצ את מנהיג שיהא מלכות מדת השי״ת לו

 צדיק בי מושל מי כמ״ש וחפצו כרצונו העוצמות
 ה׳ צך וזהו מבטלה וצדיק גזירה גוזר הקב״ה
 שיהת ממש כמעשהי צאיש תשלם אתה כי החסד

 והנה ודפח״ח עכ״ד כרצונו העולם את מנהיג הוס
 הזה הדבר בעיני׳ הדרא שאלה הגמרא בלשון
 מדת היא יראה ומדת מחזיר הוא ששואל ממש

 מעמך שואל אלקיך ה׳ מה אמר וע״כ מלכות
 ומלכותו יראתו עציך תקבל אם כי ציראה אם כי

 צך וינתן בעיני׳ ותהדר שאלה בדרך רק יהיה
 כרצונך העולם את תנהג שאתה מלכות מדת

כנ״ל. רעות הגזירות כל ותבטל וחפצך

 בזרעם ויבחר אותם צאהבה ה׳ חשק בחבותיך רק
 וכצ פירוש צו אין רק מלת וכו׳ אחריהם

 ונראה מיעיט אלא אין ורקין אכין שנאמר מקום
 העוצמות כל ברא שהשי״ת יבנה חסד שעולם דידוע

 הוא מסד מלת כי להם ולהשפיע לברואיו להיטיב
 התחתונות מדריגות על הש״י שחס דל״ת ח״ס
 בבחי׳ והוא בהמת שפל שהוא ומי דצ״ת בחי׳ שהם
 וקדוש מרום כמ״ש עמו שורה השי״ת חז דלות

 הסדים עציו ומשפיע רוח ושפל דכא ואת חשכון
 שהי׳ המיעוט ר״ל בחבותיך רק וזהו גדולים

 שאמ־ אברהם כמו עצמן ממעטין שהיו בחבותיך
 אותם לאהבה ה׳ משק ועי״ז ומפר עפר ואנכי

 עצמן ממעטין שהיו ועי״ז אהבה הוא מסד מדת כי
מסדו צהם להשפיע חותם לאהבה ה׳ משק

ת ש ר ה פ א ר

אה  וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ר
 ה׳ מנות אל תשמעו אשר הברכה חת

 לת אם והק,לה היום מצוך אנכי אשי אלהיכם
 הדרך מן וסרתם אלהיכם ה׳ מצית אל תשמעו

 היום מצת להבין וכו׳ אחרי ללכת וכו׳ אנכי חשר
 ושם ביחד וקללה ברכה שכלל וגם מיותר הוא
 ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה אמר
וכהן בחיים ובחרת הרע ואת המות ואת הטוב

 תשמעי חשי שחמר וגם וקצלה ברכה ביחד כלל
 ה׳ מנות את תעשו אשר והוצ״ל ה׳ מצות חל

 דבי־ים שני כמו אמר קללה אצל וגם חלהיכם
 ללכת וכו׳ הדרך מן וסרתם וכו׳ תשמעו לא מם

 בכל וז״ל רל״א סימן א״ח גש״ע דכתב ונראה
 לשם יהיו מעשיך כל חכמים ואמרו דעהו דרכיך
 האכילה כגון רשות של דברים שאפילו שמים

והתשמיש והקימה והישיבה וההליכה והשתיה



שסאלחייםראה פרשת

 בורהך לעבודח כולם יהיו גופך צרכי וכל
 ורעב צמא היה שאפיצו עבודחו הגורם לדבר הו
 יחכוין חגא משובח אינו נהנאחו ושתה אכצ אם

 וכן בוראו את לעבוד חיותו כפי וישתה שיאכצ
 צדיקים במקום ולעמוד ישרים בסוד ליפב אפילו
 עצמו להנחת עשה אם חמימים כעצת וניכך

 עשה חח״כ משובח אינו ותחוחו חפצו והשנים
 מחד צריך שהוא בזמן ובשינה וכו׳ שמים נשם
 ננורך מנוחה ונגופו נעיניו שינה נתח יכוין לישן

 מניע׳ מחמת בתורה דעתו תעריך שנא הבריאות
 לעבודת בנים נו שיהיה יכוין בתשמיש וכן שינה

 שתהיה נריך חכמה בדברי אפינו ובשיחה בוראו
 אדם חייב דבר פנ כננו יתברך לעבודתו כוונתו

 מעשיו כל ו.בקונ דרכיו עג ונבו עיניו נשום
 עבודת לידי שיבוא דבר וכשרואה שכלו במחזני
 שנוהג ומי יעשהו נא נאו ואם יעשהו ית׳ הבורא

 ע״ש בקיצור עכ״ל תמיד ביראו אח עובד כן
 חמר ב״ה השי״ח עבודת כל כי הדברים והכלנ
 בעי נבח ורחמנא הדברים הן הן הלב כוונת

 געבודח מכוין וחינו המצוה עושה אם ואפילו
 במס׳ רז״נ שחמרו כמו פושע נקרא יח׳ הבורא

 אכני אחד פסחיהם אח שצנו שנים כ״ג דך נזיר
 נאמי ע״ז גסה אכינה נשום ואחד מצוה לשום

 הבחיר׳ יזהו בם יכשלו ופושעים בם ינכו נדיקים
 ואם שמאל אי ימין ננעוח לאדם ניתנה אשר

 ו בורח חח עובד שמים לשם מעשיו בכל מכוין
 הוח נהיפך מ״ו ואם תמיד מצות ועושה תמיד

 דרך חיזה יבחין שבאדם הדעת ובבחי׳ להיפך
 רז״ל שממרו כמו נרע עוב בין ולהבדיל יבחר

 דברים בכל ונמצא מנין הבדלה דעה מין חם
 יש התענוגים היינו האהבות ובכל מצות בעשיית

 יכוין חם וקללה ברכה היינו דרכים שני בהן
 ח״ו וחם ברכה ממשיך הוח בוראו נעבודת :הם

 והתענוגים החסדים וכל להיפך הוא להיפך
 חסדו ה׳ יצוה יומם כמ״ש יום בשם מכונים

 כללות פג הדעת בחי׳ היה ע׳׳ה רבינו ומשה
 נותן הוא הדעת בחי׳ אנכי ראה וז״ש ישרחל

 בהן ויש והתענוגים המסדים הן היום לפניכם
 מש־ בהן שיש הברכה אח ביחד וקללה ברכה

 מלשון תשמעו ולשון אלהיכס ה׳ מצות אל תשמעו
 הן הדברים שתקבץ כלומר העם אח שאול וישמע
שיהיו הגשמי רשות תענוגי הן המצות עשיות

 כוונתכם שיהיו אלהיכם ה׳ מנוח חל הכל
 ה׳ מצות הכג ותהי׳ השי״ת לעבודת !בעשיותם
 חל תשמעו נא אם בהם שיש והקלנה אלהיכם

 בעשיית כוונתכם תהיו שלא אנהיכם ה׳ מצות
 וסוך אנהיכם ה׳ מצות שיהיו הגשמיים דברים
 כן גם ח״ו תעבור וכו׳ הדרך מן וסרתם תהיה

 בידכם הבחירה כלו׳ לפניכם נותן ואמר עבירות
ובתמים בפוב נבחור

 נך דבר כמש״ גבולך את אלהיך ה׳ ירחיב כי
 נאכול נפשך חחוה כי בשר אוכ.ה ואמרח

 הלח להבין בשר תחכל נפשך אווח בכל בשר
 והאספסך כמ״ש בשר לחכול שהתאוו על נענשו

 יאכיל״ו מי ויאמרו וכו׳ חאוה התאוו בקרבו אשר
 כתבתי דהנה ונראה כפנ שאמר מה וגם בשר
דוב מו׳׳ה קדישא בונינא הקדוש הרב בשם  

 חש־ קדושוח והניצונוח שהחיות זנלה״ה בער
 מחכל נקרא והמאכל אוכל נקרא המאכל בתוך
 הנקרה שבתוכו החיות החדם חח שמאכיל ע״ש
 כח״: בהעלותך בפ׳ והנה ודפח״ח עכ״ד אוכל

 מאכל לשין הוח ויאכילנו בשר יאכילנו מי ויחמרו
 כאדם שמאכיג על מאכל נק׳ האוכל והגשמיות

 תאיה התאוו והם אוכל הנק׳ שבתוכו החיות
 ואמרת כחוב כאן אבל נענשו נפיכך גשמיות
 הרומנייה חאוה לך שיהיה ר״ל בשר אוכלה
 ולתקנם חותם להוציא המאכל שבתוך המיות

 על תחוה .ך שיהי׳ בשר אוכלה ואמרח וזהו
 וזהו הגשמי הבשר על ונא הבשי שבתוך החוכל

 הנפשלהוני׳ שיחאוה בשר נאכול נפשך תאוה כי
 ענ הגוך תאוח ולא מהאוכל הקדושות הניצונוח

 המאכנ מהגשמיות נהנה פהגוך הגשמי הבשר
 נפשך חאוה כי וזהו המחכג מהרוחניות והנשמה

 ר״ל בשר תאכל נפשך חוח בכל אח״כ ואמר
 מהחוכנ הקדושות הניצוצות להוציא חרצה חם

 תרמה המאכל מרוחניות הנפש ולזון ולתקנם
 שלח כדי גדונ בדביקות השי״ח אל ענמך שתקשר

 כי וידוע בכל וזה שכה גשמיות לידי ה״ו תפיל
 נפשך אות בכג וזהו התקשרות מדת היא כל

 תחכל וחח״כ גדול בהתקשרות נפשך אוח שיהא
 ר״ל גבונך אח אלהיך ה׳ ירחיב כי וז״ש בשר

 תייח שנא גדול בהתרחבות השי״ח אח שתעבוד
 תאוה בשר אוכלה ואמרח הגשמייח מחאות

כנ״ל. הרוחניות



לחייםראד! פרשתאורחשסב

 ואת תיראו ואותו תלכו אלהיכם ה׳ אחרי
 ואותו תשמעו ובקולו תשמורו מצותיו

 המפרש כתב דהנה ונראה תדבקון, ובו תפבודו
 לישראל ניתנה והמצות התורה שכ-כ להרמב״ם

 אותנו ומצמד תדבקון וגו נקיימו שיוכ< בהם לזכך
 תדבקון ובו מצות נקיים בו נעלה אשר הדרך

 נק׳ אז מ״ו המוחין נפילת בעת האדם ידוע כי
 לדבק צריך ואעפ״כ מוחין לו אין כי אחור בבחי׳
 אלהיכם אחרי וז״ש אמונה בבחי׳ בהשי״ת עצמו

 אמונה בבחי׳ תלכו אעפ״כ אחור בבחי׳ שאתם
 את מעמידים רגלים כמו רגלים בחי׳ הנקרא
 כתו: וע״כ האדם את מעמד האמונה כך האדם

 מהמת שלכם יראה שיהיה תיראו אותו תלכו נשון
 מניעת יהי׳ ח״ו פן עבירות לעשות שלא אהבה

 מצותיי ואת תיראו ואותו וזהו בהשי״ת הדביקות
 ובקוני והוד נצח נק׳ מצות כי וידוע תשמורו
 וסותו ת״ת בחי׳ שהוא וא״ו בקוג ר״ל תשמעו
 עצמך שתעבוד ולא השי״ת שתעבוד ר״ל תעבודו

 ולא הבורח אהבת רק דבר שום תאהב שלא
 תכניע ואם הבורא מיראת רק דבר משום תירא

 תוכנ אז ה׳ עבודת תחת שלך מדות השבע כל
תדבקון ובו לקיים

 ואכלת וכו׳ זרעך תבואת כל את תעשר עשר
ה׳ את ליראה תלמד למען וכו׳ שם

 במצות דוקא אמר למה להבין הימים כל אלהיך
 ובאמת אלהיך ה׳ את ליראה תלמד למען מעשר

 משנה את נו וכתב כתוב מכך בפ׳ שופכים בפ׳
 ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא וכו׳ התורה
 דרך מורה היא התורה כי וכו׳ ה׳ את ליראה

 המצות בעשיות אבל ה׳ מפני לירא איך
 כמו ה׳ את ליראה תלמד למען כתוב מצינו לא

 מצות על דקאי ז״כ רש״י כפי׳ שני מעשר במצות
 ואכלתם כתוב כבר ראשון מעשר כי שני מעשר
 הפסוק פי׳ כתבתי דכבר ונראה מקום בכל אותם
 המנוח הגאון חותני בשם ביראה ה׳ את עבדו

 מיני שני יש כי זללה׳׳ה בער ישכר מוהר״ר
 תתאה ויראה תתאה ויראה עילאה יראה יראה

 התחתונו׳ בגשמיות יפול שלא תמיד שמתירא נק׳
 הרוממו׳ יראת היא עילאה ויראה שפינה בעלמא
 מגשת וירא ית׳ הבורא גדלות שרואה ירא שהוא

עונש יראת אבל ה׳ עבדות הוא ובשניהם אליו

 שמקיים או מעונשו שירא עבירה עושה שאינו
 מצות בבימול הכתוב מעונש שירא עשה מצות
 מצוה מכשירי הוא אבנ עצמו את עובד זהו עשה
 עבדי וזהו זה מחמת עבירה עובר שאינו כיון
 ולא הנ״ל יראה מיני בשני ר״נ ביראה ה׳ את

 באמת והנה ודפמ״ח עכ״ד עונש יראת מחמת
 בתורה כתוב עבירה של ועונשין מצות שכר מצינו
 יראת מחמת העובד ה׳ עבדות שום זה אין ואם

 והר: העונשין בתורה נכתוב היה לא עונש
 זללה׳׳ה בער דוב מוה״ר קדישא בוצינא הקדוש

 כי וכו׳ ישראל ועתה פסוק על משג דרך אמר
 גבנו אמר אחד משל אלהיך ה׳ את ליראה אם

 וקסמי׳ עצים על יחיפים ברגליים תלך לא הקמן
 והקוץ שומע אינו והבן ברגליך קוץ יבוא שלא

 ואביו לו שכואב אביו אל וצועק ברגליו נתחב
 הקוץ מקום וקורע סכין נוכל רחמניות מחמת
 ידוע כי קל בדבר אותו מרפא ואח״כ משם ונפלו

 לעולם ירפא לת בבשר היה שהקוץ זמן כל לו
 גדול אכזריות שזהו סובר שכל לו שאין והבן

 רפואתו כי הקוץ ונופנ הבשר שקורע מאביו
 משהי׳ יותר לו כואב הקוץ ונופל הבשר שקורע

 תלך לא לבנו אביו מזהיר ואח״כ שם מונח הקוץ
 ברגליך קוץ יתחב כי והקוצים העצים על ברגליים
 העונשי׳ כך לך כואב ויהיה משם להוציאו ואצפרך

 הנפש רפואות הוא וגיהנם מיתות הכתובים
 עשיות ידי עג בהנפש הנדבק מהרע אותו לפהר

 שמתייראין קפן בן כמו אותו מייראין אך עבירה
 באמת אבל בגוך יותר לו שכואב ברפואת אותו

 כדי עבירות לעבור שנא אותנו הזהיר השי״ת
 יכולין ולא עבירות מחמת הרע בנו לדבק שלא

 בו התדבקות זמן כל ופובו שפעו ממנו לקבל
 שואל אלהיך ה׳ מה ישראנ ועתה וזהו הרע

 שיהי׳ ר״ל אלהיך ה׳ את ליראה אם כי !מעמך
 עלינו ה׳ ירחת כמו עבירות תעבור שנא יראה לך

 ח״ו בנו ידבק שלא עבירות לעבור שלא שהזהיר
 בנו יהיה כך ופובו שפעו מניעת ויהיה הרע
 יראת מחמת ולא עבירות לעבור שלא ה׳ יראת
 יראה עיקר באמת ונמצא ודפח״ח עכ״ד עונש
 הרע בנו ידבק שלא עבירה לעבור שנא ה׳ יראת

 ונעבוד ופובו שפעו ממנו לקבל יוכל ולא ח״ו
 לבוא ודרגא הדרכה הוא עונש יראת אבל אותו

ביראתו קפן בן שמדריכין כמו ה׳ יראת אל



שסגלחייםראה פרשתאורח

 כשהוא ואח״כ הגשמיוח יראחו אליו הקרוב
 יותר מוחץ אח״כ לו ובא היראה בזה עובד

 הירסה מזה להפריש בעצמו מבין הוא גדולים
 יפוג שצח עבירה יעבור ש;א ה׳ ליראת לבוא

 בני וידבק שפילה בעלמא התחתונות למדריגת
 וזהו פובו ממנו ולקבל לעבוד יוכל ולא הרע מ״ו

 אהבה מדת לו יבוא היראה ומזה תתאה יראה
 אהבה למדת בא אינו עונש יראת מחמת אבל

 עבירה נעבור ומתיירא ה׳ יראת בו שיש מי כי
 לעבוד יוכל ולא ברע וידבק בתחתונות ליפול שנא
 נמצא ופובו שפעו ולקבל בו ולהדבק ה׳ את

 היא אהבה בחי׳ לו בא כן על בה' לידבק רוצה
 שהוא מי אבל ה׳ אל והתקרבות התדבקות מדת
 היא שעפ״כ אמת עונש יראת מחמת ה׳ עובד

 ובעונשין ובתורה בה׳ אמונה נו שיש קפן עבדות
 כ״ד דף מכות במס׳ רז״נ שאמרו כמו הכתובים

 וצדיק שנאמר אחת על והעמידן חבקוק בא
 היא אבנ אמונה ג״כ לו יש וזה יחיה באמונתו

 עיקר ואינו שכנ לו שאין קפן בן כמו עבדות
 הרניחלים את יראיו את ה׳ רוצה פי׳ וזהו יראה

 יראיוהמיחלי׳ של ביראה שרוצה!:קב׳׳ה ר״ל לחסדו
 חסד בחי׳ היא אהבה בחי׳ היראה מזה שיבא
 להם שיבואו שמצפים לחסדו המיחלים וזהו

 שאיני עונש יראת אבל חסד מדת שהיא אהבתו
 ני בא אינו ית׳ בבורא להדבק זה מחמת עובד
 ולימיד דרגא הוא עונש יראת רק אהבה מדת
 כדי הגשמיות ביראתו קפן בן שמנמדין כמו

 ורז״ל ה׳ יראת אמיתות ליראה אח״כ שיבוא
 שתתעשר בשביל עשר פ' דף תענית במס׳ דרשו
 דשרי מזו חוץ שם רז״נ כמ״ש בי׳ לנסות ושרי

 וכו׳ ה׳ אמר בזאת נא ובחנוני כמ״ש לנסות
 חו עונש יראת בשביל המצוה שעושה בין והנה

 כוונתו בשניהם שכר קבלת בשביל המצוה שעושה
 רק ה׳ יראת עיקר זה ואין עצמו הנאת בשביל

 בשביל לעשות דשרי שני מעשר של המצוה בזה
 ליראה תלמד נמען אמר להתעשר עצמו הנאת

 בשבינ המצוה שתעשה היראה שזה ר״ל ה׳ את
 קפן לבן כמו ולימוד מדריגה יהיה הנאתך
 להשי״ת שיש יראה ה׳ את ליראה אח״כ שתגוא

 הרע בנו לדבק שלא עבירה לעבור שלא עלינו
 נכון אינו המצות בכנ אבל בו נהדבק יכולין ולא

בהם כתיב לא ע״כ עצמו הנאת בשביל לעשות

 הכתוב צריך ביותר אבל וכו׳ ניראה תלמד למען
 השי״ת התיר כן על כיס חסרון שיש במקום לזרז

כנ״נ הנאתו בשביל זה לנימוד

 בשביל עשר רז״ל ודרשו תעשר עשר א״י
 יש עשר במצת כי צחות דרך על שתתעשר

 וכל רשע רעש שרע שער ערש עשר צרופים ששה
 פובים לא עשר שבמלת אחרים צרופים החמשה

 חולה הוח ערש צירוף כי מהם באחת נופל אם
 שער כמו קמצן הוא שער צירוף דוי ערש כמו

 קמצן שהוא ומי צמצומים הם שערות כי בנפשו
 נופל ואם ישראג נפש בכללות שערות בחי׳ הוא
 וסימנך אמרו וע״כ קמצן הוא שער הצירוף בזה

 מי שער הצירוף בזה נפנ כי מקמצין עשירין
 רש״י פי' שרע צירוף כראוי במעשר נזהר שאינו

 וקלוע שרע ושה שור פסוק על אמור בפ׳ ז״ל
 בזה נפל ואם עכ״צ מחבירו גדול אבר שרע וז״ל

 שגדול בלבו וחומר גאוה •בעל הוא שרע הצירוף
 וחינו חבירו בשפלות תמיד רואה כי מחבירו

 גדול שהוא בלבו מחשב וע״כ בשפלותו רואה
 וצירוף שפנ היא בודאי רעש צירוף מחבירו

 בזה יפול אם מאוד שפל שהוא פשיפא רשע
 הצירוף אבל המקום לפני רשע להקרא הצירוף
 הוא ועשר פוב הוא עשר שבמלת הראשון

 עשר וז״ש מחולקים שהנקודות אלא אחד צירוף
 בשביל ר״ל שתתעשר בשביל לצדקה המעשר ר״ל

 שתתעשר וזהו י ״י ע של הצירוף בזה שתשאר
 עשר שבמלת אחרים צירופים בחמשה תפול וגא

 והוא הצירוף בזה תשאר רק פובים לא שהם
י של הצירוף ״ ע

 בשביל עשר תעשר עשר תנחומא במדרש
 תתחסר שלא בשביל עשר שתתעשר

 לעמיצי עשרה מן אחד להפריש ימים למפרשי רמז
 שאמרו המדרש פירוש לומר ואפשר ע״כ בתורה
 באושא אילעא ר׳ אמר נ׳ דף דכתובות בגמרא
 אמר וכו׳ מחומש יותר יבזבז אצ המבזבז התקינו

 קרא מאי יעקב בר חחא רב תימא וחי נחמן רב
 צח והח ופריך כך אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל
 אשי רב אמר קמא לעשורא בתרא עשורא דמי

 שכתבתי מה ועיין ע״כ קמא כי לבתרא אעשרנו
הכתוב שהתיר תעשר עשר הפסוק בפירוש לעיל



לחייםראדי פרשתאורחשסד

 ;י" י5בחמ וכמ״ש העשירות כוונות נשניל לעשר
 ליראה תנמד למען מעשר במצות שכתוב וכו׳
 ביראה הקען שמלמדין כמו הוא זה כי ה׳ את
 הוא כן יראתו מפשיע ממילת לשככ וכשבא שלו

 שיש במקום לזרז הכתוב צריך שביותר במעשר
 קיום במצות הגוך שילמוד וכדי כיס חסרון

להפשיע צריך ובאמת הנאתו בשביל המעשר

 הנשמיות עשירות בשביל ולא השפעות כל לה
 מגרמי׳ לי׳ לית שג״כ יסוד מדת של השני ומעשר

 זווג שיהיה כדי חומש היינו קמא כמעשר יהיה
 עש'■ וזהו מלכות עם .דיאמצעיתא עמודא וא״ו

 למ,כות יחסר שלא כלומר תתחסר שלא בשביל
 בתרא שמעשר ולפי דאמצעיתא עמודא וא״ו זווג
הוא״ו זווג למנכות יחסר שלא קמא כמעשר הוא

 ימים למפרשי רמז אמר כן על תורה שהוא ככל מעשר מצות לקיים רק זה ממחשבה אח״כ
 בתורה לעמיני עשרה מן אחד להפריש ולקיים יחוד לעשות רק עצמו להנאת לא המצות

לקיים מעשר בנתינת כשחושב ובאמת בוראו מצות
א מחיך מאחד אביון בך יהיה כי יקופח נח זה בשביל להנאתו ולא לבד בוראו מצות כו׳;  תאמץ ו

 מאחיך ידך את תקפוץ ולא לבבך את וכמ״ש המעשר נתינת בשביל הבא העשירות
 פי׳ עיין וכו׳ לו ידך את תפתח פתוח כי האביון צו ישלם וגמולו דל חונן ה׳ מלוה הפסוק פירוש
 בך יהיה כי הדברים שכפל מה להבין ז״נ רש״י הוא וחונן דל חונן שהוא אף ה׳ מלוה זה כלומר

 מאחיך וכו׳ תקפוץ ולא אמר ואח״כ אביון מנם מתנות לדל שנותן כלומר חנם במתנות
 ונרחה תפתח פתוח שאמר מה וגם האביון עצמו .;הנאת מתכוין ואין בוראו מצות בשביל
 ה מו׳ המפורסם החסיד הרב בשם שמעתי דהנה ומה גדולים רווחים עם לי שיחזור לה׳ להלות

 כל עיני הפסוק פי׳ אליק מק״ק חייקי׳ יוסף אעפי״נ לה׳ מלוה להיות מתכוין שאין פי על
 רצון חי לכג ומשביע פא״י וכו׳ ישברו אליך שכ^ בעשירות לו ישלם וגמונו ה׳ מלוה הוא

 כל כ״ד דף תענית במסכת רז״ל אמרו דהנה מלכית מדת והנה המעשר נתינת בשבי; הבאה
 צני ומנינא בני חנינא בשביל ניזון כולו העולם כלום מגרמי׳ לה ולית האיפה עשירית נקראת

 הצדיק נקרא וכל לע״ש מע״ש מרובים בקב לו די ואשתארת דלהון עשירית לה נתנה ספירה כל רק
 נותן ואתה ישברו אליך הצדיק של כל עיני וז״ש פעמים כמה וכמ״ש תשעה תשעה ספירין כולהן

 ר״ל ידיך את פותח בעתו העולם לכל ר״ל להם וכד וז״ל נ״ד דף ועשרין חד ובתקונא בתיקונים
 השפעה של הצינור ידיך את פותח הוא הצדיק מכונהו עשורא אשתארת חולקי׳ חד כל נמיל
 לשין פותח אנא ידיך את פתח אמר לא וע״כ האיפה עשירית דאיהו יבשה ההוא דנעילת עפין
חי גכל ומשביע הפותח הוא הצדיק ר׳׳ל נסתר חד כל ספירין כל אב; וכו׳ מעשרין ובגינה סולת
 לעש* חד כל אשתלים בה ומלכות תשע איהו
 יסוד אחד זווגין מיני שני שיש וידוע ע״ש

 עמודא ואחד ד״י תתאה ה״א הוא ומלכות
 וכתיב וא״ו עם ד׳ הוא מלכות עם דאמצעיתא

דכל וכמה לעיל שהבאתי בתיקונים הנ״ל דף שם

 נזונין כולם כי ואחד אחד כל של רצונו רצון
 בתקונים הכוונה לפי והנה ודפח״ח עכ״ד בזכותו

 ידיך את פותח ז״ל האר״י ובסידור בהקדמה
 דר״ל נראה ואדנ״י הוי״ה של יודי״ן שני דהיינו

ב׳׳ה מהוי״ה השפע המקור הפותח הוא דהצדיק
 לקיים שיוכנו למקבלים כלי בחי׳ העושה והוא נעלין הכי עפה מההוא חלקיהון נעלין ספירין

מיני שני יש והנה אדנ״י של יו״ד והוא השפעה נית יסוד מדת גם כי ע״ש וא״ו דאיהו מזרע
לנדיק אף כלום ליתן רוצה שאינו אחד אדם בני הוא״ו מן כללות איהו רק כלום מגרמי׳ ליה

 הידוע צדיק שהוא כיון באמרו נכל וידוע גמור ריש מן עשירית ואיהו עשר זמנין שית דאיהו
 שבודק או אליו צריך אינו לו נותנין וכולם לכל בשביל עשר הנ״ל במדרש שאמר וזה דרגין

 עניו קושיא איזה שמצא עד ובמעשיו בדרכיו לי׳ שלית בעצמה מלכות שמדות היינו שתתעשר
אדם בני ויש לו ליתן רוצה אינו זה ומחמת מן הארה נה שיבוא מעשרין בגינה כלום מגרמי׳
רוניה ואינם לכל הידוע גמור לצדיק שנותנין מכל השפעה כל בה ונותן לה המאיר היסוד

 בך יהיה כי שאמר וזה אביונים לשאר ליתן וכמ׳ש מלכות .;מדת עשירית ויבא הספירות
אחד כמו שבאחיך המיוסד אחיך מאחד אביון שיבא יחוד לעשות מעשרין ובגינה בתיקונים



םהלחייםראו! !י־שת5אורח ש

 צדיק שהוא בעם מיוחד שהוא כלומר זכו׳ העם
 גמור לצדיק ליחן רוצים שאינם האנשים ועל גמור

