
 ר פם
 ף4 י **ן *אף ף הףש4

 מוכים ולמועדים השנה חדפיילכל

 מזוקקים, שבעתים מתוקים, מדבש נפלאים,דרוישים
 רבנן, רב לבשן, מן מוזלים נאמן, ממקורשבעים

 המאירה אספקלריא דנהורא בוצינא ד' קדוש האמתי החסידהנאון

מוהר"ר
 זצללה"ה אלימלך טלבנק

 דינןב בק"ק כבודו ומנוחת קהלות מכמהאב"ד

 חדשים התאספו אשר הרבה, תלמידים הרביץ התורה, עול הקים הנברהוא
 כמין דרש דרוש נעמו, כי אמריו ולשמוע מוסריו, לקראתלבקרים
 הקדוש וזהר ומדרש כהט"ם הקדושים מאמרים כל אסףחומר

 הבחינה בכור וצרפם ומועד ולטבת לחדשהשייכים
 וחקקם מאד נפלא בדרך פרך"ם פי על מסתריהםלנלות
 זי"ע בו, קורא כל יתענג למש צח בלשון לוחעל

 שני ק לח
 מדויקה ובחנ"ה עינים מאירות באותיות בעזהי"ת מחדש לאורישא

 תובב"א יררשלבןפעיה"ק
 לפיק זיע"א מהינוס אלימלך צבי הק' הדבשנת

 מתוקנת שלצמיתמהדורה
 לפ"ק חש"ןשנת



ב

 יששכרבני

 תשרי חדשמאמרי
 אמאמר
 הטרשמוות

 קדושתו, ועניני בו השולט השם וצירוף החדש, מהות ידוברבו
 עולס. ברואתובו

 הוא תשרי, הזה בחדש המאיר הנכבד שם צירותא(
 הפסוק תיבות מסופי יוצא אג דהי"הצירוף

 מסכת חסידים ,טא פרעה שיי אתה ויראו סו( יכיטשלת

 מיוחס הדנלים סדר פי על הזה והחדש 48 5"8 י""לי
 בנסיעת שביעי וההוא מה.( ה שער שיה )שעףלאפרימ
 אינמ אפרים שבפ והנה יחג ב )במדגר כידועהדנלימ
 דיפתח ממעשה כנודע ימנית שי"ן לומריכתים
 בנודע ב( אבות לשלשה מרמזת שן כי זג יב)9או

 בסוד הוא הפסח חנ ניסן ( רפב )וח"ג והנה ג פו)ת"ז
 רוהט ובפרס תשרי כן שאין מה ימיך לאכרתםתמד
 ננד אפרים שבפ ולהיות יצחק, הדין מדתהשנה

 דיז, שי מודא והי"ג שוטררוף 8 סימן ג מאמר 1144יחז8(
 השנה האש ובפרס הוא שחדש לקמן שבוהה למה המשדהה
 דיזאנא

 יצחק, גבורה שמאל קו אברהם, חסד יגיז קו קויו ג' יה יש שב(
 בקו שהנקודה ימנית שי"1 ש"כ ינקב, תיארת אאמרקו
 חשסשיי בקו שהנקודה ונמשלי ושיץ לנשה רומזיטען
 חהליפ. ס' תחלת למשרידת הנר" לששי ושתן לדין, רוסו8ש

א ג משו גורמט משן א ושהשו יץ0  נ ן 
 *אב היומי חףן , מש אן סטש"חחמתחיי ן" ו השי"האשה  שאשההטד דל הט9בטף שממי לב " חז ד שם טת יד ) שת ט 9תי"הה

 ח.א

 מצחק הדץ פדחחווי
 'טמאי

 ערים אעמ ק על
 ג4 נפט זשו9 דווקא ט= יץ ) עטית, 'טיץ*מר

 מה עיין תשרי, הזה החדש שם ענין תשרקב(
 למ"ר( )סימן ב' במאמרשכתבתי

 קומת שיעור טל"ך, פעמים עשרה ןנ9פשייח(תש"ר
 ט.( תשא )ע"" העולם מלך שנקרא בינה התשובהעימ
 ושם עיץ שש4 )81שב התורה לחכמת רמז הי'ואות

 וחבץ. שכתבתימה
 תתק"ס, בנימפרי' הנקודות עמ רעשך"י לך, מאומרנ(

 לונין תתק"ס לישראל פהרה מקוהסוד
 לבריה ביפי שיעור ק לך כתבתי כאשר מקוה,שיעור
 בתתק"ס, הוא ה"ה( פ"י )תרומות הירהטלמי פי)על
 בן נם הם רצת ימי יום חארבעים של השעותומנין

 ק0 ת )ייפ" שנאמר מה בסוד כתבתי כאשרתתק"ס,

 את מפהר מקוה מה פה:( סיפא י"י ישראלמקוה
 בפעולת רצ"ל ישראל, את מפהר הקב"ה אףהפמאימ
 ונעשה פהרה מקוה כמו לפהר סחפתו בעצמוהזמן
 תשר"י האלה, הדברים לפי וחנה חדשת, כבריחהאדם

 וכבר תתק"ס, בנימפריא האותיות עמהנקודות
 במלכות אותיות עלאה, תשובה בבינה נקודות קידעת
 לפהר מצפרפימ התשובות ב' להורות תתאה,תשובה
 בינה. חנפורימ יום מלכוות דחטנח רפוש ישראל,את

מאמר



י,2ישכר הכסא יום ב, מאמי תשרי, חדרםמאטריבנבי
 ב ר מ אמ

 הכסאיום

 בענין יתפרשו חז"ל מדרשות וכמה השנה, ראש מענין ענינים כמה ידוברנו
 מאיכות ענינים ויתפרשו הגדולה, ננסת מאנשי התפלות לשונות וכמההזה,

 הכסא. יום המאמר ונקרא עלינו, הטובה יעי כיד הקדושהדין

 בדברי ההוא היום נקרא כן השנ"ך4 רא"שא(
 פה שבעל בתורהרבותינו

 הנה א(, ישראל כל כפי המורנל שם הוא וכן (, ב)ר-"
 קומה ושיעור והנבורה, הדין יום ההוא היוםלהיות
 פעמים עשרה וגינה פ"א(, ויצירה עשרה הוא מדה כלשל

 שניתוש רק השנ"ה, ר"ש בניממריאאלהי"ם
 המחיה עולם של לאלופו המרמזת א', השנהבראש
 ( סו )י-ה מרון כבני לפניו העוברים עולם באי כלאת

 שיהיו( )התקינו ולמעלה המנחה מן עדים באו אםב(
 (, ל )י-ה קודים ולמחר קודש היום אותונוהנין

 בכל נוהנין קיים המקדש בית שאין הזה בזמןוהנה
 בארץ אפילו השנה ראש בקדושת ימים שנישנה

 עץ בפרי עיין " ה )ביצה ז"ל הרי"ף וכדפסקישראל
 היו קיים היה המקדש שבית בזח טפ"ו( שכ"דחיים
 הנשמות סוד העולמות פנימיות לתקן אחד ביוםיכולין

 אחד, ביום הכל עולמות סוד העולמותוחיצוניות
 אחד ביום לתקן בידינו כח אין המקדש ביתמשחרב
 לי, נראה זה ולפי דבריו, כאן עד ימים, ב'וצריכים

 עדים כשבאו קיים היה המקדש שבית בזמןדנם
 היה אז החדש את דין בית וקדשו המנחהקודם
 אם כן שאין מה אחד, ביום התיקון לעשותיכולת
 קב( )ז".ג שהוא ולמעלה המנחה מן עדיםכשבאו

 כנ"ל ימים ב' צריכין היו אז דדינא,שעתא

 הם שהעולמות חיים עץ בפרי מרן שכתב מהוהנה
 יש עולם, ובחינת נשמה בחינת בחינותב'
 וכו' ונברך חי כל נשמ"ת בסדר הללו הדבריםלכוין

 חלד העול"ם מן ממיימין כך ואחר נשמ"ה,בבחינת
 ישראל והנה עול"ם, בחינת הוא אל אתההעול"ם

 ובלחלח. ד"ה לר"ח חרטב"1 דרסת תחלת עייזא(
 8"ז נ"ב תניא לקו"ש עטןב(

 ובבחינת נשמה בבחינת העולמות לתקןמחוייבין
 עול"ם, נשמ"ה בניממריא ישרא"ל תמצא כן עלעולם,
 )בשעת בחד"ש תקעו י( פא )תהלים בכתוב הנרמזוהוא
 לישרא"ל חק כי 1ייי'1, שופ"ר שנה( בכל העולםחידוש
 הכל נשמ"ה, עול"ם ישרא"ל בשם כנרמז וכו'הוא

מתקניי
 חנינו, ליום בכסה השופר ידי על ישראל

 חדש )ב' בחד"ש תקעו נרמז, כן נם הנלוח זמןועל
 ח"ק כי הטעם( ואמר השנה, דראש ימים ב'היינו

 בשם שנרמז מה כל מחדש לחקיקה צריכיןלישרא"ל,
 ימים, ב' צריכין כן ועל עול"ם, נשמ"ה היינוישרא"ל

 מרן בדבריוכמבואר
 )תהלים ליראיו מהסור אין כי קדותיו י"י את יראךנ(

 על מקרי זה דהרי יקשה, לכאורה ק,לו
 שורש ידוע למשכילים, ארמוז והנה פרס, לקבלמנת

 יראד הנה )כי כביכול, הראשון הצמצום מכחהיראה
 שחח )עי" כנודע התפשטות ואהבה צמצום,הוא

 הראשון הצמצום פ"א( ח-א ש"א )מגרש והנהפ"ה((,
 לטובת הוא כי ידחו הדין שורש שמשם הגםכביכול
 להעולמות באפשרי היה לא כי נדול(, )ובהמדהעולם
 ידהו והנה הצמצום, מבלעדי הבהירותלסבול

 שום ב"ה סוף באין לומר אפשר שאי כ(למשכילים
 כמקודם עלמין כל ממלא וכבודו ח"ו,השתנות
 הוא הצמצום רק מיניה, פנוי אתר וליתהצמצום
 הוא דבר מאיזה הירא והנה והבן, עולמות,בערך
 משורש הוא הנה י"י את הירא אבל חסרונו,מהמת
 ובלא שינוי בלא הוא שהצמצום וכמו הראשון,צמצום
 שיתקיימו בכדי לכובתם מהעולמות הסתרה רקחסרון
 להאדם יגיע לא כן כמו הפתנה, לא כביכול הואאבל
 והיראה לסובה, הכל רק מחסור שום י"י אתהירא
 קב ככושל הקיום כח לו נותן י"י את יראשהוא
 הקולמום תלאה ידידי לא.(, )שבת רז"ל שאמרוחומפין

 תשכיל ואתה הדבריםלפררן
שומר



יששכר הנסק יום נ, פטר תשרק חרשתטמריבני
 "ט כא(, לד )תוכים וכו' אחת עצמותיו כל שדבורד(

 שומר בלבד העצמות את וכילהתבונן,
 ישמור, והדם והגידין הבשר את גם הלא להצדיקהש"י
 הגיטו כב( מא וישע" מלשון שהוא לפריט,ונראה

 בלשון נמצא וכן טעטתיכם, שפירוטועצמותיכם
 יתפרש וזה בדין, שנתעצמו שנים לא.( ~יודיעהו"ל
 היינו צדיק, רעות רבות כ( שם )תהייה בכאן, כןגם

 יצילט ומכולם הדין, ביום ובפרפ עליוהמקפרגים
 שהוא מה פענותיו היינו עצמותיו, כל שומרי"י,

 לא מהנה אחת ישראל, ובעד בעדו ופועןממליץ
 מפענותיו, טענה שום בדחיית ישברו שלאנשברה,

 בזהודי
 אמרו דהנה וכו', עצמותיו כל שומר עוד שתפרשה(

 נ4( וקווץ לקרח משל סו( סה )ב"ררז"ל
 הקרח המוץ, עליהם ונפל הגורן בשעת עומדיןשהיו
 ועל פניו על ידיו מעביר המוץ עליו שנפל פי עלאף

 ידיו שיעביר מה כל הקווץ אבל נקי, ונשארראשו
 יעקב כך בשערותיו, המוץ מסתבך ביורשה ראשו,על
 בעונות שמתלכלכין פי על אף חלק איש תםא"א
 ל( סו עקת הכפורים יום כשמניע השנה, ימותכל

 שעיר, איש קשו אבל וכו', עליכם יכפר הזה ביוםכי
 השעיר ונשא ביותר( מסתבך הכפורים יום)כשמגיע
 נקדים תענין ולהבין כב4 )שם וכו' עוטתם כל אתעליו
 בענין ג( אריה גור בעל הגדול הרב שכתב מהלך
 מצרף הקב"ה באוראל ( ט )קהויו לן דקיימאמה

 ובאומות רעה, מחשבה לא אבל למעשה פוצהמחשבה
 יו דהנה ופירש, הוא, 1"טר צדיק עול ואיןאמונה אי ד( לב ודברים כתיב והנה להיפך, הואהעפם
 שאין מה יתמיד, העצם כי למקרה, עצם ביןחילוק
 בעצם הם גבראל והנה שעה, לפי הוא המקרהכן

 מוכנים בעצם הם והנה חוצבו, הקודש במחצב כיזנוב[
 אל בעצם מוכנים ואינם ולמצות לתורהבתמידות

 ובאומות מתמיד, שאינו במקרה רק אצלם והרעהרע,
 משורש בעצם אצלם שהרע להיפך, הואהעולם

 במקרה, הוא הטוב מקנטה להם יארע ואםהקליפות,
 שהוא כיון מצוה לעשות כשמחשב בישראל כןל

 וגשר בעל פי'ב*(
 ושיש הר'. הסיבה ד"ה ושכ"א רקטור, ד"ה פ"ב ישראלוצחג(

 ח. סימן ג' סומר אבשעז
 קלט. סיט ד מחטר טבת כסלוסייןד(

 רק במעשה לגמרה רוצה שהיה מהדי אנן לו,עצם
 רע דברי וכשמחשב אותו, המונעת מקרה לושהיה
 %א מקרה אצלו הרע כי למעשה לו מצרפיןאין

 במעשה, לגמרה יחפוץ לא כי סהדי ואנן הדבר,יתמיד
 והוא ההיפוך, אל ההיפוך מן הוא העולםובאומות
 העצמיות יעקב, וקווץ, בקרה במדרגם הכהטלענין
 אינו המוץ עליו נפל ואפילו הפוג, אל מוכןשלו

 עשו כן שאין מה ומסירו, ידיו ומעביר בומדובק
 ומסתבך המוין עליו ונפל הרע אל מוכן קווץהוא

 מחשבתן למעשה מצרף שהקב"ה מה והנהביותר,
 אל בעצם מוכנים שהם מחמת לטובה, גבראלשל

 מצוה לעשות אדם חשב ( 1 )ברכות כן ועלהטוב,
 הנה עשאה, כאילו עליו מעלין עשאה ולאונאנס
 אחד כל של שהעצם דיונם ווין, אפין גל לאוודאי

 לך יש הנה זה כל עם הטוב, אל מוכניםמגבראל
 בפשטות, והחצות התורה לעשות מוכן שהואנאדם[
 לעשותן מוכן הוא ובעצמיותו שבהכנתו אדם לךויש
 וכיוצא, ליחודים מוכן שהוא ויש הסוד, דרךעל
 )הש"י עצמותיו כל שומר הצדיק, אצל שאמרוזהו
 לא מהנה אחת הצדיק( של העצמיות כלשומר
 בעשיה, לגמרן זכה שלא והמצוות )והתורהנשברה
 שמשלם די ולא עשאן, כאילו לו כהטלם הש"יהנה
 שכהטלם זאת גם אלא הפשופ, דרך על עשאן כאילולו
 דרך על ויחודים בכוונות בפועל עשאן כאילולו

 הנה לכך, מוכן הצדיק של שעצמיותו כיוןהסוד(,
 עצמותיו כל שומרהש"י

 רבוא הקב"ה, לפני משה אמר ו( ב י-ם במררשו(
 בצער בניך רואה כשתהא עולםשל

 אמר אותם, ענה מיד רחמים עליהם שיבקש מיואין
 אני אותי שיקראו שעה בכל חייך כהנה, הקב"ה,לו

 בכל אלקינו כי"י ז( ד )תחם דכתיב אותםאענה
 בינה בספר )עיין רבו הדקדוקים עכ"ל, אליו,קראנו
 כשלא ביקש משה הרי  חוי ב((, קלע 0א מחשלעתים
 יענה כן פי על אף רחמים עליהם שיבקש מייהיה
 אני אותי כשיקראו השיבו והש"י הקב"ה,אותם
 שאמר הזה הלשון מהו כ' לא, קריאה ובזולתאענה
 אענה אני הש"י אמר למה ג' אותם, ענה מידכהנה
 מה פי על לפרוט ונראה מיותר, אני תיבתאותם

 שחושש מחמת להתפלל מתיירא כשהאדם ד4שקבלנו
 על לקטרג המקפריגים יבואו להתפלל בבואופן

 תותפל



"עטשכו הכסא יום ב, מאמר תשרק הדשמאטרי ביב*
 וח"ו תפלתו, שתקובל האיש זה ראוי אםתפלתו
 שבחו למפר טוב יותר אזי פנקסו, יבוקר זה ידיעל
 להתפלל יצפרך אם דהיינו המצפרה בנידון טקוםשל
 דרך "2בח רק תיכף, תפלה דרך יתפלל לא רפואהעל

 ובמחשבתו חולים, רופא שהוא עולם להבוראשבח
 היודע עולם והבורא להנרצה, רפואה להמשיךיכוין

 יעשה הוא הנה המלאכים( כן שאין )מה לבתעלומות
 שהוא הבורא שבח דטזכיר כיון הוא, והמעםבקשתו,
 הזה, הדבר על שיקפרג הוא מי הזאת, הישועהפועל
 כפי עושה והקב"ה מסכימים המלאכים כלהנה

 להנרצה ישועה להמשיך הכהשבח שלמחשבתו

 )ברכות המקרא( מן )למדוהו חז"ל שתקנו זהורלד*ערזי
 תחילה מקום של שבחו אדם ימדר לעולם (לב

 לבחול מקום, של שבחו שמסדר דכיון יתפלל, כךואחר
 כל הנה הולים, רופא שהוא הבורא אתכשמשבח
 הנה הלזה, לשבח ומסכימים אמן עוניםהמלאכים

 על ברחמים לבקש המבקש יבא כך כשאחרהגם
 דהוה המלאכים, יקפרגו לא שוב פיו במוהרפואה

 ח"ו ירצו כאשר ובשבחו המלך בכבוד כנוגעח"ו
 רופא שהוא וטבחוהו כרגע זה אגור הרפואהלמנוע
 יקמרגו לא שוב אשר יודע הש"י להיות והנהחולים,

 גם עונהו ית"ש הוא הנה הבקשה בעת נםהמלאכים
 ובמרם מקודם עונהו רק ובקשה, בתפלה יקראבטרם
 בנטה, שביקש וזהו בשבח, סידור בעת היינויקרא
 מי ואין בצער בניך רואה כשתהא עולם שלרבונו

 לבקש ראוי מי שאין )דהיינו רחמים, עליהםשמבקש
 מיד המקפריגים(, מן יתיירא שלא רחמיםעליהם
 התפלה, קודם השבח במידור מיד )היינו אותם,ענה
 במקום דקשה אותם, ענה לשון נמי ידוקדקובזה
 נעלמת קריאה היא אבל ענייה, תצדק לא קריאהשאין
 שעה בכל הש"י, לו שהשיב וזהו השבח(,בסידור
 סיפור בעת היינו בלבד, אותי )היינו אותישיקראו
 כן גם בשבח המספר וכגנח הבקוה, קודםהשבח

 הזאת בקריאה מכיר אינו וזה המבוקש, עלבמחשבה
 הוא אני כי אותם, אענה אני ית"ש(, הבורארק

 להיותם השבח למסדר הוא שהנרצה תעלומותהיודע
 והבן להם, המצפרך בדברנעזרים

 לז סימן ב מאמר טבת כסלו שייו"(
 הנ"ל. טבת סטלו שייןו(
 ש"ב יט דף הקלוסה מגיד שין*(

 המפרשים שכתבו מה פי על עוד, לפרש דישז(
 הש"י אמר הנה מדין, מלחמת בצווי)נישחח

 מאת "טרא"ל בנ"י נקמת נקום ב( לא )גפדגרלמשה
 מאתכם החלצו ג( )שם ישראל לבני אמר ורהטהוכו',

 הוא, והענין במדין, י"י נקמת לתת וכו' לצבאאנשים
 איזה בהגיע ח"ו לנו, יפה וכך חובתינו היא כךכי
 מגמותיה עיקר יחוייב הנה ישראל, לשונאיצער

 כבוד בעבור יהיה ובמעשה התפלהבהתאמצות
 אומרת מה שכינה וכו' צער איזה ח"ו כשיש כיהש"י,
 ופיעל ועושה שלו את מניח הש"י ג סו )ממגגוכו'

 באריכות מזה דברנו )וכבר ישראל, בשבילהישועה
 נקמת נקום אמר הש"י כן על ה((, שוניםבמקומות

 וכו' י"י נקמת לתת לישראל אמר ובחנה ישראלבני
 שכתבתי מה )עיין ו((, לפנים הפנים כמים)וכביכול
 גם לפרש ש"פ זהו ולדעתי סוף(, ים קריעתבדרתני

 כשתהא הקב"ה, לפני משה אמר הלזה, במדריםכן
 )דייקא( עליהם שמבקש מי ואין בצער בניךרואה

 שיבקשו שבדור הצדיקים צדקת תגדל )כירחמים,
 אותם, ענה מיד כביכול(, השכינה צער עבוררק

 שקישית עולם לבאי ותודיע אותם, תענה אתה)רצ"ל
 ויושע ל( יד )שמות הים אצל שהיה כמו למענם,הישועה
 שהיתה )שהודיע וכו' ישראל את ההוא ביוםי"י

 מת מצרים את ישראל וירא ישראל(, לסעףהפצועה
 שמו למען רק הישועה היתה אילו )כי הים שפתעל
 לעיני הים שפת על לפולטן הים הוצרך למהית',
 במו ישראל שיראו בכדי כרחך על אלא ישראל,בני

 הש"י שהשיב וזהו למענם(, הש"י שעשהעיניהם
 הים(, אצל בחייך שהיה כמו )רצ"ל חייךלמשה,
 שיקראו היינו )דייקא, אותי שיקראו ופעהבכל
 אותם אענה אני דשכינתא(, יקרא אותי ההגעבדבר
 הדבר ויתוודע למענם, הצרועה אעשה היינו)דייקא,
 %חיבתם(, למענם הישועות פעלתי כי עולםלבאי

 בזהודי
 להבין 3ס, ג )שצ" עמים לדת ועומד י"י לריב נצבח(

 הקודיה לשון )בכהיפפ לעומד נצב ביןהחילוק
 מחדש, השייצב הוא נצב, לי, נראה *4 הקדחי(בהכזבי
 נצב, נקרא לעמוד רוצה וטחדש יחטב אחד אםהיינו
 וכו', י"י ישועת את וראו התיצבו יג( יר כנמותכענין
 מכבר, עומד כשכבר היינו ועומד, מחדש, התיצבוהיינו
 י"י, לפני עומד עודנו ואברהם כנ( יח )בראשיתכענין

)והנה



ין2שכר הכסא עם ג גמר תשרק העשששףבני
 כדרושי אצלנו ונכתב הכלל לזה סתירות "פ)והנה
 פובן הלזו, הקדמה לפי והנה שם(, עייןחנוכה,
 )סטודץ חז"ל לנו שסיפרו מה פי על הפסוקפירוש

 מלכא דינאי עבדא אצל שפח בן השמעון במעשה (ים
 בן שמעון לו ואמר בסנהדרין, ודיינוהו גבראדקפל
 )כי בך ויעידו רגליך על עמוד מלכא לינאישפח
 כמו לא והשיב, וחמורו(, כשורו הייט כממונועבדו

 פניהם וכבשו חבריך, שיאמרו כמו אלא אתהשתאמר
 סח,שבות בעלי ופח, בן ובמעון להם אמרבקרקע,
 ניריאל בא מכם, ויפרע מחשבות בעל יבאאתם
 לא המלך אמרו, שעה באותה קרקע, גבי עלוחפן
 הנה אותו, מעידין ולא מעיד לא אותו, דנין ולאדן
 )היינו י"י לריב נצב הנ"ל, הפסוק לפרוט "פ זהלפי

 הכמא על יושב כביכול ישראל, את לשפוטוכשבא
 דנין, טעלה של דין הבית והנה וכו', השמיםוצבא
 מחדש להתייצב צריך וכביכול עבדיו, הם גבראלוהנה
 בסל זה לבעבור והנה המעידים, אותן בפניולהעיד
 כן( שאין מה לעמוד, לצוות צריכין דכביכולהדין
 המקפריגים, ומעידין מתחילתו עומד הוא עמיםלדין
 כלשון תורה דיברה דרך הוא זה שכל ידידי)ותדע

 להאריך( ואין אדםבני

 מאנשי )והוא הפיוס נוסח לפורט לי נראה זה פיועל
 כבנים אם וכו' עטם הרת היום הנדתה(,כנסת

 עינים כעבדים ואם וכו', רחמת כבנים אם כעבדיםאם
 עינינו כעבדים ואם הנה לר"ח4 )מוסף וכו' תלויותלך
 ואם יתפרש, הנ"ל ולפי לכאורה, ביאור לו איןוכו'

 אוהבו דנין אם רצ"ל תלויות, לך עיניהכעבדים
 לדון עצמנו בפני מציאות לנו אין עבדים,בבחינת
 והארת אדוניה שארטט תלויות לך עיניט רקאותנו,
 למלך לומר אפשר אי וזה בג להעיד לעמודצריך
 וכו', ותוציא שתחננו עד דינא בפל כן ואםהכבוד,

 כי יודעים להיותיי מדעתי, כוזבתי הדברים אלהכל
 כה( ם )ישעי נביאו ידי ש לנו ואומר הוא חסדחפץ

 1 פכי 8פ לאו "ףץ 5וה( הי תצדק, למען את8מפי

 צ41ימן

 הנ"ל הפיופ בנוסח אחר פירשו עוד לך האפרשפ(
 עיניט כעבדים ואם וכו' עתם הרתהיום

 וכמו ביאור האלה להדברים שאין וכו', תלויותלך
 הנמרא דברי פי על הדבר ויתבאר לעיל,שכתבתי

 נבוכדנצך שהפיל בשעה רבנן רעו 4 צב ופורץכחלק
 הקב"ה לו אסר האש, לכבשן ועזריה מישאללחנניה
 עצמות באו דורא, בבקעת מתים והחיה לךליחזקאל
 אמרו איבן, מה אמר פניו, על רשע לאותו לוופחו

 פתח דורא, בבקעת מתים מחיה אלו של חבריהםלו,
 מלכותיה וכו' רברבין כמה אתוהי לק ג ולנפיואמר
 שהחיה מתים נינהו מאן שם, עוד וכו', עלםמלכות
 בחתיית שכפרו אדם בני אלו שמואל אמריחזקאל,
 אדם בני אלו אסר אבא בר ירמיה ר' וכו',הסתים

 וכו' מצוה של לחלוחית להםשאין
 למה ארוכה( דרך כה( ))דהר דרכים פרשת בספרעיין

 ופירש כאלה, רשעים אנשים דוקא הש"יהחיה
 לו ואמרו יחזקאל לפני אז באו ישראל דהנה ז"ל,הוא

 כלום, זה על לזה יש וכו' רבו שמכרו עבד קי"()ס11ריו
 חי וכו' רוחכם על והעולה לב( כ )יחומי הש"י להםהשיב
 פליגי 1%.( קידושין במסכת והנה וכו', י"י נאםאני
 לי"י אתם בנים א( יד צברים יהודה, ור' מאירר'

 קרויים אתם בנים מנהג נוהנים שאתם בזמןאלקיכם,
 מאיר ר' יהודה, ר' דברי וכו' נוהגים אתם איןבנים
 במסכת והנה בנים, קרויים אתם כך ובין כך ביןאומר

 אלקיכם אבהו, לר' מינא ההוא ליה אמר )לט.(סנהדרין
 וכיזבו וכו', פבל בנשי לכהנה קבר קא כי הואכהן

 )ד"ההתוספות
 במאי

 הא קבריה האיך הקשה דלא הא
 והנה בנים, נקראו דישראל כהרום וכו', אסורכהן

 דכתיב בעצמו הקב"ה ידי על היא המתיםתחיית
 וכמו קברותיכם, את בפתחי י"י אני כי ש *)ש%91
 %א אני א"( ש5 11" י"י אני "0 יב )שטתשנאמר
 רבו שמכרו עבד ישראל שאמרו אז כן ואםהשליח,
 שאין בוסן יהודה כר' לפסוק סברתם והיתהוכו'

 עבדים רק בנים קרויים אינם מקום של רצתועוטים
 החיה ההל"י הנה זה לבעבור וכו', רבו שמכרו~בד
 הקב"ה ידי על והוא גמורים, רשעים המתים אתאז

 כרחך על אלא וכו', והאיך כהן הוא וכביכולבעצמו,
 קרויים כך ובין כך בין מאיר כר' דהלכה מזהטכח
 דחפיו אחר, באופן פעם בשום יצוייר לא והבןבנים,
 בארוכה, שם עיין לאביו, יתקרי בן אחרים ברשויןהחי
 אם כבנים אם הפיופ בטפח לפריט יש זה לפיוהנה

 יצתה יהודה כר' או מאיר כר' הלכה אםכעבדים,
 הנה מאיר, כר' דהלכה כבנים אם להושיעם,לך

 כר' דהלכה כעבדים ואם בנים, על אב כרחםרחמים
יהודה



יששכר הכסא יום ב, מאמר תשרי, חדשמאמריבנני
 ואין וכו', תלויות לך עינינו כן פי על אף הנהיהודה,
 עבד לפעון יחזקאל בימי שבאו הדור כאותואנחנו
 עול, לפרוק זו פענה בעלילות ובאו וכו', רבושמכרו
 וכו' שתחנינו עד תלויות לך עינינו אנחנואבל

 יהא מילתא, סימנא לאמרת השתא אביי, אמרי(
 (, 1 )כריתות וכו' שתא בריש לאכול רגילאדם

 מועיל הסימן שיהיה כזאת יהיה למה הדבריםלהבין
 הכל הלא שתא, לריש לה חש ואביי פעולה,לאיזה

 ובארץ, בשמים עשה י"י חפץ אשר כל ית"שכגזירתו

 הרב דברי פי על לבבי, עם אשר את לך אומרוהנני
 ויעקב תריו )ממד זצ"ל בער דוב ר' הרב מורינוהקדוש

 ( לב )ר"ה רבנן דאמרו הא על אסרו(, והנה ד-ה קרבטה

 נאמר לא למה הקשו, הנה הוא, מאמר נמיבראשית
 דהנה הנ"ל, הקדוש הרב והמביר באינך, כמוויאמר
 והנה אותיות, ידי על אם כי לנו יצוייר לאמאמר

 האין הלא נתהוו מהיכן כי נבראו, כן גםהאותיות
 האותיות והנה ואדונם, סלכם בוראם הוא ב"הסוף

 גילוי היה האותיות שנבראו וכיון קודם,נבראו
 ויאמר, נאמר תשע באינך כן על המאמרות,התפשמות

 "( " שיאשי" נאמר ראשונה בבריאה כן שאיןמד
 עד א' מן האותיות היינו א"ת, אלהים בראבראשית

 שלא כיון אמירה, הזה בדבר להכתב אפשר ואית',
 עיין גילויים, ראשית ראשונה יצאו אשר וזה עדייןהיו

 בדבריושם

 סוד שהוא יתבונן לדעתי דבר על המשכילהנה
 נרמז )שאינו כתר בחינת ראשונההכחינה

 השורטט שהוא (( י ולח"ג יו"ד של בקוצו רקכאות
 מאין החכמה כי י'( באות )הנרמזת הקדומהלהחכמה
 ידבר כטרטר הדבר, ממוצא ותשביל יב(, נח היינתמצא
 הדיבור אותיות ידי על הנה דבר איזה רעהו אלאיש

 אינו כאשר כן שאין מה לבבו, עם אשר אתכהסכילו
 וכיוצא, לשונו את מבין אינו שתבירו כגון עמומדבר
 הסימן הנה סימן, איזה ידי על וכהרכילו מראהוהנה
 להתלבש יכול שלא דבר הוא הדיבור, מן למעלההוא

 איזה באדם מתיילד באם כי הדבר, הבןבדיבור,
 באותיות שמלבישו ידי על הנה חכמתו, משורשחכמה
 מה בהתלבשותו חכמתו תבירו את כהרכילדבורו

 וסו סיוף ד8רקא שרבז(

 רק התלבשות מבלי חבירו את כשמהכיל כןשאין
 למרדכי קראו למה בזה, תתבונן והנה סימן, ידיעל

 סימן, ידי על האלמים שכליית מבין שהיה עלפתחיה,
 פת"ח קראוהו כן על (, טה )טיחות ז"ל בדבריהםכמובא
 המחשבה, על מורה י"ה שם שם( )ז"4ג שידעת כמוי"ה,

 פיה ( קנס )הזז בחכמה הוא הפת"ח נקודתפת"ח,
 הנעלמים הדברים הבן בו(, לא )סשה בחכמהפתחה

 שלימה רהטנה נחסד, דבר זה לפי ידידי תתבונןוהנה
 טשואות משיאין היו בראשונה ( כה )רוהשנינו
 מלכות סוד הירח מהתחדשות החדש קידוש)להודיע

 מודיעין והיו (, יו )ת"ז לה קרינן פה שבעל ותורהפה
 במחשבה המעשה סוף להורות סימן, ידי עלהדבר
 תבין לך שכל עיני ואם הסימן, סוד שהואתחילה
 בחינת העיקרית נקודה נשאר הירח מיעוט בסודשגם
 משקלקלו כנודע(, הפגם מגיע אין לשם כיכתרה

 פה, שבעל בתורה מאמינים היו )שלאהבייתוסים
 )פרע-ח המינים ברכת בכונת האריז"ל ככוונתעיין

 ונתהווה המינים כשקלקלו כך אחר שתקנו פתם(ש"ס
 ותקנו בעוה"ר העיקרית בנקודה גם פגםאיזה
 משקלקלו בכאן, נם תבין הנה לתקן, המיניםברכת

 פה( שבעל בתורה מאמינים היו שלאהבייתוסים
 פיהם במו )וידכרי יוצאין השלוחין שיהיוהתקינו
 וכו', בדכת בפ"ה לומד שתקנו כעין החודשמקודש
 שורטט ( לב סשה )וההל שליחות ענין עוד, תשכילואם
 דיקנא תיקוני י"ג מן להשפיע הויו"ת, י"ג הואשל"ח
 ישו ((, א )זח"א עלין י"ג בה דאית לשופינהלהאיר

 ענינים בכמה עיניך ויאירוהדברים
 סוד מילתא, נקרא מעשה סוף והתבונן, ביןדכןערצון

 שבעל ותורה פה מלכות הקוונט בלשוןדבור
 בלי סימן נקרא המלהטבה וראשית לה, קרינןפה

 תחלה, במחשבה מעשה סוף והנה בדיבור,התלבשות
 שיעור בכל נפלא יחוד הוא סילת"א סימנ"א כןעל

 כל ומתמתקים לשוררכם הדברים כל בהעלותקומה
 השתא אביי שאמר וזהו במקומו, וחדוה עוז כיהדינים
 ברי"ש לאכול רגיל אדם יהא משתא מימגאדאטרת
 להמתקת מאד פוב עולם בריאת הננחלת וכו',שת"א
 דיבור, לידי בא הסימן ומן סימן, ידי עלהדינים
 רק דיבור מבלי שופר תקיעת זה, על הנאמןוהעד
 ז4 לב ברוחב הדברים הבן שופר, קול לשמועבקול

ואציגה



היששנר הכסא יום ב, מאמר תשחה חפשמאמריב32י
 אביי שאמר מה חדש, דקדוק לפניך למציגהיא(

 השנה, בראש אסר ולא שתאברפט
 בראשיתה השנה בכניפת דוקא לנו להורות לי,נראה
 צריך אין יוסי( תרי דעבדינן )הגם הראשונה,בלילה
 לערוך כתב ח( פה"ק דבעל )הגם שניה, בלילהלפיטן
 לרבנן קחזינן לא שניה, בלילה גם הפימניםבשלחן
 מהפופקים חד א"טתמיפ ולא הכי, דעבדוקשישאי
 לי ונראה הראשונה(, בלילה רק זאת לנו לוסרקמאי
 היא ראשונה בלילה פ"א( שב-ד )פרע"ח דהנההפעם,
 הפימנים מסרה ורחל רחל בחינת ב' וליל לאהבחינת

 ב"ב במימן עוד עיין הבן, ( ע )טפלהללאה

 השנה בראש כבש ראש לאכול שנוהגין כטהיב(
 זהו %1 )עפ"ז( פטך יש תקפו(, או-ח שו"ע)ע"

 סו(, א )ש16ת ליונתן המיוחם בתרגום שכתובטה
 ארץ כל בחלום פרעה ראה מצרים גלותבתחלת
 והכריע שניה בכף אחד וטלה מאזנים בכףמצרים
 הראו למה להתבונן והנראה מצרים, ארץ כלהפלה
 מז"ל ניסן פיה( )ינודה דהנה ונראה, במאזנים, פלהלו

 מז"ל תשרי ו"ה, פעמים ו"ה בגימפריאפל"ה
 בסגלה זה )עיין י"ה פעמים י"ה בגימפריאמאזני"ם
 בעוה"ר, הפירוד היה בגלות והנה ק"ו((, )אופןעסוקות
 אומרים שאנו כענין שלים, יתודא נעשה הגאולהובעת
 כן על וכו', בו"ה י"ה שם שלים ביחודא המצותבכל
 הוא שזה מאזנים סזל עם פלה מזל לפרעההראו
 במהרה לעתיד יהיה וכן הגאולה, בעת השלםהיחוד
 סזל תשרי הוא )חדשו אפרים בן כהטיחבימינו
 הוא )חדשו טיהודה הוא דוד בן כהטיח עםטאזנים(
 י"ה שם ליחדא השנה בראש כן על טלה(, מזלנימן
 בהגיע אוכלין אנו זה לזכר הגאולה, ולקרבבו"ה
 יתבאר ואי"ה פלה, מזל כבש ראש מאזנים מזלזמן

עוד
 תקש )מ"א בדב"ש הטוציא פרוסת לפבול נוהגיךיג(

 או הרחט"ן א"ב בגי13פריא 1דב"שןסק-א(,
 הרחמן אב כסוך סי בכונת )עיין הרחמי"םא"ב

 טז( כה )טבלי שלמה בדברי לרכוז ויש ח"ו((, שכ-ה)פת"ח
 אשר בשופר, האוחזת יד פור די"ך אכול מצאתדב"ש
 באצבע גמורה 012 כתב כן כי הקודיי עבודת צ"ל אולי"(

 רס"וסימן
 קיג, סימן חנינא סדנא מקאריץ לר"ת צופים גופת ספרעיףט(

 טז סימן בטופו דפרקאאגרא

 ש"ך, למנין שופ"ר מן )דב"ש( ש"ו משלמתי"ר
 )שפ כידוע ופ"ר ש"ך דיני השופר ידי עלומתמתקים
 ס( בכאן להאריך ואין הבן פ-א(,שמו

 א(, )תהלעדקל י"י קראתיך המעמקים המעלות קטיךיד(

 במנשה ה-ב( פ"י טעוריז )ששלטי רז"לאמרו
 כך ואחר הע"ז לבל מקודם קרא תשובהכשעשה
 כשם אוטר אני תענני לא אם ואמר להש"י,קרא
 ופתטו המלאכים באו אזי וכו', סכהט בהם אץשאלו
 כחתירה, כביכול פתח לו פתח והש"י החלונותכל

 כרחו ובעל ובזרוע בעלילה זאת בתשובתו באוהנה
 התשובה, פתח הש"י לו פתח כן פי על ואףכביכול,
 מחשבותיו עמקו טאד כי עומק, נקרא כזאתותשובה
 בזרחן הבאה תשובה תועיל ולאין טאין משיגואין

 וכסו ית"ש, לכבודו והוא לאדם זכות באיןבעלילה
 כבודו, זה אין וח"ו וכו' כשם אומר אני מנשהשאמר
 עשו קין בעלילה, באו שלשה ( קא )מאדוין רז"לואמרו
 ונתקבלו בשייה באו רק בזכות, סענה באיןמנשה,
 אני י"י, קראתיך ממעמקים לרמז, שיש וזהודבריהם,
 זכות שבידינו הגם עומק, מן שתעננו י"יקראתיך

 הוא וזה ותעננו, שתקבלנו היא כבודך זה כל עםאין,
 עשו תיבות ראשי עם"ק כן ח1ל כנ"ל, עסקשנקרא
 זכות באין דבריהם שנתקבלו כשם ונרמז, קין,מנשה

 וכו/ תקבלינו כן לכבודך,רק
 השביעי בחדש הפפוק )על ח( נט )וק"ת בהידרשפו(

 כך חייא ר' גו((, בג )ויקרא לחורטבאחד
 אדם בני הבל אך ק סג )תדרים פתח, לוי ר' בשםאבא
 בנוהג יחד, מהבל הטה לעלות במאזנים ם בניכזב

 פלונית, נוורא פלוני איש אוסרות הבריות מהשבעולם
 בני כזב לפלוני, תנשא פלונית אדם, בני הבלאך
 עשויין שהם עד חייא ר' אמר יחד, סהבל הסהאיש,
 הזה המדרש לשונו, כאן עד יחה הם אמן במעיהבל
 חט ואיך הפתיחה, מהו דקשה וחיו, דרשוניאוסר

 איכות וגם וכו', באחד השביעי לבחדש בזהשייכות
 ישא פלוני כפול אוסרו וגם כקרא, נרמז איךזיווגים
 אוסרו לדייק רבא ונראה, לפלוני, תנשא פלוניתפלונית
 לחדש באחד אסר ולא לחדש באחד ומצביעיבחדש

 איכות פ"א( שכ"ד )שע"ח ידוע במורא, אני ואומרהשביעי,
 דינא לאה בחינת הא' יום השנה דראש ימיםהב'
 ענין )והנה רפיא, דינא רחל בחורת ב' יוםקשיא
 בעולם לנטיותיו שכל ידוע ורחל לאה עם יעקבנישואי

הזה



יששנר הכסא יום נ, יטר תשרי, חדשטמריבני
 של4" )ן*" עליונים לאורזת עליונה דוגמא היההזה
 נישואי ג( סח )נ"י הקדחתה פתורתינו וידועח"ב((,
 באה היא כי אצלו הולך זווגו מיקרי לאה עםיעקב
 זווגו אצל הולך מיקרי רחל נישואי הודע, בלאאצלו
 יה( כס )בראשית ואמר בשבילה עיקר מביתו הלךכי

 *( וכו' ברחל שנים שבעאעבדך
 הג"ח*(

 נסתוינו לא כי דרים, תסים במפלאות יונעםולטשאץליפ
 בעתה להשתדל לחוק המצות בסניזבבצרה

 הבשות % רק )והיא פ"ק, שי"" )ע"" לאה בחינתשההן
 הבן(, הש"י, בעבודת עוסקו "י על ממילא לאדםהבאים
 נצטוינו %ס(, רחל בחינת שההן הוראה על כן שאיזמה

 וידוע תירא, אלקיך ל"י פאן ק כ שברים תרי"ג ממניזבמצוה
 עטרה יראה שקמיתה סןה ג( א שבת וירושלמי רז"ל דגרילך

 יכפר, הטוב והשם לסוליתא, עקב ענוה עשתהלראשה,
 א4 סיטן 1 נאמר סיון)עין

 התורה( פי )על קיים, היה המקדש שבית בזמןלהנזק
 מה )עיין אחד יום רק השנה ראש היהלא
 כל לתקן יכולין היו כי ב'( סימן לעילשכתבתי
 לעשות אנחנו מוכרחים וכהיום אחד, ביוםהתיקונים

 סופ"ד(, שכ"ד מרע"ה האריז"ל בכתבי )עיין ימיםב'

 עולם(, נשמה מסוד ב' אות לעיל שכתבתי מהועיין
 רחל, בחינת ב' ויום לאה בחינת הוא א' יוםהנה
 והנה השנה, בראש נמרין הנשמות זווגי כל גםוהנה
 עליו ננזר הנראה כפי זוונו, אצל שילך עליו שננזרמי
 תבא שזוונו עליו שנגזר ומי רחל, בחינת ב'ביום
 )כן וכנ"ל לאה א' יום מבחינת עליו נגזרהאצלו,
 נקרא אצלו בא שזווגו מי והנה יודע(, והשםנראה
 כמה אצלו באת זווגו הראשון באדם גם כי אדם,בן

 שהולך ומי האדם, אל ויבאה כב( ב ההמיית אמרדאת
 אטט וילך א( ב ושסות כדכתיב אטט, בן נקרא זוונואצל
 של דרכו ב.( וקדושין רז"ל ובלשון וכו', ויקח לוימבית

 וכו' לחזוראיש
 הבל אך הפסוק, זה לפי המאמר בעל ביארוהנה

 חטא פלוני בשכלם שאומרים מה אדם,כני
 זה יודעים אינם כי הבל זה אצלו, שבאתפלונית
 יפלוני תנשא פלונית בשכלם שגוזרים מה וכןבשכלם,
 בשכל זה יודעים אינם כי איש, בני כזב לכאן,שבא
 כפי הכל נעשה זה לעלות, במאזנים הוא אבלאנהטי,
 השנה, ראש תשרי מאזנים במזל הנזירה שעלתהמה
 אמן במעי הבל עשויין שהם עד יחד, מהבלהמה

 איך אחדותם השנה ראש באותו עליהם נגזרכבר
 אומרו הזאת הפתיחה ידי על לנו יונח ובזהיתאחדו,
 לחדש אחד השביעי, חדש ב' לרמז השביעי,ב"חדש
 ב' המקדש, בזמן )ואפילו ימים, לב' נחלקהשביעי
 אחדות מיני ב' לחובט, ב"אחד חידושים(, ב'בחינות

 על שמתאחדים וחט המתחדשווע נשמות בעסקהם
 ימים הב' כענין וכו' שזווגו ויש זווגו, אצל שהולךידי

 פינו יאמר שלא רצון ויחי יכפר, הטוב והשםוכנ"ל,
 כרצונו. שלאדבר

 אמר כרומפדאי ר' אמר 4 %י השנה רוהט נמרכזפז(
 השנה בראש נפתחין ספרים ג' יוחנןר'

 לחיים, לאלתר ונחתמין נכתבין גמורים צדיקיםוכו',
 שמאי בית תניא, בברייתא, כך ואחר וכו',רשעים
 המתים(, כשיחיו )פירש"י, הדין ליום כתות ג'אומרים
 נמורים, רוצעים של ואחת נמורים, צדיקים שלאחת
 רובם גמורים רשעים )ופירש"י, בינונים שלואחת
 התימא מן שכאורה מחצה(, על מחצה בינוניםעונות,
 ספרים בנ' לעיל כן פירש לא למה ז"ל, רש"יעל

 כן, לפרש אפשר אי שם כי לומר ופט השנה,דראש

 לחיים לאלרגי ונחתמין נכתבין צדיקים אמרודהרי
 מעלה, של בחטיבה נתבקשו צדיקים כמה קחזינןוהרי
 על למותם, חרצובות אין אשר רשעימ קחזינןוגם

 שייט צדיקים הפירורי, הוא דשם לומר צריךכרחך
 ש"ט חיים, לעושיהם מניע אשר כאלה מצותבידם
 ויין רטנים, ימים אריכות שכרם אשר פרפיותטצות
 בראש יוחשב הזה בענין ההיפוך, ענשםעבירות
 ר"ט"י, לדעת לי נראה בינונים, רשעים צדיקיםהשנה

 כ4 פרק הדיו עמוד עסויים חי )יתו בשל"הועיין

 לניהנם יורדין הדין( )ליום בינונים )טז.(, קטבםפו"ב(
 אומרים, הלל בית וכו', ועוליןומצפצפין

 )תהלים דוד אמר ועליהם חמד, כלפי מפה חסדורב
 ועליהם )תחנוני(, קולי את י"י ישמע כי אהבתי א(קטז
 האיך לב לתת מהראוי כולה, הפרשה כל דודאמר
 הכי דכהטום ונראה בינונים, על דקאי מכאןנשמע
 והכונה, כשה, הפרשה כל דוד אמר ועליהםמסיים

 תחנוני, קשי שאמר זה מהו בפסוק לדקדקדמהראוי
 קל לשח קולי יתפטפט אבל ליה, מיבעי תחנוניק%

 דרכם הוא כן כי זה, על תתמה )אל נח, לשוןוריענוני
 אהבתי והיינו, דרבנן(, בשונרא להבקי במדריכותז"ל



יששנר הכסא יום ב, מאמר תשף, חרשמשריבני
 בגליות, סושבותם מקומות בכל ישראל מנתנכ( )אשר תחנוני קולי את י"י, כביכול( )ויבין אטמעכי

 בדכות( השנה ןבהאש ציבור השליחשיברך בכובדם להכריע יכולים ואינם ונחים, קלים הםהזכיות

 בבית וכו' שנתת נשטה ואלקי יצר ואשר ידים נטילת מאזנים, לשון )אזנו אזנו הטה כי השניה(, הכףאת
 את להוציא שזה לוסר שאפשר הגם ברבים,הכנסת הזכיות( שיכריעו )לטובתי לי מאזנים( הכף אתטפה

 ואחשבה הארצכם עמי , [דלא ראשון מעביר אומר ישמעאל ר' תנא, ".(, 2טםח"י(
 משום נתקנו יצר ואשר ידים נטילת על ברכתדהנה הנך פירוש נודע לא המדה, הוא וכןראשון

 וכמו חדשה, כבריה האדם נעשה השינהשאחר חסד ורב קאמרו הלל בית דהנה ונראה, תיבות,ג'
 כה ג )איכה הכתוב בכונת בה( תהלים )ש1-ס רז"לשאמרו מסדת בא החסד שזה אמרו הנה חסד, כלפיסטה
 נשמתו מפקיד שהאדם אמונתך, רבה לבקריםחדשים אם 1(, לו )שמית מדות שבי"ג הששית מדה חסדורב
 כדי הוא השינה ענין והנה וכו', לו ומחזירה1כ1, להטות חסד ורב מדת הוא שכך קאמרו הלל ביתכן

 זכין ומוחין חדש חיות לו ויומשך האדםשיתחדש ריבוי, לשון הוא ורב סבר ישמעאל ור' חסד,כלפי
 מהר"מ הקדוש הרבואמד שנים ימים אמר ראת כמה כהגלשה פחות ריבויואין
 שבכל קפח( צופים נופת ז, פנחס ומורש זצוק"לסקארעץ הוא חמד ורב מדת כן ואם עה.(, )כתובות שלשהרבים
 יישנו לא ואם ישינים המים ואפילו שינה, ישהנבראים רק העונות את מחשיב שאינו הוא שהחסדכך,

 קטינים מעט חיות להם יש שהמים רקתקלקלו אבל ואילך, משלישי היינו ריבוי, בבחינתכשהם
 י(, שינתו חיותו כפי הנבראים( כל )רצ"ל הכל מעט המדה, הוא וכן שאמר וזהו מעביר, ראשוןראשון
 לי נראה פעולתו, הוא זאת חסד ורב מדתרצ"ל

והא,
 הג,א.( חיות לו שיש ם

 זה דלבעבור הקטן לי יאוחה הנבראים כל עלסרובה יש שאמר ברוך בברכת פרפרת, לך אכתובההגה
 ביט( פרק שי-ח כמע"ח כדי מכולם יותר ישן הוא בכונות שכתוב כמו מדות י"ג נגד ברוךי"ג

 ביום, גם בשבת לישז מצוה כי *(, יותרשיתחדש נגד הוא הארץ על מרחם ברוך והנה ח"ד(, ש"ו)פרע"ח

 רק חיות ג:ב:תל:ם נפשו מוסר הואבשינתו רב מדת תיבות ראשי סרח"ם הנה חס4, ורבמדת
 לו די אזי אחת מנשמה כסוד העליון,לבאר כן ישמעאל ר' שאמר למה סייעתא ולעביר,המד

 :2%ט לילן צג רבה לבקריםחדשים חסד רב מדת פירוש שדרשו מה והנה המדה,הוא
 ביום, גם לישן צריכין נשמות שהיא רח"ל תיבותראשי חסד רב להיות לי, נראה המדות, שאדי פירשוולא

 לינראה בראשי שהיאהבא"ר ש=א )שם כידוע ורפיא קשיא דינים בתי הב'ממתיק
 ירט מלאכים וגם '(, רוחי אפקיד בידךתיבות רח"ל לא"ה בגיטטריא חמ"ד ר"ב כן עלג"ח(,

 ן :ב::( ןב:::?:מך2 וכו' נים סתנסנם דמי היכי ( יכ ,תעמת גמראים(
 סיד אק'איי::ן שכתב ממו לכך ע"ר(, ולבי "ןנהאני חיים עץ בפרי סברא, לאהדורי ידעולא

 בא"ר, תיבות ראשי רוחי בראש יחפזוןמלאכים תקיעת ענין אמנם לשונו, זה )פ-ב( השנה ראששער
 בגמרא תאים"( )ממו וכתבע דורטימא, בסודהשנה אנפין הזעיר שנתעורר פי על אף הוא, ב' ביוםשופר

 ליה :%מיבע ט באמצע, השנה ראשולכך הגיע שלא כיון זה כל עם השופר, ידי על השינהמן
 דרחמי פסוקא חד למימר בין היינו פירושו, לי)נראה ננסר ב' שביום עד וכו', חכמה שהוא במוחנסירה
 והגה רוחי, אפקיד ינתע כגון  שנה באמצע או לשנהשנה אין חכמה שהוא המוח שנתעורר אחר וכו',החכמה

 חפלת לשון אי~2קיהזה מנען דמניסן החדשים'למגיז שאין תבין זה לפי והנה לשונו, כאן עד שינה,עוד

 הבאר היא רחם מלשון אמצעית נקידהלחדשים(' חכמה, טבחינת שזה ועונה לו קורין אם שינהנקרא

 מ:א "ן,:ב ג סגינגסות נינה סנח.;ח שוה לאהוו:0ביא שאעי:ניהום

 כל כמבהיר פטש, העקמות חידתית רפוא דשא םים 1 סעי י פעו שטת דוי(
זה



יששכר הכסא יום ב, מאמר תשרי, חרשמטריבני
 עול"ם נשמ"ה ותדע פ"ד(, שכ"ד )פרעיח האריז"ל בכתביזה

 להיות להאדם היעוצה והעצה ישרא"ל(,בגימטריא
 כל עצמו שיקמין כך, הוא להתחדש דורמיפאבמוד
 מוחין במוד והוא לאין, שיוחשב עד דאפשרמה

 דין, שהוא מלכות שהוא בכם"א מוד והואדקמנות,
 ולכל ולממונו לו וברורים זכים חיות לו יומשךומזה
 הרב דברי כאן עד אליו, הנלוים ולכל לו שישמה

 ישראל, של מנהגן תתבונן ומעתה הנ"ל,הקדוש
 כל ונעשין כביכול, שינה יש השנה שבראשכיון

 מוחין לישראל ונפוטך חדשה, כבריה כך אחרישראל
 נמילת ברכת לברך צריכין כן על חדש, וחיותחדשים

 *( הדברים הבן ברבים, יצר ואשרידים

 הג"ה*(

 רבה לבקרים הדשים מפסוק יתפרש הנ"ל הדברים 5*
 בוקר, בכל האדם שמתחדש החידוש מץ עלאופנתך,

 חיות להאדם יוחמך כי בהחדם, הבפגה מתרבה זה מץעל
 יותרקדוש

 ממנו לככיל תקוה בעיניו חכם איש ראיתכא(
 את לך אבאר הדבר להבין יב4 כן)טשלי

 זצוק"ל מהר"פ הקדוש הרב דברי כתוב מצאתיאשר
 בניממריא שומ"ה בקדשו, דיבר סו(, שפר )אתץהנ"ל
 הוא נע"ר נקרא העולם בלשון דכן לי )ונראהש"ך,
 מופב ( יג )פה התנא אמר ולכך ש"ך(, בגיממריא כןגם

 הדינים, המתקת הוא כי וכו' ימי כל שומהאהיה
 כאפם עצמו את ומחשב בעיניו שופה כשאדםהיינו
 אוסר הוא כבודו, לפי שלא עמו שעושין הגםוכאין,
 השינים בין מפריד הוא כך ידי ועל ח, אדם בניבלשון
 כנגד הם חכמה, נתיבות ל"ב ננד ע"ב( הם)האימת
 )היינו דינין ש"ך והם בראשיות דמעשה אלהי"םל"ב
 א באות הוא והמתקתם מעשרה(, כלול אחד כלכי
 פעמים ה' היינו נבורווע ה' הם ש"ך )כי אדנ"ישל
 מתהווה א' די"ן לכל וכשנפוטך ש"ך, בגיממריאדי"ן

 שכתב וזהו שכ"ה, ש"ך מן נקלטה כן עלאדנ"י,
 סו( קטך )תהלים לו שככ"ה העם אשרי יא(האריז"ל

 כונת ידעתי )לא ואהי"ה שכ"ה( ש"ך מןשעוניין

 ט, 5רק משא יקהל וצטט ע"ג, יה ויצא יטוקוט סגיהעיףש(
 ע"א. יזוף
 קכג סימן צופים נחתת וטויב(
 שאית ק"ג מקז הכלה אגרא ושטן ר"ח, סימן ב מאסר אוד שזיזע(
 סומא. יא ר"ה ערץיב*(

 בין מפריד השינים בין הא' בהברת כי בזה(,הרב
 השנהיב(, בראש גדול כלל וזה וממתיקם,הדינים
 )ורצה כך, לידי כשיבא ידו על להעשות יוכלוזה

 שמחזיק כך לידי כשבא הזה בעולם האדםלומר,
 הנה השינים, בין ומפריד ח לומר וכנהוג לאין,עצמו
 הדינים ונמתקים הדינים( להמתיק יוכל מעשיו ידיעל
 כבודו על כחטגיח אינו שהוא כמו העולם, כלשל

 אלופו על מורה א' ואות לך, שכתבתי כמו אבאות
 )ונראה והבן, וכו', המיתוק של העיקר וזהו עולם,של
 למעלה ק"מ ישאר הנה כנ"ל השינים בין כשמפרידלי
 על הדינים בהמתקת נפשו פדיון והוא למסה,ק"ם
 אבל יג(, הריבוע בהכאת ק"מ העולה הוי"ה שםידי

 נתיבות ל"ב במוד דינים בבחינת הוא בעיניוהחכם
 נראה ש"ך, בגיממריא י' מן כלול אחד )וכלחכמה,
 והכהטכיל הנ"ל, בפמוק נרטז המוד זה ולדעתילי(,
 מעשינו ידי על נעשה והכל לאישורו, הדבריבין

 המתבונן בכונתותנועותינו
 המימנים בענין י"א( )בטיטן שכתבתי מה עייןכב(

 לומר לי שיש ומה ללאה, רחלשממרה
 האריז"ל בכונת שידענו מה פי על מימנים,בהנהו

 בכונת פ"ו(( שכ"ה )פרץ"ח השנה בראש עשרה)בשמונה
 רחל, מימני הם ל"א הכונח לאל, המליכו ודורלדור
 סימני בה"א, שמה לאה והנה לאה, מימני הואא"ל

 אל"ה לקרותה היה מהראוי והאל"ף הלס"ד אבלנקבה,
 ללאה, מימנים מסרה רחל אבל א"ל, הוא לאה מימןכי

 אפשר. בדרך דברינווכל
 ובמפר ם ישראל תפוצות בכל שנוהגין מהכנ(

 שאין מה ציבור, השליח עם הקהלאומרים
 נ' ( לד )ברטת דהנה לי נראה כמוך, ומי בזכרנוכן

 אחרונות בנ' כן שאין מה וכו', כעבד דומהראשונות
 והנה לו, והולך ויוצא מרבו פרם הנופל לעבדדומה
 הציבור, כל בעד פרם הנומל הוא ציבורהשליח
 ונופל עמו אומר אחד כל הנה הפרם בנפלו כןעל

 לי נראה כן ולשלום, לחייםחלקו
 מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהומף עדרתןכד(

 הנה 41 טא )ההלים עצמון ידעתי לאשפת
 מבית בצאתו יהומף שנקרא בעבור איך העניןלהבין

 ראש יג*( היום מקדושת ה' אות לו שנירעמףהאמורים,
 ידע, לא אוטר שפת שמע כן על המלכווך יוםהשנה
 פי על לפרש לי והנראה ידוע, לז:( 5%1ה הו"לודריסת

מה



יששנר הכסא יום ב, מאמר תשרי, חרשסרסרבני
 מחליף היה פרעה אשר ( קצו ש"א בזהר שכתובמה

 מבין היה ויוסף החלום, בדברי ענינים כמהליוסף
 שיבין, רצה ולא להפעותו רצה )ופרעה חילוף,שהוא
 שמעתי ואני סו( מא ובהשטיח בהקדמה לו אמר כןקל
 אינך רצ"ל אותו, לפתור חלום תשמע לאמרעליך

 תשמע רק והפתרון, החלום שתדע דניאלבמדריגת
 מה רק לפתור עליך אין כן על וכו', לפתורחלום

 א( )שם דכתיב שהחליף, מהנה ואחת ממני(,שתשמע
 שראה היינו היאור, על עומד והנה חולםופרעה
 את מזין היאור דהנה היאור, במקום עומדשהוא
 ממלאכתו במל היאור הרעב ובשנות מצרים,ארץ
 שיעמיד במה הארץ את לזון במקומו יעמודופרעה
 את וחיבוט מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבוןאיש
 לא זה ודבר לג4 )שם השבע שני בשבע מצריםארץ
 האטט אותו ידי על רק בעצמו פרעה ידי עליהיה
 פעולה עבטה שהחש היאור כמו מכחו, יבאאשר
 ובזית ולזרוזן, לחרוזם צריך והאיש בהשקאהכוללת
 שראה הזה בדבר הוא כן לריק, היאור פעיתזה

 במקום היינו היאור, על עומד והנה בחלומופרעה
 שיפקיד במה כוללת פעולה יעשה שהוא דהיינוהיאור,
 נרמז ועוד הפרפייוע יעשה האיש ואותו נבון,איש
 %א יקוטב ולא היאור על דייקא עומד החלום,בדבר
 רק הוא וקיומו עמידתו שכל הוא הרמז אבלהולך,
 מבין בינה בחינת הוא יאוך ( סח מקץ )יק"ת השוהש
 דבר מבין שיהיה מי הפתרון, הנה דבר, מתוךדבר
 ועל הפקיד, יהיה הוא חלומו לו לפתור דברמתוך
 ארצו כל לאו ובאם ועמידה, קיום לפרעה יהיה זהידי
 %א באיצטגנינות חכם היה פרעה והנה לדימיון,יהיה
 עומר הנני ת( מא ~חשית לו ואמר ליוסף, זה לומררצה
 שראה בעצמו יוסף יתבונן פן וחש היאור, שפתל

 אני לאמר, לו הקדים אזי היאור, על שעמדבחלומו
 היינו אותו, לפתור חלום תשמע לאמר עליךשסעתי
 במדריגת השינך שתשמע מה רק פותר אינךאתה
 אבל תשסע, שלא מה בעצמו החלום להביןדניאל
 היום )מקדורות לו שניתומף ה' אות ידי על הביןיוסף
 כן ועל לו, נאמר שלא מה הבין לעיל( שכתבתיכמו
 וכו' נבון איש פרעה י"א דעתה לג( ושם לואמר

 אבל ששוהו, למלך ליועץ וכי דקשה וכו',ו"ןיתהו
 כרחך על לצרעה כזה חלום מדהראו כרחך דעלהבין
 שעמד ראה ובודאי פעולה, איזה לזה שיעוטה כדיהוא

 פרעה ירא ועתה יוסף שאמר מה כן ש היאור,על
 לפרוטון, שייך הוא וכו' ו"טיתהו וחכם נבוןאיש
 בצאתו שמו ביהוסף עדות הפסוק, פירוש הואוזה
 על בצאתו ה' אות לו כיהוסף מצרים, ארץל
 הבין אשמע, ידעתי לא שפת כן על מצרים,ארץ
 והשיב הוא, יתר שפת פרעה לו שאמר שפ"תתיבת
 רק ידעתיו, לא ממך ששמעתי מה שפת תיבתלו,

 א"ר פרעה ירא ועתה פתרונו וזה היאור, עלעומד
 4עש )51ץ לך, שכתבתי וכמו וכו' וישיתהו וחכםנבון

"אאפחשטן
 ק(, כ"מ פרשה ))1ק"ר אמור פרשת במדרשכה(

 וכאן והקרבתם כתיב המוספיןבכל
 כבטד, הא אשה, העטיתם כתיב השנה( ראש)במוסף
 עליכם אני מעלה בניי לישראל, הקב"ה להםאמר
 אתכם בראתי היום כאילו לפני, נעשיתם היוםכאילו
 כאשר כי כב( סו )ישע" דכתיב הוא הדא חדשה,בריה
 לשוט, כאן עד החדשה, והארץ החדשיםהשמים
 נפקא כחשי א' הללו, לדבריהן לב לתת מהראויוהנה
 חדשה בריה אותנו בורא הקב"ה אם למיבותאלן
 לנו מנין ט' לעונותינו, מוחל שהש"י מתם נאמרולא

 על קאי זה הלא וכו', אנטה ונעטיתם מן כןלדרותי
 פי על לפריט ונראה ישראל, על ולא מוסף שלהקרבן
 וכו', המנירה מי מרים )ש.( בזבחים חז"ל שאמרומה
 אני כהן אני אמר, הקב"ה, לה חלק גדול כבודאלא

 כהן, נקרא הקב"ה כביער תראה הנה וכו',ממגירה
 מינא ההוא דניאל לט.( )פמ~הז בנמרא עוד תמצאוכן

 וכר, הבל במאי ליהטה קבר כי הוא כהןאלקיכם
 האחדות על סרסזים הסה הן כהן תיבת לדעתי)וחנה

 ונ )סויה לקץטיריות המצורף דאפב"ח בית"אבאלפ"א
 וכן זוג, בן בלי מיוחדים המה כה"ן ואותיותברשפה
 יפה הנ"ך סו( א מתה"ש ישראל לכנמת כהטבחהקב"ה
 כעת(, בזה ודי בארץ, אח"ד גוי כא( יז יה-ארעיתי,
 נהג-ת ז ס" ה מטפר בסן ויחן לד., צו פ' דילה 4ישכיין

 ע"ש קרדף
 בגברא דאמרו הא פירשת הפורים במאסרייצה

 בן שמעת ר' את תלמידיו שאלו הע()8אה
 וכו', גבראל של שונאיהם נתחייבו מה מפנייוחאי,
 ממעודתו שנהם מפני אמרו אתם, אמרו להםאמר
 וכו', שבשרטן אותן כן אם להם אמר רשע, אותושל
 שהשתחוו פפני יוחאי כן שמעון ר' להם שאמרעד

לצלם



יששכר הכסא יום ב, מאמר תשרי, חדששמיבני
 משא וכי )תלמידיו( לו אמרו נבוכדנצר, בימילצלם
 לפנים אלא עשו לא הם להם אמר בדבר, "טפנים
 כחטא וכי קשה לסברתם נם הנה א' מאד, דקשהוכו',
 יש פנים כחטא וכי שהקשו זה מה 3' וכו',פנים
 תשובה שעשו כיון רק פנים כחטא זה איןבדבר,
 שעומד דבר לך אין ואפר הרק ומספד ובכיבצום
 י"י עד ישראל שובה כ( י )הושע וכתיב התשובה,בפני
 כפרת אפילו הקלב( סימן הושע )%"ש חז"ל דרשואלקיך
 ע( ידוע דהנה מנילה, במסכת שם ופירשנובעיקר,

 עם קוב"ה כביכול חיבור נעשה תורה מתןבשעת
 שאמר כענין חיתונים, חיבת כעין ישראלכנסת
 קדהט וגוי וכו' לי תהיו ואתם 1( ים )שמותהקב"ה
 שאמר וכסו לי, מקודרות את הרי ( ה ורחשיו)כענין
 ענין והוא לעולם(, לי וארשתיך כא( ב )הושעהנביא
 נקראת ישראל כנסת איטר הקדש כתבי בכלמפורסם
 תהא )לא זרה לעבודה בעבדם וח"ו לדודה,כאשה
 כמבואר שזינתה, איש כאשת נקראת בישראל(כזאת
 עצת היתה זאת אשר עד הנבואה, ספרי בכלהדבר
 שיבר הנה מעשה, אותה לידי ישראל כשבאומשה
 שאמרו כמו פנויה דין להם שיהיה בכדי הלוחותאת
 שניות, לוחות הקב"ה להם שנתן עד א(, מג )גיררז"ל
 כהן, נקרא הקב"ה דכביכול בנמרא המבואר לפיוהנה
 אסורה באונס זינתה אפילו כהן אשת א( י )הבדש-והנה

 כן על לבעלה, להתירה תשובתה מהני ולאלבעלה,
 שנתחייבו לומר רצו לא יוחאי בן שמעון ר'תלמידי
 כן דאם לצלם, שהשתחוו על ישראל שלשונאיהם

 להתיר בדבר יש פנים משא וכי וקשה ח"ו זנותהוה
 החטא על תשובה שיש הגם לדודה, ישראלכנסת
 סברתם לפי אבל להשתנות, יכף אינו התורה דיןאבל

 בעלמא עון הוא וכו', מסעודתו שנהנו על היהשהחטא
 זרה עבודה עון רק זנות נקרא דאינו זנות,ואינו
 שמענו הנבורה מפי לך יהיה ולא דאנכי ( נד))מכות
 בודאי לזה בעלמא עון שהוא וכיון הקידושין(,בשעת
 זה על הנה פנים, משא כאן ואין שעשו תשובהמהני
 אלא עשו לא הם יוחאי, בן שמעון ר' להםהשיב
 ושכלם נשמתם מפאת היינו וכו', הקב"ה אףלפנים
 השתחוו גופם מצד רק זרה, עבודה לעבוד רצולא

 148קנה ס5ר רקדנכן ועיין בלק, 5' ריש עמוקות מגלה עכזיד(
 קידושיןשל

 אש"ה גר"ת כאן מרמזאוליש(

 היינו לפנים, אלא עמהם עשה לא הקב"ה אףבאונס,
 בפבעת הדבר ונחתם גזירה עליהם ננזרה שכברכיון

 ק, ג רב" )אסתר עולם של מלכו כביכול סתםהמל"ך

 באו חדשות פנים הנה כך אחר בחיים שנשארוומה
 וכעת הראשונים, לפנים רק האיסור שייך ולאלכאן
 וטהורה חדשה, ובריה חדשות פנים ישראלכנסת
 )והדברים בכאן וקצרתי לבעלה, ישראל כנסתהיא

 אלא עשו לא הם בענין ידים ברחב אצלנוארוכים
 דיה )ע בפסחים התוספות שכתבו מה פי עללפנים

 וכעין אנדרטא רק זרה עבודה היה לא שהצלםחמיה(
 מקומו( כאן ואין זרה,עבודה

 דבכל הנ"ל, המדרש דברי לך יתבארר23ערעה
 והקרבתם כתיב המוספין שלהקרבנות

 להורות אשה, ועשיתם נאמר השנה ובראש לי"י,אשה
 כשעוברין המשפט דבשעת חדשה, כבריהדנעשין
 עבודה שמץ ח"ו כשנמצא הנה מרון כבנילפניו
 ממש, זרה עבודה שאינו )הנם ישראל שונאי אצלזרה
 כעין התורה פי על שהם ענינים כמה נמצאהנה

 הכועס כל ( כו כח"א רז"ל שאמרו כמו זרהעבודה
 וכו', בדיבורו המשנה כל ( צב )סגהדרץ וכו'כאילו
 ת"ד( )יש  המעשה יחוד בשער הלבבות בחובתחקיין

 ובפרט זרה, כעבודה דהוה מזוייפת עבודהבענין
 שהוא והגם ח"ו, כזנות הוה כן אם ח"ו( השם חילולעון

 הוא כהן הקב"ה הנה והיסורין, הנלוח תוקףבאונס
 ח"ו לבעלה אסורה באונס אפילו שזינתה כהןואשת
 כשישראל סרחם, אלקינו הנה לזה, תשובה מהניולא
 הם תשובה ימי ובעשרת השנה בראש תשובהעושין
 דבראש פ"א( שב-ד )סרע"ח לך כידוע חדשה, כבריהנעשין
 בריאת בשעת כמו לשורשן הדברים כל חוזריםהשנה
 נעשין הנה התרדימה סוד פ"ב( )שם לך וידועהעולם,
 הנרמז וזהו לכאן, באו חדשות ופנים חדשהכבריה
 כנסת כביכול אנטה, ביה קרי לי"י אשהועשיתם
 היא, וטהורה לדודה חדשה כאשה נעשיתכהראל
 שי"י ודעם אשרי לו שככה דמעם 64שרי סו( קמה)ההלים

 סו(אלקיו,

 הזהב לשון ברמז לך יובן האלה הדברים פי עלכו(
 פה שבעל בתורה מקובל והוא חז"ל,של

 עולם באי כל השנה בראש 8ז.()ר-ה
 עובריי

 לפניו
 עוד בנמרט, שאמרו הפירוטים לכל הנה מרון,כבני
 על מרון, כבני לשון למימד ליה למה בעיטעמא

כרחך



חיששכר הכסא יום ב, מאמר תשרי, חרשמשויבני

 כל אומר לדקדק ויש נעלם, ענק שהוא לומרכרחך
 תבל יושבי כל או העולם כל אמר ולא עולםבאי
 לבבי, עם אשר את לך אגיד אבל ארץ, שוכני כלאו
 שמו לקיוט תעשה ולא בעשה ית"ש אלקינו י"יצונו
 מכריח בבוא למיתה עצמנו את למסור דהייטית',

 לב( כב )ויקרא תעשה בלא והוא זרה, לעבודהלהבריח

 בתוך ונקדשתי )שם( ובעשה קדשי, שם את תחללוולא
 המצות במנין הרמב"ם חשבון פי ועל ישראל,בני

 ולא הזאת המצוה הנה אזלי( כוותיה דעלטא)וסוניין
 עשה והמצות מרו"ן(, )מנין רצ"ו מצוה וכו'תחללו

 בפועל נפשו )למסור וכו' בתוך ונקדשתישלאחריה
 שאין ידעת וכבר רצ"ז, מצוה היא שמו( קדורותעל
 דוקא למה הקדושה בחורתינו במקרה דברשום
 השם קידוש מצות בושרה לנו בא הזה ומפקדבמנין

 רצוא והחיות ע( א )שזקרן כתיב דהנה לך,האך%3ך
 נקראת אינה האל"ף רצוא בתיבת )הנההטוב

 י"י יהי לבבי, עם אשר את לך ואבארבמבפא(,
 ( פו )יומס ידוע הנה דבר, מתוך דבר ותבין עמךאלקיך

 עבר דורש, ישמעאל ר' שהיה כפרה חילוקיארבעה
 לו, שמוחלין עד כחטם זז לא ושב, עיטה מצות עלאדם
 על מכפר, הכפורים ויום תולה תשובה תנוטה, לאעל

 תקין הכפורים ויום תשובה דין, בית ומיתותכריתות
 עבודה כעובד )שהוא השם חילול ממרקין,ויסורין
 )ישע" דכתיב ממרקת ומיתה חולין כולן ח"ו(,זרה
 רואה הנך וכו', עד לכם הזה העון יכופר אם י(כנ

 מצות על רק לגמרי מהני לא לבדה התשובהאשר
 את המקדדי ( טס )קדושץ לן קיימא דהרי וקשהעשה,
 גמור רשע ונמצא גמור צדיק שאני מנת שהאשה

 רשע ונמצא הנה בתשובה, הרהר שמאמקודשת
 חמורות עבירות בידו נמצא אפילו כהטמעגמור

 העבירות ולאלו השם, וחילול דין בית ומיתותכריתות
 מקודאין לומד נוכל ואיך לחודה, תשובה מהנילא

 לחודה, תשובה ליה מהני ומאי בתשובה, הרהרשמא
 בקיצור, נאמר ובכאן בזה הארכט 15( אחר במקוםוהנה

 והר"ח, ט דרוש ד תאמר ניסן וש" פקךדיד, דרך ס' תחלתמז(
 כס. סערן י דרוש ד טאמר ולקמן ע"3, פ"זדף

 אומרים בתחלה שחטטת זכרותה מלהיות בפסוקי פ",יז(
 ובדברי לטור כניב הנביאים שייקד ושי בחירתךככתוב
 טומר. אומרים כך ושחר לטמר בחיתקדשך

 רמלה דרזא קכ"א.( דף במדבר )פרוטון הזהר לשוןזה
 מעלמא, נש בר דאתפפר עד מתכפרן דלא חוביןדאית
 וכו', עד לכם הזה העון יכופר אם דכתיב הואהדא

 להמוא נפשיה ומסיר למוחא ודאי נרמיה יהיבוהאי
 כמאן נפש( מסירות עליו מקבל )רצ"ל וכו'אתר

 עלוי מרחם קוב"ה וכדין וכו', עלמא מןדאתפמר
 רואה הנך לשונו, כאן עד לחוביה, ליהומכפר

 הטצוה כפי שיי שמקבל באמת, בכה הנפששמסירת
 אתחשיב וכו' ונקדניתי וכו' תחללו ולאשנצפוה
 חילול עון בידו היה ואפילו בפועל, נפשיה מסרכאילו
 אם עליה דכתיב זרה( עבודה כעובד )שהואהשם
 כנ"ל הוא והפעם ליה, מתכפר וכו' העוןיכופר

 בזנות והנה לדודה, בקידושין נתקדשו כביכולדישראל
 באונם אפילו ח"ו נאסרים הארץ נכר אלהי אחריח"ו

 מתכפר איט כן ש נקרא(, כהן קובייה)דכביכול
 עדן בגן אחרת צורה ולבש צורה שפק"פ עדהעון
 שמקבל כיון הזהר, דברי לפי אבל דרבנן,חלוקא
 ליה אתחשיב בכח, הנפש מסירת עצמו עלהאדם
 כבריה חיותו בחיים ונקייה בפועל נפשו מסרכאילו
 רצוע, החיות הטוב, רצוע והחיות הענין זהוחדשה,

 ושוב, וכו', כאילו אמתיית בהסכמה נפשםכשמוסרים
 כבריה ונקלטה עולם של מאלופ"ו חדש חיות כךאחר

 במבפא, נרגשת אינה רצוא בתיבת הא' )תבין,חדשה,
 לפנינו(, ויתבאר עולם, של אלופו על מורהוהוא
 ברורה הוא וכו' תחללו ולא תעשה לא מצות כןעל

 וכו' ונקדשתי עשה מצות כך ואחר רצ"ו,במספר
 שנשפע עולם של מאלופו באל"ף רצו"א ומספרבמנין
 ואפילו חדשה, כבריה שנקיטה הטו"ב, חדש, חיותלו
 יכופר אם בהו )דכתיב גדולים חפאים בידו ישח"ו
 כבריה האדם שנקלטה כית מתכפרים וכו'(העון

 )היינו עולם באי כל הרמז, תתבונן וטעתהחדשה,
 מרו"ן בנימפריא מ"מ לס"ד ו"ו עי"ן כזה מלאעול"ם
 רצ"ו מרו"ן כבני לפניו עוברים עולם( באי הנהרצ"ב
 הו' וכשתתמלא ויהללו, ולא השם קידוש מצותנשנש[
 עשה מצות כאו"א בנימפריא בא' גם עול"םשל

 ברית בספר נפלאים ענינים זה כל )עיין וכו'ונקדשתי
 שהוא שם, טחב הנה פל"ד4 יצחק של )אלו עולםכהונת
 ונטם"ר במוסף פעם בכל ת( כך אחד שאומריםמה

 סוד הוא שם( עיין מרו"ן תיבת על האל"ףבהוספת
 ינץ על חדשה כבריה שנעשים חטוב רצואהחיות

מסירת



יששכר הכסא יום ב, אאמר תשרי, חדשמשריבני
 מתרצה והש"י וכו' אתחשיב בכח הנפשמסירת

 והבןלישראל,
 כן נם לדעתי יתפרש הנ"ל הדברים פי עלכז(

 עליו, תמהו רבים אשר סתוםמדרש
 מו' הגדול להרג מז( יח* דוד כסא בספר)הובא
 אבינו אברהם שעקד בשעה לשונו, וזה זלה"ה(,חיד"א
 קנטרת לבני תן עולם של רבונו אמר, בנו, יצחקאת
 "8 והנה יאג לפלא והוא לשוט, כאן עד תשובה,ימי
 אקראי קבלתם וסמכו בקבלה, הדבר להם שהיהלומר

 היינו ירא"ה, י"י וכו' אברהם ויקיא י0 בגובראשית
 בימים ירא"ה( )בנימפריא רי"ו הנצורותהמתקת
 שאל למה משכיל כל יתפלא אבל הזה, בזמןההם

 אבל עקידה, בשעת דייקא הזה המבוקשאברהם
 אבינו אברהם דהנה הדבר, יומתק הנ"ללדרכנו
 את לעקוד הש"י צוהו אשר העקידה מעשהבראותו
 בזה היתה והנה מחייו, יותר עליו החביב בנויצחק
 בוראם, באהבת והנעקד העוקד של הנפשמסירת
 ית"ש לפניו עלתה באמת נפשם הסכמת ידי עלוהנה
 אבינו אברהם הבין הנה בפותל, הדבר נקלטהכאילו
 כמו הש"י לפני והטוב בכח הנפהק מסירת שטרמזה

 חדשה, כבריה האדם ונעשה בפותל הנפשמסירת
 יכופר אם בהו דכתיב העונות אותן אפילווממילא
 והנה הנפש, במסירת אתכפרן כלהק וכו' עדוכו'

 אז כי תשובה ימי בעשרת ביותר מקובלתהתשובה
 בסוד ימים קנטרה והם לשורשם, הדברים כלחוזרים
 קלטית בחכמה כולם קס1.( )זח"ב חכמה מחשבההיו"ד
 הוא שנ"ה על היו"ד בהוספת יהנה כר4 קד)ההלים
 אפקיד בידך 1( לא )הם הכשדימה בסוד )שס"ה(שינ"ה
 התשובה סגולת כן על הנפש(, ממירת וכו'רוחי
 בהו דכתיב לעבירות אפילו מהני ימים קנטרהבאלו
 בצירוף הימים באלו כי וכו', עד וכו' יכופראם

 לעש( שבתבתי )כמו הנפש מסירת הוא הנההתשובה
 וחלאה סיב מכל ישראל ונפהרים בפח, כמובכח
 העקידה, בשעת אברהם שאמר וזהו שטיד,כקפן
 הנפש מסירת שטר רואה שאני כית עולם שלרבוא
 קנטרת לבני תן ועתה בפועל, כמו לפניך ההטובבכח

 הבן. וכנ"ל, תשובהימי
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 נשפ. לשח חוש, * דוח* נשןסחפיק(

 ושאג י דוח*
 פקחקן ויד פו 1קחט1ק(
 ה ~טחות א פשט. וחולחל01

 דידוע מה פי על הנ"ל, המדוקט עוד ריר1ב18י,טכח(
 האריז"ל מרןמכתבי

 *ל"ד( )פרע""

 כנודע, הנסירה סוד בהם תשובה ימי קלטרתמענין
 לדכורא, והחסדים לנוקבא והגבורות הדינים כלליחן
 הדינים מתמתקים בפנים פנים היחוד ידי על כךואחר
 מרן, בכתבי ארוכים הדברים הנה החסדים, ידיעל

 דפחד דינים להמתיק כן גם היה העקידה סודוהנה
 ה' ש"ך )בנימפריא אברה"ם חמ"ד ידי עליצחק
 אברהם שאמר הדבר יומתק ומעתה הבן(, די"ן,פעמים
 תשובה, ימי קנטרת לבניו הש"י שיתן העקידהבשעת
 נקלטה החסדים ידי על הדינים התמתקותותהיה
 אבינו, אברהם ידי על יצחק עקידת מענין שנהבכל
 אומרים היא, תורה אבותינו מנהנ תתבונןובזה

 מן יום בכל וסליחות ויפיופים תשובה ימיבעשרת
 הבן העקידה, ענין תשובה ימיקיטרת

 וינר,טהו אבימלך לפני פעמו את בשנותו לףוךכט(
 שרצה הגם א' להתנווני, ה8 א(, % )תהליםוילך

 לסיים ליה למה זה, המזמור אמר אימתילהודיעט
 בכתוב מפורסם שהיה המעשה הלא וילך,ויגרהטהו
 אבימלך, בשם אכהה את בכאן כינה למה 5ן ס0,ושמ"א
 הפשפ, זולת בדברים רמז איזה ש"8 לומר כרחךעל

 כמה כתבנו כבר דהנה לענ"ד, הנראה את לךואקדים
 ההלים הליקוטים )שער המקובלים שכתבו מה יהפעמים

 ממנו יונק תטע, בעודו לומד שאדם הנגורה כל סו(נ
 שאמר כמו מקודם, תשובה שיעשה עד אתראהספרא
 הקוצים, אל תזרעו ואל ניר לכם נירו נ( ד ירי"הנביא

 תשובה(, הרהור בענין י0( אצלנו ארוכים)והדברים
 של חכמתו כביכול היא התורה דידוע, מה לךואקדים
 נפקוס מחכמה אורייתא קמר( )א"ב בראשיתיוצר

 ךאשית י( קיא )ההלים בחוכמתא, בראשית א( אהראלית
 ל"ו** בינה בחינת היא והתשובה ( ע0 )זראחככנה
 הוי"ה עד היינו אלקיך, הוי"ה עד ישראל שובה קיי

 אבא נקרא החכמה והנה ג " )פ"י אלקי"םבניקוד
 העולם מלך ונקרא אימא נקרא ובינה ת.( ~""גכידוע
 בכונת ה( ב ר4ח חמדים )פרט כן על 8*א(, *4ב )סיע""כידוע
 ט( לא )מולי פת"ח בניקוד הוי"ה אבינו, מלכנו,אבינו
 )ת"ז ציר"י בניקוד הוי"ה מלכבו, בחכמה, פתחהפיה

 ידוע וכבר עלמין, צייר עולמים צוך הוי"ה בי"ה (קכ0
 אבא, בחכמה הם טעמים ק פנת"א חלקי ד' כן גםלך

 לדוד שאמר תהו העטם, שך בבינה הםנקודות
כשנותו



טי~טשכר הכסר יום ב, מאמר תשרי, חדשמאמריבני

 )היינו המעמים את ששינה בעת מעמ"ו, אתבשנותו
 היינו מלך, אב"י לפני דהיינו קודמים(, הנקודותשיהיו
 חכמה, אבא אב"י, בבחינת שהוא בתורה שעסקקודם
 בינה בתשובה, מקודם עסק מל"ך, בבחינתעסק
 אחרא לסטרא שנירש היינו וילך, ויגרשהו אזמלך,
 מן לינק יכולת לו היה ולא נזירה ארץ אל לווילך

 וינרשהו כן דרש פתי( שי-ח )פרע-ח האריז"ל )נםהקודש,
 דהנה נירש, מי את מזכיר אינו בפסוק והנהלס"מ(,
 לי נראה כן כתוב, פיך על ישסע לא להזכיר לא כיהם

 החדש שם בקריאת הנרמז הוא שזה לי ןנו4אהל(
 התשובה, ימי י' בו להיותתשר"י,

 עשרה, קומת בשיעור מלך התשובה מתפשטתהנה
 שיעור הוא תש"ר, בגימטריא מל"ך פעמיםעשרה
 היינו לחכמה רומז הי' ואות סלך, התשובהקומת
 מתחילה תשר"י, וזהו נפקת, מהכמה דאורייתאתורה
 מה )ועיין הבן, תורה, י' כך ואחר תשובה,תש"ר

 א'( במאמר עודשכתבתי

 אנחנו, עפר כי זכור מלכנו, אבינו 3רזפלתלא(
 לזה ואיו נ*4 בקמ"ץ זכור לומרהנהוג

 הרב שבחב מה פי על הדבר ומובן לכאורה,ביאור
 בפסוק פהב( ח"א דיו )"?קוי מאמרות עשרה בעלהקדוש
 אנחנו, עפך כי זכור יצרנו ידע הוא כי יד( קג)ההלים
 שקדמה בתורה הזכוך יצרנו ידע הוא כי בו,ופירש
 כאשר רצ"ל אנחנו עפר עדיין כאשר כי לעולם,אלפים
 התורה היתה כבר להויה קודם בהעפר עדייןהיינו

 מנעוריו, רע האדם לב יצר כי כא( ח )ברגשית בהומבואר
 אנחנו הנ"ל בתפלה נם זה ולפי דבריו, כאןעד

 לתפלתינו, שמים שערי פתח מלכנו אבינואומרים,
 על היינו וכו', אנחנו עפר כי זכור אומרים כךואחר
 עייל דמלכא ברא ( קיב ח"ג מהן בזהר דסבואר מהפי
 שאמר וזהו שם, עיין רשו בלא תרעין ובכל חדריןבכל
 עפר, היינו בעוד בתורה נזכר כבר אנחנו, עפר כיזכור
 אתם בנים א( ע )דביים שם נזכר כבר בהעפר,היינו

 שערי כל פתח בנים, שאנחנו וכיון אלקיכם,לי"י
 לי נראה כן דמלכא, תרעין בכל עייל רהבן וכו',שמים

 כאן עד בזרוע, בא כאילו ציבור צרכי המבקשכל
 בזרוע, בא כאילו בלשונם אמרם להתבונן ישדבריהם,

 וכיוצא, בעוצם או בחוזק בא כאילו למימר להוהוה
 הנה הציבור על להתפלל הבא דהנה לפרש, ליונראה
 בדרנא שהוא במחשבתו להעלות צריך כרחךעל

 בהאיך זה דבזולת הדור, אל הכמופיע הצינורדצדיק,
 והוא הציבור על להתפלל בוראו לפני יעמודאופן
 האדם זה יעלה ואיך עצמו, על להתפלל ראויאינו

 וכו', צדיק אין הלא דצדיק בדרנא שהואבמחשבתו
 תאוות בתוך וכהדוק; מלא ופחות שפל אישובפרם
 להתפלל הדור בני עליו יעמיסו אפילו הנההעולם,
 ננעי יודע איש כל הנה צדיק, שהוא בחושבםעבורם
 יתפרש אבל עבורם, להתפלל להם יתרצה ואיךלבבו
 י, מדבר אחד קדוש בשם ששמעתי מה פי על הדבר,לי

 וכשפמים חקים לו אשר נדול נוי ומי ח( ו גזבריםבפסוק
 יפול האיך מובן, אינו פשוטו פי על )הנהצדיקים,
 לומר ומוכרתני ומשפמים חוקים על צדיקיםלשון

 לו יש דהש"י הנ"ל, הקדוש הרב ופירשמצודקים(,
 וצדיקים חוקים, שהם צדיקים עמו ישראל בניבתוך
 משפמים שהם מצות בתורה שיש כמו משפטים,ודהם

 חזקים שהם מצות בתורה ויש שכל, פי עלמובנים
 שהם כאלו נשמות בישראל הש"י נטע כן טעם,מבלי
 קורא צדיקים, שהם בשכל מובן גא( ומשפטיםצדיקים
 טיבותא מחזיק ולא נפיק ושייף עייל שייףרכונה
 שהם נשמות וישנם וכיוצא, במיעוט ומסתפקלנפוציה
 מובן אינו החוקים, דרך על הש"י בנזירתצדיקים
 מחזיקין הדור בני ולמה צדיק, לזה נקרא מהמפני
 הוא כי הש"י, מאת הוא הכל )אבל לצדיק,אותו
 נעשים אשר המעשים כל רבון הנשמות כלבורא
 כך, הוא הכתוב שיעור זה ולפי הבן(, השמש,תחת
 רצ"ל צדיקים, וכשפמים חקים לו אשר נדול נויומי

 ונם כשופטים, הם קדוש הנוי אותו שלהצדיקים
 התורה ככל והוא טעם, מבלי חוקים צדיקיםישנם
 וכבטפטים, חוקים בה ש"ט התורה דמיון היינוהזאת,
 )ז"" התורה באותיות אחוזים הם ישראל נשמות)כי

 הדברים קצת והרחבתי שכזעתי כן ((, קחחת

 אמרו דהנה הנ"ל, חז"ל דברי לך אפרש ןן4ד5פ, אלקי ד' יפקוד סו( גז )נסובר בתפלתו משה אמרלב(
 כתיב עלמא דמארי 3תפילק ( 1 )גרנות חז"ל סו( כא )גטדב-ר חז"ל בו ודרשו וכו',הרוחות

ומשפטים טשטשם שחם צדיקים צ"ל:( חקים לו אשר נדול גוי ומי היינו הנ"ל,הפסוק נה. סלע מגדיש שיאי4(



הנישכר הכסט ים ב, מאמר תשרי, חרשמשריבני
 בימיע י"י נשבע )שק רז"ל ואמרו צדיקים,ומשפמים

 )דמיטרי תפילין אלו עוזו ובזרוע סערה, זו ח( סב5*ע"
 הנ"ל, הכאומר חז"ל דברי לפרש שיש זה והנהעלמא(,
 לומר כרחך על צריכין והנה ציבור, צרכיהמבקש
 בהאיך עליו האדם לב יפול והנה דצדיק, בדרנאשהוא
 בעצמי אני יודע הציבור, על להתפלל אקוםאנפין
 זה על הנה וכף, עבודה ולא לערה לא בישאין
 דכל כן, אדם יאמר שלא התורה מן רז"להוכיחו
 הייע בזרוע, בא כאילו ציבור צרכי עלהמבקש
 שקטנם כנ"ל היינו צדיקים, וכשפמים חוקים לואשר נדי נוי ומי בתו כתיב ומה עלמא( )דמאריבתפילין
 לישראל להם והנח פעם, מבלי כחוקה שהםצדיקים

 ברוח הם ויודעים הם, נביאים בני נביאים אינםאם
 מדרנא הוא הזה האיש נשמת אשר בקרבם אשרי"י

 ואף ציבור, בצרכי להתפלל עליו ומעמיסיםדצדיק
 בחוקה, צדיק הוא הנה בכוספם, צדיק שאינו פיעל

הבן.
 בנמרא רז"ל שאמרו מה היפב תתבונן "ץ פירעל

 אלקים לו אשר נדי נוי מי כי שס4)בנטת
 חוקים לו אשר נדול נוי ומי וכו', אליוקרובים
 דמיין פסוקים( הבי )אלו וכו', ככל צדיקיםוכשפמים
 דבריע, ולפי הדמיון, הוא ומה ביתא, בחד הםלהדדי
 אליו, קרובים אלקים לו אחפר נדי נוי מי כידהפסוק
 שמדבר )הרי עקתיה, בעידן צלותיה לקבלאמתרגמינן
 אמר כך ואחר מישראל(, שנתקבלה התפלהמענין
 וכנ"ל, צדיקים וכשפמים חוקים לו איטר נדי עיומי

 צדיק הצדיק שאין פי על אף התפלהומתקבלת
 דהנך חז"ל שאמרו וזהו בחוקה, צדיק רקבחוטפם

 והבן ביתא, בחד והם להדדי דמייןפסוקי

 כבני לפניו עוברין עולם באי כל דץשנה ללראשלנ(
 חבא ך".( בנמרא 0ז.4 )ד"המרק

 והוא דבריהם, כאן עד אחרץ בסקירה נסקריןוכולם
 דוקא, השנה בראש חדש דבר היא זו וכילתימה,
 הקיום כח להם אין העולמות שבכל הנבראים כלהלא
 שהוא וחיותו היפעו מהשנחוע רק ועידן זמןבכל
 מאיזה השפע ח"ו ובהסיר הפסק, בלי אותםטחיה
 כן אם היה, כלא והיה הזאת הבריה תתכפלבריה
 אחת בסקירה נסקרין עולם באי כל ועידן זמןבכל
 נדקדק ואנב הדין, ביום השנה בראש החידחטומהו

 עולם באי כל השנה בראש בכהטנה, התנא בלשתעוד
 אמר ולא עגלם באי כל בלשון למיסר ליה למהוכו',

 היצוריכן כל או הנבראיםכל
 קיץ.( וירא דילה )אגרא פירשנו אוטר את לך אפרשןץנה

 מדום על בהתפללו אברהם אצל קודשבמקראי
 אברהם וינש כק יח שימשית שם נאמר הנה הדין,בשעת
 מעשות לך חלילה רשע עם צדיק תמפה האףויאמר
 הארץ כל השופפ לך חלילה וכו' רשע עם צדיקוכו'
 הוא, הללו קודש במקראי לדקדק ש"ט מה והנהוכו',
 קדישכן חסידא דאברהם דעתא מלקא הוי מאיא'
 חשוד ומי רשעים, עם צדיקים ימפה ח"ו הש"יאיטר
 דכתיב כיון לשון, ייתור להתבונן יש ג' וכו',קוב"ה
 מעשות לך חלילה שוב אמר למה וכו' תספההאף
 ליה הוי פנים כל ועל וכו', צדיק להמית הזהכדבר
 אמרו ג' כזאת, תקשות לך חלילה בקיצורלמימר
 לנמרי, לשת ייתור הוא כרשע כצדיק והיהשוב
 נהם( )הכי( ביאור, להם אין כרשע כצדיק כפי"ן ב'ד'

 ט( ר רושע ב, כד )ישעי הקודש בכתבי דמיועשנמצא

 ריק דבר לא כי ביאור צריך מקום בכל ככהן,כעם
 כזה וזה כזה זה דמיונות ב' להבין צריכין רקהוא,
 השופם לך הלילה שוב אוסרו ה' כפי"ן, ב' נאסר כןעל
 כל שופם בשם השי"ת תיאר למה וכו', הארץכל

 )טל"ח לאליהו אמרה הצרפית דהנה וחנראה,הארץ,

 )פסיקהא רז"ל ופירשו עוני, את להזכיר אלי באת ש(יז
 לצדיקת נחשבת חייתי אלי באת שלא עד שאמרה, קג

 כרשעה בערכך הנה אצלי וכשבאת הרשעים,בערך
 יחשוב אשר הש"י חסדי בזה להבין דעת הנהאחשב,
 צדיק שאיע הנם הרשעים, בערך לצדיקהאדם
 בערכו הנה הרשע ננד מעשיו כשסעריכיןבאמיתי
 נדולדל רוממות בערך והנה יחשב, לצדיק הואצדיק
 בוראו, ננד חובתו ידי יוצא נברא שום איןית"ש
 הארציי האדם שכן ומכל בעיניו זכו לא מרוםוצבא
 האדם את דן אינו ית"ש הוא אבל חומר, בתישוכני
 החומריית תאות אחר הנומה הארציים כערךאלא
 אנטר פרמי אקט איזה ובהעריך יסודם, בעפרכי

 החוסרים האאטים משארי יותר מה בצד תאוותוכובש
 יחשב. לצדיקהנה

 אברהם, אמר הנ"ל, קודש מקראי לביאור נבארבטערצדץ
 שהוא אווי )רס"ל רוצע עם צדיק תם8ההאף

 מעשיו כשסעריכין היינו הרשע, עם בהצפרפותצדיק
עד



י יששנר א דר"ח תרועה, יום ג, מאמר תשרי, חרש מטריבני
 צדיק שאינו הגם צדיק, הוא הרי הרשע מעשהנצר
 צדיק להמית וכו' מעשות לך הלילה באבנן(נסור
 כזה צדיק רק שהוא אותו כנ"ל, )היינו וכו' רשעעם

 הרי )רצ"ל כרשע כצדיק והיה רשע( עםבהצטרפות
 והרשע כרשע הצדיק יהיה הנה כזאת תעשהאם

 ולצאת להצדיק קיום לו יהיה לא הצדיק דהנהכצדיק,
 הי, כל לפניו יצדק לא כי כל היוצר ננד חובתוידי
 יהיה והרשע לרוצע, כמו קיום לצדיק יהיה לא כןואם
 לא הצדיק שגם כיון שמאמין, להצדיק כמו תענוגלו

 ליהנות כך ובין כך בין לו מוסב הנה להצמדק,יקוה
 השופט לך הלילה ובאיסור( בהיתר הזה העולםמן
 כל השופט הוא אתה הלא )רצ"ל וכו' הארץכל

 רק שיהיה צדיק מעשה להעריך כדי ביהדהארץ
 מעשיהם מעריך וגם הרשע, עם בהצטרפותצדיק
 השופט אסר כן על חוסר, בתי שוכני ארצייםשהם
 לנו נילו אשר את תתבונן ומעתה הבן, הארץ(כל

 בסקירה נסקרין וכולם תנא קדשם, ברוה ז"להכמינו
 האומות נגד ישראל מקנטה להעריך בכדיאחת,

 הנה רשעים בהצטרפות הצדיקים וכןבהצטרפות,
 ומוציא הדין ביום יצדיקם ית"ש וה' לצדיקיםיחשבו

 כנ( אסן, מחפפיהם,לאור

 לס"ד )סימן או"ח( הדת חקה דינים עקרי 780:2לד(
 לבית שבא מי הארץ(, פרי בשם א'אות

 בסור. ביהר נכלה באגרא שם שייןנב(
 הרב דברי והנה ד"ה % אות ב סימן ר"ה מערסת המד שתי עזיזכג(

 עיין התקיעות, ויטמע התוקע שבירך אחרהכנסת
 תקיעות שעדיין כיון כך, אחר לברך שחייבשם

 אם לי, קמבעיא הא מיהו שם, עיין לפניו,דמעומד
 מיהטב, התקיעות שמע לא וגם הברכות שמעלא

 כך אהר והנה ברכה, בלא טעוסד התקיעותושסע
 פי ש קולות המאה להשלים עצמו בפני לתקוערהבה

 בדבר. עיח וצריך עליהם, יברך אםהקבלה,

 אין יהוד אליהו, קול שו"ת בשם ד'( )אות שכ!לה(
 דהוי מוסף של הברכות סדר על לתקועלו

 עיקר זהו הלא סמני, דעת פליאה שם, עייןהפסקה,
 הברכונך סדר על דוקא לתקוע עלינו המצווההמצוה
 תקיעות כן וגם תקנה, אלא אינז מייטבותקיעות
 מתפ% יהיד שכל כיון יהיד תקיעות מיקריבלחש

 התוקע כן פי על שאף לוסר, "ט ומיהו עצמו,בפני
 שיהיה, איך ויהיה הוכתם, ידי הציבור להוציאתוקע

 כק. תטיח דבר הוא הזההפסק

 הלים עתים שריטתו סי יתידו )אות הנול כספך לטםלו(
 למנותו אין עליה אחרת ונשא שוטהעתים

 וכפר ה( סו )הקרא וכו', הנוראים לימים ציבורלשליה
 בתים, ב' %א רחמנא אמר אהד בית ביתו, ובעדבעדו
 כתב הנה כק, סף )ה"מ יעקב שבות הרב בשם שםעיין
 איש ביהד ובעד בעדו וכפר והנה הנוראים, ימיםסתם
 שדי סגר )ן5ן עיון וצריך הכפורים, ביום גדול בכהןרק

 עיפש(. 1 %ח 1 ןטן השנה ראש מערובחמד

 גמאמר
 תרועהיום

 עלינה הטובה ה' כיד שופר מצות מעניני דרדסים כמה ידוברנו
 תרועה. יום המאמרונקרא

 א'דרגש
 שופרלתקיעת

 נומלין שישראל ובשעה בתרועה, איקים עיהטעמא לחדש באהד השביעי בחדש 0 כס )הק"ר מדרשא(

 מכסא עומד הקב"ה לפני ותוקעין שופרותיהן את פתה נהמן נר יהודה י' כד4 כג)ויקרא

 שופר, בקי י*י דכתיב רהסים בכסא ויחטבדק בשעה שופר, בקי י"י בתרועה אלקים עלה ו( חהמלש

 עליהם והופך עליהם ומדהם רחמים עליהםומתמלא מאי עולה, הוא בדין דין לכסא ועשה יחטבשהקב"ה
מדת



 יששכר א דרוש תרועה, יום ג, מאטר תשרי, חרש מאמריבני
 עד השביעי, בחדש אימתי הרחמים עמדת הדיןמדת
 עד לו הוקשה מה א' להתבזקן, שיש מה לשונו,כאן

 בשעה אומרו ב' קושייתו, לתרץ לפתיחהשהוצרך
 לו דאין מיותר יוגנב וכו', ועולה ירטבשהקב"ה
 קודם הוא הנה עולה, הוא בדין אומרו ג'ביאור,
 אלקים עלה הכתוב מן והראיה שופר,לתקיעת
 הוא בדין שהעליה בכתוב נאמר הנהבתרועה,
 בכמא ויושב דין מכסא עומד אומרו ד'בתרועה,
 ומרחם רחמים עליהם ומתמלא אמר כך ואחררחמים
 מה הרחמים, למדת הדין מדת עליהם והופךעליהם
 מיומו ה' הכפולים, הלשונות אלה כל בין החילוקהוא

 גיזרה. לו אין זה השביעי, בחדשאימתי
 כמו הכתוב אמר לא למה לדקדק רבאלרץנרארק

 בעשור השביעי, לחדש יום )במ"ובאינך
 באחד בכאן( גם למימר ליה הוה השביעי,לחורט
 באחד השביעי בחדש  אמר למה  השביעי,להיסט
 נאמר לא א( כס עומדיי בתורה לדייק, בא ועודלחדש,
 כלי באיזה מבואר ואינו לכם יהיה תרועה יוםרק

 שופר ללמוד והוצרם מבואר אינו תקיעה ונםיריעו,
 פה, שבעל תורה ימודי פי על אחר ממקוםותקיעה

 אני ממיים הקודמות לפרשה הממיכות לבאר באנם
 וכו' השביעי בחדש בממיכורע ומרטץיל אלקיכםהוי"ה

 עלה מהכא, פיתחא לה פתח הנ"ל כל ליישבלהנה
 התחיל הנה שופר, בקי הוי"ה בתרועהאלקים

 התחיל וגם הנכבד, בהשם זממיים אלקיםבשם
 בזה לה דרש כן על שופר, בקול וממייםבתרועה
 נאמר לא השנה ראש אצל דבתורה להיותהאופן,
 ותקיעה הטופר תרועה, יום רק תקיעה ולאשופר
 ומעמא פה, שבעל תורה בימודי אחר ממקוםלמדו
 לישראל דעת למדה רהתורה לרעתי,  הוא אבלבעי,
 והשופר בפירית, התרועה שביארה במהבזה,

 ידי על ישראל שילמדו ברמיזותיה הניחהוהתקיעה
 פה שבעל ותורה פה מלכות פה שבעל התורהימודי
 להמליך המלוכה יום ההוא היום כי (, יז )ת"ז להקרינן
 ותמלוך שאומרים כמו העולם כל על העולםמלך
 היום זה מעשיך, כל על לבדך אלקינו י"י הואאתה

 מלך שיקרא בכדי העקם את וברא מעשיך,תחילת

 אגרא רצהז דקרזיעהא, בייצא ב בארכת ישרה יגלשהוא(
 ש"א. ומציג וישלהדגלה

 ישראל בשביל העולם ונברא עם, בלא מלך איןכי
 (,  סו )שגת מלכים בני נקראו ק ש ימליכוהו המהאשר

 התרועה, רק ביארה לא התורה הנה מאד(,)הבן
 על מורה התרועה תרועה, יום היום עצם אתוקראה
 והוא 4 לד )ר"ה יילול ויילולי גנח גנוחי הדיןאימת

 הצמצום על מורה קצרים, לקולות הקולהתחלקות
 ידעת כאשר סוס"ב( שב"ו )פת"ח דיןשהוא

 ח"ה( ש"" )ן""

 סף נערכת אור )מצרי ומענין א(, דקרדינותא בוצינאמענין

 שבאין התיבה את המצמצמין מנצפ"ך אותיות ע"ד(סי
 התרועה דבר, של כללו עתיקין, והדברים התיבה,במוף
 עצם את שקראה התורה ביארה וזה הדין, עלמורה
 ורמזה הדין, יום הוא היום שעצם תרועה, יזםהיזם
 ידי על מעצמינו נלמוד אשר ברמיזותיה התורהלנו
 לנו להורות ותקיעה, שופר פה שבעל  התורהיסודי
 הרחמים, למדת הדין מדת  יתהפך מעשינו ידישעל
 שם אשר בינה עלאה לתשובה מרמז  שופרדהנה

 פ-ק, שכר כמע"ח כנודע בשורשן הדיניןמתמתקים

 את שמשפרת סו( א )שמות שפרה כענין שופרישון
 קול התקיעה מורה זה על וכן הבן, ( יא )סוטההיד
 להתפשפות רמז כתרועה( צמצום )מבלי באורךפשומ

 צמצום( )מבליהרחמים
 הנה הדין, על המורה התרועה תתנונן, זהרלפי

 שמתחיל היום עצם על בתורה מבוארזה
 התפשטות על המורה והתקיעה והשופר בדין,בעצם

 לנו רמזה התורה רק בפירוש, מבואר אינוהרחמים
 תלוי שזה לנו להורות מעצמנו, אנחששנלמדהו
 להמתיק גורמין אנחנו מעשינו ידי שעלבמעשינו

 הרחמים. ולהתפשמותהדין
 ק פא )תרצים לדוד קודש במקראי לפרש ש"טההן

 ושופר תקיעה הזכיר להנה שופר בחדשתקעו
 השנה, ראש אצל בתורה בפירוש מבואר שאינומה
 לך אומר אני )רצ"ל חגינו ליום בכמה  אמר( כןעל
 הזה החג ביום בתורה ומכומה הנעלם הדבראת

 מה מעם ואמר שופר, ולא תקיעה לא מבוארשאינו
 )אותו הוא לישראל חוק כי הוא( התורהשכימתה
 הרחמים התפשמות הם שיפעלו לישראל נממרהחוק
 הן צריכין כן על והשופר, התקיעה מורה יהשש
 המורה התרועה כן שאין מה בעצמן, הזה הדברללס"ד
 הדין, יום היום עצם מהש"י שהוא והמשפם הדץש
 לאלקי משפס שאמר( וזהו בתורה, בפיראט מבוארזה

יעקב



 א דרים תרועה, יום ג, מאמר תשרי, חרש מאמריבני
יא ישכשך

 והתקיעה בתורה, בפירכם התרועה אמר כן )שיעקב
 הוא( לישראל חוק כי ישראל ילמדווהשופר

 לפתיחה, מדרגם בעל שהתחיל הפסוק פירוזםךזדץ1
 מורה אלקים ד( לג ))ב"ר בתרועה אלקיםעלה

 שהוא תרועה יום נקרא היום עצם זה הנה דין,על
 הדין מתהפך אבל לעיל, שכתבתי כמו הדיןהוראת
 בק% הוי"ה שאמר( וזהו ישראל, ידי עללרחמים
 מורה שופר וגם תקיעה, פשום קול היינו )קול,שופר
 וה לומדים רק בתורה מבוארין אינן אלו הרחפים,ל

 נומלין שישראל בשעה להם( שנמסר להורותישראל,
 הקב"ה, לפני )דייקא( ותוקעין )דייקא(שופרותיהן

 שאמר וזהו רחמים, בכסא ויושב דין מכסאעומד
 פשום הקול שופר, בקול רחמים( על )מורההוי"ה
 של ללימוד ונמסר בתורה מבוארין אינןוהשופר
 הענין זה נעשה מעשיהם ידי שעל להורותישראל

 ש"מ )פרחח דחנה לדין, מיוחד החודש זה דוקאודלנה
 צירוף חדרם בכל הם, הוי"ה צירופי י"ב ע"ד(נ"ב

 מורה כסדרה הוי"ה חדשים ראש ניסן בחדישאחד,
 אוהלה ויראו 10( יב )ברגשית תיבות מסופי יוצאוהי"ה, השביעי הצירוף השביעי חדש ובתשרי נמורין,רחמים
 הזה השם דין, על מורה הזה הצירוף פרעה,שרי

 ךדץי"וץ וש"י 1"ון ך' כזה אותו כשתרבעבצירופו
 )נאמר עולם כהונת ברית במפר )עיין די"ן,בנימפריא

 מהפכין וכשישראל יקרים(, דברים מרש( פ' יצחק שלילו
 הוי"ה שיהיה הצירוף מתהפך הנה לרחמים הדיןמדת

 בריבוע גם כסדר )והוי"ה בניסן, כמוכסדרה
 במקום בתורה תראה כן על הבן(, חמ"ד,בניממריא
 והוא כסדר, הוי"ה נרמז תיכף השם זה צירוףשנרמז
 תיבות סופי אותקן ויהללך פרעון שרי תיבותבסופי
 ישראל, מעשה ידי על תיכף זה נעריה כי כסדרהוי"ה

 הבן שופר, בקול הוי"ה כן גםוזהו
 דאמרו הא על אחד, חכם בשם שמעתי אשרךמץך

 להקב"ה שואלין דהמלאכים מ( ב נ"רחז"ל
 נשאל ואתם אני הקב"ה וכהשיב השנה, ראיםאימתי
 שואלין לא ולמה דקשה מאה, של דין ביתלישראל
 הארת רואין חדש בכל הוא, אך אחרים,בחדשים
 מה החדש, לאותו השייך הצירוף כסדר הנכבדהשם

 ש"ג לח וף ד, סימז א מחמר חיש יחס עדןב(

 הוא הזה הצירוף הנה השנה ראש ביום בןשאין
 ורחמים לחסד מהפכין מעשיהן ידי על וישראלוהי"ר3
 המלאכים שואלין כן ש בניסן, כמו כסדרומאיר
 הי"ב בל מן בלול חדש בל והנה השנה, ראשאימתי
 הוי"ה צירופי י"ב מנין חד"ש נקרא כן עלצירופים,
 מן ההארה עיקר כן פי על אף אבל ב(, יש"במנין

 שאמר וזהו בו, כלולים ואינך לחדש, השייךהצירוף
 י"ב הארת )היינו יש"ב שהקב"ה בשעהבמדרש,
 שמתעלה )היינו דין כסא על ועולה כנ"ל(צירופים
 תיבות מסופי היוצא השביעי צירוף ביותרומאיר
 עבה, הוא בדין הנה( פרעה, שרי אותללויראך
 לרחמים מתהפך ישראל של מעיריהן ידי על כךואחר

 אוה"ע, ויהללך פרעות שרי תיבות מסופי היוצאוכסדרה
 שם נעשה השופר קול ידי על שופה בק% הוי"הוזהו

 כסדרהוי"ה
 השופר ק% ידי על הענין הוא האיך המדרש,ומבאך

 קול ידי על שהוא אמה לרחמים,להתהפך
 ברחמים, הוי"ה נתמלא כביכול הבל, שהואהשופר
 יחיה הוי"ה פי מוצא הב"ל, הוא מ"ג שם מילויכי

 בסוד מחי"ה בניממריא מ"נ שם ג(, ח )דיריםהאדם
 שנתמלא וכיון כולם, את מחיה ואתה %ס"ה( ש-1)פתיח

 עליהן מרחם ית"ש הוא אזי ברחמים,כביכ%
 למדת הדין מדת גם עליהם שהופך אחרת, וערזאת

 עלה בעלייה הנזכר אלקים שם )היינוהרחמים
 אלהי"ם מילוי כי לרחמים, כן גם הופכואלקים,
 הדין מדת גם ומסכים ברחמי"ם, בגיממריאביודי"ן
 הפרשה התורה, מן זה נלמד והנה עליהן,לרחם
 אני הרמז, אלקיכם, הוי"ה אני מסיימתשלפניה
 אלקיכם מתחילה הייתי אשר רחמים הוי"ההוא
 אימתי לרחמים( להפוך לפעול אתם תוכלובדין,
 השביעי צירוף ךהי"ה צירוף )שאז השביעיבחודש
 באחד צירופין( לי"ב מספרו המורה חד"שמתיבת
 לצירוף שיתהפך מעשיכם ידי על לגרום )תוכלולחדרם,
 וזהו הראשון(, צירוף המיוחד השם היינוהאחד,
 כן על השביעי, בחדש אימתי המדרגם, בעלשסיים
 הבן לחדש, באחד בך ואחר השביעי בחדשנבתב

 הרים נם כנשוא ארץ ושוכני תבל יושבי סלב(
 גא ש )"שי" תשמעו שופר ובתקועתראו

 שבראות וכיון הראיה, מן נדולה שמיעה איןהנה
עינים



 מאכר ב דרש תרועה, יום ג, מאמר תשרי, חדש מטריבס
 חדשה, כבריה להרטהוות בהעעק"ם  הבמיליןיסודות פי על והנראה לשמיעה, לן למה הצרועה יראועינים
 והתבונן בין שמע, בקריאת הנפש מסירת כעקוהוא ש5 )אלו עקם כהונת ברית בספר  הרב  שכתבמה
 ולהזכיר להתוודות שאין ( ק18 )"4א בזהר שבהקרג( רי"יט פ"א וא"ו שי"ן במילואו ,טופ"ר פ"א(ממק

 ב0ת"ר רק פיו בפו השנה בראשחפאים שרא"ל שמ"ע עלאה יהודא מנין תתקס"ד,בגימפריא
 מבואר סיפ"ג( שכ"י )ולע"ה האריז"ל ובכתבי '(, במחשבה בנימפריא שהם הוי"ה אלהינ"ו הוי"ה השמות)בזולת

 לכפר תקיעות סדריד' עכו"ם בנימפריא ונקה חסד נוצר סודן מז"ל פעמיםב'
 בתורה, הדבר נרמז ולרשתי עבירוות ראשי ד'על בנימפריא אח"ד שרא"ל שמ"ע והנההב"א(,
 שר שאמרמה מירכב, תקיעותהיית כתקוע לפרש, שיש וזו כנ"ל, במלואו שופ"רתתקס"ד
 %:2סנאגמזכיר זרה עבודה עון עללכפר יחוד כוונת וענין שמע, יחוד תכוונו תשמעו,שופר
 אבל מיותר, זה שכל מלבד זרה, דעבודח יצראולבפל )תחזיות בירושלמי אמרו דהנה )כנ"ל( הנ"ל לפישמע

א11נ,"
א מ 1כפ1 ושההזיה.עיבה יחק, מחק'ס במקוה דהה נשופי(. פ' ע1  אל, גש=;ת 

 אחרני, מתריו שהע לאוחז דמים, דשפיכותיצרא במקוה ליכנם ההד[ יתחרפ וכאשר חטא אשרוהאדם
 המשק שר דע יהנה לבפל השנקבל,וקודם תלת בה ומתקפל קד"טא, לאימא רמז מרובעת מסוד

 ראש היה ההוא העם והנה והנה הרע, דלשוןיצרא ממציאות כמעפ וטתבמל אמו, במעי כעובר תלתנו מגאי
8 שמ%ה~מ בק% עוש.ם עשו; זהנ1 כנעשה גן בפילה גומה אשי בהחקישההבלי;  ירי 

 חטאי את המשקים שר אמר להזכיר לא כי הסדיבור, לישראל, טהרה מקוה המה הן הכפורים יום עדאל%
 חנם ל"ז'נ: ן :ג לי, ובראה בדיבור,היום )כמו חדשה כבריה ומתהוין שעות תתק"ם המההלא

 להזניר כעת מתרח העי ד' נמסר זהדיבעבור עקיבא ר' שאמך במה ג( סימן א )מאמר לעילשכרובתי
 קנ"ג טקץ פ כ 8י ן )ע כז יבהם בםת"ר,פעמים ישראל מקוה וכו' ישראל אשריכם ( פה )ימסבכהונה

 עיד"
 זה הנה בסת"ר, ושם וכו' ומסכה פסל יעשה אנטר05 פעמים י"ו הוא כי כתתק"ס הביפ% וענין וכו'(,י"י

 בדיבור, ולא בקי בסתר זרה דעבודה יצראבגמול כלול יסוד וכל יסודות, ד' בה יש בריה כל כיששים,
 הנה בסת"ר, וכו' תאכלם כי תלד איטר גז( כ8 )שסואידך פעמים י"ו צריכין כן על יסודות, י"ו הרימכולם
 כי יב( יב )שמ4ב ואידך דמים, דקפיכות ופרא בייהוא תתקם"ד, בנימפריא שופ"ר במילוי כן נם וזהששים,
 רעהו מכה כד( כז יבהם ואידך עדיווג דנילוייצרא בימי הוא הנה לדוד, נתן שאמר בסת"ר, עשיתאתה  הד' הוראת ד' והוספת כנ"ל, הוא תתקם"דהנה

 לבפל הצורך נם( )כיון( הרע, "ת ש הנאמר ר'במת איר ג, סימן 8 מאמד יעה ט, סיקו א מאמר אל9%ידג(

 במת"ר הללו )הנצחייך נהיצהן(כל 1 סימז גמאמר

 ב'דרוש
 הדין, מאימת יחרד ולא בשמחה להתנהנ דמצוההזה כתיב סימון, ר' אמר ""9 =8 )ף8 ירד,2למיד(

 ( לב )ו"ה דאמרינן בהיפך, נראה דירן בתלמודא והנה חוקים לו אשר נדול נוי ומי ה( דיבהם

 עולם של רבונו הקב"ה, לפני השרת מלאכיאמרו ור' חנינה ר' בי חמא ר' וכו', צדיקיםוכחופפים
 בראש )הלל( שירה לפניך אומרים ישראל אין מהמפני בנוהג הזאת, כאומה אומה זו אי אמר חדהושעיה,
 על יושב מלך אפשר להם, אמר הכפור, ויוםהשנה ומתעפף שחורים לובש דין, לו שיש יודע אדםשבעולם
 וישראל לפניו פתיחים וכו' חיים וספרי דיןכסא יוצא, דינו האיך יודע שאינו זקנו ומנדלשחורים
 חרד להיות דצריכים נראה מזה הנה שירה,אומרים ואוכלים וכו' לבנים לובשים אלא כן, אינן ישראלאבל

 שכל דעתך מלקא וכי זה, בזאת וגם הדק,מאימת נמים, להם עהשה שהקב"ה יודעין ושמחים,הגותים
 והרי דין שום אליהם יניע שלא בפוחים יהיוישראל ירושלמי מדברי דנראה מפורסמות הקושיא הנהעכ"ל,

אנו



יב ישמ ב דרוש תרועה, יום ג, מאמר תשרי, חדש מאמריבני
 על עמדו )וכבר וכו', אנשים כמה יום בכל רואיןאנו
 האטף )עת לעתים בינה ובעל מראה יפה בעל הרבזה
 סימון ר' דרשת להתבונן מהראוי ועוד ב((,דרוש

 צדיקים ומשפפים חוקים לו אשר גדול גוי ומימהפסוק
 בעל והנה לדרשתו, רמז שום בפסוק אין הלאוכו',
 והביאו הגירסא שינו עמו אשר ורבים מראהיפה

 אלקים לו אשר נדול גוי מי כי ז( ד )דבושהפסוק
 הגירסא הירושלמי ספרי בכל מיהו וכו', אליוקרובים

 המפרים. כל לשבש וקשהכנ"ל

 עשרה בעל הרב שכתב מה פי על לדעוךתערהטבה
 )פיס(( א' חלק דין חיקור )במאמרמאמרות

 מיקרי זכיות ר1ב1 אם ( ס )קחשק לן דקיימא האבענין
 על מחצה ואפילו וכו' עונות רובו ואם בדיש,צדיק
 ין קיימא הלא קשה הנה מעביר, גהטא כובשמחצה,
 מלך כי וכו' הוא ותרן הקב"ה האומר כל נ()ביק

 ארץ, יעמיד במשפפ ומלך ו( כס )פשלי הואהכהטפפ
 מועפים שהם יהיה לו לעונות ויתור דבר יהיהואיך
 הוא כשהמשפפ הנ"ל, הקדוש הרב ואמר הזכיונךק
 הוא כך )כי ויתור נקרא לא התורה כהכפפי דרךעל

 וזורה של בנים בני שהם כיון ישראל, שלחובתם
 כשהרוב והנה התורה(, כפטפטי יאתה להםהנה
 ב( כג )שטת התורה במחפפי לן קיימא הנהזכיות

 מחצה על במחצה אפילו וכן להפועל רביםאחרי
 פורעניות ממדת מרובה להיות צריכה פובה מדההנה
 וכו' רבים אחרי לפורעניות בשגם כן ואם טנ4טי5"
 מעביר, תשא כובש פובה המדה תפדל מזההנה
 בדבר הזה, בעולם התורה במשפתי לי, נראה)ועוד
 המוחזק מיד מוציאין אין ולכאן לכאן בספקהשקול
 כשהכף הנה נ"ב(, סחה )חי"ר ממונות בדיניאפילו
 עיין לזכות(, ומטין השקול כדבר הוה שקוליםמאזנים

 הרב בדברישם
 לפניו אומרים אנו האיך קשיא, הא קשיא אימקמן

 מלא ואתה עון מלאי אנו נתק תום )וידויית"ש
 מלאי כשאנו אפילו הזה הדבר יתואר איךרחמים,
 לנו, ויסלח ברחמים עלינו יתמלא הש"י ח"ועת
 כן ואם התורה כלשפמי פי על איע ודאי זההלא
 דברי פי על כן גם הדבר יתפרש אבל ויתור,מיקרי

 יא, טימן ב טומר שלול ד, מעט ד מאפר אב תפוזעיעד(
 מה. מא סימן ד מאמר טבתכסלו

 לכו ק( א )"טה בפסוק מהבג )שם הנ"ל הקדהטהרב
 כשלג כשנים חפאיכם יהיו אם י"י יאמר ונוכחהנא

 האיך בקשה, לשת נא מהו דקדקנות הנהילבינו,
 נלך ממך- בבקשה לטעבע התובע שיאמר הדבריצדק

 ואם בדין תזכה אתה שבודאי ותראה בדיןונתוכח
 הדבר ויתפרמט לדין, עמו שילך ממנו יבקש למהכן
 כשנים חפאיכם יהיו אם פי'( הנ"ל, הרב דברי פי)על
 בהחפפי והלכה הדין פי על שהוא ילבינוכשלג

 אומרים לדין באים ועיטיך עני ( גה )סנהדריןהתורה,
 הש"י והנה כמותך, הלבישתו או כמותו לבויךלעשיר
 חיור, כתלג לבוזריה ס( ז )ת"א הנביאים דימוהוב"ה

 תוקף )מן כשנים אדומים לבוזרם בעוה"רוהחופאים
 ית"ש הבורא הנה העונות(, מן הנעשיםהדינים
 כלנובע כביכול דין כבעל להיות עמנו כביכולכשעומד

 רק לומר אפשר אי ית"ש להבורא הנה הנתבע,עם
 כבטפפי פי על הנה כמותך, הלבישהו הזאתהחלוקה
 שנים הלבושי מעלינו הש"י שיסיר הוא הדיןהתורה
 אפילו כן ואם מחלצווע אותנו וילבש העונותשהם
 הוא התורה כהטפפי פי שעל כיון עון, מלאי אנוח"ו

 כיון ויתור כאן אין העונות את מעלינו הש"ישיסיר
 עם להצדיק כחפץ ית"ש הבורא כן על הוא,שכתורה

 פי על רק לורנר אפשר ואי עת תלאי ח"ו אפילוזו
 )בבקשה נא לכו מעדתך מבקש הנה הגזורה,כהטפפי
 עם כתובע דינכם בעל אהיה )כביכול ונוכחהמכם(

 שכתורה כיון ויתור בלא עשות יכול אהיה אזהנתבע,
 חפאיכם יהיו אם כן( על כמותך, הלבישהו הדיןהוא,

 ילביע כשלגכשנים
 מצדיקי קרוב ט( נ )שעף הפסוק פירשתי זה פיועל

 יגש בפטפטי בעל מי יחד נעמדה אתי יריבמי
 דהנה ופירוטנו, להאריך, ואין רבו הדקדוקיםאלי,

 דין הבעל הוא העד הוא הדיין הוא כביכולהקב"ה
 האלקים בני יבואו כאשר הדין ביום הנה כב(, ד)חטת

 נגד פעיותיהם לסדר ח"ו ויבואו י"י, עללהתייצב
 לכחטפפ, יעמדו ולפניו הדיין הוא הש"י הנהישראל,
 ח"ו הוא בהכרח הנה הפנקס ח"ו כשיבוקרהנה

 ויהגר ואין הוא, הבהטפלו מלך כי ודין, טשפפעשות
 המצאה, איזה התורה כהטפפי פי על כשיהיהרק
 המצדיק )היינו מצדיקי קרוב ישראל, אומריםהנה
 מני עמוסים אנחש כי קרובי, הוא ית"ש בוראנושלי
 בין דיין להיות יכול איע קרוב התורה פי ועלבפן,

לזכות



 יחכר ב איוש תרועה, יום ג, מאמר תשרי, הרש מאמריבני
 )לפניו אתי יריב מי כן( על 0-ט(, 0" )8רמ ונוילזכות
 יעמוד ית"ש כביכול )היינו יחד נעמדה אבל(ית"ש,
 כשיהיה אז הנתבע, עם כתובע דיני בעל להיותעמי
 לי, בדומה )להיות אלי ינש כפטפטי בעל מיכך(

 הלבושי מאתנו ויסיר ממלבושיו, כביכולוילב"טני
 אותך והלבש עוניך מעליך העברתי ראה ויאמרשנים,

 ויתור( כלא התורה כלטפפי פי על יהיה וזהמחלצווע

 דודי כבוד בשם שמעתי אשר את לך אקדיםועוד
 ה(, זלה"ה זושא בהגולם מוה"ר קדישא סבאזקני

 חוק כי וכוי שופר בחדש ונקעו ד( פא )תהליםכפסוק
 כי לשופר מעם שאומר נראה הנה וכו', הואלישראל

 הקדוש הרב ואמר מובן, ואינו וכו' לישראלחוק
 והוא המקטרינים, פענות כביכול רואה כשהש"יהנ"ל,
 הוא והנה ולזכותם, ישראל את להושיע רוצהית"ש
 המקמרינים ושואלים ארץ, יעמיד בחוטפם מלךית"ש
 זכות שאין כיון לישראל ~הושיע בדבר יש טעםמה
 כיון הוא, וכמנטפם כתורה הש"י אומר אזיח"ו,

 מעם, בלא חוקים שהם מצות מקיימיםשישראל
 ולהקטיעם לזכותם מדה כננד מדה הוא צדקהכהטפט
 כי וכו' שופר בחדש תקעו שאמר, וזהו פעם,מבלי
 הנעשה( והוא פעם, מבלי )חוקה הוא לישראלחוק

 כיון צדק, הכחטפפ הוא )כן יעקב לאלקימשפט
 הכנטפם אזי פעם, מבלי בחוקה ישראלשמקייטים

 הבן פעם( מבלי שיוושעוהוא

 גוחנים( יומים )מוש הפיוט פירוש פירשתי זה פיועל
 באין הנדולה(, כנסת מאנשי כמדומה)והוא

 חזק דבר ליעקב תניד פשע, מניד מ% יינטרמליץ
 נודע לא הכפטפט, המלך בחוטפם וצדקנווכנטפם,
 בטוב הדברים יובנו הנ"ל ולדרך הדברים, שלפידוחן
 המניד )ופענות פשע מניד מול יינטר מליץ באיןטעם,
 להושיע, זכות כאן שאיז וסקפרנ חזקים, הסהפשע

 אזי מליצתו, לדברי פעם מוצא אינו כאשרוהמליץ
 חוק דבר ליעקב )להמקפרינים( תניד השי"ת(אתה

 מבלי בחוקה שאהטיעם הנם ליעקב )רצ"לוכבטפט
 כננד במדה להם הוא ראוי כי הוא, כפטפט הנהטעם,
 ראויים טעם מבלי חוקים מקיימים הם נם להיותמדה,

 המלך בפטפט וצדקנו ואז( פעם, מבלילהוושע

 מז. וגךסז מא רימז ד סימר טבת סמי פיז"(

 אפושר ואי הכהפפמ מלך שאתה הנם )רצ"להכהשפמ
 הוא בפטפט הנה זה באופן אבל ויתור, דרךלעשות
 הכבטפט מלך אתה בכהטפט לצדקנו כביכולותוכל

 הדברים הבן ויתור( כאןואין
 בתורה מא( סימן ד מאסר טבח )כקו פירשנו אשרההן

 י"י צוה אשר התורה חוקת זאת ב( יש)במדבר
 הנ"ל ולדרך שם, שכתבתי כמו מיותר הלאמרלאמר,
 דייקא )בחוקה י"י צוה אשר התורה חוקת זאתמובן,
 ית"ש הוא שיהיה לאמר, בכדי( הוא פעם,מבלי
 מהראוי להמקטרינים, מענה ולהשיב לאמריכול

 הוא וכשטפט וכתורה טעם, מבלי לישראללהושיע
 פעם מבלי בחוקה מצות מקיימים שהםכיון

 במדרשיהם חז"ל דברי פעם במוזי נן נם ננוןדבזה
 אלקים עלה ו( מז )תהלים בפסוק ג( כש)הק"ר
 דין כסא על יהטכ שהקב"ה בשעה וכו'בתרועה
 שופרותיהן נופלין שישראל ובשעה וכו' עולה הואבדין
 מה )עיין רחמים כסא על ויחטב דין מכסא עומדוכו'

 בתחילה שכתבתי, כמו והוא א'( בדדהטשכתבתי
 היינו עולה, הוא בדין דין כסא על כשיווצבכביכול
 אזי ח"ו, וכו' יווצר מליץ באין והנה בדין,לשפוט

 לישראל, חוק )והוא שופרותיהן נוטליןכשישראל
 חוק כי וכו' ונקעו ד( פא )ההלים הכתוב שאמרכמו

 כמא על ויחטב דין מכסא עומד אזי הוא(,לישראל
 כיון יעקב(, לאלקי כבטפט שהוא )כאמוררחמים
 לנטועה ראויים טעם, מבלי חוקים מקיימיםשישראל

 הוא. וכלפטפט וכתורה טעםמבלי
 נוי ומי שהתחלנו, המאמר להתחלת נבאלהעיקה

 צדיקים, ומשפטים חוקים לו איטרנדול
 וכפטפוטים חוקים על יתואר האיך סימה, לר'הוקשה
 זה הנה מצודקים, נפרש אם ונם צדיקים,לקרותם
 אשר נתבונן בשכל כשנבחין היינו כבטפטים, עליתכן
 צדקתם השכל יבין לא החוקים אבל צדק, ההט"מהוא
 שייכות מה ונם הוא, חוקה כי מנהו שמץ ישינ לאכי
 רק למימר ליה הוה לא לקטנותו, או הנוי לנשותבזה

 דברינו כל לפי אבל וכו', חוקים לו אשר נויומי
 בהנטותו ית"ש הוא דחנה פעם, בטוב מובןהנ"ל
 נדולה נקרא החסד מדת הנח לישראל, החסדבמדת

 וכו'(, והנסורה הנדיה י"י לך קא( ש וזהב)כד3צזיב
 במדת עמהם שמתנהנ גדול נוי נקראים ישראלאז

הגדולה



ינ יששכר ב ביוש תרועה, יום ג, מאמר תשרי, חרש מאמריבנבי
 עוד הוא )מי נדגל נוי מי הנ"ל, לפי ואמרגונדולה,

 ובאיזה הנדולה, במדת עמו יתכהנו אשר כזהנוי
 המשפט מלך הלא הנדולה במדת עמו יתנהנואופן
 )רצ"ל צדיקים וכבטפטים חוקים לו אשר אמר(הוא,
 עמו יתנהנו כאשר זה ידי ועל בחוקים מצות לואשר
 מדה לכך ראוי כי צדק כהטפמ הוא הנדולהבמדת
 חוקים בדבר, ותעמיק התורה, פי על מדהכננד

 יחדיו, צדקו והמשפטים החוקים צדיקים,וכבטפטים
 לנוי ש"ט כיון והוא, ה*(, הראשון דרך פי על ונםהבן,

 פי על עמו יתנהנו אזי התורה, כפטפטי הלזההנכבד
 בידו באין נם הנדולה מדת בתכלית התורהכפטפטי
 יחד נעמדה בפסוק לעיל שכתבתי כמו והואזכות,
 דיננו בעל הש"י כביכול והוא וכו', כפטפטי בעלמי

 התורה פי על והוא כמותך, הלכישהו לוואוסרים
 וזהו וכו', ילבינו כשלנ כשנים חטאיכם יהיואם

 ככל צדיקים( וכשפמים חוקים הלזה בפסוקשאומר
 )רצ"ל היום לפניכם נותן אנכי אשר הזאתהתורה
 שהוא והחסד הנדולה במדת עמכם מתנהנ שאניהנם
 הדק, כפי משפס הוא זה כל עם מעם, מכליחוקה
 כפי וכו' הזאת התורה ככל צדיקים ומשפטיםחוקים
 התורה דרכי פי על שהוא וכיון התורה, נתיבותדרכי
 מי וכו', נדול נוי ומי שאמר וזהו ויתור(, כאןאין
 כי הזאת, המנולה אצלו שיהיה כזה נוי עודהוא
 חסד יצוייר איך ודין כפטפט יש אם האומותבכל

 בישראל אבל דין, אין ונדולה חסד יש ובאםונדולה,
 וזהו ואמת, צדק במשפט ונדולה חסד יצויירשפיר
 תעשה במשפט ואתה דר-ה( 1 ים )שחיית הפייטשייסד
 הדרוש אשר היטיב, תבין זה לפי ממילאצדקה,
 לבנים לובשין וכו', זאת כאומה אומה איזושדרשו
 נדרש הנה נסים, להם עושה שהקב"ה יודעיםוכו',
 וכהטפטים חוקים לו אשר נדול נוי ומי הפסוק עלשפיר

 כאשר הזה הפסוק על נחמד דרהט והואצדיקים,
יתבאר

 שנעשה נם כל על ישראל אומרים ההלל אמירתוזענה
 והתנשאות, הנבהה לשון הוא נ"מ עניןלהם,

 1( יח )שם וכו', נם הרימו י( סג )ישעי אמר דאתכמה

 לנוים נם 1נ12א יב( יא כן, ה )שם וכו', הרים נםכנשוא

 הנ"ל. מאמרות העשרה דרך ע"פה*(
 מנהג. פירוש*(

 נס"י ללשון מורה נסי, ארים עמים יאל כס מט הסוא',
 שהוא דבר הן ומדה, לנבול חוץ ננבה שהוא דברעל
 הטבע, נבול מן וחוץ למעלה נם נקרא לטבעיחוץ
 מלאכי והנה וכיוצא, השכל מן לם4ה שהוא דברהן

 ישראל של פנקסיהם שנתבקר הנם בראותםהשרת
 מכסא ועומד מנטיעם הש"י זאת כל עם הדיןבשעת
 הדין נבול מן למעלה דבר הוא הנה וכו', ויושבדין

 שיאמרו השרת מלאכי יחייבו אזי והשכל,והכהטפט
 להם כחטיב והש"י ונם, נם כל על כמו הללישראל
 אומרים וישראל וכו' דין כסא על יה"ב מלךאפשר
 זה דאין כיון שירה לומר בזה מחוייבים איןשירה,
 עבטה שאני החסד כי והכהטפט, הדין לנבול חוץנם

 כפטפטי בשמרם להם יחוייב וכפטפט בדיןעמהם
 כנ"ל התורה חוק"י בשמרם נם ומה וכנ"ל,התורה
 מבלי בחוק"ה להקטיעם התורה בדיני הדבריחוייב
 ביודעם ישראל אבל למלאכים, התשובה הוא זהטעם,
 חובתם ידי יצאו לא אשר את ויודעים רבונםאת

 יודעים זה כל ועם והעוו, חטאו וח"ו ומצותבתורה
 נמים עמהם וייעטה ירחם 12הוא אלקיהם של י(אופיא
 בדין יזכו לא ח"ו מעשיהם הוראת שכפידייקא,
 מרחם שמח"י ומה בעיניו, זכו לא המרוםוצבא
 נסי, הוא לנבול חוץ והוא לחסד להנטותםעליהם
 הדין, מאימת הרדים להיות מחוייבים שהם הנםהנה
 שהם ביודעם שמחה, להראות מחוייבים הם זה כלעם

 להושיעם טצדקי עמהם הש"י ויעשה התורהממקבלי
 והכל לעיל, האמור וכפי התורה כהטפתי ימ עלבחסד
 לבאר אפשר אי כי הדברים הבן בדין, והכלבאמת

 ה-ז( פ"א חגיגה )ירושלמי רז"ל שאמרו מה תבין זה פינעל

 )ידם" שמרו לא תורתי ואת עזבו אותיבפסוק
 שמרו, תורתי ואת עזבו אותי הלואי בו, דרשו יא(,ס

 הנ"ל הענינים כל כי הנ"ל, פי על אבל תמוה,והוא
 מדת פי על הוא הנה ישראל עם מתנהלשהקב"ה
 ח"ו אם אפילו התורה, פי על התורה לבעליהמשפט
 עבירות, בידם "ט וח"ו מצות, וכמה כמה עלעוברים

 כענין היינו התורה, את ששומרים כיון כן פי עלאף
 מן נהנה שאינו הנם אותה שומר שהאדם חשובדבר
 חשיבות מחמת אותה שומר זה כל עם ההואהדבר
 שהיו הנם כ( ומל"ג באחאב שתמצא וכעניןהדבר,
 את מכבדין היו זה כל עם זרה, עבודה עובדיךהדור

התורה



 שכר ב דרא תרועה, יום ג, טטר תשוק יש טמריבני
 (, קב )מהזדין הדד בן עם המלחסה אז ונצחוהתורה

 ומשפמיה, התורה חשיבות מראים שישראלדכיון
 מה התורה, כשפמי פי על הש"י עמהם סתנהנהנה
 בהביאם דהיינו אצלם, חשובה התורה כשאין כןשאין
 התכים ח"ו או ערכאורע לפני ח"ו ישראלכשפמי
 פכריחם,  היצר שאין בדבר ונימוסיהם הנויםבחוקת

 לשונות ובלמדם התורה מן בניהם ח"ו בהמנעאו
 התורה שאין ח"ו מראים בזה הנה וכיוצא,הנוים
 בעצמם פראים כאלו אנשים הנה בעיניהם,השובה
 הערב כתות מן הם ואפשר בתורה, חלק להםשאין
 שונאים והמה ותלמידיהם, חכמים תלמידי המבזיםרב
 אומות ששונאים מסה יותר חכמים התלמידיאת

 עבורם ימנע לא כאלו אנשים הנה ישראל, אתהעולם
 בחמד עסו את ידין והש"י ישראל, מוכותח"ו

 והכל בחמד והכל ולרחמים, ולישועה לתחיהלהנסותם
 האלה החמאים והאנשים כנ"ל, הוערה פי עלבדין

 בקשו כי ישראל במשפמי ישפמום לאבנפשותם
 חשובה אינה והתורה הארצות, לנויילהתדמות
 שאסרו וזהו בחשיבותו פנים כל על לשטרהבעיניהם
 ומכרזת חורב מהר שיוצאת ק% בבת ב( פ"1 )אבותרז"ל

 הבן רירה, של מעלבונה לבריות להם אויואוסרת
 הלואי אטר, זו, עם להצדיק כחפץ הש"י והנההדבר,
 כבישך יבול אני אז בי שסרו, ותורתי עזבואותי

 הרהרה פי על לחסד כשפמיהםלהמות

 ( פה )ג*מ חז"ל מאסר כן גם תבין הנ"ל דברינודלפי

 ו( וכו' הארץ אבדה סה על הס ס )עמיהבפסוק
 ולא השרת ולמלאכי ולנביאים לחכמים נשאל זהדבר

 ה' ויאסר וכו' בעצמו הקב"ה שפירשה עדפיר,טוהו,
 רב אמר יהודה רב אסר וכו', תורתי את עזבםעל
 כל עין סתסיה דבר והוא תחלה, בתורה בירכושלא
 כזה נדול דבר אירע זה חמא שבשביל היתכןרואה,
 בזמן הנביאים שצעקו החסורות העבירות מפניולא
 דמים, ההפיכות עריות ונילוי זרה עבודה עוןההוא
 השרת ומלאכי והנביאים החכמים יכלו לא למהונם
 אבל בעצמו, הקב"ה שפירשה עד הדבר לפריטלידע
 "ט ישראל ח"ו אם אפילו כי הנ"ל, פי על הדבריובן
 דרכו זה הנה הדין זמן בבוא הנה עבירוותבידם

 ז. טימר ח מאמר תיוו ציץו(

 פי ש טרחזק עצות ברחטים עמהם להתנהגית"ש
 החכמים יכלו לא כן על בדימום, ויצאו התורהמשפמי
 בשעת היה זה סה לידע השרת ומלאכיוהנביאים
 שפירשה עד הזה, כדבר להם נעשה שלאהחורבן
 ית"ש שהקב"ה החתנהנות דהנה בעצסו,הקב"ה
 כנ"ל, ההגרה כשפמי פי על בעצות ישראל עםסתנהנ
 בעיניחם, חשובה הרהרה פנים כל כשעל דוקאהוא
 תאוות מהכרח הוא עבירות בידם יש ח"ואפילו
 ח"ו לילך התורה את בעזבם כן שאין סההיצר,
 ולשוטתיהם ומלבישיהם וכחטפמיחם הנויםבניסומי
 שאין יורה זה הלא מכריח, היצר שאין דברוכיוצא
 הללו בעצות יתדט לא הנה בעיניהנע חשובההתורה
 על שסברכין הברכה והנה הבן, כשח"ל, הרהרה פיעל

 וטען העמים טנל בנו בחר אשר הוא תחלההתורה
 התורה לנותן ושבח ברכה היא הנה תורתו, אתלנו
 שסברך סי הנה כזה, חשוב דבר לנו נתן אשרעל

 שהדבר יורה זה חפיצה( ובנפש שלם )בלבתחלה
 סברך שאינו מי כן שאין סה בעיניו, חשובהזה
 בבוא ח"ו הנה בעיניו, דיבוב הדבר שאיןסורה

 במשפמי יתדן ולא מעשיו כל על עסו ידקדקלכחטפמ
 בעצסו, הקב"ה פירשה אשר והוא תורה, של בניהבני

הבן.
 לנו יונח למעלה, הנאסרים הדברים גלל ספיועל

 ה"ה( ח"ד )ר"ח ירו,טלסי בתלמוד רז"לכחומר
 כתיב הקרבטת בכל אידי, ר' בשם כחטרשיארב
 כה( )נמדיר כתיב הסומפין הקרבטת בכל )היינוחמא

 חמא כתיב אין ובעצרת לחמאת(, אחד עזיםשעיר
 מכיון הקב"ה, להם אסר אחד(, עזים שעירואלא

 כאילו ם אני מעלה הרהרה עול עליכםשקבלתם
 עול עליט נקבל אם הנ"ל, פי על חייט חמאתם,לא

 8י על ברחמים אותנו ישפומ הש"י הנההתורה
 ואפילו זכות אין ח"ו אפילו דהיינו התורה,כחטפמי
 הש"י עמנו יעשה כן פי על אף ח"ו עון סלאיאנו
 לדין עמנו יעמוד וכביכול התורה, כחטפמי פיעל

 כביכול התורה כחטפמי פי ועל חיור, טזלנולבושיה
 סק~יט יסיר הנה כסותך, הלבישהו לו לוסרהוא

 ומעיל ישע בנדי וילבישט כשנים המתשעיםהבנדים
 דייקא, מעלה עליכם, אני טעלה שאסר וזהוצדקה,
 על עליט, ישע בנדי לבישת )היינו דייקכןעליכם
 עליך( השלה לא ושעטנז כלאים ובנד אס ים )הקראדרך

אז



ט יחכר ג דר"ח תרועה, יום ג, מאמר תשרק חרש מאמריבנבי

 יח( א )ישע" בנו ויקוים *(, חפאתם לא כאילו תחיוואז
 הע"ה .( כשנים חפאיכם יהיואם

 רז"ל שאמרו מה תבין תטה יאדימו ואם ילבינוכסטלג
 שןמ )סגדמבדךגנ דאזל ונצא יהיו, כצמרכצן~ע
 ליזמר כתפיה מעל לגלימא עולם, כימי ויחננובדימוס

 שצמו על דקביל דכיוןוליזל, לנאלנו ירחמטורטוב
 שקלוב הנה "שורדו דיני במהרה עולםנאולת

 זה ד ,עי אבי מא' יגי אמן.בימינו

 ויכפרו מחלצות וילבישטצ כשנים המתולעים הבגדיםמעליו
 הבן. עונותיו,כל

 ג'דרוש
 כתיב סימון, ר' אמר ה-ג4 5-א 8שמ )תש ירר,טלמיה(

 אלקי י"י אתה עשית רבות 1( ם)ההלש
 מכאן וכו', אתה קלטית רבות למועבר וכו',נפלאותיך
 מן אין והנה אלינו, ומחשבותיך נפלאותיךואילך
 בעין )עיין כלל, מובן אינו הענין כי להאריךהצורך
 ולדעתי פירושיהם(, מראה וביפה הכתב( )בפ"יעקב
 התפלות ענין השנה ראש בסוד העניןיתפרש

 )פת"ח האריז"ל מרן בכתבי למתבונן הנהוהתקיעווע

 בעולמות הכל חוזר השנה בראש אשר יראה 5"א(שכ"י
 הענין תבין ובפרפ העולם, בריאת כעיןלקדמווע
 וברוך הוא ברוך עולם אלקי )ממליכין המלכותבבנין
 קרובו עם לישראל נמסר הדבר סוד וידועשמו(,
 מתרדמתכם, ישנים עורו בסוד השופר, מצותבענין
 תשובה )הל' ואמר ז"ל הרמב"ם על י"י רוח נחהכאשר

 ויציבא הישניכן לעורך שהוא השופך בנזעם היד(פ-ג
 מקבלת מהשינה לעורר האמת דרך פי על דנאמילתא
 על נעשה יהכל 5"ג4 שם )פת"ח כנודע מחדשהמוחין
 ידי על מחוטט מכ"ט העולם בריאת מעשינו,ידי

 א( כ5 המונד בתורה הנרמז והוא השופר,התעוררות

 הנה ישראל, ביאת קודם דהנה לכם, יהיה תרועהיום
 ידיו על מעצמה נתנטית שנה בכל היום פעיתהיתה
 תורתו, את הש"י לנו נתן כאשר כך ואחרית"ש,
 סקפטי כל בעצם מכחט כאילו לכם, יהיה תרועהיום

 ידינו. על נעשה העולסותהתחדשות

 רועה יט( נד )"טע" לשת תרועה יום עוד,שתעמיק
 נסירת נסירה, היינו הארץ,התרקעה

 יום הפירוט, הנה ג.", )מ"א הארץ )נקראתהמלכות
 לפריט "ט וכן מעשיכם, ידי על לכם יהיההנסירה
 מעשה התחלת וחיבור, ריעות לשת תרועה,יום

 לכם, יהיה הוא בפנים, פנים החיבור ולהג"אלקרב

 פעולת זה, לפי רואה אתה והנה במעשיכם, תלויהכל
 ידי על הוא מחדש עטם בריאת להתהוותהיום

 התורה, את ישראל שקיבלו קודם היה ואיךמעשינו,
 הזאת הפעולה כביכול בעצמו הש"י עושה היההנה
 כמו אוראל של מחשבתן הספיק ושנה, שנהבכל

 ישראל של מחשבתן שהספיקה העולם בריאתבשעת
 עלו כהראל ד( א )נ"ר רז"ל שאמרו כמולאתערותא,
 הספיקו במעשיהן, הפעולות כל הם שינרמובמחשבה,
 שננמרה וכהיום עטייתן, קודם נוקבין למייןמחשבתן
 ישראל של מחשביכן שגם נתגלה הנהעטייתן,
 סימון, ר' שאמר זהו הדברים, הבן לפעולה,הצליחה
 בעצמך אתה לשעבר אלקי, י"י אתה עשיתרבות
 סיבתי, היינו אלקי להיותך אלקי, י"י ואמרעשית,
 רצונך אעשה הזמן שבהמשך בידיעתךוידעת

 מכאן שנה, בכל העולמות התחדשות לנרוםבמצותיך
 מחשבותיך )וגם( נפלאותיך כי נתוודע הנהואילך
 אלינו, הזה[( )הבא( לעולם ביאתנו קודם ומקדם)מאז
 מרכבה שהוא הפסוק, דייקא דוד שאמר הדברהבן

 פעולת ענין מאד יודעת ונפשו (, יס )ז"אלמלכות
 זה. ביוםישראל

 אשרי ה( מ )ההליפ שלמעלה למה הפסוק מקנטראהבה
 הוא מעשיו שכל מבפחו, י"י שם אשרהנבר

 בגבהי עליונים פעולת לנרום ית"ש כבודועבור
 שלא )היינו כזב, קטמי רהבים אל פנה ולאמרוסים,
 ( כב )ת"ז בזהר עליהם שאמרו הכתות אותן מןיהיה

 כל לשום העיקר כי מזונא(, לנא הב ככלביםצווחין
 עשית רבות הנה כי שמים, מלכות להגדילמגמתו
 כנ"ל, אלינו ומחשבותיך נפלאותיך כל וכהיוםוכו',
 העימות התהוות עיקר שכל ידע אשר הפתי הואומי

 ויתפתה הזה הפועל יניח איך ידינו, עלמתהווים
 ונפסדים ההווים קפניםלפרפים

וזהו



 יששכר ה ר שחט תרועה, יום ג, מאמר תשרין חרש מאמריבנני
 תרועה, יודעי העם אשרי 0ז( פס )ההלים לפרש שישחתו

 שהקשו כמו להריע יודעים אינם הנוים כל)וכי
 תרועה, יודעי יתפרש, הנ"ל לפי אבל ד(, כס )ויק"רחז"ל
 התחדשות להתהוות התרועה סוד יודעיםהיינו

 וחיבור ריעות תרועה, שמים, מלכות ולהנדילהעולמות
 היא שהתרועה )רצ"ל י"י, ישראל(, כנסת עםקוב"ה

 עד כי י"י, מעשה המה אשר העולמותלהתחדשות
 היודעים העם ממילא י"י, אתה עשית רבותעתה
 הוא ועשייתם הליכתם כל יהלכון, פניך באורזה(

 יתפתו ולא בפנים, פנים יחוד פניך אורלהתהוות
 שם )ההלים וכו', צווחין להיות כזב ושפי רהביםאל

 תפארת כי ירומו ובצדקתך היום כל יגילון בשמך ק(ט

 להם זאת ולמה קרננו, תרום וברצונך אתהעוזמו
 ממילא כנזכר, הקפנים הפרמים מבקשיםלהיותם
 שמן, בן קרן והרמת הזה עולם פוב כל להםיהיה
 העולמות התחדשות מקיטיהם ידי על שינרמוכיון

 ננדם יעמוד אשר הוא מי שמים, מלכותוהנדלח
 עיקר הם הלא מתחת, הארץ ועל ממעלבשמים

 יהיו הקודש וחיות ואופנים שרפים הלאהמציאות,
 לך תהא שבשמים אבינו כל, להיוצר ויאמרובעוזרם,
 בהר ותפעמו תביאמו בניך, מישראל רוחקורת

 ברכח כל על ותתרומם ותתקדש ותתנדלנחלתך,
ותהלה

 דידרוש
 וכו' תרועה יודעי העם אשרי עוד דירןסאטשו(

 ד( כס )ייק"י רז"ל דקדקו מז(, פס)חדרים

 יודעים אלא וכו', להריע יודעים אינם הנוים כלוכי
 מה מפורסמת והקושיא בתרועה, בוראם אתלרצות
 הקב"ה של מצותיו שמקיימין מפני אם הריצוי,היא
 וכיוצא ותפלין בציצית הדין הוא כן אם להריע,שצוה
 לפרש לי ונראה וכו', בוראם את לרצות יודעיםנאסר
 11 אהבת )שער הלבבות חובות בספר שכתב מה פיעל

 ואוהביו, י"י יראי מימני שממר תמיד בההוא5-ז(
 שעלה פניהם תראה אמר, המובהקים מהמימניםואחד
 לבבות תראה הלבבות על וכשתעמוד האורעליהם
 כאור אדומים הם פניהם רצ"ל לאלקים,נשברות
 נשברות ולבבותיהם ובוראם, לייצרם תשוקתםמחמת
 ידי יוצאים אינם אשר ועל ומוראו מפחדולאלקים
 איש מימן הוא והנה ומצותיו, ית"ש בעבודתוחובתם

 זה להם אין האומות כל אבל האמיתי,הישראלי
 תצוה מעשה איזה בעבטה אפילו הנוי כיהמימן,
 מא"ע לצדקה בחשבו לבבו נבה וכיוצא צדקהכנת

 התרועה כי בתרועה, רמוז הזה הסימן והנהלהש"י,
 לב על יורה נשברורג קולות הלב מהבל הברההוא

 האריו"ל בכונת )עיין מתאדם התוקע ופנינשבר,
 שאמרו וזהו ההנקע(, פני הארת כונת 8-5( ששהו)פרע-ח
 ידי שעל בתרועה, בוראם את לרצות יודעיםרז"ל
 בינינו מה נא ראה לבוראם מרמזים התרועהרמיזת
 ההוא שאמר כמו התרועה מימן וסימנינולאומות,
 פני דמיון האור עליהם שעלה פניהם תראהחמיד,
 נשברות לבבות תראה הלבבות על וכשתעמודההרקע,
 י"י וזהו הלב, מהבל התרועה תנועת דמיוןלאלקים

 קצרתי. כי הבן יהלכון, פניךבאור

 ה'דרוש
 5ט )ההמס תרועה יודעי העם אשרי עוד דיתפרשז(

 מה י( ודרוש לעיל כתבתי כברמזג
 וקשה וכו', לרצות יודעים ופירשו חז"לשהתעוררו

 לפרש ונראה המצוות מכל יותר דהרועה אולמיהמה
 והנה דיבור, בלא קי שהוא השופר בפעםכפשופו,
 רישיון הדיבור, כח והוא לדיבור קודם הואהקש

 מכנפי ההבל קול יתחתך הדיבור התעוררותוקודם
 מן הרצון מכהייך הוא אנטר הלב מן המתעוררריאה
 להדיבור, הרצון כהליכת היא הקול כן אםהפוח,
 לכ"מ, יהיה תרועה יום 8( כס )ננדנד בתורה נאסרוהנה
 )"4א בזהר שכתוב כמו ולפובתכם להנאתכםרצ"ל

 נפלאה עצה היא בסטופר, לסיתקע עיסקא יחיבק4(
עו



פו 2,4שכר דדינו תרועה, יום ג מעטר תשרי, חדש מאמריבנבי

 גבראל על הרחמים להתעוררות כשופו פי עלאפילו
 הנה עולם, הרת יום הוא איום לאלקי הכהטפתביום

 מחשבת בהתעוררות כביכול היה העולמותבריאת
 המחשבה הוא במחשבה, עלו ישראל כר.( וזח-אישראל
 היה ישראל של מחשבתן אשר כביכולהקדומה
 הנם דלתתא, לאתערותא כביכול נוקבין מייןלבחינת
 ית"ש לפניו הנה במציאותן עדיין ישראל היושלא
 רק נחלקים המה ועתיד עבר )כי יחד, ועתידעבר
 התעוררות הנה הזמן(, מן למעלה כן שאין מהבזמן,

 העולמות כל לבריאת היה ישראל שלמחשבתן
 נקראים גבראל וכביכול בתוכם, אשרוהנבראים

 המלך עם נפעים יושבי היוצרים המה כג( ד)יה-א
 המה הבריאה יסוד שהמה כיון כן אםבמלאכתו,

 התורה זאת והנה המציאותן עיקר והם הכלשורש
 04 א )בראשית תאמר אמריה ראשית משה שםאשר

 שנקראו השראל בשביל ח( א )פסק"ז 1כ1' בראבראשית
 ולא הוא, מאמר נמי וברחהטיזן לב.( )ר"הראשיות
 רק מאמר, בו לומר יצדק לא כי מאמר בומפורמט
 אשר ומחשבה רצח כביכול הייה המאמר,ראשיות

 הבן ישראל, בשבילהיה
 עתם, הרת יום הזה והנורא הקדשן ביוםתלבה

 מרון כבני לפניו יעברון עולם באי כלאשר
 עידנא יהב שכקטועים, ילודי בניו על המרחם ב.ג)ר"ה

 להנאתכם לכם לכם, יהיה תרועה יום בשופר,למיתקע
 דיבור בלא קול ישראל יתעוררו כאשרולפובתכם,

 לעיל, שכחבתי כמו לדיבור קודם הרצון כחטיכתהוא
 דלעילא עובדא אתער דלתתא באתערותאכביכול
 הענק בהתעורר המקפריגים פיות ויסתמו (, פח)זח4א
 היו שהם ידי תעל ורצון, במחשבה עלו ישראלאשר

 כל בריאת היה כינ, השיין ורצהבמחשבה
 חטראל, בזולת בריה כל למציאות מקום ואיןהעולמווע
 על לקפרנ פה יפצה אשר מהנבראים הוא מיממילא
 ח"ו העיקר בזית הנה מהנבראים, המציאותעיקר
 עיקר על הפפל יקפרג ואיך נברא לשום מקוםאין

 רחמים מתעוררים יעל כי עת שופר קול ואזמציאותו,
 השיט הרצה בהתעורר המציאותן עיקר גבראלעל

 העם והטרי וזהו ברצונו, עלו ישראל אשרהקדום
 בחינה מתעורר שרועצם ידי על תרועה,יודעי

 כלינול, הרצה התנלות הוא אשר הדעת הואהמהשבה
 דיבור להרחיב )ויראתי תרועה, יודעי שאמרוזהו
 יודעים ז"ל, חכמינו שפירוטו וזהו קבלה(, מבלימזה

 כעעעורר החינקה ידי על בתרועה, בוראם אתלרצות
 גבראל עטר כביכול הקדום הרצון הוא בוראם,רצון
 העם אשרי גוי, לכל כן קיטה לא כביכול, ברצונועלו

 לושככה

 רדרוש
 תרועה יודעי העם אשרי טז( פט )תדרים עוד ןיתפרשח(

 מה ידוע הנה וכו', פניך באורי"י
 ועוד וכו', הגוים כל וכי ק כס )ויקדי רז"לשהתעוררו
 והנה וכו', פניך באור י"י הסיום מהו להביןמהראוי
 ר' אתקין לד.( )י4ה בגמרא שאמרו מה פי עלנאסר
 ותקיעה, ותרועה שברים וג' תקיעה בקמריאבהו

 גנוחי אי בתורה, האמורה התרועה מהו לן)דמספקא
 בקולות מריע )היינו ילול ילולי אי שברים(, )היינוגנח

 גנוחי דלמא ומקשו תרווייהו(, עביר כן עלקצרים(,
 מחוץ וקא לתקיעה, שברים בין תרועה וקמפסקאננח
 וקא ילול ילולי דלמא ומקשו תש"וע תקעדהדר
 דהדר ובוטני לריגועה, תקיעה בין שבריםמפסקא
 הוווייהו, בעינן שמא נמי לן דמספקא רק תר"ועתקע
 הקושיא בנמרא, שם עיין תשר"קק כן גם תקע כןש

 בדורות זאת אתקין אבהו ר' הנהמפורסמות
 התרועץ מהו שעינן דלא הספק בעבורהאמוראים
 ישראל מכל שנשכח דעתך מלקא וכי בתורה,האמורה

 להראב"ד כן גם מצאתי זאת )קושיא תרועה, הואמה
 ששכחן הרי ועוד לש((, )4מן רעים תמים בספרז"ל
 ברעיא וגם מהתנאים, שהוא צט.( )זח14 הקדשןבזהר

 הסדרים בכל ימללו שאה לצד משק )שקמהימנא
 וכך צריכי, מיצרך דכדכן הרי ותר"וע תש"תתשר"ת

 ומהו קדשן, לגוי היו כטשז ישראל בכל נוהניןהיו
 *( בקסרי אבהו ר' מחדש שהתקיןהתקנה

 הנקה*(
 במטמני שבפטמתי 8ה ש15 וההלכו תפשט לפי נטותטש

 ענו(( פ עד ב' דרוש בפרד"ס טבל )פטםר נייעחדש
 כמטיבר.ויירוה

אך



 יששכר 1 רעש תרועה, יום ג, מאמר תשרק הרש מאמריבני
 עתם מימות נוהנין היו כך אשר ודאי הואאך

 הדבר ביאר אבהו ור' צריכי, מיצרךדכיהו
 זה ואתקין הספק, משום שהוא ואמר הדבר, יצאמהיכן
 דכולהו רק ספק זה אין דבאמת להורות נמורה,בתקנה
 תתבונן כאושר והוא, יתבאר, כאושר צריכימיצרך
 עשייתם, אופן ספיקות בהן "ש אשר מצותבכמה
 הוא אך בפירורו, התורה לנו ביארה לא למהיקשה
 ויסתפקו בדבר יפלפלו ישראל אשר הש"י מאתנסיבה
 כל מספק יעשו זה ידי ועל כך, או כך לעיטותאם

 בנבהי צריכי מיצרך דכולהו המועיליםהאופנים
 אל מכוונים בתורה בפלפולם ישראל כן ואםמרומים,
 מדה ואמ"ת מדת מעוררים זה ידי ועלהאמוג

 תרין פנים הארת סוד הוא מדות, שבי"נהשביעית
 נושא הקב"ה מקרי וזה 5"ק, ש"ג ה-" קד"שיןתפוחין
 אשר וזהו חיים(, מלך פני )ובאור לישראלפני"ם
 מלאכי אמרן כ:( )ברכות בנמרא ט( דף 1 ג ולבהותביארנו
 נשא לא אשר יק י עברם כתיב הקב"ה, לפניהשרת
 דכתיב לישראל פנים נהשא אתה מה מפניפנים
 וכי הקב"ה, להם אמר אליך, פניו י"י יושא כו( 1במיכר
 ואכלת ת( " מבמם כתבתי אני לישראל, פנים אשאלא

 עד עצמם על מדקדקים וחם וכו', וברכתהשבעת
 המלאכים דהנה תמוהים, הדברים כביצה, עדכזית
 קראי )ורמו לישראל פנים נושא אתה מה מפנישאלו

 מה דבר לאדם בהנתן מקרי פנים ונשיאותאהדדי(,
 השכר להם שמניע הקב"ה השיב ובכאן לו, מניעשאין
 ויאות שמגיע וכיון עצמם, על שמדקדקין בעבורהנדול
 קהשיא והדרא פנים נשיאות מקרי לא זה השכר,להם

 דברינו פי ועל אליך, פניו י"י נשא כהזיב למהלדוכיזא
 ורובעת ואכלת רק נאמר לא בתורה דהנה מובן,הנ"ל

 מהו ודקדקו יהודח ור' מאיר ר' באו וחנהוברכת,
 בכל אכילה שיעור ואכלתן מאיר, ר' ואמרשביעה,
 אמר, יהודה ור' שתיה, זו השבעות בכזית,מקום
 מצאו הנה כביצה, היא שביעה בה שישאכילה
 *( אמת בתורת לאמתה הלכה וכוונו חפץדברי

 הנ"ט"
 ובא זהובים, אלף שנצטרך מי דהרי  לעצמו, עדדשים

 להתזת יצטרך לא וכי זהובים, טשפז לו ונתןאחד
 הצע כן זזצביו4 מאה לו שנחן של לחבירו שבהשהחדק
 כזית לו שנחן על כלש"י להחזת יצטרך לא וכי ז8,בנידון

וכטרמה.

 על וישראל בביאור, בהסרח פורכי שלא דברחריגה
 האמוק אל מכוונים בתורח יגיעותםידי
 תפוחין תרע ואם"ת מדת מרומים בנבהיסעוררים
 זה )חיים(, מלך פני אור כבישך הפנים סודקדישיו
 הקב"ה שהשיב וזהו פנים, להם נושא הקב"המקרי

 כיזבתי אני לישראל, פנים אושא לא וכילהמלאכים,
 את מייגעים והם סתומים, דברים וכו' השבעתואכלת
 עד עצמם על ומדקדקים לאמתה הלכה לכויןעצמם
 מכוונים בתורה שביניעותם וכיון כביצה, עדכזית
 שהוא חשם"ת סדת ומאירים סעוררים אזי הזשמוגאל

 *(, אליך פניו י"יישא
 הס"ה*(
 בברכת זה לפיההוש"ר

 1 )בטיברכהנים
 דיהצ פניו אור להםיאיר הש"י גליד, פניו י"5 קשרכה(
 חץ שעל כדי ואמ"ת,מדת
 באלמג להלכה לכוין שנלוזה
 החונן ויחנך, ט( )שםוזור
 אל הדעת שיטין דעתלהדס
 שישפט וכיון להלכה,האמת
 תורת של לאמתהלהלכה
 יצא מ( )שט שוב הנהאמת,
 טרדת שתפעה אליך, שניוי"י

 באור פנים נשיאתוהמ"ת
 הדבר הבן חיים, מלךפני

 מן וחקרו ישראל באו הנה התרועה, מהוותחקורו
 והנה בסיני(, נתקבל )והתרגום יבבא דמתרגמינןמה
 ותיבב מן ( יג )י"8 ולמדוהו יבבא, מהו כן נם ידעולא
 הלב דאנת הענין לפי שהוא כח(, כ )שוטשים מימראאם
 אם נסתפקו וישוב לבוא(, רכבו בושש מדוע))שק
 בא זה ידי ועל רשרווייהו, או ילול ילולי או ננחגנוחי
 כל לצאת לחומרא( דאורייתא )דספיקא לחלמהלהם

 אל וכוונו תר"ת, תש"ת תשר"ת לתקועהספיקות
 ידי ועל מרומים, בגבהי צריכי מיצרך דכולהוהאמת
 ובזה חיים, מלך פני אור ואמ"ת טדת טעורריםזה

 ירא( שב"ו )פיעו" האריזאל במזנת קם בסעפתתבונן
 שאמרו וזהו ואם"וע מדת אל התוקע פני בהארתלכוין
 לתקוע שהתקין היינו וכו', בקיסרי אבהו ר'אתקין
 דעתך מלקא וכי לעיל דהקשינו תר"41 תש"תתשר"ת
 מחדש והתקין החש ובא מישראל התרועהשנשתכח
 בדורות אבל מדרי, כיהו מהימנא וברעיא בזהרוחזינן

 ש אלה כל שיעשו אבהו ר' מתיירא היההאחרונים
 להורות גמורה, לתקנה היתקין הוא ובא הטפכןדרך

 וזהו הפנים, סודכביכול
 הגה דידן, בנידון נמיהכי
 אשר הזה הקדהשביום
 מתים וספרי חייםספרי

 ית"ש, לפניופתוחים
 להאיר רוצהוהקב"ה
 מדת מן פניו אורעליהם
 חיים, מלך פני אורואמ"ת
 למצות בתורתו כתבהנה
 יום סתומים, דבריםהיום
 לכם לכם, יהיהתרועה
 תפרשו אתםדייקא,

שאין



טז "עטשכר 1 דיש תרועה, ים ג משמר תשרי, ההש מאמריבני
 עקשה הש"י רק צריכי, מיצרך דכולהו ספק כאןשאין
 שאנחנו בכדי סתומים, דברים וכתב למובתינוכן

 אל ונכוין הדברים אמיתת להבין בשכלנונחקור
 חיים מלך פני אור אלינו פניו י"י וישאהאמוק
 שכתבתי מה בקיצור מלבאר להתאפק אוכלולא

 לפי ע"ד( ט דף ב דבש ד )מאפר ניסן חדשבמאמרי
 לנו(, חידש ומה )מחדש, אבהו ר' דאתקין האחפשפ,
 בחכום הסדרים כל שתוקעיו כית לכאורהדחנה

 יארע אם זה לפי הנה התרועה, מהו לןדמספקא
 אבל תש"וג תשר"ת שתקע בודאי שידעלאדם
 פפור לכאורה הדין לפי הנה תר"וג תקע אםמסתפק
 תמצי ואם תקע, אם ספיקא, ספק דהוהמלתקוע
 סדרי, באינך חובתו ידי יצא אפשר תקע לאלומר
 יוצא שאין נמורה לתקנה ואתקין אבהו ר' בא כןעל

 שיתקע עד דאורייתא המצוה חובת ידי אופןבשום
 איזה תקע אם לו שמסתפק מי כן על המדרים,כל

 אחד ספק רק דהוה ולתקוע, לחזור צריךסדר,
 ותבין שם שכתבתי מה עיץדאורייתא,

 ר' פסק באמת למה ונחקורה, נשובהומעתה
 ספירט ספק באמת החש הלא כזאתאבהו

 כיון חקרו, ז( הראשונים דהנה לך, ואומרדאורייתו4
 כן אם וכו' ונסור לא מן לן נפקא דרבנן מילירכל
 חתנו דכן ותירצו, לקולא, דרבנן ספק יהיהלמה
 מפיקא שלהם וההוספות התקטת שיהיורבנן

 בזה מצווים שהיו תא ועניט אסרנו בעניינוואנחנו לקולג'
 8( כד ויק"ר במדרש רז"ל אמרו דהנה התורה, פיש

 אני קדיש כי לומד תלמוד כסוני, יכל תהיו,קדישים
 לכאורה והרז כאן, עד סקדהשתם, לטליה קדישתיי"י

 שיהיה חוסר ליציר דעתא מלקא דאיך תסוה,מדרש
 לן קיימא דהנה זה, לבאר ואמרתי ית', כשסוקדיש
 בחוכסתא, בראשית נפקוס סחכסה אורייתא ( קנאכח"ב
 שלמעלה חכמה נובלת ה( ט )ביי רז"ל שאמרווכמו
 הס"ת *( החכמה והנה *(,חורה
 הדם "5 נבי ע8 בזהר כמבואר קדשנקרא

 שנהמם
 הנח חטשו, ולא שריפא קדש ואנשי בפסוקושק

 88ב. שרשו פשהס כלכ"א מששה לחטשיקז(
 נש דף פשה 8ע דרבן כשעש, ששל ד משפר ט18שטןח(

ומבאהב:

 מן שהוא היערה שקבלו אור בעל וקדישעיר נובלות לשון נבל מפרש הרב כתב והנה לי,תהיון
 חסשנ דנובלות החפץ, בספרהחיים
 להשתגל, בתורתן ומאירין תקנות שמתקניןהחכמים

 חכמים, נשיאו כן על החכמה, מן מאירותנשמותיהם
 קדש(, דברי מדבריו הבנתי )כן החכמה, פןשפקבלין

 קדושים הנ"ל, במדרני ז"ל דבריהן לך יתבארובזה
 ותוכלו קדש, הנקרא החכמה מן הארה )תקבלותהיו
 החכמה מן שתקבלו כית לישראל ומצות תקנותלתקן
 הורה דבריכם יהיה כן ואם התורה, מקוםשהחש

 דבריכם מפק שיהיה )חייט כמוני יכולשלימה(,
 לומר תלסוד מסיני(, מפי הנאסרה תורה שלכספק
 )ומפק סקדהשתכם למעלה קדושתי י"י, אני קדושכי

 להקל( דבריהם וספק להחמירתורה

 היינו לכם, יהיה תרועה יום נאמר הנה בכאןיהנה
 בחית אומר שתנזרו מה כל לכם,שייך
 ספגן כאן חשין הוצרה פי על בחיוב הואהתרועה,

 הג' כל נסורה לתקנה בקמרי אבהו ר' אתקין כןעל
 ממש, דאורייתא הן הספיקות דכל להורותמדדים,
 סדר, איזה תקע אם מפק לאדם יארע אםממלא
 שדאורייתא אחד ספק רק ספיקא לספק אוהד נידוןלא

 הדבר. הבן ולתקוע, לחזורוצריך

 תרועה יודעי העם אושרי הכהסב, לך יתפרשוכנערצת
 ואת תרועה, החש מה יודעים הם באמת)אשר

 האכנע( )דכל האמת אל שכוונו רק הספיקווג מחסתזה
 דברים השי"ת שכתב ומה צריכי, מיצרך בכמהןניסכל

 שנתגידו מפיקות ידי על הענינים ימציאו והםסתומים
 אל ביניעתם שיכוונו ידי שעל הש"י רצה כילהם,
 פני אור פניו אור אליהם הש"י יאר להלכה,האסת
 שכוונו מה יהלכון, פניך באור י"י וזהה חיים,מלך

 אור אליהם להאיר כדי החש פלפולם ידי עללהלכה
 יהיה תרועה יום בהוההו הש"י שאפר וזהופניך,
 התרועה החש מה להלכה בשכליכם תמציאו אתםלכם,

 אליכם פניו באור י"י ויאר להלכה, האסת אלותכוונו
 שהודיעו כענין חתם, מלך פני באור חשאיתמדת
 קושפא דשמה איורא בהההש צו.( )סמלוץ חז"ללט
 אליהם שנשפע מפני זימניה, בלא אינש שכיבדלא

 ורחמים חיים חיינה מלך פני אור שהוא ואם"תהארת
 עתם. עד גבראל ~כל לטושלום

וישיש



 יששכר " ז דיוש תרועה, יום ג, מאמר תשרי, חדש שאמריבני
 דדרוש

 וכו' תרועה יודעי העם אשרי עוד לירזפע14טפ(
 ר' בשם כתבו דהנה טו4 פס)תהלים

 והתינוק התינוק, להחריד השופר טבע ס4 נאוןמעדיה
 זמר כלי קול שום מן צרעתו כך כל  מתפעלאינו

 ומחריד בדעתו מתפעל השופר, מן כמווחצוצרות
 הוא השנה ראש ענין בזה, להתבונן ישבשמעו,
 דנדלות המוחין הסתלקות כביכול שנ"מ( )שס"השינה
 השופר ומצות עלאה, תשובה הבנים לאםלמעלה
 שנחה )והוא דנדלות, המוחין ולהביא השינה מןלעורר
 ה"ד( פ"נ תשובה )הלבות ואמר ז"ל, הרמב"ם על י"ירוח

 מתרדמתכם, קטינים עורו דרך על השופר מצותבטעם
 לפבע הוא הנה זה לבעבור והנה ליראיו(, י"יסוד

 בו מתפעל השופר קי טבע הזה בעקם גםקיים
 היה כאילו וירגיש דנדלות מוחין לו שאיןהתינוק
 יודעי העם אשרי לפרש, ש"ט וזהו הדבר, הבןנדול,
תרועה

 באור י"י הדעת(, להם בא התרועה ידי )שעי
 החרדה ומחמת חרדה עליהם שנופל יהלכון,פניך

 וכל פ"א(, שניי )פחה" כנודע בהארה הפניםנתאדם
 למעלה, כן נורם כביכין הנה עושה שהאדםמה

 מה כל הצל כמו צלך, י"י ה( קנא )תהליםכדכתיב
 שמתאדם התקיעה ידי על הנה י4 וכו' עושהשהאדם
 מעשיו ידי על נורם הנה אדם, של פניו אורומאיר
 מלך פני אור פנים אור ואמ"ת מדת למעלהלהאיר

חיים

 ח'דרוש

 תרועה יודעי העם אשרי סו( פס )תהלם עוד ויתפרשי(
 וכי ק כס )ויו"ד רז"ל קושיית וקשהוכו',

 פי על הדבר ויתפרש להריע, יודעים אינם הנויםכל
 היא, תורה אבותינו מנהג ותשכי שתתבונןמה
 דרוש איזה לדרוש ישראל תפוצות בכל שנוהניןהיינו
 דהטעם נאמר ואם בעי, וטעמא שופר, תקיעתקודם
 לנהוג מהראוי היה לא לתשובה, הלבבות לעוררהוא

 בכלל לעם להודיע רק דרוש, בדרך ולרוחץלהקשות
 מהראוי היה ביותר וגם לשוב, שצריכין סמהובפרט
 אחר העם שתטיבו בכדי החזרה תפלת קודםלדרוש
 פי על לי ונראה הפיוטים, באמירת לב בשבירתכך
 אמר זצוק"ל, מקארעץ מהר"פ הקדוש הרב שכתבמה
 היא אנפין הזעיר בנלות, ה4 אות יא דף פאס )שדשכך

 לפרש, )נראה הקושיות, נמשך ומזה תרדמהבסוד
 היא והדעת בדעתו מבין האדם כשאין היאהקושיא
 כן על המוחין, קטנות כן גם היא והשינהבקטעת
 ואי"ה לי(, נראה הקושיווג נמשכו שינהמבחינת
 יתעוררו אז צדקנו משיה כשיבוא בימיתבמהרה
 נקרא אנפין זעיר 1.( ))ת"ז התורה כל ותהיההמוחין
 תמצא זה לפי והנה דברינו כאן עד ברורה,הלרה(

 ח. אות יא דף פנחס שדרש שהוס(
 ח. השרה ש"ג סשה דף ד סומר גיסן שיןי(

 הת-ה ידעת כבר דהנה ישראל, של למנהגן טעםטוב
 הקושיא באה ומזה תרדמה, סוד השנה בראששכיק
 להכחטיך השופר במצות נצטוינו ולזה קשיא, דינאמוד

 עורו דרך על שהוא הרמב"ם שכתב )וכמוהמוחין
 מתבטל המוחין כשמתעוררים והנה וכו'(,ישנים

 הקדוש הרב כדברי ברורה תורה ומתהויםהקושיות
הנ"ל

 תרועה, יודעי העם אשרי הפסוק לפרש ישרמזה
 הדעת קטנות תרדמה מוד הוא השופררקודם
 כידוע אחוריים בסוד כן נם )והוא המוחין,בהסתלקות

 עם ע"ב פעמים ט' בגימטריא תרדמ"ה כ( פוק)שפ
 מתעוררים השופר מצות ידי על כך ואחרהכולל(,
 ותבין פנים, אור ומתהוה הדעת ונכחטךהמוחין
 בדעתו מבין ואינו הלכה איזה לומד כשאדםהדברים,
 בדמיון ההלכה עם הוא הנה קושיא איזהמהמת

 כמבואר פניו צהבו כשמתרץ, כך ואחראחוריים,
 פנים בחינת הוא דאו קיגל )יר"ם בנמרא זהלשת

 דבר בפנים פנים ח ה יבחש הפמוק שאמר וזהובפנים,

 בוריו, על הכל מבינים היו שאז היית בהר, עמכםי"י
 רז"ל ופירשו תרועה, יודעי העם אוסרי תבין,ועתה

 בתרועה, בוראם את יייננ יודעים ח ש)יינני
 לעיל שכתבתי כסו מובנים אינם כן נם)ודבריהם

ידעתי



ע יששנר ט דרת תרועה, עם ג, מאמר תשרי, הרש משריבני

 מתחיכים יודעי"ם דבריהם, לפרש "1 ידעתי ש,מהש
 וזהו המוחין, בהתעוררות התרוע"ה ידי עלהדע"ת
 שכ"ג )ע"ח רצון נקראים המוחין כי לרצו"ועיודעי"ם

 כי (( קיט גיסן )טאמף פעמים כמה שכתבתי )כמופ"ק
 הקושיות מתורצים זה ידי ועל הבן, במוחין, הואהרצון
 פנים אור בחינת ונתהוה ההלכה מן קשיא()דינא
 שתהיה יהלכון, פניך באור י"י וזהו כנ"ל, ההלכהעם
 הליכות כה( סח )תהלים העליונה )הכל"ה ההלכ"הלהם
 המוב והשם בפנים, פנים בבחינת בקדש( מלכיאי"י
 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהייכפר,

 פני באור סו( טז )פשי הכתוב פירורי לפרוט שישכזהו
 חיים צריכין מלך פני להאיר רצ"ל חיים,מלך

 התפלין מכונות כידוע חיים שנקראו מוחיןהיינו
 חיי"ם בניממריא אהי"ה הוי"ה )אהי"ה פ"י( ט"וכלע"ח
 אין דנדלות המוחין דבזולת מוחין(, חב"ד סודהוא
 ו"1 ברורה התורה אין פנים אור ובהעדר פנים,אור

 הוא דאליהו תתבונן, והנה ואיבעיווג קהליותבהלכה
 ח"ם ת"ס, פנ"י ( רל"ח דף )פינחס בזהר עייןפינחס
 הפנים, אור זה ידי ועל כנ"ל, בניממריא חיי"םהוא
 ביה נאמר ההמתר עת בהניע והנה חם, פניוזהו
 אור שנסתר וכיון באדרתו, פניו ועם ינ( ש)ט!*א
 נשאר הנה אליהו הוא חס( )פני פינתם שלהפנים
 דודים עת בהניע הנה ואיבעיות, קושיותספיקות
 קושיות יתרץ ועשבי יבא בא בימינו,כמהרה

 הנחמד. הדבר הבן בתיק"ו, דסלקודאיבעיות

 ט'דרוש
 יודעי העם אוררי טז( פט )תהלים לך אדרתי עוריא(

 שתרצו ומה ידוע רז"ל קהוייתתרועה,
 דבריהם הפשר לפי אשר לעיל, אמרנו וכבר זה,על
 בדרה1ים שכתבתי מה עוד )ועיין מובנים,אינם

 לנפשאי. פתחא אנא אפתח והנההקודמים(,

 בנות אתכם השבעתי בשט( ט )מזמור תהליםבמדרש
 תנידו מה דודי את תמצאו אם וכו'ירה1לים

 מעים חולי איני אני ח( ה )שה-ש אני אהבה שחולתלו
 הנה עכ"ל, מאהבתו, חולה אני וממה ראה1, חוליולא
 עולם אהבת בספרו ז"ל אלנזי מהר"ש הנדולהרב
 אמרו למה ז"ל, דבריהם על דקדק ( גד דף עבודה)עטוד
 אהבה שחולת באמור הרי וכו', מעים חולי לא איניאני
 דהנה ז"ל, הוא ומפרוט תלאים, מיני כל שוללאני
 תשוקתו על חושק כדברי הם השירים שיר דבריכל

 החשוקה דברי בכאן והנה החושק, על החשוקהודברי
 אתנו יש והנה נדוד, ממנה הרחיק והחשוקבחליה
 ולא מעיים לחיי לא מבקרין אין ( טא )נדויםלהלכה
 תמצאו אם בחליה, החשוקה אומרת והנה ראש,לחולי
 ידי ועל אני, אהבה חולת רק לו תנידו לא דודיאת
 מעיים חולי מן ושאני חו"שש יהיה ולא לבקרני יבאזה
 שאני מה והנמחל, לבקרם(, )שאין ראש חייאו

 מחמת במבוקשי כונתי אין אלי, דודי שיבאמבקש
 ארעב כי נפשי למלא היינו מעיים, חיי חלהשאני

 האומות כי גבראל, של ועניות הדחקותבנודל
 חיה אני באמת כי הגם מעליהם, עורםמפשימים

 היית זה, עבור דודי בביאת מבוקשי אין זה, עלנם
 אין וכן ואדרכמונים, וזהב בכמן ויבשרנישיבא

 להיות צריך שאני מה היינו ראש, חולי עבורמבוקשי
 בעבודת אותי ומעבידין האומות, לפני ראשכפוף
 בזיוני ונודל עלי, כבד שראשי עד קשות בנזירותפרך

 חיה אני באמת והנה ראשי, ארום בל כבודיבהעדר
 דודי אלי שיבא אבקש זה בעבור לא אבל זה, עלנם

 אהבתו, עבור מבוקשי עיקר רק בכבוד, ראשילהרים
 אהבתו, על מתנענע ואני מני וננלה נסע דודיכי
 חולי שאני לדודי תאמרו אם כי החולה, עיקרוזהו
 העדר היינו ראש חולי או פרנסה, העדר היינומעיים
 אין ההלכה כענין לבקרני לבא ירצה לא הנהכבוד,

 דבריו תוכן כאן עד וכו',מבקרין
 כנסת )או הקדחנה הכנסיה יכלד זה, לפיהכלדץ

 דבר שזהו הנם כך, הוא בניה( בעדישראל
 וכענין עצמנו, לצורך בבקשתיט כך כל נרצהשאינו
 המד כל )ננ.( זהר בתקונישאמרו

 לעבדיי
 לנרסייהו

 וכו', מזונא לנא הב חיי לנא הב וכו' צווחיןעברין,
 הדברים לפי הנה וא', שכינתא עם חמד דנומלולית
 ואומרת, בדבריה ישראל כנסת זאת מתרצתהנ"ל
 הללו החולאים על צועקת הנני בתפלתי שאני אמתהן

הנ"ל



 שכר ויושט תרועה, יום ג, לאמר תשרי, הרש משמיי ייר
 ראש וחיי פרנסה(, )העדר מעיים חולי חיינוהנ"ל,
 להיות אהבה מחולת לי היה זאת אבל הכבוד(,)העדר
 כשיארע דהנה הימים, וארכו כמה זה מני נסעדודי
 שהלב הגעגועים גודל מחמת הלב חולי לאדםח"ו

 רבים ימים הדבר כשיתמשך הנה ומתנענע,חושק
 עיקר הלב להיות רבים, תלאים מזה יומשךהגה
 כשיתמשך בלב, חולי כשיארע כן על החיים,נשכין
 ולמעיים, לרגוש ח"ו רבים חלאים כטה יומשךהדבר
 וישוב בדעתו מתבלבל הנה כך לידי ח"ו כשיבאהנה
 כאב על צועק הוא והנה העיקריות מחולאת ידעלא

 השכח דעתו האבלבל כבר כי והמעיים, ראשהענפים,
 דבר על המשכיל החכם והרופא מבחין, חשינוהעיקר
 ויראה הללו, הזרים החצאים באו מהיכן ויבחיןיראה
 מחמת בעצבון הלב חולי שהוא הדבר שורשויבין

 לבו את לשמח הרופא יראה הנה ונענועים,חשוקה
 מתנענע שהוא דבר לו להראות הגעגועים,ולהמיר
 הזרים. מחמאים יתרפא וממילא יכיוצא,שיי

 הפסוק, מן מוכרחת היא זה לפי חז"ל דרשתלהנה
 חסידו דודי את תמצאו אם נאמר לאשהרי

 רופאו דכהשמע לו, תגידו מה נאמר רק וכו', שחולתלו
 על תגידו, שלא ומה לו תגידו מה בדבריכםותזהרו

 פירושינו, וכפי הנ"ל הרב פירורי לפי כנ"ל דרשוכן
 חולי ועל מעיים חולי ש צועק אני שבאכטזדהגם
 שבלב מהגעגועים לי בא הכל זה זשבל כנ"ל,ראש
 וכית זרים, חלאים כן גם נתמשכו מזה אהבה,חולת

 ימין בין אדע לא שוב הללו, בחצאים הזמןשנתארך
 הזרים הללו חולאים על רק צועק אני כן עללשמאל,

 תקשרנו אל יררטלים, בנות אתם גן עלהחיצוגיס,
 דעבדין, הוא לגרמייהו דעבדין חמד כל לדודילומר
 ראש חולי ועל )עישר( איים חיי ש צועקיםדהרי

 הלב וחולי אהבה מחולת לי בא זה כל כי)כבוד(,
 היו שלא הקודמים בדורות והנה הגעגועין,מדאגת
 ומבית ומנבואה השראל גדולת מזכרון כך כלרחוקים
 חיו ולא דברים, של עיקרן עדיין זוכרין והיוהמקדש,
 העניז עיקר על רק הנוף צורכי על כך כלמתמללים
 אבל הענפים, יתוקד וממילא הש"י כבודלהתגדל
 חיי ימי שיט וארכו כך כל שנתרחקת כיוןאסחט
 השוב הצללי, המלכיות ובשאף הזה, הכבדהנלוח
 קפנות דעתנו נתבלבל )כי הלב חולי זוכרין אטאין

 קדשנו ובית יתורצו י"י ש להתגעגעהדעת(
 אבל ומזוני, חיי לנא חג צועקים ואנחנוותפארתנו,

 הית אילו כי החיאות מעיקר לט באו החולאיםאלו
 לכל רפואה ממילא היה אלינו, מאיר ית"ש פניואוף

 בניו אנחנו כי לבבא, צור חלקנו הוא כיהחולאים,
 לאורו אלינו פניו יאיר כאשר במן, מניעמומים
 שאמר וכמו סלח, פוב כל לנו יחיה וממשא ומך,ניסע

 עוזך לראות חזיתיך בקוונט כן ק סג )תהליםהכלשורר
 כמו וכו', בהיי אברכך כן וכו', הסדך פוב כיוכבודך,

 וכו' נפשי תשבע ודשןחלב
 יודעי העם אשרי לבאר נבא האלה הדברים פיעל

 האומות כל וכי רז"ל דקדקו והנה וכו',תרועה
 בתרועה, בוראם את לרצות יודעים ופירשו,וכו',
 וגם המצוות מכל יותר בתרועה הריצוי מהווקשה
 הנ"ל הדברים פי ועל וכו', פניך באור המיוםמהו

 תרועה, נאמר מתם בתורה דהנה הדברים,יתפרשו
 פי על ישראל וחכמי התרועה, מהו איתפרשלא

 בנלות עמנו היא )אשר פה שבעל בתורהקבלתם
 לה( קרינן פה שבעל והורה פה מלכות יז.( )ת"יכנודע
 טלבו( הגונח )כאדם גנח גנוחי ברישא תרועה,פירשו,
 קצרים קשות ומקשן הבוכה )כאדם ילול ילוליוהדר
 על לרכש ברש"י(, עיין מלבו, לא אבל לזה זהסמוכין
 ברישא הזה, המקרה לנו דקרה לעיל, הנאמרהדבר
 התקועה אהבה חולון הלב חולי לב מכאב גנחנתחי
 החולאת ונמשך כשנתרבה הזמן בהמשך אבלבלב,

 ועניות רחקות ם חצאים מזח נמשך הנהבעוה"ר,
 עד תכופות, וצרות ומעיים ראש חיי השעבודוכובד

 ואנהה החולאת עיקר ושכחט שטנושנתבלבל
 הגוף, צרכי בכל וכיוצא ומזמי חיי לגא הבצועקים

 ממרבית קצרות קולונל ילול ילולי רמז הוויולזה
 הישורין מגורל הללו בדורות חעיקר שכחט כיהכאבין,
 חולת רק איש בלב עצמיותינו אבל דעתם,שנתבלבל
 יתיאח ישרשר י"י, ש מתנענעים שאנחשאהבה,
 תהיה זה רק תבל, חמדת כל נשכח אלינו פניואור
 לפרש, שיש וזהו אליט, פניו אור התגלות כליוויינוכל

 יודעים רז"ל שפירשו כמו תרועה, יודעי העםאמורי
 בוראם את מרצים היינו בתרועה, בוראם אתלרצות
 מח אהגה לחסרת להם יוחשב שלא התרועה,בענין
 במשללים השינם וכו' ומזתי חיי לנא הב מתעשיןשהם
 היית בתרועה, בוראן את ספצים הנח חעיקר,על

הריצוי



 שכר י יש תרתקו ים ג פ8ר תשרי יש מצףבני
 ברישא התרועה, דמיון לט שקרה חבורא לפניהריצוי
 הדר הזמן בהכחשך אבל כנ"ל, הלב מן ננהגנוחי
 ובלבול הכאב מנודל העיקר מאתנו נשכח ילולילולי
 התכופות צרות על ילול ילולי הדר בן עלהדעכן
 פניך באור י"י אבל הזדים, המכאובים סנודלבעוה"ר

 % זה פניך, אור להם ופראה כמהשר אבליהלכק,
 תלך ניסע לאורו יכו, ישי אחרי חישקםתשוקתם
 ויהשיעט לו קותו זה אלקיט הנה ט( כה )ישעןונאמר
 במהרה ב5שועחו תשככנה ננילה לו קוינו י"יזה

בימינו.

 י'דרו
 יודעי העם אשרי סו( פט )תאיים עוד לך 41שי,שיב(

 ד( כס )הנ"ר המדרש לשת זהתרועה,

 להריע, יתעין אינן העתם אומות וכי יאשיה ר'אמר
 כמה להן, 5ש מלפנים כמה להן, 5ש קיניםכמח

 תרועה, יודעי העם אהשרי אומר ואתה להן, 5שבוקינים
 ישראל אלו העם אפשריאלא

 שיודעיי
 את לרצות

 דין מכסא עומד הקב"ה עהשה מה בצרועה,בוראם
 הענין ביארנו כבר כאן, עד רחמים, כסא עלויחשב
 החש מה לך ושרמוז נימא והשווא שוניהןבפנים
 רחמים כסא על ויושב דין סכסא עומד ושהקב"ההענץ
 קצרים קהות התרועה הנה התרועה, מצות ידיעל
 שונים, כלים שיתהוו לצמצום עצמו בפני אחדכל

 יתכפלו שלא בבדי הצמצום היה זחדבשביל
 מלך פני אור להתפשפות רמז פשופהוהמוקיעה חכלילי

 כהו, לפי מקבל אחד כל העימות להחיותחיים
 במחשבה עלה 15( יב )ב"ר רז"ל שאמרו מה ריבץומערטל
 במחשבה כך עלה למה הדין, במדת העתם אתלברחש
 שיהיה כדי אלא מתקיים( העקם שאין ושראה)כיק

 התרועה סוד )הוא העולמות של הכלים ויתהווצטצום
 ושיחץ בחוקיים העולם שאין וראה הדבר, הבןכנ"ל(,
 והקדימה לאחריה, פשופה סוד הוא הרחמים מדתעמו
 עם ישראל דבה לפניה, פשופה סוד הוא הדיןלמדת
 בוראן נען לרצות יודעין עולם הרת ביוםקרובו

 א סם )ב18בר תרועה אלא נאמר לא בתורה ביבתרועה,
 וכנע איך הלימוד שייך לכם לכם, יהיה תרתהיום
 התורה כללי פי על למדו קרובו עם ישראלהנה

 לרצות יודעים הנה לאחריה, ופשופה לפניה,פשופה
 ויהשב דין מבמא עומד הש"י הנה בתרועה, בוראםאת
 שאין וראה העתם, בריאת כעין רחמים כסאעל

 הרחמים מדת עמו שיתף בדין מתקייםהעתם
 מפני קצרתי כי ונבין ואגעה הדין, למדתוהקדימה
 תרועה, יודעי העם והשרי לפורש תבין ובזההיראה,
 אדם, וידע מא ד )מששית מלשק התהברווע לשקיודעי
 בתורה הנאמרת האירועה אל חיבור עהשיםרצ"ל

 ולמטריח, לפניה פשופה עמה מחברים והמהבפירוש,
 הדבר.הבן

 דמאמר
 תשובהנריה

 תשובה, ימי הלעשרת תשובה, לשבת חפציהם, לכל דרהאם יוגרנו
 התשובה, בפסוקי ענינים כמה הפורש וסגולתה, התשובהומאלת

 ב4 י הושע שאמי ישראל שובה בפרשתובפרט

 שרדררש
לתשובה

 נדולה חנינא, ברבי חמא ר' אמר א( יופץ נינשאא(
 שנאמר לעפם רשאות שמביאהתשובח

 הנח כאן, עד נדבה, שחבם משובתם אנשא ק ע)משע

 ר' הטנאה כפי דדתה א' הזה, במאמר להחבשן5ש
 עתם, באי בעיני התשובה כהלת להנדיל באחמא
 להם יומשך זח ידי הה אדם בני עלהע שיקפצובכדי

הפוכה



 י,2שכר א חוש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, הרש מאמריבנבא
 למדונו וכבר שאמר, הרפואה היא המופלגתהטובה
 מנת על אלא וכו' כעבדים תהיו אל ג( א לאבותחז"ל
 עשה מצות כן גם היא התשובה והנה פרם, לקבלשלא
 לנו יהיה ואיך שסד( "חינוך )מ תרי"ג ממניןאחת
 להשיב שיש הגם פרם, לקבל מנת על לעשותהרנטות
 האדם שיעשה המאמר בעל כוונת דאין ולומר זהעל

 מודיע ז"ל הוא כן פי על אף רק זו, לכוונהתשובה
 תשובה גדולה ( פו )יומס אחר במקום שאמרו כמושכרה

 רז"ל ביארו מצות בכמה וכן הגאולה, אתשמקרבת
 לעצמו, עד האמת כי שכרן מתן ובמדרשיםבגמרא

 את לפטור האדם שיוכל עשה מצות בשארי יתכןזה
 ( מא )טיחות קטינא ר' וכענין זמן, באיזה ממנהעצמו

 מסתפק היה כי המצוה, אליטה מתי למלאכאדשאל
 שלא בכדי ציצית מצות שכר גודל רז"ל והודיעובזה,
 רז"ל שאמרו וכמו ממנה, עצמו את האדםיפמור
 כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי א( ב )אבותברוטנה
 כן שאין מה מצות, של שכרן מתן יודע אתהשאין
 האדם שחמק דכיון הכי, בלאו סני דלא תשובהמצות
 לשחת וירד בחפאו עומד חטוב לא באם הש"ילפני
 פיוס, שמקבל האדם על הש"י חסדי גדלו ומאדח"ו,
 רז"ל שאמרו כמו ודם בשר מלך לפני כן שאיןמה

 רפואה, אמר ולא רפאות אומרו ב' שם,בגמרא
 ראיה, ואינו כבטובתם ארפא מפסוק לראיה הביאג'
 הפסוק הנה תשובה לשון טשובתם מפרש אםכי

 שהתשובה ולא התשובה את שירפא זה לפימוכיח
 אוהבם הפסוק סיום הניא למה ד' הרפואה, אתתביא
 חידש מה המאמר בכלל להתבונן מהראוי ה'נדבה,
 יש אם הכונה באם כזונתו, זמה המאמר בעללנו

 בעשותם ישראל שונאי על חולאים במציאותחלילה
 דכיון לפנים, צריך אין זה מחליים, יתרפאותשובה

 התשובה, ידי על מעון לנקותינו יוצרינודהבמיחנו
 ודאי הא עון, בלא יסורים אין 1ה.( )שבת לן קיימאוהנה

 יחולו ישראל שונאי ראש ועל להם ילכודהימורים

 הרב )כתבה ידועה, הקדמה פי על לפרששהראה
 שבת של סידורו בספר המפורסםהחסיד

 לרחמים, חסד בין החילוק והוא, ד(( 11ף הראשוןושורש
 עמו ועבטה תבירו עם מתחסד שהאחד זה נקראחסד

חא ט  ת  ט ף ח חי  ף   

 ורחמים הפובה, מהמקבל בקשה הקדמת בליטובה
 לרחם המהטל מאת מבקש לרחמים הוצרך כאשרנקרא
 לו ונותן עליו ומרחם בקשתו מקבל והמודולעליו,

 אליעזר בעניו הנ"ל, הרב בדברי זה כל )עייןסבוקשו,
 תוסיף כבהצר רבקה את שניסה במה אברהם,עבד

 לגמלך גם שתאמר היינו שאל, שלא מהלהיפיב
 אברהם בבית ליכנם ראויה אשר האשה היאאשקה
 נקרא חסיד דהנה לזה, ראיה לי ונראה החסד(,איש

 לפנים שעמקה היי13 (, קע )וח"ב קונו עםהמתחסד
 ביתר לעשותה הציווי על שמוסיף היינו הדין,כהדורת
 החסד מדת נקרא למה תבין זה לפי והנהשאת,
 י"י לך ט0 כס )דה"א כדכתיב גדולה, לשון נבואהבדברי
 ויתרות, גדלות לשון דהכוונה וכו', והגבורההגדולה
 ג מאמר נים 1511 הדבר, הבן מהמבוקש, יותרנותן

 1"ב4 פ דף דטיטן

 רצונו, בעברו הש"י את הכעיס אשרבמעשיו פשפשי הוא התורה פי על התשובה עיקררזץנזץ
 מזבה לא אשר מעשה בבדיקתו שמוצא מה כלותיכף
 לעזוב היינו ומרשותו, מביתו ביעור מצותיקיים
 ולבקש העבר על ית"ש לפניו ולהתוודות לגמריהחטא
 יבדוק כאשר והנה וסלח, פוב אל ויסלח שיכפררחמים
 מה כל מגעת שידו מקום עד ובסדקין בחוריןהאדם
 כן פי על אף האדמה, על היותו מיום והעוהשחטא
 כל שיזכור האנדרי בכח ואין לעינים, יראההאדם

 ולהתוודות להתחרט עליו ועברו חלפו אשרהמעשים
 )וברעיא ( קצה )ח"ג הקדיש בזהר אמרו זה עלעליהם,
 סבפלו והשאר מנעת שידו מקום עד בודקמהימנא(

 הש"י הנזכרות על התשובה ידי על כי א(, ודיובלבו
 בפירוש עליהם ביקש לא אשר הנשכחות על גםיסלח

 חלאה נמשך ועון חטא מעשה שמכל הגםסליחה,
 לרפאותה עצמה בפני מכה לכל וצריךלנפשו,

 )היינו טהורים במים הרחצה התשובה,בתחבושת
 לבנו"ן, מוחא, )רהיטי לבנון מן הנוזלים עיניו(דמעות
 חפא איזה ועל בינה(, שערי נו"ן חכמה, נתיבותל"ב
 רפואה, לו יהיה מאין הללו ברפואות עוסק שאינוועון
 ונדבה חסד בתורת ירפאהו הש"י כן פי על אףהנה
 לך אקדים עוד והנה ממנו, וביקש שאל שלא מהל

 נקרא שהעולם 8"ה( ששהו )פד1שח המקובלים שכתבובה'
 ומסתתר שמתשם להיות והסתרה, העלם לשוןעולם

3תוט



מ ב חיש תשובה, גדולה דו מאפר תשרי, חפש מאמריבני 9 יפ 

 שלא מזב הלא החמא, ולפרש העונות מן נפשיאת אתה אכן סו( מה )ישע" שכתוב כמו האלקיחבתוכו

 בסתם, סליחה ואבקש הנשכחות בכלל ויהיולפשפש והעלם הסתרה בחינת שכל תבין ובזה מסתתר,אי
 להם שיש אדם בני לשני דומה זה והרי מעוות וזה עולםנקרא

 עדיין מרגישים ואינם בפגימיותנג נסתריםחצאים )היי% תשובה גדולה אמר, המאמר, לפרש ננאדבבה
 נתרשלו והנה וכיוצא, וקנותם לעת עד הכאב והחסד( הגדולה ממדת התשובה בכחשישנה

 הניעו אשר עד ידיעתם, העדר מפני רפואהמהתבקש לדברים )אפילו לעולם )הרבה( רפאזתשסביאה
 מאד הכאב גדי כי חפץ, בהם להם אין אשרימים מנולה בתשובה שיש היינו והנסתרים,הנעלמים

 החולים מן לאחד אשר אירע והגה למכתם, רפואהואין ומתחמד שמתגדל גדולה, הנקרא החסד גדלותבחיגת

 למראה אשר גופו בחיצוניות מכה איזה לו עלתההנ"ל לחזק המאמר בעל בא זה ולפי מבקש, הקדמתבלי
 בבוא הגה מומחה, לרופא צריך שהוא ישפותעיניו נשתרש כבר אשר האדם יאמר לבל והוא הרפוטןידים

 הנראית המכה מן לרפאוה% שישתדל הרופא אלהאיש הלא יאמר, הגה ועדנים, עידן זה חמאיםבאלפים

 לו, אמר גופו, בתכונת מעיין היה הרופא הנהלעין, בתשובה לשוב אפשר ואיך הים כחול רבועונותי

 שברטקלואיו, הנקלה היא בחידתיות הנראית הנגעזאת לפרם צריכין הלא רחמים, ולבקש ולהתוודותשלימה
 המומחה הרופא הנה בפנימיותן רבים לועקולאים ישכי לריק אייגע כן ואם ( פו )יומק רז"ל שאמרו כמוהחמא
 כן שאין מה הנסתרווע על גם ומרפאהוכהשתדל שאי דבר אצלי שהוא כיון אייגע להבל זהימה
 שהביא וזהו הרופנו, אל לילך כלל השתדל שלאהשני )שיש תשובה גדולה המאסר, בעל אמר לזהאפשר,
 התשובח סגולת הוא שכן לדבריו, ראיה המאמרבש )הרבה( רפאות שמביאה והחסד( הגדיה ממדתבה

 שבתם שבשבילה הדבר היינו כלטובתם, ארפאהיינו הבעל ביקש לא אשר הנעלמים לדברים אפילועצם(

 נדבה, אוהבם אחרת ועוד זאת ארפא, בודאי זהאלי ברפושכן עסק %א בפירכה, פליחה קמיהןתשובה

 על גם לכפר וחסד נדבה בתורת אהבתי להםאראה על בתשובה ישוב כאשר רק נפשו, מחלאתלהסירן
 ותשובה, בוידוי פרמתם ולא לכם נוצודע שלאמה ושמא הנשכחותן על נם התשובה תרפאהוהנזכרות
 דבר ש להשכיל בזהודי להזכיר מעשים פשפוש לי זה למה כן אם האדםיאמר

 ב'דרוש
 מתוכחהלתשובה

 מקום כל 8( דבתם )ספני רז"ל שסע קריאת כן עלהכסא, כשהחכם ישמעצל( 8"ר ד-ה י משלי )שו"ת חז"ל אמרוב(
 לשוו הוא דברים שנאמר תפלת שהוא וברכותיה של לעונותיהם מכפר הקב"ה ודורשיושב

 וכר(, שוברים אלה פרשת בישיבה הואהבריאה יה"ב אמרו למה גם בעי, ומעמא *(, כאן עדישראל,

 צ:מ41בב1נגגב:::ם ט"י:ב:~נמ"ן:%:ב:
 )שמצווה( כין קיחה לשון תשובה עילאהאימא יב( )% דהוהה %תשובה ביצירה, רמזבעשיה,

 סוד בבריאה,דרוש
 דברנם ,ד: %ו

 ]%(דבר?ו%:ןס וכיח תמן, מקננתעילאה כל *ו
 %4ייבז-מ ירייתי: ישה הס%,גג ,," ב י". שסד, תקוה ו( נ )צפ%" הנתוב הארת אתר היאיתמן הו מ" יקשה שן, תוטס  שמ"ב ת-" והנהמאצילות,

 שהחכם בשעה עתות לכפר עד יגיע הגהבבריאה,
 שצמרו י תזרש 'ח"ב הנה דתשובה,אונף ועלז בהתחיחו, המצוה עמד יז, הקדמה הגלגלים שטד עין8*(

הקב"ה



 ישכר ב דרש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חרש משמייננד
 שכל עיני ואם ישראל, של לעונותיהם פכפרהקב"ה
 ודורות יחטב דייקא, כשהחכם אומרם ותדע תשכיללך

 ע"ג( קים יף י, סי% מ ואטי ייז ממז הדבר, הבןדייקא,
 דר"ש ודורש, יחטב כשהחכם עוד וירוב:4טשג(

 כל וזה חמ"ד, פעמים ז'בניממריא

 תלוי ובזה לחסדים הגבורות להפוך מעשינופרי
 ביסוד וכללותם הם, גבורות ה' והנהכפרתינו,
 בכוונת תתבונן בחסדים, וכן ז', הם במלכותוכללווכם
 בין החסדים, להוריד פ"נ( ירט )פרעני הלולבימי

והתבונן.

 להדורש תוכחה מצותענין

ק ש ,"ת כתיבד(  %א עמיתר את תוכיח הוכח 
 ( טז פדמז חז"ל דרושו הנה חמא, עליותשא

 כן גם לדקדק וחט לדרהט, ניתן רושות אבלהסמיכות
 )נ"מ אחר במקום פירשוהו וחז"ל עמיתך, בכאןאומרו

 לדרהט אפשר אי ובכאן ומצוום בתורה שאתך עם (ט
 אם ות.( ושטת זה על הדין מדת ענתה כבר דהריכן,

 להוכיח האדם ומחויב נלוי, מי לפניהם גלוילפגיך
 )הן תוכחתו, יקבל שלא בדעתו שנראה לרשעאפילו
 סוריים על שבררו שלא הלכות עמקי בזה ש"שבאמת
 שמצוה כשם ( טה )יבמות רז"ל אמרו דהנה כמוני,לקמן
 אל ח( ס )משל שלמה אמר וכן וכו', הנשמע דברלומר
 דעות בחלכות מיימתיות בהגהות תעיין וגו', לץתוכח
 לפרוט אפשר אי בכאן שיהיה, איך יהיה זג הל)ט-ה
 מה בענין שק )שבת הנמרא בשימות להמעייןכן

 ויצאה הבית חורבן בשעת הדין מדתשאמרה
 לדעתי והנה תחלו(, וממקדשי זה ידי עלהגזרה
 כל ( צח )סוגדתן חז"ל מדברי מוכח דהנה כך,נראה
 שאמר כמו ידו, על נענש הוא ידו על חבירו שחמאמי

 נהרגה ידך על האדומי דואג נמרד ידך עלהקב"ה
 כרחך על אלא בזה, דוד חמא ומה הכהנים, עירטב
 יקבל ידו על תקלה מישראל אדם לאיזה שמגיעכית
 דכית כפרה שצריך השוגג )כענין עונש, איזההוא

 הבן(, כן, לו אירע לחנם לא ידו על תקלהשבאת
 לצבור, הן ליחיד הז רבים בת בשער המוכיחוהנה
 ישסע לא אם ויאמר המוכיח לאחוריו ירתעהלא
 לדעת )ובפרם ומכופל, כפל עונשו לדבריהשכח
 תעשה ולא עשה המצות במנין מנה 5 יממןהסמ"ק

 ומצות בהורה שאתר עם בגז שכתוב עמיתך שבסרט כניטה*(
 וערש לא אשר לנצעקי מטוך, ומצות בושרה שמחשבהיעף
 ואפיקורסית מינים רב אצרב כתות וגכללם הנם;,ישראל
 רכש שללע דבי תבא ושחן בהברה, ה' סימן סוף לקמןגפבח*ר

 לבבכם ערלת את ומלתם %( י מנמש תרי"גממנין
 עוד תקשו לא חערפכם להמוכיח, לשמוע עשהמצות
 כשהבעל כן ואם להמוכיח, שומע שאיש מי לאואזהרת
 עונותיו על יתוסת הנה מוכיח לדברי ישמע לאעבירה
 בימים וכפרם עשה, מצות וביפי לאועבירת

 להכריע הכיפורים יום עד לצומדים תלוייםהקדושים
 ח"ו לגרום המוכיח יכול הנה מאזנים, בכףלצדק
 8ן המוכיח ר14ש על העלה מורא והנה וכו'(,הכרעה

 לו גם ויהיה ח"ו, תקלה וינרום תוכחותיו יקבלולא
 הזאת המורא ולהסיר כפרה, שצריך שונג חמאכמו
 הוכח תוכחה במצות תכותב אמר המוכיח,טר"ש
 ונכנסת *( ומצות בתורה שאתך )עם עמיתך, אתהוכיח
 תוכיח שלא דעתך מלקא וכי כסוך, כמוהובערכות

 שאתה ומה לחברך, שתוכיח בהכרח כן עצמךאת
 הנוכחים על יוכסף וח"ו דבריך יקובלו לא פןמתיירא
 לכפרה ותצמרך ידך על תקלה ותבא ורושעאיטמה
 תלמוד כפרה, שצריך שוגג חפא כמו פנים כלעל

 הש"י הבסיח הנה חמא, עליו תשא ולאלומר(
 שכתורה כיון חמא, תשא לא זה דבר ששבתורתו

 תוכיח. הוכח עשה מצות לקייםעשית
 תוכיח הוכח הוא התורה הבסחת הנ"ל, תטעיןה(

 עם להוכיח אותך מצוה אני עמיתך,את
 רגליכם עמדו כמוהם וכמוך ומצווח בתורהשאתך
 העם וכל סו( כ סוטות נאמר כסיני והנה סיני, הרעל

 את רואים )טטלשק חז"ל דרשו הקתות אתרואים
 הנס היה הנימים בכל דקדקנו, כבר והנחהנשסע,

 לשעתה, הנצרכה ישועה איזה לצורך למבעחוון
 על כזה, נסיי פועל ככה י"י קלשה מה עלובכאן
 שונים בדרכים מזה דברנו )וכבר לצורך, הואכרחך

 ומה קפי.", וף ה, טימר )סגן השבוערת חגבמאמרי
 נקלטה אמרו קדהט עם ישראל הנה כעורשנאמר

ונשמע הה פרק%ף



מ ב דרת תשותק גחעא ק מאמר תשרי, ההא מאשי ייר ש כ 

 תיכף נקלטה "0 ג ל5י יצש )ו" חז"ל ופירשוהוונשסע,
 וערוץ זטן בכל כך אחר תשסע מצוה, שאתהמה
 הם )כי ותוכחתם מוסרם ונקבל הדור חכמימאת
 שקיבל מח כפי אחד כל מבוש, חיים אלקיםדברי
 דמתרנמינן ים( ה )דבים יסף ולא נדול קי מןמסיני
 שיהיו נטועות הפועל אז ועשה פעל והנה פסק(,יא

 רחשה שהאדם בעין ראיה דחנה הנשסע, אתרחשים
 והדבר ס5ק, בלא ודאי דבר אצלו החש חנה דבר,אתה
 הלא דבר איזה לו שמסארים מאחרים שומעשאדם
 בעין, מוחשיית ראיה כמו אצלו חרשי דבר אינוזח
 רואים היו הנכבד במעמד איטר בנס הש"י שפעלוזהו
 בזרע קיים לפבע נושאר שיהיה בכדי הנשסע,את

 סיני, הר על אבותיהם ורנלי רנלם שעמדוישורון
 ועידן זמן בכל הדור חכמי מן השמועהשתהיה
 שראו וכמו ודאיות מוחשיית הראיה כמו אצלםפועלת
 חכמי להם שיאמרו מה וכל הנכבד, במעמד בעיןעין
 הנכבד, במעמד שראו כמו אצלם ודאית תהיההדור
 בעיניהם ראו כאילו מוסר המלמד דברי אצלם יהיהוכן
 סוסר והמלמד המוכיח מ5י שיוצאים הדבריםממש
 ע"ש יד דף שבחות )ע"ז ואמיתיים צודקים דבריםשהם

 תוכיח הוכח התורה הבצחת המקרא, יתפרשרמערצדץ
 וכמוך ומצות, בוערה שאתך עם עמיתךאת

 שתהיה תתיירא ולא סיני, הר על רנליכם עמדוכמוהו
 לדברי ישסעו לא כאשר ידך על חבירך שיענשסיבה

 כמו חפא על כפרה צריך אתה נם ותהיהתוכחתך,
 ולא התורה הבפיחה הנה לעיל, שכתבתי כמובשוגג
 ומצות בתורה עמיתך שהוא כיון חפא, עליותשא
 קיים לפבע נשאר סיני, הר על כן נם רנליותמדו
 לדברים "טסע ובודאי הנשסע, את רואים להיותאצלו
 עד י"י לפני נכון יהיה ושכרך בעין עין רואיםכאילו

 *(.עתם

 הג"ח*(
 צגותיו רגלי שסטו לא הנה שורש ופיט מתפשל שאשוחן

 חיא כן ואם הנשסוף את רואים להיות סיני הרשל
 בכלל איט כן ואם שגירד, בכלל ושרט רב השרב כתותמן

 סימן סחוצ"א אה4טת ושרז קכג-קל, סימו בקרנס ס'עייןב(
 שזג 8ג דירים רכלה אגרא לב, פלית סוף רקודיך דרךש"ז,

 מטר"ש וצמוק בוש ושת מגיא בטאו סימן ד5רקא בסטראב*(
 ושמרש. ביום ונשמר הייי זצלח"חפקארלין

 ט4 שנר לח מ גר מץ % שמת שמשש % ששוו88
הנן.

 נדקדק כאשר אחר, הירהט עוד לך אפרש הענב0
 דמקובל מה פי על תוכיח, הוכח לשתבכפל

 הצדיק אפילו ב4 זללה"ה הבעש"פ תלמידי מאתבידינו
 איש ודאי זה הגה אדם באיזה עבירה איזהכשרואה
 שחח יראה הוא אשר השי"ת הזמין ימהבמקרה,
 מח שמץ כן נם בידו ש"ט החש כרחך עלהעבירה,
 בכדי השמים מן והראוהו העבירה, אותהמדוגמת
 שאירע הבע,טשפ מתלמידי ומידרו במעשיו,שיפשפש
 כהשתומם ועמד בפרהסיא שבת שחיל באחדשראה
 "פ כרחך דעל במעשיו ופשפש כזאבן הראוהולמה
 זילותא מקרוב ששסע ומצא פשפש כזה, עוןבידו

 כס.(( )ת*ג בזהר כאמור שבת )נקרא חכםדתלמיד
 דהקב"ח הענינים, בכל כן יתבונן והמשכילחטתק,
 הוכח הכתוב יתפרש זה יפי חסידיו, עםמדקדק
 מוכח אתה נם שתהיה היינו עמיתך, אתתוכיח
 יא במעשיך, ותפשפש עמיתך את תוכיחכאשר
 עליו, רק החפא את תשא לא רצ"ל חפא, עליותשא
 ותפשפש להוכחה, מצפרף אתה נם אחטר תביןאבל

 שניכם ותזכו כמוך כמוהו י"י אל ותשובבמעשיך
 ובבאו בזה עולםלחיי

 שהוטפלנו רז"ל מנזמר פי על לך, אומר עוףז(
 וזזרש יחטב כשהחכם הדרות,בהתחלת

 הדבר יתבאר "טראל, של לעתותיהם מככרהקב"ה
 בפסוק 089 י5ן חה4 נשיא שפירשתי מה פיעל

 )מש אליהו )הוא לפינחסהנאמר
 קע."

 קינא והשך שהת
 הידושו ע4 כה )כפצר "טראל בני על ויכפרלאלקיו
 חזו הכמרח שתחא ראויה צ" ה15הז בנמראחז"ל

 במרק שם עיין הדורונם כל פקס עד והתכתמכפרת
 והצה סיסמים, שמדברים אבצע והן נהטרפץ[,)חלק(
 פי )על חז"ל מדרש ש"ט נח שסעתי אוזןלשסע
 )6מש אמר ואליהו עי ים" "*ש בזהר שאסרוהדברים

 לו אסר וכו', בריתך עזבו כי וכו' קנאתי קנא קיס
 לחיות החש כצפרך בריתך עזבו שאמר עלהקב"ה
 להעיד ויבא מילח ברית כלאשל

 כאשראי
 שומרים

 והאמר מדרש( באיזח ש"ט שמעתי והנההברירו
 המש מקנא שאני שטרתי כית עולם, של רבוטאליהו,
 המכניס הבן אבי יהיה פן ועת, חפא לסבולאוכל
 חקב"ח לו וכהשיב לפבול, אוכל המש עבירת בעללברית

"נח



 יאכן ג דרום תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חדש מאמריבנבי
 ברית הבעל יהיו פל עוד ואמר עונותיו, לו אכפרהנה

 כן, נם להם אכפר הש"י ודח2יב עבירות, בעליוהמוהל
 והשיב עבירות, בעלי שם העומדים יהיו פן עודואמר
 ש"2 שסעתי כך בברית, העומדים לכל שיכפרהש"י
 אחד במפר ראיתי אבל ראיתיו, ולא מדרשבאיזה
 אצל העומדים שכל המדרש בשם ששמע כן נםכתב
 הנ"ל הדברים ולפי עונותיו, מתכפרין אליהו שלכסא

 אשר תחת אליהו( )הוא פינתם בפרשתפירשתי
 ישראל, בני על זינפר זה( ידי )על לאלקיז,קנא

 ולא לאלקים קנאה מדת מדתי הנה להש"ישאמר
 הבסיחו זה ידי על הנה עבירה, בעל לסבולאוכל
 וזהו בברית, העומדים ישראל בני כל על לכפרהש"י
 הכפרה שתהיה ראויה דירן, בנמרא כן נם לפריטשיש

 הדורות. כל סוף עד והולכת מתכפרתהזו
 במצות נצטוינו הנה נימס, נמי אנן זה לפיוהנה

 מורא והנה עמיתך, את תוכיח הוכחעשה

 נשמעים דבריו יהיה לא פן המוכיח ראש עלקלה
 עשה על שיעברו פשע חמאתם על ויוסףלהחומאים,
 )וערפכם תעשה לא ועל לבבכם( ערלת את)ומלתם

 ישב אשר בעת הש"י, מבסיחו הנה עוד(, תקשולא
 ישראל עונות יכפר הש"י הנה שמים לשםוידרוש
 הוכח מפסוק הנלמד והוא עונות, כאן אין ממילאהנה
 יש והנה מעונותיהם, )שישובו עמיתך אתתוכיח
 ויהיה חמאתם, על ויתוסף ישובו לא ח"ו פןפחד

 עונש להמוכיה נם ויניע לשיתענשו סיבההמוכיח
 פנים כל על צריך ויהיה ידו, על תבירו שנענשעל

 לומר( תלמוד לעיל, שכתבתי כמו השוננ כמוכפרה
 קודם תיכף לעונותיהם אכפר כי חמא, עליו תשאולא

 ודורים, יושב שהחכם בשעה שדרשו, וזהוהתשובה,
 של לעונותיהם מכפר הקב"ה שעה( באותו)תיכף
 כן מטה, של דין בבית נדרכו הוא שכן וכיוןישראל,

 הבן מעלה, של דין בביתמסכימים

 ג'דרוש

 מילת מהו להבין ו(, ל חיברים וכו' אלקיך י"י רמלח(
 שבעולם דבר לכל משאוה הלב דהנההלב,

 על האסורים דברים והנה ובאיסור, בהיתר 17הערב
 )ע-ח כנודע הממאות קליפות משלש חיותן התורהפי

 כגת התורה פי על המותרים דברים אבל פ-ו(,שנ"ט
 3כל וכיוצא ודבורים וכלפנל וכהזקה היתרמאכל
 שהיא נונה מקליפת חיותן הנה רנטות, שהםענינים
 מיקלא ( צ" )ח-1 בזהר ונקרא לחול, קודש ביןאמצעית
 באכול והנה ג(, ולכאן לכאן הנומה כמוקל כמושהוא
 בסעודת ואפילו מצוה, בסעודת שמים דשםהאדם
 בכח שילך כדי שמים לשם כוונתו יהיה אםהרשות
 שהיה החיות הנה הש"י, את לעבוד ההיאהאכילה
 כוונתו ואם בקדש, נכלל נונה מקליפת ההואבמאכל
 יבקש לתאוה א( יח )משלי הנה עולמיית, לתאוהבהיפוך
 קליפות בנ' החיות נכלל כי פירוד(, מבקש )היינונפרד

 אל התיזת ויעלה י"י אל ישוב אשר עדהממאות
 ( יא )ת"ז זה, על מורה המילה מצות והנההקודש,

 ע"ד ס' דף חקת דבלה אגרא ועיין ע"א, לו דף א חלק ע"זג(
 " אות חטחש1ה חלק ב טמע כקוויך דרך עכזד(

 ג' ננד הוא נלדים, נ' בה יש אשר הערלהכורתין

 ואמור 34מרי ובימוי כריתה שצריכה הממאותקליפות
 עור היינו הר' הקליפה כן שאין מה מהם,ליהנות
 לכללו למלכות( )הרומז העמרה עד אותו פורעיןהרך
 יטהבמיחנו מה כעת תכין וממילא י(, הקודריאל

 לנו שיתהוה היינו לבבך, את אלקיך י"י ומליוצרנו
 בשום הלב יתאוה שלא המילה מצות דמיוןבלב
 הממאות, קליפות נ' מל המתהווה איסור לדבראופן
 לא הרשות דברי ונם לב, על יעלה ולא תזכרנהולא

 ודו"ק, שמים לשם המצמרך בדבר אם כי הלביתאוה
 בכל אלקיך י"י את לאהבה כך אחר אומרווהאריך
 יקודר בעניני שנעסיק דבר בכל כי נפשך, ובכללבבך
 למען רק אחרת אהבה תערובות שום בהם יהיהלא

 ידעת, כבר כי חייך, למען אומרו והוא הש"י,אהבת
 וכריתה ביטול הצריכים המה הן הממאות קליפותנ'

 )ישע" כתיב לעתיד ובביפרים מות, ונקראיםלנמרי
 ממנה יתבמל נונה וקליפת לנצח, המות בלע ח(כח

 כאן אין כן ואם בקדים, ויוכלל יתברר והמובהרע,
 חייך, למען שאמר וזהו ישראל, לכל ושלום חייםרק

הבן.
שובה



כא ישמ ג דיוש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חרש משריבני

 נוכלל ב(, יד ורושע וכו' אלקיך י"י עד ישראל שלבהפ(
 הש"י עד מגעת שאינה תשובהדאיכא

 מובן, אינו וכו' כשלת כי טעם הנתינת וגם מובן,ואינו

 והנראה, לתשובה, צריכין אין עת אין אםדודאי
 הש"י שאמר יס( פו %"ר רז"ל שאמרו מה פיעל

 שבן חייך תחילה, בתשובה פתחת אתהלראובן,
 שנאמר הושע ומנו תחילה בתשובה ופותח עומדבנך
 להתבונן, מהראוי הנה אלקיך, י"י עד ישראלשובה
 וקין אדם לראובן שקדמו תשובות בעלי כמההלא

 ( וים )"4א הקדוש בזוהר איתא דהנה והנראה,וכיוצא,

 בעלי והקשו תשובה, מועיל איט הברית פנם עוןדעל
 מחשלנו בידינו ערוך תלמוד הלא ה והמומרהקבלה

 ותירץ התשובה, בפני שעומד דבר לך אין היא( פ"אשמ
 עמו )והסכימו פרז( הקוושה )שער חכמה רב"טיתבעל
 קטב( )ז""ג דהנה היא הזהר שכוונת הקבלה(,בעלי

 תשובה אחרונה הי בחינת )היא תתאה תשובהאית
 עלאה, ה' )תשוב עילאה תשובה ואית תשוב(,ה'
 אלהי"ם(, בנקוד הוי"ה נקראת בינה בחינתהיא

 תשובה מועף אינו הברית פנם דעל הזהר,וכוונת
 תשובה והנה שם, עיין עילאה תשובה רקתתאה
 וראשית תחילה שהיא תחילה, תשובה נקראעילאה
 שאמרו אמת הן והגם למפה, מלמעלה דתשובהבדרנין
 שבלבל אלא וכו' חמא ראובן האומר כל 2ה.( )שבתרז"ל
 כאילו עליו מעלה שהכיזוב כיון פנים כל עלוכו',
 עי1אה לתשובה הוצרך תשובה בעשותו כן עלוכו',

 עליו העיד הכתוב והנה כנ"ל, תחילה תשובההנקרא
 רז"ל שקיבלו וכסי זכי', ראובן וישב כס( לז)ברגשית

 פתח החש כן אם ולתעניתו, לשקו שש3 שם()ב"ר
 שמעט לא אשר עילאה תשובה היינו תחילהבתשובה
 לך, אקדים ועוד העקם, בריאת מעת בתורהעדיין
 על ובמדרשים בירושלמי רז"ל בדברי נקרא עתסתם
 העבירה להיות בזה המקובלים )וכתבו הבריותפנם
 חיה" והנה איברים, רט"ה כל בהרגש נעשיתהזאת

 בגימפריא ח"ן ו"ו עי"ן כזה במילוי עו"ן %.( "סדות1
 הקב"ה אמר רז"ל, שאמרו מה תבין ומעתהרמ"ח(,
 )היית תחילה בתשובה )8תח( פתחת אתהלראובן
 בתשובה פותח בנך שבן חייך כנ"ל( עילאהתשובה

 לישרש אור ס' חריג קדושה, 9 שת חביתית ששר שענהשיןה(
 כאריכות. א'דרוש

 הוי"ה עד ישראל שובה שאמר הושע ומנותחיה
 שהוא עילאה תשובה לשוב מוכרח אתה ר%4"לאלקיך,
 בעוניך, כשלת כי הפעם, ואמר אלהי"ם, בניקודהוי"ה
 שכתבתי כמו הברית ופגם חפא הוא עון סתםהיינו
 תשובה רק תתאה תשובה לך יחייל לא זה ועללעיל,
 דברי חכמה ראשית בעל הרב שפתר וכמועילאה,
 סיחורם טענים יבהם  )ע15 לעיל, שכתבתי כמוהזהר

 לו4 דף יד סירןנפלתי

 אלקיך, הוי"ה ע"ד ישראל שובה עוד 1ירזכפר,טי(
 )טווב מלשון התקשרות, לשון הואעד,

 לזעיר רמז הוי"ה, כיסה, מעדנות התקשר לאל"
 דזעיר נוקבא שמים מלכות אלקי"ך, 4 קטס )ז""גאנפין
 גורפים בעוה"ר החפא ידי על 11ץנה רסס.(, %םאנפין
 תשוב )הייט התשובה ידי ועל הדבקים, בין פירודח"ו
 עד ישראל שובה וזהו והקישור, החיבור גורםה'(

 שהמוקשר בתשובה שתשוב רצ"ל אלקיך,הוי"ה
 כשלת כי ואמר ושקביה, זעיר היינו אלקיך עםהוי"ה
 נפילה ישראל לשונאי נרמת העון ידי עלבעונך,
 ועל בעוה"ר, היחוד ונפרד וכו', רמא מאינראוכשלון
 והשם הבן, והריעים, הדודים תייהד התשובהידי

 יכפר.הפוב
 אלקיך, הוי"ה עד גבראל שובה עוד היתפרמטיא(

 פתח וכן אברהם, אלקי שאומרים כמו אלקיךלהקרא שיי שמו מייחד יהיה שהש"יעד
 ואמרו אלקיך, הוי"ה אנכי התורה בנתינת יאירדברי
 שם של סיממה מ' אות שנפורח ( מט )יתרו חדשבזהר

 אמר דאת )כמה אלקי"ך להקרא ך' ונעשיתאלקי"ם
 ם לדעתי, והכונה אנכי(, אלקיך אלקים ז( נ)תהלים
 כאבות להיות האדם ביד נתונה שהבחירההש"י
 אלקי להקרא עליו שסו הקב"ה שיתייחדהעולם,
 שחפאתי כית זה אפשר האיך ונאמר הטכניפלוני,
 בעציך, כשלת כי הנביא שאמר זהו ית"ש,לפניו
 בעצם ואינו במקרה טכשול רק הוא לישראלהעת
 וכשתשוב ה4 ס" ב סימר 1%י אחר במקום שנתבארכמו

 מעיקרו. צדיקתהיה

 אלקי"ך, הוי"ה עד ישראל שובה עוד 41אמךיב(
 רחמים, הוי"ה דין, הוא אלקים ק לןי"ר

 הדין, מדת תחת ח"ו הוא חוטא כשהאדםהנה
 הרחמים, לסדת הדין מדת מהפך בתשובהוכשישוב

וזהו



 ואכר ג דרוש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חדש מאמרי323י
 תשוב, שלימה בתשובה כך כל ישראל, שובהוזהו
 מן )היינו אלקיך מן שיתהווה עד אלקיך, הוי"העד

 רחמים, הוי"ה יתהפך( ח"ו, עליך הנתוניםהדינים
 וביראת מאהבה בתשובה שישוב הואוהענין

 הנה העונש מיראת תשובה בעשותו כיהרוממות,
 שונאי על דינים שמעוררין ( יא זה.א )י" בזהרמבואר
 מאהבה התשובה שתהיה הזהיר כן עלישראל,

 לרחמים הדינים יתהפכו אז הרוממותוביראת
 אלקי"ך, הוי"ה עד ישראל שובה עוד נואמךיג(

 את בה מנהיג שהש"י הטבעהנהגת
 וג הטב"ע בגימטריא אלהי"ם שם ידי על הואעולמו
 שם ידי על הוא המערכה בשידוד הניסייתוהנהגה
 והנה כרצונו, משדדם הויות כל המהווההוי"ה

 בהשנתתו שהוא מסתפק אין הניסייתבהנהגה
 כן שאין מה ישועות, הפועל שהוא ית"שוינולתו
 ח"ו מעלה באמונה, שלם שאינו מי הפבע,בהנהגת
 את י"י ועזב השגחה בזולת שהוא ספיקותבדעתו
 בטבעם, מנהיגים וכמיליהם השמים וכוכביהארץ,
 וריעיי, אחיי )והנה צלחה, רשעים דרך בראותוונפרט
 נקיים שאנחנו נדמה לדעתינו הנראה שלפיהגם

 על עיניו שישים מי זה כי עם הללו, הכוזביותמדיעות
 ההשתדלות דהיינו וכהנה, כהנה ימצא באמתדרכיו
 בשאר וכן ובאיסור בהיתר הפרנסה בעסקהעצום
 שועות בפניות והעבודה התורה בעמק וכןענינים
 באמת שסאסין מי כי לכותבם, הקולמוסילאה

 יספור, צעדיו וכל דרכיו כל על ית"ש,בהשגחתו
 לא זה כל האדם כשיודע וכליות, לבות בוחןוהוא
 בינינו מצוי חיבה של הדיבור וכבר אלה, בכליתעסק
 בנידון ועידן עידן בכל המקשיבים החבריםובין

 יהיה והש"י האמת, דלתי על שקדו האלה,הדברים
 באים הכוזגיות ודמיונות המברות אלה וכלבעזרינו(,

 השכל אור את מכסים שהעבירות מחמת האדםאל
 אליו יאיר שלימה, בתשובה בשובו אבלהישראלק

 ית"ש השגחתו בעין עין ויראה הישראלי השכלאור

 פ"נ, שי"ג פרדס ע"ג ה ההותה שער א חלק אגוז גנתעיייו(
 8"ז האהבה ששר חכמהראשית

 שובה שאמר וזהו והתבונן, בין הטבע, עניניבכל
 אשר תראה אשר עד אלקי"ך, הוי"ה עדישראל
 בתוך כי הוי"ה, הוא הטגעיית הנהגה היינואלקי"ך
 שם מסתתר אלקי"ם בשם שהוא הטגעייתההנהגה
 )"4ע" וכתיב 5פ י8 )טי"א האלקים הוא הוי"ההוי"ה,

 ארוכים, )והדברים מסתער, אל אתה אכן סו(פה
 אחפר בריחינו לאנשי הם ידועים כי במאמריםוקצרנו
 בעונך, כשלת כי שאמר וזהו דברינו(, תטוףעלימו
 מחשבת לחשוב בו ונתקלת למכשול לך היה העוןכי
 ידך ועוצם כחך בחוטבך בטבעיים, להתעסקחוץ
 ורחמך י"י אל תשוב כהיום כן על חיל, לךירוטה
 י"י יהי נפלאה, בהשגחה הכל כי ותראה עיניךויאיר

 עמת.אלקינו
 זה אלקיך, הוי"ה עד ישראל שובה עוד 1יאמךיד(

 א )שור התשובה בשער יונה רבינולשון
 כלהפר לשבים השי"ת יעזוך כי בתורה החבאך א(סיפן
 )חדישה( רוח בקרבם ויחדתי כחטגרע טבעם ידאין

 הגם הדברים, הבן עכ"ל, אהבתו, מעלת להשיגטהור
 עזה באהבה דליבא מעומקא להיות צריכהשהתשובה

 ברופא מהשוקע עדיין האדם להיות זה כל עםלי"י,
 יתפעל לא והשכל הנפש, אור את מכסה החמאהנה

 באהבה שמתפעל כמו לבו בהתגלות בוראובאהבת
 ובנים, אשה כאהבת פנים כל על דהיינועולמיית,

 ועוודה לשוב ומתחיל בלבו שמסכים כיון זה כלעם
 ברוב הש"י יעזרהו ערכו, לפי בטבעו שהוא מהכל

 תשובח ויעשה בוראו, אהבת לו ויתגלהאסלתו
 עד "טראל שובה וזהו עילאה, תשובה עזהגאהבה
 שהוא מה היית י"י עד אלא לשוב לך אין אלקיך,י"י

 כשלת )כעת( כי כאהבה, יעוררך והש"יכמבעך,
 העין, את ומעוור האהבה את מכבה והחטאבעוגך
 כפי לשוב פנים כל על שלו את יעשש האדם כןעל

 תלמידי וכתבו האהבה, את יעורר כל והבוראטבעה
 ק"ג( קא, סיפן לעקב דפייו )מגך רבם בשםגעךט"פ

 מיראה, עבודה להשינ רק איש האדם מןשההשתדלות
 איש של דרכו ב.( )קידישיז כי האהבה לו נפלחוהשי"ת

 דכורא, ואהבה נוקבא בחינת יראה ידעת כבר כיוכו',
והכן.

שובה



כב יטכר ד דיוש תשובה, גזולה ד, מאמר תשרי, הרש מאטרבנבי

 ד'דררש

 כבר ב(, יד )הושע וכו' אלקיך י"י עד שיאל שונהסו(
 הקודמים, בדרושים הדקדוקיםמבוארים

 לקיים האדם כל דזה ז( לן קייטא דחנה לפרש,ויראה
 קומתו שיעור נשלם כן ידי ועל שבתורה, מצותתרי"ג
 נשמתו להתלבשות דרבנן חלוקא הלבויו לוויוגמר
 עשין, מרמ"ח אחת יחסר ובאם התשלום, ימיבבוא
 אינו אחד אבר ונם דרבנן, מהחלוקא אבר יחסרהנה

 כל בשמרו בלאוין וכן בשלימות, בנשמתומתוקן
 שבנשמתו הרוחניים הנידין כל יצטלמו אזיהלאוין

 להתבונן, יש והנה וכו', ח"ו ובהיפך דרבנן,ובהחלוקא
 השיעור יצטלם רעשה פיקודין רמ"ח בקיימובשלמא
 השלמת אבל ועשה, בקום עשייתו ידי עלקומה

 הוא והנה עשייתו, ידי על ייכלמו האיך נידיןהשס"ה
 בשלמא עוד, ותינח הבראו, קודם כמו תעוצה ואלשב

 הש"י יראת מפני ממנה ופירש לידו עבירה דברכשבא
 התאוה, חסימת היינו מעשה, נקרא זה הנהואהבתו,

 והיו נזדמנו או לו, נזדמנו שלא עבירות כן שאיןמה
 אפילו העבירה לעוטות בידו יכולת היה שלאבמניעה

 ידי על שיתוקן לזמר אפשר האיך סותרת, היתהאם
 הוא זה אך כלום, עשה לא והנה קומתו שיעורזה

 פורש האדם אם כפיו, יציר על ית"ש הבוראמחסד
 לעשותם ביכולתו ויש לידו מזדמנים אשר העבירותמן
 הטנאה וקנאה ורכילות הרע לשון כנה מונע,בלי

 ח"1 הברית ועזן ורבית באמונה שלא ומונןוכהנא
 הבריות בפני בחטה ואין מונע לו אין אשרוכיוצא
 פורמט הוא כן פי על ואף אלה, מגל יודעיםשאינם
 הש"י אזי וב"ש, ב"ה היוצר גזירת מפני אלהמכל

 הלאוין אותן שמירת אפילו למעוטה לו יחשבברחמיו
 בושה מחמת ממנו במניעה שהן או לידו, נזדמנושלא
 על כשעובר כן שאין מה וכיוצא, וגניבה זנותכנון

 תחלת ט, וישר לרח"ז הקדושה שערי ע"ד, נ' שער ע"ח עמוז(
 יא-יז הקדמה הגלגלתם שער המצות,שער

 כבסיסן י מאמר סטן וערץ ד, סימן ב הקדמה מקודיך דרךעייןה(
 שבר היית אם כן שאין מה כן, צ"ל הוחץ כאן שנסר נראה*(

 קישור לד שיחסר די לא הנה ברשותך, הססניים הלאויןשל
 אלא חליהן, שדגרת הלפליז כניד הם אשר מהגידיןקומתך
 מחסת רק כי דליהן, עברת שלא הלאוין נאוותן לך תחסרגם

 מנשת אור הסיבה היה זה בושה סחפת אי הודשאתהשדר
 הס'ישות

 שיעור שהחמיר די לא הנה ברשותו, המצוייםהלאוין
 אלא הלאוין, אותן נגד הם אנטר מהגידיןקומתו
 שלא הלאוין מאותן נם קומתו שיעור כן גםשנחסר
 שהיו מחמת הוא עומאן שלא מה כי לידו,נזדמנו
 בושה מחמת או הזדמנות העדר מחמת ממנובמניעה
 אהבת מחמת פירוט לא אם הוא, שכן כל דהריוכיוצא,
 תוקפו יצרו שאין העבירות מאותן ויראתוהבורא

 תוקפו, שיצרו מאותן פורש שאינו שכן מכל כך,כל
 של שמסוה עצמו את מאהבתו הוא עומאן שלאומה
 פירו ירו )ע=ז וכיוצא, לבוז יהיה אנטר פניו עלבושה

 ב(.הקדמה

 פנה0 עקב בפרשת קדש מקרא ז*( פירשנונגנזה
 תשמרון היום מצוך אנכי אשר המצוה כל א(,ה
 המצוה, כל מהו המפרשים נתחבמו אשרלעשות,

 לעשות בשוין היא שמירה לעשות, תשסרון מהווגם
 דייקא, המצוה, כל יונח, שכתבתי מה ולפי בעשין,הוא
 היינו לשיווק תשמיע דייקא, היום, מצוך אנכיאשר

 כל תשמרו אשר בעת כלוטיה תיחשבשהשמירה
 ציוויי, בעבור העבירות מן כשתפרשו היינוהמצות,
 העבירות מאותן שתפרשו היינו היום, מצוך אנכיאשר

 מניעת אותן נם לעוטיה יוחשבו אזי מונע בליהמצויים
 כן שאין מה ציוויי, בזית במניעה שהןהעבירות
 ממנין, יוחמרו עברתם שלא אותן גם אזי וכנ"לבהיפך

 כהתה( ה סימן ז סרסר יקמז )עההבן,

 חסם ולא המצויים בעונות נשתקע אשר האיטדדץנה
 לעמוד כשרוצה הנה י"י, פחד מחמתתאותו

 השיעור גם לתקן צריך קומתו, שיעור ולתקן נפשועל
 כי ממנו, במניעה שהיו הלאוץ נגד הם אשרקומה
 ויראתו הבורא מאהבת היה לא עליהם עבר שלאמה
 שכן מכל הדבר שנלמד וכנ"ל, עצמו את מאהבתורק
 וכו' שכן מכל תוקפו יצרו שאין העבירות על עבראם

 הכשחרבן התלצוץ העבירות מכל חטראל שובהייתך
 אהטר עד אלקי"ך, הוי"ה עד הוערצו פיעל
 העבירה עובר היית %א אלקיט י"י לפכיךתערוך
 צריך אינך אז ויראתו, אהבתו אלקיך י"יסחמת
 הל94 אותו *( כן שאין מה קומה, שיעור היתקןלשוב
 רק הבורא, מ84הבת לא אבל עשות מנעתאוטו

שהבתך



 יששכר " דרתן תשובה, גדמה ד, מאמר תשרי, חרש מאמריבנבם
 שיעור לתקן תקון צריך זה עצמך, אתמאהבתך
 שאין בדבר בעונך כשלת כי הפעם, ואמרקומה,
 עבירות עוכר שהיית שכן מכל כך, כל תוקפךיצרך
 יוחשב והאיך מניעה, לך היה לא אם תוקפךשיצרך

 ישראל להקרא קומתך שיעור לתקן לקפויהזה
 מאד הבן וכנ"ל, וכו' ישראל שובה וזהובשלימווע
 ובתמים. באמת אליו לשוב יזכנו והש"יהדברים,

 כתב הנה וכו', עד ישראל שובה עוד נואמךמז(
 ה"ב( פ"ב תשובה )בהלכותהרמב"ם

 ויסירנו חמאו החומא שיעזוב התשובה הוא ומהוז"ל,
 וכן וכו', עוד יעשה שלא בלבו וינמורממחשבתו
 תעלומות היודע עליו ויעיד וכו', העבר עליתנחם

 הכונה נראה עכ"ל, לעולם, החמא לזה חטובשלא
 שמתמרמר דלבא מעומקא להיות צריכהשהתשובה

 וכליות לבות והבוחן חפא, אשר חמאתו עלמאד
 אם ללבב ויראה יודע לבדו הוא לב תעלומותהיודע
 היודע והחש דלבא, מעומקא אמיתיית הואחרמתו
 י"י עד גבראל שובה שאמר וזה עליו, יעיד הואועד

 יהיה וכליות לבות הבוחן השי"ת אשר עדאלקיך,
 אדם מחשבות יודע הוא כי עליך, להעיד יכולכביכול

 ובקל בעונך, כשלת כי הפעם, ואמרזתחבזלזתיז,
 בחרמה תשובתך תהיה לא אם לסורך לחזור ח"ותוכל
 תעלומות היודע עליך שיעיד עד דלבא, מעומקאנמורה
 אופן בשום לכסלה עוד תשוב שלא בדעתךשננמר

 ה'דרוש

 מבואר כבר ב(, יד )הושע וכו' עד גבראל שלבהפו"ב(
 לדקדק, שיש מה הקודמיםבדרושים

 )יהזקא% מלשון קישומין, לשון הוא עד לפרש,ונראה

 ישראל של פובים מקלטים ידי על והנה עדיים, עדי קטז
 חזי ( יג )ז""ג באמרה כביכול, לשכינה ק"טומיןעתוין
 ח"ו העבירות ידי ועל לקמך, אתינא בראבמאי
 ישראל שובה לפרש, ש"ט וזהו הק"טומין,מסירין
 אלקיך י"י של הק"טופין את תשוב אלקיך, י"יעד

 וכביכול הקישומין כשלת כי בעונך, כשלת כיכביכול,
 לתקן. עליך מופל כן על בעונך, אותןהסירות

 )עכ"ד והנה וכו', עד ישראל שובה עוד נואמךח"י(

 עם כביכול הש"י ויכוח זהוכג(
 אלי שובו ז( י )אאר אומר יתברך ה' ישראל,כנסת
 ונמציא הפתח נפריח שאנחנו היינו אליכם,וריטובה

 את שנקרב עד דפרזלא גזיזין ונחבר אליו עצמנואת
 כא( ה הרכה אומרים ישראל וכנסת כביכול, אליועצמנו

 יקרב ית"ש שהוא רצ"ל ונשובה, אליך י"יהשיבנו
 משכני ק א )שה"ש כענין ברחמים להשיבנו אליואותנו
 ים( פד )נ"ר שזהו כן, גם לפרש "ט והנה נרוצה,אחריך
 תחילה, בתשובה פתחת אתה פראזת, הקב"השאטר
 תחמה, בתשובה יפתח )הושע( בנך שבןחייך

 הוא, אך וקין, אדם מצינו הרי מפורסמתוהקפליא
 בתשובה, לעוררם תחילה הקב"ה פתח וקיןבאדם
 שכרו זה והיה תחילה, פתח הוא ראובן כן רואיןמה

 אלקיך, י"י עד אוראל שובה ואמר פתח בנו בןההטע
 אותך ומקרב פותח איש הש"י הגלום חס אםאפילו
 אלקיך, י"י עד שאמר וזהו אליו הניעך עד תשובאליו

 קצרתי כיוהבן
 מה פי על וכו', עד ישראל שובה עוד יירשתןים(

 הלבבות חובת בש החסידשכוכב
 בתשובה ימיהם בל שבים היו הראשוניםשהחסידים

 בביאור, קצת דבריו לך ואבאר אחת, עבירה עלאפילו
 הכל בסטת בדין התורה כשפמי פי על ידוע,דחנה
 הוא המבירט אם פג.(, )ל"ק והמתבייש המבירטלפי
 אשר מרובה הוא ממנו המניע הבקטת שפל,אטט
 אדם הוא אם המתבייש וכן מבייש, יהיה כזהשפל
 שפל, אטט הוא אם כן שאין מה מרובה, בקטתונדול

 והמתבייש מאד, שפל איש הוא המבייש אםממילא
 הבקטת כי כחשד התשלום תנדל מאד, גדול אטטהוא

 הנכעם עם המכעיס ענינים, בכל תתבונן וככהמרובה,
 והנה לפייס, מצמרך הארציים ערך לפי הכללפייסו
 ונדולתו, לרוממותי סוף אין ית"ש אלקינונדולת
 הנה אותו, מכעיס בדעת מעוסה קפנה בריהוהאדם
 יזלל לא שנה אלפים אלפי כמה יחיה אםאפילו
 היוצר את הכעיס אשר את בפיוס חובה ידילצאת
 יוכל %א האדם, עיני את מעוור העבירה והנהכל,

 ית"ש, אלקיט בגדולת כך כל ולהתפעללהשבונן
 ויבין עיניו יאירו הנה בתשובה, שב האדםוכאשר

ונשכיל



מ שכר 1 ורוש תשנה, גדשה ד, סעו תשרי, התש מתמייבני

 בגדולתו יתבונן כי הכעיס, מי את יותרויסכיל
 לו תספיק לא זה לפי הנה שכלו, כפי ית"שורוממותו
 היה לא אתמול כי אתמול, שב אשר אתתשובתו
 שהאירו וכהיום ית"ש, ורוממותו גדולתו כך כליודע
 בתשובה שב כלחטר והנה מחדש, תשובה צריךעיניו
 לו תספיק ולא ביותר עיניו מאירין הנהמחדש,
 אלפין שנין גבר יחיה אם ואפילו חקודמת,תשובה

 להיות ימיו כל מצפרך כן על גדולתו, לתכלית יבאלא
 הכתוב שאמר וזהו אחוח עבירה על אפילובתשובה
 וכו', הוודעי ואחרי נחמתי שובי אחרי כי יט( לא)ים"
 י"י עד ישראל שובה הנביא שאמר וזהו הדבר,הבן

 גדית ערך כפי בתשובה לשוב אתה שצריךאלקיך,
 פעם בכל כי בתשובה, ימיך כל ותהיה אלקיך,י"י

 אתמך, השגת שלא מה התשובה ידי על יותרתשיג
 עיניך את סימא שהעון בעונך, כשלת כי שאמרוזהו
 וכן שובך, אחרי עד כך כל בוראך גדית השגת%א
 ותצפרך יותר תשיג יותר שתשוב מה כל ויום יוםבכל

 בהקדמה(. איי ידך )ישן הבן,לתשובה,

 שכתב מה פי על 1כ1', עד ישראל שובה עוד רישומךכ(
 )"היי מאמרות עשרה בעל הקדהטהרב

 בנמרא המבוארין כפרה חלוקי ד' בעסק פסכן( ח"אדץ
 משם זז לא הטב קלטה מצות על אדם עבר %.(וייסח
 תשובה הטב, תעשה לא על אדם עבר לו, שמוחליןעד

 נם כן פי על ואף וכו', מכפר הכפורים ויוםתולה

 התשובה, עם רק מכפר אית הכיפורים יוםבהגיע
 בעל החסיד שכתב מה פי על המעם, ז"ל הואואמר
 ההיאר( וכבר ד"ה ד פרק האלקים עבית )שעי הלבבותחובת
 לך אין האדם של התנועות וכל שבעים עניניםשכל
 רגע כל רק רשומן דבר שום ואין ואזהרה, ציוויאלא
 במצוה שהוא או עבטה שהאדם תנועה איזהורגע
 עינא האדם ישים כן על ח"ו, עבירה שהוא אועליו

 והתנועה המעשה את להבחין רצועותיו כל עלפקיחא
 אינו ובאם הציווי, בנדר הוא אם עיטה הואאשר
 ואמר עבירה, באזהרת הוא הרי כן אם הציוויבגדר
 בעת האדם זה דלפי הנ"ל, מאמרות קלטרה בעלהרב

 לא אם כי עשה מצות כן נם כיפל העבירהעשותו
 אחר מעשה עיטה היה ההוא המוקשה עבטההיה
 על לתשובה מצפרך כן על הדבר, הבן מצוה,שהוא
 עבירת על מכפר הכפורים ויום קלטה, מצותכיפול
 בבה"ס ברבורת )4;י" ידעת כבר הנה זה ולפי תנוטה,לא
 ומצות הוי"ה דחסדים מספרא הם עשה שהמצותי.(
 הנביא, שאמר וזהו אלקים, דגבורות מספרא תעשהלא

 בתשובה לשוב תצטרך אלקיך, הוי"ה עד ניראלשובה
 לא כי אלקי"ם שם ואת הוי"ה שם את שתפייםעד
 כשלת כי רק והפלת, עברת בלבד קלטה מצותעל

 לאוין על ובעברך לאוין על עברת מכ"ט, עוןבעונך
 עד לשוב תצפרך כן על ועטין, כן גם אז כפלתהנה
 ה סימר אס )תמת אחר במקום בזה הארכנו אלקיך,הוי"ה

 בסוסונן ט"ו של"ת פקודך- דרך ע"ד, קרא ו,סימן

 ו'דרוש

 עד הטיפל וטובה תקוב( רם 8*ב רה"ש צנמררשכא(
 רבי בשם ב4 י הישע אלקיךהוי"ה

 חום הרחמים, במדת שהוא עד הוי"ה עד תני,מאיר
 כוונתו קפנוריא, סנגוריא יתעביד לא עד אלקי"ךלאו
 תשובה סטנה וכי אלקיך, י"י עד מהו לתרץ כןגם

 דהנביא מאיר, ר' ביאר כן על הוי"ה, עד מגעתשאינה
 תמיד, להאדם מועלת התשובה בודאי קאמר,הכי
 כשהרחצים רצת בעת התשובה דומה איט זה כלעם

 בזמן כן שאין מה התשובה, בקלות הוא אזשברים
 מלשת עד בתיבת הנבהר וכוונת הדינים,התגברות
 כשתתעצל כי רחטים, מדת הוי"ה בע"ד חייטבעוד,

 הדין פעית ח"ו כשיתהווה הרחמים, בזמן הגלוםחם
 סייעתא לך יהיה אם יודע מי הדין, מדת הואאלקי"ך

 הנביא שמפרש מה זהו זה, ולפי לתשובה, כךכל
 דקשה י"י, אל הט1ב1 דברים עמכם קחו ק )שם כךאחר
 הטובו שנית אומרו הנרצה מהו ונם הדברים, הןמה
 לם4ה הנה ונם ישראל, שובה פרטה כבר הרי י"י,אל
 הנ"ל ולפי הוי"ה, של וכאן אלקיך הוי"ה עדאמר
 בעוד התשובה ולהחרט למהר הנביא יעץ הנהיונח,

 והנה הדיק מדת שיתגבר קודם גובריםהרחמים
 דכדוכה עד דכא, עד אנוש תשב ס י )הציים לןקיימא
 זמן בכל מלשיין חוז?ט1בה א4 1 ה11ה 9דושלס1 נפש?1ל

קיזז



 האכר ו חיש תותבה גולה ד, פרפר תשרק חמש משיבני
 שהרחמים בעוד לנו הרבותא מהו כן אםתיק,
 בני וכמה שכמה "( ידוע דהנה הוא, אךגוברים,
 שסובר מי "ט התשובה, מצות בענין טועיםאדם
 וסיגופים, התעניתים בריבוי הוא התשובה מצותכי
 וכיוצא, וסליחות תהלים אסירת בריבוי שסובר מיויש
 רק המה אלה כל כי מאד, בזה טועים אלה כלהנה

 התשובה עיקר אבל בשעתה, לתשובה ומניפיםסעיפים
 דלבא מעומקא ומתמרמר גונח בלב, גמורה חרפההיא
 והכעיס והעוה חטא אשר ופשע ועון חטא פרס כלעל
 כל על בוראו לפני ומתוודה מודה והוא בוראו,את
 עצמו על ומקבל גידו, אשר העונות את ועוזבפרט,
 שבעים אופן בשום לכסלה עוד ישוב שלאבאמת
 להיות צריך זה כל אבל נפשו, עד הדבר יגיעאפילו
 יודע האדם בהיות כי דלבא, טעומקא ובתמיםבאמת
 כזאת שיאמר אפשר הגה תשובה, של הדין הואשכך
 באמת הלב מעומק הדבר אין אבל בוראו,לפני

 בנידון והן העבר על החרטה בנידון הןובתמים,
 שנתעכר מחמת לאדם כא וזה העתיד, עלהקבלה
 %א החומר עביות מחמת הכהשכלת הנפש אוראצלו
 יכ% שאינו הנר כמו נגוף, פעולתה הנפשתעשה
 גפתילה, שנדבק זוהמא מחמת הפתילה אללהאיר
 הפתילה מן הזוהמא ולכתש לנער הצורך מןוהנה
 והנה לאחדים, והיו בפתילה ויתאחז האור שחטובעד
 בכדי הגוף חומריות לכתש הפיגופים ענין הואזה

 היינו באמת התשובה ותהיה פעיתה, הנפששתעשה
 עיקרי הסיגופים אין אבל הנ"ל, התשובהעיקרי

 הדבר הבןהתשובה,

 רצון בעת דחנה שוגים, חילוקים "ט בזהההגה
 לקבל פשוטה ית"ש ימינו כאשרורחמים

 כשיונמר ותיכף דשמיא, סייעתא להשם "ט הגהשבים,
 בוראו, לפני והתנצלות בוידוי ויתחיל לשובבדעתו
 אור להאיר ברחמים אליו יפן ממקומו הש"יהנה
 ותהיה הגוף איברי ויתפעלו הגוף, בחוטרהנפש

 לייסר יצטרך ולא דלבא, טעומקא אמיתייתהתשובה
 מדת כאשר ח"ו כן שאין מה שונים, בסיגופיםהגוף
 והקטרוג כך כל סייעתא להאדם אין הנה מתוח,הדין
 מוגע החומר הנה לש"כ, האדם שירצה והגםגובר,

 יה סיט מחטיא הוספות בהקדמה, פקודיך דרךשיוח(
 חמשנה. אירת שהניאיפקר ששמשי

 גופו את לייסר ויצפרך ועתוין עבירות רובמחמת
 בזה. יעמוד אם יודע ומי מזוהמיותולכתשו

 לדברי בפירושו טאיר ר' בדברי לפרש ש"פהיי
 שמאיר בעוד אלקיך י"י עד אוראל שובההנביא

 פתוחים שבים גלי פתקנה( לער"ה )מאית ברחמיםהוי"ח
 לא ואז הדין מדת ח"ו כשבבר פן יודע מי כיכוונים,
 )כתוגות מלשת בעוניך, כשלת כי וזהו סייעתא,יהיה

פד"
 ידי על רצ"ל החלש, היינו שבהם לכושל ינתנו

 חס ומוכן הרחמים מדת נתחלש כביכול בעוה"רעונך
 סייעתא יהיה לא ח"ו ואז ההיפך, להתאברותהגלום

 להתחרט תוכל לא לשוב תרצה אם אפילו ואזמלעילא,
 את לכתש תצטרך אשר עד דלבא, מעומקאיקבל
 לך אומר אני מה מפני שפירש, וזהו בסיגופים,הגוף
 הנביא סיים לזה מהני, עת בכל תשובה הלאכזאת,

 :זמן התשובה שתמהר מזהירך אני לזההחילוקים,
 היינו י"י, אל הלובו דברים עמכם קחו כיהרחמים
 דברים עמכם ליקח די י"י, אל כשתשובו הרחמיםבזמן
 לשוב הלב יתפעל ותיכף כבהרים ודברים וידוידברי
 ומסייעין שבים לקבל פשוטה ימינו אז כיבאמת,
 טוב, וקח עון תשא כל אליו אמרו השמים, מןלהשב
 תשא, עון כל נכתב כאילו דהוי אמרו הפשפ בעליהנה

 טוב, וקח מהו גם כן, נכותב לא למה נדע לאואנחנו
 מוכים, המעשים מאתנו יקבל שהש"י הכוונהאם
 אסרו דהנה לפרוש, "ט אך וכו', קוב"ה חשיד ומיקשה
 לו נעשים שזדונות תשובה גדיה ( פו דודארז"ל

 ותירצו, כשגגונך שנעשים דאמרו מהא ורמינןכזכיונך
 והנה )כשגגות(, מיראה כאן )כזכיות( מאהגהכאן
 הוא, חפא ועדיין כפרה צריך השוגג גם אשרידוע
 מחה מלכנו, אבינו בתפלת שלנו בנוסח ידוקדקובזה
 האחרונים שדקדקו וכו', וחטאתינו פשעינווהעבר
 מגדים בפרי)עיין

 פשע הלא ק( ס"ק א"א 1"8"י )1*"
 שכן מכל המרדים את הש"י שימחה וכיון הואמרד

 דהנה ישח, הנ"ל לפי אבל שננווה שהםהחטאים
 יגניבו הזדונות טן נעשים מיראה תשובהבעשיית
 גם נסחים הנה מאהבה תשה כשעטפה כךואחר

 עצת זאת והנה הפשעים, רהטם מן שנשארוהשגגות
 מדת בעוד וכו' עד ישראל שוגה באסרו הושעהנביא
 מאהבה תשובתך תהיה אזי דהנה גובר,הרחמים
 דשמיא, בסייעתא עליון התעוררות ידי על חסדאהבת

ותרוויח



כד ישכר ז דרש תשונה, גושה ד, ששו תשרי, יש ט8ףבני

 רס"ל עח, תשא כל ית"ש אליו שתאמר בזהותרוויח
 רווכם אפילו ממנו ישאר שלא וכל מכל העון אתתשא
 ויתחשבו זכיות שיתהווה פוב, וקח ואדרבאשננווט
 ח"ו תמתין אם כן שאיו מה זכיות, להשבוןהעונות

 תשוב הנה ית"ש, אליו שתשוב הנם וכו',להתגברות

 יכודר לא הנה מיראה, תשובה ההש והנה הדיןמאימת
 השתם כעון ניכר רישומו יהיה כי וכל, מ%העת

 ונשלמה הפסוק שאר בזה ביארה ועוד כפרה,שצריך
 דרך ה, דרוש סוף 744 מרע אייה, ויתגאר שפתיט,שיים

 בחקרסה4פקודיך

דרוש
 נתבאר כבר י" ע יועשן וכו' עד ישראל שובהכב(

 שכבר מה נאמר ועתה הדקדוקים,לעיל
 התאמתות התורה יסודי בעסק ט( הקדמוניםטעהבפו
 התורה, פי על לט כמאמתה הידיעה ובהירה,הידיעה
 אתכם יתן לא כי ידעתי ואני חק ג )שמות שנאמרכענין
 ספרי וכל ההורה בכל זכו זם', להלוך מצריםמלך

 והוה בעבר ית"ש הבורא מידיעת מלאיםנביאים
 פשופ ית"ש שהחש הנם הנבראים, כל מןקתיד

 והאיך אהד, ודעתו וידיעתו זהזא הפשיפזוגבתכלית
 הדבר מובן אבל זה, ואת זה את יודע לומרנוכל

 וכבודו הויות, כל את מהוה שהוא להיותלהכהטכילים,
 מתכשפת מקום ובכל מיניה, פנוי אריר ולית עולם,מלא

 את יודע כביכול עצמו את מידיעתו ממילאהוייתו,
 הוי"ה לשם הידיעה תתייחס כן על הנבראים,כל

 מניע אין שוב מוכרחת הידיעה היתה אם והנהס"ה,
 כיון להם יתייחס לא העון כי לנבראים, ועונששכר
 התורה מיעודי אבל ידיעתו, מהכרה מוכרחיםשהם
 הפשיית, הבהירה כי לט נתאמת ועונש,שכר

 מין היינו לנבראים והעבירות המצותויתייחסו
 הידיעה השין ברצונם הפשיית שהבהירה כיוןהאנהשי,
 שכר לייעד אמת דין ית"ש דינו כן עלמכרהוג
 על המורה והחש אלקי"ם שם מן הדין והנהקונש,
 הב' אלו כן על דין, אין בהירה באין כיהבהירה
 היסודות שני אמיצכן על מורים אלקי"ם הוי"השמות
 קצר האנהטי שהשכל הנם ובהירה, ידיעההללו

 לנו הודיעה התורה הנה יהד, הענינים ב'מלהשינ
 מהר"מ הנדי הרב שאמר וזהו הענינים, ב'אמיתיית
 חק ג שטת בפסוק 00 )פצה המצות אלה בספרוהאגיז

 להלוך, מצרים מלך אתכם יתן לא כי ידעתיהשני

 לו תתחייב לא כן אם תאמר הטמא ידיעה,)הרי

 א דרוש י משטר אדר ש"ץט(

 ביד ולא אמר( לזה שוע, מכרחת שידיעתועונש
 ובחירתו הזקה ביד אותו מכרהת אינה )ידיעתוהזקה,

 עד וכו', והכיתי ידי את כבלהתי ה( שהפשייתו
 דבריו. תוכןכאן

 עד ישראל שובה הנביא, דברי כן נם יתנארודבקה
 הענינים ב' לך יתאמת איטר עד אלקיך,הוי"ה

 הנ"ל שמות ב' יהוד מורה זה על אשר ובהירה,ידיעה
 כי שאמר וזהו לעיל, שכתבתי כסו אלקי"םהוי"ה
 בבחירתך קףשית כי לך יתייחמו העונות בעתך,כשלת
 נמר בטף שאומרים וזהו אותך, הכריחה לאוהידיעה

טישים י מאפר 4יש טחה והבן, האלקיים החש הוי"ה הסליחהיום
 נאמר והנה וכו', עד גבראל שובה עוד דייעמט*,טכנ(

 הלא קדשם ברוה הנידו הכמיםאשר
 חפא לכל עצמו את יסגף  סיבופים כמהבספרתם,

 העט ידי % שנעשה  המקפרנ  זוהטת הלאת  להתםקון
 זוהמת הלאת להתם תם יכפלו, העולם מןההעבירו

 שהתצות הגם העונווג הנאת ידי על שנקיטהנופו
 הש"י אל לשוב סתם הוא ההורה מן תשובה שלעשה

 קת, הפא % ש דלבא סעומקא לפניוההתודות
 ויקבל העתונם העזוב העבר על באמת מאדיהתהרפ

 בדרושים, לעי שכהבתי כמו העתיד על עצמועל
 כאשר והנה הנ"ל, לפעם נצרכים הסינופים זה כלעם

 בדורות )ובשרפ סינופינג לסבול יכש השיט הלשהאדם
 עם והיסורין(, הנלוח כובד מן כוהינו תש אהגרהללו
 אל לשוב דאורייתא עשה מצות האדם יקיים זהכל

 כי תשובתו, יקבל והבנ"י לעיל, שכתבתי כמוהש"י
 וזהו סיגופים, לטבע בכהית שאין ועד יודעהש"י
 ימנעך )ולא אלקיך, י"י עד ישראל שובה לפרש,ש"ט

 סיגופיכן לקבל יכף אתה שאין מה תשובהטעשות
 פד( )סיבות דרך עי בעתך, כשלת כי מניעה( זהאין

יט



 יששכר ז דיוש תשונה, גדעה ד, מאמר תשרי, םשףהישבני
 ידי על והכוונה החלש, היינו שבהם לכרבליתש

 המיות ונתארך הכחות, נחלשים דור שבכלהעונות
 די כן על סינופים, לקבל ויכמת בכח ואיןבעונות,
 הטבת ב( ל ודבוש בתורה עלינו המצווה כפי סתםלשוב
 אחר שאמר וזה סינופים, בלא אפילו אלקיך י"יעד
 אל ושובו בלבד( דברים )וידוי דברים עמכם קחוכך

 שלימה. בתשובה יקבלנו והשי"ת וכו',י"י

 מה פי על וכו', ישראל שובה עוד דירזפר,טכד(
 האזינו פויטת )בתנחומא רז"לשאמרו

 וכמזיב אליך, פניו י"י חטא כו( 1 המדבר כתיבר((
 נושא תשובה עשה פנים, "ןא לא חשר יו( יניבוים
 לאומות ולא אליך אליך, לומר תלמוד לכל, יכולפנים,
 לישראל רק תשובה מהני שלא הרי עכ"ל,העולם
 הרמ"ע הנאת הקדדם פסק וכן העולם, לאומותולא

 והמבי"ט ש"ג( ח"ב דין חיקור מאמר מאמרות )עשיהמפאנו
 המחברים ופילגשו יג-יד(, פרק התשובה שער אלקיםובית

 ( יז ולתובות התורה פי על לן דקייסא הפעם, קהראשונים

 לא כן ועל מחי, כבודו אין כבודו על שמחלמלך

 ישראל חטאני התורה, פי על תשובה לנויםמהני
 לה' אתם בנים א( י )דבתם דכתיב למעליותאדאשתנו

 אב, לנו והש"י בפן מני עמוסים ונקראיםאלקיכם,
 העולם לאומות אבל מחול, כבודו כבודו על שמחלואב
 מלך ס( סו )תהלים כדכתיב מלך עליהם השי"תנקרא
 שפיר יתורץ )ובזה מחול, כבודו ואין נוים עלאלקים
 לא מי ז( י )וימיה כפסוק ( צה ה"נ בזהר המבאקושיית
 הנוים מלך קוב"ה וכי שם הקשה הגוים, מלךייראך
 בקודש, והלוכו דרכו שם עיין ישראל מלך ולאהוא
 והארכנו פשומז לפי שפיר יתכן הנ"ל הדברים פידלל

 דמלך הא והנה ה((, סימן ב מאמר )סגן אחרבמקום
 נשחפא דוקא הוא מחול כבודו אין כבודו עלשמחל
 שאין מה לכבודו, פגם הוא דאז במזיד ננדוהחופא

 כן ואם למחול, המלך יכה בשונג הוא כשהחפאכן
 העקם לאומות נם תסובה  מהני ובאונס בשוגגחפאים

  קרבנות  מהם  מקבלים כןעל

 )יום ידועלהנה
 פו"

 ואית מאהבה תשובה דאית
 הוא מיראה תשובה והנה מיראה,תשובה

 מאהבה ותשובה ומלכו, מאדונו המתיירא עבדבבחינת

 ע"ג קנח דף ה סימן ב מאמר סיז עמוי(

 אביו מן עצמו שהרחיק על המתנענע בן בבחינתהוא
 התשובה וזאת באהבה, אליו הטב אליו אהבתווזוכר
 והנה לעתם, בנים במדרגת שאינם באומות תצויירלא

 דינ"א אדנ"י שם בבחינת היא נפיחת[תשובה
 ותשובה ומלך, בני י"י את ירא כא( גד )טשלידמלכותא
 עילאה, תשובה אלקיך הוי"ה בבחינת היאמאהבה
 לפרש "פ ובזה (, י )ז""1 כידוע אלקי"ם בניקודהוי"ה
 ואתה ישראל שאתה כיון ישראל, שובה הנביא,דברי
 בתשובה לשוב ותוכל התשובה לך מהני הנהבן

 בן אתה הבחינה שבזאת אלקיך, הוי"ה עדמאהבה,
 כשלת כי ואמר אלקיכם, להוי"ה אתם בניםכדכתיב
 המלך בכבוד מנם הוא ובמזיד הוא, מזיד עוןבעונך,
 לא העולם באומות כן על כבודו, על למחווי יכולואינו

 ישראל שאתה כיון אבל המזיד, על תשובה להומהני
 אהבת תעורר הנה אלקיך, הוי"ה עד לשוב ותוכלבן,
 וימהול מחול כבודו כבודו על שמחל ואב לבנים,האב

 ויכפרויסלח
 אלקיך, הוי"ה עד ישראל שובה עוד דירזפרשכה(

 ק שעי מע )שעף מבקשים אנחנודהנה

 שפנמתי הפנמים כל ויתוקנו וכו' השמות כלותמלא
 לך ואין תשובה עבטה שהשב הנם נראה, הנהוכו',
 לפעול צריכין זה כל עם התשובה, בפני שעומדדבר

 מאירים אשר בעולמות נעבטו אשר הפנמיםשיתמלאו
 זה, כל נרמו והחפאים הקדישים, השמות חיותבם

 אור הארת ידי על הוא הפנמים, מתמלאיםומהיכן
 זה כל נעיין הפנמים למלאות סוף אין מאורחדש

 צריך והנה ע"ד((, רני נחייל )שעי ז"ל מהרש"זבסידור
 שאנו וכמו ומעשיו, תפלותיו ידי על זה לעוררהשב

 לפריט, שיים וזהו וכו', השמות כל ותמלאמבקשים
 גם ישוב שכביכול עד אלקיך, י"י עד ישראלשובה
 ישיב בהם שפגמת הקדושים השמות הייתוכו',

 כי המעם, ואמר חדיר, אור הארת ידי עלכביכול
 כן על הקדישה, אור החלשנו כביכול בעוניך,כשלת
 להרחיב אפשר ואי אלקיך, י"י עד ישראלשובה

 בזה.הדבור
 בעסק ז"ל הרמב"ם פסק כן נם לך יתבאר זה פיועל

 עליו ויעיד ה"נ( ה"ה תשובה )הלטת שכתבהשב
 כבייקל צריכין למה וקשה וכו', תעלומותהיודע
 הנה  האדם יחמא שוב ח"ו אס הלא ית"שלעדותו
 איטר באנו עתה של חול ועידן, זמן בכל מהניהשובה

הש"י



כה י8כר ח דרת תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חרש מאמריבנבי

 סוף, אין מאור הוא הפגמים ומילוי הפגמים,שמלאות והעוינו שחפאט מה כל על ויכפר ויסלח ימחקהש"י
 דוקא ולאו מוץ מבלי להיות צריכה התשובה כןעל כאמור זה על ומתודים מתחרפים ואנחנוופשענו
 תעלומות היודע שיעיד וזהו בלבד, הזה היוםעד ולפי וט', עתם את והתוודו מ8( כו )הקראבתורה
 לפרש אפשר אי כי הבןוכו', לתקן להיות צריכה שהתשובה דכיון יתכןהאמור

 ת'דרוש

 בדרסטים עיין ב(, ז ונושע וכו' עד קראל שובהכו(
 נדקדק היום והן שפירשנו, מההקודמים

 הטובו דברים עמכם קחו )ק שם אמר הפרשהבהמשך
 ונשלמה פוב וקח עון תשא כל אליו אמרו י"יאל

 אומרו א/ הוא, לדקדק שיש מה והנה שפתינו,פרים
 כן אם דברים, וידוי הוא כרחך על דברים עמכםקחו
 הוידוי אחר כהטמע וכו', אליו אפרו לופר חזרלפה
 ליה הוה עון, תשא כל ט/ הלו, דברים יאמרושוב

 פוב, וקח אומרו הנרצה מהו ל, תשא, עת כללמימר
 והנראה לכאן, הכוונה מהו שפתינו פרים ונשלמהד/
 יום עבודת במדר שכתוב מה שנקדים מה פיעל

 פירש ביתו, ובעד בעדו וכפר ו( 10 )וקראהכפורים
 )היינו עליו מתוודה ( ל )יוטס מהגמרא והוארש"י
 ליונתן המיוחם בתרגום הוא וכן הוידוי(, היאהכפרה
 זה בלבד, בדברים היינו מילייא, באישתעותויכפר
 וידוי הוא הכפרה מזעיקך פה ירבעל בתורהנפמר
 היתה דאילו מוכרע, הוא מהמקרא וגםדברים,
 אהרן והקריב למימר ליה הוה הכפרה, עיקרההקרבה

 בזריקת הכפרה עיקר מקום דבכל בעדו, לכפרוכו'
 לומר כרחך על אלא עדיין, שחפ לא וכאןהדם

 המקובל והוא אחר ענין הוא בכאן הנאמרתשהכפרה
 הדבר נמסר והנה הוידוי, שהיא פה שבעלבתורה
8 שבשבתורה  פה שבעל ותורה פה מלנות ש )" 
 חפא אשר את להוצודות שצריך לומר לה,קרינן
 אומרת טה שכינה וחפאתינו פשעינו ידי י כישיי,
 *(, אמכ"ם שולחה בפשעכם א( נ )ישן" וכתיב וכו',קלני

 הס"ה*(
 כהתם בגדי ד תיבותח18

 טמא מששת]אבנט
  חקיהן בליקוטי שיןמכנרכן
 ועטן קף, קמיט משר1מוף הל"י משוטטרפשלישטושטש
 ןייז. לו טויי ט' שבקקותטפלה

 שכתבתי כמו לכפר למימר ליה הוה כן דאםהפרים,
 הוידוי הוא הכפרה דעיקר לופר כרחך עללעיל,

 בדוד מצינו והנה השלמה, הוא הפריםוהקרבת
 הנה האיש, אתה ז( יב )ש"ב הנביא נתן לוכשאמר
 על תיכף ונתבשר חפאתי, ואמר תיכף דודהתודה
 כן פי על ואף וכו', חפאתך העביר י"י גם הנביאידי

 ממט, המלוכה ובלקיחת בבניו כך אחר שנענשמצינו
 את שסיגף 6"ב( תדב"א קז., )מהדרין רז"ל בדבריומצינו
 שתים, וסינופים בתעניות וימים עתים כמהעצמו
 חפאתך, העביר י"י גם שנתבשר כיון כזאתימה
 מקץ 8' מישרים )פרד הקדמונים קבלת )כפי הואאבל

 חפאתך, העביר י"י גם לו אמך ומהנביא בתרז((טרגורא
 על הנברא המקמרג וכן מלפניו, החפא העבירהיינו
 מלפניו, הש"י העבירו ומקפרג עומד שהוא החפאידי
 עצמו את דוד סיגף כן על לגמרי, נמחה לאאבל

 וכל מכל ותמקטרג העון  להמחות וטוניםבמינוחים
 כלל ניכר רישומו יהיה שלאבכדי

 התשובה פסוקי תתפרש האלה הדברים פילעל
 זה שאמר הדקדוקים, ויתורצושהתחלנו

 קחו קדשו(, לברוח תשובה להבעל עצה בדרךהנביא
 י"י, אל ושובו בלבד(, דברים וידוי )רק דבריםעמכם
 לא דברים וידוי הרי ראשיהם על יעלה מורא)והנה
 להמחותו לא אבל והעון החפא להעביר רקיועיל
 כדאשכחן שונים לסיגופים כך אחר ויצפרךלגמרי,
 הש"י( )אל אליו אמרו הנביא( אמר לזה הנהבדוד,
 העון את תשא וכל מכל לגמרי )רצ"ל, עון תשאכל

 רק בדוד שהיה כמו לא ניכר, רישומו יהיהשלא
 לסיגופים, והוצרך ניכר רישומו עדיין והיההעברה
 אין הגלות עול בחלישות ובפרפ כח בנו איןואנחת
 פוב )אין פוב וקח בשענה( ואמר לסינופים, כחבנו
 לקה כי ב( ד )ט"מ אמר דשת כמה 4.( )ברכות תורהאלא

פוב



 יאכר ט חדוש תשובה, גדולה ק מאמר תשרי, יש פ8יבני
 שלמדנו מה קח והכוונה, וכו', תורתי לכם נתתיפוג
 על וכפר לשון בלשונה התורה שאמרה התורה,מן
 השלמת רק אינה הפרים והקרבת בלבד, דבריםוידוי

 כמו וכו' לכפר וכו' והקריב כתיב מדלאהכפרה
 השלמה רק הוה שההקרבה וכיון לעיל,שכהבתי
 נם והן הכפרה, מעכב אינו מצוה ה8י1רי ע.(מבים

 ( צ )ב"מ שפתינו פרים ונשלמה פרים( לט שאיןהיום

 יוצרינו שהבפיחנו כמו מעשה, הוה שפתייםעקימת
 בתורת העומק כל וכו' לעולה הוזקרה זאת לז( ו)ויקרא
 אלקי13 נדבך 4 קי )שטת ום' חפאת בתורת וכו'עקה
 בלבד, דברים בוידוי ויכפר וימלח ימחול לעולםיקום

 לו שככה העםאשרי

 ט'דרוש

 תשובה גדולה יוחנן ר' אמר ,1.( אסא גמראמ(
 שנאמר שבתורה תעננה לא אתשדוחה

 מאתו והלכה אשתו את א"ש ישלח הן לאמר ק ג9תר
 רטתנף חנף הלא עוד אליה הישוב אחר לא"שוהיתה
 נאם אלי ושוב רבים רעים זנית ואת ההיאהארץ
 המטרשת כשזנתה הלא מפורממתש4 הקושיאי"י,

 ואת נאמר ובכאן שלחה, אשר לבעלה לחזורמותרת
 יסרם במפרי שכדבב מח פי על לי, ונראה וכו',זנית
 ארגה הקב"ה לפני לומר ישראל כגמות עמידה א(לב

 כלום להם, אוסר וכו', איש ישלה הן לאמרכתבת
 אל כי ס4 יש הצדע נאמר כבר והלא איש, אלאכוזבתי
 כה ישראל בית לי אתם גרושים וכי איש, ולאאנכי
 "ש הנה עכ"ל, אסכם כריתות ספר איזה י"יאמר

 אשר המצות מ ש סברכין אנפט הלאלהשבונן,
 אשר ממש, מצותיו כביכול היינו במצותיו,קדשט
 אוחגו קידש ית"ש והוא אותם, מקיים ית"שהוא

 מוריד הש"י האיך 8( יא )ב"ר שהקשו וכמובמצותיו,
 למשה קבר כי ים.( )שאריז שאלו וגם בשבוטגשמים
 כי הכל, לחורץ "ש הספרי דברי לפי הנה פבל,במ"ר
 מקיים שהש"י לומר כרחך על אלא א"ש, ולא אנכיחי

 מאתנו, נעלם ענין באיזה בקדישתו התורהמצות
 וכו', מתפלל שהקב"ה מגין ז.( שיטת שאמרוכענין
 דחנה הוא, אך תפילין, מניח שהקב"ה מנין ז.()שם

 ק כו )דסץס בתורה נאמר הלזו תעשה לאבמצות

 חן תמצא לא אם והיה ובעלה אשה א"ש יקחכי
 דהוה מיורנו זה כל דהנה וכו', לה וכתב וכו'בעיניו
 וכתנ בשה בעיני אנטה חן תמצא לא אם למיסרליה
 לפניו וידוע נלוי היה דהנה לדעתי, הוא אך וכו',לה

 בנלות ויחפאו ותילחם לחפוא ישראל שעתידיןית"ש

 שטענן. 5' דוד רשש שיץיש(

 אחר שנתובו והגם אחר, כא"ש ח"ו הוה והנה כן,גם
 בעלה יוכל לא הוא הרהרה דין הנה י"י אלכך

 יקח כי בתורתו הש"י הכתיב כן על וכו',הראשון
 נוהג איט הזה שהדק מזה לדקדק וכו', אשהאיש
 קרוי שאיט בסי כן שאין מה איש, שקרוי בסירק
 שזינתה שאחרי בפטיה בעלמא כזנות הוגש הדיןא"ש
 גם כי גירחשין אינם הגירושין גם כי לקחתה,רשאי
 שאמר תהו א"ש, שקרוי במי רק נאמר לאגירושין
 וכי א"ש ולא אנכי אל כי נאמר כבר והלאהש"י
 כן אם הדבר, הבן וכו', ישראל בית לי אתםגרושים

 לא את שדוחה תשובה גדולה יוחנן ר' שאמרזהו
 בלשת בתורה מאז הש"י שהשכיב שברברה,תעננה
 ובזה הדבר, הבן התשובה, מועלת שתהיה בכדיכזה
 ביום י"( ס נציע העתיד על הנביא שאסר סהתבין
 ז משפר שבתות )5יז וכו', אישי לי תקראי וכו'ההוא

4 יי ב טפ 8 אי צ טח האע  

 אוי יאכלו, מעליהם פרי כי פוב כי צדיק אמרןכה(
 י4 ג 9שע" לו יעילה ידיו גמול כי רעלרגוע

 מדבר קדיש אחד שראיתי מה פי על הדברכובן
 ודרגשו הקריב, ופרעה ק י רופות נאמר הנהבכתביו,

 לריטובה, ישראל את שהקריב ד( כא לחוו"ד חז"לבו
 הקריבח הרשע פעולת להיות אמינא דעתךומלקא
 שכר איזה הרושע יקבל הנה לתשובות ישראלאת
 בעשייתו להצדיק להרע היה שכוונתו הגם זה,על
 והפרי לפובה, פירות עשיית גרמו מעשיו זה כלעם
 ושליחו לבתאל פובה הנה מעשייתו צמחהאוטר

 רק יהיה, לא הזה שהדבר הנביא אמר הנהלרפרופה,
 כי עוטה, אהדר הרע על לו אוי הייט רע, לרוצעאוי
 ששכר לו יהרו ויש לו, יעשת כ0 עשה, )אוטר ידיוגמוי
 פשה, נצמח עשייתו ידי עי אשר חצמיחה דברעל

הנח



כן יששכר י טיש תשבה, גטה ה פעו תשרי, חרש פטרבמ

 דעתך מלקא מהיכן להשבונן קשה הקפן ליוחנה
 ברשע היתה כוונתו הלא שעתו ש שכר לושישים
 הזה שהדבר מדחזינן הדבר, מובן אך "ש*4בסרבלם
 ( )ינ במגילה רז"ל שאמרו מה פי על הפוט, לעניןנהונ

 מצדיק יגרע לא ו( לו )שוב דטזיב מזשי אלעזר ר'אמר
 ויצא זכתה ברחל בה שהיתה צניעות בשכר וכו'עיניו
 המימנין שמסרה ברחל הצניעות שם עיין שאול,ממנה
 הדכר יתפרסם שלא צניעות והוא כש"י, ופירושללאה,
 קשה דבריו לפי אבל עכ"ליכ4 סימנים להשמסר
 רחל, אמרה הלשון, בזה אמרו בנמרא שהריהדבר,
 מיפנים, לה ומסרה עמדה אחותי מיתכספאהשתא
 שלא בכדי פעמה היה זה הגמרא, דברי לפיהנה

 צניעות, מפעם לא חסד גמחות וזה אחותה,תתבייש
 ר' כהטמיענו מה קשה זה בלא דהנה לי,והנראה
 העהשה שכר מקפח אינו שהש"י חדש דבראלעזר
 התורה מאמונת זה הנה כגמולו, לו ומשלםמצוה

 רע לששית רק בשלושת שירושש*(
 שם דודאים ריח שלזיב(

 הוא, אך יכונה, ישראל בשם אשר לכל ידועויסודים
 עינו, מצדיק יגרע לא חדש, דבר דרגש אלעזרדר'
 ולפעמים מצוה, לעשות מחכוין הצדיק אםהיינו
 מצוה איזה עוד ממילא נמשך מצוה אותה ידיעל

 לו ישלם כן פי על אף אליה, כוון לא הצדיקאשר
 ממילא, שנמשכה המצוה אותה בעד גםהקב"ה
 שלא כוונתה היתה היא הנה מרחל הדברונלמד

 ונטשך חסד, נמשות מצות והוא אחותהתתבייש
 גם השי"ת לה שילם הנה הצניעות, מדת כן נםמזה
 הנ"ל הפסוק קישור מובן ומעתה הצניעותן מדתכן

 מעלליהם פרי בי פוב כי צדיק אמרו מעם,בפופ
 הפירות נם יאבל הנה פוב, הצדיק בעשותיאכלו,
 אליהם, כוון שלא הגם ממילא מעשייתו צמחואשר
 סמנו שנכורך הגם וכנ"ל, וכו' גמול כי רע לרצועאוי

 הבן לתשובה, שהקריב פובדבר

 )אבל מצוה מצוה שכר ב( ד טוות לפרש ישלבזה
 עבירה עבירה שכר וכן עבירה( מצוה שכרלא
 למשכיל ודי מצוה עבירה שכרלא

 י'דרוש
 אמת דבר מפי תצל ואל 8ק לש )תהמם דוד אכט8כם(

 הנתינת חנה יחלתי, למחפפך כי מאדעד
 הנה ואומר, ואען מובן, אינו יחלתי למחפפך כיפעם

 ג' )תיקון זהרבתקוני
 ך":"

 דא כגונא לשונו, זה
 לנביא א"טתמודע לא הוי"ה דאיהו דאמצעיתאעמודא
 כל חזי תא וכו', אדנ"י דאיהו בהיכליה אלאוחוזה
 וצדיק בשכינתא רשים דיוקניה גרית אות דנפרמזשן

 רשים דיוקניה באורייתא דאישתדל ומאן)נקרא(,
 דאי להתבונן "ט מזה הנה עכ"ל, דאטצעיתאבעמודא
 בה כהשתדל אפילו בתורה מהיכלות להשיגאפשר
 פשפיות ואהילו הבריות חפא תיקן לאכשעדיין
 אפילו יכול אית לארגזה הלכה לטין דהיינוהתורה
 דאסת לדרגא דאסצעיתא עמודא דהרי גדול, למדןהוא
 אפילו א"טתמודע לא ליעקב( אמת תתן ק 1)5צא
 דנפיד מאן והנה שכינתא, היית בהיכליה אלאלנביא
 דלק מאן כן וששין פה בשכינתא, רשים בריתאות

 טון והנח בתורה, שכעתדי פי ש אף ח"ונפיר

 כן פי על אף דאמצעיתא, בעמודא רפשיםדמשתדל
 וחוזה לנביא א"טתמודע לא דאטצעיתא עמודאהרי
 בתשובה להרהר מהראוי כן על בשכינתא,אלא

 והשם התורה, לימוד קודם הברית עת עלבחרפות
 הדבר הבן ויסלח יכפרהפוב

 גובהם הפרשה רמז בדרך ( קב דכי מבט דרשטדבקה
 הטף( היינו )קפנה עיד אל תקרב כי קכ
 וחוטיו וכוחותיו הגוף איברי )להפות עליהלהלחם

 )היינו לשלום )מרשילה( אליה וקראת התורה(אל
 )ל"ז כידוע שלום דברית דרגא לתקן מתחילהרופאה

 מן נענה שאתה )שתראה שענך שלום אם והיה "קנז
 החכמה אורות לך )יפרישו לך ופתחה השלום(מדת

 בראשית בחכמה, מתחה פיה ט( י8 )15הבתורה,
 ניקוד ההא הפתח ונקודת חנמה, ראשיתבחוכמתא,
 לק לנ ))שעב חלף האותיות ר11ש וכן 4 קנט )ה"החכמה

 וזהו בפתח, הברתה ראשית הנה חכמה(ואאלפך
ופשייה



 יחכר י דרוש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חדש מאמתבנבי
 תשלים לא ואם בתורה(, חכמה לך יושפע לך,ופתח"ה
 דעבירה יצרא )שעדיין מלחמה עמך ועפתהעמך
 שלום( ברית מדת עדיין השלמת לא בחימום,אצלך
 דרגא עילאה תשובה לעשות תשתדל עליה,וצר"ת
 )שעי חכמה בראשית עיין שם(, )ת"ז צירי נקודתדכינה
 ( הס )""א בזהר דאמרו הא על שכזנב יז( פרקהקוויה

 קיימא הרי והקשה תשובה, מהני לא הבריתדלפגם
 התשובה, בפני שעומד דבר לך  שאין א( א פאה )ירושלמילן

 רק מהני לא תתאה דתשובה לומר דרצהותירץ
 עליה, וצר"ת שאמר מה תבין זה ולפי עילאה,תשובה
 צירי, נקודת בינה עילאה תשובה צירי נקודתממקום
 כמה הוא אשר הדבר להתבונן תוכל הזהמענין
 אקט לפעמים יהיה אשר ההמון, בעיני נפלאפעמים

 הלכה לכוין יוכל ולא צח שכל ובעל בתורהמפורסם
 בהיפזך הלכה איזה פשפ אזמר זלפעסיםלאמתה,
 לתינוק המבואר מן היפך דין ופוסק לעין,הנראה
 הברית חפא תיקן לא שעדיין לפי והוא, ספר,שלמד
 כן על העיון, קודם פנים( כל )על בתשובה הרהרולא
 דעמודא דרגא )הוא האמת להשינ לו אפשראי

 יצילנו. הש"י האמת היפך ח"ו ורואהדאמצעיתא(

 חילוקי ד' בענין פעמימינ( כמה כתבנו כבריוקנה
 דורש ישמעאל ר' שהיה ( פו )יומטכפרה

 לא רטב עשה מצות על אדם עבר כזווגיה(,)והלמדא
 הטב תעשה לא על עבר לו, שמוחלין עד משםזז

 כריתות על עבר מכפר, הכפורים ויום תולהתשובה
 ויסורין חולין הכפורים ויום תשובה דין ביתומיתת
 ממרקוע ומיתה אולין כולן ח"ו השם חילולממרקין,
 התשובה מהני העבירות כל על לא כי רואההנך

 מט.( וקידושין שלימה מגנטנה זה על קשה והנהלבדה,
 ונמצא גמור צדיק שאני מנת על האשה אתהמקדש
 חמורות עבירות אצלו נמצאו אפילו )כהטמע גמוררשע

 הרהר שמא מקודשות דין( בית ומיתתכריתות
 על להודא תשובה מהני מאי הנ"ל ולפיבתשובה,
 בעת הנלבב דהא"ט הוא אך דין, בית ומיתתכריתות
 ופשעיו וחפאיו עונותיו על באמת בלבו יתמרמראשר
 דעווע תמים נגד מצבו בשפל ומתבונן הש"י,לנגד
 כסא מתחת החצובה היקרה נפשו את עקרואיך

 כו סימן ב מאמר לשי 5מיג(

 אחרים, אלהים אחרא הספרא עליה והשליפהכבוד,
 עצמו על אותם ומקבל היסורין כל בעיניו תקפןהנה
 נפשו ו"טוכ הנכבד לשם שיתרצה בלבד לבבו,בתם
 בכדי היסורין אל מתאווה לבבו ובתם שחת,מני

 ידי על לו מתכפר תיכף כזה איש הנה חלאתו,להסיר
 היסורין, אל ומצפרך אמת דין שהדין הגםהתשובה,

 לכיס ידו הכטיפ כגון קלים יסורין לו יזמין הש"יהנה
 תגמז חז"ל שחשבו וכיוצא ליסורין חז"ל שחשבווכו'
 תשובה שהבעל כיון תיכף, ננמרת הכפרה אבל (,טז

 כאילו נחשב היסזרין, כבר עצמו ש קיבל לבבובתם
 שנתת ומיום יב( )י בדניאל הנאמר וכענין בפועל,היה

 דבריך נשמעו להתענות לבךאל

 מפי תצל ואל דוד שאמר מה עיניך יאירודמעתה
 שהוא כיה  שלחטא  )הגם מאד, עד אמתדבר

 עד הכפרה תוגמר לא דין בית ומיתת כריתותמן
 אינו הברית שחמש זמן כל והנה היסורין,קבלת
 הנה התורה, בדרכי האמת לראות יכול אינומתוקן
 מצפה אני הנה לומר, רצה יחלתי, למשפפיך כיאמר(
 הכפרה ונמר בפועל שקיבלם כמו והוה הימורין,אל
 וכו' הרהטה את המקדש הלכה וכענין תיכף,הוא

והבן.

 ביתה ברושים חסידה קסג( נדף ויצא ונזדעףל(
 וכו', עיאיז בניז שית באינת ת( קד)תהלים

 נב על אף עלאה עלמא האי אלא חסידה, אקריאמאי
 פובו כל אתפשפ דכד דכר, לה קרינן איהידטקבא
 נפיק חסידה דאיהי כך ובגין נפיק מיניה נהירווכל
 תשובה עילאה דאימא לפניך הרי עכ"ל, חסד,מינה

 על הרם"ק(, בשם מלך במקדש )עיין חסידהנקראת
 סיטן )ומט"ח הפוסקים שכתבו במה פעם פוב תמצאכן
 תשובה ימי בקלטרת דחסידי במילי לנהוג שישתדק
 השנה( ימות כל החומרות אותן נוהג שאינו)הגם
 חסידה, הנקראת עילאה מאימא תשובה הארתדאו

 ושבזרה ב( פו )תהלים דוד שאמר מה לפרש ישהדעתי
 כן על חסיד, שאני להיות רצ"ל אני, חסיד כינפשי
 חסידה, עיאה תשובה מןיניקתי

 ותסי
 התאוסר יין

 לנו ויוצא נפשי, שמרה כן על גוי, מגע בלאבענביו
 שמירה לו "ט דחסידי במילי שמתנהנ מי מזה כןגם

 מאד. הבןיתירה
גדיה



כז יטכר יא חדוש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חרש מאמריבנני

 לכל מוחלין ששב יחיד שאפילו תשובה נדדלו,לא(
 הקדוש הרב כוזב ( פו )עטף כולוהעולם

 שמוחלין היינו פחח פ"א דיו )חויך מאמרות עשרהבעל
 זה גם שכאורה דבריו, כאן עד הערבות, העולםלכל

 ערבות, כאן אין חמא כאן אין דשב דכיוןתמוה,
 באפשר, ונראה פמור, הערב כחולם הלוח אםודאי

 מי ש גם מכפר החומא, ששב דהתשובהדהיית
 הוכיח, שלא מי חןל מיחה המא למחות בידושחיה
 תוכיח הוכח מ( יט )וקט עשה מצות על עברו הםהנה
 כולם ששב, החומא היחיד הנה עצמו, בפני חמאוהוא

 געש ועט יתברך השם בעזרת נפז והואנתכפרו,
 ט4 טתחטא

 י"אדרוש
 לעיל דברנו וכבר וכו', עד גבראל שו12דץלב(

 וכעת אופנים, בכמה ופירשנוהדקדוקים
 החסיד הגדי להרב שמצאתי מה פי עלנאמר

 )ומיכת לפי דבש במפרו זללה"ה חיד"א מו'המפורמם
 בלבד דברים כוידוי איך הדין פי על הקשה ב( סימןנ

 דלא ( נס )קוושין התורה בכל לן קיימא הא עוןיכופר

 מה פי על ליה, וניחא *(, מעשה ומוופל דבוראתי
 אין נ( )סויה רז"לשאמרו
 כן אם אלא הופאאדם
 והנה שפוטן רוח בונכנס
 מגרש הש"י אלבשובו
 דעות וקונה שפותרוח
 דאהטהשי מעשהוחוה
 דיבור, הוא והוידויגופיה,
 בודאי מעשה עםוהדבור
 עד גרידא, מעשהמבמלין
 שם. עיין דבריוכאן

 יתפרש הדבריםובאלה
 התשובה פריטת כן גםלנו

 גבראל שובהשהתחלנו,
 כשלת כי אלקיך י"יעד

 ינובה רצ"ל,בעוניך,
 כדכתיב דעת לאדם )החונן אלקיך י"י עדגבראל
 הוי"ה כי לבבך 8ל והשבות היום וידעכן לט( ריבהם
 הוי"ה ק נ וטע" הנביא אמר וכן וכו', האלקיםהוא

 כשלת כי ואמר, לדעת(, לימודים לשת לי נתןאלקים
 מיחוש ואין תשובה, לך תהני בודאי רצ"לבעונך,
 בעתך, כשלת כי מעשה, מבפל דיבור אין חלאלומר

 חסרת דעת העק עשיית ובועת העק הואמכשי
 המכשי בהסיעך היום והן עמך, שרה שפותורוח

 ואז ט', הטובו דברים עמכם קחו שפוגע הרוחהייט
 גרידא. מעשה מבפלים בודאי וטעשהדיבור
 )תהלים בהמה, נקרא החופא דהנה עוד, לומררש

 וכו', כבהמות נכחיל יבין ולא ביקר אדם טסמט
 גופיה א"ןהני הנה אדם, לתואר שב בשובווהנה
 הביא ק סימן )שם הנ"ל הרב )והנה מעשה, הוהודאי
 לחכם הטאל בהמה בחלום שקראוהו באחדמעשה
 ותיבת הזהר, ספר שמכר על שהוא לו ואמר זהעל

 טן הקדש בנערתי י2( טו יבהם תיבות ראשיבהם"ה
 בחמה נקרא החומא נמי, בדילן אנן והנההנית(,

 טפו מן הקדישה שהולכת הנ"ל תיבות ראשי שםי
 מגרש בשובו והנה אחרא, הספרא תחתיוונכנסת
 לך אין הקוונט, בוטכיותו וכביכין אחראהממרא
 מעיטה מבפץ בודאי הדבור ועם מזה, גדולמעשה
 הטובו דברים עמכם קחו יתפרקו כן גם ובזהגרידא,

 לי. גראס כנ"ל, י"יאל

 הנ"ל בספר כוזב הנ"ל חיד"א מו' הגדול דט124לג(
 )בור חז"ל שדרגשו מה על קק סימן 1)דעיכת

 התשובה באפשר, כתב תשובה, אלא ועתה אין 0כ8
 ממג שאמרו וכהו בחפאתו, הפריד אשר לייחדהוא

 ו' כי ועת"ה, נתיבת נרמז זה ה' תשוב תשובהקכנ(
 ה' לבינה ה' למלכותן רומז ע"ת לתפארתרומז
 כאן עד התשובה ידי על גמור יחוד והואעילאח
 דעך אחר, יחוד זה על אמרתי בעניי ואנידבריו,
 לזעיר ואימא מניבא דגדלות מוחין נעשין התשובהידי
 ואימא מאבא המוחין והנה לטקביה, וניתניןאנפין
 פעמים י' הם הרי מינשרה, וכלולין אהי"ה הוי"ההם

 ומעתה ע"ו7 בנימפריא אהי"ה פעמים י'הוי"ה
 עות נמשך אנפין זעיר הוי מן ועת'ה, היחודתבק

 הר"ת*(
 דרהט, דרך שהוא אמתהן

 יש כן פי עלואף
 וקושיא "הקידה עללהשיב
 דגזירת דכוין ליטא,מעיקרא
 הבטיח הש"י ועט,דגחוב

 דברים הוידהדבתשובה
 העונות מאיטה יבטלובלבד
 ירושע הנביא שאיורכעבין
 ושובו דברים עמכם קחו ג(יד

 בשת אבל אי"ה, יתבארום",
 ליגמר כן אם להתקטעיש

 דצתי כולה התורה לכלכגניה
 רגל מעשה, ומבסלויבור
 דקיימא גמרינן, מדלאכרחך
 אתי דלח התורה בכללן

 על מעשה, ומכסלדיבור
 דהדיבור לומר צריךכרחך
 וכמו מעקיה, הוהבכאן

 דוב.שבהגר

אל



 יחכר יב חץש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חרש מאמריבנבי
 דבר פינו יאמר ואל בעדינו יכפר הפוב והשם ה',אל
 בהגפה( ע.ג קכח דף ה סימן ב מאטר סטן )יין כרצונו,שלא

 מנין הוא כי וגבורות, לחמדים רומז ע"ת תבק,לעור
 צמצום )רח"ל(, או"ר ויה"י )רל"ב( או"ריה"י

 כמבואר אור, ביהי נרמז התפשמות אור, בויהינרמז
 תרומה בזהר מפרא דדב בריה הינוקא בדבריהדבר
 י"י את אברכה ב( לד )תהלים דוד וטרשך וזדך (, קסז)ח"ב
 התשובה ידי על והנה וכו', בין בחמדים בין עת,בכל
 הגבורות ומתמתקים ונוקביה זעיר בין היחודנעשה
 ועת"ה וזהו והבן, דדכורא, החסדים ידי עלדנוקכא
 והשם שלום, ע"ת נעשה והה' הו' בין לתשובה,רמוז

 בעדנו יכפרהטוב
 רמז פשומו ולפי )שם(, הנ"ל הרב כתב עלךלד(

 תשובה בהרהורי תיכף כי לתשובה,ועת"ה
 וזהו בקדושה, ויתחבר מהקליפות יפרד רגעבאותו
 תיכף תשובה בהרהור רגע כמו עתה כלומרקת"ה,
 ההלכה לך יונח ובזה רבדיו, כאן עד ומהניעביר
 האשה את המקדש ( מס מיומין שלימה בכהונהערוכה
 מקודרות גמור רשע ונמצא גמור צדיק שאני מנתעל

 מדברי שמעתי הזה ובענין בתשובה, הרהרשמא
 המקובלים שאמרו מה על פשומ פירוט אדמו"רכבוד
 לשאול יש כי התשובה, עולם נקרא מ"י ( קפה)זח"ג
 אחר לאטט נהפך תיכף כי הוא מי תשובה הבעלעל

 שנולדוכקמן

 ששר חגמה ראשית שהן קפה דף ומצוה נגיד ספר עייןיד(
 סוטנת , יט דף יז תיקון רוה"ק ששר ועיין ה פרקהתשונה
 א סימן ז פרק תשובה מסכתחסידים

 9( )ממז ת' אות )במערכת הנ"ל הרב כתב עורלה(
 רבינו משה ניצוץ בו מתנוצץ תשובהבעל

 )כח"ה ז( פוק הכשוגה )פרקי חרדים במפר והואע"ה,
 תשובה להבעל לו ונחשב תרי"ג, בגימפריארבינ"ו
 והטה ניצוץ לו ומסייע מצות, התרי"ג כל קייםכאילו
 ומעלה(, ההוא מהיום מצות התרי"ג כל לקייםרבינו
 הס(( )ס" ב' אות )במערבת הנ"ל הרב עוד כתב זה פיועל
 כנודע תשובה בעל שהיה עוקבא למר כתבו כןשעל

 שם ועיין בתיה, כבר ליה לרזיו וגרוו"ק , לא)סנתדרין
 נראה ולי בתיה, בר הזה בדבר רבינו לכחדה כינולמה
 ניצוץ בו שמתנוצץ תשובה הבעל דהנה פשופו,לפי
 צריך הנה ולעבודה, לתורה לסייעו ע"ה רבינומשה

 על ממנו יברח שלא הניצוץ אותו להחזיקלהשתדל
 לכהנה שהחזיקתו בתיה כענין והוא ח"ו, מעשיוידי

 הבן כך, אחר ולגדלו למינקת אוועליחן
 תשוב"ה תיבות ראשי יה כתב האריז"ל סטרןלו(

 הרב וכתג הספד, בניה ךאפר שקתענית
 )ובפרם הזה החלש שבדור להיות ח( סימז )שםהנ"ל

 לקיים יכול אדם כל אין יום( אחר יום הכבדבגליותינו
 המקיימים דברים בקצת ליזהר צריך לפחות זה,כל

 קטבת תורה תשוב"ה נופריקון כן גם והםהתשובה,
 כתבנו כבר והנה דבריו, כאן עד הכנעה ברטהוידוי

 והסיגופים, התעניות בעסקי כק ימן ז דיש רעעבעניינו
 כל לקיים יכול שלא כיק לומר עליו, האדם לב יפוללבל
 תשובה בקלטות תיכף כי תשובתו, תקובל לאאלה

 במקום אצלנו ארוגים והדברים ומהני עבידכתורה
 פקותיך( דרר מ שקימתאחר,

 י"בדרוש
 דקדקנו כבר הנה אלקיך, י"י עד גבראל שדבהלז(

 לפונט ויש י"י, עד שאינה תשובה "םוכי
 דמתנאי סו( והאחרונים הראשונים שכתבו מה פיעל

 מאמין שיהיה היינו בה, מאמין שיהיההתשובה
 אלפים אלפי לפשוע הרבה אפילו מכפרתשהתשובה
 מאת מחילה ביקש ואפילו סםפר, אין עד פעמיםרבבות

 תרמיז סקו או"ח שו"ע הק, ת"ג  שגגות הלטת יטב"םשהוט(
 פלא התשוגע אגרת תניא לשיא ועטן ומע"ה, ויסעיף

 אף פעם, בכל למורו חזר כך ואחר פעמים כמההש"י
 דעת ואלמדך בתשובה, יקבלהו וסלח המוב כן פיעל
 יש אם ודם בשר סדת דהנה השכל, אל הענין לקרבבזה
 על ומעביר רחמני שהוא היית פובה, מדה איזהלו

 זה כל עם הנה המכעיסו, לכל ולמחול למלוחמדותיו
 יופסק הנה להכעיסו, יום אחר יום המכעיסכשיתמיד
 ולא רחפנות של מוכה המדה הפוב האיטמאותו
 זה שונים, חילוקים "ש בזה הנה למחול, שובירצה
 כל על אבל ביותר, אף ויאריך ביותר רחמניהאיש

פנים



כח יטכר יג חיש תשובה, גדולא ד, מאמר תשריז חהט משעלץנבי

 ודם שהבשר כית נבול, ייט ודם בשר מדת לכלפנים
 צדותיו לכל נם כן על ותכלית, נב% בעל הואבעצמו
 ית"ש שהוא כיון הש"י מדת כן שאין מה נבול,"ט
 כן ואם נב%, להם אין מדותיו ונם ותכלית, נבולבלי
 המדות אלה לכל ומלח, ופוב וחנון רחום שהואכיון
 אדם לב יפול אל כן ואם ותכליות נבי אין כןנם
 הנה בתשובה, ית"ש אליו לשוב פני אשא האיךעליו
 ובקשתי אפאתי על מתמרמר הייתי פעמים כמהזה

 אחזור ולא עוד אחפא שלא להש"י והבפחתימחיה

 שוב ואיך למורי, חזרתי מעמים כמה זה הטובבהם,
 כן, תאדם השמר לא הנה בתשובה, הש"ייקבלני
 אין מדותיו נם ותכלית נבול בעל אינו שחש"ידכיון
 בפסוקי הנביא שאמר לפרש ש4ט וזהו נבול,להם

 היינו אלקיך, י"י עד )ותדע( ישראל שובההתשובה,
 כן אם ותכלית, נבול בלי עד לעולמי הוא אלקיךי"י

 שנית ואפילו ועידן זחן בכל בתשובה בודאייקבלך
 ויכפר וימלח ימחול ומלח הפוב מאד,הרבה

 י"גדרוש
 נדקדק, הנה וט', אלקיך י"י עי טיש שונהלח(

 עד מנעת שאינה תשובה "ט וכיא'
 ודאי בעונך, כשלת כי פעם הנתינת מהו ג'הש"י,
 כך אחר מהו ג' לתשובה, צריך אין עונות איןאם
 מה פי על והנראה י"י, אל הטובו דברים עמכםקחו
 חרש, בן מתיא ר' של כפרה חילוקי ד' ( ט 3וסאדידוע
 מצות לכיפול רק מחללת אינה לבדה תשובההנה
 אבל כידוע, כפרה לחלוקי צריך לעונות אבלעשה,

 במדבר פרשת )""ק בזהר שאמרו מה לזההמנולה
 בשעת בלב האמיתי נפש הממירות ידי שעל)שסב(
 בפועל נפשו טפר כאילו ליה איתחשיב שמעקריאת
 שם ואמרו ואחדותו, ויחודו ית"ש שמו קדודותעל

 ע( בנ 3שע" עליהם שנאמר העבירות אותןדחלילו

 על מתכפר הכל וכו', עד לכם הזה העון יכומראם
 שמע קריאת בשעת האדם שמעיד הזח העדותידי

 ( קס ולח"ב )והנה בכח, נפש טמירות עצמו עלומקבל

 העדות על להורות רברבין ע"ד אותיות שמעבקריאת
 בפסוקי טטעח טפח חנא )4עש פירשנו ובזההזה(,
 ועתה פעור בית מול בגיא ונשב כס( ג מניטהתורה
 כל עין יראה הנה וכו', החוקים אל שמעגבראל
 ועתם מהו נם הענינים, קנטור מובן שאינורואה
 שכתבו מה פי על והנראה לשלול, בא זמןאיזה

 ומצות התורה שכל סו( נ חורים הלקוסים )שערהמקובלים
 ואדרבא לרצון לא המה רשע בעודו עומקשהאדם
 ואל ניר לכם נירו ק ד )יגס" הנביא שאמר וכמווכו',

 ינ ש" ף ה סיסז ב מאסר סעו ביץטז(

 קודם האדם יעלנה מה זה ולפי הקוצים, אלתזרעו
 מלקא וכי כארה, חילוקי ד' שקיבל וקודםשרטוב
 לזה הסגולה אבל ומצוות וערה מן שיתבפלדעתך
 באיזה שיעסוק קודם ועידן זמן בכל נרידתאתשובה
 לא גרידתא תשובה הרי תאמר ואם ותורה,מצוה
 היא המנויה הנח קיטה, מצות לביפול רקמהני

 כסו התשובה בצירוף הנפש בממירות שמעהקריאת
 בניא ונשב שנאמר וזהו הזהר, בשם לעילשכתבתי

 חול השם, חילול עון בעוה"ר והיה פעור, ביתמ%
 בין כן ואם וכו', הזה העון לכם יכופר אם כתבזה
 כתיב הלא ומצפפים בחוקים יעסקו איך לדיןדין
 עם תשובה לזה המנולה אבל וכו', ניר לכםנירו

 ועתה שאמר וזהו אנפש, בממירות שמעקריאת
 אלא דעתה אין ו( כא )44ר רז"ל שאמרו )כמוכהראל
 לולא( עשן ט שהש אחד במקום הענין בירשתיתשובה,
 העצם דלאומות בהראל, שאתה )כיון תשובהתעשה
 בשם פעמים כמה שכתבתי כט תשובה מהנילא

 תצרף )ונם שסע סק( הטמקים נדיי פסקו וכןהמפרי
 בממירות שמע דקריאת בהראל שמע היינו שמע,לזה
 הבן הככופפים, ואל החוקים אל זה( כל תצרףנפש,

הדגר.

 כאראל שובה ההטע, הנביא דברי לפרש יש זהדלפי
 ונם תשובה, קלשה רח"ל אלקיך, י"יעד

 רברבין שהם ע"ד אותיות היינו אלקיך, י"י עדתצרף,
 י"י על מעיד שאתה עדות על להורות שמע,בקריאת
 לא למה חמעם ואמר כידוע, הנפש בממירותאלקיך
 בעתך, כשלת כי אמר הנה לבדה, התשובהתספיק

דהחשובה



 יטכר יד דרוש תשובה, גדולה ד, מאמר תשרי, חרש מאמרינ32י
 דברים עמכם קחו אז שמע, בקריאת הנפשלממירות עשה, מצות ביפול על רק מועלת אינהדהתשובה

 לסיגופים תצפרכו )ולא י"י אל הטובו)בעלמא( בית ומיתות כריתות תעגנה לא בעונך, כשלתואתה
 והבןויסורים(, כן נם צריך אתה כן על השם, חילול כולם ועלדין

י"רדרוש
 לפריט יש וכו', עד ישראל שובה עוד, מאגמךלפ(

 חיד"א מו' הנדול הרב שכתב מה פיעל
 מיראה, להשב רק אינם כפרה חילוקי ד' יז(זללה"ה
 רק כפרה חילוקי לד' צריך אין מאהבה השבאבל

 נדולי בשם כן כתב לבדה, בתשובה הכלמתכפר
 הש"ס ומוניות איה, מקומו לי נודע )ולאהקדמונים

 רב כן שפסק כיון אבל הללו, במסילות נודעולא
 להלכה כן פוסקין מפה, של דין בבית בדורומובהק
 כתב מאהבה שב ענין והנה מעלה(, של דיןבבית

 ענינים שעבטה ( פו יונא זבח-א זללה"ההמהרש"א
 יש הנה ויתור, והוא התורה ציווי על יתרותירים
 כביכול, השי"ת עם ויתור דרך עושה ויהוא כיוןלומר
 זיתזר דרך כן נם עמו יעשה שהש"י הוא כתורההנה

 '( לבדה בתשובה הכל לוומתכפר

 הג"ח*(
 להלכה ושיפסק מה יתורץובזה

 )קדושי
 את המקדש ( מס

 נפיר רשע ונמצא גמור צדיק שאש מנת עלהאשה
 מקודשת, השם( וחלול דיז בית ומיתת כריתות)אפילו
 מאהבה, תשובה ד,ידועה בתשובה )היינו בתשובה הרהרשמא

הבן(

 קדתה סאת ובמתרוה יח, סימו ת מערכת קדמות אדבר עייייז(
 ועין מי"ג, התשובה שער חכמים דברי ספר וע"ןשם,

 ויי"ש כ"ט דף 1 דרוש אחדיםדברים
 יז פרק הקזזשה שער חכמה ראשית עייןיח(

 היינו אלקיך, י"י עד ישראל שובה לך יתבארדרזדן
 עלאה תשובה שהיא אלקים בניקודהוי"ה

 עבירות בעונך, כשלת כי הפעם, ואמר מאהבה,תשובה
 בימול על רק מהני לא תתאה ותשובה נדולות,נמורות
 וכיון עילאה, לתשובה צריך הנך כן על עשה,מצות
 מאהבה, תשובה עילאה תשובה בבחינת שבשאתה
 ותיכף י"י, אל ישובו )בשש( דברים עמכם קחוהנה

 הכליכופר
 שכתב מה פי על הנ"ל, דרך על עוד 1ירומע14טמ(

 לה.( דף ס דרוש דוד )כסא הנ"ל הקדתההרב
 *(, כפרה חילוקי לד' צריך אין לשמה תורהדלומד

 הנ"ה *( התורה כל  עג.( )זח"גוהנה

 כיוו תורת כן ואםהנכבד,
 ן

 הגדול הרב כן שפסק
 דין בבית הגהלמאבדכוותיה והיא תמימה, הוי"האמת
 מעלה. של לשמה, בערה לימודענין

 ית"ש, כבודו בעצם כביכול נדבק הוא הנהשבלימודו
 וזהו עליו, נקרא הוי"ה שם כי הארץ עמי כלוראו
 עד אלקיך, הוי"ה עד ישראל שובה לפריט,שיש
 אלקיך, להיות עליך נקרא יהיה הוי"ה דהוםאשר
 הפעם, זאמר תמימה, הזי"ה תורת לימוד ידי עלהיינו
 כשתלמוד אבל וכנ"ל, ממש עונות בעונך, כשלתכי

 וכו' דברים עמכם קחו הנהתורה

מאמר



כפ ישכר א הרש המקדש, העוך ה, משמר תשרי, הדש פפמרבס

 המאמר
 המקתךסינרך

 בימי המקדש בית את לחנך ישראל בני התחילו ביום ובו מדות, י"ג יוםישראל בני בפי הנקרא הוא התשובה, מימי ח' ליום חפציהם לכל דרושים יבשובו
 וגם בנוי, הבית שיהיה בזמן ישראל כל על תפלתו שלמה התפלל ובושלמה,
 לתשובה מאד המסוגל היום ההש אויביהם, בארצות ישראל שיהיו האסן בלעל

 הבאים בדרסטים יבואר כאיטר הקרבנות, בפרשיות בתורה ולקרשהולתפלה
 המקדש. חינוך הזה המאמר ונקראלפנינו,

 א'דרוש
 )הפלת מלכא דשלמה צלותיה לן אדכר רי4מנאא(

 ,טאנהנו רחמנא העיטרה בכלעכ"ק4
 או קיימיה לנו שיזכור מבקשים אנו לומר,נוהגים
 צלומיה, לנו שיזכור מבקשים אנו ובשלמהזכותיה,

 עד תפלה שום אדם כל התפלל לא וכי תמוה,וזה
 ויהל יא( לב )שמות תפלה רבינו בכהנה מצינושלמה,
 ואתחנן כג( ג )שט ואוסר, ה' אל ואתפלל כו( ט )וגריםמשה,
 ויפלל, פנהמ ויעמוד ל( קו )תדפיס בפנהמ ומצינו י"י,אל
 לאין ההראל כל בעד תפלות אמר בתהלותיוודוד

 בשעת בתפלתו שלמה דהנה לי, שנראה ומהשיעור,
 לימי ה' ביום היינו המקדש, בית חינוךהתהלת
 כאיטר )רצ"ל לך יהרתו כי פ( " )ש"א אמרהתשובה,

 ארץ אל שוביהם ושבום לך( יהפאו ישראלעמך
 דרך אליך והתפללו וכו' לבם אל והשיבו וכו'אויביהם
 פתוחות עיניך להיות וכו' השמים הטמעת וכו'ארצם
 למימר ליה דהוה יקשה הנה וכו', עבדך תחנתאל

 תצדק התפילה דבקבלת וכו', קשובות אזניךלהיות
 חילוק דהנה לדעתי, הוא אך ראיה, לא שמיעהלשון
 הלט דהנה השמיעה, לההל הראיה הפט ביןיש

 השומע, אל הנשמע הדבר מן התעוררות הואהשמיעה
 להיפוך הוא הראיה ובחוש דלתתא, איתערותאוהוא

 והנה א(, הנראה אל הרואה מן דלעילאאיתערותא
 ביום החינוך, התהלת ביום אז בתפילתושלמה

 אשר המקדש, בבית קרבנות להקריבשהתחילו
 דלהעעא, איתערותא ניהוה ריח המה הןהקרבנות
 לעולמי בבמות הקרבנות נאמרו וטעתה ההואומהיום

 קט. סיטן ד משמר סבת כסלו עיזוא(

 זמן באיזה היה שלא הגם ההוא היום עד כיעד,
 כן שאין מה בבמות מקריבין היו לקרבנות קבועמקום
 בית שיש בזמן עולם, לדורות והלאה ההואמהיום
 המקדש הבית וכאשר קרבנות, מקריביןהמקדש
 כה לנו ואין במלינן הקרבנות הנה בעוה"ר,בחורבנו
 לי"י, ניהוה ריה כך כל דלתתא איתערותאלעלטות
 ישראל יהיו כאשר שלמה, התפלל היום באותוהנה
 איתערותא ואין במילים הקרבנות ויהיו אויביהםבארץ
 דלעילא, איתערותא לישראל תועיל אז כך, כלדלתתא

 לעיל שכתבתי כמו פתוהות, עיניך להיות שאמרזהו
 וזהו דלעילא, איתערותא על מורה הראות הבטאשר

 דשלמה צלותיה לן אידכר רהמנא מבקשיםשאנחנו
 הבן.מלכא,

 בית הינוך הלעלוע יום הלזה, הנבהר ביוםההגה
 אנטר התשובה(, לימי השמיני יום )הואהמקדש

 התהלה הוא ואז הזאת, התפלה שלמה התפללבו
 ( לח )מ"א לאברהם הקב"ה שהבמיה ההגמחהלהול

 וכו', להם ותעשה בניי יחפאו פן להקב"השאמר
 בית שאין ובזמן קיים, המקדש שבית בזמןתינה

 כבר הקב"ה לו והשיב קטיהם, תהא מה קייםהמקדש
 מקום אין והנה וכו', הקרבנות סדר להםתיקנתי
 עד כי ההוא, היום עד לאברהם הקב"הלהבטחת
 במקום או הקרבנווק מן ריק זמן היה לא ההואהיום
 נאסרו והלאה ההוא מהיום אבל בבסה, אוקבוע
 בית שאין בזמן אברהם תפלת והלה לעתם,הבמות
 עליהם, תהא מה קרבנות להם יהיה יאהמקדש
 וכר, הקרבנות מדר להם תקנתי כבר הקב"הוהבפיח
 שנשלם פי על אף ה( 1 )פס"ד במדרש הוקל אמרווהנה

הבית



 יאכר ב חיש המקדש, חימד ה, מאמר תשרי, ודש טפסריבנני
 בחינוכו הקב"ה המתין מרחשון, הוא בול בירחהבית
 שם, עיין אברהם בו שנולד ירח האיתנים ירחעד
 אשר הש"י הבטיח לו אשר הנ"ל, מטעם לדעתיוהוא

 בפועל, הקרבנזת במקום תהיה הקרבנות סדרקריאת
 הקרבנות פרשת לקריאת מסוגל הוא ההוא יום כןעל

 על מתוודין שהיו כדרך קריאתן קודםולהועודות
 ומעביר ישראל, של עונותיהן מכפר והקב"ההקרבגווע
 הניחוח, ריח את י"י וירח ושנה, שגה בכלאשמותיהם

 בהקדמה(. פקחיך ית)עפו

 י"י בג( ח )מל"א הזה ביום שלמה תפלת ד%זזקסוןב(
 בשמים אלקים כמוך אין ישראלאלקי

 הזה היום להיות לי, נראה מתחור הארץ ועלממעל
 למשכילים כידוע תחת ועומק רום עומק הנסירהבסוד
 ד"ה( שב-ד )שם האריז"ל מכוונת ונודע שפ"ו(, ש14מרו"ח

 בתפלה, לכוין צריכין התשובה מימי יוםשבכל

 צבי ובוערות ע"ב מז דף שחרית תפלת שבתי ר' סיוררשהוב(
 שם.חפארח

 ח גימטריאע"זג(

 פתח ביום בו גן על ההוא, ליזם השייכתהנסירה
 הבן הזה, בלשון בתפלתושלמה

 ינ4 " )סלא בערפל לשכון אמר י"י ולמה אמר אזנ(
 ההוא דהיום לי נראה אז, בלשון אומרולהבין

 שאז תשובה, לימי ח' יום היה הבית חנוטתשהתחיל
 דכל וידוע ב(, והוד נצח בבחינת המלכות נסירתהוא

 בישראל, )מלכות( השכינה השראת הגורמיםהגאולות
 במהרה ולעתיד הוד, בבחינת הגאולות כל היום עדהיה

 בפרי )עיין נצח בבחינת נצחית נאולה תהיהבימינו
 הגאולות כל כן אם סופ"ה(, )שי"ג חנוכה שער חייםעץ
 לימי ח' יום הזה היום והנה הוד, נצח בבחינתהם

 אמר אז הוד, בנצח המלכות נסירת בו אשרהתשובה
 אז, לשת עוד לפרגן והר וכו', לשכת אמר י"ישלמה
 תחוה ועומק רום עומק בו ק, התשובה לימי ח'יום

 השראת התחילה כן על ותחתונים, עייוניםחיבור
 שלמה אסר א"ז וזהו זה, ביזם למפההידכינה
 ימים ז' עם השנה דראש א' יום א"ז ח',בגימטריא

 והבןחאחרים,

 בידרוש
 י"י יונתן, תרגם )שם4 בערפל לשכון אמר י"יד(

 לא כי כזאת ופירש רצה, היינואיתרעי,
 והיכן אמרו בו;( יב )ססעחא ובספרי ניאמר, במקראמצינו
 רצה לא ויונתן וכו', אראה בענן כי ק ח )1קר8אמר
 פירש כן על הקטורת, ענין על קאי דשם כןלפרש
 כן ברצונו עלה היינו הרצון, על הכוונה אמר,י"י

 כתורה בפירוש כן מבואר שאינו הגםמבראשיות
 בלשון דאפקיה והא להלן(, אי"ה יתבאר)כאשר
 אמירה כמו הוה הרצון שנתנלה שבעת להיותאמירה,
 'ה אי בסמוך ויתבאר שבלב, הדבריםשמגלה

 איהיעי י"י יונתן תרנם בערפל, לשכון אמרי"י
 נודעו לא עקבותיו בירושלים, שכינתיהלאשראה

 שכתבתי מה פי על ונראה ערפל, לירושלים יכונהאיך
 בערפל, לשכון הש"י אמר היכן לו דהוקשהלעיל
 דהנה והוא, אהרוס דרך קדשו ברוה לו לקח כןעל
 צדיקים, שני ום על כן נקראת ירז,טלימ סז( ע)נ"ר

 שט אברהם ויקרא ע( בג )בראשיה יראה קראהאברהם

 השכינה השראת שם על יראה, י"י ההואהמקום
 ה', יראת חיל קטת לח( )ושלי ונקראת הזה,במקום
 מורא לחיים, י"י ירחית כק ט )שם למדחל, אתר הואודא

 ירא"ח ומלך, בני י"י את ירא סק סד )שםמלכווץ
 מן המלכות בנין לד( שער )ע"ח כי גבור"ה,בגימטריא
 בן שם ירושלים, שבתיבת יר"ו אתוון והןהגבורות,

 צדק ומלכי י8( י ונוטית וגלם המקום שם קראנח
 וניתוסף ירושלים, נקרא השמות ב' ובצירוף קפלם,מלך
 להורות התחשבה, על מורה מא( )ת"ז י' אותבה

 יראה השכיגה להשראת במחשבה עלהשמבראשית
 )ירא"ה המלכות נבורות המתקת והנה הזה,במקום
 שם עם הוי"ה שם שלים ביחודא הואנבור"ה(
 יתחשב אותיות כשתרבע השלם היחוד והנהאדנ"י,
 ד', פעמים ה' א', פעמים י' כזה אדנ"י אותיותעל
 ש"פ, בנימפריא הכל סך י' פעמים ה' נ', פעמיםו'

 אמה מאז"ת ול"'ט נח( )פרשת עמוקות במגלהנעיין
 אמת דטלשי"ם רחבה, אטה חמשי"ם התיבה,אורך

קומתה



ל יטכר ג דיוש המקדש, חינוך ה, מטמר תשרי, חרש מאמריגנבי

 הדבר ומרומז ק ש"פ בנימפריא השיעורים כלקומתה,
 ופירוש ב( )מאפי בקרניים ועיין הנ"ל(, פרשהבזהר
 הוי"ה אותיות סוככים הסוכה, סוד הוא אשר ידין,ק

 אות, כננד אות זה נבי על זה אדנ"י אותיותי
 סוכת )בסוד צינורות ש"פ והם זה, עם זהומתרבעים
 היחוד והנה ש"פ(, בנימפריא אותיות ד' עםשלו"ם
 אות הופפת עם של"ם בגימפריא ש"פ סודהנ"ל
 אצל ( עב פנתם )אגדני אצלינו )ומבואר שלים, יתודאי'

 ישלם יב( ב )תת בועז לה שאמר מלכות של אמהרות
 והנה הדבר(, הבן שלימה, משכורתך ותהי פעלךי"י

 סוגרו הגטך חטת ערפ"ל בניממריא שלי"םיחודא
 הבן היחוד, בנטעת ערפל סוד הרז סוכתו,ערפ"ל

 ט סיפו ח מאמר ניסו זעקו מה, סימן שם עמוקים בארוחשייוד(
 עו שטרינתמגקישה אב קה"א,וטחדף

 היחג טל עקי

 שם בסוד ירו יחוף"ם לפוך, שלך הרי ומעתהמאה
 שלי"ם ובסוד הגבור"ה, סוד אברהם שקראהירא"ה
 י"י תתבונן, ומעתה החסדים, ידי על הדיניםנמתקו
 שכינתיה לאשראה איתרעי י"י בערפל, לשכוןאמר

 נאונו ומהדר י"י פחד מפני וקצרתיבירושלים,

 התחילה התשובה לימי ח' יום הזה ביום דץנהה(
 מן אש ירדה ובו שלמה, בימי הביתחנוכת

 )ב, הימים בדברי שנאמר כמו עולמים לביתהשמים

 הנסירה הזה ביום נרים, קא יומא לי נראה אגז
 י"י קול ז( בס )הם4ם נאמר הוד ובמדת ה4 הודבמדת
 חנוכה בדרסטי שכתבתי מה )עיין אש, להבותחוצב
 כי ולהודות להלל קטניכן קכח( סימן ד מאמר סבתיבילו
 אש(, בלהבת במנורה הנם ונעשה ההוד, תיקתהוא

הבן.

 ג'דרוש

 זבח את שלמה ויזבח קצה ח"ב ,יץ פסיקתא1(
 קח שנאמר לפי סג( ח )מל"טהשלמים

 )בחשכת מועד אהל עבודת את לעבוד והיומאתם
 אמר חנינא בר חמא ר' כן( כתיב ה( ז )בשונרהמשק
 אמר עולמים(, בית )לחנוכנו הקריבום עקמיםבבית
 זבח את שלמה ויזבח מהכא חמא דר' טעמא לויר'

 ולא קיימות היו עכשיו עד מאיר ר' אמרהשלמים,
 וחומר קל דברים והלא הפריפו, %א הזקינו %אהוממו
 ניתן מועד אהל במלאכת נדבקות שהיו העגלותומה
 דביקים שהם ישראל לעד, קיימות שיהיו הויהלהם

 ואתם ק ד ויבהם שנאמר וכמה נמה אחת שבהקב"ה
 הנה עכ"ל. היום, כעכם חיים אלקיכם בי"יהדבקים
 אומרו בדרשתו לתרץ שבא המדרש, דיוק לפרשנראה

 הידיעה, בה"א ה"שלמים זבח את ויזבחבשלמה

 פה( שבעל בתורה קבלתו פי )על חמא ר' דרש כןי
 ויקריבו ב( ז )במדבר המשכן בחנוכת שנאמרלהיות

 ענלות פוש י"י לפני קרבנם את ויביאו וכו'הנשיאים

 גו פירש הכטסו חנט שרי י סימו ו טרשה רבה שה"שעייזי(
 זבח את שיסה המיד ויזבח ה( ז )ב, הימיט בדגרי הפסוקאת

 ענישהנקר,

 לאלו המקרא קרא הנה וכו', בקר עשר הסניצב
 והנה שהקריבום, משמע קרבנות, בשם והבקרהענלות
 כך חרחר הכהסכן, כלי למשא שהיו כך אחרנאמר
 וכו', עבודת את לעבוד והיו מאתם קח הש"יאמר
 כרחך על המשכן, כלי למשא והיו למיסר ליההוה
 %א זמן, באיזה י"י לפני שהקריבום מהמקראנשמע
 קבלית פי על חמא ר' דרש כן על זמן, באיזהנודע

 כן על המקדש, בית לחנוכת עולמים בביתשהקריבום
 ו(, הידיעה בה"א השלמים זבח את ויזבח בשלמהכתיב

 הנשיאים שהביאו אותן ומקדם מאז הידועיםלהורות
 המשכן.לחנוכת

 שניתן כזאת היתה למה לנו לבאר מאיר ר' באההגה
 עד שנה ת"פ הללו לבהמות הקיוםכח
 קל מהם דנלמד היכי כי עקמים, בביתשיקריבום
 שנקרבו האי בהמומן שהם הבקרים אלו ומהוחומר,
 עקמים בבית ם עד הקיום כח להם ניתןלעבודה
 ניתן כאילו הוה ממשא עממית, עבודה שםאשר

 ישראל שכן מכל עולמיים הקיום כח הללולבהמות
 על המצות( מעשה ידי )על בהקב"ה דבקיםשהם
 ואתם שנאמר לעתם, קאמים מדהיו וכמה כמהאחת

 וההצלחה הנפש שהשארת מזה ונתבונן וכו',הדבקים
האחרתה



 ישכר ג דרוש המקדש, חינוך ה, מטמר תשרי, חרש מאמרינבי
 והדבר דוקא, במעשה הש"י מעבודת רק היאהאחרונה

 במעשה, לעשותה ומצותיה התורה לכל מוסד יסודהזה
 וחקרו דיברו בנפשם אשר הפלומופים מדעתלאפוקי
 אחרונה וההצלחה הנפש השארת תהיההאיך

 הנפסד, הזה בעולם מונשמת מעשה ידי עלמקויימת
 ישדוף )תפארת אריה גור בעל הגדול הרב בדבריעיין
 להבים אין כי באמרי עייהם' ירגז שחק אשך יד4 ופרק
 המצוה אל רק מונשמות בעשיה היא שהמצוהמה

 שהאדם וכיון בהמצוה, דבוק רצונו אשר ב"ההמצוה
 דביקות הוא הנה המצוה ברצון דבוק המצוהבעשותו
 יעיז חט דבריו, כאן עד הוא ברוך החיים בחיינפשו

 באריכות(. נף פרקטים

 מאמד בביאור ע"ג( לט אחרי דבלה )שרז אצלינו קדםרכ12ר
 הפסוק בדרושת א( נב )יק"י אחרי בסדיסטרז"ל

 נחמיה ר' וכו', זבחיהם את עוד יזבחו ילא ו( יז~קיד
 דברים אפילו הוא, בכל ארץ ויתרון ח( ה )קהלתפתח

 תפילין ציצית כנון לתורה יתרון אותן רואהשאתה
 תמוהים והדברים עכ"ל, הם התורה מתן בכללומזוזה
 ט"ב גנים )טעיז אחר במקום אצלינו ומבואריםמאד

 ציצית הללו המצות דהנה בקצור, נבאר וכאןבשרה(
 דהיינו לתורה, יתרון כמו נראים ומזוזהותפילין
 אותו וראיינם לס( סי המרבד מעם בהם נאמרציצית
 למצוה שאין נראה כן אם י"י, מצות כל אתונכרתם
 המצות לזכרון עשייה רק עצמה, בפני צריכותהזאת
 בלא זכרון בעל שהוא לומר האדם יוכל והנה ידה,על

 הוא וכן לזכירה, אחר סיטן לעצמו שיקירה אוסיטן,
 צאתך יום את תזכור למען ג( מז ודברים ומזוזה,בתפילין

 את לפמור ח"ו צדדים ויצדד האדם יאמר ופןוכו',
 שאין באומרו בפועל, המצות אותן מעשייהעצמו
 ואם להערה, זכרון שיהא רק מצמרכת בפועלהעשיה

 מחויבים רק כן, לומר חלילה כנ"ל, לתורה יתרון הםכן
 י"י צוה כאיטר ממש בפועל מצותיו לעשותאנחנו
 והשארת האחרונה ההצלחה היא היא ועשייתןאלקינו,
 מעם המציאו החוקרים אותן והנה בחיים,נפשותינו
 הקרבנות למצות בבואם האנושי, שכל פי עללמצות
 ישחו שלא בכדי הקרבטת תצות צוה שהש"יאמרו
 בזה מורגלים היו איטר לשעירים זבחיהם אתעוד

 זבחיהם את עוד יזבחו ולא מפסוק וראיינכםבמצרים,
 ואינו דעת בר שהוא סי זה לפי ססילא וכו',לשעירים

 חלילה הקרבנות, חיוב מעליו תפול ההבלים אחרהולך
 החיים, בחיי דביקות הם המצות ענין כי כן,לוסר
 לתכליים לבוא האנושי לשכל ומצב ומעמד מבואואין
 דרשכם הנ"ל נחמיה רבי קבע כן על אלקי,שכל

 מפסוק פיתחא לה ופתח וכו', עוד יזבחו ולאבפסוק
 יהרון אותן רואה  שאתה דברים אפי' וכו', ארץויתרון
 הקרבנות, ענין על כן נם להורות וכנ"ל, וכו'לתורה
 להקב"ה ליה למה בשכל לצייר לך אפשר שאיהנם

 )החלים ומלואה הארץ לי"י הלא הקרבנות עללצוות
 ינ(, ג )שס וכו' לי כי לך אומר לא ארעב ואם א4ט

 וכנ"ל, וכו' עוד יזבחו ולא הוא הפעם לומרותרצה
 לקרבנורע זקוק אינו בהבליהם עסוק שאינו מיממילא
 רק המעם, תכלית הוא שזה לומר חלילהחלילה
 לא כי סכת, בזעמיה לעטותם סחויבין אנוהמצות
 ב"ה המצוה רצון אל אלא הסצוה נשמיות אלנביס
 ניחוח, ריר! וברפ"י( ס א יקיא שאמר וזהו במצוה,הנדבק
 וכיון רצונו, ונעבטה שאמר ית"ש לפניו רוחנחת

 המצות, עשיית ידי על העליון ברצון דבוקשהאדם
 ראשון קרבן ולזה לעד, בחיים נפשו דביקותהנה

 שהם הגם הקיום, כח להם ניתן ישראל נשיאישהביאו
 זה כל עם הנפסד, הזה בעולם מוגשמותבהמות
 רצוט, ונקלטה שאסר הרצון בהם דבוק להיותנתקיימו
 בעצם, טצות הם שהקרבטת ישראל לבניולהורות
 כן על אלקי, שכל פי על לעולם צריכי מיצרךוהם
 והבן. הקו, בבהמות הזה הנסיי הפיעל הקב"ההראה

 דברים והלא הנ"ל, בפסיקתא מאיר ר' שאמררוצן
 שחן ישראל וכו' העגלות וסח וחומרקל

 שהן מעשיות במצות יוצרם רצון )בקנאותןבהקב"ה דבוקיי
 קיימים )שישארו וכמה כמה אחת על ית"ש(, רצונוהן

 חיים אלקיכם בי"י הדבקים ואתם כדכתיבלעד(,
 הנשיאים באותן שאמר זדוני( )וזהו( רצ"ל היום,כולכם
 סחגד, אהל עבודת את לעבוד )בהויה( והי"ו מאתםקח

 באהל י"י עבודת את לעבוד נדע וקיומםמהווייתם
 וידעו ויכירו מטש, בעשיה וכיוצא בקרבנותסועד
 רצץ להיות אלא המצווך גשמיות אל להניסשאין
 לעד, החיים הוא ברצון הדביקות הנה במצוה,המצוה
 בדברים והתבונז שכלך עיני למהר המעייןואתה

 עטנו. אלקינו י"י ויהי הללו,היקרים

תהלים



5א י8כר ד דרגן המקדרן חינוך ה, מאמר תשרי, חרש מאמריבנבי

 ד'דרגש
 עדות שוטונים אל למנצח פ'( )קפיפל תהליםז(

 ובנימין אפרים לפני וכו' מזמורלאסף
 להבין לנו, לישועתה הבה גבורתך את עוררהומנשה
 סידר ונם ומנשה, ובנימין אפרים הכיפורר פרפלפה
 חנייתן כסדר ויטלא הילדותן, כסדר שלאאותם

 הם שוטונים אל זו שירה שייכות מה ונםלדנליהן,
 ונראה המשורר, היה קרח מבני ואסף קרח,הבני
 המקדש רבית ה( 1 )פסה חז"ל שאמרו מה פי עללפריט

 מבואר שהוא )כמו במרחשון נשלם שלמהבימי
 שד"א חז"ל ופירשו בול, בירח לח( י )מל"חבמקרא
 עד הקדש( רוח פי )על אותו חינכו ולאמרחשון(
 האיתנים( ירח ב( ח )שם בכתוב כן נם )כמבוארתשרי
 תשרי החדש בא עד הקב"ה שהמתין חז"לואמרו
 נשלם משה בימי המשכן וכן אברהם, בו שנידירח

 שניד ירח ניסן החדש בוא עד הקב"ה המתיןבכסליו,
 הקב"ה לו שילם כמליו, חדש נתבייש נמצא יצחק,בו

 ראשון במקדש וכן ההשמונאים, בימי שניבבית
 הקב"ה עתיד תשרי, עד חינכוהו ולא במרחשוןשנשלם
 המקדש בית בבנין בימינו במהרה במרחשוןלשלם
 שם המדרש דברי תובן זה בימינו, במהרהשיבנה
 חינוך כי זה לפי נראה הנה קפד(, סימן מלכים)ונשיש
 במהרה העתיד בנין )כי במרחשון, יהיה לעתידהבית
 אחר תשלומין אין ולטוב לעולם, לעד יעמודבימינו

 *(, בימינו במהרה בבנינו חינוכו בשעת רקלמרחשון
 הרוז)עין

 רה"
 הג"ח*(

 ובקשו ק י מפשע שכתוב מה פי על ביה, אית רבהחשאא
 מלכות דחי~ק מלכם, דוד ואת אלקיהם י9את

 בחדש החג את ירבעם כשעשה במרחשון, היה דודבית
 ששמעתי וככן לגג יב )מל"י מלבו בדא אשר החדשהשמיני
 כן ששל זצוק"ל, זמף5רגוב[ מהרס"מ אדומת מרןמכבוד
 חבא, במרחשוז, הוא המלכות גזירת התחלות כל רוב פיעל
 ראה מז( )9ם ואמרו במלכם ישראל מרדו הזה בחדש כיא

 בימית במהרה ההיקון בעת זה בעבור הנה זג דודביתך
 נקרש כן ופול לי, ונראה במרחשון, כן גם הבית חינוךיהיה
 נגד חעא יכון, בו יתחנך אשר והבית ממני בול,חדש
 אמת תתן ס ז )פרא וכתיב פח.4 הסחים הבית שקיאויעקב

 קמא סימן ד8רקא אירא עיץז(

 חוך ראש היא אמ"ת ז( 8 ף-ר והנה קאי, קחטטאליעקב,
 1 טת סוף, תוך ראש אמת בהורת הוא בנ"ל כןסוף,

 התורן סוף ל' אות התורה, אפצע דגתון ף התורה,ראשית
 ברא יהיר החדש בקרביים שבשרר מה כן גם תבין זהולשי

 הבן. בו"ל,מלב"ו

 שלמה ורעש טה( ח )8-18 בפסוק לך ידוקדק זה פירעל
 וכו' עמו ישראל וכל החנ את ההואבעת

 ארבעה ימים הטבעת ימים שבעת אלקינו הוי"הלפני
 אבל לשלול, בא ומה מיותר ההוא בעת הנה יום,עשר
 שני, בית אפילו וכן העתיד, בנין לשלול בא הנ"ללפי
 תשרי תבין, זה לפי והנה בתשרי, חינוכם איןאשר
 לו שילם ובסלו שלמה, בימי הבית חינוך בז היהבבר

 עיקר הוא שאז החשמונאים בימי שני בביתהקב"ה
 לבני עבדים היו עדיין עזרא בימי כי שני, ביתחינוך
 ק ס )"= הנדיה כנסת אנשי שם שאמרו כמופרס

 שיהיה המקווה הוא ומרחשת וכו', אנחנו עבדיםכי
 הג' אלו הנה בימית, במהרה לעתיד הביתחינוך
 ה( ת )הדיפם תיבות בראשי נרמזין הם )אהגרחדשים

 6י על מיוחסים הם וכו'( במענלותיך אשוריתמ"ך
 כסליו למנשה, מרחשת לאפרים, תשרי הדנלים,סדר

 קפ.( )יח"8 נקראת רחל של בניה הם וכזלםלבנימין,
 הבית של החינוכים בל כן על ב(, עא )ב"ר הביתעקרת
 הבן, רחל של לבניה המיוחסים בחדשים רק המההן

 את )בהולידה עליהם חנה התנבאה קרח עדתוהנה
 ומחיה ממית י"י ו( ב לשמ84 קרח מבני שהואשמואל
 שיהיה הנ' בבנין לעלזת שעתידין ויעל, שאימוריד
 )שער האריז"ל ורמז התחיה, זמן כן נם בניןבאותו

 10פי יפרזק כושלי צדיק יק צב )תהלים במקראהפסוקים(
 שקראו הנ' בית היינו ה', בבית )שתולים קר"חתיבות
 קראו שהוא אברהם ננד שהוא כראשון לא ביותקקב
 לי(, נראה שדה, שקראו יצחק ננד כשני %אהר,
 של החינוכים כל ישתלמו כבר העתיד בבניןוהנה
 הביות עקרת רחל של לבניה המיוחסים חדשיםהנ'
 ס( 0יא 8 שטר )חשון פירשנו ובזה קרח, עדת העלוואז

 ק כו )בנדבי קרח בעדת בתורה שנאמר מה מעםבפוב

 דברו התורה ומפרשי לנס, ויהיו וכו' הארץותפתח
 יומתק דברינו ולפי לנס, ויהיו מהו ענינים הרבהבזה

 י"ב ידי על נקראו השנה הדקיי י"ב דהנההדבר,
אותיות



יששכר רבי צומם ה מאמר תשרי, הרשמאמריבנבי
 המה הן )0-"( יצירה במפר כפבהשר פשזפזתאזתיזת
 בהם לנ"ם אותיות כן אם עצ"ק, לנ"מ המ"יהו"ז
 )ם(, כמלו )נ(, מרחשון )ל(, תשרי הדשים, הנ'נבראו
 הויה, להן יהיה לנ"ם ויהי"ו בתורה שמרומזוזהו
 אתוון שבהן הווטים הג' כל בחינוך ישתלמו אשרבעת
 בסהרה האחרק בהינוך דברינו לפי תיתלם וזהלנ"מ,
 פי על המיוחם בחדש הוא אשר במרחשוןבימינו

 *( למנשה הדנליםמדר

 הס"ה*(
 בעניו יב( יאמר טבת )סאו חמאה במטמרי שכתבתי מהעיט

 שקודאין חנוככן זאת דהנוכה האחרון ליום שקוקאיןמה
 שהוא המזבה, הזוכת זאת עד מנשה לבני נשיא בתורהאז

 )בח"כית עסף שאמר מה לשם ותבק המטוה, השיטךעיקר
 שם. עייז אבי בית כל ואת וכר אלקים נשני כי מ0מא

 מה מד, לה, גג, טרק 5רשס"טלא( )דרוס הגלגולים סעריפןה(
 השון א, סטן ה מטמר יא, פיסן ג מטמר אב חרוזעחןט(

 ב סימן אמטמר

 ש הלויס של נבורות להנביר רצה קרה קיגה
 אכלה כנשה בזמן והנה הכהנים, שלההסדים

 במעלה כן יהיה בימינו במהרה לעתיד אבלפנה
 כן על הכמף על הזהב כמעלת ההסדים עלהנבורות

 קרה מבני אמף שאמר וזהו ט4 קרה עדת יתשואז
 8ה4 האלים כיו"ט כנודע קרה בני שהן שהטנים אלנבואה

 בהיתך כשישתלמו היינו ומנשה, ובנימין אפריםלפני
 ראהטון בבית אפרים תהילה היינו הנ"ל, השבמיםכל

 בנימין כך ואחר לאפרים, המיוחם בתשרישנתחנך
 המיוהם בכסלו שנתהנך ההשמונאים בימי שניבבית

 במרחשון שיתחנך הג' בבנין מנשוה כך הטהרלבנימין,
 הגבורות היינו גבורתך, את עוררה אז למנשה,המיוהם
 יכה אז קרה, כמבדת ההסדים על כמעלהשיהיו

 ויעל שאי מוריד קרה עדת שיינטעו לנו,לישועתה
 המקדש בית לבנק נזכה רעוא יהא הנה,כנבואת
 א סימי חיוו %ק אסן, בימינו במהרה התחיהיזמן

תא פ  ו ט  

 ומאמר
 רבאצובא

 פרשיות מן פסוקים והרבה הכפורים, יום הקדהט יום מן הרבה ענינים ידוברבו
 רבא. צומא ההוא המאמר ונקרא עלינה הטובה יני כיד בויפורשו

 ללדת תקריב הרה כמו י0 ט 3שע" הנביא אמרא(
 י"י, מפניך היינו כז בחבליה תזעקתחיל

 הכהחבר על היהטבת הרה כמו למימר ליה הוההנה
 והנה והצירים, ההבלים עיקר הוא שאז וכו',תחיל
 מארניגראד האבד"ק מנדים נועם בעל הקדושהרב

 ( לא )גדה דהנה פירושו, דהכי הספר( )בסוף פירוטזצוק"ל

 התורה ציותה מה מפני דקרא, מעמא דרש ,טמ31חר'
 היא לילד שכורעת דבשעה קרבן, להביאלילדת
 על עוברת כך ואהר לבשה, תזקק שלאנשבעת
 היום כל דרכה זה והנה קרבן, מבהנה כן עלשבועתה
 כנ"ל, נשבעת ישוב לילד וכורעת ששעבר שובכאמפר
 וזאת קרבן, מביאה הטוב שבועתה מהטת כךואהר
 בני כשהופאין ישראל, כנמת עבור הנביא מאמרהיא
 וט', בארץ צדיק אין אדם כי ס ז מיתת להש"יאדם
 יום הקדוש יום ובפרפ התשובה, ימי בהגיעהנה

 ומבמיהין י"י, אחרי ישראל בני וינהוהכיפורים,
 שוב כך אחר והנה לכמלה, עוד ישובו שלאלהש"י
 והש"י שנה בכל הוא כן אליו, שבין הטובהומאין
 )היית תקריב הרה כמו שאמר וזהו להם,מוחל

 קרבן, מקרבת היא לידתה )עבור ללדת קרבן(מקרבת
 שהיללה לעי בהבליה תזעק שקיל לבעבור(והוא

 % כשפמה וזה הבליה, בשעת זעקה אשרהשבועה
 זה אנחנו נם כי י"י, מפניך היינו כן כנ"ל(,הימים
 דברי ותכן זה הנ"ל, האטטה כמו הימים כלדרכנו

 הנ"ל. הקדישהרב
 הפסוק פירהט צחות בדרך פירשתי זה 1קל

 הרבה אמר האשה אל 05 ג)תחש"
 ק" משיונע בו פירשו וכו', וחרונך עצבונךארבה

 עצבונך
 זה לפי והנה הרית, צער והרונך בנים, גידיצער
 ארבה הרבה קאמד, דהכי ופירשנו כסדר, שלאהוא

טבי



לב"עטעטכטר4 רבא רומש ה משמר תשרי, הרשמאטיבני
 כן פי על ואף לידה, חבלי וצער עצבון זהעצבתך
 ומפרש להתעבר, כך אחר שתתאוה הרונך כן גםארבה
 ואל ק פי ש ואף בנים, תלדי בעצב כיהכתוב,
 א"ש הנ"ל אישך )היינו והוא כנ"ל, תשוקתךאטטך

 ולדוגמא, להיטל אותך יקח בך, יובטלהישראלי(
 כמו שמר, בתשובה שובו בעת הש"י לפניבאומרו
 והבן. וכנ"ל, וכו' היים כן וכו' ללדת תקריבהרה
 כחבו דחנה וכו', תקריב הרה במו עוד 41יעסט1שב(

 יולדנו כל פיד( שי"ג )8רע*חהמקובלים
 )בפוך התשיעי בחדיש חבלים ע' לה הווייןשבעולם
 כן על עילאה אילתא דראמת קלין שבעים ( קים)ז""ב

 והנה א*(, וכו'( י"י יענך כ( )תהלים במזמור תיביןשבעים
 רק למקופוצין יולדת כשאינה היולדת ( ק8ס)ט"ב

 לה מט איטר החבלים כל הנה הריונה, ימיממלאת
 מתעשין שינן לאפ לאפ באין המח התשיעיבחדיש
 יום לידידה זמן כשמקרבת כן שאין מה כך, כלאותה
 החבלים כל לה באין הנה התשיעי, בחודש יומיםאו

 מאד, עד וצערה כאבה יגדל זח אחר זה יחדתכופין
 ספר בו( 8ג ךשע" נביאיו ידי על לנו אמר הש"יוהגה
 איזה להמציא רושות לנו נתן הנה תצדק, למעןאתה
 למצוא הקפרוג יוכל %א ומצלת מנינה שתהאמעגה
 ההראל כנסח מןאה כן על חרצוף ויתעוררמקום
 ללדת תקריב הרה כמו ית"ש, לפניו לשעת לבבהאת

 למקופעין ויולדת לידתה זמן שמקרבת הרה כמו)היינו
 מפניך הייט כן מאד(, תכופות והבליה ציריהאשר
 ומרודיה(, ענייה ימי הימים לנו ארכו כי )הנםי"י
 הימים קרבו הן לצרותינו, די ותאמר והכיפה י"יראה

 נתלונן ובצלך כנפיך בסתר נחסח הרצוןיפי
 דהנה וכו', ללדת תקריב הרה כמו עוד ויוצמט4ןטג(

 ממהרת שאינה אשה לפעמיםיארע
 הנם לידתה בעת הנה פעם, אחר פעםתולדותיה
 זה כל עם הקודמים, בלידות לידה חבלי להשהיה
 מלבה, ההבלים נשכחו הימים לח ארכו שכברכית
 אינה לידתה זמן בבוא שנים כמה אחר שובוהנה

 מח החבלים, הרגש בהשתלום תיכף כך כלמתפחדת
 אחר פעם בסמיכות לילד רנילה שהיא אוטה כןשאין
 החבלים צער מזכרונה רהט לא עדיין הנהפעם,

 תיכף כזאת אהיה הנה השניילל והגיונוהראחטונים
 רהט סעע דשרקא שהש יטוא*(

 יודעת נפשה כי לצעוק, מוטץלת הציריםבהוטץלת
 ש"ש וזהו הקודמות בלידה לה שהיה בצערמאד
 )חייט ללדני תקריב הרה כמו הנביא, במאמרלפרש

 אשר פעם, אחר פעם הילדותיה ומטהרתשמקרבת
 כשתתחל )תיכף תחי פבעה( זה כזאתאשה

 תיכף )תחתיל בחבליה תזעק חבל( איזהבהרגשת
 החבלים צער עדיין זוכרת כי קול, בהרמתלצעוק
 הצרות שבעוה"ר י"י, מפניך הייט כן עליה(,שעברו
 מלבט הראשונת נשכחים לא ועד לזו, זותכותת
 ויאמר עמו בעני י"י וירא ישקיף עד האחרותנקרבים
 אסן בימית במהרה פדותיט ויחיש לצרותיהדי
 דהוה וכו', ללדני תקריב הרה כמו עוד שתשרשט

 להוליד פבעה איטר אנטה לפעמיםיארע
 מילדת בעיר שיש להיות אגל גדולים, וחבליםכצער
 לשועה לה, חבל בהגיע תיכף גדולה, וחכמהבקיאה
 כזאת בנחוץ זכר והעליפה נפרץ השתדלותהמילדת
 בראותה הזאת הרהטה והנה ושתים, פעם להאירע

 שוב אזי המילדות של הנמרץ וההשתדלותההכמה
 הבקיאה בהמילדת בפחה כי רגושה, על מורא עלהלא

 והנח אליו, התפללה %א מהש"י בפחתהקובה
 לידידה ימי קרבו אשר ועידן זמן בכל הזאתהאשה
 חבל בא כחוטר ותיקש לביתה, המילדת אתלקחה
 להיות והנה פעיתה, את עיטתה הבקיאה המילדוןלה

 יא המילדת על עצמה את סמכה הזאתשהאשה
 לידרים, זמן מיהר הש"י, קלטה מה להש"י,התפללה
 בראותה הזאת האוטח אזי מהעיר, אז נסעהוהמילדת
 שעזבה על שהיא הדבר הבינה ציריה,שאחזתה
 עצמת את ומסכה התפללה %א מהש"יבפחונה
 עיניה תלתה הזאת האשה אזי חמילדועלחכמת
 ובזה מקודש, עזרה שלח והש"י י"י אל וצעקהלמרום
 ללדת תקריב הרה כסו הנביא, דברי לטיתפרש
 סמיכה אין ואז הודע, בלא לידתה זמן תקריב)אשר
 י"י, מפניך חיינו כן מביתה(, נסעה כי המילדתעל

 הבקיאות המידות המה הן שבדור הצדיקיםדהנח
 קית זמן גבל בפוחים היינו והנה החבלים,להסיר
 הצדיקיכן ועפלת ידי על כהטיח חבלי מעלינולהקל
 וכו' י"י והפלה מ0 כ8 יבהה בנו נתקיים בעוה"רוהגה
 אוסר כשהוא היא, מה יודע איני זו הפלאה קלח:()שבת
 חכמת ואבדח וכו' להפליש יוסיף העי י( גסויוי"
 הצדיקים, מיךטע זן אוסך הוה לס( א "יכ"ר וכרחכמיו

הנה



יששכר רבא צומם ו, מאמר תשרי, חרשמאמרי323י
 וקרה הבקיאות, המילדות את למרום הש"י לקחהנה
 כיום ללדת, הזמן בקרבת תקריב אשר הרה כמולנו
 למילדת ולקרוא ללדת דעתה על עוד עלה לאאיטר

 במחוננו בהש"י להשים אם כי מנום אין אזבקיאה,
 כל תפלת שומע אתה וכשנבנו, ישענו לצורולקרוא
 היו בעוד לזה, וסמיכות ברצון, תפלתנו קבלפה

 לא כי ים( א )שית המילדות אמרו במצריםאבותינו
 ( יט וסוסה הנה, חיות כי העבריות המצריותכנשים

 כי למילדות, צריכים שאינם השדה להיותמשולים
 לא והש"י הש"י, אל להתפלל ראוי מישראל אחדכל

 שמע אליו ובשועו עני ענות שקץ ולאבזה

 י"ג( ""א דיו )חיקוי מאמרות בעשרה במפר איתא *(ה(
 ודרך בי"ת אל"ף דרך להתוודותדמהראוי

 בתורה, הרמז לי ונראה א, המעם שם עייןתשר"ק,
 לומר רצה עונם, א"ת והתוודו ס( ט )ויקרא שכתובמה

 כנ"ל. ת' ודרך א' דרךיתוודו

 המניע והפכו ריוח שכל מהנמרא, מוכח לי נרחיץו(
 הכפורים יום עד תשובה ימי בנעטרתלאדם

 דאמרו מהא לה ואמינא שעברה, שנה מנזירתהוא
 בן יוחנן דרבי אחתיה דבני ( יו"ד )דף בתראבבבא
 כמוצאי )ופרש"י בחלמא זכאי כן יוחנן רבי חזאזכאי,
 פירשנו כאשר מוכרחים ודבריו עכ"ל, הכפורים,יום

 משינהו דינרי, מאה שכע למיחזור דבעיבמקומו(
 כי דינרי, שיבסר נבייהו פש לצדקה(, מינייהו)שקל
 נקמינהו, קיסר דבי שדר דכיפורא יומא מעליסמא
 שם, עיין וכו' תדחלס לא זכאי בן יוחנן רבי להואמר

 שכתבתי כמו לפניךהרי

 היום חובת בפרשת גרגרים איזה לפניךאציגה
 הפרשה.מתחילת

 אהרן בני שני מות אחרי כחטה אל י"י וירשעז(
 דברו כבר הנה א(, סו )תקרא וכו'בקרבתם

 כך, אחר לו הנאמר הוא אם הדיבור, מהוהמפרשים
 אחר נכתב הנה וכו', יבא ואל אחיך אהרן אלדבר
 על וכו', והטה אל י"י ויאמר עצמה, בפני אמירהכך

 מהו, נודע ולא אחר ענין הוא הראשון הדיבורכרחך

 סי' אגד"פ תיק סופ"ה התשובה שער חכמה ראשיתעידא(
 1 אות ישרה ר%מט,

 מכ"ג ח"ב זין חיקור מאמר שטעיןב(
 דברים ווידוי ז למאמר שפך תתימן זה*(

 ז"ל חיד"א הנדול הרב שהביא מה פי עלוהנראה,
 מה תשיט( גרא )ע-ש חז"ל כזדתה ( לז ס דרוש דוד)בסא

 רשות ניתן לארץ לסמה יורדת שהשכינה כיוןלשונו,
 רז"ל אמרו ועוד תמוה, והוא עכ"ל, לחבללמחבלים

 נדב מתו לא אומר יהודה בן איסי תנא שסיגי()פסיו
 השכינה ירדה לא ישראל שאמרו בשביל אלאואביהוא
 ירדה שהשכינה ידעו ואביהוא נדב שמתו כיוןלסמה,
 הנ"ל, הנדול הרב ופירש תמוה, כן נם והואלסמה,
 כ( מאמרות בעשרה בעל הקדוש הרב שכתב מה פיעל

 שנה כ' בן עד מעניש אינו למעלהכשהשכינה
 הוה לסמה כשהשכינה מעלה( של דין בית)כבנטפם
 אסרו והנה י"נ, מבן ומענישים סמה של דיןכבית
 ומזה כ' בני היו לא אהרן בני צ( אופן ש"ע )ע"חז"ל
 הנ"ל המדרש פירוש וזהו לסמה, ירדה שהשכינהידעו
 למחבלים רנטות ניתן לסמה, ירדה שהשכינהכיון
 הרב וכתב לחבל, י"נ( מבן לענווה לממהרים)היינו
 ספראנ מהר"ל קלטית ניחא דבזה הנ"ל ז"להחיד"א
 עונש )דהוא כרת בר דאינו כ' עד י"נ בן איךשהקשה,

 לן קיימא והרי חמאות מייתי מעלה( של דיןבית
 מבן )ופחות חמאת שננתו כרת שזדונו כל ח.()הוויות

 מעלה(, של דין בבית מענ"טין דאין כרת זדונו איןכ'
 היה המקדש שכית דבזמן מידי, קשה לא הנ"לולפי
 י"נ בן נם היה ואז בתחתונים שכינה היתהקיים
 ידבר )ע1% הנ"ל, הנדול הרב לשון כאן עד בכרועשנה

 בז(. טת יע מערבת לפי דבש ס, אות ע' וערכהקדחות

 לעיל דהנה הנ"ל, הכתוב פירוש לך יבואררוכזה
 בני את והזרתם לא( סו )ויקרא כמזיבמיניה

 הבנים אפילו ישראל בני היינו ממומאתם,ישראל
 בטומאתם ימותו ולא בן, שנקרא ומעלה שנה י"נמבני

 של דין בית הרי לך יקשה ולא שמים(, בידי)במיתה
 את בסמאם אמר לזה כ', עד מענ"טין איןמעלה
 בתוכם השכינה שהשראת כיון כתוכם, אשרמשכני
 אחר שאמר וזהו ממה, של דין בית ככחטפ6מענישין

 מות אחרי כנטה אל י"י וידבר הפר12ה, בסמיכותכך
 הש"י, אליו אמר כ', בני היו שלא אהרן, בנישני

 היינו וימותו, י"י לפני בקרבתם היאשהסיבה
 כן על למאה, כעת שהיא השכינה י"י לפנישנתקרבו
 והשם ממה, של דין בית ככופפם מענישין כיוימותו,
 הנאמר על להקדמה הוא והנה בעדנו, יכפרהמוב
 היינו הקודש, אל אהרן יבא בזאת ק ט ושם כךאחר

השכינה



לניששכר רבא צובא ה מאפר תשרי, חרשפ8רבני
 הקודש אל יבא בה זא"ת, שנקראת השכינה *1)חץ
 תדע להקדמה, זה ואמר בתחתונים, שוכנת היאכי

 התבונן אהרן, בני מפפירת בתחתוניםשהשכינה
בדבר

 בתרנום תירנם ק, מז )1קי8 וכו' אהרן יכהו בזאתח(
 מדת רצ"ל מדה, בהדא ליונתןהמיוחס

 השער הוא זה כי שמים, מלכות מדת היינוזא"ו7
 קומת לשיעור היום בעבודת מכוין הכהן וכשהיהלי"י,

 והכניסה השער וכו' יבא בזאתהקדש,

 לבושי יונתן תירנם ק, סז )הקרא הם קדש בנריפ(
 יהא לא דהבא בלבושי ברם הינוןקת-טא

 הם קדיש כנדי לשון ייתור דדר,ט נראה כו',עליל
 אותן היינו הם, קשט בנדי לומר וחט אחריני,לאפוקי
 לבן, בנדי שהם הקדשיה רק ידם על נזכר שלאהבגדים
 )דנ"א חיור כתלנ לבהייה הקדישה רק ידם עלונזכר

 ח"ו להיזכר חקחט יש זהב בנדי כן שאין מה 40ז
 במדבר. הידוע הדברמעשה

 ואחר ה(, סז )יקיא וכו' יקח חטראל בני עדת וברועעי(
 לו אשר החפאת פר את אהרן והקריבכך

 הקרבנות נם ידו תחת מוכנים שיהיו ליקח הוכרחוכו',
 קרבנות שהרי שלו, קרבנות שיקריב קודם ישראלשל
 לפני הצבור חביבין כי יחיד לקרבנות קודמיןצבור
 קודם, קרבנותיו שיקריב ההש בהכרח דבכאן אךהש"י,
 חביבות להורות בכדי הנה וכו', ויכפר זכאי שיבאבכדי
 קודם קרבנותיהם קיחת הקדים הקב"ה, לפניישראל
 פעם אשר וידעו שיכירו בכדי קרבנותיו,שיקריב
 וכו' זכאי שיבא בכדי הוא במוקדם קרבנותיוהקרבת

 ( ש יומס רז"ל פירשו 1( סו )ויקרא וכו' בעדו דכסע4יא(

 תרגם וכן הכפרה, הוא שבזה הוידויההש
 שכתבתי מה עיין מילייא, באישתעות ויכפריונתן

 עיין לכאן, שייך 8( )דבש תשובה נדיה ו(במאמר
 צמאונך ותרווהשם

 י"י לפני אותם והעמיד השעירים שני את ולקחיב(
 את ולקח למימר ליה הוה זג טז)ויקרא

 9י חגרה איר חיק יתזמנו וי סנחפ לכ' קזת 719 ס, ע"מג(
 אחרי. 9' 9י ובקתתתאחרי,

 ג. ריסן ד משומר או-רעייזד(
 דגיגה. שהשגה לנשלה 9ייא חיצוז כשתשבת שתשיו 9"ד*(

 שאמרו מה פי על לומר, הס לי, למה מניינאהשעירים,
 ויקחו ט( יח )פ8-5 נאמר אליהו אצל ס( כג )במג-ררז"ל
 הפר רצה שלא אמרו, )אליהו(, להם נתן אשר הפראת
 והנה אחד באבוס נתבדלנו ותכירי אני באמרולילך,
 אליהו לו ואמר זרה, לעבודה ואני להש"י יתקרבהוא
 כן אבירך ידי על שמים שם שיתקדש כשם כילך,

 שהאחד כיון בכאן, הוא כן כי ונאמר ידך, עליתקדש
 ולקח שנאמר זהו להתקרב, ירצה לא פן לעזאזליהיה
 ליקח צריך זאת את הפצוין הכהן השעירים, שניאת
 לפני אותם והעמיד אליהו, כמו בדברים שניהםאת
 ידי שעל כיון מיחוש, בית כאן אין להם לומרי"י,

 הסלך אחר יבא ומי ית"ש, מצותיו יתקייםשניכם
וכו'.

 חג סז )יקוא נורלות השעירים שני על אהרן דניהןינ(
 השעירים שני ג( דייקנים ספרי כמה דעתלפי

 הרב במידור עיין פעם, לומר לי ונראה עמוד,בראש
 המצוה בטופו( הפורים )9עי ז"ל מהרש"ז המפורסםהחסיד
 פעם באין היא נורל כי דייקא, בנורל היאהזאת
 כרצון שמסכים ורצון, חפץ רק בבחירה פעם איןכעין
 כשישראל והנה ד(, פעם מבלי הנורל לו יפול אשראל

 אזי ברצון, )להש"י( מעשיי דבר הזה בעולםעושין
 עלו 1"טראל ( כד )זח"א העליון הרצון מעורריםכביכול

 עלו וישראל קם( מ"ח חכמה היא )מחשבהבמחשבה,
 הרצון שהוא המחשבה מן למעלה נתעלובמחשבה,

 העולם לכרוא ית"ש ברצונו כשעלה ד*(, פעםמבלי
 )בראשית אלקים ברא בראשית במחשבה, עלוישראל

 עלו הם ראשיות שנקראו ישראל בשביל וברפ"ק 88
 והנה יאשיו, פעם ואין הרצון, שהוא כנ"לבמחשבה
 לבקש אין הרצון, מעשיהם ידי על מעורריםכשישראל

 ולנאלם, להושיעם עמהם מתחסד ית"ש הוא למהפעם
 במדרש שדרשו וזהו ברצון, פעם ואין ברצון שהםכיון
 משפפו כל ומי"י הנורל את יופל בחיק ב( צח)נ"ר
 הדבר הבן הכפורים, יום של נורלו זה לג( טז)מפלי
 כי המקפרינים פיות כל נשממים זה ידי ועלכנ"ל(,
 הבנתי זה כל פעם, לבקש ואין תשובה ואין שאלהאין

 לך שכתבתי ביאור תוספת בקצת הנ"ל הרבמדבר*
 שנמסר מה תתבונן, ומעתה הנ"ל, המדרכי דברי פיעל
 מצות ידי על כי עמוד, בראש נורלות השעיריםשני
 האותיוו7 של הגילוי ראשית למעלה מתעוררהגורל
 0" ק"ש ~הך*ש זצוק"ל מהשבב הקדהט שכתבכמו

בראשית



וששחר רגש צימור ה מאפר תשרק חרשבנימייבבבי
 הנם האותיוו4 חייט א"י אלקים ברא ברשתיתירה(

 הבן במחשבה, עלוישראל
 הקבלה באה יא4 טז )ויקרא ביהד ובעד בעדו רכסנייד(

 הם ביתו יג.( ושבעות פה שבעלבחירה
 נכתב לא למה כעי מעם והנח אהרן(, בית ים(יה )חלים אמר דאת )כסח ביתו נקראים שכיםהכהנים
 כאן דאין הכהנים, בעד וכפר שבכתב בתורהבפירוש
 לקבלת אנחנו וצריכין ביתו, נכתב ולמה לשת,אריכות
 לומר, לי ונראה הכהנים, על שהכוונה פה שבעלתורה
 את המילדות יראו כי ויחי נ8( 8 )שמות כתיבדהנה

 ולויה כהוגה בתי היינו בתים, להם ויעשהאלקים
 להתכונן ומהראוי יא:4 )סוטה רז"ל שדרשו כמוומלכות
 כהנים מהם יצאו היראה בשכר מדה כנגד המדהמהו

 איש כאשר נקרא, בית דהנה לך, ואבאר ה(,ומלכים
 יתייחסו וכולם נדולה, כהטפחה ממנו תצא מסוייםפרמי
 ועל הלזה הסמויים אביהם שם על לדורותם עולסעד

 משפחת היום עד שתמצא כמו יקראו,כינוייו
 עולם לדורות הנה וכיוצא, שפירא משפחתראפופורם

 נקראים כולם הסמויים הראשון של מעיו צאצאיכל
 נקרא וזה לעולם נזכר הראשון שם נמצא שמו,על
 לך יעשה ובית יא( ז )*מזב לדוד הנאסר כעניןבית,
 כא ר"מ" הנביא שאמר כמו לעולס, יכון שמו הנהי"י
 בתי וכן וכו', לבקר דינן י"י אמר כה דוד ביתיק

 קיום הוא היראה כי מדה כננד סדה שהוא תביןזה לפי והנה הלוי, בית וכן אהרן בית נקראיםכהונה
 ואפילו לא.( )שבת רז"ל שאסרו כענין הנמצאים, כלשל
 שהביאו וכמו וכו', אין אוצרו היא י"י יראת איהכי
 אל הקיום כח ונותן שמעמיד חוממין קב מןלטשל

 היא היראה למשכיל, עוד ידוע )והדברהתבואה,
 ציטצם כביכול הראשון, צמצום סוד מן ב( ע9*"8 )ש"" וידוע עצמו, את מצמצם הירא כי צמצום,בחינת
 שלא העיסות לעמידת פשי מקום להתהוותאורו

 הוא הצמצום כן אם ית"ש, אורו בהירות מןיתבטלו
 ומן העימותו כל את המעמיד והדבר הקיוםכח

 כח היא יראה כן על יראה, מדת באההצמצום
 הקיום, כח היא והיראה האלקים, את המילדותיראו כי ויהי מדה, כננד מדה שהוא תבין ממילאהקיום(,

 חסוד. נאד י, דרוש ד מאמר נקע *ייזה(
 נ ס"% 8 פ8םר שסקופ ליל ושחן סו, 8 תיגח גלענתי שייןו(

 שסותם שנשאר בתים, להם ויעש שכרם זה והיה כןעל
 נם נאמרה הלזו הפריטה כל נם כן על לעולם,לקיום
 אהרן, בית לעד קיים שמו נשאר כי אהרן, שם עלכן
 הכהנים, על והכוונה ביתו, ובעד בעדו וכפר שאמרוזהו
 בחינת שהוא פה שבעל בוערה הלזו הקבלהובאה
 לה, קרינן פה שבעל ותורה ( " 1"יי פה מלכותמדת
 בני י"י את ירא כא( כד )טש4 לסידחל אתר איחוודא
 לחיים, י"י יראת גק יט )*ט חיל, אשת לא( )שםומלך,
 שמו בי בחיים הוא הנה י"י את הירא האיש כןעל
 וכל ח( מס )ב"ר י"י, לו ייעטה בית כי לעולם, לעדיכון

 לעולם לעד בניו והנה מות לא כאיו וכו' בןהמניח
 פה שבעל בתורה הדבר נמסר כן על יקראו, שמועל

 אשר הכהנים הם ביתו יראה(, מלכות )מדתדייקא
 וזהו פה, שבעל תורה היראה בשכר שמו עליקראו
 וא"ת הקדש, אל אהרן יבא בזאת הפרשההתחלת
 וכפר אתו ושכרו י"י, יראת חיל והטת שכינההיינו
 על לעד יקראו אשר הכהנים הם ביתו, ובעדבעדו

 לך. ויונעם התבונן אהרן, ביתשסו
 חי יעמד וכו' הגורל עליו עלה אשר דד(שעיךמ0

 להתגונן, מהראוי הנה ק, טז )וקראוכו'
 אבל חי, יעמד בודאי לשוחצו מצוה שאינו כיוןבודאי

 הוה ם את ליחן יוצרנו צוגו דהנהתתבונן,
 ש פוב להמליץ יתהפך זה ידי ועל הם"ם, אלשוחד
 שבג החיות הוא שבשמו אל אותיות והנהישראל,

 קפרוג אין ומזה הקדש, מן שבא דקיק הנהירומן
 מ"מ אותיות ב' כח מן רק הוא הקמרונאבל

 ט( )ז""ג והנה ו", כידוע בימים במהרהלהתבפל )שעתידיי
 מתהפך לשוחד לו שיוחסין הזה השעיר ידיעל

 אצל היינו פפי41 )פרד"8 אחר לצד להיות הזההמקמרנ
 כא"ת ס"ס אתוון היפוך והנה מום, להמליץהפנגורים

 אתוון מן היפוך הוא והנה חשי, אתוון הםכ"ש
 ח"י, יעמד ההורה שרמזה וזהו לימיגיים,השמאליים

 אפל ואחוון ח"י, להיות האתוון כשמתהפכתוהפה
 להעיד לאלקינו הוא נם נשאר הקודש, מבחינתהם
 וכח תורתיט מתן יום קודם העומר ספירת ימימ"פ ברכני ב( ח"ן יב מאמר )מע כתבתי )וכבר ח"י א"לעל

 מ"מ, בניממריא הוא והנה חיים(, משם לוגעשית
 על כך אחר יאיע הנה פוב ססליץ הוא נםוכאשר
 עליהם, לכפר העלית יובל החמשים שער מןישראל
 יע4 שיי, לכדר י*י לפני ח"י יעמדתהו

והתודה



ייששנר רבא צומק ה משמר תשרי, חרשמאמרי322י
 וכו' ישראל בני עתות כל את עליו תקשורהפז(

 ונשא המדברה, עתי אטט בידופלח
 את ויצלח נזרה ארץ אל עבותם כל את עליוהננעיר
 כבר דהרי לדקדק, 1"פ סרכג4 טז )וקוא במדברהשעיר
 כמזב לעיל ונם המדברה, עתי איש ביד הקלחנאמר

 מה ין אי ונראה בבי"וג במדבר וכאןהמדברה,
 ננשא תקווץ סיפן )אחרי בילקופ והוא בטדרץששאמרו
 הכפורים שביום מלמד עונותם כל את עליוהשעיר
 נבי על אורזם וכהשים ישראל עונות כל הקב"הנופל
 י4 מה )נ"ר במדרש כהשסע וכן שם, עיין וכו'הס"מ
 הרב הביאו אשכנזי אליהו מוה' הרב הפעםופיררו
 במפר ז"ל חיד"א הגדול הרב זה כל )הביא דודהצמח
 שכתוב מה 5י על דהוא ב((, טת כ )פריכת לפידבש
 שקר שאמרו דהעדים ב4 )סיט כ"פ מימן כהשפפבחוטן
 דאינו נאמנים אינם דין הבעל שכננד )הגםהעדנו
 וכפולסים עצמם על נאמנים הם( אבל ומניד,חוזר

 אשר סג.( זמר ט"ו, מרדאר רז"ל אמרו והנהפכיתם,
 אומר הדורון, לפלוני כשמביאים הכפוריםביום

 כן ואם השרוץ כסלאבי בארץ אומה לך "טלהקב"ה
 העיד, שקר השנה כל שהעיד מה שכל מודההוא
 חוזר אינו דין הבעל ולנגד דק, הבעל הוא הש"יוהנה
 שחטא היינו מביתו, לשלם המקפרג צריך והנהומניד,
 דבריו, כאן עד נקיים, נשארים וישראל עליועונותם
 עליו השעיר ונשא הרמז הוא שזה לומר, יש זהולפי
 הואיל הדבור, בשביל במדב"ר, השעיר את הדלחוכו'

 עליו ישא כן על השנה כל דלפוריא עליהםשדיבר
 וכנ"ל. עצמו על הוא נאמן כי עונותם כלאת

 ננאלק מיד שבתות ב' ישראל שמרו אלשלשיז(
 קדהט אחד בספר ראיתי לחש~נח

 איקלע כד היינו 8ירווט4 וביה ד"ה אסוד פ מסתם )טיםמדבר

 בשבוץ הכפורים יום דאיקלע היינו ביחד, שבתותב'
 את ויחזו יח( כר ששת דרך על שהוא לפרש,ונראה
 חדין והוון ומתרנמיא וישתו, ויאכלוהאלקים

 עד י,טתנ אכלז כאילו ברעוא דאיתקבלובקורבניהן
 ולא אכילה בו שאק יום הוא הכשרים יום והנהכאן,

 כשמתקבלים אבל שבוץ עוננ כאן אין כן ואםשתיה,
 תענונ יש כן אם ברצון, הכמורים יום שלהקרבית

 השבתות, ב' שמירת כאן יש כן אם הטתיה, אכילהכמו
 באכילה, שבת הטביחות בעיטי, הכפורים יוםשביתות

 כאשר שמתיה, צרים ונשלמה ק י )הישו בנלותינווכן
 במקום ת5לתיט ברצון שנתקבלו הש"י מןנתבשר

 כן אם סלחתי, ויאסר ויען י"י, לפני לרצוןהקרבטת
 אז והעתק העיטי ביחד השבתות ב' שביתותיהיה

 ביסים. במהרה השי"ת יאמר כן נגאלין,מיד

 חיים אורח )חלק הדיהן נעקרי דינים עקרי במפריח(
 חלום תענית המתענה ו'(, אות ל"אסימן

 יפי לתעניתו, תענית למיתב צריך כפורים יוםבערב
 הל ראם צק )פק בנימין כהנאת ונשמת( שכתבמה

 וכו', ולכאן לכאן עתה אינו למחרתו ציבורתענית
 ציבור תענית דעתה וכו' הגדיה כנסת להרבאמנם
 דאם זו לדעה לי ונראה שם, עיין וכו' יזהלזה

 דימי ח' יום תשובה בשבת חלום תעניתמתענה
 דאכילה לתעניתו, תענית למיתב צריך דאיןתשובה
 שאמרו כמו תענית מיקרי כפורים יום ערב שלהטתיה
 עליו מעלה בתשיעי הטותה האוכל כל ח.( )גרכותרז"ל

 הוה כן וזזם ועשירי, תשיעי מתענה כאשוהכתוב
 אירע דאם מזה, יותר לי נראה ועוד צבור,כתענית

 תענית להתעננת צריך דאין כפורים יום בערב חלוםלו
 מן זה ביום תענית נקראים הטתיה דאכילהחלום,

התורה.