 לא אמר וע״ז כנ״ל ועענה הצב אימון צריכין
 ליחן רוצים שאינם האנשים ועל נבבך את תאמן
 מאחיך ידך אח תקפוץ ולא אמר אביונים לשאר

 בחכמ׳ מקור הוא חפחח פתוח כי ואמר האביון
 המקבלים האביונים כי ר״ל פקוד כמו הדקדוק

 השפע של המקור הפוחח הוא הצדיק ובפרמ
 ידיך חח פוחח ג״כ שהוא ר״ל ידך חח תפתח
 הוי״ה של יודי״ן שני הפוחח הוא כי לקבל שתוכל
 יודי״ן השני יפתח בשבינו ר״ל לו כנ״צ ואדנ״י

 והעבע וכו׳ ניזון העולם כל כמ״ש הצינור הוא כי
 מה להבין לו יחסר אשר מחסורו די חעביענו

 פי׳ עיין לו חסר הול״ג לו יחסר אשר שאמר
 כופין אין נמה קושיח שמעתי דהנה ונראה רש״י

 ענ כופין הנא צדקה נקבל רוצה שחינו העני אח
 רז״נ ואמרו מסר לח וזה נהנה כשזה סדום מדת
 עושה העני העני עם עושה שבעה״ב ממה יותר

 גם והעני מאד נהנה הבעה״ב וא״כ בעה״ג עם
 שאינו העני חח כופין אין ולמה חסר אינו כן

 בפ״ח רז״ל דאמרו קשה דלא ונרמה לקבל רוצה
 מינו נועל ואינו ליעול שצריך מי ע׳ משנה דפיאה

 וס״כ משלו אמרים שיפרנס עד הזקנה מן מח
 הצורך בעח יעול לא שאם שנועל לעני חסרון הוה

 וזה האחרים סח ויפרנס נבסוך עשיר יהיה
 הלואה דרך לו שיחן חעביענו והעבע שאמר

 אי; למה וקשה רש״י כפירוש לקבל רוצה כשאינו
 מיני וזה נהנה זה מממח ע״כ שיקבל אוחו כופין
 שימסוי ר״ל לו יחסר אשר חמר לזה כנ״ל מסר
 אם בסוך לו שימסור עתיד נשון לבסוך לעני
 חסרון דהוה כופין אין וח״כ לקבל אוחו יכוף

הלואה. דרך לו ליחן צריך וע״כ כנ״ל לעני

 שאמ■־ מה להבין וכו׳ אביון בך יהיה כי א״י
 באחד ועל מיותר שהוא אחיך מאחד

 דעניי להשמיעני שבא רש״י פי׳ בארצך שעריך
 לא כך נותן אלהיך ה' אשר ועל קודמין עירך
 הכל דודאי מיותר הוא ולכאורה כלום פירש
 דה״ה ונרמה ישראל ארץ ופשיעא השי״ח מאת

 מסדי אלהי בחהלים הפסוק פירוש אמרתי
 כתיב מסדי ומלח בשוררי יראני אלהיט יקדמני
דך וירא פ׳ בזוהר דאיחא ביו״ד ונקרא בוא״ו

 ומאן דורנא לי׳ שדר קב״ה ליה דרמים מאן ק״ד
 דך דשבח בגמרא מצינו וכן ע״כ מסכנא ניהי
 לה ששלח עקיבא דר׳ דברחא במעשה קנ״ו

 וניצלה עניו ורחמה נשואין בשעת עני השי״ח
 האדם אח כשאוהב השי״ח ממסדי והוח ממוח

 הגון עני השי״ח לו שוצח אז דינין עליו ויש
 המלך דוד שהתפלל וזהו וינצל עמו מסד שיגמול

 עני הזה הדורן השי״ח לו שישלח זה על ע״ה
 השי״ח ג״כ לו ויעזור גדולה מצוה שאר או הגון

 מאדם מנחמה עליו שיבוא קודם כחקונה שיעשנה
 ינצח והוא ינצל ובודאי פורעניות שאר סו רע

 וע״כ יקדמני חסדי אלהי שהתפלל וזהו איתם
 השי״ח לו שישלח מסדו שזהו מסדו בוא״ו כחוג

 שמעשה ני ויעזור גדולה מצוה ישאר או הגון עני
 קודם יקדמיני שלי מסד מסדי וזה תמיד מסד

 כך ואחר דינץ ושאר מלחמה איזה עלי שיבוא
 חותם אנצח שבודאי בשוררי יראני אלהים בודאי
 דרש ע״ז דך קמא דבבא בגמרא אמרו והנה
 אפך בעת כפניך מוכשלים יהיו דכחיב מאי רבא
 בבני הכשילם צדקה שעושין בשעה חפי׳ בהם עשה
 שכר עניהם יקבלו שלא כדי מהוגנים שאינם אדם

 זלה״ה הגדול הרג מורי אבא אדוני מפי ושמעתי
 בעת קרא מהאי מוכח דהיכח הגמרא פירוש

 יש צדקה במצות דהנה זו קללה בהם עשה חפך
 מצות בשביל ממונו שממסר אמד מצות מיני שני

 שמחיה מה והשני צדקה מצות על יתברך הבורא
 וכו׳ מישראל אמח נפש המקיים וכל העניים אח

 נבאר צריך אך יכפה בסתר מחן כחוב והנה
 האך אח יכפה הוא צדקה ממצות מצות איזה

 זה אותם שמחיה המצוה דזה נראה ובודאי
 שלא בסחר להיות צריך וע״כ האך אח כופה
 מה המצוה בזו ממרינן דאי העניים יבושו

 למה קשה האך אח כופה הוא ממונו שממסר
 ממונו ממסר הוא אם חילוק מה כי בסתר דוקא
 כשנותן סוך סוך בגלוי או בסחר השי״ח עבור
 מה המצוה בזו ודאי אלא ממונו ממסר לעני

 וע״כ האך אח כופה הוא העניים אח שמחיה
 הוא אם זה ולפי יבושו שלא בסחר ליחנם צריכין

 אין מחייו מוחו עוב אשר רשע לאדם צדקה נותן
 מצות בשביל ממונו שממסר מה שכר אלא לו

 יודע אינו שהוא הבורא נעבודח שכוונתו צדקה
אותו שמחיה מה לא אגל כזה רע אדס הוא אם



ראה פי־שתאולחשסו

 לאנשי שקלל וזה מחייו מוהר 3פו אמת3 כי
 אוחם שחוכח ר״ל הם3 עשה אפך עת3 ענחוה
 נוהנין הם חאמר ואם אף עח3 מהם והפרע
 אפילו אמר לזה האף אח וכופין סהר3 צדקה

 שאינם אדם ני3ג הכשיצם צדקה שעושין זמן3
 ואמר ודקדק שכר עציהם לו3יק שצא כדי מהוגנים

 היא צכאורה עליהם מצת עציהם יקמו שלא
 שלא הכוונה ל3א שכר לו3יק שלא והול״ל מיותר

 שמחיה מה השכר ר״ל שכר ממש עליהם לו3יק
 3פו אשר אדם ני33 תכשיגם כי לו3יק לא אותם
 אותם שמחיה מה שכר ל«י3יק ולא מחייהם מותם

 ממונם שמחסר מה המצוה אלא ידם3 ישארו ולא
 חת כופה אינו המצוה וזו צדקה מצות יל3ש3

 ודפח״ח עכ״ד אפך עת3 תוכיחם וע״כ האף
 תו3אה עבור3 מסכנא ליה שדר השי״ת אם והנה

 עני צדיק איש נו שצח ודאי3 רע ר3מד שינצל כדי
 רעות גזירות ומשחר ממות וינצל ו3 שיזכה הגון

 בך יהי׳ כי שאמר וזהו הצדיק את שיחי׳ ור3ע
 שפירוש העם אחד כמו אחיך מחחד יון3א

 אח'ך3ש המיוחד אחיך מאחד וזהו עם3ש המיוחד
 נותן אלקיך ה׳ אשר וזהו והגון צדיק איש כצומר

 נותן כמ״ש נתינה לשון שייך מתנה אצל כי לך
 לך נותן אנקיך ה׳ אשר וזהו נותן יפה עין3

 ותנצל ו3 ותזכה אותו שתחי׳ צדיק איש מתנה
 ך33ל את תאמץ גא ואמר רעות גזירות מכל
 היצה״ר כי הכוונה אלא מיותר הוא את מלת
 ן3הא 3ל והסירותי כמ״ש 3הל מפתחי3 שוכן

 פפל לשון את לשון על דרשו ורז״ל שרכם3מ
 מהי שרו3נ הפפל את שרו3 את כמו ר3ומחו
 את וזהו היצה״ר את תאמץ לא וזהו עורו גיהו

 שלא זה3 אותו תאמץ לא ך33לל הפפג חת ך33ל
 אשר לעני תנתן אלא ידך את תקפוץ ולא לו חתן
 היצה״ר את תאמץ ולא ותנצל מתנה הש״י לך שלח

 ורצונו וכו׳ המות המלאך הוא השפן הוא כי
 תקפוץ גא ע״כ ממך לפרע שיוכל כדי לו חתן שלא
 כמו כי לו ידך את תפתח פתוח כי ואמר ידך את

 למעלה מעורר הוא כך למפה עושה שהאדם
 ימינך יד על צלך ה׳ הפסוק פי׳ אמרתי כאשר

 כאשר האדם וצל שלך הצל כמו הוא הש״י ר׳׳ל
 כאשר הש״י כך אחריו נופה הצנ כן ידו את מפה
 הוא תיכף כך למפה 3פו ועושה מפורר אדם

מקור היא פתוח ומלת לו ין3ומפי למעלה מעורר

 ר״ל תפתח פתוח כי וזהו פקוד כמו בדקדוק
 כשתפתח רכה3ה מקור עליון מקור תיכף תפתח

 שפע משמים לך וישפיע לו וזהו לעני ידך את
די שתאמר עד 3ר

 -אמר ליעצ3 ך33ל עם ר3ד, יהי׳ פן לך השמר
 ורעה השמפה שנת ע3הש שנת ה3קר

 יהי׳ פן הול״ל ולכאורה וכו׳ יון3הא אחיך3 עיניך
 עם ר3ד ומאי וכו׳ ה3קר ליאמר ליעל3 ך33בל

 לאדם א3כש היצה״ר דהנה ונראה מיותר והוא
 צדקה מניתן ולמנוע הדרך מן להעכירו ורוצה
 מן דברים לו ומראה הישר בדרך שהולך לאדם

 בעת ובפרע קודמין חייך כגון יתן שלא התורה
 צדקה מליתן אותו מונע זורעים שאין השמעה

 יאכל מה לו שיהי׳ לעצמו שיכין זה !בשביל
 לו יהי׳ אם צ3א קודם חייו כי השביעית בשנה

 מן שפע לו ישפיע בוודאי ית׳ ו3 נהאמין 3פו לב
 בשנה נאכל מה תאמר וכי כאומרו השמים

 ברכתי את וצויתי וכו׳ נזרע נא הן השביעית
 דור לאגף צוה דבר כמו דבר נקרא והתורה וכו׳
 תורה דברי לך שיהי׳ כלומר דבר יהי׳ כי וזהו

 עם קודמין חייך כי צדקה מליתן אתה שפעור
 אתה ליענ3 שבלבבך מחמת כלומר גליעל לבבך
 שפעור תורה דברי לך המראה היצר לפענח שומע
 מאמין היית 3עו 3ל צך הי׳ אם צ3א מציתן אתה

 אתה חפץ בכיעל שבלבבך מחמת רק כנ״צ ית׳ ו3
 השמעה שנת השבע שנת קרבה ותאמר זו בד״ת
 לאמר האביון באחיך עיניך ורעה זורעין ואינו

וכו׳ עליך וקרא לו חתן ולא קודמין חייך

 בגלל כי לו בתתך לבבך ירע ולא לו חתן נתן
 מעשיך בכל אלהיך ה׳ יברכך הזה הדבר

 בגלל על קנ״א דף שבת במס׳ רז׳ל- ודרשו וכו׳
 לומר ואפשר בעולם החוזר גלגל גלגל לשון הדבר

 כן למפה מעורר אדם כאשר שכתבתי מה לפי
 זז״ש רב שפע עליו וישפיע למעלה מעורר הוא
 קבלת שום בכי ממונך בחסרון לבבך ירע ולא
 הוא הזה הדבר !בגלל כי וז״ש ומיד תיכף דבר
 תיכף למעלה שבא הגלגל של הצד זה גלגל כמו
 כשתשפיע תיכף הזה הדבר כן למפה יורד הוא
 תיכף החוזר גלגל יהי׳ בזה למעלה ותעורר לעני
 בלי עד וברכה 3ר שפע לך צהיפב למפה לירד

.נתיצה בשעת לבבך ירע אל וע״כ די



שם!לחייםרזלד, פרשתאורו!

 י5פ את כורךr כל יראה נשגה פעמים שלש
 המצות בחג יבחר אשר במקום אלהיך ה׳

 פני את יראה וגא הסוכות וגחג השבועות ובחג
 המצות בחג מקודם דהוג״ל להבין ריקם ה׳

 ובחג המצות בחג בשנה פעמים שלש דהיינו וכו׳
 יכו׳ זכורך כל יראה הסוכות ובחג השבועות

 בחגיגה ח״ל דהנה ונראה וכו׳ יבחר אשר במקום
 הראי׳ מן פעור מעיניו בא׳ סומא דרשו ד׳ דף

 בא כך לראות שבא כדרך יראה יראה שנאמר
 הראי׳ מן פעור למה רמז ע״ד להבין ליראות

 ממח׳ שמעתי דהנה ונראה מ״מ רואה הוא הלא
 פי׳ נ״י יצחק לוי מו״ה החסיד הגאון הרב

 צריכין הצדיקים ר״צ צדיקים אל ה׳ עיני הפסוק
 גדלות יראה אחת בעין עינים שני נהם להיות

 ודפח״ח עכ״ד שפלותו יראה אחת ובעין הבורא
 בשפלותיו להסתכל צריך מתחילה בודאי והנה

 האדם ובשפלות עליהם ולהתחרט ובעונואיו
 ית׳ שהוא מפני הענוה מחמת ואח״כ בתולדה

 גדוצת לראות אח״כ יוכל דכא את ושוכן שורה
 רוח ושפל דכא את עצמו.צשכון שמצמצם הבורא

 שמיאל ר׳ אמר פ״ח דף דשבת הגמרא פי׳ וזהו
 כלה אחותי לבבתני מ״ד ר״י אמר נחמיני בר

 מעיניך באחת בתחילה מעיניך באחת לבבתני
 בא׳ העבודה בתחילת ר״ל עיניך בשתי וכשתעשי

 איני אבל שפלותיו שרואה אחת בעין ר״ל מעיניך
 האמונה מצד רק עדיין ית׳ הבורא גדולת מכיר

עצמו מצמצם השי״ת כי עיניך בשתי לכשתעשי

 כי פינים בשתי ורואה רוח ושפג דכח את לשכון
 רמז בדרך ואמרו ית׳ הבורא גדולת ג״כ רואה
 שפלותו מכיר שאינו ד׳ל מעיניו באחת סומא
אה אינו בודאי כי הראי׳ מן פעור גדלות מחמת  יו

 עצמו מצמצם השי״ת אין כי ית׳ הבורא גדולת ג״כ
 כי וידוע לדור יכולין והוא אני אין ז״צ כמאמרם

 בסוד שהוא השכינה לעשות הו/א עבודתינו כל
 הטובים מעשינו ע״י מעפרא לאקמא נקודה

 לעשית מ״ן ובסוד פרצוף בחי׳ נעשות ועבודה
 זכורך כג יראה בשנה פעמים שנש וזהו ו׳׳ה זווג

 ר״צ את זכורך כל כנ״ל עינים בשתי ז״צ כמאמרם
 בשכינה הטובים במעשיך שהשפעת השפעתך

 ר״ל אלהיך ה׳ פני בספרים כמ״ש חת הנק׳
 בחי׳ אלהיך ה׳ עם בפנים פנים זווג לעשותה

 ידוע הנה כי יבחר אשר במקום השם של וא״ו
 באחרת ולח מאוד זו במצוה שזהיר אדם שיש
 מסוד נזהר הוא אחרת שבמצוה להיפך אדם ויש

 חביך קי״ח דף שבת במס׳ ז״ל מאמרם ע״ד
 נכוה וצדיק צדיק כג וע״כ טפי זהיר במאי

 וזהו מקום צק׳ והשכינה חבירו שצ מחופתו
 השרחת שגרם מצוה באתה ר׳/נ יבחר אשר במקום
 השכינה מעשה המצוה בזו זהיר והי׳ שכינה
 זהיר להיות שבחר המצוה זה עם פרצוף בסוד

 הנק׳ השכינה יראה שלא ר״ל את יראה ולא בה
 הטובים במעשיך השפעתך בלתי ריקם ה׳ פני את

בשכינה

ת ש ר ם פ י ט פ ו ש

ק ד  הארץ את וירשת תחי׳ למען תרדוף צדק צ
 הלשין להבין לך נותן אלהיך ה׳ אשר

 רוצה האדם אם ובאמת הבורח בדבר שייך תרדוף
 מן לו מסייעין אז הישר בדרך ולהצוך צדק לעשות
 דהנה ונראה לו מסייעין נטהר הבא כמ׳׳ש השמים
 עליו להמשיך צריך ה׳ את לעבוד כשבא האדם

 השער זה כמ״ש הראשון השער שהוא יראה מדת
 מדת לו וכשבא אהבה מדת לו בא ואח״כ לה׳

 הוא היראה כי יראה מדת ממנו נכסה אז אהבה
 עליי מגשת ויראו כמ״ש והתרחקות צמצום מדת

ממנו נכסה וא״כ התקרבות מדת הוא ואהבה

 עשר הוח ועונם עולם בכל ובאמת יראה מדת
 הוא העולם בזה להכנס הראשון והשער ספירות

 הוא הראשון השער אהבה העולם כגון יראה מדת
 בעונם להכנס וכשבא אהבה מחמת יראה מדת

 אח״כ וכן יראה במדת צהכנס ג״כ צריך אהבה
 יראה במדת לכנס ג״כ צריך התענוג לעוצם כשבא

 אהבה מדת אליו כשבא ואח״כ התענוג שבעולם
 וידוע היראה מדת ממנו נכסה העולם מזה

 שלא בטוח הוא אז חכמה צמדריגת שזכה שהאדם
 נכנס א״כ אלא עבירה עובר אדם אין כי יחטא

לחכמה כשבא אבל החכמה היפך שטות רוח בו



לחי^טשופטים פרשתאורחשסח

 יראה דמדת וידוע החטא מן מרוחק הוא אז
 תרדוף תמיד ר״ל תרדוף צדק צדק וזהו צדק נקרא
 האהבה כעולם שבאת אע״פ כי יראה מדת אחר

 לרדוף אתה צריך אעפי״כ יראה מדת ממך ונכסה
 בעולם וכן אהבה שבעוכם יראה מדת ולחפש

 וידוע תחי׳ נמען יראה מדת לחפש צריך התענוג
 בעלי׳ את תחי׳ והחכמה כמ״ש חי׳ נקרא שחכמה

 שלמע״ה העולם חל מעונם נהלוך חתה שנריך ר״ל
 שבזה יראה מדת הראשין השער ע״י ובכולם ממנו

 תחי׳ למען וזהו החכמה אל שבאת עד העולם
 החרן חת וירשת וחז חי׳ הנק׳ החכמה אל שתבוא

 ובטוח ירושה כמו כך שיהיה ר״ל וכו׳ ה׳ סשר
תחטא שנח אתה

א  אכהיך ה׳ מזבח אצכ עץ כל אשרה לך תטע ל
 עץ כל אשרה אמ־ חשר לך תעשה אשר

 ואפשר עץ של הוא אינן בודאי מיותר הוא עץ ככ
 עולם י״ה בשם הי׳ עולמות בריאת דהנה לומר
 נברא ועוה״ב הוי׳ של ראשונה בה׳ נברא הזה

 עוכמים צור ה׳ בי״ה כי שנאמר הוי' שכ ביו״ד
 אלה בפסוק ברחשית פ׳5 ז״ל רש״י שפי׳ כמו

 ע״ש בראם בה״א בהברחם והארץ השמים תולדות
 בינה הוא רחשונה בה״א נברא הזה והעולם

 העולס והוח לעולם קדם אשר התשובה עולם
 בחטאי שפגם מה ורואה תשיבה בעשיתו כי ענוה
 לתשובה ויגיע ישיג כאשר מחוד נכנע הוא

 נכנע הוא התשובה עולם בינה הוא מאהבה
 ניצוצות בחטחו והוריד שפגם מה בראותו מאוד

 כתשובה וכשיגיע הקליפות בעמקי הקדושות
 בכאן והזהיר כזכיות לו נעשות זדונות אז מאהבה

 כאש- מחהבה כתשובה ויגיע תשובה בהעשותו
 כזו הגדולה מתשובה יפול ח״ו כבל בנפשו ירגיש

 לי בהחשב עמיקתא לבירא רמא מחיגרא
 יות־־ שהוא מאהבה תשובה בראותו במחשבתו

 תשובה שבעצי במקום כי צדיק ממדריגת גבוה
 לעמוד יכולים אינם גמורים צדיקים עומדין

 זאת אשר גדול לגדלות בא הוא הזאת ובמחשבה
 אחריו דורות ולכל לאדם קטל אשר הרעה הוא
 רק פעמים כמה שכתבתי וכמו הזה היום עד

 בהכנעה תמיד ויהי׳ תמיד נגדי וחטאתי יקיים
 נעשות לו אפשר אי כי תמיד ולהחשב ותשובה
השינינו בש״ע שתקנו כמו ית׳ בצעדו תשובה

 והחזירנו לעבודתיך מלכינו וקרבינו לתורתך אבינו
 תשובה ״עשות אפשר אי כי לפניך שלימה בתשובה

 ותשובה בהכנעה תמיד יהי׳ רק ית׳ בלעדו
 תודה ויתן לפניו מהודרים תמיד יהי׳ ומטאותיו

 הוא אשרה וכשון נתשובה והעלהו שזיכהו כהש״י
 משרה לך תטע נא וזהו אשרי כמו תהלה לשון

 כלומר עץ בה היש כמו צדיק הוא ועץ עץ כל
 הצדיקים מכל עץ מכל אותך ותהלל שתתפאר

 גמור ושאינו גמור צדיק יש כי עץ כל לשון ואמר
 ממנו צדיק ע׳׳א דף מציעא בבא שאמרו כמו

 תשובה ובהעשותו בולע אינו גמור לדיק בולע
 עומדין תשובה שבעני מקום חמרו מאהבה
 תטע ולח לעמוד יכילים אינם גמורים צדיקים

 מכל במחשבתך אותך שתהלל עץ כל חשרה בלבך
 לגדלות תשובתך מחמת ותבח גמור מצדיק אף עץ

 הזובח כל ע״ד אלהיך ה׳ מזבח אצל וזהו גדול
 מחמת כי בתשובתך כך תעשה אשר וכו׳ יצרו את

 תהי׳ רק ממש וע״ז אשרה תהי׳ גדלות מחשבת
 .כל״ל תמיד נגדי וחטאתי ותקיים בשפלות תמיד
 בו אנהיך ה׳ יבחר אשר מנך עליך תשים שרם

 תשים שום כ׳ דף בסנהדרין רז״ל דרשו
 שדרשו הדרש נהבין עליך אימתו שתהא מלך עניך

 מלך למנות צריכין דבאמת לומר חפשר מפסוק
 מלכות מדת ירחה מדת השכינה אשר צדיק איש

 ישרמל כל על יראה מדת ימשוך והוא עניו שורה
 שלח ממלך לירח ג״כ צריכין הדין ע״פ ובחמת
 כבודו חין כבודו על שמחל המלך כי כבודו לפגום
 על מקב״ין מלך ומקבלין כשממנין ונמצא מחול
 מה והב׳ המלך יראת א׳ יראת מיני שני עצמן

 וזה ית׳ הבורא יראת עליהם ממשיך שהמלך
 שאתה שימות שתי תשים שום מן רז״ל דרשות
 הבורח יראת אחד מלך כשתקבל עצמך על משים

 אלהיך ה׳ יבחר אשר וזהו המלך יראת וא׳ ית׳
 השכינה לשרות בו אנהיך ה׳ ,בחר אשר ר״ל בו

 ית׳ הבורא יראת עליך למשוך שיוכל כדי עליו
 אימתו שתהא מלך עליך תשים שום דרשו וע״כ
 המלך ע״י עליך הקב״ה אימת שיהא ר״ל עליך

 וא״ו אימת אימתו וזהו ה' יראת עליך שימשוך
.כנ״ל עליך

 גז וראשית ויצהרך תירושך דגנך ראשית
 קדושת בספר עיין לו תתן צאנך

אמ* ע׳׳ה המלך דוד דהנה שכתב התורה על לוי



טשופטייט פי׳שתאורן^ ט ש

 כל השי״ת אל ונתן וכו׳ והגגורה הגדולה ה׳ נך
 בשלש נכ,לין מדות השבע והנה מדות השגע

 אל באין האי״ן ומן אי״ן בחי׳ שהם ראשונות
 מן נפרד הגימ״ל דהיינו ג״ז בחי׳ וזהו וכו׳ הי״ש

 והזיי״ן ראשונות שנש על מרמז דהגימ״ג הזיי״ן
 יראה במדת תלוים וכולם מדות שבע על מרמז
 גז ראשית וזהו ה׳ יראת מכמה ראשית שהם
 לומר יש דבריו ונפי ע״ש ודפמ״ח נו תתן נחנך

 האדם דהנה נו תתן צאנך גז ראשית הפסוק פירוש
 השי״ת חנ שצו מדות השבע כנ נהכניע צריך

 ה׳ חת וחהבת רק דבר שום לאהוב שלא דהיינו
 תירא אלהיך ה׳ חת רק דבר משום כירא ושלא

 דהיינו בשכנו אותם להכניע המדות בכצ וכן
 נעשה ואז ית׳ הבורח עבדות תחת ראשונות השלש
 כמו בתוכו שישכון השי״ת אל מרכבה האדם
 כי בתוכם ושכנתי מקדש צי ועשו בזוהר שכתוב

 השי״ת אל מדותיהם ומטהרין מקדשין כשישרחצ
 שמקדש מקודם אבג ממש בתוכם שורה השי״ת חז

 תשובה לעשות צריך השי״ת אג מדותיו בכג עצמו
 יעקב תוכדות בספר שכתוב כמו שפגם מה ולתקן
 הרשעות הכלה מלפני המת את מעבירין יוסף

 בחייהם רשעים שאמרו כמו מת קרוי עבירות
 מעבירין וזה כלה קרוי היראה ומדת מתים קרוים

 ע״י עבירות רשעת היינו הכנה מלפני המת תת
 עצמו ויטהר שיקדש קודם הכנה מגפני התשובה

 צאנך ומצת ודפח״ח השכינה השראת אצנו להיות
 ראשית וזהו ציון בנות וראנה צאנה לשון הוח
 י ע׳ מדות השבע עצמך שתקדש קודם כנומר ג״ז

 ׳‘שיה השי״ת אל ראשונות הש;ש היינו השכל
 ויהיה לבד השי״ת אל שלך והמדות השכל כל

 בך ויראתו שכינתו וישרה השי״ת אליו מרכבה
 לחוץ צאתך כגומר צאנך זאת שתעשה וקודם
 ונתרחקת הקליפות למקום שיצאת העבירות מחמת

 וכשתעשה התשובה ע״י צו תתן הקדושה מן
 והשבע שלך השכל היינו הג״ז תתן אז תשובה

 .כנ״ל אותם שתקדש השי״ת אל ש;ך מדות
 ז״ל רש״י פי׳ עיין אלהיך ה׳ עס תהי׳ תמים

 עתידות אחר תחקור ולא תמים שתהי׳
 תמים פי׳ לומר ואפשר אלהיך ה׳ עם תהי׳ ואז

 יאמר ואל הלב מן הלשון תחלוק ולא בעצמך תהי׳
 ולבו פיו יהא אלא בלב שקר שהם דברים הפה
אלהיך ה' עם תהי׳ ואז בתמימות כאחת תמיד

 וא׳ כ״א שצריך פעמים כמה כתבתי דכבר א״י
 ואהבת מצות שיקיים בעצמו לרחות מישרת;

 העבדות שורש הוח זה כי בחמת כמוך לרעך
 עס גמור בחחדות תהי׳ תמים וזהו התורה וקיום
 לבבות פירוד שום ובלי ישראל נשמת כללות