ששכר דנרים ףדף ג מחמר תשרי, ישמשריבני
 זמאמר

 רבריםוידוי
 בכל וכן תשובה, ימי ובעשרת הכפורים ביום הוידוי מצות עניני יתבארבו

 ביום מצותה הוידוי עיקר להיות רק לשוב, לבו אל נותן השב אשרהימים
 כבר שמבואר הגם עצמו, בפני מאמר כאן לזה יחדתי כן על הלזה,הקדוש
 מצות הוא הוידוי להיות זה כל עם תשובה, גדולה )ד( במאמר עניניםכמה

 דברים. וידוי המאמר שם וקראתי פה, ענינים כמה הצגתי כן עלהיום,

 ( לו וזומא חז"ל דרשו יז(, טז )ויקרא וכו' בעדו דכפרא(

 פי על הכפרה עיקר שהחש הוידויהוא
 כ0 )אות תשובה נדולה י( במאמר עייןהתורה,
 ולהורות התשובה, כפרשת נחמדים דברים שםותמצא
 ותבין שם עיין האמיתיות, בוידוי הכפרה שעיקרנתן,

 ר' אמר ג(( )י5ו נ' פרשה רבה )ויקרא במררשב(
 צריך אדם כיצד אביא, ברביבי

 וכו' אני מודה לומר צריך כפורים, יום ערבלהתוודות
 מה וכל עומד הייתי רע בדרך לפניך שנעטיתי רעכל

 י"י מלפניך רצון יהי כמוהו, עוד אעשה לאשנעטיתי
 ותסלח עונותי כל על לי שתמחול אבותי ואלקיאלקי
 א4 עכ"ל חפאתי, כל על לי ותכפר פשעי % עללי
 שקיפיתי רע כל הפירית מהו להתבונן הראויומן

 הלזה, ההפצלות ומהו עומד הייתי רע בדרךלפניך
 בעל הגדול הרב שכתב מה פי על הפירהט ליונראה
 )וצ" אריהנור

 דקבלו הא על הו( כתיב ד"ה מי"א ישדיך
 מחשבה מצרף הקב"ה בישראל לט:( )ושישעחז"ל
 ובגוי למעשה, מצפרפה אינה ורעה למעשה,פובה
 ותירץ, בדבר, "ט פנים כבטא וכי וקשה להיפוך,הוא
 הוא ח"ו והרע בעצם פוב הוא בישראל תנפשדעצם
 רק מתמיד אינו דהמקרה ידוע והנה במקרה,אצלו
 פבע  הוא  עצם כן  שאין מה  שעה, לפי מקרההוא
 רע בהיפוך, הוא העולם אומות נפשות והנהקיים,
 כן על במקרה, הוא פוב איזה בהם תמצא ואםבעצם
 שמחשב כיון פוב, הוא שלו עצם אשר ישראלהנה

 הפוב להוציא במעשה גמר שלא הגם פוב,לקלטות

 ע"ג קנז דף ג סימן א מאמר אפל שייןא(
 . קט דץ ח סעף ג מאטר אב חזיז עייןב(
 יהד. קדד דף לא דרוש אחדים דגרים עצןג(

 בדבר אנוס שהיה מהדי אנן הפועל, אל הכח מןההיא
 הפוב מעשה גומר היה בודאי אנוס היה לאואילו
 ח"ו, ברע יחוב ואם שלו, דמגצם היא דהריההוא
 רק המקלטה, לעוטות כשלימות רוצה שאינו סהדיאנן

 שלא זמן כל כן ועל רעה, טחשבה שעה לפי לושהיה
 ב4 להיפוך הוא ובגוי לעול, מצורף אינו במעשהגמר

 רעח מעשה עוורה אפילו בגבראל תתבונן, זהולפי
 שהיה רק הוא הנה שלו, עצם זה שאין כיוןבפועל,
 לאומות כמו בעצם זה ואין רעה, במקרה ההואבעת

 רק תשובה מהני לא זה דבעבור לי, )ונראההעולם,
 כאשר ד( הסויגו )הנ"ומא העולם לאומות ולאלניראל
 הגדול הרב שגם וכמדומה פעמים, כמה זהכתבתי
 זה ולפי אי"ה(, ויתבאר ג(, כן כתב זללה"החיד"א
 רע כל במדרש,  טאמרו  הזירוי  פירוש  שוהותשבוק,
 מקרה היה  או היינו עומד, הייתי רע בדרךשעשיתי

 לא שעשיתי מה כל כן על לי, בעצם הדבר אין כילי
 המדרש לן נפקא ואגב והבן, כמוהו, עודאנוטה
 סליחה לעונווע מחילה הוידוי סדר ליהדסבירא
 בזה נאריך הגוזר ירצה ואם לחפאים, כפרהלפשעים,
 בלשון הוידוי מבואר יונא( נטף ובירושלמי אחר,במקום

 יתבאר ואי"האחר,

 הוידוי לשון לן גפקא ( לז חט דידו בוזלמוףאג(
 כדכתיב אנא, בלשון הכפוריםביום

 אותה לידי ישראל )כשבאו לא( לב )שמות כהגהבתפלת
 כחטם נמי לן ונפקא וכף, הזה העם חפא אנאמעשה(
 להם ויעשו )שס( משה שאמר כמו הח"א לפרפשצריך
 שהיא הוידוי הלכות לן נפקא כן ואם (, סו )יוטחוכו'

 לאבותינו שאירע הטעשה מן תשובה שלעיקרה
 בהורה, מקריי דבר חסין החש, ריק דבר המאבטדבר,

"נל



מיששכר דברים הדוי ג מאמר תשרק חרשמאטריבנבי
 ראויים ישראל היו שלא דעת לאדם חמלמד הואאבל

 דק, וע"ז לרבים תשובה להורות הוא רק מעשהלאותה
 הוידוי סדר ישראל לכנסת הוראה יצאה כהנם כןעל

 תשובה של עיקרהשהיא
 להתוודות, נוהנין שאנחנו הוידוי נוסח הנהד(

 הוא, הגדולה כנסת מאנשי לנוהמסודר
 צדיק ואתה וכו' הטובים וממשפטיך ממצותיךסרט
 לפניך נאמר מה וט' עשית אמת כי שינו הבא כלש
 הזאות הוידוי בנוסח להעיר ש"ט מה הנהוכו',
 וכו' לפניך נספר ומה וכו' לפניך נאמר מה אומרוא'
 הכוונה, טחו יודע, אתה והננלות הנסתרות כלהלא
 לפרט צריכים אנחנו אין ית"ש לפניו לומר הטונהאם
 טענה זה אין לפניך, גלוי הכל כי החטאיםפרטי

 החטא, לפרפ במצותיו הש"י שצונו דכיוןמספקות
 ויעשו וכו' חטא אנא באומרו הנביאים מאדוןשמדוהו
 כאשר המצוה לעשות אנחנו מחויבים הנה וכו',להם
 מחויבים אנחנו שאין המצות, בכל אלקינו י"יצונו

 בידינו שמצוה )הנם כזאבן מצוה צונו למהלחקור
 לכפל חלילה אבל שכלנו, לפי למצות מעמיםלהמציא
 כי פעם(, לה לטצוא נוכל שלא בעבור טצוהאיזה

 וכו' המלך אחר יבא ומי אלקי שכל הםהמצות
 אי כן ונם א(( דרוש י מאגר )אדר אחר במקום)הארכנו
 כבר דהלא הנ"ל, הוידוי לשון כוונת כן לפרוסאפשר
 וכן וכו', אשמנו באמירת מקודם החטאיםפורטים
 קשה ב' כידוע, וכו' חטאים על וכו', חטא על כךאחר

 וכו', ממך נעלם דבר אין וט' יודע אתהמאמרינו
 שאינו דבר הוא וכו', שתמחי מלפניך רצון יחיובכן
 יודע שאתה הואיל לומר בזה זה תלוי האיך כלל,מובן
 וכו', תמחול כן ש וכו' סמך נעלם דבר ואקוכו'
 ש יבהם פסוק אומרים אנו חטא דעל הוידוי בסוףג'
 את לעשות וכו' והנגלות אלקינו לי"י הנסתרותכח(
 מובן, אינו הפסוק ופירוש הזאות התורה דבריכל

 ומה ערבות, לענין ( מג )שהדהו חז"ל דרשווכבר
 פשופו לפי הפסוק פשט וגם בכאן, זה לומרשייכות

 נדעלא
 הכמום דבר בענין לבבי, עם אשר את לך אבארדדינה

 משפטיו הצדקת בענין רבים בו חקרואשר
 הבחירה כי הוא, התורה פי על הנה בריותיו, עםית"ש
 כב. סיטן ז דרח5 ד 85טף ימיי שחזג*(

 לעוברי מענפה ית"ש הוא כן על בידינו,חפשיית
 לעין הדבר כמבואר רצוט, לעררי ומשכירמצותיו

 היא זאת נם והנה הנבואה, פסוקי ובכל בתורהכל
 סוף עד ומביט צופה ית"ש, ידיעתו התורה פיש
 שנילה כענין מעשיהם, פרטיות כל הדורותכל

 עבור חטקדש בית חורבן ענין ויעקב יצחקלאברהם
 לאברהם שאמר ( לא )נמיה רז"ל שדרשו כמוהעונווע
 חקרבנות פריכיות ילמדו קיים המקדש ביתכשאין
 עוטתיהם כל על להם מוחל ואני וכו' עליהם אניומעלה
 כמו העונווע בנלל סלכיות שעבוד לו הראה וכןוכו',

 והנה הס פו )ברוחית בפסוק סק מר )ביר רז"לשדרושו
 רז"ל שדרשו כמו ויעקב ליצחק הראה וכן וכו',אימה
 הידיעה של הדבר מבואר ועוד ב(, כס ויק-ר בג סה)ב"ר

 יתן לא כי ידעתי ואני ים( ג ונמות בתורהבפירוש
 מבוארת הידיעה כן אם וכו', להלוך מצרים מלךאתכם
 הללו הדברים האנחני שכל פי על והנה מ4בתורה
 הוא בחכרח כן אם ידיעת שיש כיון כסותרים,נראים
 אם ית"ש, בידיעתו שיש מה כפי האדםשיעשה

 מליאה ההערה שכל תראה והנה ועונש, שכר איןכן
 וכטבואר בחירה "5 כרחך על כן אם ועונש, שכרמענין
 את היום לפניך נתתי ראה 5ו( ל מבחם בפירושבתורה
 שהבחירה וכיון בחיים, ובחרת וכו' הטוב ואתהחיים
 הידיעה, ענין מבינים אנחט אין כן אםחפשיית

 כל עם ידיעה ש"ט הנם לומר צריכין כרחך עלהנה
 בידינו, חפשיית והבחירה מכרחת הידיעה איןיב
 מהר"מ הגדול הרב נכת פירוט בזה שפירשוכמו
 הנ"ל בפסוק טס )יצוה המצות אלה בספר זללה"החאגיז

 מצרים מלך אתכם יתן לא כי ידעתי ואנישהבאתי,
 ביד המא התיבות אלו הנה חזקה, ביד ולאלהלוך
 ידעתי ואני ז"ל, ההש ופירש ביאור, להם אקחזקה
 חזקה, ביד יא כן פי ש ואף וכו', אתכם יתן לאכי
 מחמת כזאת לעשות מוכרח שיהיה עליו חזקה ידיאין

 יכש בבחירתו והוא מכרחות ידיעתי אין כיידיעתי,
 ובזה הנ"ל, הגדול הרב דברי כאן עד כרצונו,עשות
 והכיתי ידי את ושלחתי אומרו כך אחר מאדיתכן
 והבחירה מכרחת הידיעה שאין דכיון וכו', מצריםאת

 חתאמתות והנה ועונש, שכר יש כן עלחפשיית
 לשכל מובנים אינם ביחד הענינים ב' ובחירההידיעה
 השכל, בהשכלת להעמידם תאדם רעית וילאההאנושי,

 בחירה אין ידיעה יש אם ישפוט, האנחי* שכלכי
מם



יששכר דברים ידוי ז, מחמר תשרי, חמשמטריבני
 ב' התאמתות רואה והנך ידיעה, אין בחירה ישואם

 זה על חקרו וכבר האלקיח, התורה פי עלהענינים
 קוא.( תקונים )בסופו חדש בזוהר גם הקודמים,דורות
 לשכל מבוא ואין אלקינו, לי"י מהנסתרות שהואאמרו

 את להאמין הוא בהכרח אבל זה, להשיגהאנושי
 החסיד והנה אמונה, בדרך התורה יסודי פי עלשניהם
 הוסיף מ"ח( הזיקים עבודת )שער הלבבות חובותבעל
 מדרך יודעים אנחנו הלא באמרו האלה, בדבריםביאור
 הש"י יודע היה אילו בודאי ממילא להיפים,הפוג
 הענינים ב' מאמתיות בשכלינו שנשיג לפונותינושהוא
 כשלא כרחך על אלא לנו, מודיע היה בודאיהנ"ל
 באמונת רק שכלנו בהשגת זה הש"י לנוהודיע
 לידע לפוגה לנו זה שאין יודע הש"י כי הוא,התורה
 אמונת פי על רק שכלנו בהשגת האלההדברים

התורה
 להתוודע ענינים כמה חקרנו בעניינו אנחנויהנה

 הדברים שנאמין לנו הפוכה מהוולהגלות
 השכל בהשנת ולא דייקא התורה אמונת פי עלהנ"ל

 שבחי אצל כתיב דהנה נאמר, מהנה ואחתהכהסכיל,
 )בעולם אותך תנחה בהתהלכך ננ( 1 )פשליהתורה
 )לזמן והקיצות עליך תשמור )בקבר( בשכבךהזה(

 דינים הג' הם הנה (, כא וביטח תשיחך היאהתחיה(
 בראש הזה בעולם שונים, בזמנים האדם אתשדנים
 כשתאדם הבא יעולם וכיוצא, הכפורים ויוםהשנה
 לעתיד הגדול הדין ויום העליון, בעמם והנשמהבקבר
 ובכל וכו', עולם לחיי אלה ב( יב מ"א התחיהבזמן
 על פוג ותמליץ התורה תעמוד והמשפפיםהדינים
 כתבנו כבר העונשים כל והנה בדימוס, שיצאועוסקיה

 הבחירה בזולת כי בחירה, בעלי היותנו על שהיאלך
 מושגת אינה הבחירה והנה שכר, ואין עונשאין

 אנו מוכרחים רק הידיעה, לנו שנתאמת כיוןבשכל
 דעל ונאמר, התורה, באמונת וידיעה בחירהלהאמין

 להאמין רק זה, בענין השכל השגת הש"י העליםכן
 הדין הנה לדין, ישראל כשיבואו כדי התורה, פיעל

 הבחירה בזולת )כי בחירתם, ידי על הואוהכהטפפ
 אמונתם איכות ית"ש לפניו נזכר הנה דין(,אין

 השכל כי התורה, אמונת פי על שהוא ובחירהבידיעה
 כן אם התורה, פי על הכל האמינו רק זה ישיגלא
 בעדיהם פוב תמליץ התורה כן על תורה, בניהם

 ויוצאים המעתיד הבא והעולם הזה עולםבכחטפפ

 אותך תנחה בהתהלכך השי"ת הבפיחנו כן כיבדימוס,
 הזה השכל את הש"י שהעלים מה כן אם וכנ"ל,וכו'

 לאור ולהוציא הימים כל לנו לפום הואמאתנו,
 ועידן זמן בכלכצופפינו

 בפתח שהתחלנו הוידוי פירוש לבאר נבא הבארעמכן
 וכו' ממצותיך )בבחירתנו( סרנו והוא,הדרוש,

 מכרחת ידיעתך אין כי בדבר מוכרחים היינו לא)כי
 עשית אמת כי עלינו הבא כל על צדיק ואתהאותנו(
 הכרח(, בלא )בבחירה הרשענו ואנחנו אמת()משפפ

 אתה והנגלות הנסתרות כל הלא וכו' לפניך נאמרמה
 אנו זאת נם )רצ"ל וכו' עולם רזי יודע אתהיודע,

 רזי וכל והנגלות הנפתרות כל יודע שאתהמאמינים
 אשר התורה פי על אמונתינו היא זאת כן ואםעולם,
 שהשכל הגם והבחירה, הידיעה אמיתיים העניניםשני
 בזה שאמונתינו הוא שכן )כית ובכן זה(, כהגיגאינו
 יהי כן( על אנחם, תורה בני כן אם התורה, פיעל
 שהתורה כהבפחתינו וכו', שתמחול מלפניךרצון

 בדימוס, ונצא הכחופפים בכל פוב למליץ לעתעמוד
 אלקינו, לי"י הנסתרות בפסוק בוידוי שמסיימיםוזהו

 איכות בשכל, מובנים שאינם הנסתרים דברים)רצ"ל
 אצלו הרי כי בפרשה, לעיל המבוארים ועונשהשכר
 יביים בפרשה לעיל שאמר וזהו הידיעה, היאית"ש

 והתברך הזאת השלה דברי את בשמעו והיה י(פ
 אלך לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמרבלבבו
 עונש עלי יהיה ולא אלקים יודע כי לבבי,בתוקף
 אינם הדברים באמת והנה בעשייתי, אני מוכרחכי

 הוא ם לי"י הם רק הוא, ימה האיךמובנים
 עולם עד ולבנינו לגז והנגלות בזה(, הדין הצדקתיודע
 עד ולבנינו לנו הש"י הודיע הננלים שכליות)רצ"ל
 הוא( הנ"ל, הנסתרות גם לנו הודיע לא ולמהעולם,
 שתיעשה כדי הוא הזאת, התורה דברי כל אתלעשות
 הדין בשעת בעדינו פוב שתמליץ התורהדברי

 נכתב, להאריך יכולתי לא כי הענין הבווהסשפפ,
 א4 דרוש י מאטר אדר)וע"ז

 הפייפן שייסד מה תתבונן הנ"ל, הדברים פי עלה(
 חלילה א'(, ליום )שהית השנה ראשבתפילות

 ובמקום צדקה בלא משפפ מעשות בצדקה מדברלך
 במשפפ ואתה צדקה "ט משפפ וכאין צדקה איןכהטפפ
 וטכון הצדקה במעשה תבל לשפופ צדקהתעשה
 שאמר טה לכאורה והנה כאן, עד הנדקה משפטכסאך

וט



ט"עטשכר דנתכם ידף ז, משרר תשףן חרששטרבני
 בשכל, כעפם אינו הה% צדקה תעשה במשפםואתה
 אמר כאשר אחד, במשא הפכיים שני יהיודהאיך
 משפם ובאק צדקה אין משפם במקום בעצמוהפייפן

 כחפץ הש"י דהנה שפיר, יתכן האמור ולפי צדקה,"8
 וכהשפפ בדין בעיניו יזכו לא אפילו זו, עםלהצדיק
 טוך נקרא הוא והנה צדקה, עפהם לעלצותרוצה

 הנה ארץ, יעמיד בכתופם ונלך ק ט )טיסהמשפם,
 מני העמוסים בניו בתקנת חרוצה מראשיתהמגיד
 בנהמא ההפכיים שני הדת יסודי אשר ועשה פעלב8ן,
 הודיע רק בשכל, מהשנים אינם ובחירה ידיעהאחד
 פי ש בהם מאמינים וישראל בתורה, לבניואותם

 אחשר על לשפום המשפפ זמן מניע כאשר והנההתורה,
 להם מניע ח"ו זה ידי על אוצר בבחירה, חוקעברו
 בידיעה מאמינים שישראל נזכר הנה במשפם,עונש

 הם, תורה בני כן אם באמונה, התורה פי שובחירה

 אותך תנחה בהתהלכך הבמחה הוא הנה תורחתבני
 עמהם ומתנהנ והעונש הדק מאתם וסר וכנ"ל,וכו'

 מאמינים שהן כית אמת בכתופם הח% והצדקהבצדקה,
 ובחירה, ידיעה התורה פי ש אהד בנהשא הפכייםשני
 וצדקם, ככשפם אחד בנהשא הפכיים שני שכרם זהוהיה
 ואתה וכו' צדקה אין משפם במקום הפייסן שאמרזחו

 הבן. צדקה, תעשהבמשפם
 אחשר הנדולה הפוכה הנלע"ד אוזייך זאת עףוהנה

 הודיע שלא מה קרובו עם לגבראל והש"יקושה
 והבחירה, הידיעה יחדיו צדקו האיך אנושילשכל
 להאמק התורה פי ש מחוייבים רק זה "8ינ לאוהשכל
 ורחב נדול הים בזה ותדע, תשכיל הנה ואומר, זה,כל
 ק.( )פשעם פעמים כמח בו תמצא שלט תלמודידים
 המש קרא, לה וכתב מרח וחומר בקל דאתיאמלתא
 דאתיא מלתא לומר פדות מהי"ג סדה בהשום כןמצת
 )הנם קרא, לה וכתב פרח טרפ בכ% או שוהבנזירה
 דוחק אנב סקוסן באיזהו כהב נ( וטיים ז"לשחר"ן
 וכו' פרח שוה בנזירה דאתיא טלתא קושיא,איזה
 להבק דמחראוי בעי, ופעמא הש"ס( בגל כן מצינולא

 וחומר בקל דאתיא מלרטש נאמר למה וחומר קלבסדת
 וחומר, בקל דאתיא כית לקרא לן למח וכו'מרח
 בזח ישתנה למה פעם, מאיזה המדה הרז כך אםב'

 כל דחנה לי, ונראה חמדתך סולארי וחומר קלמדת
 מסיני, מקובלים המח בהן נדרכות משהעדההצדות
 קל צדת אבל הקבלה, בזקת השכל אותם גששם%א

 במילי נם שכליי הרז מקובל( היה לא )אפילווחומר
 וחכמתו רצונו היא שהתורה שנדע בכדי והנהדעלמא,
 בקל דאתיא שתא כן ש השכל, מן למעלהית"ש
 התורה, מן קרא לה וכתב מרח שכלי( )שהואוחומר
 יתערב %א השכל מן למעלה היא שהתורהלהורות
 הוא נחרד דבר כי הבן אלחשי, שכלחקירות

 א4 ורוש י גימר אדר )ע5ז *(,למשכיל

 אג"ח*(

ן 3"ז שאזףחי א  % ק " "" בשק "חג " 
 דקדקו השה וכו', תשבצון העם מצוך אנכי אשרהמצוה

 לטך סיבעיא לויותי ז"ר מצוך, אנני אשר וגם בל,מאי
 הרכל וואיז שמעעת מצות בתורה יש דהנהונטישתי,
 יודע יו"ש תעב השירג מן וגזירה בחוק הם רקמחייבם,
 לא ואפילו מכזיבם השכל אורר שכלית רשות וישכעסיהם,
 ונזל וניבה אישר כגון לשמרם, כאויבים התורהביתרה
 המצות אשי* המצוה כל ששרוע הזעירא הנה וכעצב,ושץיות
 שהשכל מה סמאת תשסתם לא מחייבם שהשכלהשסליות
 למשלה היא שהתורה מצוך, חנפי אשר מצאת רקמחייבם,

 בחנים לד שכתבתי מה ביותר חצין ומעתה השכל,מן
 415 סימן בפאור 54י )9יז הבן, קראק לה וכתב דסרח ואומר קל מדתנגניז

 האדם שמהטייב שכל, פי על הוא ומשפם דץההגה
 וכן וכך, כך עבירות שעבר על וכך כךעונש

 מן לכהנה החש וחמד צדקה אבל הכהשפמים, בכלהרז
 שכליי שהוא וחומר קל טדת עוד, תתבונן והנההשכל,
 והלא מקומות בכמה כמאמרם דק, הש"ס בכלנקרא
 כי שם4 %8"ים וכו' חדק מן לבא דיו וכן הו"לדק

 כן על דבר, כל ש וכהטפפ דין רק פמפום לאהשכל
 דין, וההד שכליי שהחש והוסר בקל דאתיאמילתא
 למעלה היא והתורה הוערה, מן קרא לה וכתבפרח
 *(. השכל טן למעלה חוא והחסד חסד, וצרת השכלמן

 ח"ח*(
 פתחה שיה כס י8 )טיק בשוק אחר במקום בפאורהרחשה

 חשמל, חכמה ושהיא תימר קל מדת ה%5בהשג
 זיו % בסי"טיחשד הטל ט חילשא"ש הש" ט שן * החשיב יאטטדט ש חימתת

"  דק נקרא וחומר קל טדת זה, לפי כן נם חבקהמנה
 בישנ הרפשתה המדה היא הנה שכתבתי,כמו

 נגדו הנה תוזכו )הש בהן נדרשת שההורחסתות
שהיא שי היא ההששתה המדה טדות בי"ג שבכתבבוערה



יששנר דברים רדוי ז, טימר תשרי, חרשמאמריבנבי
 אל חסד ג( גב )תהלים אמר דאת כמה נמור, חמדשהיא
 וחומר בקל דאתיא מלתא כן נם נרמז וזהו היום,כל

 )נכתב( שבכתב בתורה קרא לה וכתב טרח דין,שהוא
 תורה בעל שהוא מי כן על הבן, כנ"ל חסדשהוא
 היא והקיצות וכו' ובשכבך וכו' בהתהלכך בו,מקוים
 הבא בעולם ובין הזה בעולם ביז הדינים בכלתשיחך,

 על והוא וכך כך נותן שהדין הנם דלעתיד, דיןבין
 תורת שהיא התורה הנה שכתבתי, כמו השכלפי

 תורת מבני הוא שהנפש וכיון השכל, מן למעלהחסד
 וזה וחסד, בצדקה עמו שיתנהנו נותן הדין הנהחסד

 צדקה תעשה במשפם ואתה הפייטןשיסד

 מה שאת ביתר תבין הנ"ל, הדברים כל פי עלוהנה
 רחמיו ברוב הש"י עוד(, זהה )ד"ה לעילשכתבנו

 החסד במדת עמהם ולהתנהנ זו עם להצדיקכחפץ
 ודין כהטפט הוא שהשכל השכל, מן למעלהשהוא

 הנה בבחירתם, המלך רצון על להעובריםלהענדם
 הזה השכל הש"י העלים נופיה ועונש השררבעסק
 הבחירה, רוע על ועונש שכר יצדק איך השכל בעליפן
 ענינים פרטיות גל על ית"ש אצלו ידיעה שישכיון
 זה כל מאמינים ישראל ובני שיהיה, ומה שהיהמה
 השכל, מן למעלה שהיא חסד תורת התורה פיעל

 עונותיהם כל להם למחול נותן והדין הכהטפמממילא
 נוסח כן גם תבין ועתה וחסד, בצדקהולהושיעם
 והבן לעיל, שכתבתי וכמו אומרים שאנוהוידוי

 אבינו באברהם ו( סו )בראשית כתיב עוד, התבונןו(
 נסמר צדקה, לו ויחשבה בי"יוהאמיז

 לפי מובן אינו צדקה, לו ויחשבה נם י', חסרוהאמן
 י סימר )אדר באריכות בזה דברנו כבר והנהפשוטו,
 עטיננו שלא דבר לאברהם הבטיח שהש"י א(דרדס

 )בראשית אברהם אמר דהנה הפכיים, ב' והואבשכל,

 והנה וכו', הונך ואנכי לי תתן מה אלקים י"י כ-ד(שם
 לא לאמר אליו י"י דבר והנה אותי, יורש ביתיבן

 והנה יירשך, הוא טטעיך יצא אשר אם כי זהיירשך
 קשה א' באתי, לקצר וכאן באריכות דברנובמקומו
 יורש יהיה אליעזר ביתו בן אשר אברהם שפםמהיכן
 אדונו, את לירש לעבד לו יש שייכות ומהשלו,
 וכהנקה דולה ( כח )יוטס אליעזר דכה1ק קראו קשהט'

 כעוץ שבחו לספר לו מה לאחרים, רבוסתורת
 כתיב ולא וכו', לאמר אליו י"י דבר והנה אומרונ'

 י"י דבר והנה הלשק, כהטמע וכו', י"י אליוויאמר
 הדבר אמת י"י לו אמר הוא שאמר מה על לאמר,אליו
 יצא אשר אם כי זה יירוטך לא אבל אמרת,כאשר
 אשר אמר למה ד' הדברים, יצדקו והאיך וכו',ממעיך

 יירשך הוא בנך אמר %א ממעיךיצא
 באיצפננימת ראה אברהם דהנה בקיצור,המודיעך

 יהיה אליעזר אשר הקדש ברוח אושלו
 יפונה בן בכלב נתנלנל אליעזר כי והוא אותו,יורדו
 כנ( יג )כטיבר כן על ( לו שרה ה5 )לק"ת מרן מכתביכידוע

 סח ע )שם והנה אברהם, אדונו אל חברון עד הלךכלב
 לאחוזה חברון את לו יתנו אשר וקיים הש"יהבטיחו
 כבודו מקום לטם חברון און ירוט והנה כ( א)שופטים
 יורש אליעזר אשר אברהם ראה כן על אברהם,של

 רבו מתורת ומשקה דיה הוא אשר וראהאותו,
 ( לה )סוסה ואמר וכו' כלב ויונס ל( יג )כטופר כילאחרים,

 שפם זה מכל הנה עמרם, בן לנו קיטה בלבד זווכי
 דבר והנה אותו, לירוט בן לו אין ח"ו שכבראברהם
 אבל רואה, אתה כאשר הדבר אמת לאמר, אליוי"י
 דבר חהנה ממעיך, יצא איטר אם כי זה יירוטךלא
 עצמו אברהם את ייורט אליעזר שבאמת אמת,י"י
 אותו אם כי זה, אליעזר לא אבל כבודו, מקוםהיים
 שנתנלנל יפונה בן כלב היינו אברהם, ממעי יצאאשר
 הכל ידעו הנה אלקינו דבר בבוא הנה אליעזר,בו
 לאברהם, הש"י כשהשיב אז אבל אמות י"י דבראיטר
 אליעזר אשר ראית כאשר הדבר אמת לו, השיבהנה

 ממעיך יצא אשר אם כי זה יירשך לא רקיירוטך,
 הנם הנה אחד, בנהמא הפכיים ב' הם הנהוכו',

 עם השכל, היפך הוא כי אליו מובן היה לאשהדבר
 )ז""כ כי י', חסר האמן כתיב והנה בי"י, האמין זהכל
 מבלי בי"י האמין הנה החכמה, על מורה היו"דקבה(
 מן למזללה שהיא באמונה רק השכל, ושהכלתחכמה

 והעדר חסרון על המורה י', חסר האמן כן עלהחכמה,
 דהנה צדקה, לו ויחשבה כך אחר אמר והנההחכמה,
 לא זה אתו הפקד אנטר פקדך לחבירו המחזיראדם

 מי כן שאין מה שלו, את לו דמחזיר צדקהמקרי
 כהטלו מפרדס רק לו, נתן לא אשר את לחבירושנותן
 בדבר רק שמאמין מי והנה צדקה, מיקרי זה לוונותן

 לאדם ניתן והדעת השכל הנה מחייב, והדעתשהשכל
 דמחזיר מקרי זה הנה דעת לאדם מהחונןבפקדון
 דרכי פי על שמאמין מי כן שאין מה פקדונו,להש"י

התורה



יששנר דברים מדף ז, טמר תשרי, חבשטסרבני
 הפכיים ב' כנת להשכל, מנגד שהוא מה אפילוהתורה
 שנותן האדם מן לצדקה נחשב זה הנה אחד,בנושא
 כיון צדקה, לו ויחשבה באברהם שאמר וזהולהש"י,
 והשכל, החכמה מן למעלה שהוא דבר בי"ישהאמין
 הבן צדקה, אברהם לו שנותן הש"י לו דאובההנה

 *(.הדבר

 הג"ח*(
 אפ שמקרבת צדקה גדולה י.( )ב"ג חז"ל שאסרוחיש

 בשלח )תטומא שאמרו מח פי של לפרש וישהגאולוג
 היא והאמונה אמתה, בזכות אלא נפטלין ישראל אין קסימן

 גדולה וזעא להקבסה צדקה כביכול והוא והוכל, מןלמשלה
 הבן. הסגולה, את שמקרבתצדקה

 הוא שכמילתא, לן רווחא ממילא זה לפי חורגהז(
 צדקה אין כחטפם במקום הפייסן, שייסדמה

 והדין הכחטפם כי צדקה, תעשה במשפם ואתהוכו'
 על מאמינים שאנחנו כיון צדקה, עמנו לעשותמחייב
 למעלה שהיא דבר ביחד ובחירה ידיעה התורהפי
 בזה נותנים אנחנו כביכול כן אם והחכמה, השכלמן

 מחייב והכחטפמ הדין כן אם כנ"ל, להש"יצדקה
 וינאלנו לעונותינו וימחול צדקה עמנו הש"ישיעשה
 נוסח כן גם תבין ומעתה עולם, גאולת בימינובמהרה

 והבן לעיל, שכתכתי דרך עלהוידוי

 החמיץ כורש ( ע השנה ראש בגמרא עוד דעזבנלנןח(
 לבנין שהתנדב דהנדבה במקראדאשכחן

 לחיי מצלין ]תו'[ ליהוי די י( 1 )עזיא אמר המקדשבית
 מעלייתא לאו הכי דעביד ומאן ומקשינן, ובנוהי,מלכא
 שיהיה בשביל לצדקה זו סלע האומר והתניאהוא,
 בישראל כאן והתירונו, גמור, צדיק זה הרי וכו'בני
 קורא אינו ישראל רש"י, ופירש העתם, באומותכאן
 כן ואם חגר, קורא גוי כן שאין מה וכו' אפילותגר
 במצותיו להש"י נותן ישראל, מעשה פרי זה זה,לפי
 ויתנו משאלותיו שימלאו בכדי שנותן וסתנה וכך,כך
 תגר, קורא אינו תנאו כפי היה לא ואפילו וכך, כךלו
 מהראוי כן ואם להש"י, צדקה ננותן הוה זה כןאם

 דתנאי דגם היינו הימים, כל שכרם זה שיהיהלישראל
 ונתתי וכו' תלכו בחוקותי אם ק ט )הקרא הש"יהתנת
 וכו' אויביכם את ורדפתם וכו' לבמה וישבתםוכו'

 הנה המוכים היעודים כל וכן בתוככם, משכניונתתי
 שנותנין ישראל מנהג שזה כיון זה כל עם בתנאי,הם

 ממלאין אין ח"ו אם כן פי על ואף תנאי, ומתניןלהש"י
 הנה תגר, קורא ואינו שפתיו מוצא מקייםכמגאלותיו

 בתורית התנה שתנאי הגם אלקינו, הוא כל היוצרגם
 קיום בתנאי לנו יתן הטובים היעודים כל אשרעמנו

 התנאי קיימנו שלא הגם זה כל עם ותורותיו,מצותיו
 היא והצדקה בצדקה, הטובים היעודים כל לנומגיע

 הפיימן שייסד וזהו הימים, כל כשפמינו כן כיבמשפם,
 וצדקיה כן גם שיסדו וזה צדקה, תעשה במשפםואתה

 הכהטפמ. המלךבמשפפ
 צדקה גדולה ( י )ב"ב חז"ל מאמר נתבונן זה פירעל

 ציון כו( א )ישע" שנאמר הגאתה אתשמקרבת
 דהרי יקשה דלכאורה בצדקה, הסביה תפדהבמשפם
 אתי הנ"ל הדברים כל ולפי תפדה, במשפט ציוןנאמר
 תצדק, למען אתה ספר בה( ט )שם כתיב דחנהשפיר,
 יעמיד בכהטפמ הוא הנה הכחטפמ המלך הואהכוונה
 ואיך בכחטפמ, הכל שיהיה נכיכול הוא ובהכרחארץ,
 עצתו זאת והנה קדהט, בכחטפמ גהטיו קרוצייצדקו
 הש"י מבקש תצדק, למען אתה ספר לבניו,ית"ש
 להן איטר הותרה פי על מענותיהם שיסדרומאתם
 שכתבתי הדברים כל כענין במשפם, צדקהמגיע
 בכחטפט ציון וזהו משפט, פי על הוא שהצדקהלעיל
 פי על רק והגאולה הפדות לקרב מבהו איןונפדה,
 ושביה הנה ארץ, יעמיד בבחטפמ מלך כיהכנטפם
 מסדריך המשפם בזמן אליו השבין היינובצדקה,
 וכיון הוא, ובטפטפם צדקה, להן יחוייב איךמענותיהן
 מקרבת צדקה כן אם צדקה עושין הם גםשכביכול

 אמו. בימינו במהרה הגאולהאת
 פה, בוידוי לפניך שהמאה המא על הוידוי מנוטהמ(

 חיד"א הגדול הרב לשון וזה מובן,אינו
 ב'( סימן ו' אות )מערכת לפי דבש בספרוזללה"ה
 שבכל היינו לי, )נראה החמא, שיכיר הוא וידויתכלית
 כמה יכירוהו במעשיו בפשפהטו שימצא ועוןחמא
 עבודה עובד כאילו הטעם כל ( כו )ש"א כגון נדול,הוא
 העריורע כל על בא כאילו המתייהר כל ( ד )10סהזרה,
 דמים שופך כאילו ברבים תבירו פני המלבין ( 2ח)בים

 בעוה"ר, זמן בכל שכיחין כאלה דברים לך הריוכיוצא,
 לא הם סוג ומאיזה הם מי אותן יכיר לא האדמובאם
 הרע לשון וכן בעיניו, קטנים נראין כי לשוביכיר
 יג.( )2דה וכן הנ"ל, עבירות ראשי כג' וכקול ( סו)ערכיו

 כל ( צג )מהדחן אמרו וכן ח"ו, לבמלה זרעהמוציא
המשנה



יששכר דברים ידר ז, מאמי שרי, ישממיבס
 יהכיר. השב צריך זה כל וכו' כאילו בדבורוהכרטנה
 שיחשוב )היינו חפא, מי ולפני נ"ל(, הדברים,הבן

 המבייש לפי הכל כי האדם ובשפלות ית"שבנדולתו
 עליו ויעיד ויתחרפ מאד ויתבייש כנ"ל(,והמתבייש
 לכמלה, חטוב ואל עוד יחפא שלא תשימותהיודע
 כתבנו  )כבר ש"ב(, ה-ב  תשובה בה' הרמב"ם שנתב[וכטס

 השבתות במאמרי ו( לדעתינו הרמב"ם דבריפירוטי
 )לטל השנה ראש ובנשמרי ע"ד( לא ד5 ג סיטן ם)טעה

 להתוודות ויכוין כה(( סיטן ז ורוש סו, סיטן ד דרוש וסנטר

 זה בנלנול שחפא מה על ביתו בני בל קלשיי
 מיתה חייב הוא כי בעצמו וחטער אחרים,ובגלגולים

 ובחרדה מצותיו, על ועבר הכבוד לסלך שהכעיסעל
 )"נעה ז"ל וטאבו הסלך, לו שימחול לבקש באורעדה
 לפניך שחפאנו חפא ש שתקנו מה דזהו השוגה(הלטת
 שחוץ השפה מן בפה שהתוודה כלומר פה,בוידוי
 התוודה שלא הוידוי על להיתודות וצריך בלב,%א

 היה שזה לי )ונראה שוין, ולבו פיו ושיהיוכהונן,
 וכו' איטמנו וידוי לומר הנהיגו שלא קדמונינופעם
 לתלמידי מדרשות בבתי רק כנסיות בבתי יוםבכל

 המתפללים עם המון למרבית אבל וזקנים,חכמים
 הוידוי לומר אותם מנהינים היו לא הכנמתבבית
 חיל המחיה על פרודין להיותן דחששו יום,בכל

 הוידוי, ומהות לאיכות לבם את מפנים ואינםהכלכלה
 עמם, בל יבם שפתים בהרצות יתוודו כאשרוהנה
 תענית למיתב ויצפרכו פשע, חפאתם ש יוסיפוהנה

 אז צבור בתענית רק לוידויינו וידוי היינולתעניתם
 אמרו אז הוידוי לענין לבם את ומפנין נשברהלבם
 הוידוי לומר הנהיגו מקרוב עתה והנה וידוי,  הקהלכל
 הכהטכיל הנה כנמיווע בתי בכל ההמון כל יוםבכל
 בזח ודי לו, פוב ואז כהונן להתוודות לבו אלרטוב

 מה לתקן אותיות בכ"כ שמתוודה ויכויןלהשכיל(,
 כולה התורה כללות )היינו ה4 אותיות בכ"בשפגם

 1"4 צו דף יא דדחט ד מאמר ניסזעייזד(
 מאמרות עשרה סחנה, המשזבה שער הכסה ראשיתעיין1(

 ה. סימז 1 משכר יציל ועלז ר"ג, ח"א דיו חיקורטטר
 ז. סימן פקודיך דרך ס' הקדמת עייןו(

 ילאיט החפאים ושאר יכוין קוד אזתיזת(, כ"כיסודה
 אותיות בכ"ב נכלל הכל כי זאת בוידוי יוכללזוכר
 רז"ל שאמרו בענין ( קנה החיג מהימנא ברעיא)עיין
 מנעת שידו מקום עד בודק חמץ בבדיקת ( ה)יסתם
 עשה טצות לקיים ויכוין ודיו(, בלבו מכפלווהשאר

 כונה, צריכות מצות כי בתשובה ולשובלהתוודות
 עשה טצות הוא וגם דאורייתא, עשה מצותובפרט

 ו4 כונה בלא יוצא אינו דרבנן בטצות דגםשבדיבור

 טצות הנה הטצות במנין הרמב"ם חשבון פי שודע
 לי נראה שס"ה, במנין בתורה באה הוידוי שלעשה
 בגימפריא השפ"ן כ( )יוטע רז"ל שאמרו מה פיש

 לאמפוני, רשות ליה לית הכפורים דביום לרמזשם"ד
 שנבה מתודה כשהאדם הוידוי, בענין הוא כןהנה

 ואז הכפורים, יום כענין שם"ה למניןתעלתו
 הדבר, הבן ועוזב מודה שהחייב בזמן לו הלךחלף  הרפ"י

 תוספת קצת עם האלה הדברים כל לךהעתקתי
 נצרכים דברים להיותן עיניך, למראה אלהדברינו

 וההבונן. בין כנילי, האנשיםלכל

 מילוי הדבר, יכה 41 ה )שה"ש לבך על מותם ששניי(
 עיין חות"ם, בנימפריא י"ת מ"ר כזהלעב

 שזה לומר 1יש קיד.4 )ו""ב במחופפים המבא דבריבמוך
 הוידוי בשעת הלב על שמכין הפעמים מןאחד
 הנה כ4 ע שטינר כדברייך מלחת"י י"י 1י44מ"ריא(

 הי"פ ועם ל"ז, שלף בנימפריאהוא
 השמות כמנין הוא נ"ו, שלף בנימפריאאותיות
 כ"ט שער )מרע"ה האריז"ל כוונת פי )על לכויןשצריכין

 באבות  דהיינו עשרה, דשמובה  וזקיפות בכריעות5*ק(
 ובזקיפה פשופה, הוי"ה וגם קם"א ןטמקעהןתחילח,
 קם"נ בכריעה לבסוף, ובאבות פשופה, הוי"הע"ב
 ובהודאה פשופה, הוי"ה מ"נ ובזקיפה פשוטה,הוי"ה
 ס"ה ובזקיפה פשופה, הוי"ה קנ"א בכריעהתחיה,
 פשופה, הוי"ה קם"א בכריעה לבמול, פשופה,הוי"ח

 שלף בנימפריא הכל מך פשופה, הוי"ה ב"ןובזקיפה
 לו ימלח ומלח הפוב כנ"ל, שמכוין למי נכת רטזנ"ו,

 בזה. ודיכדבריו,

טמר



לחיששכר הים קדחטת ח, מטמר תשרי, חרשמאמרי ויר

 חמאמר
 היוםקרחטת

 בו ויבוארו ההוא, והנורא הנכבד היום קדושת מענין ענינים כמה ידוברנו
 מן ענינים כמה בו יתבארו ואגב קדושתו, מענין רז"ל מדברי עניניםכמה

 היום. קדושת המאמר ונקרא התפלות,נוסח

 יתפרמט לב(, יב )דה"א וכו' בינה יודעי יששכר רמבנביא(
 ע"ב(, פ"ו )דף ויקרא בזהר האטור פיעל

 כל רחמי, הכלפין דינין דמתבפמן בשעתאתאנא
 כחדא, כולהו ומתבדכאן בקיומיה רגב וכניראכמורא
 כולהו ומתברכאן לאוצריה וחד חד כל תייביןוכד

 ותייבין נליפין בקלדיפי אמא ומתבסמאכחדש
 עלכחש, ואתכפר שלימה תשובה איקרי כדיולספרהא,

 ט( קיג )תהמם דכתיב יחבא שלימתא בחדוותא אמאדהא

 דכתיב הכפורים יום איתקרי וכדין שמחה הבניםאם
 עיין עכ"ל, חפאתיכם מכל אתכם לגוהר ל( טז )וקראביה

 כפי הכטרמך 11זפך12 שכיד( )פרץ-ח האריז"ל מרןבדברי
 ימי עשרת כל הוא, הענין ובקיצור בינתך,רוחב

 כנודע שמים מלכות קומת שיעור השלמת הואתשובה
 נתנלה והנורא הנכבד יום בא עד הנסירה,מענין
 ויטבו הוא יובל עילאה תשובה אימא בינהבחינת
 היא תשוב"ה קבי.( )ה"נ נודע והנה לנבוליהם,בנים
 פרי כל תשובה ימי קנטרת בכל והנה ה',תשוב
 היא שלימה ותשובה פובים ומעשים בהערהמעשינו
 מלכות קומת שיעור תתאה ה' תשוב בבחינתעדיין
 אזי הקדרם, יום כבוא כך אחר כן שאין מהשמים,

 והנה בינה, עילאה תשובה עילאה ה' תשובתשוב"ה
 קודש בכתבי )עיין עתים, נקראים תשובה ימיעשרת
 מפריט פכיה( ישראל )תפארת אריה נור בעל הנדוללהרב
 העבר שבין הזמן הוא קדש במקראי עתתיבת

 הזמן הוא תשובה ימי עשרת ידוע והנהוהעתיד(,
 השנה, וראשית שנה אחרית והעתיד העברשבין
 הם שס"ה והנה ימים, שנ"ה שם על כך נקראשנה
 שנה, הקומט בלשון נקרא כן פי על אף החטה,ימות
 שפיר כן אם והעתיד, העבר בין הם ימים העשרהכי

 עתי"ם )נם עתים, בשם תשובה ימי לעשרתיכונה
 בסוד מלנות תשובה ימי עשרת תיבות ראשיברש

 מלכות בהעמדת נאמר והגה תתאה(, ה' תשובהנסירה

 אליו באו הנה שמים, למלכות מרכבה שהוא דודבית
 וכל התורה בחכמות )ההמכילים יששכר מבניאז
 המחברים הן לעתים, בינה יודעי להו( אניס לארז

 אל בינה תורתן ידי על כנודע( חיבור לשון)יודעי
 תשובה, ימי עשרת אל הכפורים יום בחינתהעתים,
 מספר היינו עתים, עם בינה חיבור תתבונן,והנה
 שמח"ה הבני"ם א"ם בנימפריא עתי"םבינ"ה

 דהא לעיל שהבאתי בזהר הנרמז והואהללוי"ה,
 הבנים אם דכתיב יתבא שלימתא בחדוותאאימא

 הבן הכפורים, יום איתקרי וכדיןשמחה

 בעשור השביעי בחדש עולם לחקת לנם והיתהב(
 עליכם יכפר הזה ביום כי וכו' תענולחריט

 נתבאר לא למה לב לתת מהראוי כס(, טז )ויקיאוכו'
 הפטישה רק הפרשה, בהתחלת תיכף הנועדהיום

 איזה הודע בלא היום, של העבודה בתחילהמבארת
 והנה יד, כלאחר היום את הזכיר כך ואחר הוא,יום
 מקראי י"י מועדי בכל תראה הלא עצומה, קפליאהיא
 מפרש כך ואחר תחלה, המונבל הזמן הזכירקדש

 הפעם, לי ונראה בהיפוך, הוא וכאן היום, שלהעבודה
 שהוא היום קדודות מעלת ולהגלות להתוודעשהוא
 עולם עילאה תשובה דאיתכסיא עלמא בינהבבחינת
 מעלימין כן על ושתיה, אכילה בו אין כן עלהבא,
 למעלה הנעלם עגם מן שהוא להורות היום שםאת
 הוא ההוא והיום ב"ן, מ"ה בנימפריא זמ"ן הזמן,מן

 מחי"ה ואתה פוח( ט"ו )פת"ח סוד ס"ק בינהבחינת
 שהוא ת' אות עם אשר כולם א"ת ס"נ()בנימפריא

 והתוית ט ט )שזקן שאמר כמו היצור לכל הרשימהסוד
 ש5 מעי עתם כהונת נריח בספר זה כל )עייןתיו,
 היום פעית סוד הוא הח' עם מחי"ה הנה פ"ח((,יצטק

 למעלה הוא ס"ג שם הנה הנ"ל(, בספר )עייןחתימ"ה
 נעלם היום בעבודת כן על ב"ן, מ"ה שהוא הזמןק

"זק



יששכר היום קדושת ח, מאמר תשרה חרשמאמריבנני
 מקום באיזה היום קדושת לנו להורות היום, שלהזמן
 הדבר הבן הזמן, מן למעלה במקום עבודתומורה

 המדברת המסכתא פה, שבעל בתורה נם תמצארמנה
 היום שם על שמה נקרא לא היום מצותמענין

 סוכה( השנה, ראש פסחים, שבוע )כאינך הכפוריםיום
 נעלם ממקום הוא היום קדושת להורות יומא, נקרארק
 להזכיר שלא מעשה אנשי מנהג כן על להסתירו,ראוי
 כשמזכירים רק דברים, באיזה בפשיפות כך כלשמו
 הקדוש, יום סתם אותו קוראים הצמרכות לאיזהמענינו
 למסכת פתיחה משולשת ברכה )עין להשכיל, בזהודי

 יומס"
 הכפורים יום קודם ימים שבעת ב.( הפ 12משנה3(

 חט שבעת( )1"ה התוספות כתבווכו',
 ואיכא כו', בכאן כמו ברישא המנין ששונהמקומות
 לי, נראה עיי"ש, וכו' לבסוף מניינא דתנאדוכתא
 ברישא החשבון בכאן ושונה הוא דייקנאדהתנא
 בסיהרא חושבנא כל מו.( )ז""א כי היום, עצם כךואחר
 שמים מלכות בחינת היא השנה ראש יום והנההוא,
 בואו הסנדלים יאמרו כן )על תליא, בה חושבנארכל

 השנה ריהט שאחר הימים כל וכן בז( כא )במדברחשבון
 סוד הוא העשור יום ובהניע במלכותן עולםלתקן
 במקום כתבתי כאשר והחשבון, הזמן מן לטעלהבינה
 בעבד הנאמר לעולם ועבדו סוד (0 סימן ד מנמר )פיןאחר
 עד שהוא סו.( )קחשע רז"ל קבלו הנה 41 כא )צמותעברי
 התנא כן על הבן, והחשבון, הזמן מן למעלההיא כי לעולם, נקרא לחירות עברין דמפיק בינההיובל
 שבעת היינו תחילה, והחשבון הזסן שונהדייקנא
 יום כך ואחר והחשבון(, הומן )היינו וכו', קודםימים

 והחשבון, הזסן מן למעלה שהוא היום עצםהכפורים
 בהם שבחר ברוך החכמים, ידי ותנשק היפבהבן

 8*8 יו48 כשהשת גתם )והןובמשנתמ,
 מנא"

 ללשכת מביתו גדול כהן מפראפין ב.(, הא "שמד(
 בלוומי ( ח )שם בנמרא אמרו הנהפרהדרין,

 שמה, נשתנה שני( )בבית כך אחר אך נקראותהיתה
 וכו', הללו כפרהדרין שנה בכל אותה שמחליפיןמתוך

 והנה ממת, ידי ש שנתמנו מהוננים שאינםכהנים שני בבית שהיו שנתן, הוציאו לא הנדהיםשהכהנים
 לננאי, שהוא הזה בשם קראה למה התנא להתגונן,"8
 ראשון, בבית לה שהיה החשוב בשם קראההא

 בלוותי בשם תנא הוה דאי לומר, יש פשומו לפיוהנה
 דוקא אמינא דעתך מלקא ראשון(, בבית שהיה)בשם
 קדשים בקדשי שהיה פרישה, צריכין היו ראשוןבבית
 שני, בבית כן שאין מה יתירה, קדושה בו והיההארון
 קדושה בו שהיה מסיני לה דלמד לק"מ לרישובפרם
 שככר שני בבית דנם התנא אשמעינן לזהיתירה,
 מיהו פרפרה, כן גם צריכין פרהדרין הלשכה שםהיה
 יהושע בימי שני כבית גם דודאי לי, הונח לא זהכל
 הלשכה שם עדיין היה לא הצדיק השמעון יהוצדקבן

 בזה דאשמעינן לי, ונראה והבן, בלוופי, רקפרהדרין
 שאינן אותן על אפילו ישראל על הקודש עבודתחיבת
 פרהדרין נקראת היתה הלשכה דהנה כך, כלמהוגנין
 שנה, בכל אותה ומחליפין מתחלפין שהכהניםמפני
 להתמנותן הכהנים השתדלו האיך התימא מןהנה
 כן פי על שאף רופאה והנה ההא, בנפשם כי ראוהלא
 כך, כל מהוגנים היו שלא הגם העבודה על נפשםמסרו
 עם ישראל על הקדש עבודת חיבת יתבחן מזההנה

 עולם עד י"י לפני ניחוח לריח והואקרובו,

 למזהה לא להזות מתכוין היה לא ( ע )*ימס וכשנדןה(
 %ס ברש"י עיין כמצליף, אלא לסמההא

 ד"ה%
 במנכשי

 עכ"ל, לי, נודע לא כמצליף ולשון כתב
 יבהם בפסוק ליונתן המיוחס בתרגום מצאתי זהראה
 חד וחסיר יצליף ארבעין יוסיף, לא יכנו ארבעים ג(גה

 שנכתב מה לפרש שרוצה נראה והנה וכו',ילקיניה
 ולמה ל"פ, רק שהוזו קבלו וחז"ל ארבעים,בתורה
 אחר האחרונה שהמכה ליה ומבירא ארבעים,נכתב
 ידו יפה מחשבה, כעין רק במעשה יכה לא ל"ממספר

 יצליף, ולשון להלקותו, לגופיה ידו יוריד ולאלהלקות
 עד מתפשפים שענפיו צלף כמו בידו יעילההיינו
 באותן ( קנ )שגת רז"ל שאמרו )כמו לארץ סמוךכמעם
 על ואף לשדהו( גדר שיהיה צלף אצלו שעלהחסיד
 ארבעין המתרגם שאמר וזהו לארץ, מניע אינו כןפי

 פי על זה דלמדו לי ונראה ילקיניה, חד וחסיריצליף
 א' פסוקא, ריש ב' ארבעים נמסרה המסורה,קבלת
 שגה ארבעים ק צה )ההלים ואידך יכנע ארבעיםדין

 עליהם שנגזר המדבר דור על הנאמר וכו', בדוראקום
 לשם גם והנה לג(, יד )במדבר לשנה יום שנהארבעים

 בשנה היה המרגלים ששילוח שנה. ל"פ אלא היהלא
 היה שכבר הקודמת השנה להם נחשב אךהשניה,

הגזירה
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 והנה ילק, שם רש"י שכתב כמו במחשבתהנזירה
 להיות במנין המחשבה נחשב לשם כמו בממורח,נלטד
 במעשה, ל"פ יהיו במלקות כאן כן כמו לארבעים,מוכם
 היינו מחשבה כעץ רק יהיח לארבעים המוכםוממפר
 )כמננדנא( במשנתינו נם לדעתי וזהו כנ"ל,יצליף
 ברכה )יזו כנ"ל, כמצליף אלא וכו' מתכוין היהלא

 8"ק. ח"ג טלקות מסכתטשולשת

 המלקווץ מעניני לדבר זח לכלל שבאנו וכילןו(
 פי על להבין נחמד דבר בזה לךאבאר

 בטעשה ל"פ להלקות כזאת הש"י צוה למה מעםהנ"ל
 יוסיף %א להכות ידו ימה מ' למספר בבוא כךואחר

 ית"ש אלקינו מצות על לחקור שאין )הנםבמעשה,
 מה כל עלינו מצוה זה כל עם ברצונו, עלה כןכי

 התורה, דרכי פי על המצות במעמי להשיגשנוכל
 לתכלית לבא נוכל שלא הנם הש"י לפני לרצוןתהיה

 תשא )פרשת הזוהר דברי פי על בזה ונאמרמעמיהן(,
 בטי ש רחמן אבא הוה לאו יומי ר' אמר ק"ץ.(דף

 אתאת רצועה וארים דאנזים נב ש ואף וכו',כקב"ה
 בקיוסיה רצועא וקם ימינא בדרועיה ואתקפתאימא
 הוו חרא דבעימא בנין איתעביד ולא לתתא נחית%א

 דאחידת ואיהי רצועא( )וארים דאנזים איהוהרווייהו
 באיתנליא דאיהו ממלה מנלן, תימא ואיבימיניה,
 לארמא שרי עמך שחת כי רד לך 1( לב יכטותדכתיב
 כית שתיק, דאימא ארחא ידע הוה דלא ומשהרצועה
 )שם.( ואמר ביה ובמוט ליה אנקיד כך קוב"הדחמא
 בדרועיה ואחיד והטה ארניש סיד לי, הניחהועתה
 ימינא דרועיה דא לאברהם זכור הס )ום דכתיבדקב"ה
 דאיהי אימא תימא ואי רצועה, נחית לא כךובנין
 מלה דשבקת הוות אן דמלכא ברצועה לאחדארנילה
 מאינון מלה חד ואמר שמעת רבי בכה וכו',לסיטה
 דלא רעדן דננתא מתיבתא ראפ מנו לי דלחישומילין
 לכו חשיסא איהי מתרא דא מלה באיתנלייא,אסרו
 אימא ואנא בלהישו לי אסרו וכו', רחימאיבני

 רב( )ערכ דלבר עמא דעבדו חוכא וכו',באתגליא
 דכתיב תאבו באימא קדישא, עמא ביהואשתתפו

 לא אימא כך ובנץ וכו', אלהים לנו עשה קום ק)שם
 דאימא רחמנו ידע הוה דאבא ובנין וט', תמןהוות
 לי דלהישו החש ודא וכו' ליהטה אמר דילהוארהא
 דהא ויחסי ינדע לא דברא לנלאה חזי דלאבלחישו
 בעימא רנרוויהו אבל תדיר, וידחל אעעתקנתרצועה

 אורחא החש רכך רחשת הנך עכ"ל, חדא, ובעימאדא
 )מלכות קד"פא חכימא רצועת, שהרים דאגזיםדמלכא
 לסמה לרדת להניחה שלא ברצועה אחידתשסים(

 *(. חדא בעיפא והוווייהו הדבר, הבןלהכווץ

 הג"ח*(
 בשלוח שלח בפרשת ערס, 1 8= דש8 ה81 שושטתטה

 2א יגרל ושתה יק יו )בפיטר סשה אמרהמדגלים,
 ועתה מון שי לדקדק יש הבה לשמר, דברת כאשר אדניכח
 יגדל התירוש פ% גי הלאושר, 110 פ' לשלול, בא זמואיזה
 להיות הנ"ל, ד,זהר דברי פי יל ופירשת וכף, אדנ"י כחנא

 פי חקה ולא הפגם, מפני תמן הית לח אימא העגלשבחטא
 אנקיד שהקב"ה שד כביכול, בכח דמלכא בו-צועףשיאחז
 ברצושה הש81 לאברהם זכור מאמר הוא שיבין בנפילסהרה
 באישת, הפגם ההת שלא המרגלים בחטא עתה תצהדמלכא,
 בחטא שהקת כמו באימא הפגם )שאין ועתה סה81אמד
 שאין כעת אבל תמן, הוות לח קדישא אימא אשדויעגל
 זמן( בכל )כנהוג אדנים כח נא יבדל תנה( במנשא,המשם
 ונדברת ושינו לששך שנ"ל( יון בזמן )אלי דברתכששר
 אין הגה לאברכים, זכור לאמר שאביו בכדי לי הניחהאלי
 כמנהגה ברצועה תתחח קדי17א אימא כי לוה הצורךמן

 הב4כביכול,

 לר' ליה לחרשו הזה שהמוך הנם להתבונן, "פודינדן
 החש בהכרח זה כל עם במתיבתא,שמעון

 כל קוב"ה כי בתורה, מרומז הזה הדברשיהיה
 באורייתא, לת נלי עילאין ננזין וכל דיליהממפירין
 ארבעים ממפר הזה, המוך נרמז שבכאן אניחשומר
 נרמזת מ' ואות מ', אות בי"ת האל"ף במנין הואהנה

 ט )טעימת אור מאורי במפר )עיין קדישא אימאבטלכות
 הש"י רמז הנה דמלכא, ברצועה דאחידת א((אות

 הנה מ', למספר בהניע מלקות במחויבבתורתו,
 קדישא ואימא המלך, בצווי הרצועה מריםהמלקה
 ארבעין כן ש ברצועה, אחידת מ' באותהנרמזת
 שהחש ארבעים ממפר עדיין כאן כשאין הבןיצליף,
 הוות לא קדישא אימא כשח"ו רמז המלקה, יכהס'
 בהניע כן שאין מה וט', הנה ח"ו הפנם מחסתתמן

 והבן ברצועה, אחידת אימא כי הצליף מ'לממפר
 יכנה ארבעים כתיב הנה שבכתב בתודה אשרהדבר
 הארבעים, מספר יכה שלא נמסר פה שבשובתורה
 ו"פ לך, ויצעם הדבר הבן חדא, בעימאותרווייהו

 דפמקיה פסוק ר"מ בענץ וקצרות אריכות בזהלדבר
עזרא
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 על מבראשית תיכף הדין שיופסק להורותןעזראא4
 פלקות מסכת  טהט~שת כרכה )יק לקצר, ועת מ', מספרידי

 מ"י(פ"נ

 תפלתו היתה כיצד י(( כ פרשה )אחרי במררשז(
 מן בצאתו הכפורים ביום נדול כהןשל

 הזאת השנה שתהא מלפניך רצון יחי אומרהקודש,
 כאן, עד ומתן, משא שנת שובע שנת זול שנתוט',
 זה כל עם זול, שנת תחילה מתפלל שהיה הנםהנה

 "עגיה יוחנן ר' אמר דהרי שובע, שנת להתפללהוצרך
 כפן נפוחי נפתני והוו פליא הוינא כד נהירנאיט.(

 ושוב שובע, שנת להתפלל הוצרך כן על איסר,מדלית
 הרוב פי דעל ומתן, כהנא שנת להתפלל צריךהיה
 אין הזול ובשעת ח"ו, היוקר הוא ומתן המשאעיקר
 שיהיה הנם להתפלל הוצרך כן על כך, כל ומתןמשא

 ומתי. כהוא שנת יהיה זה כל עםזול,
 ימי בעשרת )וכן נעילה בתפלת לומר נטמיןח(

 כנפי תחת ידו צל יחביאנותשובה(

 )מכוה בטשנה ועשן יכש, ארבעים מתחיי ז" שמסוק8"א(
 וביי"ש ארבעים, במספר שנאמר וכו' אותו סלקיז כמה (כב

 ארבעים, במספר דכתיב כמרז ודרשרנז פסוקים ב' שזהבדשא
 וכו' יהורות במכווז עזרא דפסקי" כאז שכתבוזיע

 שם היא שד' שם אי מאירין ה"ה סיג ע"ב שבות אג'פ"ב(
 השכינה אל רומז שזהח"ן

 ע"ב יג דף בראשית "זוה"ק על מהרמ"א הגויתעייזג(

  השכינה כנפי תחת כי בעיני, לפלא והואהשכינה,
 ישראל נשמות כן שאין מה הנרים, נשמות רקהוא
 הרב מחורצי כבוד פי את והואלתי ג(, השכינה כנפיעל

 לפרש שנוכל ואמר זצוק"ל, מהרצ"ה המקובלהקדדם
 הקדרם יום אחר מצותה אשר המוכה צל עלהכונה
 לפריט לבי אשית אנכי השחזה דמהימנותא,צילא
 האות של המילוי כי י"ד, מילוי היינו ידו, צלברמז,
 עיקריי שאינו הנוף אל צל כמו המתחייב דברהוא
 הוא הנה ל"רע ו"ד נזה י"ד מילוי והנה ממילא,ובא

 כצדע הוא"ו )בהוספת ורחמי"ם די"ן חמ"דבנימפריא
 הדבר מובן זה ולפי יעקב(, ואלקי פיט( ש"ח)פדע*ח
 אשר הנ"ל קווין הנ' היינו ידו, צל יחביאנולפריט,
 סוד שי"ח כנועם השכינה, כנפי תחת נכהטכיןהם
 שכתוב מה  הבן ק"ו, פעמים נ' בגיממריא שי"חוכו',

 בארץ, יהיה פרם השדה שיח וכל ה( ב )בראשיתבתורה
 4 ט בח"כית יש" טת)פיז

 אשר האותיות השכינה, כנפי תחת עוד, ד14רכנ1זפ(
 הן הלא אחריהן חייט ננ"ף אותיותתחת

 ע"ב בגיממריא ק"פ, נימפריא הם הנה למ"צ,אותיות
 ב4 ב"ן הד' שם השכינה אל מאירין המה מ"ה,ס"ג
 כנפים ב' השכינה, כנפי ב' השכינה, כנפ"י תחתוהנה
 ה' חס"ד, פעמים ה' ש"ס, בניטפריא ק"פ, פעמיםב'

 הדינים למתק השכינה אל נמשכיןחסדים

 טמאמר
 החנשמות

 רז"ל. ובדברי בתורה הסוכות החג שמות מענין ידוברבו
 הסוכות, חנ %( גג )וקיא בתורה נקרא הזה החגא(

 יש ומיהו הזה, בחנ הנעשית המצוה שםעל
 בלשון ולא סוכות רבים בלשון נקרא למהלהבין
 בלשון לומר יש המצות חנ )בשלמא הסוכה, חניחיד
 זה כל עם מצה, בכזית דיוצאין דהנם שם עלרבים,
 שכתבו כמו משנה בלחם ומחוייבין הוא מוביום

 שם על השבועות חנ וכן )שי.(, בפסחיםהתוספות
 הסוכות חנ אבל החנ, בוא עד שבועות הרבהשמונין
 1.( )סוכה לן דנפקא שם על לומר ויש בעי(,פעמא

 בתורה שם הנאמר בסוכות נ' מן והסכך הדפנותמנין

 לשון סוכות התורה קראתו כן על סב-מג4 שםהיקיא
 מן והסכך הדפנות הלכות דנלמד לנו להורותרבים

 בתורה, שם פעמים הרבה הנאמר סוכותלשונות
 יזכה סוכה מצות שמקיים מי דחנה לומר, "טקוד
 הקב"ה שעתיד ולהחופות לויתן של לסוכהלעתיד
 יהובות( י ליים )שתיית הפייפ שימד כמו לצדיקים,לעשות
 הכבוד כסא עד אחוזות בחליות בחופותחופות

 הצדיקים אפילו סב( כא )וכד"ר רז"ל ואמרומואחזווע
 של מחופתו נכוה צדיק וכל שוין אנפין כל יהיולא

 חנ רבים בלשון החנ נקרא כן על ממנו, הגדולחבירו
הסוכות



מיששנר התג שמות ט, מאמר תשרי, הרשטקטיננץ

 עיין ועוד לחברתה, דומה אחת חזנה שאקהשטת
 לאור רמז שכה פיד( שכע הויכח האריז"ל מרןבכתבי
 נקרא כן על מקיף, אור בענין בחינות כטה ונ"טמקיף,
 ב'(. אות י' בסנטר נעיין רבינה בלשון ה10טתחג

 מהנע חנ בשם המוטת חג נקרא חז"ל בהנריב(
 כק 4ת 9 סטות *י טיש רל הרם"כעב

 הטנה לי תראה ע"ג מקז או טד על רמז אשה
 שהוא יתארהו ובמחתה יק סד )שד ממירתשהוא
 המוכות חג נקניא כן על המרכז, את הסובבהעיעל

 אי"ה. יתבאר ועוד מתם,חג

 הוא סז4 כי )שיות האסיף חג הזה חג בהערה נחטאג(
 )ב( זהר בתיקוני שאמר טה פי עללדעתי

 באדנ"י, דיבורא לכונא צריך ממלל ובכל ארורבכל
 יחיד דאיהו ביחודא כחרא לון וליחדא בהוי"ה,קול
 הכונה צריך וביה כחדש, לון ומייחד לון דםחברנעלם
 חג מחשבתא אלא ודבור קול ביה למיסר תליאדלא
 אדם יתכוץ שאם ט"ב, ש( שת ישי מלך בכסאעיין

 אליו קראט בכל נאמר הרי ושקביה לזעירבתפילוע
 קול לית סוף לאין אדם יתפלל ואם למדווריו(,)ולא
 ביה שגימא מחשברטש )ולייט כלל ביה תפימאודבור
 עיקר אבל פעיותיו(, מכח מציאותו מחשבת רקכלל

 כל נשמת שבהרכו א"ם אור בכח אנפין לזעירהתפלה
 אדנ"י הוי"ה ונוקביה, זעיר דבור, קול כן אםהחיים,

 נשמת בועכן נעלם ליחיד והכונה מוכ"ה(,)בנימפריא
 בפוכה, השורה בקדושה הנרמז )הוא הנשמוועכל
 אל מוקצים המה המוכה עצי אפילו ס.( )סוכה כןעל

 הטכינתיה, קוב"ה יחוד לשם הפירהט וזהוהקודרו(,
 לזעיר הכנה לעשות הזאת המצוה עהטין אנחנוהיינו

 ההוא ידי על הוא יחודם וענין שיתייחדו,ונוקביה
 יאיר ההכנה להם יהיה כאשר )כי ונעלם,פמיר
 עיין חדא, ביחודא שיתייחדו ונעלם מהפמירעליהן
 אדנ"י הוי"ה מו"ף אי"1 תתבונן, הנה באריכות(,שם

 מתעורר כזאת תפלה ידי על כי רחמי"ם,בגימפריא
 המשפפ ביום שאומרים מה ותהבונן הרחמים,שורש
 תרועת ק% שוסע שופר, קול במרום קינושנשמע
 יעקב, לאלקי משפפ יום והוא ברחמים, ישראלעמו

 והעיר( )טקבא דבו"ר )זעיר( קתל בגימפריאכשמ"פ

 ם. פשו דשרקא חפש ימוא(

 ושב"ר קק"ל בחושבן ותהמתן מוף(, )לאיןכונ"ה
 טטע אשר ליעקב אמת תתן אם"ת, בניספריאוכונ"ה
 הקולות כל כקומפק בו אוטר האמיף חג הואמוכוחה,
 הנ"ל, הכונה על היו לא וחטר דהינה כל שלוהדבורים
 אדנ"י, הוי"ה )בגימפריא מוכ"ה מצות האדםובקיים
 בתוכה שורה העליונה והקדושה דבור, ק%שהוא(
 וכונ"ה ודבו"ר קו"ל מאסף הוא הנה הכונה, בסודהוא

 הבן. תכורטס, נסע אהטר ליעקב אם"תבגימפריא

 אדנ"י הוי"ה בנימפריא מוכ"ה לך כתבתי דינדןד(
 הוא 5"ד4 שנץ )8ת4ח המקובלים שכתבוכמו

 כמו האמיף חג נקרא כן )ועל דבור, קולבחינת

 החנ נקרא כן שעל זה לפי ותבין כממוך(,שכתבתי
 הוא כי שמ"ח, בנימפריא דבו"ר קו"ל שמחתינו,זמן
 מה זה לפי ותבק דבור, עם ק% ביחוד השמחהעיקר
 שכזחים הדביים וזזיו 01 ב חגיגה מדושנני רז"לשאמרו
 דברים קול יק ד יבטש נאמר במיני כי ממיני,כנתינתם

 ס:( )בחבת בגמרא כן גם ותבין הבן, שומעים,אתם

 לתפלה נאקה ממך אחת פעם ברונא דר'במעשה
 וכו', מפומיה חוכא פסק ולא ודבור(, קול יחוד)הוא
 כנ"ל, שמחתינו זמן נקרא ה10כות חנ ענין הואדהנה
 נמע ויעקב ת( לג )ביבשיה בתורה הדבר נרמזוהנה

 נקרא אותיות ידוע כבר וכו', בית לו ויבןמושתה
 יצירה במפר כמבואר בתים נקרא ותיבותאבנים,
 שהוא כיס ביוץ נקרא במילוי אות כל כן אם)8%"י4

 יעק"ב אותיות ד' טן הנה תיבה, הוא כן אםבמילוי
 יו"ד כזה במילואן האותיות היית בתיגכשבונים
 שמח"קק תשם"ח בגימפריא הוא הנח בי"ת, קו"ףעי"ן
 מוכוחן לחג )כשמגיעיך מוכותה נמע ויעקב הרמזההא
 שמחתית, זמן סילואם הייט יעקב שם מן נקטנהאז(
 אם"ת בנימפריא דבו"ר בקו"ל אדנ"י הוי"ה יחודוהנה
 פרפראות האלה, הרמיזות הבן ליעקב, אמתתתן

 ע"ש קמא ש"י, ש 444 4"א 4פש שיולחכמה,
 שהו14 צס.( )זה"ב דוד שאמר מה הנ"ל, לפיהערצבונן

 דינא אדנ"י שסים למלכותמרכבה
 )אני תמיד, לנברי הוי"ה שויוני ה( מז )תה*םדמלכותא
 יחוד הייט לננדי הוי"ה ונטויתי אדנ"י, לשםמרכבה
 בחינת הוא )טקבא אמופ בל מימיני כי אדנ"י(,הוי"ה
 מימיני, כי שאמר זהו ימין, בחינת ודכוראשספל
 אחר אמר והנח הב4 אמופ, בל סיסין, דבוקכשאני

ע(



 יששכו דמהימנותא ולא ק מטמר תשרי" חרש מאטיבנע
 בניממריא דבו"ר קו"ל )בהיבגר לבי שמח לכןכך(

 )הוי"ה סוכ"ה במצות הנעשה היחוד כעניןשמ"ח(
 וקבל ודרדר הדברים הבן שמחתינו, זמן נקראאדנ"י(
 הבאים במאמרים אי"ה הדברים יתבארו ועודשכר,

 עלינו. המוכה ה'כיד
 הוא שמחתינו, זמן הזה החנ נקרא לי, נראה עורה(

 כו( )פרועה יק גג )י"ר במדרש המבואר פיש
 כמה שמח, יצא וכו' יצא מהיכן 0ז( ד )בחטאת קיןויצא
 לקראתך יוצא הוא הנה ונם ע( ד ושטח אמרדאת
 הראשון אדם בו פנע שיצא כיון וכו', הבמחוראך
 תשובה קוריתי לו אמר בדינך נקיטה מה לואמר

 )ש"ג כנודע בינה בחינת הוא תשובה וכו',ונתפשרתי

 כיון כן על הכהצמח, יין הכטומר יין סוד מטם (,קגב
 יום סט,( %ם והנה שמחה, יו נמשך תשובה קיטהשקין

 שלאחר החנ הנה נינה, עילאה תשובה הואהכפורים
 חז"ל דרשת לפי ובפרם שמחתינו, זמן הכפוריםיום

 סימן הוא בחנ מינין הר' שענין ב( סימן ל פרשה)ויק"ר
 במאמרים אי"ה יתבאר כאשר בדימוס שיצאנובידינו

 שמחתינו. זמן שהוא שפיר יתכן הנההבאים,

 ןק רז"ל אמרו0
 עצמו את למהר אדם חייב ט"

 ובנבלתם ח( ש )הקרא מדכתיב ולמדוחוברנל,
 לינע שלא ישראל דהוזהרו לומר אפשר אי תנעו,לא

 לא קדושתייהו דחמירא כהנים אפילו והריבנכילה
 לא ובנבלתם מקיים אני מה אלא הנבילה, עלהוזהרו
 תורה טן נחסר ברנל תיבת זה ולפי ברנל,תגעו,

 ונראה בעי, שעמא פה, שבש בתורה ונמסרשבכתב
 דכביכול הוא ברנל ומבילה מהרה דבעינן דהמעםלי,

 נתחייבו כן על ישראל, על מתמת הקדושההשכינה
 כל יראה מ( % )שמות בעזרה פנים להתראותישראל
 בזהר ואמרו אדנ"י(, כתיב )ולא האדח פני אתזכורך
 להשפיע והוא וכו', דכורא במאני דאזדיינת ב.()ח-א

 כלי להיותם ישראל מחוייבים כן על מוב, רבלישראל
 שכינה שבחינת ידעת כבר והנה מהרה, לקבלמוכשר
 פה שבעל תורה היא בגלות אפילו עמםהשוכנת
 נסמר כן על לה, קרינן פה שבש ותורה פהמלכות
 מעם להורות הוא פה, שבעל בתורה ברנלתיבת
 פה שבעל שהתורה עבור הוא ברנל לישראלהמהרה

 לי. נראה כן הבן, היום, כל עליהםחופפת

 ימאמר
 דמהימנותאצלא

 ענין לזה ויצורף סוכה, מצות מענין חפציהם לכל דרסטים ידוברנו
 הקדש, רוח להשגת המצוה וסגולת השואבה, ביתשמחת

 דמהימנותא. צלא המאמרונקרא
 מקארעץ מהר"פ המפורסם הקדחו הרב אמךא(

 )מגלה מלשון מוכות החנ נקרא א(,זצוק"ל

 בפסוק ידוקדק דבזה לי, ונראה הקדש, ברוח סוכה (ע
 דייקא, לך וכו', לך תעשה הסוכות חנ יג( ט)דברים
 הרב עוד ואמר הקודש, ברוה סוכה אתהשתהא
 שמחתינו זמן אומרים אנו זה דלבעבור הנ"ל,הקדוש
 מ'( במאמר לעיל שכתבתי מה )עיין הסוכותבחנ

 היו שמשם שואבה זמן המונות בחנ שהיהבשביל
 כוונתו, לי נראה דבריו, כאן עד הקדש, רוחשואבין
 אלא עצבות מתוך שורה אינה שהשכינה ( לותבת

 ד טת גה דף הטס שיש י ט, ימן שטר שץיוטףי

ק ג ימוב ) )ענק שמחהמתי  המנק כנק ושה 
 זה דלבעבור עוד, לי ונראה אלקים, רוח עליוותהי

 ממות הוא שהזמן היינו שמחתינו, זמןאומרים
 כבר הכלה אשה, לב שמחת קבב.( )שבת כעניןלשמחה
 בתוך בחנ והוא עצרת בשמיני שלים ליחודאמוכנת
 סגולת כן על (, לג )שט וכו' 3לה יזדעין והכלחופתה
 ואתה הקודש, רוח השנת לפעול יכול בעצמוהזמן

תבין.

 מעם א(, הנ"ל זצוק"ל הקדתם הרב אמר ערךב(
 כי דייקא, הסוכות בחנ הקדש רוחמנולת

 אדנ"י, הוי"ה יחוד מן באין והנשמות המלאכיםכל
 ונשמות מלאכים ויש הוי"ה, מן ונשמות מלאכיםונט

מן



ט יששכר דטהיטנותא צל4 ק טומר תשיי, חדש מאמריבוני

 וכהטיע"טה כניניהם, כלולים להיות וצריכים אדנ"י,מן
 וזהו חקר, אין עד הקדש רוח יבא הנ"ל יחוד)האדם(
 בניממריא מוכ"ה והנה הנ"ל, החיבור לייחדהעיקר
 מוכה מצות כשמקיימין לכך ה"מ, כ"ו אדנ"יהוי"ה
 לך ואומר דבריו, כאן עד הקובלט, רוח לידי לבאיוכל
 האריז"ל מרן בכתבי דבר על הכשכיל הנלע"ד,ידידי
 מקיף אור בחינת היא מוכה 13צות ל"ד( שט"ו)פרע"ח
 בתורה נאמר והנה עילאה, תשובה בינה מןהעלית
 מלא, אחת כפעם הסך מכנן פעמים ב' טב.5ג( כג)הקרא

 ורטט לבדו, להכהטפיע יקיף אשר מקיף אוד ישנוכי
 חמר, מכת פעמים ב' ולזה לבדו, למקבל יקיףאשר
 1ימי13 ו( ב )שהיש סוד יחד, לשניהם יקיף אשרוישה

 בניממריא מוכ"ה מלא, מוכת אחת פעם לזהתחבקני,
 ונראה ותבין, מרן בכתבי זה כל עיין אדנ"י,הוי"ה
 בא מלכים לבני הקודש רוח בחינת דהנה הקטן,לי

 סוד הוא יחד לשניהם יקיף אשר מקיף אורמענין
 ברוחא, רוחא דביקות הוא החיבוק אחר כיהחיבוק,
 לבא יכולין כנ"ל, מלא מוכה מצות כשמקיימיןולכך

 הבן הקדש, רוחלידי

 בית בשמחת נדול תיקון מתקנין שהיו תמצאלזה
 להיות הנשים גם יכולין שיהיו ( וא )יכההשואבה

 הנשים יבואו שלא יתקנו כזאת, ~מה זו,בשמחת
 בא הקוונט רוח עליונה, דונצק הכל הוא אךלעזרה,
 נדול תיקון נקרא וזה לשניהם, הכולל המקיףמאור

 נם זה ולבעבור תחבקני, ויסינ"ו הגדול"המבחינת
 ביתו עם תדורו כעין תשבו כח:( )יכה מוכה מצותכן
 היה מהראוי זה לפי לכאורה לי, קשה והנה קלטתו,זו

 כיון זו, בטצוה יתחייבו עצמן בפני הנשיםשנם
 שכתבתי וכפו לבד, למקבל מיוהד אקיף אורשסטנו
 על דאף לומר, יש הצעירה לדעתי אבל פרן, דברילך
 כי והזמנים, ישראל להמקתם יתייחם הכל כןפי

 מקיף אור להכלה החתן נותן הקידהטין בשעתתיכף
 אחר שכן מכל וכו', ונאמרה לו שיוחדת ותיכףכהטלו,
 מה זהו וכו', כמותה בשארה יתחייב והיחודהחופה
 אפשר בדרך דברינו וכל יכפר, המוב והשם לי,שנראה
 פינו יאמר שלא רצת ויהי פעמים, כפה כחבתיכאשר

 *(. כרצונו שלאדבר
 ד אות כה. דף פנחס מדרש ס' טז, סיטי ש5ר אטרי י יקז8(
 ה 5רק גא נושר דרדס ושחו ש"8, גד וף שחצר אקרח ששדי שיקב(
 לקהה ל 8צת ישרה רגל*(

 הג"ח*(
 לשון הסוכות חג נקרא למה היטב תביז הדברים ייש

 48 )מא ט' מאמר עתן הסוכה, חג ולארבים

 הפירוש זהו א(, הנ"ל הקדוש הרב אמר ערךנ(
 חבור מלשון לויתן, של סוכה עה.()ב-ב

 ונבאו 8( ג רוכל הפסוק פירוש וזהו הנ"ל,השמות
 פי על הקורא, ידיד תבין והנה ובמתיכ"ם,בניכ"ם

 לזעיר הכולל מקיף אור דמבחינת לעיל שכתבתימה
 הוא ההבמחה כן ועל הקודרי, רוח יבא מזהונוקביה
 וינעם הדבר הבן ובנותיכם, בניכם ונבאו מלכיםלבני
 עם אשר את עוד לך ואומר ודעת, פעם באובלך

 מלכו"ת, בניממריא לוית"ן לויתן, של בסוכהלבבי,
 הודו הוא הלויתן שירת א( )פרק שירה בפרקיותמצא
 ונתבאר 48 קז )ההלים חמדו לעולם כי מוב כילי"י
 הזה, שיר הלויתן לאמירת טעם *( אחר במקוםאצלנו
 ש"י כלע"ח האריז"ל מרן בכתבי שנמצא מה פי עלהוא
 חמדים נומל עשרה, בשמונה אבות ברכת בכוונתפתח
 )נקרא ע"ב בניממ' חמ"ד מוד שהוא הכל וקונהמוכים
 חסדים, מיני ע"ב והנה ק(, נשרים ע"ב ( רכז )""גבזהר
 ליהנות אפשר שאי הננוז מו"ב בסוד הם העליוניםי"ז
 התחתונים ונ"ה בימינו, במהרה לעתיד עד עדייןמהם
 גומל שאמר וזהו העקם, מהם ליהנות הקנויימהם

 הייט מו"ב מנין הם אשר )החמדים טובים,חמדים
 והוא העולם, מן ומובדלים מומרים המה העליונים,י"ז

 שהומר היינו ויגמל, הילד וינדל ח( כא )בראשיתמלשון
 המה נ"ה( הכ"ל )מנין הכל וקונה אמו(, שדימיניקת
 ותתבונן, מרן, מדברי הבנתי כאן עד העולם, אלקנויים
 כבחטר ונשלם נגמר נמור, חם"ד מוד הוא כל"המו"ב
 ותיאבונן הכל"ה, אל מובו( בו )הנננז המו"בנמשך
 כשיהיה לבא לעתיד מוכן שהוא הלויתן שירת זה,לפי

 הנה החמד, השלמת מכל ליהנות והחיבורהיחוד
 מלשון כי יתפרמט פו"ב, כי לי"י הודו בשירתואומר
 עצמו בפגי מיוחד הוא מוב עדיין כאשר רצ"לכאיטר,
 לעטם כי לי"י הודו כן נם הזה, בזמן רצ"לבגניזה,
 קומת שיעור כל וישתלם יתגלה במהרה כיחמדו,
 שלים יחודא כשיהיה עולם באי כל ממנו ליהנותחסד

 כנ"ל. כל"הפו"ב

 עצרת, שפיני בחינת הוא החמד השלפת מעיןלשנוץ
 ברברת ליה וטיב דבעי מאי שאל סד:()81יא

חמד



 יששכר דמהימנותא צלח ק מאמר תשרי, חדש מאמריבנבי
 מעם אין החכם אמר כי טעם, סבלי נסורחסד

 שאמר מה ותתבונן הרצון, בהמשכת היינוברצון,
 )שהיה שאול בן יהונתן על בהספדו המלכות, סודדוד
 אנכי יז( כג ושמ"א לדוד שאמר ג(, יוסף בן משיח נשמתבו

 הכהופיע( יוסף יסוד סוד והוא למשנה, לךאהיה
 והנה נשים, מאהבת לי אהבתך הפלאתה מ( א)שם-ב
 לך אהבתי נפלאתה למימר ליה דהוה לדקדקיש

 כמוהו י"י לקדוש יתכן לא כן ונם וכו',מאהבת
 וראיתי נשים, לאהבת צדיק אהבת ולהדמותלהמשיל
 האשה(, אל ד"ה )בראשית המור צרור בעל הנדוללהרב

 אהבתך )היינו לי, אהבתך נפלאתה המאמר זהפירש
 לך שמניע שידעת פלא, בדרך הוא אותישאהבת
 נדלה זה כל ועם אלי, תבא שמלכותך ידי עלחסרון
 מסונ היינו נשים, מאהבת הוא( והנה אלי,אהבתך
 הוא הנשים את אוהב שהאדם מה כי נשים,אהבת
 וחילו כחו מכחשת שהיא ביודעו פלא, בדרך כןגם

 ומבקש אחריה רודף זה כל ועם ידה, עלומתחלש
 לעיל, שדקדקנו הדקדוקים לך יונח ובזהאהבתה,

 קיב.( )פסחים המקבל אל הכהופיע אהבת ביותר תנדלכי

 דבר הנ"ל הרב והנה וכו', רוצה שהענל ממה יותךכי
 היסוד אהבת ליראיו, י"י סוד אבל פשם, בדרךבקדשו
 העליון פלא ממקום פלא, בדרך הוא למלכותהכהושיע
 ומעתה הדבר, הבן ברצון, מעם אין הרצוןמקום

 מאד הבן חיבור, לשון לויתן של סוכה כן נםתתבונן

 נופריקת סוכ"ה ק הנ"ל הקדודן הרב אמר עודד(
 סי וכל וכו', הנופלים כל לעוזרסומך

 ופעמידו עוזרו הקב"ה נופל, כאילו עצמושכהטפיל
 חשוב בעיניו שהוא למי דוקא וזה ימינו, בידומחזיקו
 עצמו שמשפיל מי ( יג )עיי1כין בנמרא נדאיתאנאין,
 סוכת הדבר, תתבונן דבריו, כאן עד מנביהן,הקב"ה
 1( ב )שה"ש סוד ימינו ביד מחזיק הקב"ה הנופלתדוד

 אי"ן כאין, בעיניו חשוב שהוא מי תחבקני,וימינו
 ברצון, מעם אין כי פעם מבלי העליון הרצון סודהוא
 להמבין בזה ודי עזרי, יבא כ!אין א( קנא )תהלים סודוהוא

 דרבנן.כשותא

 בסופו י סימן א מאמר מען עייןג(
 יח סימן ששר אמריד(
 כ. סימן שםה(
 מלב"ש גימטריאח"(

 שררה מלשון סוכה ק הנ"ל הקדים אמר עדךה(
 צלף בסוכה יחובק אנו ולכןונסיכותן

 ואין וברחובות, בשווקים סוכות ורובדמהימנותא,
 שאנו מהימנותא להראות דבר, כהוום יראיםאנו

 קרבא ינצח כמאן דחירות, עלמא כנסיכיםיושבים
 עד אדם, כהוום ירא ואינו וכו' בידו מלחמתווכלי
 )מג-א הפוסקים שנתקשו מה לנו יונח ובזה דבריו,כאן

 בשווקים הסוכות שעבוין מה על סק"ק חרלז ס"אוזח
 הגוים חלק אבל מוחלין, שישראל יהיה לווברחובות,

 שרים אז שאנחנו כיון יונח, הנ"ל ולפי ימחול,מי
 נקראים האומות כל אז דחירות, עלמא מסודונסיכים

 )ולרובין רז"ל שאמרו המשיח ביאת מדונמת עבדים,לנו
 מה והנה לישראל, עבדים הכל כמטיח דאתי כיון (8ג

 לעשות השש אין בל על ( פס ינהים רבו קנה עבדשקנה
 עלמא הסוכה סוד להורות וברחובות, בשווקיםהמוכות

דחירווב
 חשן ערוך בשלחן הנה ק הנ"ל הקדיש אמר עדךו(

 להלכה, לן קיימא בח"ה( ג סעיף ס )ימןמשפפ
 אין מזונות, לאחד ליתן עצמו את אדםבהתחייב
 בפרנסה, התחייב אבל מזונווע בכללהלבושים
 הכבוד לענני זכר בסוכה יושבים ואנו בכלל,הלבושים
 היו והעננים ב4 א )נפוזר אהרן בזכות במדברשהיו
 שלמותיהם בלו לא ולכך ישראל בגדי אתמנהצין
 כמו כנ"ל( בעצמם )העננים והם כג4 תדמים)שוס

 לענני זכר )שהוא בסוכות לכוין פוב ולכךלבהטים,
 של שם כנ"ל( מלבוש מקיף אור סוד הוא וגםכבוד,
 בנימפריא שהוא אווו כל תחת סנליקן ונקודוע"ב
 האריז"ל בכוונות הוא )כן "ט שב"ע הנקודות()עם

 לעננים זכר עיטים שאנו מאחר כי פ"א((, שכ"ח)פרע"ח
 השי"ת אם )רח"ל מזונווע שכן כל מלבהטיםשהם
 לזון עצטו את שהתחייב שכן כל אותנו,מלביש
 שכתבתי ביאור תוספות בקצת דבריו כאן עדאותנו(,

לפניך.
 קל מכח ניזונים אנו סוכה מצות ידי על זה,ולפי

 עלינו שלום סוכת פורם הקב"ה אםוחומר,
 לזון התחייבות שהוא שכן סכל מלבוש, מקיףאור

 פה שבעל בתורה וחומר קל פיס )רש והנהאותנו,
 נדרשת, שהתורה מדות י"נ מן הראשונה המדההוא
 רחמים של מדות הג מן הראשונה המדה נגדמכוון
 פעם פוב תמצא יבזה לי ונראה 8קל, מדתהוא

בכוונת



מב יששכר דמהי8נותא הלש ן משמי תשרק חרש מאמשיבנבי
 שם והנה בצירי, א"ל שם לכוין )שק חאריז"לבכוונת
 חסד 9 גב )85יים אסר דמע כסה חסד על טורהא"ל
 באים והנה בחסד, חיים מכלכל הש"י כי היום, כל6ל
 אל מדת המעורר וחומר קל ידי על המזוטתלנו
 זכות לנו אין אפילו בחסד אותט שיזון בכדיחסד,
 וכהקל ס"ק יה בראשיה חטה פשק מאסריט קדם וכברח"ו,
 קל הדשאים שנשאו מה הוא שבתורה הראשוןוחומר
 %א כן, בראשית תיוצר עשה ולמה בעצמן,וחומר
 וחוסר, קל להוליד שיצפרכו עד למינהו, בפירוטאמר
 בעתם, שנברא הראשון הסטון הדשאין להיותוהוא,
 וחומר קל לימוד ידי על ברייתן פעית נתהווההנה
 נקראים כן ועל 6ל, חסד ידי על המזון שיהיהכדי

 חמ"ד( )בנימפריא ע"ב שם הוא הלט"בהדשאים
 עש"ב בנימפריא הכל סך החסד, נקודת סנלי"ןבניקוד
ק )ינהםשב"ע  ואכלת וכו' בשדך עש"ב 31תתי 5ו( 

 היו ועננים סוכות, בימי הכוונה הוא איטרושבע"ת(
 האריז"ל בכתבי ועיין כנ"ל, חסד )אטט אהרןבזכות
 בשלו"ם ישראל את מברך יהוא י"ג(( שנ84)צרח

 הבן פיכס העפיה שעד )שם מלבו"ש חשם"ל,בנימפריא
 היפב.הדבר

 בחינת שהוא הסוכה בסוד זח לכלל שבאנו כיתז(
 במעפ להבק לי וירווח אדברה מקיקואור

 לנמות הקב"ה שעתיד נס )ימן חז"ל לנו שגילו מהקפ
 מנרתיקה, חמה הקב"ה ויוציא סוכה, בנצות הטיםאת
 והלא בנמרא, והקשו ויצא, בסוכתו יבעפ אחדוכל

 ממפער בו.( )תכה כי פפור נסי ישראל כזהבאופן
 מבעפ, מי בעופי ישראל ורהטני, הסוכה, מןפטור
 עם פפור, שהוא חנם ישראל מדרך זה כי שם,עיין
 והוא ית"ש, מצותיו לקיים ומאווייו רצונו זהכל

 בחומרות מהמתפרך יותר לקלטות דהמידיממילי
 הנם נוי, כן שאק מה נצפווה, שלא מה נםיתירות
 כטמוא עליו תהיה מצוה, איזה לקיים יבואשבהכרח

 מן כבורח ממנה יברח ממנו עצמו את לפפורשיות לנבי יחיגק שיי, המופל ההכרח רק יעושה%א
 קשה.עבודה

 האדם אל ונטבח הוא מה לב, להטן מהראוימקקה
 ממח יותר ונחומרות ביתרת מצותשעלטה

 בכל א( יגף שנב 5"8 ידוע דחנה לך, ואבארשנצפוה,

 חק 9ג ט9 שחחשקא יץ ואמה. קם שץנאי0

 נק" שי פחסי אי יש בכתם חיטטתהמזת
 שן

 השר טפט, לתבת לחיי שאפשר מה השפטמי
 היה אשר השימי האור הנה ,טתחתע, לכליממי האי טשפע וכאשר להכלל נטיב מקץ אורנעשה האי ועקף ל לסב להכי אפשר שאי תנחלהאור
 להיות יכול איש שוב בהעילה מונבל להיותיכול
 מה בהרכו העלול של הכלי ומקבל בהעלול,מונבל
 אור שוב נקישה ביותר הנדול והאור להגביל,שיטל
 בוא עד האורות ובכל העולמות בכל הוא וכןמקיף,

 הנה 41 הזה בעקם האדם נשמת אלההשתלשלות
 הוך נכנסת בכלי מונבל להיות שיכטה הנשמהחלק
 מונבל להיות לו אפשר שאי הנדול האור וחלקהגוף,
 כי ידעת וכבר הנוף, אל מקיף אור נעשהבכלי

 למקום ססקום נעתק ואיש מתחלק איטרוחניות
 חוא האדם של הפנימי אור כן אם מתרבה,רק

 צריך הישראלי והאקט מקיף, האור וכן איבריםרמ"ח
 הפנימיים איברים רם"ח המצות ידי על מאירלהיות
 לי יקיר חבן ש( 5ח )1רם" פוד וחוא המקיפים, רם"חוכן

 רם"ח, פעמים ב' וכו' ארח"מנו רח"ם וכו'אפרים
 עליו לקבל הרוצה ט.( )גרכוה רז"ל בדברי סודוהנא
 הוא רם"ח אחד פעם כי שלימה, שמים מלכו"תעול

 סלכו"ת מספר רם"ח פעמים וב' המלכו"רע חצימספר
 הגן. שלימה,שסים

 רם"ח להאיר הזה עולם אל האדם ביאתודץנדז
 המצות מעשה רם"ח ידי על נשמתואיברי
 נבול "ש מצוה לכל והנה הזה, בעולםשמקיימים

 5סי, וזה כשר זה כהלכותיה עשיירטה אופןמונבל
 מדקדק מישראל אחד שכל מה המצות דקדוקיאבל

 נביל אין לזה גאות היותר באופן לעשותןבחומרות
 למיטל יותר, מדקדק וזה וכך בכך כלשמיר זה כימוגבל,
 החילוץ מן לזימור הוא הכהווה נבול תנה כוצה,מצוון
 החש הנבי הנה האפיה, וכן הקמח הן החיפיםהן
 )חוי" הפוסקים רוב )לדעת פחינה כנטעת שמראם
 עסק בלא העיסה הניח לא אפיה ובשעת הרק(0"
 שטר לא ואם לאצוה, כשרה מצה זה הרי מינופיןח"י

 נמולח כנ"ל עסק בלא העיסת הניח או פחינהברשעת
 החיפים לשמור מדקדק באהבה, הש"י במצותהמדקדק המשכי אבל התצוה, גבי הוא זה הנהלטצוה,
 הוא כן פוסקים נדיי כמה )לדעת קצירהמשעת
 תשחה לבל האציה וכעסק החומדא(, מצד ואישהלכה

העיסה גח-סט. דף פיסיה5טד



 וששכור דמהימנותא נלא י, מאמר תשרי, המש מאמריב31י
 כלים מצה לכל מכין יותר, והמדקדק כרנע,העיסה
 שכל ידידי תדע משער, לאין חומרות וכדומהאחרים

 מן זה שאין בדעתך תדמה ואל הוא, ריק דבר לאזה
 דתסידי ומילי החומרות כל אשר תתבונן רקהצורך,
 לקבלת הישראלי לנפש מאד צריכי מיצרך המצותבכל
 מצוה כל דחנה *(, כנ"ל שלימה שמים מלכותעול

 אבר איזה להאירמיוחדת
 על הנה נשמתו,באיברי
 בפועל המצוה עשייתידי

 המונבל הדין כפיבנבול
 של הפנימי אורמאיר
 שהאור האבר,אותו
 מילי ידי ועל הכלי, בנבול מונבל כן נם הואהפנימי
 הדין מן יותר בהמצות שעושה והחומרותדחסידי
 להחמיר יכול אחד כל )כי נבול מבלי הוא וזההמונבל,
 אבר שבאותו המקיף אור מאיר ידו על הנהביותר(,
 שמדקדק מה וכל ז(, בכלי ננבל אינו כן נםשהוא
 המצוה, עשיית באופני ביותר ומחמיר ביותרהאדם
 שעל ותדע מקיף, האור את ברחוק ביותר טאירהוא
 ראת כמה החיצונים כל בורחים מקיף אור הארתידי
 נקרא י"י שם כי הארץ עמי כל וראו ק כה )דנהםאמר
 ויראו הישראלי( איש את מקיף אור )דייקא,עליך
 המקיף, אור מן החיצונים שמתייראים והטעםממך,
 )בראשית הכתוב בסוד מקיף להם ואין חיצונים הםכי

 י( ח( לכחטכיל בזה ודי ערום, היה והנחש קג
 הנ"ה*(

 זצוק"ל הנ"ל מאר"פ הקדוש הרב שחמר מה תבין זה 5יועל
 המבחן להתבונן האדם יכול אשר (, יז פנחס)מדרש

 שהבגד ישראל דמנהג ממנהגיהם, לטי ישראל בקמה
 הוא אשכנז( בלשון דצ"ל אלי"ן ש סו~י"ק )דבקראד5לען
 לבית נכבד איש וכשועלך יקר, ולבוש כבוד בגדלהם

 מלובש דוקא הולך חשוב אדם בית אל אפילו אוהבנסת
 אהילו בהיפך, הוא הגוים ואצל כבודו, זה כי העלטןבבגד
 רו"ק אייב"ר שקוריו עלוץ בגד שזיוה מלובשכשהוא
 מפשיט נכבדים שרים לבית בהליכתו וכיוצא, הערמחמת
 הרב ואמר לחרטך להם הוא כי העליון הבגד אתמעליו

ק "יהפגדקחל מ"הרשל  תפ *שאופף 
 )םו מק9 להם אץ ועתם בן ושק מה וששרתם,במזם

 הבן. ערום(, היה והנחש בסוד לךשכתבתי

 1 פרק אלם ובענת יונה, בכנפי שם שיןז(
 נס סו, סיטן ד מאמר טבת כסיע ח, סי18 יא תאמר יקמו שהןח(

 בכל תמצא שלא לפניך, אשר את תבין ביןדמעתה
 בדקדוק מצוה איזה שיעשה מיהאומות

 רבבות מריבוא אחד תמצא אם אפילו דחמידי,ובמילי
 דבר רק ישמור לא הנה נח, בני מצותשישמור
 ומילי בחומרות יחמיר לא אבל בהכרח,המצטרך
 הם דחמידי מילי החומרות כי אופן, בשוםדחמידי
 אפילו כן על מקיף, להם אין והגוים מקיף אורמפאת
 כבד וכחטא עול בדרך רק יעשו מצוה, איזה יעשואם
 את לפפור טצדקי איזה ולכשימצא בהכרח, שהואמה

 לשמחה. להם ותהי המצוה מןעצמו

 במצות לאומות הנסיון יהיה דוקא למה תביןךבנעיווץ
 דמצות לעיל שכתבתי מה פי על והואמוכה,

 שהוא הזאת במצוה והנה מקיף, אור בחינת הואמוכה
 לאומות ישראל בין מה יבחנו בזאת מקיף אורבחינת
 הנה הזאת המצוה לעשות יקבלו כאשר והנההעולם,
 מצטער באמת והנה מנרתיקה, חמה יוציאהקב"ה
 אינו פטור שהוא הנם ישראל אבל המוכה, מןפטור
 עילה מבקש אדרבא רק המצוה, מן בורח ואינומבעט
 להם יש ישראל כי בתוספת, מצותיו לקייםוסיבה
 דממאבותא מסטרא הם הנוים כן שאין מה מקיף,אור

 נם ומעשיהם מקיף, אור להם אין ערום היהוהנחש
 לעול בהכרח שהוא מה רק הוא המצוותבקהויית
 מבעפין להפטר וסיבה עילה כשמוצאין ותיכףולמשא,
 הדבר הבן המבחן, היא וזאת ובורחין,במצוה

 שמעו מהיכן לענ"ד, הנראה את אזדיעך שגבח(
 בין מה לעתיד והנסיון שהמבחןרז"ל

 שכל הנם מוכה, במצות יהיה הנויים לביןישראל
 כל פה שבעל ברברה אצלם מקובלות היודריסותיהם

 כל עם במיני, בעמדה נשמתו שקיבלה מה כפיאחד
 סמיכות ליה מיבעי פה שבעל בתורה דבר כלזה

 זה בקבלה להם שהיה לי ונראה שבכתב,בהירה
 )נסדרי א' ויודע, פעמים ב' נמסר הממורה,ברמיזת
 בהם ויודע טז( ח )שופטים ס' לו, אשר את י"י ויודע ה("
 מצות המקיימים אנשים ידי על רצ"ל מוכוחן אנשיאת
 ובפרפ נחמד, דבר והוא לו, אשר את י"י ויודעסוכה

 ש הדבר שמובן לעיל, שכתבתי מה היפבבהבינך
 אתרא לסטרא ולא ית"ש לו אשר את מוכה מצותידי
 לקיים יכולים לא כן ועל מקיף, אור מלבהם להםשאין
 והתבונן בין ומעתה מקיף, לאור הרומזת מוכחמצות

 הנזיה*(
 המורגל הלשון זוןולרעתי

 מצות רז"לבדברי
 הם מצות טובים,ומעתרם
 כנ"ל בגבולהנעשים
 החומרות הם טוביםומעשים
 גבול מבלי דחסידיומילי

כנ"ל

קבלת



מנ יששנר דמהימטתא צלע י, משפי תשרי, ודש משףבמ

 שבחר ברוך אמת ותורתם אמת הם ז"ל חכמינוקבלת
 2ס.((. קרח דגלה עטש )ן5ן ובמשנתם,בהם

 רז"ל שאמרו מה כן נם תבין הנ"ל, הדרוש פי על6(
 כ")ברכות

 הקב"ה, לפני השרת מלאכי אמרו
 פנים ישא לא אשר ט( י )דברים בך כתיב עולם שלרבונו
 )במדגר דכתיב לישראל פנים נהמא אתה מה מפניוכו'

 לא וכי הקב"ה, להם אמר אליך, פניו י"י ישא ט(1
 ואכלת ק ח ודברים אמרתי אני לישראל, פניםאבטא

 כזית עד "מם ש מדקדקים והם וברכתושבעת
 רמו המלאכים דהרי זה, על עצומה והקושיאוכביצה,
 אם נפשך, סמה זה, על התירוץ ומהו אהדדי,קראי
 ברכת במצות דקדוקם בעבור נדול שכר לישראלמניע
 נאמר ולמה פנים נשיאות מיקרי לא זה כן אםהמזון,
 אל במשקל להם מניע אינו ואם אליך, פניו י"יישא
 להם נותן והקב"ה זה, על כך כל נדול שכרדעות
 הא הקושיא הדרא פנים, בנשיאות מהחיוביותר
 לישראל, אפילו כהטמע סתם פנים ישא לא אשרכתיב
 בפנים ס( אחר במקום באריכות בזה דברנו)וכבר
 ולפי הפציהם(, לכל נדרשים חז"ל דברי אבלשונים,
 מצוה איזה בראותם דהמלאכים כפשומו, יתכןהנ"ל
 ולא ישראל, שמקיימים כמו נח בן שמקייםשיארע
 והשבו ישראל, להבן כמו כך כל שכר נח להבןניתן
 אליך, פניו י"י חטא כדכתיב פנים נשיאת כעיןשהוא
 וכהטמע סתם פנים ישא לא אשר כתיב הריוהקשו
 קיום דומה דאינו הקב"ה, להם והשיב לישראל,אפילו
 שונות וחומרות בדקדוקים עושים שישראלהמצות

 שלא במה גם המצות עליהם להעמיס עילהומבקשים
 מהראוי יותר כן נם שכר אליהם מניע כן שנצפוו,
 המוגבל, הדין כפי בעצמה המונבלות המצוהלערך
 הציווי רק בהצהב כי אליך, פניו י"י חטא ובאמרוזהו

 והוה כך כל שכר זה על יניע לא הנההמונבלות
 רק פנים ישא לא אשר במרעע אבל פנים,כנשיאות
 על יותר שעהטים היתרון ש כן נם להםשמניע
 שאמר וזהו כנ"ל, העולם אומות כן שאין מההציווי,
 היתרת ידי על כי סמק ש מדקדקים והםהקב"ה

 מכהי. עצמם על מקיף אורמאירין

 ששד ג דבוש ד מאמר ניסן , ס דף 1 ט"סז ג מאסר  שבתותס(
 סח:. דףדלחן

 חד* ו5ןראשק
 ח, דודסז משטי ,את סעעוא, א וסטם

 בכל ישראל מנהנ 'מכש כות להתבתק"טתשערנה
 למלאכים להוצב השוי בחר למההמצחק

 מה 1 על טמר, לי ואפשר המזת, ברכת ממצותשקא
 למה וי"א )ףו בברכתן פוב יום החוספחז"עזב
 החמד ~סם הף"ה את ברכו אומרים התורהבברכת

 שם אלקינו נברך אומרים המזון ובברכתוהרחמים(,
 שאפילו הוא, חי לכל דהמזון כפטום דהוא ותירץ,הדין,
 כיון מזון חיים לבעל ליתן מהראוי הדין מדתמצד
 הוא התורה נתינת כן שאין מה בראם, ית"ששהוא
 להודיע הדין מצד זה אין כי הנמור, החסדמצד

 זה ולפי ק, דבריו כאן עד דיליה מממיריןלבריותיו
 למלאכי להו קאמר רבותא רחמיו ברוב דהש"יניחא

 ברכת במצות שאפילו דישראל רבותייהוהשררן
 את לזת כביכול אני שמחויב נותן שהדיןהמזון

 הזן לברך עצמם על מדקדקים זה כל עםהבריות,
 ומדקדקים וברחמים, ובחסד בחן בפובו כולו העולםאת
 מכל ונניצה, מית ש צויתים שלא מה על נםלברך

 מצורר סארישק

 נשק ביום לראשי מנותה תנועתי עוז י"י אלקיםי(
 האריז"ל מרן בדברי עיין "( קמ)תדהים

 מאימא המקיף בחינת הוא הסוכה סוד פ"ר( שכ"ח)פרע"ח
 ובחינת אספין, לזעיר "פ מקיף בחינת והנהעעאה,
 והנה יחד, נם לשניהם מקיף ובחינת לנוקבא,מקיף
 שאחר ביום כי קודש, מקרא פוב יום הוא הראשוןיום
 למעלה, ממאה דאימא הפנימיים נכנמין הכפוריםיום
 אור המעולה הפנימי נכנס דחנ הראשון יום בואעד

 והנה דחסד, התשטון מקיף מתחש כז וגםההסד,
 הוא )והחיבוק תחבקני, וימיט סוד חיבוק נקראזה

 אשר ישראל כנסת עם קוב"ה כנ"ל( הנשיקהלצורך
 שכתבתי )כמו עצרתן בשמיני השלם היחודיונמר
 )סוכה בהיטלם רז"ל שאמרו "( סרה ע )פש1 יהש

 ממך, שאהנה כדי קפנה סעודה לי עשה ממךבבקשה 8ת"
 בהנאת נאריך שלא כדי קפנה סעודה רקרצ"ל

 בשר בקירוב ממך ליהנות רוצה אני כיהמעודה
 אלקים וזהו מוריך(, עוד יכנף ולא כ( ל )ישע"כביכול
 היחוד כשטעהווה הוא שלי )התטעה תנועתי עוזי"י

 מוכה טצות לנו וצוית לראשי סטתה ק( שהשלם,
 התחלת חייט נשק, ביום דייקא( ראשיט שלסוכך
 חיבוק נקרא שגאז לחודש ח"ו ביום דייקא הואהמצוה

לצורך



 יששכר דטהימנותא צלא ק מטמר תשרי, חרש מאמריבנבם
 שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויחי הנשיקה,לצורך
 שכס( ס" יפרקא עטש )עטו אפשר בדרך דברינו וכלכרצונו

 ישן שהיה גמליאל רבן של עבדו בכבי מעשהיא(
 עיין לא.(, )טוה וכו' כסוכה המפחתחת

 שכתב להיות לי, נראה גמליאל, רבן בו שהתפארשם
 גלגול היה סיבי ז( ס לפי )דיש הכינויים בערכיהרם"ז
 הנה זה, ולפי פבי, נקרא כן על שבו, הפוב בירורחם,
 השלם היהוד מוך הוא מוכה קם( טת"" ידעתכבר
 ששיכתן חפא חם ( קח וכמדהן והנה אדניי,הוי"ה
 היה הנה זה ולתקן והזיווג, היחוד איסור בעתבתיבה
 ולא עבד שהוא ביודעו בסוכה המפח תחת ישןפבי

 הבן. היחוד, לגרוםלו

 המחיצות, אופני רמוזים עצמה בתיבה סכ"יעיב(
 ד' המובחר מן למצוה שעושה מייש

 מי ויש מחיצות, ד' לה שיש ם אות כמומחיצות
 מחיצות, ג' לה שיש כ אות כמו מחיצות ג'שעושה
 והוא פפח והשלישית מחיצות ב' שעושה מיויש
 פפח, והשלישית כהלכתה מחיצות ב' ה אותכסו
 בוכם לג( ס לפי )דבש זצלה"ה חיד"א הנדול הרב כתבכן
 סכ"ה בתיבת שמסודר רואה הנך יד, כתב קדמוןספר
 להורות וכו', כך ואחר מחיצות ד' בראשונהכסדר,
 כן נם לזה ויש מחיצות, ד' לעשות שמדקדק מיאשרי

סוד.

 מה על ולחקור לדרוסי שער אחזו חקדמדניכםיג(
 מתנות ג' ס.( )חעמח ככה, י"יעשה

 וענני ובאר מן במדבר, לישראל הקב"ה נתןפובות
 מזכה, בסצזת הכבוד לענני זכר הש"י צוה הנהכבוד,
 פשופו, פי על לי נראה והנה ובאר, במן כן עוטהולא
 לפי )דבש זללה"ה חיד"א הנדול הרב שכתב מה פיעל
 כל מעם בו היה הבאך דגם דוד, צמח הרב בשם ג(ב

 כל פעם בו היה שהמן כמו האדם, רצון כפיהמשקין
 בבשר החג בשמחת שנצמוינו כיון כן אםהמאכלים,

 זהו הנה ובאר, למן זכר יש הנה מפעמים, סטארויין
 צטאוננו. מרווה זה אין עדיין אבל פשוטו,לפי

 הרב בשם כתב אטור( פ' )ריש דודראש בספרי הנ"ל חיד"א מו' הגדול לחרב ראיתי רסנכןיד(
 לחם המה הלא ובאר דהמן כפוסו, חיים מרהחסיד
 כך כל הוה ולא האדם לחיי הכרחיים שהןומים

 כבוד, בענני הש"י שהקיפן מה אבל מוכה,תוספת
 צונו לזה פובה, בתוספת להם נודעת יתירהחיבה
 באמרו הלזו, למתנה רק זכר לקלטות במצותיוהש"י
 ישראל בני את ההטבתי בסוכות כי סק בג )וקראית"ש
 שם שסיים מה נבאר, זה פי ועל דבריו, כאן עדוכו'

 הושבתי בסוכות כי המצוה בפעם הש"י דבריבפסוק
 אלקיכם, הוי"ה אני ממצרים וגו' ישראל בניאת
 תוספות בעל הנדול הרב שדקדק מה פי עלוהוא
 התורה בבררת למה י"ג( )פ"ז ברכזת בססטז זצ"ליו"ר

 נברך אומרים המזון ובברכת הוי"ה את ברכואומרים
 ס" )סיטז לעיל )הבאתיואלקינו

 לזונינו דחנה ואמר
 בריותיו כל את לזון נותן והכהטפפ הדיןולפרנסינו,

 מברכין כן על בראנו, שהוא כיון לכבודו בראאשר
 כן שאין מה והכהטפפ, הדין שם הוא אלקיםבשם
 מחייב שכליי וכהטפפ דין שום אין התורה,נתינת
 לבריות שעשועים חסד דיליה מספירין יגלהשהש"י
 הנדול חסדו מצד הוגש אבל העשיה, בעולםקטנים
 את להם ונתן קרובו עם ישראל עם מתחסדאשר

 החסד שם הוי"ה את ברכו אומרין כן עלתורתו,
 שפיר יתכן ובזה ז"ל, הרב דברי תוכן זהוהרחמים,

 ההטבתי במוכות כי וכו' תשבו בסוכות שנאמרמה
 מן כאינך לא החסד, מצד פובה תוספת וההרוכו'

 והנמטפמ הדין מצד שהוא לבריותיו מזון שזהובאר,
 )קאי אלקיכם, הוי"ה אני בפסוק שסיים וזהוהשכליי,

 ידעו היינו דורותיכם( ידעו למען הפסוק ראשיתעל
 כבוד, ענני היינו וכו', ההטבתי במוכות כידורותיכם
 חוץ היינו אלקיכם, הוי"ה אני כי זה ידי עלוידעו
 שהוא הדין מצד שהוא דבר ונותן כחילים שאנילזה
 עמכם מתחמד כן גם שאני אלא אלקים, שםמן

 שם מן שהוא והרחמים החסד מצד פובהבתוספת
 אלקיכם, הוי"ה אני כי בזה תדעו כן על הוי"ה,הנכבד
 כן נם פירש )שם( דוד ראש בספר ועיין הדבר,הבן
 זה לפי שפיר יתכן אחר, בדרך אבל זה מעיןקצת
 למען אמר ולא דורותיכם, ידעו למען אומרו כןגם

 יתפרמט הנ"ל פי ועל מקומות, בשארי כמותזכרו
 במצות שצויתים דורותיכם ידעו לסען היינוהיפב,
 כבוד, ענני היינו וכו' ההטבתי בסוכות כיסוכה,
 ובאר למן זכר לעשוים צויתי לא למה להםויקשה
 אשר רצ"ל אלקיכם, הוי"ה אני כי וידעוויכירו
 הפובות מן איזה ית"ש בטובותיו להשבונןמהראוי

הדין



מד הלמשכנך דמהימטתא הלא ק פטר תשרק חדש פשרבני
 בבחינת הם הפוכות מן ואיזו מחייבם, והשכלהדין
 והודאתם בברכתם להפריש וידוף יתירה, וחיבהחפר

 בשם ויברכו יודו הפובות מן איזה על פוב, כילהש"י
 ב"ה, הנכבד בשם יפארו הפובות מן איזה ועלאלקים,
 יפול זה חלל לעולם, הוי"ה ואמת חפרו עלינו נברכי

 בזה וההלכה הדין שידעו לדורות ידיעה לשתשפיר
הבן.

 חד )חא זללה"ה חיד"א מו' החסיד הנדי י42ב1פ0
 למה ובאר, מן פעם עוד לט הפעיםשא

 לקישות בטצוה וצתו זכר, להם לקישות הש"י צונולא
 מר החסיד הרב בשם כהב הגה כבוד, לענניזכר

 רק היו כבוד ענני להיות זללה"ה, חאבילייויהודא
 פלפ רב הערב שפ.( )"דש כי בפובה מיוחדיםישראל
 רב הערב נם ובאר מן כן שאין מה ש4 הענןאותם
 באמת למה בנך, ישאלך וכי דבריו, כאן עד מהםנהנו

 כן שאין מה רב הערב נם נהנו ובאר מןממחבת
 טעם לצרף אפשר לדעתי הנה הכשי, ענניממחבת

 הדרך פי חלל הנ"ל מהר"ח הרב פעם עם כן נםזה
 לחיי למזון הם ובאר מן להיות והיינו, לעיל,שכתבתי
 הדין מחייב זה וכביכול ומינן כלחם בהכרחהאדם

 שבראם לבריותיו יתן הש"י אשר השגליוהמשפפ
 כן נם שהם רב הערב נם כן על לחיותם,מזונות
 ענני כן שאין מה ובאר, המן מן נהנו ית"שבריותיו
 נודעת יתירד וחיבה האהבה גדול בחפר שהואהכבוד,
 בזה הנה כבוד, בענני אותם שהלביש בבחןלישראל

 רב. הערב זכולא
 )לא דורותיכם ידעו למען כן נם יומתק זה לפיהנה

 הערב דקיימין בתראי דרין היינו תזכרו(,אמר
 )כמבוילר בגלותא לון ודחקין חטם כלי עלייהורב

 שלא ישראל בני וידעו יכירו הנה סב", )ה"4בזהר
 של יתירה החיבה כי עמהם, התחברות לחםיהיה
 )רק( ההרבתי בפוכות כן על לישראל, רק הואהש"י
 לכם הנותן אלקיכם הוי"ה אני וכו', ישראל בניאת

 והטשפפ הדין שמחייב מה חוץ וחמדו פובתותופפת
 המן מן שנהנו הנם רב, הערב כן שאין מההשכליי,
 בריותיו, את לזת מתחב שהמשפפ מחמת הואונאר,
 זכו לא כבוד ענני הוא החפר תופפת כן שאיןמה

 לענני רק לזכר בטצוה נצפויט לא כן על רג,הערב
 יפ. פש תצוח שת שהק(

 במהרה לעתיד שנם רז"ל וקבלו קיימו לזהכנוד,
 פוכח, במצות העתם לאומות המבחן יהיהבימינו

 אי"ה יתבארועוד
 שק דפ )יאש חיד"א מו' הגדול הרב דרש עזךפז(

 להיות זללה"ה, זיי"ן ישועה מו' הרבבשם
 ותרעומתם תלונורנם ידי על להם ניתן ובארהמן
 ענני כן שאין מח לצם14ם, ומים לסו אוכל בקשואחשר
 חנדול בפובו רק מארזם שאלה מבלי להם ניתןכבוד
 לענני זכר רק ובאר למן זכר להם ניתן לא כן עלית"ש,
 הפסוק פירוש כן נם יתכן ובזה דבריו, כאן עדכבוד,
 וידעו יכירו הבאים הדורות כל דורותיכם, ידעולטען
 שאלה, מבלי ישראל בני את ההטבתי בפוכותכי

 סכנם יותר בפובתכם היודע אלקיכם י"י אני כיוידעו
 לאכלה שבקשתם ובאר, למן זכר לכם נגלעי לא כןל
 המיהב, סלכא מבי דנפקתא עד המתנתם ולאפגה
 הבאים דורות לכל דעת ללמד הכרחי דבר הואוהנה

 ערכיהם כל להם יפפיק הוא יהבם, הש"י עללהשליך
 תאורו פוב יותר באופן עניניהםבכל

 מה פעג ~ומר חלקי אני גם לענות דשאפו"ב(
 מן מתנת מן כבוד ענני זכרנשתנה

 בזכות היה המן דמתנת ש.( )תמית הוא ידועובאר,
 היח והבאר אורה שנננז עד נפפק לא כן עלסשה
 )עד פפירתה אחרי הבאר נפתלק כן על מריםבזכות
 )בשטר אמר ראת כמה פפירתו אחר נפתלקו כןי אהרן בזכות היה הכבוד ענני טשה(, בזכותשחזר

 חז"ל וקבלו וכו', אהרן נוע כי העדה כל ויראו כס(כ
 ישראל כשבאו והנה וייראו, אלא ויראו תקרי אל ( ג)הו
 ידי על היה חנה במדבר, הידועה מעשה אוהדלידי
 היה והנה וכו', ויצך וא' טרדם ויקח ח לב )שמוחאהרן
 שהיו כבוד הענני ח"ו שיפתלקו זה לפימהראוי
 לא ( ד )ע" רז"ל שאסרו מה הח1 ידוע אבלבזכותו,
 הדבר היה אלא סעשח לאותה ראויים ישראלהיו
 חוא גדש זכות כן ואם לרבים, תשובה להורותבכדי
 התשובח מצות גשמית ידם שעל מה המדברלדור
 מצוא לעת וגפרפ השנה שנה ובכל ודור דורבכל

 מה כן גם זה לפי תבין והנה התשובה, ימינעשרת
 של בהמתן זי( )18יץ לן קיימא הא כהשכיל, לכלדקשה
 צדיקים ידם על תקלה מביא הקב"ה איןצדיקים
 הסנריו רגלי " ב ישיש דכתיב שכן כל לאעצמן

קי



 "לטש23ר4 דמהימנותא צלא ק תאמר תשרי, חרש טמריבני

 שמר לא איך אלקינו הוא כל היוצר והנהנחמור,
 הזאת התקלה תגיע שלא י"י קדוש אהרן תמידורגלי
 כמו נתכוין למוגה אהרן אשר שנודע הגם ידו,על

 לגבראל באתה הנה זה כל עם (, ז )ס)הדרין רז"לשאמרו
 ישראל את להציל כוונתו שהיתה הגם ידו, עלתקלה
 להושיע להש"י מעצור אין הלא רז"ל, שאמרוכמו

 תארע ולא אהרן כוונת ותתקיים אחר אופןבאיזה
 שפיר, יתכן הנ"ל דבריהם פי על אבל ידו, עלתקלה
 היה רק מעשה, לאותו ראויין גבראל היו שלאכיון
 זכות כן אם לרבים, תשובה להורות בכדיהדבר
 ימות בכל התשובה נקלטה ידם שעל להם הואנדול
 י"י, בחיר אהרן זכאי ידי על זכות ומגלגליןעולם,

 במעם יתבארוכאשר
 הזה המפעל שנתהווה מה לומר, יש לדעתיוהנה

 ידי על דוקא לרבים( תשובה הוראת)היינו
 אין ( ג )סוסה רז"ל שאמרו מה פי על הוא ההוא,הדור
 ובורח שמות רוח בו נכנס כן אם אלא חומאאדם
 החונן הנה בתשובה לשוב רוצה וכאשר הדעת,ממנו
 1"( לא )יימס שכתוב כמו הדעת, אליו ישיב דעתלאדם

 וכו', ספקתי הוודעי ואחרי נחמתי שובי אחריכי
 כן )על וכו', והשבות היום וידענו לס( ד ליבמםוכתיב
 האמצעיות הברכות מן הראשונה ברכהתמצא
 ברכת כך אחר הדעת, ברכת הוא עשרהבשמונה
 היו ההוא הדור ( ט שסות 4ע" והנה הבן(,התשובה,

 הדעת סוד מן נשמתו אשר רועם היה ומשה דעה,דור
 בפגמם רב )והערב וכוי י"י ידעו אוטר יא( %ויבהם
 וכוי, ידענו לא וכו' הא"ב כהיה זה כי א( לב יצמותאמרן

 ר"ב ער"ב דקליפה, דעת שמות הרוחוהתעוררו
 דעה, דור ההוא הדור להיות והנה דע"ת(,בגיממריא
 הדעת( להשיב תשובה )להורות הזה המפשלנתהווה

 ההוא הדור ידי עלדייקא
 לו אשר דייקא אהרן ידי על הזה המפעל נתהווהדגם

 כהן שפתי בי 0 ב )פלחה וכתיב הכהונה,ניתנה
 בדעות תלויה הכהונה עבודת כן לעל דעותיתמרו
 אמר כן על בעבודה, פוסלת אחרת מחשבה כןעל

 מכהן ואמאסך מאסת הדעת ארטט כי 1( ד יושעהנביא
 על הדעוך לעבודת נבחר י"י קדהט שאהרן וכיוןלי(,
 דורות דעת )למען התשובה של הזה הזכות שלדכן

 )אוטר הדעת להם להדרות ידו, על דוקאהבאים(
 הדעת והחונן שמות(, הרוח ידי על מקרבםמסירים

 יונה רבינו החסיד שכתב וכענין ברחמים,יחוננם
 יעזור כי בתורה התבאר לשונו, וזה א( ש"א תשובה)שעף
 מעלת להשיג פהור רוח בקרבם ויחדיר לשביםהש"י

אהבתו
 אשר הכהן הוא אהרן, בזכות היו הכבוד עננילהנה

 בעירובין )עיין ידו, על הדעת משיגיםישראל
 מתחילה שנה כו' למד משה המשנה, סדר כיצד ()2ד

 דעת ישמרו כהן שפתי כי האמור כענין פרקו(לאהרן
 היו המה הכבוד ענני והנה מפיהו, יבקשוותורה

 )ואפילו לעמים ישראל בין לחול קדש ביןמבדילים
 דממרא דע"ת בגיממריא ר"ב לער"ב ישראלבין

 כי דעת, ידי על הוא וההבדלה שמות(, רוחאתרא
 מאד הבן מנין, הבדלה דעת אין אם ג( ה ברמתוירושלמי

 דברינו, בהתחלת דברנו אשר את היסב תבין1לןעועה
 בזכות היו אנטר הכבוד ענני נסתלקו שלאמה

 ישראל היו לא אדרבא כי ההוא, השעשה אחראהרן
 הבאים דורות דעת למען רק מעשה לאותוראוין
 שפתי כי דייקא אהרן ידי על הדבר ונתגלגלכנ"ל,
 היו ובזכווע ידו על כן על אשר כנ"ל, דעת ישמרוכהן
 כנ"ל לעמים ישראל בין בדע"ת להבדיל הכבודענני

 את להתבונן תוכל בקל לך, שכל עיני אםיעולה
 זכר דוקא לעיטות ית"ש יוצריה צונואשר

 ודייקא המתנות(, בשאר כן שאין )מה הכבודלענני
 כי התשובה, ימי עבור אחר הזה, בזמן ההםבימימ
 ינוחמו לישראל רבה והבמחה עצומה הוראה הואהנה

 יזכרו למען סוכה מצות הש"י אותם בצוותבכפלים,
 ולא אהרן, בזכות כבוד בענני הש"י הקיפן אשראת

 עצומה הוראה הוא הנה מעשה אותה ידי עלנמתלקו
 להורות רק מקנטה לאותה ראויין ישראל היו לאאשר

 זמן בכל ומאמינים בפוחים להיותן לרבים,תשובה
 הוא וזכות שלימה בתשובה יקבלם הש"י אשרועידן
 שהוא דייקא, אהרן ידי על הזכות ונתגלגל דעה,לדור
 הדעת ולהשיג מישראל שמות הרוח לגרשמסוגל
 הש"י להם נתן התשובה ימי עבור אחר ומעתהוכנ"ל,
 ישראל שיהיו בכדי כבוד, לענני זכר סוכהמצות
 שלימה, בתשובה יקבלם הש"י אשר וכלזמיניםבפוחים
 בדעת לבם אל וישיבו ית"ש, אהבתו בלבםמתעורר
 ומאד, תפש בלב עת בכל הש"י את לעבודובתבונה

י



1 יששכר דמהימנותא צלף ק מאמר תשרי, הףש משדיבני

 צלא קג.( )""י בזהר סוכה מצות נקרא כןעל
 מקבלינו הש"י אשר אומן אמונתדמהימנותא,

 שלימה.בתשובה
 בתורתו זה הש"י הודיענו אשר תתבונןוכפערזדץ

 )יא דורותיכם ידעו למען אמרההקדושה,
 כתבתי, אשר הוא ידעו(, למען רק תזכרו למעןאמרה
 ש דייקא התשובה( הוראת )היינו זו הוראהשנעשה
 דעת, נטמרו כהן שפתי אהרן ידי ועל דעה, הדורידי

 שמות הרוח יוסר ידה על אשד תשובהלהורות
 ויכירו וכו', ספקתי הוודעי אחרי הדעתותתרבה
 היום וידעת שנאמר כענין אלקיכם, הוי"ה אני כיוידעו

 הבן וכו', האלקים הוא הוי"ה כי לבבך אלוהשבות
היהב.

 למצות פעם לבאר עוד ואראה נא אשכהח"י(
 לענגי זכר לעיטות צונו אשריוצרנו

 אשר פי על ונאמר ובאר, למן בן עיטה ולאכבוד
 הספרי דברי פי על )והוא להלכה, פסקוהקדמונים
 לא המזיד על התשובה מצות אשר ד(( הנועו)ט"ומא
 במעם, וכתבו גוי, לכל כן עשה לא לישראל, רקמהני
 מלך יז.( וכתובות להלכה לן דקייטא מה פי עלשהוא
 )תדגים כתיב והנה מחול, כבודו אין כבודו עלשמחל

 מלך ייראך לא מי ז( י )יזמי גוים, על אלקים מלך ט(פז
 מלך בבחינת רק עליהם נקרא לא ית"ש שהואהנוים,
 כן שאין מה מחי, כבודו אין כבודו על שמחלומלך
 יבהם אמר דאת כמה י( )ב"ב בנים נקראיםישראל

-
 ואנחנו סיבתכם(, )היינו אלקיכם, לי"י אתם בנים ק

 אב עלינו נקרא והקב"ה כביכול, בפן מניעמומים
 )קדוחיו וכו' אבינו י"י אתה טז( סג )ישע" אמר דאתכמה
 מה )עיין מחי, כבודו כבודו על שמחל ואבלב(

 מץ טימן ז ורוש ד )טימר התשובה במאמרי לעילשכתבתי
 באי לכל להוכיח בכדי והנה יב((, ישראל שובהבפסוק
 בבודו על שמחל אב כי תשובותינו שנתקבלהעתם
 ליקח התשובה ימי עבור אחר הש"י צונו מחול,כבודו
 אין טינין הד' ואלו מינים, ד' הזה הקדדם החנביום
 כעצמו, דהט"י כביכול רק עליהן לשר שלימהשום

 1"ג. קנח דף ה סיבן ב מאטר סיח עחזיג(
 מגלה וטמעתי, שוד ד-ה הלולב שהגת הים סדר ס'עתוע(

 לסוגות.שמוקות
 אצור 8' סה"ת שאך נח, נ"ר ד מתון לאברהם ח"ד ש"ץיד(

 ע"ר טדף

 נקראים מינין הד' אלו כן אם יק(, הקדמונים כתבו)כן
 כנים נקראים שאנחנו הוראה וזהו מלך, שלשרבימו
 ותאמר הכי, חיטא לא דאי אב, עלינו נקראוהש"י
 )וחריריו הלא סלך, עלינו נקרא והש"י עבדיםשאנחנו

 סלך של שרבימו נקראין שהם מינין הד' אלוליקח צווי ונואיך מלך, של כשרציפו להשתסות אסורכב.(
 כשתשטין מלאנחנו ברחך על אלא הנ"ל,מטעם

 ית"ש והא בנים שאנחנו הוא ועדות הוראהבהרשימו,
 כבוזץ על שמחל אב כי תשובותינו ונתקבלהאבינו,
 זללה"ה חיד"א מו' הנדול הרב כתב כן מחול,כבודו
 שמא, עמוד אפור פרשת די הרש )5ע מינין, הד'בפעם

 שם*פ4 עקוד בהרופרשת

 כתיב סוכה, במצות ניטא נמי אנן זה, לפיממילא
 המשכן, את מלא 1כ1' הענן ויכם לד( מ)שטת

 ק " )מליף שלמה בימי עולמים בית בבנין כתיבוכן

 אמר י"י שלמה אמר אז י"י בית את מלאוהענן
 וכהגה יה( כ ושטות כתיב וכן ענן(, )שהיא בערפללשכון
 )זחל"ם כתיב וכן האלקים, שם אשר הערפל אלננש
 כבישך כן אם רנליו, תחת וערפל וירד שמים וים קיה

 והנה כשיכף, וסוסו שרבימו נקרא והערפלהענן
 הרי ישראל, את כבוד בענני ית"ש האהושיב

 מוכח מזה כביכול, וסוסו בשרביפומשתמשים
 ממתנות כן חול אב, לסו והש"י בנים נקראיםשישראל

 ענני מן כן שאין מה רב, הערב נם נהנו ובארמן
 לעיל שכתבתי כמו אותם פלא הענן כי נהנו לאכבוד
 להיות חאבילייו, יהודא מו' החסיד הרב בשם סו()סימו
 להשתכחו רומאים ואינם מלך של שרבימוהענן

 צוט והנה בנים, שנקראים כישראל מלך שלבשרבימו
 ידעו למען סוכה, מצות הזה בזמן ההם גיסיםהש"י

 דנקראים ומוכח וכו', הושבתי בסוכות כידורותיכט
 הוי"ה אני שסיים וזהו תשובתם, ונתקבלהבנים

 דאת כמה במן, מני העמוסים סיבתכ"ם היינואלקיכס,
 כבודו על שמחל ואב אלקיכם, לי"י אתם בניםאמר

 גוי. לכל כן עשה לא מחול,כבודו

 שסולק( )1 נבחר כסף בספר )הונא פליאה כפדף,טים(
 על תנר קורא היה איוב לשונהוזה

 שתים הסובה דפנות הקב"ה שהראהו עדהיסורין
 פי על ל1-ט "ט עכ"ל, מפח אפילו ושלנטיתכהלכתן
 העקדה בעל במפר זה )ומעין י( הראשוניםשכתבו

בפסוק



 יששכר דמהימעתא צלח י, מאמר תשרי, חרש מאמריבנני
 מפחות הנה ו( לס )תהלים בפסוק פ-ז(( א שער אמור)י

 כל המוכה, במפחות נרמזים האדם ימי רמז ימי,נתת

 המה הלא בהן מתעמק שהאדם העולם עמקיעניני
 ערב עוב להון( יתייהיב )מע"מ חלקים לנ'נחלקים
 ישתרטט והמועיל המוב החלק והנה טה, כידועמועיל
 לא ואינו לחיך הערב חלק אבל צרכו, כל האדםבהם
 ממנו להתרחק הנלבב להאדם מהראוי מועיל ולאמוב
 אחר המוכה רמז בא לזה ההכרח, רק ממנו יקחולא

 בעקם הערב אחר ונפוטך האדם חמא אשרהתשובה,
 לע נתן הנה התשובה, בימי י"י אל שב והנההזה,
 האדם ידמה שלא להאדם לרמוז מוכה מצות הש"יאז
 ללון נמה כאורח רק הביות לעיקר הזה עולםאת

 מפחים ז' המוכה שיעור כן על בכרם, כמוכהבאהל
 שנותינו ימי רמז מפחים, ע' הרי מפחים עשרהכנובה
 ימי, נתת מפחות הנה הנרמז הוא שנה, שבעיםבהם
 ושלסטית כהלכתן שתים בדפנות הוא המצוהוהנה
 מוב הזה, עולם עמקי חלקי ג' על רמז מפח,אפילו
 ננד היינו הטלפנית כהלכתן, עמהם יתנהנומועיל
 ממנו ישתמש לא היינו מפח, אפילו די הערבהלק
 שאינם הזה עולם ליסורי יחוש ולא ההכרחי,רק

 לכפרת לנפש מועילים שהם ביודעו רק עליו,ערבים
 תתבונן ובזה יפות, פנים בסבר יקבלם וכיוצאעונותיו
 עד הימורים על תנר קורא היה איוב המדרשפירוש

 ושלסטיון כהלכתן ב' המוכה דפנות הקב"השהראהו
 בזה ודי מפח,אפילו

 וכו', כגפן ויפרחו דנן יחיו בצלו ייטבי יישובוכ(
 דההטע התשובה בפרשת הנאמרהוא

 ייצובו, הם בצלו היושבים מהו להתבונן הנה ח4)י
 והנראה להשכים, דייקא ונפן דנן הבמתת מהוונם
 ישראל נאון הקדות הרב כבוד שכתב מה פיעל

 שישת זצוק"ל לוי קדושת מפר המחבר בעלוקדודיו
 ולקחנים מ( כג )ייקרן בפמוק חז"ל שדרשו מה על"אזיט4
 לחשבון ראשון כב( אפוי )חכימא הראשון ביוםלכם

 אהדדי, מתניתא רמו פו:( 19מא רז"ל דחנה ואמר,עונות,
 להם נעשים שזדונות תשובה נדולה רבנן דתנומה

 להם נקלטים זדונות אמרו אחר ובמקוםכשגגונך
 מיראה תשובה בעבטה כאן להו, וניחאכזכיונם
 כל כזכיונך נעשים מאהבה וכאן כשננות(,)נעשים

 המג סיט אשים כוללות ש"ץט(

 זה, ולפי כמצוות בחושבן לו יוצהב שעשהעבירה
 תשובח ימי ועשרת השנה ראש הקדישים בימיםהנה
 הנפש הדין מאימת הנוראים ימים הכפוריםויום

 ונעשין מיראה תשובה עשוין ישראל הנהתבחול,
 עומקין ישראל הנה כך ואחר כשננווה רקהזדונות
 בשמחה הש"י בהם לעבוד מינים וד' במוכהבחנ
 הנה מאהבה, תשובה נקרא זה הנה שמחתינווזמן

 לסנורגם בכדי היו וכמה כמה העונות אתמחשבין
 חנ של הראשון יום כן על לזכיות, המצותבמנין
 דברי כאן עד עונות לחשבון ראשון הראשון יוםנקרא

 ח( סימן 1 מאמר ארר ועטןקדמנו,

 חז"ל שתקנו הברכות בכל ( לג וברכות לן קיימאהץנוץ
 נהיה שהכל דברכת הנם פרסיי, דבר כלעל
 החשוב דבר לכל זה כל עם כוללות ברכה היאבדברו
 הנפן, פרי העץ פרי האדמה פרי פרמיית ברכהתקנו
 חשיבות להם אין הפירות דכל ( לח )שם לן קיימאוהנה

 נשתת אם אבל בעינייהו, כשהם רק הפרמייתהברכות
 אשתנו הנה הראשון, מציאות ניכר ואינו שהיומכמות

 שאין מה שהכל, וברכתן חשיבותן ואבדולנריעותא
 ונתעלו למעליותא נשתנו נשתנו אם ונפן, דנןכן

 הארץ מן לחם המוציא מיוחדות הברכותבמעלת
 לפרש ש"ט מה וזהו )לנפן(, הנפן פרי ובורא)לדנן(,
 )היינו בצלו ייטבי )בתשובה( רטובו הנביאבדברי
 מאהבה התשובה הוא דאז סוכה, צל דמהימנותאבצלא
 יחיו כן( על וברכה, מוכה לתוספת למעליותאואשתת

 אשר דמיין הדדי כי תרי בי דהנהו כנפן, ויפרחודנן
 מאהבה התשובה כן עילוי, תוספות להם נורםשינויים

 קדש ואחסנה מחרה לזכיות הזדועתשמתהפכין
 הדברים. הבן ש4 ס)ישע"

 דאתאי מבתא ההיא ע"א( ל"א )דף סוכה בניבראכא(
 רפט ליה, אמרה נחמן, דרבלקמיה

 הוו נזיה במוכה נלותא רפט דבי רבנן וכולדונלותא
 ליה, אמרה נחסן, רב בה אשנת ולא צווחהישבו,
 סרי ותמני מנשה תלת לאבוהא ליה דהוהאירעעא
 רב להו אמר בה, אשנחיתו ולא קמייכו צוותאעבדי
 בלכד, עצים דמי אלא לה ואין דא היא פעיתאנחמן,
 ביתו ילידי אבינו לאברהם לאבוהא, וכמש"י, כאן,עד
 האנשה בדברי להרעבתן מהראוי עכ"ל, וי"ח מנשותג'

 אבינו אברהם אחר עצמה את ייחמה למההזאת
במקום



מי יששנר דמהימנותא עלא ק מאמר תשרי, חףש מאמריבנני
 במה אבינו אברהם מעלת נידלה ונם הזה,במקום
 דיברה בהשכל שלא היא ואם עבדים, שי"א לושהיה
 דבריה לפרש ונראה בנמרא, דבריה חז"ל הביאולמה

 הנאמר בפסוק שפירשתי מה פי על והוא חכמה,בדברי
 אחד תחת הילד את ותשלך סו( בא )סרבניתבהנר

 אחד תחת אותו שהשליכה כהטמיענו למההשיחים,
 בצאתו אבינו אברהם דהנה הוא, לדעתי אבלהשיחים,
 )שם בתורה כמבואר עכדים שי"ח עמו לקהלמלהבה

 הוא צד(, אופן ההלהגן לך, )סףפ עמוקות כמנלה עיין י(,י
 קוין, נ' המרכבה רנלי נ' אבות נ' זכות עללהורות
 הרחמים, קו יעקב אדין קו יצחק החסד קואברהם
 שיצא בשעה זה היה דהנה סו4(, לדעתי הדברונחמד
 רגל דוד של המלוכה ניצוצי בו שהיה לופ אתלהציל
 עבדים, שי"ח לקח זה בעבור פנים כל על הבן,רביעי,
 והנה שי"ח, בנימפריא ק"ו פעמים נ' עללהורות
 אותו השליכה במכנה ישמעאל את ראתה כאשרהנר
 זכות לו שאין יהיה לו להורות, השיחים, אחדתחת
 זכות להם ש"ט מיעקב שיצאו כגבראל קוין הנ'כל
 יש זה כל עם קוין, לנ' מרכבה שהם אבות הנ'כל
 אחד קו השי"ח מן אחד היינו השיחים, אחד זכותלו

 והנה צרתו, בעת צעקתו שישמע הוא וכדאיאברהם,
 כא )שט להנר המלאך שאמר וכמו צעקתו הש"ישמע

 שם, הוא באשר הנער קול אל אלקים שמע כייז(
 הוא באשר אהד בקו רק אחוז שאינו פי על אףרצ"ל
 הזאת הרהטה והנה צעקתו, שאשמע הוא כדאישם,
 נענתה, ולא צעקה כאשר ויעקב, יצחק אברהםמזרע
 שי"ח  לאבוהא ליה דהוה איתתא בחכמה,אמרה
 אשנחיתו ולא קמייכו צוותא קוין, נ' על להורותעבדים,
 היה שלא פי על אף צעקתו נשמע ישמעאל הלאבה,

 והבן אברהם, הוא אחד קו זכות אלאלו
 )""נ בזהר אמרו ותדע, עוד תשכיל הדברדממרצא

 ענן בעמוד יומם לפניהם הולך וי"י (פ
 ללכת יצחק(, )דא אנט בעמוד מילה אברהם(,)דא
 נקרא הראשון ענן שם ועיין יעקב(, )דא ולילהיומם
 ביה, כלילין דכולהון יומי דכולהו יומא יום( )ולאיומם

 ברכופ ברכה והה 11יין עא ו' אות להרמ"ז לבינה אם עטןסי*(
 מד סימן שר" חפ פי שהרמ"א לקומי מ"א,פ"א

 עייןטז(
 8ל~

 ועיין ו, חות ה מאסר אדר ח"י, סימן 8 מאמר
 לו סיסן אבות נהוויםדברים

 דין חיקור מאסר מאמרות עשרה בספר חרא "רס"ע צ"ליז(
 הסנין כל יידיש טז סעד דשרקא האגרא סובא מ"ב,ח"א

 כן שאין )מה פוג יום הוא דחנ הראשון יום כןעל
 החסד איש אברהם הראשון ענן ננד הואאינך(,
 הרימותי כק י )שם כתיב באברהם והנה כולהו,דכליל
 נעל שרוך ועד מחום אם וכו' עליון אל י"י אלידי
 שאינו מה מן ליהנות רצה לא לך, אשר מכל אקחואם
 במוכה שיהובים צעקה כאשר הזאת הרהטה והנהשלו,
 זכר הוא סוכה והנה אברהם, מדת היפך והואנזולה
 בזהר כמבואר האבות בזכות דאזלי הכבודלענני
 דכלהו יומא הקוין שאר כל עמיה כליל ואברהםהנ"ל,

 הבן כנ"ל, אמרה כן עליומי,
 ששון וכו' עולם הגמחת וכו' ישובון י"י רופדייכב(

 ק, לה )ישע" ואנחה ינון ונסו סטינוהטמאה

 הראש, על עולם בשמחת הנרצה מהו להתבונן ישהנה
 רודפים כאילו הגמחה ששון שפטינו הכוונה מהוונם

 ונם ושמחה, ששון הכפל מהו ונם וישינום,אחריהם
 על עולם הטמאת לציון שישובו מקודם שאמרכיון

 ושמחה, ששון להשינ כך אחר הצורך מהוראשם
 שאין 10( פעמים כמה שכתבתי מה פי על ליונראה
 המדקדקים שכתבו ומה לכפלה, דבר שום הקיוטבלשון
 אינו, זה להם אחד וכהטמעות נרדפים שמותש"ט

 כנון וניניהם, כנטמעות חילוק איזה יהיהדבהכרח
 הכמחה, ששון הטונא, אויב ופחד, אימה וישועה,עזרה
 רטש מתעלס שהאדם מה הוא ששון, לי, נראההנה
 ופוגה, ישועה איזה לו שיבא ביודעו המקווה, דברעל
 השיבה יד( גא )תקים המשורר בבקשת הנאמר דרךעל
 שרטוב שביקש ( כב )ס1"דריז חז"ל ודרשו קטעך, ששוןלי
 אבל הקודש, רוה בכאן נרמז ואיך הקוונט, רוחאליו

 מן ששת לו שיהיה סהשי"ת שביקש הוא,הנרצה
 קרובה אשר הקדש ברוח לו כשיתוודע היינוהישועה,
 היא, הכסחה ששון, לו יהיה הנה לבחשישועתינו
 כענין בה חשק אשר הנרצית פעולה לאדםבהניע
 ותבין כבר, לקח אשר אשתו את הכמח ה( בוודביים
 הנה ההוא ביום ואמר ס( כה סיע" הפסוק זהלפי

 שקוינוהו, היום בא )והן לו קוית י"י זה וכו' זהאלקינו
 *( בישועתו ונשמחה ננילה כן(על

 הג"חט
 זה ל8י לשמחה, שחוק בין ט( ז"ל הסמ"ק חילק זחנפורד

 יש לשחוק, ששוו ביי חילוק איזה לחלקצריכין
 עיקר ששון אבל הקיוי, על התעלסות הם תרהיבולומר,
 לה נראה כן האיברים, בתטעת נראה הטרוק בלב,חוש

תהו
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 ובאו ישובון יני ופדויי זה, לפי הפסוק פירפרחוע

 )השמחה ראשם, על עולם ושמחת ברנהציון
 כיון אבל קיווי, רק שהוא בלבד ששון לאעולמית
 ששון דהנה עולמית, שמחה תהיה לציון רטובושכבר
 דבר על הוא שמחה אגל המקווה, הדבר בבואנפסק
 שתהיה ראשם, על ואמר נפסק, אינו זה הנה באשכבר
 ושמחח ששון איבריהם(, תנועת על השמחהניכרת
 שבין החילוק להבין השגח להם תהיה )ואזסריגו
 יגון כי ההיפך, זהו ואנחה יגון ונסו לשמחה(,ששון
 ואנחה יבא, שלא המפחיד מדבר הדאגה עלנאמר
 ושמחה, ששון כשישיגו חנה לפועל, הדבר בבואח"ו

 ואנחה. יגוןינוסו
 נאמר לא המצות בחג למה תשכיל, הנ"ל לפיועקצץ

 הסוכות, ובחג השבועות בחג רק בתורהשמחה
 בחג הנרצה דענין פ"א( שב-ב )מרע"ה לך ידועדכבר
 מתן בזמן השבועות חג יום עד נגמר לאהמצות
 אחר יום לספור הספירה מצות באה כן עלחורתינו,

 שנשלם עד יום בכל חדשים המוחין ומתגדליןיום
 הפצות חג הנה תורתינו, מתן ביום קומהשירוך
 חג ובבוא הנרצה, אל קיווי ששון בחינת רקהוא

 לפני ושמחת יא( מז גובהם אזי נהיה, תאוההשבועות
 בתורה נאמר הנה הסוכווע בחג ובפרט ענקיך,י"י
 באספך ימים שבעת לך תעשה הסוכות חג י5)שם

 שפירשנו כמדרשו והן כפשוטך )הן ומיקבךמגרנך
 בגרונו, שאמר מה האדם שמאסף ראה( מ"פמיפ"כ
 בחווגה, שלא שאמר והאותיות התיבות כלהיינו
 הניצוצות היינו ומיקבך, מגרנך, באספך הנרצהוזהו

 דאיזדריקו הטיפין ידי על ח"ו נדחו אשרהנדחות
 שידעת כמו י8(, יקב נקרא המעור ברית מןלמגנא
 כבטח ע"ס עב דף הכועח ושעי האריז"ל מרן שיסדבזמר
 הוי"ה בגימטריא יק"ב ש( וידעת וכוי, דכיאזיתא

 ברכה קדושה יחוד תיבות ראשי והואאלקי"ם
 שנאסף האסיף חג הוא הזה החג כן ואם קסז.4)זח"ב
 הן הלשון ברית ידי על הן שנדחו הניצוצין כלכבר
 חז"ל שרמזו מה זה לפי ותבין המעור, ברית ידיש

 כן ש מדבר, הכתוב ויקב גרן בפסולת יב.()טכה
 הדבר על שמחה אלקיך י"י לפני ושמחת בונאמר

 נו. ע"ד ושרנת אור מטה" עיריח(
 כד. שום אור מטורי עשןיט(

 והן תשובתינו, ידי על הדבר נתקן שכבר בא,שכבר
 סוכנן עלינו ונפרוס הקדש אל הכל מתאספיםהיום
 )בנימטריא ויק"ב גר"ן פסולת מן הסוכם כן עלשלס,

שס"ה(
 בחב דוקא למה לבאר עלינו חובה הנ"ל, לפיךעועה

 בחג ולא שמחתינו זמן אוסרים אנוהזה
 דהנח לדעתי, ונראה דטמחוע נאסר בו שגםהשבועות

 וכו', אלקיך י"י לפני הנמחת כתיב השבועותבחג
 ושמחת י( סז ודברים כתיב הסוכות בחג כן שאיןמה

 בגמרא שאמרו מה פי על לי נראה זה ולהביןבחגך,
 בר חנינא רבי ואיתימא זירא רבי אמר ( )הברכות
 ודם, בשר מדת הקב"ה כמדת שלא וראה באפפא
 עצב מוכר לאבירו חפץ מוכר אדם ודם בשרמדת
 ההערה להם נתן כן, אינו הקב"ה אבל שמח,ולוקח

 נרעלי טוב לקח כי ב( ד )טפלי שנאמר ושמח,לישראל
 להתבונן שיש מה והנה תעזובו, אל תורתילכם

 הש"י ששמח בכתוב מבואר היכן א' הלזה,במאמר
 לכם נתתי אוסר הוא הרי ב' ז"ל(, ברש"י שם)ועיין
 דכאי אליבא ( טה )ב"ב לן קיימא ובסתנה מתנה,לשון
 יתפרש אבל נותן, יפה בעין נותן ודם בבשר גםעלמא
 את סותר דהפסוק המאמר לבעל דהוקשה כך,הענין
 לשון היא לקח והנה וכו' טוב לקח כי דהתחילעצמו,
 כרחך על מתנה, לשון לכם נתתי ומסייםמכירה,
 מכירה, דרך לנו התורה הירטה דלעולם כך,הפירפר
 וחלף ויעקב, יצחק אברהם אבותינו עבודתחלף

 הניצוצין כחטם להוציא במצרים הברזל בכורשסבלנו
 גתגה הקב"ה אבל במצרים, יחטם שהיוהקדושים

 שמחה, ובנפש יפה בעין שתהיה כדי מתנה דרךלהם
 התורה כשניועה 1( ח הב"ר במדרש שאמרו)וזהו

 נשתייר ולא עמה, ניחגה וצדקתה יושרה נםלישראל
 בשמים לא יב( ל ובהם כדכתיב בשמים, כלוםממנה
 וזהו יפה(, בעין מתנה דרך שנתנה מטעם והכלהיא,
 באה התורה דבאמת טוב, לקח כי הכתובשאמר
 לכם )אותה( נתתי והנה ומכירה, לקיחה דרךלהם
 ובנפש יפה בעין שתהיה בכדי היא מחגה, דרךרירתי
 דכתיב הא דקשה, מה כן גם לנו יונח ובזהשמחה,
 לקחת שבי שבית למרום עלית ים( 80 )תהליםבמשה
 יחיה, מתנות הנונא ט( סו )ישף כתיב והריפתנוו7
 יונח הנ"ל ולפי בה, למחזיקים חיים עץ היאוהתורה
 נחגה הקב"ה אבל לנה היא סכורה דבאבעעוכפיר,

דרך
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 מענות נמי לה אזדא ובזה יפה, בעין מתנהדרך
 השמים על הודך זזנה ב( ח )תהלים שמענוהמלאכים

 שנתן כיון אבל מיצרף, דבר ודינא במענתובאו
 דבר דינא שייך לא במתנה הרי מתנה דרךהקב"ה

 טנ"ד4 קעה ס" ויו"ט ושו"עמיצרא,
 שמחת היא חורתינו מתן ביום זה, לפיממילא

 וצונו ורומח, לגבראל התורה נתןהקב"ה,
 שנשמח היינו אלקיך, י"י לפני וגומחתיזצרינז
 חג נאמר הסוכות בחג כן שאין מה ית"ש,בשמחתו
 שנשמח היינו בחגך, ושמחת וכו' לך תעשההסוכות
 לישב הש"י שצונו הסוכות חג הנקרא הוא שלנו,בחג

 יי( )0ימ7 כתבנו כבר והנח הכבוד, לענני וכרבסוכה
 לענני זכר דוקא הש"י צוה למה הראשונים,שהקשו
 כבר והנה ובאר, למן זכר לעשות צוה ולאהכבוד,
 בשם זללה"ה חיד"א מו' הק' הרב שכתב סו( )0"כתבנו
 ישראל רק היו הכבוד דענני ז"ל, מהרי"ח החסידהרב

 לענני חוץ היו רב הערב אבל מיוחדיכן זאתבמוצה
 ניזונים היו רב הערב גם ובאר מן כן שאין מההכבוד,
 גם נהנו ובאר טן מן למה באמת קשה והנהמהם,
 שכתבתי מה )עיין הכבוד ענני מן ולא רבהערב
 מזון, בחינת הם ובאר מן דחנה לומר, לי ונראהלעיל(,
 וקיימא מלבהטים, בחינת הם הכבוד ענני כי שאיימה
 ואין לכסות בודקין (( )ט בחרא )בבא יהודא בר'לן

 גם וניזונו בדקו לא למזונות כן על למזונות,בודקין
 בדקו לכסות כן שאין מה ובאר, המן מן רבהערב
 אין ומום רעיתי יפה כלך ז( ד )שה-ש ישראלונמצאו
 זנשארז פגומים כהן ונמצאו נבדקו רב והערבבך,

ערומים
 ענני דמיון ושנה שנה בכל הוא סוכה מצותלזה

 שכבר להורות הכפורים, יום אחר הואהכבוד
 והן וחלאה וסינ עון מכל נקיים והם גבראלנבדקו
 ותחת עלינו יסך באברות לזה כרימון, מצותסלאיז
 דופ"ן פעמים )ד' עליון, במתר לרטב נחסהכנפיו
 כהונת ברית בס' עיין סת"ר, בגיממריא סכ"ךבצירוף
 היינו עלית, במתר היהוב והנה פ"א((, שלם ~גתעולם
 נקרא )צל יתלונן, שדי בצל אוטר יזכה כנ"ל,בסוכה
 ממילא, האדם מל מתחייב הצל כמו כי האות,מלוי
 של המנלוי והנה האוות עיקר מן מהקייב המילויכן

 ממילא דו"ד, פוכ"ת בגימפריא ו"ד ל"ת י"ן הואשד"י
 מי שית, במתי יה"ב ק צא )הגלש הכיתב יתפרמטכך

 לעתיד הנה כנ"ל, סתר הנקרא סוכה מצותשמקיים
 וזהו דוד(, בסוכת להתלונן יזכה יתלונן, שדיבצל
 למען סק כג )יקרא בתורה הנאמר המעם לפרוטשיש
 את ההטבתי הכבוד( )ענני בסוכות כי דורותיכםידעו
 נבדקו ישראל בני כי רב, הערב ולא דייקא ישראלבני

 וא', כבוד ומלבהטי בכפות והלבשתים נקייםונמצאו
 כאיטר הבאים דורות היינו לדורותיכם, זאתוידעו
 ויצאתם אתכם שבדקתי סימן הוא כי בסזכזתתשבז

 יתערב לא וזר סיג, מכל נקיים בדימוסבמשפם
 וכמו לכסות בודקין היא הלכה כיבשמחתכם,

 לעיל.שכתבתי
 בחגך, הטטפת הזה הקדהט בחג הש"י שציונווזהו

 הסוטות חנ נקרא לך, שמחה שהוא שלך,חנ
 אותך שהלבנט הלבולטין על המורה הסוכה שםעל

 ונמצאת הש"י אותך בדק ובודאי מחלצות,הש"י
 כאיטר בזה הש"י הלבעטך לא זה ולולי מום, מכלשלם
 ובזה כבוד, בענני במדבר רב הערב את הלבסטלא
 שטחתינג זמן אומרים הזה בחג דוקא אשר לךיונח
 כביכול אלקיך, י"י לפני הטטחת נאמר השבועותדבחג
 שכחבתי וכמו הש"י בשמחת לשמוח מחוייביםאנחט
 זטן הוא בחגך הגמחת הזה בחג כן שאין מהלעיל,

 וכנ"ל.שמחתינו
 י"י יברכך כי וכו' לפני תחוג ימים לטבעתכג(

 ידיך מעשה ובכל תבואתך בכלאלקיך
 ע( )שם אמר כבר הנה טו4 סו יבוים שמח אךוהיית

 )וכבר שמח, אך יגמחת אמר למה ושוב בחגךהגמחת
 נדע(, לא הפשפ ולפי עא.( )פסז'ים רבותינו בודרשו
 בא ומה ב"ז( ס"ס בססות )ירושלט מעומין ורקין אכיןוגם

 סק )סיט לעיל שפירצותי מה פי על והנראה,למעם,

 אנחנו אשר הקיווי היא שהששת הקמחה, ששוןבענין
 והשפחה וב"פועחגג בעזרינו יהיה הש"י אשרמקוים
 שמחתית בזמן כעת והנה באה, שכבר הישועה עלהיא
 שהש"י באה, שכבר המוכה על היא שהשמחההגם
 סוכת ופרס עונותינו כל על הכפורים ביום לנומחל
 כפשופו האסיף זמן שהוא כן גם וכן עלינו,שלום

 כן גם אנחנו טחוייבין זה כל עם כנ"ל,וכמדרשו
 עת במהרה, לנו המקווה הנטועה אל כששתלהתנהנ
 על ראשית, על ע~מ הטמחת ברנה לצית נבואאשר
 שסהטמ ח"א( ד"ה מתא מחשאטי השואבה בשמחתכן

 מים הטאבתם 0 ע )"ח" נאמר הקדש רוחשואבין
ח ט
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 נגמר לא עדיין כי בששוז, כן נם מחוייבין כיבששון,
 ותהיה לי"י המקווה יום יבוא אשר עד עולםשמחת
 )שס שאמר וזהו ששון, לא שמחה היינו שלימהשמחה

 לנו )וננמר קוינו י"י זה וכו ההוא ביום ואמר "כה
 שיש וזהו בתנועתו, ונשמחה ננילה כן עלהמקווה(,
 אלקיך י"י יברכך כי וכו' תחונ ימים שבעתעי, שכתבתי כמו וכו' בחנך הנמחת בתורתינו,לפרסם
 צריכין אבל היא, שסחה הנה וכו' ובכל תבואתךבכל
 המקווה יום על כבפחונינו לששון כן נם כעתאנחנו

 יוצרינו, הבפיחנו והנה שלימותינו, השננו לא עדייןכי
 שמח, אך והיית אזי וכו', תחוג ימים שבעתכאשר
 רק לששון אז תצפרך לא אשר המקווה לזמןתזכה

 לו קוינו י"י זה ותאמר, מאווייך יהפלם כילשמחה,
 בישועתו ונשמחחננילה

 סוכות דבערב ששף"( סוף )שע*" האריז"ל כתבכד(
 רחל שיית דאו בצדקה להרבותיש

 ראיתי טצאגו זאת והנה כאן, עד צדק,הנקראת
 כסא בספרו זללה"ה חיד"א טוי החסיד הנדוללהרב
 וזה פכ04 %חףר )5ף חז"ל מדרש הביא נו.( ז מחשדוד

 לעדשות ברית כרתו מטצרים ישראל כשיצאולשונו
 הרב ופירים לפלא, והוא כאן, עד זה, עם זהחסד
 מאמר פי על זללה"ה, מיוחם מהר"א הרב בשםהנ"ל
 ויאה בא אביז ר' אמך ק ה )ינה רות במדרשאחד
 צדקה של כחה גדולה וכמה צדיקים של כחןכמה
 בצל לא חסין שאין חסדים, גומלי של כח נדולוכמה
 'פכהפ כנפי בצל ולא שחר כנפי בצל ולא הארץכנפי
 הדא הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בצלו אלאוכו'
 ובצל וכו' חסדך יקר מה ה( לו )והליס דכתיבהוא
 השרים הם כנפים בזה, ופירש כאן, עד יחסיון,כנפיך
 ונמילות שקה בשי כי אבין ר' ומשמעינן מעלה,של

 ית"ש, ידו על אלא שר ידי על מתגהנים אינםחסדים
 לעשות ברית כרתו ממצרים ישראל דבצאתוחייט
 שום ידי על הנהנתם יהיה שלא בכדי זה עם זהחסד
 כא( יג )ש14ת זכו וכן בעצמו, ב"ה הש"י ידי ש רקשר

 )פי4 והנה וכו', ענן בעמוד יומם לפניהם הולךוי"י
 לענני זכר הסוכה מצות מוב, מה בעתו דבר נ0סו

 זכו אשר עט בעמוד  יומם לפניהפ  הולך וי"יהכנוד,

, די9א%,פ* רשט ש ר א ש א  פ ט ן ף  

 נ*

 עליהום קיבה 1טק%כ% וחסד הצדקה יי על"פראל
 וחסה בצדקה להתנהנ ביחער הזה בחנ מהראף )שעל
 שר שום בלי ונתלות נחסה ית"ש כנפיו בצלשז

 כאן עד עלינו, ימך באכרתו ית"ש הוא רקאטצעי
 בחנ לישראל אבינו אברהם בא כן על דבריו,תוכן

 בתורה ונרמז הראשון חסד הנומך היה שהואהסוכות
 כן ( סו )ב"כ אברהם הוא וכו' האזרח כל סג( מלוקיו

 כא4 סמן לעיי )9ק לינראה

 בחג אומרים למה ודעת, פעם פוב מצאנו יהדלילי
 דחנה שמחתינו, זמן דייקאהסוכות

 לכהיה הקב"ה אמר במדבר, מעשה אותוכשנעשה
 אעלה לא כי וכו' מלאך לפניך מללחתי ב( לב)שמות
 הרע הדבר את העם וישמע מ( שם ונאמר וכו',בקרבך
 בישראל בהו דכתיב השמחה היפך הוא ויתאבלו,הזה
 נגילה נוגף[ נרוצה )דייקא( אחריך כמשכני ק א)שה-ש

 והן השרים(, באמצעות %א )דייקא בךונשמחה
 לפניהם הולך וי"י כבוד, לענני זכר הסוכות חגהיום
  הצדקה ידי על ישראל זכו אגפר ענז בעמודיומם
 השרים, בצל ולא  דייקא כנפיו בצל חומים אנווחסד,

 )דייקא( בך ונשמחהננילה

 חיך כבוד לענני זכר סוכה טצות הנה ודעולפי
 הוא שר, שום אמצעות בלא לפנינוהש"י

 ליקח הש"י שצוה מינים ד' למעם כן נםהנרצה
 בקבלה, כתבו נ( הקדמונים  הנה הזה, בזמן ההםבימים

 שר שום עליהם  יזמן  אין  מיגים הר'  אותןש%
 המינים שאר כדרך לי( נראה כן נדל לו)שיאמר

 נפלאה הוראת והוא ית"ש(, בהשנתתו נדלים הם)רק
 זה, לפי )ותבין השרים, תחת נתונים שאינםלישראל

 לפגז ושלחתי ב( לג נושפות במדבר הש"י שאמרבזמן

 או, אמר וכו', לפניך( מלאך שולח אנכי )הנהפחדו

 תיבות ראשי אעל"ה, לשון אמר בקרבך, אעלה לאכי
  נרמזים סינים הדי אלו ק ש הדס, ליב ערבהאתרונ
 שנקראו  ניראל בשביל  בר%שיח  החורה,בראשית
 אתרו"נ בנימפריא רבתי בי"ח נסמר שם הנהראשיות
 דגלה *%ש )יין אי"ה, ויתבאר הבן הד"ס, לול"בערב"ה

 ז.4בגששית
 ד" 9 ידם מחה" מוכה מצות ש יסד 8,1יפןכה(

 יחשב זאבן יעשה אנחר חשרי 4ש9מ
 זה מבואר מגאתי לא הזאות ההגרה כל כשמרלו

בדברי



מח יששנר דמהימעתט צלא ק מאמר תשרי, הרש מקשטיי ייר

 הדבריכן יובע הנ"ל דברים פי ש אבע חז"ל,בדברי
 ז דרוש וע )גס4 ז"ל חיד"א מו' הנדי הרב כתבדחנה

 וגמחות הצדקה טות ונתשי נשתנו למה פעם ע"ג(כז
 הש"י אשר האדם יזכה אהגר הסצווג מכלחסדים
 )שטיפ כתיב דהנה ומנינו, סתרו יהיה כביכולבעצמו

 היינו, לעד, עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר 6(קיד
 מכבה עבירה אין כן תורה מכבה עבירה שאיןכמו
 יכולת "ט המצות שארי כן שאין מה הצדקה,מצות
 מקפרג מלאך איזה בקפרונ לכבותה חקו עבירהביד
 לכבות מקפרנ מלאך ביד יכמת שאין כמו זה,יפי

 רק שינוי שום בלי שכרה נם כן צדקה, שלהמצוה
 כוונת בזה הנ"ל הרב ופירש בעצמו, חקב"ה ידיעל
 אבא בך ח"א ר' בשם 2משמר1 ב( כה )הנ"ררז"ל
 )היית סצות לבשי וחופה צל לקלטות הקב"העתיד
 ה"ה 8שז הוסה בירהטלסי מצוה סתם שנקראצדקה

 יב( ז )קדית דכתיב עדן בנן תורה בעלי אצלומדרשים(
 תורה שבעלי כמו והכונה הכסף, צל החכמה בצלכי
 עבירה אין הצדקה בעלי כן תורה, מכבה עבירהאין

 ית"ש, כנפיו בצל חוסים שאלו וכמו צדקה,מכבה
 חכר הוראה הוא הסוכה והנה צדקה, בעלי כןכמו
 לפני הולך בעצמו הש"י אשר להורותו הכבוד,לענני
 סצות המקיים כן ש אמצעי, שום בלא ישראלמחנה

 הזאת. התורה כל כשמר לו יחשבמוכח

 דמצות שמבואר מה לפי הנ"ל, הדברים פיעל
 הולך בעצמו הש"י אשר נורמתהצדקה

 הוא הנה לשר, נמסרים ואינם ישראל מחנהלפני
 כבוד צדקך לפניך והלך 0( נס משע" בפסוקכמבואר
 וזהו כביכין, ובעצמו בכבודו לומר רצה יאספך,י"י
 ולזבולון י0( לג נוברים דיומא בפרהטתא כן נם לפוהקשיש
 רצ"ל באהלך, ויששכר בצאתך זבולון שמחאמר
 פפרנסג ואתה באהליך שיששכר כית זבולוןאתה
 כביכול הש"י לפניך הולך וכיוצא למסחר בצאתךהנה

 שמחה בא מזה הנה למלאך(, מסירה )בליבכבודו
 זמן אומרים למה פעם כק יזדמן לעיל שכתבתיוכמו

שמחתינו.
 הזה, בחנ ביותר צדקה למצות פעם עוד נב14ףכו(

 לעיל לך כתבתי אשר את תזכורזכור

 ב מאמר מעז ויין כד, סימן ז שחט ד מאמר ישי עפוכא(
 ש"ג. קכ0 דף הסימן

 לתרץ לי שטנאה מה הפעמים מן אחד תא()סמו
 לענני זכר לעשות הש"י צוה למה הראשוניםקהלית
 לעשות לצוות כן קלטה ולא אהרן( בזכות )שהיוהכבוד
 על והוא ומרים(, כהנה בזכות )שהיו ובאר למןזכר
 ולא לישראל רק מהני דתשובה הקדמונים דבריפי

 ק האזיע )תמעיט הספרי מדברי )והיא העולםלאומות

 דהרי הפעם, וכתבו ס0(, פעמים כמה כתבתיכאשר
 כבודו אין כב1ד1 ש שמחל מלך ( ת )כתובות לןקיימא
 מה העתם, לאומות תשובה מהני לא כן שמחול,
 לי"י אתם בנים 04 יד )דברים בהו כתיב ישראל כןשאין

 שמחל ואב לב.( )קחשע אב עליהם נקרא והש"יאלקיכם
 לענני זכר היא הסוכה והנה מחול, כבודו כבודוש

 על רוכבין אין במלך כב.( ה)הדרין לן וקיימאהכבוד
 י0( כ ושגות כתיב והנה בשרבימו, כהטתמשין ואיןסוסו
 )שמ וכתיב האלקים, שם אשר הערפל אל ננשוכהנה

 פסוקים ועוד הענן, בעב אליך בא אנכי הנה ס(ים
 בשר במלך כענין כביכול חוט הענן הנהאחרים,
 להשתמט שהאין ההראל היו והאיך סוס, ש הרוכבודם
 בנים נקראים שהם כרחך על אלא הכבוד,בענגי
 להו מהני בנים שהם וכיון אב, עליהם נקראוהש"י
 לעשות הש"י צוה הכפורים יום אחר כן שתשובה,

 בכפרתן ישראל שיאמינו בכדי הכבוד, לענניזכר
 והנה הכפורים, ויום התשובה ידי על להםשנתכפר

 ש עקיבא ר' את שאל הרשע פורנוסרופוס י.()ב"ב
 אחד ובא וכו' עבדו את ם מלך הצדקהסצות
 ישראל עקיבא, ר' והשיבו למלך, מתחייב הלאופרנסו
 וזנו אחד ובא וכו' בנו על שכעס ואב בניםנקראים
 צדקה מצות מן כן ואם ומכופל, כפול שכרוופרנסו

 סצות מן כן ונם בנים, נקראים שאנחנו מוכח כןנם
 מלך של שרביפו כביכול נקראים שהם מיניםד'

 השנחתו כביכול רק שר שום שיהם שולםשאין
 אי"ה, ויתבאר כ"ד( )סימן לעיל שכתבנו כמוית"ש
 מינים וד' סוכה מצות )היינו עדים שנים פי ש כןאם
 עדים שלשה או הזה( בחנ רק הנוהנים המצותשהם
 ועידן, זמן בכל הנהונה צדקה טצות בצירוף)היינו
 הנה הזה, בחנ צדקה במצות בהתעסקו זה כלעם
 איטר דבר יקום כים( פי ועל הוא, המשישחום
 ומוחל בתשובה מקבלנו והש"י בנים, נקראיםאנחנו
 ימהר כן מחי, כבודו כבודו על שמוחל ואב כבודוש

 אמן. בימינו במהרהלנאלנו
ובזה



 יששכר דמהיטמתא צלח ק מאמר תשרי, חרש שמריבני
 לעיל שהבאתי המדרש דברי כן נם לך יתבארגנזה

 ברית כרתו ממצרים ישראל כשיצאו =()תפן
 פי על לפריט ונראה עכ"ל, זה עם זה חמדלעשות
 עב על רוכב י"י הנה א( ים ףשעף כתיב דהנההנ"ל,
 רוכב ישראל אוהו ראו כביכול הנה מצרים, ובאקל
 על רוכבין אין במלך לן קיימא והנה וענן, עבעל

 בענני להשתרטט להם אפשר היה האיך כן ואםמומו,
 זה, עם זה חמד לעשות ברית כרתו כן עלהכבוד,
 עקיבא, ר' שהשיב וכמז בנים שנקראים מכח הואוזה

 יומם לפניהם הולך וי"י כן על אב, למווהקב"ה
 הבן ענן,בעמוד

 בן יהושע ר' אמר ה"ב( פ"ה )סוכה בירד,טלמיכז(
 בית שמחת של ימים כלחנניא

 )וכן עיקר, כל שינה מעם פועמין היו לאהשואבה
 תני והא שם(, עיין קצת בשנוי פ.( )סוכה בבבליכתב

 מיד, ויישן אותו מלקין ימים נ' ארטן שלאשבועה
 עהטין היו למה להתבונן, יש כאן, עד היו,מתנמנמין

 לן משמע קא מאי ונם שמחתינו, בזמן להצפערכן
 שכתבנו מה פי על והנראה, בזה, חנניא בן יהושער'

 שכתוב מה על ים( סימן ב מאמר רעע השנה דאשבדרושי
 נים ולא נים מתנמנם דמי היכי ( יב )תעניתכנמרא
 הנה מברא, לאהדורי ידע ולא ועני ליה דקריוכו'

 דבר, מתוך דבר מבין נקרא סברא לאהדזרינוידע
 סברא לאהדורי יכש וכשאינו בינה, מוח מןשהוא
 והנה ניעור, חכמה שהמוח הנם ישן, בינההמוח

 ח"ד דין )חיקור מאמרות עשרה נספר שכהב כמו פי'כב(
 בן כד מפשעינו מחולל דוד שבן כשט לפיכך וז"לפט"ז(
 וט', מות שערי עד ימשיגיע וא', אשת על ירקדאפריס
 ויחיוזע רחמיט עליו יבקשו עמו קדושים וכל דוד בןאז
 עתעא אמיתי בן שיונה הפרק נסוף עו"ש וכתג ע"שש,וכו'
 ותתבונן אליהו, החיה אשר דשרפית בן וזעא יוסף בןמשיח
 יתודא ביד שט ופ" מות, שערי עד הגיע פעמים כמהעד

 במלחמה, שנהרג שאול בן יהונתן היה שבתחלה נו()אות
 שלא הצרפית בן שהוא אמיתי בן ביונה נתגלגלואח"כ
 ועוד זאת אליהו, החימר אופד עד בחליו נשמה בושהרה
 יוסף בן ומשיח נפש, עד מים אשפותו הים אל הוטלאחרת
 יחיוהו שמח"כ אלא מות שערי עד ויגיע היקרותןגלגולו
 שדוד פמ"ו( התוהו עולם )שער הפלד בעמק וכ"ככנ"ל,
 למלך המשגה ויהיה אוהו ויחיה עליו יהפללמשיחא
 טףב(, סיסי א )מאמר אלול חדש לעיל ועייןהאמיתי,
 פטרה ברגל )הףד רנב אופן ואתחנן עסוקות מגלהשיין

 הקב"ה עתיד ואח"ם מת טוטל שידיי סהייח(מערכה
 תיטרי הדשי כמו בו "שגעשה בכאן הכונה וזועלדמזיוהו,
 ואח"כ רגיל, הללו הדינים כל דהמנו "דין" ימיויהוא
 הקדש רוח שנקרא לתהיהתעם

 השנה ראש בדרהטי האריז"ל מרן בכוונתתתבונן

 ננמר חכמה כשמוח מרומים בנבהי נ"ב( שכ"יוסיעי"
 ימים בב' רק שופר אק כן על שינה, מיקרי לאשוב
 ליה קרי כד הישראלי באטט נם כן על רהטנה,דראש
 שינה נקרא לא מברא לאהדורי יכש שאינו הנםועני
 0שם השחשבה בית ה"נ( שם )יחשוף והנה תנומה,רק
 רוח פ.( )ז"פ ידעת וכבר הקודש, רוח שואביןהיו

 ברתא, ימד אבא ( תו )שם והנה מלכות, בחינתהקדש
 נתנו לא  הקודש רוח לדמםינ צריכין כשהיו כןעל

  יכפר  האוב חושם לי  נראה כן חכמה, למוחשינה

 יונה יונה, ר' אמר ה"מ( פ"ה )פנה בירהטלמי עדףכח(
 לשמחת ונכנס הוה, רנלים מעיי אמתיבן

 שאין ללמדך הקודש, רוה עליו הסרתה השואבהבית
 תדע לא כאן, עד שמח, לב על אלא שורה הקודשרוח

 נודע לא הלא ללמדך אמרו ונם זה, למדמהיכן
 מדכתיב לה דלמד באפשר, ונראה הכתוב, מןהלימוד
 החפר, מנת אשר הנביא אמתי בן יונה כה( יד)מל"ב
 פי על דרורו כן על היה, מהיכן להשמיענו לולמה

 אשר היתה נבואתו החפר, מנת אנטר הנביאקבלתם,
 שמנמכיו המקדש בית היינו גת מן ומצאה אותהחפר
 חצב יקב ונם ב( ה )ישעי בפמוק שנאמר וכמו ייןשם
 ומה המקדש, ובית מזבח זה ה"1( ת"ד שם ףרושלמיבו

 אלא שורה הקדש רוח שאין ~מדך בירהטלמישמיים
 דילמא מכאן זה נלמד האיך לכאורה שמח, לבעל

 יונה מדהיה לה דלמד ונראה היה, כך שהיהמעשה
 שהחייהו הצרפית בן )שהוא קנז.( )ז""ב אליהותלמיד
 ויקלחו אלישע תלמיד היה כך אחר פלח((, ירפאאליהו
 לא כן פי על ואף וברפא(, א ס )פל*ב יהוא אתלמשוח
 ישראל מלך יורהט בן ירבעם עד נבואה לומצינו
 שורה השכינה שאין מפני לומר כרחך על כה(, יד)שם

 לרנל לעלות נפשו שממר אירע אשר עד עצבותמתוך
 הקדש, רוח עליו שרתה אז השואבה בית לשמחתובא

 רוח עליו ששרתה זו הודעה צורך עוד ליונראה
 יפן ואתחע )מרע ידוע השואבה, בית בשמחתהקדש

 והנה אפרים, בן כהניח הוא אמתי בן יונה הנ(רז,
 כן על תשרי, הוא חדושו הדגלים סדר פי עלאפרים
 ימי שהוא תשרי חדריו כמו אפרים בן בהשיחנעשה
 כדכת*ב תחיה נקרא הקורט רוח ידעת וכבר כב(,הדין

 )שיז הדבר, הבן אביהם, יעקב ריח ומטתי כז( מה)בראשית
 ע4ג4 ב"ה יף "4אליש

נמרא
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 חד עינא, ורב יהודה ר' אתמר נ.( )1נה נכאץאב6(
 דחגי מאן חשובה, חגי והד שואבהתני

 מים הסאבתם ק ינ )"אך דכתיב משתבש לאשואבה
 ר' דאמר כשמנכש לא השובה דחגי וסאןבששט'
 בראשיות ימי מממפת ובא היא השובה מצוהנחסן
 דמתני דאמר מאן ביוע תיבת על הא פלונתייהונראה
 מים הטאבתם דכןזיב שם על הו14 השחעבהבית

 בתת אות היית השואבה, בית קאמר כן שבששת'
 מצרפת הבי"ת היינו המים, שאיבת אלהמצורפת

 דמעני ימאן ננ4 כששט הכרעב כמאמר הששוןאת
 ימי משהפת ובאה היא השובה םצוה החשובהבית

 ברחופית ימי כחפשת נבראו והשיתין כיבריגשית,
 לי, ונראה בי"תנד4 תיבת הוראת וכן סט.4)מהא
 והא התורה, בהתחלת נמסרה רבתי בי"תהיינו

 בהו דכתיב הד"ס לול"ב ערב"ה אתרו"נבניממריא

 בית וזהו וכו', אלקיכם י"י לפני ושמחתם 8( ט)וקרי
 אי"ה, ויבואר כה4 מספרה שמחשבין רצ"להחשובה,

 כד4 שעט סוף ליל)ייז

 נוים לעזרת באו סג( %7נה 1ייזניתיזל(
 הנה ( )שם בנמרא עיין נדי, תיקףשם ומתקניי

 נזוזפרא וכונים סתם אמרו המא נדול תיקט לזהקראו
 והילות לשמחה תיקט זו שמחה להיות אבלוכו',

 בפוסחה היפנה ימות כל האדם על ועברויוחלפו
 על שבאה הזעת עט על ובפרם מצוה, שלשאינה
 לב שמחת קוב.( )שת אמר דאת כמה הלב זחותידי

 בהתהוות היא השמחה הזה הקדיש בחנ והנהאשה,
 מינים, וד' סוכה מצות ידי על כביכול העליוןהזוונ
 הזנובו עק על בפרפיות לכפר י"י לפני שמחתינוהנה
 )שעף הוא ידוע י"י, לפני המים ניסוך היה כןעל

 האהבות כל באים המים מיסוד כי ש"ב( ה-8 לרשווקדחו"
 תענונ, מיני כל מצמיחים המים כי לאדם,והתענונים

 5' אהל הוא דושואבה אל הבצודות "5ית" תיבת פ4כג(
 בשמאל לשאוג שצריך גז1 ומהמז וששין, לתיבתהסתעף

 איך ומפרש ברזלנית, ימי ששת של סורח בי"ת שתיבת פי'כד(
 בהתחלת שנמסרה וכף רדאר בית סייע ותל כתב, שגזו1א

 בראשית. יסי ששת של שקאיהיערה
 של מספרה שמחשבין חשבון מלשון הוא החשובה ש"ת פיכה(

 ככ"ל בגימטריא שישא ביתתיבת
 גפרסית הוא הזה דהדחש שמזג ל( )בסימו הנ"ל ע"8מובןט(

 וטת. שון שללנפר
 תורה לקוסי , לא ת"ז שם, מלך ובמקדש קפח ח"ג שאובז(

 שט בושר פרשת ושצצותגפשפי

 להני המים את מנסכים הנה אהבה, על מורהומים
 עסקי ו% רעות אהבות כל שמכפלים להורותהש"י
 כן על שמו, יתברך אהבתו עד הזה עתםתענוני
 הנדי"ה מדת היית נדי תיקון מתקנים ניטיםבעזרת

 ב( 1מן לעץ )עץ הבן, אהבה, שהואוחסד

 סג( )1כה וכו' ומהמייניהן כהנים מכנסי ולבלאילא(
 חשיב דלא וזיכוך סבלים 1"" הוזוס'כוזבו

 דייקא הוא, דייקנא חנא אומר ואני כרננת,נמי
 שאטר כמו עריות על מכפרים מבגסים כהנינומכנסי
 בן שאין טה הלב, הרהור על ואבנם פ8.( כסמםבנמרא
 בנמרא כמבואר בו( דמים שפיכות על מכפרכתנת

מש(.

 השואבה בית לאור החיפרו בוררת היתה אעטהלב(
 חנ"ה ברירת מרד מודו היודע ג44)1כה

 מעים לבררם הנדחים ניצוצות היינו מ4 אותיותב"ב
 מבררת היא אשה ודייקא התקט' לעולםהתוהו
 ימי מששת ובאה חשובה מצוה שהיא זו,בשמחה
 התוספות קושית לה אזדא זה יפיבראשיות

 אש1( 1""

 שם.עיין

 כלשט לסוכה אפקיה ונמרא המשנה בנלשתלנ(
 העלום ( בו )פונה שאמרו כמועליה,

 ח סימן ב )פיק בראית ועיין בעי ומעמא וכיוצא,לסוכה
 מרן דברי פי על פעם לומר ומראה המעם,שכשזב
 מקיפי הוא סוכה דמצות פ"ק שכש סיע""האריז"ל
 אמרו רז"ל כן על עילאה, תשובה עילאה עלמאאמא
 לי נראה כן עליה, לשון הזו המצוה על פעםבכל

 בחנ ביותר צדקה למצות פעם עוד לר אבארלד(
 כ"ד סימן לעי שכתבתי מה )עייןהזה

 י( )נ"ב שאמרו והחש רז"ל, מאמר לך ואבארכ"ו(,
 מ( א משע" שנאסר הנאתה את שמקרבת צדקהנדולה

 הנה כאן, עד בצדקה, הצביה תפדה במשפםצית
 כתיב דחנה הזאות הראיה על להתפלא ישלכאורה
 לבאר, לי ונראה תפדה, במשפפ ציט דקראכרישיה

 כורות( )על ( מ השנה ראש בנמרא ומאמרו מה פיעל
 המקדש( לבית שנתז צדקתו ש )שאמר דאחמיץמנלן

 קעביד ולא )רא"ל ובנוהי מלכא לחיי מצלין להווןדי
 מעליירנא לאו הכי דעכיד ומאן ומקשי שמים(,לשם
 שיחיה בשביל לצדקה זו סלע האומר והתניאהוא,

בני
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 כאן קשיא, לא ופרקינן נמור, צדיק זה הרי וכו'בני

 ס"ה ד %ס ברש"י עיין העולם, באומות כאןבישראל

 אין אפילו היינו וכו', תגר קורא אינו דהישראלנאו(
 תנאי( על )שנתן צדקתו כן פי על אף לוממיבין
 כיון והנה תנאו(, נתקיים שלא )הגם לעדעומדת
 כזה אשר מהראוי הנה היום, כל דרכם זהשישראל
 דבריו היו תנאי שהש"י הנם י"י, לפני כשפמםיהיה
 לא ואם 1כ1' ונתתי 1כ1' תלט בחזקתי אם ק ננ)וקרח

 אף צדקתם מקיימים כשישראל אבל וכו',תשמעו
 בכתופם שכרם זה הנה התנאי, נתקיים שלא פיעל

 שלא פי על אף צדקותיו דברי מקיים הש"י נםאשר
 *( התנאינתקיים

 הג"ח*(
 בצדקה הש"י את לנסות מותר זה דלבעבור עומר,הש

 הש"י מז בציווי הכתוב שאמר כבןובמעשר
 בהביל עשר ט.( )תעמת ואמרו בזאפ, נא הצנוני ק ג)טלאם

 והנה זו, עם להצדיק חפץ כאשר הש"י דהיהשתתעשר,
 י"י עשה מה ארץ, יעמיד במשפט מלך הוא המשפטהמלך
 ישראל ודגה תגאי, על צדקה ליחן וצוה התיר חסדו,ברוב
 כן פי על אף התנאי, להם מאחר הש"י אפילו דרכםזה

 הכבטפט פי על הנה לעד, עומדת וצדקתם חגר קוריםאינם
 לח ישראל אפילו והבטחותיו צדקותיו יקיים הש"י אשרהוא

 ח(. סימן ז מאמר לעץ )עכז התנאי,קיימו

 בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצוין כל כלווהנה
 4( ל כבפיס הש"י דברי היו וזנאי כי צז.4)סוהדרין

 וכו' הברכה האלה הדברים כל עליך יבאו כיוהיה
 י"י עד ושבת וכו' הנוים בכל לבבך אלוהשבות
 ושב וכו' שבותך את אלקיך י"י ושב וכו'אלקיך
 צדקה נותנין כשישראל אבל וכו', העמים מגלוקבצך
 אינם הסובה מאחר שהש"י פי על ואףוכנ"ל,

 עומדת וצדקתם ודבריהם נדרם ומקיימיםמהרהרים
 יקיים הש"י נם אשר הוא הכהטפת פי על הנהלעד,

 הנם העמים, מכל וקבצך ושב שהבמיח מההבמחתו
 הנה אלקיך, י"י עד ושבת התנאי עדיין קיימנושלא
 )סיכה בתפלתם ישראל שאומרים כמו כך, אחרנקיים

 ואחר הבמחתך תקיים )מקודם אליך י"י השיבנו כא(ה

 רז"ל שדרשו זהו הנה ונשובה, נקיים( אנחת גםכך
 ציון וראייתם הנאמה, את שמקרבת צדקהנדולה
 צריכין הנה הכחטפם פי על הנה )אבל תפדהבמשפם
 ידי על בצדקה, לטביה אמר( הנה מקודם,לתשובה
 התשובח מצות שאיחרנו הנם הנה וכנ"ל,הצדקה
 י"י השיבנו כאמרינו גליות קיבוץ אחר נקייםחנה
 הבן, צדקה, ידי על כלחטפם והוא ונשובה,אליך
 למצות ונעים נחמד טעם לפניך שלך הריומעתה
 ופן התשובה, ימי עבור אחר הסוכות בהנהצדקה
 הנלות מבד פחמת כהוגן היתה לא תשובתינוח"ו
 הנה אלקיך, י"י עד רטבת בתנאי היו השי"תודברי
 נאולם לגאלינו הוא כלחטפם הנה וכנ"ל, צדקהנותנים
 אלה דברינו ירוצו התנאי, נתקיים שלא הנםעולם
 לגאלינו השם יאמר וכן לכופפם, כסאות היוהביםלפני

 אמן. בימינו בסהרה עולםגאולת
 בלילה פת כזית ברעכה לאכול סוכה במצות הנהלה(

 בגזירה ונלמד (, בז וסיכה חובה הואהראשון
 שכתבתי מה ידעת וכבר המצות, חנ מן מ"ו מ"ושוה
 נלמד לכוה בתורה במקרה זה שאין פעמיםכמה

 גזירה מדת דהנה בכאן, לי ונראה דייקא, שוהבגזירה
 אמרו והנה רחו"ם, מדת מרומים בנבהי מעוררשוה
 הוא דסוכות הראשון שמיום כנ( אמור )תנחומארז"ל
 ולהלן מכאן רז"ל שאמרו כמו עושת להשבוןראשון

 התחלת מצות תיכף נלמוד זה לבעבור והנהחויטבנא,
 רחו"ם, מדת מעוררת שוה וגזירה שוה, בגזירההיום
 ישחיתו ולא עון יכפר רחום והוא לח( עח )תהליךוכתיב

והבן
 בסוטות צדקה מצות להרבות מעם עוד לך אבושרלו(

 זללה"ה החיד"א הרב שכתב מה פיעל
 תורה מכבה עבירה שאין ככוו ע"ג( כז ז דרוש דוד)כסא
 נקראת צדקה כן )על צדקה, מכבה עבירה אין כןכמו

 סתם ב( גה )יק"י 1במדרשים ה-ד( פ-ז )סוט"בירושלמי
 לעד עומדת צדקתו לעטם, מצוה היא כימצוה,
 דסוכות א' יום להיות זה לפי והנה כה((, )סיטזכנ"ל
 עבירה ואין בצדקה מרבוין עונווע לחשבון ראשוןהוא

 לי נראה כן אותה,מכבה
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 יאמאמר
 חישית

 ענינים כמה ויפורשו הלזה, הקדוש בחג מינים ד' מצות מענין בוידובר
 חיים צת המאמר ושם וסגולתה, הפת המצוה בעסק הב"למדברי

 בסמוך. שיתבארו חז"ל דברי פיעל

 בחג מינים ארבעה ענין ב( ל )הקיר חז"ל חותרךא(

 בני להרבה בהיטלם, אמרו הלזה,הקדשי
 דינא, נצח מאן ידעו ולא המלך לפני נידונין שהיואדם
 המלך, מבית בידו וסימן שיצא אחד רואיןכשהיו
 נידונין העתם ואומות ישראל כך נצח, דיןיודעים
 דינא, נצח מאן יודעים ואינם וכו' השנהבראש
 הר' עם יוצאים וישראל דחג ראשון יוםכשמגיע
 תוכן זה הדין, נצחו שהם יודעים הכל הללומינים
 הענין הוא איך להתבונן, ומהראוי ז"ל, חכמינודברי

 המלך, מבית לסימן יהיו דייקא הללו מיניםשהארבעה
 בסיטן שיצא האטט אותו שהביאו, הכחסל פי עלדהנה
 שזה מכירים הכל כרחך על הסלך, מלפגי חייםואות
 בנמשל, כן שאץ מה המלך, מבית ותקח המלךחותם
 פי על ונראה הטימן, מהו הללו מינים ד' מצותהיינו
 קבלתם פי על לנו סיפרו ואבותיה הגהץ חכמיםאשר
 ארבעה אשר 8( הראשונים המקובלים בטפרי הואהלא
 מתגדלים הם רק עליהום שהפ שר אין ה~ומינים

 מלתא סימנא ססילא אכרתי, בלי ית"שבהשנתתו
 אינם כן גם שהם קרובו עם לישראל חחם לאותניתן
 ואתם ק ך )תרם בהם וכתיב השרים, ממשלתתחת

 היום. כולכם חיים אלקיכם בהוי"ההדבקים

 שהארכנו מה פי על שמעהטעא לן ימחא ו23ב2ילאב(
 שאסרו מה פי על נ4 העמים כסהבזה

 מהני לא העתם דיאומות ד4 הדיהן )תטמא במפרירז"ל
 הפעימו הקודמים כצן וחכמינו לישראל, רקתשובה
 על שמחל מלך ( יז )ותובות לן דקיימא להיות טעם,לנו

 סהני לא הדין פי על כן על מחה, כבודו איןכבודו
 דבה"י העטם, לאומות דוקא ההש זה אבלתשובה,

 י)"תטוחע שש"שש שלח חלתם טפחת העם סדר ס'עיעא(
 אטור. 8' דוי ר11ןחמיז

 ז דרוש ו מאמר לשיג חרה ח, סיט ב מאטר סעועייג(
 3ד.סימן

 על אלקים מלך ס( מן )תהלים דכתיב מלך עליהםנקרא
 מה הגוים, מלך ייראך לא מי ז( י ר"מ" וכתיבטים,
 לי"י אתם בנים ק ע ומהש כתיב בישראל כןשאין

 שמהל ואב לב.( )קדושין אב, לנו והש"י וכו',אלקיכם
 תשובה, לישראל מהני כן על מחול, כבודו כבודועל

 נקראים אנחנו אנטר חיים ואות לסימן להיותוהנה
 על רוכבין אין כב.( )ונתדין במלך לן קיימא הנהבנים,
 הד' אלו כביכול הנה בשרביפו, כהטועמשין ואיןסוסו,
 עליהם שולפ שר שאין כיון שרבימו נקראיםמינים
 על בשרביפו, להשתכחי רשאים אנחנו והאיךכנ"ל,
 אב, לגו והש"י בנים שאנחנו כמטום לומר צריךכרחך
 תשובתינו שנתקבלה מלתא סימוא כן שהואוכיון
 ש כג )וקרא וזהו מחול, כבודו כבודו על שמחל אבכי

 שכתבתי מה ועיין הבן, הראשון, ביום לכםולקחתם
 ט4 )1מו דמהיסנותא צלא ח במאמרבאריכות

 מ"פ ;8" ברא"ש עיין כם(, )סוכה פסול היבש לדללןג(
 ראיה והייתי כסוף פניו כשהלבין מקרייבש
 ס5מוק פסול( )דיבש לה דשמע י"א( י"ג )סוכהמירהטלמי

 אף הרא"ש וכתב יה, יהללו המתים לא יז( ק15)ההים
 ופט )רצ"ל הדר מפעם ליה פסל דירן דגמרא 5יעל

 כן פי על אף כמת(, פגיו הלבין לא אפילולפסול
 דסרן שוודא לכאורה והנה כאן, עד היא, גדולהראיה
 פליגי דידן דתלסודא דכיון ידענא, לא ז"להרא"ש

 לקשמיר, ובפדפ דידן כד2לסודא הלכיסאאירהטלסי
 גברא ז"ל הרא"ש ומרן ליראיו, י"י סוד ליומראה
 פעמא חד דבאסת האמוץ אל לכוץ סייעיהדמאריה
 בגיספרהש לול"ב קיא שננם )וכע"ח ידוע דהנההיא,
 אפריון, לנוה עליון דעת מן חיים ממשיך שהואחיי"3ע
 )חל"ל לכותל, ביט חלל להיות צריך ישק כןחלל

 כמו כסול כפת בחטטעלבן בן על חיתם(,בגימפריא
 דידן שנתלמודא עצטו הפעם והוא בירושלמי,שכיזב
 בו נאמר שלא השמיני הסלך הדר טד הדר,דבעיע

מיתה



יששכר חים אות סג מטמר תשרי, חרשמאמריבנני
 דיג( קצי )ע"" סוד הוא לס(, לו שראשית בתורהמיתה

 חיים ונשארו קדמאין מלכין האבירת ממיתתהתיקון
 הבן אהדדי, התלמודיים פליני לא כן ואםוקיימין,

הדבר.
 סוד פ"א( שכים )פגע-" בנו, דברים לך אומר ועוףד(

 זהזא עולם, *סוד צדיק סוד הואהלולב
 יהוידע בן ובניהו ב( כב )"מ"ב חי אבר בסוד חינקרא
 פסול כמת פניו כשהלבין לולב כן על חי, אישבן
 דתלסודא פעמא עצמו והוא בירושלמי, שכתבכמו
 מי כי נ*(, זקן פנים הדרת ( קגב תבת הדר דבעינןדידן
 כן על פנים, הדרת לו יש חי יסוד בחינת בושיש
 ויפה תואר יפה יוסף ויהי ו( לס )בראשית ביוסףנאמר
 פליני לא כן ואם זקן, פנים הדרת סודמראה

 ובכהונתם בהם ונבחר ברזך אהדדי,התלמודיים

 רבא אמר מכשיר, יהודא ור' פסול יבש שנאה(
 לולב מקשינן סברי דרבנן בלולב,מחלוקת

 סבר יהודא ור' וכו', הדר בעי אתרונ מהלאתרונ
 הכל דברי באוערונ אבל לאתרונ, לולב מקשינןלא
 פעם ךתומפות בממ"י גטם )עיין לא.( וסוכה בעינןהדר

 מקשינן דלא סבר יהודא דרי לי, ונראהפלונרעען(,
 בחינת שהוא הדר בעינן דוקא דאתרונ לארטרוב,לולב
 )הגם ליופי, אלא אשה אין לא.( )תעמת בסודנוקבא
 האריז"ל שכתב כמו בדכורא כן גם הוא האתרונשמוד

 כידוע, היא טקבא בחינת זה כל עם נ"ב( שנ-ס)פרע""
 תחזינה ביפיו ומלך "( לג )"תף בדכורא, מלכותובחינת
 דבלולב מקשינן, סברי ורבנן לולב, כן שאין מהעיניך(

 לעיל, שכתבתי וכמו זקן פנים הדרת הדר בעינןנטי
 והמשכיל וכו', תאר יפה יוסף ויהי ביוסףוכדאשכחן

 יכפר. הפוב והשםיבין
 תמרים כפת דהאי מכפשי לג.( )סוכה בנמרא עוףו(

 ט( ג )5*% אביי אמר כופתא, וחיטאוכו',

 בגמרא מקשי בהדס כך ואחר וכו', נועם דרכידרכיה
 נועם, דרכי דרכיה אביי אמר הירדוף, ואימא)שש
 עיין אהבו, והשלום האמת ק " מכי" מהכא אמררבא
 %א הכא עד רבא נפר למה ותוספות ברש"ישם
 לנ' רמז אמת דהנה לי, ונראה בלולב, כן נם כןאמר
 שס"ט )פועי" תפארת נבורה חסד הדםבדי

 פ"א"
 המלדם

 ע"נ קט מ"ב עירמ(
 של. סימו טהט טיש עיןג*(

 עד רבא נפר כן על בלולנ, רמוז הוא דיסודדרנא
 האמת שניהן על ויצדק הדס, מעניני כן נםדמדכר

 והבן אהבו,והשלום

 נמילת על ולא דייקא לולב נמילת על שברכסןז(
 )מרע"" האריז"ל כתב וכיוצא,אתרונ

 ממשיך הסזליד אבר ליסוד רמז דלולב משום =ג(ש=ם
 דבריו שם עיין ג*(, אפריון לנוה עליון דעת מןהשפע

 התורה, במסורת הזה הדבר נרמז ולדעתיהקדושים,
 ג( מא )בראשית פסוקא, ריש וליוסף פעמים ב'נמסר

 כבר מבורכת, אמר וליוסף יק לג )דברים יולד,וליוסף
ידעת

 הסעיד אבר יסוד בחינת הוא יוסף רוו.( )זחי
 וזהו דרנין, כל סוף עד דרנין ריש מן השפעממשיך
 אמר וליוסף כן על יולד וליוסף פסוק ררםשנמסר
 על לתולדה, ראש יסוד יוסף להיות רצ"למבורכת,
 בזה ודי הברכה, לאמירת ראש הואכן

 ומוריד מעלה ומביא מוליך ( )פשאלז בנמרא שם עדךח(
 את טעכבין טצוה שירי אומרת זאתוכו'
 י )מאמד לעיל שכרובתי מה פי על לי, נראההפורענות,

 המאירה הנשמה של מקיף אוד הארת ממור ז(סיטן
 אבל ונבול, בכלי שהוא הפנימי אוד מאירההלכה, גבי פי על כתקנה המצוה ובשטיית האדם, נוףעל

 דחסידי, ומילי ובחומרות שאת ביתר הטצוהבשטיית
 שירצה, כפי מחמיר אחד כל כי ולייעור נבול מבליוזה
 בכלי, מונבל אינו שהוא המקיף, אור מאיר הואהנה
 ביותר מאיר שאת ביתר המצוה שמקיים מיוכל

 ימ בורחין מקיף ומהאור מקיף, האורלמרחוק
 ק נ" הבהט אמר דאת כמה הקליפות וכלהסקפרינין

 דייקא, עליך נקרא י"י שם כי הארץ עמי כלוראו
 החומרות והנה האדם, על שהוא המקיף אורהיינו

 שירי נקראין הם המצות בכל שישנם דחמידיומילי
 הפורענותו את טעכבין מצוה שירי שאמר וזהומצוה,
 האדם אל לנשח פהירין התבילי יכמין אינסכי

 הסקיף. האור הארתמגודל

 ומיד בנה מיד אשה מקבלת 8מ( )סט מתניתיןפ(
 הנם הנה וכו', למים ומחזירתובעלה

 פלפול איסור מיקרי דלא להשמיענו התנאשהוצרך

 "ט  זה כל עם טצורטת, זה שאק הנם אוטהלנבי
 וכו' אוטה פלבלת חיוב בלשת  אמר  למהלהושבוגן
 מיד למיסר ליה למה ונם הכי, בלאו מני לאכאילו

בנה



נא"עטקטכנרש חים שת י4ג מאמר תשרי, האשמטריבני

 להחזיר אשה רובאי למיסר ליה הוה בעלה, ומידכנה
 במצוה האריז"ל כונת דברי פי על לבאר ונראהוכו',
 ומיניו הלולב כי דין 8"ס( שכיס קופ"ח לשוט חחהזאות
 שהוא והזעיר דזעיר, בטקבא חמתפשפין חמדים ז'הן
 הדעת עד אותן ומעלה האלו החמדים מנענעאדם
 הארה סקבלין הם זה נענוע ידי ועל אאין,דאיר
 בחזה, שהוא הטקבא אל הארה מורידק אנו ואזוחשם
 עד תגיעהו הלולב שחגענע והבאה הולכה בכלתכן
 משם, פרצופה המתחלת לרחל להאיר שלךהחזה
 מצות מן פפורה אנשה כי בזה, תתבונן הנהעכ"ל,
 החסדים מנענע אדם שהוא דייקא הזעיר כיהלולב,
 מה כן אם מקבלות והנוקבא לטקבא ומניעההאלו
 מקבלת חיוב, בלשון כן התנא שאמר הדברנחמד
 האשה מקבלת המצוה קיום אחר דהייט וכו',האהוה
 כן נם יבין הסבין ברתוק אני ואומר הדכורא,מיד
 לך וארמוז עליונה, לדוגמא חכל למים ומחזירתוסוד
 השפעת עדיין בהיות הנה רקיע, טים, אור,מוד

 כך ואחר אשר, נקרא דדכורא הדעת בסודהחמדים
 מחזירתו המקבל אל המשפיע מן האורבנתינת
 ויראתי רקי"ע, מתהווה כך ואחר מי"ם,לבחינת
 או"ר פעמים ה' מוד יבק והמשכיל הדבור,להרטיב
 מי"ם, פעמים וה' בראשיות בסעירה הרששתביום
 כי ס( לנ )תהלים מוד והוא ב', ביום רקי"ע פעמיםוה'
 בזהר )עייז רקיע, מיג איי, אם"ר ויחי, אסרהוא

 ח"בתרומה
 ק4"

 דד' בריה יטקא ההוא במחמר
 התנא דברי תורבתן לך, שכל עיני אם ומעתהמפרא(,
 דבריט וכל ווצ', לטים ובחזירתו וכו' אופהמקבלת

 ויסלח. יכפר הפוב והשם אפשר,בדרך

 שנפסלה אתרונ נחמן ר' אמר סו.( יריית נמקשי(
 נ"ב( שב"ס )פוסח להיות לאוכלה,אסור

 בכל כלכות ובחינת מלכווץ לבחינת מרמזאתרונ
 בזה. ודי נקבה, לשון אסר ט ש טקבא היאמקום

 שסות ב' דוקא להזכיר בחרו ל0ה לדיעבונןיא(
 פרג וטס )היי שסות ע"ב )מןחללו

פג"
 ואחר אני בתחלה טדאומרים ונם והו, אני הייט

 על המא המ"פ שם על הכונה כרחך על והוכך
 ראה הנה בעי, ופעפע כמוהו, כן נם שהואהראשת

 ציורו וח"ו כת"י, ציורו אנ"י רזיאל, בם8ר מצאתיזה
 בנימפריא וה"ו אלהי"נע בנימפריא אנ"י זה לפיודי"ו,

 הללו שמות הכ' שבחרו במה הכונה זה ולפיהוי"ה,
 נעשה הוי"ה שם מן הנה אלהי"ם, הוי"ה ציורןמספר
 נסתרות השועות אלקי"ם שם ומן ננלים, ניסיםלנו

 אלהי"ם פיס שהב )8וד0 כידוע בפבע,מלובשין
 הש"י עמנו שיעשה מבוקשינו הנה הפב"ע,בנימפריא
 בציורן השסות ב' )טספר נסתרים וניסים ננליםניסים
 יעננו פ"ד( יי שעד )4ת-ח כידוע יב"ק בנימפריאהוא
 השם תחלה שמזכירין על יצדק זה ולפי קראנו(,בזיום
 כל על נמתרות ישועות על תחלה מבקשין כיאנ"י
 ;ע"ז ננלים, נימים על כן נם מבקשין כך ואחרפנים,

 ה4 סשה ד סרק סוכה 0ה%4שתברכה

 יום )שער חיים עץ בפרי תעיין עוד, לך %41מךיב(
 בנעילה שאומרים מה ה"ה((הכפורים

 אלקים למימר ליה הוה ולכאורה האלקים, הואהוי"ה
 המלכות עליית להיות הפעם שם עיין הוי"ה,הוא
 אומרים כן על וכו', הנעילה בשעת כך ואחר קודםהוא
 דלא הזה הקדוש בחנ זה ולפי האלקים, הואהוי"ה
 קודם אנ"י אומרים נעילה, שבתפלת הזה הפעםשייך
 המרמז וה"ו שם כך ואחר אלקי"ם לשם בציורוהמרמז
 וכו', ח"ו ליתחזי דלא היכי וכי הוי"ה, לשםבציורו
 שמות כב' הדבר מרמוין רק בפירוש כך אומריםאין

 *( כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהיהללו,

 הג"ח*(
 ר' וכה שמרים הן מה פטירתן גמיעת פה.( )טכהנמחש

 מ84 בגמרא ומקשו מזעזע ולך לי"ג אומראליעזר
 מכאן חדף, אחר ודסר שמום גום כהטתהף קא והאע"נ(

 לומר השולם שנהתגין סמו לומר טלא ם מנולהתוכחת
 לי ששו ושכח והכ"י לו, אומר טובה, תיזה לו ששקרהלסר

 אחר, ודבר שסרם שם משתתף דושי ח10ד וזה הזויגהגובח
 הצרפו. ישרתן למשו בכאן ושתהצגתי

 ומיניו הלולב כונת ס( הף18 שכמבאר מה 8י עלינ(
 לכנסכן הדעת סו החסדיםלהחשיך

 ומיניו הלולב ליפול וכמצוה כרכרה כן עלהשראל,
 של בזכותו שהיו הכבוד לענני זכר שהואבמוכה,
 כי ז( ס )פ6שמ ביה דכתיב החמד( )א"ש הכהןאהרן
 בזהר שכתב מה תבין ואתה דעוך ישמרו כהןשפתי
 אהרן, לקביל המוכות חנ )ינ( הללדות פרשתחדש

 ש יאפיין עננק שבעה אישן אזליו הוודבזכותיה
 וכה מוכה עבדק אינת כך ובנין במכווגישראל

וכד



יששכר חים אות י"ג מאמר תשרי, חרשמאמריבני
 בשלימו עלכטש כל בברכאן, מיתוספן שבעה איליןוכד
 האריז"ל מרן בדברי היטב ותיאבונן עכ"ל,מניא,
 חמ"ד בראותם ונתמחו, נטרים יראו שכ"לל)פין""
 בנים לבני וצדקתו יראיו על עטם ועד טעולםי"י

 לקקנותם. פקודיו ולזוכרי בריתולשומרי

 וכו' יהללוך הלל, של אחרונה ביכה בנוסחיד(
 איט רצונך, עושי צדיקיםוחמידיך

 פי על כתיקונן המצות עושה הוא צדיק דהגה ג4מובן
 לפנים לקסטות המדקדק נקרא וחסיד וההלכה,הדין

 של בהלל לפרשו ויתכן דחסידי, ומילי הדיןכהדורת
 מינין הדי נטילת עם לאומרו שצרינין הסוכותחנ

 החסדים להכהטיך חם"ד מנין נענועים ע"ג~נענע
 חסידים נקראים כן העיטים הנה פ"נ(, שכ"ט מרן-"כידוע
 ( קיד כח"ב שאמרו וכמו החסדים, שמכהטיכיןלהיות
 מנהול ישראל אבל קונו, עם המתחסד חסידאיזהו

 זמן עד הלזו במצוה ממתינין אין למצוה,תשוקתם
 בתוך המצוה לקיים שרוצים ובפרט ההלל,אמירת
 על מברכין הנה יג(, )סימן לעיל שכתבתי כמוהסוכה
 נענועים ח"י ומנענעים בסוכה, התפלה קודםהמצוה
 בזה נקראים כן אם נענועים, צדי"ק הם כן אםכדין,

 רצונך לעשות שממהרין על צדיקים כן גםהחסידים

 מצות שגומרין אחר היא, תורה אבותיה מנהגסו(
 מסירים והקפות, וההטענות בהללהלולב

 דעת למען ס( ח )פליט רם בקול ומכריזין מידםהלולב
 וטעמא עוד, אין האלקים הוא הוי"ה כי הארץ עמי%
 שפירשתי פה פי על גזה טעם לומר לי והראהבעי,

 וכו' בקרבך ימצא כי ג( ת ועניש שופטיםבפרשת
 או לירח או ולשוחט וכו' אחריט אלהים ויעבודוילך
 אשר תיבות הנה צויתי לא איטר דהטמים צבאלכל
 לטענות ושלום חם מקום בזה וחט מובן, אינו צויתילא

 הטובה י"י כיד רבותינו גזה דגרו )וכברהאפיקורסים,
 פירשנו בעניינו ואנחנו שם(, עיין ( ם )פגעהעליהם

 ב. סימן ח מטמר שבחות שיקג4
 נ ינ שהאדם נחי רניט פיזד(

 של הטעות היטילת דהגה ( קא שטפש ח"א )אמשבנה
 לכבד הראוי שמן באמרם אנקש, בדור זרהעבודה
 המלך שרי להיותן וכמיליהם השמים לכוכבייעבוד
 הדבר וכמבואר העתם, הנהנת בידם מסרשהש"י
 מהראף ולכאורה זרה, עבודה הלכות רטטברמב"ם
 המלך מכבוד זה הלא כאיסור, זה יהיה למהלהתבונן
 העגין, ונבין אבל ועבדיך שריו את ומכבדיןשעובדין

 בסיהם המלך שרי את לכבד מחוייבין אמתדחן
 ובעצמו, בכבודו המלך שם שאץ מקוםובהיבלותיהם,

 נתחייב הנה המלך בהיכל המלך שר את העובדאבל
 דוד בפני שאמר על ההחי אוריה רופאה הלאראשו,
 ולפי (, ט הבת כידוע נתחייב יואב ואדוני הס ש)שח"ג
 ית"ש, מלכותו כנוד שם שאין מקום ובדוק צאזה
 ומי מיניה, פנוי אתר ולית כבודו הארץ כל מלאהלא

 הלא ית"ש מכבודו חוץ דבר איזה ועובדשמכבד
 זה יפי נמורה, נדירה והוא זה בדבר כופרהוא
 היינו המצות, את מכבדין אנו איך כן אם לךיקשה

 הח4 הלא אותן, ומנשקין מחבגין המצותתשמישי
 קהטיא, אינו זה מלבדו, עוד ואין ובהיכלו המלךבפני
 אמר הנה ית"ש, מפיו שנצטוינו מצוה דזהודכיון
 בהמצוה, מלובש כביכול רצונו ק אם רצונו,ונעשה
 הקדדם ובזוהר שס4 וסד"כ אחר במקום שהארכנווכמו
 דמלכא, איברק כביכול להמצות ומכנס קורא פה:()ח"ב
 גהמצוה, מלובש חח4 ברוך המצוה כח כביכולכי
 שאין השמים צבא אח ומכבד העוכר כן שאיןמה
 לא איטר השמים צבא לכל או הכתוב שאמר וזהולעיל, שכתכתי וכמו כפירה היא הנה הש"י מאת ציוויבזה
 כאשר היא תורה אבותינו מנהג כן על הבן, ק,צויתי
 אשר מינים ד' מצות את ומכבדין טשתעשעיםאנחנו
 הצלה לא הנה שמשתינך וגזמן באהבה הש"י לנונתן
 הבורא זולת דגר איזה לעבוד שמותר ח"ו אנט יבש

 שאנו מה רק יב, ש זה להעלות חלילה חלילהית"ש,
 הוא ברוך המצוה נח כי על המצות אתמכבדין
 זה, ש וכוט במצותיו קדשנו אוטר והחש גה,מלובש
 אט המצוה בנמר כןש

 מכריזיי
 דעת למען ותומרים

 הגן. עוד, אין האלקים הוא הוי"ה כי הארץ עמיכל
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 יבמאמר
 מלאשתם

 בישראל, המקובל כפי ההתימה גמר יום והוא הושענא, יום מעניני ידוברנו
 מלא. הותם המאמר תקרא דהג,יומי ובששי הזה ביום ההקפות עניני עוד ידובר 4 ם ח"י הקדחי בזוהרוכמבואר

 הותם, בתוך הותם בעינן החשוב בדבר לן קימאא(
 כישראל, בעולם יישוב דבר לךאין

 ביום ולרחמים ולישועה להיים שנחתמו הנם כןעל
 חותם תוך חותם עדיין צריכין זה כל עםהסליחה,
 ההשוב בדבר כס.( )ע"ז חז"ל ואמרו ההשענא,ביום

 דכולי הוחם בתוך הותם דבעינן גוי בידהנשלה
 הכשרפ בנידת הדין הוא ומזייפי, מרחי לאתאי

 הותם, תוך הותם לפובה שננמר כיון העליוןהקדהש
 ולומר לקפרנ והמקפרינים הקליפות פרחי לאשוב

 הדבר. הבן ההפא, שינרוםח"ו
 אמרו %א הותם תוך הותם שאמרו הז"ל לשתוהנה

 מילוי א( ז"ל הרמ"ז טדברי הבנתי התימוךב'
 דהייט הות"ם בנימפריא כן נם החש הות"םתיבת
 דזהו לי ונראה הות"ם, בנימפריא מ'( א"ו א"ו)ת'
 ובינונים אמונים חהר"ת( מ לעם )שישא הפייפןשימד
 תוך הותם הוא במטוי הותם היית מלא, הותםהתום
 הושענא דיום והותם הכפורים דיום הותם הייההותם,
 מרן של הכווטת דברי לפי נם מילתא ויציבארבה,