 חינו ואז פרודא מחלוקת ומה מחלוקת ופשיטת
 פירוד בלי תמים תמיד תהיה אס אבל תמים

 וכו׳ תהי׳ תמים א״י חלהיך ה׳ עס תהיה וחז
 שלך והלשמה ורוח הנפש את תתקן נשחתה כלומר

 ה׳ עם תהיה ואז וחטא פגם בהם יהא ש,ח
 שלא זמן כל אבל ית׳ בבורא דבוק תהיה חלהיך

 בבחי׳ הוא חטא הפגם מן שלו הנר״ן את תיקן
אליו יקרב גא מום בו אשר איש וכ; מום בעל

 השי״ת דהנה חלהיך ה׳ עם תהיה תמים א״י
 התחתוליס ומן העליונים מן האדם ברח

 רז״ל ותמרו מתחתונים וגוף מעליונים לשמה
 כנגד נפשי ,ברכי ממשה הני יו״ד דף בברכות

 וכנגד הקב׳׳ה כנגד מכת אמרו לא דוד אמרן מי
 הנשמה אף העונם כל מנא הקב״ה מה הנשמה

 דברים ממשה בו שיש מי יבא וכו׳ הגוף כנ מצא
 הללו דברים ממשה בו שיש למי וישבח הלנו

 בגי׳ הטבע דהנה חלהים הוא ה׳ פירוש וכתבתי
 הגשמי העולם את מנהיג הוח והשי״ת אלהיס
 כי וחפצו כרצונו הטבע עפ״י שמתנהג הטבעי

 כל מלא הקב׳׳ה מה וכמ״ש כבודו הארך כל מ,א
 בתוך השוכן הוא אנהים הוח ה׳ וזהו העולם
 ממנו נפרד הטבע ומין כרצונו ומנהיגה הטבע

 ומנהיג הטבע העולם בתוך השוכן ית׳ הוא אלא
 שיהא ליוצרו לדמות האדם צריך וכך כרצונו

 ויהח פירוד בלי גמור אחדות והגוף הנשמה
 שיהא גמל כחמר לא אבל הגוף מנהיג הנשמה
 תמים וזהו אמר לצד והגוף לכאן מושך הנשמה

 בעצמך תהי׳ אם כלומר אלהיך ה׳ עם תהי׳
 והנשמה פירוד בכי ביחד והגוף הנשמה תמים
 שהשי״ת כמו אלהיך ה׳ עם תהי׳ אז הגוף תוליך

 ומלח פירוד בכי הטבעי העולם בתוך השורה הוא
 תמים תהי׳ חתה כך כרצונו ומנהיג העולם כל

 ואז הטבעי העולם מן הגוף את הנשמה זשינהיג
אלהיך ה׳ עם דבוק תהי׳

 ורכב סוס וראית אויביך על למלחמה תצא כי
אלהיך ה׳ כי מהם תירא לא ממך רב עם



לחייםשופטים פרשתאורחשע

 אל כקרבכם והיה מצרים מארץ המעלך עמך
 אהם ישראצ שמע אציהם ואמר וכו׳ המצחמה

 צבבכם ירך אל אויביכם על גמלחמה היום קרבים
 ;כם להלחם עמכם ההולך אלהיכם ה׳ כי וכר
 הזכיי■ למה להבין אחכם נהופיע סויביכם עם

 למה יגם מיותר הוא .ממך מנת וגם ורכב סוס
 אתם אמר למה וגס מצרים מארן המעלך אמי

 מיותר הוא לכאורה היום מלת היום קרבים
 מלת עמכם ה׳אלהיכםההונך כי אמר למה וגה

 שמך אלהיך ה׳ כי והנ״ל מיותר הוא ההולך
 הנקדח הילר מלחמת ע; וללמד לומר דבא ולראה

 שתמר הלבבות בחובות כמ׳׳ש גדולה מלחמה
 עלמיכם התעתדו קטנה ממלחמה שבתם החכם

 q/־ סוטה במס׳ רז״ל סמרו והלה גדולה למלחמה
 המשחית המלאך כלומר ככלב בו קשורה עבירה ג׳

 עם ומהלך באדם קשורה הוא מעבירה שלברח
 בדיביי הרבה עבירות שעבר האדם והלה האדם

 ואיתת ר״נ גדונ בחיל בעו״ה הולך ובמעשה
 ר״נ עון נושת מדת שזהו דבורה תומר בספר
 אותו מליח ואינו שברח המשחית המלאך שטשא
 האדם שישוב עד ולהזיקו האדם מן ניפרע

 הות החיות ומוציא חותו הורג ואז בתשובה
 אשר הינה״ר חיילות והנה ממנו הקדוש הניצוץ
 המלאכים העבירות הוח האדם עם נלחם

 מנימין ואינם בעצמו החדם שברא המשחיתים
 העבודה כל קודם האדם וצריך מצוה שום לעשות
 ויתחרט חטאיו לזכור המצוה ועשיות ותפנה
 לעשות ויוכל ממנו בדילין הן ע״כ ואז עליהם
 על האריז״ל בסידור כתוב והנה כתיקונה המצוה
 ורוכבי סוס בים רמה ורוכבו סוס בשירה פסוק

 שעבר לאדם ללמד שבא וזהו עכ״ל ונוק׳ ס״ם הם
 ולבל התשובה מן יתייאש לבל הרבה עבירות
 <ו סביב גדול מיל שברא תקותו שאבדה יחשוב

 אויבך על למנחמה תצא כי וז״ש בו וקשורים
 עם להם שיש ונוק׳ ס״ם ר״ל ורכב סוס וראית

 בראת שאתה ממך כולם והס עמך להלחם רב
 ולא מהם תירא לא וז״ש שלך בעבירות אותם

 המעלך עמך אלהיך ה׳ כי התשובה מן תתיאש
 שבחת השפלות בתכלית שם שהיית מצרים מארץ

 על ז״ל האר״י כמ״ש טומאה שערי למ״ט שם
 ואעפי״כ ע״כ באגדה להתמהמה יכלו ולא פסוק

תיכן> אותך והכניס משס אלהיך ה׳ הוציאך

 בשלח פ׳ בזוהר כמ׳׳ש קדושה שערי לממשים
 והנה ע״ש ממצרים ישראל בני עלו וממשים
 הפיחי שימן ובואי צפון עורי הפסוק פי׳ אמרתי

 מגדיו פרי ויחכל לגנו דודי יבא בשמיו יזלו גני
 חדם ירגיז לעונם ה׳ ד^ בברכ׳ רז״ל שאמרו ע״ד

 לאו ואם מוטב נצחו אם וכו׳ ינה״ר על יצה״ט
 גורא שיאמר לאו זו הרגזה וענין וע״ש ק״ש יקרא

 פ״א דף בקידושין רז״ל אמרו דהלא שיטנא בעיניך
 בגמרא מעשיות כמה ומביא כן לעשות שאסור
 שלברא עבודתו עושה הוא כי בו להתגייוח שאסור
 א.א גדול בשלימות ולהדיח להסית זה בשביל

 השי״ת לעבוד האדם שצריך פרושו זה הרגזה ענין
 עושה ובזה הינה״ר של ובתאוח ובמדות בטמות
 מביא הוא התענוגים ותאוות יצה״ט מיצה״ר
 הבעל ועל התענוגים תענוג שהוא הבורא לאהבת
 ליגוז תמיד שצריך כפשטן דבי־ים הוח תשובה
 העבירה אצל עומד הוא כאלו תמיד ולחשוב הילה״ר
 ומתודה יצרו את וזובח עליו ומתחרט שעשה

 עירי פי׳ וזהו שמיד נגדי וחטאתי פי׳ וזהו עליו
 ותעביד תמיד אותו ותרגיז היצה״ר תעויר לפון

 וכל ובתאוותיו ובמידותיו בכוחותיו השי״ת
 ובואי וזהו הבורא לאהבת תביח שלו האהבות

ק  מסד מדת דרום הוא תימן אהבת אח תביא תי
 ואח״כ וכו׳ גני הפיחי ואח״כ ית׳ הבורא אהבת

 כמ״ש שכילה השראות אצלך יהי׳ לגנו דודי יבא
 ממש בתיכ׳ בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו על בזוהר
 ישראל בני עם כשבאו עתים בשאר או בר׳׳ה והנה

 גדול באחדות להיות צריכין היצה״ר עם ללחום
 אגודים הפייטן יסד וכן פעמים כמה כמ״ש
 שמע ישרא״ שמע שאמד וזהו תחנה לשפוך בצרה
 באחדות שתהיו כלו׳ העם את שאול וישמע לשון
 אהבה ובחינת היום קרבים אתם ואמר גדול

 וז״ש חסדו ה׳ יצוה יומם ע״ש יום בשם מכונה
 הרע היצר מרגיזין אתם ר״ל העם קרבים אחם

 אותם שתביאו עליו למלחמה שנו אהבת עם
 וכו׳ תערצו ■ואל לבבכם ירך אל הבורא לאהבת

 עמכם ההולך אלהיכם ה׳ כי אותו תנצח בודאי כי
 והולך השי״ת כשעובד הולך נקרא האדם והנה

 השי״ת עובד אינו ח״ו ואם למדרגה ממדרגה
 וב״ש ב״ה בהש״י מצינו וכן יורד בשם נקרא אז

 למעלה כח מוסיפיץ אלו אז השי״ת עובדין כשאנו
עלי׳ להשכינה יש ואז לאלהיס עוז תנו כמ׳׳ש



שעאלחייםשופטים פרשתאורח

 ירידה הוא אז השי״ח פובד אינו ה-אדם מ״ו ואם
 ועשדין חד חקונס ג&קוני׳ כמ״ש לשכינה מ״ו

 אלהיכם ה׳ ני וזהו השכינה עצ מרגלוחיו וחגל
 ממדרגה הולך גבחי׳ כשמחה ר״נ עמכם ההולך

 בודאי וע״כ כ:״נ עצי׳ ג״כ להשכינה יש נמדרגה
:כנ״ל בשבילך ילחם והוא חנצח

 האיש מי ואמרו העם חל לדבר השוטרים ויס&ו
 ולח צביתו וישוב ילך הצבב ורך הירא

 סועה במס׳ חז״נ ודרשו כנבבי אחיו לבב אח ימס
וחפש'■ שבידו מעגירוח הנבג ורך הירא מ״ג דף

 כפשוטו ולא שבידו מעבירוח הדרש זה שדרשו
 הניריף הוא הוי׳׳ה שם שאם גפיקונים דאיחא
 הוא והי״ה כגון ברישא דכר אוחיוח או כסדר
 ההי״ן או מהופך הוי״ה שם ואם רחמים בחי׳
 הוי״ה שם וכאן דין בחי׳ הוא ברישח נוק׳ בחי׳

 והוא י״לך ה״לבב ו״רך ה״ירח עמדי מהופך
 מעבירות הלבב ורך הירא דרשו וע״כ דין בבחי׳
 רז״ל שאמרו כמו עליו שורין דינין וע״כ שבידו

 ילך וע״כ חטאים בציון פחדו ס׳ דף בברכוח
 חשובה ויעשה וישוב ילך כלומר לביחו וישוב

:בביחו

ת ש ר י פ א כ צ ת

 אלהיך ה׳ ונחנו אויביך ע: לגילחמה הצא כי
פי׳ כחבחי דהנה ונראה שביו ושביח בידך

 לישיאל חוק כי וכו׳ שופר בחודש חקעו פסוק עצ
 ר״ה במס׳ רז״ל דרשו יעקב נאלהי משפט הוא
 ר״ה זה בו מתכסה שהחודש חג איזה א׳ דף

 מה וגם בו מחכסה שהירח אמר לא למה ונהבין
 וכי׳ לישראל חוק כי טעם ונתן חגינו ליום שאמר
 באמת ידוע דהנה ונראה הוא טעם נתינת ומאי

 ויראתו מלכותו שתתגלה כדי הוא העוגם דבריאת
 כל את המנהיג הוא כי הכל וידעו הברואים על

 מריש ותחתונים עליונים עולמות כולם העולמות
 וזאת וחפצו כרצונו המדרגות כל סוף עד דרגין
 כדי תחילה היתה ובמחשבה מעשה סוף הוא

 התפלה נוסח פי׳ וזהו ויראתו מלכותו שתתגלה
 זה גלית אותה ומלפנים הודעת כזאת מראשית

 מראשית ראשון ליום זכרון מעשיך תחילת היום
 שנאמר ראשית שנק׳ חכמה ר״נ הודעת כזאת

 זאת נק׳ מלכות ומדת הודעת כזאת חכמה ראשית
 יראה מדת שתגלה כוונתך המחשבה מראשיה ר״ל

 ידעת־ו כי כמו חיבה לשון וידיעה אותה ואהבת
 גלית אותה מלפנים וזהו וכו׳ יצוה אשר למען
 חותה שנק׳ מלכות מדת העולם בריאת קודם ר״ל
 תחילת היום זה בעולם אותה שתגלה כוונתך הי׳

 העונם כג את דן הקב׳׳ה בר׳׳ה כי וכו׳ מעשיך
 מקבליי הכג אם הבריאה כוונת נתמלא אם ורואה
 ר״ה במס׳ כמ״ש ויראתו מלכותו עול עליהם

ראוי מעלי טפי אינש דכייף נמה בר*ה כ״ו דף

 מחדש הקב״ה כי להיפך ח״ו או להתקיים העולם
 חדשים כמ״ש בראשית מעשה יום בכל בטובו

 בכל העולם לחדש אם בר״ה ודנין וכו׳ לבקרים
 עליהם מקבנין כשישרחל בר״ה ונמצא ויום יום
 ישראל בשביל נברא והעולם ויראתו מלכוחו עול

 ראשית שנקראו ישראל בשביל בראשית כמ׳׳ש
 ונשלום טובים לחיים אותם כותב והקב״ה
 כאלו נחשב היום נמצא יום בכל עולמו ושיחדש

 ולמה מעשיך תחילת היום זה וזהו העוצם נברא
 כל מזכירין היום כי ר״ל ראשון ליום זכרון

 נברא הכל כמ״ש רחשון ביום שנברא הברואים
 וגר״ה ביומו או״א כל הוציא והקב׳׳ה ראשון ביום

 ראשון ביום שנברא הברואים כל זדנין נזכרין
 וכשיצאו יום בכל עולמו עוד ונחדש להתקיים אם

 בדימוס בשבילם שנבראו העולמות וכל ישראל
 היום ונבראו מעשיו תחילת היום כאילו נחשב
 ר״ל בו מתכסה שהחודש חג איזהו פי׳ וזהו

 מעשה ויום יום בכל עולמו שמחדש שהחודש
 בספק הדבר המשפט בעת כי בו מתכסה בראשית
 ר׳׳ה זה אומר הוי יהי׳ איך יודעין ואין ומכוסה

 מכוסה הדבר המשפט ובעת העולם דנין בר״ה כי
 וז״ל מדרש הביא תקפ׳׳א סימן א״ח ובטור וספק

 כאומה אומה איזו אומרין יהושע ור׳ חנינא ר׳
 עולם של שמנהגו אלהי׳ של אופי׳ שיודעין זו

 שחורים ומתעטף שחורים לובש דין לו שיש אדם
 ישראל אבל דינו יצא איך יודע שאין לפי וכו׳

וכו׳ לבנים ומתעטפין לבנים לובשין כן אינם



ב ע לחייםחצא כי ות4פ̂לאורחש

 שיודעין לפי גר״ה ושמחים ושותים ואוכלים
 בח פ׳ כזוהר ואיתא ע״כ נס להם יעשה שהקב׳׳ה

 וכו׳ ה׳ על להתייצב אנהים בני ויבואו נ״ב דף
 נמקום בנים שהם ישראל על לקפרג כשבאים כי

 ממש ה׳ על דין ותובעין מקמרגין הם כאלו יחשב
 סותם ויחתים ויכתוב שונאיו ויכרית ינצח ובוודאי

 וזהו יו״פ עושין אנו וע״כ ולשלום פובים לחיים
 השפן לערבב כדי שופר בחודש תקעו שאמר

 ך ח מכוסה שהדבר המשפע ביום בכסא ואימתי
 יו״פ עושין אנו חגינו ליום אעפ״כ הדבר יפול

 נישרחל חוק כי ו,;מה ושמחים ושותים ואוכלים
 מצוה עושין חנו בשופר תוקעין שאנו מה ר״ל

 שנצח בודחי בפוחים אנו חבל עלינו מלך וגזירת
 זה נוגע ונו יעקב לאלהי המשפע כי בדימוס
 הס ישי־חל על דין שמבקשין מה כי המשפע
 כנ יכרית בודחי והוח הקב״ה על ממם מבקשין
 עובים לחיים אותנו ויחתום ויכתוב שונאיו
 סל נבח וגזה יו״ע עושין אנו וע״כ ולשנום

 על מרמז דהפסוק וכו׳ למלחמה תצא כי הביחור
 שבתם החכם כמ״ש מלחמה הקרוי היצר מלחמת

 גדולה למלחמה עצמיכם התעתדו קפנה ממלחמה
 מלחמת זי אמר גדולה המלחמה מהו לו אמדו
 קודם האדם והנה ה;בבות בחובת עיין היצר
 ענמו ;הכין צריך היצר מלחמת ללחום לדין בואו

 כצי ממנו ליפול שלימה בתשובה ולשוב למלחמה
 יסמוך וגא האפשרי בכג מעש״ע ולעשות מלחמתו

 כמ״ש כאמור ינצח ובודסי הוא לאלהים שהמשפע
 וז״ל קמ״א דף חמישאה בתיקונא בסוף בתיקונים

 לאעברא רשו ני׳ לית ישראל אינון דבנייהו דחע״ג
 וז״ש ע״ש חתייהבת בדינא דאורייתא דינא על
 היצי־ נמנחמת תצא כי ר״ל למלחמה תצא כי

 אויביך על למלחמה שיציאתך לחשוב אתה צריך
 היא השי״ת שמלחמת תחשוב ולא שונאיך ועל

 וכו׳ אתייהבת בדינא אורייתא כי תנצח ובודאי
 כ;י ממנו ליקח שלימה בתשובה לשוב אתה וצריך

 מחמת בקליפה שנפלו קדושות הניצוצות מלחמתו
 וחח״כ האפשרי בכל מעש״ע ולעשות העבירות
 שביו ושבית בידיך אלהיך ה׳ ונתנו זאת כשתעשו

 בקליפית שנפלו הקדושות הניצוצות שתשוב ר״ל
 אלהיך ה׳ ונתנו השי״ת לך ויעזור העבירות מחמת
 הקדושות הניצוצות אותם שביו ושבית בידיך

ז״ל מאמרם ע״ד תצא כי הלשון ואמר לשורשם

 מופב נצחו וכו׳ יצה׳׳ר על יצ״ע אדם ירגיז לעולם
 הינה״ר עם למלחמה לצאת שצריך ככומר וכו׳

 השי״ת ולעבוד אותו לנצח תמיד ולחשב בתחילה
 עבירה כדבר נפתותו היצה״ר שיבא עד ימתין ולא
 שאמרו כענין סותו לשבר מאוד קשה אז כי ח״ו

 ולמלחמה תצא כי אמר וע״כ וכו׳ עמרם בי׳ נורא
 וחז בתחילה למלחמה לצחת צריך שאתה כלומר

 שביו ושבית וכו׳ בידיך אלהיך ה׳ ונתנו כשתצא
כנ״נ

 שופר בחודש תקעו פי׳ אמרתי ,אחר ובאופן
 בו מתכסה שהחידש חג סיזהו וכו׳

 חחר העולמות בריאת בעת ידוע דהנה וכו׳
 ושם החדש מ״ה שם התיקון הי׳ הכנים שבירת

 שנתחדש רחמנות ובחי׳ רחמנות בחי׳ הוא מ״ה
 ביומח בר׳׳ה והנה השבירות כל תיקון היה

 חי הדין בעת כי הרחמנות בחי׳ נתכסה דדינא
ע לנו וצוה רחמנות בחי׳ להיות אפשר  הש״י;תקו
 העולם תיקון שזהו רחמנות מדת לעורר בשופר

 החודש ינ5ש5 כלומר בחודש תקעו שאמר וזהו
 תקעו רחמנות לעורר המחודש הרחמנות הוא

 שהרחמנות החג ביום חגינו ליום בכסא בשופר
 שהחודש חג איזהו רז״ל שאמרו וזהו מכוסה הוא

 נתכסה המחודש שהרחמנות כלומר בו מתכסה
 ואי דדינח יומא שהוא ר״ה זה אומר הוי בו

 הוא וע״כ באחגליא הרחמנות להיות אפשר
.אותו לעורר בשופר ותקעו מכוסה

א  שמ,ת גבר ילבש ולא אשה על גבר כלי יהי׳ ל
 חלה עושה כנ אלהיך ה׳ תועבת כי אשה

 משפיע שהאדם מה דכל ידוע דהנה ונראה
 יותר ז״ל כמאמרם יותר ממנו מקבל הוא לחבירו

 עם עושה העני העני עם עושה שהבעה״ב מה
 למדתי תורה הרבה אמרו בתורה וכן הבעה״ב
 צריך וא״כ מכו;ם יותר ומתלמידי וכו׳ מרבותי

 על במחשבתו להתגאות שלא לראות המשפיע
 וחבירו המשפיע שהוא בלבו לומר ממנו המקבל

 יותר מקבל שהוא כיון ממנו ומקבל לו צריך
 של כ;ים נקרא גבר וכני ממנו המקבל מחבירו

 השכל שנ הכלי גבר כלי ״הי׳ לא וזהו המשפיע
 איש על במעלה במחשבתו יהי׳ לא המשפיע
 בשעת יחשוב אלא אשה בחי׳ שהוא ממנו המקבל

 מקבל שהוא בממון והן בשכל הן לחבירו השפעה
דבא נראה אשה שמלת גבר ילבש ולא ממנו יותר



שעגלחייםתצא כי פרשתאורח

 כמצוה כעשיוס או נצימוד טבודה שטס3ש לצזהיר
 מכווין כשהוא כי עצמו כהנאס מחשבתו יהי׳ שלא

 מכובש שהוא כמצא המצוה בעשיות עצמו להנאת
 אשה בבתי׳ והוא הזאת מהמצוה לקבג כדי בשכצו

 צעשית יכווין רק אשה שמכת גבר יגבש גא וזהו
 שמשפיע משפיע בבמי׳ הוא וכמצא כיוצרו ריח נחת

 אבל לאצהים עוז תנו ע״ד למענה גדול תענוג
 עצמו את עובד נמצא עצמו להכאת מכווין אם

 תועבה נק׳ המקב״ על כשמתגאה וכן ח״ו ע״ז וזהו
 לב גבה כל ה׳ תועבת בהדיא וכתיב רז״ל כמ׳׳ש
 כל אנהיך ה׳ תועבת כי הכתוב אמר וע״כ

אלה עושה
 ביתו אל תבא לא מאומה משאת ברעך תשה כי

 אשר והאיש תעמוד בחוץ עבוטו ;עבוט
 ואם החוצה העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
 לו תשיב השב בעבוטו תשכב לא הוא עני איש
 ולך וברכך בשלמתו ושכב השמש כבוא העבוט את

 תשה כי שאמר מה אכהיך ה׳ ;פני צדקה תהיה
 משאת דאמר וגם לרעך תשה כי אמר ולא ברעך

 דאמר הוא וא״כ כלום של חוב ז״ג ופרש״י מאומה
 שיהיה מקום באיזה בו לכנונ כדי מאומה משאת
 דברים שאר או אוכל או ממון ע״י הן החוב

 לי׳ הוה כי מיותר מאומה משאת מלת ולכאורה
 כמו כסך אמר ונא סתם ברעך תשה כי למימר
 כל משמע ממילא וכו׳ תלוה כסך אם שאמר

 אתה אשר דאמר וגם שיהי׳ אופן באיזה הלואות
 ונראה גו נושה אתה למימ'־ לי׳ הוה בו נושה
 ותחתונים עליונים מן האדם את ברא הש״י דהנה
 וכל חיים נשמת באפיו ויפח האדמה מן עפר

 אשר ישראל בני אנחנו וע״כ וכו׳ מעצמותו הנופח
ה בטעמי כמ״ש הראשון אדם נשמת כולנו  תוי

 חלק הם נשמתינו כמוך לרעך ואהבת בפסוק
 והברואים עמו ה׳ חלק כי כמ״ש ממעל אלוה

 שלשה ל״א דך נדה במם׳ ארז״ל אדם שאחר
 ואמו ואביו ואמו ואביו הקב״ה באדם יש שותפים

 רוח בו נותן והקב״ה הגוך חלקם באדם נותנין
 של הגשמי ובגוך וכו׳ והשכל ובינה וכו׳ ונשמה

 המסיתו יצה״ר בו מדובק עוה״ז מן ואמו אביו
 חטאת לפתח כתיב וע״כ עוה״ז הנאת לתאוות

 היצה״ר עמו הולך אמו ממעי לצאת משננער רובץ
 ואמו אביו של בגוך שנאחז ובטבע בהולדה שנולד

כהנאת מעוה״ז הגופניות לתאוות וממשיכו

 בארן נבראו אשר חיים בעלי ושסר הבהמה
 ודעת בינה חכמה וחלקו ה׳ נשמת לאדם וכשבא

 יצה״טי כוחות בהם ומדובק שנה עשרה שלש אחר
 הם ית׳ הבורא לעבידת שורשו אל נאדם הממשיך

 עם בגוך המדובק היצה״ר כוחות באדם נלחמין
 הבחירה ניתן הש״י ומאת בנשמה המדובק יצה״ט
 בדרך לילך וכשבא לבחור שירצה דרך איזה לאדם
 בדרכי לילך כשבא וח״ו משמים לו מסייעין הטוב

 הבחירה כי נו פותחין עצמו ולטמא היצה״ר
 אין וע״כ ועונש שכר נו שהיה כדי לאדם ניתנה
 מניחין אנא רע נעשות כשבא משמים ממנו מונעין

 ר״נ נו פותחין נטמא הבא שאמרו וכמו אותו
 ח״ו נפשו כאוות הרע נעשות אותו מניחין

 עם עבירה ועושה נפשו כאוות הרע וכשעושה
 היינו ית׳ הבורא בו שנתן הנשמה וכוחות הנשמה
 שנתן רוחניים הדברים וכל ודעת ובינה חכמה
 מתחכם ובינה ובחכמה בגוך חלקו ית׳ הבורא

 מעבירה גדו;ה תאוה לו שיהיה עבירה לעבור איך
 ועבירה אדם מבני עבירה נסתור איך ומתחכם

 שישמע איך מתחכם הבירו עם לטבור לו שצריך
 בכל ונמצא ;ו שישמע סבה ובאיזה חבירו לו

 עבירה עובר הוא בנשמה הש״י לו שנתן כוחות
 למקום מהשי״ת הקדושות ניצוצות שמוריד וזהו

 אשר מנשמתו הקדושות ניצוצות דהיינו הקליפית
 כחות עם עבירה בעשותו ממעל אלוה חלק הוא

 מגיע שם עד נשמתו שורש גודל כפי שלו הנשמה
 שלו ודעת ובינה חכמה עם שעשה בעבירה פגמו
 הורדת גודל היא כן העבירה חומר גודל וכפי

 שורש מן הקליפות לעמקי הקדושות הניצוצות
 מפשעינו מחולל והוא ית׳ מאתו הוא אשר נשמתו
 ח״ו עבירה עיבר וכשאדם בעוונותינו מדוכא
 0 פרק דאבות במשנה שאמרו וכמו הגואה נקרא

 ויגיה יבא ללות הרוצה וכל וכו׳ פתוחה החנות
 משורש הקדושות ניצוצות ממשכן הוא זו ובהלואה

 עד הקליפות בעמקי ית׳ מאתו הוא אשר נשמתו
 את אלהיך ה׳ ושב ואז שלימה בתשובה שישוב
 ניצוצות היינו אלהיך ה׳ שמחזיר כלומר שבותך

 חת שבאדם מהנשמה היינו ית׳ שממנו קדושות
 ניצוצות תחזיר תשובתך עם הוא את שבותך

 הקליפות בעמקי היו אשר יתברך מאתו קדושות
 אין פירוש פעמים כמה וכתבתי שורשם למקום

היינו שעות רוח בו נכנס אא״כ עבירה עובר אדם



לחייםתצא בי ברשתאורחשעד

 מביא הרע כהיצר כלומר שועה גאה כג כי גדלות
 מסתלק הקב״ה <אז גדלות מחשכת כתחגה כו

 מושל ואז לדור יכול והוא אני אין כי זה מהאדם
 גדלות מחשבות וזולת עבירה ועושה היצה״ר גו

 על לגבר היצה״ר יכוצ היה לא שגסאדם בתחלה
 יצרו שאמרו וכמו עבירה לעשות ולפתותו האדס

 הקב׳׳ה ואלמלא יוס בכל עגיו מתגבר אדם של
 כמו הראשון באדם היה וכן לו יכול אין עוזרו

 כמו השי״ת נק׳ ורעך פעמים כמה כעיל שכתבתי
 תשה כי וזהו תעזוב אג אביך וריע רעך שכתוב
 תלוה השי״ת עם כלומר ברעך שתלוה כלומר

 הוא אשר נשמתך משו*ש קדושות ניצוצות ותמשכן
 הקליפות למקום העבירה בעשותך ית׳ מאתו

 נשמתך ותמשכן עבירה שתעבור לך בא ומהיכן
 הרמה ;שון ומשאת מאומה משאת שאמר זה

 איזה כצום משאת מחומה משחת וזהו והתנשאות
 יסתלק בו שיתנשח מעלה באיזה שיהי׳ הרמה
 עבירה ויעשה היצה״ר עניו ויתגבר השי״ת ממנו

 שורש הקדושות ניצוצות וממשק הלואה הנקרא
 אל תבא נח ואמר ית׳ מאתו הוא חשר נשמתו

 כ• מיותר הוא עבוטו מלת עבוטו לעבוט ביתו
 א״ה לעבוט ביתו אל תבוא לא באמרו די היה
 אחר שהולך אהד עבירות בעלי מיני שני שיש ר״ל

 אך הגוף בהנאת ובמשגל באכילה הגוף תאוות
 עבירות שעוברין כת יש ועוד אסורים בדברים
 אלא השי״ת לעבוד מכוונין שאין ובתורה בתפלה
 בעבודה כביד או ממון לקבל כדי עצמו להנאת

 מכת גרוע יותר וזהו והתורה התפלה שג זו
ת הגוף בהנחת עבירות שעושין הראשונה  באדנ

 ברעך תשה כי שהזהיר וזהו האסורות ובמשגל
 הוא אשר נשמתך שורש ותמשכן עבירה תעבור כי

 חל שתבא זו עבירה תעבור לא עכ״פ ית׳ מאתו
 תפלה בית ביתי כי שנאמר תפלה היינו ביתו
 ותעבוד ותתפלל ביתו אל שתבא כלומר יקרא
 ביתו אל תבוא לח עכ״פ וזהו זו בעבודה אותך

 ולמשכן משכונו וליקח עבוטו לעבוט תפלתו בית
 החי כולי חציפות לך יהי' ולא הקליפות בעמקי
 הרשות עבירה לעבור רונה אתה אם רק ית׳ בפניו
 בית חל תבוא ולא תעמוד בחוץ ועכ״פ כך נתונה
 בדביים הגוף בהנאת עבירות שם ותעבור תפלתו

 מלחמה איש הנקרא השי״ת הוא והאיש אסורים
היא אשר נשמתך שורש המשכון העבוט לך יוציא

 שתגרום כלומר הוא עני איש ואס החוצה ית׳ ממנו
 השי״ת אל שגרמת מאוד עד שכך בעבירות מ״ו
 בעצלשים י״א דף מגילה במם׳ רז״ל שאמרו ע׳׳ך
 לישראל להם שהי׳ עצלות בשביל וכו׳ המקרה ימך
 מך הקב״ה של שונאו נעשה בתורה עסקו שכא
 מערכך הוא מך ואם שנאמר עני אלא מך ואין
 כלומי בעבוטו תשכב לא הוא עני איש ואם וזהו

 יהי׳ השי״ת של ומשכן בעבוטו בקבר תשכב כא
 השב אלא שלך העבירות עבור בקליפות ממושכן

 תשיב ואז שלימה בתשובה אתה השב כלו׳ תשיב
 את אלהיך ה׳ ושב פירש לעיל ^כמ׳׳ש העבוט לו

 המשכין לו ותחזור בחשובה חשב ואימת שביתך
 שלמה שאמר כמו השמש שתבא קודם השמש כבוא
 וזהו וכו׳ השמש תחשך לא אשר עד ע׳׳ה המלך

 אתה שאין ומחמת מיתתך לפני אחד יום שוב
 כשחשוב ואז בתשובה תמיד תהי׳ מיתתך יום יודע

 והמנות התורה כי בשלמתו ושכב שלימה בחשובה
 שמלביש דרבנן מלוקא הנקראים הם עושה שאדם
 וזהו הגוף מלבוש הפשטות אחר הנשמה בהם
 ולך ש,ו התשיבה במלבוש בשלמתו בקבר ושכב
 המתחסד מסיד איזה כי אלהיך ה׳ לפני צדקה תהי׳

קונו עם
ר כו  בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את ז

 אשד יחיד בלשון דהחחיל להבין ממצרים
 וגס רבים לשון ממצרים בצאתכם ואח״ה לך עשה
 או ממצרים בצאתכם שהי׳ מה מיני׳ נפקא מאי

 פ•׳ ז״ל האלשיך הלא קשה והיותר דרכים בשאר
 מאתכם החלצו רבע׳׳ה משה שאמר פסוק על

 שאמר לפי במדין ה׳ נקמת לתת וכו׳ לצבא אנשים
 המדינים מאת ישראל בני נקמת נקום אניו השי׳׳ת

 ישדחל בני נקמת לתת אמר אלא כבודו על מס ולא
 ניש־אל אמר ע׳׳ה רבינו ומשה מגפה נהם שגרמו

 במדין ה׳ נקמת לחת אלא כבודם על יחוסו שלא
 לישרסל כאן משה אמר החיך וא״כ לע״ז שגרמו

 מלחמת ללחום אמר ולא עמלק לך עשה אשר זכור
 דור מדור בעמלק לה׳ מנחמה יתרו בפ׳ כמ״ש ה׳

 כשינתי בשלח פ׳ בזוהר מ״ש ידוע דהנה ונראה
 המחשבה לעולם תיכף באים היו ממצרים ישראל

 בני עלו וחמשיס וזהו בינה שערי ממשים בינה
 באים היו ממצרים ישראל כשעלו ממצרים ישראל
 עמלק וזה בינה שערי ממשים שבו הזה לעולם

אותם והפיל שפלות באהבת עליהם בא הי׳
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 אה זכור וזהו בינה שערי מחמשים ממדרגתם
 גימטריא ל״ך דייקא ל״ך עמלק ■כך עשה אשר

 ישראל שהפיל כזו גבוה גמקום שעשה מה ממשים
 שכתוב ממצרים בצאתכם בדרך וזהו הזה ממקום

 בממשים שהיו ממצרים ישראצ בני עלו וממשים
 מלחמה וזה ממדרגתם אותם והפיל בינה שערי

השם
 בך ויזנב וכו׳ עמנק לך עשה אשר את זכור א״י

 ולא ויגע ציף ואתה אחריך הנחשלים כל
 אויבך מכל לך אלהיך ה׳ בהניח והי׳ אלהים ירא

 שאמר מה וכו׳ עמלק זכר את תמחה והו׳ מסביב
 לערב א,א לישיאל עשה לא הלא כך עשה אשר

 חז״ל אמרו דהנה לומר אפשר הענן שפלטם רב
 המן מנין התורה מן המן קל״ט דן> חולין במסכת

ק  כלומר העץ ן9ל׳ היא מ®! הרמז ומהו ה
 בפסיק הרמז יבא איך להבין צען שמוכן

 את גמחות שנצטוינו המצוה דהנה לומר אפשר זה
 בכל לזוכרו שצריכין עשה מצות והיח עמצק זכר
 לו אפשר שאי פעמים כמה כתבני כבר כי יום

 עבירה ולעבור הרע יצר במצודות ללכוד נאדם
 והתנשאות גדנות אליו שבא תחלה נכשל א״כ אלא
 ממנו מסתלק השי״ת ואז דבר איזה בשביל בגבו

 במצודות נגכד ואז לדור יכולין והוא אני אין כי
 מתגבי אדם של יצרו אמרו בלח״ה אבל הרע היצר
 לו יכו״ אין עוזרו הקב״ה ואלמלא יום בכל עגיו
 וזהו בידו יעזבנו לא ה׳ וכו׳ רשע צופה שנא׳

 בי נכנס כן אם אגא עבירה עובר אדם אין פירוש
 מדני מסתלק הקב״ה ואז גדנות היינו שטות רוח
 הראשין באדם מצינו וכן עבירה לעבור יכול ואז

 מכג נשמתו כלול יהי׳ הקב״ה של ידו מעשה
 עד לי׳ סגדין המכאכין והיו העליונים עולמות

 עושינו ה׳ ״פני ונברכה ונשתחוה בואו איהו דאמר
 בנחש נלכד ובמה כמותם נברא אני שגם כלומר

 להיות שירצה מסיתו שהי׳ היצר הוא הקדמוני
 אחי־ גדלות לו לאמר בידו יכולת היה ולא אלהי
 שירצה והסיתו המלאכים מכל גדול הי׳ שכבר
 ביום כי אלהים יודע כי שכתוב כמו אלהי נהיות

 ופי׳ כאלהי׳ והייתם עיניכם ונפקחו ממנו אכלכם
 וברא אכל זה העץ p עולמות יוצרי ז״ל רש״י

 יכול הי׳ שלא הרי וכו׳ שונא אומן וכל העולם
 גדוגה שטות רוח בו הכניס אלא שיאכל להסיתו

ממנו מסתלק הקב״ה ואז אלהים להיות שירצה

 נברא הזה העולם ובאמת ועבר ונלכד זו במחשבה
 שפי׳ כמו התשובה עולם שהוא ראשונה בה״א
 העולם עולמים צור ה׳ ביה כי בראשית בפ׳ רש״י
 וה״ח ביו״ד נברא הבא ועולם בה״א נברא הזה

 נביא וממנה התשובה עוגם היא בינה ראשונה
 וחטאתי כשמקיים כי הענוה עולם והוא העולם

 הוא החטא ונמצא בדעתו שפל הוא תמיד נגדי
 שרוחה ההיפך הוא והתשובה גדלות מחמת בא

 כמ״ש בישראל להלחם שבא ועמלק בשפלותו תמיד
 יראים ולשון אומה כל היו שאז עמלק גוים ראשית

 מינות חותך שהי׳ מעלה כלפי גם ובגאותו מישראל
 רש״י שפי׳ כמו עמם והלחם ובא מענה כלפי וזרק

 והוא ע״ש וכו׳ בדרך קרך אשר פסוק על כאן ז״ל
 הקטן עולם הוא והאדם הגדלות הוא הרע היצר

 אוננות שבעים של וכח העולמות כל כללות בו ויש
 הוא שבו הרע היצר של וכח הנבראים כל של וכח
 לזכור עשה במצות נצטוינו וע״כ שבאדם עמלק כח

 הגדלות הוא הרע היצר לבטל עמלק מחיית תמיד
 וחטאתי לקיים התשוב׳ בעילם דבק תמיד ולהיות

 כח וימחה הענוה בעולם תמיד ויהי׳ תמיד נגדי
 הזה העולם שברא והקב״ה נגמרי שבו היצר

 עולם השורש אל לבא צריכין והכל התשובה בעולם
 יעשה אשר בארץ צדיק אדם אין ע״כ התשובה

 הראשון באדם הקב״ה ורמז יחטא ולא טוב
 יתברך השם מפני גדונה בושה ולבש כשנתחבא

 תשובה שיעשה הוא ברוך הקדוש ורמז!ט כשעבר
 התשובה עולם בינה הוא ואשר צויתיך אשר וזהו

 צויתיך ע״כ התשובה עולם אשר בשביל כלומר
 ע״ד תשובה לעשות כדי אכלת ממנו אכל לבלתי

 א ח מעשה לאותו ראוי דוד הי׳ לא חז״נ שאמרו
 להורות השמים מן כשלוהו כן ועל תשובה להורות
 היס עמנק וע״כ תשובה ועשה עשה וכן תשובה
 העץ המן זה ,בפסוק מרומז היצר הוא גדלות
 רש״י פי׳ עיין יה כס על יד כי יתרו בפ׳ ונאמר

 בכסא לישבע הורמה הקב׳׳ה של ידו וז״ל ז״ל
 ומהו עולמית בעמלך וחיבה מלחמה לו להיות

 נשבע לחציו נחלק השם ואף כסא נאמר ולא כס
 שימחה עד שלום כסח ואין שלם שמו שאין הקב״ה

 לו להיות הקב״ה נשבע וע״כ ע״כ עמלק של שמו
 שחתך מעלה כלפי בגאותו כי בעמלק מלחמה

 גימ׳ גאוה כי בי״ה פגם מעלה כלפי וזרקן מילות
גאוה על חסידיה במשנת שכתוב כמו עשר חמשה
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 ין5כמ תעניח מ״ו להתענוח צריך כי׳׳ה שפגם
 בגאוחר ישראל נגד עמלק שעשה ומה ע״ש גאוה

 אמרו בגמרא והנה למטה פגם שפירש״י כמו
 מוכן ??ו כלומר העץ המן החורה מן גהמן רמז
 שהם גימט״אוח ע״פ רמז לומר עוד ונוכצ נעץ

 צ״ה המן בגימ׳ י״ה כ״ס כי לחכמה פרפראוח
רן»5כשנ השבועה הוא י״ה כ״ס אל י״ד וכשנצרף

 וע״כ ק״ט הרי המן גימטריה שעולה י׳׳ה כ״ס סל
 ואי זה הוח מי ק״ט גימטריא ג״כ המן מפצוח

 וסי שצ והוא״ו במפ.חו המלך שאמר הוא זה
 זה הוא מי החיבח אבג המחצקוח וא״ו הוא

 הג השבועה י״ד שנצטרך ק״ט טולה הוא זה אי
 זה שפגם י״ה כ״ס גימעריא עמנק שהוא המן

 י״ד של חיבוח הששה עוד וכשנצרך מפלחו היסה
 גימ׳ ה/ה הק״ט אל לה׳ מלחמה י״ה כ״ס על

 הסתר נהם שלחה ז׳ דף דמגילה בגמרא קט״ו
 נך כתבתי הלא צה שלחו לדורות קבעוני לחכמים
 ז״ל רש״י פי' עיין רביעים ולא שלישים שלישים
 הייני עמלק מחיית נהזכיר לנו יש מקומות בשלשה

 ובמבנה עמלק של המעשה בסיפור בשלח בפ׳
 לזכור שנצטוינו המנוה היא תצא כי בפ׳ תורה
 ט״ו א׳ בשמואג ובנביאים עמלק מחיית תמיד

 זכרץ זסת כתוב בתורה כתוב מקרא לו שמצאו עד
 תורה ובמשנה כחן שכתוב מה זסת כתוב בספר

 קריי בתורה שכתוב מה דכל ז״ל רש״י פי׳ עיין
 והמניה עמלק שבא המעשה והסיפור אחד כתב

 זכרין א' הוח מחייתו תמיד לזכרו זה ע^ שנצטוינו
 הות ובחמת במגילה מ״ש בספר בנביחים מ״ש

 חנח עמלק שבא המעשה עם פעמים ארבעה
 הוא בתורה שכתוב מה דכל משום שלשה שקראו

 המן המן עג בגמרא שאמרו הרמז והנה אחד
 שצויתיך העץ המן כתוב הי׳ ואם צויתיך אשר העץ

 הפשט אל די הי׳ ג״כ אכלת ממנו אכול לבלתי
 מיותר ולכחורה אשר כתוב ולמה הזה מבוקש

 ש, תיבות הששה כשנצרף וכתבנו אשר של ר״א
 קט״ו הוא הק״ט אל לה׳ מלחמה י״ה כ״ס על יד

 כנ״ל עמלק מחיית שמוזכר פעמים וארבעה
 מרומז וזהו ת״ס עולה קט״ו פעמים ארבעה

 צויתיך חשר העץ המן לאדם הקב״ה שאמר במה
 אשר מן והר״א וששים מאות שני עולה העץ המן

 הר״א וכשנצרף כנ״ל הכתוב פשט לפי שמיותר
ארבעה הוא העץ המן של וששים מאות השני אל

 עמלק פעמים ארבעה המרומז קט״ו פעמים
 של אלף על רומז יתירה והאלף ת״ס ג״כ שעולה
 מכמה היא והיו״ד חכמה ואאלפך כמ״ש חכמה
 אפשר אי כי עוגם של אלופו מרומז יו״ד של וקוצו
 כמ״ש יו״ד הוא חכמה נצרף א״כ אלא נס להיות

 זללה״ה בער דוב מי׳ קדישא בוצינא הגדול הרב
 השתנות להיות אפשר שאי בגולם וחילופיהן פי׳

 כגולמא עשוי יו״ד שהוא בגולמא אלא וחילוף
 שקיבלם רב בערב שעשה עמלק ומעשה ודפח״ח

 וע״כ הדעת ניצוצי היו בתשובה בזמנו שלא משה
 כל להעלות רצה כי בזמנו שלא בתשובה קיבלם
 בעולם עשה רב בערב שעשה ועמלק הדעת ניצוצי

 תמשוך חכמה הוא זכור וזהו בגאותו התשובה
 בגירי׳ לך עמלק לך עשה אשר את במחשבתך תמיד

 לעולם עמלק שעשה מה תמיד ותזכור ממשים
 ותמשוך בינה שערי ממשים בינה התשובה

 הוא עמלק נמחיית מכמה הוא זכור במחשבתך
 עובי מדם סין כי לגמרי ממך למחותו היצה״ר
 הוס שטות שעות רוח בו נכנם א״כ אלח עבירה

 שתמשיך ותראה מ״ה כח שהוא החכמה היפך
 דבוק שהוא ומי חכמה שהוא זכור במחשבתך

 קרך אשר בספרים כמ״ש חוטא אינו לחכמה
 רש״י פי׳ ועיין אחריך הנחשלים כל בך ויזנב בדרך

 לכתוב לי׳ הי' וא״כ כח ססירי הנחשלים על ז״ל
 של מלשון הנחשלים כל לומר ואפשר החלשים

 מופשטים שהיו רב הערב כלומר רגליך מעל נעליך
 אויבך מכל לך אלהיך ה׳ בהניח והי׳ הענן מן

 השבעים של הכוחות כל בעצמו להכניע שצריך
 מכח פגם מאיזה תשובה ולעשות בו שיש אומות

 ואז אומות השבעים מכח בו גברה אשר הקציפה
 לגמרי הגדלות הרע היצר הוא עמלק זכר תמחה
 לחכמה תמיד דבוק ותהי׳ היצר ביטול ותהי׳
 המועדי׳ כל אם אמרו וע״כ תחטא ולא זכור הנק׳
 ביטול שהוא נבעלים לא הפורים ימי בטלים יהי׳
 ויגע עיף ואתה לגמרי היצר יבוטל לעתיד היצר
 לפרש ואפשר ז״ל רש״י פי׳ עיין אלהים ירא ולא

 עיף הדרך חלישת מחמת שאתה ישראל על שקאי
 אלהיס ירא היית ואם אלהים ירא לא וע״כ ויגע
 חלישת ומחמת רב הערב ג״כ להגבי׳ כח בך הי׳
 הי׳ לא ע״כ השי״ת מן יראת לא הדרך מן כח
 ע״כ שעשה מה עמלק ועשה להגביהם כח בך

וכנ״ל וכו׳ ה׳ בהניח
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ת ש ר א ב ת פ

 מסן אנהיך ה׳ השר ההרץ אל חיוא כי והיה
 שרי 5כ מרחשיח מקמח וכו' נחכה לך

 נותן אנהיך ה׳ אשר מארצך תביס אשר ה־חדמה
 כמ״ש שממה לשון והי׳ שאמר מה להבין וכו׳ לך

 נמלה כך נותן חלהיך ה׳ אשר ממר למה וגם רז״ל
 משי לכאורה האדמה פרי כצ שאמר כיון וגם

 השי״ת דהנה ונרמה מיותר הוא מארצך תביא
 מדת הומ מלכותו שתתגכה כדי העולמות כל ברח

 ועתה מצפניו שירסו עשה והאלהים כמ״ש יראה
 כירמה סס כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל

 ובתורה המצות עשיות בכל כה׳ השער הוא וזה כו׳
 צישרחל וניתנה השכינה היא מלכות מדת ונק'

 שלח משה ביקש רז״ל כמ״ש כאומות ולא דוקא
 שנאר^ לו וניתנה ישריסכ על אלא שכינה תשרה

 מקום בכל בישיאל שורה והוא ועמך אני ונפלינו
 במם׳ רז״ל כמ״ש בעומאה סף בגלות אף שהם
 ברי השתא לר״ח צדוקי האי אמר נ״ז דף יומא

 השוכן בהו כתיב מה ת״ס לי׳ אמר אתון טמאים
 טמאין שהם בזמן אפי׳ טומאותם בתוך אתם

 והי׳ וז״ש ארץ נק' ירמה ומדת ביניהן שרוי׳ שכינה
 כ0 כשתבוא הקב״ה לפני גדולה שממה שיהי׳
 כך נותן אלהיך ה׳ אשר יראה מדת אל הארץ
 שביקש כמ״ש לאומות ולא דוקא לך ר״ל דוקס
 ישרמל עכ רק ירמה מדת שכינה תשרה שלא משה

 שהוח כומר רנה נמלה כך ממר וממר לו וניתנה
 שוי־ה השכינה וכן הפסק כו שאין נמלה כמו לך

 כשהם ואף הפסק לו שאין נמלה כמו בישראל
 מראשי׳ ולקחת אמ״כ ואמר עמהם שכינה טמאים

 מבת ובזוהר ארץ יסד במכמה ה׳ כתיב דהנה
 נשוישם הדברים כל להביא וצריך ברתא יסד

 המעשים כל ולעשות לשורשה יראה מדת ולהביא
 מן האדם את ברא השי״ת והנה ובחכמה במוחין

 מן עפר האדם את אלהי׳ ה׳ וייצר כמ״ש האדמה
 נהש״י שיהי׳ וכו׳ מיים נשמת באפיו ויפח האדמה

 התורה המצוה בעשיות גשמי מדבר תענוג
 טיב כי לצדיק אמרו כמ״ש פרי הנק׳ והעבדות

 יראה למדת כשתבוא וז״ש יאכלו מעלליו פרי כי
 רסשית הנקרא מחכמה ר״ל מראשית ולקחת כנ״ל

פיי כל ר״ל האדמה פרי כל מכמה ראשית כמ״ש

 והמע״ט והמצות התורה המדמה מן הנוצר המדם
 ממידת תביא משר ר״ל ממרנך תביס משר כרי הנק׳
 מכמה היא מראשית הכל תקמ ארץ הנקרא יראה
 א.היך ה׳ אשר הארץ אל תבוא כי והי׳ א״י

 הרב בשם כתבתי דהנה נמלה לך נותן
 זללה״ה בער דוב מוה' קדישא בונינא הקדוש

 אם כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישרסל ועתה
 שבע שיהא שיראה רק מחויב אינו שהאדם לירסה
 יראת תחת וכו׳ והתפארות וירחה אהבה מדותיו

 אחי למזור איש של ודרכו הראשון שער שזהו ה׳
 ה׳ יראת חשה במי׳ הוא ירחה ומדריגת אשה

 למזור איש של ודרכו דכר בחי׳ היס מהבה ומדרגת
 השי״ת שיאהב אהבה ממיכא לו בא אשה מחר

 מן כו שבמ שזוכה האדם והנה ודפמ״מ עכ״ד
 חהבה ובמי׳ הש״י את שמוהב אהבה במי׳ השמים

 והתפארו׳ ויראה אהבה הנ״ל מדות שבע ג״כ לו יש
 בסי׳ הוח אהבה במדת נהכנס הרמשון והשער וכו׳

 השי״ת מהבת ויפסד עבירה לעבור שירס יראה
 השבע כל שמכניע עד במהבה ויעבוד ויתמיד
 והלכו הפסוק פי׳ וזה השי״ת באהבת מדותיו

 רגליך כפות על והשתחוו מעניך בני שחוח אליך
 אמר ולא מעניך בני אמר אשר וכו׳ מנאציך כג

 כשבא כי בזה ויובן וכו׳ מעניך שחוח אכיך והלכו
 כי הנשמה היא והמדם הש״י מהבת לבמי׳ האדם
 תלבישיני ובשר עור וכמ״ש אדם בשר נקרא הגוף

 הם הנשמה ולבושי תסוככני וגידין ובעצמות
 הנשמה וכשבא דרבנן חלוקא הנק׳ והמצות התורה

 התורה הלבושים עם אהבה לבמי׳ הסדם הייני
 נמצא וצמצום יראה בבמי׳ כשהי׳ שעשה והמצות
 יהי׳ יראה במדריגת כשהי׳ שעשה והמצות התורה

 הוא וכשהאדם מהבה לבמי׳ עלי׳ ג״כ להם
 כמה בר״ה שאמרו כמו כפוף הוא יראה במדריגת

 יראה בחי׳ לקבל שצריך מעלי טפי אינש דכייף
 עיקר שאמרו כמו בנים קרוים והמצות בר״ה

 והלכו וזהו טובים מעשים צדיקים ש. תוכדותיהם
 שעשית והמצות התורה כל מעניך בני שמוח אליך

 עינוי הנקרא וצמצום יראה במדריגת כשהיית
 וע״כ עלי׳ ג״כ להם יהי׳ עתה מעניך בני וזה

כי ועלי׳ הילוך לשון שחוח אליך והלכו כתיב
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 ממדריגה למעלה שהולך הולך הגק׳ הוא האדם
 ביראה כשהי׳ שעשה והמצות התורה וכן גמדריגה

ה למדת כשתבא ועלי׳ הילוך ג״כ צהם יהי׳  אפי
 כשבא מנאציךי^כי כל רגליך כפות על והשתחוו

 והשי״ת השי״ת את שאוהב אהבה למדת האדם
 לאהבה לבבם נהפך שונאיו כל אז אהבה לו מראה
 יצה״ר ואפי׳ אותו שציערו על מפניו ובושים אותו
 משה גבי פ״ט דף שבת במם׳ רז׳׳ל שאמרו כמו

 לו מסר המות מלאך ואפי׳ באדם מתנות לקמת
 רגליך כפות ע< והשתחוו ע״ש וכו׳ שנאמר דבר

 התעוררית לשון ועיר ה׳ עיר לך וקראו מנאציך כל
 אותן המעורר הוא שהשי״ת עיר לך וקראו וזהו

ה בבמי׳ הי  ירחה למדת שבא אחר אותו שיאהב א
 כי שמחה שיהי׳ והי׳ וזהו בשלימות בהתאמצות

 הוא וחרץ לך נותן אלהיך ה׳ אשר הארץ אל תבא
 מדת היא לך נותן אגהיך ה׳ אשר יראה מדת

 ג״כ היא אהבה בחינת של הראשון והשער אהבה
 היתה ה׳ מאת וזהו אהבה מחמת יראה בחי׳
 בספרים כמ״ש זאת נקרא יראה של ומדרגה זאת

 ואע״פ תי״י ועד מא׳ וכלוג שביעית מדריגה שהיא
 שמים מיראת אוץ שמים בידי הכל רז״ל שאמרו

 אהבה של הראשון שער הוא היראה מדת אבל
ה אהי  יראה לו כשיהי׳ השמים p לו בא היא ו

 ירחה הוא אהבה של הראשון הש&־ ואז בשלימות
 ה׳ מאת וזהו משמים כן גם לו בא אהבה מחמת
 יראה מדת הארץ אל תבוא כי וזהו זאת היתה
 נותן אגהיך ה׳ אשר וזהו אהבה מחמת היא אשר

 ולקחת ואז מאהבה לתשובה תבא ואז זו יראה לך
 לשון ואמר ראשית הנקרא החכמה מן מראשית

 שית במסכת רז״ל אמרו דהנה לומר אפשר נחלה
 נחלה לו נותנין השבת את המענג כל קי״ח דף
 כנגד מדה שזהו הטעם לומר אפשר מצרים בלי

 ועולם היראה העולם היא דשבת ידוע כי מדה
 הענוה עוצם התשובה עונם בינה היא התענוג

 לשבת וקראת מקיים שהוא ומפני הסליחה עולם
 נותן היראה עולם אל התענוג עולם וממשיך עונג

 ר׳׳ת והיא מבינה היא נמ״ל שם תענוג ג״כ לו
 ז״ל האר״י בסידור כתוב כאשר לאלפים חסד נוצר

 הוא נמ״ל זה ושם וז״ל חנוכה ברכות בכוונת
 שיוכל כדי הז״א אג מבינה עגיון אור המשכת
 כמה זכרתי כבר והנה עכ״ל נוק׳ עם להזדווג
ביראת תמינאה דרגא תיקונים הקדמת פעמים