 נ' הם הכפורים דיום הווזם פ"י( פראו )ולע"חהאריז"ל
 קם"נ קנ"א קם"א היינו במילחשן, אהי"השמות

 דיום והותם כידוע, הכולל עם הות"םבגימפריא
 בזית הנזכר השסות מילואי הוא רבההושענא
 תוך הותם נקוא כן ש ודצ"ג בנימפרהשהפק"פ
 ק )ניפו שלים יהודא יק במאמר יתבאר חשי"ההותש

 ש כהותם שימני 0 " ביה"ש בפסוק הזה מעניןעוד
 שצ4 סיפן ופרקא שתש 8רעלבך,

ק י )תם פסיכצעאב(  בר יומי ר' בשם אחא יי 
 שמע למרום משה שעלה בשעהחנינא,

 תשומר פרה בפרשת הנוסק שיחשב הקב"ה שלקשו
 סשה אטר וכו', שתים בת 5רה אוסר בניאליעזר

 1"ח. סג אלף שוח לביטוי ושש גשם חמוש חרקה יש4א(

 שלך ותהוענים עליונים עולם, של רבונו הקב"ה,לפני
 אסר ודם, בשר של כהשמו הלכה ואומר יחשבואתה
 ועתיד בערמי לעתוד אהד צדיק עתיד הקב"ה,לו

 פרה אומר אלינער ר' תחילה, פרה בפרותלפתוח
 רצה יחי עטם, של רבונו לפניו, אמר וכו', שתיםבת
 זה שיצא הייך הקב"ה, לו אמר מהלצון, זהשיצא

 האהד חשם ק ש )שפת דכתיב הוא הדאמחלציך,
 כל הנה עכ"ל, אליעזר, המיוחד אותו שםאליעזר,
 חשם הכתוב אמר למה לתרץ הו14 הפסיקתאדרוכת
 אבל וכו', והשני השם למיסר ליה הוה אליעזר,האהד
 הדבר שהיה יהיה לו דפנה להבין, מאד הדברקשה

 בתורה, הרמז הוא וזה הסעפנה היה שכך אצלםבקבלה
 השהשק בחנו ופלא הפלא לתמוה יש כן פי עלאף

 אוסרו על מחלציו זה שישא כנשה שהשקהנמרץ
 הדקדוקים, רבו כמו רבו ועוד וכו', שתים בתפרה
 שכ41 היפן ד8רקא שנוא 188 כהשכיל, כל מעין נעלמיםאינן

 ר' כעזם פוהק נהג הנאות חו"ש 8" דהנה ליונרעפו,
 בן אליעזר ר' הנדי אלסטר ר' החשאלינער

 ר' נקרא זה דבעבור ( 9ג שיא )ז"" וידועהורקטג
 ישראל בכור ראובן נלגול שהיה על הנדיאליעזר
 שכות הרוני עשרה נזירת מן ניצ% החש כןעל

 טעפפ רק יוסף( את שמכרו שכפים נלטלי)שהיו
 בממכת )כמבחשר כך אחר וניצול הבור אלוהשליכוהו
 כק 6 )נרשפת יומף על שפסק כמו ", )סו זרהעבודה
 וכו', אוהו הציל למען וכו' הבור אל אותוהשליכו
 הרוני בקושרה נתנלנלו שמכרוהו דהשבפיםהשארי
 עשרה אבידת ליוסף שנרמו על עונשן וקבלומלכות
 כ14שר כן עי קי.4 50 ה, )ת"ו לטגגא דאזדריקופיפץ
 שבין, אליעזר ר' של רבו זכאי בן יוחנן רבןסיפר
 פיפה, מאבד ונאיט מיד בור הס ב מאצת שיבהוהנה
 אדח פשוש ונהה הש"י בעזרת במקוש שכתבתיכמ

 שפושת ראובן נלנול אליעזר ר' להיות יהנהשש4
בתשובה
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 אסר יט( פ"ד )גיר חו"ל וטאסרז )נסו תחלהבתוטזבה
 חייך תחלה בתשובה פתחת אתה לראובןהקב"ה
 ההטע ומנו תחלה בתשובה ופותח עומד בנךשבן
 ג דיוש ד )סימי התשובה בדרושי לעיל נתבארוכו',

 הבעל ראובן של נלנולו אליעזך ר' והנה ט",סימן
 זמני של וההלכה הדין לפסוק יאחה לו הנהתשוכח,

 אי"ה יתבאר כאשר התשובהועיתותי

 מעלה, של דין כבית הדין להפסקות זמנים ג'ההגה
 כפור צום וביום יכתבוד השנה בראשהיינו

 הפתקין מסירת החתימה נמר רבה ובהושענאיחתמון,
 דין בית כעין הוא כן אם (, ל8 )ח"ג בזהר שכתבכמו
 ומסירה, וחתימה בכתיבה ענינם נעשה אשר מטהשל
 ראשי חכ"ם קלטית, בחכמה כולם י"י טעוניך רבו)מה

 זמנים הנ' אלו והנה כלסירה(, כתיבה התימהתיבות
 לפתוח מסירה חתיטה לתעיבה הש"י קבעםאשר
 אשר מוחין הנ' ננד לדעתי המה הלא לשביס,פתח
 אלא חוכא אדם אין ( ה )סיפה כי ידם, על חומאהאדם
 בהכמתו שכלו שמר שלא שפות רוח בו נכנס כןאם

 אשר גולנלתא חללי תלת המה הלא ודעתוובינתו
 48 דיוש ג פ5י )4די אחר במקום מזה כתבנו במוח,הם

 1( סים ב נאמי )ית אחר במקום כתבנו כברבהנה

 אנטר הנביה ימי בשלשה רבנן דקאסרי האעל
 אמר הש"י כי פז.( )שגת מדעתו אחד יום הוסיףכחטה

 לשלשת נכונים היו אמר וכחטה ומחר, היוםוקדשתם
 וקדשתם דרש ואמרו דרש, מאי בנמרא ואמרוימים,
 עמו, לילו היום אף עמו לילו מחר מה ומחרהיום
 וניתן הוא היקש כן אם 19ק ד"ה בתוספותוהקשו
 בדרסטי מזה וכתבנו מדעתו, הוסיף אמרו והאיךלדרוש
 טעם איזה להתבונן יש דהנה )שם(, השבועותחנ
 החש אך ימים, שלשה בפירוט הש"י אמר לאלמה

 בחכמה להיות צריכה היתה התורה דקבלתלדעתי,
 בפני כלי אינו היעת דבהינת וידוע ודעת,בינה
 בתוך להשפיע ובינה חכמה מן נכהטך הוא רקעצמו

 יעוין פה האסף עת לא ארוכים )והדבריםהמדות,
 ליהטה שייך והדעת השבועות(, חנ בדרסטיבדברינו
 י"י ידעו אשר ( מ שסות )ל-ת הדעת סוד מןנשמתו
 מן )הנכהטך הדעת בחינת כן על י(, לד )דגריוכו'

 כן על לישראל, להטוטיך הוא צריך בינה(חכמה
 היום וקדשתם בפירוש( )לא בלשון בו הש"יאמר

 דמעת מזד זטשה ובינה(, חנפה בחינת )ננדומחר
 וזהו הדעת, בחינת נגד הוא שלטטי יום מזההמציא

 והבן. סדעת"ו, אחד יום הוסיף כהטהשאמרו

 ובינה בחכמה ניחנו ומצותיה שההערה מזת לטיוצא
 שסענו זו שתים ובינה חכמה ובחינתודעות

 הדעת בחינת השלישית ובחינה הנכורה, מפיבפירוט
 כי דהט"י מדברי זה שהמציא כהטה ידי עלניתוסף
 האדם כשיעבור והנה כנ"ל, הדעת סוד הואכהטה
 זמנים ג' יתברך מאתו ניתן תורה, דברי עלח"ו

 בינה, חכמה, ננד וםסירה, חתימה, כתיבה,לשבים,
ודעות

 לשפופ הדין ימי מתחעין השנה דמר4הט ידוערמנה
 מנצפ"ך הם מישרים ובם"טרים, בצדקתבל

 בנימטריא נבורות( ה' )דינים ( פא והיש )ז""כנודע
 מהחמשה אחד כל שוים חלקים לה' וכשתמרקםפ"ר,

 פעמים ה' נ"ו סוד )החש נ"ו בנימפריאנבורות
 לשיר המצורף נועם וימי ט( 1 )שלש בפסוקהמחכרים

 ומעשה עלינ"ו אלקינ"ו י"י טעם ויהי והם פגעים,של
 על והמתקתו ידינ"ו(, ומעשה עלינ"ו כוננהידי3"ו
 בנימפריא ז"נ ונעשה טהנ"ו אחד לכל הא' שנכשךידי

 א"ל הכחוב בסוד והרחמים, החסד שם הוי"הט"י
 נמצא פרה, פ"ר מן נתהווה נמצא לנ"ו, ויארהוי"ה
 פסאימ(, שמהרת כן לגל הדינים המתקת סוד החשפרח
 חיי קטן 0" י, סי 1 נשטר סיט ק פשו י נשטר ילקפיז

 ז4 יט גפ5ר

 קעו שמע למרום כהטה כשעלה תתבונן, זה לפיההגה
 אליעזר ר' בשם שאמר הקב"השל

 )נלנ~
 ראובן

 רמז הנה שתים, בת פדה תחלה( תשובההבעל
 הנה פר"ה, פ"ר מן להתהוות הדינים המתקתבדברים
 הכתיבה בזמן פעמים, ב' היית שתים בת רקהחש

 אם כך ואחר הכפורים, ביום ובחתימה השנהבהסחט
 לכהנה זה השמיע והש"י וכו', נביות אילי כליביא
 מדעתו אחד זמן עוד יוסיף שהחש כדי הדעת,סוד
 הדעת סוד שהוא כהטה ביקש אזי הנבלה, בימיוכנ"ל
 ויהיה מחלציו, הזה המאמר בעל אליעזר ר'שיצא
 לתשובה אחד זמן עוד ויתארך הדעות בחינתבו

 לזה ומהרצה הדעות בחינת ננד הדינים~המתקת
 וכענין לכהטה הש"י זה והטמיע זה לבעבור כיהש"י,
*ין האחד פטם דכהיב החש הדא תורה, בסתןהנאמר



טיששכר 8לח חותם יב, שטר תשרי, ודשמשריבני
 הדינים מעליהם להמתיק לשבים ניתן וארכאאליעזר,
 הפתקין בממירת רבה הושענא יוםעד
 עדי אי ( )בג בגיטין דאפליגו מה תתבונן,למעתה

 ואיפמק כרתי ממירה עדי אי כרתיחתימה
 בגבהי כן גם להלכה כן כרתי, ממירה עדילהלכה
 של דין בבית ההלכה פומקין שאנחנו כמומרומים,
 שיש וזהו מעלה, של דין בבית כן גם פוסקים כןמטה
 שנקלטה )מה לישראל חוק כי ה( פו )תייש בפמוקלפרש
 יעקב לאלקי כהכפם הוא והלכה(, לחוק ישראלאצל

 מרומים( בגבהי הלכה כן)פומקים
 ההלכה, בזאת במשנתינו החולקים זה לפיורישין

 חתימה עדי ליה מבירא מאיר ר' המההלא
 והנה כרתי, ממירה עדי ליה מבירא אליעזר ור'כרתי,

 אחרונים מחברים הסארי סיד( פ"נ )כסין יו"פהתוספות
 ולכאורה שמוע(, בן אלעזר ר' )היינו אלעזר ר'הגיהו
 כרתי, ממירה עדי בגמרא פמקו דהרי היודפעמם
 מקומות בכמה אמרו הרי אליעזר, ר' נרמינןואי
 אומר גזרו כן על הוא, שמותי אליעזר ר' ( שו)שנה

 בדפוסים כן הוגה פיהם ועל אלעזר, ר'דנרמינן
 ולשבש להגיה צריך אין הנ"ל דברינו יפיהחדשינו
 אליעזר ר' הוא הוא אדרבא הישנות,הנומחאות
 משה וביקש כנ"ל, שתים בת פרה דאמר)הגדול(
 כן על ידו, על הקב"ה והמכים מחלציו שיצארחמים
 אפש )יזו כוותיה, והלמדא כרתי ממירה עדיפמק

 שכיק רעעהצבא
 אפנתו ר"ה( טוף תחלת מיליה שהקדמונים מהומעתה

 יירא, לא מי שאג ארי"ה ה( צ מטסמימנא
 הכפורים יום השנה ריהט אלול תיבותראשי

 חתימ"ה כתיב"ה נימא, נמי אנן הנה רבה,ה~שענא
 לשל"ף השל"ף בהחזרת ארי"ה בגימטריאממיר"ה
 אחד ירדוף איכה ל( לב שברים הפסוק במוך)כנודע
 הקטיעני כב( כב )ההלש כן גם לרכה שיש וזהו ב4שלף
 אשר עתים בג' המקפריגים יקפרגו שלא אריה,מפי

 מהתחלת היינו וכו' ר"מים ומקרני ארי"הממפרן
 ר"מ הכפורים יום בנערת החתימה עד השנהראש
 ההטענא ליל התחלת עד הזאת מהחתימה וכןשעוור

 שכחך סוסן דפהף אמש )9ץ בזה, ודירבה,

 פגו ש"צ סל שפצ ו', דרך צדיקים אורה ידן גן נוצרי שייןב(

 ההטענא, בלשון הללו בימים מתפללין שאנחש כלדץנ(
 ההטענא יום החתימה גמר ליום קוריןוכן

 תקטיע היינו נ"א, ההטע היא דהכוונה לי, נראהרבה,
 אלול חדש ראש מן ימים בנ"א צעקתינו לקבללנו
 ביום לנו תקטיע נ"א, הושע כן וגם ההוא, היוםעד

 לטובה הפתקין מטירת החתימה נטר יוםהנ"א,
 לישראל שלימה ולגאולה המללום ולחייםולרחמים

אמן.
 הקפות לקלטות שנוהגין מה לפשוטו קרוב טעםד(

 המקדש בבית מה.( )פכה וגם המוכות,בחג
היו

 מקיפיי
 הנקרא ערבה ביום ובפרפ המזבח, את

 כוכב האריז"ל מרן הנה רבה, הושענא יוםאצלינו
 א"ל שם לכוין ההקשת כל פ-ו( שכ"מ )מרו"חבכוונות
 ואבאר הק"ף, בגימטריא למ"ד אל"ף כזהבמילואו

 לאברהם השי"ת הבפיח הנה לבבי, עם פטר אתלך
 בן לך יולדת נוטתך שרה אבל ים( יז )נפשיתאבינו
 אתו בריתי את והקימותי יצחק שמו אתוקראת
 הנה שמעתיך ולישמעאל אחריו, לזרעו עולםלברית
 אקים בריתי ואת גדש, לגוי תחתיו וכו' אותוברכתי
 זה )הביא ה( מז )י"ר חז"ל ובדרשות וכו', יצחקאת
 מכאן אבא ר' אמר כ(0( יז )במאשרת בפירוטו רש"י כןגם
 הנה כתיב האמה, מבן הגבירה בן וחומר קללמד

 ישמעאל זה אותו והרביתי אותו והפריתי אותוברכתי
 הנה עכ"ל, יצחק, את אקים בריתי ואת וחומרוקל
 דהרי לו דהוקשה משום הוא, אבא ר' דרשת כרחךעל
 עתם לברית אתו בריתי את והקימותי נאמרכבר
 את אקים בריתי ואת שוב למישר ליה למהוכו'
 קל ללמוד תוכל קאמר, דהכי פירש כן עליצחק,
 נדע לא אכתי אבל האמה, מבן הגבירה בןוחומר
 הבפחת הדבר מפורש שכבר כיון וחומר, הקל לןלמה

 וחומר, הקל שוב יומיף ומה יתן ומה ית"שאלקינו
 אלקינו ית"ים מאלקינו גדולה הבמחה שזהו ליונראה
 עם יחגהג איך לאברהם לאבינו הבמיח אשרמרחם,
 לו שאמר הקודמת ההבמחה דהגה יצחק, שלזרעו
 לזרעו עתם לברית אתו בריתי את והקימותיהש"י
 אחריו יתנהגו אהריו המיוחם זרעו היינואחריו,
 באיזה ח"ו אם והנה פובים, ומעשים ומצותבתורה
 ומצווך בתורה בדרכיו לילך אחריו יתנהגו לאזמן
 פנים כל ועל הברית להפרת ח"ו חשש ישהנה

 וכו' תלכו בחקותי אם בתורה כמבואר ח"ולעונשים
חים



יששכו פלא חותם יב, מאמר תשרי, חרשמשריבני
 להושיעם הרגים רחמיך עליהם ותעוררצעקתם אלקינו הוא כל היוצר הנה וכו', תשמעו לאואם

 מעוררים וחומר הקל ידי על הנה עולם, נאולחולנאלם הבסיח שוב בפן, מני העמוסים בניו 4הסרחם
 המקפרינים, פי ויסכר עליון החסד שהיא א"למדת ברטטי הנה שמעתיך ולישמעאל שניתהבפחה

 רחמים, טלא זקן העליונים הרחמים שנתעורריםכיון את אקים בריתי ואת וחומר קל והרביתיוהפריתי
 הק"ף, בנימפריא ופובו במילואו א"ל שם כןעל עמוסים בניו יהיה לא אם ח"ו אם אפילו היינויצחק,
 שונאי כל ומן המקפרינים כל מן  ושטירה הקףשהוא  שהוא מישמעאל וחומר קל נלמד הנה ומצות,בתורה

 סוף שנה )עשרי הסליחות בטסח שאומרים וזהוישראל, מעתה וחומר קל ומצות תורה בן ואינו האמהבן

 תבין. ואתה רחמים, מל"א א"ל אבן(ד"4 התורה פי על לדרגש ניתן וחומר וקל הנבירה,לבן
 בין אלה, כל את אלקינו י"י הודיענו אחרידמעתה

 התשובה בימי הנה לפניך, אשר אתתבין ג( פעמים כמה שכתבתי מה פי על לך ידוע כברוהנה
 ישראל הנה בצדק, תבל לשפופ הדין ימי המה הן שהתורה מדות הי"נ אשר רבותינוקבלת

 מרומים בנבהי והנה מענותיהם, מסדרים קרובועם ולפתוח לעורר מכוונים מפתחות המה הן בהםנדרשת
 ונתבקר ומשסאתים, מיימינים "ט הנה הטשפפבעת האדם שימדוד ומדה מדה וכל רחמים, של מדותהי"נ

 הפתקים מסירת קודם הנה ישראל, שלפנקסיהם בנבהי המדה כננדו מעורר פה שבעל התורהבלימוד
 אלקינו הוא בל היוצר ציונו וכו' לבעליוהפסקים וחנון רחו"ם א"ל שבכתב בתורה המבואריםמרומים
 ויעקב, יצחק אברהם עבדיו זרע בניו עלהמרחם זצוק"ל מהרד"ב הקדהפ החסיד הרב שכתב וכמוונו',
 פרים ע' הזה הקדרם בחנ להקריב גה.( יזוכה צונוהנה ביקש ע"ה רבינו כחטה אשך קנז( סי4 ליעקב דבריו)מרד

 ידי על והנה הקיום, כח להם ליחן אומות ע'בשביל שילמוד דביקי השיבו וכו', רפא נא א"ל יג( יב)משבר
 הניתן וחומר קל לפעון לנו יש ית"ש בניו  אגחגויה א"ל, מדת יעורר זה ידי על וכו', ירק ואביה וחומרקל

 רצונך לעוברי אם עולם של רבונו באסרינו,לדרגש, הראשונה המדה הוא א"ל שם ( קלס )ז""ג ידעתוכבר
 עבורם קרבנות להקריב לנו וצוית עייהם חסאתה אי חסד ג( גב )תהלים שנאמר מה והוא מדוות היקנמן
 עייפי לבניך וחוסר קל הקיום, כח להם ליתןבכדי הקל ידי ועל ימופ, בל עליון חסד הוא כי היום,כל

 שתרחם וכמה כמה אחת על שקטועך ילידירצונך נדרשת שהתורה הראשונה המדה שהואוחומר
 על הנה לכך, ראויים אינם ויחלום חס אפילו עליהם עליון. חסיד א"למעוררים

 במילותו שהוא א"ל מדת מעוררים וחומר הקל4די וקראת "א( מז )בדאיית להנר אמר המלאך תבין,ובזה

 וחוסר הקל הנה המקפרינים, כל מז הטמירה ף הק הנה ענייך, אל הוי"ה שמע גי ישמעאלשמו

 בכוונת ההקפות מנהנ והוא כשיבין, ואין למדיזהזה לא שמע, שכבר שמעאל לקרותו ליה הוי הטעםלפי

( גיסמריא במילוי ל א שם א"ל, "פם"ע שנקרא יתכן הנ"ל לפי אבלישמעאל,
 תוכל דבלה כדברים 18 שי בחג עוטים שאנחנו ףהק אפילו ישראל צעקת ועידן זמן בכל אל "פמע ידושעל

*:ני:ן::מ:::םננגנ:  4 צ"" 

 טסם לא בה איז ערבה כי הע' בשביל פריםהע של רבונו באמרם, ישמעאל, מן וחומר הקל ע"ייהפעו

 פיז 588י1 לנשרית רי"' ויד אנחנו כביכולאוסות' תורה סבני ואינו האסה בן שהוא לישמעאל אםעתם
 פגת ה"טועח לנו יצתה הנה הסל מכח בזרועבאים היה שלא הנם צעקתו שמעת הנה וכו' ואדרבאומצות

:2:מג:יוייא
 שאהפך וחם.4פ..א י"זיאלעסך השסר עיסךקי שי

 קונ א נ,
 בידעו פיז ח"ו תפילו לדורות ולישועה לרחמיםהכל כרימת מצות מלאים שבהם ריקנין ( גז )כרטבאשר

 כנ"ל. טובים ומצשים מצות וכשתקטע ישראללכנסת שתשמע וכמה כמה אחת 4 הנבירה, מבניוהם

 ואק שפן אק השמיני, ביום ישראל כנסת עםהש"י
 לו. ורככה וזעם אופיי רע,פגע ב. בצרוח עוג טה דף ג פיסן ד מאמר חיש ראש קיץג(

אפרש



מין2שכר מלא חותם יבע מאמר תשרי, חרשמאמריבבבי
 נוהגך  שאנחנו בתפלות גרגרים איזה לךאפרש

 ה' כיד לידי דמטי קמא קמא בהקפה,לומר
 עלינו.הטובה

 אמיתך, למען ההטענא אוסרים ראשונה בהקפהה(
 פי על לי, תראה פירהטו, נודע לאלכאורה

 למך 51אמר בג( ד )בראומה בסמוק רז"ל שאמרומה
 הטבעה שבעים ימך קק יוקם שבעתים כי וכו'לנשיו
 פושטות נוטיו נוהיו רפ"י( ע8ן ד, בג )ב"ר רז"לודרשו
 לבהלה, ילידות אע מה 1אמר1 המבי נזרת מפניממנו
 אני דורות, ז' לו נתלה שהרג קין ומה למך, להןאמר
 שביעיות לי שיתלו וכמה כמה אחת על הרגתישלא
 הקב"ה אין כן דאם שמורג של וחומר קל וזהוהרבה,
 ז"ל, דבריהם אלו דבריו, את ומאמת חובו אתנובה
 לדרהט ניתן וחומר שהקל הנם זה, לפי תתבונןוהנה
 שבהכרח כיון מידי, מהני לא כזה באופן התורה, פיעל
 זה, ולפי דבריו, את יאמת הש"י שטר כביכולהוא
 לקטועה, ראויים אנו אין שח"ו הנם בקשתינו, הואזה
 הבמחתנו שכבר כיון אמיתך, למען הושענא זה כלעם
 כביכול הנה הנבהרים, ידי על והייעודים הבפחותכל

 לא ים( בג )במרבר כי דבריך את יטתאסת הואבהכרח
 יעשה %א אמר ההוא ויתנחם אדם ובן ויכזב אלאיש

 *(וכו'

 הג"ח'(
 נביאים מנהג  שרבה למצות פשוט טעם ק גם תביזתטה

 ריח, ולא טעם לא בה אין  שרבה לעיל שכתבתיוכמו
 הרי כך כל טובים ומעשים מצות בט אין אפילולהורות

 הנביאים. ידי עלהבטחתנו

 מה פי על אמיתך, לשען החטענא עוד ןי1עסט4שו(
 וכאמר ב.( )ברכות חז"ל בדברישפירשתי

 אני לישראל, פנים אחטא לא וכי למלאכיםהקב"ה
 על מדקדקים והם וברכת הטבעת ואכלתאמרתי
 ח( סינן גדישו שקטטר השנה ראש ובדרהטיגיטו( )סטי השבתות בדרהטי )עיין וכביצה כזית עדעצמם
 שם, שכתבתי מה פי על לך אומר ובקיצור הענין(,כל
 הופ ואמון מדת הוא מדות שבי"נ השביעיתמדה

 תפוחין תרין חיים מלך פני אור פנים אור סודכביכ%
 ארוכים, הדברים והנה 8"ח4 שי"א והע"ח כנודעקדישיך
 פנים להם נבטא הקב"ה הנה לישראל, זכות איןכשח"ו
 למען ההטענא וזהו מלך, פני אור ואמת מדת מןהיינו

 פניו י"י חטא שהבמחתנו, ואמת מדת למעןאמיתך,
 והבן.אליך,

 ".( 4"8 ממצרים אבותינו בגאלו הנ"ל, וכלעיןז(
 אהי"ה, 4הטר אהישה י( ג )ש818 דהוםבכח

 8"4 שס"ס )ע"" אמ"ת מספרו כ"א פעמים כ"אהיינו
 אהיה, אשר אחיה פירפה ( ט )בינות חז"ל דרשווהנה
 עמהם אהיה וכן )ואנאלם( זה בשעבוד עמהםאהיה
 וזהו הש"י, הכמחת הוא והנה )ואנאלם(,בנליות

 אשר אהי"ה היית אמת"ך, למען הושענאשאומרים
 כנ"ל. אם"ת בניממריאאהי"ה

 שהיום כיון אמיתך, למען הושענא יתפרש עררח(
 החותם ט.( )שנ8 הנה החותם, יוםההוא

 לפניך יזכר החותם ביום ממילא אם"וג הקב"השל
 על יוצרעו שהבמחתנו המוכים הייעודים כללעמת

 נביאך.ידי
 הקב"ה נשבע ט( ס ומאשית הנה בריתך, למעןמ(

 יכרת ולא למבול המים עוד יהיהשלא
 הענן יהיה וכאשר בשר, כל עם ברית וכרת בשר,כל

 אשר כריתי את וזכרתי בענן הקשת ונראתה הארץי
 כריצוע מועיל הנה זה לפי הנה ונו', וביניכםביני

 בדור כמו כליה מחוייבים שונאינו יהיו אפילוהברית
 גם וזהו הבריום כריתת זכרון לזה יועיל הנההמבול,

 אק אפילו בריתך, למען ההטענא מתפללים שאנו מהכן
 שכרת הברית כריתת יועיל לזה הלא ח"ו, זכותבידינו
 לאברהם הבתרים בין ברית בכריתת ובפרםעמנו,

אבינו.
 ש4 אוע )כנ"ע הם דיינים נ' ותפארתך, נדלך למעןי(

 )דין(, הגבורה וסדת )חסד(, הנדולהמדת
 והתפארת הנדולה מדת והנה )רחמים(, התפארתומדת
 הדק, מדת ננד רבינו והסה ורחמים חמד המההלא

 ותפארתך, נדלך לסען הושענא וזהו כרבים,והלכה
 ראשונה בהקפה אומרים אנו הללו המענווי כלהנה
 אפילו החסד לעורר החמד, אטט אברהם ננדשהוא
 מונת החסד לעורר מענות לנו יש הנה זכויךבאין

 שנתבאר. וכסוחנם
 המקדש בית על מתפללק אנחנו שניה במנקמהיא(

 דהקפה וכו', הבחירה בית שתיה,אבן
 נתקרב והוא העבודה, עמוד ננד יצחק ננד היאשניה

עשה



יששכר מלט חותם יב, באמר תשרי, חרשמטריבני
 מוב להעליץ עתיד אשר והוא להש"י, בעצמולעולה
 אשר ( פט ושבת בנמרא כמבואר בימינו במהרהבעדינו
 הוא השבון פ-ה( שהה )ע-" כי הש"י, עם חשבוןיחשוב
 צמצום. שהוא הנבורה מדת מדתו והוא צמצום,בחינת

 אבן המקודש, מקום שבחי זו בהקפה אומריםיב(
 אבל לשבח, הכל הבחירה, ביתשתיה,

 כי תדע אבל ואדרבא, השבח, מהו ארנן נרןאסרינו
 לעבודה המקודש מקום שהיה הדבר היה בסקרהלא

 השראת מקום היא שבכאן להורות בתחלה, נרןמקום
 שאמר המפתח עם וכו' איברין רנ"ב כביכולהכבוד

 תתבונן וכן רנקנ, הוא ( )0ה בכורות במסכת עקיבאר'
 דוד בית מלכות להעמיד כשרצתה המואביהרות

 הדבר הבן נ4 )פות הנר"ן אל בועז אלבאת

 שמו נקרא אשר יעקב ננד שלישית בדץקפוץינ(
 האומה שבחי ששירין אנוישראל,

 מדת ננד מרומים ובנבהי ישראל, בניהישראלית
 "טרא"ל.תפאר"ת

 לתמ"ר, דמת"ה וסורה נאה זו בהקפה קלמריםיד(
 הלזו הקדושה ישראל הכנסת לפרקט,יש

 היות עם יהודה, של ~תו לתמר בדומה החשהנה
 מהדרת היתה זה כל עם יהודה, מביתשנתפרשה
 כנסיה כן המלכות, ממם להעמיד אחריוומחזרת
 אביה, מבית וסורה נשה שהיא היות עםהקדישה

 ומחזרת מהדרת שהיא לתמר מתדמית היא זה כלעם
 הימים. כל ממוקשם וזה שמינע מלכותלהעמיד

 נרדמת עליך, ההרונה לתמר דמתה לפרש, ריפטפ0
 שאמרה הנ"ללתמר

 שאשליך מופב ( י )סוס"
 יהודה ויל פניו אלבין ולא האהד כבשן לתוךעימי
 לתמר נידמת הקדושה ישראל הכנסת כלברבים,
 להלבין כביכין אופן בשום רוצה ואינה עליךהחרונה

 דמסאני, ערקתא בשינוי אפילו ח"ו לכפורוכו'
 לב.( )גרסות דהנה הנ"ל, לתמר דמתה יותר,ובהעסיק

 קסנ סימן דפרקא אנהק קפו, סיפן מהרנ"א הלאטת ציץד(

 הרעותם 81מטך 1( ר )סיכה אומר כביכול כעצמוהש"י
 זה כל עם אוחרו, המחפיא הרע היצר שבראהיינו
 לוזיר לסברא זה לוקחים אינם הקדודיה ישראלהכנסת
 וכו' כל על צדיק ואתה אומרים רק לנו, גרמתאתה
 תטר כענין זה הרי הרשענו, ואנחנו עשית אמתכי

 אתה ליהודה אמרה %א האש לכבשן עצמהשמסרה
 ואתה ממני, צדקה בעצמו יהודה שאמר עד לי,נרמת

הבן.
 במאמר להלן שכתבתי מה )עיין ליחדך יהיףהפז(

 סידור בורם נ( )סיס שלים יחודאויק
 שהן עצרות דשמיני ההקפות ענין ז"ל(מהרש"ז
 שם עיין התחלקות, בהם שאין מקיפין יחידהבבחינת

ותביך

 שכחבו מה ידוע יראתך, לומדת בנולה כבמטהיז(
 ליעור יפריז )מטו הבעש"פ תלמידיבשם

 להש"י, בכונכם יעלה להאדם שיארע מה דכל ס(,סימן
 לדבר בהתבוקק אדם של נפשו אשר הנאהב דבררואה
 ויעלה אהבה, מדת לו שמזכירין יבין ואוהבו,הזה
 וחסד, אהבה למדת הש"י לאהבת במחשבתוזאת
 החיצוניות האהבה ותתכפל ית"ש באהבתווידבק
 האהבח בתור אוטר הקדושים הניצוצין אתויעלה

 דבר ברואה וכן להש"י, השבירה מניצוציהחיצונית
 וכיוצא מרדיוס איזה או נוי איזה ברואה היינומאויים
 ית"ש, יראתו זה ידי על וילסוד יבין עליוהמאיים
 ארוכים והדברים ונכורה, היראה למדת זאתויעלה
 חבירים בסוד ונשט נאמרו ד( הרבה במקומותאצלנו

 שנפלו הקדושים נצוצין בהעלאת המביניםמקשיבין
 אל התהו מן להעלותן ישראל בני שצריכיןבשבירה
 נחמתות ז' במאמרי שבתבתי מה מה נעייןהתיקון,
 שם עיין מאותי, אפם ינור נור הן סק פ )שע"בפסוק

ותבין(

 ישראל שהכנסת מה בנולה, כבהרה לפרש, שישמדל
 אימה פעם בכל להם ו"8 בנתה, היאהקדושה

 הכובשין הנוים מןופחד
 ודוחקיי

 זה ידי על אותן,
 הדבר. הבן יראתך,לומדת

מאסר



יששכר שלים טמא יג, מאמר תשרה חרשמאשף ויר
 יגומר
 שליםיתקרא

 תורה, ושמחת עצרת שמיני יום נקרא דחג, תמירתה יומא מענין ידוברבו
 איעה, ויתבאר מז.4 היכה חז"ל שאמרו כמו עצמו בפני רגלוהוא

 שלים. יחודא הזה המאמרונקרא

 החנ ישי בכל למה פעם נחגו ( גה )שפ רז"לא(
 פר תמינאה וביומא פרים הרבהמקריביו

 סעודה "( שעלטה למלך במשל ואמרו אחד, אילאחד
 עשה לאוהבו אמר אחרח ליום ימים, כמה עבדיולכל
 דבריהם, שם עיין ממך, שאהנה כדי קשנה סעודהלי
 אצלו אוהבו שהוא כיון אדרבא להתבונן, ישהנה

 יותר בסעודה עמו ולהאריך להנדיל מהראויאדרבא
 הכהרכיל אבל ממך, שאהנה כדי הטעם מהו ונםויותר,
 הנרצה יום עיקר הוא עצרת שמיני סוד דברעל

 סעודה לי עשה הנרצה וזהו 4 יע )כ"ג שליםליחודא
 מבקש אני כי הסעודה בהנאת להאריך שלאקפנה,
 כביכין ממך ליהנות רצוני כי בחפזון, הסעודהלקרטוע
 נ4 הדבר הבן בשמחתיט, זר יתערב %א בשרבקירוב

 שאמרו מה תורה, הגמחת עצרת שמיני ענץב(
 שאל מלכא עם דאיהו ובעוד ( סו מי"אבזהר

 ביום שנוהנין ההקפות ענין ונם ליה, ויהיב רבעימה
 המפורסם החסיד הנדי הרב מדברי הבנתיההחש,
 )שעד זצ"ל זלמן שניאור ר' הרבטריט

 העלולי
 ממעלטה

 מקיפים, אורות כן( נם האדם )על מתהוים המצותכל
 הייט החוזר, מקיף צרפי מקיף אור בחינת החשאך

 מקיף בבחינת להיות יוחזר הכלי יכילט שלאהאור
 במאמרם הנרצה 0 אחר במקום )כתנתי הטי,ש
 ודקדוקי המצות הייט פובים, ומעשים מצותז"ל

 שם(, עיין מקיף, אור מזה מתהווה אשרהמצות
 פרפי מקיף החש אשר חי"ה, בחינת דמיתוהוא
 עצמה, בפני לנפ"ש הייט עצמה, בפני מדרינהלכל

 כנודע, עצמה בפני ינשם"ה עצמה, בפנילרו"ח
-_ מתחלתו, מקיף הוא אשר כללי מקיף אור הסאבל
 סו. שמם תמשמא פדחש עטןא(
 ח. אות ששחמט צע 5א8ר תשרי פרטנר ששר עחוג(
 קיא. סיטן דו*רקא אנשא בהה-ק 1 סי18 , 85טר יקי עמוג(

 בהשוואה הכל ומקיף הארתו, מתחיתהיינו
 חלקי לכל ביחד הכל המקיף יחיד"ה בחינתדמיון
 יום ענין והוא מצוה(, של כהנטשה באה )והיא *(נר"ן

 להתהוות תורה,שמחת
 כללות מן ד*כלליהמקיף
 ולכל המצותבסייוע
 דברי כאן עדהתורה,
 סוד הוא ולדעתיקדודו,

 ביום שעבייןההקפות
 המקיף לרמז תורהשמחת
 בזהר שאמרו וזהוהנ"ל,
 ובעוד הזה( יום)על

 מה ודאל מלכא עםדאיהו
 טסלחק כי ליה, ויהברבעי

 הכללי מקיף אור כמו וצמצום, גבול בליכגואלותיו
 כלפד הבן ההקלקות בבחשך אפילו %ל ננבלשאינו

 *( הנכבד הזההדבר

 הח"ה*(
 בגמרא שאפרו מה תבזו הממוסג באגף שכתבתי מהל5י

 א8ר וסר, אריכא שדרא ש"ס דלא חוטא ממ(ליזעה
 וכן נסיבות לאאצתי

 נתצי
 בטלית פתשט5ע דשני הוום עד

 שהע"ח שכתבור מה ולוי בעץ וטימא הנשואין,עד
 הכולל מקט אור על סורח השנעוף ענין דיבה תבדקהסכוכה
 מביית מצוה, של שסחה מן בא הוצא תטמר עדרהבחינת
 קופאת ק"ג( ושגת שסטרו בלא שרף אשה בלא והשרויש:(

 יהבן. לי נרשה אוטה,לב
 אבותינו מנהנ דבר, מתוך דבר החסונןדמעתה

 ומסרר חשבון אין זה שביום היאתורה
 מע-ה4 מהש ממן 1"8 )שףע ההקרה לקריאת העייםאל

 אל הכעי מקיף אור מבחינת היום שהארתכית
 שעהגין מה חמין וע והשבת, נבי אין ממילאהחורה,
 תיגע מתחיין זה ביום התורח סיום אחרתינק

 הע"ה*(
 ענין נדומה*שפא

 של בטליתמטציט
 ונאיט אצלנו, הנהוגמצוה
 אברהם בחיציך מלבושכעין
 עצמך בפני אברים כללהקיף
 דגצשים הסלבושקם עלרק

 "ט עוד אברקםבחיתוך
 עליון מלבוש כעזםלמעלה
 להתעטף שמברכיז מהזה ל5י ותבין ביחד, סגוףימ ומהשפן חברים, חיתוךבלא

 נזכרה לא ועטירהבציציוג
 הב4בוצרנו

בבט"שית



יששכר שלים יחויב יג, מחמר תשרי, יששייבני
 ונבי, סיום אין כי בתחלתה, סופה לנענובבראשית

 היפב. הדברהבן
 יט4 )י""ג הורה שמחת יום הוא עצרת בשמינינ(

 ומתחילין ל' באות התורה מסיימיןהנה
 וכנסת קוב"ה שלים יחודא ההוא יום להיות ב',באות
 חז"ל דברי רמיזת 8( )סימן לעיל שכתבתי כמוגבראל
 והנה וכו'(, ל"ב שמת"ת )תבין ממך שאהנהכדי
 (( קי )"4ב בכהטפפים הסבא מאמרי )סוף בזהראמרו
 לבך על כחותם שימני ק ח )שה"ש ואמר חייא ר'פתח
 איהי בבעלה ישראל כנסת דאתדבקת בשעתאוכו',
 דאתדבק כיון דחותם ארחא כחותם, שימניאמרת
 על אף דיוקניה, כל ביה שביק דאתדבק אתרבההוא

 תמן קיימא ולא והכא הכא אזיל חותם דההואנב
 ותמן תמן שביק דיוקניה כל מיניה איתעברוהא

 דאתדבקנא כית "ןראל, כנסת אמרת הכא אוףקיימא,
 הכא דאיזיל נב על דאף בך חקיק ליהוי דיוקני כלבך
 כאן עד לי, ותדכר בך חקיק דיוקני תשכח הכאאו

 היתודא ביום לפניך, אשר את תבין בין ומעתהלשונו,
 דאיזיל נב על אף גבראל, כנסת אמרת הנהשלים
 על כחותם שימני הגלות( בימי )ובפרפ הכא אוהכא
 ביום התורה ומסיימין כשחותמי"ן זה ולרכתלבך,
 הוא ב', באות מתחילין תיכף ל', באות הזההיחוד

 ל"ב מילוי לנפשך מעדנים ותמצא ל"ב, עלהחופרם
 לפניך: שלך הרי ק, חות"ם בנימפריא י"ת מ"דכזה
 קמה( ותהלם אז ומלואו פשומו לבך, על כחותםשימני
 ומובו כמלואו ל"ב הוא תו"ף ומחו"ל, בתו"ףהללוהו
 המחו"ל זמן והוא ל"ת על החות"ם והוא בי"ססלם"ד
 וסוף ראש לו שאין לעיל שכבזבוזי כמו הכללימקיף

 סביב, סביב שהוא המחול דמית והואבהרטהלקורע
 הקב"ה עתיד לצ.( )תענית שאמרו ז"ל כעצלםוכענין

 והתבונן בין לצדיקים, מחו"לעשות

 י. סימו ז מאמר יסו יפוד(
 ע"ד כה דף טףג, סיא ז השמר שנית עק"(

 רבא, בההצענא החותם ענין כן נם לך רמזומעתה
 וקודם ע"ל היינו לבך, על כחותםשימני

 וביותר הב', אות עם הל' את שמחברין הנועדליום
 החותם נמר שעיקר ( יכ )ח"8 בזהר שאמרו למהצודק
 שהרם"ע הנם מוסף, בתפלת עצרת שמיני ביוםננמר
 ודעתו בזה כזיאן פכ*ז( חיב דין ח"ףר ושמרוה )עשרהז"ל

 הזהר ספרי כל לשבש קשה בזהר, הוא סופרשפעות
 הכרח לזה ואיןשבידינו

 לפני גבראל כנמת אמרה ( ד )תערה רז"ל אמרוד(
 אמר לנו, כגשם ויבא ק י הושעהקב"ה

 החילוק לי נראה לישראל, כמל אהיה 1( י )שםהקב"ה
 אין ( ש )ופגית דלהטעא אתערותא נשם לפל, נשםבין
 כננדה עולים מפיים שאין מלמעלה מפה כללך

 כן על דלעילא, אתערותא הוא מל לאפוקימלמפה,
 מעשיש ידי על שלא הוא שהאתערותא הפסחבחנ
 על מתפללין אז פ*48 שג"ח ופרע-ה כידוע בחפזוןרק

 ידי על הוא התעוררות הסוכות חנ כן שאין מההמל,
 תפלת מתפלליך ומצווך פובים ומעשים תשובהמקלטינו

נשם.

 תורה, שמחת ישראל כל בפי ההוא היום נכטאאה(
 וזה ע"ב( ק"ד דף אמור )פרוטת הזהר דברי פיעל לי נראה התורה, עם ההוא ביוםושמחים

 וההוא כנישו, תרשמו עצרת, נתיב דא ועללשונו,
 אהצפיזין אישן וכל לחדוותא רישא איהו יעקביומא
 כהראל אשריך כס( לג יבוים כתיב דא ועל עמיה,חדאין
 זאת(, פרשה הזה ביום בתורה קורין כן )ועל כמוך,מי

 אישר ישראל אתה עבדי לי ויאמר ג( מס )ישע"וכתיב
 כ( ז )פ"א אמת מדת דיעקב וכיון עכ"ל, אתפאר,בך
 80.( )שא אמת, תורת התורה הוא ליעקב, אמתתתן
 יעקב וכו' תליותיי אוריין לן דיהיב רחמנאבריך
 התורה עם הזה ביום שמחין כן על ה(, לאבהןשלישי

 תורה. שמחת יום הזה היוםונקרא

יליות



 יששכר החדש מהות ג פ8ר מרחשכן יש פצויבני

 מרחשון חדשמאמרי
 אמאמר
 החדשמדצת

 החדש, בזה המאיר השם וצירוף מרחשתן החדש מהות יוברבו
 ענינים. ושאר החדש, זהומזל

 הוא החדש בזה המאיר הנכבד השם פרוהא(
 )דשם תבא פרשת מפסוק יוצאומדך",

 פנכה השהם )8"א י"י הז"ה היו"ם ודב"ש 1שקט

 הויסת י"ו בנימפריא הללו התימת א4 ש"א ומאיוחשון
 אי"ה. ויתבאר יצח"ק, פעמים ב'ובנימפריא

 לו וקשר בריח נ' אות המליך )פע:( יצירהבמפרב(
 בעולם עקרב בו וצר בזה, זה וצרפןכובר

 כאן, עד ונקבה, זכר בנפש ודקין בשנהומרחשת
 הריח בחוש נ' אות דהטליך כית קפ, במעדלהבק
 ממזל הריח לחהט מרחשת יצירת השייכותמהו

 ונקבה(. זכר )בנפש באדם הדקין וליצירתעקרב

 תשרי חדש )במאמרי לעי שכהבתי מה עייןרהבה
 )תהלים בפסוק ד'( דרוש המקדש חיטך 9:(מאמר

 נבורתך את עוררה ומנשה ובנימין אפרים לפני קפ
 קרח(, בני שאמרו במזמור )הוא לנו לישועתהיכה
 הנרצה מהו א' קשה דהנה בקיצוב, בכאןונאמר
 דייקא, שכפים שלשה הנך בתהלתם קרח בנישבחרו

 השבפים, לפני הנבורות את לעורר כוונתם מהו8'
 שסייטו מהו ג' החסדים, לעורר פוב יותרהלא
 נ' בהנך ישועתם תלויה איך לנו, לישועתהיכה

 כסדר שלא הללו שבפים הנ' את הזכירו ד'שבפים,
 הקדמה פי על וכוזבנו הדנלים, כפדר ולאתולדותם
 הנה כנטה שקיטה הכחטכן ה( ו )רס"ר במדרשידועה
 ניסן עד בחינזבז להמתין השי"ת וצוה בכסלו,נוטלם
 הטילם מתבייש כמלו והיה יצחו בו שנידירח

 החשמופים בזמן שני בית בחיטך שכרוהשי"ת
 בית חינוך עיקר היה )והוא חטכה, ימי לדורותוהחש
 עדיין הנדיה כנמת אנשי בימי שחנכוהו מה כישני,

 כי ס( ס פז= שם שאמרו כמו פרם למלכי עבדיםהיו
 והנה לי(, נראה כן וכו', ובעבדותינו אנחנועבדים
 מרחשון הזה בחדור נשלם שלמה שבנה ראשוןבית

 )ושא חז"ל )ופירוטו בול ירח לה( 1 )1" בכתובכמבואר

 בול(, שם ענין אי"ה להלן ויבואר מרחשת, שהואשם(
 ירח עד שלמה חינכו לא הקדש רוח פי עלוהנה

 הש"י והבפיח מתבייש מרהשק והיה תשרי,האתנים
 עד הנ', בבנין בימיט במהרה לעתיד שכרולשלם
 קפד( )רפז מלכים בסקופ הובא המדרש דברי תוכןכאן

 הג' בית דחינוך מזה מבואר נראה כן אם שם,עיין
 כל חינוך כן אם במרחשת, יהיה בימיטבמהרה
 )בית תשרי חדשים, הנ' באלו הם בתיםהשלשה
 סיטי שני )בית כסלו עתיד(, )בנין מרחשוןראשון(,

 לך(. שכתבתי כמו חירכו עיקר שזהההשמונאים

 השבפים אל הדנלים סדר פי על חדשים הנ' אלוההגה
 מרחשת לאפרים תשרי מתייחסים הםהלא
 תמצא והנה 4 מה שוח טרה )שעיי לבנימין כמלולמנשה
 המתייחמים בחדשים המה בתים הנ' כל חינוך זהלפי

 ק עא )נ"ר הבית עקרת נקראת היא כי רחל שללבניה

 נמושו בל במעטותיך אשורי תמ"ך ק ט ))תחרםהבן,
 כסלו, לנרחשת וששרי תיבות רוהטי תם"ךפעמי,

 לא אז חדשים הנ' אלו של הבתים חיטךכשיושלמו
 פעמי(.ימופו

 בימינו במהרה המקווה הבית חינוך זה, מכל לטיצא
 ביה אית רבה יצמא מרחשת, הזה בהדהיהיה

 הקדחט הרב אדום"ו כבוד מפי שמעתי אלטר פיעל
 כל רואים, עינינו אשד זצוק"ל, נמהמוטב[פהרם"ם
 המלכיות מן ישראל שונאי על המתחדשותהנזירות

 מן תמיד התחלוק השרטניווע הממים נתינתוכן
מרחשון



 יוטשכר החדש מהות 8, מאמר מרחשון, חרש סומרי11ני
 המרידה היתה הזה שבחודש הפעם, ואמרמרחשון,
 ירבעם, את וימליכו מה יז )מ"ג דוד ביתבמלכות

 השמיני בחדש החנ את ירבעם ויעש לג( יג א,))שם
 יתבאר כאיטר לי נראה בו"ל, מלב"ו, בדא אשרבחדש
 כאן עד במרחשון, המלכיות נזירת כן עלאי"ה(,

 קדשודברי

 ואמרו ישראל שתפאו להיות תתבונן, זה לפיטקמן
 כן על דוד, ביתך ראה מז( )שם זה בחדשאז

 בית מלך ימלוך הנה בימינו, במהרה התיקוןבעת
 ויתוקן במרחשון, הבית וירחונך צדקנו, כהטיחדוד

 הבתים של החינוך מדר זה, לפי והנה במלכותןהעולם
 לאפרים, המיוחם בתשרי ראהטון בית בתחלההיה
 המקווה ובית לבנימין, המיוחם חדש בכמלו השניובית

 במרהשק חינוכו יהיה לראווע נזכה ביסיםבמהרה
 למנשה המיוחםחדש

 דהנה היה, קרח מחלוקת ידועי( לך, אקדיםדעוך
 הלוי על במעלה והוא חסד, בבחינת הואכהן

 כהטרתים המה הלוים כן על נבורה, בבחינתשהוא
 הגבורת שיהיה כדי הכהנים עבודת אלבעבודתם
 רצה לוי שהיה קרח והנה הנבורורע עלהחמדים
 להגביר רצה הנה כהן, שהיה אהרן על בםק~הלהיות

 במהרה לעתיד באמת והנה החסדים, עלהגבורות
 כמעלת החסדים על במעלה הנבורות יהיובימינו
 לעתיד כן על פנה, אכלה קרח אלא הכסף, עלהזהב
 שטי( סיף סיע"" האריז"ל שכתב וכמו קרח,יתעלה
 ג4 קרח תיבות סופי יג( צג )תהלים יפרה כתמרצדיק

 ותפתח ק ט מלדגך בחזרה 'שכתזב מה תביזוגהוק
 וכו' קרח ואת אותם ותבלע פיה אתהארץ

 לנ"מ, ויהיו איש ומאתים החכוכים את הלהטבאכול
 הי"ב הנה לך, אקדים אבל מובן, אינו לנם ויהיוהנה

 בהן אהטר עצ"ק לנ"ם חפ"י הו"ז פשומותאותיות
 הנה ט"ה4 יצירה במפר כמבואר הדשים הי"בבצרו
 מרחשון תשרי חדשים הנ' נוצרו בהן לנ"ם אותיותג'

 כתבתי כבר והנה )שס4 יצירה במפר כמבוארכמלו
 הנ"ל, חדשים בנ' המה בתים הנ' כל שלשהחינוך
 חדישים הנ' של בתים הנ' של חינוך יונמרוכאשר

 ח ובהירה ד דרתן ה מאמר תשרי לשיל עלז8(
 סשרהטשהאסשזא שטיפזאגסצרגסשזשה

 קרח עדת יקנו אז לנ"ם, אותרת ידי על ובוצרהנ"ל
 הבן. לנ"ם, ויהי"ו התורה שרמזה וזהו וקיום,הויה

 ובנימין אפרים לפני קרח, בני שהתפללו זהו זה,דלפי
 בנ' שבפים הנ' אלו של מדר )שזהוומנשה

 ראשון בית בתים, הנ' חיטך מדר כפי כנ"לחדשיהן
 מיוחם בכמלו שני בית לאפרים, מיוחםבתשרי
 חינוכו יהיה בימינו במהרה המקווה וביתלבנימין,
 נבורתך את עוררה אז( למנשה, מיוחם שהואבמרחשת

 קרח, כסברת החסדים על במעלה הגבורות יהיו)אז
 לישועתה ולכה שאמר( וזהו קרח, עדת אז יתעלו כןועל

 הבןלט,
 במהרה לעתיד הבית בנין לענק, נחזורומעתה

 מן הבא צדקת משיח ידי על שיהיהבימינו
 ואמרו ישראל פנמו שאז במרחשת, הינוכו יהיהדוד
 בחדש בו הנה דוד, ביתך ראה וכו' בדוד חלק לנואין

 במלכותו העתם ויתוקן התיקתיהיה

 נתפגם אשר הראשון אדם חטא מענין ידועדהנה
 העולם ולכל לו מיתה ונרם ידו עלהעולם

 תלת והנה רם.(,)זחת
 מנוליי

 ברגושי נרמז דיליה
 )אי משיח דוד אדם תיבות ראשי אד"ם,תיבות
 הכהזיח המלך ימלוך כאשר הנה סז.(, האזיעהלוקוסים
 ואז הראשון אדם חפא יתוקן אז בעצמו, אדםהוא
 נאמר הכהטיח במלך והנה כידוע, לנצח המותיבולע
 ונראה הריח, חרט היינו ה' ביראת והריחו ג( יש)ישעו

 שם נאמרו הראשון אדם חפא אצל דהנה הפעם,לי
 ויאכל וכו' האשה ויחיא ו-ח( ג )גששית החהטים,כל

 במעשה שם נזכר שלא הריח חוש חוץ וכו',וישמעו
 נתפגם ולא ההוא בפועל בו נישתכהטו לא ממילאההוא,
 שהוא מחמת פנם שקיבל הנם החושים, כאינך כךכל

 שהחוש כיון זה כל ם החרטים, שאר עם בנוףתצורף
 לא הנה ההוא בפועל הפעיל לא עצמו בפניהזה

 כאינך, נופני אינו הוא היום נם כן על כאינך,נתפנם
 שירית ז"ל כמאמרם ממנו נהנה שהנשמה דברוהוא

 *(. (מג
 חנ"ה.(

 שמברגיו מנין )שה, בברכות ז"ל מאמרם לט יונח זה 8יווי
 תהלל, הנשמה כל ו( ט )תהמם דכתיב הריחעל

 הוי מגעו טעה הגוף ואון מכפו נהנית שהנשמה דבראיזהו
 שמדם מאד קשח שקשרה טעה כאן, שד הריח, זהאומר
 מין שמשתין בריש הלא אריח, על שממרכין פחזז"ל

אמקו



מ יששכר ההדש %8ת תו ממר מ%שץ, יש שפףבני

 מהעולם ליהנות שור הוא דסברא הבדשת לכל בטשםשהי
 ק משתרטים הראשטים 188סקים כל כן הצל ברבוע בלא818

 שפיעת ועל הזעוג על ותרכין אין למה טעם *תןהיתד*
 יאסור הוא דסברא דכיוז זמר וכלי בשיר פרק שרבק1ל

 לימוד איזה לחשש דהוצרם זה מהו כן ואם וכו',ליהטת
 דידוע מה פי על יונח, הנ"ל פי הצל הריח, על  שמהרכיןמנין
 מן הסוס לברר הוא הברכות ז'טעמ מא:( עקב מנצותלשער
 הדעת עץ הבחיבת הכל שנתערב העולם עניני בכלהרע
 סברא ות"י שאמרו וזהו בבאן, להאריך ואין ורועטוב
 שחוש כיון אמינא דעתך סלקך נהנה וכר, ליהטת אסורהוא
 לא כי לנרדה צריך אץ הדעת עץ באכילת נזכר לאהריח
 פי על דאף ראיה לר*ביא הוצרך כן על בירור, ביהצרצרך
 הרפ"ק מענעי הגולל הבירור יבין אוצבט הצוד אינר,בדיי גופני פועל הוא כן פי על 8ף כי לברככן צריכי מיצרךכן

 להאריך. ואין קדמאין,ניצוצין
 שבת, במוצאי הבשמים סוד כן נם תתבונןהטיה

 בעת כן על בזה, הארכנו אחרקובמקום
 בימינך כמהרה צדקנו בכהטיח הראשת אדם שלתיקוט

 ואז י"י, ביראת והריחו לראש למעלה יהיה החהטזה
 מלך ידי על הנח"ש זוהמת מן לגמרי העולםיתוקן

 י"י טל"ך י"י מל"ך י"י וכו'(, דדין )חהטבנאהמהכי"ח
 כנ"ל. גנימפריאימל"ך

 וכו' בריח נ' אות המליך יעניש, נחזורדומעתה
 חדר של המזל )הוא בערם עקרב ביהוצר

 המקווה בי"ת עיק"ר רמז ב', עק"ר עקר"במרהבות(,
 דו"ד בנימפריא עקר"ב נם חינוכו, הזה בחדשיהיה
 פנסו אשר התיקון יהיה מרחשון בחדש אשרכהטי"ח
 דוד, ביתך ראה וכו' בדוד חלק לנו אין באמרםגבראל
 במהרה מלכם דוד ואת אלקיהם י"י את יבקשוהנה

 אפ4בימינו
 הנה כי בנפש, הדקין בריאת כן, נם עוד לךהכרמוז

 טלכות על במריבה ונתחלקו בפגמםישראל
 נדולה, חטאה החפיזם נבם בן ירבעם הנה דוד,בית
 אפרים עצבים חבור ה( ד השי יה ש הנביאואמר
 הנה ב4 י לטם יישסו עתה לבם כשחלק אבל לו,הנח

 ישראל שיהיו החש העיקר התיקת בזמן בימיטבמהרה

 רמז 50 אתק סהרה דדיי ועזו בחיא, נז. בדכים מ"רשהאיתוג(
% 818011 " ןח ח   5יהך דד חץ %, 
 קצז. סימן זזפרקא אגרא 1, סיפן חףגור חלק אס*צ

 י. סימן א מאפר אדר קלה, דף 8 סיטן ד טרטר סיעוחיןד(
 אשם. טית פא1 ו1ש קוי(

 הדקיק רמיזת וזה רע, פגע תצן שפן ואץבאחדות
 תדע )הלא חבירו, על ומנין בחבירו מדובק אחדשכל
 0 מו ע"ד )שו"ע וההלכה הדין פי ש להלכה,אפילו
 שי", מנין חבירו כי כשר לחבירו מהן אחדכשניקב

 טמאה ועוד האחדות, על מרסזין הדקין בריאת כןעל
 המצותד*( במנין הרמב"ם חשבת פי על לרמוז,לי
 במנין בהורה הוא הריח פוד שהוא קפרת מצותהנה
 דבריע וכל בעדינו, יכפר המוב והשם הבן,ד"ק,
 שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהי אפשר,בדרך

כרצונו
 הזה החוטט הדנלים פדר פי על לך כתבתי הנהנ(

 חחט עמו אתו נברא הנה למנשה,יתייחס
 כן על ממנו, נהנה שהנשמה דבר והוא כנ"ל,הריח
 שחיש ובית נשמ"ה, אותיות למנש"ה החדשיתייחם
 סן בצאתו בנח נם כן על הזה, החדש עם נבראהריח
 י"י וירח טס ח וגששית ביה כתיב הזה, בחדשהתיבה

 הבן הניחוח, ריחאת
 לח4 1 )פל"א ב% ירח במקרא נקרא הזה ד2הףץטד(

 לפי דהנה הנ"ל, הדברים פי על לינראה
 המקווה בית חינוך רז"ל טדברי דנראה שכתבתימה
 ידוע והנה מרחשון, הזה בחדש יהיה השלישיבית
 הראשון בית קיק וכמהרנ"א פח )סיחים רז"ל שאמרומה
 נגד ההנני בית נתקיים, המע הר שקראו אברהםננד
 יהיה השלישי בית נתקיים, %א שדה שקראויצחק
 קיומו ויהיה בית שקראו יעקב ננד בימינובמהרה
 ונלקה לכו יעקב ביזה ה( ב )שע" הנאמר )כעניןלעד
 י.( ושט ליעקב אסח תתן ק ז )%גה דכתיב י"י(באור

 בבחינת ( יז )ז0"א שהא ליעקב אמת ניתן קאי,קהטמא
 לאברהם חפר הימין קו טלל האמצעי קותפארת

 אתוון אם"ת נקרא ט ש יצחק, פחד השמאלוקו
 זה לפי הנה בי"ת, באל"ף ואמצע מטמאישבימין
 חינוך בו שיהיה מקוים אנו הזה שבחדש כיוןתבין,
 סוף ראש הקוין כל כללות ליעקב אמת השליטיהבית
 )התורה רחצן בו") הזה ההדש נקרא כן עלאבטלה
 ובזה ל'(, )ההערה סוף דלחת( ו' )ההערה אטצעבץ
 של חדשים בנ' הבתים של חיטך סדר כן נםתבין
 חינוך הוא הסדר הלא הבית(, )עקרת רחל שלבניה
 תשרי בחדש היה ימין אברהם נגד שהוא ראשתבית

 בית לחיטך ימיך שהוא הדנל ראש לאפריםהמיוחס
 המיוחס במלו בחרש היי שמא% קו הצחק נגד שהואשני

לבנימין



 יששמ החדש מהות או מאמר מרחשון, חרש מאמריבנני
 יעקב נגד שהוא העתיד ובנין הדגל, סוףלבנימין

 בימינו במהרה יהיה הנה כולם( )הכולל האמצעיקו
 אמצעי שהוא למנשה המיוחם מרחשון האמצעיבחדש
 דברת א( סימן יב מאמר טבת )מקו אחר )ובמקוםלדגל,

 נא( מא )בראשית מנשה בלידת יוסף שאמר דזהובאריכות

 אב"י, בי"ח כל ואת עמלי כל את אלקים נשניכי
 הבן. להאריך( מקומו כאן אין יעקב, ביתהייה

 יק מח )שם יוסף לבני יעקב בברכת הנאמר תביןרבזזץ
 אפרים ראש על וקטת ימינו את ישראלוישלה

 המפריטים כל והנה הבכור, מנשה כי ידיו את שכלוכו'
 הבכור, מנשה כי פעם, הנתינת מהו להביןהשתדלו
 צוה לא למה דקשה שפיר, יתכן הנ"ל ולפיואדרבא,
 בימינו, אפרים ואת בשמאלו מנשה את ליחןיעקב
 מנטה כי באמת הוא אבל ידיו, את לשכל הוצרךלמה

 החינוך יהיה כולם מן החשוב העתיד והבניןהבכור,
 בדגל יהיה והוא האמצעי, חדש לו המיוחםבחדש

 החליף )ולא ידיו את שכל הכהסב אמר לזההאמצעי,
 והוא הבכור מנשה )באמת( כי לשמאלו( מנשהאת

 לענין מנשה לפני אפרים את שם אבלבחשיבות,
 ובטען הבן הנ"ל, מפעם בימינו וברכו כנ"ל,הקדימה
 לפני אפרים את וישם )שט( דכתיב והא לנפשך,מעדנים
 בית חינוך כי בזמן, הקדימה לענין היינומנשה,
 היה הוא לאפרים, המיוחם בחדש היה אשרראשון
 בחדש עתיד, של החיתך כן שאין מה בזמן,מוקדם
 במעלה יתעלה אבל להיולט עתיד הוא למנשההמיוחם
 ראשון הבית שגם שתמצא וזהו הבתים, מכליווסר
 המגיד ברוך תשרי, עד חנכוהו ולא במרחשוןנשלם

 חשיבות דעיקר הוא האמת להיות אחריותמראשית
 חינוכו יהיה אשר הבית הוא לעד יקויים אשרהבית

 מנשה, לפני אפרים את שם אבינו יעקב אבלבמרחשון,
 המתייחם תטרי חדש עד בחיטכו המתינו כןעל

 הבן.לאפרים,

 בחינת בו הזה חדש אסטר לך שביארנו אתרה(
 בסהרה לעתיד הבית חינוך יהיה ובוהריח,

 הריח חחט נאמר בו אשר משיח ידי עלביסים
 ביסים במהרה הנבנה והבית י"י, ביראתוהריחו
 עתם, בנין יהיה והוא בית, שקראו יעקב נגדיהיה
 נכללים בו ליעקב, אמת תתן אמת מדתו יעקבכי

 נקרא הזה החדש גם כן )על ואשנע, והסוףהראש

 העדנא. הויתה איחוד בא ההנוקט שרוח ע"א מא דף למי עשן*(

 קהטפא שכתבתי( כמו התורה ואמצע וסוף ראשבו"ל

 הדברים פי על הנה לעולם, יחרב ולא יהרם לאקאי
 1החופ יב( ד )9עת שלמה שרמז מה תביןהאלה

 ג' היינו כהטול"ש חו"פ ינתק, במהרה לאהכשיולש
 לריחו, זכינו אשר הד"ם בגימפריא חו"פפעמים
 חיי"ם בגימפריא הד"ס פ"י( שכ"י )פת"ח ידועוהנה
 הוא ברוך החיים חיי עולם של אלופו מן הכוללעם
 אלקיכם בי"י הדבקים ואתם ד( ד )דבהש שכתובכמו

 הדברים הבן וכו',חיים
 באטרי נ' נאסרה לא מה מפני ( ד %ימת בנמראו(

 ישראל שונאי של מפלתן בה ש"טמפני
 דוד חזר הכי ואפילו וכו', ולא נפלה ב( ה %מוסשנאמר
 י"י סומך יה קמו )חלים שנאמר הקודש ברוחוסמכה
 אין הכי, אפילו תיבונך הנה כאן, עד הנופלים,לכל
 עד וכי הקודש, ברוח וסמכה אמרם גם ביאור,להם

 אבל הקודתי, ברוח דבריו כל אשר ידענו לאהשתא
 להלן שכתבתי חנוכה מדרסטי הדבריםידועים

 מאפר מז, סימן ב מאמר טבת )כסלו פעמים כמהבמאמרים

 והרגל חינוך שהוא חנוכה המועד שם נקרא א(, סימןיב
 דחנוכה הנם בזמן ותנה העתידה, האחרונהלנאולה

 זכריה חגי האחרונים נביאים פפירת אחרי היהזה
 הש"י והתנוסס 4 ט )יומי הנבואה ונפסקהומלאכי
 האדם )אשר הגנוז אור מן הארה והוא נסיי, בנרעמנו
 ה-4((, ס"א ברעות לדרמטי סופו ועד העולם מסוף בומביפ

 כל לדורות שנקבע הש"י מן פובה מתנה היתהוהיא

 שנפסקה הזה הארוך בגלות ומרודייך עניינוימי
 נפסק אינו פנים כל על ההוא הארה ומןהנבואה,

 חנוכה נר הארת ההוא הארה מן והכל הקודש,רוח
 במהרה צדיק צמח יצמח כי עד הנגוז, אור מןהארה
 )כמו הריח, סוד מרחשת בחדש החיעך ויהיהבימינו
 וכו' בריח נ' אות המליך %-ה( יצירה בספרשכתב
 דבר וכו'(, בשנה מרחשון בעתם עקרב בווצר

 אותיות )נשם"ה הגו"ף, ולא ממנו נהניתשהנשם"ה
 חנוכ"ה, בגימפריא גו"ף למנשה, המיוחם חדשמנש"ה
 בגיספריא סרחשו"ן תמצא כן על אי"ה(,ויתבאר
 רי"ח סן מורכבים סרחשו"ן )ואותיות נשם"האר"ח

 חנוכה בבר עניינו ימי כל בזה הסגיה והנהנשם"ה(,
 הפסקת ימי כל הגנח האור מן הארה כסלובחדש
 ורוח הקודש, רוח נפסק לא פנים כל שעלהנבואה
 וטמיר" מלכות בהלבשת ההשהקודש

 גומא נקרא
קדישא



מ יששכר החדש מצצת 4 מאמר משהשת, חרשמאשיבנני
 אשר עד גו"ף, בגיטפריא הענייה ס שקד"טא,
 סוד טרנטון בחדש ביטיע במהרה ההיעךיהיה
 הנוף, ולא טטע נהנית שהנשמה דבר כנ"להריה
 בשר כל ש רוחי את אשפוך א ג )"ש% כתיבאז

 וגנותיכם. בנינםונבאו
 נברא כסלו הדש כי נ"מ, הנפלאות נקראים כןעל

 ושק יצירה בספר שכהסב כסו ס'באות
 בעולם קשת בהם וצר וכו' בשינה ס' אותהמליך
 נ' באות הנוצר מרחשון והנה וכו', בשנהוכסלו
 הטריבה והיתה בעוה"ר הנפילה התהילה בוכנ"ל,

 ההנ את ירבעם ויענש לג( י )מ-א דוד ביתבמלכות
 כנ"ל( )בו"ל מלב"ו ברא אהגר החדש השמיניבחדוש
 הנה דוד, ביתך ראה בדוד הלק לנו אין סו( %םונוטרו
 נ: אות לנפילת הסיבה התחילה הזה בחדשבעוה"ר
 הש"י אבל הנבואה, להפסקת אחרונים לדורותומינה
 הארה ס' אות כסלו בהדש בסתנה נתן רחמיוברוב
 כל הקדש רוח תפסיק לא פנים כל שש הגנוז אורמן
 אות נ"ם, הנפלאות נקרא ע ש וטרודינו, עניינויטי
 ניתן לא דהנוכה נם כן ש נ', אות לנפילת סוטכתהס'

% פה בש רק נבואה בדברילנתעב %  בי נש4 
 הנבואה הפסקת ימי לכל הוא מתנתה כלאדרבא
 כי עד הקדש ברוה פנים כל על צופים ישראלשיהיו
 רז"ל אסרו כן על ובנותיכם, בנינם ונבאו זמןיבא
 וכו', טפלתן בה ש"ש ספני באשרי נ' רמז לאדוד
 הטרידה התהילה בו נ', באות הנוצר ההדש הנהכי

 נסיבה היתה וזה דוד, ביתך ראה ואסרובמלכותו
 האחרונים, בדורות הנבואה שתופסק הש"יסאת
 ברוה ס'( )באות וססכ"ה דוד הזר הכי אפילוואמרו
 הנוצר כמלו בהדש העכה נר האדח ידי שעלהקדש,
 אנטר עד הקדיש רוה פנים כל על יופסק לא ס'באות
 בימינו בטהרהנזכה

 אלקיהם י"י את 1בקש1 ה( ג )"ושי
 אז טרחשון, בהדש החינוך יהיה אז מלכס, דודואת
 נל על רוהי השפכתי ובנותינם בניכם ונבאויקויים

 אמן. בימינו במהרהבשר
 עיניהם יחטאו כה4 6 )בחושית יוסף במנירת כתיבז(

 וכו', נכאת נחבאים וגמליהם וכו'ויראו
 פרמם טה טפני סו(( פ"ר 3ג"ר טרז"ל )והוא ברש"יעיין

 יש. 9 שששש שי, ש משהע השה געש שרז"(

 צדיקים, של שכרן טחן להודיע בנשאם אתהכותב
 שריהן ועפרן נפפ אלא לשאת ערביים של דרכםשאין
 כאן עד וכו', יוזק שלא בשטים נזדטע ולזהרע,

 נשטר היה בזה הנה "טתוטם, כהרכיל כל והנהלשוע,
 נסכר והנה רע, ריח יריה שלא עליוניותבהשנהה
 ש משתפה והיה הערביים, פצעוהו והכוהולעבד
 שמידתו, ואיה יש0 )פ הישר בספר כמבואר אסוקבר
 לבדו בזה והנה אלקירע בגזירת הדבר היהאבל
 בזה ונאסר לפלא, הוא רע מריה יוזק שלאנשמר
 אנחנו אשר הנ"ל, דבריע פי ש הדבריםשיובנו
 בגלות והסמים והשעבודים הנזירות כל אשררואים
 הריח חדש )הוא סרהשון בהדש התהלתן הזהההל

 היה דוד בית במלכות הטרידה להיות והואכנ"ל(,
 הטלכיות נזירות כל כן על ב(, )פתן כנ"ל ההדשבזה

 ויהיה עולם נאולח יגאלינו עד ההדוש בזההתהלתן
 שאסרו טה תיקון )והוא ההדש, בזה הביתחינוך
 הבא הכהשיה ידי על ההינוך ויהיה דוד(, ביתךראה
 אז בדוד, הלק לנו אין שאמרו על תיקון )והואמדוד

 אלקיהם י"י את ובקשו ה( ג )משע נאמר ביטינובטהרה
 הדש והנה מלכיורע שעבוד ויתבפל סלכם(, דודואת
 נאסר בנח גם לעיל, שכתבתי כטו הריה כבחינתהזה

 כן על הניחה, ריה את י"י דירה טס ה )בראשית הזהבחדש
 דבר והוא י"י, ביראת והריחו ג( א )ישע" בכהניהנאסר

 טיוחם הזה והחדש וכו', מטנו נהניתשהנשסה
 *( יוסף בן נשם"ה( )אותיותלמנש"ה

 הע"ה*(
 בגיטטריא הנוכ"ה ו( )סימן לעיל שכתבתי מה יע"ותפה

 והגה בהסתר, דבשמה מאירה במרכו אשרגו"ף,
 יהיה כי עד מאיר הוא המסתיר גוף של הזאתההמכה
 למנש"ה( )המעהס בהדש לעתיד ההיתך בימיתבפהקה
 ולא ממש נהנית שהנשמה דבר הריה מהעת ובונשסה,

הגוף.
 התהלת נלותינו יטי כל ותיאבונן, תשכילדולמן

 הפסולי פזה תבין הזה, בחדש הםהגזירות
 היא הש"י שצונו שסע קריאת מצות הנהעדותן
 על יום בנל להעיד אנהע שמהוייבין עדותןנקראת
 המה ע"ד אותיות נן על ית"ש, השהדווהיהודו
 הנ"ל ש להורות ק 1 יתהם היהוד בפסוקרברבין
 קריאת מצות הנה לעדות פסי שהוא ומי י4ש"ב
 לקרות ואסור כה.( )ברווה "א לרצת יקובל לא שלושטע

קריאת



 יששכר ההדשים מהות טג מאמר פבוע כסלו הדבר מאמריבנני
 ברמז הדברים הבן רע, ריח ש"ט במקום שמעקריאת
 הריה העולם מן יתבמל בימינו במהרה והנהמועפ,
 והריחו צדקנו כחטיה ידי על מוב הריה ויבארע,

 דעות ניקל לנבון הנה הנ"ל, כל כשתבין י"י,ביראת
 ולשעבוד, לנלות שנכנס הראשון היה יוסףהנה

 בחינת שבו בנו( למנשה המיוחם הדש )היינוובהזיפו
 במהרה עולם גאולת ותהיה השעבוד יוגמרהריה
 ביראת והריהו ביה דכתיב צדקנו כהטיה ידי עלבימינו
 שמרו בנלות יוסף הליכת בתהילת הנה וכו',י"י

 העקם יתבסם בימינו ובמהרה רע, הריה מןהקב"ה
 הבית החינוך יהיה בו אשר המקווה בחדש פובבריה

 אמן. בימינובמהרה
 )בראשיה כהזיב יוסף, הלם אשר ההלומות בעניןה(

 והנה וכו' אחר הלום עוד ויהלום ט(לז
 הנה וכו', אחיו ואל אביו אל ויספר וכו' והירההשכ"ט
 ידע לא ומי מיותר, אהר תיבת אהר, הלוםאומרו
 חלום מדוע להשבונן, מהראוי ועוד הוזו, אהרכי

 לאביו, נם סיפר השני והלום לאחיו, רק סיפרהראשת
 ואיש אהר הלום הוא הזה ההלום כי לפריט,והנראה

 שיתמנה פתרונו היה הראשון כי הראשת, ושלמענינו
 וזה לו, 1ישתה11 אחיו ויבואו במצרים ושקליפלמושל
 ממצרים, בר לשבור שיבואו התבואה בסיבתהיה
 ואז תבואות, של השדות בעומרי ההלום היה כןעל
 הלום הוא השני וההלום אהיו, רק לו השתהוולא

 את והירה השמש מרום בצבא הוא וההלוםאהר,
 לעתיד על הכנה ההמה כאור הלבנה אור תהיהאשר

 המיוהם הדש היינו בהדפו הנה בימינו,במהרה
 הבית חינוך יהיה בו מרחשון, הדש הוא מנשה,לבנו

 לפני להשתחוות בשר כל יבא טס סו )ישע" ואזלעתיד,
 ושבפי ורחל יעקב כן נם ויבואו הקדש, בהרי"י

 היינו ל"י, שמתהוים שאמר וזהו להשרטהווועספורת
 והנה מנשה, היינו לבני לי ומיוחם המניעבהדגש
 ההלום, זה אביו אל נם סיפר כן על הוא, אהרהלום
 ביוע שקראו יעקב ננד השלישי הבית ( 8ח )פיטוםכי

 )בחאפר בתימא, יעקב אמר אהיו, מלב להוציאוהנה
 הכונה אין כי ל"ך, להשרטהוות וכו' נבוא הבוא י(לז
 היה כי הדב"ר, את שמר ואביו כן על בחדשך,רק

 דבר. עלמשכיל

 טבת כסלו הדשימאמרי
 אמאמר

 ההדשיםמתת
 החדשים, ומהות הנ"ל, החדשים של הקדש שמות צירופי מענע ידוברנו

 ביהד, היברתים כן על הנ"ל הדשים בש' מהוברים המה הנוכה ימיולהיות
 חשכה. במאמרי אילהויתבאר

 הוא כסלו בחדש המאיר הנכבד השם צירוףא(
 =ק =ח סאו 8שת טסט טפם )ששט ורוהויו

 הכנעני כלארץ יישב וירא הפפוק תיבות מהששייוצא
 אביט יעקב של אבלו אצל הס נ )נחושית ויחי בפרשתונף
 ושזיז אסות. שזו בתשרי ר-א דשת ל5י עשב, " ר"הגאזא(

ת 8'תחי  

 היה בידינו הקבלה ולפי המכפלה, במערתכשנפמן
 אל רנליו אסף יעקב כי התכה, בימי בכפלוהדבר
 מן שבידית הקבלה כ5י דמוכווע א' ביוםהמפה
 העולמים סכת"ה, נסע ויעקב ה( לג )שם בשמוקהרמז

 של הצירוף שם נרמז כן על 8א בחנוכה יוםהשבעים
 דרוכה. במיסוי אי"ה ויתבאר לי, נראה כסלו,הדש

ציץ



ט יששנר תורה סר ב, מאמר פבו4 כסלו הרשי מאמריבנבי

 דרה"1 הוא פבת חריט ול הנכבד השם צירוףק
 סבת תסכת שדהם)משנת

 שבט"
 ממופי יוצא

 ונרוממה את5 להוי"ון נדלו ק % )תהלים הפסוקתיבות
 סצזרף כן נם החדש זה להיות לי נראה יחדו,שמך
 להודות הימים וניתנו כםלו, החדש עם חעכהלימי

 נדלו בפסוק החירט של השם צירוף נרמז הנה%הלל,
 במאמרי אי"ה ויתבאר יחדיו, שסו ונרוממה אתילה'

חנוכה.
 בשינה ס' אות המליך 1ש( ט"" יצירת בטפר0

 בהם רצר בזה, זה וצרפן כותר, לווקשר
 ונקבה, זכר בנפש וקיבה בהינה וכמלו בעולםקהטת
 כובר לו וקשר ברונו ע' אות המליך )מק( שםעוד
 בשנה ומבת בעקם נדי בהם וצר בזה, זהוצרפן
 בזה ידובר הנה כאן, עד זנחנה, זכר בנפווכבד
 היו חדשים הס' אלו הנה חנוכה, במאמריאי"ה

 עי"ן מם"ך הנה מצוה לנר מברב"טיתממונלים
 להלן אי"ה ויבואר נ"ר,בניספריא

 בנימפריא ו"ו לם"ד מם"ך כ"ף כזה במילתנו כסללק
 ההודאה בנוסח שתקנו וזהו הרחמי"ם,א"ב

 לפנינו אי"ה ויבואר וכו', הרבים ברחמי"ךואתה
להלן.

 בראשי"ת מן נ, רמז, עם"ד, ב' בניספריא כשל"וה(
 )זאב התזרה התחלת לישראל להםעמד

 יבנה בחכמה ק כד )פט% נפקת מחכמה אורייתא9כא.(
 כך כל היה ולא זכיות מעפי הדור והיה הנםבי"וע

 להם שעמדה היא זה כל עם דלרווא,איתערותא
 עלו ישראל נד.( )א"8 להיות דלעילאאיתערותא
 בנוםח שאומרים וזהו הקדומה, בחכמהבמחשבה
 הרבים ברחמיך בי"ת( )בנימפריא ואת"הההודאה

 אי"ה. להלן ויתבאר וכו', להםעמד"ת

 של הנס "( )1 הבאים בטאמרים יהלו עיין כםלהו(
 מבחינת היה הזה בחדש אשר המנורהאור

 בשם שכתבתי מה שם ועיין בתורה, שנננז הנעזאור
 רכה( דעכה )הינותהרוקח

 וטעי
 נרות ל"ו נתקנו כן

 רמיזת הוא בתורה, שנזכרו ומאורות ונר אור ל"וכננד
 ואחר הראשון לאדם שעות ל"ו ששימש הננוואור
 החדש שם ק ש ולדעתי בתורה, ונתכסה נננזכך

 בתורה( ומכוסה הננוז האור מן הארה בוושהאיר
 ומאורות ונר אור ל"ו כיסוי ל"ו, כ"מ של"ו,נקרא
 פב"ת, הזה לאור ומצורף הזה, בחדש ההארהנתנלה

 פו"ב. כיאו"ר

 במאמר
 תורהאור

 וכתובים, ונבונים התורה בפסוקי ורמיזתו דחפכה, הנס מענין ידוברבו
 רמז הזה הנס אשר ויתבאר הקדמות, כמה פי על ענינים כמה בהםמהבארו
 אורה היתה וליהודים עצתם הפר והש"י לבטל, היונים רצו אשר תורהלאור

 תורה. אור המאמר ונקרא תורה,זו

 רז"ל שאמרו )כמו למרעב ניחן לא דחפנה נםא(
8  פה, שבעל תורה בבחינת הוא רק כ4((,%

 כיד הבאים במאמרים אי"ה לסנינו יתבארוהפעם
 %א מידי ליכא פנים כל על אבל עלטם, הפוכהי"י

 מקודם אבאר כן על שבכתב, תורה באורייהארמ"א
 ברערה בפסוקים הדרש ובדרך ברמתה ענייניםכמה

 שתקנו מצוה הנר ובענין דחעכה, הנם בעניןובנבהרים
 לדורות ההטו שבדור הקודש רוח בעליהחכמים

 ויתבאר עולם, עד י"י לפני ההראל לבני לזכרוןעולם
 בתורה הוא כן על הננוז אור מבחינת החששהאור

 הקדהט הזוהר מאמרי בצירוף ויתבארו בנניזה,רק
 ניהנם של מדינה שמציל בו נרבת איטר 259()8"8

 המתים. להחייתומסונל

 בראשית דבתיבת וראשית( יע" %קתר ידועבר84שייע
 תש"ך בתיבה "ט התורחהתחלת

צירופים



 תורה אור ב, מאמר פחת, כמלו חדשי מאטריבנבי
 ף,טיטכנרט

 צירופים דבתש"ך כ( מהקדמונים ידוע וכבר א,צירופים
 ודרבנן, דאורייתא וסודותיה התורה מצות נרמזיםאלו
 הכלרכילים סכל נעלם ולא להיות, שעתיד מהוכל
 רמזנו בעניינו אנחנו נם והנה כ*(, זהר התיקונידברי

 דולה )אגרא צירופים בתש"ך ענינים הרבה תיבותבראשי

 יר"ת יצורף בראשי"ת קרב-ק )אות שם ושכבנוכהתחלתם,
 אנפיוכס שימלוך בזמן תהיה רבה ישועהבש"א,
 ורצה גבראל את שדחק הרשעה יון הסלך היה)הוא

 בצירוף ועוד נקמתם(, את נקם והש"י דת עללהעבירם
 אהרן, בני שינצחו תהיה רבה ישועה שב"איר"ת
 בבראשי"ת הענין לך רמזתי למה תתבונן להלןואייה

 קבלה דברי דבריו אשר וקדרם עיר הרב כתבב(
 הרוקח בעל הוא הלא ז"ל מאליהווקבל

 אל אסור בפרשת לשונו וזה רקה(, ס" חוכהמלכות
 השנה ראש ועצרת פסח ורנלים שבת התחילהכהנים,
 את כהנה וידבר י( כג )וקרא סוכות הכפוריםויום

 ויקחו ב( כד )שם ליה ומסיך ישראל, בני אל ה'סועדי
 שמן לחנוכה רמז למאור, כתית זך זית שמןאליך
 נאסר ללשם לי, ונראה עכ"ל, המובהר, מן מצוהזית
 סתתיה"ו בים"י בניספריא ישרא"ל, בנ"י א"תצ"ו
 כאשר נחסד דבר והוא הכולל, כשתוסיף יוחנ"ןב"ן
 תשרי חדורים הנ' שאלו ק א )חשת השסעתיךכבר

 הן כי הבית, לחנוכת מסוגלים המה כסלומרחשון
 )עקרת רחל של לבניה המתייחסים החדשיםהסה
 לבנימין, כסלו והנה בנימין, מנשה אפריםהבית(
 במקום הכולל להוסיף נוהנין שהמקובלים מה ג(והנה

 המקרא על במסיכה בידם היא מקובלהמצפרך
 הכמעון כראובן ומנשה אפרים וק 8ה )כרגעיתשברברה
 אפרי"ם בניספריא ויטמעו"ן ראוב"ן והנה לי,יהיו

 ססילא שמעח, ראובן על הכולל כשתוסיףסנש"ה

 בראשית תורה לקוטי ועשן טז, משגה ד פרק יצירה ספרעייןא(
 ע"אז
 עמוקות מגיה וע"ז הזהר, בשם א בראשית פ' ריקאנטיעייןב(

 ע"ג סו ויגשפ'
 בראשית בתיבת צהר צירוף תיקון בכלבי(
 ינ ב סיון ועיין ל"ד, אות ג מערכת לפי דבשעייןג(
 ועיין ק"ג רות ר"ה ועיט רמ"ד. ח"א הזהר השמטותעייןד(

 הבשכ"ט, במטס אלקים וירא ד"ה בראשית פ' אפרים מחנהדגל
 והמהה ד"ה שמות פ' עיגול מאור ס'ועייז

 ע"א ל"ש דף הספר שטף מהרמ"א הידושיעטזה(
 קיד. סימן ד' מטמר לקמן וייןו(

 והנה סנשה, אפרים מן זה דבר התורה מן לןנפקא
 כסו שהוא לבניסין יהיה מתתיהו בימי הזאתהחנוכה
 כל עם שליסה, גאולה היה שלא הגם ומנשה,אפרים

 שבחדשי הגדולים החנוכים כסו לחינוך נחשבזה
 הכולל בכאן להוסיף נצטרך כן על וסנשה,אפרים
 הזה הדבר יהיה ולא וסנשה, אפרים מן נלמדשהוא

 בעיניךקל
 הוא "טרא"ל בנ"י א"ת צ"ו נכון, דבר לך אומרנעדר

 יוחנ"ן, ב"ן סהעזיה"ו בים"י מספר סן אחדיותר
 בן מתתיהו בימי ניתקן אשר ההוא האור כילהורות
 הראשון ביום שנברא האור מן הארה הואיוחנן

 הנסיי האור אשר ח( וזעת אי"ה להלן לך אכתוב)כאשר
 הארת סן והאיר ניסיי אור היה הזה בזמן ההםבימים
 והנה ושנה(, שנה בכל למחסרת ההא וכן הננוו,אור
 פעמים כסה שכתבתי כמו בתורה נגנז הננוזהאור
 רומזים מצוה ונר האור כן ועל ד(, ז"ל קדסונינוספי

 רצו והנה נפקוס מחכמה אורייתא קמה( )ז""גלתורה
 הנס נקלטה כן ועל אור, ההערה את לבטלהיונים
 כל ( פה )ונחות רז"ל שאסרו כסו לחכמה, רסזבשמן
 מן שמדוהו מצויה, הטכסה שם מצוי זית ששטןמקום

 משם ויקח תקועה יואב והפלח ב( י )שמ"נהסקרא
 אלפא תקועה שם( )מגחות כי דייקא )משם אכסה,אשה

 )נ"ב לחכסה רסז כן נם בסנורה הנס ונעבטהלשמן(,

 ם וסנורה ( לג )יונא ידרים, להחכים הרוצהכה.(
 כן שאין סה ובחורף, בקיץ אור תסיד ההא הרוח)אותו
 רסז א' אות ( יו מ"ש ידוע הנה הרוחות(,שאר

 חכם"ה, ואאלפ"ך לג( לג )שוב אסר דאת כסהלחכסה
 יוהנ"1 ב"ן מתתיה"ו בים"י זה, לפי רובין כןקל
 הוא בימיו(, שנעשה הא' הארת עם )הייה א'עם

 אליך ויקחו )אז( ישרא"ל, בנ"י א"ת צ"ובניספריא
 לסאור כתית זך זיתשמן

 כ4( )שבת בגמרא לפריט תבין האלה הדברים פי לעלנ(

 וכו' תסור מלא אסר אויא ר' צונו,והיכן
 לך, ויאמרו זקניך וינדך אביך שאל אטר נחמיהר'

 הש"ס דהקשה שנא מאי ה( דהקשו מה ידועוהנה
 "ט וחט ציות, היכן דרבנן מצות משאר יותרבכאן

 לפרש ונט 0, נחמיה וא' אויא ר' פליני בטאילהתבונן
 כקבלת בידם סקובל דהיה הנ"ל, הדברים פיש

 אל אמור בפרשת בהורה  המצוה דנרטזת ז"ל,הרוקח
 ירשרש אהטר הסועד כן נם ונרמז נאמר הסםהכהנים,

ש



ם יששנר תורא סר ג מאמר מבת, כסלו חדיר מאבדיבנבי

 שרמז וכסו תתחדש, אשר והמצוה הכהנים ידיי
 אליך ויקחו ליה וממיך ישראל בני את צו ז"ל,הרוקח
 ישראל בני את צו שרמזתי וכמו זך, זיתשמן

 המקשה והנה יוחנן, בן מתתיהו בימיבנימפריא
 מקובל כן נם דהיה משום היא ציונו היכןשהקשה
 את צו הכהנים אל אסור בסדר הנ"ל הרמזבידו
 כן על יוחנן, בן מרטעיהו בימי בנים6ריא ישראלבני
 כיה לו, הוקשה אבל וצונו, לברך שייךשפיר

 כנ"ל, בנימפריא ישראל בני את צו טן הואדקבלתינו
 לנו נרמז ומהיכן טלל להוסיף וצריכים אחד חסרהרי

 תמור מלא אויא ר' אמר הנה בחשבון, הכו%הומפיר
 לנו רמז ושמאל, ימין לך ינידו איטר הדבריםסכל

 שמאל סימק עשייתו בעת יעקב שאמר העניןהטחוב
 דהיינו וכו', ימין שהוא שספל על ואמר ימין,ובשמאל
 אפרים ח( מה )בראשית נאמר חשם ומנשה,באפרים
 שפוסיפין בארה ובהשם לי, יהיו חטמעון כראובןומנשה
 של חדשו %מור לחנוכה צודק הזה והדברהכולל,
 נחמיה ר' כנ"ל, ומנשה אפרים מן בחנוכיתבנימין
 שכתבתי הב' הפעם היית ויגדך, אביך שאלאמר
 בימי מספר על אחד להוסיף שמקובל מהעלל

 בני את צו למספר יעלה ואז יוחנן בןמהגביהו
 מתתיהו, בימי א' הארת הוספת להורות הואישראל,
 ואאלפך אבא, נקרא החכמה תארת ת.( )שיגהיינו
 פבין דאורייתא )פפפיא לעיל, שכהבתי וכמוחכמה,
 הארת הייט ויגדך, אבי"ך שאל שאסר וזהואעת(,
 זח זקן לב.( תנושק לך, ויאמרו זקניך וכן חכמה,אבא

 חכמה.שקנה

 חטר )יפו ז"ל הרוקח בש הקדוש הרב כהב ערךד(
 )הקוש אמור בפרשת )שם ואמר לשונו,וזה

 הנרווה את יערוך כך( )81חך נר להעלות ב-ק(כו
 עכ"ל, נרווע כך ואחר אחד נר הראחטונה לילהללמד
 בניספריא למאו"ר, כתית נאסר, שם נימא, נסיאנן

 הווין בנר הרניל ( גג תבה רז"ל שאמרו הואזר"ע,
 מהראשונים כמה והנה חכמים, תלמידי בניםליה
 שבכאן כית חנוכות נר על לה אפסרו והס"ה)ישא
 הנ"ל. הקדחש הרב שכתב ובמו חנוכה נררטז

 שמן סמך רכ"ה4 )ס" הנ"ל הקדוש הרב כהב ערךה(
 חנוכה אף ימים ח' סוטת מה לסוכוועונרות

 אי"ה )בק הפוסקים קושיית להו אזדא ומעתה יטים,ח'

 והדלקה פוב יום הראשח ביום נם קבעו יסה יה(1
 דודאי הנ"ל לפי לי נראה הנה הנפ, נעירה לא בוהרי
 אח הש"י האיר לדורות המצוה כשקבעו הדורחכמי
 שהסמיך ראו והנה בתורה, הסמך למצואעיניהם
 שהוא קדשם ברוח הבינו לסוכות הנרות פרשתה12"י
 במנית הנרצה וזהו יסיט, ח' טסוכות ללמודכדי

 ושבה ובנמרא ט )פיקתענית
 כא"

 לשנה ז"ל אומרם
 ראשונה, בשנה תיכף לא ולמה וכו', קבעוםאחרת
 מן כן גם ידעו הראשונה בשנה באמת הואאבל

 ימים, ח' שהדליק לעשות שצריכין התורהממינת
 דלמא דסברו ימינן הח' יתחילו מהיכן ידעו לאאבל
 כן ואם ניסים, ימים ח' ויהיו ימים פ' המנורהתדלק
 אבל דכסלו, כ"ו יום מן יתחילו ימים הח'קביעות
 ימים ח' רק דלקה לא דהמנורה ראו כאשר כךאחר
 להדליק שצריכין סרטו התורה סמיכת כן פי עלואף

 יום שנם הש"י רצון כרחך על ימים, ח' מועדולקבוע
 הח' מתחילין כן ואם וידליקו, פוב יום יעשוהראשון
 חתכה האלה לימים קראו כן על כ"ה, יום מןימים
 וזהו כ"ה, יום מן הימים שירטקילו להורות כ"ה,חנ"ו

 דתנו ומפרש חנוכה מאי )שם( בנמרא שפירשצודק
 וכו' אינת תמניא דחנוכה יומי בכסלו בכ"הרבנן
 דייקא אחרת לשנה ימה וכו', קבעום אחרתלשנה
 חנוכייה שסו קראו כן על הנ"ל, מפעם הואקבעום

 כנ"ל. כ"החנ"ו
 יהקי ט כו )הקים להעקות למאור כתית זך זיתו(

 כלשת והשס"ה בהל"ל בנימפריאתיבות
 הרוקח בעל הקדחש הרב כתב הנה שם4 )שבההש"ס
 תיבות קכ"ה "ש ההודאה בפסח אשר רכיהן )סיפוהנ"ל
 אפרש )ואי"ה שסחתו, יודע ואיני כהני"ם,כמנין
 הוא נוסחתינו ולפי 404 סימו ד )ישפר המאמרבמקומו
 חטכ"ה מנין תיבות פ"פ להודות תיבת סיוםעד

 אחר ומסיים חשכות לימי רק שקבעו ההודאהשהוא
 נם שצריכים להורות הייט הגדול, לשמך ~הללכך
 פוב תמצא ובזה המועדים, בכל הנאמר ה% לומרכן
 שס4 מצת הנמרא מלשון בהודאה שיטי "ש למהמעם

 אמרו ההודאה ובפסח והודאה בה% אמרושבנמרא
 הנ"ל במאמר במקומו אי"ח )ויתבאר ולהלל,להודות

 סנון תיבות צ"ב בהודאה הש נוסחתינו כפיהמגוץ קכי((-)טיטן
 הטים ש פסח בצירוף והנה והודא"ח,הל"ל

 תיבוןי"ו



 יששכר תורה אור ב, מאמר טבת, כסלו חרשי מאמריבנבי
 על לרמז לי נראה 41 תיבין ק"ח "ט הנה תילויןי"ו
 הוא ו' פעמים ט' כזה, המקובלים( בין )כנהוג זהי זה מו"ב אותיות ריבוי הייט טוב, כי האורריבוי
 ההודאה תיבות כממפר ק"ח הוא נ"ד פעמים ב'נ"ר,
 גיהנ"ם של דינה מן טצלת הזאת שהמצוה ולרטזכנ"ל,

 אי"ה. ויתבאר ק"ח,בגיפפריא
 זא"ת ינ"ה4 )רימז הנ"ל הקדוש הרב כתב עודז(

 בגימטריא פד( ז )גמתד המזב"חחנוכ"ת
 עכ"ל, )"שיתהם( החשמונאי"ם בים"י יהי"הזא"ת
 מתתיה"ו, א"ל בנימטריא חנוכ"ת זא"ת לומר,ואומיף

 אי"הויתבאר
 ל"ו תקנו ב"ה( )סירו הנ"ל הקדוש הרב כתב עוךח(

 לאדם ששיכהט הראשון האור כננדנרות
 ח(, בפסיקתא רז"ל שאמרו כמו שעות ל"והראשון
 וירא 0 א )גראפית של פ' אות שעל )שם(, עודוכתב
 ס(, תנין ד' הס' על יש טו"ב כי האור אתאלקים
 של נרות ל"ו אל רמז היינו ט' פעמים ד'להורות
 דברי ידידי רואה והנך בדבריו, עוד שם עייןחנוכה,
 ז"ל, אליהו מפי קבלה דברי דבריו שבל וקדישעיר
 אור מהארת הוא חנוכה נר המצוה שהארתאמר,
 החשמונאים בזמן הנם שבימי כיון תבין )וממילאהגנוז,
 המנורה והנה בנס, רק כטבע שלא באור המגורהדלקה
 ידרים להחכים הרוצה ( גה )כ"ג התורה לחכמתרמוזה
 באה האורה כרחך על כן אם בדרום, ומנורה ( לו)ע"א
 לדורות שנקבע וכיון בתורה(, שנננז הננוו האורטן

 האור יתנלה שנה בכל שידעו מפני הוא הקודשברוח
 ליפים קראו כן על י"ב(, במימן עוד )עייןההוא,
 נאולה לעתיד על והרנל חינוך שהוא חנוכה,האלה

 בשלימווע הגנוז האור לנו יתגלה שאזהעתידה,
 לבא, לעתיד לצדיקים וננזו ( יב ייגה רז"ל שאמרוכמו

 לאור השמש עוד לך יהיה לא ים( ס )ישע"כדכתיב
 לאור ה' לך והיה לך יאיר לא הירח ולנוגהיומם
 הזה החל הגלות שתשלם אחר יהיה זה והנהעולם,

 סד. וסערן א סטן ד' ומאסר ח"ד, סטן לקמן 151ז(
 ג'( סיוע ג' )פרשה כפסיקתא ועמן ברוקח, הלכון1יןח(

 גדא ומה טיולם, חנוכת הוא וכראשה הם "גיסותשחטבו
 הרץ בראשית. ען בשבעת שהאיר האור היאהחטכם
 לאדם שימש ששות של"ו הי הלזמה ח' 5רק פרסותירחטלסי
 בתססה. נרות לץ תקט גן 1לומהששון,

 ההדש( הסריס בשל ספר וסוף )המשם ויעין נספרייןש(
 ט'.אות

 מלכות יון מלכות בהשלמת עוד והנה רכיעיועמלכות
 ההוא האור מן קט במעט הש"י לגו האירשלישית
 ההחש האור לנו שיעמוד בכדי הנבואה, שנפמקהאחר
 האור ( יב )"ינה כי נבואה, במקום הזה החלבגלות
 נקרא כן על מופו, ועד העתם ממוץ בו מביט אדםהזה
 העתידה בנאולה עולם לאור והרגל חינוך נר חנוכה,נר

 אן"ך יה"י ק א שיקשית ביה נאמר הגנוז אורשיתגלה
 הוי"ה לך והיה וזהו ב"ן(, ס"ה מ"נ ע"ב)רל"ב,
 כנ"ל מילואיו בר' הוי"ה השם היינו עולם,לאו"ר

 חנוכה נר והנה בתורה, ונננז או"ר יה"יבגימטריא
 לתורה, ממונל הוא כן ועל ההוא להאור והרגלחתוך
 הרגיל לשון )אמרו זה בנר הרניל ( כ1 )שבת כןעל

 תלמידי בנים ליה הויין העתיד( לאור עצמו אתמרגיל
חכמים.

 הקדהט הרב בדברי רואי אחרי לעיני האו"רומתוק
 )כננד נרות ל"ו זנקנו רצד,( )ס" כמזבהנ"ל,

 לשה כננד כנ"ל( התשטון האור ש,טיכהטהשעות
 עיי"ש, פעמים ל"ו בתורה נזכר ונר ומאורותאור
 )והוא בתורה נננז הגנוז שהאור שכתבתי מחהוא

 שנזכר אור פעמים ה' מנין נגד שעות ל"וששימש
 ובהחורת ל"ה שלף בגימטריא א' ביוםבתורה
 אחד ירדוף איכה ל( לב )דגשם הכתוב )מור לחלףשלף
 בתורה(, נגנז והנה ל"ק בגימטריא אל"ה הם הגהאלף(
 הננוז אור בה אנטר התורה לבפל היווניםם

 מצוה בנר להם להאיר החטמם הש"י הנההלזה,
 הנגח, אור הארת מן התורה אור הוא אורותורה
 ומאורות ונר אור פעמים ל"ו בתורה נזכר כןועל

 העם אשרי סו( קפד )חילים נרוות ל"ו תקנו כן ועלכנ"ל,
 ל"ושככה

 האות שעל הנ"ל, הקדיש הרב שכתב מה יהנהט(
 לרמז תנין ד' בה "ט טוב כי האור שלט'

 הנה דבריו, על אומיף הנה מ', פעמים ד' נרות ל"ועל
 לרמז ח', בגימטריא ו"ב הם טו"ב של האותיותשארי

 שנחלקו ומה נרות, ל"ו ידליקו דחנוכה יומין ח'י
 "ט שמדריגות לרמז הוא ב', ולאות ו' לאות ימיםהח'

 לחו אית יתירא רבו ח' ויום א' יום כי הימים,באותן
 שנהגו ש"ט כעכה( )"וכות ז"ל המהרי"ל שכוכבכמו
 מה פי על לי נראה והפעם מלאכה, בהם לעשותשלא
 ח"ד( שפס )ומע"ה הארט"לוככתב

 לכויי
 הנרות בהדלקות

 8"ל, הראשונה למדה א' ביום היינו מדוות הי"נאל
ובליל



ט יששכר תורה אור ב, מטמר מבדג כסלו חרחר ממטרבנני

 ונק"ה, עד נהצ"ר מן ח' בליל עד וכו', רחמם ב'ובליל

 המדה שהוא יתירא רבו ליה אית ראשת יום טש
 א"ל חמד ג( נב )היר"ם כתיב א"ל, שהואההמשונה

 שורש כהזם החמד ממדת יט.( ט48ש והנה היובןכל
 )והנה הנס, נעשה ידם על אוטר החסד אנשיהכהנים
 ק תדע כאחזר המדוות בכל כחה הראשונהמדה

 א"ל, פעמים י"ג כמנין תיבות ת"ג בהם חטבתפילין
 מאירין שבו ליה איתייהב רבו כן גם הח' ויוםהבן(,
 בתיבת כן על הק"ה, נט"ר יתת יטל שייזמזל
 בפני ו' אות מערטת לשתי ימים הח' יתחלקופו"ב

 כנ"ל עצמו בפני ב' ואותעצמו

 הדבר לך אומר הנה זה, לכלל כשבאתי המגהי(
 כת רבותינו דרבנן בפומייהו מרגלאאנטר

 עקרים פקודת לעורר מקום "ט בחנוכה אשרהקודמים,
 הענין עיקר לדעתי הנה השנה, ראש כעיןעוקרות
 זאת כל בפי הנקרא האחרון ביום המגולהעיקר
 עלית מזל ונק"ה עד נוצ"ר מן כוונתו אשרחנוכה,
 בזכותא לאו ומזוני חיי וכגי ( כח קנן )פועי תחתון,ומזל
 פי על ואף מילתא, תליא במזל"א אלא מילתאתליא
 הדברים מתוך ורובין חנוכה, ימי כל על לרמז ישכן

 מתתיה"ו כעת לך ואומר אי"ה, להלןשיתבארו
 ש(. כעת בזה ודי השנ"ה, רא"שבגימפריא

 הנה דניאל, לו ופתר נבוכדנצר שראה בחלחליא(
 יושע בבל למלכות רמז זהב מבחשרשם

 ופרס, מדי מלכות כסף דהבא, די ריטה הדא אנת 85(ב
 רז"ל דרשו וכן נחשת, נקרא יון למלכות רמזנחשת
 והנה אי"ה, ויתבאר ו( הריטה )וע"ו8א מקומותבכמה
 פרשת יכ""( )סימל ז"ל הרוקח בעל הקדית הרבכתב

 רמז ש( מז )שטת נהדקת בתיבת מסיימתופרוסה
 את תצוה ואתה ק )שם תיכף ומתחיל ית'למלכות

 מאהיל יברח? מס' שחן ג, סיסי ב מאמר שסית5ץי(
 לחיגה.בדרוש

 צ סימן ד מאמר לקמן עייזיא(
 ?. סיסז ד מאמר בייןיב(
 יש דרם א סימן בל סטו צ סטן ד מאסר יקץעחןע(

 פה שבעל חצרה עמיה חסמת ,ץד תיבזק כמה שחשתכאן
 חגסת ההמשך תבין ובזה גשורה" רמוש רבית שקרתרחל
 וסחנשים

 "נשים" סיבת נסמנו לא חטם א ט במהילי ויש זה ומיקיד(
 פרשה רבה ויקרא ועייז א, יד שם אחר כרסוק נלקחוהוא
 מלשון. בזה גנב שסובא שסרבי 8' ושלקוי א,יא

 שבמלכות רמז וכו', יית שמן אליך ויקחו ישראלבני
 מומית והנני עיי"ש, כאן עד מצוה, הנר יתקטית
 סופך ישראל בני את תצוה חשתה יתכן זהדלפי
 אמור בפרשת היה הציווי דעיקר )כפירש"י(,לצוות
 בנ"י א"ת צ"ו א( כד )הקרא נאמר החם הכהנים,אל

 עם יוחנ"ן ב"ן סתתיה"ו בימ"י בגיטפריאשרא"ל
 ראשי גחש"ת צ(, ב )סף לעיל שכתבתי וכמוהכיל

 תדליקו שם חנוכה נרתיבות

 עג פ'( וסימן ח' )סימן לעיל לך כתבתי הץנדץיב(
 הגטז, אור מבחינת הוא חנוכה נראשר

 ז"ל הרוקח בעל וקדדה עיר דברי בזה לךוכתבתי
 עם תורה דברי מן בממיכות ז"ל מאליהושקיבל

 ידי שנית אוסיף הנה אותנו, הש"י שחנןהפרפראות
 קדשו ברוח מפורמם לזמנינו קרוב עליון קדהטדברי
 מקארעץ פנחס ר' הרב מורינו הקדיש הרבה"ה

 וענדם לבך אל קשורים הדברים שיהיו בכדיזצוק"ל,
 המצוה נר קדישת מגיע היכן עד ותדע גרגרותיךעל

 הש"י הפליא אנטר הנפלאה הגדיה והפוכההזאת
 הלזו. במצוה הקדישים לבניובחמדו

 בכתבי )מצאתי הנ"ל מהר"פ הקדיש אמרהנה
 חנוכה של נרות ל"ו א((, אות טהס )מדרשתלמידיו

 דבריו כאן עד אור התורה כי מסכתות ל"ו כנגדהם
 מה פי ש לבאר לי ונראה תלמידיו(, מפי)הנכתבים
 התורה חכמת לכפל רצו דהיונים ה( )0שושכתבתי
 כנ"ל( הראשון האור גטז )ובתוכה אורשנקרא
 שכל )מפני חשך הנקרא החיצוניות חכמותולהגביר
 התורה חכמת נגד כמעות המה החיצוניותהחכמות
 כן שאין מה היך, בהשך כסיל י( ב )שעתוכתיב
 פניו, תאיר אדם חכמת א( ח )שם אור נקראחכמה
 )ב"ר רז"ל שאמרו כמו דחסך נקרא יון מלכות כןעל

 )בבל(, תהו היתה והאיץ ב( א )בראשית בפמדק 4(ב
 )מלכות תהום פני ש )ית(' וחשך )מדי(,ובהו

 ויתבאר חשך נקרא ית מלכות פנים כל עלהרביעית(,
 היתה ליהודים הישועה בעת והנה בארוכה(,אי"ה
 ( גה )נ"נ התורה חכמת )סין המנורה ידי עלאורה,

 יג(, בדרום מנורה לג.( )יונא כן על ידריכו להחכיםהרוצה

 )במעמי בהעלותך פריטת להאריז"ל תורה כלקומי)עיין
 עמודיה חצבה ביתה בנתה )נשים( חכמותדמית((,

,יל שכתבתי כמו הפהור בשמן הנם ונעשהשבעה"נ(,



 יששכר תורה חור ב, טומר מבת, כסלו חחט4 מטריבני
 ההכמה שם מצוי זית יישמן מקום כל נ( )סיועעיל

 חכמה, אשה כחטם ויקח תקועה יואב )וישלחמצויה,

 תבין לך שכל עיני ואם לשמן, אלפא תקועהכי
 נפוטך והנה איש(, ולא אשה דייקא יואב שלקחמה

 הכתוב דרך על היא המנור"ה אל החכם"השם"ן
 בחכמה כולם י"י טרשיך רבו כ!ה כי( קד )תהליםבפסוק
 דורסט אלקיך י"י אשר אר"ץ )דייקא הארץ מלאהקלטית
 יכ(( יא הגחם וכו' בה אלקיך י"י עיני תמידאותה
 כן על ברתא, יסד אבא ( כגי )ישג סוד הואקניניך,
 ההוא בזמן ההם שבימים מה ודעת פעם מובתמצא
 כבר דחנה הטלכורע את הנדולים הכהניםלקחו

 המלכות ויירשו לחכמה, רמז גדול כהןידעתטו(
 סוד הוא המנורה אל השמן הכחוכת סוד כזאועלעת
 ננד נרות ל"ו לדורות ניתקן כן על פה, שבעלתורה
 '(. המפורשת פה שבעל שבתורה מסכתותל"ו

 הג"ח*(
 שעוסק מי בנפש הנצחה והפגם האיסור גודל תתבונןחיה

 איטר שס"0 )בגש0ריא הקרס"ז 00 בשהוקח"ו
 לשומת זה קלפים ל"ו היונים שליטת בימי הקליפהדומציאה

 בל"ו בשיט הנתונה התורה זה מי על לבטל שרצוזה
 לא החיוץנעוג הכמות להגביר ואצו משדשוןמסכתות
 ואתה תורה, זו ץ( אורה חיתה לדוהים "טקב, הלקבאל"מ

 לד.דע
 ההודאה בנוסח תתבונן, האלה הדברים פי עלהמנה

 נרות והדליקו וכו' בניך באו כך ואחראומרים,
 נרות שהדליקו להודאה השייכות מהו וכו',בחצרות
 המקדש, בבית עבודה שעשו סתם יאמרודייקא,
 לעיל, רמזנו אשר את לך ואבאר תבין, הנ"ל פיעל

 שם כן על לשמן אלפא )שהוא תקועה יואבוישלח
 המא )דייקא חכמה אשה משם ויקח מצויה(החכמה
 אז רצה יחשב דהנה נפלא, דבר והוא חכם(איש
 למדת מרכבה צ0.( )1"4א שהוא דוד המלך אתלפייס
 כידוע טקבא בחינת היא מלכות מדת והנהמלכות,

 בדינין ח"ו כשנתמלאת והנה קלה.(, תמה , פט)תא

 נתיב יצטרר ע"ש ס, סיטן כי אות משרכת אור סבוריסו(
 האריז"ל.גשם

 ע"א. יץ בינה דרך ימחאו בינת הס' עיץ0ז(
 אל"מ. מל טל"ח ל"ו, גימטריא ר"תת(
 לקט וששן ח', ס"ק שם ש"ז תפש, סי' יוסף בנת שייןיח(

 יאמאפר
 ד הערה לציל עיץיט(

 מתמתקים תכמה והטמן סוד לה כשנמשךונבורווע
 כשרצה יואב עשה זו מנולה פי על והנההדינין,
 אוטה כגטם ויקח השמז, למקום שלח המלך אתלפייס
 אל )חכמה( השמן הכשכת סוד הוא דייקא,חכמה
 של הדינים נמתקין זה ידי וש )מלכות(,המנורה
 ורצה המקדש הבית כשמיהרו בכאן והנההמלכורע
 דסלכווע הדינים נמתקו שכבר להם להודיעהש"י
 בשמן המנורה הדלקת הראשונה עבודה להםנזדמן

 ד"מלכות דיני נמתקו בבר כי וידעו נתבשרו אזהפהור,
 הבן. למלך, בפייסו יואבכמנולת

 שהקשו מה פעם במוב כן נם לך יתורץרמעועדץ
 ביום הנס היה מה יה( והאחרוניםהראשונים

 לעקף עיקר כי רובין הנ"ל הדברים פי ועלהראשון,
 שמן הש"י להם שהזמין מה הראשון ביום היההנס
 שנמתקו להם לבשר בכדי הראשונה לעבודהמהור

 באו כך ואחר בהודאה, שאומרים וזהו המלכוועדיני
 חנוכה, ימי שמונת וקבעו וכו' נרות והדליקו וכו'גניך
 תודות רוב כי וכו', ולהלל להודות דייקא,שמונת

 הדינין שנמתקו שנתבשרו הראשון ביום נםלהש"י
 חיי"ם. מל"ך 5ניבאו"ר

 הקדוש הרב בשם שכתבתי מה ח'( )בסימן עייןינ(
 חנוכה נר שתיקנו שכתב ז"ל הרוקחבעל

 שעווע ל"ו ששיפוט הנטז הראשון האור נגד נרותל"ו
 הקדוש של התלמידים בכתבי כן נם מצאתי כןוהנה

 את לך אבאר כעת והנה יכ(, טיסן )עטן זצוק"למהר"פ
 מסוף בו מביפים היו הראשון האור לבבי, עםאשר
 ונבזו יג.( ושמגת רז"ל שאמרו כמו סופו ועדהעטם
 שכתבו כמו בתורה נבזו והינן לצדיקיםהקב"ה
 רואה שהאדם מה )יכל יט4 הקוונט רוח בעליקדמונים

 הנטז(, מהאור הוא בתורה חדש דבר פעםבכל
 חכם יב( ישב כן חלל או"ר, התורה נקרא כןעל

 ההערה ידי על כי מנביא, עדיף התורה()בחכמת
 עסקו כפי אחד וכל פעם, בכל הנטז אור לויתנלה
 בבל להביפ יכול הננוז אור ידי ועל בתורה,קמלו
 הנביא כן שאין )מה וכו', העולם מסוף נסתרותפעם
 זה לבעבור והנה הנבואה(, לו תתנלה פעם בכללא
 בעימות נם למרחוק רוחניות ראיה הצדיקיםרואין

 שמשינ מה וכפי בתורה השנתו כפי אחד כלהעליונים
 הרשעים הימים והנה הננוז, הרוהטה האור מאותושם
 המבטוך חאור נננז בה שטר אור התורה לכפלרצו

הנח



צ יששנר תורה סר ב, מאמר מבת, כסלו חדיר מאטריבנבי
 להראות בנם אורה היתה ליהודים הצטטה בעתהנה

 בה, נגוז הראשת האור איטר התורה אורהתנכרות
 ל"ו ששיבוט הגנוז אור ננד נרות ל"ו נתקן כןל

 לעיל לך כתבתי וכברשעוור
 והאחרונים הראשונים קהויית כן נם יתורץלבזזך

 הרי הראשון ביום ~הודות להדליק תקנולמה
 שתקנו הוא אבל ואילך, ב' מיום רק הנם היהלא

 אור התגברות על פוב כי לי"י ~הלל להודותלהדליק
 באור לישראל והאיר הראשון האור נננז שבההתורה
 והולכין מוסיפין כן ועל הדברים, הבן הזה,הניסיי
 ימי האדם שמוסיף מה % להורות הלל,כבית

 ידים ופהר הגנוז, האור לו יתרבה בתורההתעסקות
 ט(. ת 10וב אומץיוסיף

 לא דחנוכה הנם למה זה לפי ותדע ותשכילי(
 כשארי נבואה בדברי לכותבניתן

 הזה הנם דהנה כס.((, )זוטא רז"ל שאמרו )כמוהניסים
 ישראל יאסרו שלא וכדי הנבואה, הפסקת בזמןנקיטה
 וחוזה, נביא ואין נפרץ חזק באין חקותינו אבדהח"ו
 על להורות הזה הנס את ההוא בזמן הש"י עשההנה
 רואה ידה ועל מנבואה, עדיפא שהיא התורהמלית
 בה, הננוז האור ידי על הנסרניות כל הישראליהאיש
 בדברי לכתוב ניתן לא הזה הנם זה לבעבורהנה

 ולהגלות להתוודע הנם של עיקרו כל זה כינבואה,
 מדברי יתירה ברבו התורה אור מעלת שנבהאשר

 הדבר והבןנבואה,

 הזה הנם לכיזוב ניתן לא זה, לפי תבין ועדךפו(
 קודם הראשון לאור רומז הוא כיבאותיווע

 )אל"ה האל"ה הדברים והיו ו( 1 אברם בהאותיוועשנגנז
 הרפשת לאדם ששימש הראשת האור נגד נרותל"ו
 בגימפריא לטלף החלף בהחזרת אל"ה וגם שעות,ל"ו
 מעשי של ריפטת ביום הנזכרים או"ר פעמיםה'

 היום מצוך אנכי אשר לעיל( שכתבתי וכמובראשית
 אי"ה. יתבאר ועוד הדבר, הבן "1*4 לבבךעל

 טש )פורש זצוק"ל מהר"פ הקדוש הרב אמר עדךפז(
 הנרות הדלקת בשעת חשכה שנגל אשת

 עד הכהטיח מלך של אורו והיא הגנוז האורנתנלה
שתוטס בסתי מ* בלב רק יהד איה, בתיבת שסה"ת חטרה גס ס"יט*(

 התורה דברי פי על הדבר רמז לי ונראה דבריו,נחן
 בארוכה( אי"ה )יתבאר ה( ג )ב"ר חז"ל שדרשו מהכפי

 )מדי( ובהו )בבל( תהו היתה והארץ ב( א)שטחית
 מרחפת אלקים ורוח )אדום( תהום פני על )יון(וחשך
 ויאמר ליה וסמיך הבהטיח, מלך של רוחו זהווכו'

 הריהטת האור בריאת היא הנה אור, יהיאלקים
 שעל אי"ה( )יתבאר ח'( 10ת כתבנו כבר והנהשנננז,
 )כמו חינוך לשת חטכה האלה לימים קראוכן

 כדי החיוב של הזמן קודם למצות הנעריםשמחנכין
 להגאולה חינוך שהוא החיוב( בעת וידעושיכירו
 נעשה כן ועל ההוטעה, מלכות מפלת אחרשוטניה
 של אור העתיד אור מעין הננוז אור ההיא באורהנם
 במהרה כשלימות שיתגלה הגנוז אור הכהטיחמלך

 להלן )יבבתך ס( קוב )תהלים הכתוב ברמז וההדבימינו,
 צדק ילבשו )החשמונאים( כהניך ד(( 1סן ג )סיפראי"ה

 )שם והודאה( )בהלל ירננו וחסידיך לשעתה()מלכות
 הבהטיח מלך של אור )היינו לדוד קרן אצמיח שםת(

 נר ערכתי )שם( שמסיים וזהו דוד( מביתוקאתי
 הדבר. הבן וכו',לשטיחי

 ההודאה, בנוסח זה לפי להבין הדבר מטו"בת(
 תקנו למה וכו', יון מלכותכשעמדה

 תדע אבל שלטו, או נתנברו אמרו ולא עמידהבלשון
 הצלם ( קה רבא תורה סקוסי כתב האריז"ל, כתבי פיעל

 )חב"ד בבל דקליפה(, )כחי מצרים כך, היאדקליפה
 יב.( חמיה לכן וגבורה חסד ידים ב' ומדי פרסשבה(,
 שבה( )תפארת יון איפרכי, ומינייהו מלכימינייהו
 להיות תתבונן, והנה דקליפה(, )רנלין וישמעאלאדום
 תפארת בהינה הנה שבקליפה, תפארת בחינתית
 מלכות כח כן גם בה היה ממילא הגוף, כלכתל

 נעילה בפפלתה כן על רגלין, בחינת שהואהרביעית
 מלכות מפלת כעת שיהיה העתיד אור מעין באורנם

 ממנה אשר הגנוז אור בשלימות אז שיתגלהאדום,
 בהודאה תקנו כן על הכהטיח, מלך של אורויבהק
 כח כן גם בה שהיה וכו' יון מלכות כשעמד"הלשת

 וכו' לדביו בניך באו הישועה בעת כן עלהרנלין,
 העתידה הנאולה דוגמת מעין וכו', נרו"תוהדליק"ו
 תקנו למה כן גם תבין זה הפי כיסחה,במהרה
 עמך על הרשעה ית מלכות כשעמדה ההודאהבנוסח
 עליה"ם כשעמד תקש דפורים ההודאה ובנוסחחטראל,
 גדול בדקדוק אבל "פרא"ל, עם"ך על אמרו המאוכו',

אמרו



 ףעטשכר הורה שר ב, סיטר טבוג כסלו חרשי מטריבני
 היא יון שמלכות דכיון גבראל, עמך על בבאןאמרו

 עמדה הנה ישראול, לתפארת נינוד דקליפהתפארת
 שהיא דייקא הערת"ך להשכיחם ונם מרא"ל, עמךעל

 הדבר. הבן התורה, סוד גבראלתפארת
 בשם ה( )טיש לעיל לך שכתבתי מה לפי קצהח"י(

 שהאור ז"ל הרוקח בעל וקדדה עירהרב
 תדברי נראה וכן הננוז, האור מן הארח הוא הלזהניסיי
 )כאשר חדרם אור בספרו מפראנ מהר"ל הקדרההנאק
 זצוק"ל מהר"פ הקדדם הרב כוזב וכן אי"ה(,ירנבאד
 לומר, הנ"ל הקדות הוסיף ועוד לך, שכתבתיוכמו
 )הארה מתנלה הנרות הדלקת בשעת חנוכהשבכל
 וכמו הכלטיח אלך של אורו והוא הננוז האורק(

 דברים עוד לך אופר והנני בסמוך, דבריושהבאתי
 ואחרונים הראשונים הקשו הנה הנפש, אתהמשיבים

 ו' רק היה לא הנם הרי חנוכה, ימים ח' תקנולמה
 בעניינו אנחנו נם זה, על נאמרו העמים והרנהימים,
 עוד, לך אומר כעת והנה מעמים, כמה וענישאמרנו
 דברכתא דידן וסתלסחהא ק35( )""ח הזהר מן ידחהנה

 כששרתה בכאן כן ואם *(, מאלף פחותה אינהדלעילא
 פחות היה לא פנים כלי הפך על השיישהברכה
 זה לפי כן ואםמאלף,
 לו היה לא הפצעייהפך

 היה כלא והיהכהתאונן
 כן תצל בשל5' נתכפלכי

 הדבר, הבן ימים, ח'תקנו
 לידי שבאנו כיק זה~פי
 כרחך בעל הלז,מחקר
 פחותה היתה לאהברכה
 ניקח והנה פכינומשלף
 להאיר פכים שמונהמהם

 והנה חנוכה, ימיכשמונת
 עטם ברכת לברכהנשאר
 לטלכות הרומז שהיא ישראל בנר בימינונמהרה
 שגה יהודין הג' פ"י( ש"ש )פרעי" ס0 ידעת שבגר)כמו
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 ד. סיטן א סטר חשבתם ס8פץ עיץגא( ונאציים ק סער ד תמד לקש ועשן ו,פרק 8 ששד של ששש ו, דדך צד"דש אסא עת ט שויייץצ(
% *ץשאתטיגיתן,שידשחגח5ץע( 8 עשחג 

 נצבה שהוא "יד שטו ומע נט(בממפחא
 ישראנ נר את תכבה ה4 ק( נא משע שמשלמלפת

 הם בגמזה( לברצה למבארו ) הפכים סך כןעל
 היום הוא שמ*"ם, מלכו"ת עוול נגימפריאתתקצ"ב
 ומלכים לאורך נוים והלכו י( ט )ישע" לי"יהמקווה
 וחאלילים הארץ מן הנלולים הש"י ויעביר זרחך,לנונה
 וידעו יכירו שדי, בסלנות עקם לתקן יכרתוןכרות
 לשת כל תשבע כרך כל וככרע לך כי תבל יהוביכל
 עליהם ותמלוך מלכורכך עול את כולם ויקבלווכף,
 מל"ך ש"ל באו"ר בגימפריא והוא ועד, לעולםטהרה

 עמל עולם באי כל יקבלו ידו על אשרהכהטי"ח,
 תתקשח דדץ כחושבנא דדין משבנא שמי"םמלכו"ת
 וטעתה תתקצ"ב, בנניזה לברכה הנשארים הפכיםמנין

 ג 4 ~וששיח שדדויו (  וי )ת"ז חז"ל דברי ותדעתשכיל
 שאמר מה וואוין הכהטיח, מלך של אורו זה אור,יהי

 בימי ושנה שנה בכל אוטר זצוק"ל מהר"פהקדחו
 האור )הארת( נהנלה הנרות הדלקת כשעתחנוכה
 שנזכה רעוא יהא הכהטיח, מלך של אורו והואהגתו
 רב מה ב( לא )טיש ההוא הנערב להאור בימיםבמהרה

 ליראיך. צפנת 4הטרפובך
 שכתפחי מה תבין הנ"ל הדברים כל לפי ההעץיפ(

 שהוא חנוכה האלה לימים קראו כן עללך
 אז אחזר שעיר נלות אחר האחרונה לנאמהחיטך
 והנה יז4 )ויש לך שכתבתי וכמו האור עיקריתנלה
 דאי"ק רבתי בך' פ"ך בפ"ך, הנם נקויה זהלפי

 שעי"ר. בנימפרי14בכ"ר
 נרות ל"ו שתקנו יסה מעם פופ תמצא וזץנהכ(

 בל את ולט לאבותינו שעלטה למילברך
 רמז אלוה ק )טימן לך בתבתי כבר האל"ה,הניסים
 אור אצל בראשית במעשי הנזכרים אור פעמיםלה'

 ל"ה, שלף בנימפריא או"ר פעמים ה' כיהגנוז,
 איניק ל( לב )דוהם הכתוב )סוד לחלף הטלףובהחזרת
 כמו גבול מבלי הכללי החשבון סוד אלף אחדירדוף

 ל"ו, מנין אליה הוא הנה בבג )וטס( לעילשכתבתי
 גיוס נם תקש לסה לשבח פעם תרעוםובמזוזה
 אינה העליונה דהברכה לך כתבתי הנההראשון,
 הועמס הברכה כשהתחילה ומכללא שלף, טןפחותה
 גיום שריקין כן על משלף, פחות היה לא הנתזהאור
 להשלמת ל*ה בחטליסין הימים ובשארי טלר,אחד

 ק ד )שנטת אחרפלש דם"*(
 לזזן ישםבתבתי

 בלל ועצ 5לף דמס8רושצם
 תוש הצה 5לף הבספרגבול,
 דבר זמש בן גשם לפלףחוזר
 וחי"ק נית"א באלפ"אויבר )ותחנונן תזף, געל לוששין
 "וא הבה טצ"ץ עדבכ"ר
 ותשעה, ותשעים מאותפ'

 מספר משלים המרושוב
 תסבא בן ושל הבז(,4לףגא
 חליף, תיבת כנץשתיות קי"א בה יש פס ממצלחית לישוב יצחק שבירךהברכה
 גבול סבלי שיצאלהודות
 ימותת )5ין כנ"לתקף

 שם( נזוהרמתה"ש
 ישמח צדיקים אוראשר

 פעמיםה'



פ ייטשכר תורה שד ב, פשמי פכה כם15 ישי םפףבני

 יעמדו אל"ה בראשיהן במעשי הנזכרין אוו- פעמיםה'
 אי"ה יתבאר ועוד *שראל, אתלברך

 אשר נאמנים עדים שלשה לך העדתי הנהבא(
 הננוז, אור מבחינת הוא הנוכה אורהארת

 אשר ז"ל הרוקח בש וקדיש עיר הרב המההלא

 הגאת הרב מדברי וכן ז"ל, מאליהו מקובליםדבריו
 דבריו ידוע לקמן( אי"ה דבריו )יובאו מפראנמהר"ל
 יצירה, בספר משתמש והיה הקודש ברוחנאמרו
 ברוח מפורמם לדורותינו סמוך היה אשר הקדושוהרב
 היא כן על מקארעץ, זצוק"ל מהר"פ הרבקדשו
 וכן בננהה, האור( בה לשנגנז בתורה שנרמזתמצוה
 חנוכה נר מעניני מדברים תמצא לא הקדושבזהר
 דרך הנוכה נר שם מוזכר רלח.( )ש"א אחד פעם)רק

 אביא אי"ה ( )יי זהר בתקוני וכן כק בעלמאהעברה
 בחינת מן שהוא הנ"ל מפעם יהוא להלן(דבריהם
 חינוך שהוא הנוכה האלה לימים וקראו הנטו,אור

 עניינו ימי וכל הננוז, האור שיחגלה העתידהלגאולה
 הארת לנו הש"י האיר הנבואה כהתרסקהומרודינו

 ידעת וכבר חנוכה, נר מצות ידי על בתורה הננוזאור
 סופו, ועד העולם מסוף בו מביפין הנטזשהאור

 במעת ההוא האור מן הארה היא הטכה נרוהארת
 האור אשר בתורה להביפ יכפין אנחנו ידה %לקפ,
 ממוכק שהן הדורות זה לבעבור והנה הבן, בה,נגוז

 המצוה מעניני לדבר הדור הכמי התחילולנאולה
 כמוס. סוד והוא הראשונים שיערו שלא מההזאת

 הזהר מדברי ענינים איזה לי וירווה אדברהוהנה
 לדף חיי פרשת בזהר הנסע, הסכתהקדרם

 דעלמא טפין דכל חיטא אי חזקיה ר' אמרקל"א.(,

 בנשמתא דאתנפיעו גופין איטן מעפרא, מתערתיקומת
 פעמים כמה מנפגלת היתה כשהנשמה )רצ"לחדא
 אינק יוסי ר' אמר מינייהו, תהא מה נופיי(בכמה
 כמה הוו כיא אינת הרי אצלתו %א זכו דכאטפין
 זימנא, בההוא נסי הני שם כהאי יבש עץדהוו
 יאות כדקא שרש ובשל ואצלח דאהשפע בחמאהוטפא
 מים על שהמל כעץ והיה ח( ט ל"מ" כתיב ההיהה4ם,
 שרשין ונפע איבץ דעבד תוי, ר14 שהו והיההר'

 עבד דלא קדם4פח נופא הההא וויל יאורו כדקאואצלח

 כתיב אצלח( %א זכה )יא שרשין נפע %אאיבין
 מוב יבוא כי יראה ולא בערבה כערער והיה ו()שם

 ההוא ויתנהיר המתים תהיית דא מזב יבא כיוגזי,
 6וב( כי )אור לצדיקייא להן לאנהרא דומיןנהורא

 המוית דנתיב שם הכהברי מיומא קמיה נגיזדחות
 קוב"ה זמין וכדין פוב, כי האור את אלהים וירא ק,

 יראי לכם וזרחה ק ג )פלאה וכתיב מתייאלאחייא
 מפוגע תציל הנדקה ס י ))ט5מ ונו', צדקה שכהישמי
 רע דאתקרי וההוא בעלמת פוב יתנכר וכדיןנ"ל(,
 קדמאי נופין אינה וכדין כדאמרן, מהקמאיתעבר
 ואין פוב ההוא עלייהו נהיר דלא )כיון הוו כלאלהוו

 זמין יצחק ר' אמר נ"ל(, הבן, למוב, רקמציאות
 אחרנין רוחין טפין אינת על עלייהו לארקאקוב"ה

 עכ"ל וכו', יאות כדקא בעלמא יקומון בהון זכאןואי
 אשתלמו, שלא נופין אותן אפילו כי מזה נראהיעיי"ש,

 מן אהרנין רוחין עלייהו לארקא קוב"ה זמיןהנה
 נעת התהיה בזמן להחיותן פוב( ושנקרא הגטוהאור
 זכא"ן, א"י בתנאי התנה יצהק ר' והנה מוב(, יבאכי

 את השלימו דלא כית הזה הנטו לאור יזטומחיכן
 נר מצות קיימו אם נראה הנה להן, השייךהפוב
 לעיל, שכתבתי כמו הגנוז אור הארת שהואחנוכה
 האור הנטז האור מן היים רוח עליהן יישפעהנה

 הנרות הדלקת שנקרא וזהו חיינ"ו, ובפובו פובכי

 הדבר, הבן הנרוגע את בהפיבו ז( ל מרטת הסבהבלשת

 באורך חיים מקור עמך כי ק לי )חמאס זה לפי)וירכין
 אור(.בראה

 על פעם פוב תמצא האלה הדברים 8י ועלכב(
 שסק י מניתש המהשתיםקהויית

 חנוכה ימי ויהיו בחטכה דיווש ספיקא תקנו לאלמה
 צורת דהרה תבין, הנ"ל הדברים כל פי הץ ימיש6'
 בגווך נניז חובך להורות לתוכה הימיני רנל כפוףה6'

 )עיין וננזו פוב כי האור את אלהים וירא ק א)כהמסת
 גבוי נתמה חטכה ובנר ".", ברונטית הקדמתבזהר
 ימים פ' חטפה עושים אין כן על הנתז, אורניצוצי
 כטבואר הארה גבוי יש ובחנוכה הנניזה פ' באותבי

לעיל.
 4ף8ר הנ"ל הדברים כל לך יתאמתו למען נהנהכנ(

 מן הארה החש חטכה נר הארתבחינת
 הגא%ח אל חיטך חטכח נקרא כן על הגנוז,שר

 ולעתיק בשליחיות פזב כי חתור שיתגלההאחרתה
לך . ס, מיש פקק ייןט(



 22,4טכנר תורה שר ב, משמר שבת, כסלו חדשי טמרובני
 ע"ב(, ר"נ )דף מקץ פרשת הקדדם הזהר לשתיך
 שמי יראי לכם וזרחה כ( ג )טלשמ ואמר פתח חייאר'

 קוב"ה זמין חזי תא בכנפיה, ומרפא צדקהשכחם
 מיובא קוב"ה דנניז שכחטא ההוא לישראל לתלאנהרא
 דכתיב כמה דעלמא כנטיעי מקמי עלכטשדאתברי

 נניז נהורא וההוא אורם, ממוטעים וימנע סו( לח)א"כ
 מסייפי נהיר הוה בקדמיתא נפיק דכד קוב"הליה
 דאנדש בדריה דאסתכל כית עלמא, סייפי עדלמש
 חייביא אינון ובכל ותפלנה ובדריה דמביובדריה
 )ואתדבק( יעקב דאתא כיון נהורא, לההוא ליהנניז
 דעשו רברבא ממנא בההוא ואתאב"ק( דצ"ל)נ"ל
 כתיב מה כדין נכי, והוה דיליה בירכא ליהאכיש
 ההוא שכמם מאן השבוש, לו ויזרח לב( לב)כראשית
 ליה לאתסאה אסוותא ביה דאית בנין דנניזשכחשא

 נשם דכצזיב שסבוא בההוא אריסי ולברירמארכובתיה
 דא ועל דאתסי, בנופיה שלם שלם, יעקב ויבא יח(לג
 לישראל לון ולאנהרא שכחטא ההוא לנלאה קוב"הזמין

 שבוש כאשי צדקה, שכחם שמי יראי לכם וזרחהדכתיב
 בכנפיה, ומרפא בים, דאתפי דיעקב שכחטא דאצדקה

 דיקומון דבזמנא בנין כולהו, יתמת שמשאדבההוא
 בהון יהון סומין וכמה חנרין כמה מעפראישראל
 בה לאתסאה שכחטא ההוא להון ינהיר קוב"הוכדין
 שמשא ההוא יתנהיר וכדין בכנפיה, ומרפאדכתיב
 אסוורנא יהא ולישראל עלכאש סייפי ועד עלכאשמסייפי
 לגבראל אבל יתוקדון, ביה זרה עבודה עובדיועסין
 וארוכתך אורך כשחר יבקע אז ח( ות )ישן" כתיבמה

 יאספך י"י כבוד צדקך לפניך והלך תצמחמהרה
 הלכולא כמה יראה הנ"ל הזהר דברי על הכשכילעכ"ל,

 האור לבחינת מילין מהנהו לכשרון איכאנברוותא
 ומרפא צדקה השמש האור בבחינת שהואדחנוכה,
 י38( )ז"יג ידעת )כבר ירכו, כף לרפאות ליעקבשהאיר
 ההו"ר נפנם יעקב ירך בכף הס"מ שננע זה ידישעל
 תמורתו והיה שני בבית הנבואה נסתלקה כןועל
 הגנוז אור מהארת שהוא חשכה של הנערבהאור

 הנה וכו'(, העולם מסוף בו ומביא צופהשהאדם
 יעקב, ירך בכף הס"ם שבע מה תיקון הוגשחנוכה
 הוא דחנוכה האור הנה יהלל, להודעת ניתקןהנה
 ימי ח' אל )רומז א"ז ומרפא, צדקה השמשדמיון
 אור"ך כשחר יעקב( )מבחינת יבק"ע א"ז( מניןחנוכה
 תצמח. מחרה )רפואתך( וארוכתך הגאזאור

 כתיב יהודח ר' אמר ע"ב( רח"ל )דף ויחי בחקרכד(
 כי כתל"ג לביתה תירא יא טס לא)1ש4

 חברנא חזקיה רבי קרא האי ,שני"ם, לבורו ביתהכל
 ירחיף תריסר דניהנם דחייבי דינא דאמר כיהאוקים
 והיכן וכו' בתלנא מינייהו וכלנא בחמה מינייהוכלנא

 כן ההראל אף יכול וכו', בשלנ נפשייהומ"שתלמי
 בגין מעמא מאי כהטלנ לביתה תירא לא לומרתלמוד
 שנים אלא שנים תיקרי אל שני"ם לבודי ביתהרכל
 חנוכה ונר מזוזה ותזויין, ציצית ופריעה, מילהכנון
 חנוכה נר מן בזהר מוזכר האחד פעם )הוא עכ"ל,וכו'
 מזוזה קיום ידי שעל רואה הנך ידעתי(, לא מזהויותר
 תמצא )ובזה ניהנם, דין מן ישראל ניציין חנוכהונר
 בהן "ם הניסים על נוסח עם בהודאה לנוסחתינופעם
 מציל חנוכה מצות לרמז ניהנ"ם, מנין תילויןק"ח
 בענין ו'( )סימן לעיל שכתבתי מה ועיין ניהנםמן

 אימייהו מהו להתבונן ומהראוי עיי"ש(, הפוכריבוי
 שאמרו מה פי על לפרש ונראה המצות,משארי
 אי בימין אי חנוכה בנר דאיפלנו ( כנ )שנתבנמרא
 מזוזה שתהא כדי בשמאל הלכתא הש"ס ופסקבשמאל,
 במצות(, מסובב ויהיה )רצ"ל בשמאל חנוכה ונרבימין
 אמר אחאי דרם בשאילתות דהנה הפעם, זה עלוקשה
 רבא שעמא בימין ליה דסבירא דאמר המאן דנםשם
 וכו', חרא מצוה ביה ואיתעביד הואיל דימין ליה,אית
 שמהא כדי המעם אמר בשמאל ליה דסביראומאן
 כן ואם דירן, בתלמודא כמו בשמאל חנוכה ונרוכו'
 בשמאל הלכה התלמוד שהכריע ההכרעה מהו זהלפי
 מימין דאמר מאן נם הא וכו', מזוזה שתהאכדי

 משתמשין מקומות ובכמה ליה אית רבאכעמא
 הפעם. בזהבתלמוד

 )דף וישלח פ' בזהר שאמרו מה פי על ליונשפץ
 "פ אם כק לג מהר ואמר פתח ע"ב(קע"ד

 שחת מרדת פדעהו וכו' אלף מני אחד מליץ מלאךעליו
 כתיב דמקה, ברירא תשכח קרא כהאי חוי תאוא',
 אבל הוא, יאשת יתיר כמזיב לא אי מלאך עליו ישאם

 הוא דא איהו ומאן כהזיב, אלף סני אחד מליץמלאך
 דכתיב שמכלא בסמר גש דבר עמיה דממנאסלאך
 דשמאלא ספרא הוא ודא אלף מצדך יפי ז( צא)תה4ט
 אלף מני אחד אבל מימינך, ורבבה בתריהדכתיכ
 למצר דהוו אלף מצינון אחד דאיהו הרע יצר הואדא

 דא חלל רשו, תפיל לעילא מליק דאיהו בגיןשמאלא



ן יץט1טכר הורה טר ב, מאמר פברק כמלו חךשר ם8מםרי ייר

 סליק איהו כדין וכו' קשוא באורח אזי גש בראי
 דבר עליה זכו קוב"ה קמי ואמר סניגוראואיתעביד

 עכ"ל. שחת מרדת פדעהו אמר קוב"ה כדיןנש

 בש"ס דיסקו שמעתתא לן רווחא זה לפיב8מיל4*
 מזוזה שתהא כדי בשמאל חנוכה נרלהלכה

 גם מצות דעבדינן דכית בשמאל, חשכה ונרבימין
 בשמאל העומד אלף מני אחד מלאך ההוא אזבשמאל
 ואומר זכות עליו ומלמד סניטריא ואיתעבידסליק
 הנ"ל בזהר שאמר וזהו שחוץ מרדת פדעהוקוב"ה
 ולעמא כחשי ניהנם( של )דינה כהדלג לביתה תיראלא
 שנים אלא שנים תיקרי אל שנים לבויו ביתה כלכי

 בכדי בשמאל חטכה נר דהלמזא חנוכה, ונרמזוזה
 דההוא בכדי משמאל חנוכה ונר בימין מוזהשתהא
 בשמשי העומד אלף מני אחדמלאך

 זכות עליו ילמד
 יאסר וכן הזה, בעתם בסטין ממרעין הש"יויצילהו
 הענין הוא וכן הבא, בעטם שחת מרדת פדעהוהש"י
 מילה כן וגם בשמאל, תפילין הנה ותפילין,בציצית
 ואז השמאל, בסיוע אם כי לפרוע אפשר איופריעה
 ואומר זכות עליו מלמד אלף סני אחד מלאךההוא
 הברכה בהסח הוא וכן שחוץ מרדת פדעהוהקב"ה
 למען משחת שארנו ידידות להציל צוה המיה,אחר
 הספה הפריעה קודם כי בבשרך שם אנטרבריתו
 נקענה כשטרעין כן שאין מה בבשר, ולא בעורהוא

 העפרה. שמגלה מבהט בבשרהברית

 לפניו להורות יוסף אל לפניו שלח יהודה ואיןכה(
 למה להתבונן "ט כה4 פו )בראויתנשנה

 לדבריהם וגם ק, צה )באר ידם רז"ל )1דר,ט11ן לפניושלח
 הוה גשנה גם דייקא(, יהודה את שלח למה קשהז"ל
 לס"ד ומבמשם י1.( יבשת )הנם לגשן, למיסרליה

 זה כל עם בסופה, ה' לפעמים הכותב מפילבמשתילה
 ההש(. ריק דבר המש בעיכעמא

 גלות הריקשת דגלות חשש( פי %קךח ידוע דחנה1נרא71
 מן גליות הד' לכל שרשי כדבר חיהמצרים

 אחד גל "ח%, 1 קללם הנבידו אהגר מלכיותהד'
 כביבל השם מן אחד לאות מננד היה סבכיהם תרק

 ידי עץ בו דבקים ישראל אשר ב"ה הותההשם
 1ש. יץ כציוות שריקוח 8מ" 81ץכר(
 י. י 5ג ט דבשי ידיכה(

 הדבקים ואתם ד( ד )דייש אסר ראת כמהמעשיהם
 לבחינה מננד מצרים ונלוח וגו', אלקיכםבהוי"ה
 אותיות לד' שורש שהוא יו"ד של קחתו היאעליונה
 בני מפני ויקוצו יב( א ונפות סוד וזהו כנודע,הוי"ה
 כל כלולים היו מצרים בגלות כן אם והבן,ישראל,
 הרבים בימים ויהי כק ט )שפ סוד וזהו נליוו7הד'

 רומי תיבות ראחטי רבי"ם סח עסוקות כמנלהכמבואר
 בנפי והנה מדי, יתבבל

 הענפים יפלו השורש
 הקדושה בהורתיט מוסד יסוד החטם כן עלממילא,
 והנה הנליוו7 מכל אוקטע שבזה מצרים יציאתזכרת
 הדי ענין מצוה( 2ר )בי אריה גור בעל הגדי הרבכתב

 וכח נפשיי וכח שפניי כח "ט באדם דהנהטלכיוו7
 ד"א מילרנא )ולייבא כולם, הכולל עליון וכחשגליי
 נפש הוא הגופניי כח מ( )שער החיים מעץלהפועם
 שבו, הצומחת נפש הוא נפוציי שבאדם,הדוממת
 המדברת נפש הכולל כח שבו, החיונית נפששכליית
 לכח מננד היה בבל מלכות והנה לי(, נראהשבו,

 את הראשונים המכפלים היו הם דהנההנפשיי,
 הם והקרבנות הקרבנות היית המקדש ביתעבודת
 כי ונפש ק נ )היש אמר ראת כמה הנפשתקנות
 ללובד חפצים )שהיו נותניי לכח מנגד היה מדיתקריב,
 וכר(, יאבד להרת להשמיד הס ג )אתר גזרוהגופות
 )שהיא כורתינו שהיא השכליי לכח מננד היהיון

 בחכמתם רצו הם השכל, המיישרת החכמהעיקר
 ההורה(, מחכמת לבשלם הפילוסופייתחיצוניות
 והיא הכלא, ורמס המדקא סק היא הרביעיתומלכות
 כומת היא סטר דקץיתית הטללת לנפיםהסננדת

 הרביעית 1טת ט 1 אותם, מחברת והיא הכחותכל
 האדמה, מלכי מכל לט הרעו חמטכל, ולנפש לנוףמנגדת
 בקלו בעוה"ר עליט ממשלתם שבתחלת)ותמצא
 קמו כך ואחר בבל, בענין כנ"ל נפש בחינתהקרבנות

 יתקרזל קמיל דלא מאן גזרו וכו' להשמיד הנוטתעל
 נזירות וכמה כמה 0ת( )משיו בנסרא ואמרוכמו

 באמונת 11ת קדחני דם נמים שפט אשרהממדיות
 יהיה ואל דמם תכסי אל ארץ וקטפות, ה' יראחימה,
 וינקום השמים מן ה' וירא תזקיף עד לזעקתםמקום
 זאת הנה עבדיו, דם הקמת הורהו ונקמתנקמתם
 וכוי, למשמיד נזר אושר מרי מלכות עשיית כעיןההש
 ששכליי כח בניגוד עליט קמו זה ביטחה כךואחר
 שפחות חידתיות בחכמות שהנו ומננדים חורתיטשל

נכריות



 יששנר תורה שר נ, מאמר פסת, כמלו ההל מסריבני
 אחשר עד כנודע, מואביות חתיות צידוניותנכריות
 והיו ונדחו נפשות אלפים כמה ברשתם נלכדובעוה"ר
 בעקבות האחרון הבירור סוד הוא עולם,לחרפות
 לא וכמוהו נהייתה לא כמוהו כמעם אשרמשיחא
 שפעת אור ברחמים אלינו הש"י יאר ובמהרההוסף,
 י"י לך והיה ים( ס )ישען אסר דאת כמה כבודויקרת
 הוא חייבתא המלכותא זו בבחינה הנה עולם,לאור
 המלכות אשר תדע מזה יון, מלכות בדונמתכעת
 ית, מדי בבל הראשיות מלכיות הנ' כח בההזאת
 כך ואחר שבהם, בבל בבחינת מננדים היובתחלה
 של השכל אל נינוד ית בבחינה וכעת מדי,בבחינת
 ח"ו( התורה לכפל לחייבם חיצוניות בחכמותההערה

 על הקליפות בכת הקמים הם מלכיות הד'ודענה
 הנורמים והם ח"ו, האחדות לגמל רוציםישראל

 עולם, באי לכל בהתנלות ית"ש ואחדותו יחודושאין
 דאת כמה באחדות הדבוקים הם אחד גויוגבראל
 כן על וכו', בהוי"ה הדבקים ואתם ד( ד מריםאמר

 דפרודא עלמא בחינת מן שהם ארבעה הםהמלכיות
 וק טה )תהלים הכתוב שאמר )וזהו קצוווע לארבעפירוד

 נקודה הם וישראל מאותותיך(, קצוות יושביויראו
 לכל מוחד אמצע בחינת ידעת וכברהאמצעיוע
 לנקודת הכל ישוב המלכיות כל וכשינרמלוהקצוורג
 שפה עמים אל אהפוך אז ט( ג )וט" כדכתיבהאחדות
 ט( י )זמי וכתיב הוי*ה, בשם מלם לקרוא יחדברורה

 הוי"ה יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך הוי"הוהיה
 נוי ישראל לבית המלוכה תשוב ואז אחד, ושמואחד
 הנה וב"ש, ב"ה הוי"ה באחדות הדבקים בארץאחד
 נור בעל הנאון הרב דברי המה האלה הדבריםהוכן
 אלה דבריה בביאור הענין הרחבת עם זלה"האריה
 ישראל טלכות כן שעל לי ונראה לעיניך, הםכאשר
 אחד, הוי"ה השם אותיות בשמו שיש יהודה, מןהוא
 ניראל מלכות כי להורות ד' אות בשמו נוסףועוד

 המיוחד, השם אחדות עולם באי לכל בפרסוםמאחדת
 שנרמו דפרודא עלמא סוד הפירוד ומאחדתומקרבת
 וכמו קצוות ד' הסה הלא קצוות יושביהטלכיות

 לעילשכתבתי

 בימיע במהרה לבא דלעתיד מא( )פיז ידעלצה
 יופף, בן והשיח ידי על הנאתה התחלתתהיה

 ובית להבה יומף ובית אש יעקב בית והיה י8( א5יס"

 כשלימות הגאתה נמר תחיה כך ואחר לקש,עשו
 המלוכה, בידו ותבון מיהודה הבא דוד בן כהשיח ידיעל

 לתפלה, נאולח מטיכות מוד ביה אית רבאומעמא
 לאחדות נציבו זה ידי ו% הנמור, היחוד הוא כיוהבן,
 נוי קרובו עם וישראל אחד הוי"ה ויהיה הנפרדיםכל

אחד.
 כאשר השרשיית הנלות בהתחלת ותבין, תשכחובזה

 שרשיית גלות שהוא וראה מצרימה יעקבבא
 יומף אל לפניו שלח יהודה את הנה גליות, הד'לכל
 הדרך שיורו )היינו לפניו להורות טשיחין(, ב')כנ"ל
 על ונקראים בו הכלולים ישראל לכל היינולפניו
 הם אשר מלכיות ד' כתות )המה נשנה, גבראל(,שמו

 בקדיחת הם אשר כחות לארבע מננדים אתראבממרא
 תיבות ראשי נשנ"ה( והוא נפשותיהם, בסודגבראל
 הרביעית מלכות היינו הכ"ל הכל, נפשיי שכליינופניי
 כן חשל הכוללרע לנפש ננדיית והיא כיםהכילת
 ובימול לעיל, וכאמור הושכל ולנפש לנוףמתננדת
 נשנ"ה, בניממריא שבי"ח ידי על בשלימות יהיהמלם

 ממנו אוסר כנ"ל בגימטריא נה"ש זוהמתומערפל
 לסלך הוי"ה בימינו במהרה יהיה ואז המלכיות,כח
 אחד, ושמו אחד הוי"ה יהיה ההוא ביום הארץ כלעל
 כן נם ימל"ך הוי"ה מל"ך הוי"ה סל"ך ועי"ה כןעל

 יעקב קימה אלה לכל הנה כנ"ל, כלכי"חבניממריא
 למצרים ביאתו בהתחלת תיכף דרסה הכנהאבינו
 יוסף, אל לפניו שלח יהודה את הנה שרועיי,נלות
 יחודש לתפלה נאולה ממיכת סוד משיתין רוחיןמוד
 אי"ה עוד יתפרש וזה אחד, ושמו אחד הוי"השלים

 *(. וכו' לעמו הניד מעשיו כח בפסוקלהלן

 הג"ש*(
 ביבי המנהג אשר הוא תורת אבותעו 5מצ תגיזחמה

 במוש-8 העתידה לנבולה חימד ושא )אשדחנוכה

 הנשרים טשחקיז פשעם( גמת לר שכתבתי וגצךבימיי
 ברן וע"ע הרוגעת עץבחתיכת

 שמעת הקורין קצותי
 על מתגלגל הזה והעץ רחת לכל אחד שת בפיריךגשנ"ה
 הללו שהסלכעת להורות השתחשי, ברכז קוטבנקודת

 בקצש"ע ספעעדם המנגדיט כנ"ל גשנ"ה בתיבתד~מרוסהין
 ישראל האמצשית נקודה ראשרכז של סובבים כולםהבה

 חשלם הסדכן של סובבים מקהוות כן של הקצש"עדגסמהדים
 יתד גרודה שפה ומום אל נהפוך 0מ המרכז אליתבטלו
 שה"ש מוחשת לגררי תתבטל ואז הה"8, בושם מלםלקרוא

 ער"ה פס"ד הע"ה מל"ך ושי"ה (5 גשנ"וענגיססדיא
י1"ך



מ יששכר תורה אור ב, נאמר תבת, כסלו חדיר מאתריבנני
 )בגימטריא והכי"ח בבהקת יהיה הה כנ"ל(, )בגימטריאקפל"ד
 היה הזה הממג והנה אפ3 בימעו במהרה שלקיטכנ"ל(
 הנאסר שם על ע"ח, בחתיכת דוקא בישראל נהוגמקודם
 יהודה( תלע ויגש לפרשת הפטרה )הנא ליחזקאלבנבואה

ל"זש~
 חשף ליס"ף עליו וכחוב אחד ש"ץ ולקח וכהליהרתה עלי וכחוב אחד ע"ד לד קח אדם בן ואתה סק יז

 הענין וכל וכר, אחד לע"ז לך אחד אל אחד אותםוקרב
 בפנים והשגוע בין עיטש, עליהם מלך דו"ד וענפי עדשם
 משיתין, תרין מסף אל שלח יהודא השת בפסוק שכתבתימה

 מבהט בע"ז דוקא זו הוראה נ79טה הבה לתפלות גאולהסמיכתן
 שם ח"ז( שכ"א 81רע"ה לך ידוע וכבד השדה, עץ דמדם כי ים(כ

 סו(, כידוע ביחודם האותיות בכפל ע"פ בגימטריאדויזיה
 הדבררםהבן

 העשירי החדש עד וחסור הלוך היו דוץמימכו(
 ההרים ראחטי הנאו לחדש באחדבעשירי

 החשבת לפי ק לג וכאר לן קיימא הנה ה4 ח)בדגימת
 התחיל שגו למרחשון לסטירי אב חדש זהלסטירי
 ליה והוה כזה בלשת גכרנב למה להימנונן וחטהנשם,
 סדר לפי או מניסן הנמנים החדשים בחשבתלכועב
 הזה בפיעל שהתחיל וכמו מנינן דמתשריהשנים
 בכל דהנה לדעתי, הוא אך שני, למרחשוןלקרוא
 הכל שיהיה ית"ש רצונו ובארץ בשמים הש"יפערת
 וארץ שמים בבריאת והנה דלרעעא, אתערותא ידיעל
 הנה אי0 אדם )כי דלתתא אתערותא אז היהשלא
 בראשית למעשה שקדמה ישראל של מחשבתןהספיק
 ית"ש הכששבתו עלה כי דלועצא, לאתערותאלהיות
 פונים וטעשים מצות מקיימים חטראל יהיוהאיך
 שעלה להבריאה אתערותא היה כביכול זה ידיקל

 ומעשים מצות מן תענוג שיקבל מה כביכולבמחשבה
 אשר הברואים לכל אשר ודאי הא ישראל, שלפובים
 של מדהטבתן הספיקה לכולם במאמרו הש"יברא

 תורה של המצות מן איזה היודע ית"ש הואישראל,
 לנבראים חיות להלקטיך היינו כאלה, לברואיםשייכות
 יקיימו שישראל במחשבתו ועלה אי במאסרשנבראו
 ברואיו את ברא הלזו ובאתערותא כאלהמצות

 לחיות שייכות המצות מן איזה וכן א',שבמאמר
 ישראל אשר במחטבתו שה שני במאמרלנבראים
 מחשבתן בהתעוררות הכל כ~מ וכן מצות אלויקיימו

 ח"י. אות ב מאמר אדר עצןט(
 ג. דרך ג 5תח צדיקיט טרח 171 גן ששרי ס' עצןבו(

 כל אל השייכים כאלו מצות יקיימו אשר ישראלשל
 העולם נחרב הנה במבע בכאן והנה הבן,המעשים,
 מפחים ג' הארץ שפחיית על אפילו היתהוהגזירה

 בהתעוררות והנה ז(, לא 1נ*ר המחדחטה עומקשל
 כן גם הצורך מן היה הנה הרצון בעתהרחמים

 והנה ישראל, של במחשבתן דלהעזאלאתערותא
 שתתראה הצורך מן היה הראשונה הפעולהכביכול
 דלתרנא לאתערותא הצורך מן היה והנההיבשה,

 מצות יקיימו ישראל אנטר ישראל שלבמחשבתן
 חדש ראש הוא לחריט באחד בעשירי והנהבראיה,
 קידהט הייה בראיה, מצות ב' חטראל מקיימיםפבת
 וקדש, רא"ה כזה ( כ )ר"ה מילתא תליא בראיההחדש
 על מברכין וגם בלבד, לראות"ן חנוכה נרומצות
 במחשבתו שעלה כביכול הלזו ובמחשבההראיה,
 ב' חטראל יקיימו לחדש באחד בעשירי אשרית"ש
 דלרעזא לאתערותא כביעה נתהווה זה בראיה,מצות
 ההרים ראשי נראו כעולם, ראיה מציאותשיהיה
 התורה שרמזה וזהו היבשה, היינו העולםונתראה
 כל עם אב, שהוא לפריט מוכרחין פשופו שלפי)הגם
 )רצונו לחדש באחד בעשירי תורה( מרמזי הואזה

 בעשירי הנעשים הראיה מצות זכות ידי עללומר
 הבן ההרים, ראשי נראו זה( ידי על לחובטבאחד
 עיני אשא במזמור כח( רמסן להלן אי"ה ויתבארכנ"ל

 ההריםאל
 פובים שמניך לריח וכו' פיהו מנשיקות עמקניכז(

 הריהט 1"יי וכו' כן על שמך תורקשמן
 דהנה חנוכה, יד על ברמיזה לדרות הט כאן, עי ג4א

 שכתבנו )כמו הנבואה בגמר היה כבר דחנוכההנם
 כי בשמן הנס ונעשה לכתוב, ניתן ולא ח(( וטיטןלעיל
 אל מכלי שהורק הגם ונכנס שיפול מקום בכלשמן
 כן כמו מסתלק, אינו והרהטם רוטטם נשאר הנהכלי
 שעשתה עד שכינה זזה לא כז( רז"ל שאמרו מההוא

 והסתלקות ההמתר זמן הגיעה כבר אז והנהרושם,
 לבל והנה הנביאים, עם פה אל פה השכינהדיבור
 בהסתלקות נעשה חקותינו, אגדה ח"ו ישראליחשבו
 הרהטם, מסתלק ואינו רהטם שעהטה בשמן נסהנבואה
 זצללה"ח מקארעץ מחר"פ הקדוש הרב בשםואמרו
 סוד הוא בגוף שנשארת הנשמה של הרחטום ידידעל
 תחיית תהיה הרשימו השארת ידי על דנרמיהבלא
המתים

 הש"י הראה כן כפו והנה 5"ש שה" 4%"
נפלאותיו



 י'טקטכני4 תורה שר ב, מאמי טבת, כטלי ה"1 ששףבני
 הגם להורותו רהטנו העבטה השמן ידי עלנפלאותיו
 נשאר זה כל עם חנביאיג מן הנבואה דיבורשנסתלק
 היה ההוא )והאור הקדש, רוח היינו תרימוכידינו
 ומהאור מום, כי האור בה שנגנז התורה אורמהארת
 וכבר סופו, ועד העולם מסוף להביס כח ישההוא

 עת ככל נוהג שהחש אי"ה( נדבר ועוד בזה,הארכנו
 רדויית יהיה הרשימו ידי שעל הבהטיח, ימותעד

 ק ג )עול כדכתיב שאת ביתר הנבואה ותשובהמתים
 ובנותיכם. בניכםונבאו

 ישקני ישראל, כנסת מאמר בפסוק לדרהט שישהיי
 ישקני עוד אזכה אשר אחכה פיהו,פנשיקות

 כי ומקדם, כמאז 8ה אל פה דיבור פיהומנשיקות
 שמניך לריח כי בזה, אני ומובמח וכו',מוכים
 השמנים ריח *(,שובים

 משיח בימי שיהיה לריח מה הרמז לי, מוביםהמה הגהץ*(
 ק יט משצג הנבואה בגמר לישקףשית

 טובקג  שמניך חין ב"ג וכף מוב הריח זה בשמן,נס וטריזי

 אל המורק שמן כמו שמך, תורק שמן כמו להורותלי
 בי הטדבר שמך כן כמו רהטם, נשאר סקוסאיזה

 כי אחכוך, עימות כן עי רהטם, בי השאירכנבואה
 תחיית כענין ומקדם כמאז לאיתנם ישובמחכים

 בימיה. במחרה שתהיההמתים
 רוהטי טובים שמניך לריח נכת, רמז חמאהההגה

 דהנה עוד, ותראה חטכ"ה, נ"ר מניןתיבות
 זו חשך ק ב )נ"ר חז"ל דברי פי 4 שכורכתי מהלפי

 )שהיא חיצוניות חכמות להגביר שבקשו יוןמלכות
 האמתיית חכמה יכפל החורה(, חכמת נגדבמילות
 ע( ב )9את חשך יון מלכות נקרא ט 4 התורה,חכמת
 חכמת ק " )שם אור נקרא והחכמה הולך, בחשךכסיל
 ק קין )ת44ש הנה הישועה בעת כן על פניו, תאיראדם
 אי"ה(, עוד יתפרש )כאשר לישרים אור בחשךזרח

 היתה ליהודים טז( ח )ש4י נפלאותיו השי"תוהראה
 בדרום הנתונה במנורה וצורה( זו טזן ))פטלהאורה
 הוא הדרום צד )כי ידרים להחכים הרוצה גה.()גשנ
 מלכות תראה והנה הקצרים, בימים אפילו אורתמיד
 ולא רהטך תסיד שהוא הצפון לצד ממשלוחם תוקףית
 הנס הקב"ה והראה הארוכים(, בימים אפילואור
 שם סתוי זית שיוטמן פקור כל לחכמה, הרומזבשמן
 אחר. תטש וצח 8" שזע ששחמ*(

 ק ע מש"ג מז 8ה!( )מנהות שדרשו כט סמויההחכמה
 תקועה )כי חכמה, אשה )דייקא( תקועה יואבוישלח
 לרי"דש הנ"ל, בפסוק הרמז תשכיל הנה לשמן(,אלפא

 ואמצעי חכ"ם, תיבות סופי הנה מובי"םשמני"ך
 חנוכ"ה, נ"ר מנין תיבות ורוהטי חש"ך, מניןהאותיות

 החש. ריק דבר לא כי הבןחשתה
 יבא מאין ההרים אל עיני 4הטא למוללות ,טירכח(

 חצרץ שמים עלטה י"י מעם עזריעזרי,
 ונם ההרים, אל הנשיאות מהו להתבונן א4 9ש)תהלים
 השמים את שעשה בשבח בכאן הש"י את תיארלמה
 זאת, עשתה י"י יד כי אלה בכל ידע לא ומיוארץ
 הראשית בפסוק כ"ו( )בסימן לעיל שכתבתי מהעיין
 לחדיש באחד בעשירי וגו' וחסור הלוך היו והמים ה(ח

 שם שנתבארו הדברים ולפי ההרים, רוהטיבראו
 החש שיר לם4ורע שיר מעם, במוב הפסוק לךאשרוט

 יתברך, י"י לפני ספקותן נדלה איך ישראל שללמעלותן
 אחד עם ל"טועח כשמתפרכים האומות כל הנחכי
 איזה בידם "ט אם פנקסיהם, יבוקר הנה חבירונגד
 אין זכות לחם יסמא לא ובאם להוושע, ראויםזכות
 לישועה כשצריכים ישראל כן שאין מה תשועה,להם
 תעמוד הנה לנם, שיזכו זכות בידם אין שח"והגם
 כי הישועה אחר לעשות שעתידין המצות זכותלהם

 שעדיין עתם בבריאת שהיה וכמו בכך, הםלמודים
 01עשים טסות שיפריחו במציאות ישראל היולא

 מה ית"ש במדהטבהע עלטה כן פי על ואףפובים
 היא מובים ומעשים מצות להפריח ישראלשעתידין
 רז"ל שאמרו וכמו עתם, ם להתעוררותשעטדה
 א ח )ברבורת בראשית במחשבה, 4י ישראל כוןמ"ש
 כך אחר וכן ראשיות שנקראו ישראל בשביליגרש"(
 מחדש עולם להאהיל הצורך מן שהיה מה המבולבזמן

 שיקיימו זכות כמחשכח עלתה ההרים רהיטישיתראו
 וכמו החדש וקידהט חטכם נר בראיה טצותישראל
 הייט התרים, אל עיני אשא ישראל, של למעלותןשיר לבימוי שיר שאמר וזהו כ"ו, סימן לעילשכתבתי
 שעתידין מה בזכות שנראו ההרים אלכשאסתכל
 מן זח חוכחתי )כאוטר בראיה כהטות לקוטותישראל
 )מאין עזרי יבא מאין כי( בזה ואתבטן לעי,התורה
 פי עי אף זאת בידי אין אם אפיו טרי, יבאואפפ
 141רץ, שמים עיטה י"י מעם עזרי כי( טרי, יבאכן
 שלא הגם ישראל בזכות נבראו השרץ השמיםשגם

היה



פ יששנר תורה צר ב, םםר טבת, כפו פמרחך11יבני

 לעשובו שעתידין סה בזכות רק בידם זכות עדייןהיה
 שכתבתי סה ועיין דייקא, ביחוד גבראל מעלתתהו

 בהודאה שתקנו סה 5א )ידע והיאה ה% י(במאסר
 באו כך השחר וכו' להם עסדת הרבים ביחסיךחשתה

 ותבין. שם עיין וכו',בניך
 עזרי וכו' ההרים אל עיני אוצא עוד לפרש ראפכפ(

 כסה לדקדק ונבא וכו', עוודה ה'מעם
 לענין ההרים אל עין נשיאת הנרצה סהו א'דקדוקיכן
 ותשובה שאלה דרך הכיפורר אסר לסה ב'העזר,
 את תיאר לסה נ' וכו', ה' מעם עזרי עזרי יבאמאין
 דהנה לפרש, ונראה הורץ, שסים בבריאת בכאןהש"י
 ולסה תשועתי, ה' לעזרתי חופה נפ יח )מאשכתיב
 א פשי סלי מאסרנו קדם וכבר לתשועה, שעזרהשינה

 לישתה, עזרה בין  שו(הילוק קשר( ור יט הס"  בתנינו ה0"
 סוקדסת בקשה סבלי העזרה % יצדק עזרלשון

 מקודש, עזרך ישלח ק כ )מהש אסר ראת כמהשכנעזר,
 ותשועה מחשבה, החכמה סוד הנבדל דבר הואקדש
 דאת כמה הנרצע, בקשת אחר המהסיע כשמושיעהיא
 סהפיע חלין המאורשה הנערה צעקה גז( כנ ינהראטר
 הצעקה אחר הוא תשועה שלשת תראה הנהלה,

והבקשה.
 הקובע כל 1.( ופרטת שאסרו חז"ל פסר נתגונןובתה

 )ופירוש בעזרו 84גרהם אלקי לתפלנימקום
 אביט ואברהם לאברהם(, עוזר שהיה כדרךוכש"י
 אברהם ודפכם מ( ש )מששות שנאסר סקום דקבעסנלן
 זה על והנה וכו', שם עבד אשר המקום אלבבוקר
 שאברהם סהפמוק שמוכח יהיה לו מעיין, כליתפלא
 סקום הקובע שכל נשמע מהיכן אבל מקום, קבעאביט
 לאברהם, עוזר שהיה כדרך בעזרו אברהם אלקייהיה
 הרבה עוד כי לאברהם עוזר דחש"י שהיה מחכי

 שלסדו תראה הלא כנפער, לאין אציו היוזכות
 אל פניו להסיג המתפלל שצריך ה.( )ברכותכלנזקיה
 הקיר אל פניו שהססיב נאמר זה בשביל וכיהקיר,
 תראה לחזקיה, עוזר ונהיה כדרך הקב"ה יויזקור
 אברהם וכפכם נאמר לושם דהנה ראיה, שפירדיה
 ואין 1.( ))שם וכו' שם עסד אשר הסקום אלבבקר
 בשחת ףהי נק ים )בראשית כך חרחר תפלה(, אלאעקידה
 וחפלה אברהם את אלקים וטכור הככר ערי אתאלקים
 כבר הדי רבה, הקהתה והנה ההרנטה, כטווך לופאעם
 וששטיחיי יהד ש לום, חצלת ענין באריכותנשמר

 הנם לום את הפלח וצדקתו אברהם את זכרדהש"י
 שהש"י נשמע בת8לרע, אברהם עליו מבקש היהשלא
 ולסה עליו, מבקש היה שלא דבר על נם לאברהםעזר

 אנחנו שנם להורות כרחך על בתורה, זאתכשסיענו
 )רזה המעלה, לזאת ונזכה בדרכיו לילך נשתדלבניו
 ללמוד בתורה הנזכרים אבות מעשה כלענין

 ממדותיו סדה איזה נדע לא אנחט והנהממדותיהם(,
 קביעות ענין לכאן התורה מדססכה שמעינן לזאת,נרם
 וההנהנה הסדה דזאת נשמע אברהם, שקבעסקום
 שהש"י הנורם היא לכופלתו סקום שקבע אברהםשנהנ
 כל דייקינן ונצפיר תפלה, הקדמת בלי סבוקשויעשה
 בעזרו בעזרו, אברהם אלקי לתפלתו סקוםהקובע
 הקדמת בלא עזר לשון לעיל שפירשט כסודייקא,
 סקום קביעות דהנה ביה, אית רבא )ומעמאמבקש,
 התפלה, לאותיות נקבע ההווש הסקום הנהלניפלה
 דלמדוהו התורה לאותיות שרמום כעין היאוהנה
 דברי למצוא שלכוה בקהצ ק יכ )קהלת מן ( טז)58עה
 רמז שלזה האותיות נילוי מרם המחשבה היינוחפץ,

 מרם חפץ דברי כן נם הוא מקום וקביעותהשרמום,
 הקובע והנה המחשבה, על מרמז והווש האותיותנילוי
 בדיבור לבקש יבא שבמרם שכרו זה והיהסקום,

 '( היסב( הבן סבוקשו, הש"י יתןבאותיות

 חנ"ה*(
 לחשלני מגים הבטית שנץ לעיל שכתבתי מהשרז

 ח8ד
 ספצים דינא לתס"ח, סקום קמוטת משלת לדאבאר

 מקדט, השולם ואיו שולם של מקומו הוא כי להד"םלהשא
 א"צ ית"ש והבורא רצון שינוי ח"ו שאיו זה שישורות
טשתנה

 מרצוי
 התפלה קץ על שינף שיש מה רק ושוו, אל

 במעשבה והכל עולם של מקומו שהוא ידי על הוא הכלהבה
 השדם כשיתפלל ית"ש ברצת שעלה הקדום ורצוןהקדומה
 הקדום רצון הצב הצה וכך, כך יפשיל וכך כך זובהבעה

 הב4 שהמי, שוםבלי

 וגדועה בקושה מבלי נקרא עזרה דידו, ינידתושארל
 קריאת בברכת וצתיקט וזהו בקשה,בהקדמת

 ומהפיע סנן סערם החש אתה אבותינו עורתשמע,
 לאבותיט פייט ודור, דור בבל אחריהם ולבניהםלהם
 במרם נם עזרתם היית הנה נדהים צדיקיםשהיו

 כל על אחריהכג בניהם אסחט אבל אליך,התפשו
 ומושיע מנן ארטן כי פרועה לנו "פ התפלה אחרפנים

 המשורר שאסר וזהו ודור, דור בכל אחריהםלבניהם
חדפה



 תורה טר ב, מאמר ממח, כסלו חשו ממשריבני
 העט~ט23רט

 הנה רצ"ל תשועתי, י"י לעזרתי חיטה נ5 ל")מעש
 התפלה אחר להקטיעני פנים כל על תשועתי י"יאתה

 ממך מבקש והנני כנ"ל, תשועה נקרא שזהובקשה
 קודם נם לי לעזור היינו עזרתי, להיות ומהרחיטה
 שכתבתי וכמו *(, עזרה נקרא שזה והתפלההבקשה

לעיל
 רז"ל שאמרו מה על ודעת פעם פופ תמצאובוזה

 ביקש שלא יהושע על  הש"י  שהקפיד ( יבועליז
 בימי שבקשו כדרך זרה דעבודה יצרא עלרחמים
 מן הדורות כל על הקפיד לא למה להתבונן, ישעזרא,
 ראשי שני להיות שהוא ונראה עזרא, עדיהושע
 ישועה מלשון יהושע נרם, שמותיהן הללוהדורות
 עזרא שם לכאורה והנה התפלה, אחר פנים כלש
 החפא שנרם לומר יש תפלה, בלא נם מסונלהיה

 שאסרו וכמו בידם, הרע היצר להימסר לתפלהוהוצרכו
 נם להם ליעשות ישראל היו ראויים ד.( וברכותרז"ל

 החפא. שגרם אלא וכו' עזראבימי

 פשקי  ההרים אל עיני אשא  הביאור, אל פאדעתה
  שמעו ב( ו )ושא  כגודע  האבות  הם  הרים ק15

 בעיני אסתכל הכוונה, והנה וכוי, ריב אתהרים
 מעשי נחשבו וכאין האבות טעשה ננד מעשילערוך
 עורי יבא מאין בלבי( אמרתי אך מעשיהם,ננד

 שאהיה אבותינו למעשה בדומה בידי יהיה זכות)איזה
 יקראו פרם ותפלה מבוקש בלי עזר לי שיהיהראוי
 שמים עטה י"י מעם עזרי לבי( אל ארטיב זאתוכו',
 מבלעדי וארץ השמים את הש"י עוטה דחנהחורץ,

 אין,  אדם כי  ותפלה בקשה בלי דלתומאאיתערותא
 לזאת הנה ופוצו, בחמדו הכל וחידש קוטה זה כלקם

 אבוקע כמעשי אין זכות שבידי הנם בפוצואאמין
 ובקשה. תפלה בזולת עזרי הוא זה כלעם

 לנו שתקנו מה על ודעת מעם פוב מצאנוובזה
 עוזר בתחלה ומושיע, עוזר מלך אבותבברכת

 קזרתינו, "טועתיע הודאה ובברכת ומהגיע, כךתשחר
 )א"ב י"י מעשי בעל הרב שפירש מה בהקדיםוהחש

 פרם והיה ס9( ט( א )"חך בפסוק ד"ה( שטות פ שהשטשו

 איי. בשביו ים סיע א סממי אתל 5יו*(
 ו. סימן ה מאמר אדר ה, סימן ד מאסר עייזכח*(
 סו. הטת יס נטת חרואים כלי שהוכח(
 לא. ויצא שמהית סגלה וש"ץ ושטחתה גלי לבד המילוי 8"כס(

 אינם הם כי )פירש, מדברים, הם עוד וכו'יקראו
 ואני בתפלה( עוד ומדברים עניתים שכבריודעים
 דודים דברי עלי ערבים כי תפלתם )ומקבלאשמע
 קודם להם לעזור עלית דעת הסכימה שכברהנם

 ומושיע עוזר אומרים אבות בברכת כן עלהתפלה(,
 הוא אתה אבותיה עזרת דאבות דרנא היה כןכי

 מה עיין וכו', שבניהם להם ומרביע מנןמעולם
 מודים אנחנו כן שאין מה היפב, ורובין לעילשכתבתי
 שאין במעשינו אנחנו בקיאים הנה בהודאה,להש"י
 לנו הש"י עוזר שיהיה בצדקותינו לזה ראוייםאנחנו
 אחר בודאי )"טועתינו הוא רק התפלה, קודםנם

 פנינו ישיב שלא יוצרינו הבפיחנו כן כיהתפלה
 שברא וכמו לכל, ומפיג פוב הש"י להיות אבלריקם(,
 ברא הנה לבריותיו, להיפים כדי בפוצתו הכלוחידש
 מבחינת תפלה, מבלי דלתתא אתערותא מבליהכל

 אשר זמן בכל כזאת טובה עלינו יתמשך זאתפוצתו
 הקדמת מבלי כן( )נם עזרתינו כן נם ניהיה[ )הוא(הש"י
 בענין לעיל שכתבתי כמו לכך, צריכה כשהשעהתפלה
 הלל )ח במאמר שכתבתי מה )עיין דחנוכההנם

 שאומרים וזהו וכו'(, להם עמדת סז( )מאוהודאה
 כן, נם )הוא סלה ועזרתינו )תמיד( ישועתינוהאל
 נקע )5יז הדבר, הבן העוב, האל שהוא( מפאתוהוא
 יריח, טיטן א פאטר זלזל ע"ד, קא דף הירווו, ע"ד יג דרוש דמאפר

 41 סיט ה שחטישדד

 ד( ט משטו"מ ההרים אל עיני אשא עוד "רש ןישל(

 בב"ל בנימפריא ה"ר הרים, נקראוהמלכיות

 מכולם כלול אחד כל ידעת וכבר ס"4 אדו"ם יו"ןסד"י
 בעניני ותסתכל עיני כשאשא ואמר, הרים, נקראוולכך

 מעולם תשענו לא כי רואה ואני בי, המהטליםהמלכות
 שעבוד, אחריה עוד תהיה שלא שלימה תשועהעדיין
 יבא מאין היום( עד לי שהיה העזר שכל אתבונןמזה
 של הנשמים אותיות הם מאי"ן לך( )ואבארעזרי,
 אסר  הש"י והנה כס(, סיכא"ל בניספריא והםסש"ה
 מיכא"ל(  )בגימפריא מלאכ"י הגה לס לב ושמותלבלטה
 הולכים פניך אין 8מ ס0 לג )שם והשיב  לפגיך,ילך
 בזהר האמור פי על יתבאר רצה, לא מה ומפניוכו',
 ליה )למה ע( ת ירט" וארפא י"י רפאני הש0מ"ג

 רפאל ידי על באה כשהרפואה כי וארפא(,למיסר
 קונו, ורצון שליחורי לקוטות מלאך הוא הנהוסיתותו,

 ומאייו רצוי כי עד, לעולמי בפוחה אינה רפואתוהנה
לעשות



מז וששכור תורה אור ב, מאמר טבדג כמלו חדשי מאמרי322י
 כן שאין מה בשליחוות קוט רצון עודלעשות

 רפואה היא בעצמו הש"י ידי על היאכשהרפואה
 )אתה י"י רפאני שנאמר וזהו עד, לעולמיבטוחה

 עממית(. )רשאה וארפאבעצמך(

 בקריעת כהנה במאמר מאח( ח"א 0הרא שפירשנוהיי
 את וראו התיצבו 00 י ונמות אומרו סוף,ים
 את ראיתם אוטר כי היום לכם יעשה אשר י"ינטועת
 כי תיבת הנה וכו', לראותם ושמיפו לא היוםמצרים
 מובן הנ"ל פי ועל בכאן, מובן אינו מעםלנתינת
 י"י ישועת את וראו כהגה להם שאמר היטב,הדבר
 הש"י רק וכו' ידי על ולא סיאך ידי על לא)דייקא
 ראיתם אשר כי זה( הרעבוננו מאין ובעצמו,בכבודו
 מזה עצמית, נטועה היא הנה וכו' תוסיפו לאוכו'

 וזהו היטב, הדבר הבן הישועה, לי"י כיתשפטו
 רצה שלא וכו', התכים פניך אין אס משהשאמר
 שהוא רגד.( )ז0"ב הגם מיכאל )אפילו מלאךשילך

 והנה הוא, מלאך זה כל עם דישראל, רבאאפוטרופא
 ( סג ושייבק רז"ל שאמרו כמו מיכאל בא כהיהכשנגנז
 הנעלמים אותיות כן על ע(, 8 לפשע וכו' באתיעתה
 בפושטת וכן מיכא"ל, כגימטריא אלי"ן הוא כהגהשל

 מנין פסוקים ק"א בה "ט כחטה, שם נזכר לאתצוה
 כל תמצא טיכאל, בא משה כשנעלם להיותמיכא"ל,

 משהק מ מערכת ישים ר% מחן גז((, )ששן עמוקות במגלהזה

 החרים אל עיני אשא כאשך חבהשורך, שאמךהוי
 עזר לי שהיה הגם כי ואראה כנ"ל,)המלכיות

 טזה ערמים, עזר לי היה לא זה כל עם פעםבכל
 ידי על )הייט עזרי יבא מאי"ן היום( עד כיאתבוח
 מעם עזרי יהיה( אשר בימינו במדאיה אבלסיכא"ל,
 תהיה כי וכו' רגליך למופ יתן אל שוב אז וכו',י"י

 הבן. עצמייותנטועה
 )בראשית בפסוק כ"ח, )במימן שכתבתי מה עייןלא(

 מלכיות שהדי וכו'( שלח יהודה האת כח(%
 *ונח והנה הוי"ה, אותיות ד' לקדושת מנגדיםהמה
 טוב יום נקבע במצרים הנה להתבתק שיש מהבזה
 סדי טנזירת ישראל ובהצלת הפסח, חג התורה פיעל

 טוב יום ניתקן סית ובהצלה כוריג טוב יוםניתקן
 יהיה האחרונה בנאיה כיסינו במהרה הכי"חחשכה,

4 *  באש"ף. זה ושה דלח ג 0זש ג מאפר שי ש"זי(

 יהודה סני א( ב )מעם כדכתיב טוב יום קביעותבודאי
 טוב, יום שום נקבע לא בבל ממלבות ובהנצלסניך,
 השם לאותיות ניגוד המה דהנליות יונח, הנ"ל%פי
 אותיות מן הנאולה היתה הנה הגאתה ובעתכנ"ל,
 כמו יו"ד של קוצו ננד מצרים נאולת והנההנ"ל,
 בני מפני ויקוצ"ו יב( א )שגות הנליות בנינודשהיה
 מן יו"ד מבחינת הוא הנה מבבל ובנאולהישראל,
 מבבל הצלה ונם מצרים נאולת נמצא הנכבד,שם
 כן גם בבל מפלת כן על אחד, אות מבחינתהוא
 שמץ 5ס0 של והיה הפייסן שיסד כמו הפסח, בחנהיה

 כן ועל בפסח, השיחן ערוך הצפית צפהפוחתה(
 לי. נראה כן אחד, טוב יום ולבבל למצריםסני
 שו4 קים )תהלים חסרתך הפרו לי"י לעשות ערןלב(

 חנוכה לימי רמז הס"ט קנ"ה בגימטריאע"ת
 )בושתם פורים ולה%, להודות בקנ"ה, חנוכהופורים,
 כי תורתך, הפרו הללו עתים בשני הגמחה,משתה
 ונר מגילה למקרא חשרה תלמוד מבטלין נ()ממיה
 קט"ז( )סימן והודאה הלל י( במאמר עייןחנוכה,

 הענין.עיקר
 ישמע הלא אוזן הנוטע וט' כעם בוערים בינןלג(

 כמאסר עייז ה-ש4 צד )חשים וכו' עין יוצראם
 חנוכה ימי על נחמד דרף8 קפ"0 )סימן והודאה הלל5(

 עין, אזן בחינת הם הלא טבוע כמלו כחדשישהם
 שם.עיין

 בגימטריא תיבות ראשי ולה% דץנשמה כללד(
 ניתן הנה כא( תבה )חטכה פורי"ם,חנוכ"ה

 הלילא(, זו קריאתה י.( )58לה ופורים יהודונתלה%
 הרשעים, שהכניע להכות המסונל תכ"ה השםוהוא
 טרנדים הב' ואלו המצרי, את משה הכה השםובזה

 ע"ג ע", דד מק )%1ן והבן, הרשעים, להכניעמסוגלים
 כהיתם כ מערכת ישוא ר1ל ר5עבהייה

 ח' הפורים ימי ב' נימים ימי עשרה אלו העגהלה(
 ססונלין והן שעות ר"מ בם "ם חנוכהימי

 כ( כד ))במדבר ק, ר"מ( 1" %פליק עמל"ק קליפתלבטל
 העצות כל אוטר דקליהם הדעת הוא גוים(ראשית
 הדעת מפאת כאים עזראל על והתקוססותרעות
 לזכור הש"י צוה כן על עמלק, הוא אתראדסטרא
 יתכפלו זה ידי ועל עמלק מעשה ומהשבתינובדעתיט
 ימי קנטרה אלו והן עלינו הקטים וכל אויבותעצת

ניסים



 יששכר תוהה טר ב, מאמר פתת, כמלו ההן טמףבני
 הס' תתבונן, הנה זה ולפי דעתם, לטל כן נםנימים
 בניסמריא הו"ד נצ"ח בבחינת הם הללומחודים
 שמיא ביה דחתים נהטפנקא הוא הדעוך שם ננדקם"ג
 הוא אהו"ה ר"ת הארץ ראת השמים אתוארעא
 קם"נ בגימפריא יידהו( ןיסשוי בטילואו הדעתשם

 הבן אצב"ע,בגיממריא
 )תהלים ישראל נא יאמר מנעורי צררוני ריקועלו(

 שאומרת הכונה אם להתבונן, יש א(,שם
 אשר הצוררים הם רבים הקב"ה לפני ישראלכנסת
 רבים כן אם היום, עד הנעורים מימי גם אותיצררו
 רשעים והמון דירות ש דקאי כיון ליה, מיבעיצררוני
 הצרירה רק רבים על מורה אינו רבת ותיבתרבים,
 וקנאתן הצרירה עיקר לפרש, והנראה מניא, ברבוהוא
 היינו הנעורים, מימי לי "ט שטר המדה עלהוא

 כמו הנעורים, סימי פבעי זה אהטר שלי אומןאמונת
 נעוריך חסד לך זכרתי ב( ב ~ים" לנביא הש"ישאמר
 לא צדה גם כן על במדבר צרכיהם % להםיספיק בודאי אשר בי"י והאמינו וט', אחרי לכתךוכו'
 ונשים וסף הצבא אנשי רבוא ס' והיו להם,עשו
 מאגותיע, לע ירושה היא אמונה והנה כפלים,כפלי
 בחינת והוא החכמה מן למעלה היא אמונה קוא.()תז-ח
 נגאלו אמונה בזכות תקש( תשע )ע"ש והנהכתו,

 ובזכות העם, ויאמן ל(0 ד לנמות ססצריםאבותינו
 ק צב )תהרס בימינו במהרה להגאל עתידין אנואמונה

 מלחמתינו וכלי תפארתינו וזה בלילות,ואמונתך
 אשר והחלאות הצרות ב% היום % אליטבאמרם
 להן כבטיבים ואנחנו אלקיכם, איה רוהטינו עלעברו
 והנה מעשהו, ויחיש ימהר כתליע אחר עומד זההנה
 ידי על בעוה"ר, נושענו לא ואנחנו ועידנים עידןעברו
 המומבעת הזאת המדה על אוהדו להיצר מרכין הןזה
 אתם אלינו באמרם אמונה, מדת הנעורים מימיבט

 רבת וזהו תקותכם, איפה איה באמונתכםמחזיקין
 איטר המדה בסבת )רצ"ל מנעורי צררוני מגיא()ברבו
 אמונה( היא נעורים חסד הנעורים מימי לייש

 ויענני קראתי לי בצרתה י"י אל המעלות ,טירלז(
 רמיה מלשט שקר משפת נפשי הצלהי"י

 בצרתה י"י אל קראתי כמדר למיסר ליה הוהקראתי, לי בצרתה י"י אל אומרו לדקדק חט א4 קכ)טרש
 אחר הנרצה מהו ג' ליה, מיבעי בצרה בצרתה שולי,

 דחנה והנהמה, וכו', שקר כהטפת נפשי הצילה י"יכך
 מחמת מתפלל האדם כנמטר פעמים, כמהכתבנו
 בכל במוח אינו אליו הנוגע דבר איזה על לושצר
 לצורך כשמתפלל כן שאין מח תפלתו, שתקובלפעם
 שכינה י.( טיפ פדראלי לאנט היצר בעת כיגבוה,
 לו היצר בעת וגפרפ וט', מראשי קלני אומרתמה

 באמור ית"ש כבודו העדר ח"ו זה הנה הצוררמחמת
 באופן האדם וכשמתפלל וכו', אלה י"י עם ק יי)ש"4א
 השכינה צער על רק לצערו חהטש שאינו היינובזה,

 ומעמא ריקם, תפלוש תוחזר שלא הוא בפוחכביכול,
 כשמתפלל דחנה פשופו, פי על גם ביה איתרבא
 וכשמאילים מיימינים יש הנה עצמו לצורךהאדם
 שאין מה שמאל, הדין מדת ח"ו שועגבר להטתויכול
 שיתגלה ית"ש, ישועתו על כביכול מתפלל כשהאדםכן

 הוא מי הדודים, לחבר שלים יתודא ותהיהמלכוהם
 % בודאי ח"ו, זה על יקפרגו אשר הוא זה ואיזה
 שתקובל מהראוי ויגידון יעידון כאחד כין מרוםצבא

 המתפלל שלתפלתו

 בערפלה ע"ה, רבינו כהיה בדברי פירשנו הזהןבנרבר
 צאתם בעת הים אצל ישראל שלראשונה

 אל ישראל בני ויצעקו טס ע הטת כתיבסטורים
 וכו', לקחתנו במצרים קברים אין המבלי ויאמרוי"י

 ישועת את וראו התיצבו תיראו אל וכו' כהטהויאמר
 לכם ילחם י"י וכו', היום לכם יעשה אשרהוי"ת
 הש"י וחרי התיצבו חלשת מה דקשה תחר"טת,ואונם
 הלא תחר"טון ואתם להם שאמר מה נם שיסעו,אמר
 לז שאמר עד התפלל הוא נם שיתפללו, מוםיותר
 הוא לדעתי, הוא אך וכו', אלי תצעק מה )שם(הש"י
 ביוריו מקפיד כביכול הש"י דהנה דברנו, אטרהדבר
 כדאשכחן ית"ש, לכבודו המגיע מן הבנים ארש

 שאמרו וכמו הנביא אל ידו כששלח ק יג 51לישבירבעם
 החובה מן זה לפי ממילא רא4 ימו 48ג לע-שרז"ל
 זה באוא כן גם ית"ש אליו אהבתינו להיותעלינו
 לא שאנחנו וכו' לפנים הפנים וכמים אס מ)פשי
 יתיצג, לכבודו המגיע על רק אלינו מהמניענקפיד
 ב( יא )במיבם לבהנה אמר הש"י אשר שתבטאוזהו
 אסא וסשה המדיניכן מאת ישראל בני נקמתנקום

 י"י גקכטן לתת וכו' כחשתכם החלצו )וקלישראל
 והבן.בסדק,

והגה
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 שהתפללו הרקבונה התפלה היה הים אשלהמגה
 כהשד אל אמרו חנה ממצריכו בצאריםאוראל

 אימת כי יורה זה הנח וכו', אין המבלי ש0 יו)שסות
 הנונע על והתפלו צערם על וחששו שיחם נפלחמות

 אנשי מן האמיתיית התפלה מדר החש כן ולאאליהם,
 קילו שלהן ומצב סעטד את מניחים שחםהאמוץ
 השינן מקפידין, אינם מצב באותן ח"ו תיארואם

 שמים, כבוד ועל כביכול השכינה קי ש רקמקפידין
 מהשבו )רצ"ל התיצבו כחטה, אותן למד אשרההו
 מהמצב להתעלות חחטשין שאינכם בתפלתכםלכם
 זאת )רח"ל י"י נטועת את וראו כעת(, או"םאיטר
 צדיק כביכול י"י קטועת בלעלועכם לפעול ריפאואיטר

 הוא והש"י )רצ"ל היום לכם ייעטה אשרונקטע(,
 ואמר הבן(, בשבילכם, ויעשה שלו את יניחכביכול

 ובשביל לכבודכם לכם ילחם ית"ש )הוא לכם ילחםי"י
 מהנונע הייט )טוה, תחר"טת חשתם אליכם(, שתנעמה

 וכנ"ל(. יתיש לכבודו הנונע על ההופללו רקאליכם,

 חשפשר אפשר הנה זה, כל האדם ידע כשהשרועזבון
 עולם של רבתו פיו, במו בתפלועשיאסר

 אייך הנוט טשי ש רק ולצערי לכבודי חהטשאיני
 נכון אמת אם יודע הוא לבבות הבוחן אבלכביכול,
 טן יופשר כביכול והשכינה צער בלבו שחרדלהדבר
 בלב, אמיתיית אינת הזה הדבר ח"ו ובאםצערו,
 לישון שקר שפין לכניו שדיבר מה לי"י חפאהנה
 לפרוש הנראה וזחו והשתיקה, לו פוב יותר הנהרמיה
 כשאני רצ"ל ולענני, קראתי לי בצרתח ישי אלבכאן,
 קראתי אז כביחיל, י"י אל הטנע הדבר אלסתת%
 כש"ט כי לי, בצרתה שאמר תהו כנשל, בודאיויענני

 וגעי, אומרת מה שכהנה הנה צער אטה ח"ולאוראל
 במו כן לומר אפשר זאת כל יודע ושאני וכיחהבן,
 הצלה י"י שאסר חהו אינה והאמת בתפלהפיו

 הדבר. הבן וכנ"ל, רמיהן מלשת שקר משפתטשי

 רנלי נפיו כמעפ חשני וכו' לחמדאל 8וב 11ךלז*(
 ההע"ח ברכס, לפורש נואה א4 עג)החמם

 נקראו הוד, נצח בחינת הם וטרים הטכה 1ע(שטס
 הורה לומדי ומחזיקי הנוף, את המעמידין רגליןבשם

 פשי. * רעע*(
 4 שוע ע מאטר נשיי שייו5ט(

 וערה לומדי מחזיקי בחעדר חש"ו הללו, כבחיטתהם
 מחמת היה ויונים דהמן הצרות וימי ח"ו, קיוםאין

 ונאפה ח"טועה ובזמן חורה, לוטיי מחזיקיהעדר
 ט ש התו, המדדת לוגיקת הללו מועדים הב'נתקט
 בצדקת להרבות התו לרעדות בשתי חז"לתיקנו
 שהם"ם ר"ג.( )ש"ג בזהר רז"ל שאמרו מהותדע
 דאורייתא, בתמכין שנגע היש יעקב, ירך בכףשננע
 גבראל לירך תיקת הוא הללו מועדים כב'נמצא
 )רופשי א"ך שנאסר חהו ירכו, בכף הם"ם שנטמבא
 ונם כפשופו, לטרפך פוב הם כמלו( אדרתיבות
 בהעדר וכו', רנלי נמיו כמעפ חשני וכו', מבאלגבראל
 עד וערה, לומדי מחזיקי ובהעדר הללו,המועדים

 לקטרגל. לפוב מועדים הב'שנתקנו

 פדרן זרובבל אל אמור כט4 ב יושן חני 2ננ12ואיןלח(
 השסים את מרע"ה אני לאמריהודה

 הנה וכו', והשמדתי ממלכות כמא והפכתי הארץ,ואת
 מלכות מפלת ש נאמרה הזאת דהנבחשה ודאינראה
 הנבחשה מיום וגם זרובבל, אל דוקא נאמרה ולמהית,
 בן זרובבל אקחך צבאות י"י נאום ההחשביום

 בחרתי בך כי כחותם הכמתיך וכו' עבדישאלתיאל
 רי"ג היה ית פפלת ט.( ע" 8" הנה צבאווג י"ינאם
 זרובבל אושר לוסר דוחק הנה שני, בית לבניןשנה
 יהודה סלך יכניה בן היה הלא בחיים, עדייןהיה
 ימים שהאריך נאמר אפילו ונם שנה, לש' קרובוהיה
 לזרובבל, אז שנקיטה והגדולה הכבוד מהו כך,כל

 בני לכהנים וניתנה דוד מזרע הנדולה ניפלהאדרבא
 בעת בבשורה, לו נאמר ניחא, דבריט פי על אבללוי,
 ממלכות )שהחש זרובבל ינקי ית מפלת תהיהאשר
 כשמתיך באחריתם מלוכה קרן יצמח וממנו דודבית

 רק עצמו האדם גוף שאיט החותם כמו )והואכחותם
 כנמת שביקשה וכמו האדם, את זוכרין החותם ידיעל

 45 ינך ש כחותם שימני ו( " מטיש לדודהגבראל
 שכתבתי כמו והחש 9ד.((, )ש"ב משפפים בסבאעיין
 חיטך נעשה הזה חנם דאדרבא ק 1סו י )משמרלך
 דוד בית למלכות הנדלות כשלימות שיהיהלמה

 פ"ך, ט ש נ"ר ט ניה91 ט ש בקון,הנכחכח
 כהניה טז( קוב )שמט הכותב בפירוט שכחבטוכמו

 נר ערכתי לדוד קךן אצמיח שם וכו' הטעאלברט
 החש קרתן, בנימ8ר"ש פ"ך ש נ"ר הממפתלכחכחי,

הוראה



 הששכו תורה אור ב, מאמר מבת, כמלו חרשי מאמריבנבי
 )כאשר בקר"ן שנמשח דוד בית מלכות עלהוראה
 וזהו הללו(, במאמרים פעמים כמה אצלנונתבאר
 בחרתי בך כי וכו' זרובבל אקחך נבואתו, חנישסיים
 לשעתה מלוכה רק זהו כי למלוכה בכהנים %א)היינו
 פ"ך בפך, נם להם נעשה כן על סובה,ותוספת

 ימל"ך בניממריא קר"ן כן שאין מה ימל"ך,בגיממריא
 כן ועל לב(, פעמים כמה שכתבתי וכמו וע"דלעליים
 ל"ד( שס"ס ה"" ידעת כבר צבאות, י"י נאוםסיים

 נצ"ח, הוא צבאות הוי"ה הו"ד, הוא צבאותאלקי"ם
 הגאולות שכל פיו( שריס )פרע"ה האריז"ל כתבוהנה
 כל היו כן על הוד, מדת ידי על היה היום עדשהיו

 שאין מה להלן, שכרובתי כמו אשה ידי עלהגאולות
 על תהיה נצחיית גאולה בימינו במהרה לעתידכן
 והאומות מהקליפות יתבטל ובזה הנצח, אורידי

 וזהו בגדי, על נצחם 1יז ק סג )ישע" שנאמר כמונצחם
 כזמן בשלימות יהיה שזה צבאות, י"י נאםשסיים
 בימינך נעימות צבאווע הוי"ה בשם הגאולהשתהיה

 יא( מז )תרפיםנצח

 להפטיר שנהט למה ודעת טעם טוב תמצא רגוזהלס(
 ציון, בת ורומחי רני יד( ב )זכרףבחנוכה

 משום ואי לחנוכה, כלל שייכות יו איןדלכאורה
 המלאך 1"טב א( ו )שם להתחיל מהראוי המנורה,זכרת
 כל את תזכור זכור אבל וכו', זהב מנורת ראיתיוכו'

 הדלקתו שבעת הנם היזה הנר עריכת הנ"ל,הדברים
 הג' מכל השפעה  היינו יקרא, נר כן פי על אףלמפה
  שביספכם לק אתהה(  הוי"ה אלהטט, הוי-ה אדנ"י, )הוווהיחורים
 במהרה שיהיה למה חינוך הוא פ-ד4 ש"ס )פרשהנ"ר

 ישראל, נר הנקראת המלכות התפשפות בזמןבימינו
 ישראל נר את תכבה ולא יז( כא נאמיב לדוד שאמרוכמו
 הג' כל החמה, כאור הלבנה אור קומה, שיעורבכל