 ענוה עקב הה״ד בדחילא קטירא וענוה וכו׳ ה׳
 לידי לי׳ אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן ה׳ יראת
 לגגה עקב ה׳ דיראת עילאה שכינתא דאיהו ענוה
 עילאה דשכינתא וידוע עכ״ל דמשה דרגא ודא
 עולם התגובה עולם התענוג עולם גינה הוא

 בוצינא הרב גשם פעמים כמה וכתבתי הענוה
 אין שאדם זללה״ה בער דוב מוהד׳ר קדישא

 תתאה יראה ה׳ יראת לו שיהי׳ רק לראות צריך
 כדרכו אהבה לו גאה ה׳ מאת וממילא בשלימות

 ודפח״ח עכ״ד ה׳ יראת אשה על לחזור איש של
 גשלימות תתאה יראה גמדריגת שהוא מי והנה
 למדריגת יפול שלא ה׳ מאת יראה לו שיש היינו

 הממלאים הגשמי הזה עולם ברואי התחתונים
 בין ומשגל ושתיה באכילה היצר עם תאוותם
 להגדיל ודעת תורה להם אין כי בהיתר בין באיסור

 יראת בו להיות צריך והאדם מותר ובין אסור בין
 למטה יפול שלא תמיד ירא שיהא תתאה יראה ה׳

 שכבר רואה ואם והיצר הזה העולם לתענוגי
 תשובה והיא תשובה עושה היצר בעצת ונלכד נכשל

 אליו וכשבא שבשם וא״ו אל ה׳ תשוב מיראה
 וכשעוש׳ מאהבה חשובה עושה אהגה מדת אח״כ

 עולם עילאה אימא גינה אל גא מאהבה תשובה
 מאן וזהו כזכיות נעשות זדונות ששם התשובה

 דאיהו ענוה לידי ליה אייתי ה׳ יראת ביה דאית
 עולם הגינה אג שבא וכיון עילאה שכינתא

 נח״ל שם לו ממשיכין אז התענוג עולם התשובה
 להזדווג שיוכל כדי הז״א אל מבינה המשכה שהיא

 עולם וממשיך השבת את המענג כל וזהו נוק׳ עם
 ה׳ נחל לו נותנין אז היראה עולם אל התענוג
 אחרונה ה׳ אל להשפיע שיוכל מבינה אליו המשכה

 אשר לסריסים ה׳ אמר כה הפסוק פירוש וזהו
 ובחומתי בביתי להם ונתתי וכו׳ שבתותי את ישמרו

 לו אתן עונם שם ומבנות מבנים טוב ושם יד
 תקונא בתיקונים שכתוב מה וידוע יכרת לא אשר

 שין ואת את בכג והכי וז״ל ע״ב מ׳ דף תשסרי
 וזהו עכ״ג מלכות הקטן שבת בינה הגדול שבת

 שישמרו ר״ל שבתותי את ישמרו אשר לסריסים
 תתאה יראה בו יהי׳ כי ביחד יהיו השבתות ששני

 עילאה שכינתא ענוה לידי לי׳ ואייתי גשלימות
 ונמשך ביחד השבתות שני ואז הגדול שגת בינה

 היראה עולם אל גזווג שיוכל כדי מבינה נחל שם לו
לא אשר ומבנות מבנים עולם שם לו יהי׳ ואז
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 אהנר של היראה הארץ אל תבא כי וזהו יכרת
 ועושה אהבה אל וכשזכה נך ניחן אלהיך ה׳ אשר

 אימא בינה הגדול בשבח הוא מאהבה חשובה
 שיוכנ אליו מבינה ה׳ נחג לו ממשיכין אז עילאה

 עונס בבינה וכשהוא אחרונה ה׳ אל נהשפיע
 ראשית הנקרא חכמה <ו נמשך ממילא אז החשובה

 ועיין בביתי׳ אנא אשחמודע לא מכמה כי דרכו
 בפיר שבת זמירות בכוונות ז״ל האר׳׳י בסידור

 בשמים היושבי עיני את נשאתי אליך המעלות
 הנקרא החכמה מן מראשית ונקחת וזהו ע׳׳ש

 אשר מחרצך תביא אשר האדמה פרי כל ראשית
 ומעשיה מצות העושה האדם כי לך נותן אגהיך ה׳

אמי אדמה פרי נקראים והם הגוף עם עוביס  ו
 בענת ושמת פירוש החיים באור ועיין בענא ושמת

 מפעלית כל שצריך ירמוז בטנא ושמח וז״ל
 על כאמרו דבריהם פי על יהיה שעושה הטובות

 והתור׳ וגומר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי
 מסכתית בס׳ חכמים אותם ביארו והמשפטים

 לפי נאמר אנו וכן דרכו לפי עכ״ל טנ״א כמנין
 יוקת אשר טובים ומפשים המצות שכל דברינו

 התורה פי עג הכל יהיה חכמה היינו מראשית
 בטנא. ושמת וזהו טנא כמנין מסכתות ששים

 חת וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה
 מה וכו׳ האדמה ואח ישראל את עמך

 עמך את אמר ו,א ישראל את עמך את שיזמר
 שיצייתו נכון עם דהמון דכוונתו ונראה ישראל
 אשי חכמים התלמידי הם ישראל בני לראשי
 המוחין שהם רא׳׳ש לי ישראל בבחי׳ נקראו

 תלמידי א; טפילים יהיו עם והמון ישראל מכללות
 עשירים שהם אע״פ מוחין בחי׳ שהם חכמים
 יתגחו לא אעפ״כ צורכיהם כ; להת״ח ונותנין

 חל טפילים יהיו אדרבה אלא הת״ח על ח״ו
 ישרחג מכללות מוחין בחי׳ שהם חכמים התלמידי

 מצא נח וארז״ל הראש אל טפל הוא שהגוף כמו
 השלום אלא גישראל ברכה מחזיק כלי הקב״ה

 ג״כ זהו ישראל את עמך את וברך שאמר וזה
 המון עמך את שתברך הברכה שיחזיק ברכה בכל;

 שהם ישראל אל טפילים שיהיו ישראל את עם
 שדרשו כמו טפל לשון הוא ואת להם מוחין בחי׳
 הטפל את בשרו את מ״א דף ב״ק במס׳ רז״ל

עורו; ניהי מאי לבשרו
לאלה-ס לך להיות היום האמרת ה׳ את

 וה׳ וכו׳ ומצותיו חוקיו ונשמור בדרכיו וללכת
 דיבי־ כאש־ סגולה לעם לו להיות היום האמירך

 הגיים כל על עליון ונחתך מצותיו כל ולשמור לך
 האמרת ז״ל רש״י פי׳ עיין וכו׳ עשה אשר

 נשמ*ר וגם במקרא מוכיח עד להם אין והאמירך
 דארז״ל ונראה להבינו מאוד קשה מצותיו כל

 שנח׳ תפילין מניח שהקב׳׳ה מנין ו׳ דף בברכות
 תפינין הני וכו׳ עוזו ובזרוע בימינו ה׳ נשבע
 וכי׳ כעמך ומי א״ל בהו כתיב מה עגמא דמרי

 מניחין שאנו פשוט ע״פ להבין וכו׳ עליון ולתתך
 על לאות יהיה כמ״ש גזכרון לנו להיות תפילין

 שאני מה תמיד נזכור עיניך בין ולזכרון ידך
 המונחים הכתובות הפרשיות תפילין מניחין

 ואנו אמיתי אחד ושהוא אלהינו שהוא בתפילין
 ואנו ומאודינו נפשינו בכל אהבתי עלינו מקבנין
 בברכו׳ רז״ג’ שדרשו כמו מצות עול עלינו מקבלין

 כ^י שמוע אם לוהי׳ שמע קדמה למה י״ג דף
 כך ואחר תחילה שמים מלכות עול עליו שיקבל

 ומזכירין מאמינין ושחנו מצות עול עליו יקבל
 מטומאת שהוציאנו במצרים לנו שעשה הנסים
 שע־־י לנו״ן והכנסנו דקכיפות מעומקא מצרים

 לני ויעשה עוד יגאלנו והיא והקדושה בינה
 מצרים מארן צאתך כימי כמ״ש ונפלאות נסים

 שהנו מה תמיד זוכר השי״ת וכן נפלאות אראנו
 מצותיי עול מקבלין ואגו לאלהים אותו מקבלין

 תורתי עוג לקבל רוצה הי׳ ולשון אימה ואין
 שהבטיח הטובות תמיד זוכר והוא ומצותיו
 וזיכר ודומיהון וכו׳ עליון ולתתך כגון לישראג

 היבה כגון לאבותינו שהבטיח הבטחות לקיים
 ניפל אמירה ונשון ודומיהון וכו׳ זרעך את ארבה

 וכי׳ בלבבך תאמר כי כגון בלב מחשבה על
 כמ״ש אתם הברית שכרת בכאן והנה ודומיהון

 האמרת ה׳ את אמר הברית דברי אנה בסוף
 תמיד להיית עצמך על קבלת כלומר היום

 בדרכיו וללכת לאלהים לך להיות במחשבותיך
 בתפילין מ״ש תמיד ולזכור וכו׳ חוקיו ולשמור

 להיות הבטיח כלומר היום האמירך וה׳ שלו
 שהבטיח הטובות תמיד לזכור במחשבתו תמיד

 כלו׳ מצותיו כג ולשמור סגולה לעם נו להיות לנו
 להיטיב כבר לאבותינו שהבטיח מוטל שעליו מה
 עליון ולתתך עלינו לקיים תמיד זוכר הוא לנו
עמי׳ יפבדוך בנו ויקוים עשה אשר הגוים כל על



לחייטתבא פרשתאורחשם

ק  וכן וכו׳ תחתינו עמים ידבר דהע״ה התפלל ו
 ומקבלי[אלהותו תמיד זוכרין שאנו מה זוכר הוא
 ענמא דמרי תפילין הני כמ״ש וכו׳ מלותיו ועול
 וכי׳ עליון ולתתך וכו׳ כעמך ומי בהו כתיג מה

 כל על תמיד זוכר שהשי״ת רומזים שהם ע״ש
 וזוכי* לישראל שהבטיח הטובות כל על ר״ל הנ״ל

 הטובות כל וזוכר עלינו אותו מקבלין שאנו מה
 איתא וכן וכו׳ אחרים בפסוקים המרומזים

 תפינין מצות קיים ע׳׳ה אבינו שיעקב בספרים
 כוונת שקיים כלומר ברהטים פיצל אשר במקלות
 במחשבה התלויים תפילין מצות של פנימיות

 מניח שהקב׳׳ה בגמרא שאמרו מה פי׳ וזהו
 רה זוכר שהוא פנימיות כוונה היינו תפילין

 כנ״ל• בגמרא הנזכרים בפסוקים שמרמז
 ובפיי בטנך בפרי לטובה ה׳ והותירו

 כמו הוא והותירך לשון וכו׳ אדמתך
 השי״ת לך שיתן כלומר מותרות לשון והותר די

 פי׳ וזהו וכו׳ בטנך בפרי לטובה מותרות בכולן
 שיהיה לא ר״ל די בלי עד ברכה לכם והרקותי

 די וזהו מותרות בכולן שיהיה אגא בלבד די
 מותרות ח״ו לפעמים כי לטובה ואמר והותר
 וכו׳ פניו אל לשונאיו ומשכם שנאמר כענין לרעה

 ולטובה מותרות לך שיתן אמר ולזה
 למעלה רק והיית לזנב ולא לראש ה׳ ונתנך

 מה וגם הכפל להבין למטה תהיה ולא
 ונראה מיותר לכאורה רק מכת למעלה רק שאמר
 ובחינת רחמים בחי׳ הוא פנים דבחי׳ דידוע

 שתהי׳ לראש שחמר וזהו דין בחי׳ הוא אחוריים
 אחוריים בחי׳ כזנב ולא פנים בחינת ראש בחי׳
 האדם דהנה למעלה רק והיית ואמר דין בחי׳
 באין א״ע ולהחזיק שפלותו תמיד נהבין צריך
 הם ומעלותיו ושכלו כוחותיו כל באמת כי ממש
 והאדם בו השופע ית׳ הבורא של רק שלו אינם

 זוכי הוא ית׳ בבורא תמיד דבוק שהא השצם
 הבורא של והכל ממש אין שהוא ורואה תמיד

 זוכי שהוא כיון בשפלות עצמו לנהוג וא״צ ית׳
 שאיני מי אבל שלו אינו ומעלותיו כוחותיו שכל

 ממדת עצמו להרחיק ורוצה ית׳ בהבורא דבוק
 להנצל כדי השפלות במדת לאחוז צריך הגאוה
 לידי לבוא שיוכנ מדבר ולהתרחק גאוה ממדת
 אינם ורקין אכין שנאמר מקום כל ארז״ל גאוה
ר״ל למעלה רק והייתם שאמר וזהו מיעוט אלא

 תהי׳ כי למעלה תמיד שלך המיעוט עם תהי׳
 תמיד ותראה ותזכור ית׳ בהבורא דבוק תמיד
 של הם רק שלך אינו ומעלתך כוחותך שכל

 להנצל כדי עצמך להשפיג תצטרך וכא ית׳ הבורא
 תצטרך לא למטה תהי׳ ולא וזהו גאוה ממדת

 ותהי׳ גאוה ממדת להנצל למטה עצמך להשפיל
שלך. אינו שהכל ותבין למעלה

 חמורך ממנו תאכל ולא געיניך טבוח שריד
 נתונות צאנך לך ישוב ולא מלפניך גזול

 פר׳ בזוהר איתא והנה מושיע לך ואין לאויביך
 דהנה לפרש ויש ברכות שהם הקללות על בחקותי

 יוחאי בן שמעון ד על נ״ג דך שבת במס׳ ארז״ל
 היו עיניהם שנתנו מקום שבכל בט אליעזר ור׳

 בודאי זו בבחי׳ שהוא ומי ומענישין מחריבין
 וז״ש רצונו תיכך כשנעשה מזה הנאה לו אין

 יהיה שלך הסתכנות כצומר שור עלי צשון שורך
 במדריגה ותהיה בראיחך שחענש לעיניך טבוח
 הנאה לך יהיה צא ממנו תאכל ולא כזו גדולה

 אכיגה ע״ש נקרא הנאה וכל רצונך שנעשה מזה
 שמסגך אדם יש דהנה מלפניך גזול חמורך ואמר
 החומר מן עצמו להפשיט כדי מאוד עד עצמו

 שוס בלי השי״ת לעבוד שיוכל כדי הגשמי ומן
 רק עצמו מסגך שאין ויש האומר מן מניעה
 הוא ועי״ז בדו״ר ובמצות בתורה תמיד שעוסק

 כלי׳ חמורך שאמר וזה שלו והחומר הגוך מזכך
 ולא ממך ינטל מצפניך גזול שלך החומרות

 שלך מחומריות להפשיט עצמך גסגך תצטרך
 יזכך ומצות תורה ע״י אבל הגוך את ולהפסיד

 ינטל והחומרות צורה בבחי׳ ויהיה החומר את
 ר״ל לך ישוב ולא ואמר אותו תפסיד ולא מגוך
 פן תפחד לא בבריאות ישאר שהגוך אע״פ
 ולח מזוכך בגוך תמיד תהיה אבל ח״ו יגושס

 נתונות צאנך ואמר לגוך החומדות לך ישוב
 היו קייס היה שביהמ״ק בזמן איתא כי לאויבך
 משפיעין היו והם מלמעלה השפע מקבלין ישראל

 וז״ש וכו׳ גרמא דשדי כמאן המותרות לאומות
 נתונות המותרות ממך שיצא מה כלומר צאנך

 דשדי כמאן שלך מותרות ממך יקבלו שהם לאויבך
 דשלש ידוע כי מושיע לך ואין ואמר וכו' גרמא

 והיו״ד כתר הוא אל״ך כי אי״ן נקראין ראשונות
 וזה• בינה שערי חמשים הוא והנו״ן חכמה הוא

מושיע. לך ואין
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 אלהיכם כ׳ לפני כולכם היום נצבים אתם
 כשעח ה&דם דהנה ונראה וכו׳ ראשיכם

 דכללוח ישראל כל עם עצמו לקשר צריך העכודה
 כל עם עצמו וכשמקשר שלימה קומה הם ישראל
 ח״י לו כשיש אכל שלימה קומה הוא אז ישרחל

 אבר מחוסר הוא אז מישראג נפש עם פרידוח
 פסולה ועבודשו יקרב לא מום בו אשר איש וכל

 כל עם עצמו לקשר צריך השנה בראש בפרע
 מעליו להשציך ואחד אחד כל צריך כי ישראל
 ואיחא ישראל כל עם עצמו ולקשר וקנאה שנאה

 ז״ל ורש״י השנה בראש היום נצבים אשם במדרש
 דשן אנא אינו נצבים נצים שנאמר מקום כנ פי׳

 בעלי אשם כלומר נצבים אשם ז״ש ואבירם
 השנה בראש היום ואבירם דשן כמו המחעקש

 בשלום להיוש לכם והיו דדינא יומא שהוא
 לפני כולכם להיוש לכם וראוי גמור ובאחדוש

 מכם ואחד אחד כל כלומר ראשיכם אלהיכם ה׳
 ישראל כלעש עם באהבה מקושר להיוש ראוי
 כי אלהיכם ה׳ לפני כולכם ואחד אחד כל ואז
 אבל שלימה קומה בחי׳ הוא ואחד אחד כל

 האיש אושי מחוסר הוא אז הלבבוש בפרידוש
 ושסורי פסולה ועבודשו גהקומה ממלו שנפרד

 שהיו ואז באהבה ושקשרו והקנאה השנאה
 שפלשכם ויקבל אלהיכם ה׳ לפני כולכם

.ועבודשכם

 רז״ל ואמרו בקולו ושמעש אלהיך ה׳ עד ושבת
 דילן (בש״ס פ״ו דף דיומא בגמרא

 במהרש״ח עיין יעקב בעין הגירסא וכ׳׳ה לישא
 כסא עד שמגעש ששובה גדולה לוי ר׳ אמר ז״ל)

 ר׳ אלהיך ה׳ עד ישראל שובה שנאמר הכבוד
 יוחנן רבי אמר ומי בככל עד ולא עד אמר יוחנן
 חש שדוחה ששובה גדולה יוחנן ר׳ והאמר הכי
 אלי ושובו וכו׳ ישלח הן שנאמר שבשורה ל״ש

 בצבור והא ביחיד הא קשיא לא ומשני ה׳ נאום
 בזה לעיין ויש וז״ל ז״ל מהרש״א והקשה וכו׳
 בשורה דכשיב אקרא בכה״ג פליגי לא למה

 בכלל עד אם בקו^־ ושמעש אלהיך ה׳ עד ושבש
ועוד עכ״ל דנביאיס אקרא הכי כדפליגי לא או

 שבשור׳ ל״ש שדומה בשביל וכי ז״ל הרי״ף הקשה
 הקשה ועוד בכלל עד ולא שעד למימר לן ליש

 דהא מיראה כאן מאהבה כאן משני לא אמאי
 מיראה בששובה געונך דכשלש קרא מוקי לקמן

 למימר!דעד לן איש וא״כ כשגגוש נעשוש דזדונוש
 בששובה שבשורה ל״ש שדוחה והא בכלל עד ולא

 קדים׳ בוצילא הקדוש הרב דהנה ונרחה מאהבה
 אחד משל אמר זללה״ה בער דוב מוהר״ר

 לדרך הלך אחד משל אמרים ליקוטי בספר ונדפס
 בדרך יהלך לילך רוצה שהוא הדרך ממלו ונאבד

 נודע וחח״כ הישר הדרך שהוא סבור והיה אחר
 אושו ומצא וביקש הישר מדרך שועה שהוא לו

 בנו אש הרואה האב והנה חפצי מחוז אל והגיע
 עצמה הדרך מן שענוג לו יש הישר בדרך הולך
 שענוג להגן אין ואז מעולם שועה לא שהבן הגם

 עקלשון דרך יש אם יודע ואינו שומו לפי שהולך
 יבנו בה שעו אדם בני שכמה הרואה האב אבל

 ואם גדול שענוג לאב יש אז מהם כאחד היה לא
 דרך מצא ואח״כ עקלשון בדרך ג״כ הולך הבן

 סז עצמה מהדרך שענוג ג״כ להבן יש אז הישר
 מבשמילה יושר גדול שענוג להאב גם נשוסף
 בעשושו עצמה מהדרך להבן שיש גדול ושענוג

 משא״כ מזה שענוג לאביו נשוסף אביו רצין
 הדרך מן שענוג לו שאין שומו לפי הולך כשהגן

 הבן ושענוג האב שענוג השניה בחלוקה והנה
 וזהו א׳ בחלוקה משא״כ עצמה מהדרך שחד הכל

 ששיבה כשהבעל בשורשן העונוש נמשקו ביוה״כ
 הקב״ה של לשענוג הגיע אז נכונה ששובה עושה
 דהיינו בשורשן נמשקו עונוש וזהו עצמה מדרך

 מדרך השורש עם אחד שענוג אל בהם שמגיע
 מהדרך גדול שענוג להבן שיש יכיון עצמה

 יושר שענוג ג״כ לאביו נשוסף אביו רצון בעשושו
 עכ״ד שומו לפי הולך כשהבן א׳ מגחלוקה

 ששובה בעושה שייך המשל זה והנה ודפח״ח
 בעושה משא״כ עצמה מהדרך נהנה שאז מאהבה
 מהדרך שענוג לו שאין די לא מיראה ששובה
 חפץ שאין מהדרך צער לו יש אדרבה עצמה
 אושו הכופה יראה מחמש בה שהולך רק בדרך
כשלש כי בפסוק והנה הדרך גזה דוקא לילך
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 בעושה פ״ו יומא במסכה רז״ל דרשו במונך
 דהשי״ה פי׳ דהכי לומר יש וא״כ מיראה השובה
 מיראה השובה עשו שכבר אמרי אותם הוכיח

 ה׳ עד ישראג שובה שכתוב וזהו מחהבה שישיגו
 אלהין ה׳ עד מאהבה תשובה עשו ר״: אלהיך

< השי״ת עם א׳ לתענוג שתבוא עד  הדרך מן ב
 כי ואמר תענוג להקב״ה ג״כ ויתוסף עצמה
 ועשית מיראה תשובה עשית ר״נ בעונך כשלת

 נך שהיה המזיד מן בעונך השוגג הוא מכשול
 מאהבה תשובה ועשו מיראה תשובה בעשותך

 מהדרך השורש פס אמד לתענוג שתגיע עד
 כנ״נ גדול תענוג להקב׳׳ה ג״כ ונתוסף ענמה
 כסת עד שמגעת תשובה גדוצה לוי ר׳ וז״ש

 ס׳ צתענוג ויבא מאהבה תשובה בעשותו הכבוד
 מנהיך ה׳ עד ישראג שובה שנאמר השי״ת מם
 שישובו הוכימם שהנביא למעלה שאמרנו כמו

 צריך ולפ״ז הפורש עם מ׳ ,תענוג ויגיע מאהבה
 בכננ פד וצס מד שחמר יוחנן רב״ דברי צהבין

 תשובה בעשותו יציב אמת הוה הצ״נ המשל הנח
 לו ויגיע ענמה מהדרך תענוג נו יש מחהבה

 תענוג נהשי״ת ג״כ ויתוסף השורש עם א׳ תענוג
 עד ונח עד שממר יוחנן דלר׳ וצ״ל כנ״ל גדו;
 שישוב זו למדריגה צבוח אפשר שאי סבר בכצל

 ויגיע עגמה הדרך מן שיהנה גדונה ממהבה
 אי חטא שכבר מחמר השורש עם א׳ לתענוג
 ולא עד סבור ולפיכך זו למדריגה לבוא אפשר

 משני לח אמאי מידי קפה לא ולפיכך בכ,ל
 לא בודאי מירחה כי מירחה כאן מאהבה באן

 יש אדרבה עצמה מהדרך תענוג לו שאין פניגי
 הם רק בכנל עד ולח עד בודאי כנ״נ נער לו

 לבוח יכול חם מאהבה תשובה במדרגת פליגי
 נס וגם כל״ל גדולה מחהבה תשוגה למדרגת

 פליגי לא דלמה ז״ל המהרש״א קושית קשה
 אלהי׳ ה׳ עד ושבת בתורה דכתיב אקרא בכה״ג

 והיה כתיב בתורה כי נא או בכלל ועד עד אם
 והקלנה הברכה האלה הדברים פניך יבואו כי

 שמה אלהיך ה׳ הדיחך אשר הגוים בכל וכו׳
 בתשובה בודאי וזה וסו׳ אלהיך ה׳ עד ושבת

 בכלל עד ולא עד גזדחי פליגי לא ובודאי מיראה
 אם מחהבה תשובה במדרגת פליגי הם רק כנ״ל
 רבי וסבר מאהבה תשובה למדריגת נבוא יכול

כזו תשובה למדריגת לבוא אפשר שאי יוחנן

 לתענוג ויגיע מהדרך ייהנה גדולה מאהבה שישוב
 מה והלה כנ״ל חטא שכבר מאמר הפורש א׳"פס
 ידוע כי הטעם י״ל ל״ת דומה שעשה שמצילו
 ומצות אהבה בעולם תלויים הס עשה שמצות

 האהבה ועולם היראה בעולם תלויים הם ל״ת
 יש וא״כ נ״ת דומה עשה וע״כ גבוה יותר הוא
 שאי הכי יוחנן רבי אמר ומי פריך דהכי לומר

 שיגיע מאהבה תשובה למדריגת לביא אפשר
 שגדולה יוחנן רבי אמר והא השורש עם א׳ לתענוג
 ישלח הן שנאמר שבתורה ל״ת שדומה תשובה

 למדריגת לבוא אפשר שאי שסבר וכיון וכו׳
 הלא שבתורה ל״ת את לדחות יוכל החיך אהבה
 הוא שעשה מחמת ל״ת דומה דעשה הטעם
 לעולם לבוא אפשר שאי וכיון אהבה עוינס

 וע״כ שבתורה נ״ת נדחות יוכל האיך אהבה
ק לשנות הוצרך  בצבור כחן ביחיד כאן אחר תי

 כל״ל: מיראה כחן מאהבה כאן לתרוצי מני ונא
 ה׳ עד לשון בהדיוק אלהיך ה׳ עד ושבת א״י

 ושב בפסוק כתבתי דהנה נראה אלהיך
 השב למה הגמרא פי׳ שבותך את אלהיך ה׳

 שמתחרט מפלי כזכיות לעשות זדונות מאהבה
 זדונות מירחה השב חבל שוגג מעשה על גס

 מעשה ע; מתחרט שאין מפני כשגגות נעשות
 עונש יראת מפלי המזיד על רק שוגג
 השוגג ולשאר מתחרט אין עונש אין השוגג ועל

 מטמיכם יהי׳ הם הפסוק פי׳ שזהו ואמרתי ע״ש
 כצמר כתולע יאדימו ואס ילבינו כשלג כשלים

 בהרת ה- דף דשבועות בגמרא אמרו דהנה יהיו
 יש שלג והלה נבן כצמר שאת וכו׳ כשלג עזה

 אס שאמר וזה לבן מצמר יותר מענה בנבנותו
 ר״ל שוגג לקרא וחטא כשנים מטחיכם יהי׳

 כי כלל חיות בו שאין כשלים יהיה שנכס השוגג
 המעשה ולשאר השוגג על אף ותתחרטו תשובו
 חיות בלי העבירה מחמת שנברא המלאך דהיינו

 כשל; סז כלל חיות בו שאין השלי מוט כמו כלל
 יתחרטי לח אס ר״נ כתולע יחדימו ואס ילבינו

 כי בעבירה חיות עדיין ישאר ונמצא השוגג על
 עדיין בו שיש כחונע וזהו כפרה צריך השוגג סף

 ותהיו פחותה במדריגה תהיו אז קצת חיות
 השב והלה שלג במדרגת ולא צמר במדדיגת רק

 סל לבוא לו אפשר אי עונש מיראת ד׳ל מיראה
תשובה בשעת שחשב זו המחשבה כי השי״ת
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 המבדל מסך בעצמו הוא מעונש שירא בשביל
 אין העליונים בעולמות שם כי השי״ה לבין בינו

 עולם רק קולם נשמע בלי דברים ואין אומר
 שעשה בעצמו המחשבה זה נמצא המחשבה

 מסך הוא מעונש ירא שהוא בשביג תשובה
 מסך שום אין השם מאהבת השב אבל המבדיל

 ה׳ עד ושבת שאמר וזהו קונו ובין המבדיל"בינו
 ה׳ אל שתשוב תשובה שתעשה ר״ל וכו׳ אלהיך

 שובה הפסוק פי׳ ג״כ וזהו המבדיל מסך בלי
 תשובו ר״נ בעונך כשלת כי אלהיך ה׳ עד ישראכ

 מסך בלי השי״ת א; לבוא תוכלו ואז מאהבה
 שם רז״ל דרשת ולפי בעונך כשלת כי המבדיל

 לי׳ קרי וקא הוא מזיד עון הא פ״ו דף ביומא
 מירחה תשובה עשית כי ר״ל שוגג הוא מכשול
 תשובה בעשותך ונמצא שגגות העונות מן ועשית
 מחמת השי״ת אל עדיין בחת לא עונש מיראת

 ותעשו המבדיל מסך היא בעצמה המחשבה שזו
 קחו השי״ת א; לבוא ותוכנו מאהבה תשובה
 בספרי שכתבו ע״ד ה׳ אל ושובו דברים עמכם
 ולאמר בנפשו להתבודד השב האדם שצריך מוסר
 איך נפשי נפשי שיסדו כמו כבושין דברי לנפשו

 עירך כי באמת לבבו לשבור כדי וכו׳ עקרתיך
 דברים שנאמר מקום וכל החרמה היא התשובה

 עמכם קחו שאמר וזה תוכחה דברי אלא אינם
 באמת לבבכם שישבור תוכחה דברי היינו דברים

 כנ״ל ה׳ אל ושובו השם מאהבת
ב ש  ושב ורחמך שבותך את אלהיך ה׳ ו

ה׳ הפיצך חשר העמים מכל וקבצך
 פ׳ע דף דיומא בגמרא אמרו דהנה שמה אלהיך
 שנא׳ כשגגות לו נעשות שזדונות תשובה גדוגה
 הא בעוניך כשלת כי אלהיך ה׳ עד ישראל שובה

 איני ופריך מכשול ליה וקרי הוא מזיד עון
 נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש ריש והאמר

 מאהבה כאן קשיא לא וכו׳ שנאמר כזכיות לו
 מאהבה כך הוא למה להבין וצריך מיראה כאן
 שגגות יהיה ומיראה תשובה ידי על זכיות יהא
 בגמרא דקאמר מיראה דהאי מעם ליתן ונ״ל
 מאהבה גדולה דהיא רוממות מיראה גא ע״כ
 דכונת ע״כ וא״כ אהבה מדריגת אחר לאדם ובא

 מדרגה דהיא עונש מיראת היינו מיראה הגמרא
 על הם הכתובים העונשין דכל וידוע תחתונה

אמרו אבל כלל עונש שוס אין שוגג על אבל מזיד

 עונשין אבל כפרה צריכה השוגג דגם חכמים
 מתחרע אם וא״כ המזיד על דוקא הם הכתובין

 מתחדע אין א״כ עונש מיראת שעשה עבירה על
 זו עבירה עובר היה אם אבנ המזיד על רק

 היה לא כי כגג מתחרמ היה לא בשוגג בעצמה
 על אם כי עונשין דאין כנל מעונש מתיירא

 המזיד על רק מתחרמ דאינו כיון ונמצא המזיד
 כשגגות לו נעשות זדונות ע״כ השוגג על ולא
 על ומתחרמ השם מאהבת ר״ל מאהבה השב אבל

 בשמות שמים בקדשי שפגם שראה עונותיו
 ניצוצות להביס שגרם ומתחרמ הקדושים
 צער וזהו בספרים כנזכר ר״ג לקליפה הקדושות

 ששורש מקום עד למעלה שפגם למעלה גדול
 השפע מניעת מעצמו מנע וגם מגעת נשמתו

 נמנא כזה והשב כנ״ל ח׳ץ תשי ילדך צור וגרם
 פגם השוגג אף כי השוגג על גם מתחרע שהוא

 השוגג אף כמ׳׳ש מזיד כמו כ״כ שאינו אלא למענה
 שפגם על שמתחרש כזה ובתשובתו כפרה צריך

 לקליפות קדושות ניצוצות שהוריד וגרם נמעלה
 ניצוצות ומוציא זאת את מתקן ובתשובתו ר׳׳ל

 וזהו לשורשן ומחזירין הקליפות מעמקי קדושות
 זדונות מאהבה השב וע״כ למעלה גדול תענוג
 העבירות מכל שבא שגרם כזכיות לו נעשות
 הקדושות ניצוצות שהחזיר למעלה גדוג תענוג

 העבירות בכל תשובה מצות שקיים וגם לשורשן
 וע״כ עשה מצות היא תשובה מצות כי שעשה
 אלהיך ה׳ ושב וז״ש כזכיות נו נעשות זדונות

 עם כלומר שבותך את אלהיך ה׳ תשוב אם ר״ל
 הניצוצות תחזור ר״ל אלהיך ה׳ תחזיר תשובתך

 ה׳ וזהו נשמתך שורש עד שפגמת הקדושות
 שתעשה לומר רוצה עם כמו את ומלת אלהיך
 הניצוצות אלהיך ה׳ ותשוב מאהבה תשובה
 ורחמך תשובתך עם לשורשן ית׳ בשמותיו שפגמת
 ר״ל העמים מכל וקבצך ושב השי״ת עניך וירחם
 העמי׳ מפנ מנשמתך הקדושות ניצוצות את ויקבץ

 שמה אלהיך ה׳ הפיצך אשר הקליפות מכל ר״ל
 שמה אלהיך ה׳ במעשיך הפיצות אתה אשר ר״ל

 שנית בקדושה ויקבצם הקב״ה עליך וירחם
 שובה פי׳ וזהו למעלה כאמור לזכות לך ויחשב
 שהנביא ר״כ בעונך כשלת כי אלהיך ה׳ עד ישראל

 וזהי מאהבה ולח מיראה תשובה שעשו הוכיחם
שתחזור ר״ל אלהיך ה׳ עד ישראל שובה שאמר
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 כ׳ עד יזהו לשורשן שפגמת הקדושות הניצוצות
 תה נשמתך שורש מקום עד שתתקן עד חצהיך
 איני מיראה השב אבל מאהבה תשובה תעשה
 נריך השוגג אך כי השוגג פגם נשמר כי מתקן
 בתשובתך ר״ל בעונך כשלת כי אח״כ ואמר כפרה

 בעונך שוגג הוא מכשול גרמת שעשית מיראה
 ממנו ועשית מזיד הוא ועון עינך בחיכוך ר״ל

 מחהבה עוד ותשוב השוגג פגם ונשאר שוגג
כאמור ותהפוך

 אלהיך ה׳ והביאך מאבותיך והרבך והטיבך
 מאבותיך יותר שחמר מה להבין וכו׳

 עומדין תשובה שבעלי מקום ז״ל אומרם ע״ד
 הוח וכן לעמוד יכולין חינם גמורים צדיקים

 לך שייעיב כן אמר בגשמיות ואך ברוחניות
 צדיקים שהיו מאבותיך יותר גדולות בעובות
 והרבך והעיבך תשובה בעל כשתהי׳ גמורים

מהם יותר

 עג החלה החלות כל את אלהיך ה׳ ונתן
 ואתה רדפוך אשר שונאיך ועל אוי׳ביך

 מה להבין וכו׳ ועשית ה׳ בקול ושמעת תשוב
 אמר הלא ה׳ בקול ושמעת תשוב ואתה שחמר

 שחמי־ זה ומה וכו׳ אלהיך ה׳ עד ושבת בתחילה
 מה וגם ושמעת תשוב ואתה שנית פעם חח״כ

 שונחיך על האלות ונתן אל תשוב ומתה שייכות
 נצח בימינך לעימות הפסוק פי׳ דחמרתי ונראה
 ■משפיע הוא ואהבה חסד איש שהוח האדם דהנה

 להיעיב שעבעו מחמת כך כל הגון לחינו אך גכל
 אע״פ האדם אל אהבתו ניכר ואינו ולהשפיע
 להיעי: שעבעו מחמת לו ומשפיע לו שמיעיב

 ומקעריגים משעינים כשיש אבל לכל ולהשפיע
 מנצח והוא ולהשפיע מלהיעיב למונעו הרוצים

 לזה ונותן השפעתו על המקעריגים שונאיו חת
 נעימות וזהו אהבתו ניכר הנצוח מחמת אז

 ואהבה שבחסדים שבימינך והנעימות העי־יבות
 את כשמנצח נצח הוא ימין יד אהבה כי ש.ך

 ניכר אז השפעתך על המקעריגים השונאים
 השב האדם והנה שבימינך והנעימות העריבות

 מדת היא דבר כל שנ הראשונה המדריגה ה׳ אל
 כך אחר לו בא בשלימות יראה נו כשיש יראה

יראה מחמת השב וא״כ אהבה מדת ממילא

 ומחמת גדולה אהבה האדם לזה מראה השי״ת
 מאהבה שב הוא כך ואחר השי״ת אוהב זה

 כל עליך יבואו כי והיה אמר הפרשה ובראש
 אל והשבות והקללה הברכה האלה הדברים

 שמה אלהיך ה׳ הדיחך אשר הגוים בכל לבבך
 מחמת התשובה וזהו וכו׳ אלהיך ה׳ עד ושבת
 השם אז יראה מחמת כשתשוב אח״כ ואמר ירחה

 האהב׳ היא ומה גדולה אהבה לך מראה יתברך
 שונאיך ופל אויביך על האלה האלות ונתן גדולה
 הנראות גדולה אה?ה היא זו רדפוך אשר

 לך מנהימיב המקעריגים האויבים את כשמנצח
 האויבים על האלות כשנותן אהבה גדולה וביותר

 גדולה אהבה לך יהיה זו ומחמת השונאים ועל
 ר״ל ה׳ בקול ושמעת תשוב ואתה השי״ת אל

 מחמת לא מאהבה ה׳ אל תשוב בעצמך שאתה
 הדיחך אשר הגוים בכל בתחילה שאמר יראה

 מעצמך תשוב אתה רק הקללות שיבואו ומחמת
הבל; מחמת א

 לא היום מצוך אלכי אשר הזאת המצוה כי
 כי וכו׳ היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת

 לעשותו ובלבבך בפיך מאוד הדבר אליך קרוב
 שאמר מה וגם היא נפלאת לא שאמר מה להבין
 למעלה שאמר לפי ונראה לעשותו ובלבבך בפיך
 סל תשוב כי למעלה שמסיים כמו תשובה מצות

 רז״ל ואמרו לפשך ובכל ̂כבבך בכל אלהיך ה׳
 כמדת שלח וראה בוא פ״ו דך יומא במסכת
 מקליע ודם בשר מדת ודם בשר מדת הקב״ה

 אין ספק הימנו מתפייס ספק בדברים חבירו את
 ספק הימנו מתפייס תאמר ואם הימלו מתפייס
 אבל בדברים מתפייס אין ספק בדברים מתפייס

 מתפייס בסתר עבירה עובר אדם הקב׳׳ה מדת
 ע״כ דברים עמכם קחו שלאמר בדברים ממנו

 מכוסה לא ממך היא נפלאת לא פי׳ ז״ל ורש״י
 וחינו מכוסה הוא בספק שהוא והדבר ממך הוא

 פי וכו׳ אלהיך ה׳ אל תשוב כי שאמר וזהו יודעין
 ממך הוא לפלסת לא תשובה מצות הזאת המצוה

 התשובה ממך יקבלו לא שמא אצלך בספק אינו
 לא או מתפייס אס בספק שהוא ודם בשר כמדת

 בספק ואינו מתפייס בוודאי הקב״ה מדת אבל
 אבל בממון מתפייס שמא ספק זה אין וגם כלל

 אח״כ ואמר בלבד בדברים ר״ל בפיך הדבר קרוב
שוין ולבו פיו שיהי׳ בתנאי ר״ל לעשותו ובלבבך
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 שבתותי את פסוק על תשא כי בפ׳ וכמ״ש בזה
 תמיד שיהא לזה לבוא אפשר שאי וכו׳ תשמורו

 שהוא ענוה במדריגת שהוא לא אם שוין ולבו פיו
 אלין קרוב כי שאמר וזה ע״ש המחשבה עולם
 אם ר״נ מ״ה בגימכיריא הוא ומאד מאוד הדבר
 לביא תוכל ובלבבן בפיך סז מ״ה במדריגת תהי׳

שווין ולבו פיו שיהא

ר ל  כנ אל האלה הדברים את וידבר משה וי
 ועשרים מאה בן אליהם ויאמר ישראל

 מה ולבוא לצאת עוד אוכל לא היום אנכי שנה
 ץ ה הוא אם מיני׳ נפקא ומאי משה ויצך שאמר

 אליי ומתקבנין הולכץ ישראל שהיו או ישרתל אל
 חצוציות נו הי׳ לא זה שביום מפני כוונתו ואם

 הנא ישרתג אל לילך הוצרך ישראל את להקהיל
 זקני כל את אלי הקהילו בפסוק רש״י כתוב זה

 ללמדיני בא ומאי הסדרה בסוף וכו׳ שבטיכם
הו^ך נקרא האדם דהנה ונראה חדש דבר בכאן

 כשעובד הולך האדם ונק׳ עומדים והמלאכים
 אל מעולם בעבודתו הונך הוא אז השי׳׳ת את

 יורד נק׳ אז השי״ת עובד כשאינו ח״ו אבל עולם
 אחת מדרגה על תמיד לעמוד יכול שאין מפגי

 שנטלה ולבא צצאת עוד אוכל לא פי׳ ז״ל ורש״י
 ולבא ■כצאת אחר דבר ליהושע ונתנה הרשות ממנו

 מסורות ממנו שנסתמה מלמד תורה בדברי
 שבא לומר יש וא״כ ע״כ החכמה ומעיינות

 נו שהי׳ זו שבירידה ר״ל משה וילך ללמדינו
 מסורות ממנו שנסתמו וגם הרשות ממנו שנטלה

 בירידה השי״ת ועובד הולך הי׳ החכמה ומעינות
 והודיע ישראל כל אל האלו הדברים ודיבר זו

 ממנו שנטלה ולבוא לצאת יוכג לא שהוא להם
 שידעו החכמה מעיינות ממנו ונסתמה הרשות

 ישראל כל אל תורה שלמד ית׳ מאתו הוא כי הכל
 החכמה מעיינות ממנו נסתמה וכעת ה׳ ברשות

 הו/א והכל ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה׳ כי
בחכמתו חכם יתהלל ואל ית׳ מאתו

ת ש ר ו פ נ י ז א ה

 אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים האזינו
 לשין השמים אצג שאמר מה להבין פי

איז ואצל קשה דיבור  ^כה תמירה לשון ה
 הארך לה׳ הפסוק פירוש דאמרתי ונראה

 תבל אמר למה בה ויושבי תבל ומלואה
 כמ״ש עלי׳ ויושבי תבל למימר דהו״ג בה ויושבי

 מדת הוא דהארץ דידוע עני׳ ונדרים נארך המאיר
 מעשיו כל אז בשלימות יראה בו שיש ומי יראה

 ועושה ה׳ ביראת הוא מחשבותיו וכל דיבוריו וכל
 אנ וממשיך ומחשבותיו ודיבוריו מעשיו בכל יחוד
 שגשם אחרונה ה״א מלכות מדת הוא יראה מדת
 מדתיראהליתלי׳מגרמי׳ כי שבשם וא״ו מן שפע
 בבחינת מאיר ומלכות יסוד יחוד ע״י רק כלום
 מי הארך וזהו שבשם וא״ו מן מלכות מדת יראה
 בחי׳ ממלא שהוא מי ומלואה יראה בחי׳ שהוא
 אנשים ויש שבשם וא״ו מן שפע לה וממשיך יראה
 מעשיהם וכל תחתונה במדריגה הם אשר

 הטבע פי על הם ומחשבותיהם ודבוריהם
 במחשבותיהם ימיהם כל והולכין הארציות

הגשמי הטבע הנהגת פי על ומעשיהם ודבוריהס

 ממש ושוכנים שיושבין ר״ל בה ויושבי תבל וזהו
 בין ה׳ מאת הוא והכל הארציות בטבעיות תמיד

 בכל יחוד שעושה עליונה במדריגה שהוא מי
 מדריגת ובין ומחשבותיו ודיבוריו מעשיו

 יחוד שעושה ומלואה הארץ לה׳ וזהו התחתונות
 ודיבוריו מעשיו בכג יראה במדת שפע וממלא

 שמתנהג תחתונה מדריגה שהוא ובין ומחשבותיו
 הטבע עפ״י ומחשכותיו ודיבוריו מעשיו בכל

 תבל וזהו בגשמיות תמיד ושוכן ויושב הגשמיות
 יתרו בפ׳ פי׳ ז״ל ורש״י לה׳ הכל תמיד בה ויושבי
 תאמר הנשים אלו יעקב לבית תאמר כה בפסוק

 עונשין ישראל לבני ותגיד רכה בלשון להם
 וזהו כגידין הקשין דברים לזכרים פרש ודקדוקין

 וממשיך השמים בבחי׳ שהוא מי השמים האזינו
 נה״א שבשם וא״ו בחי׳ הוא השמים מן תמיד שפע

 הארך ותשמע קשה דיבור גהם ואדברה אחרונה
 תמיד ושוכן ויושב ממש הארך בבתי׳ שהוא מי

 רכה אמירה הדעת לקלי פי אמרי ממש בארץ
 כשעירים אמרתי כטל תזל לקחי כמטר יערוף

ה׳ שם ני עשב עלי וכרביבים דשא עלי



לחייםהאזי־נו פרשתאורחשפו

 אמר תחלה להבין . לסלהיגו גודל הבו אקרא
 כטל תזג נוכח לשון אמר ואח״כ יטרוף גסתר לשון

 הוי״ה תקרא ה׳ שם כי אמר החילה וגס אמרתי
 דין הוא לאלהילו גודל הבו אמר ואח״כ רחמים
 פליו טל ה׳ ויטבור י״ז דף בר״ה דארז״ל וגרמה
 אפשר אי כתוב מקרא סכמלא יומגן א״ר ויקרא

 לו והראה כש״ץ הקב״ה שנתעטף מלמד לאומרו
 מוטאין שישרסל כ״ז נו אמר תפנה סדר למשה
 שם ואמרו להם מוחל ואני הזה כסדר לפני יטשו
 מוזרות שסינן מדות טשרה לשלש כרותה !ברית
 פשט טל לעובר טון נושא למי שם ואמרו ריקם

 ונראה כשיריים עצמו שמשים למי נחלתו לשארית
 יש במנחה כי כשיריים ענמו שמשים למי לפרש
 ושיריים המזבח גבי על נקטר וקומץ ושיריים קומץ

 ולא השי״ת עובדים ובקומץ סדם לבני לאכלין
 כלומר כשיריים עצמו שמשים למי וזהו בשיריים

 הללו כשיריים השי״ת עדיין עבד שנא בדעתו שפל
 שאמרו וזהו לגבוה עולין ואינן אדם אכילת שהם

 נחלתו נכל ולח למכתו לשארית בה וקוץ אני׳ שם
 שם שאמרו מה ונמצא כשיריים עצמו שמשים למי
 ואני הזה כסדר לפני יעשו מוטאין שישראל כ״ז

 י״ג ולקרות התיבה לפני לעבור צריך להם מוחל
 בה וקוץ כמ״ש כנ״ל בדעתו שפל שהוא מי מדות

 עצמו שמשים למי נחלתו לכל ו;א נחלתו לשארית
 למעלה ע״ה מבילו משה שאמר ולפי כשיריים
 מ״ו להם יבא שאם עצה כאן להם אמר תוכחת

 הכמה לשון יערוף וזהו תוכחה דבר וישיגם צרה
 כמ״ש גבורות הוא ומטר העגלה את וערפו כמו

 אם שאמר וזהו גשמים גבורות מזכירין מאימתי
 יכה אם כלומר לימודי פירוש לקמי כמטר יערוף

 אמר התוכמת אתכם לומד שאני לימודי כגבורות
 אמירה ולשון אמרתי כטל תזל העצה זהו אח״כ

 בלבבך תאמר כי כמו שבלב המחשבה על נופל
 ימתיקו ועי״ז המחשבה עולם תמשוך כלומר
 מ״ה משם השפעה כמו כלומר כטל ואמר הדיגין
 המחשבה עולם תמשוך כך טל גי׳ אחרונה לה״א

 והנה הדינין ימתקו וטי״ז אחרונה לה״א העליון
 למטה העליון מעולם מלמענה הבאה השפעה

 גשמים כמו לקבל תחתונים שיוכלו כדי לצמצם נריך
 קטן 3לק האשה דד וכמו עי״ז גבורות שנקראין

 השפעה והנה יכולתו כפי לקבל התינוק שיוכל
כללות מלכות מדת אל העליון מעולם הבאה

 עולם תמשוך אם וז״ש רצון מי לכל ומשביע
 כמ״ש ומחסורו רצונו וא׳ א׳ כל מקבל משם ישראל
 השפעה.נכללות יצמצם אז מלכות מדת אל העליון
 כללות בראשית בפרשה רש״י פי׳ ועיין ישראל

 שורש וכל דשא נקרא מכוסה כשהארץ העשבים
 יבת דשא עני כשעירים וזהו עשב נק׳ לעצמו

 כללות מלכות מדת אל דשא עלי כשעירים השפעה
 ומשם העשבים כללות שהוא דשא כמו ישראל

 עשב עני כרביבים וזהו מפצו וה׳ א׳ כל יקבל
 אח״כ ואמר מפצו וא׳ א׳ כל משם יקבל יחיד לשון
 שם כי מלכות מדת אל העליון עולם ימשיכו איך
 אדם מכל מאוד עניו משה שמדת וידוע אקרא ה׳

 ודור דור בכל איתפשטותא בזוהר מ״ש וידוע
 שאני ר״ל אקרא ה׳ שם כי וז״ש וחכם צדיק בכל

 וקראת• שם שאמר כמו מידות הי״ג אקרא בעצמי
 עצמו שמשים מי מדות הי״ג אמד ויקרא ה׳ בשם

 ינתן הבו אז כלומר נאלהינו גודל הבו כשיריים
 ינתן ר״ל מסד מדת הוא גדולה כי וידוע גודל
 הדינין וימתקו הדין מדת לאלהינו מסד מדת
 כשיבא לאלהינו גודל כלומר אחד גימטריא והבו

 הגבויות ממותקין אמד נעשין אז לגבורות חסדים
.בחסדים

 דהנה לאלהינו גודל הבו אקרא ה׳ שם כי א״י
 כשבא זללה״ה הבעש״ט מן משל שמעתי

 ומשנה קטן בן לו שיש אב יחשוב יסורין לאדם
 פחד עליו ומטיל בנו את להבעית כדי לבושיו

 איי לו וקורא אביו שהוא ומבין יודע וכשהבן
 עצמו ומראה מלבושיו ומפשיט עליו רחמיו נתמלא

 איזה גו כשבא לאדם וכן הצער ונתבטל בנו לפני
 והוא ית׳ בלעדו שאין בדעתו מבין אם ח׳ץ צער

 לקרוא דעת לו יהי׳ אס לראות זה בצער המפחידו
 שהכל דעת לו כשאין אבל הצער נתבטל אז ה׳ אל

 גשמיות ופעולות רפואה ומבקש ית׳ מאתו הוא
 רבינו ומשה בצער נשאר ח״ו אז זה מצער להגצל
 אקרא ה׳ שם כי שאמר וזהו דעת במי׳ הי׳ ע״ה
 מאתו שהכל זה דעת לו ויש צער איזה יהי׳ אם ר״ל
 וידוע גודל הבו אז השי״ת אל קורא ואני ית׳

 חסדים ממשיך הוא אז גדולה נקרא מסד דמדת
 ונתבטל הדינים ונמתקו הדין מדת הוא לאלהינו

:הצער
 וכו׳ ודור דור שנות בינו עולם ימות זכור

יצב אדם בני בהפרידו גויס עליון בהנחל



טזןאדנד פרעת י חי פז1£^ל

 רש״י פירוש עיין ישראל ני3 גמספר עמים גבולוח
 בהפרידו המבוצ דור על גויס עליון בהנסל ז״ל
 הפלגה דור וכשהפיז הפלגה דור הוא אדם בגי
 אלא כן עשה ולא העוצם מן להעבירם בידו הי׳
 ישראל בני גמספר אבדם ולא עמים גבולות יצב

 מבית שבעים ולמספר שם מבני נצאת שעתידין
 ולהבין עכ״ל לשון שבעים עמים גבולות הציב יעקב

 ונראה עולם ימות זכור אל למעלה זה שייך איך
 הקב׳׳ה אמר ע״ז דף בר״ה רז״ל אמרו דהנה
 מלכיוה ושופרות זכרונות מגכיות בר״ה צפני סמרו

 שיעצה כדי זכרונות עליכם שתמליכוני כדי
 דהש״י ונראה בשופר וגמה לעונה לפני זכרוציכם

 כי להם להישיב ישראל בשביג העולמות כצ ברח
 ברצונו כשעלה בע״ח כמ׳׳ש להישיב השוב מדרך

 וכו׳ לברואיו צהישיב כדי העולם גברוא יתברך
 מלכותו שיתגלה וכדי וכו׳ וחנון רחום להקרא כדי

 שנקרא ישראל בשביל בראשית רז״ל דרשות וזהו
 ממליכין הם כי מלכותו נתגלה עציהם כי ראשית

 רחום להקרא להם להישיב וכדי עליהם אותו
 מכילין י״ג עליהם ולהמשיך עציהם כשמרחם וחנון

 לישראצ להישיב ונדבה ברכה רצון באהבת דרחמין
 ועבודה מצוה מעשה שום הי׳ צא אז כי בחיוב לא

 ברכה ברצון רק הזאת השבה למחשבת הגורם
 את דנין בר׳׳ה והנה ישראג לעמו להישיב ונדבה

 ודנין ורואין לעמוד והגון ראוי אם העולם כל
 כדי העולם את שברא הבריאה כוונת נתמלא חם

 הקב״ה אמר ע״כ יראתו מדת הוא מלכתו שיתגנה
 ונמצא עליכם שתמליכוני כדי מצכיות לפני אמרו

 שתגא כדי זכרונות הבריאה כוונת נתקיים
 שום בנו שאין אעפ״י ר״צ לשובה צפני זכרוציכם

 שברא ראשונה אהבה הש״י צפני מזכירין אנו זכות
 ברצון רק בזכותם לא לישראל להישיב העוצמות כל

 ראשונה אהבה מזכירין שאנו ובזה ונדבה ברכה
 עתה גם להישיב ראשונה אהבה מעוררין אנו

 זכות שום בנו שאין אעפ״י ונדבה ברכה ברצון
 באהבה נח את וגם התפלה נוסח פירוש וזהו

 בשר כל לשחת המבול מי את בהביאך וכו׳ זכרת
 ה׳ לפניך בא זכרונו ע״כ מעלציהם רוע מפני

 פירוש לו אין ע״כ מלת וכו׳ זרעו להרבות סלהינו
 ראשונה אהבה מזכירין שאנו יובן דבריצו ולפי

 זכותם בלי ונדבה ברכה ברצון ישראל את שאהב
באהבה ר״צ זכרת באהבה נח את וגם וזהו

 להם להישיב ישראל בשביל עולמך שבראת ראשונה
 ובניו נח את להציל המבוצ מי את בהביאך זכרת

 ישראל בית מזרעו שיצא זה וכל זרעו ולהרבות
 בא זכרונו ע״כ וזהו להם ויישיב עליהם וירחם
 בא זכרונו זו ראשונה אהבה על ע״כ ר׳/ל לפניך
 שאנו ובזה ישראצ שיצאו זרעו להרבות לפניך

 אהבה מעוררין אנו ראשונה אהבה מזכירין
 אמרו וזהו זכות בלי עתה גם עלינו לרחם ראשונה

 שיעלה ראשונה אהבה שתזכרו זכרונות לפני
 אהבה שתעוררו ר״ל לשובה לפני זכרוניכם
 להישיב העוצם לברוא ית׳ ברצונו שעלה ראשונה
 במה ר״ל בשופר ובמה ונדבה ברכה ברצון לישראל

 שמעתי כי בשופר ראשונה אהבה מעוררין אנו
 זללה׳׳ה בער דוב מהו׳ קדישס בוצינא הרב בשם

 צריך האדם ר״צ קוצך הרס כשופר הפסוק פירוש
 שובים ומעשי׳ זכות שום בו ואין כאין א״ע לחשוב

 אינו הוא שובים ומעשים מצות שעושה ואעפ״י
 ובשינו ובחסדו ובשכצו הש״י נכח עושה כי עושה