 יוקד לג*( בר"ן ז( לה )איוב ובפיעל בשלימותיחודים

 דלבעבור ד( סימן ג לאטר )לקמן כתבנו וכבר בוקר,כוכבי
 כי משמחה, למשתה האלה הימים נתקנו לאזה

 שמחה כי ס( יב בה"א נאמר דוד בית במלכותדוקא
 ענטזן לא( )טשלי אשה, לב שמחין קוב.( וישבתבישראל,

 ע"8. יג בדולח דולח אגרא ענןלב(
 ד סימן א סימר שבתות עייזלג(
 נ"ר אותרת ל"זלג*(
 טקבא. סלמת גחינת היא יראהלד*(
 ע"ז*חזשםרגסצןגיטסרטסשןגט(

 מ מיךש*4 בע י"י את חםטאירא י"ק יראתח%
 האלה הימים הן הדבר( הבן למידחל, אתר הואדא
 האור שם וזהו כך, אחר שיהיה למה חינוך ימיהמה
 בית מלכות ישראל לנר החינוך נר חנוכ"ה,נ"ר
 מפפירין כן על בישראל, שמחה תהיה אשרדוד,

 נ"ר שיהיה רנ"י וכו', בת הטטהי רניבחנוכה
 בישראל שמחה תהיה אז כי הכמח"יבשלימות,

 ראיתי ב( י זכריה בנבואת שם כן גם תבין רמאדןמ(
 כלה דו"ד( )בנימפריא זה"ב מנורתוהנה

 וכו', אלה מה וכו' ואומר ואען וכו', ראשה עלוגלה
 המע בחיל לא ~אמר זרובבל אל י"י דבר זה וכו'ויען
 הר אתה מי צבאווע י"י אמר ברוחי אם כיבכח
 הראשה האבן את והוציא לם"שור זרובבל לפניהגדול

 מלבד הנה ההפטורה(, מיום )וזה לה, חן חןתשואות
 נדע לא כן גם אבל סתומה, הזאת הנבואה דברישכל
 האמור %פי זרובבל, לגדולת  המנורה  חזיון שייכותמה
 שיהיה  הנם  ענין  לנביא הש"י  הראה מאר,יצדק

 שמן  לתובה  סוצ9ים ~יה  זיתים ב' שיהיהבמנורה,
 במנורה שיהיה הנסים תעשה להורות השמים,ק

 ובשורה הוראה תהיה וממנה בנס, דיקתשתהיה
 בחיל לא המלך( יכניה בן )זרובבי דוד ביתלמלכות

 שכל לעיל, שכתבתי )כמו ברוחי, אם כי בכחולא
 שיהיה האחרונה לנאולה והוראה חינוך הוא הזההנם

 היה כן על לדוד(, סלך בהלוך בימיט במהרהלעתיד
 כמו הנביא, ואמר לי4 ם צורת דוד של סנינועל

 כן האדם, בכח שמן תת מבלי דקקת הזושהמנורה
 ברוחי אם כי בכח ולא בחיל לא זרובבל אל י"ידבר
 יהיה שזה הה( לעיל שכוזבתי כמו צבאווע י"יאמר
 ויתייבם צבאות הוי"ה ידי על הגאולה תהיהכאשר

 וינבהולנצח

 למנטור, זרובבל לפגי הגדי הר אתה מי עוד,השמר

 המלכידת כל ד( סו )שמחר דהנה זה, לפייתפרש
 אדו"ם, יו"ן מד"י בב"ל בגימטריא ה"ר הרים,נקראו
 הנטועה, לנו ארכה כי הגדול, הר הוא רביעאהוחיוה

 הר את לשפומ ציון בהר מושיעים ועלז כא( א)עובד"
 כביכול ניגוד עיטו מלוכת כי המלוכה, לי"י והיתהעשו

 אין תצא( סתם )תנטיף שאמרו )כענין קדחטאלסלכותא
 של זרעו שימחה עד שלם הכסא ואין שלםהשם
 יסל"ך הוי"ה מ5 סו )ששות כן על מעשו(, הבאעמלק

לעלם



מם יש~ט23ר* תורה אור בו מאמר פבת, כסלו חרשי מאמרי322י

 מהניעים כשיעלו כן על שע"ו, בנימטריא וע"דעל"ם
 הבן המלוכה, לי"י והיתה אז עשו הר אתלשפוט
 אליהו ס"ז( פ"ח )עה1ת לן דקיימא מה כן נם ותביןהדבר,
 נם שלו"ם בעולם, שלום לעשות בימינו במהרהיבא
 המננד עש"ו חב"ד, לעל"ם ימל"ך הוי"ה בנימטריאכן

 נפשי לה שכנה רבת ו( כח )חללים שלו"ם שונאנקרא
 ביום מב( א )שהז"ר והנה לח(, שלו"ם שונא )עש"ו(עם

 אליהו תשעל( שים )ע"" השמים בסערה אליהועלות
 מלך הועמד ביום בו שלום, ברית לו אשר פנחסהוא

 דדין חהטבניה שלו"ם, השונא עש"ו הואבאדום
 אליהו ויבא וכשיחזור זה, לעומת זה דדיןכחהטבנא
 עשו מלכות תתבטל שלום, ללשות בימיםבמהרה
 עשו והוא ה"ר בנימטריא סלכיות הד' כל הכולל)עשו הגדי הר אתה מי הנביא, שאמר וזהו שלום,השתא
 מזרעו( שהוא הכהטיח מלך )היינו זרובבל לפניהנדי(
 בהתפשטות ונדלותו מלכותו תתבטל )כילם"טור
 בנימטריא וע"ד לעל"ם ימל"ך הוי"ה שמיםמלכות
 )תהלים )היינו הריהטה האבן את והוציא כנ"ל(שלו"ם
 יוציא פינה, לראש היתה הבונים מאסו אבן גא(קיר

 הדלקה ערנה, כסו ולא יקרות פינת הריהם אלאותה
 ( מז )סוסה לה חן חן תשואות כנ"ל( בעינןבמקומה

 בארץ יהטביה על המקום וחן בעלה, על אשהחן
 אמן בימינו במהרההקדישה

 רבה במדרכי א4 ז )שעת טוב משמן שם טרשמא(
 שנאמר מדוד מנלן ג( סיסי ז ופרשהקהלת

 את נתן וי"י הארצות בכל דוד שם ויצא יז( י)="א
 ומלכות, מכהונה פוב שם חביב הנוים, כל עלפחדו

 עכ"ל, בטל, לא טוב הנם בטלו ומלכותשכהונה
 היה דוד של מנינו שעל ס( )סירו האמור פי עליתפרסו
 ח( יו )דנ"א בדוד נאמר והנה המנורה, צורתחקוק

 היינו בארץ, אוטר הנדולים כשם שם לךועשיתי
 ש"מ הנקרא שמים למלכות מרכבה מלכותושתהיה
 והתפשמות(, צמצום שד"י הוי"ה )בנימטריא ת".()י""ג
 בה שיש התורה ננד ש"ם, פעמים ק' בתהלים בןעל
 יר %ר עמוקות במנלה הוא )כן שמי"ם פעמיםק'

 שמים, לשם יהיו מעשיך וכל ש"ב( פ*ב )אנות היחודסוד יא."
 נעשה לחשמונאים נם שנעשה הטוב שמן ידי עלוהנה

 ש"8. סד שאס ומהשת סגל" יפזל"(
 י"ל פי18 ישדל שחזלו(

 תראה והנה ומלכות, כהתה הכתרים ב' באחדותלהם
 נתבטלה כי כהונתם ונם מלכותם נמשכהשלא

 חשמונאי מרבית האומר וכל ג:( )ניב לנמרימשפחתם
 היה ולא היתה לשעה שמלכותם מפני זה וכלוכו',

 ועשיתי נאמר לדוד כן שאין מה ש"ם, למדתמרכבה
 קאי( )קהפפא וכו' אמת לדוד י"י נשבע אזי שם,לך
 מניט על חקוק היה כן על וכר, זרעך אכין עקםעד
 המנורה ידי שעל להורות המנורה, צורת דודשל

 העולם, בזה עולם מלכות הוא דוד בית דמלכותיתוודע
 שם טוב, משמן שם טוב בחכמתו, שלמה שאמרוזהו
 שירשו דחשמונאים הטוב משסן טוב דדודהטוב
 מיום וכו' ויום הטוב, שטן ידי על ומלכותכהונה
 בי הידו, סיום טוב שלהם המות יום רצ"להולדו,
 וטלכורנ בכהונה ונמשחו הטוב השמן שנידביום
 בית למלכות ביטול יש שח"ו העולם בני סברוהנה
 כי ידעו משפחתם שנתבטלה יום כן שאין מהדוד,
 ונתקדש ממנה, רטוב לא אמת לדוד י"י שנשבעמה
 שידעו להם היא וזכות החשמונאים, ידי על שמיםשם
 והוראח חינוך רק הוא מלכותם אשר למפרע ידםעל

 בימינו במהרה לעתיד שיהיה דוד ביתלמלכות

 00 1 )*שת בשמן, מצוה לנר התורה מן רמזמב(

 היצהר מן היוצא התולדה )הייה יצהרובני
 זק"ן, ה.בות ראשי וזכר"י ונפ"נ קר"ח השמן(,הוא
 בהדלקתן לכוין שצריכין דיקנא תיקוני י"נ כונתהיינו
 הח' ביום היינו חנ"י, תיבות וסופי פ"ד4 *י"סומע"ח

 וזהו ונק"ה, עד נוצ"ר מן תיקונים הי"נ כלמשלימין
 מלכות מפלת על שהתנבא הנביא וכן י"נ, ח'חנ"י
 בנימטריא ת"ק התיבות ואטצעי ל41 חני שמו הואיון

 נ"ר. פעמיםב'

 נעים ומה טוב מה הנה לדוד המעלות סטירמנ(
 וכו', הטוב נשמן יחד נם אחיםשבת

 היים הברכה את י"י צוה שם כי כך, אחרומסיים
 מה פי על ברמז, לפרוטו יש קלג(, )תהלים העתםעד

 בדרומית הוה עובדא ו(, צב )י"ר מקץ במדרששאמרו
 בליליא )בנדיו( זונוי רב"ט קאים והוה פונדקי, חדמן

 לכון פוקו קומו תמן דהוו )להאורחים( להתואמר
 אתכם(, ללוונו רוצה אני )רצ"ל עבדא אנאדלווייתא

 עליהון ומקפחין להון קדמין וליסטייא נפקיוהות
 ואתקבל מאיר ר' אזל ומנא חד עמיה, ומפלניןחולין
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 "עטשכר תורה חור ב, משמר פוצען כסלו חרחר מאסףבנבל
 דלווייתא לך פוק קום ליה אמר זוגוי, ולבש קםתמן,
 ממכי יתיב ואגא אח לי אית ליה אסר עבדא,אנא
 אמר בחשו(, עת עד ממתין ואני אח לי "ט )רצ"לליה
 שמיה ומה לו אמר בכנ"טתא, לו אמר הוא, ואןלו

 ליליא ההוא כל טוב, כי לו אמר ליה, וקרי אזילואנא
 שוב כי דכנ"טתא תרעא על צווח פונדקאה ההחשאזיל
 קם בצפרא ליה, עני נש בר שום הוה ולא מובכי
 ההחש לו אמר ליה, דייזיל חמריה הטוי מאירר'

 הא לו אמר דאמרית, אחוך ההוא הוא אןפונדקא
 מוב, כי האור את אלקים וירא י( 8 )בראשית ליהאתא
 דבר מאיר ר' אמר איך להתבונן, "ט והנה כאן,עד

 לשון מאיר שמו להיות לפרש, ונראה אמוחשאינו
 אחים, הם הנה שוב, כי אור ביחד נאמד ובתורהאוד,
 מדה הוא ואם"ת ומדת אמוק בפיהם י"יודבר

 י"י יאר 8*א4 שיצו )ולע"ח בנים הארת סודהשביעית
 שבת נעים ומה מוב מה נרמז והנה מלך, פני אורפניו
 מוב, כי אור מאיר ר' שאמר האחים חייטאחים,
 הנם בימי שהיה כמו היינו וכו', יורד האובכשמן
 כל יפרש והמשכיל האור, בא המוב בשמןדחנוכה
 כשמן ותתבונן, הלזו, הקדמה פי על במרחבהמזמור
 באו"ר בניממריא אהר"ן, זקן הזקן על יורדהפוב
 על הברכה, את י"י צוה שם כי ומטיים פו"ב,כ"י
 בקדרותא ים( )בראשית חדש בזהר שאמרו מהדרך

 שוה, בגזירה והוא ישראל, את לברך הוא פובדצפרא
 וכתיב פוב, כי האור את אלקים וירא באורנאמר
 לז4 ישראל את לברך י"י בעיני מזוב כי א( כד )במוברהתם
 ישראל על הברכה את י"י צוה שם כי בכאן שרמזוזהו

 עטם. ועדמעתה
 אחר הצאן את וינהנ וט' את רועה היה נמשהמד(

 מה לפי רמז "ט ק, ג ושסותהמדבר
 כל מרומזין גשנ"ה בתיבת כ"ה( )סימן לעילשכתבתי

 הד' לכל שרשיי גלות היה סצריס והנה מלכיווץהד'
 המדבר, אחר הצאן את וינהג בכחדה נאסר הנהגליונך
 הב4 גשנוה, אותיות הם מדב"ד אותיותאחר

 וכו' זרעך את ארבה והרבה אברכך ברך כיסח(
 ט4 כב )בהנשא אויביו שער את זרעךויירש

 מי כל אשרי תרמוד, זו אומד רבי יח ט 4"יבמדרש

 ת"ד. ח דף ה סימו ג סימר שטפת עטויז(

 מהיכן לפלא, וההא תרמוד, של במפלתה רואהשהחש
 והנראה ישראל, שונאי כלל עי המא תרמוד שהחששפפו

 פס כו )הקרא בחקותי בפרשת רוט"י שכתב מח פיעי
 תשיט מבחוץ ההא אויב לשונא, אויב בין חילוקד"ה
 יהובים, הם בקראט אנטר החש האונא בקרבנו,יה"ב
 ס( סד )בהברא רבקה את כשבירך הארמי לבןוהנה

 שתאיו שער את זרעך ויירש נאמר וכו',אחותינו
 שהן אותן היינו אויביו כאן כן שאין מה)מבפנים(,
 מה נר, ילין לא בחוץ לב( לש )טוב כתיב והנהמבחוץ,
 אין ט" )עצית כי תמיד, מבחוץ החש תגמוד כןשאין
 הטרטרות מן הן דכאן התלמודיים מן נריםמקבלין
 נרקת יח( % )משש" מתרנמינן זונה הזנובן מןבאין
 חיצוניות חכמות כל תראה והנה בחט' יוצאתברא
 מברש להן אין חיצתיוו7 להן יקראו אשר שמםזה

 ותתבתן התורה, חכמת פנימה המלך היכל אללבוא
 בשם החכמות אותן כינה בחכמתי המלך שלמהאשר
 ופעם בחרן פעם ברא בפקת זובה חשה ק ז)פש4

 בכאן מדכתיב לפניך, שלך הרי ומעתהברחובוו7
 תמיד שהחש מי הייט אויביו, שער את זרעךויירש
 )שאיןבחוץ

 מקבליי
 בחוץ בכלל חייט מטנו גרים

 דדגכה הקדוש רביט וכאמר תרמתי וההא נר(, יליןלא
 אבאר )העוד התרמודיים, מן גרים מקבלין דאיןהוא

 אי"ה(. להלןלך
 כנבתי כבר הרשעה, יון מלכות בהתגברותוהנה

 חכמות להגביר היה כונתם שעיקר שלישיםלך
 מלך בת כבודה התורה חכמת ח"ו לעזובחיצוניות
 הקליפות להכניע עמנו הש"י בהתטםם הנהפנימה,
 אורה היתה ליהודים הנה החיצוניותן פליםופיאיון
 ולהגלות להתוודע אור, ותורה מצוה דגר תורה,זו

 בחכמות ונחלה חלק לנו אין וכי התורה, חכמתמעלת
 טה כל אפילו בה, כל תחמר לא והתורההחיצוניות
 הכל שכליית בראיה או מוחשית בראיהשכשיגים

 מבק בהערה העוסק מעתה בביאור, בתורה  ראיהיש
 לחגביר )ולםג%ה זה לזכר הנה החכמוו7 כלמאליו
 מצוה נר תקנו החיצוניות(, %הכניע התורהחכמת
 נתפרעה ולא ודור, דור בכל לט ויאר הוי"ה א"להלזה
 מצוה )והנר נכריה, צרה חיק הזונה לפיתוייח"ו
 השה מצוח בנר תקט כן % לזה(, מגולה היאהלזה
 כא"8ט"

 ידי שיצל רמז מבחוץ, ביתו 5תח עי העליקו
 לחיץ, נם מאירין וצימח גבראל מבית היחמשהאור
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 יששכר תורה אור בו מאמר פבת, כסלו חדיר מאמריבנבי
 הכל חיצוניות החכמות בפבע שמהרג מה כלהייט
 דכליא עד מצותה ושק ובנינן הקדישה, בהתירהנכלל
 מבחוץ, הן אשר התרמודיים היינו דתרמודאי,רינלא
ראין

 מקבליי
 יוצאת ברא מנפקת ממזרים שהן נרים

 ויירש לאברהם הש"י מהבמתת התבונן, ומעתהחוץ,
 אשר תרמוד, זו רבי דרש אויביו, שער אתזרעך
 עד מצותה זה הוא בשער, להניח המצווההמצוה
 חיצוניות חכמות ממזרים דרשרמודאי רינלאדכליא
 פאפס קצרתי וכעת פניפה, פלך בת כבודהוכל

הפנאי
 )יז.( ביבמות רז"ל אמרו אשר את תתבונןומעתה

 תריב כד מבא יומא דעבדין ישראלעתידין
 יתבמלו כאשר חכם"ה, בגיממריא פו"ב יו"םתרבוד,

 ברא נפקת הזתה פיתויי ממזרים שהםהתרמוזיים
 הארץ, כל על התורה חכמת ותתפשט חיצוניותחכמת
 החכמה להתגלות מוב יום לקלטות ישראל עתידיןאז

 מדליקין עכשיו תרעל( ס" ארח )סושרד בפוסקים עייןסו(
 לעיל שכתבתי מה תחנונן כאשרבפנים,

 מס:( )0%ה עכשיו הנה לשונא, אויב בין החילוק)סק
 בקרבנו אשר ורשעים יסגי, חוצפא משיחאבעקבות

 התורה חכמת על המתגברין הם הן יושביןהם
 וחכמתם, כחם לבמל בפנים מדליקיך והנהולומדיה,

הבן.
 הארכתי כבר נ4 א )שריש ועובים שמניך לריחמז(

 לעיללך
 )סיסי

 בגימטריא תיבות ראשי בז(
 חנוכה נקרא פעמים, כמה כתבתי וכבר חנוכ"ה,נ"ר
 במאמרים שיבואר כמו האחרונה לגאולה חינוךהוא
 נ( נימן א פשור )"שון פעמים כמה כתבתי ועודלהלן,

 בימינו במהרה יהיה לעתיד הבית חנוכת חז"ל,בשם
 כמו הריח חוט כח בו ההוא והחדש מרחשון,בחדש
 וכו' בריח נ' אות המליך )8-ה( יצירה בספרשכתוב
 פי על ההוא והחדש וכו', בשנה מרחשון וט' בווצר
 איזהו נשם"ה, אותיות למנש"ה מיוחם הדגליםסדר
 זה אומר הוי הגוף ולא ממנו נהנית שהנשמהדבר
 המשיח בזמן לעתיד הבית חינוך והנה (, סג )חרטתהריח
 עץ באכילת כך כל נתפגם שלא הרי"ח בחח"דיהיה
 נאמר כן שעל יה( אחר במקום בארוכה וכהבנוהדעות

 י. סימן א סא8ר אדר ב, כעש א ספסר הטוו י5זיח(

 המקווה יום ההש והנה י"י, ביראת והריחובמשיח
 העתיד לאור חיטך החש חטכה ונר בימינו,במהרה
 לכו יעקב בית ח( נ )"יזך הנה השליטי, הביתבבנין
 מה( 0" ג ייפאר סג )0" כתבנו וכבד י"י, באורונלכה

 וזהו חד"ש, או"ר בגיממריא חטכ"ה נ"רלהדלי"ק
 שנאמר כהטיח לביאת זוכים )להיותינו לריחהנרמז,

 הריח, בחדש הבית ולחינוך וכו', והריחו הריח חהטבו
 הנעירה הנם לזה מסוגל )הייט מוכים שמניךהנה(
 במהרה המשיה ביאת עד עולם לדודות ונקבעבשמן

 ורגלים ידים תמצא כן על אי"ה, יתבאר ועודבימינו(,
 חנוכה, זאת דחטכה אחרת ליום קורין גבראללמנהג
 וכו', חנוכת זאת עד מנשה לבני נשיא קוריןדאז

 במהרה שיהיה החנוכה המקווה יום הוא רזהלהורות
 המה הללו חטכה וימי למנשה, המיוחם בחודשבימינו
 כן על בימינו, במהרה שיהיה הבית לחנוכתחינוך
 גם תמצא יזה חנוכה, זאת היום אותונקרא

 קודם מנשה לבני נשיא דורש ק )יא4בפסיקתא
 יבא מאמי יעיו הפרשיותלשארי

 אור ננה דרכיך ועל לך ויקם אומר ומבזדךמח(
 רעפיה לאו קרא ההוא נה4 =)(וזנ

 סח פי על לפרש, לי נראה רישיה, סיפיה ולאומיפיה
 לשונו, וזה חנוכה נר בענין א( 3 ורס"ר בפסיקתאשאמרו

 נר )הייט זקנים מצות מקיים איני אדם יאמרלא
 לו אמר התורה, מן ואינם הואיל וכיוצא(חטכה
 קיים עליך גוזרים שהם מה כל אלא בני, לאוהקב"ה
 למה, יורוך, מטר התורה פי על ש( יז יביששנאמר
 לך, ויקם אומר ותגזור שנאמר גוזרין הם שישאף
 מצות מקיימין כשישראל בשכלך, תתבונן הנהעכ"ל,
 דלתרנא באתערותא ולה.( )אדא הנה ונזירתם,חכמים
 גזירות כן גם יקיים הש"י אשר לעילא עובדאיתער
 ותגזור לפרוט שיש וזהו עליו, שגוזרין הדורותחכמי
 שאתה הזה הדרך על )רצ"ל דרכיך ועל לך, ויקםאומר
 נגה הזה( דרך על הנה הש"י, על גזירות לגזורנוהג
 האחרונה המצוה היא חנוכה, נר מצות )הואאור

 הנה גזירתם מקיימין ישראל וכאשר חכמים,שתיקנו
 גזירתם( יקיים הש"יגם

 על צית בניך ועוררתי יק )ס זכריה בנברש~ץמם(
 למה להישבונן מהראוי הנה יון,בניך

 הטלדוהע3 שם על וליון מקומם, שם על לגבראלנקרא
גם



 יששכר תורה אור ב, מאמר טבת, ככלו חרשי טמריבס
 שכתבתי מה תתבונן הגה ועוררתי, הלשון הוא מהנם

 תדרשנו כחטם קנ"א(, )סימן והודאה הלל י(במאמר
 הדברים לכפול הצורך מן ואיןלסובה

 נאמר חנוכה, שבת בהפמרת זכריה בנבואת עדוןנ(
 ונרגעי ז( ג )שם יהוצדק בן ליהושעהנבואה

 לס( בזה פירשו הנה האלה, העומדים בין מהלכיםלך

 מה אחוג במדריגה תמיד שעומד עומד, נקראהמלאך
 ועבודה בתורה אומץ שמוסיף מה כל הצדיק כןשאין
 ופירוטו מהלך, נקרא למדרינה סמדרינה הולךומצות
 שיהיה יהוצדק בן ליהושע שהבמיחו הנ"ל הפסוקבזה
 כן פי על אף אבל המלאכים, הם העומדים ביןמהלך
 למיסר ליה הוה מהלכים, לך ונתתי הלשון מהויקשה
 מהלכים לך ונתתי אומרו אבל וכו', בין מהלךותהיה
 פי על לפריט, והנראה זולתי, אחרים מהלכיםכהטמע
 על יוחנן ר' שהקפיד ( צו רבעת בגמרא שאמרומה

 והקשה מפיו, שמועה אמר שלא אלעזר רןתלמידו
 דוד ביקש זה דבר דעל ותירצו האי, כולי מאישם
 בשתי עולמים באהלך אגורה ה( מא )תהדם כןגם

 דובבות שפתותיו מפיו שמועה דכשיאמרועולמוו7
 שם עיין ישנים, שפתי דובב ק ז ושה"ש כדכתיבבקבר
 אהטר להנפמר הנאה מהו לדעות מהראוי והנהבגמרא,
 ככומר כנמדא שם שאמרו )הגם דובבוו7שפתותיו

 ובתוספות(, ברש"י שם עיין מובן, אינו ענביםשל
 ודרינו לע,טווזם היובן חק ו יבהם כתיב דהנהוהנראה,

 ממילא שכרם, לקבל ולמחר לקטנותם היום ( י )ע"יבז
 אזי הזה בעתם תורה ללמוד מרבה שהאדם מהכל

 העתם מן ובצאתו עדן, בגן הבא לעולם שכרויתרבה
 אבל וערתו, רבות כפי שנר למיתן יתדן הנההזה
 שבעולם )הגם יוהבי, שכרו שיתרבה קווי עוד לואין
 ומחדשים תורה לומדים הנשמות כן נם עדן בנןהבא

רזיי
 דהתורה שכרו, תוספת בזה אין דאורייתא,

 הנה הקמטיה עולם של גוף בלא עדן בנןשלומדים
 זוכים הנשסווק של הרוחניי שכר הוא זהאדרבא
 דאורייתא, רזין בהשגת השכינה זיו י"י בנועםלחזות
 מה רק פעם, בכל שכר תוספת זה לימוד ידי עלואין

 מ12ט. לאטד שחטף טועי פ5ע  שטוחת איטרים שכשמידעלט*(
 נב. יבדרוש וי כפז נהג"", טשיח 2ר פרק חולין מסרח שאמה זייןלט(
 יד. סיטן ג מאמר אדר ופזמ(

 פעם(, בכל שכרו ניתוסף בנוף בהיותו האדםשלומד
 מהלך, נקרא הזה בעקם האדם חיי ימי כל כןועל
 שאץ עומד, נשאר הזה העולם מן בצאתו כן שאיןמה
 ויתוסף פעם בכל במדריגה שיתעלה קווי עודלו

 הטעמך בזה צאתו בעת עליו הנפסק כפי רקשכרו,
 עומדנשאר

 )הוא והעינבל הזונ על ( זח )שבת אמרו בגמראיהנה
 מחא  שהוא קח( ומשסיע שמקשקשפעמון

 כל בו( לש )בסובר מן לה ואפקא צומאה, מקבלהייבו
 רצ'ל באש, יבא דיבור אפילו באש, יבא אשרדבר
 היינו לדיבור, רק להשתמש ראוי שאינו כליאפילו

 הפנימי כשנימל %ק ואמרו כלי, מיקרי קול,שכהטמיע
 ואמרו הוא, כלי דעדיין עדיין ממא החיצוןהמקשקש
 אליבא כן נם )הוא )ם.( שם ואמרו חזי, למאיבגמרא
 נבי על להקישו ראוי שכן הממקנא, לפי יוחנן(דר'
 מלאכתו מעין עושה ומיקרי באר"י, שם עיין חרם,כלי

 אחר, דבר ידי על מלאכתו שעבטה הנםהראשונה,

 נמצא עליו, כלי ושם מלאכתו טעין עושהסיקרי
 הזה בעולם בתורה שמדבר מה כל הגוף דירן,בנידון
 אומץ מוסיף בתוכו, אשר הפנימיית הנשמה ידיעל
 ראוי אינו שוב הפנימיייה כשנימל אבל פעם,בכל

 הנה מפיו שמועות אומרים כשתלמידיו והנהלדיבור,
 מלאכתו טעין עושה ומיקרי דובבותשפתותיו
 מיקרי נמצא מיקרי, ונלי אחר דבר ידי עלהראשונה

 הזה בעולם בדיבור ממש לומד שהגוף לס*( פעםבכל
 בכל ויתעלה הבא בעולם שכרו פעם בכל לווניתוסף
 עגיו שנתחבב הוא וזה עדן, בגן ונשמתו רוחופעם
 שיאמרו עולמים באהלך אגורה ע"ה, המלךדוד

 שלא על יוחנן ר' מאד הקפיד ולזה מפיו,שמועות
 יהוצדגה בן ליהוידע שהבפיח וזהו מפיו, שמזעותאמרו
 בעולם תלמידיך היינו הבא, ובעולם מהלכים לךונהירי
 נם היינו לך, אותם נתתי מהלכים הם שעדייןהזה
 )אף האלה העומדים בין כשתהיה( ידם על מהלךאתה
 מפיך שמועות המהלכים תלמידיך כשיאמרו כן פיעל

  הבן  למדריגה( ממדרינה ונסוע מהלך אתה נםתהיה
 י"ג( סימן מצוה נר )מאמר ג' במאמר ע"ז פגהדבר
 החורה למעלת הרמוז חנוכה נר במצות שאסרודוהו
 שייטת מה תבין ומעתה לה, זקוק אין כבתה כא:()שגה
 והתבחן. בין בחנוכה, להפשירו הענק לזה"ט

בית



4 יץטשכר תורה %ר נ, טמר פנה כפח השיי טמרבני

 עייז ה4 ב )ישע" ל"י באור ונלכה לכו יעקב ביתנא(
 בנין אשר מ"ז( )במימן לעיל שכתבתימה

 בית נקרא הוא בימינו במהרה המקווה העתידהבית
 ראשון, בית הר שקראו כאברהם לא א.( ונפיםץקב,
 שקראו כיעקב אלא שני, בית שדה שקראו כיצחקולא
 כחבנו כבר והנה בימיט, במהרה המקווה בניןבית
 החיטך יהיה אשר לרז"ל הנמצא 1 ש החינוך,בענין
 אברהם מימין ראשון בית וחיטך מרחשון,בחודש
 יצחק טשמאל שני בית חיטך ועיקר בתשרי,היה
 א( כז לנמשית בו ונאסר הנצורה מצד הואאטר

 מלכות הועברות בו היה כן על מראווה עיניוותכהין
 תמיד הוא הצשן וצד הצפון, מדת מן שיניקתםית

 חכמת לבטל ורצו כז4 )סיפן לעיל שכתבתי כמוחדשך
 כמיל החיצוניות חכמות הכמילות ולהנהיר אורהתורה
 מתוך לנו האיר נטועות הפול והנה הולך,בחוורך
 ברוך הוי"ה י"י אור אור, יחי אלקים ויאמרהחנטך
 הוי"ה מילואי ד' רל"ב )מפטיש( ש"ר יה"י והייטהוא,
 הננוז אור הארת והוא ב"ן, מ"ח מ"נ ע"ב הואברוך

 הזה האור הארת מן בימינו, במהרה לעתידהמקווה
 בנין עד הזה האור הארת מן להנות למזכרת לטניתן
 האור מום כל יתכלה אז בימית במהרה יעקבבית
 דחנוכה הזה האור שהארת לך, תקח פנים כל עלהנצץ,
 קיום ידי שעל רנ"ל, בניספריא הוי"ה או"רנקרא
 יעקב בבית בם"פור תעמוד רגלינו הזאתהמצוה
 בית הנביאים, כדכדי שנרמז תהו בימיה,במהרה
 באור ונלכה לכו לעיל, כנזכר חג' בית חייטץקג
 אור שהיא חתכה נר מצות ידי ש הייתהוי"ה,
 נהגלח הזה האור הארת אשר תתבונן והנההוי"ה,
 יצחק ננד הוא תשר שני בבית היינו החושךמהנך

 המלך אמר והנה מראוות עיניו ותכהין בותאמר
 יתרון ש"פ אני וראיתי יג( ב )קהלת קדשו ברוחהחכם
 היינו הההפך, מן אור כיתרון המכלות מןלחכמה
 כן וקץ בזה, ותתבונן החיטך, מתוך הבא האורדוקא
ש)שנה  א( סג )ישע" בפסוק לעתיד המליץ יהיה יצחק ( 

 שקיימו גבראל על ומהיה ומליצתו וכו', אבינו אתהכי
 ויהיה הדברים הבן החווטך, מן אור יתרת זאתמצוה
 החשבונות אשר ותבין, העטמווג לנפשותמעדנים

 סמפרא הוא חשבון כי המחשב, יצחק יהיה מצוהשל
 כל המנבע בחשבת ונבי צמצום שהואדנבורה,
 יושמף חנוכה נר של הברכה נוסח גם כן ועלדבר,
 ז"ל האר"י מרן שכוזב כענין חשבון, פי עלויעבור

 ע"ב בניממדיא הכוץ עם להדלי"ק פיק שית)פת""
 הכולל האור מן הארה רק הוא כי דייקא, מ"המ"נ
 לשם רמז נ"ר לי, הראה בימיט, במהרה יתנלהאשר
 שמות הר' הם והנה שם, יעויין ישראל, נר מלכותב"ן
 אשר עוד, לך כוזבתי וכבר או"ר, יה"י חשבונםאשר
 חד"ש או"ר בניממריא חטכ"ה נ"ר להדלי"קוהשבת
 שאורורים וזהו לעיל, שכנקבבו כמו הכולל בחסרוןוהוא
 עם הייט וכו', טלט ונזכה תאיר ציון על חד,פאור
 היקרים. הדברים הבן ואובו, במלואו חדש אורהכיל

 ב'( אות הזה )בטפסר לעיל שכתבתי מה עייןנב(
 ויקחו הכהסב סמך זלה"ה, הרוקחבשם

 שההר לחטכה רמז מחצדים, לפרשת זך זית שמןאליך
 שם, שכתבתי מה עיין חז"ל, מתקנת למחצד כןנם

 הוי"ה או"ד לך, יומתק לעיל שכתבתי מה לפיוהנה
 כן על רג"ל, בנימפריא החש הנה התכה לנרהרמוז

 רגלים. לפרץ14זנסמך

 נ'מאמר



יששנר מצוה נר ג מאמר פסו כם15 ישיפרףבני
 גמאמר

 מטהנר
 קדשם, ברוח חנוכה בנר שתיקנו והתקנות הדינים חז"ל דברי מעניני יוברנו

 ואבאר א ס )1""1 כנודע מצוה הנקרא פה שבעל תורה בבחינת בדבריהםונקבע
 ואגב מצוה, נר הזה המאמר ונקרא ודבר, דבר כל טעם שכלי קט לפילך

 קביעות וטעם האלה, בימים ישראל שנהגו מנהמם כמה טעם בזהיתבאר
 עעינוו יאר והותי ההש, במקרה לא ודאי כי הללו בימים האלו בחדשיםהימים
 ירושלמי, ובתלמוד דידה בתלמודא חז"ל מדברי נפלאים ענינים כמהויתבאר

 אחאי. דרב ושאילתות סופרים, ומסכתותוספתא,
 רבנן דתנו חנוכה, מאי מקשינן ( פ %נ8 בגמראא(

 אינון, תמניא דחנוכה יומי בכסלובכ"ה
 וכשגברה השמנים, כל סמאו להיכל יוניםדכשנכנמו
 מונח אחד פך מצאו ונצחום חשמונאי ביתמלכות
 יום אלא להדליק בו היה ולא גדול כהן שלבחות10
 אחרת לשנה ימים, ח' ממנו והדליקו נם ונעבטהאחד,
 כאן, עד והודאה, בהלל שובים ימים ועשאוםקבעום
 וכי חנוכה, כחשי דשאלו הא כהרכיל כל יתפלאהנה
 מענין היום עד ידעו לא הש"כ דממדרי דעתךמלקא
 א( הבית חורבן קודם שנה ר"ז בגבראל הנקבעחנוכה
 המצוה על ניראל נפשם מכרו וכבר או"ם(, מנין)ע"ז
 ובמדרשים ה"א( ס"ה )סוכה בירושלמי כמבוארהזאת
 מאי לפריט דצריכין נרחה, יהנה ד4 סיון בית"ר)פהשחא
 המועד שם נקרא למה היינו הנוכה, השם מהוהנוכה,
 יומי בכסלו בכ"ה רבנן, דתנו והשיב חנוכה,הזה

 המסדר דהשיב זה, לפי לפרש יש והנה וכו',דחנוכה
 רצ"ל חנוכה הזה המועד שם נקרא כן עלהש"ם
 מםיימין דהרי בזה, דמיאן נראה ז"ל ורפ"י כ"ה,חנ"ו

 והודאה בהלל פובים ימים ועשאום קבעוםבברייתא
 לשון לומר שייך לא כן אם במלאכה לאסור לאאבל
 חנוכה מאי הקשה דהשואל ז"ל פירש"י כן עלחנו,
 שנשתכח לומר לפלא זה ונם קבעוהו, נם איזהעל
 הנם, היה מה לשאול שנצפרך עד הדורות מןהנם

 בדריסותינו ז"ל רש"1 דברי כן גם יתבאר)ואי"ה
 שם מהו עדיין נדע לא אנחנו זה לפי ועודלהלן(,
 אומרם להשבונן יש הברייתא בלשת גם והנהחנוכה,

 סו. אושן שצעקות מגלה חסיו ט., ע"ז 151א(

 בשנה לדורות קבעו לא למה וכו', קכעום אחרתלשנה
 הימים שיהיו יתקנו הנם בראותם תיכףהמהטונה
 קבעום כלשח להתשתן "פ ונם לדורות, פוניםימים

 צק סיפן ד )פשו שפיותינו מה נקדים זה כלר5יץ2ין
 וט' בניך באו כך ואחר ההודאהכשח

 וכי תמוהין, והדברים קדשך, בחצרות נרותוהדליקו
 וטובין היתה, בהיכל והרי עומדת המנורה היתהבחצר
 צד!(( )ח"א לך )פ' הקדחט הזוהר דברי פי עלהדבר
 ישכון ותקרב תבחר אשרי ה( מה )החלים הפסוקעל

 שם עיין היכלך, קדהט ביתך בפוב נשבעהתצריך
 חייט כיתך, בפוב נה"י, היינו חצריך, דרכוןותבין,
 מרן כתב והנה חב"ד, הייט היכלך, קדושחג"וע

 הכוונה 18( שחש טיען" מצוה נר בכוונתהאריז"ל
 אלהי"ם הוי"ה )חב"ד( אהי"ה הוי"ה יחודדולג'

 יחודדו הג' הנה )נה"י(, אדנ"י הוי"ה)חג"ת(
 בשבת )שם( האריז"ל מרן עוד וכתב נ"ר,בגימפריא

 שאין מה וחב"ד, גחנ"ת לשכינה עליה "ט פובויום
 שם )אשר בנה"י במקומה נשארת חטכה בנרבן

 מחנ"ת העליון ממשם לה ומאירין אדנ"י( הוי"היחוד
 אהי"ה )הוי"ה הנ"ל יחודין תרין שם אשרוחב"ד
 זה פי ועל כנ"ל(, מצוה הנר והוא אלקי"םהוי"ה
 חטכה נך ט" )שנת שתקנו מה הרווחות ההלכהרובין
 דקיימא הא תבין כן ונם למקום, ממקום מפלפליןאין
 ואי"ה הנחה, ולא מצוה עושה הדלקה 9% להלכהלן

 בדקדוק תקנו שפיר זה יפי שונים, במקומותיתבאר
 בחצרות קדשך, בחצרות נרות והדליקו ההודאה,בטםח
בשם יעי שכתבתי כמו חצרות )המכונים בנח"ידייקא



עב ין2שכר מצוה נר גו מאמר פבד4 כסלו חרחרמאמריגנבי
 הקודש ממקום לה מאירין לשם אשר חזחר(,בשם

 *(. חנוכה נרבמצות

 חגתה"
 קדשנו אשר הברכה )על בגמרא דשאלו הא תנבוטאמה

 כן  שאט ולא צחצ והיכן שש משא חטט(במצותע
 ביסוד הבספרת הארה סוד והוא ביסרי, וצונו, 5"ב(ש"ח )פיעוי הברכות בכתנת הוא מבואר חד דרבנן, המצותבבל

 שאל כן על בבנ"י, רק הוא וכאן שייסרן, דבלבאסהמכותא
 עם בשהם במקווצה חהרלקה דגם השיבו לזה צוט,וחיכן
 לך( )יסמיכו לך יגמז אתור הדברים מכל תסור לא זה%
 )יסוריך ויגדך )חסמה( אביך משאל דא8ר מאן ולחדוסו',
 שלא רצון הרר לי, נראה לך, ויאמרו )חב"ד( זקניךלך(

 כרצתצ. שלא דבר פיטיאמר
 ולבשו הוצדתה בטסת כן גם תבין האלה, הדברים 5ידשן

 ועשנו ש ותקט אמרו לא חלו, חטכה יגושסיגת
 משחרי חניתת נר דשאני חי"ל, ל5י וחבץ ולבשו,אלח

 מצוחםברות

 מתתיהו הנה הנפ בזמן דחנה האלה, הדבריםאשיי
 יתבאר(, )כמהשר החו"ד תקט ובניו נדולכחן

 ההוא בכונה הנרות אז הדליקו הנה ההואההכר
 מחב"ד הארה הכהשכת רק בנה"י חדלקח)חייט
 אם ידעו לא חהו"ד, ניתקן שכבר כיה אבלוחנ"ת(,
 תהיח הזאת הארה ידי על שוב הבאות האחרותבשנים
 חנ"ת העליון לקדוש ממקומה חעלאה שמיםלמלכות
 במקומה תהיה או פובים, וימים בשבתות כמוחב"ד

 שראו וכיון קביעותה, למקום למפה הארחויתמשך
 ממקומה עליה לה שאין האחרת לשנה נם קדשםברוח
 שאל זה י5י קבעוה, אזי אליה, נמשכת הארהרק

 דחפו ומפרש, חנוכה, השם מהו חטכה, מאיההשואל
 בע', קבעום האחרת ולשנה וכו' בכסלו בכ"חרבנן

 הארת ויתמשך הללו ביפים בנר תהיהשהקביעות
 ופלפול העלאה בלא חנייתה למקום יחודיםהנ'

 נימפריא אושר הנ"ל יחודים הני וחנה למקום,מסגפם
 אתוון. כ"ה בהם "פ הנה ננ"ל נ"רשלהן

 חטמה שפ לקרישת אפעפ
 שכל כ"ח, חנ"ו חטכח, האלה לימים קראו כןעל

 "8 נ"ר ביחוד מרומזין אהגר אהווןחכ"ה
 יכדר. הפוב והדים בטקומח, חנייהלהם

 פפעם
 סימן הורה )אור ב' במאמר שכתבתי מה עייןב(

 שאלת מהו הדברים ל5י שם ועייןה'(,
 בכ"ה רבנן דהרו בנמדא ומפרשונן חטכה, מאיהנמרא
 דבשנה משום וכו', קבעום האחרת לשנה וכו'בכסלו

 מן הארה תתחח שנה בכל אם ידעו לאהראשונה
 עד כ"ו, יום מן ההארה שתתחיל ומברו כ"ח,יום

 כ"ה יום מן מתחלת שההארה ידעו האחרתשבשנה
 ותבין, שם עיין כשה, חנ"ו חנוכה המועד שםוקראו

 הדברים. לכפול הצורך מןואין

 גפעם
 תורה אור )ג( במאמר שכתבתי מה עוד עייןנ(

 אור שהארת חטכה, שם ותבין ח'סימן
 בהורה שנננז הננוז אור מהארת הוא הזההניסיי
 מסוף בו לטריפ יכש אדם הננוז האור והנהאור,

 שלא בכדי הנבחנה משנפסקה והנה סופו, ועדהעקם
 ועשה 5על הנה תקותיט, אבדה ח"ו ישראליאמרו
 בתורה הנטו האור מן קם במעפ להם להאירהש"י
 חפניה שנה בכל להאיר לט מתנלה ההואוהאור
 במאמר לעיל שכתבתי כמו נבואה במקום לנווהיא
 הוא לנו, שמתגלה הזה האור מן המעם והנההנזכר,
 הגנח אור לנו שיתנלה האחרונה לנאולהחיטך

 שנאמר וכמו בראשיות במעשה שהיה כמוכשלימות
 והיה וכו' ההשמש עוד לך יהיה לא הפ ס )מפעהבנבואה

 הוקבע אגשר הניסיי הזה והאור עולם, לאור י"ילך
 מעט בקולטתו הקפן את שמחנכין כמו הואלדורות
 קראו כן על בנדלוהו, עמדו על שיעמוד בכדימעפ
 חנוכה, נר הזה מצוה ולהנר חנוכה, האלהלימים
 העתהץד בנאיה העתיד להאור והרנל חיטךלשת

 השאלח עניו כן נם לך יצדק ובזה בימינו,במהרה
 חנוכה, הזה השם בוהו רצ"ל חנוכה, מאיבנמרא
 תמניא דחנח2ה יומי בכסלו בכ"ה רבנן דתנווהשיב
 דבשנה רצ"ל וכו', קבעום אחרת לשנה וכו',אינה

 ש לשעה נס רק היה הזה שהאור כברוהראשונה
 שכ"ח( )והנ"ך להשכיח רצו חשך הנקראיםשהיונים
 חוש חחיצוניות ישית חכמות ולהנביר התורהחכמת
 בעת כן על חולך(, בדהרך כסיל יק ב )%48חכסילות
 ההורה אור מן הניסיי אור הש"י לנו האירהישועה

באמצעות



 יששכר מצוה נר ג, מאמר טבת, כטף חדתופטףבני
 כסה לך שכתבתי וכמו והשמן המטרהבאמצעות
 שוב ההוא האור אשר בבירור ידעו לא אבלפעמים,
 כשראו אחרת לשנה אבל הגנה, שנה בכליתנלה
 נתנלה שוב ההוא האור אשר הקדש כרוח הדורחכמי
 הננוו, האור מן למפה גם הארה ויש מרומיםבגבהי
 והוא נבואה, במקום לדורות הדבר שנקבע הבינוהנה
 אור שיתנלה בימינו במהרה העתידה לגאלהחינוך
 הבן, חנוכה, האלה לימים קראו כן על הימים,שבעת
 ח' סימן הנזכר מאמר לעיל שכתבתי מה עודהיין

 י"חוסימן
 חנוכה, שם לקריאת פעם שלישים לך כתבתיהבה

 אי"ה יתבאר ועוד חנוכה, נר נקרא מצוהוהנר

 ( נא )שבת בישונם רז"ל אמרו לך, אבאר צהבהד(

 ונצחום חשמונאי בית מלכותוכשנברה
 בהלל מוכים יסים ועשאום וקבעום וכו' אחד פךמצאו

 משתה תקנו לא למה להתבונן יש הנהוהודאה,
 כן גם לך יתבאר דברינו ומתוך בפורים, כמוהנמחה
 מה לך יתבאר ועוד דוקא, בפך הנס נקיטה למהטעם
 עליהם קבלו האיך החשמתאים הצדיקים עלדקשה
 וכו' אמת לדוד י"י נשבע אשר ידעו הלאהמלוכה
 איך הדוך חכמי וגם קק, קלב )שלש וכו' כמנךמצרי
 דוד מזרע המלוכה להסב מלכותם עליהםקבלו

 ה( ב ש"י רז"ל אמרו הנה ואומר, אען בזהולקובץ
 על לכם כתבו לישראל אמרה יתמלכות

 ופירוש ישראל, באלקי חלק לכם אין השורקרן
 שאמרו מה פי על בזה, והבראה נודע, לאהדברים
 בית במלכות ישראל )כשכפרו ק"1( ""ב ),,שרז"ל
 טז( י דה"ב שדרשו כמו באלקות( כפירה כעין היהדוד
 ובמהרה וכר, לאלקי"ך איש ישראל לאהלי"ךאיש

 י"י את ובקשו ה( ג העשן גאלתם תהיה בזאתכימינו
 שייכות "8 איך והמעם מלכם, דוד ואתאלקיהם
 דוד כי ונדתה, הכבוד זה דייקא דוד ביתלמלכות
 שהוא היינו קדושא מלכותא רביעי רנל סודהוא

 הס"ה *( *(, שמים למלכותמרכבה
 רז"ל שאיורו 8ה תזיז ובזה במלכות הכפירהממשא

 דוד. בית למלכי אלא בשזרה לכפירה יחשב דודבית
 נמלכות הודאה הוה דוד בית במלכות והודאהוכו',

 *(.שמים

 "ג"שש
 ה( ב )כי"א לשמעי לסולל רצה לא שחז מה תביןתטה

 ונף לו, מהל לא ולמה להרגו, שלמה את שליוצוה
 מחך כבודו חין כבודו על שמחל מלר יטעם לומראפשר
 כמו מלר, חרא היה לא בבריחה שהיה הימים כלדהרי
 כהדיוט מתכפר שהיה ה"מ( 5"א ר"ה ירושלמי רז"לונאמרו
 מסעם הוא אבל 4 סו י ירוש דרגים פרשת עלזבקרבה
 ישראל כל דיגה דוד, בית במלכות לגמרי כפר שמעיאשר
 אבל דוד, של זרעו שהוא אבשלום את המליון פנים כלעל

 בית דסק כל את עליך י"י והטיב ח( טז )שפרג אמרשמעי
 שהוא דוד בית במלכות כ5ר הנה תחתיו, מלכת אשרשאול
 היא דוד בית במלכות התפקידה שטת, למלכותמרכבה

 למהרג במץ היה ולא וכרכפירה

 מלך נבוכדנצר ידי על מארצנו שמינו מיוםוהנה
 שבה לא עוד דוד, בית מלכות ובמלהבכל
 ברורה שפה העמים אל והכ"י יהפוך איטר עדהמלוכה
 על למלך הוי"ה והיה הוי"ה, בשם כולם לקרואיחד
 הוי"ה את ובקשו נאמר הזמן אותו על הארץ,כל

 הנליוונ, כל אחר יהיה והוא מלכם, דוד ואתאלקיהם
 סוף עד והנה אדום, הרביעית מלכות בבימולהיינו
 בית ובנו ישראל לארץ מבבל שיצאו )הגם יוןמלכות
 לגמרי, השעבוד מן חפשים היו לא זה( כל עםהמקדש,
 המלוכה לקחו ומהם ופרס, מדי למלכי משועבדיםוהיו
 במלכות לנמרי ישראל שיכפרו רוצים והיו יתמלכי
 כאשר וכו' לנמרי הכפירה ח"ו תהיה בזה דוד,בית

 אי"ה. בסמוך לךאבאר
 שנמשחו הללמה דוד ( ע )*טעה רז"ל אמרוהשנוץ

 שנטשחו ויהוא שאש סלכותס, נמשכהבקרן
 הרמז מהו להבין ומהראוי פלכותנג נחתכה לאבפך
 לה( טילו ב )ואטי אחר במקום כתבנו כבר וקרן,בפך
 קיום על מורה וע"ד, לעל"ם ימל"ך ננימפריאקמ"ן

 שמים למלכות מרכבה שהוא ומורה לעד,המלכות
% )שטהדכחיב  כן שאין מה ועד, לעלם ימלך י"י יק 
 מלוכה על רק מורה בלבד, ימל"ך בנימטריאפ"ך

 כקרן שנכוסח דוד והנה לעד, מקויימת ואינהלשעתה
 כי השור, קרן היה בו מהטחין שהיו )הקרן[ הסתםמן

 יב( סט )תה*ם שנאמר כענין כהזור הוא הקרן שבחעיקר
 מפריס מקרין פרשור

 קרן על לכם כחבו לישראל אמרה ית מלכותלשנוץ
 אומרים שהיו היינו וכו', חלק לכם איןהשור

 בביאת היינו דוד, בית במלכות לגררי שיכמרולהם

ט"



ענ ישש23וש פרוה נר ג נאפר פברק כסלו חדשךמאטריצעני
 כל כלות אחר בימינו במהרה דוד מן הבאמשיח

 כענין וכו', חלק ח"ו להם יהיה לא ובזחהמלכיורן
 וכו', לאלקיך א"8 ה8רז1ל לאהליך איש רז"לשאמרו
 הוא רדוד מלכותא כי לכם, כתבו בישת אומריםוהיו
 שבעל ותורה פה מלכות ( ט )תקיז פה שבעץ תורהמוד
 שבעל בתורה כפירה הוא הכפירה והנה לה, קרינןפה
 מה רק דייקא, לכם כתבו אומרים היו כן עלפה,

 אלקינו, הוא כל היוצר והנה והבן, אמרן החששבכתב
 המקווה הענין קרובו עם לישראל הראה הנשטהבעת

 החזרת זמן עדיין הניע שלא היות עם בימיט,במהרה
 הוי"ה אזי עשו בביפר יהיה זה )כי לדודהמלוכה
 אל יהפוך אז שע"ו( כגימפריא וע"ד לעל"םימל"ך
 כל על למלך הוי"ה והיה וכו', ברורה שפהעמים
 ימל"ך בנימפריא בקר"ן )שנכוסח דוד וביתהארץ,
 והנה עולם, עד הוי"ה לפני נכון יהיה ק"ד(בכל"ם
 המלוכה החזרת זמן הגיע לא עדיין יון בביפרכעת
 המקווה ענין אז הש"י להם הראה זה כל עםלדוד,
 אותותיו הש"י הראה כן על בימינו, גמהרחלעתיד
 שכתבתי כמו שעה לפי לחשמונאים השלוכה ליתןבפך
 וע"ד, לעל"ם לא אבל ימל"ך גגימפריא פ"ך כילעיל,
 והנה עולם, עד ולזרעו לדוד לבעלים הטלוכה השחזרכי

 על נומף כאן כן על נ"ר, ממפר הפ"ך על טמןקר"ן
 מלכות היינו הקרן על להורות הגר, של נם פךמציאת
 אדרבא, זה לפי והנה בימינו, במהרה שיהיה דודבית
 הבא כהשיח טלכות כקיום להם איודע הזה העניןק

 הדבר. הבן בימינו, במהרה דודמן
 כהניך ס( קלו )תשש הקודש ברוח דוד שאמרטהר

 היינו ת.( עתי"ז צדק ילבשו החשסונאים()היינו
 ירנט וחמידיך לשעתה( המלוכה שיקחומלכווץ
 תשב אל עבדך דוד בעכור וביקש, והודאה(,)בהלל
 שלא הש"י כחשת השאל שביקש )חייט כהשיחך,5ני
 משיח שאין ח"ו ימכרו שלא היינו כמטיחו, פניישיב

 ביקש והנה המלוכה, לקחו שהכהנים כהייראולקטרגל
 נר עריכתן לכל ויועודע כהשיחו 5ני נשיב שלאדוד
 י"י נשבע כך אחר שאטר תהו סה8יחו(, "8ילבן
 מיים והנה וכה, בתנך סתרי ממנה רטוב לא אמתלדוד
 הייט יוטע )בגדי ישע אלברט וכחניה הקודשברוח
 והודאה, )בהלל ירנט רנן וחסידיה 144 מלכותבנדי

 טרש דא ש מ% ד הימי שה4י(

 של נם בהומפת )היינו לדוד קרן אצמיח שםהנה(
 שנכוסח דוד על לרמז קר"ן, יתהווה הנה פ"ך עלנ"ר
 הוא פ"ך, על בהומפה נ"ר ערכתי שאמר( וזהובקרן,
 שנובטח יעקב אלקי כהטיח על להורות )היינולהטיחי
 אומרים )שהיו בשת אלביש אויביו וכנ"ל(,בקרן
 ועליו לעיל( שנתבאר כמו יפטור, קרן על לכםכתבו

 והעדות הנזר נזרו,יציץ

 לכתוב 5הץן לא דהוהה שה55 פה א'פעם
 נם למה פעם פוב הנ"ל דברינו מכל לך יצאהנה

 שבעל בתורה הוא רק לכיזוב ניתן לאדחנוכה
 דוד בית במלכות שיכפרו בקשו היונים שהריפה,

 שבעל ותורה פה מלכות פה שכעל תורה מודשהוא
 כן על כנ"ל, לכם כתבו אמרו כן על לה, קרינןפה
 רק לכיזוב ניתן לא הישועה בזמן שהיה הזההנם

 פה שבעל ויתורה בדרגאהוא

 הדהשסתאיפ את הסליאו לסח א'טעם
 החשמונאים עצמם את סמכו מה על פעםותתבונן

 שייכת שהמלוכה כית לעצמם מלוכהליקח
 עצמם את ממכו מ" ש הדור חכמי וגם דוד,לבית

 מלוכה על שמורה פ"ך שמצאו על והואלהמליכם,
 פ"ך על נ"ר נם והומפת ימל"ך, בגימפריאלשעתה
 שתהיה עולמיית מלוכה על נרם הנה קר"ן,יהיה
 לעל"ם ימל"ך בגימפריא בקר"ן שנמשח דודלבית

וע"ד

 ריקא פך מציאת על א'טעם
 וריקא בנם מצאו למה פעם פוב תתכונן כןוגם

 פ"ך לשעתה, מלוכה על נרמז פך, ששמוכלי
 כנ"ל. ימל"ךבנימפריא

 הודלח לשון על א'15עם
 להודאה, רק האלה הימים תקנו למה תתבתן כןוגס

 נלמד הרגעי, מן פוצה ועמיעז על הוא הודאהכי
 6א ט )גהירת יהודה בלידת ומאמרה אמנו לאהמן

 מהמגיע יותר שנטלה ש והוא י"י, את ארההפעם
 וכן הודאה, לשת אטרח הנה פובה תוספת והואלה,
 8בה, תועת ש הודאה לשה ניתקן בחנוכההוא
 שתכלה עד יחודה טלכות זקן עדיין הגיע שלאדהגם
 לישראל ניחן פובה הע50ת זה כל עם אדתהמלכות

ש



 ייטשכר מצחת נר ג מאפר פביע כסט הרוומשטףבנמ
 כן על לשעתה, סכוכה יה מלכות מפלת בזמןנם

 פובה היספת על הסורה הודאה לינקניתקן

 "יאה *ת ש ט'פעם
 היונים שרצו במה דוד בית מלכות על משיםשתהיו

 אות להם ניתן הנטועה בזמן וכאןשיכפרו,
 על רמז כנ"ל, הפיך על נ"ר בהוספת זה עלומופת
 הודו אז הנה סטי, לבן נר ועריכת לדוד קרןצמיחת

 הודאה. לשון וזהו כאחד,כים

 הכמחה והטתה תקש לא למה א'פעפ
 שמחה כי השמחה, כהטרפו תקנו לא למה תבין כןדנם

 בדברי כדכתיב דוד בית בטלכות רק שייכהלא
 הקרובים ונם דוד את שהמליכו בעת פ;( יב ),9הימים
 וצאן ונקר השמן ויין וצמוקים וכו' לחם מביאיםוכו'
 אוכלים כ( ד )פ"א בשלמה וכן בישראל, שמחה כילרוב

 שמחה שייכא דלא הדבר ומעם ושמחים,הגותים
 דוד בית במלכות כי הוא דוד, בית במלכותאלא

 שמחת ק)ד.( שנת )9יז וכתיב שמים למלכותמרכבה
 ירא כה ט )שם י"י, יראת חיל אשת כס( )פטלי אשה,לב

 לך(. שרכנתי מה )הבן ומלך, בני י"יאת

 הניצח וטפ לקריאת ד'טעם
 ב' א' סימן יעיק רביעי פעם תבין הדבריםןבאלה

 שבכאן חנוכה, האלה לימים קראו למהנ'(
 המקוימות המלוכה בה ונרמז לשעתה מלוכה רקהיה
 להתנהנ שידע בכדי לקפן שעושין חינוך כמווהוא

 הנוכה. האלה לימים קראו כן עלבגדלותו,

 צאי הש"מ ממדר דשאל מה כן נם בזהוירזסצרש
 א' מימן לעיל שכחבתי מה יעייןחנוכה

 דתנו והשיב השכה, שם מהו השואל דשאל נ'(,ב'
 וכשנברה וכו' היונים כהטנכנםו וכו' בכסלו בכ"הרבנן
 וכו', פך אלא מצאו לא וכו' חשמונאי ביתמלכות
 חשמונאי, בית יד כתבו, )ט"ו( תענית במנילתוהנה

 המכוון על להורות מלכורן לשון לכתוב שינוובנמרא
 אישר קדרים ברחי הבינו פך, שמצאו להיותהנ"ל,
 לחשמחנאים לשעוטה מלוכה ליחן הוא השמיםמן

 בהדלקת הנם ונקיטה השם, קדישת על נפשםשממרו
 למי לבקרים לעתיד השוכה החזרת להורותהנר

 למשיחה נר ערפתי לעיל שכוצותי כמו בקרןשנכוסח

 תורח אור )ח מאמר לעיל שכתבנו מה תבין)ובזח
 נר הדלקת שבשעת מחר"פ הקדחה בשם פ"ז,סיכל
 מלוכח רק שהוא להורות בפך, הנם מלטבעה רכיוק עי שם(, עיין הכלשיח, סלך של אורו החגלהחתכה
 לושעתח וחמלוכה לבעליה(, המלוכח )והנחזרלשעתה
 שלימה, שמים למלכות חינוך והוא פוכח, תוספתחוא
 חארח שמים מלבות מקבלת הלזה במלכות הנהכי

 )כמו קומתה בשיעור בהתפשפות ומינחבמקומה
 טוות והדליקו התודאה במסח ג )שטושפירשתי
 יהיה דוד בית בשכות כן שאין מה קדשך(,בחצרות
 יאמרו )חרז קומח, שיעור כל בהתפשפות שליםיחשש
 הוי"ה באףר שלכה לכו יעקב בית 4( ב 5שע" הנויםגל

 כן על הבן(, סור, יום הארת כמו רנ"ל,בנימפריא
 ימי דור, בכל ונעשים הנזכרים האלה הימיםנקראים
 הזח הדבר וניעשה זקפן שערשין החינוך כמוחטכה,

 שכווץ לתיבת יד מתיבת בנמרא שיט כן עלבנדלווע,
 היתך לשק הטכה מאי שאלת על תשובה לחביבכדי

 י )מאפר עוד יבואר ואי"ה הכהטיח, מלך למלכותתהרנל
 בעבורכן הלזר קפלים פכים ששכח יעקב בענין א(טען

חבן.
 הנ"ל, ש לחורות של"פ, בנימפריא חנוכ"ה נ"רה(

 בחריע רק למלכות תתן ההם בימיםגי
 יקרא שליפה לשעתח מלוכה כי מלוכה, המששליפה
 למלכות בימינו במחרה רטייה אישר למלוכה חינוךלוג
 לדוד וכאמרו במו לה, קראו תיראי נר אושר דוד,בית
 שסר כבר והנח ישראל, נר את תכבה ולא "( כא)שמ"ב
 וכמו חאחרוזזג לנאולה חיטך חשנה עניןתשנה

 עדיין שכלו שאין פי על אף הקפן אתשמחנבין
 לעזר לו לחיות הוא החינוך זה כל עםכשלימות
 ביםיט במהרה האחרונה הגאתה הנה גדול,לכשיהיה
 שמים שכות ותתפשפ ההמה כאור הלבנה אורתהיה
 ישראל נר נקראת )ותהיה קומה, שיעור בכלבנדלות
 א ישע מלי כנצבט כבר והנה כנ"ל(, לדוד שאמרוכמו

 אלהי"ם, הוי"ה חנ"ת אהי"ה, הוי"ה הוא חב"דיחי
 שכתב כמו נ"ר בנימפריא שלשתן אדנ"י הוי"הנה"י

 הזאת הארח מקבלת חנוכה בנר שכעת רקהאריז"ל,
 חיטך כעין והוא למפה במקומה עדיין בקפצתכשהיא
 חשכות קומת שיעור בהתפשפות בנדלות שיהיהלמה
 הבן החטה, כאור הלבנה אור ויהיה שאוגביתר

 חיפב.תדבר

י



קד יע1טכך סשה נר ג פבת"טטר ו כס חהןכשגףבצי

 סחן חי על ס ח קשח לשה לפקם

 לבת ערו המה כהנסק ידי על הנס נששה חזנהו(
 לבני בשורה והוא הזה, החיתךחשראל

 גלות כלות אחר ביסיט במהרה שיהיה לטהאשראי
 היו בודאי הנראה כפי הללו הכהנים דחנה הזדןחתל
 ברית לו נתן הש"י אשר אליהו, הש פינחסמזרע
 ק ש בשלום, לבשרינו בימינו במהרה שיבאשלום
 מלך עמד ביום בו השמים בסערה אליהו שעלהביום
 41 מ השירים שיר במדייש רז"ל שאמרו כמולאדום

 תתבטל בימינו, במהרה בחזרה בו11ו שביום נדעומזה
 קרן ויוצמח ליחסנה העטרה וההחזר אדום מןהמלוכה
 שמחט הפטרה בברכת אומרים שאנו תהו דוד,לבית
 דוד בית ובמלכות עבדך הנביא כאליהו אלקיטי"י

 דלבעבור תתבונן, ממילא תניא, בהא הא כימשיחך
 ידי על כן נם נעשה האחרונה לנאולה החינוך נםזה

 יהיה הוא אשר אליהו, הוא פינחס מזרעהכהנים
 אסן. בימינו במהרה שלימה שמים למלכותהמבשר

 הנהו לכל טעמים כמה לך ביארתי נחן יהנה
 אחד כל אי"ה יתבאר אבל נררא, אנבמילי

 עצמג בפניבמאמר

 ג גב שבת הנחה %א מצוה עושה הדלקה חז"ל תקנוז(
 המעם לפרש "ש זלה"ה מרן נתני פי שהנה

 היה דוד של מנינו שש ק בידינו דמקובל מה פיש
 למרן העלה תורת בספר )עיין הסנורה, צורתמצוייר
 דחנה לי, נראה הדבר וסוד סופק((, )ח"8 ז"למהרמ"א

 )מלכות רחל אנפין דזעיר נוקבא סוד החש המנורהסוד
 ה' מן נופה בנין סוד הוא נרותיה וז' דוד(,בית

 הוד עד מחסד שבה נ"ה בחנ"ת המתפשפיםנבורות
 מכתבי כידוע במלכותה כך חשחר ביסודהונכלים
 בנייתיה הנתיים איפיין וז' כטעהם"צ4 בהבלחתך )לקיהמרן
 והנה הנ"ל, באופן בה המתפשטים חסדים ה'הם
 ישראל, שונאי על הנבורות להנביר דוד שלמנינו
 )טוד הסנורה צורת עליו מצוייר היה זהבשביל
 כנ"ל(, נבורות ה' )סוד נרותיה בז' דיליה(סלכותא
 וכו' נרי תאיר אתה כי כה י" )חאגים דוד שאסרזוהו

 וכו' נדוד ארוץבך
 מ-מא. שיטן 1 מאמר לעיל עחןב(
 שגרא חמץ קפד דף שחרית חשית טלר אסירש שקג(

 ש חשמונאי בית יד נשנברה כן, גם תחנונןועתה
 שכאורה המנורה, באור נס נעשה יתמלכות

 הוא, אך ה"שחעה, לענק מצטרך היה לא הנס זההנה
 שאמרו כמו חששך בחינת הוא יון מלכותדהנה
 תהו היתה והארץ ב( 8 )במשיח בפסוק ד( 1 )כוררז"ל
 הדינים בהתנכרות שלהם והתגברות וכו', וחשךובהו
 עמוקות במגלה כעיין יצחקדפהד

 )א"
 החשך הוד ש.((

 הששי ונאשר וכו', מראות עיניו ותכהין א( מ~חדרת
 החסדים שהם האורות נכהטכו הנה חסדו, עלינונבר

 אור, היה ישראל בני לכל והנה הנבורווג שהםבנרות
 ש להחגבר נמשכו והנבורות והדינים מהחסדים,אור

 במנורה, נס נעבטה הלזו עצומה להוראה והנהשונאיה,
 החסדים שהם האורות האירו שלא זמן כלוהנה
 אך הערלים, ונתגברו הדין היה אז המנורה,בנרות
 זכרח והויכם שינו חמדו נבר האורווח האירוכאוטר
 עישה הדלקה כן ש הללו, הנסים בימי עולם לדורותזה

 והבן. בגר, האור תליית דוקאמצוה

 לומר בידינוג( מקובל הוא אשר מעתהותתבונן
 פניו יאר וכו' יחננו )אלקים ט"זמזמור

 והבן המנורה, בצורת "טועתיך( נוים בכלוכף

 מצוה, עוינה הדלקה שתיקנו למה טעם עודח(
 סימן מן והודאה הלל )ק במאמרנתבאר

 אין עליו, שים קיניך משם, קחנו נ"ב סימן עדמ"ט
 ברחב הדברים שם עיין הדברים, לכפול הצורךמן

ידים.
 ס"א( הועג ס" 18*" )שי*צ להלכה כן נם איפסקט(

 אין חכמים שאמרו השמניםפתילות
 ופעמא כחנוכה, בהם מדליקין בשבוק בהםלריקין
 דייקא לתקן ימה מצוה בנר תיקנו לא למהבעי

 לטצוה, היטב מאירים ויפים טובים השמניםפתילות
 ולשכל, לגוף רומזים השמן פתילה דהנה לי,ונראה
 לנוף, רמז עב, דבר מכהטיי דבר הוא הפתילתדהנה

 נקרא פתתה האמת חכמי דברי פי על מילתא)ויציבא
 י( ית פ )מעהא אור מאורי בספר שנתוב כמוהמלכות

 וכבר עכ"ל, הדכורא אור בה לאחוז פתתה נעשיתכי
 טרה קדושא, שפא נקרא המלכות כי י"" )זחתיזקת
 לחכמה רמז השמן פתילה(, לנוף יכונה אשרתתבונן
 14ח י )ומדכת הנשל בספר הוא )כן שבדחשאידבר

 ויקח תקועה יואב ונשלח ב( י ישפיע אמר דאתכמה טח"
משם



 יששמ מצחת נר ג, מאמר מבת, כסלו הרשומאמריבנבי
 לשמן אלפא תקועה כי ( סג )סיטת הכמה, איטהכהים
 מאירה השמן ידי על מצויה, ההכמה שם כןש

 ימד אבא ( רע )זח"ג במור מלתא )ויציבאהפתילה
 )קהלת הזהיר הסלמה לנוף, המזקיר השכל כמוברתא(

 הנוף לאיברי )רמז לבנים בנדיך יהיו עת בכל ס(ח
 אל רוהטך על ושמן הנשמה( של השכל מלבושישהם
 כבר והנה ועבודה(, בתורה נשכל )התבוננותיהמר
 ניתקן הלזה מצוה שהנר פעמים, כמה לךאמרתי
 הש"י להם והאיר לבפל, היונים שרצו הרירהלטעלת
 ההלכות כל והנה שבתורה, הננוו אור מן נמייאור

 הכמת למעלת רמז הכל הלזה מצוה בנרשאמרו
 בכלי אין אם שבעולם ההכמות בכל והנההתורה,
 ומכל בהם, לעמוק לו אפשר אי בכה לזה הכנההנוף
 לו ש"ט הכפריי כנון בשכל, הכנה לו אין אםשכן
 מה ההנמות, בעסק לעסוק לו אפשר אי עבשכל
 בראש ס0 א )טסה התורה הנה התורה, הכמת כןשאין
 לב המר הנה ימור פחזי מי ד( ס )שם תקראהומיות
 היא בה האדם בעסוק התורה מנולת כי לו,אמרה

 ואין לזה, ושכלו נופו היה לא אשר הפתימחכימת
 הכמה באמור התורה, מהכמת בהתבפלו תירוץלאדם
 מן אהד אמר כאשר השמים, מן לו נתנו לאודעת

 פי-ד((, )זיסא אליהו דבי בתנא )עיין לאליהוההמוניים
 תורה( לאור )הרומז הלזה מצוה בנר תיקנו כןעל

 רמז יפה, דולקים שאינם פתילות אפילו בהלהכשיר
 שאינו שמן כשר ונם האור, לזה הכנה לו שאיןלגוף
 כל מזכיר שאינו עב לשכל רמז הפתילה, אחרנמשך
 תורה, לאור יוכשר הכל כן פי על אף הנוף, לאיבריכך

הבן.
 נופו עדיין פיהר לא אפילו הנ"ל, לדרך ירמוז עדךי(

 הפארגם ידי על קיבלו אשר מהלאתםונפשו
 בדברי שמבואר הנם התורה, מעמק עצמו את ימנעאל

 סק ג תהלים הלקוטים )י הנאמנים המקובליםרבותיט
 הלילה הוא רשע בעודו עומק שהאדם התורהשכל
 ג( ד )יהד" אקרא ואממטה אהרוס, למפרא כהמומיך
 כן פי על אף הקוצים, אל תזרעו ואל ניר לכםנירו
 כוונת כי החשרה, עמק למנוע עליו האדם לב יפולאל

 בחרפה שלא בתורה בעמוק דוקא הוארבותינו
 אבל וט', ובועם הטונה קורא והוא שקדמו,מהעוטת

 היא אדרבא החשרה אל ומתקרב ועוזב מודה הואאם
 וגופו נפשו ננעי ימהר לשוב איך דעתתלמדהו
ש טת ח גאי **יו-1 ף  טיב כח זד 

 עלומע, ימי תותב מנקר בשרן רופש סק יג)ית
 ס, דרוש ד יאמר )גיסן אהר במקום בזה הארכנווכבר
 הבן וכו', הנמנים פתילות רמז 1זה1 מגג פזדף

 כבתה ס"ס( תרעג ס" או"" )שו"ע הלכתא איפסקאיא(
 יתפלא כן נם זה ועל לה, זקוקאין

 ולפרסומי הלזה, מצוה בנר כך כל הקילו למההאדם
 לחזור זקוק שיהיה לתקן מהראוי היה יותרנימא

 הכמת סקלת רמזו בזה דנם לומר ונטולהדליקה,
 חכמות כל על הלזה( מצוה בנר )הרמוזההתורה
 עומק כשאדם שבעולם ההכמות כל דהנהשבעולם,

 הענין יתקלקל בעיונו, האמיתי הענין יכוין ולאבהן
 והזמן, הענין קלקל ואדרבא לריק, עיונו ויניעתהנרצה
 תמיד*( תשנה באהבתה התורה, הכמת כן שאיןמה

 ההלכה את כוון לא אפילו לשמה בתורהבעמקו
 שנים יק ב )שיצ"ר רז"ל אמרו בפלפולא, הדיקוב"ה
 אינו וזה הלכה של אב בית אומר זה בתורהשעמקו
 פפפייא ואפילו וכו', הלכה של אב ביתאומר

 הוא )וידוע ברכותן %ף )יה"4למי פביןדאורייתא
 עוסק שהאדם בלבד העמק רק אפילו אשרלמשכילים
 מרומים, בנבהי עילאין יהודין נורם התורהבאותיות
 אמרו כבר טעה, ואפילו ההלכה, את כוון לאאפילו
 אלא ההלכה דבר % עומד אדם אין סב( )ועיןהו"ל
 הלזה טצוה בנר תקנו זה ירמז בה(, נכשל כןם

 הו"ל שכן לרכת לה, זקוק אין כבתה לתורה()הרמוז
 להאיר ההלכה את כוון לא אפיו התורה עמקסעידת
 כמו שכר לו ופט לה, זקוק אין לאורו רביםשילכו
 ידי על ויצטלם וכמלכה, כדת ולדרים לארץהמאיר
 רנליו ישמור והש"י נפשו, אור התורה בחכמתעומקו
 לא האדם חקו אוטר הקבלה בהכמת ואפילומלכד,
 וכו', פן ראשו שערות תפמר הנה האמת אליכוין
 לשם בתורה בעומקו האדם שכוונת כית כן פי עלאף

 ינחהו הש"י קלה לשעה ישעה אפילו יההט, לאשמים
 דלמחשש מהר"י הנאת בפמק הזי פוק צדק,במענלי
 ותתבתן הזהר, פפרי של הדפוס בעמק הוחק פצץשדגש

היפב.
 ית מלכות שלימת אחר זה דלבעבור לי, ונר"טץיב(

 עד בהלכות ופלונתות המחלוקתסורבו
 התלמוד וכן במלונאות הבוטניות סדרישבמחברו
 להורות זאת היונה י"י וסיען ומתן, וכהנאבפלונתות

מה



עה יששכ2ר* מצוה נר ג, מאפר פבו4 כמלו חדותיסימטרי322י
 ופלםופיא החיצוניות לחכמת ההערה חכמת ביןמה

 לא אפילו בה ועוסק בה ההוגה כל שהתורההיוניות
 בשארי כן שאין מה י"י, לפני ירצה ההלכה אתכוון

 וכנ"להחכמות
 שאמרו מה בפעמא, מילתא לך אפעים עודיג(

 זקוק אין כבתה הזאת מצוה נרבהלכות
 נם הוא בבבתה, נם הזה הנר חובת ידי ויוצאיןלה,
 למקלת רמז הלז מצוה שהנר הנ"ל, הקדמה פי עלכן

 הקפיד יוחנן ר' %.( )"שות בגמרא אמרו דחנההתורה,

 שהוא ואמר מפיו, שמועה אלעזר ר' אמר שלאי
 באהלך אגורה ח( מא )תהלים דוד עליו שביקשדבר

 התלמיד כשנפפר גם כי עימומו ב' היינועקמים
 וכו', דובבות שפתותיו מפיו שמועה אומרים אםחכם

 שפתותיו אשר להנפפר רוח הנחת מהו לידעומהראוי
 שאמרו מה פי על לי ונראה בגמרא(, שם )עייןדובבות
 מקבל עינבל בו שיש זוג .( נ"ח דף )שבתבגמרא
 )מצטך מדכתיב ליה ונפקא כלי, שפיר דמקריפומאה

 יבא דיבור אפילו וכו' בלהט יבא אושר דבר כל ס5י8
 לדיבור רק עשויה שאינה חזאת כלי אפילו הייתוא',
 בגמרא אמרו כך אחר קול, להשמיע לקשקשחיינו
 בגמרא זה על ומקשו פמא, העינבל ניפל אפילו)שם(
 ראוי שכן יוחנן דר' אליבא שם ומסיק חזי,למאי

 ק% וכהטמיע רש"י ופירש חרם, כלי גבי שלהקישו
 עיין וכו' הראשונה ממלאכית ליה כפל ולאכבתחלה

 אם ממלאכתו שכפל כלי כל לחלכה לך הרישכ4
 כלי בצירוף הראהשחנה מלאכה מעין שתעשהאפשר
 הצדיק חכם התלמיד וחנה כלי, מיקרי שפיראחרת
 פעם בכל שעוסק מה כל חייו ימי כל בתורהבעסקו
 ימי כשכושלים אבל פעם, בכל שכר לו ניתוםףיותר
 שחוב הנשמיי הנוף ומשטיפ עדן לנן וחקךחייו
 הנשמות עומקים עדן בגן גם כי הגם הנההכלי,

 כי שכר, תוספת פעם בכל לו אק מזהבתורה,
 כי שכרם, לקבל ומחר לקשותם היום כס()ייומן
 *(, הנוף שהחש הנשסה כלי ידי על רק מקרי לאקושיה
 הד"ת *( בעתם הצדיק נקראיזה
 הצדיק שוב :תגלגל אם יק חבא המעולם חולךהזה

 (יזה עמידי וא"יטעם
 ביש ישא ושב 9ט נשש%פדם ש%טט,

 שמ * שאף טה טשו תצח ף9דשד
 בעתם העף בהי לטד הש תשא דצטה וחחטים ועי וי 1 שמא חט ושיט, שו שצםשל

 מיקרי אחר דבר ידי על 'שוא הגם בח"ה כמוהזה
 בכל שכרו ניתוסף הנה ריטונה, מלאכתו מעיןעטה
 ליההטע שאמר זהו מהלך, ונקרא פפירתו אחר גםפעם
 העומדים בין מהלכים לך ונתתי ז( ג )~כיה יהוצדקבן

 העינבל ניפל בשבוץ יוחנן ר' שפסק כמו וחואהאלה,
 מעין ועררה חרם כלי גבי על להקררו שראויכית

 ר' שהקפיד וזהו עולמים, באהלך אנורה דודהתשל י" ש כן על כלי, מיקרי אחר דבר ידי עלמלאכתו
 הבן, מפיו, שמועה אלעזר ר' אמר שלא עליוחנן

 41 סיטן ב פעו לעל)יק

 אדם נשמת י"י נר צהה
 )ט9י

 כשנפמר והנה מ(, כ
 והנח לסקוסו, וחלך הנוף מן הנר נכבההאדם

 כברנה להלכה תקנו התורה למעלת הרומז חנוכהבנר
 הזה העתם מן הנר כביית אחר גם כי לה, זקוקאין

 לומדים שהתלמידים מה התורה לימוד לונחשב
 בחיים, הוא כאילו דובבות הטפתותיושמועותיו,
 נר הדלקת בשעת שהיה כמו פעם בכל שכרווניתוםף

 והבן. הגוף, אצלהנשמה

 %"8 )שו"ע לאורה להשתמש אסור יהלכה איפקתיד(

 זלה"ה מרן כתבי פי על הנה 0*48 תדעג0"
 לה סמשיכין אט להיות ההש, הפעם פ"ר( ש"ט)פדע"ח
 ליניקת קרוב חטם למקומה, למסה השקהאור

 האור מן ליהנות ח"ו יבואו שלא וחי"טינןהחיצונים,
 אבינך והנה לאורה, ליהנות אסור כן עלהעליון,
 הנאת בכל נהנה, שהגוף דכית שכלי, קפ לפיהדבר
 הגוף צריך כן )על החיצתיע להנאת מקום נותןהנוף

 העקם מן הנוף נהנה אושר פשע להתם הקברלחיבופ
 נהנו לא אישר הצדיקים רק כק, זקתה בקטלים לשערהזה
 אינם קו.( )טענות הקדוש רבינו וכענין הזח העתםמן

 האדם כשיהנה חי"טינן כן על הקבר(, לחיבופצריכים
 וח"ו החיצונים להנאת מקום יתן פן הזה, האורמן
 המאור בעל דעת תתבתן ובזה העליון, האור מןיהב

 דתשטיש להו דגשיי** אעסה( הלנות ב פיק ישנתוסייענה
 בזח חשין ניתנו ליהנות לאו כי מותר וקדישהאצוה
 )שם( ומייעתו הרעף ידעת החיצונים, להנאתחלק

 בקובייתן, נהנה הגוף וקדישה, סצוה תשם"טיגם
 כברא לבד, נכוה לצורך עבודתם חשר אינתחעירק
 טורמיה, יתיר לת דרחים והימיה אבוי בתרדאוטתדל
 האטיתתרנ העבודה מוך להסבעים ארוכיםוהדברים

י



 יששמ מצוה נר ג, מאטר פבת, כמלו חרשימאמריבנבי
 בשכל הדבר להבין לנטרה, להשתכחי אסור דעדז4,סו(

 חומרא חנוכה בנר זאת חומרא תיקנולמה
 פי על הדבר מוכן והנה מוב, ויום שבת נר מןיתירה
 נקראו יון דמלכות בארוכה פעמים כמה ביארנואשר
 הולך בחשך כסיל ה( ב )ב"י רז"ל שאמרו כמוהשך
 חכמת החיצוניות חכמות להגביר רצו כי יד(, בוקהלת
 לבמל ורצו התורה( חכמת נגד כסילות הם )אשריון

 ויאמר ג( א ובראשית הנם בשעת כן על התורה,חכמת
 בדרום המאירה במנורה הנם נעשה אור, יהיאלקים
 עד ההוא מזמן )ונם השנה ימות כל אור שכולהצד

 לחכמת רמוזה שנה( או"ר הבית עמד הביתחורבן
 להחכים הרוצה ( כה )ב-ב בדרום המנורה כן עלהתורה,
 אור להגביר דורות לדורי זה מצוה הנר ונתקןידרים,
 יון חכמת החיצוניות חכמות ולבטל וחכמתההתורה
 )הרי"ף בנר הרגיל ( כנ ושבת כן על יתבאר,כאשר
 דייקא( חנוכה גר על אסברוה גדולות הלכותובעל
 טצוה שהנר וכיון חכמים, תלמידי בנים ליההוויין
 אסור הזאת בהלכה שרמוזה זהו יתורה, רמזהלזה

 להשתמש שאסור הרמז להורות לאורה,להשתמש
 תעשם אל ס"ה( פ"ר )אנות התורה, מכבודוליגונות
 הא בהם, לחתוך קרדום ולא בהם להתגדלעמרה

 וכו' התורה מכבוד הנהנה כללמדת

 אור ותורה מצוה נר כי כנ( 1 )משלי כפסוק הנרמזדהד4פ
 הנה מצוה הנר רצ"ל מוסר, תוכחות חייםודרך

 ידי על חיים שישיג והדרך תורה, לאור רמוזהוא
 מסנה, שנלמוד מוסר התוכחת ידי על הואהתורה
 תוכחת מזה נלמוד לאורה להשתכבי שאסרו מההיינו
 והנה התורה כנוד מן ליהנות האדם ירצה שלאמוסר
 וכו' הנהנה כל אבל חיים, דרך התורה ידי עלישיג
 ישיגו נהנים שאינם אותן כן שאין מה וכו',גומל

 חייםאורחות
 ס"א( תרעד ס" או"ח )שחע הלכתא איפטקאטז(

 לאור רמז מצוה שהנר כיון לנר,מנר מדליקיי
 כך לנר, מנר מדליקין ההלכה זאת רמז הנהתורה,
 משכל בה אומץ האדם מוסיף תורה, של דרכההיא

 בתורה, זמנו ויבלה יחיה שנים אלף ואפילולשכל,
 והנה ותעוסק, מהמושכל חדש שכל ימצא שעהככל
 והוא חכמה באיזה האדם כשיתחכם חכמותבכל
 שאין טה חשוב, הוא הנה הלזו חכמה בדבריחיד

 מתרבים הנה לאחרים החכמה של השכל כשמהכילכן
 חשיבותו הריהטת ויאבד הלזו חכמה בדברחחכמים
 בחכמת כן שאין מה כמוהו, החכמים נתרבו שכברכיון

 תתרבה תלמידים שמוסיף מה כל אדרבאהתורה
 חשיבותו יאבד שלא שכן ומכל ותפארתו,כבודו

 כלום, חסר אינו והראשון מנר נר כמדליק רקהראשון
 כמו תורה בדברי בתלמידי מתקנא האדם אין כןעל

 מבנו חוץ מתקנא אדם בכל ( קה )סנהדרין רז"לשאמרו
 וליכא מנר נר מדליקין להלכה דאיפסק וזהוותלמידו,

 מצוה, אכחהטי כהרום ולא מצוה ביזוי כפטוםבזה
 הדברהבן

 להדליק מותר אם ( כב )שבת היא פלוגתא גרזנהיז(
 בדליכא ודוקא קינסא, ידי על לנרמנר

 איכא אם אכל מהקינסא, מצוה הנר ידליק שלאחשש
 עלכהש לכולי הנר שידליק פרם הקינסא שיכבהחשש
 רכה לנר מנר דמדליקין הא הנ"ל לפי הנהאסור,
 אין עד טשכל שכל להוליד תורח, של דרכה הואדכך

 שרוצה היינו קינסא ידי על מדליק אם והנהתכלית,
 חכמה איזה הקדמת ידי על מהרכל שכללהוליד

 מרן שהביא ז( )יש הרמ"א בתשובת עייןחיצוניות,
 ה.ווני, אריסטו מדברי לדבריו ראיה איזה ז"להרמ"א
 עולם הרעיש ז"ל מהאש"ל הגדול הרב אשר שםעיין

 במקום שאפילו אומר וגזר הזה, הדבר עלומלואה
 שם ז"ל הרמ"א ודברי בהם, להרהר איןהפינופת
 שכתב )וכמו מותר, תורה לדברי שנצמרך במהנוסים

 שפחות שלקח כרעב, פא(, פיגש הדוד )פאר ז"להרמב"ם
 להראות בגדי ולאופות ולפבחוח לרקחותנכריות
 זה לדעת הנה המלך(, בת יופי את והשריםהעמים
 להדליק מותר אם זו בהלכה בגמרא הפלוגתא רמזהוא
 אלא התיר לא המתיר וגם קינסא, ידי על לנרמנר

 הרב שכתב מה פי על והוא כנ"ל, חששבדליכא
 י( ס ופיק החיים אור בספרו יעב"ץ מהר"יהחסיד
 לאכול יכול בריאה, שלו שהאיצטומכא מיטחב,

 ואעם ומפסידים, הגסים מאכלים אפילולפעמים
 אינה שלו שהאיצמומכא מי כן שאין מה לו,מזיקים
 שם, כתב לזה יתירה, שמירה צריך כך, כלחזקה
 כדבר נס לו שנקיטה ז"ל מהרמב"ם ראיה להביאשאין
 מעץ )והוגש בחכמורע החקירות לו מזיקים היושלא

 אברם וירד ק ע ק יט טרטרת אבינו באברהםהנאמר
 שכתב וכמו ונוי, ממצרים אברם והשל וכו',מצרימה

בזוהר



 מצוה נר 4 מאמי פבו4 כסלו חדשיימשפץגנבי
 סכנה חשש יגש לעולם אבל שם(, עיין ( שח ס"אבזוהר
 אל בהן להגיע כדי החכמות באותן ירצה שאםבדבר
 החכמות באותן נבוך ח"ו שסטאר חשש "8 תורהדברי
 הדברים, ברמז הנרצה והוא חפצו, למתת יניע%א

 השש באין דוקא קעםא ידי ש לנר מנרכשתסליק
 הרב בדברי שם ועיין חשש, ביש כן שאין מהכנשל,
 אקרא אני האדם יאמר לבל יעב"ץ מהר"יהחסיד

 הדברים. הבן שם, עיין אפה%א
 לא גם סח.ג ישבת מהדרים זו במצוה חז"ל תקנויח(

 רק ותיקים או מדקדקים בשם אותםכינו
 מ"ט )8"ךה האריז"ל כהב דהנה והנראה,מהדרים,

 ידי על היה הכל עתם מימות שהיו הנאקות כלל"ד(
 בצירוף היו הגאולות כל כן על הוד, מדתהארת
 בבחינת הוא הו"ד )כי ידה, ש הנם נקלשה אמטראיטה
 שית כן ש בהו"ל(, ואיהי בנצ"ח איהונוקבא
 פרעה, בת בתיה ידי ש להתנוצץ התחמהמצרים
 מגלות בצאתם שגם לי )ונראה דבורה, היתהובמימרא

 ק מ; דניאל בטפר נאמר כלמוקצר שנהרנ בעתבבל
 דניאל את להביא אותו יעצה בלסהשצר אהשתאשר
 קפל בליליא ביה ל( )שם המלאך כתיבת לולפרקר

 יהודית ידי על ימן אשזר, ידי ש ומדי פרםהלממצר(,
 הגאולה אבל במנהג סרב תו"ע ס" ש"ט הזויעכמדע

 תהיה אדום מנלות בצאתנו בימיה במהרההעתידה
 בהו כתיב זה לעומת זה )מהיות נצח, הארת ידיש

 האומות( נצחון שתתכפל בנדי, על נצחם ויז ק טלשע"
 לי, שנראה מה )וזהו נצחייו4 גאתה תהיה כןש
 ולעתיד שירה, נקבה לשון היה השירות כל כןירעל

 הבן זכר, לשת הזה השיר יחסר אז בימיטבטהרה
 בחוב נשאר לא שוב יון נלות אחר והנההדברים(,
 במהרה הגאתה שתהיה הזה הארוך הגלות רקשיט
 והדר הוד ו( צו )תטעם כתיב והנה הנצח, ידי עלבימעו
 הד"ר כפשופו, הודלפניו,
 תקנו כן על 1ש4ש"1

 מהדרים, הזאתבנאיה
 הגאולה שהירטבלהיות

 ידי על שנעשיתהאחרונה
 להמשיך והוטפלוההו"ד,
 הזה מצוה נרבפעולת

א פחת שץח ע ש ט 9 שא ית ,  8 4 %ש   

ש"משכר

 בו י וי, כי לוי
 בשנה וניסן בעולםטלה
 עקבה, זכר בנפש יעיזורגל

 א ישמר )גהק לשםודקדקט
 לרגל יש שיחסות מה ה(פיטן
 הנ"ל 5י יצל בשיחוףימין
 הרומז הוא ימין, רגליונות
 תהיה חץ על אשרלנצ"ח
 ששיה האחרונההנאולה
 בכיסן פג( השיה )יש"וביתקנו,
 להנאל, עתוין וברעענגאלו
 השיאה עיקר תופהואו

 הביא ואשר העלה חשד יא חי אם כי ממצריםישראל בני את העלה אשר י"י חי עוד יאמר ולא וכו' באיםיסים הנה ע( סז )יימ"בנפלשתי4
 הנרמז זוע נצ"ח, הוא הד"ר שכתבתי מה ולגישיקרית, האחרתה 181לה טפטים מצרים יתרשת בניסן נפלאותיהבכל השיחה תהיה אז נצח גיבונך פימות ימין רגל פעולתבעת כן אם נפלא1תיו, בכל שיחו לו זמרו לו שירו ג( 9;)תה"ש אשוטט נאכלה לסיפור טפל מצרים הראת סינור ותהאוכף,
 מה 91"ץ נחים; דבר והוא מילי, ממשווץ רז"לבדברי
 הזה שמהנשמר עוד ותבין הפסוק חג במשטרישכתבתי
  שכיחא, לא בדנ"א 1חתתא ג;( ונדטה שספל(, עו"ד)מתחינת אשה מץ על הע הגאולות שכל שכתבנו הדקרים פיעל תתבוע נתמן, רב קשת ולתא אקוה פפי יצא סללימבהדורי

 בנצח הנאולה כשתהיה ימין רגל מכחשת תהיההשיחה כן על וכף, יוראת בשה והתובעת שק לה חין אשהכי
 שהקטירה מה ילתא הששה שרמזה וזהו ימין(, דבורא)בחעת
 ואמדה בימות הניתן צרכה של כוס מן לה נתנושלא

 הדבר. הבן מילי, ממהדוריבלשונה
 מהדרים, הלזו במצוה שתקט מה אבאר עודיפ(

 נר יתאים פי )שם הדק פי ששהנם
 מן ומהדרים מהדריכן תקנו זה כל עם וביתו,א"8

 התורה מקלת בן ם רמזו והולכק, מומיפקהמהדרים
 % על התורה חכמת ומעלת הלזו, מצוה בנרהרמתה
 אדם כששוסע החכמות כל דהנה החכמווקשארי
 שוב בשכלו הדבר וטנפם אחד מחכם מהרכלאיזה
 בה, אומץ יוסיף לא כי עליה לחזור לו הצורך מןאין
 מרבו שכל איזה שמע אם תורה דברי כן שאקמח
 אור בה יתוסף פיו כמו ייסודו ש הוא יחזוראם

 הראשה מהשכל נולד מושכל איזה עוד בשכלוויתבונן
 האי חזי תא )קצ"בו בראשית )כזוהר מרבו,ששמע
 בההיא ליה וחמי מרביה דאייף במה דאםתכלמאן

 וכן דם, יחיד רוחא בההיא לאיתוספא יבקחוכמתא
 חדש, אור בשכלו יתוסף ייפדו ש שחוזר פעםבכל
 אותיות פעם בכל ום%ידות הנה חיות תורה דבריכי

 תהו צופים, וטפת טדבש מתוקים חדשיםופעמים
 בנד היאק לתורה הדטוז חלזה מצוח בגרשתקט

 שתהיה האחרונההגאתה
 ידי ש בימיטבמהרה
 הד"ר, שנקראהנצ"ח
 ביותר המדקדקונקרא
 שכוונתו מהדר, זובמצוה
 יתירה גאלהלהמשיך

 היינו הגאולותמכל
 חרוד הבן, הד"ר,מבחינת

 אי"היתבאר

 )שע"ה כנודע *( נצחההא
 וש"ת8(
 נהטד ענין זה לפיותתגונן

 בגברא שנמצאמה
 לתא שאמרה פ:()בחית
 ריק דבר ולא מהי,ממכעירי

 בהקדים לשרש ונראהז1ש4
 טףרה בסגרי הבהגנהדברי
 בשיאה ה' אות כשליד)8"ה4
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 יששכר מצוה נר ג, מאמר פסת, כסלו הטויטמריבני
 כמה )היינו כולם, בשביל מדליק אחד וביתואייו

 חובת ידי בזה ויוצאים סרבם הלכה שומעיםתלכידים
 אחד, לכל נר והמהדרין כעונה(, שומע כיתורתם
 אור יתוסף ~ימודם על וחוזרים מהדרים כשהם)היינו
 חדורים שכליות אחד כל מוליד עצמו, בפני אחדלכל

 בתוספת הנפש תתעננ ולנוף, לנפש ומתוקיםערבים
 התרת פעם פעם שלא מי הרמב"ם שכתב כמואורה

 מן והמהדרין מימיו(, מתיקות טעם טעם לאהספיקות
 מה כל בתורה רמז היינו והולכין, מוסיפיןהמהדרין
 ומוליד והולך מוסיף כבר שחזר מה על גםשחוזר
 נמי והולכין פוחתין שמאי בית )ולדעת חדש,אור
 בכל לפחות מהראוי הזה דלרמז להו דסביראניחא,
 עילה כמדריגת הוא משכל שנולד שכל כל כייום,

 בדבר לרמז יש כן על מהעילה, פחות עלול וכלועלול,
 הבן(, שכל, מוליד שכל כל כי להורות והולכין,פוחתין
 היינו חורתינו בהן שנכתבה אותיות תמצאולזה

 אות באומרך כי מאידים, המה הן אשוריתאותיות
 אותיות ב' עוד במאמרך תוליד כרחך על הנהא

 אלו וכן ל"ע, אותיות המה הן א אות מןנמשכים
 שאין מה סוף, אין עד אחרים עוד מולידיםהאותיות

 אינם הם חכמתם בהם שמסבירים הנוים לשונותכן
 שמעתי וכן כידוע, צ ב א הם אותיותיהם כימולידים
 זצוק"ל 81המ%ט מהרס"מ הקדהט הרב אדמ"ומכבוד
 מבשרכם, האבן לב את והסירותי כה לו )יחזקאבפסוק
 בונים שאינם אבנים הם הגוים לשונות אותיותהיינו
 אחר טי קב( האב בזוהר שאמרו מה בזה )ותנין *גבתים

 אותיותינו כן שאין מה פירין(, עביד ולאאיסתריס
 וכיוצא, בי"ח אל"ף בתים בונות אחת %הקדישים,
 לדעתו הכתוב שאריתותבין

 לכם 131זתי שם( )ש91י
 המוליך אבר נקרא בשר כי המוליד, לב היינו בשרלב
 דרשת בזה נעים ומה בשר, רק עצם בו שאיןאבר
 )9מ הבן 111תה ה4 בשר לעשות לב ( 9ה )""אחז"ל

 תק. עטן אחאשכש

 )לא מהדרים זו במצוה תקנו לפרש, "ט עודנ(
 נתבאר הנה ותיקים(, או מדקדקיםאמרו

 הישים שרצו ההערה לאור מרמזת הזאתשהמצוה
 הנם נקינה כן על החיצוניותן חכמתם ידי עללבשל
 תקועה יואב וישלח ק י )שפ*נ לחכמה הרומזבשמן

 ז. ובקירח מ4 דף י סיב ב מטפר אידש ראש לסי שטז"4
 בהטריח 8' טחלת דקלה אקיט ש"ז*(

 אלפא תקועה ( פה )בנהות כי חכמה אשה משםויקח
 ב( קלג )תהלים והנה מצויה, החכמה שם כן עללשמן
 שקנה זה זקן ( לב )קדושין הזקן על יורד השובוטמן

 כי חכמה, שקנה זה זקן פנים הדרת והנהחכמה,
 פנים הדרת וזהו פניו, תאיך אדם חכמת א( ח)קהלת
 המדקדקים נקראו כן על זקן, פני והדרת לב( ש)וקרט
 כוונת סוד תבין זה, כל וכשתבין מהדרים,ביותר

 בנר דיקנא וריקוני י"ג לכוין ס"ד( שי"ג )פרע-חהאריז"ל
 י"ג יש בברכתה וגם מיוחדות למדה יום כלחנוכה

 כ"ז( בסימן )עיין אי"ה להלן יתבאר ועודתילוין,

 מן רנל שתכלה עד החמה כשתשקע כלצלתהכא(
 ניתקן הזה הזמן הנה 4 כא )שבתהשוק

 והלילה, היום בין הממוצע הזמן הוא הלזה, מצוהלנר
 משקיעת דתגא ה"ד( ת"כ סופרים המסכת לדעתובפרם
 דיה )כ ומגחות פכם ד"" )%. זבחים בתום' ועייןהחמה,
 מתחילת פירוטו משקיעות דתנא היבא כלמסל(

 דניאל ( צט )שם רז"ל בדברי תתבונן הנההשקיעה,
 מהו כולה התורה כל שלמדתי אני כנון מרבנןההוא
 אשר הפבעיית הפלסופיא )היא יוונית חכמותתמוד
 והגית ח( א גיהות כחיב לו ואמר בעקבה(, כרוךהנחש
 ואינה היום מ: שאינה שעה ובדוק צא ~ילה, יומםבו
 הממוצע הזמן אפילו כי בנמצא, אי% )והיא הליהק

 זה פי על הנה הלילה(, מן וקצתו היום מןקצתו
 לחכמת ישראל לבני זכרון ניתקן מצוה הנר כירובין,

 חכמת מן למעלה היא האראל שכל אור כיתורתם,
 חלילה כתבע(, שלא באור הנס היה כן )עןהשבע,
 החיצוניות בחכמות וחכמתו שכלו להשקיע ישראללבן

 הזה מצוה בנר שתיקנו וזהו היוונים, רצוכאשר
 כשתשקע הפבע( מן לפעלה התורה לחכמת)הרומז
 מטמע זמן שהוא השוק, מן רנל שתכלה עדהחמה
 מצוה הנר נוהג אז כן פי על ואף והלילה היוםבין

 מן שאינה שעה ובדוק צא להורות לתורה(,)הרומז
 וקצתו היום מן קצתו הממוצע זמן דאפילו וכו'היום
 והגית דכתיב ממנה להבליל רשות לך ואין הלילה,ק

 איה יומםבו
 חייב אינו בביתו עליו מדליקין אמ אכסנאיכב(

 בביום עליו מדליקין ובאין חשכהבנר
 שאמרו מה ידוע 4 כג )שבת בפרופה להשתתףחייב
 ירכו בכף ויגע כו( לב )יואשיה מעגין קשש( ה""בזהר

ותקע



עז יששנר מצוה נר ג, מאמר פבת, כמלו חדשימאמריבנני
 בתמכין הס"מ שננע היינו וכו', יעקב ירך כףותקע

 חס תורה הבעלי שיסמוך מי ח"ו אין אםדאורייתא,
 ופורים חנוכה המועדים ואלו התורה, יסוד נופלהכלום
 תסכין נקראים בשם והו"ר נצ,ח לתקן ניתקנוהם

 כן חלל התפארות סוד הוא אורייתא כידאורייתא,
 כדי ביותר בצדקה להרבות כמצוה הללובמועדים
 לתמכין בננעו הם"ם שפנם מה המדותלתקן

 הלזה מצוה נר לדרכינו והנה הדבר, הבןדאורייתא,
 התורה, להלכות נונעין הלכותיו וכל תורה, לאוררמז
 בתורה, עוסק ואית למסחר ההשך אורח תקעהנה
 עוסק שהוא היינו בבירם, עליו מדליקין אםהנה

 צרכיחם ויספיק רב בבי בניו להחזיק כדיבסחורה
 שאמרו ( עב )ה"נ הקדוש בזהר סייעי כמהכענין

 בניהם להחזיק כדי במסחר עוסקים זהשבעבור
 היינו בביתו, עליו סדליקין נקרא וזה תורה,לתלמוד
 ארם הנה בביתו( עלי"ו סךליקי"ן נקרא )וזהדייקא, שיי וסמוכין בביתו התודה באור עוסקיםשבניו
 וערה לתלמוד בניו החזקת כי להשתתף, חייב איתכזה

 מדליקין שאין סוחר כן שאין מה אדם, לכלקודמין
 לנדלם בביתו כאלו בנים לו שאין )היינו בביתו,עליו

 היינו בפרומה, להשתתף צריך תודה(,לתלמוד
 להם שנותנים במעות תורה לומדי עםלהשתתף
 שומרי עם חלקו להיות ויזכה ויששכר, זבולוןכענין
 תקנו זה לרמז יאכלו, כחלק חלק בה ועומקיםהתורה

 הבן. הזאת, הלכה הלזה מצוהבנר

 באותו היתה היא שאף חנוכה בנר חייבת אעפילכג(
 כתר החזרת היה הנס הנה נב4 )שבתהנס

 רמז הלזה מצוה הנר ניתקן כן על ליחסנה,תורה
 מתלמוד פמורות נשים לגי( היזריז והנה תורה,לאור
 כנידול זכיין, במה נשי הני יו.( וברכות אבלוערה,
 מבי ראתי עד לנברייהו ונפרין וערה לתלמודבניהם
 הנס כן אם תורה, בתלמוד זכות להם "פ כן עלרב,
 הבן הנס, באותו כן נם והיו שייך מנפך להםנם

 מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע מצותהכך(
 רינלא דכליא עד כמה ועדהשוק,

 שש )מהי הנאונימ קיבלו הנה כא.4 )סבתדרפרבוודאי
 למה להתבונן מהראוי והנה שעה, חצי שיעורשהוא
 וגם שעה, חצי עד החמה כחפתשקע מוגם אמרולא
 דתר0ודאי, ריגלא היינו למימן מימן שנהנו זחמהו

 בענין פעמים כמה שכתבתי מה פי על לרמזונראה
 וקהלת יון זה חשך ה( ב )ב"ר הנקרא החיצוניותחכמות ובימי התורה חכמת אור לרמז ניתקן חשכה,נר
 החשך(, מקום הנפח )סלך הולך בחשך כסיל יקב

 מן למעלה נבואה היינו נפרץ, חזון שהיה בזמןוהנה
 מחכמת סכנה חשש כך כל היה לא והשכל,המבע

 והנהנה נבואה שהיה כית החיצוניותוהמבעיית
 כן שאין מה והשכל, המבע מן למעלהניסיית

 במבע, מוסתרת עליונה וההנהגה הנבואהכשנסתמה
 החיצוניות חכמות אחרי ח"ו ימו שלא סכנה חששיש

 לחהפ, אין התורה חכמות אור ידי על אבלבמבעייוע
 )בסוד הנבואה במלה כבר היונים שלימת בזמןוהנה

 וכו', יעקב ירך כף ותקע ירכו בכף וינע כו( לב)בראשית

 נבואה של כחה ותשש דנבואה דרנא הירךאיתחלתי
 להתנכר היונים התחילו ואז (, קוא )פ"א בזהרכמבואר
 אור בהארת הנס נעשה כן על חיצוניותובחכמות

 חכמות להנביר היונים רצו והנה דנבואה( דרנאהלז
 במבע הוא שהכל באמרם )המבעיים,החיצוניות
 בניממריא יו"ן כן על השנחה, מבלי הנלנליםבתנועת
 איפר התורה חכמות ולבמל חשך, שנקראנלנ"ל(
 לתורה רמז באור, הנס היה כן על ונלך, ניסעלאורה
 לעיל, שכתבתי כמו ובשמן בדרום, ובמנורהאור,

 י4)סימו
 המבעיית ההנהנות שכל באמת שמבין מייהבה

 הנה בהשנחה, התורה פי על הםהמורנלות
 מנמתו רפים לא וכיוצא למסחר בשוק בהולכונם
 השתדלותו כפי רק מבוקשו, השינ הזה הדבר ידישעל

 המסחר ידי על מבוקשו השינ כן וטצותבוערה
 א מאמר ארר פ4 ס" ד )סימר שכתבתי מה )עייןוכיוצא,

 שיתקיימו הרוצה ( סו )ביצה ז"ל כאומרם על ה(ס"
 כלל צריך אין כזה א"צ הנה אדר(, בהן יסענכסיו

 הנם כי וכיוצא, למסחר וברחובות בשווקיםלהתהלך
 זה כל עם במבע, מלובש הכל שיתנהנ ית"ששרצווו
 הית וכזה בביתו, גם הנרצה הענין הש"י לויומין
 שמותא יקמו, העם שמו ח( א מפרבר המן באוכליהענין
 הוצרכו כן על 4 סב )""ב בזהר כאסור בליבייהונקפי

 פתח לפני חסן ירד לצדיקים כן שאין מהלמירחורע
 לשוח אפילו יצמרכו שלא איש, קומת כחציאהליהם
 שהוא מצד לאדם באים ויגיעות מירחות ועיקרקומתם,
 בהתחכמו חיצוניותו וחכמות כמבעיית עריץמאמין

שעל



 יששכר טצחת נר ג, מאמר מבוש כסלו חרצףטאמרינס
 ידי הלל זה מבזקשו לז יבא הפוזלה זאת ידישעי
 הצריך האיש הוא אחר, מבוקש אחרתפעולה

 ( לב תנה בימינו במהרה כן על ויניעות,להשתדלות

  ויהיה מילת וכלי נלומקאות שתוציא הארץעתידה
  הנביא  שאמר וזהו  למסחר,  יצטרכו ולא  מוכןהכל
 היינו וכו' י"י בבית ע"ד כנעני יהיה ולא כא( יד)זכו"
 יתבפלו כי וברחובווג בשווקים מותרים עוד יהיושלא

 באי כל וידעו ויכירו החיצוניות וחכמתהפבעיית
 בחפץ ממור ותהביותיו איש מעשי כל כיעתם

 רק בחכמתו האשתדל ינרע ולא יומיף לאהבורא,
 יהיה כן התורה בחכמת זכותובפי

 עז"א הנפילים מן הם החיצוניות החכמות כללהנה
 המבול בדור העקם את הפעו הם אשרועזא"ל

 הרי תחת בתרמוד יושבים )והמה 4 ק"ו כוח"טכנודע
 חיצוניות בחכמות שעמקו יון טלכות כן עלחשך,

 שאמרו מה נא עיין לעיל(, שבתבנו וכמו חשךנקראים
 עיין תרמיד, את שבנה שלמה בענין ( קיב )""בבזהר
 מקום ובכל באויר )פרח לתרמוד עת בכל שנמעשם

 להרי שנמע להיות שמשא אתחשיך שם דרךשעבר
 סצפרכים שהיו החיצוניות ההכמות כל שם ולמדחשך(
 וכמו התורה, היא הטלך בת יופי את להראותלו

 החכמווג בשארי שעמק עצמו על הרמב"םשאמר
 ולאופות ולמבחות לרקחות לשפחות שלקחםאמר
 וי"ז( פ"ז )במימן לעיל שכהבתי מה )עיין שם,עיין
 קינמא, ידי על מותר ואי לנר, מנר מדליקיןבענין
 את חתם בנמעו שלמה שנם בזהר שאמרו מהותבין
 ומה ראשו, על מורא כי רבא דשמא בגושפנקאכסאו
 שהיו וכמו הוא(, בנפשם חלילה הלא קיר אזובייעשו

 כישוף. נם ללמוד צריכין ( ט שנשריןהמנהדרין

 אור )לרמז הזאת המצוה בתקנתם חז"ל שרמזו1זד4(ו
 טשתשקע מצותה חיצוניות( חכמות ולבפלתורה

 שאז נגלים ונימים הנבואה הפמקת מעת )היינוהחמה,
 שתכלה ועד הפבעים(, מחכמות מכנה החששהתחילה

 כי כנעני, עוד יהיה לא בימינו במהרה השוק מןרנל
 משא בעניני חכמה באיזה והשתדלות וידעויכירו
 הנהנת סדר פי על רק יומיף %א ינרע לא וכיוצאומתן

 אימתי עד רצ"ל כמה, עד עוד אמרו והנהההערה,
 דרשרטודאה רינלא דכליא עד אמרו הענין,יתמשך

 החיצונים, שהם מתרמוד שהם החכמות אותןהם

 יחלוף, כליל והאלילים ההכמונה אותן יתבפלוובמהרה
 לכדו י"יונשנב

 % )שכן ובינה לחכמה רמז רנ"ל יותר,ובהעמיק
 ובינה טחכמה נשפעת ובינותההכמות

 אשה" נחכרה שמות בב' נרמזין איטרהעליונים
 בטולה

 פ"41 ש"ט )פר'-" רנ"ל בנימפריא קם"א ע"ביוה"כ[

 כנ"ל ורמזו רנ"ל(, מכונים ובינות החכמות כלממילא
 השוק. מן רנל שתכלהעד

 פי על כן נם הנ"ל, הנמרא בדברי לרמז "ט עורכה(
 לאור ניתקן הלז מצוה שהנר שכתבתימה

 היערה שאק כ"ח( ומא"ב צמא )רטטנו ידעת וכברתורה,
 עבירה, מהרהודי וריק פנוי שמוחו במי רקמתקיימת

 מהרהורים וחכמתו מחשבתו מפנה שהאדם מהוכל
 כשמפנת ח"ו  ובהיפך  התורה, בחכמות שכלויביע
 מתרחקת התורה אזי רעים בהרהורים לבמלהלבו
 מן אין ידוע דבר וההא מודותיה, לעמקי יבא %אממנו
 ותמצא הקדישים במפרים חזי 5וק לראיונםהצורך
 מצוה בנר לחז"ל הרמז בא והנה מזה, טלאיןכולן
 ההערה חכמת עיון )מצות סצותה, לתורה, הרמוזהלזה
 )השתשקע החמה, כהיתשקע שבה(, המאורלה,טינ

 המתאוה התאות חיסום היינו אנט, מלבהחמימות
 רנל שתכלה ועד קם(, זח נופל כשזה אזלעבירוות

 יהיה שבה ההימנה ותכלית הענין )נמר השוק,מן
 היצר כשיוחמק היית לגמרי השוק מן רנלכשתכלה
 יוס"ף בנימפריא רנ"ל ושאבאר, וכמו העקם(, מןהרע

 מרוסו קדו הגרית פאק טפר 1"1 )יפו ומובובמילואו
 פעולת סוד רנ"ל בגימפריא במילתנו והנהביומף,
 והבק מפחסו, ההא קס"א ע"ב בנימפריאהמוחין
 מדהטבת בהתעוררות לדעות אלא וכו' אין כי ט.()עטות

 שאמרו כמו נקיה, בלשון לנוקבא יכונה הטוקהמוחין,
 תכלית זה, ל5י ואמר לירוקה, נליא ( יד )טמירבאביגיל
 העטם מן לנמרי הרע היצר כשיופמק יהיהההשנה
 יתאוה ויא הריהטת אדם החטא קודם שהיהכמו
 חשוק, מן רנל שתכלה עד שרמז וזהו לשוקהרנל
 שיכלה טמר אפוטר אי זה כי רא"ל כמה, עד שאלוהנה
 נוהנ כמנהנו הנולם דמצוה להדוח דאיצפריךלנמרי
 שאטר כמו לעובט* הרע היצר ואיצפריך לעתידנם

 רינלא דכליא עד והשיב ק06, )""א הקדהטהזוהר
 גרים מקבלכן אין טז.( כבפות רז"ל אמרודרשרמוד4*י,

 שהן טחונת טסטרים בחזקת כולן כי התלמודייםק
טחפק



עת יששכר מצוה נר ג, משמר טבת, כסלו תרשי מאמריבנבי
 ויופסק הרנל שיכלה הכתה אין שאמר וזהונואפך,
 רנל שיכלה רק ממצוה, נם ממלאכתולנמרי

 בזה כתרמודיים, לאיסור להתאוות היינודרנרמודיים,
 שתסלק עד א( פי0וא ב חרש" הפסיקתא לשוןיתבאר
 את והסירותי רז"ל שאמרו כמו השוק, מן הרנלדוב
 חם האבן פבע כי כו( לו )יאקים מבשרכם האבןלב

 שמו כיון הזה, בזמן הוא וכזאת כתו, חםמקצתו
 חם אז מקצתו חם להיות למצוה להשתמשהצורך
 אמרו בשר לב לכם צתתי לעבירה, נם להתאוותכתו
 למצוה רק רצ"ל בשר הוות לב ( עה )זרארז"ל

 דרשומודאי רינלא דכליא עד וזהו בשרו(,לעשות
 כן שאין מה לעבירה, ודיוק רנל לחיבורהמתאוין
 אחד. בשר לעשות יתכפל לא למצוה ורווק רנלחיבור

 ק 5" ש"י יפרח, כתמר צדיק יק צב )תהלים לךד4טטמדז

 וינוק רנל לחבר לשמים כונתה היתהתמר
 אח"ד בהוספת שו"ק רנ"ל אחד, בשר לעשותלמצוה

 ישי מנזע חופר יצא ממנה אשר תם"ר,בנימפריא
 האבן לב את הש"י יסיר בימיו אשר צדקנומשיח

 אמן. בימינו במהרהמבשרינו

 מלכות שהיוגה ב( ב חגיגת מחשלני רז"ל אמרךכו(
 קרן על לכם כיזבו לישראל אומרתיון

 מופלא הדבר וכו', ישראל באלקי חלק לכם איןהשור
 נראה, פשופו פי וש הנעל"ד, אי"ה ויתבארומכוסה
 סדין הנוי דין נשתנה לא ורנל בשן השור נזקידהנה
 משלם וכו' בין תם בין נשתנה קרן נזקי אבלישראל,

 חז"ל ודרשו וכו', רעהו שור מן לה ודרשו שלם,נזק
 ממונן התיך ו( ג יבקוק נוים ויתר ראה ( לה )2יק זהעל

 מלכות הנה התורה, את לקבל רצו שלא עללישראל
 כתבו אמרו הנה מישראל, התורה את לבפל רצויון
 לא ואז חלק לכם אין השור דקרן הדין אותו עללכם

 קנאתם חיתה דוקא הדין זה ועל סדיננו, דינםישתנה
 כך אחר וכו', סרדיופין מהנך )שם( מרז"לכנודע
 ומשנה ע"ת( )0 )מקץ עמוקות כמנלה זה כעיןמצאתי

 ממקומה. זזהלא

 פעמים כ'( י"פ י"ח )סיטן לעיל שכתבתי מה עייןכז(
 הנה מהדרינק הזאת במצוה שתיקשלמה

 ב סימר חיש השש המק ה. ובמם" יט סשה ישעעטזי(
 כא. ד אשח )גיבנתי( בוכים קול ושיין ש"א, סנ דף יסימו

 וא' תהו היתה והארץ ב( א )בראשיה עוד, לךאפרוש
 )יון( וחשך )טדי( ובהו )בבל( תהו ה( ב ת"ד חז"לדרשו
 כתהום( חקר לה שאין הרביעית )מלכות תהום פניעל
 מרחפת אלקים ורוח כך אחר נאמר והנה כאן,עד
 ג:( בראשית ע"ת דהאריז"ל משמיה ביה ואתמרוכו',

 דאשתארו ניצתין רפ"ח הייה רפ"ח, ס"תמרחפת
 חיות "ט ומהם קדמאין, ממלכין הכבירח המיתהבסוד

 המושלת אומה וכל העולם, ולאומותלקליפות
 ניצוצות היינו מפיהם בלעם מוציאיןכשישראל
 תמצא כן על ומכהטלתן, חיותן תתכפל אזיהקדושות

 רפ"ח שהוא שעה חצי להדלקת פעם אוב בזהנם
 8( א גניבות הירושלמי פי על שכתבתי כמועתים

 סו(, יד, יב, 01" ד, )0" ביששכר שרי )"( במאמרותוספתא

 הניצוצין ועליית התיקת דסוד 5"1( שע ט4ה ידעתוכבר
 קדמאין ממלכין הח' מלך בחינת הוא השבירהמן

 גביה כתיב ולא לס( לו ובראשית בתורה הד"רהנקרא
 אשהד וגטם )ש0( נביה כתיב ונם כאינך, הדבירהמיתה

 בסוד להבאים כנודע ב"ן מ"ה בנימפריאמהיפבא"ל
 חסידיו, לכל הוא הדך ס( קמם )תהיית כתיב והנהי"י,
 גורמים הדין כנטורת לפנים מצות העולטיםהיינו

 התיקון אל התהו מן הקדישות ניצוצותלהעלאת
 הנרמזת הרשעה יון מלכות בביטול הנה הדר,הנקרא
 אור, יהי אלקים ויאסר 9 א )נחושית בתורההמצוה
 הדין כנטורת לפנים המצוה דעותי לגבייהואתמר
 אור להאיר המצוה ידי על היום נם נורמיןמהדרין,
 משך ההדלקה בזמן הנרמז השבירה לניצוציהדר
 הודך, כבוד הדך "( קט: )תך,ו"ם הנרמז זהו עתים,רפ"ח
 לאשר בזה ודי ולהלל, להודות בהוד, הנרמזחנוכה

 יחפצת אלקיםקרבת
 מהדרים זו במצוה שתקנו מה לך אומר עדרכח(

 פי על הוא ותיקין(, או מדקדקין אמרו)לא
 יהוצדק בן יההטע ר' ד( א בראשית יאש ד, ג )ב"רהמדרש
 ששמעתי מפני לו אמר נחמני, בר שמואל לרבישאל
 אמר האורה, נבראת מהיכן אנדה, בעל שאתהעליך
 זיו והבהיק לבינה בשלמה הקב"ה שנתעמק מלמדלו

 בלחישות ליה ואמר סוט, ועד העולם ממוךהדרו
 אור עופה ב( קד )אקי"ם הוא מלא מקרא ליהאמר

 כשם ליה אמר בלחישה, לי אמר ואתכשלמה
 עכ"ל, בלחישה, אמרתיה כך בלחישהששמעתיה

 ויתפרש רחב ביאור צריך הזה שהמדרש הנםהנה
אם



 יששכר מצוה נר ג, מאמר מבת, כסלו חדשימאמריבנבי
 לך יתבאר פנים כל על דעות לאדם החונן ירצהאם
 דנך שהנם ח( טיסן ב )מאסר לעיל שכתבתי סח פיעל

 במדרשים אמרו והנה הננוז, אור מבחינת הואחתכה
 מאשר היה מבראשית, ההוא האור שהתהוותהנ"ל
 הדבר. הבן מהדרים, תקנו כן על וכו', הדרו זיוהבהיק

 מכל דנרות נם נשתנה הנה תבין, זה לפידערגד2
 הישועה לצורך היו הנימים שכלהנימים,

 אחר היה הנם זה כן שאין מה לשעתה,המצפרכת
 ואין מחשבותיו עמקו מאד היות עם והנההישועה,
 מצוה זה כל עם מחשבותיו, להבין ודם לבשרמבוא
 קפ כפי לנפלאותיו פעמים בשכלנו להמציאעלינו
 )ההליט אמר ראת גסה התורה, יסודי פי עלשכלנו

 לקמן שכתבנו מה והנה נפלאותיו, בכל ושיחן ב(קה
 ההודאה בנוסח דרהש בדרך והודאה( הלל )קכבמאמר
 בעמידה, שמצותו דין לבעל עמהם להיות להםעמד הש"י כביכול וכו', עמדת הרבים ברחמיךואתה
 ועשיר עני לא.( בזיתית ההורה פי על הואוהדין
 הלבישהו או וכו' לבייש או לעשיר אומרים לדיןבאים
 לבעל להיות עמע שעומד כיל הש"י יהנהכמותך,
 הדין בנו מקיים חיוור כתלנ שבהשיה ט 1 ינטעדין

 ש( א )ישע" הנביא אמר כן ועל כמותך,להלב"פהו
 שאין הנם ילבינו, כשלנ כשנים חפאיכם יהיואם

 כיון ויהור זה אין כן פי על אף ח"ו זכותבידינו
 במפר הענין שורש )עיין התורה כהצפפי פי עלשהוא
 שנתבאך כמו פייט(( ח"א דין מקור )שטר מאמרותבעשרה
 הנם וכו', להם עמדת שאמר וזהו בארוכה,הכל
 הישועה כביהול קישית כך, כל זכות בידם היהשלא
 להם ועמדת דינם בעל להיות להם שעמדתבאופן

 מן הפצדקי זאת ידי על חיוור, כתלנ שהואבלבושך
 ולהלבנתנו שנים הלבושי מעלינו להעביר היההדין

 הישועה אשר לבנים אב חיבת להודיע והנהמחלצווע
 הנם להם הראה הנה ית"ש, לבוטניו מצד להםבאת
 אור נימיי הנבדל מאור רק כמבע, שלא שהיהבאור

 הקב"ה שנתעפף סמה האור זה שנבראשלמוללה
 הדרו ויו והבהיק הילקיח( גירמת )הוא לבינהבשלמה
 לבניו להודיע ההוא באור הזה הנם היה והנהוכו',
 הכהשפפ פי על ח"ו זכות בהעדר גם אליהם,חיבתו
 לבהטי מצד הנ"ל באודן לכחצען להם יעמודהנה
 נ סי18 ח סימר תשוי ייןו(

 את י"י יפוגו ולא לפניו והצלה ריוח והרבההאורה,
 אשרי לו שככה העם אשרי הנדול שמו בעבורעמו

 *(. אלהיו שי"יהעם

 הג"ח*(
 טוטצי בר שמואל ר' לו שאמר מה תבין זה כלכשתתבטנו

 על והוא בלחישא, שקיבל כשם בלחיצה הסודזה
 דמלכא הסוד זח בלחישה שקיבל ק בנהר שמעון ר' שחמרדרך

 רצועה וארים דאגזים זיהו חרא, בעיטא תרוהיהוופטרומתא
 כי בזהר גום ע5ז דמלכא, ברצועא דאחידת ואימאלהלקאת
 שלא בבדי בלחישה הדבר שקיבל וצימר ( קצ )""בתשא
 ועבודתו במוראו ישתדלו ולא זה על ויבטחו לגניםיתוודע
 ההוהדר גטשח תקע שקא מה כן גם לנו נתגלה ומעתהית"ש,
 אפשר אי כי שתבונן בץ הוקצעה, של הנס רק רטיותהנס

 סח-עא4 ד סימר )ע15לפרש,

 ניתן לא הזה שהנס מה מעם פוב תמצא ךבטץכס(
 הננוז אור מסוד שהוא דכיוןלכתוב*(,

 הח"ה .( שהבהיק הראשוןאור
 ותביז הסמוכה, בצמ"ה צויו ונננז לבושיה מעפהמאור

 מפי :בי ניתן הוא והנניזהלצדיקים,

 עיין ננירי, בשדתה לנצדות כל ש באותיותיה,בתורה מקהי
 שם. שהוא כיון הזההנס

 לא כן על הגניזה, קודם כביכול הלבושמהבהקת
 על האותיווע להתגלות קודם שהוא באותיותנכזיב
 שעוות ל"ו ששיכים הננוז אור כננד נרות ל"ו הםכן

 הוא וכן ז"ל, פנחס ר' הרב מורינו הקדומו שאמרוכסו
 שלא רצון יהי ז"ל, הרוקח בעל וקדיש עירבדברי
 ח4 סימן ג סימר )ע5ז כרצונו, שלא דבר פיתיאמר

 המהדרין, מן ומהדרין מהדרין זו במצוה תקנו עוףל(
 שרי )ה( במאמר ונחמד ארוך דרושביארת

 עוקשו( )סוף חז"ל מאמר פי על יו"ד( )מימןביששכר
 ע~מווע ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"העתיד

 הדברים. לכפול ונלאתי לכאן כהשםדרשהו
  )שגת פמולה מעשרים למעלה וכהניחה חנוכה נףלא(

 להנביר רצו היונים דהנה לי, נראהכט.4
 הפצועה ובעת התורה, חכמות ולבפל חיצוניותחכמות
 ותורה מצוה נר במנורה אורה היתה ליהודיםהנה
 כתבע כאשר התורה לחכמת רמוז הבל חשמןאור
 האריז"ל שכתב מה ידעת כבר והנה פעמים,כמה
 שניתקנה חסינים ברכת בענין בי"ס( חע5ע" ששד)ורעשו

בימי



עם יששכר מצוה נר ג, פ8ר מבת סלו י9תשריבני
 מלכות כתי לתקן שהוא 0ח0 ופרטת נמלהשל רבןבימי
 בעוטת כח היה לא המינות שנתגברה קודם כישסים,
 אחר אך וו, ברכה אופרים היו %א הכתרלפנום

 כתרה עד נם הפנם הניע בעוה"ר המינותשנתנברח
 רפק )זהיג ידעת וכבר כתרה, לתקן זו ברכהוניתקן
 חוזר ואור ישר אור בסדר כי נוצר, סוד הואולשרים
 בניממריא עשרי"ם ונם העשרים, הוא כתרהנה

 היה היונים שתגבורת הגם תבין, ומעתהכת"ר,
 הגלום, חם לכרכרה עד מניע הפנם ובמיטתמיטוט
 וטמרו למיטת נתפהק לא קדישים ישראל זה כלעם

 לזכר כן על לשם, עד הפנם הניע ולא הדבר עלנפשם
 דייקא. מעשרים לסמה חנוכה נר הנחת חיובזה

 הם מצות תרי"ג "( דחנה הפעם, לי נראה דעוךלב(
 מנין להשלים דרבנן מצות וז'דאורייתא

 תרי"נ הדברותך בעשרת אותיות ט"ו ט שכת"ר,
 מצות ז' ננד לרעך אשר ותיבות לרעך, אנטרעד

 המדר כפי אחת שיה ש מורה אות כלדרבנן,
 האחרונה היא הזאת הסתוה והנה בזמן,שניתקט
 מעשרים למעלה כן על לכתר, המשלמת והיאבזמן
 האחרונה האות ונם כת"ר, בניממריא עשרי"םפסיה,
 ך' אות היא זו למצוה רומזת הדברות עשרתשל

 קיא לא ך' טן למעלה כן על הכתר, הקלסת עלמורה
 לי. נראה כן חובתם,ידי

 פעמים ד' ק ג ב ", 4יי בהייי בפרשת נ84מךלנ(
 מלא, פעמים ובי חסר פעמים ב'מטרה,

 ד' בה שטר לתורה רמוזה המנורה להיות לי,נראה
 והם אבי"ע, עימות ד' ננד הם וחנה פרדיים,חלקים
 אל אחיזה אץ לשם 40 אצרות בריאה ננד סודדרהט

 ו' מלא מנורה פעמים ב' לעומתם נככובהקליפווע
 "8 לשם יצירה, עשיה נגד רמז פשר חיים,אות
 חסר, פעסים ב' מנרה נכתב הנה החיצונים, אלאחיזה
 בתורה. פעסים ד' כן נם המטרה מעשהשכך

 צורת חטת ד"ח 1. )בהשיחך עמוקות במגלה עייןלד(
 י' לאות רומז האמצעי הנר ראשהמטרה,

 ה' הוא האחד שצדה קנים נ' ו', הבפורה נוףשבשכן

ח"(  8  4 ש  וט. 98 
 וסתה טרד ובז' ת, בקדמה במקף ששלש ששר שץש

משחלאן,

 קנים נ' כן נם וכן ווי"ן, נ' צורתה אשרצורתה,
 לפי השם צורת והנה השם, נשלם ובזה הב',מצדה
 שמווט ע"ב מן הע' שם הוא יב"ם, מספר עולה הואזה
 הוא אשר מבת בחדש דמנורה נם נעשה קש

 ח"ד((, שכיד הרויח האריז"ל מכתבי )כידוע עיןבבחינת

 בעין, שראה עד המטרה במעשה משה נתקוה כןץל
 האריז"ל כתב והנה רא"ה, שם הוא השם לזה ממוךוכן
 ע"ב בניממריא להדלי"ק בתיבת לכוין פ"ק שי"ג)שם
 בהדלקתיט והנה שם, עיין הכיל( )עם ס"המ"ג

 השם ממפר בצורת נעשית אשר המטרהלזכרת
 המאירים שמות ד' נשלמו הנה ג"ן, ממפרוהנ"ל

 יחי למשכילים, הדבר מובן אבי"ע, עולמותבכללות
 אי"ה יתבאר עוד הנ"ל, שמות ד' בנימפריאאו"ר
 לא למה חטמה וף )איתרת קדמונינו שדקדקו מהלה(

 לי נראה בחנוכה, דיומא מפיקאתיקנו
 ד!( )סשה רק דירחא בקביעא בקיאין דאנןהמעם,

 דהנה לי, נראין והמעם במנהנ, הזהרו סתםדשלחו
 יום בכל לחכמה, רמז קדש קדש, מקרא הוא מוביום
 ישראל, לנשמות החכמה קדהטת השפעות נשפעמוב
 השראל צריכין והנה חכם"ה, בניממריא מו"ביו"ם
 ( קנה )כ4ב והנה החכמה, זאת לקבל מוכשר כלילהיות

 ישראל בני אחיש ק ש מחכים, ישראל דארץאוירא
 החככנו, לקבל כנכשר כלי נופם נקיטה ישראל ארץדרי
 מחכים האויר עופץ לארץ בחוץ הדרים כן שאיןמה
 עוד לחת צריכץ החכמה אור לקבל מוכשר כליואין
 ש חכסים שנקראו חכמים תקנת פי ש אחדיום

 מוכשר מוב יום יהיה ממילא החכמה, אורשמקבלין
 דאורייתא, מוב ביום הוא זה והנה החכמה,להארת

 אנפט הנה החכמיכן מן הניתקן מוב יום כן שאיןמה
 יתמותו שכל כית העיקרי, בזמן ההארה לקבליכתים
 החכמה, הארת היונקים החכמים מן ניתקן המועדשל

 בטץ4 ב דבש ד מאמי מק )9ץ תבק, ואתה לי,נראה

 כב4 )שבת בשמאל חשכה ונר בימין מזוזה שלכוזבלו(
 כ"ד(, )מימן תורה אור ה( במאמרעיין

 בפסוק 99ו.( )""א הזהר דברי פי על הדרגם שםמיוסד
 אלף, מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם כק לג9יב

 לכאן. לסובה תדרשהווכנטם
 במאמר עיין בשמאל, חנוכה ונר בימץ מזוזה עדךלז(

 ותרווה פ'( ג"פ ניח )פיסן והיאה ה8%(
צמאתך



 ין2שכר מצחת נר ג, מאמר מבת, כסלו חושףמאסףבנבי
 ומסכת הנסרא דברי שם ועיין נחת, ותמצאצמאונך

 אחאי דרב השאילתותסופרים

 מהאמוראים אחד לכל נכון מעם עוד לך 1ח31נךלח(
 נשתפל, אי בימין חנוכה נר אידפליני

 מבת כסלו הללו חדודים ב' טה:( ה שעי ירה )שערידהנה
 והנה לדן, ומבת לבנימין כסלו הדגלים סדר פיעל
 ליה סבר נימין, חנוכה גר ליה דסבירא מאן לומר,"8
 על רומז ב"ן ימין, בן נרים שמא לבנימין דכסלוכיון
 להדלי"ק פ14( קף"8 )פת"ח האריז"ל כוונת כפינ"ר

 נ"ר ותיבת הכולל( )עם ס"ה ס"נ ע"בבניממריא
 יי((, ונימן לעיל שכתבתי מה )עיין ב"ן לשםרומז
 ליה דםבירא ומאן ימי"ן, נ"ר( )הוא ב"ן רמזוהנה

 יחול )ובו בסבת, נם דמדליקין כיון ליה סברבשמאל,
 אי"ה יתבאר חנוכה, זאת בישראל הנקרא יוםתמיד

 נק סו )מחקית ביה וכתיב לדן, מתייחס והואבמאמרו(

 ימין שמאל חנוכה תיבות ראשי חשי"ם דןובני
 עוד להלן ואי"ה לחכמה, פרפראות והואבגזוזה,
 חנוכה ונר בימין מזוזה למה מעמים לךיתבאר

בשמאל.

 8" )8י"8 הקודמים בדורות להלכה הענין ירבעלס(
 בפתח מבחוץ מדליקו חנוכה נר מא(שכא

 בביות בפנים מדליקין ועכשיו הרבים לרשותהסמוך
 כיקב רצו( מאמר סו עמ' ב )8לק אפרים עוללות בספרעיין
 הנה וכתב וערה, לאור חנוכה נר ברמיזת שם כןנם

 שהתורה דור ראית אם )מב( בברכות רז"לאמרו
 וכו' מפזר ה8 בו( ש )פילי שנאסר פזר, עליהחביבה
 עת קם( קיר )הייים שנאמר כנס, וכו' דור ראיתואם

 לב( ס" ב )ושמר כתבנו )כבר תורתך, הפרו לי"ילעשות

 ופורים(, לחנוכה רמז המ"מ קנ"ה בניממריאע"ת
 חביבה התורה שהיתה הראשונים הדורותלפיכך
 תורה לאור הרומז חנוכה נר מניחין היובעיניהם
 חוצה, מעיטותיך יפוצו מז( ה )פש4 דרך עלמבחוץ
 וכו', ~ומדיה התורה שנתמעמה הללו הדורותאבל

 הרעה, מדרכו לאיש להשיב כח להם אין הדורוחכמי
 ספני תקומה לו אין וכו' לו יחניף לא אםואדרבא
 בעיני ויבזוהו וכו' שקר עדי עליו ויקימו עליוןהקסים
 לזוללים נשמעים אינם הנכוחים דבריו שכל עדההמון,
 מלהאיר ידיהם יכריכו ההחש בעת המשכיליםוכו',

 בביתו מצותו נר מניח חוצורע כל ברוחםבתורתם

 הרב לשת כאן עד לבד, בירח אנשי מעץ להשיבודיו
 מ8.( ישנת בנמרא לאסרו הא מובן חרב דהרי ולפישם,

 ודיו תיבת ודיו, שיחנו ש מניחו הסכנהונשעת
 ( 0ת )שם רז"ל אמרו דהנה מובן, הנ"ל יפימיותר,

 חוזן בו וחזר למונה דבר הקב"ה מפי יצא לאמעים
 הקב"ה לפני הדין מדת אמרה כי תחלו, ממקודשיכו'

 תוכחה( יקבלו )שלא נלוי לפניך אם עולם שלרבתו
 בעיני מראה אם אפילו זה, לפי והנה נלוי, מילפניהם
 החש כן פי על אף תוכחה, חביריו יקבלו שלאהאדם
 בדברי לזה סתירה מצינו אכל שלו, את לעשותמחויב
 הנשמע דבר לומר שמצוה כשם סה:( )טחות באמרםחז"ל
 ברמב"ם )עיין נשמע, שלא דבר לוסר שלא מצוהכך
 חילוק. ד"8 לומר וצריך כליו(, ונישאי 8*ו( חיתמ4

 ונזיפה הכאה עד והוכיח בחן כבר כשהמוכיחדהיינו
 הרמז פי על והנה להוכיח, שלא מצוה שובוקללה
 הסכנה, ובוצעת חנוכה, בנר רז"ל אסרוהנ"ל

 אותם ומביאים המוכיחים לחיי יורדיםשהרשעים
 בזיק לידי זה ידי על עא וכיצא, בשיית סכנהלידי
 המורדי האפיקורסים סכת בזמנינו כנהוג וכיוצאהדת
 על להפ5וכים רק להאיר היינו שלחנו, על מניחאור,

 דברי מצד לעצמו יחסיר שלא היינו ודיו,שלחנו
 רק וכו', נלוי לפניך אם הדין סדת שאמרהחז"ל
 חשין כנ"ל שלחט על מניחו היא הסכנה דשעתדכים

 בזה. ודיולהחמיר
 מעם ותבק ס"ו( )סימן תורה אור % במאסר עייןמ(

 בפנים. 5ךליקין ועכשיומה
 לי נראה חנוכה, נר מן ליהטת שאסור המעםמא(

 מעופה על הקדמונים חקרו דהנהלוסר,
 והוא בחלב, בשר למלאכים שהאכיל אריגולאברהם

 נם הרי קשה והנה התורה, כל קיים כי אכללא
 נרים שהיו מאנץשיו שאחד לוסר, ו"8 אמור,ב"שש
 קשה אבל נוי, ב"שש כן נם הוה ולא בישלו,תושבים
 והנה למלאכים האכת והאיך אםור בהנאה נםהרי
 הנאה, מיקרי דכא שכתב מי שראיתי וכמדומהנהנה,

 ואי לאכילה, צריכים חשינם מלאכים שהם שידעכית
 כדי כן שעשה הנאה, מיקרי הרי לי, קשיא האקשיא
 ה4א התורה את לקבל הייט להערה, סניהשיהא
 רז"ל שאסרו כסו לקמרנ למלאכים פה פתחוןיהא
 לומר, ו"8 מזו, נדולה הנאה לך אין ק אם פ4.8ישבת

 זה לפי כן טום ניהרו, ליהדות לאו ומצותדהתורה
ניו



פ ייטשכר מצוה נר גו יאמר טבוע כסלו חדשימאמריבנבי

 לאור הרמוז מצוה נר חנוכה בנר דחנה תבין,בין
 ליהנות לאו ומצות הורה כי מאורה נחנין איןהערה

ניועו.
 מרן שהביא מה כן נם תבין חנ"ל פי עלמב(

 )ט-8 הכלבו בשם בשלחנו ז"להרמ"א

 בחעכה, חלב מאכלי לאכף דנוחנין טיק חין40

 מפני הוא ואם הוא, ריק דבר לא כי להתבונןומהראוי
 במקרח לא חלב מאכלי האויב את יהודיתשהאכילה

 כמה שכחבתי מה פי על לי ונראה נימים, מעשהנפל
 מישראל התורה את לבפל רצו שהיווניםפעמים,
 הש"י הבגוסם כאשר והנה חחיצוניורע הכמתולהגביר
 הרמוזים ובשמן, במנורה נפלאותיו לנו הראהעטם

 הם האלה הימים והנה השמים, מז יהורהלחכמה
 נתינת בשעת ( פח קנת והנה התורה, נתינתכעין

 ואמרו בשמים הקדושים המלאכים עמדו בסיניהתורה
 לכפלנו רצו והנה השמים, על הודך זזנה ב( 8)ההלים
 ועשה פעל אחרית מרב"טית המגיד והנה התורה,מן

 והאכילם אברהם לבית הטלאכים שבאו מקדםמרוהט
 הבשר שאכלו עליהם למענה זה והיה בחלב,בשר
 כמו לתורה ראויים השינם אברהם של בביהרבחלב
 מתחלה והנה 40 סיטור הייאט במדרשיהם רז*לשאמרו
 וימהר וכו' אברהם רץ הבקר האל ז( ק ולרחשיהכתיב
 ובן וחלב חמאה ויקח )ו9 נאמר ושוב אוהב,לקסטות
 בכדי הבקר בן אל חלב מאכלי צירף הנה וכף,הבקר
 זה לזכר כן תגל ההערה, לקבלת לבניו למנעהשיהיה
 לזכר והנה ק השבועות בחנ חלב מאכלי לאכולנוהנין
 הנה התורה, נתינת כעק הוא האלה שבימימזה

 יהודית שהאכילה חלב מאכלי ידי על כן נם הנםנעשה
 זה ידי ועל מישראל, חותרה לבפל שרצה האויבאת
 ומנהנ הורה, זו אורה היתה ליהודים הנם התחלתהיה

 הי"ג הורהאבותיה
 מזוזה להלכה דאיפסק הא על עוד לך אומרמנ(

 המעם ופירשו בשמאל, חעכה ונרבימק
 דאמר מאן נם הרי וקשה במצווך מסובב שיהיהכדי
 השתעביד הואיל יסיג ליה, אית רבא פעמאבימין
 )בדשנות בשאילתות )כמבהיר וכו', חדא מצוהביה

 שערי בספר שכוזוב מה פי י ליצ"ט, ונראה לק(,סיטן
 1 ושעראורה

 פובך רב מה 9 לא )תשים פסוק י שד"

 8. 5"ט1 ד משטף סיט שיץי(

 רב הגבורה( )טדת בצפת ש"ט ליראיך, צפנתאשר
 סלטעלה הנשפעים והשפעות הפוכות כל כיפובווע
 בדין שם מעיינים הצפת למדת חהשפעהכשמנעת

 הנשסע האטט אותו וכפוטר לירד, ההשפעה ראויהאם
 שם, ההשפעה אוהו מעכבים אז ראוי, אינובעבורו
 מח שאמר וזהו רבונם פובות צמתים שם יש כןעל
 בצפך שם נשארו כי ליראיך, צפנת וחטר פובךרב
 שנץ עיין והבן ליראים, צפונים והם נסתרותננזי
 זלח*ה חיד"א מס"ה הנדי הרב פירש זה פיהה

 עיין תכלאי, אל ולתיסז תני לצפון אומר 1( מ95ע"
 מזוזה דאיפמק הדבר נחמד ומעתה יב(, 1 לפי ובששם
 מסובב שיהיה בכדי והפעם בשמאל, חנוכה ונרבימין
 יוריד הימין מדת אשר בכדי ובשמאל, בימיןבחצות
 השפע ימנע לא שמאל ומדת החמדים, של השפעתמיד

 לעי. שכתבתי מה ועיין אוהו, יצפין%א
 במצותיו קדשנו אשר מברך מאי ננ( הנ8 כגמראמד(

 צום, והיכן חנוכה, נר להדליקוצונו

 אביך שאל 0 לב יבהם אמר חד אמוראי, בהופליני
 רצן ש"נ נפקרע מחכמה אורייתא קכא.( )ח"בוינדך

 נשמות הם חנפים ודברי אבא, נקראוהחכמה
 הוא, תורה דבריהם כן אם החכמה הארתהמקבלים
 שטר הדבר 6ן תקוף יח 00 יז רבים אמרשידך
 הנדה %ד0 )נשא החכמה, מז ישפיכו יגידו לך,יגידו
 חכמה, תעלומות לך וינד 0 ש )4ונ כענין בחכמההיא
 רסונים חיים, אלקים דברי השלו אלו כי לי, נראהוהנה

 אתך י"י יצו !0 כח ובהם והחש אחד, במקראדבריהם
 מאתך הנתקן דבר על י"י, יצו רס"ל הברכה,את
 את אועז יעי יצו כן פי על אף בתורה, מבוארחשינו

 וצתו, במצותיו קירטע איטר בברכה לברךהברכה,
 שאל פשק מן הייע באסמיך, אסר יעי, יצוהוהיכן
 כתיב דרכיה העין סן הסטי דבר אבא חכמהאביך
 ידיך, והשלח ובכל תמצא, מאין והחכמה יב( כחמעב
 ליד לא לך ינידו כחטר הדברים מכל תמור לאהיינו
 על בדיוק הזה הרמץ נכבד ומה שמאל, ליד המאימין
 בנימפריא הברכיה את אתך י"י יצו חנוכה,נר

 או"ר.יה*י
 שכחב מה לפי חנוכה, נר להדליק הברכה תמהמה(

 תיבה לכוין 5"ד( שי"ג )פיערוהאריז"ל
 )ותיבה משה סיג ע"ב בנימפריא הכולל( )עםלהדלי"ק

נ'4!



 יששנר מצוה נר ג, מאמר פבת, כמלו חרשומאמריבננס
 הנה אזאר(, יה"י בנימפריא ותלם באן, על הכוונהנ"ר

 יעלה זה ולפי להדליק, תיבת על כולל להוסיףצריכק
 או"ר בנימפריא חנוכ"ה נ"ר להדלי"ק תיבתמספר
 הש"י אשר חדש האור מן הארה שההא להורותחדיש,
 חסר הוא כן פי על ואף בימיט, במהרה צית עליאיר
 וממר עד האור מאתנו חסר שעדיין להזרותאחד,
 לשעתה היה הזה והנס בימינו, במהרה בציוןיתנלה
 מאותו הארה לקבל לדורות וניתקן האור, מאותוהארה
 נלותינו כהיך ימי כל נם הימים, כל לנו לפובהאור
 אסן בימינו במהרה עולם גאולת ינאלנועד

 מזוזה לק, סיגן )ברגשית אחאי דרב בשאילתותסו(
 ובעל בשמאל חנוכה ונרבימין

 לפלא והוא כאן, עד באמצע, )בציצית( מצוייץהבית

 מה פי על לי ונראה בכאן, לציצית שייטתסטי

 ונר מצוה, היא מזוזה פעמים, כמה לךשבתבתי
 הקדיש הרב שכיזב מה העיין אור, לרירה רומזתחנוכה

 )תילת שלו בסידור ז"ל מהרש"ז בגבראלהמפורמם
 אל המקבל עליית היא המצוה ידי על התוכר,(,שער

 אל הכהופיע ירידת היא ההערה ידי יעיהכשפיט
 פשט( ש"ז )ולע"ה התפלה מכוונת לך ידוע והנההמקבל,

 והמשפיע לשם עולה המקבל הנה קדומים קדודיבהיכל
 אותם המחבר והאמצע האמצע, אל ובאים לשםיורד
 וכו' תפתה שפתי אדנ"י )שם( )כידוע התפלה,היא
 אריכתא(, תפלה היא הנה קדורים קדודי בהיכלשהוא
 הנ"ל הקדוש הרב דברי באריכות שם עייןוהנה
 נמי אנן הזה הרב דברי פי ח1י הקדרם, דרךלדרכו
 ידה על )ונורמים מצוה היא שהפוזה כיתניסא,
 ירידת היא ידה )על תורה חנוכה ונר המקבל(,עליית

 שנאמר כענין תפלה בחינת "ט בציצית הנההמשפיע(,
 מרן כוזבי 5י על יעפוף, כי לעני תפלה א קב)שעש
 ואני שיאמר קודם בציצית יתעפף וכ"ג( שי"א)ולע"ה
 ב' בה יש בציציה אשר עוד חמאה והנההפלתי,

 אונע 1ר84יוצם לט( סו ממדגר בהו דכתיבהבחיטוא
 שבהניונה תורה )הייט י"י מצות כל אתולכרתם
 אותם ועשיתם בה( הנאמרים המצות כל אתזוכרק
 אמצעים הם הציצית כן אם המצות(, עשיית)היינו
 באמצע טרויה הבית בעל כן על ולטווה,לצערה

 שליבו יחודא מתהווה יה ייהץ

 צש.. שמי ר יהר 1"1"ש(

 החיבור )בוא"ו וציצי"ת חטכ*ה נ"ר טיוי"ה והנהמז(
 מה עיין אל"ף, בניממריא הנ"ל(טפעם

 ובמאמר כ"ד( )סימן תורה אור ש( במאמרשכתבתי

 בפפוק קעי.( )מ"ח הזוהר בשם א'( )סימן והודאה הלל4(

 אלף, סני אחד מל"ח מלאך עליו יש אם טס לג)ו4וג

 שמאלא, מספר נש דבר עמיה דממנא מלאך הואדא
 ספרא הוא ודא אלף, מצדך  ימיל  ז( צ4 )תגליםדכתיב

 כדין וכו', מימינך ורבבה בתריה דכתיבדשמאלא
 שם עיין שחות מרדת פדעהו אמר הוא בריךקודשא

ותבין
 מבחוץ, ביהר פתח על מניחה ( גא ושנת ננמרט4מח(

 שכוכב מה פי על הפעם, לבאר לימראה
 יצחק לוי מו"ה הרב וקדושו ישראל אור מחותניכבוד
 מדליקין למה פעם שליוחת(, קוותה קל לף )קד91תזצוק"ל
 רארטק ביום דנרות הנס היה שלא כיח ראשוןביום
 וכתג א"0(, תת )ט*" הפ"ז שכתב )כמו ההצלה נמרק

 וידעו הכירו דסטרה הנס דכשראו בנרות, זכרדעושין
 % דהנה הנרוות בזכות נקיטה דהצלה הנםשנם

 בית על היונים ששלפו בזמן כפלים היוהקרבנות
 לביוץ חוץ קרבטת להקריב אפשר אי כיהמקדש,

 המקדש בבית בפלין שהיו הנם הנרות מצותאבל
 לביות חוץ מצוה נרות הנרות מצות היו זה כלעם
 לאתערותא שעלתה והיא פוב, ויום שבת נרותהיינו

 3ן נם היה זה ידי ועל י"י, לפני ניחוח לריחדלתתא
 דהצלה נם רק שהיה הראשון ביום נם כן, עלההצלה,
 שם, עיין דבריו, כאן עד בנרות, ההדלקה מצותעתוין
 על מניחה תקנו למה רובין האלה הדברים פיועל
 הנרות מצות ידי רעל להורות מבחוץ, ביתופרטה

 ונתהווה ניחוח לריח שעלטה היא לביות חוץשקיימו
הנם.

 שמן נלי לוקח "0, הראשונים המקובלים כתבופפ(
 כל ממט ולהדליק דרה"ם, מ"דכהיקל

 ומנולה נרות(, ל"ו עם שכהוים ח' )היינו לילודןהח'
 פי על לי הנראה שם, עיין ד"ם, מהריגת להנצלהיא
 ק א )בדבשית של פ' אות על תנין ד' ז"ל, הרוקחבשם ה" לפיסן הערה אור )נ( במאמר לעיל שכהבתימה

 ד' רומזים תגק הדי פוב, כי האור את אלקיםוירא
 דחטכה נרות ל"ו על רמז ל"ו, בנימפריא פ'תעמים
 דשארי ק )ישו שם וכתבתי הגמז, אור הארתשהם

 ח' עי רמז ה', שגימטריא הסה רב הם פרבאותיות
יטי



8 ליששכר והודאה הלל ד, מאמר תבתן נמלו חדוד פ8רבני

 חנק בחשבק פו"ב סם8ר זה לפי ק אם חטכם,ימי

 כמה רע, נקרא החש דמים שפיכת והנה ח"ד,החש
 היונים והנה מקרבך, הרע ובערת 0 יג ובהם אמרדמע

 הרעים המה הן מישראל, דמים הרבה שפכוהרשעים
 והפו"ב הננוז, הפוב לישראל האיר והש"יוהחפאיכג

 אומר  והנה דם, מהרינת כצליל כנ"ל, ד"םבניפפריא
 וירא והנה חנוכ"ה, בנימפריא אד"ם ד"ם עוד,לך

 )בנימפריא פו"ב והנה עשה אשר כל אתאלקים
 הסיד, נרמז בכאן אד"ם, מא"ד ד"ם( מניןהנ"ל

 תביןואתה

 דמאמר

 רצחנההלל
 פסוקים כמה ויתפרש חנוכה, בימי להודות לנו המדוקנת ההודאה תתפרשנו

 וכון, י*י אודה הללויה הוא בתהלים קנא קפיטל ויתפרשבהלל,
 והודאה. הלל המאמרונקרא

 הרוקח בעל וקדית עיר המקובל הנד% הרב כתבא(
 קכ"ה ההודאה ננומח "8 וסוג )ימןז"ל

 אפרש ואני נומחתו, לי נודע %א כהני"ם, מניןתיבות

 כפי ושומר, אשכנז, בני מנהנ שבידיט הטמחאכפי
 עד והנה תיבוסו ע"ב היא ההודאה שבידינוהנומחא
 חנוכ"ה מנין תיבות פ"פ החש להודות תיבותמוף

 הגדול, לשמך ולהלל כך אחר ומסיים להודותןשניתן
 לומר כן נם מחויבים החדשה ההודאה חוץהיינו

 המתעדים. בבל הנאמדה%

 הל"ל טנין תיבות צ"ב יש ההודאה נומח בכללהנה
 "8 הנה הנימים על טמח וטשתצרףוהודא"ה,

 ריבוי מוד ק"ח, התיבין מך יהיה הנה *( תיבין ל"ובו
 הס"ה .( חייט פוב, כיהאור

 הנפלאות, ועל תיבות 5י פו"ב תיבתכשמחשבין
 באו מקלוב הרשים פעמים פ' הייטבריבוי,

 בשום %א' נ"ד פעמים ב' נ"ד, הואו'
 רק אינו כן על ישנה, טסחא משתש ק"ח,בנימפריא

 4 ב ת י אחשר טוב"ך מ"ב מה כ(לא

 צפנת אשר הפוב ריבוי רמז היינו ליראיך,צפנ"ת
 ק"ח והנה אי"ה(, יתבאר צפת, בשמאל חנוכהנר

 חנוכה נר מצות שבקיום לרמז ניחנ"ם,בנימפריא
 )ח במאמר שכתבתי מה עיין ניהנם, של מדינהינצל
 )דף ויחי הזוהר בשם .( כ"ד( )סימן תורהאור
 לא ס0 לא )טית כתיב יחודה רב אמר ע"ב(רל"ח

ש ** 81י*(  8י 

 האי שנים, לבוים ביתה כל כי כהטלנ לביתהתירא
 דינא דאמר ביה, אוקים חברנא חזקיה רביקרא
 בחמה, מנייהו פלנא ירחין, תרימר דניהנםדחייבי
 גפשייהו מ"טתלמי והיכן וכו', בתלנא מנייהוופלנא
 תירא לא לוטר תלמוד כן, ישראל אף יכול וכו',בשלג
 לבוש ביתה דכל בנין טעמא מאי כהטלנ,לביתה
 מזוזה וכו' בגון שני"ם אלא שני"ם תקרי אלשנים,
 מאי שכתבתי מה שם ועיין שם, עיין חנוכה,ונר

 דברי פי על המצווך שארי מן  הזאת דמצוהאתמיה
 ואסר פתח  ע"ב(, קע"ד )רף וישלח כרשתהזוהר
 אלף מני אחד מלפן מלאך עליו יש אם כק לג)שוב
 קרא בהאי חזי תא כו', שחת מרדת פדעהווכו'

 לא אי מלאך, עליו יש אם כתיב דמלה, בריראתשכח
 מני אחד מליץ מלאך אבל הוא, יאות יתירכתיב
 עמיה דממנא מלאך הוא דא איהו, ומאן כהזיב,אלף
 מצדך יפי ז( צא )תהלים דכתיב שמאלא, במפר נשדבר
 ורבבה בתריה דכתיב דשמאלא מפרא החש ודאשלף,

 דאיהו הרע יצר הוא דא אלף מני אחד אבלמימינך,
 דאיהו בגין שכחולא, למטר דהוו אלף מאינוןאחד
 אזיל נש בר אי דא חול רשו, ונמיל לעילאמליק
 סנינוריא ואתעביד מליק איהו כדין וכו' קשופבאורח
 אמר קוב"ה כדין נש, דבר עליה  וט קוב"ה קמיואמר
 הלבתא איפפקא והנה עכ"ל, שחוק  מרדתפדעהו
 המצוה דבעשית  וביון בשמאל, חנוכה תר בימיןמווזה

 בשסעך העומד  אלף מני אחר  מלאך ההוא אזבשמאל,
 שחוץ מרדת פדעהו קוב"ה  ושומר  מניגורשאיתעביד

 . ,א
הרי



 והודאה הלל ד, מאמר מבת, כסלו חדשו תאמרי322י
 "עטשכ2רט

 ניהנם, מדין מצלת חנוכה נר דמצות לפניך, שלךהרי
 )ריבוי מובך רב מה לעיל, שכתבתי במה כן נםונרמז
 ניתן וכו' צפנת אשר בריבוי( מוב כנ"ל מוב כיהאור
 להנצל בכדי שמאל היינו בצפון חנוכה נר שלהאור
 תיבות מנין זה לרמז כן ש בצפון, הניתן ניהנםמן

 מצות המקיים אשר רמז ניהנ"ם, מנין ק"חההודאה
 שכתבתי מה עיין ניהנם, של דינה מן ינצל חנוכהנר
 ותבין מ"ז( וסימן מ"ו )סימן מצוה נר )ק במאמרלעיל

 נחמדענין

 מן המתוקנת ההודאה נוסח לבאר נבאועתה
 מן רובן אשר חשמונאי, של דינו ביתהסנהדרין

 יתבאר כאשר לעתים בינה יודעי יששכרשבט
א"ה.

 קאי כי בוא"ו, להיות צריך כן ועל, הנמים. ועלב(
 וט' חיינו ש וכו' לך אנחנו מודיםאדלעיל

 בברכת וכן וכו', הנסים חלל וגו' יום שבבל נסיךקל
 וכו'. לך נודההמזון

 הפשט דרךעל
 מזנבה השי"ת מאת הנקיטה להדבר הנההנסים.

 נם, הקחתי בלשון נקרא הפבע מןלמעלה
 הספינה של ונס תורן מן מהראל הפשמ לפיוהוא
 של הנס כמו והוא הספינה, מן למעלה סונבהשהוא
 ולהוליך בם"טרים להתהלך יתווסף ידו ששהספינה
 שלא הנעשה הדבר ידי על כן צדק, במענליהספינה
 לנאי ויתוודע זאוג עשתה י"י יד כי יוודעכמבע
 כי י"י, ש יהבם ולהיטליך במישרים להתהלךעולם
 והוא כרצוט, המבע את מנהינ שמו יתברךהוא
 והוא ופרס, פרס כל על יכול וכל משניחית"ש
 גי וידעתם ב( י )שמית מצרים בניסי פעם בכלהנאמר

 הוי"ה.אני
 הרמז דרךעל

 מה מפני ( ד )ברטה רז"ל שאמרו דרך על נס,נכליא
 ספליהם בה שיש מפני באיטרי נ' נאמרהלא

 אפילו וכו', נפלה ב( ה )עמים שנאמר ישראל שונאישל
 קטה )תהודם שנאמר הקודש ברוח וסמכה דוד חזרהני
 נ' אות זה לפי כן אם הנופלים, לכל י"י מומךיק

 ישראל, לשונאי הצרה עת ש מרמזת נס()בתיבת
 בקריאה אליה נסמכה הנ' )שאות לה הסמוכה ס'יאות

 והצלה "טועח לנרום הנפילה לסמיכת רומזתבמבמא(
 ח4 0" א טרטר מש )5יז נס, הישקה נקרא כן שלישראל,

 הדרש דרךעל
 ברצון עלה שלא ענין פלא עוטה כשהש"י נס,נקרא

 " טופר אדי )5יז שפירשנו כענין האדם,מחשבת
 יה"ב ומרדכי ההם בימים ( )יג מנילה בנמרא י4טפו

 בר חייא ר' אמר כא( ב )אסתר וכו' קצף הטלךבשער
 עבדיו על אדון הקב"ה הקציף יוחא ר' אמראבא

 יב( טא )בראשית שנאמר יוסף, ומנו צדיק רצוןלעשות
 לעשות אדוניהם ש עבדים וכו', עברי נער אתטהסם
 הדבר 1י11דע כב( ב מחתר דכתיב מרדכי, ומנו לצדיקנס

 כהסכיל מעיני נעלם לא והנה כאן, עד ונו',למרדכי
 המאסר, בזה יוחנן ר' לנו חידש מה א' דקשה,מה
 אמר ובמרדכי צדיק רצון לקלטות אמר ביוסף למהב'

 שכתבנו אחרים דקדוקים ועוד לצדיק, נסלקוטות
 הרב שכתב מה פי על הדבר יתבאר אבלבמקומו,
 פיו( האלקים עבודת ושעי הלבבות חובת בשהחסיד
 %א ישב יא לאדונה בעבודתו הנאמן העבדבנדר
 יחפוץ יא האדה רצון בהפקת אם כי ילך %אכפסוד
 בפני רצון לו אין העבד נמצא שם, עיין רצונו, אםכי

 האדון נמצא שלו, הרצת הבש הוא האדון כיעצמו
 קטועות הפועל והנה רצון, לו אין והעבד רצון לויש

 פעם, לנל המצמרך נפי נפלאותיו עבטה הארץבקרב
 בבית היחטב והנה האסורים, בבית היה יוסףוהנה

 מממגר לצאת ומחשבתו ברצונו מחשב בודאיהאסורים
 כשעלה קטועות הפועל הנה יה, ש ומבקשאסיר
 )שהוא אדון  הקציף  הנה ישועה, לו להזמיןברצונו
 שמבקש הצדיק רצון להפיק בכדי עבדיו ש רצון(בעל

 כשהזמין כן שאין מה אסיר, ממסנר להוציאוברצונו
 ותרש, דבנתן במעשה למרדכי הישועה הכנתהש"י
 סרדכי של ורצון במחוטבה היה לא הזה הדברהנה
 מרב"טית המניד אכל דבר, שום מן עדיין ידע לאכי

 ומחשבת ברצון עלה לא אשר דבר ידע הואאחרית
 עבדים שהקציף כזה בדונמא ישועה לו והזמיןמרדני,
 בזה הש"י הורה אדוניהם, על תון בשישאינם
 עדיין שה שלא דבר היינו לצדיק, נס ומכיןשמזמין
 מל לראיה שהביא וזהו הצדיק, של ומהשבהברצון
 שהיה מרדכי היית למרדכי, הדבר ויוודעהפסוק
 עושה שהש"י כשראה הדבה הבץ נדי וחכםצדיק

בכאן



פב העטשכר והוגשה הלל ד, מאיר פבדע כסלו חדיר תאפריבלני
 בגימסריא כז גם בע"ד נעשה הנטועה עניןדחנה הבין ביוסף, הנעשה מן ההיפוך נפלאותיו בכלבכאן
 כן5פהיינקיס ט היו ג בו וחיבור יהוד ידיעל עולה ואינו עדיין שנוודע שלא דבר לנם הכנהשזהו
 כז על רה"ש, פעמים זעיר היינוהדודים כן( )על המלכה, לאסתר הזה( )המהקר וינדברצון,
 הגשרם על גם בהתדברותם, מרומז לזהונוקביה, הדין הלא קשה דלכאורה וכו', למלך אטמרותאמד
 שם והנה נם, אתווןבתרין היו ולא מעלין %א מורידין לא בו.( וע"ז בנכריהוא

 הגת גסותו בן גם 8יו ס"ה, בנימפריאאדנ"* שהיא שהבינו יונה, הנ"ל לפי אך להצרו,רשאין ת צ של ר8' גז גזרו
 ונעשה ס"ה על ניתומף הנ"ל שם מן ה' אותהנה דברינו מכל העולה כלל והבן, הש"י, מאתנסיבה
 בע יעלה 81"ד ק ב ובמשהת סוד הוא לי, נראה ח*4נ' מן למעלה מונבה שהוא דבר הכוונה נם לשוןאשר

 היהוד כנד הוא ה' בגימפריא אדנ"י מן א"דהארץ, האדם. במחשבת עלה שלא דברהרצת
 ב4השלם

 ישועה, של שהבום לשון הוא פורקן, הפורקה ועלנ( הסוד דרךעל
 י"י, ופריק מוזרנמינן י"י ויושע ל( ע)שסות שכתב מה פי על נם, להפלא יקרא הקדש בלשתהנדן

 דפריק צית מתרגמינן לה מושיע ואין בו( כב נוברים יכו בניממריא נ"מ פ"א( הכלליס שעי )ן*8האריז"ל
 קשה דהנה והנראה, תרנום, בלשת תקט ולמהלה, אדנ"י, שם עם הוי"ה שם יהוד הוא הנה א4 אדנ"יס"ה
 לזכרת תיקע ולא לישראל נעשו הרבה נסיםהלא מדת על יורה מ"ה, בנימפריא במלואו הוי"ההשם
 פוב יום הנם בהם שאירע הימים לקלטותלדורות בלא נוקבא מדת אדנ"י השם בהתפשפווגדכורא

 לזכרת עשו לא %מה ופורים, בחנוכה שתיקנוכמו אשר כימינו במהרה לעתיד נראה, והנההתפשפווג
 ויהושפט, דאמא, ונם ההמה, בהעמדת דיההטענס נוקבא מדת נם אזי ההמה כאור הלבנה אורתהיה
 כל דהנה הוא, אך ה4 סידן לק"ן )ע8ו וכיוצאוחזקיה והנה לי(, )נראה תרע"א במילוי היהוד בעתתהיה
 שמתנלה ידי ש הוא לישראל הנעשה ונטועהנם ונוקבא דבר ויתכפלו תשי"ו, בנימפריא תרע"אמ"ה

 מתהווה זה ידי ועל ממעל, בשמים עליון אוראיזה נה"ש פעמים )ב' עקלתון נחש בריה נדהידקליפה
 נקבע היוצר בנזירת לפעמים והנה הצורך, בזמןהנם הרשעים המלכיות כל הנראה, וכפי תשי"ו(,בנימפריא
 בכל אחשר הדבר שנקבע היינו ממעל, בשמיםהנם הנ"ל, מהנחשים יונקים המה ישראל לננדהעומדים
 הההא האור נתנלה שוב הזה הזמן כהניע השנהשנה כפעם כפעם הלך ולא א( כד ממדבר בבלעם)תמצא
 על והנה הראשת, בפעם שהיה כמו ממעלכשמים הראשונים המקובלים במפרי ונמצא נחשים,לקראת
 לשעריה רק הנם היה אם ידעו הקחתם ורוה נבואהפי עזי ככלבים האדם בפנוע קרגיס( בסוגך שושנה)ליעני
 נודע אם כן שאין מה לדורווג פוב יום קבעולא נם פנים כל ש '( עצמוחפ תשי"ו בי "ט יאמרנפש

 הנה שנה בכל ויהגלה נקבע האור זה אשרלישראל, עד הנעזריםבנפלאות
 קלב( טק לקטו אי"ה תבאר )ו לדורונך פוב וםקבעו יו"ן מלכות כי נדאה היגה נ"מ להם יקרא הלאהיום

 ובמאסך וכף, לנפלאותיו קףשה זכר ד( קש )שלשבפסוק לחי"ק דבתיבע"ן אדנ"י, מ"הבנימפריא
 ב*4 לדורות קבעוני לחכמים אסתר שלחה ז.( )מסלהחז"ל

שפהי(  הקטועה הצטרכות בעת בשעתה המחגלה האורוהנה תוסיף 8' ומשאר ס' בידך תקח 0"8, ג:טרו חתע 
 אחר שנה ככל שמחגלה ומה ההתנלות, עיקרהוא שלים הישיא מרומז ובזה נ' ונעשה ח"ה שם שלבה'

 עשה זכר הכהסב כענין ידורווג זכר נקראכך סליק הכא אדנ"י מן א-ד וז"ל ע"א( )מזזוםב(
 בדומה, ומוליד הכהשפיע זכר מלשון חהאלנפלאותיו דבלה אגרא וערן הארן, סן יעלה ואד כטלה ורזאלהגנן
 מקבל כעין ההא השאיר האוד מסנה שנה בכל כןש רטשן מלכות לפק' מרטז אדן חףל שיג( )כסלראשית
 ס"8 שם טהעד

 הנאמר וזהו הישועה, נעת הנעשה העיקרימהאור סיס כנגד חעא.
 כה להם ליתן היית וכו', נפלאותיו זכרו ק קו)ההמט והוא אהדו, וה' איש ס' ש"א, צ' לד לד ס' סמומזכי

% ס/גשרש  לשון והנה נדומה, פעם ככל מולידים היו ש עהמשפ שמל יהניראה 
 מלטל כמקבל וההן הקדש ללשנן כצרנית היאוזרנום ג מהחט ג מאמר אדר והןב*(

הקדש



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר טבת, כפלו חדשי מטריבני
 נקרא המצמרך בזמן נתנקה אשר הנם והנההקדו,
 שנה בכל שמתנלה האזר אבל הקודים, בלשוןתשועה
 תרגום בלשון נקרא כנ"ל כמקבל הוא הנהושנה
 ש" נמק לקמן אי"ה עוד ויתבארפורקן,

 עשית ננוסח
 וכו' ופורקן גדולהתשועה

 נראים נגלים נסים היינו הנסים, על לפרש, ישיעדך
 ועל המבע, מן למעלה מוגבהים שהם כללעין
 פורקן כן על במבע, מלובשים הבאים נסיםהפורקן,
 זיתבאר ג(, המקרא לבופט הוא תרנום כי תרגום,הוא
 ההודאה בנוסחאי"ה

 )0יי
 עשית ישראל ולעמך טא(

 הזה כהיום ופורקן גדולהתשועה

 מומה בגמרא שאמרו מה פי על עוד, לוסררש
 קדשי מבית קול בת שמע גדול כהן יוחנןינ(
 קרבא לאגחא דאזלו מליא נצחו אומר שהואהקדשים
 ובלשון וכוונו, שעה אותה וכתבו וכו',באנמוכיא

 מליא נצחו רש"י, ופירוט עכ"ל, אומר, היהארמי
 להלחם חשמונאי בית בני כהונה פרחי שהלכווכו'
 הכפורים ביום ונלחמו כפור יום לפני היוניםעם

 יום עבודת עובד כשהיה גדול כהן יוחנןושמע
 בנצחון התיזעה הרוכלת זה, לפי והנה עכ"ל,הכפורים,
 ביום היה יוןלמלכות
 הישועה וגמר '(הכפורים
 על הדבר העלבונןבחשכה,

 אימא ג*( ( ז )ת"ז הזהרפי
 איתפשמרע הוד עדעילאה
 הפייסן שיסד וזהו זה,הבן
 אימא, )דייקא( בינהבני

 הדבר. הבן ורננים, שיר קבעו שמתהימי

 יו תרגום, בלשח הכפזרים ביום נתבשרווהנה
 קד"ט, בענין הארה"ל דברי פי שלומר

 הוא תרגום כי דין 8"ו( הקדישים שער )פוע"ח לשונווזה
 הוי"ה שמות פ' בגימפריא תרגו"ם )רצ"לאחוריים
 עם בגיממריא יהו"ה יה"ו י"ה י' הייטבאחוריים,

 כשאומרין הקליפות מכניע הוא לכן רנרגו"ם(,הגולל
 להתבונן לפענ"ד ונראה עכ"ל, תרגום, בלשוןקדיש
 מבחינת הוא הקליפות יניקת דחנה קם, במעםבזה

 הארת והנה כחפוי, בתר לשנאוי דשדי כמאןאחוריים

 מז. מטו"מ 8' ורוקות מגיה ערונ(
 ד. סיסי ההכת עניני נתמדים דסקים שטוג*(

 יומשך ההארה כשנתגדלה והנה פנים, מבחינתחטראל
 הש"י חפץ כי לקליפות ונתוודע אחוריים לבחינתנם

 יהגדל אומרים אנחש כן על ונכנעים, ישראלבישועת
 בחייכון וכו' פורקניה ויצמח וא' רבא שמיהויתקדש
 )ואי הקליפות, שיכנעו תרגום בלווח זה ואומריןוכו',
 ודברינו האמת יודע והש"י הדבור להרחיבאפשר
 תקום אתה יק קב )תהלים לדעתי וזהו אפשר(,בדרך
 כנ"ל ע"ב פעמים פ' בגיממריא תרח"ם ציון,תרחם
 זה, ולפי תרגום, בלשון נתבשרו כן ועל התרגום,סוד

 העיקרים הנסים על שאומרים מה כן גםתתבונן
 לעיל כמבואר השלם היחוד ידי ש פנים אורבהארת
 הקליפות שנכנעין בתרנום הפורקן ועל נס, תיבתכונת
 בנוסח עוד להלן אי"ה ויתבאר להאריך, ואיןוכנ"ל,

 כנ"לההודאה
 שאמרו מה פי על לפרש יש הנבושש ועלד(

 אחד פך מצאו כא.( תבת הנס בסיפורבגמרא
 להשבונן יש הנה גדול, כהן של בחותמו מונחשהיה
 לא נסים ומעשה אחר, כלי ומא פך מצאו דוקאלמה

 כהן של בחותמו טונת שהיה מה וגם הוא,בסקרה
 היה נדי שהכהן דעתך מלקא וכי לפלא, הואגדול
 שהיו ממונין היו זה על הרי השמנים, אתחותם
 ואחשבה ינק )שקמם וסלתות שמנים יינותמספקין
 המו, של במעיטה האריז"ל מרו דברי פי שלדעת
 היה המן אשר פץ( ש"ס )פרע-ח זלה"ה מרן לנוגילה
 אותיות נודע )הנה הקשים, הנבורות מן כחויונק

 היתה הרשע המן היינו נבורות(, ה' הםסנצפ"ך
 דמנצפ"ך, מ"נ הראשונות הגבורות שמרי מןיניקתו

 מן לו היועצים וחכמים דמנצפ"ך, צ' מן זרשוהארורה
 *(. דמנצפ"ךפ"ך

 הנשה*(
 המללש שער ט"" החים מעץ והטועמים דבק מלתאושרגא

 ירעם וכבר הנתפשטת, הוד עד שאלפא אימא8"י(
 שד חסד מז מתקשטים גבורות מההמויה ט( דרוש שס"הישם
 החגלות מתחיל ומשם בתפארת, מסחטם ואימא הסודהצד,

 ועו"ד, נצ"ח של גבורות עירא 8"ך כן של אבא,האסמה
 הקליפות גם כן של ההכמה, טר התגלות ינחר הואלשם

 שיניקתן אותן בחהטנעת, למטה הגבורות שפי %שיטקים
 חמיטניו4 חכמות להרש חסמים המה הן פיך, נבורותמן
 יאפר שלא רצון הים יגפר, דשצב ואשם היטב הדברצבן
 דברטצ כל אוטר מממריט קדם וכבר כרצות, שלא דברפטצ

 אסוטר.בדרך

 אג"תש
 הזאת שהמעשה שנראההנם

 השנה באותה היהלא
 היה זה כי דברות הנסשל
 והישועה יוחנק בימיעדין

 מלכות עול בפריקתהעיקרית
 זה בנרות הנעשה והנסיון
 עם בנו, מתתיהו בימיהיה
 הוא. במקרה לא זהכל

והנה



% שבשכר והודשה %ל רז מאמר ממל כסלו חטו פטרבני

 להיוונם היה היונים התגברות עיקר כתבנו, כברוהנה
 חכמות להנביר ורצו התורה לחכמתניגוד
 היתה הנראה כפי הנה '(, יונית חכמתהחיצוניות
 הנבורות שמרי מןיניקתם
 )כאיטר דמנצפ"ךפ"ך
 נערתו מן דעתלטישו
 כנ"ל( האריז"ל מרןשל

 כמו והו"ד נצ"חנבורות
 ח3ל בסמוך, לךשכתבתי

 הש"י אשר בעתכן
 בעת עמנוהתנוסס
 בקו"ש לנו האירהישועה,
 מצאו הנה התורה,חכמות
 בחותמו וחתום דייקא,פך
 לוג יורטן לקמן שכתבתי כמו דייקא, נדול כהןשל

 בחסד, ח סתם כהן בנצח, חדירה כטגן ס( כ אור)ט14רי
 חתום הזה הניסיי הפך היה כן ש בחכמה, נדיכהן

 מאד הבן נפלא, נס בדרך נדי כהן שלבחותטו

 נוסח על צופים ונופת מדבש לחיכך ישעםהלעלטה
 הנבורות ועל מודים שאנחנוההודאה

 ונתכפל לנו הש"י שהאיר דמנצפ"ך, פ"ךהקדהטות
 ולפי אור, היה ושראל בני ולכל החיצוניותהכטות

 בעת צא.( תולע רז"ל דאמרו הא קפ במעש ונביןזה
 פכים על שחזר השר עם נאבק אבינו יעקבאשר

 ב' פ"ך כי פכים, רבים לשון במאמרם ורמזוקרנים,
 והשם לעיל, שכתבתי כמו והו"ד בנצ"ח והמהאותיות

 יכפר.האוב
 בין החילוק מאמרינו קדם כבר התשוזךת4 ועלה(

 ד*( אחר במקום 3ינחבאר לישועהעזרה
 והצעקה הבקשה אחר דוקא הוא ישועה,בארוכה(,
 עוורה יכולת והבעל הצרה, מן לו שיושיעו האדםשצעק
 )כענין ישועה, נקרא זה צר, מיד ומצעומבוקשו
 וזיין המאורשה הנערה צעקה ט( כב )טרששכתוב
 בסוג השרים ששד כפת"ח חריע שג תדב מאיפיזי(

 יט טרגים במו"ס שוויהם יקחת וש"י לטהרתה,בשש
 כהן כ סטטיסט ישרא רגל ושיין מזגגה,ש"ג

 סי"חשלמשו קשזיא שטראיטק1ף יק41לד(
בסשוסג

 % אשן 919ת תקמיחק
 נ ט4מ"מ1ק 1קסשי0

 מה הצעקה(, אחר היא שהקטועה אלמון לה,מקטיע
 הוא עזרה כןשאין

 כשהבי
 להמצפרך עתר יכולת

 וכו' מרוז אורו כק ה ושופפם )כענין ומבוקש, צעקהמבלי
 כתבנו והנה הבן(, מבוקש, מבלי וכו' לעזרת באו לאכי

 דפורים הנס מן הזה הנס נשחפה כי פעמיםהרבה
 בעת כי סק(, )5פו ההודאה בנוסה להלן)יפורש
 במגיה מבואר הנה המן בגזירת מדי במלכותהזעם
 ומספד ובכי בצום י"י אל ישראל בני שצעקומה

 שאין מה השמים, תפלתם ותעל העולמות כלוהרעישו
 כמבואר ולצעוק להתאסף היונים הניחום לא בכאןק

 ואוטה בנוסח )שם( להלן לך שכתבתי )כמוביוסיפון
 בניך באו כן ואחרי וכו' להם עמדת הרביםברחמיך

וכו'(
 במדרשים ה( רבותינו בדברי נמצא כן פי על אףהיגה

 הליכונם קודם שהחשמונאים שסינוס( ממלת)ע15
 הוא במצפה לשמואל שענה מי התפללו,למלחמה
 שמואל, את דוקא הזכירו למה בעי ופעמאיעננו,
 שליה 5"ח האריז"ל מרן דברי פי על ידוע הנהונאמר,

סוש"די
 ירך כף ותקע יעקב עם בהאבקו המ"מ מנה

 והוד נצח פג( אטע והנה הוד, מדת נפנם אזייעקב
 לנמרי הנבואה נפסקה כן על הנביאים, יניקתמהם

 נפנם לא הנצח והנה הוד, נגד שהיא החמישיבהאלף
 ישראל נצח וגם ה(, )סימו כנ"ל וכו' הוצא בהדי)רק
 והנה כ8ג סו ורמ"א הנביא שמואל אמר וזה ישקר,לא

 תיקת איזה היה בהכרח שנפנם, פי על אףההוד
 ודרוטוה ( לא )ברנות רז"ל אמרו כי י(, שמואל ידיש

 ואהרן, ככהיה שמואל היה שמשקול ו( צם )תשמפמהפסוק
 סתומים בהם 1ףטר והוד נצה סן נבואתו שהיתההיינו
 את לתקן באו החשמתאים המה והנה ואהרן,משה
 ניתקן ולהלל, להודות האלה הימים ניתנו כן עלההוד,
 כן על לרומא, מע"ה הח' מדה הוד כי ימיםח'

 שענה מי שמואל את הזכירו בתפלתםהמטמונאים
 כך אחר להם היו כאלטר והנה וכו', במצפהלשמואל
 והוד, בנצח המה אשר אותיות המה שהם בפך,הנס
 מעין להם שהראו תפלתם נתקבלה אשר הבינוהנה

 יענש, הוא במצפה לשמואל שענה מי תפלתםדונמת
 הם אנטר ואהרן ככהיה שקי היה שמואלהיינו
 נתקבלה אשר הביט הנה והוד, נצח למדתמרכבה
 וזהו התפלה, אחר שהוא ישועה נקרא וזהתפלתם,

 הבן התשתווע ד3ל מודיםשאנו

 ה"ה*(
 את להגביר נח 4שמס

 הפגם מחמת בזהעצמם
 יעקב, ידך בכף הס"משנגע
 צג( )ב-ק הי"ד, בחינתונפגם
 1ל גרסא, לקי הוצאובהדי
 הים כל יק א 50כה הודמדת החמישי שהשלף תמצאכן

 וההן "( י ינטף סודה"ה
 הי"ד מן נהפך וכו' שליבהפך
 עוד החורבן ונקדםה"ה,
 הרביצי באלף שניםקע"ב
 ואתה סט ג שירשית)סוד

 הוצא בהדי כי עק"נ(השופנו
וכר.



 יששנר והחתה הלל ד, מאמר פבת, כסלו חדשי מאשףבוני
 לעיל כתבנו כבר ה82לאזהנ לעל1(

 )סימי
 דלא טשנה( א

 מינרט ואי הישנותו נוסחאות בכל להנרסינן
 ואי"ה דפורים, להודאה שייך הוא אפשר להנרסינן

 נתבארשם

 רבים הנהמות(. אחר, )נוסח המלחסות רעלז(
 ועל יאמרו שלא כתבוז(מהאחרונים

 טוב, לא שלום של חרב דאפילו וטעמםהמלחמות,

 לא וחרב ו( כו )וקרא בתורתו הש"י שהבמיחכמו
 ונראה שלום, של חרב אפילו ( כב )תענית וכו'תעבור

 על הודאה הוא דהכוונה איריא, לא הא כהוום דאילי
 בכדי מלחמה דרך בעדנו שנלחם הש"ימלהמות
 בפסוק שכתבנו דרך על לבנים, אב חיבתלהודיע
 ישראל בני מפני אנוסה מצרים ויאמר כה( י)שמות
 בקה"ץ נלסם נמסר חנה במצרים, להם נלחם הוי"הכי

 שם מבואר דהנה ופירשתי, הדקדוק, ככתופםשלא
 מלחמה תחבולות בדרך עמם נהנ ושש"יבפרשה
 מאחריהם ויעמוד מפניהם הענן עמוד ויסע כ( י)שמות
 מרכבותיו אופן את ויסר וכו' והחשך הענןויהי

 ודם בשר מלחמות בדרך הכל והוא בכבדות,וינהנהו
 על להתגבר כדי מלחמה בתחבולות יעשותשצריך
 בחכמות לעשות לזה הוצרך לא הש"י והנהשונאו,

 שמהווה הוי"ה נקרא ית"ש שהוא כיתותחבולות
 מהם היפעו הוויתו ובהסיר ורנע, עת בכל הויותכל

 לרטץבולות הצורך מן אין כן ואם ואפס, אין יהיהכרנע
 חיבת להודיע מלהמה דרך קלטה הש"י אבלבחכמה,

 קדושה( ונודם פסח של אחרון בפיוט הוא וכן לבנים,אב

 וכו' קש מחנה מול אש מחנה אלה נוכח אלהויחנו
 נקודת שהוא בקמ"ץ נלסם כתיב כן על שם,עיין
 הוצרך שלא לך3:ך (, קוס )ת"ז החכמה מן למעלהכתר

 להודיע רק ותחבשה, בחכמה מלהמה לעשותכביכול
 עלו הם אשר בטן מני העמוסים לבנימ אבחיבת

 הקם"ץ(, נקודת מורה זה על )אשר הקדומהבמחשבה
 המלחמות על מודים אנחנו בכאן נם זה לפי כןואם
 דרך ישראל בשביל היונים עם נלחם הש"יאנטר

 כמו ישראל לחיבת זה וכל ביוסיפו7(, )עייןמלחמה
 הנחמות על דנרס מאן כן, פי על ואף לפנינו,שנתבאר

 א' חיק )"עש חז"ל שדרשו כענין והוא מישתביש,לא

 וכו' פרעה בשלח ויהי יז( ע יזמות בפסוק רכו(כמז

 קיץ:. חטרה סדר ח"ג מהרו"ח לקוום רייןז,

 נחמה היתה לא עדיין כביוטל וכו', אלקים נחםולא
 אותן ועל מצרים, בשעבוד שמתו אותן עללפניו
 הש"י להם ששילם עד ליאור, הההלכו אפטרהילדים
 שם, עיין הים, לתוך מצרים את והמשיך במדהסדה

 הנס על בכאן נם מודים אנחנו בזה כיוצא על זה,לפי
 לנו היה שנם אלא אויבינו, מכף שהצילנו די לאהזה,
 ראו כי היונים, ידי על מהרנו שנאבדו אותן עלנחמה
 במדה, מדה דהט"י להם ששילם ומה השונאיםבמפלת
 בתחלואים אנמיוכס מפלת בענין )ט"ו( ביוסיפון)עיין

רעים(.
 לעיל שכתבנו מה פי על הנחמות, ועל יאמרעוד

 הקדקדים הקדמונים בראיות פעמים כמהזה
 מה עיין וחנה הנקז, אור מן חשכה אורשהארת

 בשם מש( רימז )טף תורה אור )ט( במאמר לךשכתבתי
 אצלתו, דלא חנופים אותן אפיו התחיה דלזמןהזהר,
 מן והוא דחיי רוחא עליהח לארקא הקב"העתיד
 לאותן שהוא שכתבתי מה שם עיין הננוז,האור

 זה לפי כן ואם מצוח, בנר ההוא האור מצותשיקיימו
 בידי נהרנו אשר מישראל הרבה אותן על הואנחמה
 עולם לדורות לנו האיר קטועות הפועל הנההיונים,
 זה ידי על אוטר הננוז, אור מהארת שהוא הניסייאור
 והוא ישובו נדול וקהל יקיצו עפר אדמת מישינירבים

 *( נדיהנחמה

 הג"ח*(
 לשוטת המשה תקש הנה הנ"ל, כל לד שכתבתי מה לפיוגח

 מה שייו מצרים, גתת השתישח וטד מלתיוג הרמן
 טה4 סירו ב )באמר לפילשכתבתי

 בימים הזח. בנסן ההע אקטים לאונותינו שעשיתח(
 לשון, כפל הוא הנה הזה, בזמןההם

 המוקדם זמן ועל ההווה, זמן על מורה הזה בזמןועוד

 )שמות חז"ל שדרשו כענין ההוא, בזמן לומרמהראוי

 ביום קאמר מדלא סיני, מדבך באו הזה ביום קים
 יהיו ויום יום כל רס"ב( יא נרעש דרשו הנהההוא,
 דקאי הזה ביום קאמר שפיר כן על כחדשים,בעיניך

 שהחייט ברכת בנוסח הניאה וכן כעות ההווה הזמןי
 ההווה הזמן על דהכותה הזה, לזמן והניחנווקיימנו

 לפנינו.כעת
 אחד מאסר לבאר לך אקדים זה לבאר גהה,

 חה וישלהב )תישח גאון אחאי דרבבשאילחית



 יששכר והחהשה הלל י, טמן תבת, כפלו ישי טפףבני
פ~

 לאודויי ישראל דכית דמחייבין שאילתא,לשטו,
 ניסא, להו דמתרחיש בעידנא שמיא קמיולשבוחי

 דבאותו להשמיענו הגאון שונת אין סחך שהנה
 מושיעם והש"י ולנם לישועה ישראל שצריכיןהזמן

 וגם פשימא, רזה להודותו אז שיצמרכובנפלאותיו
 לחביא ליה הוה הנאק, כוונת היא דואת נאסראם

 ראת י"י חנטי יד( ס )תפיים מפורש יותר מפסוקראיה
 מהלוכיך, כל אספרה למען וכו' מרוממי משונאיעניי
 בלשונו לומר לגאון ליה הוה וגם רבים, פסוקיםועוד
 הוא אבל בעידנא, ואמר ניסא, להו מיוזרחישכד

 נם שאירע בזמן שנה בכל להודות דמחוייביןלהורות
 להלן, לך יתבאר וכאשר קדמוניותן בשניםמפורמם
 כל ה' את העלו קת( )שם דכתיב לראיה, הגאתואמר
 אפו חסדו, עלינו גבר כי האומים כל שבחוחוגוים
 אלא גוים, כל י"י את הללו חסדו עלינו דגברכהוום
 עמכת, דעביד מה גוים כל י"י את הללו קאמר,הכי
 הפסוק דרשת הנח חסדו, עליט דגבר אנן שכןוכל
 על והנה 4 איה פסחים דירן בתלמודא כן גם היאהזה
 דאדרבא הוא, אריכא וחומר דהקל מובן, אינו פשומופי
 כהנהגת הדבר לנו שב בניסים למוסדים דאגןכיון
 מה ונם, נם כל על להודות חייבים אנחם ואיןהטע
 הוא נטועה איזה להם כשיארע תאומות כןשאין
 להודותן וצריכין חדשה פרי כמו חדת עניןלהם

 דכוונת שכוזבנו מה לפי אבל חידות, כאן איןובישראל
 השנים ש רק הנס, שנעשה ההוה זמן על אינההגאון

 כזה ביום שאירע הזמן כשיניע הנם, אחרהמאוחרות
 תהם בימים נמים שעשה ברוך להודות מחוייביםנג

 שפיר יונח זה לפי הנהוכו',

 לישראל נעשו נסים וכמה כמה דחנה לר,ואקדים
 ביום ולהלל להודות לדורות נקבעוולא

 שהעמיד יום ק )קעקע כנת ושנה, שנה בכלההוא
 )בסובר סנהריכ, סקלת ויום יק )טעי השכמש, אתיהושע

 לדורות שנקבעו מהנסים ויש וכיחיא, ארנת תחלי י(פ
 פיז ופורים חנוכה כגת בתורה מבהקרין אינןאפילו
 שהפקת ידי ש הוא ונם ישועה דהנה הוא, אבל ג04עע

 כם6ירות ממעל בשמים חדש אור איזה מאירקטועות
 בארץ ונם הישועה מתהווה זה ידי חשלעליונותן
 האור שההתגלות וישועה נס רטט והנהמתחוח
 הנטחנה, הצטרפת בעת לשעתו רק הוא ממעלבשמים

 לישראל, יתירה בחיבה נעשו אשר נימיםוסטנם
 הצמרכות בעת מספץ בשמים הנגלה ההוא האוראיטר
 אשר היובר, בגזירת לדורות האלה הימים נקרעוהנס
 מהגלה שוב החוא היום בהגיע הסנה שנה בכלשוב
 האלה הימים נקבעו כן ש הנפ, בשעת כמו ההואהאור
 הסדו, לעולם כי חוב כי לי"י להודות לדורותלזכרון
 הנבואה בדברי כשמבואר הנה הטטאה, בזמןוהנה
 שהחגלות נדע הנס, טזהווה ובחדש בשנה יוםבאיזה
 מבואר וכמאיט הזה, בזמן נטנה שנה בכל יהיההאור
 לשעתו רק ההתגלות היה לא הנס, יום הנבואהבדברי
 באומרו בכאן הגאת כוונת זה והנה לדורונם נקבעולא

 משום דאירנרח"ט, אמר ולא דמתרחישבעידנא
 באומרו אבל איתרח"ט, כבר משמעדאיתרחיש
 הנם מחוחיה היום עד משסע דסיתרחיש,בעידנא

 הדבר. הבן הזה,בזמן
 הללו הרסוק מן הנאת ראיית לך יתבארדמעתה

 איזה כשהארע דהנה וכו', גוים כל י"יאת
 וארם מכפתור, פלשתים ז( ס חמש כגון לגוים,ישועה
 אבל לנטעה, רק אין הישועה התחוטטות הנהמקיר,
 להם יהיו אנטר וממלכה לנוי ישועה נעשה לאמעולם
 ההוא, הזמן בבוא רטנה שנה ב% הישועההארת
 לנפלאותיו, עלטה זכר ק קיא )תהדם טביב בישראלאבל
 הםץיד הזכר כח כענין לנפלאותיו השקי עהטההיינו

 ההוא הארה בדומה מייד הישועה יום כןבדומה,
 וכר נפלאותיו זכרו טס סו ט"*א כוזיב וכן שנה,בכל
 המנהג טהג דייקא בהם איטר וכו' עבדו ישראלזרע
 לדורות חהוא תארה מהידים הנפלאות שיהיוהזה
 לעולם חומת ההסד התגברות נקרא זה ואנהעטם,
 כל י"י את הטו שאמר וזהו קאי, קו'טמא קד.(טית
 לשעת רק נטועה וכהיה הגם עמכת, דעביד מהגוים

 הגוזר, ברצת שמה ש ואומה שר על שרההגברות
 לעולם י"י ואכרז חסדו עלינו דנבר אנן שכןוכל

 אמת יהיה אשר החסד בהתנכרות ניסים לנושנתהוו

 ההוא הנערב האור יתנלה שנה ככל אשר לעולם,י"י
 לפניך, מועך הרי זה יפי הארץ, בקרב ישועותלפעול
 ההם, בימים לאבותינו שהצטית ההודאה נוסחלהבין
 תבין ובזה הכנה, שנה בכל חזה בזמן ההווים הםוגם
 שעשה הנרות הדלקת בולעת שמברכין הברכהנוסח
 הלבוכי שהביא הזה, בזמן ההם בימים לאבותינוניסים
 כטמאתי )וכן הזה ובעפש לוזיר נופח כיעי( ס" )אויהז"ל

בסידורי



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר מבת, כמלו חפשי מאמריבנבי
 )טונו זה על האחרונים ותמהו המפרדיים(,במידורי

 שכתבתי מה ולפי פעם, הזאת לגירמא ונאין טחה(תרפב
 כיון כנירמתיט, הוא העיקר פנים כל על אבליונח,

 לשון הכל שעשה, בברכה וכן שעשיותשאומרים
 ומקדם מאז מכבר הישועות פשל שפעל היינועבר,
 האור שיתנלה מרומים בגבהי האור התגלותבשעת

 הדברים הבן הזה, בזמןנם

 במסכת דתנינן הא ודעת פעם פוב תבין זה ולפיפ(
 בנר להדליק אמוך ג( הל כ )סדקמופרים

 מצוה, ביזוי כהוום רק הוא הפעם אם הנה *(,גטן
 ויום שבת נר הלאיקשה
 ולא הוא מצוה כן גםפוב

 והנראה, זו, חומראמצאנו
 שקבלט מה פי עלשהוא

 בהך נפש, טחימרבותינו
 את הקורא ת.( )סמלהדינא

 יצא, לא למפרעהמנילה
 )ברמז( רבותינו לנופירשו
 המגילה אתהקורא
 שממפר היינולמפרע,
 שהיה מעשה רקוקורא
 שנים, כמה זהלמפרע
 הנם וה  אשר  מביןוסיגו
 קריאת לדורות לזכרון נתקן כן על שנה, בכלמתגלה
 שוב בה הנרמזין והאורות השמות כל אשרהמגילה,
 קורא רק מאמין, ואיט זה מבין שאינו מי הנהיתגלו,
 זאת והנה חובתו, ידי יצא לא שהיה, מעיטהלמפרע
 ופעולת במפר, נכתבה אשר היא במנילהההלכה
 ידי על נעשה מרומים בנבהי הנם אורהתגלות
 שאמרו כמו לכתוב ניתנה לא חנוכה והנהקריאתה,
 על נעשה הנם אור התגלות ופעולת כס.( )טמאבנמרא
 אמור תיקנו כן גם זה לרמז הנה הנרוות הדלקתידי

 בשביל רק להדליק שאין כנ"ל, לרמז ישן כנרלהדליק
 כדי מחדש להדליק צריך רק שהיה, מעשה דהוהמאי

 בזה ודי ההדלקה, במצות עתה גם האורשיתקה

 המפרדיים בנומחאות )ראיתי מתתיחג בימיי(
 השם נזכר שכן מחמת וכוונתםמתתיה,

 קל בש29ים ש"ח ש"זח(

 הכרח, לזה אין 38ל ה4 סו לא, ס ף, הימים בדבריהזה
 הוא במקרה לא כי אי"הויתבאר

 והנפלאות הנמים כל ס( ע לפי דיש )ע" המקובליםכרקבך
 מ"ב, שם ידי על נעשה הכל לישראלשנקלטו

 לבד"ו נדולות נפלאות לעחטה ק ק6 )חזייםוזהו
 רהנה לי, ונראה דבריהם, כאן עד מ"ב,בגימפריא
 יכ-א ודרדס כידוע מ"ב, שם ידי על ולראשיתכמעשה
 מ"ב, שם נרמז ובה"ו של ה' עד כראשית ב' מןספק
 לי, ונראה מ"ב, שם מן חדשה הויה התהוות כל כןעל

 בימי ופורים חנוכה בהודאת תקנו זהדלבעבור
 תיבות ראשי בהתחלת נרמז מרדכי, בימימתתיהו,

 הפועלת היא התורה דזכות לדעת ואחשבה מ"ב,שם
 מן למעלה הוא התורה דהנהגת כמבע, שלאנימים
 אומנתו כלי כביכול היתה התורה א( א )נאד ונםהפבע,
 הויה התהוות כל כן על בראשיות במעשה הקב"השל

 על המערכה שידוד וכל התורה, ידי על כן נםחדשה
 המערות ב' התחלת תטצא הנה הוא, התורהידי

 ודברת מ"ב, שם מאימתי בראשית פה ובעלבכתב
ב"מ.

 לא נימיי דבר דכל לך כתכתי נבר מתתיוי.יא(
 יש בכאן ובפרפ הוא,במקרה

 כך אחר זכר %א מתתיהו, בימי הינחיללהרנבונז,
 שהיה מתתיהו השם על הכוונה כרחך על כלום,מסט
 ואומר, ואען הוא, לחנם ולא ההוא, הדור ריהטנקרא
 לשוט, וזה סח( אופן )מגזע ח( חדש בזהר האמור פיעל

 אות גליותן ד' לקביל רוחות לד' ישראלאיתבדרין
 ביון ה', אות במדי י', אות כבבל עמהת, בגלותאהד
 כן אם שם, עיין אחרונה, ה' אות באדום ו',אות
 כן על יה"ו, אותיות ג' תיקף שנשלם יון גלותאחר
 ידו על והגאולה הנם נעבטה אשר הדור רומם שםהיה

 הבאה הזאת שהנשמה יה"ו, מהעג רצ"למהטעיה"ו,
 הנרצה, החפץ להשלים לעטם מחנה ההוא,בדור
 הבדול התיקון יהולם הזה החל הנלוח בהשלמת כיעד
 יהיה ההחש ביום הארץ יה על למלך הוי"הוהיה
 טדי מלכות השלמת עד כן על אחד, הרמו אחדהוי"ה
 לאות התיקון היה שם עד כי לטחוב, הנימיםניתנו
 במפר 3עייז כתב נקראת בינה שהיא ראשונהה'

 יון במלטת כן שאיז מה לק4 סחן כ )ושיכת אורמאורי
 הירה עם לכללה רק לכיתוב, ניתן לא דחנוכההנם
 בסהרה תהולם אהגר אחרונה ה' סוד פהשבעל

 זרדן, בתלמודא זה נמצאלא
 מהא זה להוכיח "טאבל
 עששית כג( ושבתדתניא
 של גדול כלי רש"י,)פירש
 מערב דולקת שהיתהזכוכית(
 מכבה שבת למוצאישבת

 נקמו למה וקונהומדליקה,
 שהיה נר אמרו ולאובטשית
 על אלא שבת, מערבדולק
 בכל נר דסתם כהווםכדרך
 חרס, של כלי הואמקוס
 כשכבר בו להדליקואסור
 ונראה אחת מעם בוהדליקו
 כאן כמבואר ישןשהוא
 לי נראה כן סופרים,במסכת
 שוב האור התנלותהיינו

בימית



פה ישש23ר והודשה הלל ד, מאמר פברק כסלו חדשי מאמריב32י

 חינוך הוא חנוכה, האלה לימים קראו כן שבימיט,
 )בהרזית כן על בימינו, בטהרה העתידה לגאולהוהרגל

 על ס( במדרש הנדרש אור יהי אלקים ויאמר חא
 תתכפל כאשר הימים באחרית הכהטיח מלך שלאורו

 תהום, פני בש ב( א )ספחות הנרמזת הרביעיתהמלכות
 ידי על בנם האור הארת לעשות הש"י הקדיםוהנה
 כמו באחדות הדודים שיהיו בכדי הלזה, מצוהנר

 אי"ה יתבאר ועוד לעלמין, מחשרשין ד"אהריעים

 הנה מתתיהו, שם הדרישה על שכר תקבל ועודיב(
 י' הם הדק קומת שיעור א.( ואשב5"ת

 יח " )שיפש מוד רעז"ם, בגימפריא אלהי"םפעמים
 לרחמים ומתהפכים ומתמתקים תלת"לים,קווצותיו

 רחמים עליון פלא האל"ף והארת הכחטכם ידיעל
 כיום נא )דרש לישראל, פלאות מתהווה ומזהרבים,
 )חקה עמוקות מנלה הקדית הרב במפרי י"י דבראת

 בארץ בהתגוררו אברהם מגמת היה זה אשר (,מה
 הדין קומת שיעור כנ"ל( תת"ס )בגימפריאפלשתי"ם
 הכהניך אברהם, היה אחד ט( יג )יחטיא הנהלהמתיק,

 כל יושלם אשר הימים באחרית הנה לתת"ם(,א'
 תרין גואלים הב' יהיו הנה הזה, החל בגלותהתיקון
 עמיא"ל ב"ן מנח"ם חהטיא"ל ב"ן נחמי"הסשיחין
 בלידת אמט רחל אמרה לזה )אשר תתם"א,חהטבנם
 לחי"ק רבתי בפי אם"ף אלקים, אמף כ0 ל )ברישאיומף
 כבר "פ הנה יוסף דכשנולד העזם"א, הוא הנהבכ"ר

 כל עיין נולד, כבר יהודה כי השיחק לראייןטציאות
 הימים להיות והנה הנ"ל(, הקדית הרב בדבריזה

 וזה שמם זה ודור, דור בכל שעשים נזכריםחאלה
 שם היה הנה האחרתה, לגאולה חיטך חנוכהזכרם
 רעזס"א, מרטזיה"ו, הנם נקיטה ידו על אמטר הדורראש
 ידם על אשר האחרונים נחשלים כחטיחין הנשריןמנין
 ידי על הדק קומת כל בהתמתק התיקת גמריהיה
 לומר בהודאה מתחיין נתהנו כן עי עלית, פלאאל"ף
 חטכה ימי שסבת וקבעו וממיימים סעזתיהו,בימי
 במהרה האחרונה לנאולה חיטך נרים שמגשאלו,

 אמן.בימינו

 ב. א בראשנה ברא רביע עיקט(
ץ ט סשן וףחא9משתק'( 0 9  שחו חק 9 ליץ 

 9גיסד

 א סץ איית 8" יט יץ , פא טגן מי
.ק א א א ח ח  

 בשר כל ויברך פי ידבר הוי"התהלת ס" ש" )שיש הפמוק ברמז זה לן ומהמלתןג(
 בימי פי, ידבר הוי"ה תהלת ועד, לעקם קדשושם

 מנק רטזם"א בגימפריא הוי"ה תהל"תחנוכה,
 קדוחו שם בשר כל ויברך זה ידי ועלמתתיה"ו,
 כחטיחין הב' כשיתנלו האחרונה, בגאולה ועד,לעולם

 ישראל כנמת בשר, כי יברך הוי"ה, תהל"תבגיממריא
 בשר הוא בש"ר בגימפריא בנשי"ם היפ"הנקרא
 בנימפריא וישמעא"ל אדו"ם מלכות ותתכפלקדים,
 והיתה עמוקותיו, במגלה זה כל עיין פמא,בש"ר
 בענין אמתר במגילת בדרשותיט ועיין המלוכה,לי"י

 )בש"ר מרדכ"י ברו"ך פמא( )בש"ר הם"ןארו"ר
 ועיין וא', לבמומי אדם וחייב ( 1 )מוזנחקשט(,

 הבן חשבונות, לחשוב ידע שלא שכתבו ש(בתוספות
 ס(. דף ב, סימן ב מאמי "יי יטש )ייןהדבר,

 כחטיחין התרין שם יב( הנה עוד, לך י"י4מדזיד(
 חהטיא"ל ב"ן נחמי"ה האחרוניםגואלים

 המקד"ש, בי"ת בגימפריא הם עמיא"ל ב"ןמנח"ם
 הנקרא והוא לעולם, יקויים אשר השלישי בניןהוא
 כיצחק ולא הר שקראו כאברהם לא 8".( )ח8שביוץ

 יהיה והוא ביוע שקראו כיעקב אלא שדהשקראו
 נעשה ידו על אשר הדור ראש והנה המקדש,בית
 לגאולה והרנל חינוך חנוכה ימי לפועל ויצאוהנם

 קיים האמיתי המקדש בית בנין יהיה איטרהאחרונה
 בי"ת מנין מתתיה"ו הזה הצדיק שם היה הנהאד,

 ואחר מתתיהו, בימי בהודאה מתחיין הנההמקד"ש,
 כי הדבר הבן וא', מקדשך את ופהרו אומריםכך

קצרתי
 מתתיהו, הנם בש שם נחמד, דבר עוד לך ואומךפו(

 אכילת ( יג סעירת שידעת מה ם עלהוא
 ובבהמ"ד, עקג )יק"ת האריז"ל וכחב לשכחה, קשהזית

 אבל המצפרכוע טונה בלא האוכלו דוקא הוא (צ"
 זית טונת והנה לזכירח, פוב הוא בכוונההאוכלו
 מן ויוצאים זי"וע בגימפריא מצפ"צ אלהי"ם א"להוא
 פהק ישח גפרני" לך כידוע דהיינו יה"ו, אותיותנ'

 של עשרה שמתה ברכות ז' מן המרגלא שמותז'
 הג' וטונת יה"ו, אהי"ה אותיות ז' מן יוצאיםשבת
 ממפתן אשר הנ"ל שמות ג' הם אחראיתברכות
 בין ומעתה הנ"ל, יה"ו אותיות ג' מן יוצאיםזי"ת,

טיז



% דו מאמר מבת, כסלו חרחר מאמרי322י  יששכ2ך מיאה 
 חורתיך, להשכיחם וכו' יון מלכות כשעמדהתבין,
 ויתבאר לעיל, שכתבנו כמו חשך היא יון מלכותכי

 ידי על הנס פעל והש"י שכ"ח, חש"ך אי"הלהלן
 ומות נ' לזכירה כזונתו זה אשר זית מן היוצאשמן

 אשר גדול הכהן שם היה כן על יה"ו, מןהיוצאים
 יה"ו. מת"ת בחותמו חתום היההפך
 שהיה פך שמצאו הזה המופלא הנס תתבונן,וכלערשן

 שמו היה נהיר גדול כהן של בחותמוחתום
 הכהן שיהיה כן המנהג היה לא דודאי יה"ו,מת"ת
 וסלתות ויינות השמנים דעל השמנים, חותםגדול
 הזה הדבר אבל הטצמרך, לספק וגזברים ממוניםהיו
 שם עליו חתום היה שטצאו הזה שהפך ניסיי,היה
 הנ"ל, הכוונה על להורות יה"ו מת"ת גדולהכהן
 היונים עצת להפר יה"ו אותיות ג' מן הש"ימתת

 לבני זכרון להיפך, ותהי התורה להשכיחםשחשבו
 הוא ונעים נחמד כי הבן עולם, עדישראל

 נ"י )יק הפוסקים שהקשו מה לך יקשה לאובועתה

 כי הראשות ביום הנם היה מה תשקט""
 שם הפך על חתום שהיה נפלא נס שהיה תראההלא
 נשמע %א נראה שלא דבר יה"ו, מת"ת נדיכהן

 פלאורב המפליא בדוך זאו4 היתה הש"י ומאתמעולם,

 )במאמר לעיל שכתבתי מה זה, לפי ורזרזבונןמז(
 מתתיח"ו י'( סימן תורה אור)ח

 הזכרון, יום הוא אשר השנ"ה, רא"שבניממריא
 והנה ולעקרונך לעקרים לזכירה מסוגל הואאשר
 המה חטכה ימי נם אנטר נפש נזחי סרבזתינזסקזבל
 תשכיל הנ"ל דברינו פי על והנה זה, מעיןבמנולה
 נזכרים האלה הימים גם אשר דבר, מתוך דברותבין
 אי"ה יתבאר ועוד מאד, הבן ודור, דור בכלתשטים
 זאת ישראל כל בפי הנקרא השמיני יוםבמעמי

חנוכה.
 בנס הנה מתתיהו, שם לשמוע הדבר ס(ד"צ2יז(

 עבודת והוא ושמחה משתה תקנודפורים
 הקנה, עבודת הוא ולהלל להודות תקנו וחנוכהההשם,

 קטו סימן הקטן לב, סיטן ב מאמר עזיזיג(
 ג סימן הדיבור חלק לד ט4%ת בקחתך דרך שעזיד(
 שט, אריה ומר וכרייס הכרתם( )ד"ה שלה סי"פ הש"י והןסו(

 ס55הט בשם ח"ד בנמשח ופא והחשבון כאז א-ל כןוסטו
 סכין. הוא שתשגעחט

 זה פי ועל הש"י, לעבודת כשנעבדים ישניהםשיהיו
 לעשות  ע"ת קנו( קיק )הסוים הפסוק רמז יג(פירשתי
 דחנה וש"ס, קנ"ה בגיממריא ע"ת תורתיך הפרולי"י
 של מסעודתו  שנהט בושם פגמו אחשורהטבימי
 ידו שש גופני כח הוא והטופ יב.4 )טועה רשעאותו
 וכאשר הנופוו4 על הגזירה היתה כן על הנוף,ניזון
 הקודש ברוח פוב יום חז"ל קבעו לעמו הש"יעזר

 הרע בלשון פגמו היונים ובימי בהשם, מצוהסעודת
 הגזירה והיתה בקנה, הוא שהפנם וטרהובימול
 %א בקנה, שהן ותפלה התורה מן לגמרילבמלם
 הדיבור כי הנפשותן רק דוקא הנודות לאבדרצו
 0 ה שה"ש אמי דחת כסה נפשיית, פעיה הואבקנה

 חיה לנפש האדם ויהי ז( ב )ב85שיה בדברו יצאהנפשי
 לעמו הש"י עזר וכ4מ8ר מסללאיד4 לרוחסתרנסינן

 כן ואם בקנה, %הלל להודות במצוה מוב יוםקבעו
 והקנה ההשם לשעבד לזכרת ניתקט הללו המועדיםב'

 יטומטם להניח מסוגלים והמה ב"ה, עולםלהיוורא
 ג( )מילח חז"ל אמרו כן על השנה, לכל מוסדליסוד

 הדין )והוא טגילה עקרא תורה תלמודמכפלין
 הושח בהשתעבד כי חטכה, שנר פורים(לשמחת
 והדברים מצע, בלי התורח תתקיים לאח"יוהקנה
 הנ"ל, הפסוק רמז וזהו בכאן, וקצרתי ארוכיםהללו
 לי"י, לששות הע"ח זמו כשיניע לי"י, לעשותעת
 כורתיך, הפרו אז ע"ה בניסמריא הש"מ קנ"ההיינו

 בשבילם. תורה תלמוד מבמליןכי
 כוכבתי כבר ישראל, על יון מלכות כשעטדהוהנה

 החוד( דרך של ב סימו לני )יין פעמים כמהלך
 חכמות לכפל יון הכמת החיצוניות בחכמתםעמדו
 והוא יק, חכמת החיצוניות חכמות יהנבידהתורה
 על וכוי, ערום היה והנחש ק ג )בחרמת נהותמבחינת

 תשי"ו, בניממריא בכ"ר דאי"ק רבתי בנו"ן יו"ןכן
 בריח נדהי דקליפה, ונוקבא דכר נחש פעמים ב'סוד
 לננדם עמד אשר הדור ראש והנה עקלתון,נחש
 שו4 המטי"ו מנין כטזתיה"ו שמו היה ידו על הנסונקיטה
 הקנה שעבוד ידו על שניתקן קנ"ה, מנין בשמוטסף

 הגדול לשמך ולהלל להודותלהש"י
 בניממריא השו"ר קר"ן לסזכרר4 שעה לפי)וכששובם

מהעזיה"ו(.
 חשורים ההודאה בטמח להתנונן, "8 יוחנף. בןיח(

 בן מרדכי לומר מרדכי את ייחסולא
יאיר



% יוטשכר תצדנה הלל דו מאמד פבת, כסלו חרשי מאמריבנבי

 לי, ונראה מתתיהו, את בכאן יחסו ולמה וכו',יאיר
 רז"ל שאמרו במה פעמים, כמה שכתבתי מה פיעל

 והנה וכו', כמצוה לשמה עבירה נדולה י.(שיהית
 שאמר מיום מ( ג )טו"מ לן דקיימא בהא 05 אצלנונכתב
 החיים את היום לפניך נתתי ראה ט( ל יברשהקב"ה
 כעצמו האדם עשיית רק דבר שום נעלזה לאוכו'
 ומנולת והשלום, והחיים הפוב לעורר הטצוהפעית

 לעורר האדם בהצפרך והנה ח"ו, הרע לעוררהעבירות
 לישראל המעיקים והצוררים ישראל שונאי עלהרע
 ידי על אם הפעולה, זאת ונהיה סגולה כגזיזההנה

 לעורר מנולתן הנה ישראל שיעוטו המצותעלויית
 והנה לעננותן, אסור הרי עבירות ידי על ואםפוב,
 הדבר שמנולת אחר(, דרך אתנו )ויש מרבותיטקבלנו
 עשיית מנולת כי לשמה, ענירה ידי על נקריחהזה

 לשמה, העבירה להיות אבל הרע, לעוררהעבירה
 לפובת יהיה העבירה ידי על המתעורר הזה הרעהנה

 צורר את ההוא הרע יכלה כי המצות, כמוישראל
 פריטת דכלה אנרא בספר שכתבתי מה )עייןישראל,

 ~וההלכו[(.ראה

 לשמה עבירה כעין קלטה נדול כהן יוחנן1הנה
 הנה המעשר, הודיית שכיפל במה ( סו)סוסה

 שמים, לשם זה ועוטה דאורייתא שטח מצות בישלהוא
 הרע בהתעוררות אחריו לבנו עמדה בזהוזכותו
 נרגום כן על המצפרך, בעת הישים רשעים ריהטעל

 ראה לומר דייקא, יוחנן בן מתתיהו בימיבהודאה
 לשם שעשה יוחנן הוא לשמה, העבידה נדלותוהכן
 מצוה בנו ידי על הדבר נמשך ההודאה, בביפיושמים

 ית"ש. הנדול לקטמו ולהלל להודותלישראל

 קבעו הנה דייקא, יוחנן בן אומרו עוד שתשרשיפ(
 מה הקשו והנה חנוכה, ימישפונת

 ט( 01" ד )0" כתבנו כבר הנה הראשון, ביום הנסהיה
 קיים שנשאר מפורסם נס היה כעצמו ה5ךשמציאת
 היה לא אשר כזה דבר נדול, כהן של בחותמוומונח
 נדי כהן שיחתום כזאת לקטות והמנהג הדרךמן
 8ס,אגרא דף ם דרוש פב. דדושזדף ד מאסר עטזגיסוסז(

 נה. בראשנהדבלה
 ששר חיץף4 "סצחט, במשטי גט י' תורח סלוקיךצ"עט(

 טן 8"ד,ר"ה
 פלקמי

 משיגח הוא מסלט שחדט קטו סימן
 שטאל.אזז

 והנה לנס, והיה הזה הפך נשאר והנה השמץ פכיאת
 בעת שגם נשמע מזה הזעת בעת היה הפךהשארת
 שומר יישן המא ינום המט לחתנינו הש"י מצפההזעם

 צנים בהסתר הטו הזעם שכעת שנדמה הנםישראל,
 וטבעת רואה הנך אבל ח"ו, ושינה תנומה כעיןוהוא
 לנס שיהיה בכדי בנס הפך את הש"י השאירהזעם

 היפב הדבר הבן לישראל, הלשמחהולששת

 המעוררים, את ביפל סו.( )שסח נדי כהן יוחנןוהנה
 תרטן למה עורה כו( סר )תרוצם אומריןשהיו

 הנס שממעשה בט, מתתיהו שכרו זה והיהוכו',
 שומר יישן ולא ינום לא אשר לבל נתודע לושנעשה
 קבעו כן על לחננינו, מצפה הזעם בעת נם רקישראל,
 הזה הנם פלא הוראת עיקר כי חנוכה, ימישמונת

 הדבר. הבן ראשון, כיוםהיה

 שב( )סוסה נדול כהן יוחנן להיות עוד, 1יין8רשכ(
 לענל ממרפין שהיו הנוקפים, אתבימל

 והנה יראה, ולא בעיניו דם לו שיפזל כדי קרניובין
 רואה, שאינו כיון מום כבעל שנראה מפני זהכיפל
 זרח אור, נראה ידו על בט, מתתיהו שכרו זהוהיה

 קומת בשיעור כסלו חדש ונם לישרים, אורבחוטך
 העין ומזה דדכורא( )שמאל ת( עין בחינת הואהראש

 לישרים אוריצא
 יוחנן של ימיו עד שק הוסח דהנה עוד, ויתפרשכא(

 ועמד במועד בירושלים מכה פפישהיה
 כיק זה כל עם האבד, דבר שהוא הנם וכיפלה,הוא

 שכרו זה היה הנה למועד, זלזול איכא מילתאהאנושא
 נימא בפרסומי אחר מועד ניתקן בנו, מתתיהו ידיעל

 לקלטות שלא נהנו כן שעל לומר ויש מילתא,ואוושא
 הנרוות בהעלקת ניסא פרסומי בשעתמלאכה

 אין ( סו )שם יוחנן בימי דהנה עוד, 1יין8רקטכב(
 הניקחת הדמאי על לשאול צריךאדם

 ידי על שנרו זה והיה תורה, בן שאיט הארץמעם
 מצוה בנר תורה, זו אורה היתה ליהודים בנו,מתתיהו
 השמן ידי על התורה חכמת בתנבורת אורותורה
 והיה רעמים(, כמה שכתבתי כמו לחכמה)הרומז
 לחכמה(, )הרומז נדול כהן של בחותמוחתום

 להחכים הרחנה סז:( 4ףג בדרום במנורהוהדליקוהו
ידרים

%

אחרי



 יששכ2י והודאה הלל ד, מאמר פבת, כסלו חדשי שמרי322י
 בן לחיכך, יונעם הנה הנ"ל הדברים כל אחריכנ(

 סדה שהיא חנינה, לשון נרים שמאיוחק
 ממונלת הזאת המדה אשר התורה מן נראה וחנת,הנ'

 אשר הילדים ה( לג כנחמיה יעקב שאמר כמולבנים,
 עדיין אז היה שלא ובנימין וכו', את אלקיםחנ"ן
 יחנ"ך אלקים כס( סג )שם בחנינה יוסף ברכו הנהבעולם
 מדות י"נ אהגר "( ידעתיך כבר זאוג עוד והנהבני,

 ננד מכוונים פה שבעל בתורה בהן נדרשתשהתורה
 הנ' המדה תראה והנה שבכתב, בתורה עליוניםהי"ג

 הוא הנה כנ"ל( לבנים )הממונל וחנון ננדהמכוונת
 יוחנן האב( )בנין והתבונן, עמוד הנה אב, בניןמדת
 שכרו קיפח לא הש"י כי לבניו, זה נרם חנון()לשון
 לך שביארתי וכסו ית"ש, לכבודו שעשה מהבכל

לעיל
 דייקא, יוחנן בן מתתיהו בימי אומרו עוד יירצדץכד(

 פעמים, כמה שכתבתי מה פי שהוא
 לא הדור כי דלתתא אתערותא היה לא הלזהשבנם
 להתאסף היוניב הניחום לא ונם כך, כל צדיקיםהיו

 בימי שעשו כמו ומספד ובכי בצום י"י אלולצעוק
 כל דלתתא איתערותא היה לא כן ואם ואסתר,מרדכי
 בראשית מעשה כעין הדבר והיה ונם, לישועהכך

 כך, אחר שיסנלו )מה ישראל של מחשבתןשהמפיק
 הנם במחשבה, עלו הכרחל ה( א )ל"ו רז"ל שאמרוכמו
 ישראל של מחשבתן המפיק במציאות עדיין היושלא
 דונמא אותה מעין היה כן כמו כך, אחר שימנלומה

 מה ישראל של מחשבתן שהמפיק הלזה, הנםבמעשה
 בהודאה אמרו כן על הישעה, בעת כך אחרשיסגלו

 בהודאה אמרו שלא מה וכו', בניך באו כך ואחרזו
 להלן אי"ה ויבואר כך, אחר הבנים עשו מהדפורים
 דהודאה השמח ובענין דמנורה, הנם בענין ידיםברחב
 וכוץ, צרתם בעת להם עמדת הרבים ברחמיךואתה
 )שלש נרים, שמא מתתיהו היה הדור ראש שםוהנה

 בארץ שמות שם אשר י"י מפעלות חזו לכו "סו
 מתתיהו שם שמוות אלא שמות תקרי אל ( ז)נחפת
 בלא במתנה אלקים מתת לחורות י"י, מת"תהייט

 יוחנן, בן והיה כך, כל התחתונים מעשההתעוררות
 ים( לג )שטת וחנון מדת כענין חנם מתנת עללהורות

 שישג קור דף ז סיוט ב משמר שלול עיץיח(
 גתתנו. תעליז ששר שמורים מצת שזיזיט(

 הנת שאינו פי ע? אף ז.( שיטת אחק אשר אתוחנותי
וכר.

 אמרו הנה דייקא, יוחנן בן אומרו עוד ריתוכהכה(
 מצות )וכל הזה שהנם כס.( לולאבנמרא

 מבחינת הוא רק לכותב ניתן לא חנוכה( נרהלכות
 חוא פה שבעל התורה ידעת וכבר פה, שבעלתורה
 כעדין הצדוקים שאיןמה
 8' שיכהו *( נדולכהן
 נדולה בכהונהשנים
 להיות הנה וכו',יבמוף
 צדיק היה כל פי עלשאף
 לחי שניאה והיהנמור
 בכתבי )ועייןשעה,

 פ"א( קל"ב )פרע"חהאריז"ל

 מחמת לו בא הזהשהדבר
 מהצנה כעין רק זה שהיה ריטבונן הנה אפים,בנפילת
 בט מרטעיהו בא הנה כן( על הבן, כמוהו וקדחםלנדול
 לדורונך נרותיה והאיר פה שבעל בתורה מצוהותיקן
 אלו חתכה ימי שמונת וקבעו בהודאה שסיימווזהו

 45ס"ג הכהסב בסוד דייקא, וכו' לשמך ההלללהודות

 ( אטט מ"" הקדוש בזוהר בו דרשו שם, דוד ויקיץ יק"

 נעשה ובזה פה, שבעל הורה סוד קד"טאמלכותא
 מזכה וברא עיניו תצדיק יריע עא להפנם נדהתיקון

 אפשר. בדרך ודברינו האמת יודע והש"יאבא,

 בנימפריא נדו"ל כה"ן יוחנ"ן לך, ארמוז ועודכ0
 כנ"ל( )בנימפריא הקולמו"ם שםאריא"ל

 לכבאב, ניתן לא ואילך נדול כהן ומיוחנן יס4לתעיבה
 נרווח הדליקו רק בכתובים הנם את כוכבו לא כןעל

 מהגביהו שהוצרך כנובט וכבר אור, לשוןאריא"ל
 ונלך. נסע לאורה אשר פה שבעל בתורה מצוהלתקן

 נטשה מלטת ז"ל הרוקח בעל הקדית הרב כצערןכז(

 )היש הכהנים אל אמור בפרשת רכה(סילו
 השנה ראש ועצרת פסח ורגלים שבת התחיל סו(כג
 מועדי את כהנה וידבר )וסיים( מולוות כפוריםויום
 אליך ויקחו ב( סו )שם ליה וםםיך ישראל, בני אלי"י
 זית שטן לחטכה רכז למאור, כהית זך זיתשמן
 דרום לי, נראח לשוט, כאן עד המובחר, מןמצוה
 ק' שלף בנימפריא גמראא בנ"י א"ת ח"ונאמר

 יוחנן ס.( )ברטה והנהבה,
 הס"ה*(

 הוא אם להסתפק ישהנה
 במ"מ עכז עחטשתו

 דברעו אבל )פ.(ברכות

בדרי
 ואפילו השישר, הספק

 רחוק וצא, שזה נאמראם
 לנמדי בששה ח"ו והצרלוסר
 גערן זה דבר 71יה רקצדוקי,

 והבן.שגהצך

כמנץ



פז יששכר והתשה חלל ק טמר סבה, כמה חושו פ8רבני
 והנה הכולל, עם יוחנ"ן ב"ן מהטעיה*ו בינתיכמנין
 במאמר לעיל שכתבתי מה עיין א' חסר שהואמה
 לנפשך, מעדנים ותתן נ'( וסימן ב' )סימן תורה אור)ג(

 נרמז כי יוחנן בן בהודאה אומרים למה תביןומעתה
 בתורה.כן

 יומנן לב( סופה בנמרא אמרו עוד, ותתבונןכח(
 קדש מבית קי בת שמע נדיכהן

 לאנפוכיא קרבא לאנחא דאזלו פליא נצחוהקדשים
 אומר, היה ארמי ובלשון וכיוונו שעה אותה וכתבוגו'

 כהונה פרחי שהלכו וכו' מליא נצחו רש"י,ופירש
 הכפורים יום לפני היונים עם להלחם חשמונאי ביתבני

 )זה( נדי כהן יוחנן ושמע הכפורים ביוםונלחמו
 שכתבתי מה נעיין הכפורים יום עבודת עובדכשהיה
 נד% כהן יוחנן את הזכירו כן על נ'( סימןעיל

בהודאה

 השתחוואות י"נ תקנו ( סו )*ק4 בגמרא אמרו הנהכס(
 מלכי שפרצו פרצות י"נ ננד המקדשבבית

 הנה נדרום, החשמונאים וכשגברו המקדש בביתית
 דהר,טעים מ"ג( פ"י שקל' משולשת )ברכה אחר במקוםכתבנו
 לישראל הניחו שלא פרצות י"נ פרצו בטונההיונים
 החשמונאים והנה רחמים, של מדות הי"גלעורר
 והנה להאריך, מקומו כאן ואין ליחצנה, עפרההחזירו

 הנ"ל. לכוונה אותיות י"נ יוהנ"ן ב"ןמהטעיה"ו

 לוי, בני כהנים ידי על והנטועה הנס נקוטה כדשן.ל(
 שליה )ע"8 ובמקובלים הטה( )8"ג בזוהרעיין

 הלאשרת אבינו יעקב עם שנאבק הס"מ בעניןטפת(
 זה ידי על יעקב ירך כף ותקע ירכו בכף וינע סקלב

 בשיק חנבואה נפסקה כן )על ההצד, אורנפנם
 דו"חן היום כל וט' שנהפך חו"ד ננד שהואהחפישי
 וכו' הוצא בהדי כי נצ"ח בחינת הדי בשלף קודםקוד
 היה דחנוכה הנס והנה פעמים(, כמה שכתבתיכמו
 אור מהארת הוא הנרות )הארת ההפד אורלתקן
 נבואה במקום והוא פעמים כמח שכתבתי כמוהננוז
 להלל ניתקן כן על פעמים(, כמה שכתבתיכמו

 לקפרנ בא יעקב עם שנאבק המלאך והנה%חודוו4
 לך אעשרט עשר סט כ8 )טפשית שאמר להיותאותו

4 4

 ש"וישטטשטרמטשןננ(
 שט. טוטו 44ע שיקכא(

 בניו את ועיטר יעקב עמד הנה בניע את עיטר%א
 בתרנום זה כל כמבואר חש"י לחלק בנורל לויונפל

 תבק, והנה כ4 חז"ל ובדברי סק % )שט ליונתןהמיוחס
 מהבנים, המעשר החריש שלא על היה אביקתותחלת

 והנה תיקון, היה הנה למעשר לוי אתובהפרישו
 על ההו"ד, נפנם יעקב ירך כף ותקע התאבקובעת
 לוי, בני הכהנים ידי על היה ההו"ד אור תיקתכן

 יהלל להו"דות הימים וניתנו היפב, הדברהבן
 דקדושה ההו"ד כפנם כי פעם, לך אפרש עוףלא(

 זה אתרא דמפרא הו"ד ח"ו נתנכרהנה
 החסררות עיקר בעוה"ר תמצא )לזה זה,לעומת
 היה כבשוטת וגזירות בשמדות ישראל עלהאומות
 הכהסב שאמר כמו דו"ח היום כל הו"ד החמישיבאלף
 והגלות החורבן שקדם ומה וכו', נהפך והודי ח( יאנש
 הכתוב בסוד החמתני אלף קודם שנה קע"בעוד

 הוצא בהדי כי הוא עק"ב תשופנו ואתה סו( ג)גבישית
 מה המטו שרבו ובעונותינו לעיל, שכתבנו כמווכו'

 שכבשו עממין הז' והנה הששי(, אלף מן נםשיצאו
 וסדרם ט4 אתרא דטפרא נהי"ם חג"ת הם ישראלבני

 כק"ש הקדוש הרב אדומ"ו כבוד מפי בידינומקובל
 אחרא, דספרא חסד הכנעני זצוק"ל, ]פיובלע( יעי"צמו'

 החוי נצח, תפריזי תפארות האמורי נכורה,החתי
 הוא תחוי ותנה מלכורן הנרנשי יסוד, היבוסיהוד,
 חס"מ אביקת ידי על שנחגבר אחרא דספראהוד
 החוי על להתגבר הראשונה המלחמה הנה יעקב,עם
 טוי שמעון בזה המתנכרים היו אחרא( דספרא)הוד
 ה " י"8 ריהוטי והנה הארץ, נשיא החויבשכם

 אבד שמעת אבל גמור, לו אומרים במצוההמתחי
 וכשיפים הזנות על קינא בשכם להיות בשפים,מעלתו
 בכאן גם כן על %וי, רק הזאת המעלה ונשארוט',
 אחרא דספרא הוד על יהחשבר ההו"ד אורתיקון
 ובזה בנטוה, המשתיל לוי בני הכהנים ידי עלהוא
 )שנבוח נזרו התגברותם בעת יון, הקליפה כוונתרובין
 וההא הטפלה, לפפסר תבעל וכו' הנשאת בהגלהי:(

 החשמונאים והכהנים דינה, במעשה החוי שקיטהכענין
 נכר טל בת % גזרו 5ם( )נטיהן בהישברם לויבני

 לכהשמררב משמדתלששות

 מנהג חי ש חנם נעשה שלהטיה, בה ועוקשלב(
4 ט )טט פנח4 מבני חיו בוש%הגה  

ניתן



 יששכר והוותה הלל ד, מאמר מבת, כסלו חרשי מאמריבנבי
 במהרה שלום המבשר הוא שיהיה שלום ברית לוניתן
 המיוחס בתרגום שם נעיין האחרונה בנאקהבימינו
 חינוך שהוא חנוכה האלה הימים נקרא והנהליונתן(,
 כמה לך כתבתי נאשר האחרונה לגאולהוהרגל
 במדרש רז"ל אמרו והנה אי"ה, יתבאר ועודפעמים,
 בו למרום פנחס( )ההע אליהו שעלה ביום ו( א)שהש-ר
 שלו"ם שונא עש"ו )הוא לאדום מלך הועמדביום

 הוא פנחס שיבא היום ממילא וכו'(, דדיןחויטבניה
 עשו מלכות תתבמל בשלום לבשרנו בהחזרהאליהו
 המקווה יום הוא המלוכה לי"י והיתה שלוםשונא
 יון מלכות בביטים הזאת הישועה להיות והנהלי"י,
 בימינו במהרה העתידה לגאולה והרנל חינוך כעיןהיה
 הזה הנס כן על בשלום, לבשרנו אליהו פנחסשיבא
 את המברכים הם פנחס, מורע הכד,נים ידי עלנעשה

 בית שלום היא בנר הנם ונעשה בעלזם, ישראלבני
 ( כג )שבת רז"ל שאמרוכמו

 כהנים, ידי על הנס שנעשה טעם בקדש, ררגניעילג(
 דאורייתא פממיא חידוד דרך)והוא

 הזה בעולם להם שיש מפני אומות, הע' מן עממיןז' ישרתי שנפלו פעם גג( הראשונים כתבו הנהסבין(,
 במהרה ולעתיד נכסים, עישור רק ונוטלין בנותדין

 היות טעם כתבו ועוד בניס, כדין הכל יירשובימינו
 )כי המעשר לו וניתן הכהונה אבינו לאברהםשניתן
 כשאין ובפרט לכהן מעשר בנתינת חובה ידייוצאין
 זלה"ה חיד"א מו' הנדול הרב וכתב לי(, נראה לוי,בן
 המעמים ב' בין מינה דנפקא ב( אות א מלרכת לפיודבש
הוא

 כהוום המעם דאי בזוזי, לסלקינהו מצי אי לעניי
 אמרתי וכזה בנוזי, ל0לקינהו מצי לא לכהןמעשר
 כל אשר יב( צח )ב"ר רז"ל שאסרו מה על טעםטוב

 )היינו הארץ, יתידות ישראל בארין הניחוהשבמים
 עובד למם וישימם בארץ בחלקם האומות מןשהניחו
 הניח לא יששכר כן שאין מה הורישום(, לאוהורש
 הכיבמים דסברת המעם, ואמרתי הארץ,יתידות
 ז' דירושת סכרו הוא, מם, מהם ולקחו אותםוכהניחו
 אותם לסלק יכולין כן על נכסים עישור ממעםהוא
 כא( א )שופטים למס הכנעני את נתנו כן עלבזוזי,

 שסג. סי' יחזקאל סוף ילקוט לז, א שדמט"ר מייןכב(
 וזו"נ " סימן ג מאמר אייר הייןבג(
 רנג. אופן ואתעגן צמוקות סגלה 1ייזגד(

 דנם יששכר וסברת הארץ, מן הורישום לאוהורש
 הרי בנוות הדין לנו הוה דאי כבנים, דינם הזהבעולם
 בניכם את אותם %מדתם ים( ש )יבהם בתורהכתיב
 העיקר הוא יששכר והנה בנותיכם, %א ( י)קי"רז
 התורה את הש"י לנו מדנתן זה דין דן בתורההעוסק
 נתינת טעם כרחך על ממילא כבנים, דיננו כרחךעל
 לסלק אפשר ואי כהזנה מפעם הוא לנו עמסין ז'ארץ
 והנה הארץ, יתידות הניחו לא כן על בזוזי,אותם
 וכיון התורה, להשכיחם ישראל על עמדו יוןמלכות
 ישראל שארץ הוכחה כאן אין ח"ו התורה עסקשאין
 ארץ להם שניתן לומר יכולין כי ישראל, שלדוקא
 בדבר אותם לסלק ויכולין נכסים עישור ממעםישראל
 נר לתורתם ישראל שחזרו הנס בשעת כן עלאחר,
 דייקא, כהנים ידי על הנמ נעשה אור ותורהמצוה

 היא ושלהם כהונה מטעם הארץ להם גוניתןלהורות
 בססנו לפי דבש 1"ס ולי"א התחבר בסיתות )151 עולם,עד

 נושוימ4דברים

 לדעתי גג( לך שכתבתי במה מעם טוב תמצאדגניה
 היה יששכר לידת נראה החשבון פישעל

 יתידות הניחו לא יששכר שבט ק ש חנוכה,בכסלו
 היו הם יששכר יצטבט שהם המנהדרין והנההארץ,
 ויתבאר ההודאה, תקנו המה חשמונאי של דינומבית
 יעקב שאמר מה בענין 0 סיסז ה )מאמר להלןאי"ה
 והנה חוכים, היינו עישורין וברין אפשרנוקנטר

 הבנים מעשר על בקטרגו יעקב עם המלאךכשנאבק
 חומש שיהיה ובכדי לעבודה, יוכים לוי את נתןהנה
 הנדולים, בשם שם וכוכבתי לרירה, יששכר אתנתן

 ראשונה ה' בסוד וחוטט אחרונה, ה' בסוד היאמעשר
 הפייטן יסד כן על לחוכים, ניתן יששכר והנהבינה,
 שמונה ימי ישומכר( )היינו בינה בני צור( מנוו)יסר
 שיר הקובעים היו שהם וכיון ורננים, שירקבעו

 להורות בהודאה הכהונה הזכירו בדקדוק הנהוהודאה,
 הבן. כנ"ל, סברתםעל

 כהנים ידי על הנס נעשה חוכים, מוסיף לאננילד(
 שכתב מה פי על הדבר להבין יש לוי,בני

 גלות 1"ק ס )מקץ )וישב( פרשת ס.( עמוקותבמגלה
 בגימטריא יו"ן מל"ך יוסף, מכירת חטא לתקן היהיון

 שמו היה הזה התיטע המלך עוד, לי )ונראהיום"ף,
 בניממריא כן נם הוא הנה ביוסיפון, כמבואראנטיוכ"ס

יוס"ף



 פה יששנר שידאה הלל ה מאמר פסת, כסלו הדשי פפהבני

 בר זקונים בן היה יוסף והנה זה(, לעומת זהיום"ף
 8( פך )ב"ר כי חכמה, שקנה זח זקן כי ליה חואחכים

 לו, מסרח ועבר שם מן יעקב שלטד התורהחכמת
 שם שטר למצרים יומך נמכר לעבד ה( קה )תהמםוהנה
 נתהווה הזה מחפנם הנה החיצוניותו חכמותהם

 חיצוניות חכמות חשך נקרא יון מלכותבאחרית
 חכמות להנביר רצו והנה הולך, כחושך כסיל יוןחכמת

 הישועה בעת הנה התורה, חכמות ולבטלחיצוניות
 )הרמז בשמן הנם ונעבטה אור, יהי אלקיםויאמר
 העומדת ובמנורה פעמים( כמה שכתבתי כמולחכמה

 ידרים להחכים הרוצה ( כה )נ"נבדרום
 יהודא שקליה למח פעם טוב תמצת כןרעל

 מלכות שנעשה הנם בזהלמימרפסיה
 למכירת היועץ היה שהוא להיות שעה, לפיאחרת
 ברך בוצע ( ו )סינוריו בנמרא דאמר כמאן ואתיאיוסף,
 היה לא כן על פשר, שקיטה יהודה על קאי ק י)תהלים
 אם הנם על לברך באפשרי היה לא כי ידו שהנם
 בוצע ליהוי דלא היכי כי יהודה, ידי על נעשההיה

 וחירותם. חכמים דברי הטמע הסכתברך,

 כ( לז )ברגשית אחיו שמעון לו באמור ששתק לוייהנה

 חכמת על נפשו מסר כעת הנה וכו', לכוועתה
 המלוכה לעצמו, קנה טוב שם קנה ישראל, ועלהתורה
 אור, ותורה מצוה בנר לדורותיו פוב ושם שעהלפי

 נדול כהן יוחנן בן מהגביהו בימי ההודאהוסיפור
 הבן. יוסף, מכירת חפש לתקן לוי מבניהבא

 הו ט"ח )ממי מעם טוב תמצא הדברים רמאלהלה(
 על לסבב העניים שנהנו מה הנ"ע(מ

 שבם מן עניים של רובם ו( יט )נ"ר בחנוכה,הפתחים
 ביעקב אחלקם ז( ש )מששית יעקב אורים שקיללשמעט
 ומלמדים סופרים להיות קנה( היא )ע"ש בישראלואפיצם
 ברית יסוד הוא יוסף מדת ( רלו מ"-ג נודע והנהעניים,
 בפסוק ל.( )""ב בזוהר שכתב כמו הנוף פתחקחץט
 הנוף, פתח זה הפתח, על יקי ופסח כק יכ)שטות
 שהוא יוסף על וכו' לכו ועתה שאמר שמעוןוהנה
 פתח הכחטפיע צינור לאבד רצה הנה הנוף,פתח
 בסיבובו, הפתחים על מקבל החש כעת כן שהגוף,

 שושנים מיקוות הריץ סגד, שאן שש"ל שם כדג ב81יד עיףכה(
 בהן כ סחט,טע ישיח רגל וכא' ש"י, יט זץ קרסוםבמו"ס
גדול

 שממר במה ההחש בעת תפאו שתיקן לוי שבםוהנה
 בפתחי לישראל אור זרח ידו על הנה כנ"ל,נפשו
 לוי, כמו לתקן נפשו מסר לא ושמעון ישראל, בניבתי
 שמעון שבם מן ברוב( )שהם העניים נהנו כןעל

 הדין הצדקת כעין והוא לקבל, הפתחים עללסבב
 הדבר. הבן עונם, יתכפר ובזה מאהבהוקיבול

 ידעת כבר נדול, כהן ידי על הנם נעבטה נררל.לו(
 רומז הדיור כהן ס( אות כ משרכת 4ור)פטף

 והנה בחכמה, נדול כהן נהג בחמד מתם כהןבנצח,
 חכמות ולהנביר התורה חכמת לבמל רצה יוןמלכות

 ברצות להלן יתבאר )כאשר יון חכמתהחיצוניות
 לחכמה הרומז נדול כהן ידי על הנם הנההשם(,
 התורה התחלת נפקרו מחכמה אורייתא קכא.()זח"8

 רב"טית י( קש )חילים בחוכמתא מתרנמינןבראשית
 להלן עוד אי"ה ויתבארחכמה,

 בנמרא אמריץ שאון בירור לך יהבאר ועוףלז(
 מונח שהיה אחד פך מצאו נא.()שנת

 יש במקרה, היה לא הנם הנה נדול, כהן שלבחותמו
 יש נם אחרוג כלי ולא דוקא פך מצאו למהלהתבונן,
 דייקא, נדע כהן של בחותמו חתום היה למהלהתבונן,

 היה הנדול שהכחן המנהנ היה שכך דעתך מלקאוכי
 היה שכך לומר תמצי אם ונם השמנים,מחתים
 סרנם למיסר ליה הוה החידודו, כהטמיענו למההמנהנ
 הכמים דברי לדעת ואחשבה חתום, הפךמצאו

 דהמן במולשה האריז"ל ם לנו נילה דחנהוחידותם,
 הנבורות( )כנטמרי יונק היה שהוא פ"ו( שהש)פיעו"

 נבורות ה' מנצפ"ך אותיות כי )נודע הקשיםהנבורות
 הראשונות נבורות משני יונק היה הוא היינוהם(,
 וחכמיו דמנצפ"ך, צ' מן זרש והארורה דמנצפ"ך,מ"נ

 שהחכמים תראה הנה דמנצפ"ך, פ"ך מן לוהיועצים
 יונקים המה חיצוניות בחכמות המתחכמיםהרעים
 )5יז *(, דמנצפ"ך פ"ך דאותיות הנבורות שמרימן

 41 סימן 8 משמרשדר

 "ג"8*(
ן חא ~שאחא ש ל ש פט  פ ץ ח"  ש  ק יח 

9 עלאאם  1 % 1ששג   יא 
9 פי אשים טחתשאאה  חפ אי חט, 
 מתחיל והלאה ומוטם אנפין( )דזע"ר בתפארתפתים
 חוד נצח גבורות שומא בנ"ך כן של אבא, ההצמחמתגלות

משם



 יששכר והורשה הלל ל, מאמר פצת, כמלו הרשי טמףבני
 שיונקים הקלעית גם כן של החכמכן התגלות יותרמשם
 המה הן פ"ך גבורות מן שיניקתן שתן הנטשות שמרימן

 ויסב הדבר הבן חייכניות, עולטות לנכפות להרעחממם
 היה היונים התגברות עיקר כתבט כברלהנה

 להגביר ורצו התורה לחכמות נינודלהיותם
 יונקים בודאי היו הנה *(, יונית חיצוניותחכמות
 פ"ך הנבורותמשמרי
 כית והת/ נצחנבורות
 התנכרות להםשהיה
 כדחזינן חיצוניותחכמות
 כאשר המן ויועציבחכמי
 מרן של מתורתולמרט

 ומעתה כנ"ל,האריז"ל
 עמלה הש"י התגומםכעת
 מצאו הישועה בזמןגם
 דייקא, )דקדושה(פך

 כהן של בחותמווחתום
 בנצח הדיום כהן לעיל שכתבתי כמו דייקא,נדול
 כי לנו להורות בחכמה, נדי כהן בחמד סתםכהן
 חכמת וכשבמלו החכמה אור האיר הש"י נצח,דירן
 מה כן גם ביותר תבין ובזה החיצוניותן חכמתית
 שמצאו הנס עיקד זה כי הראשון, ביום הנסהיה
 לחכמה, הרומז נדול כהן של בחותמו וחתום כנ"לפך
 ההודאה בנוסח נם שפיר תבין וטעתה הדבר,הבן
 דייקא, נדול כהן ידי על נעשה שהנס שהזכירומה
 א( טה י מאמר א, ס" 1 מאמר יקמז )עיף אי"ה, יתבארועוד

 לפי דבש בספר כתוב מצאתי תשמונאי.לח(
 מו' הנדה מהרב ז( שת ח)מערכה

 שבת חדש תיבות יאשי ההטמונא"י זלה"ה,חיד"א
 כמו לסמל היונים שרצו מצות הנ' )הםמילה

 )צ"ל ונם אנסיובוס(, פתלת )עגן חז"ל במדרשישמבואר
 במאמרי שכתבתי מה ועיין יקיימו, אותם נרותונם(
 אלו מצות הנ' ונענין טא.( דף 1 סיפן כ )סימר הדשריהט
 כן גם לרמז שיש לי, ונראה לבמל, היוניםשרצו
 ועתה יונים אמרו מילה ,2בת חדש תיבותבראשי
 כוונת היה מה חדש ראש במאמרי )שם[ ועייןנתקנו,
 שהיו הללו, מצות הג' לבמל בפרמית ברצותםהיונים
 על הסורים לטע כוכבי השלשה אלו להגביררהטים
 אל נכנעים והמה שבתאי, מאדים לבנה היינוהדין

 הטו, מצות הג' ידי ש התורה להנהנתישראל
 מצות ידי על לבנה, וטבוע מצות ידי עלשבתאי,
 ודברה מילה, מצות ידי על מאדים, החדש,קידחת
 ויבא יה( לג )בראשית בפסוק ע"ד( סב וף )שם במקומומזה
 כאן אק הנ"ל, כוכבים הג' תיבות רפוטי של"םהקב
 ההטמונא"י עוד, לרמז "ט זה לפי הנה להאריך,מקומו
 וקאדים שבתאי לבנה( )החש הדש תיבותהאשי
 היה לא שהכל רחשה הנך ישראל, אל נכנעיןוהמה

 הבן*(.במקרה,

 הג"ש*(
 יצהר ובני טס 1 )שצלת בנצרה אחד בפסוק הא העניונרמז

 של ההשלדות )רח"ל יצהר ובני רמו וזכרי, ונפגקרח
 הם( הלא חשמוגאעג בעף השמן נס בשת החטהיצהר,
 גפ"ן )אתונן ונפ"ג הדש( האש קדושת תיבות )רשמניקר"ח
 סב( 08 כרעשית ות"א נאפר רעליה הברית, סוד דיוסףדרגא
 )בראשית המשקים שר בחלום שנאמר וכמו דנשהב,כגופן

 הוא יוסף היעו גפן בחלומו שראה לפני, גפן והגה ט(מ
 את זכור ח( ב נשמות ביה נאמר שברע )דייט וזכר"ילפנת(

 השבת(.יום

 חשמונא"י, הכהטפחה נקרא עוד, לך אבאר 841נ2נלם(
 ( קי )ביב רז"ל שאמרו מה פי על לי,נראה

 מאהרן זה והוכיחו באחיה, שיבדוק צריך אשההנחטא
 עמינדב בת אל"טבע את אהרן ויקח כק 1 שטתהכהן
 דבר ולא שבעזראל, ההעשון הנשיא נחשון,אחות
 הוא אך הכהן, מאהרן דוקא הדבר שנלמד החשריק

 חומר יצא שממט נחשון אחות אהרן שנשאלהורווע
 באחרית בניו זכו כן על למלוכה, המצליח נטימבזע
 על החשסונאים, בימי לשעתה למלוכה פנים כלעל
 להורות הכולל, עם נחשו"ן בניממריא חשמונא"יכן

 מזרע כן נם שבאים להיות במלוכה, המה נםשנכללו
 כמו לשעתה מלוכה רק הוא אבל נחשון, בימיעמינדב

 לעילשכתבתי
 ארשף וכהן נמסרה בתורה המסורה, תבין לבזוקמ(

 פסוק ר"מ אחד וכהן תיבת היינוחשס"ף,
 אוטהר הייה כמפו קנין נפש יקנה כי וכהן יא( כב)ויקרא
 וכהן, מלך ו( ב )יצא פסוק סוף ואחד כספו, קניןשהוא
 שהחש אשה נשא בראשיתו שהכהן יה יני שלהורות
 וכהן מלך באחרית כך אחר נתהוה אזי כמפו,קנין
 ויתבאר לשעתה, מלוכה להם ניתן החשמונאיםבימי

 אי"העוד

 הס"ה*(
 את להגביר כח להםהשה

 מחמת בזהעצמם
 ירך בכף הס"מ שנגעהפנם
 רמ4( )ש-ג ההע"ד ונפגםיעקב

 כן של וכה, הוצאובהדי
 מדת החמישי שהאלףתמרח
 סוד דצ'ה היום כלהע"ד
 שלי נהפך והו"די ח( יינטע

 לדתה, וח"ד ונהפךלמשחית
 באלף עוד החורבןתקדם
 בסוד שנים קע"בהרביעי
 תשוננו ואתה סו( ג)גיאית
 בהדי צב.( )ב-ק כיעק"ב

 כרבא. לקיהוצא

ובניו
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 הרמוז גדת כהן הנם באוהו חית אנח ובניו.מא(
 וגניו לו4 )סיטן לעיל שכהבתי בפולחכטה

 ולכהן לחמד(, )רפוז מונם לכהז נחשבים פנים כלעל
 עליתה, בהשגחה היה הכל הנה לנצח(, )הרפוזהדיופ
 הנימים כל היו ומאין הגם נודל ישראל לבנילהורות
 ונמסרו אויביהם את שנצחו הנצחון דהנההאלה,
 ס( והנה נצ"ח, בחעת החש הנה וכו' סעפים בידרבים
 החילוק ביאך ק ענף א ףייש שבת של מידורו במפרעיין
 אחד כשמרחם הוא, רחמים כי לרחסיכע חמדבין
 הוא, וחמד לו, המצפרך פבוקשו לו תותן חצירועל

 על עלה שלא דבר פמבוקשו יותר לו טחןכאשר
 )בכושית העבד שאפר מה בזה ופירש המבקש,דעת
 כדך נא הפי אליה אומר אשר הנערה והיה ע(ן

 )הנה אושקה גמליך וגם אדשי שתה ואמרהואשתה
 י"י הוכיח אשר האשה היא מהמבוקש(, יותרהיא
 אנט אברהם של בביתו ליכנם היא )ראויה אדונילבן

 שם(, עיין לאברהם, חמד ח ז )פכה שנאמר כפוהחמד
 הזמן באותווהנה

 הדהי
 ביד רבים ממר נטועות

 שהיו דבר הוא הנה אויביהם, את תצחומעפים
 אבל אויביהם, זען לנצח לבם על זאת השהמבקשים

 ישראל עם ביותר הש"י חמדו הפליא הנה כךאחר
 לחם להאיר הסנורה נס להם בהראות קרובו,עם

 שבתבת כסו הננוז אור פבחינת ניפיי נרלדורותיהם
 יותר והוא לב על עלה שלא דבר הוא הנהאיי,

 הנם והנה כנ"ל, חמד בבחינת הוא הנהסמכוקש
 בחותפו חתום והיה דייקא, ובפך דייקכן בשמןשנעשה

 להנביר ורצו התורה חכמות לבחל רצו היוונים כיי הוא, דייקא, במטרה הנם תעשה דייקא, נדול כהןשל
 התנומם כאשר והנה יוני71 תכפת החיסוניותחכסות
 נם להם נעשה הנה קרובו, עם ישראל עםהש"י
 פה.( )מטית רז"ל שאסרו כפו לתכפה רמז שטן ידיעל
 כמה טצויה, החכמה שם מצוי זית שגשמן מקוםכל
 משם ויקח תקועה יואב 51שלח ק י ושטיט אמרדאת

 ונעשה לשמן, אלפא תקועה כי חכמה אוטח)דייקא(
 כפפוך לעיל שכחבתי כפו לחכטה הרומז בפךהנס
 אושר נדי כהן של בחוחינו חהום והיה ל"ז(,)מינק

 9ץ"עפיג9שחיפ.ט4
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 הרוצה בדרום בסנורה הנם תעשה לחכמה,רומז
 אי"ה. יתבאר ועוד הבן, ידרים,להחכים

 נפלא בדקדוק לפניך, שלך הרי האלה הדבריםאודי
 כשמינאי של דיט בית ולסנהדריןביארו

 ההוא הנפלא הדבר שהיה לדורות שנתקנהבהודאה
 חמ"ד חכמנה על לרטז ובניו, נדול כהן פהעעיהוביפי
 בימים קרובו עם ישראל עם הש"י שהישומםנצ"ח

 הבן. השתה השו, הארות פכל הזה בוטןההם

 הנם מקום ביארו דפורים ההודאה בנובחפב(
 הזאת ובההתשה הגירה, בשהדןבפרפות

 לוכד הלל אומרים אין בפודים דהנה וטנאה, ביארו,לא
 שבחוץ הנם על שירה אומרים דאין י.( )טילהפעמא
 בההודאה כן על *(,לארץ
 הנם מקום פורפיםדטריס
 כן על הבירה,כשחשן
 ובכאן הלל, אומריםאין

 ולהלל להודותפפייפין
 שנעשה פובן פפילאוכו'
 והישבונן ישראל,בארץ
 ובניו נדול כהן ידי על הנם שהיה לעיל שכתבנופה

 נאר"ץ בנימפריא נצ"ח חם"ד חכם"ה שהרומזים

 שס"ת חנוכה, יפי שפתת קבעו תתגונן, ע1ךמג(
 הם הנה כו(, כנודע יחד הימים בלבחיבור

 על מורה הנה בנימי"ן, יהודייה כממפר שעותקצ"ב
 כשותף שהוא מקום הפקדש בבית שנקוטההנם

 יתבאר ועוד בנימין, של ובחלקו יהודה שלבחלקו
אי"ה.

 החגברות לשת תיקנו לא יולי )סיטת כשעמדהמד(
 לוסר תקט רק וכיחיא שליפהאו

 הנה האריז"ל, סרן דברי פי על ואוסרכשעמדה,
 דקליפה(, )כתר טצרים כך, הוא דקליפה הצלם מסכתב
 גבורה(, חמד ידים )ב' ומדי פרם שבה(, )חב"דבבל
 ית איפרכי(, ומינייהו סוכי סינייהו יבם )נטיה)יס

 דקליפח(, )רגלין ה"טסעשל אדום שבח(,)תפארת
 והתפארת דקליפה, תפארת ית להטת הנה זה פיחשל
 מלכות כח כן נם בה היה פם"מש הטף, %כשל

 נעשה במפלטה כן עץ רנלין, בחריע שהחשהרבעות

 הגט*(
 שם ישראל שבארץ 2ס עלרק

 ושכיצא השדצתמקום
 אונע בגימטריא הל"לנקרא
 לס סו )דה*8 הכחובסוד

 שלים יחמא ל"ע,והל"ל
 קום כן על סיב(, שזו)ברו"ח

 הגם מקום שרטיםבהזשקראה
 הגירזו בשושןשהיה

2ס



 יששכר והודאה הלל דן מאמר מבת, כסלו חבטי מאמריבנבי
 הכהטיח מלך של אורו דלעתיד דונמא מעין באורנם
 שהיה יון מלכות כשעמדה אמרו כן ש הננוו,אור
 באו הישועה בעת כן על כן, נם הרנלין כחבהם
 העתידה הנאולח דונמת סעין נרות והדליקו וכו'בניך
 בימינו במהרה עולם לאור י"י לך והיה יט( ס)"ח"

אמן.
 שתקנו מה מיוחדת בכוונה שהוא עוד, לי ונראהמה(

 לשת ופורים דחנוכה ההודאות ב'באלו
 רפה( )ח"ג בזהר שכתוב מה ידוע דהנה ואומר,עמידה,

 )הס"ס יעקב ירך בכף נגע כי לג( לב שחטמההסוד
 תרין והוד נצח והנה ההו"ר, ונפנם עמו(בהאבקו
 הנבואה נסתלקה כן על וכו', הוצא ובהדי נופאפלני
 הוא שרו איטר אדום, נלות בנלותינו כך כל רבזמן

 וכבר ירכו, בכף וננע יעקב עם נאבק איטרהס"ם
 )סחף"ידעת

 חנוכה מועדים תרין הנהו כי פ"ק יגש
 והוד, נצח תיקוני המה הלא החכמים שתיקנוופורים
 מנביא, עדיף חכם יכ.( )ב"ב רז"ל שאמרו מה ברמזתהו
 יניקת ומשמאל מימין והוד, מנצח )הבאה הנבואהכי

 הפנם, ידי על נסתלקה הנה וכו'( והוד נצחהנביאים
 הנהו ולתהלה לשם ותקנו עשו קדשם ברוחוחכמים

 והוד נצח לתקן מועדיםתרין
 דלעי ומאן ע"א(, קע"א וישלח )ה"נ( הזוהר לשוןרחץ

 אשתכח ולא ליה דסמיך מאן וליתבאורייתא
 אורייתא דא על לאתתקפא, לכיסיה מלאי דאפילמאן

 דאורייתא תוקפא ואתחלש ודרא, דרא בכלמשתכחא
 על בה דלעאן לאינון לון דלית בגין ויומא, יוכחשכל
 ויומא, יומא בכל אתתקף חייבא ומלכו דסמכין,מה
 מאן דלית ובנין דא, חוכא נרים כמה חזיתא

 חלשין ממכין איתן יאווה כדקא לאורייתאדאסמיך
 ורנלין שוקין ליה דלית לההוא לאתתקפאונרסין
 כדלקמן( תלך נחונך על ע( ג שחששית ביה)דכתיב
 אל אלקים י"י ויאמר ואמר פרטו עלייהו,לקיימנו
 דיליה סמכין דאתברו תלך, נחונך על כחשי וכו',הנחש
 לא ישראל כד דקאים, מה על ליה וליון רנלויוקציצו
 סמכין ליה יהבין אינון לאורייתא ליה לסמכאבעאן
 עקימו כמה חזי תא בהו, ולאהטעקפא לקיימאהדוקין
 נחש דרכיב ההוא ליליא בההוא אתחכםוחכימו
 דהא דיעקב, לקבליה יעקב( עם הנאבק הס"ם)היינו
 1כ1', יעקב ק% הקע טס כו )שם דכתיב ידע הוהאיהו

 בנין וא', ידי והידים כדין דיעקב, קליה פסיקחפי

 המאפסקא ליעקב ליה לאבאשא מפרין לכל אסתכלכך
 דא מספרא דרועין בכולא תקיף ליה וחדשקליה

 בינייהג דארטעקף נופא תקפין ושינון דאומספרא
 )שם כדין בכולא דאתתקף דאורייתא תוקפאוחמא

 בכף וינע מיד עביך, מה לו, יכול לא כי וירוש בו(לב
 ממכיו דאתברו כיון אמר לקבליה, דאתחכםירכו

 יתקיים וכדין אתתקף לא אורייתא מידדאורייתא
 מ( כז )ש5 וכו', והידים וכו' הקול אבוהון דאמרמה

 דיעקב, לקבליה איתחכם וברא וכו', תריר כאשרוחיה
 ואתעקף אזיל דאורייתא חילא דאיתבר בניןדהא
 חל"כ כדין לאורייתא, לה יכול דלא חרש וכדקיטו,

 דסמיך מאן ישתכח לא וכד לח, דסמכין דאיתןתוקפא
 ידים ויהון יעקב קול הקול יהא לא כדיןלאורייתא,

 אתקיף צפרא, סליק כד הכי יעקב חמי וכד עשו,ידי
 לומדי לפניך, שלך הדי עכ"ל, וט', שיה ואתגברביה
 )העולם( ונוף )עתם( זרועות בבחינת הם בעצמםתורה
 המפילים דאורייתא והתמכין חנ"וע בחינתהיינו
 בבחינת המה פרנסיכם להם ונותנים לכיסםמלאי
 נצח בחינת והם עליהם נשען הנוף אשר ורנליןשוקין
 שאמרו סוד תה הנביאים, יניקת מהם )איטרוהוד
 אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל %.( )ירטתרז"ל
 תלמיד ולמהנה חכמים וכלמידי של לכיסם מלאילמפיל
 ראתה לא עין עצמם חכמים תלמידי אבל מנכסיו,חכם
 בכף וינע הס"ם עצת היה זה והנה זולתיך(,אלקים
 שהם דאורייתא תסכין מישראל ח"ו לבמלירכו

 ש"ג נשען הנוף כל אשר ם שוקיןבבחינת
 אנטר והמלכיות התורה, מתכפלת בעוה"ר זה ידימי

 תלך נחונך על ביה דאתמר ונרהט ס"מ מןשליפטים

נותניי
 בעוה"ר עמידה להם ויש ורנלין שוקין ח"ו להם

 כ5 כה הקהת )היי רז"ל שאמרו מה תתבונן)ובזה
 וכו'(. זה קםכהלזה

 בדול שבדקדוק תבין הנ"ל, הדברים כל לפיממילא
 וכו' מלכות כשעמדה ההודאה בלשוןתקש

 הב' הוא ובפרפות וכו'(, עליהם כשעמד בפורים)וכן
 בחינת והוד, נצח לתקן תיקנו אשר השומועדים
 בכף בננעו צנם הס"ם אשר דקדקנה ורגליןשוקע
 ומספרים להש"י מודים אנחנו הנה יעקב,ירך

 עמידה בעוה"ר היה הקטועה קודם איךבהודרותינו
 דאתמר לההו14 ורנלין שוקין בעחה"ר ניתן כילשונאינו,

 עמידה הישעה בעת כך ואחר תלך, נחונך עלביה
וקיום



 יששמ חתולית הלל דו מאמך פצת, שלו חשו פצויבני
 וגבראל ארץ, עדי רשעים והטפיל לגבראל,וקיום
 לך אדרוש האלה הדברים פי על לעולם, לעדיכוה
 שתכלה עד כא:( מתא בגמרא שאסרו מה במקומואי"ה
 להרבות חז"ל תקנת לך יתבאר ובזה השוק, מןונל

 דאורייתא תמכין מן להיות הללו, מועדים כב'בצדקה
 הימם. הבן בצדקה, ולמעדה התורה אתלכונן

 מלכוות אומרו כשומו פי שעל היות עם מלכריו.מ0
 רק עליהם עמד לבדו המלך שלאהיינו

 מלכותו, בני וכל ויועציו וטריו עבדיו כל עםהטלך

 ואומר לדרורו, ניתן ורשות בגו דברים עוד זה כלעם
 לכל ההנה רמ"ח, פעמים ב' בגיממריא מלכו"תלך,
 יש אחד יכל מקיף ואור פנימי אור "ט מישראלאחד
 אחר במקום בדברים )והארכתי איברים רמ"חבחינת

 עדן בנן הנשמות מזון והנה ז", סימן י פאור)תשרי
 בעקם שלמד התורה מן הוא פנימיות( הארה)היינו
 טמעשה הוא לטקיף דרבנן חלוקא והמלבושיםהזה,

 המצות ומקיים תורה שלומד האדם והנה %(,המצות
 פעמים ב' שלימה שמים מלכות אור הואכשלימות
 אפרים לי יקיר הבן ש לא )יימ" הכתוב בסודאמ"ה,
 דקיימין הרשעה מלכות והנה וכו', ארחמנ"ו רח"םוכו'
 נקראים ומצות התורה מן ח"ו לבמלם ישראלעל

 על שעמדה הרשעה ית מלכות והנה הרשעה,טלאת
 הנה רצונך חוקי שהעבירם תורתך להשכיחםישראל
 בכאן. וקצרתי הבן הרשעה, מלכות אותםקראו

 יונן יחרפווע לדראון שמם זה יון, חרשנה. יתטז(
 מגמרכם כל היה זה גלג"ללגבגימפריא

 שום שאין להאפין רק התורה, מישראללהשכיח
 הנלנלים במבע הוא והכל הנלגלים מן למעלההנהגה
 בעת ישראל בני אנחנו והנה הכוכבינווייפיפת
 ג( ש %פת הזאת במצוה נצטוינו ממצריםצגותינו

 הלבנה גלגל הוא החדש בידכם, מסור לכם, הזההחדש
 נקוטה ידו ועל אלינו הקרוב הנלגל הוא הואאיטר

 פי על בידיט מסור הוא והנה הכוכבים, כלשפימת
 במאמרי יש( שכתבתי מה ועיין מאוד, הבןהתורה,
 להרחיב מקומו כאן אין כי ק יא 5 )אפי חדשראש

 אשר אחרא הספרא מצד הזאת טלכות והנההביאור,

 נח סיטי שמזכס(
 כד. סימן נ משפר לקיל זש%ן % 1818 שג"ש שיול(
 ב פסן 2 סומר 2יט שלזלש(

 ורמם היה זה הרירה, להשכיח היה ומגמתםרצונם
 הבן גלג"ל, בגימפריא יו"ן אחראבספרא

 דהנה הזאות הרשעה המלכות שם כן נקרא יתןמח(
 חכמות שהגביר חתורה חכמת לבמלקמו
 ביה דכתיב נחש מבחינת והחג יון, חכמתחיצוניות
 דכר מבחינת והוא ערום, היה והנחש ק גמחמאת
 פעמים ב' עקלתון, ונרהט בריח נחש שבקליפה,תוקבא
 החי"ק רבתי בנין יו"ן מנין תשי"ו בניממריאנח"ש
 שעמד הדור ראש שם לעיל, שכתבתי מה )עייןבד"ר,
 בשמו נוסף מהטזיה"ו הוא ידו על הנס ונעלזהלנגדם
 יה% להודות זה מועד ניתקן כן על קנ"ה,מספר
 )סימן לעיל שכתבתי מה עיין הקנה, פעמתשהוא

 "סודר ייד על ב סימו חרץ ותבין(,מו"ב(

  וטן 25יך 185 5ך 81חר עד וכף "טף8ל עמך עלמם(

 ההודאה בטפח להשבונן, מהראויהנה
 לומר תקט %א וכו', הטן עליהם כשעמד תקנודפורים
 באמת הוא כי ישראל, עמך על הרשע המןכשעמד
 על קאי עליהם כשעסד דבאומרו יתר, שפתכעין

 לזנבותינו שעורית וכו' הניסים על שאושריםשלכהיה
 על היית וכו' עליהם כשעסד וכו' מרדכי בימיוכו'

 כן שיאמרו מספיק היה בכאן גם הנה הנ"ל,אבותינו
 על לפרם תקנו ימה וכו', יון מלכות עליהםכשעמדה
 אי"ה שיתבאר )הגם עוד נדקדק ואנב ישראל,עמך

 עמדת הרבים ברחמיך ואתה בכאן אומרובמקומו(,
 בהודאה הנה נדקדק, ועוד עמידה, לשון מהו וכו'להם

 עם המן שנתלה הנטועה סיפור רק נאמר לאדפורים
 ישראל, בני כך אחר עשו מה נאמר לא אבלבניו

 ופנו וכו' בניך באו כך ונוחר אמרו הזאתובהודאה
 נרוות והדליקו וכו' ומהרו וכו' היכלךאת

 לי וירוח אדברה הנה הנ"ל כל להביןוהנה
 המנורה, ידי על געשה דחנוכה הנס לחקוי, גבחוההגדו

 נשובה ועוד ההא, במקרה לא בודאיהנה
 שכל הניסים, מכל הזה הנס נשתנה מהונחקורה
 הישועה לצורך הנס היה לישראל שנעשוהניסים
 הקטועה. לצורך היה לא דחנוכה הזה והנסוההצלה,

 תלמידי שכתבו מה לך אקדים הנ"ל, כל לבארוהנה
 יאמרו הא על קמה( פקע תוים לאנסיםהבתה"פ

 עד המנורה במעשה משח דנוזקיטה ד( 15 )ב15*ררז"ל



 יששכר ווידאה הלל ד, מאמר פתת, נמלו ה"1 טמריבני
 איתערותא נוקבין מיין להעלאת שעמדה היאהזאת להתבונן, ומהראוי אש, של מנורה הקב"ה לושהראה
 כהנה בו שנתקשה במנורה הנם נקיטה כן עלדלהעזא, כל מן יותר המנורה במעשה כנטה נתקשהלמה

 שם שנם בראשיות הראשון המאמר נגדלהיותה תעלומות יודע הש"י דהנה יקשה, ועוד המשכן,מלאכת
 מצות כך אחר שיפריחו ישראל של מחשבתןהמפיק יכול יהיה לא כחטה אשר הקב"ה שידע וכיתלב,

 שבאותו ישראל חכמי והנה מאד, הבן אובים,ומעשים ראיה, ידי על רק והדיבור האמירה מועךלהבין
 היתה שהצרועה הקושט ברוח זה כל ביודעםהדור, הראהו לא למה באמירה, מתחילה הש"י לו אמרלמה
 עבודה העריכו המקדש לבית בבואם הנה כזה,באופן הכמטכן דמלאכת להיות הוא, אבל עשויה, מנורהתיכף
 נם עמהם התנומם והש"י המנורה, הדלקתהראשונה טע( פורטת רז"ל שאמרו וכמו בראשיות מעשהננד

 הדלקתו זמן באריכת בנר להם והאיר הפך,במציאת שמים בהן שנבראו אותיות לצרף בצלאל היהיודע

 להם שקיטה לבניו חיבתו ולהודיע לידע כמבע,שלא צריכין היו הכחטכן למלאכת אשר מובן ממילאוארץ,

 לבחינה שהיה היינו בראשית, מעשה מעיןישועה מאמרות עשרה והנה בראשיות מעשי צירופילידע
 מה נוקבין( מיין בחינת )הוא דלתתאאיתערותא כמו הוא מאמר נמי בראשית כי בראשית במעשההן

 הישועה, בעת טובים ומעשים מצות כך אחרשיסגלו לא למה להתבונן ומהראוי (, לב )ר"ה רז"לשאמרו
 מאד.הבן מאמר שהוא להיות והוא, באינך, כמו ויאמרנאמר
 כשעמדה אמרו ההודאה בלשון תתבונן,1בנערזוץ ית"ש אצלו המאמר בחינת כי מתגלה, שאינועליון
 דייקא, ישראל עמך על הרשעה יוןמלכות הכהטל כדמיון הנבראים, אל המתנלה שפעו בחינתהוא
 העתיד בשביל לחוננם עמהם דרכך זה כביכול שטר והנה לבו, פנימיות לאחרים מגלה ]שהשן שיאמרובאדם
 שימגלו ישראל בשביל בראשית במעשה שהיה)כמו דלא בראשית, הראשון המאמר נגד המנורהמועטה
 הרבים ברחמיך ואתה שאמר וזהו מצות(, כךאחר גילוי בבחינת שאינו ויאמר, מבואר ביהנאמר

 ומנהנם ופבעם אופנם על עמדת היית להם,עמדת המנורה במעשה כנטה נתקשה כן עללנבראים,
 שעמדה והיא דוב, כי לשמך יודו הישועה אחראשר משה שיבין ברצותו אלקי13, הדא % )והיוצאבאמירה,
 עמהם עשית עדיין, זכות בידם היה שלא הגםלהם מבואר דאינו הראשון המאמר ננד המנורהשמעשה

 להם, עמדת אתה וכביכ% בראשיות מעשהמעין הש"י לו אמר הנה מהסג אינו כי כנ"ל, ויאמרבו
 אשר הדין מדת לפני ובשבילם בעדם ערבתאתה השאמר ננד שהוא כחטה הבין אז השיג, ולאבאמירה
 כך אחר אמר כן על לשמך, ויודו יעבדוך כךאחר נ( וסיטן להלן יתבאר ואי"ה והבן, בראהטירעהראשון
 באו כן ואחרי ישורון, זרע עשו כן אשרבהידמה חתכה כס.( חיטא רז"ל שאמרו מה בענין שאתביתר

 הראשונה עבודה עשו וכו', נרות והדליקו וכו' בניך לטחוב(. ניתןלא
 בחינה באיזה הישועה להורות דייקא, המנורהבנרות עלו ( נד )זח-א שם בראשיות הראשון במאמרולקנה

 הדור ביד כי קדשם ברוח והבינן ידען כי היה ברוהטיכן א( ט בראשית )יתץ במחשבה,ישראל
 מעשה מעין הישועה לי"י רק כך, כל איןזכות היו שלא היות עם ראשיות שנקראו ישראלבשביל

 "ג"ה*( כן שאין מהבר"מט,ת*( המפיק פובים, ומעשים מצות להפריח עדייןבמציאות
 הכתוב תפרש זה פי על הוצרכו לא דפוריםבנם ידוע והנה כך, אחר שיפריחו מה ישראל שלמחשבתן
 , עשו מה בהודאהלהזכיר יכולין היו לא ית, מלכות כשעמדה והזעם הצרהבעת

 הקטועם ש"י ט( ן )תילים

בנ, פובים ומעשים תתובה ידי ש הנזירה לכפלישראל
 זל מקבין(, מוין להעלאת הנטועה, אחר תיראי

 מה סלה, ברכתיך עמך הישועה קודם עשרכי כי ואסתר(, מרדכי בימי עשו )כאשר וצעקהותפלה
 ידלן:ם שמברכת ותעל וממפר ובכיצום אותם הניחו %א המצות מן אורזם ביחלו יהסמכות

 הבוהפסק, הבן. האלקים, אלשועתם )כל דלהעזא איתערותא היה לא זה ובעבורלהרנאמף,
 כעין הנם היה רק ולגאולה(, לתשועה לשימפיקכך

 אלקים י"י ברוך יח( עב )חימם הכהסב לך יתפרשלברץ טה ישראל של טו"טבתן שהמפיק בשבטיתמהנשה
 דקשה וכו', לבדו נפלאות עבטה ישראלאלקי והמחשבה טובים, ומעשים מצות כך אחרשימנלו

מה



צא אשהשגר טחתה יל ה מכתמטשר ו כצ חףן כשטףבגי

 ומ לבת, ושפות עשה ףש י חעא משמקרפז
 הוא, אך ח"ו, מסייע ש"ש יאמין אשר הפתיהוא

 ומעשים מצוה בפעולת דלהעזא איתערותא "שכאשר
 גאתה ויחדם ישועה ימהר ית"ש הוא הנהמבים,
 דלתתא איתערותא כשאין אבל "שרל, מעשה ידיש
 י"י יפגש לא סק ע )טא ק פי ש )אף בזכיותח"ו
 בלי נביאך לבדו נפלאות עמה הש"י הנה עמו(את

 אלקי שהוא הוא דלתוזא והאיתערותאאיתערותא,
 שעשו קודם הבריאה, בראשית בהחשבה שעלוישראל
 שיעשו למה מחשבתן הפיק פובים ומעשיםמצות

 הדבר הבן הבראם, בעת כךאחר

 ובממיכות שאתז ביתר הענין לך לבאר עוד איאובהנ(
 ביאור ובנימפת חז"ל דברי שהדברים

 הנ"ל.הענין

 אסתר נמשלה ימה כשח גימא בזמרא רז"לאישרו
 אף הלילה סוף השחר אילת מה והשחרלאילת

 המשיח, ביאת זמן קודם )רח"ל הנימינו כל סוףאמושר
 ש( 1 )טנא כתיב הנה בימיט במהרה כהשיחדבימי

 ומקשו נפלאות(, אראט טהרים מארץ צאתךכימי
 )רס"ל קאמרינן, לככוב ניחרה ומשני חטכועוהאיכא
 שאק מה באותיות במפר הנם לכיזוב ניחגהאמוזר

 באותיות(, במפר הנם לכיזוב ניחגה לא דחטכה נסק
 הנם ניתן לא באסת למה לבקבוק מהראויוהנה

 דמדדכי הנם )כמו הכרעבים בין לכרובדחטכה
 דמשום לעי שכחבט מה פי ש והנראהואפזר(,
 כל ראוי הדור היו לא דאו במטרה הנם נעשההכי
 להתאסף היונים הניחום לא הגזירה בזמן תםכך,

 מרדכי בזמן )כמו וממצד ובכי בצום בתשובהלשוב
 אם וט'(, היהודים כל את כנום לך שק 1 תשיואסתר

 רק נוקבין, למיין דלתתא איתערותא היה לאק
 אשראי של מחשבתן נוקבין לסייןהיפיק

 שיעשו
 בראשיות במעשה כמו הישועה אחר להש"י רוחנחת

 שנקראו ישראל בשביל והוא הוא, מאמר נמיבראשית
 כי הראשנן, במאמר ויאמר נכתב לא והנהראשיות
 באותיורנ עדיין מתלבש שאיט במחשבההוא
 הרב מרן מרי פי ש הדברים לך אפעים כעתוהנה

 הנח זזנוק"ל, בער דוב הרב מורינוהקדחם
 נכוית לא הכי דקלום יש" שוע י1יפ קשישכתב
 באותיווע היא אמירה כל כי הרופס, במבשרויאמר

 כמציאות אותיות להיות צריכים אמירה קודםוהנה
 במאמר נבראו והנה במציאות האותיות היו לאלדיין
 בך8 בתמטית ק א )טששית שנאסר וזהוהראשי,
 ויאמן ננוט יא ק ש האותיווע היים א"תחלקים
 דבריג כאן עד אותיווע היו לא כי הראשתבמאמר
 היה זה האותיות בריאת הלזה הקדום במאמדוהנה
 מחשבה שי גבראל ישראל, של מחשבוק ידיל

 עדיק היו שיא הגם ראשיוע שנקראו ישראלבשבע
 פובים, ומעשים מצות עדיין מינלו לא ממילאבמציאות
 מה במחשבה כשעלו גוקבין למיין מחשבתןהמפיק
 במציאווע כשיהיו לפניו רוח נחת כך אחרשיוקמו
 לא כי דייקא, במטרה הנם נעשה דחנוכה בנםוהנה
 המטוב פובים ומעשים מצות למנל אז יכוליןהיו

 נוקבק למיין והמפיק היונים, הניחום לא כיבתשובה
 מה ישראל של טחשבתן דלהעזא איתערותאלבחינת
 אחר שימנלו מה ישראל מהיצבת ית"ש לפניושעלה
 ישראל שעשו מה בהודאה אומרים אנו ק שכך,
 וכמו דפורים בהודאה כאן שאין מה הישועה,אחר

 המאמר דמיס דחטכה הנם היה כן אם לעיל,שכתבתי
 פי ש במטרה הנם נקיטה כן על בראשיועהראשון

 הבעש"ט הלמידי בשם )מה לעי שכתבתימה
 אשר בראשית הראשס המאמר ננד המנורהשעשיית

 לו באמור משה "קשה ק ש ויאמר, בו נכתבלא
 שורש זה ידי על והבין באותיווע המטרהמעשה
 מלובש שאיט הראשון המאמר נגד הואהמנורה
 מורינו הקדוש הרב בשם שכתבתי וכמובאותיות

 במציאווע אותיות עדיין היו שלא ז"ל בער דובהרב
 בזה הנה האותיווע גלוי ראשית הוא המאמרובזה

 גן נם המפיק דחנוכה שבנר כיק ותדע,תשכל
 בראשיוע הראשס במאמר כמו ישראל שלמחשבתן
 לעיל, שכתבתי וכש במנורה הנם נעשה קהטע
 פרם הוא כי ויאמר, נכתב יא הראשת במאמרוהנה
 לכותב ניתן לא דחטכה הט גם ק ש אותיווענילוי

 תופת מדבש לחיכך ויונעם והשבוק ביןבאותיווע
צופים.

 והנה בהילקותך, מחוגמינן הנרותאת בהייי נ( ח )בסובר רובין, הנ"ל הדברים פי עלנא(
 רז"ל דרשו והנה בהעלותך, בלשת להדלקהאפקיה
 והנה מאייה, עטה שלהבת שתהא דמיינן טנ(לינת
 להיות לעי, שפירשת מה פי על מובן לדברמעם

שורש



 יקטשכר ודידתה הלל ה מאמר פצת, כמלו תעטי האטריבני
 אותיות באין הראשון המאמר נגד המנורהשורש
 עוטו שלא הגם ישראל של מהשבתן הספיק חשזעדיין,
 ניצוצי התנוצץ כביכול הנה עדיין, פוביםמעשים
 איתערותא בלי כביכול מאליו האותיות לבריאתאורה
 שתהא המנורה במצות בעינן כן על בפועל,דלתתא

 והבן מאליה, עולהשלהבת

 אהרן כן 51עש ג( ה )במדבר שדרשו מה כן גם נביןרוכזה
 שינה, שלא אהרן של שבחו להגיד שם()רפ"י

 כנטבחת שהוערה הזה הנדול השבח מהו לפלאוהוא
 ולפי הזאות הגדולה המלאכה ומהו שינה, שלאלאהרן
 ויעש אהרן מעשה התורה משבחת יונח, שכתבתימה
 אל רצ"ל נרותיה, העלה המנורה פני מול אל אהרןכן
 שמרמזת הדבר לנגד היינו המנורה, פני ונגדמול

 הקדום, העליון מאמר היינו העליון בשורשההמנורה
 מאליה עולה שלהבת שתהא נרותיה העלה זהלנגד
 באמירת בציווי ונתקשה כגטה, את י"י צוה כאשר)שם(

 להגיד וזהו לעיל, שכתבתי וכמו שהראהו עדהאותיות
 וכו'. אהרן שלשבחו

 ( כב )שבת להלכה לן דקייטא הא כן גם תבין לבודןנב(
 הנחה כי הנחה, %א מצוה עבטההדלקה

 אינו האדם ההדלקה כן שאין מה האדם, מעשההיא
 מאליו נאחז האור רק הנדלק בדבר כלוםעושה

 חיו שלא הנם ענין היה וכן טאליה, עולהושלהבת
 וכביכול דלתתא, לאיתערותא מקנטים לעשותיכולין
 במנורה הנם נעשה כן על מאליו, הנס אורנתגלה
 %א מצוה עושה הדלקה כן על לעיל, שכתבתיוכמו

 והבןהנחה,

 הזאת בהודאה שתקנו מה טעם עוד לך הכבאףנג(
 עמך על וכו' מלכות כשעמדהלומר

 ישראל, שם נזכר לא דפורים ההודאה ובנוסחישראל,
 )כמו דקליפה תפארת בחינת הוא יון להיותאבל

 ישראל לתפארת ניגוד מ"ר( מימן לעילשכתבתי
 על יון מלכות כשעמדה תקנו בדקדוק לזהבקדושה,
 תורתך להשכיחם קמו כן ועל דייקא, ישראלעמך

 שדרשו וכמו התורה, סוד ישראל תפארת שהואדייקא,

 נתיך בטפר שם שמזלב(
 ט נההש, י"ס כח"ב קשתי

 דגש ועיין 8., דף להרמיז לבינה 08 ועלז משתיוגשם ישראלי
 ה מיסו י משרכתלפי

 נ. 1 בלק אנד חומת עייןלג(

 אוריין לן דיהיב רחמנא בריך ( י" שבתבמסכת
 היפב הדבר הבן וכו', תליתאי לעםתליתאי

 וכו' כשעמדה בהודאה כאן שתקנו מה וירזפרשנד(
 בהודאת כן שאין מה ישראל, עמךעל

 שאומרים אבותינו על היינו עליהם כשעמדדפורים
 לאבד עטר הרשע המן דהנה והוא, הנימים,בעל

 רק בעולם אנחנו היינו לא עדיין והנה ח"ו,הנופות
 יון מלכות כן שאין מה אבותינו, על ועמדאבותינו
 בעתם היינו שלא הגם והנה ומצות, תורה לבפלעמדו
 נשמות % ג( טנקים )תדושא כי בתורה חלק לנו היהכבר

 סיני הר על עמדוישראל
 שאת ביתר כתוב הנמצא את עוד לר האבארנח(

 אמרו דהנה והוא, לעיל, שכתבתיממה
 מלכות זה כסף בבל, מלכות זה זהב "( לה )שהו"ררז"ל
 נבוכדנצר בחלום הוא וכן ית, טלכות זו נחחטתמדי,
 שבקליפה, תפארת בבחינת הוא והנה לב4 בימשל
 מדת הקדותה במרכבת וטח:( )זה"ג ידעת כברוהנה

 למעלה עד ועולה קומה שיעור עיקר היאתפארת
 נקרא בקדושה תפאר"ת ומדת הקצוווק בכלופתפשפ
 בך אשר ישרא"ל ק פ )"ת" אמר ראת כמהישרא"ל
 י מערכת סי )פכיי האריאל בכתבי והנהאתפאשר,

 תיבות רוהטי שהיא "טרא"ל שם בגדלות וכשכיל ל(סיטן
 בנימפריא נהי"ם חג"ת כח"ב קומה, השיעורכל

 ושפארת לך שכגזברי כמו לרמז והוא"טרא"ללב4
 בכל ומתפשפ הקודכן קומת שיעור עיקר הואחמדאל
 הוא ית קליפסו תשכיל, וטזה וכו', עד ועשההקצוות
 בחינת הם וזהב כמף כי תפארות הוא בקליפה,נדחות
 כן אם תפארות מבחינם החש נחשת נבורה,חמד
 שבדקדוק תבין וטעתה שבקליפה, תפארת הוכשיון
 יון מלכות כשעמדה ההודאה בטמח אמרינןגדול
 ישראל, הנכבד שם על היה שקנאתם אוראל, עמךעל

 קומה השיעור בכל בקודש אחיזתם מורה12הוא
וכנ"ל.

 לק שכוזב מה פי על כפשופו, לומר מעפשךנו(
 לט יבש אהיה חיד"א מף הגדולהרב

 מה "( טד )בפריר הפסוק פירזת המפרשים בשם 01י
 ואמר, הפדראלי, הגוף נקרא )יעקב יעקב אוהליךפובו

 כשבנווניך כאהל(, ארעי יהיה לגוף הטושיםהדברים
 שהדברים ואמר, ח"טראלי, נשמת ההא )"טראלישראל

הנונעים



ט יששכר והודאה הלל דו סטר פתח, כהו ישי פטהבני
 בדקדוק זה, ולפי קבע(, דרך יהיה הנשמה אלהנונעים
 ית מלכות כשעמדה ההודאה בנוסח אמרינןגדול
 לאבד רק היה שכוונתם דייקא, ישראל עמךעל

 המן כי המן, גזירת מן בהיפך זה היה והנההנשמעה
 תקנו החרקה בעת ט ש הנופווע לאבד רקעמד
 דחטכה הזה ובנם ולשתותן לאטל הנוף שמחתשם
 דאמרינן וזהו ולהלל, להודות הנשמה שמחת רקתקנו
 ימי שמונת וקבעו וכו' בניך באו כך ואחרבנוםח,
 הנ"ל. מפעם דייקא ולהלל להודות אלוחנוכה

 ולא להשכיחם לומר תקנו תויתך. לוץשכיחםנז(
 וכיוצא, להפרם או לכפלםאמרו

 רבה במדרש שאמרו מה נקדים זה, כל לבארוהנה
 והארץ ב( א )בראשית הלשון, בזה דרורו ק במנחשית
 קרייא פיער לק"מ בן שסעת ר' וכו' רשוהירזה

 ראיתי כס ד לדד" שנאמר בבל מלכות זה תהובסלכיווע
 שהחריבו היינו וגהו, לפרש, )"1 תהו, והנה הארץאת
 תי"א בשנת אותו והחריבו שנה ת"י שעמד הבית4עע
 ה( 1 )אסתר שנאמר מדי סלכות זה ובהו תה"0,מנין

 בה"ו לשון ויבהיל"ו )דרשו הטן, את להביאויבהקו
 של עיניהן שהחשיכה ית מלכות זה וחברךל"0,
 ש לכם כתבו להם אומרת שהיתה בנזירותיהן,ישראל
 זה תהום פני על וכו', חלק לכם שאין השורקזז
 התחום, כמו חקר להן שאין הרושעה מסלחתגלות
 הכהשיח, סלך של אורו זה אור יהי אלקים ויאמרמיד
 ראיה שום הדורש החנא הביא לא הנהעכ"ל,

 באינך, שהביא כמו ליון שיתגנה חושך שמהכותב
 לכפל דרצו דכיון היא, דהכונה לומר,והנראה
 בחוכמתא בראשית התורה חכמת שהיאמהאמונה

 החכמה הנה יוניות חיצוניות חכמות להנבירורצו
 תאיר אדם חכמת א( ח מישת הכבעב כענין אורנקיא
 החכמה פי על היך הםוטא אפיו תראה הנהפניו,

 את אני רואה ( קח )בחובות חז"ל בדברי ונמצאוהשכל,
 והרואה, המאיר הוא והחכמה השכל כי אדמת,דברי

 אמר דאת כמה חשך נקרא הנה בכסילותובהיתך
 החכמות כל והנה הולך, בדושך כם5ל יק במשה

 שהיא התורה חכמת לפני כסיות חמה הןחיצוניות
 שהן יון המלכות כן על אלקיים חכמת החכמהעיקר
 חהערח חכטת לבפל יצו ט חץ חיצוניות חבטותהמה
 הנה כס"~וע המה הן חחיצומות וחכטות 714,והקש

 הולך, ברחשך כסיל רחשך יון מלכות נקרא זהלבעבור
 הצפת צד כי הצפון, מלך ו( ויש בדניאל נקרא כןש
 בעת כן ח1ל בחורף, ובין בקיץ בין דהרך תמידהוא

 הצד שאותו בדרום שהחש במערה הנם נעשההצרועה
 בחורף. בין בקיץ בין אור תמידהוא

 יציאת בנפלאות נם ריפאה הנה לך, שכל עיניחשמ
 אשך הס' מכה פ"ק שכש )פת"" הנהמצרים,

 חושך, של מכה הטוה שמים דסלכות חכמה מןהמטה
 היה ישראל בני ולכל כס י ושמות מצרים חכמתואבדה
 ס"מ( 8ק"8 ס" אי"ה ש"ץ )1יז חז"ל במדרגני ותטצאאור,
 הסלך תלמי בימי ית ללשת התורה שהעתיקובעת
 הענינים אלה מכל הנה בעולם, דחסך ימים נ' היה5ת,
 כן ש דחטך, נקרא ית סלכות והשר ז"ל דבריהםתבין
 לחכמה הרומזת במטרה הנם נעוה הנתקהבעת
 ונקהלה בדרורן מטרה ידרים, להחכים הרוצה אור,היא
 החכמה שם מצף זית מחשמן מקום כל בשמן,הנם

 )אלפא תקועה יואב ותגלח אמר דאת כמהסמויה,
 הפך והיה חכמה, אשה )דייקא( משם ויקחלשמן(
 )כמו לחכמה הרומז נדול כהן של בחותמוחתום

 כמלו בחדש הנם ונעשה פעמים(, כמה לךשכתבתי
 בש תישכר בו שנולד חודש הוא לדרכינווהשר
 בכסלו בכ"ח ודייקא לך, יתבאר כאשר התורהחכמת
 אהגר כן, גם ותבין אי"ה(, להלן לך יהבאר)באשר
 ית למלכות מפלה כשהיתה הזה הנם אחרי כןש

 נשאר הנה חשך הנקראים חיצוניות חכמותשההר
 היה הנם כי שנים, או"ר אלקינו בית עמידתעוד
 כל הבן שנה, ת"ך עמד שני ובית לבנינו, שנהרי"נ

 *(. הדבריםאלה

 "ג"חש
 פיקדון אלכסנדר אשר 45( )8פי חז"ל בדברי תמצאח1ד

 בשיגב באסרו הלרזם מחסמי שצא ביקש טןמלך
 ואסר חשך, שוי המפסקו יעילת לא לו ואסוו וסח,דאזילנא

 ממשקתו בי לו וששו באטנא כי מדלתא דלש סגי לא5הו
בחיטך.

 כחם כל ית סלכות אשר זה, מ% לנו יוצאיץנה
 שכחת והוא חשך בבחינת הואומבהטלתם

 פפני מת.( לאיומו חנא לההוא שאמרו כמוהתורה,
 בבחינת אינת דיממא ואמר וכו', דמר שטערטעיהמה
 השכחה, יניע הגה חבשך בבחינת כן שאין מהאור,

ש"ך



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר שבת, כסלו חרשי מאמרי323י
 תבין כן ועל דדין, כאתוון דדין אתנון שכ"חחש"ך
 כשעמדה בלשון בו ההודאה בנוסח שתקנו מההיסב
 תורתך, להשכיחם חשך( )שהיא הרשעה יוןמלכות
 ובשמן בדרום בסנורה אור יהי אלקים ויאמר כןעל

 חתום והיה כנ"ל, כמל"ו וכחדש לחכמה,הרמוז
 כנ"ל, הכל לחכמה הרוטז דייקא גדול כהן שלבחותטו

הבן
 בתורה תקנו הנה ופו/ רצונך מצקי ולהעבירםנח(

 העברה, לשון ובמצות שכחה,לשון
 )שבת בפמק חז"ל אמרו לך, אקדים זה כל להביןוהנה
 בימין, ומזוזה )הפתח( בשמאל חנוכה נר הלכה (כא

 להלכה בגמרא ופסקו אמוראי בזה איפלנו באמתוהנה
 בגמרא מבואר הוא והכרעתם בשמאל, דאמרכמאן
 )רצ"ל בשמאל חנוכה ונר בימין מזוזה שתהאכדי
 כו( ס" הראשית בשאילתות והנה במצות(, מסובבויהיה
 ואיתעביד הואיל בימין דאמר דמאן פעמא כן גםמפרש
 אחריתי טצוה ביה ליתעביד )מזוזה( חדא מצוהביה
 הגמרא הכרעת סובן אינו זה לפי והנה חנוכה(,)נר

 מאן גם הלא וכו', בימין מזוזה שתהא כדיבשמאל
 ואיתעביד הואיל ליה אית רבה מעמא בימין להדמכר
 בש"ס בו טשתמשין הזה שהמעם וכפרט וכו',ביה

 שהמעם הש"ס ממדר שפם ומהיכן מקומותבהרבה
 ונראה מרווח, יותר הוא וכו' מזוזה שתהא כדיהזה
 לאור רמז חנוכה ונר הוא, מצוה מזוזה דהנהלי,

 בתורה הגנוז אוי לבשל( היונים רצו )אשרתורה
 דישון ( קא ות"ז וידוע פעמים, כמה בזה הארכנוכאיטר

 לומד שהאדם התורה מעסק הוא עדן בגןהנשמות
 חלוקא )הנקרא עדן בגן הנשמות ולבושי הזה,בעולם
 הזה בעולם עומק שהאדם המצות מעסק הואדרבנן
 הפתח שתהא להפמיק מהראוי כן על כלי, הפסק"ט והפגימי המקיף בין זה לפי הנה לד((, פ"ק שכץ)ע"ח

 ורומזת מצוה היא מזוזה כי הללו, מצות ביןמפמקת
 תורה לאור רמז חנוכה ונר הלבחר, הוא מקיףלאור
 בימין מזוזה הוא הכתוב שגזירת וכיון פנימי,מזון
 חנוכה הנר תינתן כן 4 ביאתך, דרך ביתך ( יארוסס

 בשמאל, חנוכה נר בגמרא הכריע כן עלבשמאל,
 מזה דברנו סהרצ"א( )"ידושו הגמרא ובשיפות לי,נראה

 כד4 סף ב מטר )5ע אחר,בדרך

 סו סיט שמזיי(

 בשאילתות מתמיה מאמר לבאר נבא זה פי לעלנם(
 כימין דאמר מזנן והוגש, סג סיטן)בהרשית

 דאמר ומאן וכו', חדא מצוה ביה ואיתעבידהואיל
 מאי, הלכתא וכו', בימין מזוזה שתהא כדיבשמאל

 אותם, ועשיתם מצותי נטמרתם ל,( כב )~קת שמעתא
 לית והנה לתורה, מייג ועשו ופירשו חכמיםובאו
 ברלין "טעי' מה"ר הגאון גם דיפרקיניה, נגר וברנגר
 ושמרתם דהנה מובן, הנ"ל פי חלל עיון, בצריךהניח
 לא תעשה בלא רק שמירה לשון יתכן לאמצותי
 כי היינו ופירשו, חכמים באו כן על עשה,במצות
 הלבוים הזה בעטם באדם כמו שמירה, הוא מקיףאור
 מקיף האור כן והחום, הקור מן להגן שמירההוא
 )כנמ כנודע החיצונים בו יתאחזו שלא שמירההוא
 וט', ועשיתם מצותי נטמרתם דכתיב היינו ג ביינה
 לבנט מקיף אור תעשו המצות קלויית ידי עלהיינו

 שאסר, וזהו התורה, הוא פניטי האור אללשטירה
 נר מצות והבדילו הפרישו היינו ופירשו, חכמיםובאו
 אשר המזוזה מן פנימי, אוד לתורה הרומזתחנוכה
 מיינ ועוטו וזהו מקיף, לבנט אל רומזת מצוההיא

 מה את הטומר מקיף הוא והגדר הסייג כילתורה,
 לי. נראה כןשבפנימיות,

 רבנן דתנו הז פעם, בפוב פירורנו הנ"ל פי נעלמ(
 ונר בימין מזוזה ח( כ )פרק מופריםבממכת

 יפית מה ז( ז )שג"ש שנאטר מה לקיים בשטתךחנוכה
 חנוכה, בנר נעמת ומה בטזוזה יפית מה נעמוםומה
 ונר למזוזה ורמיזה רמז שום הזה בפסוק איןהנה

 מכיר הראות חיט כי הראות חוט ידי 4הנרגש יופי הוא יפית דהנה הנ"ל, פי על והנראהחנוכה,
 הנרגש הוא מתיקורן לשק החש נעימה נעמתביופי,
 פעם בו ש"ט אוכל המרגרט ההש הטעם, חרם ידי4

 יפית האראל לכנסת נתנבח הקב"ה והנה לחיך,מתוק
 הנמשל מהו להבין ומהראוי בטעם, ונעמתבמראה
 דהנה מובן, הנ"ל פי ועל חלוקווק בחיטת אלהבשתי
 חלוקא הנשמות לבהט החש המצות מעשה ידיעל

 הץ המראה, ביופי שבחו זה והלבנט עדן בגןדרבנן
 זה והמות עדן בגן הנשמות מזק זה התורה עמקידי

 סח לפי והנה הפעם, מעיסות במתיקותשבחו
 רמוזה חנוכה תר פרטיית מצוה מזוזה לעישכתבתי
 חטפה בנר הרגיל ט.( %ט כן )על התורה,לחכמות
 טשבח הכתוב והנה חכטים(, תלמידו בנים ליההצויין

סה



 ט יששכר והודאה הלל ה מאמר מבתי כסלו הרשי מאמריגלני

 ומה המצוות מן הנעשה הלבהט שבח הוא יפיתמה
 הנעשה הנשמה למזון הפנימי אור שבח הואנעמת
 מה לומר ביחד כללם לא הכתוב והנה התורה,מן
 הנה נעמת, ומה יפית מה אמר רק ונעמת,יפית
 מדור אחד לכל מהראוי ביחד שתיהן בהזדמנותמוכח,
 ומה כך ואחר תחלה יפית מה ומדקאמר עצמו,בפני
 חנוכה וגר תחלה, שהוא בימין מזוזה מוכח הנהנעמת,
 לפעולת קדימה ליחן שמהראוי רצ"ל הבן,בשמאל,
 עסק מן הבא הסת לפעולת המצוה מן הבאהלברש

התורה.
 בהודאה הנאמר אורה שוערי לך יפתחוומעתה

 מהעבירם תורתך להשכיחם וכרכשעמדה
 בהעדר כי שכחה, לשון בתורה שמרו רצונך,מחוקי
 כענין הלב )המועד הרוחני המון שהיא ח"והתורה
 כענין הלב, שכחת נקרא לבכם( וסעדו הנשמייהמזון
 המצות ובחוקי מלב, כמת נשכחתי ע( מ )שלשהכתוב
 אין ח"ו המצות בהעדר כי והסרה, העברה לשוןאמר

 שייך ולבושים בבגדים והנה דרבנן, וחלוקאלבוכי
 הבנדים הסירו ד( נ )ומ" שנאמר כענין הסרהלשון

 הדבר. הבן וכו',הצואים
 החוקים על וכי לב, לתת מהראוי רצתך. חדקימא(

 באמת כן הוא ואם להעבירם, רצובלבד
 להשתדל הקליפה כונת היתה מה להביןצריך

 בהם ש"ט המצות על ולא דייקא החוקים עללהעבירם
 לומר הלשון שתיקנו מה להשבונן, מהראוי וגםפעם,
 הש"י, רצון הם דוקא שהחוקים כחטמע רצונך,חוקי
 סתם למיסר ליה והוה רצונו, הם המצות כלהלא

 הדברים פי על לחיכך יונעם והנה חוקך,ולהעבירם
 בטסה אקדיר( ועת ד"ה ב דרוש ג מאמר )תוה פירמוטאשר
 מליץ באין והוא, כפור(, ויום השנה )בראשהפיופ
 וכחטפפ חוק דבר ליעקב תגד פשע מגיד מוליושר

 תמוהים הדברים הנה הכחטפפ, המלך בכחטפפוצדקינו
 מפטרים, תחזינה כהרכיל כל עיני כאשר להולמםוקשים
 הרב בשם שמעתי או פי ש הדברים,ופירשת
 מו"ה קד"שא מבא זקיני דודי קד"טא חסידאהקדהט
 בחופש תקעו ח פא )ההיים בפסוק זצוק"ל זושאטשים
 ופירוט וכו', כחטפפ הוא לגבראל חוק כי וכו'שופר
 מצות וגט שכליווח מצות בתורה יש דחנה ז"ל,הוא

 מונין העתם והאומות והשפן פעמן נודע לאבחוקים
 בת "ש 8עם ומה הזאת המצוה טה ישראלאת

 השכל לכאורה והנה הוא, חוקה להם כשיביןוישראל

 הש"י הודיע אילו פוב היה שיותר ידמההאנהטי
 כאשר לישראל היא נדגלה פובה אבל החוקים,פעמי

 מד.( )ז"פ כי והוא פעם, מבלי בחוקה מצותמקיימים
 נם אשר לעילא, עובדא איתער דלתתאבאיתערותא

 פעם, מבלי בחוקה לפובה אות עמהם ייעטההש"י
 הנה כפעלו לאיש להטט הכהטפפ יתעורר כאשרוהוא

 באסרם פנקסיהם, בחיפהט ח"ו המקפריגיםמתעוררים
 בדימוס, שיצאו ראויים אינן ישראל דשלום חםאשר

 הש"י והנה לישועה, ראויים הם מעם מאיזהושואלים
 יעמיד במשפפ מלך ד( כס )משלי הכחטפפ מלךנקרא
 מבלי בחוקה מצות מקיימים שישראל כיון אבלארץ,
 אשר עבורם, הש"י פענח זאת כביכול אזיפעם
 שנם כיון כהכפפם וזה פעם מבלי לנטועה הםראויים
 וזהו פעם, מבלי בחוקה ית"ש מצותיו מקיימיםהם

 )החוק לישראל, חוק כי וכו' שופר בחח-,ט תקעושאמר
 הוא )כן יעקב לאלקי כחטפפ הוא בישראל(,הנקידה
 בדימוס יצאו פעם מבלי בחוק יעקב לאלקיהכחטפפ
 תוססת בקצת קדשו דברי כאן עד המשפפ(,ביום

ביאור.

 חוקת זאת מ( ים נברבר הפסוק )שק פירשנוובזה
 כי מיותר הלאמר לאמר, י"י צוה אשרהתורה

 ישראל, בני אל דבר נאמר ונם לאמר, נאמרכבר
 צוה אשר התורה חוקת זאת הנ"ל, פי שויתפרש

 כדי( בחוקה, מצות דהט"י צוה זה בעבור )ר"לי"י
 לומר יכול יהיה כביכול הוא שנם כדי )היינולאמר

 יהטיעם מעם מאיזה שיאמרו ישראל עללהמקפרינים
 ובן היא יש"י הש"י להם יאמר ח"ו, זכות איןהלא

 שכרם זה והיה בחוקה מצות שמקיימים כיוןמשפפם
 מעם(. מבלי בחוקהלהקטיעם

 ושמות סוף ים דקריעת בנם מעם פוב תמצאובזה

 דבר אלי תצעק מה כחטה אל י"י ויאמר 00י
 שצנין מלבד הנה הים(, )לתוך ויסעו ישראל בניאל

 הלא אלי, תצעק מה הש"י שאמר מה סובןהדבר

 עוד אבל "טועווע הפועל ית"ש הוא הלא יצעק,לסי
 הוא כאשת עשה למה לההבוק, מהרריי זהזית
 חרחר הים נלי להטך מקודם שיסעו צוה אחסרית"ש
 בשר עיני דעת אומדן לפי הלא לפניהם, הים יבקעכך

 לחוך בנסעם יתבהלו שלא שיסעו קודם היםשיבקע
הים



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר טבת, כסלו חרשי מאמריבנבי
 הדברים, לחיכך ינעמו הנ"ל לפי אבל גליו, ויהמוהים
 אז נתהווה אשר און לד*( רז"ל מאמר ידועדהנה
 נשתנו מה באמרם מהמקטריגים מאד גדולקטרוג
 בכהטפמ מלך והנה וכו', והללו וכו' הללו מאלואלו

 חפחעל עשה מה ח"ו, להצלה מקום ואין ארץיעמיד
 ישראל בני אל דבר במצוה למשה אמרישועות,
 להם דלמה טעם מכלי בחוקה מצוה הוא הנהוימעו,
 מצות ישראל כשיקיימו הוא, אבל הים, גלי לתוךלימע
 כן נם הש"י יקיים דלתתא באיתערותא הנהבחוקה
 הם וראויים פעם, מבלי בנפלאותיו ויהטיעםחוקה

 בחוקה מצות מקיימים הם שגם כיון בחוקהלהוושע

 פשע, מניד מול יושר מליץ באין הפייטן, שימדדוהך
 המגיד )להמקמרג תנד נושא( עון תעשה)כה

 הגם ליעקב )אשר וכלטפט חוק דבר ליעקבפשע(
 על אף בחוקה, ובדיבורי מאתי הישועה להםשבאה
 שמקיימים כיון משפטם וכה להם, הוא כפטפט כןפי

 המלך במשפם וצדקנו שממיימים( וזהו בחוקה,מצות
 אליט תבא המשפט מלך שאתה הגם )רצ"להכפטפט,
 והבן. כנ"ל( משפט הוא והצדקה בצדקה,ישועתך

 המה הן הרשעים היונים הנה לעניננו, נחזורומעתה
 יונית חכמת חיצוניות בחכמותהעומקים

 הטצזת הלבישו אשר הטה הן הארורה,הפילטופיא
 למצות זרים טעמים והמציאו זרים במלבושיםשבתורה
 רק המצות שכל באמרם מזויפות בחכמההתורה
 בפועל לעשיה הצורך מן ואין מושכל לאיזההמצאה
 )במפרנו המזוהמיות מברותיהם מבואר כאשרדייקא,
 שום בתורה לך אין לסברותיהם והנה גנים(,מעין
 שלא הקליפה עצת היא זאת והנה בחוקה,דבר
 ישועת תכלית להיות בחוקה, מצות ישראליקיימו
 השטעה להם תבא אז בחוקה מצות בקיימםישראל
 ית"ש הבורא כן על בידם, זכות אין אם גםבחוקה

 כי דוקא, בחוקה סתות ישראל שיקיימו רצונוזה
 וכנ"ל, ועידנים עידן בכל ישראל את להושיערצונו
 הרשעים היונים שרצו ההודאה בנוסח שתקנווזהו

 מחזקים להעבירם רצו רצ"ל רצונך, מחוקילהעבירם
 ידי על כי והמשפפים, מהעדות יותר רצונך הםאוטר

 הבן. לבא, ישראל ישועת קרובההחוקים

 רלד, רמז בשלח שסטתי ילקוס ועתן ע"ב, קש זודם שיקלה(
 ע"ע לו כשלח התבניילקוס

 מצאתי הנה רצונך, חוקי אומרו לך אבאר עדךמב(
 לחרב כו( צית ח )מערכת לפי דבשבמפר

 הנחלים, אשד מפר בשם זלה"ה חיד"א מו'הנדי
 מהיכא יודע שאיני )הגם שם, עיין התשובה, הואחק
 נפקא ובודאי הוא רוח נאמן זה כל עם ליה, נפקאקא
 הדברים הן הן זה זלפי חז"ל(, סדרור מאיזהליה

 הנם ואסתר מרדכי בזמן דהנה בהודאה,הנאמרים
 את הרעישו הנה ישראל, של שונאיהןשנתחייבו

 הרק וממפד ובכי בצום בתשובותיהם העולמותכל
 אפילו יכולים היו לא יון בגזירות כן שאין מהואפר,

 עפר ובמחילת צורים בנקרת מתחבאים והיולהתקבץ
 )עיין תשובה יקוצות להתקבץ היונים הניחום לאכי

 להשכיחם היונים עליהם שעמדו שאמר וזהוביומיפון(,
 התשובה חוק היינו רצונך, חוקי ולהעבירםהתורה
 הרבים ברחמיך ואתה שאמר וזהו הש"י, רצוןשהיא
 עברין שאין דמה בעדם כטחון עמדת לעם,עמדת
 מניחים שאינם צרתם בעת שהוא מחמת הואתשובה
 יעשו בודאי הנטועה בעת כך אחר אבל היונים,אותם
 ההודאה בנוסח שאוסרים וזהו יתיש, לפניו רוחנחת
 הש"י טענת כפי שעשו היינו וא', בניך באו כךואחר

 הדבר. הבן מעלה, של דין הבית לפניכבישך
 לשיאמר מגי היה ואתה, הרס"ב במהסיך ואתהמג(

 לפו"מ יש ואתה, ואומרו הרבים,וברחמיך
 בגיהנם, "ט חדרים תת"ן בפליאה, שכתב מה פיעל

 יש חדרים תק"ף הנה הגיחנם דרך עוברוכשהצדיק
 מתלמידי בושה עדיין להם יש שם אשר לממוניםלהם

 כך כל פחד אין כן על וזקנים, תורה ובעליחכמים
 ר"ע הם האחרים בהדרים כן שאין מהלהצדיק,
 עם ם והש"י וכו'(, ברטה שם )שאיןחדרים
 הרב מורינו הקדוש הרב זה על שכתג מה עייןמהם, וניצי את"ה שם מצחו על וכותב אחד מלאךהצדיק
 מהלם בפמוק כב,( קרנים ומו"ס כהשומטרפאליעשכקטון

 בגימפריא אסמת( )ןמ"א צלסו"ת בני"א אלך כי נם ד(כג
 אירא( לא חדרים ר"ע מן )נם ר"ע אירא לאתק"פ(
 שכתבתי מה ועיין כנ"ל, את"ה )שם עמדי את"הכי

 לך הרי ע"9(, כח דד " 0ף " )פתר השבתותבמאסרי
 שאין בחציפות הרעים נגד לעמוד ממונל את"השהשם
 נם לרמז יש זה לפי והנה תורה, בשי מן בסטהלהם
 % הרשעה ית מלכות שעמדה ההודאה בנוסחכן
 מופלנות חציפות תורתך, להשכיחם ישראלעמך

באין



ט יששכר והונטה הלל ד, מאמר טבת, כסלו חרשי מאמריבנבי

 לרז"ל תמצא כן ועל עומדיה, התורה מן בסטהבאין
 הוא וכן נ"ה(, סימן לעיל )הבאתי יון מלכות זונחשת
 דרך על חציפות על מורה והוא נבוכדנצר,בחלום
 חוקק הש"י וכביכול נחהטה, ובנצחך ק פח שיעףהכתוב
 שאמר וזהו את"ה, שם בפניהם להאיר ישראלעל

 ההודאה בנוסח אומרים )וכן הרבים, ברחמיךואתה
 תרומה פרשת בהירה, הדבר לרמז ופטדפורים(,
 על רמז שהוא נחשת יק כז )שכוה בתיבתמסיימת
 )תחבר תצוה ואתה כ( )שם ליה וסמיך יון,מלכות
 שם עמהם תחבר ישראל בני את לצוותא(עמהם
 אליך ויקחו חנוכה נר מצות נרמז כך ואחראת"ה,
 בשם ב( סטן ג )מאמר לעיל שכתבתי וכמו זך, זיתשמן

 ז"ל הרוקחהקדחם
 הרב שכתב בפסוקים הללו הדברים לרכה וירטסד(

 זללה"ה מאוסמרופאליע מהר"שהקדהט
 כי רע אירא לא צלמות בגיא אלך כי גם ד( בג)ההלים
 נחקק גיהנם דרך הצדיק העברת על וקאי עמדי,אתה
 שאומרים וכמו דפורים, בנם וכן את"ה, שם הארתעליו
 וכו', הרבים ברהמיך ואתה בשניהם ההודאותבנוסה
 ה( )שם אומרו הנ"ל, במזמור כן גם הדבר נרמזהנה

 ראשי בשם"ן דשנת צוררי ננד שלחן לפניתערוך
 חייב ( ז )מגלה לפורים )רמז רוי"ה כום"י לחנוכה()רמז
 דברינו פי שעל וכיון והבן, בפוריא(, לבסומיאדם
 לצדיקים הנעשה הארה מעין הארה זה הנםנעשה
 רחוקה ולא הוא נפלאת לא מעתה גיהנם, דרךבעברם
 בהודאה כן שעל א( )סטן לעיל כתבנו אשר אתהיא
 הניסים(, על )בצירוף תיבות ק"ח יש שלנו( נוסח)כפי

 ניהנ"ם, דין מל ניצול חנוכה מצות המקיים כללהורות
 כסטלג לביתה תירא לא ( רלה )""א בזהר שרמזווכמו
 שנים אלא שנים תקרי אל שנים, לבהט ביתה כלכי

 הבן חנוכה, ונרמזוזה
 הרב שאמר למה פעם טוב תמצא הנ"ל דלפימה(

 )מורש זצללה"ה מקארעץ מהר"פהקדהט

 בתחילת החלונות את לסתום יש הלילות שבכל א(סרס
 דגן ומרעין שבלילה רנה.( )"ינ בזהר דאיתאהלילה,
 מסתתמין, עיינין דאינון דלבא וכגרעין סתומיןעדן

 ( טח פיז שאמרו כמו הלב שערי הם העינים)רצ"ל

 נופל בלילה אז כן על תלי, בליבא דעינאשורייקי
 מסתתמין הלב שערי שהם והעינים האדם עלשינה
 אין בהשכה אבל מסתתמין(, עדן נן שערי שנםכיון

 כאן עד הנרות(, הדלקת )בשעת החלונות אתלסתום
 נם בחנוכה כי קדשו, מדברי ונראה הנ"ל, קדשודברי
 ואט פתוחין, עדן דנן תרעין הדלקה( )בשעתבלילה
 שערי לי פתחו יט( קיח )תחלים בהלל בפסוק זהלרמז
 בזמן )היינו י"ה אודה בם אבא עדן( דגן )תרעיןצדק

 שסגולת כיון הדבר, מובן הנ"ל ולפי בחנוכה(,ההודאה
 תרעין זה לבעבור כן אם גיהנם, מדין להנצלחנוכה

 *(. הבן פתוחין, עדןדגן

 הס"ה*(
 בנטעת החלונות את לסתום אין היין פי ש גם ליתהרה

 בחוץ להדליק הוא ווין פי שעל כשןההדלקנו
 ומדליקין הסכנה בעבור זה ובטלו ניסא, פרסומימשום
 ניסר לפרסומי למירבד יאפשר מה פנים כל עלבפנים,

 לי. נראה כןעברינן,
 רנת ריפפ את רפת ?רתפ בעת להם עוטריךסו(

 לשת לבאר נקמתם. את נקמת דתםאת
 חיי )פריטת בזהר המזומר פי על הוא לדעתיעמידה,

 הית מזעפו הים ויעמוד סו( א )יוק ע"ב( קכ"אדף
 בקיומיה דקאים ויעמוד מאי שמים(, )מלכותשאה
 בשעתק שכיך רוגזא כד איהו, בעמידה יאותכדקא
 כאתתא איהו דינא בי ההוא בעלכחש שריאדדינא

 רונזא, שכיך אולידת וכד לאולדא וקשיאדמתעברא

 גה ולא שכיך לא בעלמנו שריא דינא כד נמיהכי
 דיליה נייחא הוא כדין בחייביא דינא דאתעבידעד

 הוא הדא בקיומיה ולמיקם שלים בדוכתאלמיקם
 ומעתה עכ"ל, רנה וכטעים 1באב1ד ק ש )פתידכתיב
 המלכות מדת הזעם שבשעת לפניך, אשר את תביןבין
 מנוחה, לה ואין לילד המקשה כאשה כביכולהוא

 ( יט )סוטה כי רנליה, על לעמוד יכולה אינהוכביכול

 נצח בחינת הם )יריכותיה כאבנים מצפננתירכותיה
 )ת"זוהוד

 יז"
 כשנקיטה והנה לעמוד, יכולה הלידה ואחר

 5ע" מלכות מדת לרחל )הרומזת במנורה הנםלהם
 המלכות דיני נמתקו כי נזזבשר1 כביה"מ((בנעלותך
 בבחינת הוא עמידה והנה לעמוד(, יכולה)וכביכול

 מעשרה למפה מצותה חנוכה נר כן על יסוד, הודנצח
 )מרע-ה האריז"ל שכתב וכש יסוד הוד נצחבבחינת

 והדליקו וכו' בניך באו כך ואחד שאמך וזהו ע"ד(,ש"ט
 לעיל, שכתבתי כמו דייקא בחצרות וכו' בחצרותנרות
 נקרא בחצרות צב( )יט במקומו אי"ה שאכתיבוכמו

 הבן.נה"י,
ויתבאר



 יששכ2ר* והודאה הלל ד, מאמר טבת, כמלו חדשו מאמרי322י
 יתבאר השנב עמידה, לשון אומרו עזד דיתנארמז(

 יתבאר ונם צרתם, בעת בלשוןאומרו
 פי על ויתבאר נקמוע דנוע רבת, לשכנוע בנ'אומרו
 חוקי שהעבירם אומרו מ"א( )מימן לעיל שכתבתימה

 החוקים להעבירם היונים שרצו הנרצה מהורצונך
 ביותר רוצה שהש"י כהטמע רצונך אומרו ונםדייקא,
 בשם לך וכתבתי המצוום שארי מן החוקיםבקיום

 זומיא כנטולם הרב מוריש קדישא מבא זקינידודי
 זכות אין ח"ו אפילו והיחטפם הדין שבשעתז"ל,
 פי על בכופפם ישראל את ולזכות להכריע כךכל

 ד( כס )משלי הכהשפפ מלך נקרא הש"י והנההמעם,

 טוען הש"י כביחל הנה ארץ, יעמיד במשפםמלך
 שהם כיון מעם מבלי לזכותם הם ראויים ישראלבעד

 לישראל, הוא כך והכפיפם פעם מבלי חוקיםסקייסים
 שיהיה כדי ביותר ית"ש רצתו הם החוקים כןעל
 כך כל זכות בידם אין אפילו ישראל את לזכותיכול
 עיין החוקים, מן להעבירם היונים מנמת היתה כןעל
 ב והש ג מחמר תשיי )ויין באריכוות שם שכתבתימה

שטויס
 דין נשתנו בזה דהנה הדברים, לך יובעומעתה

 האומות כי האוסווע מדיניישראל
 בדבר מעם כשיהיה דוקא הוא לישועהכשמצמרכין
 כיק ישראל כן שאין סה זכוכן איזה להםכשיהיה
 ראויין מעם, מבלי חוקים לקיים ומנהנם מבעםשזה
 שאסר וזהו מעם, סבלי חוקה בדרך להוושעהם

 )רצ"ל להם, עמדת הרבים ברחמיך ואתהבהודאה
 לקיים היום כל דרכם שזה וסנהנם אופיים עלעמדת
 לקיים, היונים אותם מניסים אינם שכעת הנםחוקים
 סקייסים שאינם סה כצ"ל צרתם, בעת וכאמר(תהו
 עמדת כן נם וזהו צרתם, עת שהוא מפני הואכעת
 היה וזה בעמידה, שהוא המוען כדין כביכול,להם

 מניחים אינם שהיונים *( צרתם בעת שהואמענתך
 את רבת כן שאותם,
 מניחים שאים 4הריבם
 החוקים, לקייםאותם
 8קק פ רש )הנידהנח

 מריבים המים החוקיםי
 מה באוסרם ישראלאת

 מעם ומה דכאתהמצוה
 את דגת כן( ואם בה,4ט

 השיב די שתם מניחים איש הנוהג דין )היינודינם
 דשלזנ הדברים רבי רוחס' בחוקה להושיעםבישראל

 לעורר אז ישראל יכולין היו שלא הנם מעםסבלי
 לא מצדם הנה החוקים בקיום דלתתאאיתערותא

 האל ברוך נקמתם, את נקמת כך( ידי ועליבצר,
 '(.הפושיע

 הג"ח*(
 שכתב סה שי על הארשט לאשדה, מיוחר ח"א צרתם,8עת

 וסטרא דגברה להיות 0מ( העטיש העיהאריאל
 חשוב הוא עתה שעושים מעט טובים וספצים עתה,אחרד
 שיש חית דבריו, כאן עד בזמניהם התנאים שעשוכהרבה
 להם,  עמדת הרבים ברחפה ואתה בכאן, כז גםלפרש
 ההזה וטו בעמירה(, פסוען )כדק בעדיהם טענתהחט

 שבדם מעשים ישראל ביד שזרז מה צרתם, בעתהטענות
 כחרא, הסטרא בתגבורת צרתם בעת שהוא להיות הואהרבה
 הכהזיע בעת כהרבה נחשב שעושים סיבים מעשיםומעט

  הללו. תיבות להלן יתפרשועוד

 סחו, עסידה לשת וט' להם עמדת עוד רירזפרשמח(
 0ה פי על דרש בדרך לך אפדתהנה

 קרוב 8( ג וישע" בפסוק ק סימן ד מאפר ש )תמוזשפירשת
 כחופפי בעל מי יחד נעמדה אתי יריב מיכהזריקי
 הפסוק בשנם במפרישים, יעויז הדקדוקים אלי,ינש

 פי על בקיצור ונבאר סומעם, ביאור לו איןבעצמו
 בספרו זלה"ה מהרם"ע וקדיש עיר הרב שהקשהסה

 לן דקיימא הא על פיס( הוא הו הקור מאמרותבעשרה

 מיקרי זכיות רוב כשיש שלמעלה הדין בעת ( ת)י""
 וכו', מסה חמד רב מחצה על מחצה ואפילוצדיק,
 והקשה ליה, כדאית סר לכל מעביר, נושא,כובש,
 הקב"ה האומד כל נ( )ב"ק לן קיימא הרי הנ"להרב
 ואפילו העונות סיעות מוותר והרי וכו', הואותרן

 ימחצה כשהוא רק ויתור סיקרי דלא ותירץהמחצה,
 פי על כשהוא כן שאין מה התורה, דרכי פי עלשלא
 התורה בדיני "ש והנה ויתור, סיקרי לא התורהדרכי
 הרוב, אחר והולכין להמות רבים אחרי ק בג)שפת
 בדיני וכן להקל, נפשות מפק מחצה על במחצה)וכן

 שם פירשתי כן המוחזק, סיד סוציאין איןמסועת
 ואתה אחר באופן קצת שם פירש והמפרשדבריו,
 דרכי פי על כי ויתור סיקרי לא זה כל הנהתבחר(,
 קשיא, הא קשיא ואי למורשה, לע הניתנה הואהוערה
 כן( פי על )ואף עת סלאי אע מבקשים אנחשהנה

 "ג"ה*(
 ז( ל )ידי" לפרש שישהי

 ליעקב היא צרהועת
 העת מן רא"ל יוושע,וממנה
 ולמצועה, הוא וצמהצרה
 בעדם טוען הש"י בביחולכי
 לקיים העם כל דדכם זהכי

 מגראף כן עלהחקם
 שאינם חטה בחוקד4שיוושעו
 וצא דביקים כעתמקאמים

 הבמם צרה, עת הוא כיעל
%



צה יששכ3רט והודאה הלל דו טימר טבת, כסלו הרשי מאמרי3ני
 ופירשתי ויתור, נקרא זה הנה רחמים סלאואתה
 בפסוק הנ"ל הרב שפירש מה פי על כן נםהענין
 ילבינו כשלנ כשנים חפאיכם יהיו אם יה א)"חד
 לא.( )שבועות התורה ומטפפי פי על כן גם שהואוכו',

 או כמותו לבולט לעשיר אומרים לדין באו ויעטירעני
 ח"ו הנה עונותינו ידי על והנה כמותך,הלבישהו
 כתיב ית"ש והוא וכשנים, כתולע אדומיםלבושינו
 מדמים )הנביאים חיור, כתלג לבוזזיה ט( ז יגשביה
 ממילא למקובלים(, ידע והוא וכו' את לשבריה

 הבעל כדרך לדון עמנו ית"ש הוא כביכולכשעומד
 בהכרח הוא הוערה פי על כביכול הנה כביכול,דין

 בלובן מחלצות ולהלבישנו מעלינו וכו' הבנדיםלהסיר
 פי על העונות מעלינו מוסרים כן ואם עדיים,ועדי

 יאמר ונוכחה נא לכו וזהו ויתור, כאן ואיןהתורה
 המבוקש מהו וקשה בקשה, לשון הוא 3א ( ס )כרכותי"י

 יהיו אם שמפיים כיון עמו, שנתווכח ית"שמאתו
 נזכה אנחנו הרי בן אם ילבינו בשלנ כשניםחפאיכם
 שחפץ כיון עסע להתווכח ית"ש לו למה כן אםבדין,

 בני בשבאים הנ"ל, דרוש פי על הוא אךלזכותים,
 ח"ו, העונות ולהזכיר לקפרנ י"י על להתיצבהאלקים

 כת עם וישראל דיין, אז הש"י כביכול מקרי כןואם
 אפשר אי כזה באופן הנה הדין, בעליהמקפרינים

 ארץ(, יעמיד במשפפ מלך ר( כס )פילי )בילוודאו
 הש"י והנה ויתור, מיקרי לא התורה דיני פי עלרק

 לעמו כמבקש הש"י אומר אז זו, עם להצדיקכחפץ
 יחד נתווכחה היינו י"י, יאמר ונוכחה נא לכוישראל
 ואז ישראל, עמו עם דין בעל הש"י כביכולויהיה
 ועונותינו חפאתינו לכל ויכפר ויסלח שימחולהנם

 כית יעשה, כתורה כי ויוער מיקרי לאופשעינו
 כביכול אז כמותך, הלב"טהו הוא התורהשכהטפפ
 מעלינו יסיר שהש"י התורה דיני פי על הואבהכרח
 המלבן השיח לובן מן אותנו וילביש שניםהלבולטי

 הדבר. הבןעונותינו,
 אומרת מעם, בפוב הנ"ל הפסוק פירוטנו קץ 5!'רעל

 )רצ"ל מצדיקי קרוב ישראל,כנסת
 מצד לי קרוב הוא כביכול ית"ש הוא שליהמצדיק
 כן( על בפן, מני עמומים אנחנו כי נשמתימחצב
 כביכול, דיין הוא שיהיה ית"ש )לפניו אתי יריבמי
 אבל כביכול, דיין להיות יכול ואינו קרובי הואהלא

 כבימך שיהיה היינו דין, הבעל כדטיח יחדנעמדה

 אלי ינש כהכפפי בעל מי אז( ית, הבש ית"שהוא
 הוא כהטרפי בעל שהוא מי הוא התורה מדין)רצ"ל
 מעלינו יסיר ואז כביכול(, לי בדומה להיות אלייגש
 נקיים ונהיה הטע בנדי וילב"טנו הסחבות בלוייכל

ומהורים.
 ואתה ההודאה, בנוסח לפרוס שיש מה הוארחץ

 כשראית צרתם, בעת להם עמדת הרביםברחמיך
 וכשיהיה הזכיונך נתמעפו הרבים שבעונותינוכבישע
 על כנ"ל, לוותר אפשר אי דיין בבחינת ית"שהוא
 דינם, בעל להיות ביחד להם בדומה להם עמדתכן

 מחלצות הלבשתם ואז נביעה, בעמידה דין בעלומצות
 כמו קרובו עם להצדיק חפץ הש"י להיותוכנ"ל,
 תצדק, למען אתה ספר כח( מג )ושע" הכתובשאמר
 דאורייתא בפפפיא לדבר לבבי את מצאתי כאןעד

 פי אמרי לרצון יהיו כאלה,דברים
 נאת דבר לך אומר הנני הנ"ל דברינו פי עלמפ(

 מהדריכן זו במצוה תקנו הנהומקובל,
 מהדרים רק ותיקנן או מדקדקים קראום לאהנה
 המדואט פי על שהוא לי נראה כ48 ממל ג פתן)9יז
 בר שמואל לר' שאל יהוצדק בן שטעון ר' ק ג)י"ר

 אנדה בעל שאתה על.ך ששמעתי מפני לו אמרנחמני,
 הקב"ה שנתעפף מלמד לו אמר האורה, נבראתמהיכן
 והבהיק ד(( א ~חסרת הילקות נירסת )לבינה,בשלמה
 בלחישה, לו ואמר סופו, ועד העולם מסוף הדרוזיו
 כשלמה אדר עדפיה ם( קד )הדגים הוא מלא מקרא לואמר
 בלחישה שקבלתי כשם לו אמר בלחישה, לי אמרהואת
 שהמדרדר הנם הנה עכ"ל, בלחישה, לך אמרתיכך
 לך יתבאר פנים כל על בנסתרווע ביאור צריךהזה
 חנוכה דנר שהנס פעמים כמה לך שכתבתי מה פיעל
 תראה והנה הננוו, אור הראשון אור מבחינתהוא

 היה הראשון אור שהתהוות הנ"ל במדרשםשאמרו
 חנוכה בנר תקנו כן על וכו', הדר"ו זיו הבהיקמאשר
 הדבר. הבן מהדרים, ההוא אור מבחינתשהוא

 דנרות הזה הנם נשחרה הנה הטמע, הסכת ועתהש
 הישועה לצורך היו הנפים שכל הנמים,מכל

 דנרות הנם זה כן שאין מה ההוא, בעתהמצפרכת
 עמקו מאד היות עם והנה הישועה, אחרהיה

 ית', מחשבותיו להבין לנברא מבוא ואיןמחשבותיו
 ית"ש בטבלאותיו לחקור עלים המצוה כן פי עלאף

~הוגמא



 4עטשכרט והודאה הלל ו, מאמר פבת, כסלו חרחר טמריב32י

 כמה שכלנו כפי פעמים התורה יסודי פי עליהואש
 על והנה נפלאותיו, בכל שיחו ב( קה )תה"ש אמרדאת
 להם עמדת הרבים ברחמיך השתה בסמוך האמורפי
 זה ידי חלל דין, הבעל כמצות בעמידה כביכולוכו'

 ולהלביש שנים הלבוזרי מעלינו להסיר היהבהכרח
 עונותיהם המלבין לובן מבחינת לבנים מחלצותאותנו
 לבושיה כי *( ישראלשל

 דרך על חיור כתלנית"ש
 ועשיר עני ( לא)שבתית
 והנה וכו', לדיןבאים
 לבנים אב חיבתלהודיע
 להם היתה הישועהאוטר
 לישועה כך כל ראוי חדור היה שלא היינו כזה,באופן
 כביכול מבהטיה דין בעל בתורת להם עמד הש"ירק

 להסיר התורה פי על היה זה ידי חלל חיור,טזלנ
 לבניו להודיע והנה העונות, שהם שנים הבנדימעלינו
 באור נם כך אחר להם נעשה הנה הזאתהחיבה
 אור ניסיי הנבדל מאור רק ומבע, שלאשהיה

 הקב"ה שנתעמף סמה האור זה שנבראשלמעלה,
 הזה הנם היה וכו', הדרו זיו והבהיק לבינהבשלמה
 פי על זכות כהעדר נם אליהם, חיבתו לבניולהודיע
 באופן להיטען להם הש"י עומד הנה ח"והמשפם
 והרבה לבנטו, מעמה באור כביכול בעמידההנ"ל
 שמו בעבור עמו את י"י ימיש ולא לפניו והצלהריוח
 העם אשרי לו שככה העם איטרי א( קש; )האייםהנדול,

 אלקיושי"י
 לא הזה שהנם מה ודעת מעם מוב תמצא ובמןעא(

 הננח אור סוד מן שהוא כיון לכתוב,ניתן
 ונננז לבחטו, מעמה מאור שהבהיק הראשוןאור

 כן על לה4 באותיותיה בתורה הוא והנניזהלצדיקים
 קודם כביכול הלביש מהבהקת שההר כית הזההנם

 להתנלות קודם שהוא באותיות נכתב לא כן עלהנניזה
 הזה הנס מזכירין אין אנחנו נם כן עלהאותיווע
 שכתב כמו נרות ל"ו הם כן על באותיוועבהודאה
 סהר"פ הקדורי והרב ז"ל הרוקח בעל הקדרםהרב

 אדם בפני שטעות ל"ו ששיפוט הננוו אור כזבדזצוק"ל
 והבן ל41הראשון

 ב השרה ב משסר לשול שחויה(
 ח-ס-יג. סימן ב מאסר ישל שיין*(
 רט. חשן שם ובטוחני ט סימן דשנת ששג חיש יץח(

 ל5 הנאונים שכתבו להדין נכל פעם תמצא ובזהעב(
 כס(( שמן )ושח תנחומא במדרש כן נם)וההל

 מדורה עבטה השמיני ביום השמן מן שנשת"ךמה
 שהוא כית המעם ההא הנ"ל יפי במקומו,ה18רפ1
 אסוך לבא לעתיד הקב"ה שהבדילו האוד א1ת1מסיד

 )ישע" לי"י המקווה יום בא עד בחול, בולהשתבח
 לתפארתך. ואלקיך עולם לאור י"י לך והיה בם(ס
 מה פי על וכו', להם עמדת לשה יתפרש עודענ(

 פירוש ס( ה סיטן ב פיטר )תשהשפירשנו
 הנדולה(, כנסת כנשנשי )והוא הסטנה בראשהתפלה
 אב כרחם רחמינו כבנים אם וכו' במשפם יעמידהיום
 והנה וכו', תלויות לך עינינו כעבדים ואם בניםעל

 על שהוא והנראה מובן, אינו כעבדים דאםהחלוקה
 שמח בן דשמעון במעשה ים.( )מתדריו חז"ל דבריפי

 בן שמעון השמר נברא, דקמל מלכא דינאיבעבדיה
 בך, ויעידו רנליך על עמוד המלך ינאי לינאי,שטח
 תלויות עיניו רק עצמו בפני מציאות לו אין העבדכי
 היקרי זה העבד את שדנין מה כן ואם האדון,אל

 באותה )והנה לעמוד, המלך ומצמרך האדת אתשדנין
 תתבונן וזה אותו(, דנין ולא דן לא המלך אמרושעה
 טציאות לנו שאין הלויות, לך עינינו כעבדים אםאומרו
 יצמרכו התורה משפמי פי על וכביכול עצמובפני
 האוזן( את לשבר הוא )והכל בך ויעידו וכו' עמודלומר

 הדין. בפלוממילא
 ברחמיך ואתה ההודאה, בנוסח לפרש שחטיןך2ר

 להם עמדת הזכות( מיעוט )בראותךהרבים
 להם שאין כביכול באומרך עמדת( בשבילם)רצ"ל
 ומן אדוניהם ואתה עבדיך הם כי עצמם גפנימציאות
 המוב השם הדין, כל נתבמל זה ידי ועל לעמוד,הצורך

 פי. אמרי לרצון יהיו בעדינגיכפר
 לומר שתיקנו לשונות נ' הנך לך אפרש עדךעד(

 וכו', נקמת וכו' דנת וט' רבתבהודאה
 לעיל שכתבתי מה )עיין הוא ריק דבר לאובודאי
 ויבא י"( לג )ברבורת כתיב דהנה לך, האקדים פ((,כמק
 שבת ז"ל( ברשויי )והובא הו"ל דרשו שלם,יעקב

 וכתב כאן, עד בתורית, שלם בממונו שלם בנופושלם לג"
 שושטי ושעטי הי"ד מאוספורפאליע מהר"ממ הקדושהרג
 דשבעה נבוכים( )בסורה דכואך ע"ד(, גד קרמםבת"ס
 הפוכה על מורים מהם ד' חנכ"ל, שצ"ם לכתכבבי

 הננה*(
 שאמרו מה תבין זה פיהטל

 )ז"ש במדרשיהםחז"ל
 משלם לביתה תירם לא (רלה
 גיתה כל כי ניהנם, שלמדין
 שנים תקרי אל שניםלבוש
 ויונעם הדבר הבן שניחגאלא
 בד4 טימן ב מאסר ליל )5יזלך

והם



 והחהשה הלל ד, מאמך פבו4 כסלו חדוד פררבני
צו "עטשכמט

 וגי לי(, נראה כן גצח*ך, למען )עשה חנותךוהם
 )למסת(, מאדים )להערה( לבנה )לגוף( שבתאילהיפך
 שבתאי נופריקון שלוים יעקב ויבא שנאמרוזהו
 שלם שבתאי נגד רז"ל שאמרו וזהו וקאדים,לבנה
 שלם מאדים נגד בתורתו, שלם לבנה נגדבגופו,
 הש"י צוט תראה, והנה קדשו, דברי טון עדבמסונו,
 לכם הזה החדש ק ע חטת ואמר החדש,לקדש

 )ר""
 והנה מזידיה מומעין, שוגגיה אפילו בידכם מסורמ4(

 והנה החש, זמן באיזה המולד כפי הלבנ"ההוראת
 לבית מותר זאת ובשעה זה ביום הוא שהמעדהגם
 להם, הנראה כפי החדש הננחלת לאחר או להקדיםדין

 התורה, היא זא"ת חדש, עולזן זא"1ן יד( כח~סובר
 הגם כן אם התורה, וזאת גש( ד ינהם אמר ראתכמה

 בית בתורה, היזק איזה על מורה לפעמיםשהוראתה
 היא אדרבא הנה בידיט. מסורה היא התורה פישעל

 איברי לא פ4( מיומו התורה, אל אותנומסייעת
 הזיקות על שחוראתו מאדי"ם וכן לגירסא, אלאמיהרא
 משמע, תרתי דמים המיה מצות ידי על הנההממת
 מנטן הייט הדסים של ההיזק סבפלים הדסים ידיעל

 היזק שהוראתו שבתא"י וכן מאדים, הוראתשהוא
 הנוה לישראל שבת הש"י שנתן מה הנההגופוו4
 שבתאי. הוראת מבמלים הנה הגוף,לענג

 )פגעת לח( במדרשם לרזי שנמצא מה תביןדמערטץ
 בתחיה גזירתם היתה שהיוניםשכרכוס(

 שונתם כי היינו מילה, שבצג חדש אלה מצות נ'לכפל
 ג' ביפול על )המורים אלה מצות ג' שבבימיהיה

 על אלה כוכבים ג' עטלפו ח"ו הנה אלה(כוכבים
 וממתם בגופם הם וישלפו לרעה ישראלשונאי

 על היה בנושבתם שכל האלה הדברים הבןותורתם,
 הכל, את לעקור בקשו אלה ג' ידי חשל כלו,הכע
 הרשעה יון מלכות כשעמדה בהודאה, לפריט שישוזהו

 תורתך להשכיחם הטחת( )היינו ישראל עמךי
 היזק ידי )על רצונך חוקי ולהעבירם התורה()היינו
 קונו(, דעת על מעביר עניות מא.( )הרימז כיהממון
 את רבת וא' הרבים ברחמיך ואהה ואמרוזהו
 בדיני שייך ריב כי סמונם, על שעמדו מה ננדריבם

 ונגשו אנשים בין ריב יהיה כי א( בה יבהםממוטת

 לש סימו לשיל יפזי"(
 סח. וכטד סנילי מס' של זפקים ואשו חסיו שיץלט(

 שזה טעותם עי יועמדו מה ננד דינם אוז דנתוכה,
 על שעמדו מה ננד נקמתם את נקמת נפשוו4דעי

 ושטרח בריות נקם טקמת חרב כה( בו )-קראתורתם
 דברי אלה סח 3ח 5סהפ אסר דאת כמה בריתנקרא

 נחמד. דבר והחש חדברים הבןהבריות
 מח 8עם פוב תמצא הנ"ל הדברים פי עלעה(

 תסוד החש דרוכה ימי שלשהקביעות
 לס פ )מששית ביוסף ביה כתיב דשם מקץ,בפרשת
 חדש תיבות רגושי חם"ש מצרים, ארץ אתוחמש
 יוסף עמד הראשת בגלות תיכף אשר שבוקמיה
 הוראכן לכפל בכדי חלה מצות בג' להחזיקלכהטען
 יתבאר ועוד לך, שכוזבתי וכמו הנ"ל כוכביםהג'

אי"ה.
 תיבות ראשי נקמת דנת רבת הללו לשיטת מעי(

 עבדים דמפקא ליובל בדרגא שהואנד"ר,
 חדשי מי, יפר, ומי יעץ צבאות ה' כז( יד רשע"לחירורו
 נרמה בהודאה כן על 9פב4 )ת"ו בזהר שכתוב כמויפר

 נדויר. הללו לשוטת ג' תיבותבראשי
 ראשי הוא נקמת רנת רבת הללו לשוטת גןעז(

 לידת על שהחש ריח, נהרו דודאיםתיבות
 5י8צ ח )פשט אי"ה במקומו לך יתפרש כאשריששכר

 בסמוך. הציין לקצר חשת וכשההדונ
 סקפיש, פיד ורסיס חלשיך סי גט-ם ממרתעת(

 שוד ורשעים טהוריכן 8דדושמטיפ
 לשוט41 חמשה אמר תורתך. עוסקי 8דד הדיםצדיקים,

 "ט וביותר חטכ"ה, אותיות חכהטה נגד לומר"ם
 ג' נגד נקמת דנת רבת לשונות ג' אמר לעיללומר,
 חכהטה נגד לשוטת חכהטה אמר וכאן הל"ל,אותיות

 הודא"ה.אותיות
 הוא חלשים ביד גבורים הנה וסו/ ביר ונמכחשיבםעם(

 אבל מעפים, ביד רבים וכןלפלא,
 זדים וכן צדיקים ביד רשעים וכן פהורים בידפמאים
 הפסחים וכי הפלא, החש מה תורתך עומקיביד

 חזקים יותר בפבע להיות מחויבים והזדיםוהרשעים
 להיפך, ותהי בתורה והעופקים והצדיקים הפהוריםק

 לפ( דרגשה איפר את לך אקדים זה כל להביןובכדי

 פירנחא לה פתח יצחק בר נהמן רב רש( מנילהבמסכת
 )השוס מהכא אחשורהט( בימי )ויחי פרשרנאלההוא

 אדם אדם, שינו בקום לנו שהיה וכו' י"י לולי ב(קטר
 א( א )אותר *וזה לכחה לו הוקשה הנה המן, זה סלךיא

ויאי



 תצדנה הלל ק מאמר פקת, כסלו חישד מאפף ביבש

 היה כאילו נאחשורהש הזמן תלה אוחשורהש בימיויהי
 במקום רק כזה לשת נאמר המא אצלנו, מפורמםכבר

 הוה זה דכזית ההוא, בזמן חדשה הויהשנעשה
 עיטה פרס מלך לאההטורוש שלש בשנת לפידוחליה

 הפיתחא יצחק בר נחמן רב פתח כן ש וכו',כהשתה
 הנפקותא ומהו תירוצו, הוא מה להישבונן וצריךהזאות
 דהענין והנראה פשוט, א"ש או מלך הוא הקםאם
 הרשעים אומות במלכי אפילו מלך בחינת רכלהחש
 מלכותו כי שמים מלכות מורא ניצוץ בתוכו תקועיש
 מאד ומשוקע תקוע הקדהש שהניצוץ הגם כהשלה,בכל

 מטלכות ניצוץ אתה בו ש"ש כית זה כל עםבדעכו,
 גזירות לבטל אוראל יוכלו בקל מלכות, מוראסוד

 מן יראתם בהתעורר כך( כל זכות בידם אין)אפילו
 הניצוץ אותו כן נם מתעורר זה ידי ש אזיהש"י
 ויפול ההוא, מלך בתוך שקוע אישר מלכותדמורא
 הגזירה ומתבטלת הגוזר, ההוא המלך עץ ומוראפחד
 בצמצום ב( ענף שיא ט84 דהנה ותדע, תשכיל הזהוענין

 נדי היה העימות בריאת צורך כביחלהראשון
 היה כן אם עם, בלא מלך אץ כי מלך,להקרא
 שורש הוא והצמצום מלשווע בבחינת הראהשתהצמצום
 הצמצום ואותו פ-48 שי-8 )שם כנודע והיראההדץ

 הקדומה במחשבה העימות בריאת לצורךהרוהטת
 כל כן על ראשית, שנקראים ישראל כשבילהיה

 מורא עליו תפול שיהיה מי יהיה מלכותבחינת
 הוי ב( נ תבות רז"ל שאמרו תהו הענין, רוביןמישראל,
 היינו וחיותה שלימותה מלכות, של בשלומהמתפ%

ניצוני
 המורא רצ"ל מוראה, שאלמלא בה, התקוע

 הבן וכו', את א"ש בה,התקוע
 יעי"צ מ' הקדהט הרב אדומ"ו קדהש מפהקבלתי

 זה דלבעבור כלובלין, כבודו מנוחתזצוק"ל
 הם עממין הזי אלו כי ישראל מפני ופנה עמדהגרנשי

 בחינת שהוא והגרגשי אחרא, דמטרא נהי*ם חנ"תנגד
 נרגווזא ייגש ( צא וביב מלשון והוא דסם'א,המלכות

% .(:יס,גיב,ממ  

 88 לק שנראה מה ויי ישראל מפני ופנהעמד

 וכח תחרימם החרם כי יז( כ מלכות מורא עליו נפלכי
 ל"י צוך נחשר שיבוסו דברי כאן עדדקדהשה,

 לא. סיטו ליל זיין8(

 כדברינו והחש ס4קדשו
 מלך עיינו בקום כימהש,
 טרא שיי ונפול יותרבקל
 זכות בהעדר )גםופחד

 שאין מה כך(, כלבישראל
 מלך ולא אדם בקוםכן

 מורא ניצוץ שום בושאין
 בבחירתו הוא הנהמלכות
 מאיתו, יחזורלא

 יותר לפלא מידווהישועה
 לבי ית"ש ישועתו ענין הכבשורר שחלק חהויחשב,
 הוא ישראל, נא יאמר לנו שהיה י"י לוליחלקים,
 אימת מה בצד עליו שתפול מלך עלינו בקוםהענין
 היה לא לנו שהיה י"י לולי זה כל עם כנ"ל,ישראל
 לולי פלא, יורני דהרני והענין לבד, בבחירותחוזר
 סיוע בו ראין מלך ולא אדם שינו בקומ לנו שהיהי"י
 נא יאמר בכאן מסיים אינו כן ש סבחיררו,כלל

 י"י לולי רק גבראל פחד עליו טפל דאינוגבראל,
 הדברים, יובנו פשוטו פי על ונם וכר, לנושהיה
 לו יקראו שלא לכבודו כן נם חהטש מלך עלינובקום

 כהא ( פז והסמום רז"ל שאמרו כמו קטיעאמלכותא
 כן גם בבחירתו סיוע "ש כן אם סלקי, ובהאנחתי
 חחטש אינו מלך שאינו אדם כן שאין מה מה,בצד
 והוא וכו' י"י לולי מהבחירה מיוע שום ואיןכ%
 יצחק, בר נחמן רב שפתח הפתיחה וההר יותר,לפלא
 נתהוה שבימיו אחשורהש, בימי וינוי אמר כןשעל
 והוא הקודמים, הניסים מן נפלא יותר נס חדשההויה
 הש"י עזרנו כן פי על ואף מלך, יא אדם שעי קםכי

 רחמיוברוב
 בנוסח בכאן גם לבאר נבוא האלה הדברים פילעל

 ורבים חלשים ביד נבורים מסרתההודאה,
 ויונח הפלא, מהו אינך אבל יינו, הוא מעטיםביד
 כאין הנכורה עיקר דהנה הנ"ל, הרבדים פי שלך

 יתחזק אז הנלחם ש אימה תפול ולא לבבמורא
 הנה אימה איזה בלבבו כשנטל כן שאין מהבחדשיו,
 מלך עלינו בקום לה אמרתי כבד והנה חושיו,יחלשו
 בו התקוע קדהשה של פהרה ניצוץ מחמת אימהיזו שתפי האחד, בחיטת, משני סח בצד אימה עליותפול

 עלו גבראל כו.( )ז8"א אישר מלכות ממוראומתיירא
 עם נפעים *ושבי היוצרים המה ס0 1 9ששכמהשבה

המלן



מ יששכר והודאה הלל דו מאמר טבת, בסלו חףוו שסףבני

 אימה עליו תפי השנית ומבהינה במלאכתו,המלך
 ליה דליקרי וחפץ קפיעא, מלכותא ליה ליקריהדלק
 המחשבה מזאת הנה זכאי, דם סהטפיכת נזהרצדיק
 שאין מה בחףטים, פועלת המההטבה כי חתניויחלשו
 לא וגם מלכוות ממורא טהרה ניצוץ בו שאין מיכן

 מורך, מבלי בחושיו יפעול הנה צדיק להקראיחווט
 אנטיוכם מלכם שהיה הגם הרשעים היונים בימיוהנה
 והרשעות הנזירות עיקר זה כל עם טמיא, שחיקהרשע

 צבאזתיז שרי ידי על היה יהודא ובעריבירהטלים
 מלחמות היתה ועמהם ביוסיפון(, )כמבוארהרשעים

 לגמרי טמאים היו הרשעים אלו הנההחשמונאים,
 ממרכבה מלכות ממורא פהרה ניצוץ בהםשנאין

 יקראו אם יחתנו לא לנמרי רשעים כן ונםטהורה,
 י"י כהני הצדיקים והנה קמיעתא, טלכותאלמלכם

 עליהם, שמים מורא לגמרי פהוריםהחשמונאים
 כן על דמים, לשפיכת מאד יחהטו לגמריוצדיקים
 ח"ו מתגברים יהיו הרשעים שהפתאים הואבפבע

 נמסרו לפלא, ותהי ח"ו, בהיפוך הצדיקיםוהטהורים
 צדיקים ביד ורשעים מהורים בידהממאים

 מובן אינו תורתך עוסקי ביד זדים התגה*(עט(
 דמה והיפוכו, דבר אינו שזהוביותר,

 כנ"ל, הפלא ומהו הניבוד לענין לזה זה "טשייכות
 נעשה שכתבנו, מה פי על באריכות קצת לךואומר
 מלכות כי ומנורה( )הטמן אור ידי על בחנוכההנס
 בשם נ"ז( )סימן לעיל שכתבתי כמו חשך נקראיון

 לכח מננדים הקליפה טצד שהם והטעם חז"ל,מדרש
 פי על רק היא ישראל חכמת איטר שבישראל,השכליי
 החיצוניית בחכמתם המה והיונים התורה,חכמת
 ישראל על ועמדו התורה, לחכמת מננדים יוןחכמת

 החיצוניותו חכמת ולהגביר התורהלהשכיחם

 חכמת א( ח )קהלת שנאמר כענין אור נקרא חכמהוהגה
 ילך הסומא אפיו תראה והנה פניו, תאיראדם
 כל והנה והשכל, החכמה ידי על כאורהבחשיכה
 התורה, חכמות נגד כסילות הם חיצוניותהחכמות
 כסילות אשת יג( ט )ממיי שלמה אותה שמכנהוכמו
 והנה אור, ולא חשך נקראים כן על וסוררותהומיה
 שהגביר התורה חכמת אור לבטל ברצותם יתמלכות

 סכוייו פעפעת סשה*(

 )קדרת וכסילות חשך נקראים החיצוניות חכמותחשך,

 הג"ש *( *(, הולך בחושך כסיל ע(ג
 הגדולה החנמה תראה הלא ביטל הש"י כאשר כןעל

 הוא אחרבשבסטרא
 עיקר הכשפים, חכמת הכסיל שהואהמנגד
 לילדן  בחשכת פעולתם החכמה ואורבחשך,

 ג( א )גראפית לעד, נתקיים ועבודה בתורהשבישראל

 אורה היתה ליהודים טז( ח )אסתר אור: יהי אלקיםויאמר
 הרוצה בדרום במנורה הרמוזה תורה זו ( סו)מלה

 )כמו ובחורף בקיץ מתחשך שאינו צד ידריםלהחכים
 וכאשר הטבע, מן למעלה נם פי על לעיל(,שכתבתי
 חכמות בחכמתם מננדים יון דהנה עוד,תבין

 התורה חכמת הישראלית לחכמה טבעיותהחיצוניות
 לבטל היונים רצו כאשר והנה המבעיית, מןלמעלה
 מבעיית, החיצוניות חכמות ולהנביר התורה אתת"ו
 תורה( )זו אורה היתה ליהודים הישועה בעתהנה
 בשכמיית חלק לישראל שאין להורות כטבע,שיא
 מזל אין ( קנו )שבת המזלות שפיטת )ואפילוהטבע

 השכל מן למעלה הוא ישראל הנהגות רקלישראל(,

 מן למעלה שהיא התורה באור והוא והמזלורעוהמבע
 התורה אצל הם החכמות כל והנה והמבע,השכל
 וסר ודעתו שכלו עוזב שהעבד אדוניהם, אצלכעבדים

 הרשעים היונים והנה האדון, ולמשמעת השכלאל
 הפועל פעל הנה ח"ו, האדון על העבד את להמליךרצו

 שלא בנם לנו ויאר הוי"ה א"ל בו( קיח )תרפיםישועות
 ונתגמלו ישראל נתנכרו זה ידי ועל הבן,כטבע,
 החומית ידי על לגמרי ישראל מן החיצוניותחכמות

 הפבע מן למעלה הש"י מפי החצובההתורה
 ברוח החכמים פי )על האלה הימים נקראים מןעל

 בנר עולם עד ישראל לבני לזכרוןהקדש(
 עיניהם בזה להאיר או"ר לתורה הרמוז הלזהמצוה
 הזה החל ם גם ודור דור בכל כי ישראל,של

 כמו )הכוללת הר' במלכות משיהא בעקבותובפרט
 ההיצוניות בחכמות עלינו עומדין לעיל(שכתבתי
 שהוא שניחא בעקבות כזאת לעת )ובפרטמבעיית,
 הנר והנה שם(, לך שכתבתי כמו שבהם יוןבחינת
 )ובפרם כפסע, שלא הנענשה ישראל לאזר זכרמצוה
 שכתבתי כמו הגנוז אור מבחינת היא איטרביודעך

 אשר ומי י"י, לפני גבראל לבני זכרון הוא( הנהלך,
 נפש בעל ואם וכו', אפיתחא יחליף ובנערתו בי"יחפץ
 מצוה, בנר האלה בימים עיניך תן לך, שכל ועיניאתה

ויאר



 יששכך4 והותשה הלל ד, מאמר תבת, כסלו תדשא מאמרי312י
 ותורה מצוה נר כי ותבין בתורה, שכלך אורויאר

 א(. סימן ח מאמר יקבן )ע19אור,

 דהנה תורתך, עוסקי ביד וזדים לך יתפרשומעתה
 השכל ומחשבת בכונה העושין הםזדים

 שוננ וחכמה דעת נלא העושה כי אנושייותוהחכמה
 מזיד, יקרא אנושיית וחכמה בדעת והעושהיקרא,
 עליהם, זדו אהדר בדבר כי יא( יח )שמות פירוש)וזהו

 והנה הבן(, ורצון, ומחשבה בחכמה עליהןשחשבו
 הפמאה וחכמתן ונמחשגתן בכונתן שרצוהיונים
 ישראל את לבמל ומבעיית החיצוניותבחכמות

 החיצוניות החכמות ולהנביר התורה, חכמותמן
 היה פעולתם היית זדים, נקראים הנהוהמבעיות

 בתורה הדיבור והנה ברצון, הדעת ופעיתנכונה
 התורה מלהטבת כן שאין מה ודיגור, לימודנקראת
 התורה אצל נאמר והנה תורה(, בדברי לעסוקהברכה בפירוטי ת"א( מז ס" )1,ח במ"ז )עיין עוסק נקראבעיון
 מחשבת מחמת תמיד, תשנה נאהבתה ים( ה)411
 עניני ככל שוגג תמיד תהיה כאהגה התורהעסק

 לא העתם בעניני עמק איזה שתעשה הנםמעשיך,
 תהיה מחשבתך כי המחשבה, בכוון המעשהתהיה

 ר' על אמרו ( נד ))עירובין התורה, באהבתמשוספת
 על וכו'(, העליון בשוק נתורה עומק שהיהאלעזר
 והיפוכו דבר שפיר הוא הנ"ל הנוסח אשר תביןכן

 )געשיית פעולתן אחמר זדים היינו לפלא,ותהי
 הנפעל, למעשה הלב נכונת וזדון במחשבהטלחמתן(
 באהבת קשור לנם אשר תורתך עומקי בידממרת
 כעין הוא גידן הנפעל עולסיי בדבר ופעולתןהתורה,
 לפלא והא תמיד, תשנה נאהבתה הנאמר כעניןשוננ
 ורצון, בכונה הפועלים הזדים במלחמה נמסרואשר
 הבן נתורה, משופפת כונתן אשר התורה עוסקיכיד

הדבר
 וקדוש, נדול בעלםך4 וקרחם גדול שם עשית נלךפ(

 לך אפרש הנה דייקא, גינויים ב' אלותקנו
 נם לאדם כשנעבטה מא( ז"ל מרבותינו המקובל פיעל
 אין אם אך אויביו, גמפלת לראות זוכה בזכותווהוא
 הנה וכיוצא, אחרים בזכות רק בזכותו וההצלההנם

 אויביך במפלת בעצמו לראות זוכה אי4 אבלניצי
 יא. מיש ט מאמר יא, סימן ז פא8ר אדרקכא., דף ה, סיסן יג סא8ר , 2ב דף י סימן ג מאמר ניסז סומאמא(

 אפילו והרחמים החמד תנבורת שעת היא אםאבל
 במפלת לראות בעצמו יכול בזכותו וההצלה הנסאין

 ק0 ם )שאש בפסוק ז"ל הראשונים פירשו וגזהאויביו,
 מפלת בעצמו )כשרואה נקם חזה כי צדיק"טמח
 ודאי זה )היינו לצדיק פרי אך אדם ויאמראויביו(,
 בזכותו הזח הנם היה לא דאילו וגזכותו, הצדיקפרי
 פירוש מסיים סו( חות נ סוככת לסי מבש זלה"החיד"א תנדי והרב אויביו, במפלת לראות זוכה היהלא

 )רח"ל בארץ שופפים אלקים יש אך הפסוק(שארית
 והא צדיק, זכות זה אין דלעולם לומר אפשרדאי
 תגגורת שהיה לבעבור הוא נקם חזה בעצמודכוא
 אלקים "ט אך ממיים( לזה והרחמים, החמדמדת

 חרץ שמדת כשרואין דמיירי )רצ"ל בארץשופפים
 הצדיק שראה מה כרחך על תבל, לשפופמתוחה
 ישראל בני והנה זכיותיו(, פרי הוא הנקםבעצמו

 שזכו מודים הנה ופורים בחשכה להש"יבהודאתם
 תעין אינן אבל באויביהם, הנקטה לראותבעצמם
 הנה וחרחמים, החסד הגבורת עבור רקבזכותם
 דין בית אין דהנה הרבים, ברחמיך ואתהאומרים
 דין חסד טעלה של דין בית וכביכול כחולשה,פחות
 החסד סדת הנה תפארת, נגורה חמד היינורחמים
 ומדת לחובה, כשמאיל הנכורה ומדת לזכותןמיימין

 חסד, כלפי ומפה מכריע הוא רחמים מדתהתפארת
 אומרו תתבונן ומם"מא ורחמים, חסד כרביםוהלכה
 הנופים הרחמים ידי שעל הרבים, ברחמיךואתה
 והמה הרבים המה לזכות המיימינים הנה חמד,גלפי

 כרבים. ושלכח הדין שהנוברים
 %ך ההודאח בנוסח תבין בין האלה הדבריםש1

 כבר דהנה בעולמך, וקדיש נדי שםעשית
 וכו' האתה בנוסח ואיך( ס"ו )מימן לעיל לךכתבתי
 כך כל ראוי חדור היה שלא וכו', להםעמדת

 שג4 לך שכורכתי הענינים כל כפי דלתתאלאיתערותא
 דלע"מש באיתערותא להם להשען עמד הש"ירק
 כן פי על אף והנה לעיל(, שכתבתי מה הימס)עיין
 שאומרים כענין אויביהם מפלת בעצמם רואיםהיו

 נדי, )נקרא חחטד בסבורת בעבוד הוא מחךש בזכותה הדגר היה שלא וכיון וכו', נכוריםממרת
 והרחם*ם הגדולה( 1"1 לך ש8 בפ 11אא אמר ראתכמה
 )"חך אטר דאה כמה קדוש, נקרא תפארת)מדת

 יעקב קם0 רחש יעקב, קדוש את והקדישו סקכס
חטמם



צח יששכר והודאה הלל ד, משמר פבדג כסלו תהמי מאמריבנבי

 אמר דאת כמה קדהט תקרא תפארות במדתחתום
 תפארת ישראל, תהלות יחטב קדהט ואתה ק כב)ההמט
 יעקב ננד הוא )אתפהק קדהט אתה ברכנן וכןישראל,
 שאומרים דמה היפב, תתבונן והנה בתפארת(,החתום
 הכל שהבינו בעולמך, וקדהט נדי שם עשיתיך
 היפב הבן והרחמים, החסד תנבורת בעבור זהשהיה

 ופורקן גדולת תיקועה והטית ישראל ולעמךפא(
 אומרו א' להתבונן, יש הזח.כהיות

 הקודש, לשון הוא תשועה לשון הנה ב' נדיה,תשועה
 כהיום אומרו ג' ישועה, של תרנום לשת הואופורקן
 שפירשנו מה פי על לפרש, והנראה ביאור, לו איןהזה

 ורחום חנון לנפלאותיו קיטה זכר ק קיש )תהליםבפסוק
 ישראל, עהטים הנה לנסים הוכר א' לדקדק, ישי"י,
 אומרו ב' לנפלאותיו, )הש"י( שטח זכר אמרולמה
 נקיטה, אשר בזכר הרחמנות מהו י"י ורחוםחנון
 מה פי על לפרש, והנראה רחום, ומהו חנון מהוג'

 אחרת לשנה ( גא שבת ז"ל אומרם בנמראשפירשנו
 לא למה וקשה וכו', פובים ימים שתאוםקבעום
 נהב[ בראותם הר4הטונה בשנה תיכף פוב היוםעשאום
 קבעום לשה מהו )נם הדורונך ש כן ניטח[)ונזרו(
 תענית(, במנילת התנא לשת על בש"סשהוסיפו
 יום קבעו לא למה 8( ההמשתים הקשו דחנהוחנראח,

 אסא מלחמות כנון לישראל שנקלטו הנסים כל עלפוב
 תקע יההטפפ ואדומיים, הכהטיים עם יההטפפובנו

 וביותר סנחריב, עם וחזקיה חיים, נפלו והםבשופר
 האמת, דרך פי על בזה והנראה נליוע עםדוד
 בהתנלות דהיינו הנבדל, מעים בא הנסדהנה
 מרומים בנכהי עליונות מספירות אור איזהבהארה
 כמבע, שלא הזה בעקם הנס נפש זה ידי שאזי
 האור אותו מנלה ב"ה שהמאצר נסים סטנםוהנה
 בצרה הנתונים ישראל שיינטעו המצפרכת לשעהרק
 נקרא זה והנה כמקדם, האור יתננז כך אחרח"ו,

 עליהם וריחם ישראל בעני ית"ש שראהרחמנותן
 כל יתפרדו זה ידי חלל בניו בהטביל האורונילה
 ידי ש לבניו נס הש"י עבטה ולפעמים אק,פועלי

 שסק, אינו הזה התנלות הטוב אור, איזההתנלות
 חוזר התא הנמיי הזטן בהגיע חסנה שנה בבלרק

 זמן כעין מדומים בגבחי לחושלות ההיאהאור

 שהוצרכו כזאת לתשועה צריכים אין הסנהשנה
 במתנת חוננם בניו לחיבת דהש"י אבל הנס,בזמן
 קבי הזמן להם שיהיהחנם

 להנלות ויננה שנה בכל
 הקברט בלשון זכר בתיבת והנה פניו, אורעליהם
 הוא זכר והנה כהטפיע, הייה זכר כהטותם הואשרשו
 הנח פעיה איזה בהעשות כי מהמשפיע,השפעה
 המציירת מהמחשבה הציור כח יוסר הפעיהאחר

 נייר[ )שייר( רחוקים לעתים כך ואחרהפעיה,
 ומהיכן נקלטה, כבר אשר את המעשה זכרבמחשבתו

 שנשפע הראשונה ההשפעה מכח הוא הזה, הציורבא
 חירור כח עוד מייד הפעיה העשות בעתבציור
 הכהופיע כן על כבר, נעשה אשר את וזוכר כך אחרנם

 הבן זכר, נקרא בדומה המוליד מהנבראים מיןשבכל
הענין.

 דבנם לך, יתבאר הללו ההקדמות ידי עלהקלוץ
 הוא האור התנלות שטר חז"ל( ראו)שטר

 יום קבעו לא הישועה, הצפרכות בעת לשעהרק
 האור שנקבע ראו כאשר אבל לזכרון, לדורותפוב
 קבעו הטנה, שנה בכל שיתנלה מרומים בנבהיההוא
 משמשת הנבואה שהיתה בזמן והנה לדורות, פוביום
 כן שאין מה נביא, פי על הנס בשעת תיכף זהיחנו
 אם לדורות קבוע הוא הנס אם ידעו לא דחנוכהבנס
 לדורות פוב ליום קבעו לא כן על לשעתה, אוררק

 ברוח השכילו אחרת לשנה רק הראשונה, בשנהתיכף
 כי דאשתקד, האור נתנלה שוב שטר וידעוהקדיש
 בנבהי אור בהתנלות מרנישין הצדיקיםנפשות
 וכו' פוב יום ועשאום קבעום אז כן על כנודע,מרומים
 הבהשפיע שהדבר כחבט כבר והנה והבן, לדורונךקבוע

 זכר הפסוק פירכם וזהו זכר, נקרא בדומהוהמעיד
 לנפלאותיו זכר קטטה הש"י )היינו לנפלאותיועשה

 בזמן הראשת הפלא דמית שנה בכל בדומהשיולידו
 שנה בכל בדמיון כן כמו האור שנתנלההקטועה
 שהפלא לקרל שכתבם כמו י"י, ורחום חנוןוכו'(,

 בזה יתואר רחמנות מפאת זהו הקטועה בזמןהנקלטה
 בכל האור שיתגלה חסדו שהוסיף ומה רחום,הש"י
 הבו הנק, הש"י בזה ויתואר חנם מתנת זהושנה

הדבר.
 קלטית גבראל שעמך ההודאה, שסח ישנצוובזה

 תרנום דהנה הזה, כהיום ופורקן נדיחתשועה
 כו כמקבל נקרא והוא הקחתן ללוטת מצרנית הוא בכל דהנה חנה טחות חנינה נקרא חדהישועה,

 הקחתה דאשוטש אדוש" אגפה מהקף יף איחית 1"ו*(



 יששכר והוזתה הלל ד, מאמר מבת, כסלו חרשי שמר*במ
 והנם הישועה בשעת האור התנלזת והנההשדש,
 נדולה תשועה והיא תשועה, הקודש בלשוןנקרא

 השנים בשארי האור והארת ההוא, בזמןשנעשה
 הראשונה מהארה כמקבל הוא הנה כך אחרהבאים
 נדולה תשועה שאמר וזהו פורקן, תרנום בלשוןנקרא
 )הא הזה בהיום השנים( )לשארי ופורקן הנם()בזמן
 האור ומתוק ומובן(, האור, נתנלה שנה שבכלדקמן
 אור, ותורה מצוה בנר שמחה לב ולפטרי הראותלזכי

 הבן. מרומים, בנבהי נם אורה היתה ליהודיםכי

 פי על ופורקן, גדולה תשועה עוד לך ריר~באךפב(
 בענין נ'( )מימן לעיל כתבתיאשר

 ביום הקדשים קודש מבית קול ששמע נדול כהןיוחנן
 שכתבתי מה עיין פליא, נצחו תרנום בלשוןהכיפורים

 ותביןשם
 בדרגת ופורקן נדולה תשועה לך אבאר ערךפנ(

 מה פי על והוא כיסא, לפרסומי ארוךיותר
 זכרון ופורים דחנוכה הנם קבעו מה מפנישחקרנו,
 הנם והנה הנמים, בשארי כן קיטו ולא עולםלדורות
 יתנלה הנם של האור איטר שראו להיות כתבנושכבר
 באלו דוקא למה בעי פעמא כן פי על אף שנה,בכל

 לזכרון לקובעם בכדי ככה נטועות הפועל קיטההנמים
 יציאת מזמן הנסים בשארי כן קיטה ולאלדורונם
 הנסים כל דהנה בעניננו, לי והנראה ואילך,מצרים
 ישראל היו כבר כפבע שלא המערכה שידוד ידיעל

 כאשר והנה וכיוצא, מצרים נמי ידי על בזהמלומדים
 ידי על רק מתנהנ והעולם הנבואה, הפסקת זמןהניע
 נלוי והיה פנים, הסתר כעין בפבע נסתריםנמים
 העולם יצפרך ועידנים עידן זה אשר ית"ש לפניווידוע

 שהוא כמו קץ עת עד נמתרים נמים פי עללהתנהג
 על שיאמרו חשש יש והנה הזה, ההל בנלותכעת
 על ח"ו, כהזניח מבלי בפבע שהם הנסתריםהנסים
 להתוודע עולם, לדורות זכרת הללו נמים נקוטוכן

 נפתרים בנמים עמנו מתנומס הש"י עת שבכלולהנלות
 דרותינו מתוך להלן לך אבאר כאשר ית"ש,בהשנתתו

 רבי ( לא מנילה בנמרא חז"ל שאמרו מה תביןעזה
 בימי )ויהי פר,טתא להא פסחא לה פרטויוחנן
 ואמונתו חמדו זכר ק צח )חדרים מהכאאחשורוש(

 נ סיגת ו מאמר סמן א, סימו "8 מאטר נ"ע ש"זמב(

 אלקינו, נטועת את ארץ אפסי כל ראו גבראללבית

 בימי אלקינו ישועת את ארץ אפסי כל ראואימתי
 ביאור, צריכין האלה והדברים כאן, עד ואסתר,מרדכי

 פרטי, לפתוח שהוצרך עד המאמר לבעל הוקשה מה8'
 ג' הפרשה, בביאור לפתח שעשה המפתח מהו8'

 אלקינו נטועת את ארץ אפסי כל ראו אימתיאומרו
 היזם עד ראו לא וכי נשנבה, פליאה והוא וכו'בימי
 מצרים, נסי המערכה בשידוד ונוראים נדוליםנמים

 ומפלת ליהושע, השכ"ט ועמידת וירדן, סוף, יםוקריעת
 משער, לאין וכיוצא לחזקיה, השמש והשבתסנחריב,

 היום עד דהנה הנ"ל, לדרכינו הדבר יתפרשאך
 ננלים נסים והיו בישראל מצויה הנבואהשהיתה
 כי יתבונן לא אשר הפתי הוא ומי המערכה,בשידוד

 הפמקת זמן הניע הנה כעת אך ואות עשתה י"ייד
 נמתרים בנסים להתנהנ העולם והתחילהנבואה,
 הכל כי אמנה קמני שיאמרו חשש יש הנהבפבע,
 להוראה והנה ח"ו, משניה השנחת מבלי בפבענקיטה
 הישועות וכל הפבע נסי כל כי להתבונן הלזועצומה

 בפבעים כהשנחהי הפועל הוא ית"שבהשנחתו
 הזה הנם נקלטה הנה ישראל, לישועת כרצונולהנהינם

 ופתי שונה מאיש להנצל לדורותלזכרון
 נמשלה למה ( כס )יומס רז"ל שאמרו מה תתבונןרבוען

 מוף השחר אילת מה השחר, לאילתאסתר
 אפשר איך והנה הנסים, כל סוף אסתר אףהלילה
 בכל עמנו מתנוסס הש"י הרי הנסים, כל סוףלומר
 אך וכו', בין אהד שה ומראותיו נבורותיו הן הןומן
 נסים המה קץ עת עד אתנו הנהונים שהנסיםהוא,

 בלבישת היה דאסתר הנס גם והנה במבע,מלובשים
 לכל דהנה פ"א( שמ"ב )ע"" הוא אך שידוד, מבליהפבע

 בין כנון מג(, ביניהם אמצעי יש שוניםהמדרינות
 שני בו יש האלמוג היינו אמצעי, "ט לצומההדומם
 אמצעי יש וכן הצומח, וכח הדומם כח הייתהענינים

 הענינים לכל וכן למדבר, חי ובין לחי, צומחבין
 יוצר בראן, אחד אל כי להורות והוא זה, כלכידוע
 והנה וכו'(, זה שברא מי יאמרו )ולא יצרןאחד

 הפמקת זמן הניע כאשר הנם, בזה כן נם כןתחבוק
 בנמים ההנהנה זמן והניע בשידוד נגליםהנמים
 שהיה והנם ממוצע, היה דאמתר הנם הנהנמתרים,

 נם כח בו היה זה נל עם בפבע, מלובש נמתרהנם
 בנם ממתפק שאין כמו המערכה, בשידוד כמונגלה

הנעשה



צפ "עטשכר והודאה הלל ד, משמר פשוע כסלו חיוו טמריבני

 כמו זאוע עשתה י"י יד כי המערכה בשידודהנעשה
 שיאמר הלזה בנס גם להסתפק באפשר היה לאכן

 כשגיח, השגחת סבלי בפבע רק שנעשה דעת בןאיזה
 בהשגחתו שהוא וידעו הכירו עולם באי כלרק

 ית"שהנפלאה
 אחת פעם במיטל, הקדמונים שמשלו כדמיוןהקוש*

 ונתייאשו מסוכן, חולי למאד עד אחד אטטחלה
 כזאת חיי לרפאות כי באסרם סמנו הרופאיםכל

 אלפים רחוק זה הודו, באיי הנמצאים לסמיםצריכים
 יצטרך אשר ומדברות היסים ופכנת מכאן,פרסאות
 אין ומעולם שנים, כסה זה לשם, נסיעתו לנהוגהאדם
 שכבר הגם אחרוק ועוד זאת לכאן, כחטם הטבעובר
 בטדינות בנמצא אין בכאן, המסים אלו בנמצאהיה
 להתנהם איך יודע שיהיה וסבין חכם איש שוםהללו

 אספסיא בערי שיש נשמע אוזן לשמע רקבתיקונם,
 מחוכם חכם רופא פרסאות( סאות פ"ו סכאן)רחוק

 צריך לזה גם הנה האלה, המסים תיקתבמלאכת
 וביאה בהליכה בסכנות שנים כמה זמן לבלותהאדם
 האלה הענינים כל להיות והנה לכאן, החכםוהבאת
 והחולה כרגע, לכאן להמציאם האפשרי חוק רטנתאינם
 יומים, או ליום דחיותא קיסמא רק בו נשאר לאההוא
 ואסרו ססנו ביתו בני וכל הרופאים נתייאשו כןעל

 והנה הזה, בענין מדברים עודם זוודתא, ליהצביתו
 אותן ובתוכה הודו מאיי ספינה שבאה איך נשמעק%

 מה כל, בעיני לפלא ותהי הרופאים, שאסרוהססים
 לכאן שתבא מעים נשמע שלא דבר י"י עשהזאת
 אותן ובזכוכה הליכונה, כדרך שלא הודו מאייספינה
 הססים מאותן נשמעו ולא נראו לא איטר בדוקאהססים
 לצאת אותם מניחים אינם כי מעים, הללובמדיתת
 כמעפ הם הללו הממים )להיות אחרוץ לסדינהיהפיך
 איש והנה הדבר, על תמהים עודם מתים(,מחיים
 והוא אספסיא מערי מומחה רופא לכאן שבאמבשר
 לזיבולא קרובים כמעפ והם למות השפים להחיותיכול

 מאיי הממים ידי ש להחיותם יכיל ההשבוזרייתא
 יד אם כי זה אין כולם הטפפו העיר כל ותהוםהודו,
 המסוכן לההולה רפושה להמציא זא"ז עשתהי"י

 המערכדק שידוד מבלי בטבע הכל שהיה הגםלשעה,
 אחסר הפרזי הכסיל הוא זה ואי זה הוא מי זה כלעם
 כרנע הכו הדברים כל המצאת שהיה פיו בסויגיד

 משגיח. השגחתמבלי

 פעמים רבואות ורבוא אלפים )אלפי הענין הואכן
 דאסתר, הנס בנידון סהטער( לאין שאתביתר

 הענינים כל בהתבונן זה כל עם בתבע, הכל שהיההנם
 זה ידי ועל סטתי שנהרגה הנם לזה בהכנהשנתהוו
 אסתר ואין אסתר, את המלך ויאהב אסתר,נכנסה
 מרדכי הגדת הזכרונות בספר ונכתב סולדתה,מנדת
 לנטועה המצטרכת בלילה כך ואחר ותרש, בגתןמן

 ויאמר המלך שנת נדדה גדולה בסכנה נתוניםשהיו
 מרדכי, הניד אשר כתוב וימצא הזכרונות מפרלהביא
 בית אל המן בא אשר וברגע בעת הדברונתהווה
 לאין הענינים וכל וכו', את לתלות למלך לאסרהמלך
 ברגע הכל שנתהווה דבה בכל למדקדקסהטער

 בקדקדו מוח לו ש"ט סי כל הנה המצפרכוגהמיוחדת
 לשפופ יכיל לא מדבר, הי בטדרינת עודתוהחש
 כל סיבב אשר המשגיח השגחת סבלי הכלשהיה
 סי כל בודאי רק ישראל, את להקטיע העניניםאלה
 המעשה את בשמעו תיכף "טפופ בדעות עדייןשהוא
 ונמצא זאת, עשתה י"י יד אם כי זה אין נעשה,אשר
 שידוד, מבלי בפבע נסתר נס שהיה הגם הזה הנסכי
 כי הנגלה, נס וסגולת מעלת כן גם לו היה זה כלעם
 זאוע עשתה י"י יד כי וידעו הכירו עולם באיכל

 הפבעיים מנהיג שסו יתברך הוא כי לכלונתגלה
 הזה הנס שנעשה והסיבה והשנתתו, והפצוכרצונו
 שהנם להיות לעיל, שכתבנו כסו הוא כזה,באופן
 כח בו והיה לנסרניים הנגלים בין ססוצע היההזה
 בלי בפבע מלובש נסתר נס שהיה היינו הקצווועב'

 וזהו נגלה, נפ סגולת בו היה כן פי על ואףשידוד,
 וכו' השחר לאילוץ אסתר נטלטלה למה רז"לוכאמרו
 והרשלנו נגלים נסים סוף היים הנסים, כל סוףאסחר

הנסרניים.
 ספר נקרא "ט.( )מטעה רז"ל שאסרו מה ריטבונן7111ה

 אין זו במגילה תתבונן דהנה אגרת,ונקרא
 שם ידי על כי ב"ה, הוי"ה הנכבד שם בהנזכר
 כל המהווה הוא כי נגלים, הנסים המה הןהוי"ה
 הנעשים נסים כן שאין סה כרצונו, וכשדדםהויות

 אלקים הוא אלקיט, מעשי המה הן הפבעבהלבשת
 הארציים בהיך היינו הארץ, בקרב ישועותהפושל

 הפבקע, בגימפריא אלהי"ם 8"ט( ש"ש )8חשהפבעיים,
 המערכה בשידוד היה לא הזה שהגס להיותוהנה
 שכל כיון כן, פי על אף אך הנכבד, דחפם בה גזירלא

באי



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר טבת, כסלו תהמי מאמריבנבי
 נרמז זאת, עשתה י"י יד כי וידעו הכירו עתםבאי
 כנודע תיבות וסופי תיבות בראשי הוי"ה שמותכה

 שם בחינת מצד ספר, נקרא כן על פ"ו(, שטסחין-ח
 הניתן אנרת ונקרא בספר, הנכתב שם הואהוי"ה

 פתיחת הנרצה וזהו *(, הנקרא שם מפאתלקריאה,
 לו דהוקשה המאמר,בעל
 למה אההטורויט בימיויהי
 נאחשורהט, הימיםתלה
 לנו מפורמם אחשורהטוכי

 מה לנו לומרבמקרא
 סגי והיה בימיו,שהיה
 שלש בשנתלומר

 קלטה פרס מלךלאחשורויט
 בימי ויהי ואומרומשתה,
 איזה שנתהווהמשמע
 מה בימיו חדשההויה
 על היום, עד היהשלא
 לההוא פיתחא לה פתחכן

 חמדו זכר מהכא,פרשתא
 ראו ישראל לביתואמונתו

 וכו' ראו אימתי אלקינו ישועת את ארץ אפסיכל
 היום עד דהנה ואסתר, מרדכי בימי אלקינוישועת
 )שמית שנאמר כענין נגלים נסים הוי"ה ישועתהיה

 שאין מה וכו', הוי"ה ישועת את וראו התיצבו יג(י
 היינו אלקינ"ו, ישועת עולם לבאי נתגלה המן בימיכן

 שנם אלקים, דשם בטבע מלובש שהואהצטווחה
 באי וכל הנפלאה, בהשנתתו מתנהניםהטבעיים

 ממעשה הוא בטבע שהוא הנס בזה הכירועולם
 בימי ויהי שאמר וזהו הנפלאה, והשנתתואלקינו

 היינו אחשורוש, בימי נתהווה חדשה הויהאחשורוש,
 לא היום שעד אלקינו ישועת עולם באי כלשראו

 הדבר הבן הוי"ה, ישועת רקהכירו
 היה הנדף הצורך שמן ותדע תשכיל הדבררממדצא

 עולם, באי לכל לזכרון הזה הנס ימילקבוע
 ענין שכל נלותינו ימי כל ונדע ונבין שנשכילכדי

 כאשר בפרטות, הבורא בהשנחת הכל בפבעהנהנתינו
 אויבינו עצת מפיר הש"י איך הזה החל בנלותנראה
 וקיימים, ח.ים אנחנו כן פי על ואף עלינו קמיםורבים
 הרשע שהמנטל בטבע הוא כי ח"ו לומר נתפתהלא
 בטבע לו שהיה טעם איזה מחמת מנזירתוחזר

 זה לבעבור הלא לומר לבבנו אל נשוב רקוכיוצא,
 מרדכי בימי )שנתהווה הזה הנס הפועל הש"יעיטה

 הנסתרות, והתחלת הננלים נסים סוף הואואסתר(
 כדי שנה בכל האור שיתגלה באופן הש"יועיטה
 בנסים זמן בכל המתנהגים לדורות טוב היוםשנקבע
 טבעיי, שהיה הגם הזה שהנס כמו מזה ונדענסתרים,

 י"י יד כי הכירו הכל רק שכל בר לשום ספקאין
 לעולם לעדות הזה הנס לנו יהיה כן זאת,עשתה
 בהשנחת הוא הכל נמתרים טבעיים ענינים כלאשר
 עד נורם הזמן כי נסתר, בדרך שהוא רק יכול,הכל
 שהבטיחנו כמו ננלים בנסים ההתנלות זמן יבאאשר
 נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי סו( ז)פשה

 שאמרו מה רמז ס( ח סימן א שמי היי פירשנו זה פיועל
 שיתקיימו הרוצה (( )סו )ביצה בגמרארז"ל

 במרום אדיר ד( צג )תהדם שנאמר אדר בהן יטענכסיו
 נימן חדש נסי דהנה ופירשנו, תמוה, והעניןי"י,
 שידוד עתם לבאי אז שנתגלה נגלים נסיםהמה

 יפול לא בודאי ובזה הוי"ה, שם ידי עלהמערכה
 נסי אבל לעיל, שכוכבנו כמו אדם בן לשוםהספק
 כטבע, שהיה היות עם אך בטבע, נמתרים המהאדר
 שום בו מסתפק היה שלא כזה באופן היה זה כלעם
 הרוצה שרמזו וזהו לעיל, שכתבתי כמו אדםבן

 וישים יטע היינו אדר, בהן יטע נכסיושיתקיימו
 העוסק כי אדר, חדש מן הנשמע השכל נכסיובתוך

 את לי עשה ידי ועוצם כחי ויאמר ובנכסיםבסחורה
 במסחר שבחרתי בטבע הדבר היה כי הזה,החיל
 אם אבל נכסיו, יתקיימו לא הנה פלוני ובמקוםפלוני
 והוא בטבע, מלובש הש"י השגחת כי לכו אלישים

 הנה אדר, דחדש המעשה כעין הזה לדברהמסבב
 י"י, במרום אדיר לראיה שהביא וזהו נכסיו,יתקיימו

 זה כל עם אלקי"ם, שם טן הוא הטבע שהנהגתהגם
 הנכבד שם מהשגחת הוא והכל האלקי"ם הואהוי"ה

 הבן. כרצונו, הויות כל המהוההוי"ה
 לקבוע חז"ל הקפידו זה בשביל אשר תמצאהמנה

 וריקא לנימן הממוך באדר הזה טוכהיום
 לסמוך היינו עדיף, לנאולה גאולה מיסמך ( י)פשיה
 8ל הנגליתן לגאולה הנסתרת והגאלה ההשגחהענין
 המצרי הלל ברמז נרמז וזה יצרן, אחד יהור בראןאחד
 נ"א ולצליחה וכד' נ"א הלטועה י"י אנא כום קיח)תהלים

 הגייהי(
 טנף )אדר פורים בדרושיהתיז

 שכתבנו מה ח( סימןה
 שונים זמנים המגילהקריאת זמני שתקנו מה בעניןשם

 גלויים, דהם וכפריםלפרזים
 הנגלה נס מעלת עלמורים
 מתחיל הנה הזה, לנסשהיה
 אותיות נגד י"א יום מןהזמן
 י"א( )כגימטריא השם מןו"ה

 ראת כמה נגלות,שנקרא
 והעלות כח( כס )דגריםאמר
 )חק-ז בו פירשו ולבנינו,לגו
 ולמוקפין נגלות, 1"חקנס.(
 מעלת על מורים מכוסיםשהם
 נקבע הזה שהנס הנסתר,נס
 י"ה( )בגימטריא ט"וביום
 הבן נסתרות, שה0 השםמן

 בדרושים שם עיין מאד,הדבר
 לנפשךוינעם

רחשי



 וששכו והודאה הלל ד, מאדר מכח, כסלו חדיר בטומריריי
 והצליחה ההציעה היינו אדר, נים; תיכותראשי
 הנהנת הן הנגלים, ניסן נמי הנהנת הן ההנהנותבשתי

 הנסחטים. אדרנסי

 הפורים ימי דאדר הנס בענין דברט הנה עדפד(
 טזרעם. יסוף לא זכרם מ8 ש )שתיאשר

 נקבע איטר דחנוכה הנס מענין לדבר נשובלערוך
 הנס דהנה ישורון, לזרע לעולם לעד כןגם
 אמפר אלקינו ישועת עולם באי לכל שניכרדפורים

 שהוא לומר "ט והשגחתו, ישועתו הוא בפבענם
 וכו', זקן חלד מנער ח"ו לכלותינו עלינו שקטובעבור
 הנימוסיי דעת גם לפבעייוע גם המננד דבר הואוזה
 אבל בכפם, חמס לא על שלימה אומה לאבד זהימאס

 היה כאיטר נפשות להרוג לא התורה לדתבהתננדם
 התורה, חוק להפר מגמתם כל היה שזה היוניםבימי
 בהסתר שגם עולם לבאי בפרפום עדיין נתוודע לאבזה
 איזה ח"ו יגזרו ובאם עמהם, מתטסס הש"יפנים
 להפר יסבב והש"י התורה מחוקי חוק לבפלנזירה
 )פעלה איצפרובילי בן ראובן דר' מעשה וכעניןעצתם
 בפבע סיבב שהש"י חז"ל בדברי מעשיות וכמהת.(

 עשתה י"י יד כי ונדע נבין לא ולבטלה, הגזירהלהפר
 ראיה ואין המערכה בשידוד נס נקפצה לא כיזאת
 הבורא פעל זה לפרסום הנה הנ"ל, מפעם דפוריםמש
 דחטכה הנס אור להתגלות לנפלאותיו קלטה וזכרכל
 כדי שנה, בכל פוב היום שנקבע כדי שנה בכל כןנם

 עומד הש"י פנים בהסתר שגם ונדע ונשכילשנבין
 דת על רעות היועצים עצת המפיר והוא לנו,למשען
 בחינת היה שכבר דחטכה בנס שהיה כמוהתורה,
 נגד לעמו עזר והש"י נפרץ, חזת באין פניםהסתר
 תורת מחוקי להעבירם רצו אשר הרשעים היוניםכת
 שנמסרו לישראל הש"י שעשה הישועה חוץ כן עלי"י,
 יש זה כל כן פי על )אף וכיוצא מעפים בידרבים
 דמנורה במצוה נס הכגוסס הנה בפבע(, שהואלומר

 כמה לעיל שכהבתי כמו התורה לחכמתהרומזת
 הנסים ימי קביעות ותדע תשכיל ומעתהפעמים,
 כדי תפורק, לזרע לעולם לעד ופודים( )חנוכההאלה
 משגיח ית' השם פנים בהסתר שגם תשכילשנבין
 חתורה, דת דחינו קיום בעסק הן עמט ומתנוססקעו
 בימי אשר הבין ובזה נפשותיט, קיום בעסקהן

 חיות קיום הצתיה באכילח חז"ל טפי נצפוינוהסורים

 קיום ולהודות להלל ניתגו חנוכה וימי הנפש, עםהנוף
 לך דע ואתה התורה, בדתהחיות

 )תהלים הפסוק לך אפרוד האלה הדברים פי על5ה(
 מפני להתנוסס גס ליראיך בוזוב 1(ס

 להתנוסם, טהו א' להתבונן, "ט והנה סלה,קשפ
 )ע"ש חז"ל זה על דרינו הנה ג' סלה, קשפ מהוב'
 הדין מדת שהטעקשפ כדי סלה קשפ תשבוז(ח"ב

 שכיזבנו מה פי על לפרוס והנראה כלל, מובן אינוזה בעוללי
 לדורות ופורים חטבה נס קבעו זה דלבעבורלעיל,
 שהאור שראו מפני הוא הנסים, בשארי כן שאיןמה
 שנה בכל להאיר עתיד הוא הנס בימי שנתגלההזה
 מה האלה בנסים ככה י"י קיצה מה ומהניהצנה,
 זמן הגיע שכבר מפני הוא הנסים, בשארי כןשאין
 נסתרים נסים פי על מתנהנ העולם שיהיה פניםהסתר
 שיתלו חשש ונט נימינו(, במהרה קץ עת )עדבפבע
 יכול הכל הטשגיח בהשגחת %א במבע העניניםכל

 לדורות הללו הנסים ימי נקבעו כן על הוא,ברוך
 ואף פבעיים נסים המה הן דהנה ישראל, לבניזכרת
 כשגיח מבלי שהוא הרעיון יכחישם לא כן פיעל
 שעל בכדי לדורונך נקבעו כן על לעיל, שכתבתיכמו
 בהשגחת הם הפבע נסי נם כי לכל יוכר זהידי

 אלקינו ישועת את ארץ אפסי כל ראו וזהומשניח,
 הש"י קיצה כן על חפב"ע, בנימפריא אלקי"םדייקא,
 שיוקבע בכדי שנה, בכל הזה הנסיי אור שיתנלהככה

 והנהגית ההצנחכם אמיתיות עולם לדורותהזכרון
 היינו להתטסס, נס ליראיך נתת וזהו כרצתו,בפבע
 בזמן שנח ב% שוב להתנוסס ונרעל נעשההנס

 קושפא היינו קשפ סלה, קשפ מדני והפעם,ההוא,
 חוט מי האמת שיוכר בכדי היינו אמור שלתרנום
 אמת אמר %א בהרגום קשפ ואמר בפבע,הפועל
 ורמז המקרא, לבהם הוא תרגום כי הקחתי,בלשון
 בלבנת הוא והנהגתו השגחתו שאמיתיות חגםבזה,
 זה כל עם בחרטם, המקרא שמתלבש כמוהפבע
 בכל המתנוססים הנסים ידי על כל לעין האמתניכר

 כנ"ל. לזכרת ונקבעושנה
 כדי סלה קשפ מאני חז"ל דברי בזה מתקווכצדן

 מטש, דבריט והוא בעקם, הדין מדתשתתקשפ
 ננלים בנסים מקרי הרחמים מדת הובנהדישועת
 מקרי אלקיט ונטועת נהתנלורע המערכהבשידוד
 השה כנודע הדין מדת הוא ואלקים נסתרים,בנמים

והנה



 יששכר והודאה הלל ד, טימר תבת, כסלו חרשי שאמריבנבי
 הדין מדת נם בזה כהיקשט ד,ץנןץ בו(, סוטואתחנן
 ישועות פועל הש"י אלקי"ם שם כהנהגת שנםשניכר

 הבן ואתה הארץ,בקרב
 ההודאה בנוסח שתקנו מה ביותר לך יתבאררמערןה

 )בזמן גדולה, תשועה קלטית ישראלולעמך
 הגם כי לכל, בהתנלות גדולה תשועה היתההנם

 ההוא בזמן זה כל עם לטבע, קרוב היתהשהתשועה
 שכתבתי(, וכמו זאת עשתה י"י יד כי לכלניכר
 שכתבתי כמו לבוש שהוא תשועה של )תרגוםופורקן
 המבע בלבושי שנם זה ידי על שנתוודע היינולעיל,
 נקבעו כן על ועידן(, זמן בכל ית"ש השגחתושם

 האור שיאיר ית"ש רצונו ראו כי לדורות,הימים
 הבן כנ"ל, ישראל לבני זכרון שיהיה בכדי שנהבכל

 בלשון שתקנו מה נפלא בדקדוק לך אבאר עוףפו(
 הזה, כהיום ופורקן נדולה תשועהההודאה

 כל ביאור להם אין לכאורה הזה כהיום תיבותאשר
 כפלים זה כל עם מעם, לעיל כתבה שכבר )הנםכך,

 קריאת כענין לך שכתבתי מה לך ואקדיםלתושיה(,
 מאי ( כא )שבת בגמרא שאמרו מה פי על חנוכה,שם

 תמניא דחנוכה יומי בכסלו בכ"ה רבנן דתנוחנוכה
 מאי רש"י, ופירש וכו', קבעום אחרת לשנה וכו'אינון
 לפריט אפשר דאי עכ"ל, קבעוה נם איזה עלחנוכה,
 קבועין היו חנוכה ימי דהרי חנוכה, ימי מהוכפשומו
 אבל התלמוד, סידור קודם שנה מאות כמהבישראל

 מאי השואל לשון מבינים אנחנו אין רש"י לפירושגם
 חנוכה הזה השם מהו יקשה באמת כן ונםחנוכה,

 השם בזה הנרצהמהו

 הזה הנם ה( סימן ב )מאמר מאמרינו קדם ככרהנה
 והנה כסליו, כ"ת ביום הנם התהלתדנרות

 אריה גור בעל הגאון והנה במקרה, אינו נמיידבר
 התחלת אלול ככ"ה כי זה( ורבד ד"ה ע"א בג מתה )גרכתב

 והנה הראשון, האור נברא ביום ובו העולם,בריאת
 מתחיל כך ואחר שוים, והלילה שהיום הזמן הואאז

 האור הוא אז אשר שנה, רבע עד להתמעפהאור
 להתגדל, האור מתחיל והלאה אז ומן המיעוט,בתכלית
 באור, הנם היה ואז כסלו בכ"ה הוא שנה רבעוהנה
 אנחנו והנה הנ"ל, הנאון הקדוש הרב דברי כאןעד
 נננז, א' ביום שנברא הראשון האור הרי נדע,לא

 שהיום דקמן הא ונם ד', יום עד נתלו לאוהמאורות

 מזמן רק כסלו כ"ה יום מן להתנדל מתחילאינו
 בחרב בו דיבר י"י רוח אשר תדע אבלהתקופה,
 דחנוכה האור אשר הקודדו ברוח והשכיל הנ"ל,הקדוש
 הראשון ביום שנברא הננוז האור מןהוא
 שאנחנו להדרוש הצורך מן שהוא מה לך אבארוכערן

 תולדות בספר מצאתי זה ראה בו,מדברים
 אור ליקופי בספר שמצא כתב, מקץ4 )פרשת יוסףיעקב
 בנמרא חז"ל דפסקו הא על הזה( בספר ראיתי)לא
 עברוה בניסן י"ו עד פבת תקופת כהדכא כד ( כח)ר"ה
 שלנו בקביעות הרי העולם כל ומקשין שתא,להאי
 בספר וכתב הפשוטות, בשנים רוב פי על כןהוא
 ב' פי על כנודע בתקופות, הן הנהנות ב' כיהנ"ל

 דמר ותקופת אדא דר' תקופות היינוהחשבונות
 בעיני מקובלים יותר המה אדא דר' ותקופותשמואל,
 )על אתם הכמום הפעם מן אותן העלימו אבלחז"ל
 וכו'(, ירושלים בנות אתכם השבעתי ק ב )שה"שדרך

 והא ריטואל, דמר תקופות הן שבפרהסיאתקופות
 תקופת חשבון פי על הוא וכו' כהדכא כד חז"לדפסקו
 יעקב תולדות בעל הקדוש הרב זה על וכתב אדא,דר'
 כן )על יום, י"א הוא הללו תקופות בין החילוקיוסף,

 קודם ימים י"א והלילות הימים השתנותמתחילין
 פי על בחשבון הנ"ל הרב חשב והנה שלנו(,לתקופה
 תקופת היתה דחנוכה הנם דבשנת העברונותסדרי
 חשבון הם קודם, ימים י"א ממילא בו, ז'פבת

 *( עיי"ש כמלו בכ"ו והיה אדא דר'תקופות

 חנ"ה*(
 שהצניפו מה לי, ונרשה דרכו, לפי הרב שם שכתב מהשיו

 שדיזשבון באפשר ויד אדא דר' תקופות חשבוןחז"ל
 כן גם חז"ל גנזו כן על שננקז, האור בתליית נחשבההוא

 ישראל בני ולכל הגנוז האור שיתגלה קץ עת עדהחשבון
 לאורך גויס והלכו ק ס )ישע" אוריהיה

 היתה כסלו כ"ה ליל הנה שיהיה, איך יהיהדרגה
 והתנכרות וארוכה נדולה יותר הלילהאז
 אשר לך כתבתי כבר והנה ביותר, האור עלהחשך
 ד( ב )ב"ף רז"ל שאמרו כמו דחפך נקרא יוןמלכות

 ביותר החשך שמתנכר מה וכל ית' מלטת זהוחשך
 כל כי ביותר, בהתנכרות ית מלכות היתה האורעל

 אז היה כסלו כ"ה יום והנה דחפך, בבחינתמכחילתם
 שברו אשר היום וההל בתכלילם החשך התנכרותיום

אויבי



ט ף,טשכר והחהשה הלל ד, מאמר טבת, כסלו חדשי מאמריבננה
 א( ם )אסתר בהם לשלופ הישים( )הם היהודיםאויבי

 בשונאיהם, המה היהודים עטלפו אוטר הואונהפוך
 יהי אלקים ויאמד ק א מחמשית דייקא הזמן באותוואז
 בחכמות יון כח החשך מלהטלת בזמן דייקא,אור

 ביה לעיל(, שכתבתי כמו חשך )הנקראחיצוניות
 להחכים הרוצה ( כה )נ"ב בדרום המנורה הדייקובלילה
 הצפון מלך יון מלכות )להכניע ידרים -ה פתיבחכמת
 בשמן הנס נעשה ונם תמידיי(, החטטך זה בצדאשר
 תקועה יואב ותצלח דייקא, לחכמה הרומזדייקא,
 תקועה כי ( פה )טנפת דייקא, חכמה אשה כנטםויקח
 היה כן על שצויה, החכמה שם כן על לשמןאלפא
 הנפלא הנס הפלגת והוא דייקא, כסלו בכ"ה אזהנם

 אלקים. עמים יודוך ק מז)הדבים
 שהקשו תו"ע( )כ" הפוסקים קינטית לה אזדא זהולסף

 תתבונן כאשר כי ראשון, ביום שנעשה הנםמהו
 ביום היה הנס הנילנת עיקר אדרבא הנ"לבדברים
 להקטיענו נפלאותיו עמנו דהט"י הנדילהראשון,
 דייקא, ביותר החשכה בליל המטרה הדלקתלהתחיל

 היתה ליהודים הוא ונהפוך וכו' שברו אשר יוםהוא
 גדול, לאור מאפילה ויצאו ( סו )טמעה תורה זואורה

 צופים. ונופת מדבש לך ויונעם הדבריםהבן
 לשנה ( כא ושבת רז"ל שאמרו מה כן גם נכוןרב:זדץ

 שנה עד המתינו למה וכו', קבעוםאחרת
 נאמר, וכעת לעיל(, שם שכתבתי מה )עייןהאחרת
 שנתגלה שהנם הקודש ברוח שידעו שנסכיםהגם
 האור שיתנלה לדורות נקבע מרומים בגבהיהאור
 בקביעות פוב היום קבעו לא זה כל עם שנה,בכל
 אם יקבעו, אימתי ידעו לא כי הראהטונהבשנה
 מן שנה בכל תמיד מתחיל יהיה פוב שהיוםיקבעו
 הארוכה ליל היא שאז תשרי, תקופת של האחרוןיום

 הפלגת עיקר היה זה כי החמה תקופת פי שביותר
 זה ימי סדר ישתנה לא או לעיל, שכתבתי כמוהגס
 הלבנה, לימות הנקבעין המועדים כשארי פובהיום

 כמו כסלו כ"ח יום מן תמיד הזה פוב היוםויתחיל
 הזאת ידיעה בירור לידי באו %א הנם, בזמןשהיה
 נצח אור ראו הראות זכי אשר האחרת לשנהעד
 היה שלא הנם כסלו כ"ה ביום דייקא סחגוצץוהוד
 שלא הש"י חפץ כי וידעו הכירו אז הארוכה, לילאז

 ללבנה הנמנים הסועדים משארי הזה הסועדלשנות
 בקביעות.ובפעום

 מרומים בגבהי האור הארת לדורות שנקבערהטעם
 כמו הוא הלבנה, לחוטטי כסלו כ"הביום

 מן בדקדוק שנה רבע שהוא הנ"ל, הגדול הרבשכתב
 ובא העתם, בריאת בעת הגנוז האור התחלתיום

 וכמו הגנוז אור מן הוא הנימיית שהארה לנולהודיע
 אי"ה לך אבאר ועוד פעמים, כמה לעילשכתבתי
 בבינה. הש"י לנו חלק אשר כפי שוניםפעמים

 הדבר על להורות חנוכה, האלה לימים קראו כןעל
 הימים תמיד יתחילו כ"ה מיום דייקאלזכרון,

 מה זה ולפי כ"ה, חנ"ו חנוכה וזהו האלה,פובים
 רא"ל חנוכה, מאי מקשה הש"ס, כונת לפריטש"ט
 בכסלו בכ"ה רבנן דתנו ומפרש חנוכה, קראוהולמה
 הפו, הימים יתחילו זמן באיזה מסופקים )והיווכו',
 כנ"ל, הלבנה הדשי לימי אם ההמה תקופת פי עלאם
 ביום הלבנה לימי וכו' קבעום אחרת לשנה כן(על
 והוא כ"ה, חנ"ו חנוכה קראוהו כן על דייקא,כ"ה

 נחמדדבר

 בנוסח שתקנו מה תבין הנ"ל הדברים כלרלפי
 גדיה תשועה ועטית ישראל ולעמךההודאה

 לחובטי כ"ה יום היינו דייקא, הזה כהיוםופורקן
 תיבות ראשי הזה כהיום תיבות ראשי כן ועלהלבנה,

 אי"ה. להלן יתבאר ועודכ"ה,

 בהתחלה ביתך. לדביר בניך באו טן שוחריפז(
 ישראל, עמך ש וכו' כשעמדההתחיל

 אמר ובכאן וכו', עשית ישראל ולעמך כך אחרוכן
 ש פשופו, פי על לפרש ונראה דייקא, בניךבאו
 מה לשונו, תה ק כו ושפמי בשלח המדרש דבריפי

 כך ואחר אין אם בקרבנו י"י היש ז( יז )ש9תכתיב
 לתינוק כהטל זה, אשל זה ענין מה וכי עמלק,ויבא
 ראה כך ואחר וכו', אביו של כתפו ש רכובשהיה
 לו אסר אבא, את ראית לו אמר אביו שלתבירו
 הריני עלי, שואל ואתה כתפי על רכוב אתהאביו

 הקב"ה אמר כך בך, וישלופ שתונא ויבאמשליכך
 ואתם הכבוד ענגי על אתכם נשאתי אנילישראל,
 השונא יבא לפיכך וכו' בקרבת י"י הישאומרים
 מובן, והעגין עכ"ל, עמלק, ויבא הוי בכם,וישלופ

 אפשר שאי מה כמבע שלא נסים עמהם עשההש"י
 י"י יד כי וידעו הכירו רק להכחדם דעת ברלשום
 חקרו בקרבו עשר האמפמוף ט 1 ש ואף זאועקנטרנה

בחקירות



 יששכר והושטה הלל דו מאמר פבוע כסלו הרשי מאמריבנבי
 המצאות ידי על כחטה עושה זה כל באפשרבחקירות
 חוקרים הפלסופים של המנהנ כדרךהפבעיווק
 הפט ונסתפקו ששאלו וזהו האלקיים, לנסיםהמצאות

 נעשו הללו הדברים כל באפשר כי וכו', בקרבנוי"י
 עמלק, ויבא נענשו והנה פבעיות, חכמות ידיעל

 היונים להיפך, ותהי דיבר ישראל של בשבחםובכאן
 התורה מאמונת ישראל את להדיח רצוהארורים
 לא שהש"י עם והנה פבעייוג חיצוניות חכמתללמדם
 בשידוד נס שום היונים( עם )במלחמתם להםקלטה

 לפעמים בפבע הענין להלבנת אפשר רקהמערכה,
 זה כל עם מעפים, ביד ורבים חלש ביד נבורנמסר
 אביהם ואתה בניך שהם ידעו היינו וכו', בניךבאו
 ק מד )תהלים כי( ידעו רק בינינו, אבא יש שאלו)ולא

 הבן. הורשתו נויםבידך
 דנרות נס נזכר לא מה מפני פעם פוב תמצאלבזה

 אשר דיבר, ישראל של בשבחם כיבהודאה,
 בפבע, הענין להלביש שאפשר הנם הנצחון לנסתיכף
 בהשנתת הוא שזה וידעו וכו', בניך באו זה כלעם

 אין דנרות הנס כן שאין )מה עשיות י"י אתהאביהם
 זאת עשתה ה' יד כי וידעו שהכירו כך כלחידהט
 הבוחר ברוך הדבר, הבן כפבע(, שלא שהואכיון

 ישראלבעמו
 חז"ל הנה בניך, לשון אומרו לך אבאר עדרפח(

 עיקר אשר אנסיוכוס( )מפלת במדרשיהםהנידו
 נ' מישראל לבפל היה )בהתחלה( יון מלכותמנמת
 עה לח, )ס" לעיל כתבנו וכבר שבת, מילה חדשטצות
 שכתב מה לך אומר וכעת כוונתם, היה מה לזהמעם
 דפעמם מקץ( פ' דוד )היש זצלה"ה חיד"א מו' הנדולהרב
 נקראים שישראל ניכר אלו מצות נ' ידי דעלהיה
 דהנה בנים, נקראו שישראל מוכיח שבת מצותבנים,
 משום והמעם מיתה, חייב ששברן נוי ( זח)ספודכן

 מלאכננו מכל שבת הש"י מלך, של בשרביפודמשתמש
 קד"ש נקרא ויקדשהו אותו ויברך כן על הזה,ביום
 מיתה, חייב מלך של בשרביפו והמשתמטלי"י,

 והש"י בנים דנקראו משום השבת את שומריםוישראל
 זהר )בתקוני( אמרו קדש, ברית אות מילה אב,לסו

 החדש קביעות בנים, אקרון ברית נפרין דאי ( קטה)ח"י

 ההמ"ג של הושעם ובבוערי חתכה, הלכות אבודדהם שהןמג(
 סרצ"א. ח"ו דף חסכההלכות

 ס"ט. בגימטריא "חנוכה" ביה מרמזמג*(

 שומר כביכול בעצמו הש"י דהרי בנים, שנקראומורה
 שונניך אפילו אתם כה.( )ר"ה הבנים שקובעיןהקביעות

 ( קםשז )ת"א בזהר האמור דרך על )והוא וכו' אפילואתם

 במאנין רק אשתרטט לא דילי במאנין אפילו ברידוד
 הקהטיא מתורצת דבזה הנ"ל, הרב עוד וכתבדילך(,
 דינו בית עשו ככה מה על הקודמים רבותינושהקשו

 חיה לא הלא יסים ח' המועד לקבוע חשמונאישל
 בימי נרמזין שיהיו רצו כי הוא, אבל ימים, ז' רקהנס

 והוא, לבפל, היונים שרצו מצות הנ' כל הללוהנטועה
 שמונת וקבעו הטבות חדש ראש הללו בימים "טדהנה
 ימים, לשמונת שניתנה מילה מצות על לרמזימים
 ספיקא תקנו לא למה 8ה שהקשו מה כן נם תירץובזה
 נפסדת היתה דאו כפטום חנוכה, לימי לנליותדיומא
 תוכן כאן עד ימים, ח' דוקא לרמז שכיוונוהכוונה

דבריו.
 בכאן אומרו להבין נתיב לנו יאיר זה לדרךהנה

 בחוניך בני הם בניך רצ"ל בניך, באו כךואחר
 בזה יתורץ ואנב בנים, בתואר עמדם עלנשארו
 למה מניינא דקשה חנוכה, ימי שמנת וקבעואומרו,
 ביאור, לו אין אלו תיבת אלו, חנוכה ימי אומרו נםלי,
 דברים ולפי וטונים(, בענינים מזה נדבר ה' ירצה)ואם
 לבפל רצו היונים חומר, כמין שפיר יתכןהנ"ל

 ויאר להם יהיה שלא בכדי מצות הנ' אלומישראל
 בניך, באו כך ואחר אמר, הקטועה בעת הנהבנים,
 קבעו זה לבעבור ואמר בנים, בתואר עמדם עלנשארו
 לרמז בכדי דייקא, שמנת אלו, חנוכה ימישמנת
 שבת הימים באלה ש"ט דייקא, ואלו מילה,מצות

 חדש.וראש
 ואחר אומרו עוד לך ואבאר חנוכ"ה(, )מה(פ"פ(

 והדליקו וכו', בניך באוכך
 האריז"ל כוונת פי על שהוא לי, והנראה וכו',נרות
 בנימפריא להדלי"ק חנוכה, נר להדליק פ-ק שישהרו"ח
 שהוא ב"ן לשם שיומשך הכולל עם ס"ה ס"נע"ב

 בני ישראל ונקראו מז( ובת נ"ר, שנקראמלכות
 והדליקו וכו' בניך באו נך ואחר שאמר וזהומלכים,
 הארבעה, השפות אלו שמתחברים וכיון והבן,נרות,
 פ"נ ע"ב )בנימפריא או"ר יה"י ב"ה( אלם )יונתהנה
 שמים מלכות רח"ל )בגימפך5א או"ם ויה"י ב"0מ"ה

 בית כותת היה וזה הנ"ל(, שמות הד' בהשמאירים
 לזמר "ט הנה הנרווח כשהדליקו חשםונאים שלדינם

לבעבור



ץ ~עטשכר והודאה %ל דו מאמר פסת, כסלו חרשי מטריבני

 כנגד דייקא, ימים ח' דויק הנמיי נר היה זהלשעבור
 הנ"ל, שמות ד' של המספר חשבון של האותיותמנין
 מרן מכתבי כידוע בחשבת, הם במלכות כשהםהיינו
 ( רב )ז"4ג הוא בסיהרא חהטבנא כל פיה( שצד )ע"חז"ל

 והנה בז((, כא )במדבר חשבון בואו המהטלים יאמרו כן)על
 אותיות, ח' רק הם ב"ן ס"ה ס"נ ע"ב בחשבוןכשהם
 ומעתה אוייר, יה"י ימים ח' הנסיי האור היהלעומתן

 הראשון, ביום הנס היה מה כן גם לך תקשהלא
 תקשה לא כן ונם כנ"ל(, ימים ח' לתקן הוצרכו)דהרי
 הדברים הבן דיומא, ספיקא תקע לא למהלך

 לנאולה חינוך חשכה, האלה לימים קראו כןעל
 הננוז האור בימינו במהרה שיתנלההעתידה

 בתורה, ונגנז הנ"ל( שמות )ד' או"ר יה"י ביהדנאמר
 אור ותורה טצוה נר ידי על וחינוך הרגל הואוכעת
 זה בנר והרניל לתורה, מסונל הזה הנר כן עלהלזה,
 כן נם תיאר כן ש 4 כג )שבת תורה בעלי לבניםזוכה
 הש"י כביכול בניך, באו כך ואחר בהודאה ישראלאת
 תורה בעלי הבנים ונתהוו זה, נר מצות מקודםקיים

 הרוקח בעל הקדרם בדברי רואה לעין האור1מתוק
 כננד נרות ל"ו וזקנו יכה( )ממן כתבזלה"ה,

 עיין פעמים, ל"ו בתורה נזכר ונר ומאורות אורלשון
 כן על בתורה, נגנז הננוז שהאור שאמרו מה הואשם,
 הננוז אור נגד שהוא אור, לשון פעמים ל"ו בתורהיש

 ל"ה אלף בגימפריא או"ר פעמים ה' ביהדכתיב
 אחד ירדוף איכה הכתוב )בסוד לחל"ף טלףובהחזרת

 לבטל היונים כשרצו והנה ל"ו, אל"ה הם והנהאלף(
 להם להאיר עמהם התנוסס הש"י הנה התורהאור
 הנתז, האור מן התורה הוא אור ותורה מצוהבנר
 ביתך, לדביך בניך באד נרות, ל"ו תקנו כןעל

 ל"ו תיבות סופי ל"ו, בנימפריא תיבותראשי
 אור לשון פעמים ל"ו בתורה הנזכר היינו מד(,אור"ה

 וכנ"ל זלה"ה הרוקח שכתבכמו

 נרות. והדליקו מקשטך את 81הרו היעלך אגע דפנןצ(
 העבודה, זאת דוקא מה לכאורה מובןאינו

 המקדש, בבית עשו אחרות העבודות גם בודאיהרי

מד(
 המשבוי

 משטריפ הוא התיבות עם הס"ת כשתחשוב חוש
 רגן. חוק אויבות ים קופ"ח לץ וכןרגן

 יב. סימן ב מאטר ישיל ערןמד*(

 מקארעץ מהר"פ הקדשו אמר דהנה לך,ואקדים
 הם חנוכה של נרות ל"ו א( סימן פנחס )מדרשזצוק"ל
 מד*(, דבריו כאן עד בבלי(, )תלמוד מסכימות ל"וכננד

 רצו דהיונים שכתבתי מה פי על לבאר ליונראה
 חכמות ולהגביר אור שנקרא התורה חכמתלבפל

 ליהודים הישעה בעת והנה חשך, הנקראהחיצוניות
 תורה התורה חכמת סוד המערה ידי על אורההיתה
 )עיין במנורה רמוזה הבית עקרת רחל פהשבעל
 בהעלותך(, פרשת תורה בלקופי האריז"ל סרןבדברי
 עמודיה חצבה ביתה בנתה נשים חכמות א( ע)פשו

 כמו לחכמה הרומז הפהור בשמן הנס ונעשהשבעה,
 מקום כל פה.( ובגחות רז"ל שאמרו מה לעילשכתבתי
 1"טלח ב( יד )שמ"ב מצויה החכמה שם מצוי זיתששמן
 אלפא תקועה כי חכמה, אשה משם ויקח תקועהיואב
 משם יואב שלקח מה תבין לך שכל עיני )ואםלשמן,
 שמן נמשך והנה חכם(, איש ולא דייקא חכמהאשה

 רבו מה כד( קר )ההלים דרך על הוא המנורה, אלהחכמה
 )דייקא, הארץ מלאה עשית בחכמה כולם י"ימעשיך
 תמיד אותה דורש אלקיך י"י אשר ארץ יב( שיבהם
 אבא ( רט )א"נ סוד הוא קניניך, בה(, אלקיך י"יעיני
 ההם שבימים למה פעם פוב תמצא כן על ברתא,יסד
 ידעת כבר המלכות, את נדולים כהנים ירשו הזהבזמן
 המלכות וירשו לחכמה, רמז גדול כהן ט( כ %ר)טפף
 תורה המנורה אל השמן הבהכריז רמז כזאתלעת
 מסכתות ל"ו ננד נרות ל"ו ניתקן כן על פה,שבעל

 '(. המפורשת פה שבעלשבתורה

 הג"ח*(
 משחוק הנעשה בגרש והפנם האיסור גודל תתבועחטה

 הקליפה המציאה אשר שס"ן( )בגימטריאהקרט"ן
 לבטל שרצו זה, לעומת זה קלפים ל"ו היונים שליטתבימי
 בל"ו במים הנתתב המפורשת פה שבעל התורה זה מץעל

 חלק כאלה לא החידתיות חכמות להגפת ורצומסכתוהע
 תורה. זו אורה היתה ליההיםנעקב,

 ההודאה בנוסח שבהארו מה לך יתבארהיפערנה
 לעיל לך רמזנו איטר פי על נרווהוהדליקו

 דייקא חכמה אשה כחטם ויקח תקועה יואב ששלחמה
 רצה יואב דהנה נפלא, דבר והוא חכם( איש)ולא
 סיכות למדת מרכבה שהוא דוד המלך את לפייסאז

 )ת"ז נוקבא בחינת היא מלכות מדת והנה צט.(,)ש"א

 סוד לה כשנבריך בדינים, ח"ו וכשנתמלאתט4
השמן



 יששכר והודאה הלל דו מאטר סבת, כמלו חדיר מנמרי322י
 זו מנולה פי על הנה הדינים, מתמתקים חכמההשמן
 למקום שלח המלך, את לפיימ כשרצה יואבעשה
 המשכת מור הוזו דייקא, חכפה אשה כנטם ויקחהשפן
 זה ידי חיל )מלכות(, הפנורה אל )חכפה(השפן

 כשמיהרו בכאן והנה המלכורע של הדיניםנמתקים
 שכבר להם ולבשר להודיע הש"י ורצה הפקדשבית

 הראשונה עבודה להם הזמין אזי המלכווץ דינינפתקו
 כבר כי ידעו אזי הטהור, בשמן הפנורההדלקת
 שפרס וזהו למלך, בפיוס יואב כמגולת המלכותנפתקו

 וכר, נרות והדליקו וכו' בניך באו כך ואחרבהודאה,
הבן.