 בתפלתו וגם ואשלם הקדימני מי ע׳׳ד לו שהישיב
 הוא ומחשבתו בו מדבר הדיבור שעולם יחשוב
 רק קוג שום בו שאין כשופר והוא המחשבה עולם

 וסם ודפח״ח קולך הרם כשופר וזהו שתוקעין מה
 כי זכות שום בנו שאין בר׳׳ה זאת מחשבין אנו
 שובים ומעשים המצות וכל ית׳ מאתו הכל

 ושכנו ודיבורו בכוחו ית׳ מאתו הכל הוא ותפילות
 שום בנו שיהא דבר שום לעשות לצו אפשר ואי

 מהש״י מבקשים אנו רק לנו להישיב שיתחייב זכות
 ונדבה ברכה ברצון ראשונה באהבה לנו שיישיב

 עלינו וממשיכין מעוררין אנו ובזה זכות שום בצא
 שחנו במה ר״ל בשופר ובמה וזהו ראשונה אהבה

 מה רק קול שום בו שאין כשופר עצמינו מחזיקין
 זכות שום בנו אין כך בכוחו האדם בו שתוקעין
 אנו רק ית׳ מאתו הכל כי לנו להישיב שיתחייב

 תעוררו ובזה ראשונה אהבה ומבקשין זוכרין
 גדולים חסדים עליכם ויבא ראשונה אהבה

 תערובות בהם שאין פשושים גמורים ורחמים
 בר׳׳ה בגמרא שאמרו מה פירוש וזהו כלל דין

 לכוף שצריך ר״ל מעצי שפי דכייף^אינש כמה
 אהבה מעורר .ובזה זכות שום בו שאין עצמו

 להביא תרצו אם עולם ימות זכור וזהו ראשונה
 ותבינו ודור דור שרות בינו עולם הזכירה עולם אל

המבוי( בדור גוים עליון גהנחל השי״ר! מחשבת



r\t1^?לחייטמאויגו ־שמ1פאורו

 ישראל אהבת בשביל זרעו להרבות נח את שזכר
 בידו שהי׳ הפלגה בדור אדם בגי בהפרידו כנ״נ

 גבולות יצב אלא כן עשה ונא העולם מן להעבירם
 שבעים בשביג ישראנ ■כני מספר בשביל עמים

 אבדם ולא לשון שבעים הציב ישראל לבית נפש
 ונדבה ברכה כרצון ישראג אהבת בשביל הכל וזהו

 על וימשוך לישראל ראשונה אהבה תעורר ועי״ז
 ויתקיים גמורים ורחמים גדולים חסדים ישראל
 שנברא המעשה ימי ששת עולם ימות ויבוא העולם
 ראשונה אהבה נהזכיר הזכירה עולם אל העולם
 בשביל שנברא העולם יתקיים ועי״ז לישרחל

• אמן ישראנ

 דידוע ישראל בני למספר עמים גבולות יצב א״י
 אור שיתרון כלומר המושך מן האור שיתרון

 האור מעלת נתודע החושך ע״י החושך מן נודע
 מעלת נודע הי׳ נא בעולם חושך הי׳ נא אם כי

 ישראל בשביג העולמות כל ברא השי״ת כן האור
 מעלת נודע הי׳ לא ישראל רק בעולם הי׳ גא ואם

 אומות שבעים השי״ת שברא וע״י ישראל תפארת
 שבישראל פחות אך ראינו כי ישראל מענת נתודע
 העמים בשאר משא״כ שמו קדושת עצ נפשו מוסר

 ונמצא באלהיו ויקצוף צרה שוס עליהם בא אם
 שאר ע״י ישראל בני עם ובהירות קדושת נודע

 לשון הוא ומספר מהם נבדלים שהם העמים
 עמים גבולות יצב וזהו גזרתם ספיר כמו בהירות

 קדושת שיתגלה כדי ישראל בני למספר בשביל
;ישראל בני ובהירות

 אשכון ע״ד נראה נכר אל עמו ואין ינחנו בדד ה׳
 ור״ת בד״ד שהוא מי השי״ת וז״ש דכא את

 השפלות בתכלית שהוא מי ר״צ דצות בדלי הוא
 ומי אצלו וישכון אותו השי״ת ינהג ר׳׳ל ינחנו
 דבר לשום מתאוה אינו השפלות בתכלית שהוא
 אל עמו ואין וז״ש דבר שום לאהוב מקושר ואינו
 ע״ד חסד הוא ואל חסדים נק׳ אהבת וכל נכר
 עם שורה אינה עמו ואין וזהו היום כל אל חסד

 לדברים ומקושר אחרים סאות לו שיש מי השי״ת
:כנ״ל אחרים

 מקרוב חדשים ידעום לא אלהים וכו׳ יזבחו
פירוש עיין אבותיכם שערום לא באו

 הקדוש הרב בשם שמעתי דהנה ונראה ז״ל רש״י
 כן בנפשו שער כמו כי פסוק על זללה״ה המגיד

 ישראל כללות דהגה וכו׳ לך יאמר ושתה אכול הוא
 דמשתבח בגמרא כמ״ש עלמא דמרי תפילין הם

 ובתים כתב יש ובתפילין ע״ש בישראצ הקג׳׳ה
 וכללוה מסיני למשה הלכה וכולן ושערות ורצועות

 מרומזים הם ששערות וידוע אחת נפש הם ישראל
 כאלו אנשים ג״כ יש ישראל ובכללות צימצום על
 דמריעלמא דתפילין בשערות מרומזין והם עין צרי

 הם עין הצרי כלומר בנפשו שער כמו כי פי׳ וזהו
 בכללות בנפש צמצום על המרומזים שערות כמו
 אבות בצי אנו באמת אבל ודפמ״ח ישראל נפש

 נאספו עמים נדיבי כמ״ש נדיבים הנק׳ הקדושים
 לעבוד מישראל אחד כל מחויב אברהם אלהי עם

 את כבד כמ׳׳ש השי״ת לו שנתן בעובות השי״ת
 חכם אם השי״ת לו שנתן מה אמד וכל מהונך ה׳

 נו שנתן בחכמתו השי״ת את לעבוד מחויב הוא
 בעשרו פושר ואם בגבורתו גיבור ואם השי״ת

 מצותיו וקיום השי״ת עבודת בשביל ממונו לפזר
 שצריך מה רק בצמצום להיות צריך צרכינו אגל

 פי׳ וזהו מותרות ולא השי״ת לעבודת ג״כ לו
 במשפע דבריו יכ;כנ ומלוה חונן איש מוב הפסוק

 חונן וצק׳ ;עניים שחונן א׳ חונן מיני שני יש כי
 ובתרבית בנשך הונו מרבה כמ״ש אחר ויש דלים
 שהסוף שפי׳ רש״י פי׳ עיין יקבצנו דלים לחונן

 וזהו גשרים ממנו ועושה ממונו נופל שהמלכות
 לעניים שנותן ומי מרצונו שלא זה אבג דלים חנינת
 דל חונן ה׳ מלוה כמ״ש ה׳ מלוה נקרא מרצונו

 עוב שאמר וזהו ה׳ מנוה נק׳ אין השני חונן אבל
 שהוא עוב חונן איש זהו ר״צ ומלוה חונן איש
 צרכיו ד׳ל במשפע דבריו יכלכל ה׳ מלוה ג״כ
 לעבודת הצורך אבל מותרות ולא במשפע יהי׳

 פתוחה בידו הכל יהי׳ מצותיו ולקיים השי׳׳יז
 לו שנתן בעובותיו השי״ת ולעבוד גדול ובנדיבות

 ר׳׳נ עלי תגמולוהי כל לה׳ אשיב מה פי׳ וזהו
 לו שנתן במובותיו אותו ולעבוד לה׳ אשיב מה

 שהוא ר״ל עלי תגמולוהי כל ואמר גמולו ולהשיב
 ואעבוד אשיב ומה הדברים בכל חסד עמי גמל

 הקדושים באבותינו מצינו וכן בעובותיו אותו
 לקמן צמצום ג״כ בהם הי׳ אבל נדיבים שנקראו
 מצינו וכן השי׳׳ת לעבודת נוגע אינו אם ממונם
רז״ל וכמ״ש קענים פכים בשביל שחזר ביעקב



אזינו פרשתאורח שפטלחייםח

 עליהן חביב ממונם צדיקים י״ב דף סוטה מס'3
 בגזל ידיהן סושטין שאין לפי וכו׳ מגופן יוחר
 והם גדולים עשירים עמינו בבני יש בעו׳׳ה אבל

 גופם ולהנאה צרכיהם על מזה היפך מהנהגים
 גדיל בנדיבוה ממונם מפזרים הן ומלבושיהם

 הם דלים ולחנינה מצוהיו ולקיום השי׳׳ה ולעבודה
 עובדים ואינם קמצנים עשירים וסימנך קמצנים
 עצמם עובדין אבל גהם שנהן בטובוהיו השי״ה

 עד ממונם להרבוה עובדים הם ימיהם וכל בזה
 זהב ואלהי כסף אלהי על ועוברים מספר אין
 ר״ל ידעום לא אלהים שאמר וזהו לכם העשו לא

 1אי עד וכסף זהב נאסוף ימיהם כל שעובדים
 ואדרבא דעה שום צהם בא אינו ומזה מספר
 חדשים מחכים בסחורה המרבה כל נא רז״ל אמרו

 ר׳׳ל באו ומקרוב חדשים אלהים ר״ל באו מקרוב
 בא עליהם שהשפיע ומטובוהיו השי״ח מקרבוה

 על ז״נ רש״י שפי׳ כמו בזה רצונו שעוברין להם
 הוא אחה וז״נ זהב אלהי להם ויעשו פסוק

 מה חפצם וכל זהב נהם שהשפעה נהם שגרמה
 ומשקה מאכיל שהי׳ למלך משל יחטאו שלא יעשו
 ומעמידו בצוסרו כיס לו וחולה ומקשטו בנו אח

 עכ״ל יחטא שלא הבן יעשה מה זונוח ביח ח בפח
 אבוחיכם ר״ל אבוחיכם שערום נא אח״כ ואמר

 נדיבי הי׳ הם בהיפך נהגו רק כזה צימצום עשו לא
 ועל בטובוחיו השי״ח ועובדין השי״ח בעבודה לב

 הי׳ השי׳׳ח לעבדוח נוגע שאינו דבר ועל צרכיהם
 רש״י פירוש ועיין צימצום נשון ושערום מצמצמין

 ושערוח ע״ש שערוה נשון שערום לא ג״כ שפי׳ ז״ל
י כנודע צימצום הם

 ה׳ וירא מחולנך אל וחשכח חשי ילדך צור
 אסחירה ויאמר ובנוחיו בניו מכעס וינאץ

 חהפוכוח דור כי אחריהם מה אראה מהם פני
 חל וחשכח שאמר מה בם אמן לא בנים המה

 שקראם וגם אנהיך וחשכח אמר ולא מחוללך
 אינם אמונה בהם שאין וכיון בם אמן נא בנים

 יש דהנה ונראה עבדים אלא בנים נקראים
 בעצמם מאמינים ואינם ענוה בבחי׳ שהם צדיקים

 הטובים מעשיהם וכל הטובים במעשיהם
 בעיניהם נחשבין אינן וצדקוחיהם וחפלוחיהם

 ובמעשיהם בחפלחיהם מאמינים אינן וע״כ לכלום
והסיבה בתפלתיהם כלום לפעול שיוכלו העוביס

 אחר נחמלא להשי״ח באמת עובד כשאדם לפי לזה
 שרואה לפי ובענוה ביראה והתפלה העבודה

 מקצר שהוא בשכלו ורואה העבודה בזה השי״ח
 מה וכל ושפנוח ביראה נתמלא וע״כ בעבודה
 שפלותיו יותר רואה למעלה יותר והולך שעובד
 להאמין צריך זה בשביל אבל בעבודה וקיצורו

 לו נראה ואם למעלה שפועל ובעשיהו בתפלתו
 אינו ואם יתקן לתקן שיוכל מה בעבודה שמקצר

 אבל לו הידוע חסרונו על רחמים יבקש לתקן יכול
 אם כי ובעשיחו בתפלתו יאמין לא זה בשביל לא
 ובדיבורו בתפלתו למעלה לפעול שיוכנ יאמין לא

 לבו ויגבה נאמי וע״ז פועל אינו באמת ובמעשיו
 עבירה דבר איזה שעשה יראה ואם ה׳ בדרכי

 תשובה בעל בבחי׳ שהוא ויחשוב באמת יתחרט
 כאשר כי ובדיבוריו ובעשיותיו גתפלותיו ויאמין
 ויחשוב נמעלה פועל הוא כן נמטה מעורר האדם
 מרום העולמות כצ בו ונכננ קטן עולם שהוא

 ומתחרט במעשיו יפשפש כאשר כן על המענות
 מקום עד עניונים בעולמות לפעול יכול עליהם

 למדת הדין מדת להפוך ויוכל נשמתו שורש
 תנו שנאמר כמו למעלה ועוז כח ונותן הרחמים

 הטובים במעשיו מאמין אינו ח״ו ואם לאלהים עוז
 אל ותשכח תשי ילדך צור נאמר עליו ובתפלתו
 אותך מחולל שה׳ ששכחת לומר רצה מחוללך

 לפעול ושתוכל המעלות מרום עליונים מעולמות
 ר״ל וכו׳ וינאץ ה׳ וירא ואמר ובמעשיך בתפלתך

 ובמעשיו בתפילותיו מאמין שאינו זה בא מהיכן
 תולדות נקראים הטובים מעשים והנה הטובים

 שעיקר ללמדך נח בפ׳ ז״ל רש״י שפי׳ כמו אדם
 ובתולדות טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם

 ג״כ יש עושה שאדם במצות וכן ובנות בנים יש
 בשביל עשר רז״נ דרשו תעשר עשר כמו זו בחי׳

 בזה ומחשב מצוה כשעושה ונמצא שתתעשר
 לקבל שמחשב בת בבחי׳ הוא המצוה מזו שיקבל
 ימים והארכת לך יטב למען שכתוב מצות וכמה
 בן בחינת הם כוונה בהם שאסור מצות ושאר

 פכר קיבול מחשב ואינו למעלה ועובד שמשפיע
 ה׳ וירא באמת שעובד ר״ל ה׳ וירא שאמר וזהו

 קיצורו ורואה וענוה יראה ונתמלא בעבודתו
 וינאץ שעשה טובים ובמעשים ובמצות בעבודה

 מן ובנותיו בניו מכעס בעצמו כועס הוא ר״ל
והן בניה בבחי׳ שהן ממצות הן שעשה המצות



לחייםהאזינו פרשוגאורחשצ

 נחשבים ואינם כועס הוא בנות בבחי׳ שהן ממצות
 אראה מהם פני אסתירה ויאמר לכלום בפניו

 אסת"■ שאני בלבו ויאמר כלומד אחריתם מה
 כן לא באמת אבל אחריתם מה אראה מהם פני

 יכולין שהם ר״צ המה תהפוכות דור כי הוא
 הם גמורין צדיקים כי לרחמים הדין מדת להפוך

 ועושין בנים בבחי׳ שהם ר״צ בם אמן לא בנים
 אבללאאמןבםר״לאינםמאמינין מקום של רצונו

 כלום לפעול שיכולין בעצמם
 ונרחה לאחריתם יבינו זאת ישכילו חכמו לן

 מהורה ה׳ יראת הפסוק פי׳ אמרתי דהנה
 הש״י מפני לירא צריך האדם דהנה נעד עומדת

 ר׳׳ל עשה והאנהים כמ״ש וסיבה מעם שום בלא
 מלפניו שיראו עשי׳ בחינת שהוא הזה העולם

 והנה בעולם יראה מדת שהוא מלכותו ותתגלה
 הש״י מפני ירא הוא כאלו עצמו מראה האדם אם
 הוח כי ממש ע״ז עובד ח״ו זהו הנאתו נקבל כדי

 מפני יראה נו יש באמת אם וגם עצמו את עובד
 בהעדר יענש שלא כדי העעם מחמת רק השי״ת
 אינה היראה וזאת היראה בעילה הסיבה העעם

 גדולתו מפני ית׳ מפניו לירא צריך רק עיקרית
 מהורה ה׳ יראת וז״ש מעם שום בגי ורוממותו

 ובלי פני׳ שום בלי פסולת מכל נקי׳ שהיא ד׳ל
 יתבעל ולא לעד עומדת היראה זהו מעם שום

 העעם בהעדר מעם איזה מחמת הירא אבל לעולם
 באמת אבל לעד עומדת ואינו היראה בעילה

 עונש יראת להם שיהי׳ הלואי גמורים לרשעים
 שימותו הרשעים יודעין ל״א דף בשבת שארז״ל כמו
 ירצו בפיהם ואחריהם וזהו כסלם על שחלב אלא
 לאחריתם יבינו זאת ישכילו חכמו לו פי׳ וזהו סלה
 מדריגה שהוא בספרים כמ״ש זאת נק׳ יראה מדת

 חכמו לו הלואי וז״ש תי״ו ועד מא׳ וכלול שביעית
 והלוא' זאת שנק׳ היראה זו ר״ל זאת ישכיכו

יראה של התחתונה המדריגה וישכילו שימכמו

 יהי׳ מה לאחריתם שיבינו העונש ירימת דהיינו
 גדולתו מפני ית׳ מפניו לירא ובאמת כסופם

 צריך האדם אבל גדולה מדריגה זהו ורוממותו
 לעבור שלא ר״ל אהבה מחמת השי״ת מפני לירא

 ח״ו כי ברע ח״ו לדבק שלא יחמא ושלא רצונו על
 סומה במס׳ חז״ל כמ״ש ככלב בו קשורה עבירה

 יעבור ואיך השי״ת נעבוד אותו מניח ואינו ג׳ דף
 מפני השי״ת מת לעבוד אמ״כ יוכל ונא ח״ו עבירה

 ויהי המשנה פי׳ וזהו אהבה מחמת יראה וזהו זה
 אהבה מדת הוא השמים כי עליכם שמים מורא

 ואלהיט פי׳ וזהו מאהבה ה׳ ירא יהא זה מחמת
 שיראו כדי העוה״ז עשה ר״ל מלפניו שיראו עשה

 עולם שהוא היראה שלפגי ממדריגה ר״ל מנפניו
.כנ״ל אהבה מחמת היראה ויהי׳ האהבה

 ונקם יקום עבדיו דם כי עמו גוים הרנינו
 דם כי ז״נ רש״י פי׳ עיין לצריו ישיב

 ישיב ונקם כמשמעו דמים שפיכת יקום עבדיו
 דם אצל שאמר ומה החמס ועל הגזל על לצריו

 הגזל אצנ שאמר כמו ישיב אמר ולא יקום עבדיו
 ר״ה במס׳ רז״ל שאמרו למה כוונתו אפשר והחמס

 רבי תמת וכו׳ זהב אביא הנחושת תמת ך״ג דף
 בזה יצדק גא כי מביאין מה וחבריו עקיבא
 וזהו מישראל יקרות נפשות איבוד גמול תשלום
 תמת ישיב כי נצריו ישיב והחמס הגזל אצל שאמר

 שייך לא עבדיו דם אצל אבל וכו׳ זהב הנחושת
 אמר אבל גמול תשלום בזה אפשר אי כי ישוב
 וכפר ואמר מדמיהון נקמה בהם שיעשה יקום

 לומי־ ואפשר פיוס לשון פידש״י עיין עמו אדמתו
 על חמתו שפך ע״ע תהלים בילקוע שארז״ל ע״ד

 זה והיתה ישראל את כלה ולא והאבנים העצים
 שכפ~ כלומר אדמתו וכפר וז״ש ישראל ע; כפרה

 כפרה זהו יושב מאין מריבין שהן עמו על אדמתו
ישראל עמו על

ת ש ר ה פ כ ר ב

 ואל יהודה קול ה׳ שמע ויאמר ליהודה וזאת
 תהיה מצריו ועזר לו רב ידיו תביאנו עמו

 ז׳ דף דסוטה מהגמרא והוא ז״ל רש״י פי׳ עיין
היו כמדבר ישראל שהיו שנה ארבעים שכל

 וחטאתי שאמר מפני בארון מגולגלין עצמותיו
 עליו מתפלל רבינו משה והיה הימים כל לאבי
 גרם מי כי תביאנו עמו ואל יהודה קול ה׳ שמע

ראש והי׳ תחילה שהקודה יהודה שיודה לראובן
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 ן3רחו נמי שיודה וגרם מהשכטים חשובה נבטלי
 תהי׳ מצריו ועזר לו רב ידיו אח״כ שאמר ומה
 ועל ושלמה דוד על שהתפכל ז״ל רש״י פי׳ עיין

 היה שיהודה מפני לומר ואפשר ע״ש יהושפט
 יזאת שההמיל כמו יראה מדת מלכות מדת בו

 וכלולה שביעית מדת שהיא מלכות מדת כיח
 מדת שורה בו שהיה ליהודה תי״ו ועד מא׳

 ולזרעו המלוכה לו נתנה וע״כ מלכות מדת יראה
 כמה בהקדמתו בתיקונים המאמר זה והבאתי
 וענוה וז״ל ה׳ ביראת תמינאה בדרגא פעמים
 מאי ה׳ יראת ענוה עקב הה״ד בדמילו קכיירא
 דאיהו ענוה לידי צי׳ אייתי ה׳ יראת ביה דאית

 דרגא ודא לגבה עקב ה׳ דיראת עילאה שכינתא
 עכ״ל מאד עניו משה והאיש בי׳ דאיחמר דמשה
 עונם היא הענוה עולם עינאה דשכינתא וידוע

 התשובה עולם שהיח מפני לומר ואפשר התשובה
 תמיד נגדי ומשחתי ומקיים בתשובה שהוא ומי

 כן על עליהם ומתחרט שפלותיו תמיד ורואה
 שהיה יהודה ועל תמיד וענוה בשפלות הוא

 עבור המלוכה נו ונתנה בשלימות יראה מדת בו
 עונם התשובה לעולם שבא הביאתו יראתו מדת

 בעלי לכל בשבטים ראש היה כן ועג הענוה
 וקיים התשובה לעולם שבא ומפני תשובה

 תמיד בענוה שהיה זכה ע״כ תמיד נגדי וחטאתי
 איהי זעיר דאיהו מאן בזוהר שכתב מה וידוע

 הכה נראה בידים כי שלו הכח ר״ל וידיו וזהו רב
 כלומר תמיד רב שהוא נו רב גדפין במי׳ והם

 תמיד שהוא ומחמת רב והוא זעיר בבמי׳ שהוא
 נעשות שזדונות עילאה שכינתא מאהבה בתשובה
 מה ידוע כי תהיה מצריו ועזר וזהו כזכיות
 קטיגור לו קונה אחת עבירה העובר שאמרו

 והיא זו בעבירה שברא המשחית מלאך ר״ל אחד
 דין תיכך דין בו לעשות ורוצה באדם קשורה

 דסוטה בגמרא שאמרו כמו העבירה מזו הממוייב
 מניח אין השי״ת אבל ככלב בו קשורה ג׳ דך>

 כמו ישוב שמא תיכף דין בו לעשות העבירה
 עון נושא מדת שזהו דבורה תומר בספר שכתוב

 תשוב׳ וכשעשה ע״ש תיכף דין נעשות מניח ואין
 מן נעשה זכיות לו נעשות וזדונות מאהבה
 כמי סניגור מעבירה שברא המשחית המלאך
 העבירות p תהי׳ מצריו ועזר וזהו מצוה שעשה

וסניגור עזר לו יהיו ואויניו צריו שברא

 ברכת ומ.א רצון שבע נפתלי אמר ולנפתלי
 רש״י פי׳ עיין ירשה ודרום ים ה׳

 עיין אלו צדדים השני ודרום ים שאמר ומה ז״ל
 בפרשת פי׳ ז״ל רש״י דהנה ונראה ז״נ רש״י פי׳

 חיבו׳ לשון שהוא ראשון בפי׳ אלהים נפתולי ויצא
 לישראל מזל אין קנ״ו דך שבת במס' רז״נ ואמרו
 חין שהוא עליון שכתר פרושו בספרים וכתוב

 ומזוני היי בני מקבלין שמשם ישראנ מזל זהו
 לנפתלי וז״ש רצון נקרא וכתר עליון -במזל שתלוי
 ית׳ בשמו תמיד ומדובק מחובר שהוא מי אמר
 ומזוני חיי בני ה׳ ברכת ומלא עליון רצון שבע הוא
 יש כי ירשה ודרום ים ואמר עליון מרצון שבע
 גדולות טיבות נהם משפיע כשהשי״ת אדם בני
 דבוק שהוא מי אבל ויבעט ישורון וישמן מ״ו אז

 טיבות לו משפיע שהשי״ת אעפ״י בהשי״ת תמיד
 מקושר הוא אעפי״כ ומזוני מיי בני רבות גדולות

 מדת הוא מערב ים ודרום ים וז״ש השי״ת א;
 ר״ל ירשה חסד מדת הוח ודרום התקשרות

 מדת מדרום שמקבל ביחד אלו מדות שתי שיורש
 אל מקושר הוא ואעכי״כ המסדים כל מסד

השי״ת

 רגן בה׳ נושע עם כמוך מי ישראל אשריף
 בתרגום ועי׳ גאותך מרב ואשר עזרך

 דהנה לומר ואפשר גאותך מרב ואשר פירוש
 לך עוזר שהוא ר״ל עזרך מגן השי״ת על אמר
 חבל צרתו בעת לחבירו שעוזר תקיך אדם ויש

 והשם ולמחסה למגן תמיד אצט להיות יכול אינו
 לך והוא שונאיך את שתנצח לך עוזר הוא יתברך

 ומגן בצינה ההולך כמו תמיד ולמחסה למגן
 שוי־ה הוא כי רע שוס בך ישלוט שלא עליך להגין
 מרב ואשר אח״כ ואמר ישראל בתוך תמיד

 אם כי מרב כמו כך הוא שלך הגאוה ר״ל גאותיך
 כמו בו שורה השי״ת אין אז אדם יתגאה ח״ו

 בעולם לדור יכולין והוא אני אין רז״ל שאמרו
 שולט אז השי״ת מן ח״ו ועזר מגן לו שאין וכיון

 מה גאותיך חרב ואשר וזהו מ״ו רע דבר כל בו
 האר״י בסידור שכתוב ידוע כי ואשר מלת שאמר

 היא ובינה המאשרינו בינה היא אשר כי ז״ל
 תקוניס בהקדמת כמ״ש ענוה עולם עילאה אימא
 העולמו׳ כל של החיות שהוא התענוג עולם והוא
רז״ל כמ״ש עניו שהוא באדם אלא שורה ואינו
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 חרב ביגה היא ואשר וזהו לבינה זכה משה
 לו אין גאוסו מפני ממנו בהססלקוס כי גאוסיך

מהשי״ס מיוס

 פעור ביס מול מואב בארץ בגי אותו וי?|בור
 הזה היום עד קבורחו אח איש ידע ולא

 מול מואב בארץ בגיא קברו היכן שהזכיר מה
 למה קבורתו אס איש ידע שלא כיון פעור בית

 ידע ולא אותו ויקבור והול״ל שקבר הסימנים לי
 שבזו דאדרבה לומר ואפשר קבורתו את איש

 ז״ל אמרו דהנה קברו מקום הודיע התיבות
 עולם והוא התשובה עוצם הוא לבינה זכה משה

 נגדי וחטאתי ומקיים תשובה כשעושה כי הענוה
 משה והאיש וע״כ בשפלותיו תמיד רואה תמיד
 עוד נביא קם ולא בפסוק וכתבתי מאד עניו

 משה זכה מהיכן התורה בסיום כמשה בישראל
 כמ״ש הראשון השער יראה מדת בשביל לזה
 מדת לו וכשיהי׳ בו יבואו צדיקים לה׳ השער זה

 מלט׳ מדת תתאה יראה דהיינו גשלימות יראה
 העולם בתענוגי למטה יפול שלא תמיד ומפחד

 הברואים ככל מתנהג הרע היצר עם אשר הזה
 הבורא מיראת תשובה עושה נפל שכבר וכשרואה

 ויראה אהבה מדותיו השבע כל וכשמכניע
 ה׳ יראת תחת שבו מדות ושאר והתפארות

 השי״ת מאת אהבה בחי׳ אח״כ לו בא בשצימות
 שכבר מה וכשרואה ויראה באהבה השי״ת ועובד

 תשובה עושה הזה בעולם שהוא היצר כתענוג נפל
 אל ובא תמיד נגדי וחטאתי ומקיים מאהבה

ה הוא בשפלותיו תמיד שרואה הענוה עולם  טנ
 נעשית זדונות ושם משה שזכה התשובה עולם
 כמ״ש עקב בחי׳ תתאה יראה ה׳ יראת ושם זכיות
 מלתא יראה בחי׳ כן ועל ה׳ יראת ענוה עקב

 תיקונים בהקדמת כמ״ש משה לגבי זוטרתי
 עולם הענוה בעולם וכשהוא לעיל שהבאתי
 שבתיך חכמה בחי׳ אל ג״כ דבוק הוא אז התשובה

 בעלה להיות זכה זה וכל התשובה עולם
 מלכו׳ מדת תתאה יראה בחי׳ ולהיות דמטרוניתא

 כרנונו מלכות מדת ומנהג ומושל לגביה עקב
 תתאה יראה מדת הראשון השער בשביל וחפצו

 דבוק הוא תתאה יראה כי ה׳ אל לילך שהתחיל
 אין אם שכתוב כמו עילאה יראה חכמה אל

ובחכמה חכמה אין יראה אין אם יראה אין חכמה

 סיף תתאה יראה מדת בשביג כן ועל בית יבנה
א יוכל תחילה במחשבה שעלה מעשה  לידי ^
 עולם ע׳׳י חכמה אל דבוק להיות מחשבה תחילת

 מלתא יראה בחי׳ הי׳ וע״כ הענוה עולם התשובה
 מ׳׳ה בחי׳ דעת בחי׳ היה ומשה לגבי׳ זוטרתא

 מיתה בבחי׳ הוא ממדריגתו אדם כשנפל וידוע
 והי׳ דמטרניתא בעלה להיות משה וזכה ושבירה
 ממדריג׳ ירד שבירה לו והי׳ וכשמת דעת בבחינת

 יראה לבחי׳ נפל בו שהי׳ הגדולות המעלות וכל
 לקה ומשם לגביה זוטרתא מלתא שהי׳ תתאה
 יראה ובחי׳ בחייו שהי׳ המעלות לכל וזכה ועצה

 על השי״ת וממליך כלום מגרמיה כי׳ לית תתאה
 חכמה נשמה צורכי הן שבו וטובות המעלות כל

 הוא שהכל השי״ת ולעבוד ותשובה ודעת ובינה
 השי״ת מאת ומבקשין בלעדו אפשר ואי ית' מאתו
 מאתו הוא הכל הגשמי הגוף צורכי והן לנו שיתן

 וזו כרצונו הטבעי הגשמי עולם מנהג והוא ית׳
 גדלות בבחי׳ ילכד לבל מספיק הוא תתאה היראה
 שכתוב וכמו אחר במקום כמ״ש היצה״ר מחשבת

 כבלתי וכו׳ ה׳ את כיראה ילמד כמען המלך בפ׳
 ינצל היראה בחי׳ שע״י הרי מאחיו לבבו רום

 כקרא גאוה בחי׳ ח״ו שהוא ומי גאוה ממדת
 כמו צואה נקרא וע״ז זרה עבודה הוא תועבה
 ע״ז היינו מתים זבחי אכלו כאלו במשנה שאמרו
 צוחה קיא מלא שולחנות כל כי מפסוק ולמדו
 כלומר אותו ויקבור שאמר וזהו בברטנורא ע״ש

 מיתה בחי׳ לו כשהי׳ ישראל כל של דעת בבחי׳
 ומלתאזוטרתא לגבי׳ עקב שהי׳ היראה לעולם נפל

 בארץ תתאה יראה בבחי׳ בגיא אותו ויקבור וזהו
 מאב שנכקח ארץ הנקרא היראה בזו כלומר מואב
 זי והיראה עונש יראת בבחי׳ ולא חכמה שהוא

 הנקרא גאוה למדת התנגדות פעור בית מול הוא
 נקרא ואיש איש ידע ולא ממש צואה פעור בית

 בבחי׳ עוד ידע ונא האיש משה זה כי כמ״ש משה
 הנק׳ יראה בבחי׳ כלומר קבורתו את כי הדעת

 מקום בסימן שהודיע וזהו קבורתו שם את
 וא׳ א׳ כל שיוכל כדי פעור בית מול בגיא קבורתו

 בשביל המעלות לכל משה למדריגת לבא שירצה מי
תתאה יראה

 י״ד דך דסוטה בגמ׳ שאמרו מה יובן ועפי״ז
אינו משה אף חכינא בר סמא ד אמר



צגלחייםביבז?>וורח ש

 זה קבורתו אח איש ידט ולא שנ׳ קבור היכן יודע
 ברך אשר הברכה וזאת שנא׳ איש שנקרא משה
 פי׳ לו אין הזה המאמר וכו׳ האלהים איש משה

 קבורתו את איש ידע ולא בתורה שנכתב לומר כלל
 מותו אחר ידע שצא גופי׳ רבינו משה על ללמדנו

 על ולומר לטעות מקום הי׳ ומה קבורתו את
 לכתוב שהוצרך עד קבורתו שידע גופי׳ רבינו משה

 דרש״י גומר ונרא׳ ידע נא משה שגס ללמד בתורה
 משה שם וימת בפסוק פלוגתא מביא בחומש ז״ל

 ע״כ אנא משה שס וימת וכתב מת משה אפשר
 אומר ר״מ יהושע כתב ואילך מכאן משה כתב

 חסר סה״ת אפשר אומר) ר״ש איתא (בגמרא
 הקב׳׳ה אלא ספר את לקוח אומר והוא כלום
 מהגמרא והוא ע״כ בדמע כותב ומשה אומר

 מאיר ר׳ דברי מביא ז״ל ורש״י ל׳ דף דמנחות
 בדמע כותב ומשה אומר שהקב״ה לומר באחרונה

 שהקב״ה זו כדיע׳ ואמר וגזר החליט החיים ובאור
 וימת בפסוק שם ומסיים בדמע כותב ומשה אומר

 תורה הספר שכל והעיקר וכו׳ ידע ולא וכו׳ שם
 עכ״ל בדמע השלימו וכאומר משה כתבה כולה
 אותי ויקבור התיבות שבאנו הנ״ג דברינו ולפי
 מקום סימן הכתוב לנו הודיע פעור בית מול בגיא

 זוטרתא מלתא בחייו שהי׳ תתאה ביראה קבורתו
 ועכשיו המעלות לכל בחייו זכה זו ומיראה לגבי׳
 כמו תתאה ביראה ונקבר נגנז שנו הדעת בחי׳

 מעשה בסוף כי לעולם משה שבא קודם בתחילה
 ויוכל המחשבה תחילת כח בה ים תתאה היראה

 למדרי׳ ג״כ לבא אלהיו ובעזר בבחירתו וא׳ א׳ כג
 יבינו שמשה ולומר לטעות אפשר הי׳ כן וענ משה
 הדברים וכותב ב״ה הקדוש מפי שומע שהי׳

 בחייו הוא שהי׳ פעור בית מול בגיא אותו ויקבור
 שהיה וכו׳ אותו ויקבור שנ הדברים פירוש יודע

 משה ידע הוה וא״כ כותב והוא אומר הקב׳׳ה
 קבור שלו הדעת בחי׳ יהי׳ האיך בחייו רבינו

 ידע ולא הכתוב לנו הודיע ולכך תתאה ביראה
 שביראה כלומר קבורתו את ידע לא משה זה איש

 שס תי״ו ועד מ״א שכלולה א״ת הנקרא תתאה
 שומע שהיה משה שאף ולהודיע לומר קבורתו

 אעפי״כ בתורה וכותבן הדברים אלו הקב׳׳ה מפי
 כותב כשהי׳ מעורב לש׳ בדמע כותב שהי׳ לפי ידע לא

 מה יודע היה ולא שלו הדעת בחי׳ מעורב הי׳
לדרש מנינא בר חמא לרב הוכרח ואשר שכתוב

 מיותר הוא את ומלת איש שמלת נו קשה שהי׳ זה
 וכו׳ אותו ויקבור והול״ל כפשוטו הוא אם לגמרי

 זה נדרש הוכרח זה גשבינ קבורתו ידעו ולח
 ששם ידע נא איש הנק׳ משה שגם משה על שקאי
נגנזכנ״ל. הוא שם את הנק׳ תתאה ביראה בא״ת

ם  כמשה בישראל עוד נביא קם ולא התורה סיו
 הגדול המורא ולכל החזקה היד ולכל וכו׳

 ז״ג רש׳׳י פי׳ עיין ישראל כג לעיני משה עשה אשר
 המורא ולכל בידו הלוחות שקבל החזקה היד ולכל

 ישראל כל נעיני שבמדבר וגבורות נסים הגדול
 ואשברם שנאמר ישראג כל לעיני הלוחות ששיבר

 ז״ל רש״ו פי׳ ולפי הקב״ה דעת והסכימה לעיניכם
 הגבורה הלא בידו הלוחות שקיבל משה מעלות מה

 הגבוי* יתהלל ואנ כמ״ש אדס של מעלה אינו
 ולכל מעלות שמנה החיים בחור ועיין בגבורתו

 הגדול המורא ולכל סוף ים קריעת החזקה היד
 שאמרו סיני הר במעמד במשה ישראל אמונת

 אלא משה מעצת אינו זה וגס עמנו אתה דבר
 לומר ואפשר בו שהאמינו במשה ישראל מעלות

 הגבורות מדעתו משה שעשה החזקה היד ונכל
 המורא ולכל הקב׳׳ה והס?ים הלוחות ושיבר
 ץ גדול ובמורא פסח של באגדה ואמרו הגדול

 מדת היא השכינה כי שס וכתבתי שכינה גלוי
 במצרים למצרים הקב״ה שעשה ובניסים מלכות
 נתגלה והכשפים ומזלות המערכות כל ושידד

 בקליפות אף משלה בכל שמלכותו ית׳ מלכותו
 כל לעין נתגלה מלכותו שמדת שכינה גלוי וזהו
 נביא קם שלא משה מעלת נאמר אנו בכאן וכן

 מדת יראה ומדת דמטרוניתא בעלה שהיה כמוהו
 מלכות מדת ומנהיג לגבי׳ זוטרתא מלתא מלכות
 השכינה גלוי ר״ל הגדול המורא ולכל וזה כרצונו
 מדת ומנהיג מלכות מדת שנתגלה במשה שנראה
 יקום כן אומר גזר וכאשר חפץ כאשר מלכות
 דהנה ישראל כל נעיני משה עשה אשר ואמר
 התשובה עולם היא לבינה זכה משה ז״ל אמרו
 שחין תקונא בתיקונים איתא גם הענוה עולם
 ודרא דרא בכל הוא ואתפשטותי׳ קי׳׳ב דף ותשע

 שיחין עד באורייתא דמתעסק וחכם צדיק בכל
 וידוע ע״ש דילהון מפגימו כלהו לאשלמא רבוא

 ומחמת העדה עיני נקראים חכמים שתלמידי
בכל ואתפשטותי׳ התשובה עולם לבינה שזכה



לחייטברבה פרשתאורחשצד

 דמחעסק חכם •וחלמיד וצדיק צדיק בכל ודרא דרא
 להחזיר דילהון מפנימו כולהו לחשלמא באורייחא

 במה היא ראש׳ וידוע שלימה בחשובה חוחם
 בברכוח ז״כ החר״י בסידור שכחוב כמו המאשרמו

 על ז״ל רש״י שפי׳ כמו חיקון לשון היא ועשה
 יכן עמדו עצ חקנו הרקיע אח אלהים ויעש

 כאן שאמר וזה חיקן לא פירושו שפמו עשה לא
 בינה הוא אשר ואמר ג״כ לזו משה שזכה עוד

 למשה חיקן כלומר משה עשה החשובה עולם
 ישרח; כצ לעיני ודרא ררא בכל חמיר שיהי׳

 הנק׳ באורייחא המחעסקים חכמים בחלמידי
 כלהון לחשנמח בכולם חמיד היא העדה עיני

 לילוד אפשר והאיך חאמר ואם דילהון מפנימו
 ולשבר ודינין נבורוח צעשוח זה לכל לזכוח אשה

 הסכים והקב״ה מדעחו השי״ח לו שנחן הלוחוח
 צהחפשע ונם וחפנו כרצונו יח׳ מלכוח להנהינ ונם
 חמ"ד להיוח ונדיק חכם חלמיד בכל ודרא דרח בכל

 דילהון מפנימו כולהון לאשלמח ישרא: כל לעיני
 בחיקוני׳ איחא וכו׳ אנהי׳ ברח בראשי׳ שאמר וזה

 פירישו לומר ואפשר רחשיח ב׳ ברחשיח במיכח
 חכמה ראשיח שכחוב כמו ראשיח נקרא היראה כי

 שיחנלה כדי הי׳ עולמוח בריאוח והנה ה׳ יראח
 נמלה נשמה ולקח חחאה יראה היינו מלכוחו

 וגוף בבשר והלבישו עניונים עולמוח מכל כלונ
 בעולם המחצהגים הזה עולם ברואי שאר כמו
 היצה״ר חאוח ולוני היצה״ר בכח השבעי הזה
 הקב״ה שברא והאדם הזה העולם הנהגח בעל

 הנברחיס ככל הרע היצר עם הנשמי חענוג נעשוח
 מוחר ובין אסור ונהפריש.בין בזה השי״ח ולעבוד

 בו יעבוד הזה עולם מחענוגי צו שמוחר ומה
 להחענג למשה יפול שלא חמיד לירא וצריך השי״ח

 הנבראים ככל חאוחו ולמלאוח הרע יצר בחענוגי
 יפיל שלא מהש״י רחמים לבקש וצריך בעוה״ז

 עצויו ונשמור להזהר לאדם אפשר חי כי נמשה
 יעל יחברך השם בעזר אלא יחברך השם ולעבוד

 להחפלל שצריך החפלה עולם הוא הירחה עולם כן
 ושיעביד מיצה״ר אוחו שיציל השי״ח אל המיד
 עליו מחגבר אדם של יצרו שאמרו כמו חוחו
< וחלמלח יום בכל ב ק  והוא לו יכול אין עוזסו ה

 חכמה לאדם הלוחן והוא הרע מיצר אוחו המניל
 חקנו וע״כ בזה אוחו שיעבוד ועוזרו ודעח ובינה
האדם צרכי בכל הכל על השי״ח אח להמליך בש״ע

 שכתבאו כמו יח׳ מאתו הכל פי והגשמי הרומני
 מלכוח מדח חחחה יראה ובשביל פעמים כמה
 האדם וע״כ בהשחלשלוח עולמוח כל הקב״ה ברא
 מלכי׳ מדח יראה מדח לו שיהי׳ רק ולזהר לראוח א״צ

 בו שיש מדוחיו השבע כל להכניע והיינו בשלימוח
 וכשיש ה׳ יראח חחח והחפארוח וידאה אהבה

 אהבה מדח ממינא לו באה בשלימוח יראה לו
 שהבאחי חמינאה חקונא חקונים בהקדמח ואיחא

 אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן וז׳׳ל פעמים כמה
 ה׳ דיראת עילאה שכינתא דהיא ענוה לידי לי׳

 והחיש ביה דאיתמר דמשה דרגא ודא לגבה עקב
 חוקמוהו לגבה עקב ביראה ובגין מאוד עניו משה
 שאמר ומה עכ״ל לגביה זושרתא מילתא יראה מ״מ

 עולם עילאה שכינחא דהיא ענוה ■נידי ליה אייתי
 בשלימות תתאה יראה מדת לו כשיש כי התשובה

 ותאוח בעצת ונלכד נפל שכבר רואה אם כנ״ל
 נקרא וזה תשובה ועושה מתחרע הוא היצה״ר
 וזהו ית׳ שבשמו וא״ו אל ה׳ חשוב תתאה תשובה

 למכיה שנפל שרואה תשובה שעושה ה׳ יראת
 הרע עם השי״ת לעבוד לו אפשר ואי ברע ונדבק
 אהבה בחי׳ אח״כ לו וכשבא מתחרש הוא וע״כ
 מאהבה תשובה ועושה השי״ת אל שב הוא

 חמיד נגדי וחמאתי ומקיים זו בתשובה וכשמתמיד
 הנק׳ הענוה לעולם ובא בשפלותו תמיד רואה

 שעשה מאהבה זו תשובה מחמת עילמה שכינתא
 יראה ה׳ יראת ואז זכיות נעשות זדונות ואז תמיד

 עולם הענוה בעולם וכשהוא לגבה עקב תתאה
 לבינה משה דזכה דרגא הוא מאהבה התשובה

 כי ראשית הנק׳ עילאה לחכמה זוכה הוא ומשם
 וכמ״ש ביתי׳ הוא בבינה אלא אשתמודע לא מכמה

 דמילא לית ואם וז״נ תליתאה תקונא בתיקונים
 חין יראה אין אם דאוקמוהו כמו חכמה לית

 ומאן בית יבנה בחכמה דמלא ורזה וכו׳ חכמה
 אלא למחזיי׳ רשו לי׳ לית למלכא למחזי דבעי

 מלח אשתמודע לא מכמה דמלה ורזא בביתי׳
 יהו״ה דאיהו דאמצעית׳ עמודא דא כגוונא בביתי׳

 דאיהי בהיכלי׳ אלא וחוזה לנביא אשתמוד׳ לא
 יראה ראשית השני בשביל בראשית וזהו וכו׳ אדנ״י
 ליראה זכה בשלימות לו כשיש ראשית הנק׳ תתאה
 ראשית הנקרא חכמה הוא רוממות ירא׳ עילאה
 הארך ואת השמים את ה׳ ברא זה בשביל

כמו ראשית ב׳ לו שיזכה האדם אל בהשתלשלות



שצחלחייםברכה פר?!זתאורח

 עי,אה ליראה זכה וממילא ליינה משה שזנה
 עקב <ק׳ תתאה דירסה זכה ואז ראשית ג״כ היק׳
 בעמיך הראיתיך פירוש שזהו לומר ואפשר לגבה
 הראיתיך כלומר השי״ת נו שאמר תעבור לא ושמה

 ישרחל שצ בעיניה מתלבש שאתה בעיניך הארץ את
 ההיץ תראה דילהון מפגימו להון לאשצמא
 אותיות הוא ושמה תעבור נא ושמה ונשבינם

 ישראל של כעיניה התלבשות בנת בעצמו משה
 אצל כי עבר כשון הראיתיך שאמר וזו תעבור לא

 נו שאמר ניחא ובזה שוין והעתיד העבר השי״ת
 כת: שכבר כיון בעיניך הראיתיך שנית פעה

הארץ כל את ה׳ ויראהו

 עשה אשר הגדול המורח ולכל החזקה היד ולכל
 שאמר כיון נהבין ישראל כנ לעיני משה

 המורא וככל מהו והמופתיה האותות לכל לעיל
 לפני והול״ל ישראל כל לעיני שחמר וגה הגדול

 גדיל ובמורח אגדה בסדר דכתב ונראה ישראל כנ
 מלכות מדת דשכינה דר״ל נראה שכינה גנוי זהו
 שהשי״ת כ; נעין ונתגלה שנודע התגלות לה הי׳

 שהי׳ כמו בקליפות אפילו בכל ומושל המנהיג הוא
 יכל והמזלות המערכות כל משדד שהי׳ במצריה

 וחמרי חזקה ביד משה ישראל את והוציא הכשפיה
 אלהיך ה׳ מה פסוק על כ״ג דף ברכות במס׳ רז״ל
 מילתא יראה אטו וכו׳ ניראה אם כי מעמך שואל

 הרב וחמר זוטרתא מילתא משה לגבי אין זוטרתא
 אין פי׳ זננה״ה בער דוב מוהר״ר קדישא בוצינא

 דמטרונת׳ בעלח שהי׳ משה ״גבי ר״נ משה לגבי
 מלכות מדת מנהיג והי׳ מ״כות ממדת נמעלה והי׳

 מילתח מנכות מדת ירמה מדת הי׳ אצנו כרצונו
 המורא ולכל שחמר וזהו ודפמ״ח עכ״ד זוטרתא

 מנכות מדת נתגלה ידו שענ שכינה גלוי ר״ג הגדול
 מדת הי׳ משה אצל ר״כ משה עשה אשר בעולה
 זוטרתא מילתא תחתונה מדרגה עשי׳ בחי׳ ננלכות
 זאת היתה ישראל כל ואצנ ר״ל ישראל כל לעיני
 של הדיבוריה כי עיניה במי׳ שהה מוחין במי׳
 הוא דיבור כי הרב אצל תחתונה מדריגה הה הרב

התנמיד אל מוחין נעשין מלכות מדת

 אש- הגדול המורא ולכל החזקה היד ולכל א״י
 לומר אפשר ישראל כל לעיני משה עשה

בגמ׳ אמרו דהנה להתסלתה התורה סיוה לחבר

 אה כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה
 זוטרתא מלתא יראה אטו בגמרא ופריך ליראה
 לאדה משל זוטרתא מלתא משה לגבי אין ומשני

 ככני עניו דומה נו ויש גדול כלי ממנו שמבקשין
 לג:י הגמרא של התירוץ נהבין וצריך וכו׳ קטן

 לישראל כן אמר משה הלא זוטרתא מכתא משה
 דידוע לומר ואפשר זוטרתא מלתא לאו ולגביהה

 העליון עולה של הנהי״מ העולמות השתלשלות
 התלמיד אצל הרב וכן התחתון נעולה מוחין הה

 שיזכה עד התנמיד אצל מוחין הה הרב שג נהי״מ
 שלי במוחין שהניח הרב של הדיבורים מן התלמיד

 לגבי אין הגמרא שמתרץ וזהו הרב שכל גם להשיג
 שלו תחתונה ומדריגה זוטרחא מנתא יראה משה

 מדריגה להם משה משפיע ה׳ תלמידיו ישראל וכל
 חח^ אדם נגבי אבל יראה היינו שלו תחתונה
 מדת להמשיך יכול הי׳ צא אצנו גדול דבר שהירחה

 מדריגה אינו שהירחה כיון ישרחל ענ יראה
 תחתונה מדריגה משה שהמשיך וכיון שנו תחתונה

 אהבה למדת ישראנ זכו ממילא יראה היינו שנו
 נו שבא וכיון משה אחר לחזור איש של כדרכו

 חל ובח מאהבה תשובה עושה אז חהבה מדת
 הוא וממילח בינה היינו מאהבה התשובה עולם
 וזהו בבינה אלא אשתמודע דלא חכמה אל דבוק
 לידי לי׳ אייתי '־־׳יראת בי׳ דאית בתיקונים מ״ש
 וזהו לגבה עקב ה׳ דירא.. תתאה שכינתא ענוה
 נו יש מז ובינה לחכמה כשזכה ואז דמשה דרגא
 יראה ראי׳ בחי׳ הוא חכמה כי עינים שני בחי׳

 הגמין הרב והנה רואה הלב לבא ובינה עילאה
ק לוי מו״ה קדי׳ בוצינא ח צ  ברדיטשוב אידק״ק י

 שהצדיקים צדיקים אל ה׳ עיני הפסוק פי׳ אמר
 שפלותיו לרהות אחת עינים שני להם נהיות נריכין

 ה׳ עיני וזהו ית׳ הבורא גדולת לראות אחת ועין
 אבות במס׳ וכתבתי ודפח״ח עכ״ד צדיקים אל

 בינה היינו שפנותיו לראות צריך בתחיל׳ שבודאי
 השי״ת שלו בשפלות רואה כשהוא ואז הענוה עולם
 קצת נהשיג אח״כ ויכול רוח ושפג דכא את שורה

 הכמה וזהו שפלותו גודנ לפי ית׳ הבורא גדולות
 נגשת ומתירא שלמעלה האי״ן שרואה תמצא מאין
 שרוחה קודם ית׳ הבורא גדולות להשיג אבל אליו

 אשתמוד׳ לא חכמה וזהו להשיגו אפשר אי שפלותיו
 היד ולכל וזהו לו שקדם בינה היינו בביתי׳ אלא

ששיכר כעצמו משה שעשה הגבורות החזקה



ו צ לחייםברכה פרשתאורחש

 הייגו הגדול המורא ולכל השי״ת והסכים הלוחות
 של במוחין יראה מדת שהתגלה שכינה גילוי

 לגבי׳ זוטרתא מלתא יראה שהי׳ מחמת ישראל
 של במוחין יראה מדת להמשיך יכול הי׳ וע״כ

 המאשרגי בינה הוא לאשר ישראל זכו ומשם ישראל
 ענוה לידי לי' אייתי ה׳ יראת בי׳ דאית מאן כי

 שהמשיך זה ובדבר דמשה דרגא התשובה עולם
 ישראל של במוחין שלו זוטרתא מילתא יראה מדת

 ישראל כל לעיני מפה עשה וזהו לעינים ישראל זכו
 לבינה זכו מתחילה עינים שני בחי׳ להם שעשה
 אשתמודע דלא לחכמה זכו ומשם התשובה עולם
 תאמר ואם עינים שני בחי׳ והיינו גבינה אלא

 עינים בחי׳ להמשיך אשה ילוד ביד יכולת האיך
 ואיתס אלהים ברא בראשית וזהו ישראל כל על

 ראשית נק׳ יראה בחי׳ כי ראשית ב׳ בתיקונים
 היינו ראשית מיני שני ויש ה׳ יראת חכמה ראשית

 זכה תתאה ומיראה ראשית שנק׳ תתאה יראה
 וכמ״ש ראשית שנק׳ חכמה היינו עילאה ליראה

 חנו יראת מיני שני בשביל ראשית ב׳ וזהו לעיל
 א״ת ובתיבת מארך ואת השמים את אלהים ברא

 בר״ת הדעת של שם הוא ה״ארץ ו״את ה״שמים
 ישראל כל של הדעת בחי׳ שהי׳ דמשה דרגא והוא

כנ״ל. ראשית מיני לשני לבא יכוצין ידו ועל

ם  האחרונה אות ישראל כל כעיני התורה סיו
ב׳ גאות התורה והתחלת למ״ד אות הוא

רחמנא כי לרמז לב הוא בי״ת למ״ד בראשית מן

 המצות בעשיות הן התורה בעסק הן בעי לבא
 במס׳ ארז״ל כי שמים לשם הלב כוונת העיקר

 סמא בה למיימינים התורה בעסק פ״ח דף שבת
 בקיום וכן לשמים הלב כוונת דעיקר הרי דחיי

 פסמיהון את שאכנו שנים דכ״ג נזיר ארז״ל המצות
 ע״ז גסה אכילה לשום אכל וא׳ מצוה לשום אכל א'

 זה ועל בם ילסו צדיקים נאמר פסח לשום שאכלו
 יכשלו ופושעים נאמר גסה אכילה לשום שאכל

 נק׳ וזה בשוה מעשיהם שעשו ששנים הרי בם
 פושע נקרא וזה לשמים הלב כוונת משום צדיק

 שם רז״ל אמרו בעבירה ואפינו הלב כוונת משום
 כוונת הוא דעיקר הרי לשמה עבירה גדולה בנזיר
 צדיק להיות או ובמצות בתורה העוסק וביד הלב

 אם פושע נהיות או לשמים בהם כוונתו אם גמור
 דיברה רמז שזהו ואמרתי לשמים מטין אינו

 כדבר תורה דיגרה והול״ל אדם בני כלשון תורה
 לשין הוא דיברה לשון כי כנ״ג לרמז אנא אדם בני

 דיגרה שאמר וזה לדור אחד דבר כמו הנהגה
 אדם בני כלשון הוא התורה הנהגת כלומר תורה

 החיים בה שכתוב אדם בני של ממש לשון ר״ל
 בין התורה הנהגת כל הם כך הלשון ביד והמות
 ביד התורה מצות בקיום בין התורה בלימוד,

 לשמים כוונתו אם חיים בדרך לאחוז או העוסקין
 נהנאת בהם כוונתו אם ח״ו מות בדרכי לילך או

 דחיי סמא בה למיימינים שאמרו כמו עצמו
 מצות בקיום וכן דמותא סמא בה ולמשמאינים

כנ״ל.

עמנו לטובה אות שה ע להוציא כה עד עזרינו אשר צורינו לנצח תברך י
בימינו במהרה ברנה לציון לעלות כני ז תעלומה לאור

חיינו כאמרתך וגאלנו עלינו חם ר להנין שנזכה בעזרתינו שיהי׳ יה״ר בכן ר

לנחמנו יהי וחסדו שמך את גויס ראו י הקדושה תורתו

תעזבנו אל נא יתברך אליו עתיר א מורשה למשה כהנחלת הביננו ודותיה ם

g חייתנו בם כי פקודיך אשכח לא עולם ל ונושעה ואמצנו אילנו וחננו אלי נה
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