 )נא הפוסקים קהויית בזה גם לך יתורץומעתה

 ביום הנס היה פה הקשו תרעו 0"%""
 ביום הנס עיקר הנה הנ"ל, הדברים פי ועלהראשת,
 לעבודה מהור שמן הש"י להם שהזפין מההראשת
 וזהו הדינים, שנפתקו להם לבשר בכדיהרפשתה
 והדליקו וכו' בניך באו כך תשחר בהודאהשאומרים
 דייקא, שמונת וכר ימי שמונת וקבעו וט'נרות
 שנתבשרו הראשון ביום גם ית"ש לו הודות רובכי

 *4 חיים, מלך פני באור הדיניםבהפתקת

 פה פי על הנ"ל(, מעין )וההא עוד לך היתבארצא(
 הנה ק שש )שלש בפסוקשפירשתי

 שהענין הגם הנה ישראל, שומר ירטן %א ישםלא
 מסיר איט שהש"י להורות האוזן, את לשברהחש

 "ט זה כל עם כרנע, אפילו פישראל שפירתוהשנחת
 הוא ושינה נים ולא נים ההש העופה דהנהלהתבונן,
 שינה שכן פכל ינום לא הנה שאפר וכיון קבע,שינת
 היכי ( י )תעמת בנפרא אפרו דהנה והמראה,דלא,
 הנך וענה ליה דקרי וכו' נים %א נים מתנמנםדפי
 היכא הטינה ועני, ליה דקרי היכא פיקרי העופהרחשה
 מצויח הנבחשה שהיתה בעת והנה עני, ולא ליהדקרי

 קוראים הנביאים היו ח"ו הלחץ בעת הנהבעולם,
 ענהו עי במלחמות יהושע כמו יענם, והחשלהש"י
 במלחפות שפושל וכן וכו', לך קום ק י %5ועהש"י

 ח"ו הצרה בעת כן אם י"י, ויענהו ט( ז )שפ"אפלשתים
 כהסתר ח"ו נדפה שהיה כביכול תנופה כדפיתהוא
 ועני ליה דקרי כיון אבל ההשגחה, הסתר ח"ומנים
 להרומה רק הזעם בעת נם לשינה הדבר יכונהלא

 שיחש. יב סי* ב טשפר תטל מובא הרעע כל*(

 הנח זפירווג נעים אפר זה על ועני, ליה דקריכית
 בזמן )גם לך נדמה שהיה הזעם בעת גם ינום,לא

 לא הנה חלילה, תנומה כרפיון פנים( כל עלהנבואה
 ישראל מעל ההשגחה הומר לא הזעם בעת שגםינום,
 ועוד זאת ולהצילם, לשומרם החרכים פן ומציץכרגע
 ואין חות כל ששתם בעת גם יתירה, רבואחרת
 יתלש הוא צרה שבכל הגם הנה לישראל,נבואה
 זח כל עם עלית, הקמים אויביה כל פכףמצילת
 מענה שאין כית ח"ו עני המא ליה דקרי שינהפיקרי
 וכו', *"י אטר כה לט לומר הש"י מן כהיקלח נביאבפי
 לזה הזעם, בעת ח"ו לשינה הדבר יתמשל כןאם
 הדבר שידומה הנבואה בהעדר שגם יישן, ולאאפר

 לא הזעם בעת שגם כן, הדבר אין שינה,לבחינת
 ועידנים. עידן בכל לרחפת מאתנו השנחתוממיר
 טח0 נאמי דחטכה, בנר חז"ל דברי ברמז באנתץ

 לא השמנינו כל פרשו להיכל יוניםכשנכנסו
 ומאין בכתה, סמאו רק בפכוון( )שלא נפמאואפרו
 כדי הזה הפך מהם להסתיר זאת עשריה י"י ידכרחך עי נדי, כהן של בחותמו מתח אחד 8ך ישאריאין
 רשות שניתן הזעם בעת שגם רחשה הנך לנס,שיהיה
 באותו הנה צרה, עת והיתה להיכל ליכנסלהיונים
 ולנס, לגאולה הפך והמאיר לחנננו הש"י השגיחהפעם
 כבר כי שינה בחינת היה כבר ההדל בזסןוהנה

 שופר יישן לא איטר רחשה הנך הנבואה,נסתמה
 וכנ"ל.ישראל

 הראשת יום של להנס מעם פוב כן גם נמצאובזה
 הנס כי יופי, מאינך יותר הפופלג הנם הואכי
 פה ק שאין מה הרצת, בעת היה כבר יופידאינך

 בעת היה זה לנס, להשאירו הזה הפך הש"ישהסתיר
 המופלנת השנחה על יורה זה אשר הדבר הבןהזעם,
 ולהושיעה. לחנננו י"י יחכה הזעם בעת נםאוטר
 וכר בניך באו כך תשחר ההודאה, בנוסח פובןרבץ

 לא הנה וכו', נרות והדליקו פקדשך אתומהרו
 סתם יק ימים ח' מהפך שהדליקו דנרות הנםהזכירו
 את ומהרו אותרו הטונה אבל וכו', נרותוהדליקו
 הוצרך שלא המקדש בבית דבר היה לא כ*פקדונך,
 על ורף כנ"ל, בכוונה הכל פמאו היונים כילמהרה,

 יותר נם זח חצך, ממשארת נרוות והדליקו כן8*
 החמלת לזמן הש"י מצפה יהיה הזעם בעת שנםנסלא



ש יששכר והוזנח מץ ק משמר פבו4 כסלו יי מ8ףבני
 חנוכה, ימי שמונת קבעו כן על לעיל, שכתבתיוש
 וכמו נפלא וסתר עומד בס ההתשת יום גםכי

 לעישבתבתי
 הדברים קהשך4 בדיברורן מה(( והודא"ה )הל"לח"ב(

 הסטרה היתה בחצר וכיתמוהים,
 האמור פי על הדבר ויצדק היתה, בהיכל הריעוטדת
 אהשרי ה( מה )מעש בפסוק ( צד ה"נ לך פרשתבזוהר
 בפוב נשבעה )נה"י( חצריך "שכת ותקרבתבחר
 וכתב שם, עיין )חב"ד( היכלך קדחש )חנקת(ביתך
 יחוד פיד( שחש )8ת*ח מצוה נר בכוונת האריז"לסרן

 בחג"וק הוא אלקי"ם הוי"ה בחב"ד, החש אהי"ההוי"ה
 בגיספריא הנ"ל יחודים הנ' כל בנה"י, אדנ"יהוי"ה
 עליה "ש פוב ויום דיבבת )שם( סרן עוד וכתבנ"ר,

 כן שאין מה חב"ד, חנ"ת עליונים לסקוסותלשכינת
 יחוד שם אשר בנה"י במקומח נשארת חטכהבנר
 סחג"ת השית הקת-ש ממקום לה ומאירין אדנ"יהוי"ה
 חלל חטכה, נר ספלפלין אין כן לעל למקומה,מב"ר
 זח הפי חבן(, הנחוץ הא טצוה עהשה הדלקהגן

 בחצרות קדשה בחצרות נרות והדליקו תקטשפיר
 הדש. ססקום לה מאירים לשם אשר בנה"י,דייקא
 וצתו מג( מוטו בנסרא בכאן דשאלו מה תתבתןובחק

 זה שאלו %א צתו, והיכן חטבה נרלהדליק
 הברכות בכוונת החש טבושי אך דרבנן, המצותבכל

 חהארה סוד והחש ביפףד, וצתו פ"נ( שהה)5רע4ה
 שייפין, רכל באסתמכותא ביסוד חנגסרתוההמשכה

 צתו, והיכן שאל כן על בנח"י, הארה רק החשוכאן
 זה כל עם בעינן, במקומה דחדלקה הגם השיבקלזה
 וכו', לך )יתמיכו( ינידו אטר הדברים סכל תסורלא
 )יכהשיך וינדך )חכמה( אביך כהשאל דאמר סאןהחד
 שקא דבר פעו יאמר שלא רצון ויהי לי, נראהלך(,

 ומע-ת4 1 1ק 1 פש1 ישע )5יזכרצוט,

 וקבעו שמרו תבין הנ"ל הדברים פי על וקבעךצנ(
 הנ"ל %פי ישו, או ותקט אמרוהמש

 דבחטכה מצוה, נרות משארי חטכה נר דשאנייתכן,
 הדלקה סקולן בקבמךת וקבעו רק לטעיה עליהאין

 כנזכר מלמעלה אליה נמשכת וההארה בעינגבסקוסה
 היפב. הדבר הבן זלה"41 מרן בכוונותלעיל

 חיטאה חמל בהתגמש צ"ב בש פורזמה(

 דשותיו מה כן נם תבין האלה הדברים פי עלצן(
 מלקא וכי חטכה, מאי נש8 משאבנמצא

 חטכה סכמות הש"פ האמדר ידע לא חיום שעדדעתך
 לפירוטו והנה קבעוה, נם איזה על פירש ושלורש"י
 רהט השיב התרצן והנה חטכה, דבשם מהו נדעלא
 וכה, קבעום אחרת לשנח וכה בכסלו בכ"חרבנן
 הר"השחנה, בשנה המש דייקא האחרת לשנה למהדקשה
 הלשע מהו תם לתושיה(, וכפלים מזה כתבנו)וכבר
 הם בזמן דחנה לך: אפוקן הנ"ל פי ועלקבעום,
 שאש )1ן"" כטדע חהףד תיקן הנה הראשונהבשנה

 אבל ההחש, בכוונה הנרות הדליקו ההוא יזכרפץ4
 האחרות בשנים אם ידעו לא החו"ד, תיקן שכברכית

 העייע לקודדו שמים סככות עליה תהית שובהבאות
 רק בסקוסה תהיה או פוביות וימים בשבתותכמו

 ברוח שרדן וכיון קבמגוחמק למקום האוריתמשך
 רק ממטפח עליה לה שאין האחרת לשנההקחתו
 וכה, קבעום אזי קביעותה, למקום לה נמשכההארה
 חטכה השם טות חטכה מאי מקשה זה יפיוהבן,
 האחרת לשנה וכה בכסלו בכ"ה רבנן דתטומשיב
 ויחגחשך הללו ביסים תהיה שהקבמנות וכו',קבעום
 בלא כביכול חנייתה לסקום הנ"ל יחודים הנ'הארות
 הטו יחדתם בני והנה לסקורו ממקום ופלפ%העלאה

 אותקף בנה בהם הש בנ"ל נ"ר שלהםשניספריא
 יהיה ארטין חכ"ה שכל כ"ה, חנ"ו חטכ"ה פירחשתהו
 הפוב והשם היפק הדבר הבן בסקומה, חנייהלהם
 כרצונג שלא דבר פיט יאמר שלא רצת ויהייכפר,

 הש"ס לשון וכן וקבעו, לשת לפרש "ש עוףצח(
 שפירשתי מה פי על לי וצואה וכו',קבעום

 מח פי על קבע, תורתך עשה 1( א מטת החנאכוונת
 להרחיק יחוד מ( שי 1 )שק היתחים בספר סרןשכתב

 אלהים פעמים ב' למין ומצווך התורה מןהחיצונים
 קב"ע נקרא היחוד וזה הידועווק הנקודות עםבשלוב
 עשה החגא שאסר חהו אלהיכם פעמים ב'העט
 היחוד בדהרה בליכודך תכוין היינו קבע,תורתך
 *(, חפרתך ליסוד מן החיצונים להרחיק כדי הנ"לקב"ע
 חנ"ה *( שכל ידעת כברוהנה
 בת"א חופז כן נם ציי להפר היה היוניםמנסת
 יגהש יהגביך התורהחוק

 אווצג הצתתם חימרתם חכמות ינץ עלהחיצונים
חחיצתטת



 יששכר והחהשה הלל דן מאמר פבוע כסלו חדשי ט8רכני
 בעת הנההחיצתיווע
 זכר ט נעשהתישועה
 חלזה מצוה בנרלדורות
 כן על תורה, לאורהרמח
 ומערה בשמן הנםנקישה
 הצוה הנר הנהפעמים,
 יתאחזו שלא בכדי והנה פעמים, כמהשכתבתי
 תקנו וכן הנ"ל, קב"ע יחוד היינו קבעו"ם,החיצונים

 וקבע"ו.בהודאח
 דהנה הזאת, במצוה הנ"ל היחוד לכוונת פעםתוך

 ומצוה תורה איזה בסיום לכוונו "ט הנ"ליחוד
 החש הזאת חמצוה והנה החיצונים, יתאחזו שלאבכדי
 וז' דאורייתא הם מצות תרי"ג דהנה הקצוותסיום
 כן על הדברורו בעשרת כלחים והם דרבנןמצות
 ע( ט )שטת תיבות עד הדברות בעשרת אותיותתרי"ג

 לז' מרמזין אתוון ז' הם הטו ותיבות *4 לרעךאיטר
 ז' מן אחרונה מצוה היא המצוה חאת דרבנן,מצות
 הנם נעירה כן על לרעך, מן ך' באות ונרמזתהמצות
 חנוכה נר 5ב.( )שבת כן חול כ"א, אהוון פ"ך3פך,

 המצוה זה לפי והנה פסולה, מך' למוללהשהניחה
ק ק ש למצווך סיום האחרונה היאהזאת  בה יכוין 
 שאמר וזהו החיצוניים יתאחזו שלא עק"בהיחוד

 כנ"ל. וקבע"ו בהודאה וכןקבעתם,

 שאמרו מה פי על החש וקבעו, לך אפרש ערךצ0
 נר כי כ8.( )טוה עפל היה פרקבנמרא

 הוא נר מה בנר המצוה את תלה אור, ותורהמצוה
 מגין אור מה באור התורה את ותלה וכו', שעהלפי
 יש והנה כאן, עד לעולם, מגינה תורה אףעתם
 דנר דכיון למעליותא, א"טחגית הזאת דהמצוהלומר
 לכפל, היונים שרצו לתורה רמז הוא הלזהמצוה
 והחש בתורה הגנח מהאור הלז הנסיי אורוהאיר
 לטצוה יש כן על התורה, אל סגולה עולםלדורות
 התורה, כמו לעתם שמגינה לעולם קביעותהזאת
 לימות שאפיו טס סיטו ב )טומר לעיל כתבתי)וכבר
 בעולם חוקם לניטלים זכו שלא הנופות אותןהתחיה
 הזאות המצוה מקיימים כאשו קללם לחיי יקיצוהזה
 וקבעונן הלשה רז"ל שאמרו זהו זה, יפי שם(,עיין

 יב. סימו ב 85פר לשיי שיו*(
 י דרוש סוף דוד אטטת שפזסלף(

 כמנולת לעולם קביעות וקבעו, בחודשה שתיקנווזהו
 .חתורה

 קבעום רז"ל שאמרו מה נמי זה פי על לפרשמקט
 נאסרים שאינם כיה דקשה פובים, ימיםועשאום

 אמרו )הרי פובים, ימים לקרותם להו למהבמלאכה
 עלייהו קבילו לא פוב יום ( ה )טגנה פורים אצלרז"ל
 להו הוה שם( עיין במלאכה, נאסרים אינם כןעל

 לנו ויונח והודאה, הלל ימי ועשאום קבעוםלמיסר
 מה*( ז"ל מפראני מהר"י הגדול הרב שטוב מח פיעל

 ההערה, סגולת כמו לעולם מנינה שהיא מצוהד"ח
 ללמוד חכם לתלמיד שמספיק עשיר צדקה, מצותוהיא
 דמיא כתורה הזאת המצוה בתורתו, חלק לו יודוהנה

 הפסוק ז"ל הרב פירים ובזה לעולכן ומגינהשמאירה
 קנין ב.( )קייטי )לשת ויקחו אליך, ויקחו ב( טזחטת
 לתורה )רמז זית שמן כספם(, בקנין יקנו היינובכמן,
 אתוון כ"ז )הם ז"ך ק( 1 )חי כידוע זית שמןשנקרא

 )הלישירים למאור כציית לי(, נראהדאורייתא,
 למאור בכדי במסחר רנליהם המכתתיםהסוחרים
 להעלות זה ידי חשל לי(, נראה תורה, לכישורלהספיק

 מאיר שאינו נר נקרא שהמצוה הגם )רצ"ל תמידנר
 תמיד נר יהיה הנר אותו זה כל עם שעה, לפירק
 דחנה זה, לפי לומר ו"ט ההערה(, כמו לעולםיגין

 כיון סגלתה זה כן גם חנוכה נר שמצות לךכוננתי
 מן התורה הארת והוא הוערה לאור רמתהשהיא
 אליך ויקחו בפסוק רמחה היא וגם בה, הגנחהאור
 בשם 00 פטל ב )טפי יעי שכתבתי )וכסג וכו'שמן

 הקודמת הפרשה מטייסת יניב )סיטו ז"ל הרוקחהקדות
 נבוכדנצר בחלום כמבואר יון למלכות רמזנחשת
 השתה כך אחר תשמר ה4 יה )שמ41ך רז"ל שאמרווכסו
 וכף( זית שמן אליך ויקחו ישראל בני אתתצוה
 תמידיי החש הנר אותו תמיד, נר להעלות בהוכתיב
 חעכה, נר מצות החש זה הגה התורה, כמו לעתםמגין
 הנה והודאה הלל היינו דחעכה המצות שאריאבל
 פובים, ימים ממאום זה לבעבור הנה מצווח רקהם
 מחויבין פוב דביום ט.( ש"ט הזהר מן ידעתוכגר
 %א דחדי ופאן הערה, לבעלי )ובשרפ צדקהליחן
 כן גם קראו זה לבעבור הנה וכו'(, למסכנייחיב
 כמו צדקה בהם להרבות פובים, ימים האלהלימים
 חנוכה נר מצות פובים כאחד הלניהם פוביותבימים

 והגן. לעד, עומדת צדקנים ותהיה צדקהומצות

 שת ששטמתן מץ שלרצ"ל
 בעק"ב, האלההמשפטים
 לעיל, הנזכר העוודהייט
 משמלה כטקסי למטתצשו
 החיוטנעב בהם יתאחזולבל
 כמה לעיל שכוכבתיכמו
 כמו לתורה מנולייהלזה

שטנה



 קר יוטעןכנר תידמה הלל ה מאמר פבוג כסלו י9 פפףבני

 קושחת של משם כן גם היתה והאיץ ק 8)ספיח לעל שכתבתי מה עיין לי, למה פיינא שמונןצו(

 ביז' מנט 8"( מה ה8וטקחג )מדי( ובהו )בבל( תוהו לבטל היונים שרצו במה כ"ח()סיען
 וכתבנו טבחי, ש% היה תהום פני ש )ית(וחשך נתהווה הכשועה בעת הנה מלה, שבת חדש טצותג'

 שי רהט ן,ה .נרםרהןח ויכת הוני קג'עוח נהנןח ישנם גאלה נ,ם,םןינו
) א  

 מאלף, פחות אה1 דלעילא כך תשחר המשיח(סלך שניתנה מלה פות ש לרמז יסים ח' חמח1דוניתקן
 כזוהר ל"ש )בו הוא אור יהי אלקיםויאמר ימים שמונת רק שמעה אמדו יא ט הץבשמיני,

 )8"8ז
 קמע(

 ריחץ בפר חבוקיי כששרתה הראשת האורבריאת )שפוה מקופת בכמה מ*רש"י כידוע הימים שלחיבור
 מאלף, פחחע היה לא ביעי דברי פי קץשענז, מיה מות ש לרמז מחובריע ימים הח' כל כסי

 טבע "שמז נתבטל ם% שהאור מס הנ"להקדהש יתבאר ועוד חדבר, הבן מחוברים, יסרם ח'הצריכה

 שסינה בשום לישת חצה לי, אור מהארת הוא החנוכה שמונהנ דקדוק להלןאי"ה
 תנהים ימי נ91 להפיר פכים סלך של )אורהנתז ת"ד( )סיסן 4על שכתבתי מה עיין שנשוע יעיצח(

 ישמח צדיקים שו אשר ושם נקראים הנה המשיח(, בדברי 9ירהפט *י ש חטבה שםקרהשוו
 ישרשל בנר בימעו בפשרה הוא חנוכ"ה האלההיאים יחודים הג' כל הייע כ"ה, חנ"ו חחש חכוהטהדהן"ם,
 יצתם ג' ושק 4יל  שכתבתי שמחנכין )כמוחינוך אהורה הותה שמות הייע נ"ר שלהן גיספריאזהיר
 נ"ר, בגימטריא בה הבשירים שרטהיה לגאולההקמנים( מקבלת אתוון כרה והם אדנ"ק חוי"ה אלחי"םהוי"ח

 ש"מ 4חד טת וכסן מפלת אחר בימינו במהרה שיה לה ואין כביכול חנייתה טקום במקומחהמלכות
 נר את תכבה 1ל8 ת( נא שיתגלה הרגיעה, מלכות הימים נקראים ט ש פובים, וימים כשבתותלמעלה
 הפכש סך דגז ישר8ל' הכמז, האורבשלימות בסימן לעי שכהבנו מה עיין כ"ה, חנ"ו חנוכ"חהאלה

 נתבטל הטבתי הפר )כי האור אותו מהארתהנה ותבין.הנ"ל
ם יגיף ם5לת אחר לה'טך שזניה מם=ת. מה ענק הנוכה שם לקיצות 5,,ם יף?פ( ן  מ ש  54ל( 

 והלכו ק ס )"שצ" לישראל מה וזהו לחינוך, שנהבכל אם ממופקים שהיו כ"וג חנ"ו חוא חכוונחדש"ס,
 לנוגה מ ומלב לאורד מ גו קלב )תהלש ברמזשכתבתי יום מן החמה תקשת *י ש שנה בכל המועדלקבוע

 יכרתת סץת והאילים "ארץ )החשמונאים( כהניךט לחדשי כסלו כ"ה יום מן או תשרי, תעפת שלהאחרע

ש ק תפך ידחש"י  שש ןס צוק "נקראבלטת בשם .קראנה. נ'ה. 
 שיטם ותסלוד מלכותך לשעתה( מלוכהשלקחו ותבין. הנ"ל בסיסן שם עיין כ"ח, חנ"וחעכ"ח

 תע ועי' לשים מהרה לדוד קרן אצמיחשם *י ש חעכה, שם לקריאת פעם טדבר אני עודש
 ש"ל למשיחי נר ערכתי תורה אור )במאסרי לעיל לך שכתבתימה

 אויר ההבי"ח מל"י

 = ע4ש מכם, הנשיה נדךןי הרוקח בעי הקייט נשם נהבתי מצ נקיציו.םק
 המשסג מלי של אור זה אור הנ"ל, הקדחט הרבשכתב הארת אשר אריה, עי בש חפץ הטשון והרבז"ל,
 שלמה ט נירמז הו8 בהג"ה שכתבתי מהעיין הננוו, אור מהארת הית חנם בזמן חזה הנסייהנר

 בגעטי4 תיבות ראשי פורש ועוד לעיל,הסמוכה אומץ הוסיף זצוק"ל מקארעץ מהר"מ הקדושוהרב
 תורק שמז סו( "נט"ה נ"ר ידים, ברחב א"היתבאר הנרות הדלקת ביגעת שנה בכל אושר ב*ידחשלוטר

 הברכה שהיתה רא"ל של"ף מהוך דבר יביןוהמשכיל עד הכלשיח סלך ,ןל אגדו ותחש היטע 714מתגלה
 לק בישה אלהיפדבר(. הנ-ה*( לי ונרקח דבריו*(,כאן

 נתממן הקשש טיב חשי מדרש *י על חדבר,רמז
ל

 גע. כי, פיפ1 ב מאפר לציל ע"כגע( חזי( סיין ב )מאטר 8שר במקיט ישקוק י( ב )ב"רחז"ל
עד



 2,4שכר והודאה הלל ק מאמר שבח, כסלו חדשו טמריבני
 חנ"ה אתוון חטכ"ה, שם בקריאת לרמז "ט ערךקא(

 אימא בינה נקרא חנ"ה ס"ס שרם )שס"הכ"ו,
 מח"ג הוי"ה שם הוא כ"ו חנ"ה, בנימפריא ס"נשם
 הוגש חנוכה והנה שם( רוע-ה אנפין, לזעיר רוכסקנם.(
 דאימא ( ז )ת"ז וידוע להודות, ניתן כן על ההו"דבמדת
 חנ"ח חנוכה נקרא כן על איתפשפת, חו"ד עדעילאה
 שאלת בזה ויתפרש יכפר, הפוב וי"י כנ"ל,כ"ו

 קראוהו מה מפני רצ"ל חנוכה, מאי כא.( )שנתהנמרא
 פובים ימים ועשאום וכו' רבנן דתנו ומפרשחנוכה,
 יו"ם פ"א( שכגא מרע"ה מרן בכוונת )עיין והודאהבהלל
 בינה(, שהוא אותיות י' עם ס"נ בנימפריאפו"ב
 והודאה תהלל מקום עד מתפשפ פו"ב שהיו"םרצ"ל
 תתבונן ומעתה כנ"ל, חנוכה נקרא כן על הו"דשהוא
 מצוה ד( סעיף הרע סימן "י"" ושו"ע תורה ישראלמנהנ

 חנוכה, בנרות והסיום הכפורים ביום נרותלהרבות
 הבן, איתפשפת, הוד עד תשובה עילאה אימאכי

 ד(. סימן הנוכה ע11 מושדים דברים ספרזעיו

 עצמם את סמכו איך י( 1מל ג )8שי כתבתי כלבסרקב(
 וליתן דוד מזרע חמלוכה להסב ההואבדור

 )מגלה רז"ל אמרו דהנה וכתגנו להחשמונאים,המלוכה
 דוד מלכותן, נחשכה לא בפך ניחוחו ויהוא שאולי.(

 החילוק הוא ומאי מלכותן, נכהתה בקרן נכהטחוהגלמה
 לעליים ימל"ך בנימפריא דקר"ן וכחבט לקרן, פךבין
 כן שאין מה עולמיית, למלוכה מרמז הוא הנהוע"ד
 לשעתה מלוכה על רק מורה ימל"ך בנימפריאפ"ך
 שאחרי ראו ההוא בזמן הדור חכמי והנה שעה,לפי

 להם נעשה המשוחים הכחנים החשמונאיםתשועת
 מלוכה להם פסקו השמים שמן איך הבינו בפך,נם

 עד 12עה לפי החשמונאים המליכו כן עללשעתה,
 הכהטיח מלך אור הוא כשלימות הננוו אור יאיראיטר
 נעשה והנה דוד, כגרע שיבא לעיל שכצרבתיכמו
 פ"ך מספר על טסף קר"ן ממפר דהנה בנ"רהנס
 הפך, את מצאו החשמונאים הכהנים והנה נ"ר,מנין
 כך ואחר לשעתה, מלוכה להם שפסקו נתוודעמזה
 הקב"ה שעתיד נתוודע סזה בנס, נר הש"יהאיר
 הדבר. הבן בקרן, שנכריח למי ליחצנה עפרהלהחזיר

 לקריאת טעם עוד לך אבאר האלה הדברים פיועל
 השואל שאל ט" )שבח בנטרא חנוכה,שם

 דהרו והשיב חנוכייה, השם מהו רצ"ל חנוכהמאי

 בית מלכות וכשנברה וא' יונים כשנננסורבנן
 במנית וחנה וכו', פך אלא מצאו לא ונצחוםחשמונאי
 שיט ובנמרא שהמחנאי בית יד ק )פרק כתבותענית
 פך שמצאו להיות הנ"ל, על להורות מלכווץבמכוון
 לשעתה המלוכה ליתן הוא השמים מן אשרהביט

 החזרת להורות בנר כך אחר הנס ונעשהלחשמתאים,
 הנרמז והוא בקרן, שנכוסח למי לבעליםחמלוכה
 צדק ילבשו )החשמונאים( כהניך ט( קלב )תילשבפסוק
 לצדק הן א( לב )ישעי צדק שנקרא מלכות ת.( ))ת"וכו'
 להטיחי, נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם מלך(ימלך
 משיחי על לבהיר הוא פ"ך על נ"ר שהוספתי מההיינו

 על נ"ר מפפר קר"ן בתיבת שנוסף בקרהשנבהטח
 ומלוכת וע"ד, לעל"ם ימל"ך בקר"ן ונרכז וכנ"ל,פ"ך

 שעה, לפי טלוכה ימל"ך החש בפ"ךהחשמונאים
 במהרה שיהגלה הבהטיח סלך למלובני חינוךוהוא
 והנה הרביעיות מלכות במפלת באחריתבימיט
 בהארת אשר פ"ח( )בסימן שכתבתי מהתתבוע
 הארת )הייט במקומה, הוא הזה בנר מלכותמדת
 במקומם( הם נ"ר, שלהם ו1נימפריא יחודים הנ'כל
 יהיה לעתיד כן שאין מה למעלה, בהתפשפות%א
 בכל המלכות בהתפשפות החמה כאור הלבנהאור
 כעין חנוכה, האלה לימים קראו כן על קומה,שיעור
 בעבודה רנת שיהיה כדי בקטנותו לקפן ,טעהטיןחינוך

 )הנכתב יד תיבת מן בנמרא שיט כן עלבנדלוחי,
 לשואל תשובה להיטיב מלכות לתיבת תענית(במנילת

 מנשד הבן חכוכה,כהיי
 חי"ת כזה במילואו חנוכייה עוד, לך הא231רקנ(

 כבל"י בבימפרהש ה"ה כ"ף ינונו"ן
 גט.( רומא כי פה, שבעל התורה סוד החשוירהטלמ"י
 לעיל לך כוזבתי )כאיטר לטחוב ניתן לאחנונ"ה
 בתורה הוא רק אי"ה(, ירנכאך ועוד ד( סיטן ג)ישטר
 ת שהכת אור ))סיירי וירושלמי בבלי בתלמוד פהשבעל
 לאה( בחינה ירושלמי רחל, בחינת בבלי 08שטן
 יט4 ד אות השראל בית את שתיהן בנו אשר ולאהרחל

 )ע"ר המדייט דגיי וגל א1ט0 ס" דווקא מטיש אצלנונכותי
 וטח כשפהות את 1י2טם ב( לג )בראשיו בצמוק 8(ש8
 אחראית יוסף ואון רחל וארז ולקרינים וילדיה לאהואת

 לאטה ודקדקנו כאן, עד חביב, אחרת אחרת%מדך
 והלכה דין וכפזה הזה, הלימוד אוהדו יורהתבלים
 וכשבט %מדך, בלשתם חז"ל שאסרו טה סזה%סוד

שם



י יששנר והוחשה הלל ק פצו פשה כמח י9 8שףבני
 א ב )50 אמר שני בית על בנבואתו הנביא דהנחשם,
 "ט הנה וכו', האחרת הזה הבית כבוד יהיהגדול
 וכו', שוב וח"ו כתיב אחרון לומר דין לבעלמקום
 אחרונים וילדיה לאה ואת בפסוק מדכתיב נשמעאבל
 אחרונים יש הנה אחרונים יוסף ואת רחלואת

 אין הקוזזה בלשון אחרת דתיבת כרחך עללאחרונים,
 כן גם כחטמעותו רק דוקא, וקצה סיוםכהטמעותו
 לו אחרון נקרא מחבירו חביב שהוא דברחביבות
 ניסחים והנה מ"ק(, )8" דמאי פוב יום בתוספות)עיין
 שני בית הר, שקראו אברהם ננד ראשת ביוץפח.(
 במהרה שיבנה והשלישי שדה, שקראו יצחקנגד

 הנה לעולם, לעד יכון בית שקראו יעקב ננדכימינו
 ישראל בית לו יקראו אשר שמו זה אשר הואהוא
 זה לבעבור הנה חמדאל(, שמו שנקרא יעקב של)בית
 וכלאה כדאל וכו' י"י יתן בועז של דינו ביתרמזו
 נשמע שמשתיהן ההראל, בית את שתיהם בנואשר
 בית שנקרא הג' הבית היינו ישראל, בית בנייתלנו

 ולאה, רחל ידי על בהערה זה לנו נודע הנהישראל,
 ראשונה, ה' לאה בחינת היה הראשון הבית כיוהוא
 השלישי והבית אפרתה, ה' רחל בחינת שניובית
 )חת בסוד שתיהן, כננד בימינו במהרה ותכונןתבנה

 על ההי"ן, שתי ( י )ת"ז בו דרשו שתיהן ותלכנה "0א
 כן על ישראל, בית את שתיהן בנו ולאה רחלכן
 בנשואי המלכות יסוד בהוסדם בועז של דיוןבית
 לעתיד יהיה כן כי הדבר על העידו רות, עםבועז

 בן וכבשיח לאה מן דוד כן כבשיח כחטתיהן,המלכות
 רחל. מןיוסף

 עצמם את סמכו זה דלבעבור הודעתיך כברודקנה
 דחנוכה הנס בזמן הקברט( )ברוח הדורחכמי

 שנעבטה הואיל להחשמונאים, לשעה המלוכהלישן
 על שעה לפי מלוכה ימל"ך המורה בפ"ך להםהנס
 כן שאין מה מלכותו, נתחשכה לא בפך שנמשך מיכן
 והנה וע"ד, לעל"ם ימל"ך מורה בקר"ן שנמשחמי
 נ"ר פ"ך קרן, להשלים הנר נס ניתוסף הזהבפך

 חינוך הוא הזה הנם כי ידעו טזה קרין,בנימפריא
 שכתבתי ובמו דוד, בית קרן לרומם האחרתהלגאולה

1 ת9י , טאפ 9א ין דף ח יק ח פיו זששז יג קה וי ס יט ח ושחפי חק "יק נשישה פשש ך מ, 9שש ד ד, פשש 9 9, תשש " 9חוטף( ט  
חדחשב9טה

 אלברט כהניה ט5 קלב )תחלש בפסוק ק סיטן ג )קטטרלעיל
 על אות אדנ"י עם הוי"ה היחוד החש )"ט"עישוע
אות

 כנודעת*"
 נ"ר ערכתי לדוד קר"ן אצמיח שם

 אומרים אנו לכן )שם(, לעיל שכתבתי מה עייןלשטיחי
 )פת"ח כנודע ורחל לאה ימים )ב' השנה ראשבתפלת

 קרן וצמיחת לארצך שמחה וכו' תן ובכן פ"נ((שכזד
 כבשיחך ישי לבן נר ועריכת עבדךלדוד

 היינו ה', חנו"ך חנוכה האלה לימים קראו כןעל
 בימינו במהרה האחרונה לגאולהחינוך

 כנ"ל במילוי חנוכ"ה כן על ההי"ן, כ' בסודשתהיה
 סוד והוא )לאה( וירהטלמ"י )רחל( בבל"יבגימפריא
 שבעל בתורה נמסר רק לכתוב ניתן לא אשרחנוכה
 תורה של התיקון סוד הוא כי וירושלמי, בבבליפה

 והמאכילים הזה, החל בגלות עמנו היא אסטר פהשכעל
 בדרך דברינו וכל בימינו, במהרה לישועה ויחכויבינו
 כרצוח שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהיאפשר,

 האמת. אל לכוין שכלנו יאירומש"י

 הנה הנ"ל, הדברים פי על לך לומר אומיף דעוךקד(
 הוא תרו"ם, בנימפריא כנ"ל במילויחנוכה

 עשרה( שמונה )בתפלת דוד צמח את בברכתהנרמז
 כנ"ל, דוד קרן לרומם היינו בישועתך, תרוםוקרנו

 הבןואתה

 הקדיש הרב שכתב מה פי על עוד, לך שאבארקה(
 רזה( )סימן ז"ל הרוקח בעל וקדישעיר

 מה לסוכות ונרות שמן אמור( בפורטת )בתורהם
 ומעתה עכ"ל, ימים ח' חנוכה אף ימים ח' הסוכותחג

 הראשון יום גם קבעו למה הפוסקים קושיית להאזדא
 וודאי אך הנס, נעשה לא בו הרי והדלקה פוביום

 עיניהם את דהט"י האיר המצוה כשקבעו הדורדחכמי
 פרשת הש"י שהסמיך ראו והמה בתורה, הסמךלמצוא
 ימים, ח' להדליק מסוכות ללכוד בכדי לסוכותהנרות
 כי הראשונה, בשנה ולא קבעום האחרת לשנהוזהו
 שצריך התורה סמיכת מן ידעו הרוגשתהבשנה
 ימים ח' הנס יתמשך דלתא סברו אך ימים, ח'להדליק
 רק הנס הכנטיך שלא שראו וכיון הראשון, יוםחוץ
 לקבוע דצריכין הביט אזי הראשון, יום חוץ ימיםז'
 חטכ"ה, שקראוהו וזה כ"ה, יום מן הראשון יוםטן
 ז4 סיטו ב פסטר לעי )9יז המנין, מן כ"ה דיום כ"ה,חט

%



 י,טשכר והחחים הלל ה מאמר מבוק כסלו חרשי מאמרילגני
 קדסוניט בזה פירושו הנה לנ"ו, ויארהוי"ה 8"י כק קיח )תשיט ההלל בפסוק מדבר, אני עדךקו(

 בספר המקובל הרב בדברי )עיין סח*( פח"ק שה"%ת""
 רהטם )פש( אסתיר המתר מאמר עולם כהונתברית

 מן גבורות ה' הם הנבורות הנה לפובה(,תדרשנו
 העולם, את הדנין פ"ר( )כנימפריא מנצפ"ך אותיותה'

 המשה שוה למספר בהתחלקותם סנצפ"ך אותיותוהנה
 נ"ו פעמים ה' נקו, ממפר אחד לכל יניע הנהחלקים
 בויהי הם אשר נקו פעמים ה' מור והם פ"ר,מספר
 עלינ"ו ידינקו עלינקו אלקינ"ו כנודע, ט( צ )תהליםנועם
 הדינים את להמתיק ישראל צריכים והנהידינ"ו,
 שם 8"ל )היינו והרחמים החמד שמות ידי עלהנ"ל
 כי ז"ן נ"ו כל מן ונעשה הרחמים( שם הוי"ההחמד
 פ"ר מן נעשה כן ואם זין, בנימפריא הוי"האוי

 הנ"ה*(
 הפסוק סוד לדעתיוזון

 מה כב( ט)בחפרת
 )ש"נ )שהוא יצחקששמר
 בבאר התדיז( הפחד סודשב.(
 לא כי רחובות, שקראההב
 )שנתמתקו שליהרבו

 רחובות קראה הצההדינים(,
 הוי"ה הרחיב שתה כיואמר
 גחרחבו נ"ו )שהחמשהלל"ו
 ופרינ"ו ז"ן(, נ"ו מכלונעשו
 פר"ג פ"ר מן שנעורהבארץ

 הדינים שמרי מן שינקו יו"ן, שמם היה זה דבעכורלי
 "ט כן על יהנה כפולים, המה ומנצפ"ךדמנצפ"ך,

 אותיות י' כפול מנצפ"ך ולהיות נ"ו, אתנון יו"ןבשם
 השקי האיר כאשר והנה י', אות כן נם בשמםנרמז
 ורחמיקמע חמ"ד הוי"ה אקל השמות ידי על היהלעמו,

 נ"ו הנסיי הנר האיר כן על לנ"ו, ויאר הוי"ה8"י
 ח' המנורה, נרות ז' יום בכל ימים ח' היינונרוות
 להקשות מקום אין ומעתה נקו, בניממריא ז'פעמים
 נם הוה זה כי כ"ה, יום הראשון ביום 0דליקיןלמה
 השקי שהראה אחריתם עד הימים מראשיתשלם
 פי ועל לנת, ויאר הוי"ה 8"ל נ"1, והאיר לעסואות

 תקנו לא למה כן נם ותדע תשכיל האלההדברים
 חית מכוונת בכוונה כי חנוכה, לימי דיומאמפיקא

 נקו בדקדוק שיהיה בכדי ימים ח' דוקא השמיםק
נרוות

 ששת קשר וף י סיפו ב מלפר אישי שייוס1ף(

 חח כ"ח, נ"ו ח' חנוכקח חאלה לימים קרש כןעל
 הנסיי הנר מאיר הית ביחד יסים ח'פירושו,

 לממצר שיסלח בכדי חח' יום עד כ"ה יוםמהתחלת
 מאי שאלו בנמרא מובן כן נם ומעתה נרווחנקו

 בכ"ח רבנן דרגו והשיב חנוכה, קראוהו למהחנוכה
 מטנו והדליקו וכו' אינח תמניא דחנוכח יומיבכסלו
 וכנ"ל. הנוכוה קראוהו כן על נרות נקו והם ימיםה'

 פעם פ'פ( )בסימן לעיל שכותבתי מה עיין 1עדו4קז(
 לכאן תדראשנו כהים חנוכה, שםלקריאת

 ונשט, נאמרו כבר איטר הדברים לכפול הצורך מןהשין
 לך. וינעמו בדברים התבונןבין

 תיבת כטעפ אלו, חנוכה ימי אומרו להבין אלךקח(
 את תזכור זכור אבל ביאור, לו איןאלו

 בשט אמרו אשר עי פעה )בסימן כרגבנופטר
 לא המה וכו' קבעום אחרת לשנה תעניתובמנילת
 נעשה שהנם להיות חהש אך תיכף, הראשונהבשנה
 חשבת פי על ההחש בזמן כי כמלו, כ"ח ביוםאז

 חהחש יום היה אדא דרי תקומת פי %להעברועת
 היסים ובכל הקצר היום החטה תקופתלחשבון
 שבכל הארוכה הלילה וחשך תשרי תקופת סוףהיינו

 היח שהחשך מה וכל דהרך, נקרא יון ומלכותהלילודן
 והנח וממשלהבך תוקפם ביותר מתגבר היהמתגבר,
 איטר יום והחש נדע, היותר החשך ההוא הלילההיה
 ויאמר הוא ונהפוך בהם לשלוט היהודים אויבישברו
 התורח חככתם בדרום המנורה והאירו אור, יחיאלקים
 כתבתי )כאשר החיצוניות חכמות יון חכמתונתכפלו

 שידעו שנאמר הנם הדור חכמי והנה בארוכה(,כבר
 מרומים בגבהי האור יאיר כי לדורות יקבעשהנם
 פוב היום יקבעו אימתי ידעו לא זה כל עם שנה,בכל

 יום הלבנה חדשי פי ש תמיד יקבעו אםלדורונם
 יקבעו או ללבנה, הנמנים מועדים כאינך כסלוכיה
 החמה תקופת של האחרון יום מן המועד יוםתמיד
 היה וזה ארוכה, היותר ליל והוא תוריתקופת
 ונהפוך וכו' שברו אשר ביום היונים בימי הנסעיקר
 כי הראשונה בשנה למועד קבעוהו לא כן עלהוא,
 ברוח שראו חאחרת לשנה עד בדבר, ממופקיםהיו

 כ"ח ביום נתנלה מרומים בנבחי שהאורהקאדט
 חתקופוע של אחרה יום עדיין היה שלא הגםכסלו,
 לחדש כ"ה מיום לעתם לעד בקביעות קבעוםאז

 פירהט וזהו *(,פר"ה
 הוי"ה 8"ל הנקלהפסוק
 א"ל ידי על לנוו,ויאר
 הנה זין, בנימפריאהויוה
 שהם הנ"ומאירים
 והנה והדינים,הנבורות

 יון מלכות בשליפתנם
 הדינים שנתנכרו זמןהיה
 ונראה ישראל, שונתיעל
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ש "עטשכר והוחשה הלל ה פתו פ70 טס חרטו 8שרבני

 בנומה שתיקט חפו הלבנה, חדשי לחשבקכפלו
 היינו )דייקא(, אלו חטכה ימי שמונה וקבעוההודאה
 לא הלבנה לחדודי כסלו כ"ח יום מן נמניםאשר

 חומר כמין אלו תיבת וידוקדק החמה, תקופתלמנין

 י"י עיטה למה באמת להתבונן מהראוי ותנהקפ(
 לדורות הנס ימי קביעות שיהיהככה

 שהאיר מה היה הנס שתוקף כית הלבנה, חדפיי פיעל
 וכו' שברו אשר יום חשוכה היותר בלילההאור
 שאין )הנם לעיל, שכירבועי כמו וכו' הואונהפוך
 אלקיט, הוא כל היוצר דעת להבין לבריהמבוא

 למפלאות פעמים להמציא עלינו וחובה מצוה זה כלעם
 הנם בבינה אותנו הש"י חנן אשר כפי דעיםתמים

 לכמה לך ואפרש המעם(, תכלית להשינ אפשרשאי
דרכים.

 )הנם לדורות בכסלו ונקבע דייקא בכסלו הנםנשלטה
 בליל החמה לתקופת לקבוע מהראוישהיה

 ככה הש"י חלשה לעיל(, שנודבתי וכמוהארוכה

 חשבוני פי על )ולא דייקא בכסלו לדורות הנסלקבוע
 בכסלו פעם בכל הענין יהיה לא אז כי החמה,תקופת
 במדרש רז"ל דברי פי על והוא במכת(, רוב פיחשל

 ועתה לעיטו( יצחק )אמר י0 סח פסד הפלדותפרשת
 ואת ג( א יניא אמר דאת כמה בבל זו כליך נאירא

 י( ז )8סהך מדי זו תליך אלהיו, אוצר בית הביאהכלים

 יק ס )זנו" שנאמר יה זו קשתך וכו', הסל אתויתלו

 )בחפרת אדום זו השדה וצא קשרו יהודה לי דרכתיכי

 היכן )יתפרש עכ"ל, אדום, ידדה יכעיר ארשנה ז(לב
 במפר המקובל הרב שכתב מה פי ש המדרשדברי

 רצה אבינו יצחק אשך יה" וף ה )שער אורהשערי
 מלכיות הד' כל של השעבודים כל שיהיו לעשולמסור
 החל הרביעי גלות חזי פוק רצה, לא והש"י ידותחת
 הרבים בעוטתינו נתארך כמה ידו תחת שהואהזה
 במהרה, הש"י עלינו ירחם אשר עד נתמעט לאכלדיין
 מה אבל *1, ידו תחת גליות הדי כל היו אם שכןמכל

 ונראה קשוח יון מלכות שנקרא תראה לענינטשצריך

 רז"ל מדברי דידוע מה פי ש ברמז מעם לומרלי

 שיבמלו היה היונים מגמת ולעיקר אתעסק()סיעה
 ומילה מילה, שבת החדור קידתי כהטווס ג'ישראל
 ונואשות אמר דאת כמה תמימות בשם בהסרחנקרא

 ש88. כז דף חולדות שובטת ש8וק81 סגלה יין9(

 מום הוא הערלה כי תמים, והיה לפני התהלך א"

 מצות נ' והנה שנימי, עד תמים נקרא יאבאדם
 לטבת קידוש קש"ת תיבות בראשי נרמזין הםהללו
 הפיעל כן על קשות יק מלכות נשיא כן עלתמים,
 היה לעמו נס התגומם כאפשר הארץ בקרבנטועות
 אומרים הנה 5*"4 )ימיה קה"ת מזלו אושרבחדש

 הנם דייקא, אלו חטכה ימי שמונת וקבעובהודאה
 המועד קביעות תמיד שיהיה לקבוע מהראוישהיה
 ביום הנם בזמן שהיה תשרי תקופת של האחרוןביום
 אלו, חטכה ימי שמתת רק קבעו זה % עם כסלו,כ"ה

 והלאה, כסלו כ"ה יום מן לפנינו היום שהןהייט
 כדי. הואוהמעם

 כחולם דכשהש"י הגדול. לשטך ~הלל למוררתקי(
 יתרו שאמר כמו נדי, נקרא במדהמדה

 אשר בדבר כי וגו' י"י גדול כי ידעתי עתה "0 יחיצמות
 שבישלו בקדירה יא.( הוסה רז"ל שדרשו כמו שכיהם,זדו
 לכפל התשית היה זה בכאן גם זה לפי תמצאוכו',

 )וכבר ועמים, וטבת קידוש היינו מישראלקש"ת

 מורים פצות הני ובאלו ו( ס" ס מאמר וסח )0טףכתבתי
 וכמו המזל הוראת מן למעלה והם לישראל מזלשאין

 רצו היונים והמה "( יסיסן לה )סים לעילשכתבתי
 דייקא קש"ת סזלו איטר בחזית הנה כטה(,לכפלם
 וזהו אורה, היתה וליהודים חשך היונים מפלתהיה

 )ולא דייקא אלו חנוכה ימי שמנת וקבעושאומרים

 ולה% להודות כדי הוא החמה(, תקופת ימי פיש

 נקרא )שאז במדה מדה כמזלם שהוא הנדוללשמך

 המועד שיקלע הקביעות קבעו כן על וכנ"ל, נדול(הש"י
 לא החמה תקופת פי על קבעוהו ואילו בכסלו,תסיד

 אלו חנוכה ימי קבעו כן ש בכסלו, תמידיקלע
דייקא.

 יום מן דייקא אלו, חנוכה ימי עוד לפרש וקטקיא(
 אי י" )ורה תנאי פליגי דהנה כסלו,כ"ה

 אלקים דברי ואלו ואלו בתשרי אי העקם נבראבניסן
 הוא תשרי פ"(( שפי )9ת"" מרן בכתבי )עייןחיים
 בר"ח אומרים כן על עיבור, ונקרא מהשב"הבחינת
 שנץ )שם האריז"ל שכתב כמו עתם הרת היום)%סף(

 בריאת התחלת זה לפי והנה מעשה, בחינת וניסן8""4
 היה הריק בחינת שנקרא מהשבה בבחינתהעתם
 3ר"מטיוז שפ 8 )בראשות והנה 48 יש ענדי אלולבכ"ה
 שק )חי* במחשבה, עלו ישראל כד.( )זח*א אלקים,3רח

בשבי



ן פנן נפח חושו חפרבני מ  יוטשכר היחף הלל ק 
 מקייצי תבואתו ראשית שנקראו גבראלבשבי
 והנה דרכו, ראשית שנקרא ההערה ובשבילהתורה,

 לבריאה א' יום שהוא אלול כ"ה ההוא ביוםאז
 כגיכול והנה אור, יהי אלהים ויאמר מהשבהבבחינת

 מן שלמדנו )כמו העובר ניכר חדשים בשלשה ח.()טה
 מסמל כסלו כ"ה יום כן על כד((, לח )בראשיתהתורה

 הקביעות כן על ישראל, בשבע תורה אורלהתעות
 כסלו, כ"ה יום ניסא פרסומי האור התחלת דוקאהוא
 כדי( )דייקא, אלו חנוכה ימי ח' וקבעו שאומריםוזהו

 האור התנלות יום רעל הנדול, ליומך ולהלללהודות
 נדל"ת אלקי י"י א( קד )תהלים כדכתיב נדול הש"ינקרא
 ומעתה וכו', כשלמה או"ר עופה לבשת והדר הודמאד
 בשם ת"ו( )סימן לעיל שהבאתי הדברים לךימתקו
 יכפר, האוב והשם שם, עיין אריה נור בעלהנאון
 והנה כרצונו, שלא דבר פיט יאמר שלא רצוןויהי

 מן גבראל את לחל רצו הרשעים הישיםתתבונן
 להתנלות חסדו הפליא פלאות והמפליא אור,תורה
 שוב, כי האור נילוי להיכר המסונל ביום תורההאור

 הדבר.הבן
 אלו חנוכה ימי שחת וקבעו לך אומר ערךקים(

 מה פי על כסלו, כ"ה יום מןדייקא
 שכהוותיך כדכד שטמתי ים פ )ישע" בפסוקשדרשנו

 אמוראי תרי בה פליני עה.( )נ"ב בנמרא ואמרווכו'
 אמר וחד שהם אמר חד ברקיע מלאכי ותריןבארעא
 להלן אי"ה יתבאר הזה הדרוש עיקר הנהנטפה,
 לסובה, תדרשנו כהזם ח )משו בנישכר שרי )8(במאמר

 ב4 סיפן ג חשפה ה מאפר אנ תפוז9ףץ
 היה בזמנו דהנס אמת דהן לך, אדרות זאת ערךקיד(

 סוף הארוכה ליל אז שהיה על כסלובכ"ה
 תוקף והוא אדא, דרו תקופות פי על תשריתקופת
 וכמו וכה ההש ונתווך וכו' שברו אוטר ביוםהנס

 המועד נקבע לא כן פי על ואף 09 )סימו לעילשכתבתי

 חדשי 5י על רק שנה בכל החמה תקופת סדר פיי
 תמיד שיהיה כדי כסלו, כ"ה יום מן תמידהלבנה
 סבת כסלו חדשים הבי באלו חנוכה נר הדלקתמצות
 הקביעות היה אם כן שאין מה לך(, אבאר)כאשר

 באלו תסוד ההדלקה תהיה לא החטה תקועת פיי
 כידוע. ביחד חדשיםהס'

 וצין ח, משיף ב סימו צדיקים אור וחיץ שיאן סיורר צחז5ה(
 י' ס"ק פרו סיכלמנאף

 אדם נשמת י"י נר מ( כ )פש4 כתיב הנה ואומר,הלען
 נרי חקב"ח אמר ד( ד יבור חז"ל אמרווכו'

 התורח( )היינו נרי את משמר אתה אם בידי ונרךבידך
 והנה כאן, עד הנשמה( )היינו נרך את משמראני
 התורח אור והוא התורה אל רמז ההש הלז מצוההנר
 יצירה בספר תתבונן והנה פעמים, כמה שכתבתיכמו
 קשת בו וצר וכון וקשר בשינה ס' אות המליך)5"8(
 המליך ונקבה, זכר בנפש וקיבה בשנה וכסלובעולם
 ופבת בעתם נדי בו וצר וכו' וקשר ברונז ע'אות
 תבין, הנה כאן, עד ונקבה זכר בנפש וכבדבשנה
 פבת ננד הוא לאדם והכעס הרונו בא שממנוהכבד
 ננד הוא לאדם השינה בא שממנה והקיבהבזמן,
 הנשמה מסתלקת בשינה פוס ידוע והנה בזמן,כסלו
 עבד נוי קיטני שלא בבקר מברכין כן על האדםמן

 הישראלי האטט נשמת את כהטמר שהשי"תאשה,
 הרמז ידי על והנה ועבה נוי בנשמת הכנחלףשלא
 הקדית מזוהר כידוע הנשמה מסתלקת כן נםוהכעס
 והנח באפו, נפשו פורף ק יה %9ב בפסוק 9פב.(טויח

 מצוה הנר נקבע אשר ודעת פעם טוב זה לפיתמצא
 אנטר דייקא, אלו חדשים כב' להערה הרמוזהלזה
 באים ידן על אשר וכבד, קיבה האדם בנוף הואננדן

 מסתלקת ענינים הב' אלו ידי שעל והכעס,השינה
 אני נרי את משמר אתה אם הקב"ה אמרהנשמה,

 הערה. בזה ודי נרך, אתמשמר
 ימי שמנת וקבעו ההודאה בנוסח שאומריםהתו

 מהראוי שהיה הנם היים דייקא, אלוחנוכה
 זה כל עם החמה, תקופת סדר פי על תמידלקבוע
 תמיד קביעותן שתהיה בכדי דייקא הימים אלוקבעו
 הנשביע אל מעיה לשמירה ויהיה אלו חדשיםבב'
 לשמך יה~ להודות סיימו כן נם וידוקדקהבן,
 חנדול, לשמו מודים אט חי כל נשמת על כיהנדי,
 חייט על שסורק )הזלת הנדיה כנסת אנשי שתקנוכמו

 יודוך החיים וכל וכו' נשמותיה חדל בידךחמסורים
 בזח. ודי הנדול, שמך את ויהללוסלה

 הג' באלו היו הנס ימי נקבעו לך, אומר ערךקיד(
 יצירה ספר דברי לפי פבו7 כסלוחדשים

 חזירים, הב' אלו נבראו שהן עי"ן סם"ך אותיות)פאק
 נ"ר, בגימפריא ער"ן סחך במיושן הקווהאותיות
 חטכ"ה, א"ל סס5רו נשלה הפשוט בלא לבדוהכילוי
 הנה אדבר, לרמז כ"ש חטכ"ה, א"ל נ"ר נרמזהנה

מקשה



 ש מששכר כעדשה הלל דו יאמר מביל כסלו הרוו פ1הבני
 אטראי, בה פליני צתו והיכן כב( "יטז בנסראמקשה
 וכו', לך ינידו והשר הדברים סכל תסור מלא אסרהד
 א שער )כתש דחנה לומר "פ וינדך, אביך שאל אסרחשד

 דמבירא אית יצירה, מפר היבר סי פלונטר יש.4א(
 בימי דאמרו חשית מטן היברו אבינו אברהםליה

 פליני דבהא לי וטנאה 42 עקיבא ר' היברוהתנאים
 במפר הדבר דנרסז לחו מבירא )תרווייהו אמוראיהנך

 ליה מבירא אבי"ך שאל לה דמבר מאן רקיצירה(,
 סכל תסור לא לה דסבר ומאן היברו, אביטאברהם
 החכמים בזמן ליה מבירא וכו' לך יניד"ו והשרהדברים
 יא ט ש צהורו דרך והחש עקיבא, ר' הייטטזהבר
 כמלו כ"ה מיום תמיד רק ההמה תקופת פי עייעו
 תרשים. הב' באלו תמיד הקביעות שיהיהבכדי

 8( 8ד )"הלש ה5םוק פי על בזה לדרחש אשש עוףקפ0

 אזן הטפע וכו' וכמילים בעם בועריםביט
 הלא נוים היומר יביפ הלא עין יוצר אם "פמעהלא
 סמה הש"י ימת ש ראיה הביא הנה וכו',יוכיח
 שברא מסה יא העין, וישר אזן הטפע הואשהוא
 בהם, טפר וכל והימים וצבאם והארץ השמיםויצר
 והסוה הלב האברים כהיארי אברים אלו שנא מאיונם

 )דטשל הנביא שאסר מה מקודם לך תפרשוניוצא,

 וכו', וראה עיניך 5קה תשמע אזנך אלהי הפה ש(1
 האק, את לשבר הכל החש כאלה דענינים ידועוהנה
 התפלה קבלת המשיל למה להתבונן "פאבל

 והנראה הללו, אברים כב' דוקא הפצועהוהתעוררות
 אם העין בראיית הקרו ט9 החוקרים דהנהלפר-ש,
 בהיפך, או הנראה הדבר אל העין מן יורדהאור

 וחוש השראה, הדבר אל העין מן יורד שהאורוהוכיחו
 שומע. אזן אלהשמיעה קי עקה הנשמע דבר שמן בהיפך החשהשמע
 ונגמע, אזנך אלהי הפה האלה, הדברים תבק זהולפי

 דלתתא, איתערותא מארעו "פ כאשרהייט

 שמיעה, כדמיון יתיש אצלו האזן את לשברסיקרי
 וישוב ההגומע, אל התעוררות עשה הנשמע הדברשמן

 אין ח"ו אפיו היינו חטי, וראה עיניך פקההתפלל
 הדפקה תנא ט פי ש אף מאתנו דלתתאאיתערותא

 בוששה נו יף האוב שנוקות פולה עייןמס(
 5פקשייינ(

 וכזועת דיסתן ישיק ר' אבשי

 סזש-

 ד11ן חרחר,
 ששה ור דף אחלך שמק רושף ובעקושת מבייש, כשרהקדמת

 חשקטש. ד-ה תובישי, נתיב שפתח שב"א ס' והיןטס

 שההתעוררות העינים ראיית דמית וזה אלינו,מאתך
 ת"ו כאשר הענק החש כן הנראה, אל הרחשה מןיורד
 מאתך הבא להוושע וכדאים ראמים אנהטאין

 לאיתערותא פפפיק ורטייה דלעילא,איתערותא
 אחר פובים ומעשים מצות יםנלו שגבראל מהדלהטזא
 מעשה דמית והחש הש"י, מן להם שהבאהישועה
 ישראל והשך רוש( כו ס" ב )מאפי לעיל שכתבתיבראשית

 מה ישראל 11ל סדהשבתן והספיקה במחשבהעלו
 יהיו כאשר פובים, ומקףשים מצות כך אהרשיסנלו

במציאות.
 היה דהטכה שהנם פק )פיכו לעיל כתבתי נברוהבת

 איתערותא לעושות יטלין היו שלא כזהבאופן
 מרדכי בימי שעשו כסו ומספד ובכי בצוםדלהטזא
 במערות מתחבאים והיו היונים הניהום לא כוהשסתר,
 שם וכחבט ביופיפת, כסבחשר הסלעיםובנקיקי
 להם עמדת הרבים ברחמיך חשתה ההחפשהבפירחש
 היתה )זאת צרתם בעת כפקן( בשבלן עמד)כביטל
 אין כן על ישראל לשחנאי צרה עת שהחשהפענה
 הפגועה אהר אבל דלתתא, איתערותא משרריתקין
 כך אהר מבחשר כן על פובים(, ומעשים סצותיםנלו

 בניך באו כך חשהר היינו כך, אהר שעשו מהבהחישה
 דפורים בהודאה כן שאין מה וט', ופהרו וכו' ופטוכו'
 הנם היה ק אם הבן, כך, אהר שעשו מה מבואראיט

 דלתתא איתערותא היה שלא בראשית מעשהדונסת
 ישרא. שכוזבתי וכסו ישראל של מהשבתן המפיקהרק

 שאמרו סה עי פעם ש( )1ש לעיל כתבתי כביודונה
 בשנה המש קבעום נזקרת לשנה כא.( ישבתבנמדא
 הארוכה בליל נעושה הנם כי לעיל וכוזבתיהראשונת

 מה וכל נדי, היותר ההשך השנה, לילות סכליותר
 הוא התנכרות בפרק בו נדי יותר החששהאשך
 הפרק באותו והנה השך, שנקרא ית למלכותביותר
 כמלו כ"ה יום התקופה יסות מדר פי על היהבזמן
 14יבי שברו ההחש ביום והשר ארוכה, היותרהלילה
 וכו' החש חטוטך בהם לשלופ ית( )מלכותהיהודים
 אור, זהי אלקים ויאמר בפרק בו והשר הנםתקננה
 לעיל שכהבתי כמו בנם בדרום המטרה אתוהאירו

בארוכה.
 הדור הכמי אשר לצל כן נם כחבט כברוהנה

 המקד, זה קביעות יהיה האיך ממופקיםהיו
ש



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר מבדק כסלו חרשי מאמריבנבי
 החמה, תקופת פי על קביעותו שנה בכל יקבעואם

 ליל יארע בו אשר היום מן תמיד הימיםויתחילו
 שברו אשר ביום נס של תוקפו הוא זה כיהארוכה,

 המועד קביעות ישתנה לא או וכו', הוא ונהטךוט'
 תמיד ויקבעו ללבנה, הנמנים המועדים כל מןהזה
 לא הזה הספק לבעבור הנה ללבנה, כסלו כ"חמיום
 הראשונה, בשנה הזה למועד קביעות לעשות יכוליןהיו
 האור הארת הקודש ברוח שראו האחרת לשנהעד

 היה שלא פי על )אף כסלו כ-ה ביום מרומיםבגבהי
 ישתנה שלא הוא הש"י שרצון הבינו אז הארוכה(,ליל

 קביעותו ויהיה המועדים כללות מן הזה המועדקביעות
 כסלו כ"ה הלבנה יימיתמיד

 באמת למה הדבר, במעם לב לתת מהראוייהנה
 החמה ימות פי על הזה המועד תמיד נקבעלא

 וכמו נם של תוקפו שזהו הארוכה ליל מןתמיד
 כבר דהנה ניחא, שכבזבוזי מה ולפי לעיל,שכתבתי
 הנסים שארי מן בזה נשתנה דחנוכה דהנסכתבנו
 שלא כך, כל דלתתא איתערותא לישראל היהשלא

 )כמו וממפר ובכי נצום  להתקבץ היוניםהניחום
 ידי על הנס היה רק ואסתר(, מרדכי כימישלשו

 דלתתא לאיתערותא והספיק דלעילא,איתערותא
 ועד היודע ית"ש הוא אשר ישראל שלמחשבתן

 ומעשים צצות הישועה בזחן נך אחר שיסנלזטה
 גאיתערותא שהיה בראשית מעשה כעין והואגובים,
 לבחינת ישראל של מחשבתן שהספיק רקדלעילא

 ההודאה בנוסח אומרים כן )ועל דלתתא,איתערותא
 אופיים על עמדת להם, עמדת הרבים ברחמיךואתה
 מצות לסגל היום כל דרכן זה אשר זו אומה שלומבעם
 נם וזהו הנטועה, אחר ולהודות ולהלל מוכיםומעשים

 הדין מדת נגד המוען דין כבעל כביכול להם עמדתכן
 מוכים ומעשים מצות יעשו שבודאי בעדםוכערב
 ואחר בהודאה כך אחר אומרים כן ועל הישועה,אחר
 ישראל( בני עשו כל אשר להורות וכו' בניך באוכך

 כסלו דייקא חדשים הב' באלו הנס נקיטה כנןנעל
 מרן בכוזבי תשכיל איטר פי עלמבוע

 הנה הזמן קומת בשיעור בוערים( בא הק"תהאריז"ל
 וכבר עין, בחינת הוא ומבת אזן בחינת הואכסלו

 איתערותא על מורה עין של הראות חוש לךכתבתי
 איתערותא על מורה אזן של השמע וחיטדלעילא,

 שהיה הלזה בנס והנה לעיל, שכתבתי כמודלהעזא
 מחשבתן הספיק אבל דלעילא איתערותא רקבאמת
 כאשר הש"י והנה דלתתא, לאיתערותא ישראלשל
 נם להם שעיטה לבנים אב חיבת להודיערצה

 ישראל של מדהטבתן הספיק רק דלעילאבאיתערותא
 בשני הנס ולטה פעל הנה דלתתא,לאיתערותא

 על המורים ואזן עין בחינת שהם הללוחדשים
 הנה כנ"ל, דלהעזא ואיתערותא דלעילאאיתערורנא
 הלבנה, ימי פי על הללו הנסים ימי נקבעו זהלבעבור
 שהם חדשים הג' באלו תמיד הללו הימים יחולודאז

 "ג"ה *( *( וכנ"ל אזן עיןבחינת
 תמצא האלה הדברים פי על היו אם כן שאיןמה

 קצ"ב שהסט:יהנ ימות מדר עלנקבעים
 באז"1, בעי"1 מנין שעות, יחשו הנה החמהתקופת
 תבין. וחתה בחדש הרוב חלללפעמים
 ונופת מדבש לחיכך ויערב והתבונן בין לבד,אחד

 *(צופים

 הס"ה*(
 יב( כ )סשה שלמה שאמר הפשק לפרש יש הנ"ל 5יעל

 ואינו שניהם, גם עחטה י"י שומעת ואזן רואהעין
 היה שבאמת הנ"ל, חדשים בן על שרמז לפרש רשמובן,
 לאיתערותא והספיק דלעילא, איתערותא עין בגחינתהגס

 כן פי על אף אבל ישראל, של מחשבתן אזן בחינתדלתתא
 שעשו ומה עדיין, סיגלו לח ישראל כי התיאם, גם עוזנהי"י
 אם עשחחגפ, קודם הישועה להם פצל הש"י הנה כךאחר
 עושה י"י חשכה לימי מאד ויצדק והבן, הוא, "ע מעשיכן
 אלו חדשים בי המועד קביעות דוקא שקבעו שנוצם,גם

 ם אזן עין בחשתהם

 בוערים בינו שהתחלנו, הפסוק הביאור אל נבאדעכנה
 )בבחינת תטמע הלא אזן הנושע וכו'בעם
 אם בישראל(, מעשים "ט אם דלתתאאיתערותא

 באץ דלעילא איתערותא )בבחינת יבים הלא עיןיוצר
 הלא )רצ"ל יוכיח הלא נוים היוסר ח"ו(,מעשים
 הכנטפם מן זה כל ונשמעמוכח

 והימוריי
 את שייסר

 כב' דוקא הנם ונעשה חטכה(, בימי היוניםהנוים
 והבן. כנ"ל, עץ אזן אלוחדשים

 בהסח אומרם תתבתן הנה האלה הדברים פיעל
 דייקא, אלו חנוכה ימי שמנת וקבעוההודאה

 תקופת לסדר ולא דייקא הלבנה הדשי לימיהייה
 הגדו"ל, לשם"ך יהלל להודות כדי הוא והמעםהחמה,

דהנה



 שק יקטשכר שהשט הא ה ששו מקל כמה הרוו מצרבני

 המתפלא ההש במאמרו נדי חיותר הוי"ה שםדחנה
 האריחת בטונת ההש )וכןביודי"ן

 8"ק( שהש )8חף"
 בין והשופו פי על חקוק "ש והנה חמ"ד,בנימפריא

 הסרחם כשמרחם נקראים רחמים סמא לרחמיםהסד
 רחמיו ונכמרו לבו, ומעורר ממנו המבקש חא"של
 חסד לו כשנותן נקרא והסד מבוקשו, לו ונותןליו
 א מערש שבת של סידורו בספר )עיין מבוקש,בזית

 רבקה את שבהן אברהם עבד מבחן בענין ה91
 וכו' האחשה ההש מבשה ביקוש שלא מה לובשורוק
 לפי והנה ההסד(, א"ש אברהם בבית ליכנסראויה
 אלו חטכה ימי שמנת שקבעו הפעם תתבונןזה

 חימים שיחיו בכדי החמה, תקופות לחדר המש)דייקא(
 איתערותא ש המורים אזן, עק הללו חדושים כב'תמיד
 וזה כנ"ל, דלתתא ואיתערותא מבוקש בלידלעילא
 החסד, מדת היינו הנדו"ל לשמך ולהט להודותהוא
 איתערותא באין היינו מבוקש בלי הסד עשייתשהחש

 *(. הדבר הבןדלתתא,

 חג"ח*(
 תטכוס ע1 צטטן שתוו הנ"ל, 8י צל כי גםותשטפו

 שמנת כל חיבור כי שמטע ולא בירבורשפגת
 בל הקודחת מהג"ח שכתבתי כמן הנ"ל, על מורההיפים

 במז"ט בעיזו גגימשריש הומים כל שלהששת

 החש בשרים, כמו השתיה לאכילה%א תהי להודות הימים נקבעו %הלל. ליטרותקפז(
 ברמז ת( שטן לעל ג פ8י ג )8ש1 פירשנו אשר פיש

 חורתיך הפרו לל"י לקף18ת עת קי( לש )שלשהפסוק
 קנה בבחינת הם ופורים, הנוכה הללו הזמנים ב'ש

 בקנה, עבודה ההש יהלל להודות ניתקן חנוכההשפ,
 שצריכין רמזו בוישפ, החש השמחה בכהשתהופורים
 אהשורוש בימי והנה הש"י, לעבודת שניהםלשעבד
 וההשפ הרשע, אותו של מסעודתו שנהב בהשפפגמו
 היתה ט ש הטה גיזת ידו שעל נותניי כחהתו

 קבעו לעמו הש"י עזר וכחשר טש" שהגזירה
 ובימי בהשפ, מצוה סעודת הקודש ברוה פוב יוםחז"ל
 הוא שהשגם תורה וביפי הרע בלשת פגמוהישים
 מן לנמרי לכפלם זה ידי ש הגזירה והיתהבקנה,
 הטעות לאבד רצו המש בקנה, שהם והשלההרירה

 8, סימי ב נשמר תשרי 8:, דף ח רעע ג משמר נשז ימןפ9(
 מש. 8"8ןליל

 פקץלה הוא בקנה הדבור כי חנפשות רקדייקא
 בדברו יצאה נפשי 0 ה )שה*ש אמר ראת כמהנפשיית
 לרוה כטזרנמינן חיה לנפש האדם ויחי " ב)טרשית
 במצוה פוב יום קבעו לעמו הש"י עזר וכאשרמשללא,
 נתקט הטו הסועדים ב' כן השם בקנה, יהלללהודות
 ב"ה, עתם להבורא והקנה ההשפ לשעבדלזכרם
 השנה. לכל מוסד לימוד שורשם להניח מסונליםוהמה

 דפורים ההודאה בטסה פעם, פוב כן גם תמצאובזה
 הישועה, אהד ישראל בני שעשו מה נאמרלא
 וכו' בניך באו כך השחר נאמר דחטכהובהודאה
 השורים עבודת דהנה וט', ולהט להודות וכו'וקבעו
 לזה, מנגד איון דהיצר חידהש, אין זה השמחהכהשוצה
 לזה יה~ להודות היום מצות העכה כן שאיןמה
 זה זרעם העל עליהם וקבלו קיימו וישראל מנגד,היצר
 תלמוד לכפל ב( )פגשה חז"ל ציוו והנה שבחם,הוא
 פגילה מקרא בזפגיהם אלו מצות ב' בשבילחורה
 עולם לבורא והקמר ההשפ בהשתעבד כי חנוכה,ונר

 עת הפסוק רמז וזהו מטע, בלי הרהרההענקיים
 קנ"ה )בנימפריא הע"ח זמן כשיניע לי"י,לקףשווצ
 תלמוד )מבפלק תורתך הפרו אז לי"י, לקישותוהש"פ(
 ניתקן פורים תתבונן, ומעתה בשבים(,תורה

 ולהשתעבד ולהלל להודות וחטכה ההשפ,להשתעבד
 רובין. השרטתהקנה,

 הכמהה כהשריה ניתקן שלא מה עוד ונאכסןקיז(
 על נעשה היה הנס הנה כילחנוכה,

 כליל כהן מגחת וכל שק 1 )הקוס וכתיב כהנים,יזך
 תאכל. לאתהיה

 פירשטהו הלא ק קש )תהמם לנפלאותיו קוטה זכט4קיה(
 הטבה חטרים, חטכה ש שם פשלצל

 בשכ"ל קו"ל בהאכל, ופורים בקול, להש"יעבודתו
 זכ"ר.בגימפריא

 כהשרגה כפורים )ש קנה בחינהשהוא ולחי להודות הימים נקבעו לך, אומר עוףקיפ(
 לשי שכתבתי טה 8י על הוא בהשפ(, היאהטמהה
 רש( ש81ו האאע עגו, 8 )מקץ עסוקות המנלה בשם יקנשו

 חהשבניה יוסט מכירת חטא עבור יו"ן טל"ך11ליפת
 מח עיין יוס"ף בג*מפריא אגפיוכ"ס )כן וט'דדין

 להווית תיקט הישועה בזמן והנה לע"מ,שבתבתי

תהי



 וששכו והודשה הלל ו, משמר מבת, ככלו חדשי טמריבני
 א( לס שימשית בתורה המבואר פי על החש בקנה,ולהלל

 שר פרעה מרים פומיפר ויקנהו מצרימה הורדויומף
 הסימנים אלו התורה נתנה לחנם לא והנההמבחים,
 וגם המבחים, שר פרעה סרים שהיה שקנחובאטט
 )שם נאמר שכבר כיון ויקנחו שוב למימר ליהלמה

 וכו', לפומיפר למצרים אותו מכרו והמדנים לו(לז
 בכתבי י"י בסוד להבאים דעים תמים מפלאות הואאך
 שרים הג' סוד לגו גילה ( מד וישב ~ק"ת האריז"למרן

 יניקתו שהיתה הער"ף( )אותיות מרע"ה אצלשנזכרו
 קנ"ה בחינת החש לשם והנה העורף, ממולגדשה
 לשם כשנדחים דקמנות המוחין והנה ורידי"ן,הט"מ
 שר הנה הכולל( עם אלקי"ם ג' )גיממריאבנרו"ן
 הריאה ניתלת שבו קנה מבחיגת יונק היההכהטקים
 קנה הכמה ממוח הוא והנה מהקים מיני כלששואבת
 שהחש הטס מבחינת יונק היה האופים שרחכמה,
 שר בינה, מוח בחינת והוא הכחשכלים לכלמעבר

 ופרעה הדעת, ממוח שהוא הוורידין מן יונקהמבחים
 הממאה, במרכבה אלה כל על השולם העורף ס%הוא

 והנה אופים(, משקים טבחים תיבות ראשי)ממ"א
 צדיק הברית סוד בקדושה הצדיק יוסף מדתידעת
 אין ( ע ~בטות הדעת מן וחיותו שורשו עקםיסוד
 מינים בד' ט"ב( שכ"ט )פרע*ח תראה הנה לדעת, אלאוכו'

 מן ההמדים להלקטיך כונתן היום כל אשרשבלולב,
 הלולב על רק מברכין אין אפריון, לנוה עליוןהדעת
 לזה אשר הדעות עד בעלייתו משלם גבוה הואכי

 רפט ב' ייוסף בתורה הנמסרה המסורהפירשת
 וליוסף יג( לג )דביים יולד, וליוסף נ( פא הרשושפסוקא,
 המוליד הוא דיוסף דרגא להיות רצ"ל מבורכותאמר
 חדרים ובדעת ק כו )פ44 הדעת עד עולה כןעל

 ולגבוה לראש החש כן אם לדעות אלא וכו' ואיןימלאו,
 אומרים רצ"ל מבורכות אמר וליוסף כן עלמכולם,
 זאת שתדע וכיון דיוסף, דרגא הלולב על רקהברכה
 להוריד הדעת מן שורשו בקדהטה הצדיק יוסףאשר
 כשמוביה צדיק יסוד יוסף מדת תתבונן ח"י,שפע
 נקרא הוא הנה ח"י בבחינת כשאינו היינו בגוויהגנוז
 זמנו הגיע ובאשר היה, שנה י"ז בן יוסף הנהטו"ב,
 עצות פלאות המפליא הנה לחופה, ח"י בןלהיות
 לזרע הכנה לקסטות כבהטים יצאו ממת אשרמרחוק
 ה( קח )ההלש הנה בנוים, יתערבו לבל ישראלקדהט

 הארץ ערות נקרא אשר למצרים יוסף נמכראבד

 הדעת הוא המבחים לשר נמסר ודוקאבקליפה,
 של היסוד מדת להמות מגמתו כל אשרשבקליפה
 עבירה במחשבת אתרא דסמרא להרעת גבראלצדיקי
 זה ולפי וכו', ח"ו הקדהט הצנור את שימהעד

 נמכר הרשע לזה דוקא אשר המראה עלתשתומם
 נתגבר והוא לננדו, הארץ ערות עמדה חטםיומף,
 ממשלת תחת נתון עדיין שהיה הגם צדקתו, בכחעליה
 אשר בתורה דכהטמיענו הוא וזה אתרא, דסמראהדעת
 שי( ~""1 ידעת כבר כי פרעה, סריס היה הטבחיםשר

 ביוסף תראה והנה פירין, עביד %א איסתריס אחראי
 אחרב דסמרא הדעת נגד וגתגכר שעמד כיוןהצדיק
 לאשה בתו את ולקח הקדהטים ניצוצים בפטםהוציא

 הבן. בקדהטה, פרילעשות
 הסוהר בבית אותו נתן הפכחים שר ותתפלא,לרטך4מץ

 האופים, חטר המהקים שר עמו ניתןחטם
 ממוצע ההש הדעת ( קלו )ז""נ ידעת כבר דחנהוההן,
 והתחלת המחשבה כלי סוף ההש והמדות, השכלבין
 המה האופים הטר הבשקים שר והנה הטעשה,כלי

 שר בראות והנה אחרא, דספרא ובינה חכמהבחינת
 כנ"ל( אחרא דסמרא הדעת בחינת )החשהמבחים

 המבחים שר אותו ויפקוד עצמו, ותנד לו יכול לאכי
 מפתה היתה שם וגם ממנו, לגדולים כשבהטלהיות
 ס( וישב )תטומא רז"ל שאמרו כמו זנונים האשתאותו

 שר והנה ח"ו, להמותו יכלו ולא לנגדם גם עמדוהנה
 היה הנה לימין גומה חכמה בחינת להיותוהבשקים

 ואחר למוכה חלומו פתר כן על קדוש, ניצהל איזהבו
 האופים שר ואת ומוכה, וגועלת ידו על קיבלכך

 הבן. בפתרונו, תלהשמאל
 יוסף מכירת חמא האלה, והאמת הדבריםאחףי

 חב"ד שרים להשלשה שנשתעבדשגרמו
 הנה ורידין, ושם קנה בחינת שהם אחראדסמרא
 בראשונה שונים, בזמנים הקליפות קמרוני נתהווהמזה

 עמלק גוים ר14שית כ( כו המובר ישראל עלנתעורר
 אשר אחרא דסמרא הדעת המבחים שר טבחינתהוא
 )מבני יההטע ויחלוש יק ח )שטות יוסף נמכרלשם
 לעתיד עד הדבר נגמר ולא וכו', עטלק אתיוסף(

 עטלק זרע את למחות הש"י שאמר בימיתבמהרה
 הנה ומדי בבל נלוח בזמן כך תשחר השמינהמתחת
 ישראל את והמית עטלק מזרע זדון נצרנתעורר
 ההטס הנאת )והחש אחשורהט של מסעודתוליהנות

בחינת



 ט יששכר והודאה הלל ה סימר פתת, כסלד חדיר טפטףבני
 ובעת אחרא(, דמפרא בינה האופים שרבחינת
 השא את לעבוד הנם לזכרון תקט הנההישועה
 ההם בימים כך ואחר דייקא, בהטפ מצוהבמעודת
 מבחעת הקפרונ שוב נתעורר שני בבית הזהבזמן
 אחרא, דמפרא חכמה בחינת שהוא המשקיםשר
 )אנפיוכ"ם( יו"ן מל"ך זה בקפרונ נתעוררהאז

 על עמד מעשהו, היה זה כן על יום"ף,בנימפריא
 חכמות שלמדם התורה מחכמת להעבירםישראל

 מבחינת ההא הללו החיצונים אחיזת ענין וכלחיצוניותן
 כן על חכמה, קנה קנה, בחינת שרזנו הכהזקיםשר
 להודות הזה המועד ימי תקט הנה ה"שועחבעת

 הבן וארנה בקנה,ולהלל
 ברחמיך ונשתה בהודאה כן נם שאמרט לזרןקכ(

 אמרו לא צרת"ם, בעת להם עמדתהרבים
 עמד דהגה לדעתי, והוא עמליהם או ענייםבעת

 הדעת בחינת ההא עמלק ישראל לננדבראשונה
 מבחינת המן כך ואחר בוורידין, הטרשו אחראדמפרא
 ג' בפעם היום והן כנ"ל, ושם בבחינת והואבינה
 בחינת וההא אחרא דמפרא חכמה מבחינת יוןמלך
 וזהו צר"וע בנימפריא ורי"ד חר"פ קנ"ה הגהקנח,

 ואומרים העבר, על כן נם להודות בהודאהשמזכיריז
 צרת"ם. בע"ת להם עמדת הרבים ברחמיךואתה
 הימים לקביעות ודעת מעם פוב תמצא ובחץקכא(

 בפרשת נם ולפעמים מקץ בפריטתהללו
 המבוארה הללו שרים בנ' הנרצה ענין זה כיויטב,

 והתבונן. בין מקץ, בפרשת הענין תמר השובפרשיות
 ויום וכהקרנה שמחה להש"י המקווה יום "טועוד

 השטים מרטית עמלק זרע במחיית ליהודיםפוב
 )הזלים לנמרי, מחייתו עדייז ננמר שלא הדעת מוךהוא
 ע"ת בנימפריא הט"פ קנ"ה לי"י, היית עת קוקיס

 לנמרי התיקת יונמר ואז כהטניהם, כלוללהיותו
 והנה י"י, את דעה הארץ ומלאה בימינובמהרה
 למפרפסיה, יהודא שקליה דחטכה הזה בנםחמאה
 יוסף, את למכור והמפשר הבוצע היה שההאלהיות
 דלא היכי כי ידו על נקיטה לא והנס התיקון כןעל

 ביטים במהרה לבא לעתיד אבל ברך, בוצעליהוי
 שמוכרח )הגם חץ, % תהיה התיקת נמר עמלקטחיית

 ט. חחע משאט שנויח סגלה שחןגג(

 שכוזבתי כמו רחל של בניה בני ידי על להיותהדבר
 תהיה זה כל עם ק חזש ג טפר )שד פוריםבמאמרי

 בימית(. במהרה הכהטיח מלךבפקודת
 מה לך שאקדים מה פי )על בזה, והמופלאריקשות

 כתב הטצווע על קנה הקדהט בם8רשכתב
 בשריפה, לדון היום כל דרכו זה יהודא ר' אשר סודשם

 חק )פיחום ופוסק בשריפה, כלתו את דן טץ להכבטשית
 הוא והנה מודו, שם עיין שריפה אלא חמץ ביעוראין
 כלהט, את דן איטר ההא יעקב בן יהודה כילפלא
 בנמרא, יהודא ר' התנא ההא חמץ ביעור שלוהפסק
 יהודא ר' שורש איטר דן ארנה מזה פנים כל עלאבל
 הנני זו הקדמה פי ועל יעקב, בן יהודה כהוורשהוא

 התיקת נמר האומר ההא יהודא ר' התנאאומר(,
 שר בחינת ההא הוורידין, את שישחופ עד מ.()"%ע

 והכודנים לו( לז כנישאת בתורה הדבר ונרמזהפבחינע
 הההא בעת ויהי ליה וממיך הפכחים, יטר 1כ1'מכרו
 היית יהודה, ויר"ד וש"פ(, קנ"ה בגימפריאקע"ת
 כן נם ליה מבירא יהודה ר' )לרמז יהודהורי"ד
 עמלק במחיית התיקון נמר יהיה אשר וההאורידין(
 טפיפר, ויקנהו כן )ונם מיהודה, הבא כבטיח ידיעל

 לחיכך, וינעמו הדברים הבן קנ"ה(, לשוןויקנה"ו
 ע"ד(. קסם וישב דגלה אטש)יץ

 ולהלל, להודות הימים פעם עוד לך אבעטטקכב(
 מביונק )מטעת רז"ל בדברי גג(נמצא

 מי התפללו למלחמה הליכתם קודםהחשמתאים
 למה בעי ומעמא יעננו, ההא במצפה לשמואלנטענה
 מרן דברי פי על ידוע הנה שמואל, את דוקאהזכירו
 עם בהאבקו הם"ם הנה סוסיה( שש"ח כי"חהאריז"ל
 נפגם האז יעקב ירך כף וינקע כיק לג ונראותעקב
 יניקת משם והוד נצח ט.( מי"ג והנה הוד,מדת

 החמתני באלף לנמרי הנבואה נפסקה כן עלהנביאים
 שאמר וזהו נפנם, לא הנצח והנה הוד, ננדשהיא
 והנה ישקר, לא ישראל נצח ונם גס( ט ושם-אשמואל
 תיקון איזה היה בהכרח שנפנם, פי על אףההוד
 מהמקרא לא.( )כרכות חז"ל דויתו כי שמהאל ידי%

 נבהרנו שהיה )היינו היהרן כחטה כנגד היהששקול
 מדת את לתקן באו החשמונאים והנה והוד(,מנצח
 וכשמהאל וטענה מי בתפלתם הזכירו כן הץההוד,
 לההוות האלה היטרם נתקת כן הן יעננו, ההאברצפה
 כן על להג"א מעמא הח' מדה הוד והנהולה%,

נתקט



 יששכר ובודאה הלל י, טאטר פבת, כסלו חדשן מאפףבנני
 )דייקא( שמונת וקבעו שאומרים וזהו ימים, ח'נתקנו

 וכו'. להודות אלו חנוכהימי

 להודות הימים ניתקנו מעם לך אומר עודקכנ(
 5ס( גיא ב )מאמי שכתבתי מה פי עליהלל,

 הטמחי רני י( ש בזכריה בחנוכה להפמיר דחקנוהא
 ליה והוה לחנוכה ענין זה אין לכאורה וכו', ציוןבת

 וכו' בי הדובר המלאך וחטב ד' קפימל מןלהרטקיל

 מה פי על לי ונראה וכו', זהב מנורת והנהראיתי
 ים( ק לסי משש זלה"ה חיד"א מו' הנדול הרבשכתב

 במקום ערוה, באהדה זמר קול ( נו )נרטב דאיפמקדהא
 זה והוכיח לחהש, אין דשכינתא אימתאדאיכא
 שיננא יהודה לר' שמואל דאמר ינ.( )טהמהנמרא
 היה שם להיות שם, ואמרו וכו', והשתן באמתךאחוז

 עם )והנה להרהור, למיהות ליכא דשכינהאימתא
 ז"ל, דבריו על לפקפק לי יש הדין שבעיקרהיות

 ז"ל מאמרם פירש ובזה הוא(, דר"ח דרך זה כלעם
 שכינה, גילוי זו רעיתי יפה הנך סו( א )שה"ש הפסוק[)על
 ומאי כאן, עד ובנות, בנים נשבה רעננה ערשינואף

 נילוי ד"ח דכיון יתכן, האמור ולפי לזה, זהשייכות
 לחהט ואין ובנות בנים ביחד לנטבח ישעיןשכינה
 " ה ורופסים דבורה שאמרה דוהו פירים, ונםלהרהור,
 בכאן ויש לי"י שאנכי דכיון אשירה, אנכי לי"יאנכי

 *( כן על שכינה,נילוי

 שאני הנם אשירהאנכי
 נאם בזה פירש וכןאישה,
 ורוני צהלי 1( ינ )"חףרבון

 לשון )יושבת ציוןיהשבת
 בנות על והכוונהנקבה,
 לקול לההש ואיןציון

 בקרבך גדול כיאשה(
 להרהור, לתוש ואיןוכו',
 ונחדר )ולא ציון בת ושמחי רני בט, בשם בזהופירש
 דבריו, כאן עד בתוכך, ושכנתי בא הנני כי אשה(לקול
 מרן כתב דהנה חתכה, על הדברים יפורשו זה פיקל

 הנאולות וכל הנמים כל סופ"ד( ש"ס הרו"חהאריז"ל
 כן על הוסד, מדת הארת ידי ש היה העימ מןשהיו
 )כמו אשה ידי על מיבוא ראשית היה הנארותכל

 גאית בהוד(, ואיהי בנצח איהו ש בזוהרשאמרו

 181ש חב 85"ח שהשיני

 חנאיה )ונם פרעה, בת בתיה ידי על הסיבהמצרים
 הנה וכו' שזבה יד פם בבל מפלת ליל שהיאמבבל
 דניאל את להביא שפטלה לבלמשצר ייעצההמלכה
 בליליא ביה " ח )חרא הטלאך יד כתיבת לו ופתרובא
 תוי(, מלכותיה קביל מדאה ודריהט בלמשצרקפיל
 יהודית מיון נארה אסתר, ידי על מדינאית

 ידי ש תהיה הנארה בימינו ובמהרהמהחשמונאים,
 דברי שם עיין נצחייוע נארה תהיה כי הנצחהארת

 קרוש דף ס סיסי כ בשטה ה מאטר אב המוז )עלוהאריז"ל,

 בהט להודות חטכה ניתקן כן שעל ונבין, זהולסר
 והוא ההוד, ידי על שנעשו הנימים סוףשהוא

 שתהיה האחרונה והנאולה האחרון להנס דרכההכנה

 עץ פעמים, כמה שבתבתי כמו הנצ"ח מדת ידיי
 הנרות בעוד מלאכה לקףטוון שלא הנוים נהנוכן

 הנרות נם כי א4 סויף הר"ג סיען או"ח תו"עדבקות
 מכאן כן שאין מה הוד, הארת ידי על היהעדיין
 רטזתי )וכבר הנצח הארת ידי על הנאקה תהיהואילך
 הישירות כל כן על בהוד(, ואיהי בנצח איהו לעיללך
 5שע" לעתיד, כן שאין טה שיר"ה, נקבה בלשקהיה

 טש( ל ושם וכו' הז"ה שחי"ר יחשר ההחש בעת א(ט

 אבותיה במנהג הכוונה והוא וכו', לכם יהיההשי"ר
 בעוד מלאכה יעשו %א פוב יום מנהנ ינהנושהנשים
 היה הנרות נם רעד להורות דייקא, דסקותהנרות
 ומעתה שי"ר, יהיה ואילך מכאן כן שאין מהשיר"ה
 ושמחי רני בהשכה להפפיר אבותיט סנהנ לךיומתק
 יהלל, להודות ניתקן למה ותבין דייקא, ציתבת

והבן.

 ימי שנתקנו מה כמעמא מילתא לך 44םצעימקבה(
 נתקנו ולא ולהלל להודותחטכה

 דאין ( כד )תעמת הוא דהדין לי ונראה השמחה,למשרטו
 )ליהנות( הציווי כשהיתה רק נמים ממעשהנהנין
 דסצוה היא הטחיה והאכילה השמחה הנה נביא, פיעל
 מן ליהנות רשאים היו כן חשל נביא, פי על שהואכיון
 המן בפרשת הפסוק לנו יתפרש ובזה והבאר,המן
 )ראשי הוא מ"ן אחיו אל א"א ויאמרו ט0 סו)שטת
 הש טה )מעים( ידעו לא כי נמים( מעשהתיבות
 רשאים שאינם ויגששו כזה דבר בעתם נראה)שלא
 איטר הלחם החש אליהם בישה ויאמר מזה(,ליהנות
 הש"י מן מצוה שחיש )וכית לאכלה לכם י"ינתן

 הג"ה*(
 במשרה כן לפרש כן גםג"ש

 מריס ותקה ק סווטסות
 מרים 5הם ותען וכההנביאה
 5מה הבת וט' לי"ישירו
 מה לנביאה כאן שתהמייחס
 אך מקומות, בשארי גןשאין
 מתנבאת קחזיתה להיותהוא,
 5א השכינה השראתודיה
 ותתן כן ע5 לדווחםחששה
 כד. שירו מריםלהם

תאכלו



י יעטשכר והחהשה הלל ד, פשו פצת, כבלו ישי טטףבני
 נפסקה שכבר כיון בכאן כן על זתשבעז(,תאכלו
 ומה ולהלל, להודות רק הזה המועד נקבעהנבואה
 מצות ( ל8 )ממיכיו נימים ממעשה המנורה אזשהדליקו

 ההודאה, בנוסח שאומרים וזהו ניתנו, ליהנותלאו
 איסור חשש אין חטם קדשך, בחצרות נרותוהדליקו
 שאומרים וזהו היתה, בקודש כי נמים ממעשההנאה
 היי(( יפ"כ מופרים ממסכת )והיא הללו הנרותבמסח
 קוונט הללו הנרות כן( )על כו', הנמים על מדליקיןאנו
 נהנין אין )כי בהם להשתכנם רשות לנו ואיןהם

 ולהלל להודות כדי בלבד לראשותן אלא נמים(ממעשה
 תשמיש בלא בלבד בראייתן שנזכור רצ"לוכו',

 להרבות ולא ולהלל להודות רק האלה הימיםשנתקנו
 ובזה נמים, ממעשה נהנים אין כי הטתיהבאכילה

 יד( כ )יט" חנוכה הפפרת התחלת כן נם לפרש"ש

 נפסקה שבימיו זכריה הנביא צית, בת ומומחירני
 ותשרה הנבואה החזרת על התנבא הנההנבואה,
 לששון הנמים ימי יקבעו אז ישראל עלהשכינה
 נביא פי על נתקנו שלא החתכה כימי לאולשמחה,
 נסים, ממעשה נהנים אין כי ולהלל להודות רקנתקנו
 הש"י השכינה השראת כשתהיה לעתיד כן שאיןמה
 אמר ציון, בת השמחי רני שאמר וזהו ליהנות,יצוה
 שתהיה רצ"ל בתוכך, ושכנתי בא הנני כיהמעם
 צוה שהש"י ותדעו הנביאים על השכינההשראת
 להתחיל הדבר נחמד אוטר תדע זה ולפילשמוח,

 הפסוק בזה חנוכההפפרת

 ולהלל, להודות שתקנו מה לך אדרהש זאת עטךקכה(
 דאמרו הא על שדרשנו מה פי עלהוא

 ליום הנרפאת בתולה היונים שנזרו ג.( )טעכיהרז"ל
 הספרא בודאי והנה נד4 רטקילה לספסר תבעלהרביעי
 פמוטה, מהמרכבה מיוחדת בכוונה זאת עשתהאתרא
 בהולה דוקא הנזירה היתה למה לידע ראויוביותר
 הזהר דברי לך אקדים והנה הרביעי, ליוםהנישאת
 לקול תשמע שמוע אם ויאמר י( ם דף בשלח)בפרשת

 קד"טיק מלכס דא תאמר 00 סו ישווה וכו' אלקיךה'
 דאת כמה אלקיך ה' לקי תשסע שמוע אס קאמרומאי
 דא הוא אוכלה אש אלקיך ה' כי ט( ו אנושאטר
 והאזנת צדיק, דא תעשה בעיניו והסטר ישראל,כנסת

 כיון הוד, דא חוקיו כל הטמרת נצח, דאלמצותיו
 אגס בשיחו "ע דשה סג. שגת ושהי עחזיד(

 כתיב מה לבתר קד"טא, לסלכ84 מפו הא באלילדעאלז
 רופאך י"י אני כי עליך אשים לא וכו' המחלהכל
 בנצח זכי בצדיק דזכי מאן ודאי יצחק רבי אמרוכו',
 אוראל, כנסת בהו דאתברכא תלתא אינת ואיליןוהוד,
 במקהו ועאל קד"שא במלכא זכי בהו דזכיומאן

 ר,1ים84 להאי נפירו אלין ארבעה ולקבליארבעה,
 אסתמרותא ישראל דכנסעע נחירו מילק, מארבעקד"טא
 דנצח נפירו דשפחה, אסתמרותא דצדיק נפירודנדה,

 רזונה, אסתמרותא דהו"ד נפירו דגויה,אסתמרותא
 במה ישראל, כנסת דא אלקיך י"י לקול דאץל
 דנדה באסתמרותא שכינתא אנפי לקבלא ישראלוכאן
 צדיק דא תקיפה בעיניו והפטר מלי אוקימנא והאוכו'
 נצח דא למצותיו והאזנת וכו' כהטפחה לאסתמראוכו'

 וכה נכר אל בבת דא רשימא ייעץ דלאלאסתמרא
 ואזלא זונה מן לאסתמרא הוד דא חוקיו כלהטמרת

 )"הלים דכתיב מאי יהודא רבי אמר דתנינן כטההא
 על וכו', והדרך הודך גבור ירך על חרבך חגור קמה
 נפר ואי ליה, לנפרא קד"טא רשימא ההוא עלירך
 בלבהשוי ליה אלביש וקב"ה גבור, איקרי כדיןליה
 הוד ק קו )ש8 דבתיב ונצח, הוד דקב"ה לבימויומזזן
 בר אתדבק וכדין והדרך, הודך הכא אוף לבשתוהדר
 כל ולחלאה מכאן יאווה כדקא קד"טא במלכאנש

 *(. עכ"ל רופאך י"י אני כי עליך אקטים לא וכו'המחלה

 הס"ה*(
 כי הנוסה תקנו שור עצר בברכת וחרבתן, שמודוטשנה

 בורא וכה גביית שויל וקדוש מיום לבוזהוא
 )ששח בסויות עיין שבהים עשרה תראה והנה וכו',רפואות
 דשדשת בורא זדנה פעורות לעשר מכווו שה81 8"ז0שריה
 לא וכה המחלה כל ולהלצה מכ" בזהר הנאמר הואהוד,

 רופאך. י"י אני כי עליךאערם

 מה תבין הנה הלז, הזהר בדברי תתבונןוכאשר
 גבראל היו רידויים ד.( )ברכות רז"לשאמרו

 בימי להם שנעשה כדרך עזרא בימי נס להםליעשות
 ושנמו נכריות נשים שלקחו החפא שנרם אלאיההטע
 עזרא והנה נכר, אל בת מן אסתמרותא שהואבנצח
 שהיה מה כל תקנו הגדיה כנסת אנשי סטארשחמיה
 נצחיית גאולה היה לא זה כל עם לתקן, להםאפשר
 ברצותם הרשעים היונים התנה ההש(, ידי י רקאי, שכתבתי נמו הנצח ממדת הגאולה לעתיד שיהיה)כמו
 הפנם שיהיה ורצו אוראל, שתאי של ביצתןלקעקע

גד~



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר מבת, כסלו החשי טמףבני
 טס לג זיתיה מן פנום שהיה ובפרפ הוד, במדתגדול
 הנישאת בתולה כל נזרו הנה יעקב, ירך כףותקע
 תקנו חז"ל דהנה רשילה, לפפסר תבעל הרביעיליום

 רביע"י ליום נישאת )ישראלית( בהעקה ב.()טעבופ
 ונכשת נכר( אל בת מן אסתמרותא שהוא)נצ*ח

 והיונים דזונה(, אמתמרותא והוא )הו"רבחם"ט"י
 בהגלה כל גזרו כן על ההוד, לפנום רצוהרשעים
 יפפסר תכש הנ"ל( )מפעם הרביעי ליוםהנישאת
 ויפגום ישראל חטאנה כך ואחר זונה, לעשותהתחילה
 יפי זונה, מן אמתמרותא תיקונו זה אוטר ההודמדת
 מלכות כשעמדה ההודאה, בנוסח שתקנו מה תניןזה
 דוקא למה דקשה רצונך, חוקי ולהעבירם וכו'יון

 אמרו דהרי יתכן, הנ"ל ולפי להעביר, רצוהחוקים
 מן לאסתמרא הוד דא חוקיו כל הטמרת הנ"לבזהר
 שיהיו בכדי תחיה יפפסר חבש שנזרו הם והןזמה,
 חוקי להעבירם שרצו שתקנו זהו זונווג ישראלבטת

 בזה(. עוד לעיל שכתבתי מה )עייןרצונך
 הקדיש שכתב מה ורבץ הנ"ל דברינו פי עלקכו(

 ששנינו בשעה לשונו, וזה הקנה,בספר
 ואמרה ק% בת יצאה הרביעי ליום נישאתבהגלה
 קמתי נפלתי אם לי אויבתי תשמחי אל ק ז)5עא
 והוא פב((, )רה"ש חדש בזוהר זה כעין הוא )וכןעכ"ל,
 בתתה ששנים בשעה היפב, יתכן הנ"ל ולפי ט4לפלא
 נכנסה למה כלה יודעין והכל הרביעי, ליוםנשאת
 הוד מדת לתקן והוא בחמישי, שתבעל בכדילחופה
 ונזרו היונים טתנברו הכח ומזה הם"ם, מןשנפנם
 היתה הרבעני ליום נשאת בתולה חז"ל ותקנתכנ"ל,
 תשמחי אל קול בת שיצאה וזהו כנ"ל, ארוכהלמרפא
 וכו' יעקב ירך כף ותקע )מן נפלתי אם ליאויבתי
 שתקנו החשסהאים בימי קמתי הנבואה(ונפסקה

 הבן ואתה ההוד, לתקן יהלללהודות

 קמתני ( כא ישנת בברייתא התנא להשבונן, ירטקכ0
 והודאה, בהלל פובים יסים ועשאוםקבעום

 פי על הנה ולהלל, להודות בהיפוך אמרוובהודאה
 שהוא קע.( )פפדפ הלל הקדים דהתנא לומר "טפשופו
 לאומרה הראשונים נביאים ותקנו כנטה בימי עודטרקן
 אמרו המצות מהמוני וכטה ונבא, שלא צרה כלעל
חמ(  8  % , ע  8 ח  א   8  % 8  
 גטהט טששי ר"ת פשוש יעי שאת ל שטץ 1"זפ"ע(

 הדא וש( י מצים מפסוק דאוריתא יטהוא קמ0 גחעגהוק
 החשמתאתג בשי מחודשת הק וההשאהתהלתך,
 הקדימו עסקי קא בהודאה הגה ההודאהומתקני

 פץשופו. פי על לי שנראה מה זהההודאה,

 להודות הזה בנם שתקנו מה עוד לך אבאר וץבוץקכח(
 האש במאור נעשה הנם דהנה%ה%,

 לי ונראה בנס, האש ודלק כשיעור שמן היהשלא
 בתיקון, שנתנלה ההוד אור ידי ש הנס היה כיהפעם,
 קול ז( ט )הטפס נאמר ההוד אור חדל פ""( ש""סיע""
 כזה במילהשו הו"ד ותתבונן, אנט, להבות חוצבי"י
 במילואו א"ש מנין תע"א בנימפריא דל"ת וי"וה"י
 להבות חוצב י"י קול הנרמז והוא שי"ן, אל"ףכזה

 ולהלל. להודות תקנו הישעה בעת כן עלאנט,

 אמרו דייקא, הודאה שתקנו מה לך אומר עודק"מ(
 לו שנעשה נם ש להש"י המודהרז"ל

 מו' הנד% הרב זה הביא אחרוף מצרה סצ%והש"י
 )פטמם הכתוב בזה ופירוט ז( ה לפי אנש זלה"החיד"א

 את הש"י כטפיל )כאיטר הודך אדם חמת כי "0י
 חמות שארית אז( אליו, מודה והוא חימה מןהאדם
 הצרות שמעכב צפורן, חנירת יה.( )"יימ )לשוןתחגור
 בברכנו פירשנו ובזה עכ"ל, סחם( וינצלאחרות
 על וכו' לך אנחנו מודים עשרה, בשמונההודאה
 וכו' יתברך כולם ועל וכו' נפלאותיך %ל וכו'נסיך
 ישועתינו האל כן על וכו', סלה יודוך החייםוכל

 ידי על לך, מודים שאנחנו כיון רצ"ל סלה,קזרתינו
 מה תבין ובזה סלה, ועזרתינו ישועתינו אתהזה

 דכיון דייקא, הודאה הנסים סוף בחנוכהשתקנו
 הפקודה ימי קרבו שהן והבינו יון, נלוח מןשניצתו
 לישועות צריכין ואנחנו אדום, נלות הארוךנלות
 שנה בכל הקבועים ביסים הנה יום, בכלהש"י

 מצוקה זה ידי על הדבר, על סודים שאנחנולהודאה
 סידם, מצילנו והש"י שינו העומדים צרינו מכלננצל
 פעם בכל נבין זה כל עם נסתרים נסים שהם)הגם
 ח:( ןופ8 כי בפבע, זה ואין זאת עשתה הושה ידכי
 )תטאטא וגו' בין אחד שה ע( ונוראותיו גבורותיו הןהן

 על הוא אהיה בנימפריא הודא"ה כן על וק(,חסידות
 לסחטה הש"י שרבטי סי )גתות רז"ל שאמרודרך
 אהיה אטהי"ה אקטר אהי"ה י( ג )שמות מצריםבגלות
 אתרווח בשיות עמהם אהיה אקשר זו בצרהעמהם

יי



יח "עטשכר תעפנה הלל ק משמר פילוג כטח חףשו פטמהבני
 להודות אומרו תתכונן זה פי חשל למשכיל, בזהודי

ולהט.

 בסימן לעיל מהבאר כבר )הנה הגרי. לשמךק"
 נסים דהנה עף(, נאמר וכעתקם"ג

 שמו, וברוך הוא ברוך הוי"ה שם ידי על נעוליםנגלים
 ומשדדם הויות כל המהווה והנכבד הגדי שםהוא

 שם בהלבשת ההר במבע מלובשים ונסיםכרצתו,
 היא אומן אמונת אבל הפב"ע, בגימפריאאלקי"ם

 הוא הכל הפבע פי ש הם אוטר ההנהגות שכללנו
 והנה האלקי"ם, החש הוי"ה ב"ה הוי"ה הנדול שםבכח
 נפסקה שכבר דחנוכה בנס הזה בזמן ההםבימים

 מלכות מן והצבט בעזריט היה ב"ה והש"יהנבואה,
 המלחמה, בתחבולות בפבע מלובש נס היה והנהיוק
 ורבים חלשים ביד הגבורים מסירת לסלא שהיההגם
 להראות אבל בפבע, הלבשה כעין הוא זה כל עםוט',
 האלקיט ההד הוי"ה אהגר לבנים ההודיע יתירהחיבה
 האחרת הזה החל בגלות אהגר ולהוודע ולהודיעולידע

 סלה, הףרתינו יתועתעו הש"י אשר הגםוהארוה
 לומר נתפחה שלא ובכדי בפבע, מלובש הכלאבל
 השגחת ח"ו כאן ואין בפבע הוא הכל אשרח"ו

 בנס הלזה אומן לאמונת הנה יכול, והכלהמשגיח
 היות עם הגה הנסים, כל סוף הוא אשרדחנוכה
 ההשועה אחר הנה בפבע, מלובשת היתהשהישועה
 לידע כמבע, שלא דנרות בנס עמהם הש"יהתנוסס
 שכל משיחנו ביאת עד ההראל לבני זכרתולהודיע
 הוא הכל הארוך החל בגלות הנעשיםהישועות
 קבעו זה לזכר וחנה ב"ה, הוי"ה הגדול השםמפעולת
 על לממ"י המודה חט( לעיל שכתבתי וכמוהודאה
 הנה אחרוק מצרה מצילו הש"י לו שנקלטההנס

 על שנה, בכל זו בהודאה להש"י מודיםכשאנחנו
 גם הנהגתינו כל אשר לט הוא אומן אמונת זהידי

 הוא הכל ומרודינו עניינו ימי כל הזה החלבגלות
 הויות כל המהווה ב"ה הוי"ה הגדול השםמפעולת
 וקבעו בהודאה שאומרים וזהו האלקים, הואהוי"ה
 הגדול לשמך ולהלל להודות אלו חנוכה ימישמנת
 האלה. בדברים והתבונן בין ב"ה, הוי"ה הנכבדהשם

 ח.בהאשרת ו17 ושש 91ק וש, ט אשן יך % ט זחשד נשטשן 9ק 9", ט י ם משן " קמטמט% עקח

 דבר לפרש כעת אלה דברינו חגהף כאן עדתנה
 ובמפקד במספר הסימנים שי והנהההודאה,

 ענינש כמה יבואו עוד ואי"ה הכהני"ם, מגיןק"ל
 רעוב יהא אי"ה, בקל"א ויתבארו ממוזרים,במקומות

 הנגהם הנסים על וכו' נשבח יה% להודותנזכה
 עפנו יעזיה קוטה אושר העולם בכלהמפורסמים
 כהבפיחט הרבונית המלכות בביפר פלאותהמפליא

 מצרים מארץ צאתנו וכימר ט0 ז )פרא נביאיו ידי%
 אשק. בימ"ש במהרה נפלאותיראנו

 בתהלים הודשה פסוקי לפרש נתחיועתה
 קינא.סימן

 גשרים בסוד לבב בכל י"י אודה הללויסקלס(
 דרוזיים י"י מעשה גדייםועדה,

 גם בפעם, הדברים קיטור להתבונן חפציהםלכל
 והשמע לבב בכל אומדו א' לדקדק, ש"שהדקדוקים

ב'
 ליה חוה בסוד מהו ישרים בסוד אומרו ב' למבוי
 ומהו הטרים מהו ועדה יטריד אומרו ג' בתוך,למיסר
 בהשסע וכו', דרושים י"י מעשי גדיים אומרו ד'עדה,
 מה מובן ואהד וכו' דרדרים הם כי גדולים הםבזה
 והוזז הקדמה, נקדים הענין להבין כדי והנהזה,

 באמרם הנסים במציאות יאמיט לא המתפלספיםדהנה
 שלא כבודו זה אומן פנה כי הבורא, מכבוד זהשאין
 הקיום כח לו ויהיה ידיו, למעשה ושינוי הפסדיגיע
 ועוטה פעל הנה ית"ש והבורא עשהו, כבר אשרכפי

 נבראט שיעטדו ית"ש כבודו זהו שבעם, עלהנבראים
 לא ברב"טית ימי משוטת שהשביעם פבעם עללעד
 החקירה אל והנה מפסעם, והפסד שינוי להםשיגיע

 הגאת הגדול הרב קדקדם על הכה כבר הלזהמזויפת
 סג וזיופם פעותם בהראות אריה גור בעיהקדודו
 ותוכן שם"( וארמה שלו הגבורות בספר שכהב מהוהוא
 ברא אשר הפצעיי בעפם הוא המבע הנהגת כידבריו,
 איטר הנבדל סעפם הוא הניסיית וההנהגההבורא,
 מבראשית מיוחדת הנהגה הוא דבר ולכל הבורא,ברא
 עיין צינוקי לרוות רביצה )ואם קלקול, זהחשין

 געשם שרשנו העת שבאוחר שם, ומסיק שם(,בדבריו
 בדמית דהינו הפבעייוג כן גם רטט הניסייתהנהנה
 להיות יכף ליהושע השמש העמדת בעת ש יףט*ע
 הלכה כן פי על ואף בנם, ליהושע השמששעמדה

ונשקעה



 וששכו והוחנה הלל דו מאטר טבת, כסלו ההש שמרבני
 הפבע, מן הפסד כאן חשיי בפבעה בזמנהונשקעה

 ואף לחזקיה אחורנית שבה יא( כ )טנ"ט בחזקיהוכן
 בפבע הכבמוקע השכל והנה כסדרה, הלכה כן פיעל
 בנהמא הפכיים ב' לצייר אפשר איך כי זה יקבללא

 יכול בנס אבל לצייר, אפשר אי בפבע אמת הןאחד,
 החש אשר ונפלאותיו י"י מעשי הוא לזה הלאלהיות,
 כל הוא כי אחד בנהמא והיפוכו דבר עשותיכול
 בזה תתבונן וכאיטר הנסים, בכל החש וכן והבן,יכול,
 תעמוד הפבע כי המתפלספים, לקורנית מקוםאין
 יתהווה הנבדל מעולם והנם הפסד, בלי עמדהעל

 הנם אמונית וא"א פבעיי, בלתי דבר הבוראבנזירת
 הפכיים ב' באפשרי הווט איך בשכל לו יצויירשלא
 אשר דבר שהוא הדבר באמונה יאמין אחד,בנהמא

 החש. כן האמת אבל בשכל יצוירלא
 היינו לבב, בכל י"י אודה הפסוקים, יתפרשונבזה

 ית"ש שהחש נסים במעשי אאמין לבבונגבשני
 אשר ואאמץ כפבע, שלא נסים ופיגל המערכותכהמדד
 ויכונו ידיו מעשי מקלקל אינו ית"ש אומןהפועל
 חמרים בסוד הללז, הענינים בב' ואהזדנו לעולם,לעד
 המה בלבותם הנמרים היינו נמרים, בסודועדה,

 הנגדל, העולם הוא כי סוד והוא בנפלאותיוהמאמינים

 בתוך אהודנו ונם בזה, ושאמין בסודם אחודנואני
 השכלה להן אין אשר ההמוניים דעת הייתהעדה

 ושבחו כבודו שזהו אדרבא אומרים רקבנפלאותיו
 בתוכם נם אהודנו אני והנה הפבעיים, משנהשאינו
 כי העדה סברת ועם הזומרים סברת על מסכיםשאני
 נמנם א' וברנע א' בזמן כי אמיתיים, שניהםסברת
 שלא והגם מבעיינך זפעזלה ניסיית פעולהביחד
 המה לזה הנה והיפוכו, דבר בשכל העניןיצויר
 חפציהם, לכל דרושים המה אשר י"י, מעשינדולים
 כבודו שזהו השכל לו ש"מפופ מי השכליים, חפץכפי
 לעד ויכונו הפבעיים ידיו מעשי ישנה שלאית"ש

 השבל לו שיפפזפ זמי החש, כן כדבריו הנהלעולם,
 הערכות כהשדד איך נדזלתו להראות ית"ש כבודושזהו
 הדבר, הבן הוא, כן כדבריו הנה כרצונו,השמים
 חפציהם, לכל דרהמים הם איך כך אחר שמפרשוזהו
 נסים פעולת היינו פעלו, והדר הוד שם( )ההליםהיינו
 צדקתו ונם עבדיו, על והדרו הודו מתנלהשבזה
 שנתן חנם והמתנת הצדקה חייגו לעד,עומדת
 בלי לעולם לעד תכון מבראשית פבעם כחלנבראים
 הפכיים, ב' אנדמיים שכלי כפי שהן והנםהפסד,

 הבן. י"י, מעשי נדולים המה לזההנה
 דג שפ )תדהים י"י ורחום חנון לנפלאותיו עימה זכרקלב(

 הזה בפסוק לדקדק ש"מ הדקדוקיםכל
 במזומר לעיל שכתבתי מה עיין בזה שפירשנוומה
 של פירושן על שים ועיניך כהמם, קחנו פ"א סימןזה

 בכאן. כן נם הפירכם יעתיקלהעתיק והרוצ" בכאן, הדברים לכפול הצורך מן איןהדברים
 חג שם )תהלים ברירם לעולם יזכור ליראיו נתן מרהקלנ(

 בפסוק שפירשנו מה פי על הדבריתפרו
 דהנה לשיעהש מרף גתנט שלא י"י ברוך 1( קיד)שם
 נם פרף, בשם הרשעים רשעת כינה למה להביןיש

 שעל )הנם ינשכו דוקא בשיניהם לא הנהלשיניהם,
 ממתגו לנקום שרוצים הפלנה דרך הוא פשופופי

 רוח בדברי זה כל עם הכעס, מנודל הנהמךכדמית
 חיות כל דהנה והנראה, הוא(, ריק דבר לאהקודש

 מהרפ"ח הוא בדמין והספרין הקליפותוהתנברות
 העצמיית בחיבתם ובצירוף שף"( ת"" כנודעניצוצין
 הזכיות העדר מחמת ח"ו כשמתנברין והנה פר"ף,הרי
 שבהן רפ"ח וכח בחיות עצמיותן מתגבר אזיח"ו
 דייקא, לשיניהם ואמרו לפר"ף, ישראל שונאי ח"ואזי
 אמצע, שמאל ימק קוין נ' החש ש אות כברידעת
 הפמונה הקדהמה ידי על מתגברין הן כשח"והנה

 וזהו קוין*(, בנ' בהתנכרות ח"ו הן הנהבתוכן
שאמר

 הג"ה6(
 לו קהנ"ו זה אלחשו הגה הישושה( )טשת ההוא ביום ואמר ט( כה 5שי" הנביא שאמר מה תתבתן הנ"ל כל תביןאש

 בהוך הקדושים ניתוצים ובודתכם מי של פשט בכל בהשלות ית' לשמו לו קוץ  עשים הרצו לג קוינ"ו יא זהגושישנו
 כשיצשא טולאותיו, בכל שיחו לו זפתו לו שירו 1( קה )תשמט המשורר כן גם שאמר וזהו פנימה, הקדש אל ושבוהקלישה
 קדושזג לך חגמשלשים קודש שררי שיח סוד כן גם וזה ששחוח(, בגימטריא  ק"ו  %1טפמ ג' שר"ח, בסוד היא הפלחהש"י
 סמיהן הטלש צשר דומעה ענשיו את לקח שר"ח סוד בכונת היה המלכים את כשרדף אבינו אברהם יד( יד )ברזרבתוכן
 )נקרא אחד גס8ר ראיתי וכר, יקשרו מצ"ח טמלטה כצשר נפשנו " קבו )תהום מכאן בפסוק נרמז כן גם לדשתיוזזע

ף ש
 כא. סערן י לאסר תשרי לשגל יפוגה(



יב ממשכר מהטס מא ק פצו פנה מט חש"ו פ8הבני
 שבהם קוין ג' היית שלהם; אלי"ן לשיגיה"םשאמר

 8( ש אות כעיןשהם

 ביד נוגן ההש"י רח"ל ליראיו, נתן פרף שאמרהדי
 להעלות כח להן נתן הייט הפר"ה אתהיראים

 מתבשל ממילא הקליפה עצמיות מתוך ניאציןהרמ"ח
 שהוא מיקרי זהו כן אם וכחותיהן ונמיותיהןבחינת
 ברית"3 לעב"ם יזכו"ר תהו הפרס, כל ליראיותתן
 יתהווה הקליפה מתוך הקדושים הנצוצים בהקזותכי

 המיין יתעורר זה ידי חלל הקדושה אל שקביןלמיין
 שכתבתי כש השפעה בחעת הוא )יזכורדכורין
 לעב"ם, ברית"ו וכה( עשה זכר בפסוק ש0 רעע~*ל

 והבן חידוע, להעול"ם שפע השפיעחייט

 לרטן לעמו הגיד מעשיו כח 0 שם )הטים וזדיקלך(
 גילה זה בשביל רא"ל גוים, נהלתלהם

 מעים בראשית מעשי מסודות כן גם לעמווהש"י
 התיקון עתם בבחינת הת* עבודתינו שכל )הגםהתחו
 טלכין ז' מן בראשית מעשה סודות נתגלהימה

 הוא הפיעל, אל הכח כש מעשיו כח הנשנאקדמאין(

 פ תהיה עבודתים אישר גוים, נהלת להם להעםכדי
 היינו בראשיות מעשה לחדש בימינו במהרהק

 מנקודה )ויתהמה התיקת אל התהו מן ניצוציןבהקלות
 לך חנינו י"י 0 ט רשע" בראשית במעשה כמוקוין

 בהקפות טיים בחלת להם ניתן זה ידי חצל קוי"0קוינ"ו
 ויסלא לקרהשח, וחיה השב מהם הקדישיםניצוצים
 והחיות הנהצוצין כל בהעלות הארץ כל את ל"יכבוד
 וזח לבער, וחיו הקליפות כל ויתכפלו הקלישתמן

 הבן. במעשט, י"ישמח
 פקחיו כל נאמנים ומשפפ אמת ידיו מעשיקלה(

ש)שאש  איך לההבתן מההמוי 4 
 ידט שמעשי שאמר טה גם לסיפא, הרישאיקרשר
 דחנה וחטפנה, בזה, הנרצה מהו ומשפפ אמתהם
 יתפש אפיו לנו נאמרה וחקותיה מצותיה התורהזאת
 להעלות לדהש"י בהן עבודתיט היא )וזאתבמיני,

 בפירוט מסיני שאינן מצות ו"פ הקדרשים(,הניצוצים
 בידיט קבלה )והנה לנ3 אותן וציוו המציאום חז"לרק

 ריטבונן כבחשר במיני לכהיה נתנלה שהכל א ככ)הקץ
 קדשט ששר עליהן מברכיל כן הה אי"ה, דבריטמתוך

במצותיו

 אמת י מזן ~חמצ אשר אתרא דסטרא שיו י הן הן הרן, פלשתים מ8ץם תיבות ראשי מפיח ה08( )י נתצתשמץ
 ותתבתן בהרן, יעקב בפלשתעג יצחק ממצרים, אברם ויעל א ע ואם משייסשג אברם הדד ק ינ )בראיא אברהםהשלג
 )ראשי הרתם 5חרל משה הסימנים ו אחר השתדלה בישראל מלכות קרן לחרש השתדלה כששר תמרקת בתפר אס יהישם

 שנקרא לישקב אצות חוש נ( ו )מיכה אשר דאת כמה אמת )חוחםו "צקב נבר חומשך קאן, י המלכות אל להמוניך מצ"ח(תיבות
 התיבה )ושהפזלת ושרן, הנקרא בקליפה גלחם אוטר יעקב והוא אמת( הקב"ה של וצתתן 1ה0 ושבת רז"ל שאפרו בבןחוחמש,
 ושין כפצת סו שהן ק א, השראל מארת ב8לשתי"ם נלוים אוטר יצחק, נגד שחילד רצוצך, חרבת כבז ור באות כןנם

א אי ש9" פשמ1מ 5ממשרם  8דימ4 להמתיק שמתף מלכות )סי משהן ש"ה 08ש " נגשסרש שת* י0 
 טת8שג ששוי בש"ט עזראל גשקש שם א8ד במצרים נותם אברהם מד מסך פ(, באצת כן גם המרבה)חילחלת

 היברקם. סבן מטוך, חין קדושה עתוי לשט ושיכנש לשם ח"ו היארו לבל הכבה ישהואברהם

 הס"הפ*(
 ותוהות שבחצך שמז אות דינה 401 שברת רשדציש שני ומ ג )תהום הכתוב בסוד דחקכן לשיניהם אומרו יוד לערשו"8

 אתרא ממשש ח" )פכיהן ידצת וכבר אמת, הצע קשוט )כי הפחיה ניצוץ בפוך והוא דקשוס, אתירא הוארוצע
 אקדוש בצהר )ייין כולם, את מדרה 81תה 0 ט )משמה בסוך שקר( ולא אמת שאמרו של תחם בה הוה אהמר קושיאדשמה
 חקדושהם גיצהמם הייט סכמו בלש הרשע מן יוצבט וכאשר חמתכם הוא שהשטן שקר( מתהן בצמן 2:( ויאשבראשית
 לרוכש )8ף רשע ליש"ע אף ק0 נ 9שש" חיא והיחן, כדך התבטל מ"ע רק ףשאר השי"ת תנצו תשברשבתתן
 רששם קהי* וחאפר חיב וכו', רשעים רע 82 יאפר ק ז )תחמם כן נם חיא לו, יעשה ידע נמול )אע( כי רז0 רקכשדקאר
ק ע יאק דשאם. ה ) תא ח שהומחקשז הקחשיץשסג  מ מפלאג ש סמחשט ושי 

א נחך בטמחאחאי ן חי מי נאויי ~  חט מטיק שח 18ע "חיץ אייש יף נטט שפ 
 פעם שלון 8שי18 בכת ילע להתנכר )ירצה קתרוק שיני וכשם, והצלחכן( ת1ףק )צדקת יראה רשע ק ינ רהט* ק מעשו

 והבן. האבד, רז81הם חשית כן הצל אקף"0)פרעו

 שץינ קח דף יר שיש ה משמר מאן שיץנט(



 יששכר ובוודאה הלל לו מאמר מבוע כמלו חרצף מאמרינבי
 יכ% דרבנן לצות אלו על יהנה ש, טונובמצותיו

 כך כל נאמנים שאינם בהן להמתפק אנהג לבבח"ו
 צוה לא באמת לטה להתבונן מהראוי והנהשוט(, ש"י שמברכין זכיון מסיני נצטוו הם נם ובאכנןח"ו,
 והנה בתורה, מפורשים בסיני בפירוט הש"יאותן
 רואין אנחנו הנה ט( כתב אריה נור בש הנדיהרב

 הנהנה הנהנות, כב' העמם את מנהינשהש"י
 ושהנחתו היפעו ית"ש וכחו במבע, שהיאהפבעייוג
 ויש כרצונו, ההוא ההנהנה להנהינ בטבעייםמלובש
 ית"ש כחו ננלה ובה המבע, מן למעלה נמייתהנהנה
 עוטתה י"י יד כי כל לעין ומתראה הפבע לבוזרבלי
 שאמר כמו התורה ידי על נברא הכל והנהזאת,

 אמון. אצלו ואהיה ק " )ט49הכתוב
 והנה העימורן הנהנת של הפועל כח התורהוףגה

 ב' אלו כן נם הפועל בכח שיש כרחךעל
 שנשמעת בתורה בהינה שישנה דהיינוהבחינוכן

 הנהנה כמו )והוא בפבעיים התלבשות בלי ית"שמפיו
 להתלבש שצריכה תודה בחינת ויש הנבדלת(,הנמיית
 ידי על וציוויו רצונו לנו שננלה דהיינובפבעיים
 הפבע, תחת העשיה בעמם הן אשר החכמיםחכמת
 שיוציאו ורצונו חכמתו בהן משפיע שהש"יהנם
 החש הנה ית', מאתו והכל הפועל אל הכח מןהדבר
 נחו בן גם שהוא בגלגלים המבע הנהנתכדמית

 בבאר שהאריך שם )עיין ית"ש, ויכולותוהשגחתו
 המבעיית הנהנה והנה סב(( לו אשר "רט*ק( )טצהגיה
 בל לעתם לעד נתונה שהוא אמת בשם לכנותהיש

 לבתיה מלבן אמת קד.( )שבת דהנה ועד, עולםתמום
 כהדפם נקרא הוא הנסיית וההנהגה קאי,קהטפא
 את להעניש בכדי פעם בכל הכהדפם כפישהוא

 ולפי המקום לפי לצדיקים, פוב שכר ייתןהרשעים
 ההנהגה ומחללית המערכה את משדד ית"ש הואהזמן
 הרוצעים את להעניש מצרים נסי כענין הנבדלתהזאת
 הנסים, בכל וכיוצא לישראל לצדיקים פוב שכרשיוק
 )חן ידיו סוטי הפסוק, פירחח התבונן ועתהוהבן,
 כנ"ל( הפבעיית )הנהנה אמת הייט( בחינותב'

 כי( תיאבונן זה ידי על כנ"ל, הנסיית )הנהנהוכהטפפ
 מפי שיצאו המצות אפילו היינו פקודיו, כלנאמנים

 ששג יד יף " סימו ה 5א8ר *90ת שהוס(
 קל8. סיטו ישיל 1ט1מא(
 ב'. טמואה שלא נאי דף הווט ב יפרש י מאטר ניסו ציץסב(

 הכמתו שנתלבשה רק ממש יתפש ציוויו זהו כיחז"ל
 הפטל אל הכח פן המצות להוציא בחכמיםית"ש

 נם שהא הפבע הנהנת כענין הראוי, בזמןבחכמתם
 בכוכבי המהצפע והשנחתו הטפעו ית"ש בכחוכן

 הבן. ואתה וכמיליהם,דהומים

 עשויים לעולם לעד סמוכים ח( שם )תהום רזכןקלו(
 שאמרו מה הנרצה הוא רצ"ל ויטר,באמת

 אסמכתא וקרא מדרבנן ( טא )גדפת סקוסות בכמהרז"ל
 חוה אסמכתא לשק מהו להתבונן מהראויבשמא,
 הסמיכה כדרך הוא הנרצה, הוא אבל רמז, למיסרליה

 בדורו הוראה הבעל איטר התורה פי עלהמצפוית
 ה.ג )סביונן ידין ידין יורה יורה כך אהד הקם אתסומך
 חכמי את חכמים בסמיכת סומכת התורה כביכולכן

 וכן ממש, כתורה וקיימים חיים דבריהם שיהיוהדור
 אסמכוהו דרבנן מתי כל ( ים וכרכות רז"ל דאמרוהא
 דהוה סובן אינו אממכוהו לשון תמור, דלאאלאו
 סמיכתן דרצ"ל מובן, הנ"ל ולפי למדוהו, למימרליה

 להיותם אוהל מסמכת שהתורה התורה מןהחכמים
 לפי והנה לנא, סמוכו דין מן כל ( ט )כזוכותממוכים
 בכדי הוא מקום בכל ונזירתם חכמים תקנתהנראה
 וכיוצא, איסור איזה לידי יבואו פן הדור אתליצ"ר
 מן ונסמכה בסיני נרמזה גזירתם כן פי על אףאבל

 לעולם לעד סמוכים תבין, ומעתה אמת, תורתהתורה
 הדור את )לידרר ינטר אמרס )תורת באמתקירויים

 הבן(. הפועל, א% הכח מן הדבר שיצאבזמניהם

 מברכין דרבנן ובעשין דרבנן, בלאוין זהו הנהקלז(
 לעמו שלח פדות ט( שם )טיש אמרוצונו,

 לא הנה רצ"ל שמו, ונורא קדדם בריתו לעטםצוה
 מטו )לעי שכתבתי )כמו לדורות זכר קיטו הנמיםבכל
 שהתנוסס הנם הוא, רק וכו'(, עשה זכר בפסוקסק

 להפיל ישראל לנטועת המצמרכת לשעה רקהש"י
 ה% נתת הנה ישראל, את ולהושיע הגוים עלמורא

 לדורוו7 הדבר קבעו לא אבל בשעתה, להש"יוהראה
 השה פש ישועות הפועל אוטר נסים כמה ישנםאבל

 זה על ושנה, שנה בכל הזה האור קדושתשתתנלה
 קדשט טר שיה ומברכין מצוה וקרעו זכרתקט

 ומקרא חטכה נר על שמברכין כסו שוטבמצותיו
 הנם באור לעמו, שלח פדות תבין, ובזהמנית,

 צוה אחרוץ ועוד זאת אבל הישועה, בשעתשנתהווה
לעטם



 ינ יששנר והיאה הי ה פשו פבו4 כסלו חרשו פטרבני
 שנח בכל בדומה והאור הנם שיעיד בריתו,עתם
 שאמר וזהו שכננבט, וכו' נפלאותיו זכר"וכענין
 בשעת נורא שמו, וטרא קדש כן גם ותביןבריתו,
 שנה, בכל הנועד בזמן וקדיש הנטועה, בזמןהנם

 הבן. קדומנו, אנטר מברכין בןעל

 עיטיהם לכל פוב שכל י"י יראת חכפה ראשייךקלח(
ש פשעש לעד עומדתתהלתו  י4 

 עליהם ננה לא אשר המתפלספים דחנה לפרש,הנראה
 ונימוס, כחוק התורה מצות ענין מוברים התורהאור

 טצוה בכל באמרם דעתם, כפי לטצות מעםונותנים
 ועל וכיוצא, פילוסופית וחכמה מהרכל אינה רמז"ש
 הטצוה של בעצמה שהקיריה בהיכלם נוזרים זהידי
 כדי למשווע שנצפוה רק האדם, אל הכרחיתאינה
 איטר החכמה סנטכן ויתבונן יתעורר זה ידישעל
 בחכמה כבר המתבונן ממילא הזאת, בציווינרמז
 הטצוה לקלטות לו ההכרח מן אין ובמישכלהזאת
 רב, הערב מן הם האלה הכתות תדע, והנהבפוסל,
 בפתויי ומפתים ישורון, לזרע ממאיר קוון המהוהן

 סבל כחטא פורח מעליהם להקל הדעת לקליהזונה
 נדולה קהלת עליהם קהלתי וכבר הטצוועעבודת
 שהאנשים ולהנלות להתוודע בדבריהן אחר)במקום
 לחרפות, ויהיו בישראל ונחלה חלק להם איןכאלה
 שזהו הקודמים בדברינו י"י רוח עליט היתה)וכבר
 %הנביר החיצוניות חכמת לכפל דחנוכה הנםענין
 האמיתיית קבלתינו אבל מצוה(, תר התורהאור

 דמלכא, איברין רמ"ח כביכול הם האלדשהטצות
 ב4מנילוון עליק לשוותי פרמזת ופצויו טצוהוכל

 הקחתי
 דוקא הטצוה ובעשיית ב"ה, הוי"ה השם עצםכביכול
 יישפע זה ידי ועל ההוא, העלית השורש מעוררבפועל
 מהשורש העליונה החכמה מן שכל דוקא העהטהעל

 קדשנו אשר הטצוה בעשיית שמברכין וזהוההוא,
 קסם( השי כטבע חכמה היא )קדש דייקאבמצותיו

 רצ"ל י"י, יראת חכפה ראשית שאפר וזהווהבנן
 אזי דייקא, י"י יראת היא האדם חכמתכשראשית

 דייקא, עהטיהם לכל פוב שבל המה, הכצות כייבין
 הביט כאמפר ידם על חכמה בידיעת )המא בפוסלעשיה

 שמברכין לעד עומדת תהלכי כן עלהפילומופים(,
 הבן דייקא, במצותיו קייטנו אנטר ברוך "סטתש

 וי 18ט ח נשפף שרי שק8נ(

 באריכת הדברים וכתבתי בכונן קצרתי כיהדבר
 8ף4 )שא ננים מעייןבספרי

 ההלל מפסוקי גרגרים איזה לך אפרשקוד
 ידי. תחת הנמצאמן

 ס4 ע" )שלים וכו' לי ותהי עניתני כי 4י477קיץ(
 שקבלנו מה פי על לפגש ליתמחה

 כי אהטע, אויבי ומן י"י אקרא מהולל ח יה 15םבפמוק
 דרך הש"י מאת בקשרם לבקש יצטרך לאהכהרכיל
 רפואה, לבקרן יצפרך אם בדמית שבח, דרך רקבקשה
 בקשתו ותיעשה חגים רופא שהוקש להש"י ונטבחיודה
 אחר במקום בזה כתבתי והבן, קפרוג )בליממשא
 י"י אקרא מהיל שאמר וזהו ו(( סימן ב מאטר)תשיי
 ותיכף בקשה, דדך ולא הילול דרך להש"יאשיא
 כ"י אודך בכאן, נם לפרש ש"ט וזהו אוה"ע,ומאויבי
 אני בעוד רא"ל כאוטר, בלשת יתפרמט )כיעניתני
 לנטועה לי ותהי ותיכף( בהודאה, לך אודהבעניי

 הבן. בקשה,בזעת

 )שאש תבטני קעי את י"י ישמע כי 4טןבצזיקם(

 אמרה קי8.( )כסתום חז"ל דרורו חסקטז
 לפניך אהובה אני אימתי הקב"ה לפני ישראלכנסת
 מה להבין וצריך תחנוני, ק% שומע שאתהבזמן
 דהוקשה והנראה, להו, קשיא ומאי בזה חז"ל לנוחידשו
 מהו תפלתי שתשמע אני אוהב כפשופו דאלולהם

 כן וגם פבוקשו, רוצה מבקש כל בודאיהחידהט,
 רששני קול פנים כל ועל מיותר קעי תיבתקשה

 אהובתך רצ"ל אהבתי דרורו כן חלל למיסר,מיבעיא
 אמרח להתבונן, "ט בזה נם והנה וכו', בזמןאני

 וכו', בזמן לפניך אהובה אני אימתי ישראלכנסת
 מאזין אינו ח"ו הש"י שטר אחר ופן לשלול באאם

 כשהתפלה ודאי לפנים, צריך אין זה מהםעתירה
 קצרה לא כי אהוב אינו המתפלל ודאי מקובלתאינו
 שאמרו מה פי עי סח והנראה מהחריע, ית"שידו

 %ל תענית שנזרו היה מעשה )כה.( תעניתבמסכת
 התפלה, קודם בצפרא נשמים להם וירדוהנשסים(
 אכשול להם אמר ההא, דצבורא שבחא לומרכסבורים

 אמר מבוקשו, מהסתך לבקש שרצה לאחד כנטללכם
 בפלפרין שיכנס ארצה לא כי לו לירק מהרוחמלך
 לעהותי נשמים להם וירדו תענית נזרו הטובשלי,

ערב



 יששכר והוסטה הלל לו מאמר מבת, כמלו חדשי משריבני
 הדבר למה כהטל להם אמר התפלה, הפצרת אחרערב
 תתנו אל המלך אמר מהמלך דבר שביקש לאחדדומה
 אמר וציבורא, שבחא דמי והיכי שיתמקמק, עדלו

 מיפרא, ונחית הנשם מוריד ויקא, ונשיב הרוחכהטיב
 מבוקשם לישראל שחגים אם חז"ל מדברי רואההנך
 בהיתך וכן אהבה, על מורה אינו זה התפללםמרם
 הוא אהבה הוראת רק התפלה, והפצרת הרבותאחר

 היינו תפליש, לקול ממוך מבוקשם להם נותןכשהש"י
 תיכף להיצור, הדבור( )שורש הקשבממיכת
 זה להקול ממוך הדיבור אותיות לחתךכשמתחיל

 קודם נם מבוקשם למלאות חפץ היה דהש"ייורה
 היה דודים דברי עליו שערבים להיות רקהתפלה,
 המלע בחנוי יונתי יה ב )שה"ש כענין קולם לשמועחפץ
 את השמיעני מראיך את הראיני המדרינהבמתר
 לרז"ל הנרצה ענין וזהו וכו', ערב קלך כיקטך

 אהובה אני אימתי דרורו כן על כנ"ל(, להם)הוקשה
 בזמן רצ"ל רוהטני, קול שומע שאתה בזמןלפניך
 שחפץ יורה זה לקול, ממוך מבוקשי עושהשאתה
 לשמוע אתה וחפץ תחנוני היינו דודים דבריייך שערבים רק התפלה, קודם גם מבוקשי לעשותאתה

 הבן תחנוני, ועל קדי על ישמע תיבת וקאיתחנוני,
 הא4 יא אח4 אגרא ריוהדברים,

 מה עיין כו4 קין )ההים לנו ויאר הוי"ה חלקמא(
 )מימן לעיל הדברים של פירושןשכתבתי

 הדברים לכפול הצירך מז אץק"0
 מהתא ביה נימא הזה המקרא לידן דלתי איידיקמב(

 ק"ל אי"ה(, להלן הדבר שיתבאר)הנם
 אליט מניע שהאורה מזה נראה הנה לט, ויארהוי"ה
 והרחמים, החמד שמות הוי"ה א"ל שמות הג'מאלו
 בזמן ההם בימים מאיר שהיה הנמיי אור בודאיהנה
 הוי"ה א"ל וזהו שמווט הב' מאלו הארה היההנם
 ימים, ח' בנם דיקת היתה שהמנורה היינו לנ"ו,ויאר
 ידי על לנ"ו ויאר וזהו נרווח נ"ו הם ז' רעמיםח'
 לי ונראה בנם, נרות הנ"ו מאירים היו הוי"הא"ל
 פקץ בפולטת תמיד הם חתכה ימי קביעות כןשעל

 א"ל בנימפריא פסוקים קם"ו הזאת בפרשהש84נם
 הב' אלו מאירים חטכה בימי להורות חנוכ"ה,הוי"ה

 במקומו. אי"ה עוד ויתבארשמוות

 קץ. 4טש1 תטןש1 שמיקוח סולח שנץסד(

 חנוכה, בימי להודות שנוהנין הפיופ בנוכחןקם0
 נעשח קנקנים ומשתר וכו' צורמעוז

 פך, רק היה קנקן לא לתמוה יש הנה לשלטנים,נם
 מיקטרת בתנועה החרוז שיהיה המחבר רוצה היהואם
 פי על יתפרש אבל השמנים, ומנותר לומר יכשהיה
 סטית במשנה כ( חלס )וקציי האריז"ל שכהבהדבר

 על דקאי בו, שיש במה אלא בקנקן תסתכל אל קד
 טא קנק"ן אותיות בו שיש ינ"קה לא ונ"קה הי"גהמדה
 לא והנה דחי, ביומי קן שהוא למפ"פ הרומזוהחש
 הוי"ה מבלעדי יכלת שום ח"ו בו שיש האדםיסתכל
 וסופי תיבות בראשי הוי"ה השם נרמז והנהית"ש,
 אותיות ה' הם הנבורות דהנה עוד, לך ואומרתיבונם
 למספר ממפרם ובהחלק נבורווע ה' הם כן עלפנצפ"ך
 שכתבתי מה )עיין נ"ו אחד כל ממפר יעלההשוה
 ה' והם קם"א( בסימן כן נם ורמזתי ק"ו מימןלעיל
 בשפי נועם ויהי ט( ג )והיש שבפסוק נ"ופעמים
 ידינ"ו, עלינ"ו ידינ"ו עלינ"ו אלקינ"ו הייטתיבונם
 הנ"ל( במימן )עיין לנ"ו ויא"ר הוי"ה א"ל כתיבוהנה
 נבורזל כל ממתיקין הנבורות ולהמתיק להאירהיינו

 ז"ן, נ"ז שמם8רם הוי"ה א"ל במם8ר נ"ושממפרו
 הוי"ה א"ל וזהו ער"ה, פ"ר מן מראווה כן ידיועל
 מאירין ורחמים חמד שמות הב' אלו הייט לנ"ו,ויאר
 ינק"ה ל"א ונק"ה והנה הנבורווע היינו הנ"ואל
 והנה הוי"ה, א"ל אותיות יש קנק"ן אותיותזית
 והיתה הנבורות מחמת פנים המתר היה הזעםבעת

 בשם לעיל )כנאמר הקנק"ן ידי על בהסתרההנהנה
 ההארה היתה הנה הישועה בעת כך ואחרהאריז"ל(,
 הסה הוי"ח א"ל שמות ידי על הנבורותלהמתיק
 וזהו לנ"ו, ויאר אמר דצת כמה הנ"ו אלהמאירים
 ונק"ה במדת הנותרים אותיות רצ"ל קנקני"ם,ומנותר
 הגבורות נמתקו ידם על הקנק"ן, זולת ינק"הל"א

 הבן קנק"ן, ממפר כן נם עמה גרחמי"םברחמים,
הדבר.

 ס*ו. בסימן ההודאה לנוסח עודשצד

 צרומה בעת להם עמדת הרבים ברחמיך חשתהקמר(
 )ששר האריז"ל שכוזב מה 9י עלוהו54

 ומעפ עתה, אחרא המפרא דיברה להיות סב:(חג415ם
 ההטוב הוא הזה בזמן ישראל שעהטים פוציםמעשים

מהרבה



קי יששנר והודאה הלל ד, מאמר מבת, כמלו חרשי כששטריביבי
 שאומרים וזהו עכ"ד, בזמנם, התנאים שעשומחרבה

 להם עמדת הרבים ברחמיך ואתה בהודאה בכאןנם
 בעת הדין( מדת ננד בעבורם לפעון לימינם)עומד
 בעת כעת שהיא הפענה היתה שזאת רצ*לצרתם,
 מעשים וסעפ אחרא, הממרא תנבורת בשעתצרתם
 שעיטים כהרבה חשוב הוא בידם שיש וזכיותפובים

 מופלנרב פענה והוא הרוחה,בשעת

 ההודאה. לנוסח עודשייך
 לשון דקדוק ע"נ( מימן עד מ"ו מימן )עחןקמה(

 וכו' להם עמדת הרבים ברחמיךחותה
 שאמרו מה פי על הדבר ויתפרש עמידה, לשתמהו
 טבלי מאי וכו' מתפלל שהקב"ה מנין ז.( )ברכותרז"ל
 עם ואכנם ונו' כעמי את רחמי שיכבשו רצוןיהי
 וכפלת אצל רז"ל אמרו והנה הדין, כהדורת לפניםבניי
 עצמו את ימנע אל וכו' חדה חרב אפילו ( י )שםהאדם
 בין לאדם צעקה יפה א.( )ר"ה ונבארו הרחמים,ק

 לדעתי, הוא והפעם דין, נזר לאחר בין דין נזרקודם
 הכפורים ויום השנה בראש ננזר דין דהנזרדהנם
 הרחמים, מן עצמו את האדם ימנע אל זה כלעם
 באיתערותא סו.( )ז"-ג הנה מתפלל שהאדםדכיון

 ח( שש )תהלים וכתיב לעילא, עובדא אתערדלתתא

 וכו', שוחק כשאתה צל מה מה( רז"ל ודרורו צלךי"י
 הפדראלי איש כשאדםממילא

 סתפ~
 לאחר אפילו

 עובדא איתער דלתרטש באיתערותא הנה דיןנזר
 דרעוין( רעוא )העליון רצון יהי הש"י וכערדלללעילא,
 לפנים בניי עם ואכנס וכו' כעסי את רחמישיכבשו
 כך היה דין שהנזר פי על אף כן אם הדין,כהדורת
 לפנים להיכנס הקב"ה תפלת מועלת כביבי הנהוכך,

 לאחר אפילו לאדם צעקה יפה כן על הדין,כהטורת
 מן עצמו את ימנע אל וכו' חדה חרב ואפילו דיןנזר

 ידי על הנה הדין, ננזר יוכבר יהא דלוהרחטים,
 רחמי שיכבשו רצון יהי יתפלל שהש"י ינרוםתפלתו
 שאמר וזהו הדין, טשורת לפנים בניי עם ואכנםוכו'
 והנה הבן, דייקא, הרחמים מן עצמו את ימנעאל
 ית מלכות כשעטרה ונובעים, שלשים לך כתבתיכבר

 זכיות מעפ הית החוקים ולהעבירם חיזורהלהשגיחם

 ח. שהוטרח שעג ש"ת דף ג דרוש ד 88מר ניסן עלץסה(

 כסו החשבונאים והתפללו הדק, ננזר וכביכולבדור
 מונחת חדה כחרב שחיתה עם יומיפון במפרשכתוב

 רש"י שכתב )כמו היו אנשים י"ב כי צוארםעל
 לאין יונים רבבות ננד ש(( ט ידביש ברכהבחומש
 הרחמים, מן עצמם את מנעו לא זה כל עםיצטער,
 רצון יהי הקב"ה שהתפלל כביטול בתפלניםונרמז

 כהטורת לפנים בניי עם ואכנם וכר רחמישיכבשו
 וזהו הננזר, דין הנזר את הרחמים וכבשוהדין,

 עמדת הרבים ברחמיך ואתה ההודאה בטמחשיתפרש
 דאת כמה תפלה אלא עמידה אין ( 1 )ברנות וכו'להם

 ויפלל. פנתם ויעמד ל( קו )תהדםאסר

 לרז"ל שנמצא מה נבין האלה הדברים פי עלקמו(
 אז שהיתה אתעכס( )ספקתבמדריכיהם

 הוא במצפה לשמואל שענה מי החשמונאיםתהלת
 דייקא שמואל את יחדו למה להתבונן ומהראוייענט,

 ז( ז )שס"א דהנה יתפרש, לעיל האמור ולפיבתפלתם,

 שם ונאמר ישראל עם להלחם פלשתים שםכשעלו
 חזי לא דאינהו נב על )דאף מאד, ישראל בניוייראו
 ק ארו )אא ידעת וכבר הדין, ננזר שכבר חזימזלייהו

 פלשתי"ם בן על הדין, כוחות מן יונקיםפלשתים
 אמרו הנה( כידוע, אלקי"ם פעמים י'בנימפריא
 אלקינו, י"י אל טזעוק ממנו רשרש אללשמואל
 ההוא ביום נדול בקול י"י וירעם וכו' שמואלויזעק
 לפרש לי הדאה נדול, בקי הרעם מהו פלשתים,על

 שכבר דהנם ית"ש, תפלת היינו נדול קולדהכוונה
 התפלל הנה הנזר, ידי על הדין כוחותנתפשפו
 התפש כביכול אשר לעילא עובדא ואיתערשמואל
 בניי עם ואכנם וכו' רחמי שיכבשו רצון יהיהש"י
 וזהו נדולה, שהיא החמד מצד הדין כהטורתלפנים
 מן יניקתם אשר פלשתים על נדול בקול י"יוירעם
 מי המטמונאים כן נם שהתפללו וזהו הדין,כוחות
 הדין כוהות התפורפו )כבר במצפה לשמואלוענה
 תפלת הועילה כן פי על ואף דין, נזר אחר היהכי

 כביכול הש"י שירופט לעילא עובדא לעוררשמואל
 לפנים בניי עם ואכנפ וכו' רחמי שיכבשו רצתיהי

 והנה כזאת(, לעת כן )גם יענט הוא הדין(כהטורת
 הקב"ה תפלת לעורר למעלה 5רי קלטה תחלתםגם

 ברחמיך ואתה ההודאה בנופח וכאומרים וזהוכביכול,
 מאד להם צר שהיה צרתם, בעת להם עמדתהרבים

מחמת



 יששכר והודאה הלל ד, מאמר מבת, כסלו חדשי מאמריבנבי
 אלא עמידה אין להם עמדת הנה דין, הגזרמחמת
 החסד מצד הדין משורת לפנים להם ונכנסתתפלה,
 שהם הכהנים ידי על נעשה הזה הנס כן ש גדול,קול

 ותבין לי, נראה הדין, משורת לפנים חמ"דמבחינת
 הגדו"ל לשמך ולהלל להודות שסיימו מה זהלפי

 ההודאה. לנוסח עודשייך
 מניינא צ"ז( בסימן )עיין וכו' שמנת וקבעוקמז(

 הברכה דהנה לי נראה לי,למה
 היא הברכה והנה ובמנורה, בשמן באתהעליונה
 אברהם את ברך וי"י א( כר ובששית לאבותשניתנה
 ואכרכהו, תבא במרם מכל ואוכל לג( גז )שם ביצחקבכל,
 לי יש וכי וכו' ברכתי את נא קח יא( לנ ושםביעקב
 כ"ל מב"ל בב"ל הוא האבות בברכת כן אםכל,

 לברכה, ימים שמונה נקבעו כן על אותיות,שמונה
 בכ"ל פנין שעות קצ"ב ימים כשמונה תמצאוהנה

 כ"למכ"ל

 היתה המנורה בנרות שהברכה הנ"ל לפי שנוץקמח(
 מכ"ל בכ"ל שנתברכו האבותמברכת

 שהאוד מג( סימן נ )טומי לעיל לך רמזתי )וכברכ"ל,
 וירא ד( א )בראוית שוה בגזירה ונרמז לברכהמיוחד
 115ב כי ב( כד )כמדבר וכתיב טוב כי האור אתאלהים
 ויעק"ב ויצח"ק אברה"ם הנה סו(( וכו' לברך י"יבעיני

 נר"ת.בגימפריא

 ההודאה. לנוסח עודשייך
 כמו ויתמחה למשתה )ולא ולהלל להרףותקמם(

 סימן עד קפ"ז מסימן ועייןבפורים,
 ז( סימן ד אמר )ןר שנתבתי מה פי ש נראהק"ל(,
 בפוריא לבסומי אדם חייב ז.( )ממלה ואמרו דחקנודהא
 ר' ( ס" תיייביז בגמרא שאמרו מה פי על הואוכו'

 העולם כל את לפפור יכולני אומר עזריה בןאלעזר
 )ישעח דכתיב וכו' המקדש בית שחרב מיום הדיןמן
 )ונקראים מיין, ולא הפכורת עניה זאת נא שמעי גא(נח

 ב' בין ניתן דעה ( לנ )בסטת דעות בלא שכוריםאנחנו
 המקדש ובית הוי"ה, דעות א"ל ק ג )שפ"ראותיות
 מקדש הוי"ה פעלת ת( סו ~ןת אותיות ב' ביןניתן

 ע"ד ח דף ה סימן ג מאמר שבתות מהןסו(

 במקדש, תלוי שהדעת תתבונן מזה ידיך, כוננואדנ"י
 כשכורים והויין הדעת נחסר בעוה"ר מקדש שאיןוכיון
 והא ומקשו המצות(, מכל פמור ויפכור דעת,בלא
 כפקח הוא והרי וכו' המצות כל חייב שכורתניא
 מאי ומתרצו התפלה, מן שפמור אלא דבריולכל
 פמיבת במפר וכתב תפלה, מדין מדין, לפתוריכולני
 ר' הרי לתרץ, אחד גדול בשם נט( )הקדמהחכמים
 וכל, מכל משמע הדין, מן אמר סתם עזריה בןאלעזר
 דאמרו מה פי על והוא אלא(, בגמרא אמרו לא)וגם

 על האדם את מעבירין דברים ג' ( מא )עייוניןבגמרא
 נפקא מאי ואמרו עניות, דקדוקי מהם ואחד קונודעת
 להתפלל האדם שצריך )רצ"ל רחמי, למיכעימינה
 קשו דעת על תעבירנו שלא זו מדה לידי יבאשלא
 סיום חוב כאן אין העבירות כל על כן ואםח"ו(,
 בית שאין )כיון מצויה, שהעניות המקדש ביתשחרב
 אל משתכר והמשתכר מצויה הברכה איןהמקדש
 י((, ח הנביא חגי שאמר כמו קיום בו ואין נקובצרור
 וכף, מעביר העניות כי חוב שום כאן אין כןאם
 לידי יבא )שלא התפלל שלא מה ש רק עונשואין
 רחמי(, למיבעי מינה ונפקא רז"ל שאמרו כמו זומדה
 המקדש( בית )באין שכורים נקראים שאנחנווכיון
 וכל, מכל פמורים כן אם התפלה מן פמור שכורהנה
 הבן וכו', הככורת עניה זאת נא שמעי שאמרוזהו

 שונאיהם אז שנתחייבו הגם המן בימי והנההדבר,
 המקדש( בית היה שלא )כיון זה כל עם ישראל,של

 זאת לזכר כן על שכרות, וממעם עניות מפעםנפמרו
 ולבסומי לאביונים במתנות נתחייבו הישועהבזמן

 אז הנה היונים גזירות בזמן כן שאין מהבפוריא,
 )ולא עניים נקראים היו ולא המקדש ביתהיה

 לא ישראל של שונאיהם שנתחייבו וכיוןשכורים(,
 ית"ש רחמיו לולא הדין מן אותם לפמור מקוםהיה
 הרכים ברחמיך ואתה בנוסח לעיל שכתבתיכענין
 נתחייבנו לא הצרועה בזמן גם כן על וכו', להםעמדת
 והוא ולהלל, להודות רק ויין בשר ושמחהבמשתה

 הכן. הנס, לתוקףתוראה

 ההודאה. לכסח עודקוייך
 ש לומר תקנו ישראל, עמך על וכו' כשעמדתןקנ(

 בההודאח כן שאין )מה ישראלעמך
 נ"ע עד מ"פ מימן עיין וכו' עליהם כשנחשדדפורים

מובן



סמו 2,4קמטבנר והחישה הלל 1, משמר מבת, כסלו מהן טטףבני

 א( ד ינהם בפסוק דקק )קוא שכנגבנו מה 9י עלמובן

 איזה ועתה לשת וכו', החוקים אל שמע ישראלקתה
 הרב שכתב מה פי ש לפרש והנראה לשלול, באזמן

 דבריו, תוכן וזה )ושקרסה( לאברהם חסד בעלהקדוש
 חיצוניותן ובחכמות בפלוסופיא להתעסק לישראלאראין
 כלים עיטה צורף אוטל איש במשל, בהתבוננותוהוא
 הוא איך אותו ומפארים במלאכתו מתנדר הנהיפים,
 כאלה, נאים כלים לעשות וכשכיל שיודע אומןצורף
 תנדל כסף הכלי בעשיית יותר שמתאמץ מה כלהנה
 על אותו ומפארים הצריפה במלאכת ביותרשמו
 הכסף לחפור יודע הצורף אם והנה מופלא, צורףככה
 הצריפה במלאכת שמו תנדל לא האדמה רגבימבין
 ולעובדי לכפריים שייכת הוא הזאת המלאכהכי

 כמלאכת דקים באומנות פטם יד להם אין אשרדאדמה
 בחכמה, האדם את יצר הש"י הענין, הוא כןהצריפה,
 חיים הבשי שארי מן האדם יתשה בהוהחכמה
 מברר האדם אם והנה והעופוו7 והחיותהבהמות
 הנה וחכמתו שכלו חקירת ידי ש עולמיי דבראיזה
 מעלת יתעלה אבל הבהמה, מן האדם מותרהוא

 )וח"ג אלקיח חכמת תורתו הש"י להם שנתןישראל
 כאין המה החכמות וכל נפקור מחכמה אורייתא9ם3(
 אל כשפחה אליה וככורתים אצלה וכפליםהשפם

 ישראל בשם יתגדר לא הישראלי א"1 והנהנבירתה,

 רק הוא זה כי חיצוניותן בחכמות עוסקבהיותי
 נדר אבל הבהמה, מן האדם מותר הכפרייםמלאכת
 בתורה יותר ויעמת שיעסוק מה כל הוא ישראלשם

 שפירשנו, וזהו הדבר, הבן הישראלי, שמו תנדלומצות
 למעלה אתה כבר כעת הנה רח"ל ישראל,קתה

 האדם מותר רק להם שאין אדם בני שארממדריגת
 שכליות חקירות ידי ש אדם שמם ותנוול הבהמה,טן

 בעמק רק עילוי לו אין ישראל דהרם אבלאנהטייו7
 שכעת כיון ישראל, ועתה כן ועל ומצות,התורה
 במלאכת ועילוי שבח לך אין ישראל נקראתאתה

 נוסח תתבונן ומעתה החוקימ, אל שמע רקהכפריים
 חכמות )להגביר הרשעה יק מלכות כשעמדהההודאה,
 עמך על שאמר וזהו התורה(, שהשכיחחיצוניות
 התורה בעסק הוא שבחם גדר עיקר אשרישראל,
 רצו הם והנה הישראלי, שסם תגדל בזה אשרומצות
 הנה החצוניות, חכמות ולהגביר התורהלהשכיח

 הבן. דייקא, ישראל עמך שעמדו

 ההודאה. לנוסח עודשוייך
 עוד לך אבאר וכו' חנוכה ימי שמינת לקבעוקנא(

 מה )עיין חנוכה שם לקריאתפעם
 ההאבא הנה ק"ז(, סימן עד צ"ח מסימן לעילשכתבתי
 על ציון בניך ועוררתי יק )ס הנביאים( )סוףזכריה
 שאמרו כמו דחנוכה הנס ש התנבא הנה יון,בניך
 נרות מדליק ימה לשוט, וזה א( )ב בפסיקתארז"ל

 הכהן חשמונאי של בניו שנצחו בשעה אלאבחנוכה,
 בניך על ציון בניך ועוררתי שנאמר יון למלכותהגדול
 %א ציק בניך אמר למה להתבונן "ט הנה וכו',ית
 שלשים לך שכתבתי מה ההא אבל וכיוצא, ישראלבני

 הננוז, אור מן הוא הנסיי האור בהארת הנקלטהשהנס
 האחרונה לגאולה חינוך והוא הנבואה, בהפסקתונעשה
 בו צופה ואדם ומוכו, כמילואו הננוז האורשיתנלה
 והנה ובנותיכם, בניכם ונבאו סופו, ועד העולםמסוף
 מוכנים מנצפ"ך אותיות פמ"ח( 1ר"8 נייקי רז"לאמרו

 ח0 יב )בדבשית אביט אברהם נגאל בו ך' כ'לנאולוו7
  )שסות ממצרים אבותינו נגאלו בו ף' פ' וכו', ל"ךל"ך

 ח( בג )ירי" להנאל עתידין בו ץ' צ' פ'קדתי, פיקד ח(ג

 לדורות נקבע הזה האור להיות והנה צ'דיק,צ'מח
 כי עד הזה הארוך גלוון כחטך ימי כל מאורוליהנות
 חנוכה האלה לימים קראו כן )ש צדיק, צמחיצמח
 הצדי"ק(, אות ידי על שתהיה האחרונה לגאולהחינוך
 יו"ן, אותיות ש צ' אות נוסף ציו"ן תמצא כןש

 ית, במפלת הניסיי באור הנעשה הזה שהנסלהורות
 וזהו צדיק, צמח יצמח כי עד ולהאיר לסיוע יהיההוא

 חנוכה שתמצא וזהו ימן, בניך על ציתן בניךקוררתי
 הנה צ', למספר הסוכם מספר הוא פ"פ,בגימפריא

 )פרחח זלה"ה מרן כוונת כן על צ', מספר הכותעם

 הכולל עם יכוין להדלי"ק חנוכה נר להדליק פ"1(שינס
 שמונת וקבעו ההודאה בנוסח שתיקנו וזהועיי"ש,

 כולל, לשון שמתת רק שמונה אמרו %א חנוכהימי
 מה4 סימן ג מאמר לעם )עטוהבן

 ההודאה. לנוסח עודשיך
 )ויק"ר רז"ל אמרו וכו', הרבים ברחמיך יאותהקנב(

 בנפשות פוגע הרחמים בעל אין קק
 לוד )כשא זלה"ה חיד"א מי הנדול הרב וכתבתחתה,

 פתע הרחמים בעל אין צבי, ארץ ספר בשם כיק 0י1ף
 ההודאה, בנוסח שאוסרים וזהו פוגע, הדין מדתאבל

ואתה



 יששכר ביששכר שרי ה, מאמר פבת, כסלו חדשי מאמריבוני
 היינו צרתם, בעת להם עמדת הרבים ברחמיךואתה
 ההיין מילוי אלהי"ם שולפ, הדין מדת שהיהבעת

 כן על בנפשות, פוגע חלילה ואז צר"ה,בגימפריא
 למדת הדין מדת שנתהפך וכו' הרבים ברחמיךאתה

 צדקה ידי על לזה מנולה כתבו והנההרחמים,
 תקנו כן על הרחסים, למדת הדין מדתשטהפכת
 כן גם משסדו בפורים )כמו בחנוכה בצדקהלהרבות
 והתבונן בין הרבים(, ברחמיך ואתה ההודאתבנוסח

 המאמר
 ביששכרשרי

 חנוכה נר ומצות ההלל אמירת וציווי ההודאה ותיקון המועד קביעותלהיות
 הכל ומדרשים( וירושלמי בבלי בגמרא )המבוארים הלכותיה כל עםלדורות
 שהיו גדולה מנהדרי חשמונאי של דינו בית הקדש רוח בעלי ידי עלנעשה
 ביוסיפון )עיין הזה בזמן ההםבימים

 )פ"כ~

 סנהדרין של רובם 8( עג )ב"י ידוע והנה
 בזה אדבר כן על לעתים, בינה היודעי הם והם התורה עמוד יששכרמשבט
 בחנוכה תולדתו זמן שהיה לי נראה אשר יששכר ~ידת תולדות מעניןהמאמר
 ובנבני לק י דה"א בפסוק עגיניס כמה לך השבאר אי"ה, בפנים יתבארכאשר
 ביששכר, שרי המאמר שם נקרא ושמע, הסכת ואתה לעתים, בינה יודעייששכר

 מקץ. ובפרשת כסלו בכיה דייקא הנס קביעות כן גם בוויבואר

 חדירים מנדים כל פתחינו ועל ריח נתנו הדודאיםא(
 ע(, 1 )שה*ש לך צפנתי דודי ישניםגם

 הדודאים "( עב )ב"ר חז"ל בו דרשו ריח נתנוהדודאים
 לאה שנתנה הדודאים שבסיבת בעולם, פוב ריחנתנו
 הוא, בלילה עמה וישכב טז( ל )בראשית זה ידי ועללרחל
 חמישי בן ליעקב ותלד ותהר לאה אל אלקיםוישמע
 נתנו הנה התורה, עמוד הוא והוא יששכר שמוותקרא
 לפי אבל ז"ל, דבריהם אלו בעתם, פוב ריחהדודאים
 ועל הפסוק שארית פירוש נודע לא הנה ז"לדבריהם
 נעשה דחנה לפרש, ונראה וכו', חדשים וכו'פתחינו
 מעשה הוא במקרה ולא כמלו בחדש דחנוכההנם
 ואומר, ואען פעמים, כמה לך שכתבתי כמונמים
 א' בליל במיון היה התורה עמוד יששכר הריוןהנה
 קציר בימי ראובן וילך י( )שם דכתיב השבועות,דחג
 )שמות ידעת וכבר וכו', בשדה דודאים וימצאחפים

 באלשיך שם עיין שבועות, הוא חפים קציר כב(לד
 בליל היה הזה שההריון כתב שלפרת( עת ד4")מח
 התורה, עתד יששכר מזה יצא כן על השבועותחג

 ועיין ", פרק יעבץ לש"י התחם אור בטפר לשות מוגש%(
 כו ח לפידבי

 ביומי ראובן ואזל ליונתן המיוחס בתרנום הואוכן
 כל שגיבורי לו( למד"א חז"ל מסדרתי וידועמיון,

 כן אם למקופעין, ויולדת חד,טיס לז' היוהשבפים
 שבמקצת )חנם בכסלו, היה יששכר לידת זהלפי

 הקבלה פי על כתבתי אחר, באופן כוכבומפריס
 כמלו כיה ביום היה הנראה לפי ואפשרהנ"ל(,
 יודעי התורה עמוד הוא והוא יודע, והשקידייקא,
 אור להאיר הנעשה הזה הנס והנה וכו', לעתיםבינה
 חכמות ולבפל לבפל(, היונים רצו )אשר התורהחכמת

 לחכמה הרומו בשמן הנס נווטה כן עלהחיצוניותן
 מצויח, החכמה מצוי זית ששמן מקום כל ( פה)פחות
 מגורה התורה לחכמת הרמוזה במנורה הנםונעשה
 בחדש דוקא הנם היה ידרים, להחכים הרוצהבדרום
 התורח. עמוד ישומכר את ההדת וביוםהזה,
 וכקראה כלידתו אמש לאה שאמרה מה יצדקובקק

 אלקים נתן אמתה הנה יא( ל )כראשיה יששכרשמו
 יותר לכאורה הנה לאיטי, שפחתי נתתי איטרשכרי
 ליעקב שאסרה כמו הדודאים שכר לוטר צודקהיה
 פי על הנרצה ההש אבל בני, בדודאי שכרתיךשכר
 נם שלמד סח ש עצמו שהתנצל ק הרסב"םדברי

בשארי



א יששנר תישאר שרי ה, בשמי מבת, כתו י9 8אףבני  
 רק שלקחם 0,8 סימן חצר )פגך אסר החכמולוגבשארי
 יופי להראות שאופות ששפחות ולפבחותלרקחות
 שפחות הם החכמות שכל התורח היינו המלךהבת

 לאה אמרה כן ש עבודתה, ועובדים אליהקברים
 שכרי אלקים נתן התורה, עמוד יששכר בלידתאמט
 מדה כנגד מדה לי ניתן לאררי, שפחתי נתתיאוטר
 הם החכמות כל אשר תורה תצא ממנו אשר כזחבן

 הבן. עבודתה, ועובדים אליהשפחות

 ונר בימין מזוזה כג( ושנה הילכתא איפסקאההגה
 והנה במצוות מסובב שיהא כדי בשמאלחטכה

 אבל במצוות מסובב כן נם יהיה בהיפוך נעשהאם
 מסיני מפורשת באה נטינה מצוה מזוזה מצותלהיות
 היא חנוכה נר ומצות בימין, מקומה קנתה כברהנה

 הוא הנה שני בבית חז"ל אותה שהמציאומחודשת
 והשמאל דרום מקום בכל נקרא הימין והנהבשמאל,
 הפסוק לך אדרותו ומעתה 4 כה ביב )עתו כידועצפת
 חז"ל כדרשת ריח, נתנו הדודאים חומר, כמיןהנשל

 נישכר, נולד שבסיבות בעתם פוס ריח נתטהדודאים
 בכסלו, בחנוכה מידתו השבועות בחנ עיבורווהנה

 כל "חינו ש נולד, אשר זיינו( הדבר נתנלנל כןש
 מתיקה מיני כל פתחינו פני ש לנו "ט רצ"למנדים,
 הייט נשנים, ונם חדשים חנוכה, ונר מזוזההיינו
 לך, צפנתי )וריעי( דודי המחודשות עם נטינהמצוה
 הנטינה כי בצפון, המחודשת לך להעמיד אנימוכרח

 ג סימז ד מאמר לעיל ק"ג., דף א סאמר "%ך עמוב(
י*(

 החשבוי
 הש כד, הוא מהנץ יעקב שלשייש העש%דין בתריו

 5רק שלחטר דר' בשסף דשרהא שיגחל ע"5 אוגנים ב'בנח

 יעקב עוטה מה לי, אותם עשרת מש בנים לך יש תקאוט' י ז1יט נחר * חית וי לא חטי * (סר דליג
 התחיל שוינה, ונשתירו שטהור להרבע בסורות ארבעותריש
 השוטטן התחי חטו אגי, שבסחי בטנימין וגמרמימעון
 יהיה העשירי שיאמר לה' קודש מעשר לוי ועלה בלויוגמר
 חיבין וכר הבגורות בל שמר ישמעאל ר' לכ',קודש

 פגניות וכשחיל למשרש אלא יעקב יישר ולאלהתישר
 כששירי אומר הנחוב ועלי לכ' קודש לוי ועלה אסןשבמאי
 עכ"ל. לכ' קודשיהיה
 שאיט רפ"ק 1"ש הויני חשהיר של החשבון זה פיועל
 כפ חלילה וגיזר משמעון 5ום חוד מתחיל הבכוריטוהקוב

 למעשר חשיש שכבר מגני לוי חושב וקרט הראשוןהחשבון
 קודש. העשירי יששסר תצאת%

 ע, הפ שחעשקחששח פ שתג ישא% רוים
 וא%, -  איש *אט ושיך חש לף ש%1שאפץ
 קשי חפא ממשז וחם שי אאפלישח,

 ושיף
קשש.

 יוד. ה קדשות מדבר ש"ג כב %ד כפא*(

 במצותיך מסובב להיות רוצה חשני לדרום מקומהקנתה

 הבן. לך, צפפתי דודי וזהו לצפון אעמידנה כןי

 ש להשכיל הדבר נחמד האלה הדברים פי עלב(
 גפ4( ועא %ק*ת האריז"ל מרן שכתב מהפי

 רצו הרשעים היונים תבק הנה בחכמה, הואתישכר
 חכמות ~הנביר התורה חכמת הקדשיה חכמהלכפל

 כמו הכחשקים שר קליפת )היא יון חכמתהחיצוניות
 עיי"ש(, יי( )8%ן והודאה ה% %( במאמרשכתבתי

 יום בכסלו אור ותורה מצוה בנר הנס נעשההנה
 התורה, חכמת בחכמה, היא יששכר אתהולדת

 '(.הב!

 חגך"
 את רבת בהידמע לשוטות שלש" תקט פרפרת, לדאשר

 תיבות ראשי נקשים, את נקמת דינם, את רנתריבם,

 נבט ומהשים תיבות כרשושי הוא רד"ג הללו לשינותי
 עי4 רעע ד מאמר שיי מרזריח,

 )הנה מקץ, בפרוטת תמיד חטכה ימי קביעותנ(
 מעטים, כמה יק )סבסד במקומונתבאר

 יששכר שבפ קדושת מענק לענינט השייך נכתובוכאן
 אבסו יעקב להנה ואוסר, וזהמ הזה(, המועדמתקני
 נפנם זה ידי )תצל ירכו בכף וננע המלאך עמוכשנאבק
 הוד סדת לתקן חטבה ימי ניראו לזה שטר הודמדת
 כמה לך כלהבוזי כלחטר יהלל להודות ניתנו כןעל

 מה ש לקפרנ בא המלאך הנה כה(, תמן ב )מאמךפעמים
 אושרנו עשר לי וזוזן איטר וכל כק נח )שחשיתשאמר
 ועיטרן, אז יעקב עמד הבנים, את עדיין עיטר ולאלך
 לי"י, קדש המעשר הוא שיהיה לוי, על הנורלתפל

 ובשטום פרץ( אייתי חז"ל בדברי זה כלכמבואר
 בזה תבק כן ש כה(ב4 לב )בתאית ליונתןהמיוחס
 על שנפגם ההוד לתיקת שנעשה דחנוכה הנסדבימי
 על הנס נעשה הנה יעקב, ירך בכף שננע הס"מידי
 קדש למעשר אז עלה אשר הוא לוי, בני כהניםידי
 חהר"א מו' הנצול הרב בספרי מצאתי והנהלי"י,
 הנדחים, בשם אמר י( סימן משליחו דע )פר *(זלה"ה
 חומש, הייט עיטורים ב' אעשרנו עשר נדר יעקבהרי
 אל המבזבז ( א )סיטת אבטא בתקנת למדו)ומזה
 הוא החוכהש תשלומי ואמרו מחוכתו(, יותריבזבז

 וישומכר לעבודה לוי שניהם נתקדשו הנהתישכר,
 השדת זמן לעיל שכוכבתי מה לפי והנה ב*4לתורה

יששכר



 ייטשכר ביששכר שרי ה, מאמר טבת, כסלו חרשי מאמריבנבי
 ידי על נקירה והנם חנוכה ימי בכמלו היהיששכר
 ישראל את לבטל באו היונים דחנה לוי, בניהכהנים

 ישראל עם התנוסס ישועות והפועל ועבודה, התורהמן
 ובני לעבודתם לוי בני וחזרו הזה, בזמן ההםבימים
 יעקב שהפריש שבטים הב' המה הן לתורתם,יששכר

 ולהלל להודות הימים וקבעו חוכים, היינו עישוריםב'
 יעקב עם בהאבקו הס"ס ידי על )שנפגם ההודלתיקון
 וכנ"ל(, העישורים עדיין הפררם ולא הנדר שאיחרעל
 כתוב מקץ, בפרשת תסיד הם הימים קביעותהנה

 מצרים, ארץ און וגימש לד( מא הראשית הזאתבפרשה
 להפריש יוסף שצוה פירש ליונתן הטיוחם בתרגוםעיין

 על שניתקנו הללו הנסים ימי קביעות כן עלחוטט,
 מקץ בפרשת הוא החוכתו בסוד שהם ויששכר לויידי

 ויששכר לוי ענין להלן אי"ה יתבאר ועודדייקא,

 דייקא, כסלו כ"ה ביום הללו הנסים ימי הלגחלתד(
 יום ובכל כ"ד, החרש מן שעברולאחר

 רז"ל אמרו ואומר, ואען הוא, במקרה ולא שעות,כ"ד
 לז אין המקדש בית שחרב מיום ( )" ברכותבנמרא
 והנה בלבד, הלכה של אמות ד' אלא בעולמולהקכ"ה

 שאין הכוונה מהו א' זה, מאמרם על לדקדק שישמה
 ומלואה, הארץ לי"י הלא וכו' אלא בעולמולהקב"ה

 בהוספת הכוונה מהו מ דייקא, אמות ד' אמרו ולמהב'
 שם 0 וברעבנו ז"ל, בדבריהם שהוסיפו בלבדתיבת

 )זבחיט הדבר ידוע הגמרא על תעלינה )טרדבחידושינו
 את והרחיבו ודרשו אשכחו קרא שני דבביתצ.(

 והסובב( היסוד )חוץ המערכה מקום שהיה עדהמזבח
 הבריתות מנין אמות תקעוז היינו אמה, כ"ד עלכ"ד

 הוא ", יז סוטה בגמרא )עיין התורה עלשנכרתו
 והנה תקע"ו, בגימטריא מלכו"ת יסו"ד היחודסוד
 לתורה לעצמו קובע שהאדם הלכה של אמותד'

 )עיין לתפלה מקום קביעות וכן ד', על ד'הכוונה
 מהכי דבבציר להלכה(, כן פסקו ו( הראשוניםבדברי
 ועורכי חומה ערי ובתי מזוזה, לענין בית נקראלא

 בהם "ם אמות ד' על אמות ד' והנה ג.(, )סוכהמלחמה
 על הנעשה היחוד בזה כן גם נרמז טפחים,תקע"ו

 ב. סיט ג נהמה ה באפר אב הרוז שחזג(
 ל'. ס"ק מג"א צ' סימי או"ח שחזד(
 ה ט"מר אב חזיז שחז ט"ב, פ"ה גרכוח ברכה והיה עחזה(

 ג. סימן גכחט"

 המקדש בית שחרב מיום שאמרו זהו והנה ההורה,ידי
 הנקיפה בעוה"ר היחוד ובטל המזבח עבודת)ובטל
 כנ"ל, המזבח אמות בשיעור כמרומז העבודה ידיעל

 הלכה של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו איןהנה(
 בד' הנרמז התורה ידי על הנעשה היחוד היינובלבד,

 כנ"לאמות

 שאמרו מה ה( כן גם ודעת טעם טוב תמצאובזה
 שוהים היו הראשונים חסידים ( ל שיבותבביטנה

 למקום, לבם את שיכוונו כדי ומתפללים אחתשעה
 לאביהם לבם את שיכוונו הגירסא שבגמרא)במשנה

 כדכהטמע דוקא שעה יונה רבינו וכתבשבשטים(,
 ועל שעה, דייקא למה בעי וטעמא עיי"ש,בגמרא
 שיכות בתוספתא אמרו דהגה יתכן, הנ"ל דרכנופי
 וכ"ד בשעה, יש עונות כ"ד א( א )שם ובירהטלמי ג(א

 עתים, תקע"ו בשעה יש כן אם עונה, בכלעתים
 היחוד להשלים ברצותם הראשונים החסידיםוהנה
 עשו עבודה, במקום שהוא ונתפלה המזבח עבודתשל

 אל כן גם לכוין שעה שיעור לתפלה לכוונההכנה
 כנ"ל תקע"והיחוד

 הגירסא תפס ז"ל דהרי"ף מה כן גם תביןובזוק
 הגירסא, .ה וש במשניות לפנינוהנדפסת

 לאביהם לבם את שיכוונו היא בגמראשבמשנה
 את שיכוונו גירסת והביא שינה ז"ל והואשבשטים,

 ז"ל דהרי"ף הנ"ל, פי על לפרוש ונראה למקום,לבם
 רז"ל מכנים מקומות דבכמה דהגם בו, דיבר י"ירוח

 מקום נכל בעי מעמא זה כל עם מקום בשםלהש"י
 בתואר להם הנרצה במקום מקום בשם מכניםלמה
 כתלמידי ליה מבירא ז"ל דהרי"ף נימא ובכאןהזה,
 בכוונת שעה בשיעור ומכוונים דוקא, שעה יונהרבינו
 על כ"ד דהיינו המקדש, בבית העבודה שלהמקום
 בעיתותי מכוונים כן כמו תקע"ו, בגימטריאכ"ד

 המקום כחוטבן כ"ד פעמים כ"ד כן נם שהםהשעה
 למקום לבם את שיכוונו כדי שאמר וזהו העבודה,של

 הפוסקים כוכבו לרכילה מקום בקביעות וכןדייקא,
 כן גם והוא אחד, מקום הוה אמות ד' על אמותד'
 כוונה כן גם הוא הנה טפחים, כ"ד על טפחיםכ"ד
 )דייקא( שעה שוחים היו פירוט כן גם וזהוהנ"ל,
 ובכוונת למקום הזמן( )בשיעור לבם את שיכוונוכדי

המקום(.
תהו



קט יששכר ביששכר שרי ה, משמר מבת, בתלו חרשי שאמריבנבי

 הקובע כל ( ז )בינות בנמרא דאמרינן מה כן נםטקט
 הנה תחתיו, נופלים אויביו לשירתומקום
 לרמז טפחים תקע"ו הנ"ל בכוונה הוא מקוםקביעות
 היחוד כשמתהווה והנה מלכו"וע יסו"ד הקדהטהיחוד
 וכו', זה קם כשזה כי און פועלי כל יתפרדו אזיהקדהט
 הנאמר כן נם בזה תבין כן על נופלים, אויביו כןעל
 ביה )דכתיב דוד את להמליך כשבאו יששכרבבני

 ואויבי מא( נב )שמ"ב אויבך בעורף ידך ח( מטונחפרת
 יודעי יששכך ומבני לק יב דה"א וכו'(, עורף ליתתה
 מקום הקובעים יששכר בני היינו וכו', לעתיםבינה
 היחוד, לרסס כנ"ל כ"ד פעמים ב"ד שהחשלתורה
 נם בשעה העתים כוונת כן נם בינה יודעי הםהנה
 זה ונאמר הנ"ל, היחוד לרמז כ"ד פעמים כ"דכן

 למלכו"ת מרכבה שהוא דוד את להמליך כשבאוהפסוק
 זה לפי ותבין צדיק, יסו"ד עם אותה לייחדשמים
 ודי כ"ד, בגימפריא י' מלא הוא הימים בדברידויד
 יודעי יששכר בני מענין עוד להלן לך ויתבארבזה,

 לעתיםבינה

 בבורא בבא רז"ל מאמר נבין האלה הדברים פיעל
 מהו יב( י )ישע" שמשותיך כדכד הטמתי)עיי(

 אמוראי ותרין ברקיע מלאכי רדוין בה פליניכדכד,
 הקב"ה אמר ישפה, אמר והד שהם אמר הדבארעא,

 כדכד לשון דזהו ברשב"ם שם עיין וכדין, כדיןליהוי
 הש"י הנה כשתומנע הרוגשה כל הנה וכדין,כדין
 ובדורות וכו', כדכד הטמתי בהבפחה ל"טעי'אמר

 שהבפיח כדכד מהו אמוראי תרין איפלנוהאחרונים
 וכדין כדין לשק כדכד, לשת שזהו נאמר הנההש"י
 וראיה הברא באיזה להתבונן יש ונם לפלגי,והחש
 לבבי, עם אשר את לך אניד אבל האמוראים,איפלנו
 עבודת לעבוד אפשר ואי המקדש בית כחטחרבדהנה
 כ"ד על אמות כ"ד היחוד יסוד בו שנרמזהמזבח
 לעיל, שכתבתי כמו מלכו"ת יסו"ד היחוד מספראמות
 של הפפחים ברמיזת מה בצד בחטלימים אנחנוהנה

 כ"ד ש פפחים כ"ד )ולתפלה( לתערה מקוםקביעות
 נתת פפהות הנה 1( לס )תהלים דוד וכאמר )כסופפחים
 כ"ד כן נם שהחש השעה עתות בטונות וכןימי(,
 לעתות כהגנב ק ט )שט הכתוב שאטר )וכסו כ"דפעמים
 הזאת ובכוונה וכו'(, עתותי בידך סק ש )ש8וכו'

 כדכד הנמתי ישע" ידי ש הש"י שבישרהבשורה הווי כנ"ל, מלכות יסוד השלם היחוד למעןהוא
 בבלות עסקו אשר בזכות רצ"ל אורך, רצ"לשכהנותיך,
 המזבח עבודת ענין מה בצד להשלים היחודבכוונת
 שהכל השעה עתותי וכוונת מקום קביעותבכוונות
 אורך לך יבא מזה כ"ד, פעמים כ"ד בכוונההוא

 ירהטלים שערי לראות )ונזכה בימינו במהרהלעתיד
 .(( רז"ל שאמרו כמו כפנם העולם לכל מאיריםשיהיו
 מפעם כדכד בהים יקראו אנטר פובות אבניםבבנין
 כוונתם כדכד, מהו דפליני האמוראים והנההנ"ל,
 כדכד הללו פובות להאבנים יקרא דהש"י הנםהוא,
 בכוונת שעסקו ישראל בזכות דזה להורות הנ"ל,מפעם
 בעל כן פי ש אף ומרודם, עניים בימי גםהיחוד
 חלין בעטם הזה הפוב להאבן מציאות "םכרחך
 כדכד הטמתי כתיב כן )ועל השכהו, תחת חדשכל

 במציאות(, הוא השמש דתחת להורות וכו'שכהנותיך
 טעמו אחד וכל האבן אותו מהו אמוראי איפלנו כןעל

 יקרא שמם אשר הללו האבנים דהנה עמו,ונימוקו
 בענין שעסקו ישראל בזכות יהיו הנה נדכדלהם
 יוסף ( קע )ז""א ידוע והנה כנ"ל, מלכות יסודהיהוד
 צדיק בסוד יוסף צדיקים, תרין בסוד הםובנימין
 בבחינת ונחתת צדיק ובנימין דדכורא, יסודעליון
 היו החיטן על שלהם האבנים והנה שמים,מלכות
 כיון פליני, בהא הנה לבנימין, וישפה ליוסףשהם
 מלכות יסוד היחוד עסק בזכות הפוב האבןדילויה
 ובנימין, ביוסף הנרמזים תחתון וצדיק עליוןצדיק
 של אבן שהוא שה"ם הפוב האבן יהיה ודאי מברמר
 אמר בנימין, של אבנו שהוא ישפ"ה סבר ומריוסף,

 ויראתי קצרתי כי מאד, הבן וכדין, כדין ליהויהקב"ה
 שלא דבר פינו יאמר שלא רצון וינוי הדיבור,להרחיב

 בסמוך. עוד ועייןכרצונו,
 הס מ ל"ע" בפסוק חז"ל שדרשו מה תבין זה פירעל

 החש וכו'(, כדכד )הטמתי הפסוק זהשאאר
 דרשו הנה בניך, שלום ורב י"י לימודי בניך וכלפסוק
 בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי סד.( שיטתחז"ל

 תקרי אל בניך שלום ורב י"י לימודי בניך וכלשנאמר
 הוציאו למה להתבונן מהראוי הנה בוניך, אלאבניך

 פי ש ונם תקרי, באל ודרשוהו פשופו מידיהמקרא
 דרשת ונם י"י, לימודי בניך וכל מהו נדע לאפשופו
 עוטים לכומר ליה דהוה נדע לא שלום מרביםחז"ל

ולום



 יששכ2ר ביששכר שרי ה, מאמר מבת, כסלו חרשי מאמרי321י
 החמיד הנדול בהרב בו דיבר י"י רוח והנהשלום,
 תורה ועסת עולם אהבת הנכבד במפרו אלנאזימהר"ש

 ממיכות מן זה דרשתם לרז"ל שעא כתב, ק4 גרחש
 בו שפירשו וכו'(, כדכד )ושטתי שלמעלה לפמוקהפמוק
 ליהוי הקב"ה ואמר כדכד מהו אמוראי תריןדפליגי
 בניך וכל בספוך תיכף הנביא קאסר תה וכדין,כדין
 הש"י את לומדים כביכול המה בניך רצ"ל י"י,לימודי
 ככל לקלטות הש"י שממכים וכדין, כדיןלעשות
 על מיותר, השני בניך הנה בניך, שלום ורבהדיעות,

 הפלך עם הבונים המה שהן בוניך, בו דרשוכן
 ותהיה וכדין כדין הבנין הקב"ה שיעשהבמלאכתו
 ביניהם ופלונתות מחלוקת יהיה לבל בשלוםהריבוי
 בדברי עוד שם עיין בשלום, הבונים המה הן כןאם

 הנ"ל הנדול הרב שלקדשו

 מה דלפי הדברים, מאד ימתקו הנ"לולדרכינך
 אם הוא, פלונתתם תוכן הנהשכתבתי

 חטפה אם דדכורא, לימוד הרומז יומק של אבנושהם
 דנוקבא ימוד רטהתון לצדיק הרומז בנימין שלאבנו

 קוב.( ושבת )סוד שלום נקראים שניהם והנהמלכורך
 ההזאה בעלמא עילאה שלכחש בבית( שלוםהכנטים
 לקלעות ידם על מסכים הקב"ה נהנה קפו.(, )ז"4גכנודע
 הבנין בא ידם על כי שלום מרבים הם הנה וכדיןכדין

 בריבוי וחטפה בשהם בונים נקראו והמה שלום,בריבוי
 ח מאטר אב תזוז )עחז הדבר, הבן שלומין, רדויןשלום

 ב4 סימן גטסה

 בניך תקרי אל חז"ל קבלת לפי עוד, אודיעךהענב:
 נבואה דברי מן הוי אות נחמרה הנה בוניךאלא

 ונממרה לכתוב( )שניתן שבכתב תורה בחינתשהוא
 ברמז הבן וכתיב(, קרי כל )כעין פה שבעלבתורה
 נממרה הו' והנה דימוד, דרנא הוא הוי אות סו.(ולח"ג

 פה שבעל ותורה פה מלכדת ( ת )ת-ז פה שבעללתורה
 ימו"ד( )בגימפריא כ"ל כ"י יא( כס )וד"א לה,קרינן
 והנה וארעא, בשמיא דאחיד מתרנמינן ובארץבשמים
 דבר, המתר אלקים וכבוד שרמזנו, ועטפה השהםהם

 שלא דבר פינו  יאמר ולא בעדנו יכפר  האובוהשם
כרצונו

 זאת, כל את אותת אלקיפ הודיע אחריולמערצת
 בהתחלת הקדום פתח אל נבואהבוא

 דחנה דייקא, לחדש בכ"ח הנפ נקוצה למהדרשותינו

 הנתונים המה הן לוי, בני הכהנים ידי על הנםנעשה
 על העבודה ידי על היחוד לנרום לי"י קדשלמעשר
 וכסו כ"ד פעמים כ"ד קדכ"ד בבחינת שהואהמזבח
 שהוא דייקא כמלו בחדש הנם ונסוטה לעיל,שכחבתי
 ב' לעישור הנתון הוא יששכר, תולדות שלהחדש
 הרחרח ידי על  היחוד לנרום לי"י, קדש הוטשהוא

 כן נם כדכ"ד בבחינת הלכה של אמות ד'קביעות
 החסידים של דרכה בהכנה )וכן כ"ד, פעמים כ"דכנ"ל

 והנה כנ"ל(, כדכד בבחינת כן נם דייקא שעהלתפלה
 את לבפל ורצו היחוד לכפל רצו הרשעיםהיונים
 האיר ישועות הפועל והנה ועבודה, התורה מןישראל
 ותורה מצוה נר ההחרה אור מן נימיי אור בנםלהם
 כאשר ובמנורה בשמן  רמוזה התורה חכמתאור

 יום בביאת הנס נתהווה הנה פעמים, כמהכתבתי
 ימים כ"ד החדש ימי מן עבור אחר הזה לחדשכ"ח
 היחוד ענין לישראל לרמז שעוות כ"ד מן אחדכל
 תקע"ו שכהיותיך( כדכד )ושכנעי כ"ד פעמיםכ"ד
 למזבח למקומה לוי בני עבודת וחזרה מלכו"ת,ימו"ד
 תישכר והערת כדכד, בחינת שהוא י"י לפניאור

 הלכות ללמד קביעותם מקום אל הסנהדריןברטיבת
 והשם כנ"ל, כדכד בבחינת כן נם שהוא ישראללבני
 בנין לראות במהרה ונזכה מלה, אתנו פניו יארהפוב
 ביפים בסהרה אקדה ואבני ככדכד ירושליםשערי

אמן.
 בנמרא לפריט כן נם "ט האלה הדברים פי עלה(

 השם טהו חנוכה מאי דמקשהכפשופו,
 דחעכה יומי בכמלו בכ"ה רבנן דתנו ומפרשחנוכה,
 דוקא מטונת בכוונה שהיתה היינו וא', אינתתמניא
 במהרה העתיד על ולרמז אז, המנורה להאיר כ"היום

 לעיל, שכתבתי וכמו שוחטותיך כדכד ושמתיבימינו
 ואתה כ"ה, חנ"ו חעכ"ה וזהו בזה, דברתיוכבר

 הדברים.הרחב
 הפמוק רמיזת לך אפרש האלה הדברים פי עלו(

 במטגב  לדך בשיגב י"י ויפי ק ס)שאים
 שהתפלל דחנוכה, הנם על הענין יתפרש בצרה,לעטרת
 הכ"ד שהיעבדו היינו לדויך, כהגנב הש"י שיהיהדוד
 ויתהווה החשמונאים(, )בימי כמלו חדש מןימים

 בצרה, לעושת כהטנב וכו', כדכד ושמתי הכתובבמוד לעי שכתבתי כמו ~עבודה לתורה מקוםקביעות
 לאשנב שעמדו יוטשכ"ר לפי בנימפריאעתו"ת

ולמוטען



יח יששכר ביששכר שרי הז מאמר פברק כסלו חדשי שאמרי ויר
 של העבודה ועתוד יששכר של התורה עמודלמשען,

 שכתבתי כמו מעשרות לשתי יעקב שהפשיטםלוי
 המבואר פי על היינו לעתו"ת כשגב היו והמהלעיל,
 כביכול ( ז יב חסן )ס"ז ידין דן ופיראט קרניםבפפר

 יש קדישא דיקנא תיקוני הנקרא עליוניםבתיקונים
 מדות הי"ג נתעורר אז והנה 1(, שם עיין נימיןהעזע"ו
 כביכין בהם "ט אשר קד"טא הדיקנא של רחמיםשל

 לו"י מנין הנ"ל( הקדהטים שכתבו )כמו נימיןהעזע"ו
 עם נאבק אמטר הם"ם של קפרונו לכפליששכ"ר,
 בעת עתה והן ההוד, תפגם ירכו בכף ונגעיעקב

 מרכבה ידם על שלימה המרכבה נשלמההקטועה
 בגימפריא רח"ל יעק"ב יצח"ק אברה"םהקדדנה
 שנשלמה המרכבה רגלי ד' "טשכ"ר( )לו"יהעשבו
 וכמו קדישא, הדיקנא של נימין העזע"ו הארתע"י

 שאל דאמר מאן לחד הנה צונו, היכן בגמראשאמרו
 עם יעקב יצחק אברהם אבותיך היינו ויגדך,אביך
 כביכול הזקן היינו לך, ויאמרו זקניך רחל, הבגיםאם

 קדישא דדיקנא נימיןתתע"ו

 8"ד( שיגס )סרע"ח האריז"ל שכתב מה תביןובועתה

 של מדות י"ג בחשכה הנרות בהדלקתלבוין
 אז ברחמים שהאירו קד"טא דיקנא תיקונירחמים
 ועבודה התורה עמודי ויששכר לוי ידי עללישראל
 האריז"ל שכתב מה רובין כן וגם לישראל,שחזרו
 ע"ב שמות ג' בגימטריא להדלי"ק בתיבת לכוין)שם(
 הנקרא מלכות ב"ן לשם שיומשכו הכיל עם ס"המ"ג
 )שם-ב למלכות מרכבה שהוא בדוד שאמרו כמונ"ר,

 המרכבה סוד הוא הנה ישראל, נר את תכבה ולא יקכא
 כמו רח"ל יעק"ב יצח"ק אברה"ם לך שכתבתישלימה
 הפוב והשם אפשר בדרך דברינו וכל לעיל,שנתבאר
 שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהי בעדינו,יכפר

נרצונו.

 עליהם דוד הברבא הנה ושנוכה בנם היום והןז(
 )כהניה ישע, אלברט בהניה מז( ולב)הגייס

 ידז, ש באת שהישועה ישע אלברט לוי(כהטבפ
 ה( ג )אנות כי חכמים תלטידי יששכר )סשבפוחסידיה

 העם אוטר )5"ס( ביופיפת ותמצא חפיד, הארץ עםלא
 עדת מקום בכל אותן קרא החשמונאים עם היואשר

 ת. 115ןטן הפרה ר"ל והןו(
 8' תחית יקית שיט1(

 חךלזזח~

 עדת אותן קראו והמופרים הגוים וכןהחסידים,
 היינו לדוד, קרן אצמיח שם ירננו, רנןהחסידים(
 הריוח שהם המילוי דו"ד, אותיות של הקרן מןיוצמת
 בנימפריא שהם ל"ת י"ו ל"ת אותיות והם הקרןמן

 לעיל שכתבנו הפסוק רמז החש וזה 1(, )תתע"ו(עתו"ת
 ימים כ"ד אחרי לד"ך כחטגב י"י ויהי ו'()סימן

 קיימא כן חול לערע"71 משגב כך ואחר לעיל,שכתבנו
 צפת היינו בשמאל חנוכה נר כב.( )שבת להלכהלן

 לעיל שכתבתיוכמו
 )סיסי

 נתש הדודאים בפסוק 8(
 רבתי )בנו"ן צפו"ן בצפת' לך צפנתי דודי וכו'ריח

 תעלטי;( )מ5ז שכתבתי וכמו עתו"71 בגימפריאדאי"ק(
 בין ממתו הנותן בל ה.( )ברכות רז"ל שאמרו מהבפור
 )תגייס שנאמר זכרים בנים ליה הוויין לדרוםצפון
 י"ת י"ת כזה בח"ן מילוי בפנם, תמלא וצפונך י(ת
 במזלא הנה ( כה )חו"ק ובגים תתע"ו, כן גם הואו"ן

 של פרי הבפן, פרי שכר ז(, מלרכז תליא ונקה()נוצר
 היפב, הבן תתע"ו, בגימפריא המילוי היינובפ"ן

 זו מצוה שבהארת היטב יבין דבר שוהמשכיל
 עקרות ופקידות מזוני חיי בבני רחמים לעורריכמין
 )תהלים רמזם ודוד רחמים, של מדות י"ג הארת ידיעל
 אמך כך ואחר וכו', מיד הצילני עוןוזז"י בידך מז(לא

 הרמיזות והבן חנוכה, לנר רמז עבדך על פניךהאיר"ה
האלה

 בן ליעקב ותלד ותהר לאה אל אלקים ך5זטבטעח(
 שכרי אלקים נתן לאה ותאמרחמישי,

 )בראשית הכשכר שמו ותקרא לאישי שפחתי נתתיאשר
 שלא לאח אל אלקים וישמע מהו להתבונן ייט יז(,ל

 בזה דרשו חז"ל )וגם התפללה ומה אמרה מהנתבאר
 מה פי על ונראה נדע(, לא הפשפ ולפי ה( עב)ב"ר

 עולמו את הקב"ה שברא מיום ( י )סטת רז"לשאמרו
 והודתה לאה שבאתה עד להקב"ה שהודה אדם היהלא

 ומהראוי י"י, את אודה הפעם לה( כס )בראשיתשנאמר
 לאה, שהמציאה הודאה לשת של הרבותא מהולהבין
 תופפת על הוא הקודש בלשון הודאה לשון דהנהוהוא,
 על העולה מן יותר או ההבפחה, ש יתירהפובה
 דעתה על שעלה מה לפי לאה והנה והמחשבה,הדעת
 ההביעי בן בלדתה והנה בנים ג' רק לחלקה יגיעשלא
 להודות הודאה לשון הטציאה פובה, תוספת האהנה

 המועד והנה פובתו, תוספת על הזה בלשוןלהש"י
 הם דהנה ולהלל, להודות ניתקנו חנוכה ימיהזה

תופפת



 יששכר בנישכר שרי ה, מאמר מבוק כמלו חדשי מאמריבנבי
 הדעת, על והעיקה ההכמהה על יתירה ופובהתוספת
 בששת שעות ל"ו ששימש הגנוז האור ק יא )ב"רדהנה
 היינו לבא, לעתיד לצדיקים הקב"ה גנזו בראשיתימי
 גלותא בהשתלם כהטיחנו מלך נגלות הגלותאחר

 כשחר יבקע אז ח( גח )ישע" יתקיים אז דאדוםברטראה
 בית ויאמרו י"י, אל רבים גוים 1נל11 סו( ב יומיאורך
 האור לזה והנה ה4 ב ישע" י"י באור ונלכה לכוקקב
 הש"י עשה סובה תוספת והנה ומצפים, מחכיםאנו
 מהם לבמל שרצו יון בגלות בהיותם עוד עמועם

 אור אליהם בהגלות עמהם הש"י התנוסס אור,לערה
 בתורה, הגנוז אור והתנוצצות מהארת הו14ניסיי,
 ח( זצוק"ל מקארעץ מהר"פ הקדוש הרב אמרכאשר
 ששירטט השעות כנגד נרות ל"ו לזכרון תקנו כןשעל
 יתירה סובה תוספת הוא והנה בראהשירע במעשההאור
 ברוח לדורות ניתקן הזה האור לעתיד, ההבמחהל

 ימי כל עוד הזה בזמן ההם ביסים איטרהקודש
 האור מהתנוצצות נהנים אנחנו הזה הארוךגלותינו
 בגלות נפשינו את ולהשיג בתורתו עינינולהאיר
 זה אור יהי אלקים ויאמר יקויים אוטר עדהארוך
 עח.4 )ת"י רז"ל שאמרו כמו הכהטיח מלך שלאורו
 כן על מובה תוספת החש הזה הניסיי שהאורוכית
 ושמפת על היא הודאה כי ולהלל, להודות היסיםניתנו
 התוספת על יהודה בלידת אמנו לאה שהמציאהמובה

 שכתבתי. כמומובה

 הדודאים בפסוק ק )גיא לעיל שכתבתי מה לפיההנה
 לידת שהיה בראה הריטבון שלפי ריח,נתנו
 אור התורה עמוד והחש חנוכה, ימי בכסלוהכשכר
 האלה ביסים ונולד בתורתו, ישראל של עיניהםמאיר
 תוםפת והוא התורה, אור גניזת מן לישראל הארהזמן
 האלה, ביסים הודאה ניתקן כן על לישראל,מובה
 ואטמע כפשופג הנ"ל הפסוק יצדק זה לפיוממילא
 תוםפת על הודאה לשון שהמציאה לאה, אלאלקים
 ותלד לעיל, שכתבתי נמו השבועות בהנ ותהרפובה,
 איטר יששכר, את ההודאה ימי האלה ביסיםליעקב,
 הבן ועידן, זמן בכל לישראל תורה אור יתגלה ידועל

 בחשכה, יששכר לידת שכתבתי מה לפי הגהפ(
 אשך עוקמה )פוף שכ"ר, יטש מרמו שמוהנה

 ח. סימן ב סומר לפי שייןח(
 ה. סימן ב מאמר פסגתו ציץס(

 הטה הן עולמות ש"י צדיק לכל להנחיל הקב"העתיד
 שההא יששכר בשם כן על בתורה, העוסקיםהצדיקים
 זמן הנה זה לפי והנה שכר, י"ש נרמז התורהעמוד

 יששכר בני הסנהדרין שתקנו הנרות שלההדלקה
 ממוך שהוא וכו' החמה משתשקע מצותה ( גא)שבת
 הערה, לאור רמז מצוה שהנר ידעת כבר מנחה,לזמן
 כבר והנה לפעולתם, שכ"ר י"ש תורה הבעליוהנה
 ~י" עקמות ש"י בענין האריז"ל שכתב מהידעת
 טשסאלא, סנח"ה הכסא, של סיםינא אז"ר ( סבוישלח
 או"ר למנחה, ממוך אור הלזה מצוה בנר תיקנו כןעל

 כממוך. ועיין י"ש אוהבי להנחיל י"ש המהמנח"ה
 הנה שכ"ר, י"ש יששכר, בענין לך אומר עודי(

 הזאת במצוה הסנהדרין תקש כא.(הנה
 או ותיקים אמרו )לא המהדרין, מן ומהדריןטהדרין
 הנה הזה, במאמר המצמרך לך אומר הדר((, ס" גסימר רעי בזה מעסים כתבנו וכבר מהדרין רקטדקדקים
 להנחיל הקב"ה עתיד טק*ו( )טף חז"ל וקיבלוקיימו
 ט8 ה )טשי שנאמר עימות ש"י וצדיק צדיקלכל

 הגדול הרב כוזב כבר יהנה 40 י"ש אוהבילהגחיל
 זונציל ליב ר' הנאון בנטם ב( ש לפי יבש זלה"החיד"א
 וע' הם מצות רגרי"ג להיות ש"י, מספר עניןז"ל,
 נברא מצוה מכל והנה כת"ר, הכל סך דרבנןמצות
 שאסרו כמו עולם של שלישו החש והמלאךמלאך,
 תר"ך הם מלאכים תר"ך כן אם ט4 סח )ב"ררז"ל

 עולנה שלישי ובי שלימים עימות ר"ו הוושלישים,
 הוא דודה מן ישראל לכנסת המגיע כתובהותוספת
 עולם, החליש שליסים עולמות ק"ג הם נוסףשליש
 הנ"ל, הגאון דברי כאן עד שליסיכע עולסות ש"יהוי
 ספר בשם הוסיף הנ"ל זלה"ה חיד"א סו' הגאוןוהרב
 מימין הם ערסות ר"ז כן ל נ( סיא י )פרק שבתקרבן
 יוצר שחרית תפלת בכוונת האריז"ל שכתב)כסו
 משמלה( וט-י )טת"" סרחה תפלת ובכוונות ר"ז,או"ר
 סיסין החש העיקר כי כהטם4של, ק"ג בגיממרהש(סנח"ה
 פי על אוסר הקמן חשני שם, עיין כלסמאל,והשסף
 שינוי הוא זה כל עם אחד דרך על שהיך )הגםדרכם

 בצוה ההידור עבור ההא נוסף שהשל"רלסובה(,
 כחבנו והנה ס.(*(, )בוא בסצוה שליש עדשההא

 ב"ה.( במעם 86 מפן צ טיןלדי
 האיך חחשץ של נתמה חשל להניחה ונאסור חשכהנר

 צשיה חששה בלא שהיד כי מעשריםלמעלה
עשרי"ם
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 כת"ר, בנימפריאעשרי"ם

 המצוה היא חנוכה נרכי
 מצות ז' מןהאחרונה
 כגין נשלם ובהדרבנן,
 בנימפריא מצותכבע"ר

 ושרי"נ ונםע-טרי"ם,
 בעשרת הםאותיות
 עד בגד( כ כנמותהדברות
 הם לרע"ך אש"רתיבות

 ז' בהן ומרומז אתווןז'
 רמז, וזפ ק, דרבנןמצות
 יא(, החכמים המה אביך וריע רעך ידי על נאמרואשר

 מיוחדת מצוה על מורה אותיות הז' מאלו אותוכל
 האחרון האות היא ך' אות והנה מצורע הז'מאלו
 שהוא חנוכה נר מצות היא האחרונה מצוה עלמורה

 למעלה שהניחה חנוכת נר כן על בזמן,האחרונה
 נשלם חנוכה נר מצות ידי שעל לך הרי פסולה, ך'מן

 ש"י מספר נשלם ההידור ועם מצוות תר"ךמספר
 לצדיקים.עימות

 הוא מנח"ח ומספר הקרן, הוא )ר"ז( או"רוהנה
 הימים באלו כן על ההידור, של נוסףהשל"ת

 בהתחלת לישראל הוא אור תורה, אור הארתימי
 מבערב( היום התחלת עולם של כברייתו )היינוהיום
 בשמאל, ק"נ מנח"ה היום ובסוף הקרן הוא או"רמימין
 עולמות לש"י כי עולם של כברייתו הוא זהוהנה

מרמזיו.

 השלכים היא הזאת במצוה אשר לך יינעםחשעתה
 הנם ההידור, איכות בדבריהם ביארוהכבז"ר,

 זה ב( סו )*מות שדרשו כמו המצות בכל טהנשההידור

 זה כל עם במצווח לפניו התנאה ( קלג תבת ואנוהואלי

 להשלמת המצפרך דבר הוא ההידור כי לט לבארבכדי

 על כת"ר, מספר על שסף השליש שהוא עולמותש"י
 והיו שבו הכת"ר השלמת שהיא היאת במצוהכן

 המצות לכל נלמוד ומזה בביאור, ההידור לנולבאר
 הש"י לט שינחיל בכדי להדרן עלינו מופלשהחיוב

 כדעוך מבלי ערמותש"י

 *צז. ש* ושכצגו שמולח פלא יץי(
ן 8ש 8 ש  א ש ו  8 4 8 8  %  

קיפ "עטקטכנרש ג"8שכר שרי ה, מאמר פבו4 כסלו הרשימאמרי

 לומר כן נם שהוסיפו מה עוד תשכיל זה לפיוהנה
 8.( )ב"ק רז"ל אמרו דהנה המהדרין, מןמהדרין

 כחשל חשילך מכאן כחשלו שלחש עד מצוח הידוךבדיני
 הדבריכן של בפירחטן רבים בו דשו כבר והנההקב"ה,
 כשנברא, צדיק כל דהנה יתכן, הנ"ל דברינוולפי
 הכמא שסובבים עולמות בש"י חלקו לו מוכןתיכף
 המצות לקיים יזכה אם מנח"ה, ומשמאל או"רמימין

 מוכן דבר זה הנה להידור, טסף ובשל"תכתיקונן
 יותר המצות את להדר יוסיף ואם שלו, להיותאליו

 כיה זה על שכר לו אין אמינא דעתך מלקאמשליש
 או"ר ק8ו* )8דג ש"י רק בכסא העימות שיעורשאין
 יה ש הנה למהדרין, נוסף שלזפ וק"נ לקרןמימינא
 מנין לו טפולם כהשלו, שלדש עד בקבלתם, רז"לאמרו
 ואילך מכאן הבראו, מיום אליו המוכנים עולמותש"י
 יקפח שלא מלאכתיט בעל הוא נאמן הקב"ה,משל
 עין בצחצחות אותם וישביע בהידור, המוסיףשכר
 הנבוא מדברי ולמדותו וכו', זולתך אלקים ראתהלא

 ואוצרותיהם שש )פאה אמר השוב י"ש, אוהבילהנחיל
 ק"נ בנימפריא להנחי"ל הברצה, הוא ולדעתיאמלא,
 *ש יפי התש זלה"ה חיד"א מו' הנדול הרב שכתב)כמו

 המצפרך השל"ת שהוא שמושיית( הואשהלס"ד
 כן פי על ואף הש"י, מספר יהולם זה ידי חשלבהידור,

 כחשלני, יותר שבזבזו מה להם אמלאואוצרותיהם
 עין הצפע פוב רב טן להם אמלא אמלא,אוצרותיהם
 לעיל וכנזכר יעשה זולתך אלקים ראתהלא
 השלככן המצות סוף שהיא הזאת במצוה כצעל

 מן ומהדרין מהדרין תקט בההכת"ר,
 כולו הכיל על ~סד להם הזה הענין ובאהמהדרין,

 והמוסיף שלרש, שהוא העיקרי הידור ענין המצותשל
 הוא. ריק דבר ולא לו, מוסיפין כן נםבהידור

 שכננבט מה לפי הדבר, נכבד מה זה לפיממילא

 עיבוד נתעברה אמנו לאה הקבלה פישעי
 בחטכם למקופעין ל1' וטיד השבועונם חב בליליששכר
 באותיות המההין כת"ר מנין המצות השלמתזטן
 נשלם ההידור עם ובקיומן הדברורן עשרתשל

 לבן קראה לאה אישר וזהו י"ש, שכרן מתןלצדיקים
 שכ"ר. יתש חייט יששכר, להערה לההניד

 )חייט ריח נהנו הדודאים לפרש, "ש גן נםובצה
 לעץ שכתבתיכמו

 הדחתכם רז"ל בשם א )פ*

 דבר יל המשכיל כיוהיזזר,
 חיקור במאמר הכמ"עבדברי
 על יחבוט וי"א( )"-אדין
 תששה בלא דגם אמתדבר
 וגם והקער עערהשייך
 לד אבאר פשוטו 8יעל

 שהוו דוד לפגשיבעניז
 ק כ )ש8-ב חיותצרורות
 סנהדרין ורושלתו ר1"לוחמרו
 דוד היה יום שבכל ה*ג(פ*כ

 8ת ולהזיב לקשסןמצוה
 ולא יצרו את וכפהראשן
 הידור לך הרי עליהן,בא

 תעשור לאבמשית
 המצות היינו לרעךאשר

מט י" %1ח.% שן,,-1 *'.1.חי



 יששכר ביששכר שרי ה, מאטר מבוק כסלו הרשי מאמריריי
 עמוד יששכר נולד שבסיבתן בעולם טוב ריחנתנו

 שכתבתי כמו )היינו מגדים כל פתחינו ועלהתורה(
 על "2 חנוכה ימי היינו הוולדו בזמן פתחינו עללעיל

 חדשים חנוכה(, ונר מזוזה מתיקות מיני כלפתחינו
 רבנן, שתקנו החדשים המצות הן )רצ"ל נתניםונם
 דודי כאחד( כולם בתורה, המבוארים הסרניםהן

 הידורן עם אותם וקיימתי עשיתי )רצ"ל לךצפנתי
 מימין הוא ר"ז או"ר כי שבצפון, שליש הומפתשהוא
 מנה"ה ומנין המצות, קרן שכר והוא בדרוםהכסא
 נומף של"ר ההידור שכר הוא בצפון הכמאבשמאל
 עשיתי לך( צפנתי שאמר וזהו לעיל, שכתבתיכמו

 שכר כן גם לי מגיע זה דלבעבור ההידור עםהמצות
 אשר מובך רב כ!ה כ( לא )תהלים הנרמז וזהוהצפון,
 )ישע" הנביא שאמר מה כן גם וזהו ליראיך,צפנת

 או"ר היינו תכלאי, אל ולתימן תני לצפון אומר ו(סג
 י"ש אוהבי להנחיל בכדי )מצפון(, מנח"ה)מתימן(

 והבן. לפעולתם, שכריש

 ה' ויקח 16( 3 )בניצית קדמאה בארם תתבונזהנה
 כו.( )טח"א לעבדה עדן כנן ויניחהו וכו'אלקים

 היו הנה תעשה(, לא )במצות ולשמרה עשה(במצות
 הומפת עם תר"ך של השלישים מנין תתק"ל,שנותיו
 הידורן שלהתומפת

 )ש"י
 ותתבונן בין תתק"ל, הכל מך

 לאה ונואמך יח( ל )בראשית בפמוק לך אדרוש ערריא(
 לאישי, שפחתי נתתי אשר שכרי אלקיםנתן

 שכר לומר לה היה דיותר דקשה מה כתבתיכבר
 בדודאי שכרתיך שכר ליעקב שאמרה וכמוהדודאים

 ובכאן בקיצור א( )סיטן לעיל כתבתי כבר )והנהבני,
 ב )טקטי שכתבתי מה פי על לפרש ויש ביאור(,נומיף

 דייקא, ימים ח' דחנוכה הנמ היה למה בטעם יכ(סימן
 ולהגביר התורה חכמת לבמל רצו דהיונים כיוןהוא

 בנם הש"י חמדו הפליא וכאשר החיצוניות,חכמות
 ומנורה בשמןלהראות

 המרמזיי
 שכתבתי כמו לחכמה

 שבע דהנה ימים, ח' הנמ היה הנה פעמים, כמהלעיל
 שאמר כמו יב(, שבעולם החכמות כל כלל הםחכמות
 עמודיה חצבה ביתה בנתה חכמות א( ט )טילישלמה

 באריגות כו ח לטי ובש עייןיב(
 א סימן לעיל עייןיג(
 הרשיע לקוטי בשם ח"י סימן א מערכת לפי דבש בספר מובאיר(

כק

 )טי4 כינה על עלתה היא התורה וחכמתשבעה,
 החכטות וכל וכו', עלית ואת חיל עשו בנות רבות כס(ט

 וכסו התורה, את משכהנות התורה אל כשפחותהמה
 החכמות בשארי גם שעמק במה הרמב"םשהתנצל

 *41 ולאופות ולמבחות לרקחות לשפחות שלקחםאמר

 שהיה )חכמה( שמן של הזח הנימיי מהפ"ך כןעל
 ז' הדלקת עוד ממנו נמשכו אחד יום להדליקמוכן
 התורה וחכמת חכמות לז' רמז ימים, ח' הכל מךימים,

 כולנה עלעלתה
 זאת השמיני יום לקרוא אבותינו מנהג שהואדזזץ

 הכמה הטכה, כוונת עיקר היא זאת היינוחנוכה,
 לה המה החכסות כל אשר התורה, חכמתהשמינית
 כל ממילא יקנה חיל אשת התורה ובקנייתלשפחותן

שפחותיה
 קביעת על ודעת מעם מוב כן נם מצאטומערצה

 דכתיב דייקא, מקץ לפרישת חנוכהימי
 יומף שם פרעה ויקרא טה( מא )בראשית הזאתבפרשה
 את לו ויחן ליה( גליין דטטטרן )נברא פענחצפנת
 לדקדק דיש מצרים, ארץ על יוסף ויצא וכו'אמנת

 אסר לזה, זה שייכות דאין הזה בפסוקהממיכות
 אסר כך ואחר אמנת את לו ונתן שמו אתששינה
 יציאה נודע לא מצרים, ארץ על יומף ויצאהכתוב

 שמו קרא פרעה קאמר, דהכי לי ונראה היא, מהזו
 לו ויתן התרגום, וכדברי חכמתו שם על פענחצפנת
 )כמו חכם"ה פעמים ז' בנימטריא היא אסנ"תאת

 ויצא חכמות, לז' שזכה להורות יד(( ז"ל הרמ"עשכתב
 יומף שמו את הש"י קרא הכי מצרים, ארץ עליומף
 )ישע" מצרים חכמת על שהיא יתירה חכמה בושנוסף

 כן על מצרים, חכמת ואבדה צוען שרי ונואלו י1(יט
 החכמות שכל להורות מקבלות לאשה לו היתהאמנת

 ימי קביעות הזאת בפרשה כן על התורה, מןמקבלים
 הבן. הנ"ל, מבעם ימים ח' והםחנוכה

 התורה, עמוד יששכר בלידת אמנו לאה שאמנהתהו
 לאישי, שפחתי נתתי אשר שכרי אלקיםגתן

 כזה בן אלקים לי נתן מדה, כנגד מדה שכרי זההנה
 לחכמתו כשמהצות שפחות המה החכמות כלאהגר
 פירוש הוא זה לזמר "ט והנה התורה, חכמתהיא
 העליונה החכמה נקרא י"ש שכ"ר, י"ש יששכרהשם

 י"ש והוא תמצא מאין והחכמה יב( כה ואיובכדכתיב
מאי"ן



קכ יששכר בהשפד שרי ה מאמר פילוג כסלו ההשי טמריבני

 כן על נפקור מחכמה אורייתא ק"ג( 5"4ב והנהאלי"ן,
 הדבר נכון אמת ואם שכ"ר, י"ש יששכרקראתן
 דמהולרטש יומא הנה כסלו, כ"ה ביום נולד תושכראשר
 למהול רק תהרג לא התורה חכמת והנה הח',ביום
 תשמעו שמוע אם ועתה "( י5  )שסות הש"י שאמרכמו
 ביוצא הנה דייקא, ברית"י את הטמרתםבקולי

 התורה חכמת היינו שכר י"ש שמו נקראדמהולתא
 היום עצם לקרוא תורה אבותיה מנהג לזאת הנהכו',

 אי"ה. יתבאר ועוד חנוכה, זאתהזה
 מה לדעת לעתים בינה יודעי תושכר ומבנייב(

 בבואם נאמר )זה לק ינ וה"ה גבראליעשה
 חנוכה נר מצות ( מא חפז הנה דוד(, אתלהמליך
 )ה-5 הגאונים וקבלו וכו', עד החמה משתשקעעצותה

 להתבונן מהראוי הנה שעה, חצי שיעור שהואשק
 ליראיו י"י סוד אני ואומר שעה, חצי דוקא לבטהפעם
 השוק כע רגל סוד דחנה בחשאי, להם נסמר העניןזה

 ז"ל מהרח"ו לשון זה האריז"ל, מרן בכתבימבואר
 עם אותה מדליקין אע כי ודע פ4ק )ש"י חיים עץבפרי

 למפה יורדת והיא לילה סדת היא אז כי החמהשקיעת
 אנו ואז וכו', לבירטה פרף לוזוז עיטיה יצירהלבריאה
 ההמשכה שעיקר הפי וכו', האורות אותן להמכחייכין
 הוי"ה שהוא הראש מן אליה הנמשך האורמאותו
 וכו', רג"ל בבימפריא ביודי"ן טלאים כשהםאהי"ה
 עימות הם השוק כי השוק מן רגל שתכלה עדוזהו

 ממשיכין אע תתבונן, הנה עכ"ל, וכו',התחתונים
 יורדת אשר בעת הקומה שיעור מכל האורות אותןלה

 מה כן גם תתבונן והנה לביובה, פרף לתתלמפה

 לפי למלכות רומז היה הזה שהנם לעישכתבתי
 עד קומה, שיעור בכל לגמרי התפשפות ולאשעה
 אור המלוכה לי"י והירטט שלו שהמלוכה מי יבאבוא

 קבלת בפך להם הרמיזה היה וזה החמה, כאורהלבנה
 הדבר הבן בהתפשפווג הא במקומה הארההבלכות

 ק 8 )ש ובתום6תא 04 א )ברנות בירהטלמי נתבאריהנה

 הנה עונה, בכל עתים כ"ד בשעה, "ט עונותכ"ד
 שנכריע בריתות תקע"ו סוד הם חנה עתיש תקע"והם
 מועד באהל מ"ח במיני מ"ח ".( )פו85 הנזורה,על
 הללמד ללמוד אלה וכל קדים, הרי מואב בערבותמ"ח

 טסן לשול ושיו במדרש, ד"8 יירטת ספדת שא*"שייוט(
 ומ"ר. סח דף רשש, ד, דרוש דמאפר

 הם הרי קד"ם פערים ד' הם כן אם ולעשונךלשאור
 תקע"ו עת בכל בה להבות נצפוויע כי בריתותןתקע"ו
 בבימפריא תקע"ו והנה שעה, בכל שרכנםעתים
 היחוד הוא סג )סידו לעיל שנוצבנו )כמו מלכו"תימו"ד
 שניתנה הרהרה ידי על גבראל שגורמיםהשלם
 ש"ט שעה בכל בה הוגים וגבראל בריתותובתקע"ו

 עתים. תקע"ובה

 בתורה )העוסקים הכשכר ומבני לפרש, ש"טהוי
 התודה( עמוד הוא יישכר שבפ כי ארעה,בכל
 שיעור מרמזים מה ויודעים )מבינים לעתים בינהיודעי
 בכל העליון היחוד לנרום עתים תקע"ו שבשעההעתים
 תישכר בני יפסקו לא כן על מלכו"רג יסו"דשעה

 קיבלו כאחד כולם ישראל, יעשה מה לדעתמתורתם(
 לנרום הנ"ל על לרמוז בריתות בתקע"1 התורהאת
 הדין ליום הנשאל וזהו העלית, היחוד התורה ידיעל

 שהקשו מה בזה ויתורץ לתורה, עתים קבעון ( לא)שבת
 עתים הקובע סו( במדרסו רז"ל דאמרו מהא זהעל

 לעשות עת קחו( יט )טביב שנאמר תורה מפירלתורה
 תורתיך. הפרולי"י

 יעז להמליך באו אשר בעת נאמר הפסוק זהיהנה
 י"י את אברכה 9 % )ההיים אמר )אשרדוד

 הוא מלכוחו בעת לך, מזבתי כבר כי עקם,בכל
 בני באו להמליכו באו כאיטר אז הנה השלם,היחוד
 שעה שבכל עתים תקע"ו לעתים בינה היודעייששכר
 ידעת כבר עוד, )בהעמיק כו', היחוד עלהמרמזים

 הבינה, מן המוחין בקבלת כבנהוה היחרד פ"ק שט"ו)צ84
 המה תורתם ידי על היחוד הערמים יששכר בניהנה
 )וראשית מלשת חיבור לשת יודעי לעתידן בינהיודעי

 הבינה מחברים המוז רצ"ל וכו', אדם וידע מ(ד
 החש הדעת ידי על כפשופו ונם מלכווך יסודלהעתים
 הטסתי בפסוק ק )סאן לעיל שכתבתי מה עייןהזיווג

 וכוץ.כדכד
 )דכצזיב היטלם היחוד החש דוד בית במלכותהקנה

 כן שאין מה עת(, בכל י"י את אברכהביה
 וטקבלת שעה, לפי בטלכות הארה שנתהווה הזהבנס
 טד הנח דיליה, בחסדים גבורותיה במקומההארה

 שעח, חצי הלזה מצוה נה הארת תקנו ליראיגי"י
 ד~מתקוח גבוי"ה, חמ"ד בנימפריא עתידן רפ"חהחש

 שהמדליק העת בצירוף והנה החפדים, ידי עלהנבורות
מהק



 יששכר גיששכר שרי ה, מאמר מבת, כסלו חרשי תאמריבנבי
 במלכות אינו זה כי להורות מר"ף, היא הנהמייק
 שיעור בכל המלכות תתפשמ מלכותו שבזמן דוד,בית
 מלכות הזה הנס וכעת הנדולה, ההארה ותקבלקומה
 אשר בעת לסמה במקומה הארה מקבלת שעהלפי

 ז"ל מרן וכדברי לביתה מרףתתן

 בכל רומז הזה כנס אדרבא אשר ידידי, רחשהכהנך
 מלכות של והכבוד השבח הפלנת גודלענייניו

 בסוד מז( סיטן ב )סיטר לעיל שכתבתי )וכמו דודבית
 המצוה קיום ובעת לשטיחי(, 3ר ערכתי ט( קלג)הומים
 משיחנו קרן להרים לסובה הש"י יזכור זכורהזאת

 שיעור בהתפשמות השלם היחוד יהיה ואזבמהרה,
 ה( קיא )שם הקודש ברוח דוד שרמז וזהו לעולם,קומה
 להם נתן החשטונאים )במלכות ליראיו, נתןמרף

 שהמלכות לרמוז עתים, מר"ף רק גר הארתהקב"ה
 לביתה, מר"ף תתן אשר בעת רק הארה אז מקבלתאין
 יזכור זכור היינו כריתו, לעולם )הש"ס יזמרואז(

 שעה בכך הוניה ושכר שבתורה בריתותהתקע"ו
 יסו"ד שלים יתודא במהרה שיהיה בכדי עתים,תקע"ו
 י"י את אברכה ביה דכתיב דוד קרן ולהריםמלכו"ת
 )אל לעולם )ישפיע( יזכור עוד, ובהעמיק ע"ת,בכל

 ולפי והבן, צדיק(, )יסוד בריתו מלכות( היינוהעולם
 לעתים בינה יודעי ישחטכר ומבני כפשומו תביןזה

 את להמליך באו אשר בעת ישראי, ייעטה מהלדעת
 מלכות ומלכותיה שלים יחודא בסוד שהוא ידעודוד
 )שבת בישראל שטחה כי טא( יב ודה"א נאמר אזעולם,
 מלכותא שהיה הזה הנס ובעת וכו', לב ונמחת (קוב

 וזהו מר"ף, שיעור מצוה נר הארת תקנו אזלשעתה
 בזה הדבור להרחיב אוכל לא ישראל, ייעטה מהלדעת

 דבר מתוך דבר יבין הכשכילאבל

 לעשות עת קגא( סיט י )מאמי בזה דברנו כבר להנהיג(
 קנה וש"מ, קנ"ה בניממריא ע"תלי"י,

 הבמחה, כהבתה פורים ושם ולהלל, להודותהטכה
 דהגם הנ"ל, דברינו לפי הענין ונעים נחמד מההנה

 מקבלת והמלכות מתנוססים, הנסים ימי הללושבעתים
 כאשר בהארה תהיה כאשר כמו אינה גדולה,הארה
 אז דוד, בית קרן ויתרומם לעמו קרן יריםהשי"ת
 הנה נאשל0ותא, סיהרא שלימה שמים מלכותתהיה

 לח דף ה סיסן א מאסר חדש ראש עטןסז(

 האחרונה לנאולה פקידה הוא הנסים ימי הללובעתים
 כן על בריתו, לעולם יזכור לעיל שכתבתיוכמו

 מנילה, ולמקרא חנוכה לנר תורה תלמודמבטלין
 ומכני כן נם וזהו תורתך, הפרו לי"י לעשות עתוזהו

 זה כל עם בימול, בלי כתורה העוסקים )המהיששכר
 ישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעיהמה(
 8ס.( )גנחות ומצינו לבמל, שצריכים העתים מן)איזה

 הבן קיומה(, היא תורה שלבימולה
 שעה, חצי ההדלקה זמן מעם עוד לך אבאריד(

 עתים תקע"ו יש בשעה הנ"ל, פיעל
 בסיני מ"ח היינו התורה, על שנכרתו הכריתותמנין
 קד"ם, הרי מואב בערבות מ"ח מועד באהלמ"ח
 לשמור התורה( עסק )היא וללמד ללמוד אלהוכל

 כבר והנה תקע"ו, הרי המצות( עסק )הואולעשות
 הוא חנוכה נר מצות רמיזת פעמים כמה לךכתבתי
 יהי אלקים ויאמר לכסל היונים רצו אשר התורהאור
 נתנו הדודאים כפסוק ה )סיטן לך כתבתי ונםאור,
 לידתו זמן החשבון לפי שהוא יששכר, על )שהואריח
 אור בהם להאיר כח"ז מסוגלים אשר חנוכהבימי

 ידו על נתהווה )היינו מגדים כל פתחינו חשלתורה(,
 ישנים גם חדשים מדבש(, מתוקים מצות פתחינועל

 חנוכה(, נר החדשה עם מזוזה ישינה מצוה)היינו
 שהוא בשמאל החדשה את )אעמיד לך צפנתידודי
 מעניני שהוא בימין מזוזה להלכה לן דקיימאצפון,

 בשמאל חנוכה ונר ולעשות( לשמור בהם שישהמצות
 ממילא וללמד(, ללמוד בה יש תורה לאור מרמז)זה
 לחשבונם מניע וללמד ללמוד התורה עסק על זהלפי
 שעה חצי הדלקתה זמן תקנו כן על בריתוקןרפ"ח
 יודעי יששכר ומבני כן נם וזהו עתים, רפ"ח בהשיש

 הכן ישראל, יעשה מה לדעת לעתיםבינה

 יששכר ומבני לק יב בה"א לך אדרוש זאת עדךמן(
 פי על טז(, וכו' לדעת לעתים בינהיודעי

 נחלקה הירח וחידודן העיבור סוד בחכמתהנודע
 ברוח זה השכילו יששכר ובני עתים, לתתר"ףהשעה
 במ"מ עתי"ם לעתים בינה יודעי בזה ונרמזהקודש,
 גבור"ה, פעמים ה' סוד תתר"ף כניממריא דאי"קרבתי
 רמוזה והלבנה ( יג לת"ז מהנבורות הטקבא בניןכי

 ראשי הרביעי ליום נשאוף לנזולה ב.( )כתוריתלנוקבא
 שעה, חצי חנוכה נר מצות הגה לבנ"ה(,תיבות

)הנה



 קרא הששכב* הנגשים כהנים ה מאמר פבת, כסלו הרשי פאמרי312י

 ממצ"ח )"יחס הגמרא לשיפת בהידהמנו כתבנו)הנה

 זה זמניות, שעה חצי בעינן הנראה נקלפי ע"ד( 1דף
 מהפוסקים חד א"פתמיפ לא אבל לחומרא,כתבנו
 חצי להו דסבירא נראה זמניות, שעה בזהלהזכיר
 כל עם מדינא להחמיר לי דנראה הגם עיתייועשעה
 ד' וסוד הפוסקים לשיפת לי הנראה את אבארזה

 במקומה הדלקה הלזה הנר כב:( )שבת הנהליראיו(,
 והסוד למקום, ממקום הנר את מפלפלין השיןבעינן
 האריז*ל מרן שכתב מה פי על לינראה

 )19ע4"
 פ4ד( ש"ס

 קומה בשיעור המלכות מדת בהתפשפות זה איןכי
 )וכמו הארה מקבלת למפה במקומה רקשלימה

 לפי מלוכה הדור חכמי שפפו שסנה לעיל,שכתבתי
 בימינו, במהרה דוד בית מלכות שהעעפשפ עדונעה
 קומה, שיעור בכל ההמה כאור הלבנה אור יהיהאז
 מן הארה מקבלת פובה תוספת רק היא כעתאבל
 על גבורותיה, ה' למתק במקומה( דדכורא חסדיםה'
 שעה חצי הלזו הארה תקנו לעתים בינה היודעיכן

 הארוכות פבת בלילי היא הזאת המצוה והנהעיתייוע
 שעה חצי ממילא וחצי, שעה היא שעה כלאושד

 לפי שעה שליש רק הההא בזמן אז נקראתעיתיית

 מחשבנן עיתים ש"ס יוחשבו שעה ובשל"ת ההוא,הזמן
 המלכות מדת )הוא לאדם, לו העומד שבשעהתתד"ף
 לאדם, לו העומדת שעה שנקראת ח"ג( שכא)פיענח
 המלך(, לפני ותעמוד אסתר ונזקם ה( ח )אסתרכענין
 פעמים ה' נבורות ה' הם הנה תתר"ף מספרהנה

 במקומה מקבלת בה חסדים ה' הארת ולהורותגבור"ה,
 זמניים עיתים ש"ס ההארה זמן תקנו עליון,ממקום

 תשכיל ואתה הדבר, הכן חמ"ד, פעמים ה'בגימפריא
 יודעי יששכר ומבני הכתוב פירוזם ותבין זהלפי

 ישראל. יעשה מה לדעת לעתיםבינה
 בינה יודעי יששכר ומבני הפסוק אפרש עודפז(

 שעה חצי תקנת כנ"ל, כן גם היינולעתים,
 יעשה מה לדעת כנ"ל, עתים רפ"ח שהם ההדלקהזמן

 האור, אל החשך מן ניצוצין רפ"ח בהעלאתישראל,
 והניצוצים וחיותן, המלכיות כח מתנפל זה ידיחול

 עתם בחינת בקודדה להאיר מתעלים רפ"חהקדושים
 במצוה ביותר המדקדקים נקראו כן על הדר,התיקון
 לא בכאן הנה הדר, לשון היינו מהדרין בשםהזאת

 )ג( במאמר עיין הדבר ותוכן פרקים ראשי רקציינתי

 ותבין כ"ז( )סימן מצוהגר

 ומאמר
 הננשיםכהנים

 כהנים, ידי על הנס שנעשה על טעמים יתבארו בו הנגשים, כהנים בשםנקרא
 זה כל עם מפוזרים, במקומות כבר שנתבאר הגם גדול, כהן ידי עלובפרט
 כל למצוא בכדי עצמו, בפני דבר לכל טעם בקיצור ודבר דבר כל עלאחזור
 יתבאר וגם חידוש, בלא מדרש אין וגם עצמה בפני במאמר המתבקשדבר

 אחרים, ענינים ועוד גדול, כהן של בחותמו חתום הניסיי הפך היה למהטעמים
 הכהנים. מן מלך העמידו למה יתבארוגם

 במקרה ולא דייקא, גדול כהן ידי על הנם נעקפהא(
 הלל )ד( במאמר עיין נסים, מ17שההוא

 מרן שכתב מה ידעת כבד ל"ו(, )סימןוהודאה
 סתם כהן נצח, למדת רמז הדיופ כהן א(האריז"ל
 אורייתא עסה( )ע"ג וחנה לחכמה, דמו גדול כהןבחסד,

 כה כהערה שם ידקא(

 הכמת לבפל רצו הרשעים היונים והנה נפקת,מהכמה
 כאשר והנה החיצוניותן חכמות ח"ו ולהגבירהתורה
 כהז ידי על והנס הישועה היתה לעמו הש"יהתתסס
 בראשית נפקת אורייתא ומתמן בחכמה, הרמוזנדול

 ירושלמי(. בתרעם א א )בראשיתבחוכמתא

 רז"ל אמרו שאת, ביתר עד כעת לר ואבארב(
 בתולה על נזרו היוונים ג()כתובות

הנישאת



 י21שכר הנגשים כהנים ה מאמר פבת, כסלו חדיר מאמריבנבי
 כתבי מן והבנתי תחילה, לפפסר תבעל וכו'הנגמאת
 מהרקם הקדודן החסיד הרב תלמידי שכתבוהקודש
 מה פי ש הוא הנ"ל, הקדוש בשם זצוק"למקארעץ
 בה והפיל חוה על נחש שבא ( קמו פגת רז"לשאמרו
 זוהמתך פסקה סיני הר על שעמדו וישראלזוהמא,
 היוונים וחנה זוהמתן, פסקה לא הנוים כן שאיןמה
 להפיל עצתם היתה זאת התורה, את לעקוררצו

 חקו יוכחש זה ידי חול ישראל בבהילת מחדשזוהמא
 הל' בהחשב יו"ן זח לפי )ותתבונן התורה, חכמתכח

 יו"ן יהיה מנצפ"ך אותיות ככהטפפ ת"שלמספר
 נחש דקליפה ונוקבא דכר נח"ש פעמים ב'בנימפריא

 כנ"ל(, הבן זוהמא, להפיל שרצו עקלתון ונחשבריח
 הרמשת, אדם חפא מעין הזה הענין היה כןעל

 התורח מן חוה את לבפל כשרצה הנחש בזה,)הרעבונן
 )ושדוים וכביכול אדם, ביאת קודם עליה בא אזיוהמצוה

 שמעה כן ועל וכו', ברית כורתת האשה אין (כב
 הבחולות את לבעול היוונים עצת היו כן ולעצתו,לקולו

 בעת זה, לפי הרעבונן והנה כנ"ל(, הדבר הבןתחילה,
 להם להראות לעמו הש"י התתסס כאשרהישועה
 כהן ידי על הנם נעשה הנה התורה חכמתהתנכרות

 יק כא )ויקרא עליו המצוה כן ועל בחכמה, הרמוזנדול
 לו, אסורה ישראל בעולת אפילו יקח, בבתוליהאשה

 הדברהבן

 וצנזרו ג.( )כהוגות רז"ל אמרו דהנה עוד, לי ונראהנ(
 וכו', תבעל רביעי ליום הנישאת בתולהעל

 לפרש, ונראה הרביעי, ליום הנישאת על דוקאולמה
 רביעי ליום נדכאת )בתולה חז"ל תקנת עניןדהנה

 שכרעב מה פי על דהוא לי נראה בחם"טי(ונבעלת
 דטרא ומדקבילת הויזת ד' ה' ( קני )""ב הקדושבזוהר
 היו"ד המשכת הנה ה', ונשטית הר' לתוך היו"דנובטך

 )שם לחכמה )הרוטזתדקדושה
 קס4"

 על הד', לתוך
 ושוסעת כלי שעשאה למי ברית כורתת האשה זהידי

 חקו רצו הם והנה וכו', של ועצתו ורצונולחכמתו

 החיצוניות, חכמתן ולהנביר התורה חכמתלהכניע
 בכדי דייקא הד' ליום הנישאת בתולה נזרו כלל

 הזוהמא חכמתם ממוח ישראל לבתולות ח"ולהמשיך
 כהן ידי על הנם נעשה כן על חכמתן, אחריויתטשכו

 יקח בבתוליה אשה מצווה והא בחכמה, הרמוזנדול
וכנ"ל.

 ( כא )"בת רז"ל שאמרו מח תביז הדברים פי עלד(

 כהן של בחותמו חתום הנסיי הפךשחיה
 בכל נדול כהן של דרכו היה האם לפלא, והואנדול,
 היו יה ש הרי השמן פכי על חותמו להניחזמן

 מעבודת זה ואין ויינונם ומנחות שמנים להספיקממונין
 שזה והנראה לחתום, צריך חיה למה ונם נדול,כהן
 חחים פך מצאו ונם פלא ידי שעל הנס, תוקףהיה

 להורות מעולם, היה שלא דבר נדול כהן שלבחותמו
 חתורת חכמת לבפל יצו הימים להיות האמור,על

 עמה הש"י התנוסס הנח החיצוניותן חכמתולהנביר
 בשמן ואות לפלא הראה הרהרה, חכמתלהנביר
 מצוי זית ששמן מקום גל ( פה )פנסת לחכמההרומז
 פעמים( כמה שכתבתי )וכש מצויה החכמהשם

 בדרוגן מנורה כהי( )ב*נ בחכמה, הרמוזהובמטרה
 בחותמו מונח נס בדרך ומצאו ידרים, להחכיםהרוצה
 לעיל, שכוכבתי כמו לחכמה הרומז נדול כהןשל
 נס, בדרך שהיה רק מעולם היה שלא דברוחוב

 הית מה המפרשים שהקשו מה לך תקשה לאומעתה
 פך שמששו הנפלא הנס הוא הראשון, יום שלהנם
 מעשם, היה שלא דבר נדול כהן של בחותמומונח
 רירה של בניה בני לבנים אב חיבת להראותרק
 הרומזים ענינים בכל עמהם התנוסם הש"יאיטר

 הבן. התורה,לחכמת
 את ממכו מה על מעם לבאר כן נם לי ונר"טץה(

 מן מלכים להמליך הדור חכמיעצמם
 לדוד י"י ניטבע יא( קלג )הדרים הלא ההם, בימיםהכהנים
 המלכות בודת פ"י( שייט )וכע"ח דהנה לי, ונראהוכו',

 אהיקה הוי"ה יחודים, נ' מן שמקבלת נרנקראת
 )נה"י( אדנ"י הוי"ה )חג"ת(, אלקי"ם הוי"ה)חב"ד(,

 דיליה איברין ברמ"ח נתונה היא נם נ"ר,בנימפריא
 לס"ד אל"ף מלכות במדת נם נ"ר, הרי דרועים ב'ובין
 קט.( )48נ תרומה פרשת ובזהר נ"ר, בנימפריאאדנ"י
 נר דאיהו דדוד בוצינא דא דשרנא תיקתא מצוהנר

 מדת דבר של כללו וכו', פה דבעל דאורייתאתיקונא
 הזה בעולם חטראל מלך נם כן על נר, נקראמלכות
 עד תצא לא יז( כא ושמ"ג לדוד שאמרו וכמו נר,נקרא
 שאמרו וזהו ישראל, נר את תכבה ולא למלחמהאתנו
 למלכות שאי זכה מה מפני טוניק שגבש )ירושלמירז"ל
 להן להאיר לחטראל נרות מדליק וקינו שהיהספני

 החשמוטטים חנגה החשך, במקום האפליםבמבואות
שהאירו



 קכנ יששכר הנגשים כהנים ה מטמר סבת, כסלו חצו פצרבני

 האירה והארץ ישראל לכל ובצדקתן בזכותןשהאירו
 וכמו דיונים חשך שלימת בעת דמנורה בנםמכבודן
 אושר ישראל כל חביט כן על בעמים, כמהשכתבתי

 כי הזאת ובעונה בעת שעה לפי מלוכח יאחהלהם
 אי"ה יתבאר ועוד אוראל, נר נקראהמלוכה

 עצמם את ממכו מה על פעם עוד לי ונראהו(
 מלוכה ליחן ההוא בעת הדורחכמי

 איתא דהנה לי, ונראה לדוד, י"י נשבע הלאלכהנים
 למלכא ליה זמין דוד חזי, תא וז"ל ( קטה )ח"אבזהר

 דמלכא בדיהי שני עבד מה לנייחא,ולמטרוניתא
 כהניך 1( שב )תהלים דכתיב נינהו ומאן רופינםבנין
 ליה מיבעיא ירננו ולויך ירננו, וחסידיך צדקילבשו
 קוב"ה, ליה אמר וכו', דמלכא בריחי אינון ליואידהא
 מארי דוד, ליה אמר אילין, לאפרחא בעינא לאדוד
 דזמיננא השתא רעותך, עביר את בהיכלך אנתכד
 דוד אמר וכו', אילין לאקרבא מלה קיימא ברעותילך
 מדורא כהטיחך, פני תשב אל עבדך דוד בעבור י()שם
 קוכ"ה, ליה אמר לאחורא, יחוב לא סדרנאדקא
 כמאנין אלא אחטתכחט לא דילי בטאנין אפילוחייך
 מלכות, מדת הוא צדק ט.( )ת"ז ידוע הנה עכ"ל,דילך
 ילבשו היינו צדק, ילבשו כהניך דוד, כשאמרהנה

 כן שיעשה הקב"ה והבפיחו ירננו, וממידךמלכורע
 דחנוכה בנם הדבר נתקיים הנה הנ"ל, בזהרכמבואר
 ינילו ברנה והחסידים מלכות הוד לבשושהכהנים

 חביבות מוכח המדר מזה אדרבא נמצא והודאה,בהלל
 כפי הזמנים מן בזמן הקב"ה שקיים הש"י, לפנידוד

 החש שזה בפירוט מוכח המדר מזה ואדרבאהמדר,
 בעבור כדכתיב ומידורו, דוד דברי לקיים לשעהמלכות
 מדרנא דקא מידורא כהטיחך פני תשב אל עבדךדוד
 אמת לדוד י"י נשבע טס שם )הההם כך אחר וכתיבוכו',
 הכהנים מלוכסן רק לך, לכפש אשית כפנך מפריוכו'
 )טדבר כן על דדוד, סדורא לקיים לשעתא מלוכההיה
 להורות מטרה ציור דוד של מגינו על היה כס( דקדשת
 שאמר וזהו דוד, לחביבות הוכחה יהיה דמנורהדבנם
 וחסידיה ישע אלביש ובהניה סו( שם )תשמם כךאחר
 לכחטיחי, נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם ירהטרנן

והבן.

 אשר את תזכור זכור כהנים, ידי על הנם נעבטתו(
 ב' בניממריא יו"ן ב'( )במימןכתבנו

 נחש בריח נחש שבקליפה ונוקבא דכר נח"שפעמים
 יוחם כה"ן כהנים, ידי על הנם נעבטה והנהעקלתון,
 הננוז אור הוא הם' ואות יו"ן, ממפר על מ'ממכר
 פוג כי האור את אלקים וירא ק ט )בטשיתבנוויה
 י"א מאמר ח', אות ב' )במאמר לך שכתבתי מהקניין
 תנין, ד' פוב כי הם' אות דעל הרוקח( בשם ו'אות

 ננד נרות ל"ו מם8ר פ' פעמים ד' ממפר עלולהורות
 הוא בתורה, הנזכר ומאורו"ת ונ"ר או"ר פעמיםל"ו
 ה' היינו ל"ה, טלף אל"ה בתורה, הננוז אורמור

 ראשון ביום בראשית במעשה הנזכרים או"רפעמים
 הם לטלף הטלף בהחזרת אל"ה ל"ה, אלףבגימפריא

 אזי בתורה נננז שהוא הננוז אור ידי על והנהל"ו,
 שבקליפה, וטקבא דכר אחרא המפרא קומתמבפלין

 לת"ש, הן' בהחשב יו"ן בנימפריא נח"ש פעמיםב'
 פוביה פוב כי אור של פ' מספר יותר בה"ןוהנה
 הם פ', פעמים ד' לרמז תנין ד' הם' ועל בנוויה,נתז
 שבתורה ומאור ונר אור לשונות ל"ו ננד נרותל"ו

 ראשון יום של אור פעמים ה' בה, הננוז אורשהוא
 ל"ה. אלף אל"ה ממפרשהוא

 רז"ל אמרו הנה ולהלל, להודות הימים ניתנורמנה
 לא עימו את הקב"ה שברא מיום ו.(וברכות

 והורתו לאה שבאת עד להקב"ה שהודה אדםהיה
 הנם י"י, את אודה הפעם לזג כ1 וגששיתשנאמר
 כל עם ותהלה, שבח של לשונות שארי אמרושכבר
 הודאה בלשת והרבותא לאה, המציאה הודאה לשתזה

 על יותר בנים שנפלה דכיון פובה, תוספת עלשהוא
 ניתקן האלה בימים הוא כן הודאה, לשט אמרהחלקה
 שנגנז האור דהרי פובה, הכמפת על שהואלהודות
 המרומז אור של לשונות בל"ו המרומז הואבתורה
 ביום בראשית שבמעשה אור פעמים ה' היינובתורה,
 פובה כבמפת והנה לבא, לעתיד נננז הוא הנההראשת
 החל בנלווה נם ישראל לבני לכינורות להיות לנוניתן
 נרות הל"ו הם הננוז אור מהארת קם מעפהזה

 בזה למיסר סטייך פובה תוספת החש הנהדחטכה,
 )היא לאשה אחרייך מראשית המניד ברוךהודאה,

 חבן. הודאה, לשון הכשיאהל"ו(

 ז'מאמר



 ח ג מאמר טבת, כסלו חוטרמאמריבבי
העטשכנרט

 זמאמר

 למאורשמן
 למאור. שמן המאמר שם ונקרא שמה ידי על הנס נעשה למה טעמים ידוברבו

 היוונים דהנה בשמן, הנם הש"י עשה למה סעמא(
 חכמות ולהנביר התורה חכמת לבפלרצו
 ליהודים הישועה בעת הנה ית, חכמתהחיצוניות

 הש"י הפליא הנה (, סו )טמלג תורה זו אורההיתה
 שאמרו כענין )הקדודיה(, לחכמה הרמוז בשמןהנם

 אשה משם ויקח תקועה יואב וישלח ( פה )טיחותרז"ל
 אלפא תקועה כי דייקא, ונקועה ב(, ע )שם-בחכמה
 כצויה חכמה שם מצוי זית ששמן מקום ובכללשמן,

 פעמים( כמה לעיל שכתבתי)וכמו

 חמאמר
 האשמארי

 ונר, וזיור האש מאור ידי על הנס נעשה למה מעמים ידוברבו
 האש. מאורי המאמרנקרא

 במקרה ולא דייקא, הנר אור ידי על הנם נעשהא(
 לי, נראה הוא, נורא כי י"י מעשיהוא

 )בבל( תהו היתה והארץ ד( ב )ב-ר חז"ל דרגיודהנה
 )מלכות תהום פני על )יון( וחשך )מדי(ובהו

 שכתבתי כמו חשך ית מלכות נקרא הנההרביעית(,
 שלהם שהנינוד כ"ה(, סימן תורה אור )ב( )מאמרלעיל
 הנר הוא השכל והנה שבישראל, השכליי לכחהוא

 צדק, במענלי ולהדריכהו להנחהו האדם אלהמאיר
 השכל פי על במישור הולך הסומא אפילו תראההלא
 )קהלת כדכתיב אור היא )חכמה יחפוץ, אשר כלאל

 סק ב )שם כן שאין מה פניו(, תאיך אדם חכמת ח(ח

 כל והנה יראה, ולא לו עינים כי הולך בחשךהכסיל
 התורה, חכמת נגד כסילות חם חיצוניותהחכמות
 כסילות אשת וק ס )פית שלטה אותם שכינהוכמו
 והנה אור, %א חשך נקראים כן על וסוררותהומיה
 ח"ו מהגביר התורה חכמת לבפל ברצותם יוןמלכות
 האיר הנה *(, חשך נקראים הם החיצוניותחכמתם
 הר"ח *( הנסיי הנר אור הש"ילהם

 הגדולה כשסטן תרתוק הלא וכאיטר הפבע, מןלכחשה
 של לגלוע בחשכת פעיתם )חכמת בחכמתםמנגדים 1 8 חכמוט ית דחנה עוד,רובין

 לשכל והפבע(הפלסופיא
 שהוא ישראל וצלוחכמתם
 שהיא התורה,חכמת
 והנה הטבע, מןלמעלה
 הפבעיית בחכמתםרצו

 לבפל אור( %א)חשך
 היא אשר התורהחכמת
 כן על הפבע, מןלמוסה
 תורה( )זו אורה היתה ליהודים ישראל ישועתבעת
 בחכמות לישראל חלק שאין להורות כפבע,שלא

 שהיא התורה חכמת ידי על הכל רקהחיצוניות
 החיצוניות החכמות כל והנה הפבעיי, השכל מןלמעלה
 עוזב שהעבד אדוניהם, אצל כעבדים התורה אצלהם

 היונים והנה האדת, למיטמעת וסר וידיעותשכלו
 הנח ח"ו, האדת על העבד את להסקיך רצוהרשעים

 זה ידי חיל כפבע, שלא בנם לנו ויאר הח"האי
 חכמת מישראל אז שנתכפלו עד ישראלנתגברו

 ההצובת הקדושה התורה חכמת ידי עלהחידתיות
 הימים נקבעו כן על הפבע, מן לסע%ח הש"ימפי
 להערה הרמח מצוה בנר "8רא% לבני לזכרתהאלה
 וזיר דור בכל כי חתורה, בחכמת עיניהם להאיראור

 הכהגד ביטל והע"י כאיודכן
 ואור בחווך, הכסילויהוא
 בתורה שבישראלהשכל
 ויאסר לעד נתקסםועבודה
 מזמן כן ועל אוד, יהיאלקים
 8"ר הם הבית סוף עדהנם
 אורה היתה ולצעדיםשנינק

 בדרום במטרה תורה%
 צד ידרים להחכיםהרוצה
 כמו לעולם מתחשךשחיט

 לעיל.שכתבתי

עומדים



 קמ יששכר המאור מטרת סו מאמר טבור כסלו חרוף מאמריררי

 ויאיר ההם בימים טצוה בנר עיניך תן ארגה נפש בעל לכפלינו החיצוניות החכמות בפיוטיי עלינועומדים
 )9יז אור, ותורה מצוה נר ותבין בתורה שכלך אור מגיח הא הלזה טצוה הנר ותנה ועבודה,מתורה
 עם*4 סיסז י נאסרלעס ואם עולם, עד י"י לפני ישראל לבני זכרהלתורה,

 טמאמר
 המשרמנצת

 המאור. מנודת המאמר ונקרא המנורה, ידי על הנס נעשה למה טעמים יסוברבו
 עיין הנה הוא, במקרה הא במנורה הנם נעכרהא(

 והודאה הלל י( במאמר שכתבתימה
 הצורך מן ואין למוכח תדרשהו טשם מ"מ()מימן
 הזה הנס למה פעם כן נם שם ותכין הדברים,לכפול
 ( סט )עמא רז"ל שאמרו כמו לכותב ניתן לאדהנוכה

 דנתקשה ק טו )ההב"ר חז"ל בהקדמת הכל לךויתורץ
 תלמידי שכתבו מה פי על המנורת במעשהמשה

 שם. עייןהבעש"ם
 דלידא מהר"ד בישראל המפורמם הגדה דן8בב(

 הא חפשם, דרך ש דוד עיר במפרוכתב
פ פי ש הוא המנורה, במעשה משהתתקשה  
 נקבה ס0 לש שמי בפסוק *( 8 שהחץ )9יז רז"לשטרו
 כנקבה ההראל נפלו חזה שבעים הוא 48 נברתםעב
 שבעים מן שנעה עממין ז' ארצות הייט נכסיםעיטור
 הכל, את ויירשו כזכרים יהיו לבא ולעתידאומווע
 הבת של נכסי בעיטור פליגי 8.( )שנגוחובגמרא

 9 9ג שא"ש הנע חוב, כבש או כירוטה חוהאי
 ההורה שמן מינה ונפקא חוב, כבעל העמשאמיפסקא
 התורה מן חוב בש כדין הזיבורית מן רק נופלתאינה
 המנורה מצות והנה בבינונית(, דחקנו הוא)ורבנן
 צורת דוד של מנינו על שהיה מצינו כן על אי,יא חשך הם אשר האומות את לנצח בסגיה היתההיא

 מנצח, והיה במלחמה לפניו נושאין והיוהמנורה
 המנורה לעשות הטשכן במלאכת משה נצמוה כןש
 בנין זמן וכשהגיע אומווע ז' לנצח בכדי קניםבז'
 לעולם לעד בנין הוא הגלמה, דוד שבנאו המקדשבית
 יירוטו וגבראל הארץ כל את י"י כבוד יסלא אשדעד

 שצשן ג סערן 8 משרסס לסי דגרן לס' ושפזור בנגחותייץ8(
 שע"ש שהקצים סססת שףלהפליש

 קנטרה ופלמח קשח זה לבעבור הנה העולם, כלאת
 לנצח קנים שבעים הכל מך קנים ז' ז' שלמנורות
 הש"י כשצוהו כהוה והנה אומווע השבעים כלאת

 לא אוראל אשר הבין ט קנים י' מן המטרהלקלטות
 היה אז אומווע ז' נכמי עישור כנקבה רק כעתימלו
 נכמי עישור רק כנקכה שדינם כיון כן אם לוקשה
 זה הארצות, טבחר ארץ העידיות מן נופליםלמה
 דבריו שם עיין המנודה, בטעשה שנתקשההוא

 שננוטה הלזח בנס גימא, נמי אנן זה ולפיבאריכות,
 להורות במנורה נם ונעשה היוונים את שנצחובזמן
 מהארת היה אנטר הנמיי בתאור נם ונעשה הנצחון,על
 חינוך להראותם לעמו הש"י הפליא אשר הגנוזאור
 ינצחו זה ידי חשל לעמו, הש"י יגלה אשד העתידלאור
 גוים והלכו ג( ס )טע" שנאמר כענין הגוים כלאת

 ח' ימים, ח' הזה הנם הש"י פעל הנה וכו',לאורך
 לנ"ו ויאר הוי"ה א"ל כז( קיח )חולש בפמוק קו(י78 י )פשק שכתבתי )כמו נרות נ"ו חם קנים ז'פעמים
 הנמיית ההדלקה שתהיה הנם להיות ראוי והנהוכו'(

 והנה אומות עי ש הנצחון שיהיה להראות קניםי
 עדיין מנצחים שאים מה להורות דו"ד, מניןבחמר
 והנה דוד, בית מלכות עדיין נחסר כי אומות ע'כל
 להשיב וזמן תור יניע אשר לי"י המקווה ההואיום

 קני יהולמו אז דוד, בית סלכות לבעליההטלוכה
 אומות הע' כל את ישראל וינצחו קנים ע'מטרה

 השפרץ. כל את י"י כבודויסלא
 מן.( הרואה פרק ברכות בגמרא לך, אומר ואגבג(

 טל ימינא בעבר קאזיל דהוה נבראההחש
 ארטש מיניה, ואיתיאל נימא ליה איתעביד אריהעליה
 בריך להרום דמפית אימת כל ליה אמר דרבאלקמיה
 שינה ז"ל והרי"ף הזוע במקום נס לי יטע12הברוך

ונע



 יששכר השמן פך ק מטמר מבתן כסט חמשי טמףבני
 לא וכו' ברוך אימא להתם מפית כי בלשונו,וכתב
 דהנה מכוונת, בכוונה שהוא לי ונראה בריך,כבזב

 על ואתפח, חלש יהודה רב ע"ב( טס לקמןאמרינן
 רחמנא בריך ליה אמרו ורבנן בגדתאה חנא ר'לגביה
 והקשו מלאודויי, יחי פמרתון להו אמר וכו', לןדיהבך
 יוחנן כר' לן קיימא והא יונה רבינו ותלמידיהתוס'
 הוא )ורחמנא ברכה אינה מלכות בה שאין ברכהכל
 רחמנא דאמרו דמיירי ותירצו השם(, הזכרתרק

 ליה הוה פנים כל דעל דוחק, והוא דעלמא,מלכא
 גבי ( מ ושם לעיל כדאקשי ולתרץ להקשותלש"ס
 הגדול רבינו שפפ דמזה לי ונראה רעיא,בנימין

 ברכה, ולא היא דהודאה מלכות, בעינן לאדבהודאה
 ק יח )שמות שאמר יתרו מן הודאה לן דנפקאוהראיה,

 מלכות, נזכר לא ושם וכו' אתכם הציל אשר י"יברוך

 הגמרא מלשון ששינה ז"ל הרי"ף כוונת זהוולדעתי
 דצריכין נפעה שלא ובכדי וכו', ברוך בריךשאמרו
 ז"ל הרי"ף שינה הנה מלכות, בהזכרת מכהוברכה
 ויוצא הודאה אמירת רק שהוא וכו' ברוך אימאוכתב
 שם( ברשףתיומה מגי תיל לי, נראה כן מלכות, הזכרת בלא חובהידי

 לדבר פעם ליחן מהראוי הדבר, נכון אמת אםלהנה
 כאינך מלכות בה לומר הודאה תצפרך לאלטה

 יד יג, ס" ד מאמר לניל עייזב(

 בפרשת ז"ל מדריגיהם פי על לומר ו"טהברכות,
 נזכר לא מה מפני ישראל "טיר אז כס יט )נמףרחקת
 מקלס אדם ואין המים ידי על שנענש מפני שםכחטה

 בה נזכר לא הקב"ה של שמו ולמה שלו,לאיספקלפור
 אוהבי המלך אמר למלך, סעודה שעשה לשלפוןמשל
 אף לשם, הולך איני אני אף אמר לאו, לו אמרשם
 אני אף שם נזכר אינו שכהגה הואיל הקב"ה אמרכך
 שמעתתא, לן רווחא ומעתה עכ"ל, שם נזכראיני

 עם מלאך בהאבק שנפנם רטב( צמג בהו"ד הואהודאה
 והחשמונאים, מתתיהו בימי שניתקן הנם והנהקקב,
 בית סיכות ידי ש התיקון היה שלא כיון זה כלעם
 בימינו במהרה אשר עד לעולמי התיקת היה לאדוד
 י"י לפני נכון יהיה דוד וכסא שדי במלכות עולםיתקן
 ב"ן מנח"ם בגימפריא מתתיה"ו כן )ש עולם,עד

 בידינו הסבלה אשר ב(, חהטיא"ל ב"ן נחמי"העמיא"ל
 דוד, בן וכלטיח יוסף בן כהטיח כחטיחין תרין המההן

 המשיתין בזמן יהיה עד לעולמי התיקון דגמרלהורות
 בהו"ד, שהוא הודאה בברכת כן על בימינו(,במהרה
 כביר דוד, ידי על התיקת עדיין היה שלאכיון
 שמים מלכות מזכירין אינן אם מקפיד אינוהש"י
 מלכי מלך שאומר הנ"ל המדואט לעיל שכתבתיוכמו

 נזכר איני אני אף שם אוהבי אין אם ית"שההלכים
 ה( ג ורושע כט יקויים בימינו במהרה אשר עדשם,

 אמן. מלכם דוד ואת אלקיהם י"י אתובקשו

 ימאמר
 ומשמזפך

 השמן. פך המאמר נקרא דטקא, פך ידי על הנס נעשה למה טעמים יוונרנו

 מונח שהיה אחד פך מצאו כא.( ושבח בגמרא אמרוא(
 היה לא הנס הנה כדול, כהן שלבחותמו

 )ואנס פך, שמו אשר כלי דוקא מצאו למהבמקרה
 וכי גדול כהן של בהוחמו חתום היה למהיתבאר
 ועיין השמנים, הותם היה נדול שהכהן דעתךמלקא
 פי על והנראה ד((, )סימו הנגשים כהנים )קבמאמר
 שהוא דהמן, במעשה פ"ו( שי"ג מרע"ה האריז"לדברי
 מנצפ"ך אותיות כי נודע הקשים, מהנצורות יונקהיה
 מ"ג מאותיות יונק היה המן והנה הס, נצורותה'

 מאותיות וחכמיו צ', מאות אשתו וזרשדמנצפ"ך,
 להרע החכמים אשר זה לפי רואה הנך שם, עייןפ"ך
 המערות משמרי יונקים המה חיצוניות חכמותמן

 *(. דמנצפ"ך פ"ךלאותיות

 "נ"הש
 פ א ק שמא"ש ט" המש פט ימם %ש"אא

 שטפת יתת סט יששה עיי טיקה
 מפארם ואיפו הטד אור, שד מוסד מתפשרהגטתת

בתפארת



 קנך יששכר השמן פך ק מאמר פצת, כסלו חדשי משריבני

 בע"ד כז על אבא, החכמה להחשלות מתפיל ומשםבתפארת,
 כן על החכמות התגלות יותר משם והוד נצח גבוהותשאם
 שיניקתם אותן הגבורות שמרי % שיתקין הקלישתגם
 לחכמות להרע חכמים המה הן פ"ך, גבורות שכצי%

 היטב. הדבר דשן חיצונית,שגלמיות

 התגברות עיקר יי( י18 ד )פאצ בתבנה כברלהנד;
 התורה לחכמת נינקד להיוונם היה,היונים

 הנראה לפי הנה יוניות החיצוניות חכמת להגבירורצו
 נבורות פ"ך גבורות משמרי יניקתם היתהבודאי
 מחמת בזה עצמם אזן להגביר יכולים )והיו והוד,נצח
 ובהדי ההו"ד, ונפנם יעקב ירך בכף הס"מ שנגעהפנם
 יעקב, ירך כף תראה כן )על נצ"ח, כרבא לקיהוצא
 הו"ד בחינת החמישי באלף כן על פ"ך(, היינוכ"ף
 נהפך והודי "( י רן8ג סוד הו"ד הישך דו"ה היוםכל
 האלף מן שנה עק"ב עוד החורבן ונקדם וכו',עלי

 כי עק"ב תשופנו ואתה 18( ג )ברגשית סודהרביעי
 חכמות התגברות להם שהיה כית וכו'(, הוצאבהדי

 זלה"ה.טין מדברי למרט כאשר המן בחכמי כדחזינןחיצוניות
 פ"ך מצאו חנם בזמן הישועה בעת תבין,חשעתה

 כהן ק כי דייקא, גדול כהן של וחותםדייקא,
 לרמז בחכמה, נדי כהן בחסד, סתם כהן בנצח,הדיופ
 ומכפלת והוד נצח בפ"ך שנתגלית הקדחצה החכמהעל
 זה, בהבינך היפב, הדבר הבן חיצוניווע חכמותכל

 על שחזר ביעקב שאמרו ינ( נשיק חז"ל דבריתבק
 קפנים, תשמרו הס"ם, עמו שנאבק בעת קפניםפכי"ם
 דסנצפ"ך, האחרונות נבורות ב' קפנים המח באמתכי

 לז4 0עש ד מאמר לול כא אחז הדבר,הבן

 9 ג )שמ"א חנה אמרה הפ"ך, פעם עוד יר האומרב(
 י.( )מטיה חז"ל ודרשו בל"י, קרנירמה

 שמשחוהו )ויהוא( שאי פכי, רמה ולא קרנירמה
 בקרן שנכחכח )הללמה( דוד מלכותם נכפפה לאבפך

 יעבוד בבהשפפ מלך 0 כי )פיה הנה מלכורת,נחשכה
 קדהטות הגבורות מבחינת להיות וצריךארץ,

 )יטל"ך( פ"ך )טל"ך( צ' )טל"ך( ס"נ כן עי באמנצפ"ך
 יש הראשוטת גבורות ג' והנה 5"ק, שרי )שרעיהכנודע
 מה והקרן, העיקר שהם בחג"ת המה כי קרן,לבטתן

ש 1111א( 8 * 4ש ד  8 פ   
 רפם זח8ש שקג(

 מי ק ש תוספות בשד תמיד באים נה"י כןשאין
 שנמשח מי כן שאין מה מלכורע, נמשכה בקרןשנמשח
 מלכורע. נחשכה לא לשעה רק מלכות הואבפך
 שאין מה ימל"ך, בגימפריא פ"ך הנה לי, נראהעוד

 כן על וע"ד, לעל"ם ימל"ך בנימפריא קר"ןכן
 מלוכה לו נרמז כי מלכורע נכהתה בקרן שנכהטחמי

 מלכות ימל"ך פ"ך כן שאין מה ועד, לעולםקיימת
לשעריה.

 ליחן הדור הכמי לעצמם התירו היאך תביןגונזה
 נשבע קק קלנ )הגלים הלא לחשמונאיםמלוכה

 כן ראו הדור דחכמי יונח, הנ"ל ולפי וכו', לדודי"י
 דשערטש הבינו בפ"ך נס להם שנעשה ראותמהו,
 בכונת לי שנראה מה וזה לשעריה, מלכות לוןקיימא
 בית יד וכשנברה אסרו )פוש( תענית במניתהנסרא,
 מלכות וכשגברה שינו גא:( שגת ובגמראחשמונאי,

 שמצאו מה להורותן הגמרא כוונת וכו', פ"ך מצאווט'
 למלוכה ידם שהשינה הדור חכמי הבינו פך,להם

 כהניה ט( שם )חחים בפסוק לפרש ש"ש וזהולשעריה,
 אז( הנם, )ב"ם%ת יטע אלביש ההשמונאים()היינו
 קרן אצמיח שם והודאה(, )בהלל ירננו רנןוחסידיה
 לדוד(, קרן צמיחת ניכר כהשם אדרבא )רצ"ללדוד
 לחת קיימא דשעתא הבינו פך להם כשמצאודחנה
 לשעתה, יטל"ך הנ"ך רמיזת כענין לשעונהטלוכה
 לאדם לו כשפומקק יג.( )מטיה הרי ועד, לעולם לאימה
 אפשר אי זה אבל וכו', לעולם לו פוסקיםגדולה
 דוד לזרע המלוכה ניתן שכבר כיון מלוכהדמתנת
 כן אם חו"ד, לעל"ם ימל"ך לרמז בקר"ןשנכהשח
 שתחזור המשוה יום ונשמע מוכח מהםאדרבא
 אצמיח שם וזהו בקרן, שנכהשח למי לבעליההמלוכה
 צדקם משיח השי סנזע חופר יצא שממנו לדוד,קר"ן
 בין כהשי"ח, בנימפריא ימל"ך י"י מל"ך י"י מל"ךי"י

והתבונן.
 להחשמונאים נס נעשה כן שעל גן, נם התבתןובזה

 קיימא ד,פערנא ימל"ך, בזה להתכונןבפ"ך,
 לבעליה המלוכה תוחזר כך תשחר לשע"מ מלוכהלהו
 הוספת בנ"ר, הנם נקישה כן על בקרן, שנכהשחלמי

 המובן כן נם וזהו נ"ר, החש 6"ך מספר על קר"ןמסרר
 ערכתי למשיחי, נ"ר ערכתי לדוד קר"ן אצמיח שםלך,
 במהרה משיחי על להורות הפ"ך בהוספת הניסיינ"ר

 אסןביסיט
צין



 יששכו השמן פך י, מהמר טבת, כסלו חדשי מאמריבנבי
 דייקא, בפך הנם שנעשה טעם לך אבאר דעוכיג(

 יעקב עם נאבק הס"מ לך ביארתי כברהנה
 והנה (, רמי )זח"ג כידוע ההוד ונפגם ירכו בכףתנע
 דינו בית עם מתתיהו בא הזה בזמן ההםבימים
 הנס על הודאה וחזקנו פ-ד(, שי-ס )פרע"ח הוד מדתלתקן

 שאמר ביעקב תמצא והנה ההם, כימיםשנעשה
 לו וגילה וכו' אשלחך לא כז( לב )ברחשיה הנ"ללהמלאך
 ישראל, אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא בם( )שםהמלאך
 וישר ה( )יב בהושע הנאמר כענין א"ל, יש"רשהוא
 אבל בכאן, זה לו היה שייכות ומה וכו', מלאךאל
 אם כי אשלחך לא יעקב לו שאמר לדעתי,הוא

 א"ל, יש"ר שמו שיהיה ברכתו שזהו לו וגילהברכתני,
 הקדהטה חיות שהם א"ל אותיות מידו שיקחהיינו
 שהוא כהן של חותמו והנה למ"מ, יהיה והואשבו
 נ( נב )תהלים א"ל לשם מרכבה נעשה הוא חמדאיש

 א"ל נקרא הנה גדול כהן ואפילו היום, כל א"לחסד
 לא"ל לתהלות כשמגיע ( קפח )ח-ב בזהר עייןעליון
 והנה עילאה, סלכא קדם לסיקם צריכין וכו'עליון
 נפסקה אזי הקטרוג בשעת אויב נבר כאשרבכאן

 כן על יעקב, עם כשנאבק ההוד נפגם כי עלהנבואה
 הפועל הנה ומצותיה, התורה על יון מלכות אזנתגבר
 מצאו הנה ישראל, עמו עם התנוסס כאשרישועות
 כהן של בחותמו מונח דייקא, מ"מ( )בגימטריאפ"ך
 כיון ישראל בני אשר להורות א"ל, שם היינוגדול

 הנה קדישא, סבא "טרא"ל מאביהם בידם אילשהשם
 דבר כענין לקטרוגו, כח ואין בידם הס"מחיות

 ולהתגלות חוץ לצאת יכול שאינו בחותםהגחתם

 מעכבו, החותםכי
 ועתידיי

 יהזציא במהרה ישראל
 מפיו בלעוכל

 פך, דוקא מצאו למה תבין האלה הדבריםרמכל
 וכי גדול, כהן של בחותמו מונח היהולמה

 השמנים כלי לחתום נדול כהן של דרכו היהכך
 ושמנים היינות על ממונים היו  לזה הריבחותמו,
 הכהן צריך היה ענין לאיזה קשה וביותרוסלתות,

 אירע אשר ניסיי דבר הוא אך בחותמו, להתוםגדי
 שביטלו הנעלם הדבר על לנו להורות כך, שהיהלשעה
 החותם ידי על פ"ך( )בגימטריא מ"ת של כחובשמים
 הדבר. הבן א"ל, בשם חושם שהוא גדול כהןשל

 של הנם היה מה אופן בשום לך יקשה לאלמעתה
 המופלא הנס היה הוא דהרי הראשה,יום

 בבית בטציאות היה שלא דבר )דייקא( פךשטצאז
 כהן של בחותמו חתום ויהיה פך שיהיההמקדש
 הדבר על להורות בגס שהוא הבינו הדור וחכמיגדול,

 הנ"להנעלם
 שאת, ובירור הנ"ל מעין לך אדרהט זאת רעדנוד(

 בנמרא אמרו פך, שמו אשר כלי דוקאמצאו
 מזיקין מטתו על שמע קריאת הקורא כל ( ג)ברכות
 עוף ואין עוף ינביהו רשף ובני שנאמר ממנובדילין
 מזיקין אלא רשף ואין וכו' התעיף שנאמר תורהאלא

 וכתב מרירי, וקטב רשף ולחומי רעב מזישנאמר
 כתוגות הפלאה )יזו יההטע פני בעל הגדול הגאוןהרב

 )בהסיר הס"מ היינו מזיקין, אלא רשף דאין הא ("
 רש"ף, בגימטריא לילי"ת דיליה ונוקבא א"ל(ממנו
 א"ל, אותיות עם שלהם בגימטריא הוא תור"הוהנה

 וחיותם כחם לבטל יכולין תורה ידי על כילהורות
 בכאן תתבונן ומעתה שם, עיין א"ל שם הואאשר

 בגימטריא והוא פשופה היא ך' אות הנה פ"ך,שמצאו
 ועלמא, המזיקין המה אשר רש"ף הוא פ"ך הנהת"ק,
 בנ"ל, א"ל שם נדה נהק בחותם ולתופים הפהאבל
 הבן לבטל, היונים )שרצו תור"ה בגימטריא הםואז

 מלאה כי ישחיהו ולא ירעו לא הרהרה ידי ועלהדבר(,
 אור לישירה הרמוז טצוה הנר ידי על דעההארץ

 מנק כן גם תתבונן ומזה וכנ"ל, המזיקץ מןהשוטרת
 שעי"ר )מנין בהמות תק"ף יישיר יעקב ששלחהמנחה
 עמו שנאבק קודם הכפורים( ביום לעזאזלהנשלח
 הדברים מאוד הבן א"ל, ליעקב קרא והקב"ההמלאך
 שבהות ליק )ויין תעלומורע המגלה לא"ל יעדהותן

 ע4ג4 ב דף ה סי16 4פתר

 גזה כוזבנו כבר בפך, הנס נקיעה עוד, לך אומרה(
 שהניחה חנוכה נך לא( סימן ג מאמר)לית

 בזה הרמז כתבנו 4 ננ שנח פסולה מעשריםלמעלה
 בהם דרבנן מצות הטבע דאורייתא מצות תרי"גדהנה
 היא דרבנן הטצוה זאת והנה כת"ר, מניןנשלם

 בגיממריא שהיא כת"ד מנין נשלם ובההאחרונה,
 וגם פסולה, מעשרים למעלה הניחה כן עלעשרי"ם,
 לרעך, אשר עד הדברות בעשרת הם אותיותתרי"ג
 מצות ז' נרמז בהם אותיות ז' הם לרעך שטרותיבות
 הניחה ק ש ר, אות היא האחרונה מצוה והנהדרבנן,
 כל בעמם כבר היו היום עד והנה פסיה, ר 0ןלמעלה
 לא עדיין ך' ואות לרעך של כ"ף אות עדהמצות

אלה



 קנה יששכר הוא רושע ש, מסטר טבוע כסלו ישי טייבני

 נגד מצוה להשלים השיום ימי כשבאו והנהנתגלה,
 להשלים המצוה זמן שבא להורות פ"ך מצאו כ"ף,אות
 דדין כאתוון דדין אתנון כ"ף, אות ננד והואכלז"ר
 מדליקין למה לך יקשה לא כן נם ומעתה כ"ף,פ"ך
 היום הוא דהרי בו, שנעשה הנס ומהו הראשוןביום
 שטר עליה לברך הזאת המצוה שטחגלית ראואיטר

 הבן וצונו, במצותיוקדשנו
 דאי"ק בך' )פרן בפ"ך הנס נקךטה לך, אומר עודו(

 הארה קצת דהוא להורות עפי"ר,בגימפריא

 יאיר אשר הכהטיה סלך של אורו ומן הגנוז אורק
 מה לפי ובפרפ שעי"ר, מלכות השלמת אחרלנו

 לא שהביכה ש סימן ד חאפר ח"י, סימו ב )פטרשכתבע
 הברכה מקום בכל כמו פכין, מאלף פחותההיתה

 פכים, ח' מהם והדליקו מאלף, פחותה אינההעליונה
 שמי"ם מלכו"ת עו"ל בניממריא תתקצ"בנשארו

 יהיה אשר הכהטי"ח מל"ך ש"ל באור"וובניממריא
 בפ"ך הנס נעבטה כן על שעיר, שלימתבהשלמת

 כנ"ל. שעי"רבניממריא

 יאמאמר
 דשארטשת

 בזה וידובר הפוסקים, כל עליו עמדו אשר ראשון ביום הנס היה מה יונרנו
 הוא. ראשון הזה המאמר בשם ונקרא שכלנו, קט לפי פעמיםכמה

 נ' סימן השמן )פר ק )ישמר הקודם במאמר עייןא(
 איטר דעים תמים מפלאות ותבין ד'(וסימן

 שמצאו מה הראשון יום של המופלא הנס היהזה
 המקדש, בבית בו כחטמשין היו שלא כלי דייקאפר
 שלא דבר נדול כהן של בחותמו חתום שהיה מהונם
 חורזם היה לא נדול הכהן כי מעולם, במציאותהיה

 יינות להספיק זה על ממונים היו כי מעולם,השברים
 שהראה בנס הזה הדבר היה אבל וסלתוועשמנים
 ונתנכר המקמרינים כח נתבמל איך בזה הש"ילהם

 נפלא דבר שם עיין אור, התורהכח
 שעיקר ותראה ה'( )מימן הנ"ל במאמר עוד ע"ןב(

 הראשון ביום להם נתנלה הדלקהמצות
 בו, כשתשטין היו שלא דבר בנם שהוא פךבמציאת

 אשר לרעך אשר של כ"ף אות על להורות היהרק
 שבכל האחרונה המצוה חנוכה נר מצות תלויבה

 הבן. כ"י, פ"ךהמצות
 ותבין י"ב( )סימן תורה אור ע( במאמר עייןנ(

 שנזדמן מה הראשון ביום היה הנםשעיקר
 שמן כי )חכמה( פהור שמן הראשונה לעבודהלהם
 חכמה שם מצוי זית ששמן מקום וכל לחכמה,רמז

 תקועה יואב וישלח ב( י )שנ"ב שכהסב כמומצויה
 אלפא תקועה כי פה.( )מטרה חכמה איטה כחטםויקח
 דייקא, חכמה אשה שלקח )שם( כהצנע וכברלשמן,

 )הימם ברתא יסד ואבא ( ים )מ"י אבא היא החכמהכי
 )השייגה( הארע מלאה עשית בחכמה כשם כקקו

 להם נזדמן והנה המלכות, היא הארץ ( נ )ש"אקניניך
 הרומזת למנורה )חכמה( שמן הראשונה לעבודהבנם

 המלכות של הדינים שנמתקו לבשרם בכדילסלכורע
 תוקף היה הראשת ביום כן אם התורה, אור ידיעל

 באריכוות הנ"ל במאסר שם ועייןהנס,
 מלכות י"נ( )סימן הנ"ל )ב( במאמר שם עוד עייןד(

 האור ננוז בה אשר התורה לבמל רצוית
 כשהתנוסס והנה שם(, שכתבתי )כמו הננוזהרחשת
 האיר הנה יון, פלכות כח את וכיפל לישראלהש"י
 כן על בתורה, הננוז אור להארת רמז ההוא ביוםלהם
 המנורה בהארת היוצר בנזירת התחילו ביוםבו

 שם ועיין הננוז, אור הוא שבה לתורההרמוזה
 המופלא הנסבאריכות

 של ברכה ח"י( )סימן הנ"ל )ב( במאמר עוד עייןה(
 בזהר כמבואר מאלף פחותה אינהמעלה

 כרחך על בכאן כן ואם דירן, ובתלמודא קמא.()"4א
 והנה פכין, אלף שיעור מן פחותה הברכה היתהלא
 תתקצ"ב לעתיד עד ונשארו ימים בח' הדליקו מהןח'
 מלכות שיהיה שמי"ם טלכו"ת עו"ל בנימפריאפכין
 כן )נם המכי"ח סל"ך ש"ל באור"ו שלימהשמים

 פכץ אלף הברכה שהיתה כן ואם כנ"ל(,ם
הנה



 יששכר הוא רושע יא, מאטר מבת, כסלו חדשי טאמרי12ני
 כל ה1ל היה, כלא והיה נתכפל הפבעיי הפךהנה
 וזהו ולהדלקה, ולהלל להודות הראשון יום נםקבעו

 )בחיבור שמנת וקבעו ההודאה בנוסהשאומרים
 ותבין הנ"ל במאמר שם עיין חנוכה, ימיהימים(
 האור ננד נרות 7"1 תקנו ך'( )באות עוד שםןעחן

 ביום בתורה הם וכן שעות, ל"ו ששימשהננוז
 בגימפריא או"ר פעמים ה' בראשית דמעשהראשון
 עכהט הכתוב סוד לחלף השלף ובהחזרת ל"האלף
 ל"ו מספר יהיה הנה אלף, אחד ירדוף איכה ל(לב
 ביום והנה העם, את לברך יעמדו אל"ה יב( םושם

 פחותה אינה העליונה הברכה כשנתגלה תיכףהראשון
 היסים ובזארי אחד, נר[ ומריקין החלף סוד הואמשלף,
 הנ"ל במקזמז שם ועיין הדבר, הבן נרווחל"ה

 תקנו לא למה פעם פוב תמצא הדברים ובאלהו(
 שהקשו )כמו חנוכה לימי דיומאספיקא

 ימים, פ' היה דאז והוא, חעכה((, )אבודרהםהפוסקים
 להורות להרכה כפוף הימין ראש הנה הפ' אותוהנה
 סוד )היינו בנווך ננוו פובך ( ג )חוח בזהר שאסרומה
 ק א )בראשית בהערה הראשונה הפ' שהוא הננוזאור

 גם חנוכה בימי והנה פוב(, כי האור את אלקיםוירא
 שכתב כמו הננוז אור מהארת שנה בכל נתגלהכעת
 ד' פו"ב דכי הפי אות דעל יכה( )פיטו ז"להרוקח
 חעכה, נרות ל"ו מספר הוא פ' פעסים ד' לרמזתנין,
 חשות יסים, פ' היה דאז דיומא ספיקא תקנו לא כןעל
 בחנוכה ובאמת בנווך, נעז פובך על כעת מרמזהפ'
 הננוז, האור מן מעט והתפיפות והארה גילוי"ם

 סק. יק ג יטר )דקוהבן,

 הנה בחכמה, להשכיל נחמד דבר לך אציין עדךז(
 רפ"ב )דף תצא פרשת מהימנא ברעיא)ח"ק

 לנבה נחות וכו' דסליקת אליהו ואנת לשונו וזהוע"א(
 לה כסיאו ו' ואימא האבא ברא דבעלה ומלאכיןוכו'

 עיין סנורה איתקריאת אחרונה ה' לשכינה)היינו
 לה דמעפפין 4טצר45צ(( בהעלותך )יק*ה האריז"לבכתבי
 כחשבת מנייהו דתליין ובל"ו ית"ץ אב"נ נדפיןכהטית
 מ"ב( שם של אותיות ל"ו שארי )היינו ודאיל"ו
 הישים והנה עכ"ל, ל"ו ממעל עומדים שרפי"םאיחו
 "מ השייו היהוד שהפריד התורה לבעלכשרצו
 על לכם כתבן לישראל אמרן ק מ5ן ב פה4 תג)כשא
 שאח נטנ"5 מ"ב שם של הראשון )השם השו"רקרען

 בקר"ן הוא הנ"ל והשם שוחר, בנימפריא)ר"ל(
 חלק לכם אין אותיות( ל"ו תלויים וממנווהתחלה,

 ותבין נרווע ל"ו תקנו למה זה לפי תבין מם"מאוכו',
 שהאירח ההטועה בעת שתקנו הראשון יוםהארת

המנורה.

 )טהרתו רשומות דורשי אשר את ותדע דרע,טכילח(

 עומדים שרפים ב( 1 )ישע" דרגיו חעכה(יף
 השמשים )הייע שרפים הענה, נר ש רמז לו,ממעל

 ססעל עומדים הנרות( את בהם ומדליקיןששורפין
 ותראח נרווע הל"ו מן למעלה אותן יעמידו )רצ"לל"ו
 ידי על ישראל נבואת ראחט למעלה ושנבה נדלהכמה

ההערה(.

 שכתבתי מה ה'( למימן אור תורה ש( במאמר עשןפ(
 נסמך ז"ל, הרוקח הקדחם הרב גשםשם

 ללמד לסוכווע חנוכח( לנר )הרוטז ונרות שמןבהורה
 שם, עיין יסים ח' חעכה אף יסים ח' פוכותפה

 קבעו למה הפוסקים קהטיות כן נם יחורץומעתה
 לכאורה בז הרי והדלקה פוב יום הריהטת ביוםנם
 חכמי דודאי הנ"ל לפי לומר 8ט הנה הנם, נעשהלא

 ודרשו אשכחו קרא לדורות המצוה בקביעתםהדור
 ימים ח' שיהיו חנוכח ימי ~מוד ההורה מןמסוכים
 דחפיי רצת אשר ההורח מן הדבר והבינו סוכוועכסו

 בנמרא שפירשע וזהו דייקתן ימים ח' הקביעותשיהיה
 לומר אפשר אי )הנח חעכה, מאי בנמראדמקשי

 הנקבעים חעכה מימי היום עד ידע לאדהמקשה
 לומר כרחך על בעה"י(, )עיי",ט לדורותבגבראל
 לפי גן ואם חנוכה, שם קריאת מהו ליהדמיבעיא

 כשנכנסו רבנן דתנו התירוץ( מהו נדע לא אנחנוזה
 קבעום אחרת לשנה שאמר מה מהו כן ונם וכו',יונים
 בשנה תיכף %א האחרת בשנה דוקא למהוכף

 תיכף ידעו דבאמת הכל, יתכן הנ"ל יפיהראשונה,
 ימי קביעות שיהיה הש"י רצון אשר המסיטתק

 באפשר סברו ראמטונח בשנה אבל ימים, ח'חעכה
 והלאה אז וכש כ"ו יום מן הימים קביעותיתחקו
 אחר כמהשר אבל ימים, ח' עוד בנם המנורהתדליק
 אז הכל, בק ימים ח' רק הכבורח דלקה שלא ראוכך

 חעכח ימי שיתחקו התורה מסיכות דכוונתהביע

 ליטבם קרזל כן על יסים, ח' וחלאה אז ומן כ"ה יוםי
 הענק. חבן כ"ח, חע חעכההאלה

 י"במאמר



קכו הששמר חתכה ששת יג מאמר מבת, כסלו חישר כטשמףי312י

 יבמאמר
 חנוכהזאת

 בישראל בשם נקרא אשר חנוכה ימי הח' יום האחרון יום מעלת יוברבו
 חנוכה, זאת כן גם נקרא המאמר ושם הזה, בשם נקרא ולמה חנוכה,זאת

 ענינים. כמה עוד בווידובר
 את לקרוא ישראל בני מנהנ דחנוכה השמיני יוםא(

 ואען הוא, ריק דבר הא הנוכה זאתשמו
 קראו כן שעל פעמים כמה שכואבתי מה פי עלושומר
 לנאולה והרנל חינוך שהוא הנוכה האלהלימים

 בנשיאים, קורין בחנוכה והנה בימיט, בסהרההעתידה
 את עשה כן עד דסנשה הנשיא מן קורין חה'וביום

 פירוטנו כבר אשר את לך ואקדים בעי, ופסחאהמנורה
 ג( פ )תהלים קרה בני ומאמרו בפסוק ז( סימן ה מאסר)תשוי

 ולכה נבורתך את עוררה ומנשה ובנימין אפריםלפני
 שייפי מאי הזה בפסוק להתבונן ונט לנו,לרצועתה
 שבפי מכל יותר לנטועה להזכירם שכפים נ'דהנך
 הטלא הדגלים כסדר שלא דנקפינהו יקשה ונםישורון,
 אפרים האחים בין בבנימין והפסיק התולדות,כסדר
 רז"ל שאמרו מה פי ש בזה, דרורנו וכברומנשה,
 כסלו בכ"ה נשלם כהנה בימי שהמשכו ה( 1)מ"ר
 בו שנולד ירה ניסן עד בחנוכתו להמתין הש"יוצוה
 בהנוכה הקב"ה לו השילם כסלו שנתבייש ונמצאיצחק,
 שלמה בימי ראשון מקדש והנה ההשסונאים,בימי
 להמתין הש"י וצוה מרחשון, הוא בול בירהנשלם
 מרחשון שבבייש ונמצא תשרי, האיתנים ירהעד

 יהיה בימינו במהרה לעתיד לו לשלם השי"תעתיד
 קוק( )ה"נ מלכים בילקופ זה כל )עייז במרחשתחיטך
 דמיבעיא היטכים בהנהו איחגייהו רבהומעמא

 שנקראת ( קנך )זרא רחל בני של בחדשיםלמיעבדינהו
 הראשון דנל הנה הדנלים סדר שי עי כי הביוץעקרת
 ראובן פית, אייר ניסו הדשי ננד זכרון תושכריהודה
 מנשה אושרים הג' ודנל אלול, אב תמת ננד נדשמעון
 החינוך היה הנה כסלו, מרדפכן תשרי ננדבנימין
 אברהם( ננד )שהחש הראשת המקדש בית וטלהראשון
 של החדש שהחש תשרי בירה הר שקראו פח.()פזים
 )שקראו יצחק כטד שהוא שני בית וחיטךאפרים,
 הוא בכסלו ההשבתאים בימי חהינוך היהשדה(
 כנמת אנשי בימי שני בית )חינוך בנימיך שלההדש

 אז היתה לא כי שלם לחינוך השפינן קא לאהנדולה
 ומדי, פרס למלכי כבמעבדים היו כי שלימה,נאולה
 השליטי וחינוך ההשסונאים(, בימי היה החינוךועיקר
 נגד )והוא השליטי בבית בימיט במהרה יהיהאשר
 של ההדש הוא במרחשון יהיה בית( שקראויעקב
 רואה הנך )שם4 בילקופ הובא במדרני הנרמזמנשה
 בחדשי המה הלא המקדשים כל של ההינוכיםכל

 אם הבי"ת עקרת מושיבי ס( קיג ונהלים רהל שלבניה
 בימיט במהרה האהרון חינוך והנה שמחה,הבנים
 שקראו יעקב כננד יהיה הנה במרהשון יהיהאשר
 אמת מדתו יעקב כי עד לעולמי יתקיים והואבי"וע
 והשמאל הימיו הכיל הוא ליעקב, אמת תתן ס ז)פ"א

 בי"ת באל"ף שהוא אמת תיבת כעניןוהאמצע
 ננד הבית שיהיה וכית והאמצע, והאחריתהראשית
 לעד הבית ויכת קאי קהשפא הנה אמת שמדתויעקב
 בין )אמצעי במרדהטון הבית חיטך ויהיהלעולם,

 מדת אמצעי יעקב מדת כי הראשונים,ההינוכים
 שאלו בשל, ירה נקרא (( שי מי"א כידועתפארת
 דבראשית( )ב' הראש הם אמת בתורתהאותיות
 והנה ישראל(, דכל )ל' והסוף דנהון( )ו'והאמצע
 הש"י צוה אבל בול, בירה הראשון הבית נםנשלם
 לא מרחשת חנוכת כי תשרי, עד בהנוכתולהמתין
 של בניה של אמצעי הדש הוא כי לעתיד עדיהיה
 יהיה לעתיד שהחינוך מה רבה פעמא עוד והנהרהל,

 מלכם בדוד ישראל בני בנדו הזה שבחדשבמרחשון,
 הכנסיני בחדש החג את ירנעם 51עש לב( יביקפיא
 ראה אז ואמרו כנ"ל, בו"ל מלב"ו בדה אשרההדש
 יתקט בימיט כמהרת הזה בחדש הנה דוד,ביתך
 ק ג מעשן דוד בן משיה בימי הבית בחינוךישראל

 מלכס. דוד ואת אלקיהם י"י אתויבקשו
 בחדש בימיט במהרה לעתיד ההינוך יהיהדגה

 הזה החדש נשם"ה, אותיות למנש"ההמניע
 שייך )ס"ה( יצירה ספר פי עי הוא מרחשת()היינו
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 יאכר מדד "ט יג, מאמר מבת, כמלו חדשימאמריבנני
 ולא ממנו נהנה שהנשמה הדבר והוא הריח חושעם

 הראשון, אדם חמא נבי נכתב לא הזה )והחטטהנוף,
 כמו שם נזכרו כולם החרטים שארי כן שאין0ה

 רוחניי הוא הזה החוש כן על פעמים, כמהשכתבתי
 אד"ם הוא צדקינו משיח כן על החטא(, קודםכעין
 ק י )ישעי הזה בחלט ישתמש משיה[ דוד ארם חיגות,העוף
 מרחשון בחדש החינוך יהיה כן על י"י, ביראתוהריחו
 אדם, של גלנ~ו משיח בו ישתמש אשר הריחחדש
 הנהנה נשמ"ה אותיות למנש"ה השייך חדשוהוא

 הריח.ק
 המקראי בזה להבין עיני את הש"י האיריהבה

 הבכור שם את יוסף ויקרא ש( מא )בראויתקידש
 אבי, בית כל ואת עמלי כל את אלקים נשני כיטרשה
 את בגדולתו ששכה שאמר מה דחנה מאד,דקשה
 את ששכח שאמר מה אבל ניחא, זה ויסוריו עניוכל
 כמוהו י"י קדוש על כזאת לומר יתכן לא אביו ביתכל

 ישורון שבפי ביתו העת הקדוש אביו אתשנפכח
 שאמר יתכן הנ"ל דברינו פי על אבל עליון,קדשיי

 מנשה א' פעם מנשה, השם קריאת ש מעמיםב'
 עמלי, כל את אלקים נשני כי מורה שכחה, לשוןהוא
 לקראו מהראוי היינו אבי, בית כל ואת ב'פעם

 חיטך יהיה גחדשו כי נשם"ה אותיות שהואסנש"ה
 שקראו אברהם ננד הראשון בית כי יעקב, אביובית
 ננד הנ' ובית שדה שקראו יצחק ננד שני וביתהר

 הנשמה כמו קיים בנין יהיה והוא בית, שקראויעקב
 אינו אבי בית כל ואת נמצא ברוחניותו קיימתשהיא

 והבן עצמו בפני ענין הוא רק נשני שקאי

 הגה אלה, כל את אלקינו י"י הראנו אשראוששי
 להדרו הש"י שילם אשר החנוכה ימיתבין,

 לו שילם חנכיתו ולא הכנטכן בו שנשלם עבורכסלו
 המה הן חטכה ימי והנה החשמונאים, בימיהקב"ה
 הננוז אור שיאיר האחרונה לנאולה והרנלחינוך

 המקדש בבית בראשית ימי בששת כמוכשלימות
 חדש במרחשון חינוכו ויהיה בימינך במהרהשיבנה
 חטכה בימי הנה לעיל, שכתבתי וכמו למנש"ההשייך
 וקורין מנשה לבני נשיא השמיני ביום וקוריןמסיימין

 הקב"ה שיאיר מה חייט וכו', הנרות את בהעלותךעד
 המגיע בחדש חינוכו שיהיה השלטטי המקדשבבית

 זא"ת ישראל בית כל היום אעם קוראין כן עללמנשה,
 הייט לישראל, המקווה החיטך הוא זאתחנוכ"ה,
 אשר למנשה נחמש( )המקווה( בחדש שיהיההחיטך
 שיהיה הזה המקדש כי מנש"ה, שמו את יוסף קראלזה

 הקודמים, לבתים נשם"ה כעין הא בחדשוחינוכו
 שאמר וזהו לעד, קיים ויהיה השמיט מן רוחניויהיה

 כנ"ל. אב"י בי"ח כל ואתיוסף

 חנוכה ימי היסים נקבעו למה בן נם תניןדמעתה
 הבן. מקץ, בסדרדוקא

 יגמאמר
 מדרחט

 סדר. יש המאמר ונקרא מקץ, בסדר תמיד המה חטכה ימי למה ידוברבו
 בסדר תמיד הם חנוכה ימי קביעות למה מעםא(

 הקדוש הרב מחותני כבוד אמרמקץ,
 מנאה המסורה זצוק"ל, מזידמהטוב מהרצ"ההמקובל
 בה, "פ פסוקים כמה התורה מפרשיות סדדבכל

 סדרים כמה עוד )"ט התיבונך נם נמנו מקץובסדר
 להטציא יגענו בעניינו ואנחש התיבונך כן גםשנמת
 אלפיים והם נשתנס מה בעי פעמא באמת כיפעמים
 ומתחעין זג נפרשה חטכה קביעות להיות וההא,כ"ה,
 ב' והנה יסים, ודכינה ומלריקין לחונט, כ"הביום

 למנות הססורה רמזה לזה נ"ר, פעמים ח' הואאלפים
 כאן עד לחשכה, רומזין מספרן מנין נחיר התיבותנם

 ב"א בנימפריא מק"ץ ויה"י דוגבוו4 חטפתותיודבריו
 חטכ"ה האלה לימים קדאו כן על נ"ר, ח' אלמה[ בזבח

 ןץתחלוק. כסלו ובחדש נרות ףד תיבותראשי

 במדר הנוכה ימי לקביעות פעם לך אומר עודב(
 רהוטות דורוני שאסרו פי על דייקכןמקץ

 יוסף שאמר במה וש( ששפר מג ע4י 48ב אשף8ההשת
וחם"ש



קכז 4עטעט83ר השובבים עף יד, מאמר טבונן כמלו חרשי משטףב"מ

8)נר8*"  הכוונה היתה מצרים, ארץ את יחם"ש א 
 והם מישראל( לסמל הישים )בקשו אלו מצות נ'על
 הרב וכתב חם"ש, תיבות רוהטי מילה שבתחדש

 ע"א לא )מקץ דוד ראש בספרו זלה"ה חיד"א מו'הנדי
 ועוד אלו, מצות נ' לכפל דוקא היונים שרצוהפעם
 לכם כתבו לישראל להם ונאמרו ד( ב )נ-ר להםמצינו
 המילה ידי ש דהנה וכו', חלק לכם אין השור קרןעל

 )כדאשכחן לשכינה מרכבה הישראלי אישנעשה
ק )נחקרת שנימי אחרבאברהם  הוי"ה אליו וירא א( 

 ( )ננ בתקונים מבואר שב"סס המרכבה(, מלאכיעם
 לדירתם, טז( לא )שטת לדורותם השבת אתלעילות
 החח"ד, קידות ביניהם, דירה קובעת השכינהכביכול
 פני להקביל אלא ישראל זכו לא אלמלא מג()מנדרין
 אמרו וגם דים, בחדוי אחת פעם שבשמיםאביהם
 אימתי להקב"ה שואלין השרת דמלאכי יד( כ וב"ירז"ל

 נלך ואתם אני להם אוסר ית"ש והויו החדש,קביעות
 לישראל הש"י דכא הרי מפה, של דין לביתונשאל
 מצות שלש אשר רואה והנך החח"ד, קידות ידיעל

 והנה השכינה, השראת לקבוע במנולה המההללו
 ורצה במצרים, ולהשתעבד לשם אחריו לבאישראל כי יצפרכו איטר וידע לנלוות הראשת היה החשיוסף
 ימי כל עמהם שתהיה השכינה השראת שםלקבוע
 מצות הג' לקבוע בדבריו הוא נזדרז הנהנלושת
 מצרים ארץ את וחם"ש בתיבת שרמז והואהנ"ל,
 בכדי הנ"ל מצות הנ' לבפל רצו הישים הנהכנ"ל,

 אמרו כן על השכינה, השראת מהם ח"ושתהבפל
 ע( לג )דבתם יום"ף דהיינו השד"ר קרן על לכםכתבו
 לקיים במצוה המתחש היה שהחש לו, הדך שורובטר

 ונמצא כן )על השכינה, השראת לקבוע הללו מצותב'
 שנה, רוקב היה שהבאו עד למצרים יומף ירידתסיום
 סוד ווההש ש"ט( טסן וכתועו ע"ג הש וגרא )8נאע ידעתכבר
 דה"י נהורא שינו והישע מילואיו בד' הנכבדהשם
 לט כתבו הימים אמרו והנה רל"ב(, בנימטריאאו"ר
 נעשה כן ש וכו', חלק לכם אין השור אורע קרןעל
 וכי (( ע  )שט חז"ל שדרשו דרך )ש במטרההנם

 שהשכינה לישראל היא עדות אלא צריך, הואלאורה
 הנ"ל, הנדת הנאון הרב דברי כאן עד בתוכם,שורה
 דמיום כממוך לך שכוכבתי מה פי על הדבר נכבדומה
 רל"ב כן גם היה הנאולה עד למצרים יומףירידת
 לבעבור שמעתתא, לן רווחא וממילא או"ר, יה"ישנה
 מקץ בסדר חטכה ימי קביעות הדבר נכבד מהזה

 השכינה להשראת יוסף השתדלות בה דמבוארדייקא,

 תיבות ראשי מילה שבת חדש מצות נ' ידיי
וחמ"ש.

 ותמצא א'( מיטן ))טף( חנוכה זאת )ינ( במאמר עייןנ(
 במדר חנוכה ימי קביעות למה פעם פוסעוד

 הענין הטוותו הדברים, לכפול הצורך מן אין דייקאמקץ
 ויקרא סק פ8 )ברששות מקץ בסדר שנאמר עלמיוסד
 אבי בית כל חשת וכף מנשה הבכור שם אתיומף

 שם.עיין

 ותמצא נ'( )מימן ביששכר שרי ה( במאמר ע"ןד(
 מקץ, בסדר הקביעות למה עוד פעםפוב

 את וחמש יה מש )נח44ת שם שנאמר פסוק עלמיוסד
 שני יעקב שהפריש החוכרי לסוד רומז מצרים,ארץ
 שם. עיין )לסגורה( ישכיבו )לעבודה( לויבניו

 ידמאמר
 העששי וצום השובביםימי

 היה אלמלא חשתח( =י )צדהש ההקשתים כתבוא(
 צום שיארע קביעות פי עיבאאודי

 85"%4 ביה דכתיב שבוע דוחה היח בשבתהעשירי
 פי על )אבל הכפורים, ביום כסו הזה העם עצם קט

 תראה בשבת(, דאיקלע לה כהוכחת לאקביעותכם
 דחפה ההוא, בעת חדור חכמי למדו דמזח זה,לפי

 אלמלא החורטי( 5פ )ש יוחנן ר' אמד ט.()געית
 היכל של שרוב בעשירי קבעתיו החר באותוהייתי
 הציתו ערב לעתותי התשיעי ביום )כי נשרףבעשירי

 ורבנן ומקשו בקשירה(, נשרף ורובו האור אתבו
 אתחלתא ומשגי בתשיעי(, קבעוהו למה)היינו

 ש להונאוע 4ט העיקר )הייט עדיפאדפורעטתא
חחתחלח(



 "עטקטכנר השובבים ינץ ע; מאמר פאת, כמלו חרשני מאמריבבבי
 הנביא מדברי למדוהו הדור דחכסי ונראהההתחלה(,

 להזזות שראוי העשירי צום חומרת בנבואהשאמר
 חרבה בהם אשר הצומות שארי מן יותר השבתאת
 אתחלתא היה היום זה להיות הוא, אבל מקדשיט,בית

 וצר בבל מלך סמך ביום בו ב( כד )קזשאדפורענותא
 ולשמחה לששון יהפכו הש"י הקודש, עירעל

 דייקא הזה בחודש היה דשרעטתא אתחלתא דץנהב(
 1יה )שעף דהנה והנראה, הוא, לחנםולא

 בהם אשר דן, לשבם סימנס הזה החבוט ( מה השעי
 קג )שאשש כידוע מיכה פסל זרה עבודה התחלתהיה
 המליך )פזה( יצירם בספר בכהטנתינו הנשנה פי עלונם
 על וכו', בשנה ותבת וכו' בו וצר א( ברוגז ס'אות
 רצר בבל מלך סמך החדש בזה אירע הרונז כעתכן
 ועוד סם"ך, אות בדמות סביב היה אשר החומהעל

 אי"היתבאר

 הה"א אות כזג ה )סבה ונשובה אליך י"י למטיבנוג(
 "ט כתיב, ולא קרי היא ונשובהבתיבת

 מן והיא פה בעל נמסרה הה"א זה לפי דהנהלפריט,
 מ"א בזוהר שמבואר מה ידוע וחנה פה, שבשתורה
 והנה תשובה, מהני לא ח"ו הברית ח"א דעל (הם
 אפשר דאי 1"ז( אויישה )שער חכמה ראשית בספרעיין
 שאין א( א פאה רחבתי לן קיימא דהרי כששופולומר
 במדוושם רז"ל ואמרו התשובה, בפני שעומד דברלך

 )ותשע אלקיך י"י עד -ןרן1ל שובה תקלב( ההטע)ע"ש

 עד מנעת שאינה תשובה נטנה וכי )דקשה ב(י
 היה אפילו )ורצ"ל בעיקר כפרת אפילו ודרשוהש"י(,
 ואם ח"ו(, בעיקר שכפרת אלקיך י"י אל הנוגעעונך
 עבירה דבר על תשובה תהני שלא לומר יתכן איךכן

 חכמת ראשית בעל הקדרם הרב פירוט כן חשלבעולם,
 היינו תשוכח, ואית תשובה דאית הוא הזוהרדכוונת
 תשו"ב תשוב"ה תתאה תשובה נקרא תשובהאית
 ואית פה, שבעל תורה ונקרא אחריה ה' היינוה'

 עילאה אימא ריטונה ה' תשו"ב היינו עילאהתשובה
 ו' אות על עופפת היא כי שבכתב תורה בחינתהוא
 מהני דלא בזוהר שאמרו מה זה לפי והנהכידוע,
 )שהוא תתאה תשובה היינו הברית חפא עלתשובה

 אות המליך ששעל די אות ס' מערכת פטר קיש בכפרשחוא(
ק1 , - ח ז ב  איאשחגשהאש מצאי 

שיטקמתיטטעו

 עלאה 1"%בח בחטת אבל ", פ שבעל תותבחעת
 ישם עיק בשטה ועוטר דבר לך ואק בצעילעולם

 ט( טיש ר טומר )חייי פיוסינו זה פי חדל חכמה,ברונטית
 אלקיך י"י עד ישראל שובה התשובה, בפסוקי כןנם

 שכתבתי כמו אלקיך י"י עד אומרו העירו)דכבר
 בעונך כשלת כי אומרו פעם הנתינת קשה וגםלעיל(,
 לא האדם יחמא לא באם דודאי טעם, ליתן ליהלמה

 *(. לתשובהוצפרך

 הג"ח'(
 האדם יחטא לא אם דאף לומר יש הקושיא לזאתטחה

 עשה מצות דשא הכמטובה דדיי לתשובתמצטרך
 תאמר חשם לקיימג מבשראל אחד כל שעריי תרי"גממניו
 פי של אף לומר יש חטא, שלא כיון בתשובה ישסוקהאיד
 חטא בעצמו הבש גם ואפשר הערבות, מאמת חטא הנהכן

 אחד כל עזראל, שובה הגביע אמר לזה אחרים,ומלנולים
 בזולת עצטך במט בעונך, כשלת כי שצמו, בפני כןגם

הכרבות.

 שובה מובן, האמור 48ועל
 נקראי

 אלקיך י"י עד
 שהיא עילאה תשובה *ח0 ש"ז )*ת"ח)היית

 אומרו וזהו אלקי"ם, בניקוד הוי"ה דתמן י.( )ח"גבינה
 כי הטע14ה(, בתשובה לך סגי ולא אלקיך הוי"העד

 ובמדרשים בירהשלמי נקרא עת סתם בעטיך,כשלת
 בגימטריא ח"ן ת"ו עי"ן במילוי עו"ן כי הבריותחפא
 איברים, רם"ח כל בהרגשת נעשה הברית וחפארמ"ח,
 בתשובה לשוב אתה צריך פעם, לנתינת שאמרוזהו

 בעונ"ך, כשלת כי ההזאה, תשובה לך מהני ולאעילאה
 הבריום ופגם הפאהיינו

 דשאאק( זעל ז"ל מדרשם כן גם פירשת זה פיועל
 ים( *ד )ביר וכו' ר14ךבן ויוטב כס( לזובראשית

 אתה לראובן הקב"ה אמר שתעניתו, לשקוששב
 ופותח עומד בנך שבן חייך תחלה, בתשובהפתחת

 שובה התנבא )שהוא הושע ומט תחלהבתשובה
 מה זה על דקשה שם, עיין אלקיך( י"י עדכהראל
 תחלה, בתשובה פתחת אתה לראובן הקב"השאמר
 בתשובה, ששב אדם בן שום היה לא ראובן, עדוכי
 ששבו וקק הר4השח אדם כשטם )שזמש מציההרי

 חפא ראובן דהנה היפוי, יו81ו,ש הנ"ל יפיבתשובה,
 בעת החמא את פכנח והתורה אביו, יצועיבשביל
 ר114בן וילך סט( ל8 )1רש*א כתיב דהרי הברירןחפא
 והקט עילאה, תשובח לזה צריך היה הנה וכו',ותשכב

נקראת



 קכח יןטשכר השובבים ימי ידו מאמר פבוע כסלו חרשי שאפיריי

 וראש תחלה שהיא היינו תחלה, תשובהנקראת
 בתשובה פתחת אתה שאסר וזהו לספה,מלמעלה
 עוטד בנך שבן חייך עילאה, תשובה היינותחלה,
 שובה שהתנבא הודוע ומנו תחילה בתשובהופותח
 הוי"ה עילאה תשובה היינו אלקיך, י"י עדישראל

 והריבונו. בין כנ"ל, אלקי"םבניקוד
 אחותי לי פתחי ק ה הש"ש הש"י הבפיחנוומקהן

 לי פתחו שק )שכששר חז"ל ירשו וט',יעיתי
 אולם, של כפורחו לכם אפתח ואני מחפ שלכחודה
 )היינו עילאה לתשובה המצפרכת עבירה בדבראפילו
 לאו ה1ב עינו ש הםתחרפ והאדם אולם(, שלפתחו
 בפינופים עלטה תשונה שתי ש לדפוק הוא הכיבר

 את יעשה כשהאדם הש"י מבפיח זה כל עםויחודים,
 בחרפה באמת דברים וידוי בתשובה ויפתחשלו

 יפתח הש"י הנה העתיד, ש וקבלה החפאתמיכת
 לתשובה לבא הדרך יייראו הקץיס השער איםפתח

 ק מ 5שע" בהו דכתיב התשובה בימי ובפרםערכאה,

 )ו"8 בהמצאו י"ידרשו

- 

 עשרת הטרא הזמן הוא (
 לקבל, פשופה שטו יתברך ימיט אשר תשובהימי

 התורה חלקי ד' ק דחנה לי, נואה פשופה,ואומרו
 תתאה אימא מקננת )תמן בעשיה פשפ פרד"סהם

 םקננת )תצן ביצירה רמז אחרונה(, ה' תתאהתשובה
 עילאה אימא םקננת )תמן בבריאה דרה1 וכף(,ף

 )שהש רז"ל אמרו כן על האשונה(, ה' עיאהתשובה
 לעתותיהן מכפר הקב"ה וויתר החשב כשהחכם ח411
 1.( ויפש הכפא(, עטם פוד )דייקא, השב ישראל,של
 בריאת, שהוא הכבוד כסא עד שמנעת תשובהנדיה
 םכפר הקב"ה בבריאה( שהחש דרוזי )דייקא,ודורש

 חפא החש עוין מתם לך כוכבתי )כברלעונותיהן,
 כשהחכם והנה עילאה, לתשובה המצפרךהברית
 טכפר הקב"ה ננחל, דייקא דרח1 ודורש,יוגנב

 תשובה רתמן הבריאה עטם עד מניע כילעונותיהן
 פשופ"ה יםיט כביכול התשובה ביםי והנהעילאה(,
 בעשיה דהייט הפש"פ במקום ואפילו שביםלקבל
 קים. וכלהמרה 1 סימז ד משמר תשרי עיץב(

 והש"י תתאה, תשובה אחרונה ה' שמקננתמקום
 וזהו הדרית, מקום עילאה תשובה למקוםמעלהו

 וכו'(. ימים קיררה אלו בהמצאו י"ידרשו

 י"י השיבט הנביא, מאמר כן נם תבין מעתהדהנה
 שבש בתורה שטמרה ה' חמר ונשובהאליך

 י"י עד לשוב בידש עוד כח אין אנו להורותןפה,
 בתעניות כנ"ל עיאה תשובה בבחינתאלקש
 ה' תתאה תשובה בבחינת רק חחודים,ופיגופים
 בתורה ה' אות נפרה ט הה פה, שבש תורהאחרונה
 התשובה פתחי לט תפתח הש"י מתה פה(,שבש
 ימיט חדש ההן השיס' חירות השיף יובלעיאה
 הקדמונים היסים מן תשובתיט היתה כאיוכקדם,
 והתבונן בין שבים, מקבל רחום ואתה קדםתיותשנים

 *(.בדברים

 הג"ח*(
ץ מ ףש פח הצק א6 פו 6יב וכו/ הקריב פויה ק יד )ש818 בתורה כן גם מורמזחיו 1 5  ק פ 

 ש"צ מןה פו פא לשש,שישש%9
 4מל 4את פג 8ש טוה ימאלימו

ך ח קתל מאח ,1* %מ*ית ת פ ש ל  
1 שמל יקמש 1 וח*מ עמ  1 8ש מפ"   
4 , אא * 1שיחשש 1י סף מ שמ41 6טש שיח פ ל)דם  

 מקובל הנה השובבי"ם, ימי האלה הימיםודיבה
 שחים מתי האריז"ל מרן וקדיש עיר מןבידינו

 ניצוצות שהוציא הברית עס לתקן סגולתן והשרלה:(
 לזה צריכין והנה הקליפווק עמקי מתוךהנדחות

 ויחתים תעיות ידי ש עילאה תשובההתעוררות
 קירות, כמה נאו חסר )כנראה הנ"ל םרן בדבריהמבוארים

 אלקיט רע עד לשגב בידינו עוד כח איז שאט כן צ"לובשרך
 והקב"ה ויחודים, תרגומים בתעניות כנ"ל יעפה תשובהבשתינת
 האדם שכשיעשה הש"י( הבטיחנו וברכו בע"ה )כנ"לממוח
 ועדתה בחרטה באמת וברים מידוי בתשובה וישתך שלו,את

 לבא הדרך יורזצ הפתח ישתך הקב"ה לשתיך, על וקבלההאסא
 ד"ה לשם לעיל קריך ז" קטע  שכל 8שי ונרשה עילאה",למשוכה

 סרב(. בכי הניתמר יסתתם ובזה צצתה,חסה



"עטשכר ההדש מהחי שג מאמר שבש, חרשכטרטריבבי

 שבט חדשמאמרי
 אמאמר

 טןדשמתת

 ומזלו, המאיר הנכבד השם וצירוף החדש, מהות ידוברבו
 יצירה. ספר פי על עניניםושאר

 הוא החדש בזה הטמיר הנבבד השם ציותא(
 הפסוק תיבות מרופטי ויעאהיו"וג

 שגט טבח )משג"ח ושוא דהיה זמירנו זץמר לק מ)הקרח
 ענינים כמה בזה ידובר יאי"ה ח4פ-ז

 כלעיפה צ' אות המליך ( מ איה יצירה בספרב(
 דלי בו וצר וכו', כבזר לווקשר

 עד ונקבה, זכר בנפש וקורקבן בשנה הטבמבעולם
 הוא דלי מזל כי ח( הראשונים התוכניים אמרוכאן,
 היינו לישראל, מזל אין לן דקיימא )הגם ישראל,מזל

 המזל שפיפת הופכין בתורה מעשיהן ידי עלשישראל
 להן "ט בתולדה פנים בל על אבל יחפצו, אשרלכל
 ~בעבור לומר "ט והנה יקע.", שבת בגמרא עייןמזל,
 בו לשאוב עשוי דלי כי ישראל, של מזלו הוא דליזה
 ט.( ~"ק המינק אל משמש הוא והנה פעולות, וזהמים
 הוי א( מ )ישע" אמר ראת כמה תורה אלא מיםואין
 של דמזלו האמור על להורות למים, לכו צמאכל

 שכטפיפת והגם התורה, אל בהטפח עבד הואישראל
 עסק ידי על הנה וכו', אופן באיזה מחייבהמזל
 יחפוצו אשר ולכל לפוב, הכל יתהפך ומצותהתורה
 התורה, אל כהשכים עבד הוא שמזלו כית הכטל אתיפו

 העבד אצל כח:( )9מא רז"ל שדרשו מה זה לפיורובין
 ראש הראשון היה ושהוא אבינו אברהם שלהנאמן
 הנה המזלות, מן למעלה הקב"ה שהנביהויחוסעו,
 ובן נ( סי )נתשת בפסוק שיי דרשו בירם זקןעבדו
 רביע גשם בנקהי הרשם הר' דאג שצד קהרא כם8ריטוא(

ח ואלוסק  סוקס ועמשא( )דרוס לרנ"א 4ת1 חורת 4ס8ר 
 סרחי של הכשבדד בושם כי סמו ושונרא שאא סו וףוישלח
 רצחן ישרות ושייו ששגע חיא הלר מנות ושיו 1""ש,קרה"

ה"אדרוויג

 ומשקה די"ה אליאור( דמשק הש ביתימשק
 להורות העבד אצל הדבר ונרמז לאחרים, רבומהירת
 כי "טרזשל, של מזלן הוא דלי טזל כן שעל הנ"ל,ש
 והעבד תורה, זו המים אל משכהט עבד הואהדלי
 שכתב כט האדון רצון אם כי בעצמו רצון לואין

 ןקבן סוט-ד4 האלקים עבודת )שער הלבבות בחובתהחסיד
הדבר.

 הלזה הנאמן העבד אשר ותבין, עיניך יפתחו וגנזהנ(
 הקב"ה הנביהו )אנטר אברהם שלחוכאשר

 מהזיוונ אשר ליצחק, אווה להביא המזלות( מןלמעלה
 הוא דלי מזלה אעטר הקדחנה האומה תתיעדהלזה

 אשר הלזה העבד הנה וערה, זו המים אלהכ"טכחט
 מילחיה מסמניה רבו, מהירת וכהנקה דולההוא
 אליה אופר אשר דגערה והיה י( נד )נחושיתואמר
 אעטר הכחטה היא וכו' שתה כאמרה וכו' כד"ך נאהפי
 מסנה אשר הסימן הוא זה כי אדוני, לבן י"יהוכיח
 הקדש ובלשון דלי, מזלה אשטר הקדישה האומהיצאו
 זו המים אל וכהטמש כשיועבד עבד והוא כ"ד,יכונה

 ידים. ברחב הדבר הבןרירה,
 משה אשר פעם, פוב תמצא הדברים דבאלטץד(

 דלי )מזלו הזה החדש בתחלתרבינו
 בספר התורה את לבאר התחיל גבראל( יטלמזלן
 חדש עשר בעשתי 0 א ומרש כדכתיב פערה,כהגנה
 הזאת התורה את באר כחטה הואיל וכו' לחונטבאחד
 כפוף שמזלן הייע לגבראל, מזל אין לדורותלאמר

 אשר הזה בחדש וריקא ס ש התורה, אלוכשיועבד
 הרירה, את באר כנטה הואיל גבראל, של סלןבו

הבן.
ושתן



 קכפ יששכר לאילנות השנה ראש נ, טפר שנס, טםףישבני

 חכמת בכל גדול חכם היה יתרו ער, ושרבועה(
 כמו המזלות וחכמתהאצפגניעת

 ידעתי עתה ק0 יח )שסות שאמר א( )ומיחס רז"לשאמרו
 עניני בכל בקי היה הוא כי האלהים, מכל י"י גדולכי

 כוחותיהם, להוריד ומזלות הכוכבים שלהעבודות
 יתרו כן על וכו', י"י נדי כי ידעתי עתה זה עלואמר
 יט( ב )שם בנותיו לו כשאמרו זה בכל גדי חבםשהיה
 את וישק לנו דלה דלה וגם וכו' הצילנו מצריאקט
 דלי מזלן אשר ישראל מבני שההן הענין הביןהצאן,
 למה ק )שם להם אמר כן על המים, אל כשרהטוההל
 וגם שב"פ, בגימפריא אי"ש האי"ש, את עזבתןזה

 טדלי"ו מים יזל 1( נד )ממנד בדבר רמז הרשעבלעם
 הבן. רבים, ביר"םוזרעו

 ח' בנימפריא יו"ד למ"ד דל"ת כזה במלהגו רל"יו(
 והגלגל לכת כוכבי ז' חייגו גלג"ל,פעמים

 בפלים כולן הכוכבים, בו קבועים איטרהשמיני
 תורה, זו המים היינו הדלי מילוי ננדכלטפיפתם

 ס?מ; כזח הוא הנצרדב(

 הההר בחדש המאיר הנכבד השם צירוף של הניקודנם
 ב(. נלנ*לבגימפריא

 נם שמזלם כיון מ0, ס רשעי צדיקים כלם ועכלךז(
 אות ידי על הנברא מזל הא הזהבעקם

 בימינו במהרה לעתיד הגאתה סימן יהיה וההרצ',
 אשר בעת וההר באג יח )במ"ר מרז"ל כידוע צדיקצמח

 לעד ישראל של ומזלם קרנםיתרומם
 מיוחם הוא הנה הדגלים סדר פי על הזה דעץד,טח(

 כתיב אשר (, סח אורה )שערי אשרלשבפ
 ביה וכתיב וכו', לחמו שמנה מומטר כ( סט )בחושיתביה
 השמן ( סה )מ%2ת כי רגלו, בשמן ומ!ובל כד(( לגתנהם
 מצוי זית ששמן מקום וכל בחלקו, הרבה היהזית
 וישלח 4( יי )ט"ב אמר ראת כמה מצויה החכמהשם
 אשה משם ויקח לשמן( אלפא )תקועה תקועהיחשב

 החש דלי מזל הוא הזה החונט של דהמזל כיוןחכמה,
 המים אל כהטועבד כהטמרי עבד והוא ישראל, נילמזלן
 אורייתא קכ,ג( )ש"ב החכמה עיקר היא תורה,זו

 כן על בחוכמתא, ברב"טית א( א )ברבורת נפקתמחכמה
 זית השמן בחלקו איטר אשר, לשבפ הזה החדשמיוחס

 לחכמההמסונל

 במאמר

 לאילנות דהינהראש
 לאילנות. השנה ראש שהוא בשבם מץ מענין שונים מאמרים יתבארובו

 לאילן השנה ראש בשבפ באחד ב.( רה מתניתיןא(
 אומרים ה% ובית שמאי ביתכדברי

 בכ"ף, שמאי בית כדברי אומרו הנה כאן, עד בו,בפ"ו
 הביאו 1.( )שם בגמרא דהנה לומר "ט הפשפ פיעל

 ראש בניסן פ"ז שנים, ראשי כמה עוד ד"רברייתות
 הלחם, לשתי השנה ראש השבועות וחג לעומר,השנה
 קחשיב, לא דידן שהתנא מה תירוצים כמה שםומתרץ
 ארבעה רק קחשיב לא דילן דרגא תירתתויחד
 בשבפ אחד ומקשי חדשיכן בראשי שהן שניםראשי
 הכל לדברי נ' קאמר, דהכי ומתרץ שמאי,כבית

 הוא זה יפי ה%, ובית שפאי דכית פלונונאוהרביעי

 הם שנים ראשי ארבעה התנא מתחיל נכה,בדקדוק
 לאחוח אחת אותן ומונה חדשים( ראשי)בארבעה

 שמאי, בית כדברי )אמר( בשבם אחד אל שמגיעעד
 לבית כן שאין מה שמאי, דבית אליבא רק הואזה
 הדשים, בראשי שנים ראשי שלשה רק אינןדאל
 בגמרא, הזה התירוץ לפי הפשפ פי על נכתוהוא

 אחרים. דרכים אי"הויתבאר
 באינך, כמו לאילנות אמר לא לאילן, השנה ראשב(

 להתפ% מרבותינו, שקבלנו מה לרמז"ט
 שיזמין ומהודר יפה כשר אהרוג על בשבפבפ"ו
 אשר היום זה הנה כי למצוה, המצפרך בעתהש"י

עשה



רששם החדש מהות 4 מאמר ארר, תהפמאשךבנבי
 והוא החפלה ד"ה פז"ב י י"ס )הצ% באילנות השרףעולה
 וטה טוב טה הנה מישראל, אהד כל של הזכותכפי
 הצטיהה, יסוד ראשית ההוא ביום האדם שיתפללנעים

 הדר, עץ הפרי את המצפרך לעת הש"י לושיזדמן
 באוסרו התנא שרטז וזהו פירוקו תעשה תפלתווהנה
 המבואר הטיוהד האילן על להורות לאיל"ן, יהירלשון

 למצוה.בתורה
 מאטר ואב, תטוז הדשי בטאמר שכתבתי טה עייןנ(

 פ"ו ענין ותבין נ'( ב' )סיטן בטחול בתולהף(
 למה פעם כן נם תבין שם תתבונן וכאשרבשבפ,
 הוי"ה בניטפרי"א איל"ן יהיד בלשון ההנאאטר

 שלים. יהודאאדנ"י
 א' )טאמר מיון הדש במאמרי ולעזבונן רזשכילד(

 שבא נך ההוא לא.( )שבה בענין ז'( ו'סיטן
 4 ד8ה )ש"ג ויראה דגבורה טספרא )שהואלשמאי
 דחפו אהד, רנל על בולה התורה כל למדניואטר
 מספרא שהיה שמאי )אצל שבידו, הבניןבאסת
 מתהילות דהבנאי הבנין, אמת בידו היה ויראהדנבורה
 דבר אינו וזה במחשבתו כאהד כולו הבנין כלמצייר

 שונים צמצוטים ידי על בונה כך ואחרהטתקיים,
 הבנין שננטר עד כך ולמהר כך היום הבנין,באטת

 גר, להההש קרבו וה% הבן(, הטתקיים, דברוזהו

 ענין למדו הנח שם( מהו אהבה דהסד טספרא הללכי
 ש( ש )הקרא מצות ההש וכו' סני דעלך שק שבתאהבה
 והבין, הנ"ל כמאטר שם עיין וכו', כטוך לרעךהשחבת
 הידגש והנה באריכוות הדברים לכפול נלאיתיכי

 אחר יום בטדרינה וטוספת נקודה, בחדשההלבנה
 ההידהם ענין הנה בפ"ו, טילואה על שתעטור עדיום

 התורה, דטיון ההש יום בכל וטוספת ההודשמהתחלת
 עד טהפכל, שכל יותר יום בכל יוסיף מעצטושהאדם
 נשמות, שכל בכה שהוא מה הפיצל אל סכהיוציא
 עד טתבונן שהאדם התורה רטית הוא הלבנהומילוי
 הרירה כל אותו שמהסדין העולם לאויר יצא לאאשר
 חמד תורת ענין הנשל במאמר שם עיין ל.(, )פהכתה
 )במשטר לעיל שכתבתי מה עיין הנכורה, טפיותורה
 וההא גבראל, יטל תלן שהוא דלי מזל בענקא'(

 השנה רמוש ההש כן על תורה, זו למיםכששועבד
 ומעתה השדה, עץ האדם כי יו0 כ המהםלאילנות
 שהם שטתי בית כדברי ההש בשבפ באהדתשכי,
 שהם ה% בית דברי הוא בו ובפ"ו דנבורורגטספרא
 הבן בכ"ף, כדברי אטר כן על אהבה, דהסדמספרא

 הללוהרמיזות

 אדר הדשמאמרי
 אמאמר
 השדשמתת

 ומזליו בו המאיר הנכבד השם וצירוף החודש, מהות מענין ידוברבו
 יצירה. בספר המבואריםתנינים

 ושהק"ן, הזה בהורש המאיר הנכבד שם צירוףא(
8 )מ"שש תיבות טסות* טפשקויוצא  הס 

 השי"ה ח4 8 %ו חפה8 )8שמ אתוץ במ ישוקהעירה
 עלהצ. הפוכה הי כיד ענינים כמה בזהידובר

 וקשר בשהוק ק' אות המליך הי"( עירה בספרב(
 השדר בקבלכן דנים בו וצר וכו', כונרלו

 יינה הנה כאן, עד מקבה, זכר בנפש ופה%בש31ה,

 תצה ממן, הודש נתרשית היזעך צד גו ה', אותשק
 אות חוץ אהד, נים הם בי"ח שבאל"ף האותיותכל
 הנמים הזהוי הם ניע, אדר בהרשי שהם ק', השותה'

 אי"ה. ויתבאר ונלוינונמהרים
 ההיש היל אושת ע"ב( קב"ה )דף האומה באקרנ(

 איתהזי והכי ה' אות ההש דייה ושעןרשימו
 כההלן אוהו דילה ופאן פשיטא ההחש זקנים אשתלה
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קל

 שת ק' דילה השת הכי, לטחוי איתתקן %אנווש
 אצל דקו*א כגוונא ה', דשת בתיקתא איהטעקנאדילה
 למעבד אוטזקן %א נשא בני בוזר דאזלא נשואבני
 מלכותא שמים מלכות זח, לצי תתבתן הנח עכ"ל,הכי,

 אתרא דספרא ומלכותא ה', בשת נרטזתקדשא
 הנה גורע, המוסיף וכל נט.( )מוחין ק', באותנרמזת
 מה תתבונן טזה צ"ה, ה' מספר ש ק' מספריתירה
 נדל האלה הדברים אחר א( ג ושתר במניהשכרעב
 צ"ה, פסטרו בטנין וכו' הם"ן את אחשורהשהמל"ך
 בני ישראל ועל שמים מלכו"ת על עצמו אתלחנביר
 ענינים, כטה אי"ה יתבאר זו חקדסה ידי ועלסלכי"ם,
 וכמו בניפן, ה' ואות באדר חסולכם היא ק' אותוחנה

 ואות ברשימא ניסן בחוחש שמים טלכותשנתגברה
 להיגבר חייבתא מלכותא רצתה כן ה', אותדיה
 בפני )כקוף ק' אות דיה ושת ברשימא אדרבחוחש
 מסדר החש הם"ן את הסל"ך נ% זח ידי שאדם(,
 )בנימפריא י"ה מס ש יד סק יז ל88וה וחנהחרומף
 מתחת שסו את וימחה בעמלק, לי"י מלחמתצ"ח(

 בימינו במחרה צ""( 81שה דו"ד כפ"א ויכונןהשמיץ
 אי"ה. ויתבאראמן,

 מלאך פך4 4ח1 עמוקות במגלה )הובא רזי במגניד(
 ונחתיו וגש אברכיא"ל, שמו אדר חודרושל

 כאן, עד לפובה, טורים שמותיהם כולם מלאכיםכ"ה
 דבאדר מד"ר, בנימפריא הזח המלאך לי,נראה

 הנהגה שהיא בפבע, מלובשים נסתרים נמיםהתחילו
 נסים כן שאין מה בראשיות ימי כהששתמסודרת
 ית"ש בנזירתו לשעתה נס תחש המערכה בשידודננלים

 בניו. לחיבת הסדרלשטת
 פי על לומר לי "ש אברכיא"ל, הסיעך שם וצענהה(

 אסתר ונשאלה פליאת, מדרש שפשטמה
 והשיבו כליה, גבראל של שוטיהם ותחייבו מהמזני
 סיד ורגש, מ"ך ישראל שנקושו משני דהשסים מןלה

 עזבחגי, למה אלי אי ג( וט )ההרם חשמרה אסתר*תתה
 מאספרפאליע שמשק מוח"ר בושם וכתבו כאן,עד

 לחיות המדרש, זח בפירוש חישד המל"חחקדהש
 הם הן בו אשר תקודש ששמות אותיות טלאךדבכל
 החש, ברוך דבשיים כל מחיי אליו חגמשךחיוגם

 בלי נשאר השמות של 14תיות סצטצ ח"ווכהשממתלק
 אפפרופמא הוא מיבא"ל תה( מיש והנה וחיווקהנועה

 זטן בכל בעדינו פוב הממליץ חוא ד"שראל,רבא
 אל"י, אותיות הייט בו, אשר השם אותיות בכחמידן
 אותיות בו מקביס ואינם העוטת נורמים ח"וואם
 בעצמם מרא"ל חקחץט עם וכן ט"ך, נשאראל"י
 יי ש וחתנברחעס חיותם השרוע למלאכידומים
 אותיות כן נם היינו בהם, המאירים חשמותאותיות
 בהם פעלים איש העונות כשנורמים וח"ואל"י,
 והמתר שהשיבו וזהו ר"ש, ונשארים אל"יאותיות
 אל"י אותיות שנחסרו ור"ח, מ"ך שנעשומפני

 וכן מ"ך, ונשאר ד"שראל אפפרו*סאמסיכא"ל
 אל"י אסתר שפורטה זהו ר"ש, ונשארוט"שרא"ל
 אותיות נחזרו תכלתה ידי ועל עובתני, ימהשי"י
 כאן עד ל"שרא"ל, אל"י ואותיות למיכא"לאל"י
 הסלאך שם לקריאת פעם פוב תמצא זה ולפידבריו,
 אותיות אברכיא"ל, הנס נעשה שבו הזה החודששל

 את המבריך אס ז )כלאום מלשת אבר"ך אל"י,אבר"ך
 הדבר. הבןהאילן,

 מנצפ"1 סוד הוא קס"וע בנימפריא ר"ש כנ"ךו(
 בנימפריא מנצפ"ך פעמים ב'כסייס,

 בנבריאל )כדכתיב הנבורות, סוד פ"ק( שי"ג )פת"חקס"ת
 נתגברו והשר במתניו(, הסוקר קס"ת והשר ק ט)יינשא
 לזה החסדים, סוד אל"י אל"י בהסתלקות בעוה"ראז

 הרוע המן והשר 9ץ( )שם חאריז"ל מרן בכתביתמצא
 שמרי מן יונקים היו ואוהביו חכמיו עם אשתו זרשעם

 דמנצפ"ך, מ"נ מן המן היינו דמנצפ"ך,הנבורות
 אישר אסתר והנה פ"ך, פן וחכמיו צ', מן אשתוחרש

 ביום בו תיכף החסדים, לעורר אלי אליחוזפללה
 הנלוים עם המן מפלת תיכף והיח הדיניםנתמתקו

אליו.
 חסד"י היינו יוי ג טויה תמנו לא כי י"י ושסרי0

 על חסד"י, בנימפריא אל"י פעמים ב'י"י
 הגבורווע תמתקו החסדים שהוחזרו תמנו, לא זהידי
 אעלה אמרתי ק ז ביה"ש ברמז כן נם הנרמזוהחש

 שלהם אפופרו*וס עם מרא"ל בנימפריאבתמר,
 ~יה להשראל ווט ודאי אזי כשלימות כשהןמיכא"ל,
 אי"ה. מזה נדבר קד הארץ, נויי מש

 סוס( והצה פוב יום דמסכת ב' פרק )ר"ש בנבטאח(
 אדר, בהן יפע נכסיו שיתקייטהרוצה

 כל כא4 עד ד"ה במרום אדיר 0 צג יקשיששנאמר
חרחשח



ין2שכר החיש מהות * מאמר ארר, חטטמאמריבני
 המה חז"ל שדברי ויבין המראה על משתומםהרואה
 ד מאפר טבת )מא1 חנוכה בדרושי )ועיין דחכמתא,רמיזא

 דהנה בקיצור, נדבך וכעת בארוכה( פירשנו פקסימן
 כי לכל ונתנלה עולם, לבאי ננלים נסים נהגלובניסן
 אבל וכמיליהם, ההשמים כוכבי המערכה יצטדדהש"י
 ורצונו בחפצו מנהינם הש"י איך המבעהנהנת

 נפלאה, בהשנחה הכל ופרם פרם כל עלבהשנחתו
 מבני שאינן לאותן עולם באי לכל עדיין נתאמתלא
 עימו מסר שהש"י סוברים והיו רירה, שלבניה

 מחנהנת ידם תצל ומזלורג הכוכבים המהלמבעיים
 זמן, לכל המזלות שפימת כפי המבעייתההנהנה
 בהגיע והנה בנס, לשדדם ית"ש נרצות כשעתהזהת
 שהיה אדר, בחודרי לישראל שנעשה הנס וזמןתור
 כן פי עי ואף המערכה, שידוד בלא מבעייהנס

 ולא זאוג עשתה י"י יד כי עולם באי לכלנתוודע
 במקרה הזה הענין שהיה לומר אדם בן שוםנסתפק
 הענין בהסברת הארכש )כאשר משניח, השנחתבזית
 בעזה"י(, להלן יתבאר ועוד )שם( חסכה בדרושיהזה
 הכל הוא הפבע הנהגת שגם לכל, נתוודע אזאזי

 שמו, וברוך הוא ברוך הכהטניח מאת נפלאהבהשנחה
 עהטר האדם שקונה עניניו וכל העולם עסקי כלממילא
 ולא יוסיף ולא הכהטניח, בהשנחת היא הכלונכסים
 יאמר ולא וחריצותן השתדלות ברוב האדםינרע
 החיל את לי עשה ידי ועוצם כחי ין( ח )דברםהאדם
 יכול וכל המשגיח הש"י כי לבבו עם ידע רקהזה,
 האדם שכהטתדל הנם חיל, לעשות כח לו הנותןהוא
 היה ית"ש השנחתו ומתן, ובמשא במסחרבמבע
 ההון להשתכר ואומץ כח לו ליחן ההוא המבעבעניני
 שהיה אדר דחודש בנס בעליל שנראה כעניןועושר,
 שהוא עולם באי כל וידעו הכירו זה כל עםבמבע,

 ידי ועוצם כחי האדם יאמר ובאם נפלאה,בהשנחה
 וזהו נכסיו, יתקיימו לא הנה הזה החיל את ליעשה
 אדר, בהן יסע נכסיו שיתקיימו הרוצה חז"לשרמזו
 מופלנ נס שהיה באד"ר, הנרצה הענין בהן יתקעהיינו
 נם נפלאה בהשנחה שהכל ולהנלות להתוודעבמבע
 קצרתי. כי הבן במבע, הניעטה העניניםכל

 דרך ושגז השבק, אוש ד"ח וישיח צ,ןת אלימלך סמםשיוא(
 ושין ף, שת הסיבור ואףשיודיד

 תשבסי
 שד. סה 8"ב

 ג ושמטרח ב סימן ט מטמר חשוןשיןב(

 נכסיו שיתקיימו הרוצה עוד, לרכה ליר2רחטץמ(
 מרן מכתבי ידוע דהנה אדר, בהןי6ע

 חדשית נסחטי בענין בא( הפצות ועטי ~ק*תהאריז"ל
 הוא אדר הראש, איברי בבחינת הן החופציםשכל
 הוא בחומם והנה הראש, קומת בשיעור החומםסוד
 הנם נקיטה אשר הנחשלים ב' תראה כן על הריח,חיש
 המהנים הבשמים בשם שמם נקרא ידם, עלבאדר
 ל )שטת דרור במר נרמז מרדכי דהיינו הריח,לחוש

 קלטנו ג"ייז רז"ל שאמרו כמו דכי מרי דמיגינמינןנק
 נאמר כן על הב4 זג ב )שתר הדם"ה נקראתאסתר
 אמר, מה נאמר ולא וכו' זעקה ויזעק ק ד )שםבמרדכי
 יבשסיג יפה שחק% מפני ה( ד יופג ףחש%כו הואאך

 41 ששן ה מאמר )עטו שאוג ביתר להלן אי"הויתבאר

 אדם חמא אצל נזכרין החרשים כל תראה, ודונגיי(
 בחבאך שם השתמשו כולן כיהראשת'

 ותק"ח הראיה, חרט וכו' האשה ותר"א 0 ג)החשית
 ו"טמע"1 התעם, חשש ותאכ"ל הם"טהש, חששמפריו
 נראה והנה שסע נזכר לא תריח חוש אבל השסע,חשם
 החרטים, כאינך כך כל נפגם לא הריח חדש אשרמזה
 חשש היום עד תמצא כן על אז, בו נשתכהטו לאכי

 הנוף. %א ממש נהנית הנשמה רוחנייהריח

 018 )ברכות בנמרא לן דמיבעיא מאי לע יונחובזה

 כל 0 קנ )תהום דנתיב הריח, על שמברכיןמנין
 %א ממש נהנית שהנשמה דבר איזהו תהלל,הנשמה
 דהרי בעיני, לפלא הוא והנה כאן, עד ם זההעף
 העתם מן ליהנות אסור לה.( גוהצת חז"ל אמרוסתמא
 ואסמיכו במברא זאת שם ואסקו ברכה, בלאהזה

 ברכה( )קודם ומלואה הארץ לי"י א( כו )תהדםאקראי
 ואם נטץכח(, )לאוזר אדם לבני נתן והארץ 08 קנו)שם
 ואדרבא הריח, הנאת ברכת על ליכוד נצמרך למהכן
 מה להוגנונן אנן צריכין עליו מברכץ שאיןדבר

 מברכזן אין למה 5 האחרונים דאקשו הא כנתנשחרה,
 אין לכוץ הקשו כן וגם וכיוצא, זמר ק% שמץתש

 דימע לחגתי, הוגש אבל נא המשי הנאת שסברכין
 חשוב לברר הוא הברכה ענין מא,( שקה חמיות5תי
 הדעת בעץ ההרשת אדם בחרא שנתערבו הרעמן
 "ט והנה שם, נזכרו החחטים כל וחנה ורע,6וב

 חבירור. סודבכהן
טיר



 ק1איקטשכר החדש מהות ג מאמר ארר, חדש788בני

 השאר(, אל תקיש )וטסנו באכילה הענין לךח"סניר
 הנה אוכל, האדם אישר המוגשםהמאכל

 להוסיף באדם דם ונוקטה נברר והיפה והמובחרהמוב
 נפגם לא הריח חהט והנה לחוץ, נדחה והרע חיורה,לו
 הצורך טן אין והנראה הדומה לפי כן אם כנ"ל, נךכל
 בגוף ובירור הפרדה בו שאין תמצא וכן לבירור,בו

 בו נהנית שהנשמה דבר הוא כן ועל הנאתו,בעמק
 הדומה שכפי וכיון הנפסד, הגוף %א לעד,הקיימת
 שאין אמינא דעתך מלקא לבירור, זו הנאה צריךאין
 שנצמרך עצמו בפני לימוד צריכין כן על לברך,צריך
 צמג )ב"ק וא' הוצא כחדי כי נראה והמעםלברך,

 בעמם מונשם דבר הוא ההוא שחבושם כיוןועוד
 לברך, צריכין כן ועל לבירור צריכין העשיה עתםהזה
 לא הריח חהט אגשר לנו יצח פנים כל ח1ל בזה,ודי
 צדקנו כהטיח כן על הראשון, אדם בחמא כך כלנפגם

 הריח חוש פעמת בו נאמר בימינו במהרהשיתנלה
 החופם פערת הוא י"י, מירחת והריחו ק שושע"

 לעד. הקיימת הנשמה פעמתשהוא
 שבת במחבאי לבשמים מעם כן גם בזהחזוזבונן

 שבת מוצאי מעודת כענין הנ"ל, לפיהוא
 ש-ח ב" 154 הראשונים שאמרו כלכרע הלוייתנקרא

 כח לו ש"ט לוז, העצם נהנה המעודה שמזאת ש(%ק

 ש"ב קנו ח"ב דבש ישרות חמץ ע"נ, קח דף חלף פסת ע5ןג(
 א סימן ב' איד שדש מאמה ההשטר ששד עיץד(

 ומעתה שבוע בערב הדעת מעץ נהנה שלאהקיזם
% )טשא הרמז,תבין  יסע נכסיו שיתקיימו הרוצה ( 
 הריח חהט בו אשר החומם בחינת שהחש אדר,בהן

 הגוף, פעמת המש המתקיים, דבר הנשסה פעמתשהוא
 אי"ה אחר ובמקום בכאן, קצרתי הנה הדבר,הבן

 "4 18% ד 8מד פיז )9יז בארוכה,יבחשר
 שני באדר שטרד במי שעמים הכשפים איןיא(

 הגד% חרב הביאו הותורה, על אפרים)רביע
 להיות לי, תראה 8ק(, )כ לפי דבש בספרהחיד"א

 פלונית בשעה המזלווג סדרי פי על נעשיםשהכשפים
 לו אין הזה והחריט גא כחנונים ובמעשים פלוניוביום
 41 שסעתי אוזן ולשסע הי"ג, על נוסף שהוא כיוןמזל

 נמצא וכן שני, אדר חודש ש היתה המןשגזירת

 בזה, לי ינראה חם, א מטל" יהולם הקדמוניםבספרי
 בכתבי ועיין גד%, מכשף היה הרשע המןדחנה

 נחש מבחינת שהיה וגודע ש"א שרוט )פרע""האריז"ל
 הש"י והנה העמלקים, כל וכן ומכשף, מנחשהקדמוני
 4 הפור לו שנפי קשה שפש במה עצתוהפיר
 כישוף, בו שולם ואין מזל, בו שאין שני אדרחדש
 לישראל מזל שאין מרומים בגבהי למעלה נזכר כןונם
 אי"ה ויבואך ק4% )שטה המזלות מן למעלה הםכי

 קראו כן על כו( 8 )איהר בפסוק ש( סיטן ד )מאמרלהלן
 מוב תמצא ובזה הפור, שם על פורים האלהלימים
 דייקא. שני באדר המגילה קריאת קבעו למהמעם

 במאמר
 השדששקל

 דרהיים, כמה בזה ויבהיר אדר, נחדש עראים אובר ששים פרשת טן יוברבו
 הקודש. שקל המאמר שםנקרא

 4רדרגש
 אבהו, רבי אמר ע"ב( י' דף בחיא )בבאבגכ88ח

 קרן תרום במה הקב"ה לפני משחאמר

 לדייק שבא טנאה כאן, עד תשא, בכו ליה אמראקראי
 המקובלים דבריו פירוש אבל תשא, אלא נאסר לאשחש
 ת"ק לעיל בנמרא אמרו דהנה לפופ%, ונראה נודע,לא

 )טרש אמר טפלי ההדר לעני פרופה יחיב אלעזרר'

 שהאדם הצדקה נטשש פניך, אחוח בצדק אם ש(ת
 ותהית למעלה שמטבח לתפלה הגורמת היאעלטה

 הפגים שך דמ8.פ ש"פ ג הק81ח )קופ"ח וידועסקובלרע
 המקובלים וכתבו ישראל, תפלות המקלההחש

חראשת*ם



יקטשכר הקדש שש ב, מאמר אדר, חרשמאמריבני
 לעולמות התפלות את מפ"ם שמקצההראשונים,
 רבתי )בם"ם השסי"ם כמנין רקיעים תתקנ"העליונים
 אינו בישראל כך כל זכות אין וכשח"ו בכ"ר(,דאי"ק
 וכשעולה התפלווג עם ולהתרומם לעלות מם"םיכול

 נער, נקרא לעלווה יכול וכשאינו זקן, נקראלמעלה
 וכו' זקטע"י וגם היינני נע"ר כה( לי )תהלים סודוזהו
 זה כל עיין מם"ם, זה העולם שך וכאמך ( מזבבמות

 בפסוק בזה )ולרעבונן כש4 ב איכה בוכים )קולבגלאנטי

 יזקי"ן כי נם דרכו פי על לנע"ר חנו"ך 1( =)ט5י
 נקרא ממ"פ שצ( י, היא עמוקות במגלה ועייןוכו'(,
 והנה יר"ד, ב"ן חנו"ך בגיממריא קר"ן ישראל,קרן
 מם"ם ויכול למעלה תפלתו שתעלה נורם צדקההיות

 קר"ן הרמת נקרא וזה למעלה, עמה ולעלווהלהעלותה
 הגדולה הצדקה הנה זה, גורם אם והנהישראל,

 מח.( )טחם כי נדעיך לעני דעת כשמלמדשבצדקות
 כחטה ( ט שהוה הורה מקויי והנה בדעת, כעני עני לךאין
 יבוים ישראל כל של הכלל הדעת הוא ע"הרבינו
 בתלמידי דעת וכל בפנים, פנים י"י ידעו אשר י(ט

 שתמצא כמו משה, מבחינת הוא ודור דור בכלחכמים
 קאמרים שפיך משה ( קא ושבת לזה זה אומריםבגמרא
 הנדיה הצדקה הוא בדעת לעני דעת המלמדוהנה

 קר"ן ומתרומם תפלתו שתקובל ונורםשנצדקווע
 *( מם"םישראל

 הנ"ה*(
 על קוהתנו אוזים אלא מ"" התוס' קושיית לתרץ ישתטה

 רפ"י שכתב במה )ה:( ברכות במסבת ז"ל רש"ידנותי
 תפלתי נצל ותו, מצטער הייתי יכר כל בנימין, לאבא התעל

 יפותק סמוך )ד*ה ז"ל רשא וכתב למטתי, סמוכהשתהב
 מהא זה על התוס' והקוו דאזפלה, קודם אסור ללמודשגם
 ולקי שה"ש, וכה אתקין לן ושנה ידיה וכהיי אקדיםדרב

 בין חילוק דיש ז"ל לרש"י ליה דסבירא לומר ישדברינו
 והוא גדולה צדקה דוה לאחרים, ללמד ובין לעצמוגלמוד
 סט"ט סייט פנתך אחזה בצדק אני התפלה, לקבלתבסגולה

 החפלה. את המשלה הפניםשר

 הקב"ה לפני כחטה אמר לפריט, שנראה מה הואהה
 סיוע יהיה זכות באיזה חטראל, קר"ן תרוםבמה
 כנ"ל, מפ"פ הייט קרנ"ם ויוזרומם וכפלויכםלקבלות
 בכל המשם את ןתששן אתה היינו תוצא, בכי לואמר
 חכמים בתלמידי דור בכל שלך הדעת מן הייטדור,
 בצדק אני ויתקיים בדעוך לעניים צדקה מזהויתנו
 ראותי מש"ה וכן הפנינע שר מם"פ היינו פניךאחזה

 דשנים. שר מם"םתיבות

 ב'דרוש
 )שטומא במדריד רז"ל אמרו יב( ל "מות וכו' תשאכי

 משאני הקב"ה, לפני משה אמר קתשח
 שאתה כשם חייך הקב"ה לו אמר נזכר, אני איןמת
 את זוקף ואתה שקלים פרשת להם ונותן כעתעומד
 פריטת לפני שקוראין בשעה ונטנה שנה בכל כךראשן,
 ראשן, את זוקף ואתה שם עומד אתה כאילושקלים
 כי אלא נאמר לא שא וכו' תשא כי דכתיב הואהדא
 נתיב הוא הזה במדריד ז"ל דבריהם הנה עכ"ל,תשא,
 )בכתבי ק ידוע חלקי, אני נם ואענה עים, ידעולא
 814( 5' השטות טעמי לקאת 8"ד, שכ"ד )פרע"ח האריז"למרן

 כן על שבראש, איברים בחינת הם שלם השנהחדשי
 כסלו מרוהטת ניגלתא, תשרי נקראים, חדשיםראשי
 המה הן חומנע אדר עינינע זמ( שבפ מבת אזנים,ב'

 את מקדשין שהאראל במה נשלם והפה הראש,איברי
 והנה העיבוך(, בחדש העיבוד )ובשנת בפיהםהחדש

 ד. סיט ג ספסר דטנט ראש 5ץא(

 חבורא פתחם אשר השערים המה הן הטוהאיברים
 הנהנת לצורך בחוטיו בהן להשתכחי האדם אלית'

 וכיסויים ומנעולים אחד לכל פתחים ועשההחורה,
 אהגר בעת ולסנרם אורזם לכסות שיוכל אחדלכל
 באברים אז להשתכחי ראוי שאית דבר לפניויזדמן
 יהש ערוה דבר לפניו כשיזרמן בעינים כנוןההם,
 דבר לפניו כשיזדמן באזנים וכיוצא, עיניו אתיסנור
 הנה וכיוצא הרע לשת ליצנות לשמוע ראוישאינו
 הנ"ל, חאיברים בשאר וכיוצא לתוכה, אליהיכוף
 הניתן הדעת הו14 רבים במרומים השכל ניתןוהנה
 לשטפ לשופפ ממונח והוא החיטים, םן למעלהבאדם
 חשת הללו בחוטים תאדם ישתמש אשר אתבצדק
 מחיי המהצפע הדעת הוא "טתכהט, ולא ימנעאחגר
 )וזחו החטוא ממקוך תחש הדעת כי הפסק, בליהחיים
 מחז' למעלה א' הוא מזו"ז, לבדו המרומם המלךברמז

 שערים(. ז'חייט
וחנח



 %ב ישכר נ ש"ט הקדשן שקל ב, משמר ארר, חיש 788בני
 בחינת הוא והטה בחינת ט.( שפות )לק"ת ידועחלנה

 אופך י( לד יפחם ישראל כללות שלהדעת
 ( קא ישבת רז"ל 1טאמר1 וכמו 1כ1', פנים י"יידוצו

 קאמרים שפיר משה אצלם דעת איזהבהתחדשות
 ילכו לבל הדעת ידי על מתי"שרין כשהשעריםוהנה
 שהאיברים ראש, זקיפת נקרא זה עקלוזוןדרך

 ארחות לילך יתעקמו לא בזקיפה הןשברוהט
 אים הרוחש הנה ח"ו בהיפך כן שאין מהעקלקלוות

 הקדהט המאור היות זמן כל והנה בסקטור,זקוף
 הדעת ההש חיותו בחיים אוראל עם ע"ח רביעמשה
 8ן וחשש ישראל, של לדעתם מאיר היה הנהתכולל
 ושתלהטו עקלוזון, דרך הדעת ילך גניזתי אחריוח"ו

 ויפמאו הקליפות מצד שהם בדברים הרוהטבאיברי
 שאתה כשם הש"י, הבפיחו והנה קדישתם, אתח"ו
 את זוקף השתה שקלים פרשת להם ושתן כעת1מד

 יתמיאיש5שם)ש"לקס

 לפרשת הדבר שייכות וענין וכו', שנה פנל נךשן,
 שק"ל אחר במקום כתבם ככר דייקא,שקלים

 עומדים שבנפש הכחות והנה נ4 נפ"שבגימפריא
 שהם החיטים הייט כחותיו יפה ירצה אםבמתקל,
 ירצה השם ~מצותיו, ~תורתו י"י לדבר הנפשפעיות
 ההש כז אם חושיות הבחירה כי בהיפך יפעתח"ו
 שקת שהדבר וכית שכאן, לכאן טפה שקתי דברכמו

 פע~ח מחצה בו "ט הוחלדו ביום תיכף כן עלבבחירה
 האדם % מוחל והחיוב ח"ג להיפך פעתה ומחצהלי"י

 וזהו להש"י, כן גם דהרני חלק מחצית נםלהפות
 )בגיספריא שק"ל מחצית להעם שנצפויט המצוהברמז
 )ונם לי"י הכל לקרב לקרבנות להיותן לי"י,נפ"ש(
 ידי ועל הדבר(, הבן להוט"י, יתקדש הבהמייתנפוש
 הש"י והבפיח לגבראל, וזקיפתו ראש נשיאת הואזה
 סוד ע"ה רביט משה שקלית פרשת יקראו אשרבעת

 לי"י ורצונ"ם דעת"ם להפות עמהם עומדהדע"ת
 הדברים. הבן כנ"ל, ראשן אתוזוקף

 ג'דרוש
 עיין קנ( ל ושמות וכו' גבראל בני השש את תשאכי

 בשרשת חשבועות חנ בדרהטי שכוכבתימח
ק ישי בצמוק ש4( מנץ ח"א שרש תורחמתן  השתם 0 
 אל תדבר ימטר הדברים אלה וגצ' מסלכצן ליתחיו
 והנה רא"ש, ל"י אתות חם שרא"ל ישראל,בני

 חילוני דמית חש האראל כפנטז עם קוב"הכביגדל
 נפצות 5חי האריזשל מרן מכתבי ידוע וחנה וכלה,חתן

 החתן שמקדש חקידהטין בשעת אשר ע"ז 1 שש1
 הפחוד ידי חצל מקיא אור הכלח אל נותן הכלחאת
 שרא"ל הלצתיות תמצא וחנה פנימי, אור לחנותן

 מרמזין והם ל"י, אהוון חם ומקיפין חחיצתיםאוחיוח

 שכיחוות מים ל"י מקודשת *טז חרי קידושיןי
 נבוח על מרמזת תשתיות מכל גבוה הל'והנה
 כנמת על מרמזת חחותיות מכל חקינה י השותשומר,
 שתיות כן על וכו', חמעם אהד כי 0 1 ושהשגבראל
 15יין יוראי כנמת עם דשב"ח לקידהטין שייכיםל"י
 או רה"ש השוזפן 5ש* מא )1 עמוקות במנלחזח

 מרמזין הרא"ל, בתיבת פנימיים אוצרן הםאש"ר
 מתנתן הי"א י ש כביעי חנייה פחמי אורש

 עם דדכורא אשורין רם-ח אדם כמח נשתכרכניגש

 בבכורות עקיבא ר' שאמר הבמתח עם דנוקבארנ"ב
 "ט כבייל כן על רה"ש, אש"ר, בגימפריא הם)פג(
 והנה אש"ר, רא"ש באותיות הקדחט בייחודלכבות
 הייחוד ידי על כי "טרא"ל בתיבת פנימיים אתווןחם
 בתיבת מקיפין המה ל"י השותיות פנימי, האורבא

 בא זה ידי שעל קידחטיז ש מורים והמהשתא"ל,
 הוראה קראמל בשם "ט זה לפי כן השם מקיף,אור
 והנה פניני, השור מקיף אור הייחוד הן קידהטיןעל

 5שע" בימינו במהרח לעתיד המקווה הזטן עלכתיב
 היום שעד נשמע צבאווע י"י עיטיך בהדיי כי קצ
 יישצ שנאסר כמו וקדחטין, אירוסין בחינת רקהיה
 את וידעת כך יס וכו' לעולם ל"י השרשתיך טסב
 ההש ש י 5ש9' ככיסך, מכחי וייחוד חיבור לשתי"י,
 סוד חהש עגה רבינו כהזח והנה מוריך, עודיכנף
 הסרסור ההש חיה כן על כנודע, הייחוד הנורםהדעת
 הית שיט גבראל וכנמת קובשה בין תורחבמתן
 וכה ל"י תהיו ואתם נאמר כן על קידהטין,בחננת
 ביסרה במהרח לעתיד יחיה חהש וכן קדו"ש,חטי

 הטו" בסוד פנימיית בבחינה חתורת לעכשמהצלח
 ניטורן בבחלכן חצא משתשי )חדשה( תורה כי ק8

כי



 י8כו ג חץש  הקדור שקל ב, מאמר ארר, חרש טמריבני
 אלה ית' השם שסיים וזהו וכו', עוותיך בועליךכי

 אש"ר בבחינת ישראל, בני אל תדבר אש"רהדברים
 שיהיה רק ממש, הדברים אלה לעתיד תדברפנימיית,
 וזהו הדברים, הבן תצא, מאח"י הפנימייתבהתנלות
 ואתם בשמותם מרומז אשר ושרא"ל, בני אלשאמר
 ל"י היינו לעתיד, תדבר אשר וגם וכו', ל"יתהיו
 הדברים, הבן ופנימי, מקיף ונשואין אירוסיןאש"ר

 קנז( דף בצמ"ה ב סימן ד מאמר אב הטוז)ע8ן

 את תשא כי הזאות הפרשה ברמז כן נם הואתה
 רא"ש התנשאות זמן כשיבא ישרא"ל, בנירא"ש

 זמן יניע שכבר בתראה בנלותא היינו "טרא"ל,בני
 היינו לפקדיה"ם, הימיה באחרית השלםהייחוד
 היעוצה, העצה זאת אזי והגאולה, הפקודה זמןכשיגיע
 נפש הממירות היינו לי"י, נפשו כפר אישונתנו

 ( קנא )""ג בזהר ואמרו *(, ותפלה שמע בקריאתהאמיתי

 בפועל, נפשם מסרו כאילו הקב"ה לפנידאיתחשיב
 מיתה ידי על רק מתכפרים שאינם עבירותואפילו
 ומיתה חולין שכולם וכיוצא השם חילול ( פו )יונאכנון

 העון יכופר אם ע( כג )ישע" אמר דאת כמהממרקת,
 באמת נפשו שמוסר כיון זה כל עם וכו', עד לכםהזה

 שמו קדישת על מת כאילו איתחשיב שמעבקריאת
 אותם, בפקו"ד נגף )בזה( יהיה ולא שאמר וזהוית',
 אמיתיית בהסכמה בכח נפש במסירות יתכפרוכי

 במהרה הגאתה ותבא השלם הייחוד הוא וזהבלב,
 אמןבימינו

 ב( ירוש הנ"ל המדרש לפרש יש כן נם הזהרלדרך

 אני אין מת משאני להקב"ה משהשאסר
 בעת עומד שאואל כשם חייך הקב"ה לו אמרנזכר,
 כך רהיטן, את זוקף ואתה שקלים פרשת להםונותן
 שצוה הוא וכו', שקלים פרשת וכו' ושנה שגהבכל

 נפ"ש, בגיממריא שק"ל השקל, מחצית שיתנוהקב"ה
 ידוע דהנה נראה דייקא, מחצית ליחן הש"יוצוה

 מהחדר העליון מהעולם הזה לעולם הבאההנפ"ש
 יג )ט" בגמרא שפירש"י כמו גו"ף,ששסו

 חתיה ד4"
 כמבואר קד"טא גופא נקרא שמים מלכות סוד)הוא

 משם הנשמה שבאה והגם ע-ג((, 1 עק ק )שעהבמקובלים
 כי במקורה, שם נשאר שורטטה זה כל עם הזהעולם

 תשרי ועכו , 18 דף בס"ה, 8שט, ט, דרוש ד סרסר ניסן ערו*(
 בהקדמה מיודיד דרי ס' ועיי לח, סיפן יג ההחט דמאטר

 ואותו מתרבה, רק למקום ממקום נעתק אינורוחניות
 בארץ לאיטר מאיר מטעך בשמים אשר הנפשחלק
 להשתוקק מחויב בארץ אשר והחלק האדם,בגוף
 באהבה(, הנפש מסירת ענין )וזה בשמים, אשרלמקור
 יבין והמשכיל נפשווע חצאי ב' נקרא הנפש כןעל
 ע-ג( נב בהעלותך דילה )אגרא אחר במקום שרמזנווזהו

 חצוצרות שתי לך עיטה יק סו )במזר השדרשבדברי
 את ירא כ8( כד )תטלי הכתוב שאמר זהו א( י שידגרכמף
 ופירשנו פלאי, והוא עליך, המליכהו ומלך, בניי"י
 בער דוב ר' הרב מורינו הקדוש הרב דברי פי עלבזה

 שתי לך עשה כתב, י1(, סימו ליעקב דביי )מידזצוק"ל
 נכספים שיהיו כס"ף, צורווע חצאי שתיחצוצרו"ת,

 היינו הרב, דברי יתפרשו הנ"ל דברינו ולפי לזה,זה
 תבמוף בגוף, מלובש הזה בעולם הוא אשר הנפשחלק

 יכסוף השמייסי חלק ואז השמייסי, לחלקלמקורה
 רמ"ח והנה כנ"ל, הזה בעולם אשר לחלקלהאיר

 הנפש חלק נם והנה מלכו"ת, )מספר( חציבניממריא
 מלכו"ת הוא זה רמ"ח, כן גם הוא במקורההשמיימי
 סוד והוא ( סו פרסות חז"ל, שהזכירו שלימהשמים
 העקידה, אחר הנזכר אברה"ם אברה"ם יא( כבשחושית
 להש"י שמסר בקונו כך כל אברהם נתדבק שכבראחר
 יקיר הבן ד יד בן היינו מנפשו יותר עליו החביבדבר
 בקונו לנסרי והדיבוק המופלג הנפש המסירת הואלו,

 רמ"ח רמ"ח הנפשותן חלקי ממש לאחדיםתתהוו
 שמים מלכו"ת מספר ם אברה"ם,אברה"ם
 ויקרא סו( )שם כך אחר להיטיב להשכיל )והעכלשלימה,
 אל רח"ל השמים, מן שנית אברה"ם אל י"ימלאך
 והמשכיל להאריך ואין השמים, מן שהוא השניתהנפש
 יקיר הבן ים( יא )ירמ" הפסוק סוד לדעתי והואיבין(,
 יתבארו ובזה י"י, נאום ארחמנ"ו רח"ם וכו' אפריםלי

 כסף, חצוצרות שתי לך עיטה הנ"ל, המדרשדברי
 הכתוב שאסר זהו צורות, חצאי השתי כסיפותהיינו
 עליך, המליכהו ומלך, מאי ומלך, בני י"י אתירא
 רם"ח רם"ח יתחברו צורות חצאי דבשתידכיון
 קצרתי כי תבין ואתה שלימה, שמים מלכו"תיתהווה

 שם(. דילה )שעש אחר במקוםוביארתי
 הרשע שידקדק בסה הנ"ל הדברים לפיושעזבונן

 לאסתר לומר חייבתא מלכותאאההטוריט
 ועתן המלכוית חצי עד 1( ח הסהר פעם בכלהמלכה

 שתהיה רצה המא שלימה, מלכות שיהיה רצה לאלך,
עבודת



קלג יחכר ד חיש הקדשו שקל ב, מחמר ארר, חרש טמריבני

 זה ידי שעל שידע הנפש, בממירת ישראלעבודת
 זדון מכחטלת יעבור ואז שלימה שמים מלכותתהיה

 הארץמן
 השנה, ראש בתפלת להתבונן בינה שעיי לרויפהוצ

 ההוא בזמן )שהיו הנדולה כנמת אנשיתקנו
 רק ישראל עבודת ח"ו תהיה שלא אחשורהטשרצה
 הוא אתה ותמלוך השנה, ראש בתפלת המלכות(חצי
 כחטכן ציון בהר מעשיך כל על לבדך אלקינוי"י

 לעולם י"י ימלך וכו' ככתוב וכו' ובירושליםכבודך
 הראיה להתבונן, "ט לכאורה הנה וכו', ציתאלקיך
 בתפלה כי התפלה, אל ענין אינו הפסוק מןשהביא
 בפסוק אינו וזה ציון, בהר דהט"י שימלוךמבקשים

 ציון, אלקי הוא ית"ש והוא לעולם, י"י שימלוךרק
 למה כן נם דקדקו חז"ל בדברי תשכיל כאשראבל
 ( סו )מרלה ופירוטו המלכוות חצי עד אדחטורהטאמר

 המקדש בית בנין היינו בכלל, עד ולא עדשאמר
 לא זה העולם באמצע היינו המלכות בחצישעומד
 מדברינו, רחוקים דבריהם לכאורה והנה להסכים,רצה

 אחד, מקום אל התך הכל תראה בדבר תעסיקזכאהטר
 המלכות בחצי עומד העבודה מקום המקדש ביתדחנה
 להורות מכאן רמ"ח, מלכו"ת חצי היינו הנ"ללכוונה
 ממש הנפש בממירות בעבודה מנמחינו פרי כלשזה

 ארחמנ"ו רח"ם בסוד שלימה שמים מלכו"תשתהיה
כנ"ל

 באמצע עומד המקדש הבית בדבר, עודותעמיק
 וכן למזרח המלכות חצי הוא כן אםעתם,

 פעמים ב' החש כן אם וידרום, לצפת וכןלמערב
 והוא שמיגים, מלכו"ת עו"ל מכוון מספר הואמלכו"ת
 הרוצה ( יג )ברכות אומרם מקומות בכמה לרז"להנרצה
 וכאשר שלימה, שמי"ם מלכו"ת עו"ל עליולקבל

 וכו' אתה ותמלוך שתקת מה תבין זה בכלתתבונן
 שידוע כמו וכו', ובירושלים וכו' ציון בהר וכו'לבדך
 מלכו"ת, פעמים ב' דחתה דראש יסים ב' בכוונותלך

 וכו' לעולם י"י ימלך מפסוק הראיה ועביןוממילא

 ודור לדור בכונת פגו( שכזה חיע*ח ע11ן זדן"ךיון"ך
 ו, משטה ב יאמר אב תפוז )עתו לבפח, ותלך וכו'המליכו

 עאד4 קטודף

 של הכלטי הדעת סוד ע"ה רבינו משה בהיותיהבה
 גבראל לכנמת השסיע חיותן, בחייםגבראל

 )דעת הנכש, בממירת הדביקות הוא הדעתמבהינת
 וידע כה( ד )שאשית מלשת והתקשרות דביקותהוא
 בממירת יתדבקו איך דעת גבראל לבני ימדאדם(
 אוראל, בני לראינה בארץ, איטר הנשמות חלקיהנפש
 כהנה ודבוש ממעל, בשמים חטר העלית שרפטםהייט
 לבני יהיה לא שוב הדעת אור אורו כשיתגנז6ן

 דביקות הנפש במסירת דביקות הלזה הדעתכשראל
 נזכר, אני אין מת כחטאני שאמר וזהו במקורה,הנפש
 בקונם דבוקים ח"ו יהיו שלא שלו, הדעתהיינו
 הצורות חצאי להתדבק שמו קדוחת על נפשםלמסור
 הקב"ה לו ואסר שלימה, שמים מלכו"תיהמליך
 שקלים, פרשת להם ונותן כעת עומד שאתהכשם
 ליתן כנ"ל, נפ"ש חצי הוא השק"ל מחציתוענין
 מנפש ממירת הייט לי"י כופר הנפש חציאותו
 בכל כך המקשר, הדעת בחינת כחטה ידי עלכנ"ל
 בכל כי וכו', שקלים פריטת לפני כשקורין הגנהשנה
 מקומות בכל חמורון עדת בכל מתעורר ושנהשנה

 גבראל של הדעת כללזת רבינו משה נסטתטדטבותם
 בדביקות עצמם להתקשר והשכל ותבונה דעתללמדם
 הנפש בממירת עצמם על יקבלו והאיך ויוצרם,צורם
 והבן האדם, כל זה כי שלימה שמי"ם מלכו"תעו"ל
 חדש בהניע הזאת הפרשה זה בעבור וקוריןמאד,
 מהדש היהודים וקבלו קימו הזה בחדש כיאדר,
 היום עד כי הנפש, בססירת מאהבה התורהקבלת
 קבלו הנם ובזמן לאורייתא, רבא מודעה פח.( חבתהיה

 בלשת בנמרא שם עיין מאהבה, זרעם ועלעליהם
 שאמרו מה תתבונן ובזה אחשוחש4 בימי ד"ה ז"לר"ט"י
 כללא משה הוא דא היהודים וקבלו קיא:( )"4נבזהר

 הבן. מסיני, אסתר מנלת שקיבלדיהודאי

 ד'דרוש
 להקב"ה רהטה אמר הנ"ל, במדרש ידיהם עדעישובה

 הקב"ה לו אמר נזכר, אני אין מתכחטאני
 רטנה שנה בכל כך וכו' כעת עומד 12אתה כשםחייך

 אתה כאילו שקלים פריטת לפני שקוראיןבשעה
 תשא כי דכתיב הוא הדא רוהטן, את וזוקף שםעומד
 תשא, כי אלא נאמר לא שא ישראל בני ראשאת

עד



 יששכר ואושד הקדש, ש* ב, מאמר ארר, הרש מאמרי ייר
 המדרש דברי פי על הענין לך יתבאר הנה כאן,עד

 פובות מדות שוני לוי ר' אמך ק לב )ומו"רכשפמים
 עליהם יעמדו שלא העתם, אומות מן הקב"הכיפל
 כיון ההטה, ימי כל לשר ישראל ימסרו הטלאנביאים
 רואתו יהושע שכן למקומו, השר אורע חזר ההטהשמת
 וכו' ביריחו יהושע בהיות ויהי יק ה גודשששנאמר
 כאן, עד באתי, עתה י"י צבא שר אני כי לאויאמר
 תתבונן והנה רבך, משה בימי %א באתי עתהרצ"ל
 ביפן פובות מדות ב' שאמר מה הזה המדרשבדברי
 שכיפל ענינים הבי הן מה העתם אומות מןהקב"ה
 עליהם יעמדו שלא ניחא הראהטח העניו חנהמהם,

 בגמרא חז"ל בדברי כן נם הנזכר והואנביאים,
 אומות על שכינה תשרה שלא )משה( ביקש ז.()בחטת
 השכינה חוראת סתם נתכפל הנה לו, ונהקהעתם
 שלא חב' הענין אבל הימנה, פובה מדה לךשאין
 חביפול הוא מה כהדה, ימי כל לשר ישראלימסרו
 להם "ם ואם בזח, להו איכפת ומה העקםלאומות
 כל ביפי נקרא לא כן פי על אף ביפי איזהמזה

 למקומו. השר הזר כנטת שנגנז כיון דהריהיסים,

 לכל שרים, להם "ט האוטות כל ותדע, תשכ%אבל
 בדור אותם י"י חלק איטר מיוחד שראחד

 ראש נקרא לאומרר שר כל והנה 8( ט 1 )כנ"עהפלנה
 הריהט, הנהגת אחרי המתנהג הנוף כעין האומה,אותו

 כן כמו החיווה יופסק הנה הגוף מן הראשושהניפל
 נפסק למעלת, האומה של השר כח ונתבפלכשנפסק
 סק נך יטע" הנביא שאמר וכמו למפה, האומהחיות

 כך ואחר )תחילה( במרום המרום צבא על י"ייפקוד
 האומות לכל כן ועל האדמה, * האדמה מלכיעל

 השרים תחת נתונים שהם כית הכיפול להםאפשר
 הם, יתבדלו וממילא לשרים הביפי אפשרייתהנה
 לחלש נבחרו עמו י"י חלק ס( לב ונגהם ישראלאב*
 שכינת רק שר, להם אין בפן מני העמוסיםית"ש
 להבדיל כםו ישראל, בני ריהט הנקרא הוא ית"שעוזו
 ית"ש שכינתו כן כמו לאומתו, ראש נקרא שרכל

 ישראל, בני ראש נקרא שמים מלכות מדת)בהבדל(
 המיוחד הראש אותו רא"ש, ל"י אתוון ישרא"ל)והנה
 הם כשישראל בעוה"ר והנה כהטלה(, בכלמלכורע
 יד תחת בגלות הם הנה האומות ידי תחתבגלות

 ל סימן ב מאסר פגת ט* שייזג(

 האומוו4 שארי כענין ח"ו זה אין אבלהשרים,
 כיפול לחם אפשריות הנה אוסח על אומהכשתתחזק
 אומות כמה תראה הלא שריהם, כשמתכפללגמרי

 זכרם ונאבד הקודש בכתבי המוזכריםמפורסמות
 שבו מהם וחנשארים שריהם נתבפל כילנמרי,
 האומה אותה זכרון ונאבד אחרונה באומותונתערבו
 שבעונות הגם קרובו עם ישראל אבל האדמה, פנימעל
 שהשר כיון הנח הטריחם, האומות ידי תחתנמסרו
 ואי כסו חנה הקדהטח, הוכינח חוא וראשםשלהם
 לעולם לעד ישכנו ישראל כן וט' הביפיאפשר
 זוח לא ומרודם עניים בימי ונם ומלואת, ארץויירשו
 מתלבשת וכביכ% ולהצילם, לשמרם מישראלשכינה
 את לשמור האומה של השר בתוך השכינחהארת
 להיות )רק גלותם, בימי קיום להם להיותישראל
 אחוד השיב ק ב מוכה כביכול פנים בהסתרשהוא
 האומוו4 בין כביכול השכינה נלוח הנקרא והואימיט,

 לנקום ית"ש מלכורע כבוד יתגלה בימינוובמהרה
 תחת בהתלבשות הגלות בימי הענין ולהיותנקמתיט(,

 שאין כמי נהוריה מאיך סיהרא כבישך הנה השר,ידי
 מלכותו כבוד וכשיתנלח הדבר, הבן ראש, זקיפתלו

 ראש )ונשיאות( זקיפת נקרא הנה במהרה,עלינו
 הדבר. והתבונן בין ישראל,בני

 הנח במדבר, מעשה אותו לידי ישראל כשבאולדינה
 מלאך שית אנכי הנה ק מ קטת הש"יאמר

 )זאבלפניך,
 נד"

 אפופרופסא מיכאל חקדויט מלאך
 שדוהיה כהטה רצה לא זה בל עם 9, דישראלרבא

 באיתגלייא, רק מלאך בשום כביכול השכינההתלבשות
 כיק הפבע, מן למעלה רק בפבע מלובש יהיהלא תיראי הצלחת נל שאז לפניהם, היך י"י בריתארון
 מישראל, זזה לא שהשכינה חיות עם משחשנתז

 רבא אטפרופסא מיכאל במלאך בהנחנחנתלבשה
 התלבשות אפיו סשה בפני רואה הנך *(,ד"שראל
 ה " ( הקדית במלאךהשכינה

 "( טיש שספקות בלגלג קהו שאי שכן מכל רצה,לא
 הנעלסים שתשת כתב, שיתלבש בפגיואפשר
 של ח"ו. שר באיזההשכינה

 ן
 אותיות ה=ט משח
 י"ן סף כזח משא שלהבנלוי

 בא 18 משא כשמלם להורות מתא"ל, בגימטריא הם8'
 ושמר סטת אטט* לשלל כשאצרר כסי היא% יצא ת%מיכול,

 שלא מוטה שם נשלם אהדר תצוה ואתה בפרשת ל( סי18ב
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 קלך ישכר ח דרוש הקדש, שקל ב, מאמר ארר, הרש פוצריבני

 של רבונו כחשה שאמר מה העזבתן זה לפיהעבה
 זמן כל דהנה נזכר, אני אין מת כדשאניעולם

 אבל נזכר, אינו הקדהש השר מיכאל אפילו נזכרשאני
 ישראל כשיבואו ח"ו ושמא נזכר, אני אין וכו'אחרי
 בהם ח"ו ויעשו השרים ידי תחת יהיו הנהלגלות
 שאתה כשם הקב"ה לו הבפיח הנח ורצונם,כחפצם
 בשביל )הניתנין שקלים פורשת להם ונותן כעתעומד

 ואתה המבדיל(, מפך בלי לי"י קרבן שהםקרבנות
 וראינך ישראל, בני ראש היית כנ"ל ראשן אתזוקף
 אפילו ישראל בני ראש חשכיכם שמאלבוםרוצה

 אפילו הסנה שנה בכל כך הקדהש, הסלאךבהנהגת

 אח וזוקף שם עומד ארנה כאילו הוא הגלות,בזמן
 על לגזור האומות שרוצים הנזירות וסוזבפליםראיין,
 אשר בזה ותתבתן מאד, הבן עצוים, ותופרישראל
 כשיהיו לבחשה הש"י שהבריח )בית ושנה שנהבכל
 הנה שם(, עומד הוא כאילו שקלים בפרשתקורין

 לזקוף י"י לפני ישראל לבני זכרת שקליםמפרשת
 והוא בימינו, בסהרה עולם גאולת ולגאלם ראשןאת

 ימי כל אשר האומשך מן הכש"י שלקח פובההמדה
 שנה ב% והנה ישרים, ריכוז ישראל יהיו לאכחשה
 שם עומד כחשה כאילו שקלים בפרשת הוההטנה

 מאד הדבר הבןבעצמו,

 ה'דרוש
 שקלים והשימי חז"ל דרתו ע( ל %%" ומי יתנוזה

 במצות כהוה שנתקשה ז"ה מוזיבת דוד(פ"א
 ומהראוי אש, של מתבע הקב"ה שהראהו עדשקלים
 אחת מטבע צורת להבין בזה הקישוי טחולהתבונן
 דין תרנם, ליונתן הסיוחפ בתרטם והנהקאנה,
 דאש"א, כדינר"א היה בגיורא לכהנה איתחסישיעורא

 אש של ממבע לו הראה לטה ליסוד צריך זהנם
 )א= שפירשנו סח פי על לומר לי שיש ומהדייקא,
 כהשכן הכהשכן פקודי אלה 00 לה %פית בפסוקדשה(
 ביד הלוים עבודת כחשה פי על פקד אשרהעדות
 פסל אלה שנאמר סקוס כל נ( ע )ב"י והנה וכו',איתמר
 בכאן הנרצה מהו וגם בבאן, פסל ומאי הראשונייםאח

 בהם אין המנינים כל דרנה ופירשנו, הלוי"ם,עבוד"ת
 שורה הברכה אין ח:( )הערת רז"ל שאסרו כמוברכה
 הוא ומפקד מנין כל כי והפעם וכו', המנוי דברעל

 צמצום וכל 5יה( ש"ח צאה בשיעור(, וכך )כךצמצום
 ישראל, את לטנות אפור כן ש גבורה, בחינתהיא
 וספפר סנין ופקדו מנו הקודש עבודת בטלאבתוחנה

 את פפל הכהשכן פקודי אלח הכתוב אמר לזהומפקד,
 את שמונעים שבעים המניינים כל היינוהראותנית,
 על אדרבא בחיטך, והחש הזה המנק נואניהברכה,
 הסנין כי העולם, כל על הברכת תשרה הזה המניןידי
 )על הדעת פוך שהוא כחשה פי על 5קד נחשרהזה
 והנה יתכאר4 כחשר הדע"ת העד"ת טשכן נקראכן

 שבשמתה אסצעעת שבברכות רימונה ברכהתראה,
 א( דרוש שם" ושם והנה הדע"ו4 ברכת היאעשרה

 )%ש% דנבורות ועיקרא דחסדים עיטרא בו ישבדעת
 הנעשה במנין כן ואם יסלאו, חדרים ובדעת קנד

 מבחינת צמצום הוא שהמנין הגם הדעתמבחינת
 וזהו וגבורות, חסדים לאחדים שבו בהרעתהנבורה,
 הייט הראשונים, את פסל הכחשכן, פקודי אלהשנאסר

 ידם, על שורה הברכה שאין שבעולם המנייניםכל
 אשר הדע"ר4 העד"ר4 משכן שהוא הזה המניןשאני
 והשך ק % )דמם הדעת בחינת הוא כחשה, פי עלפקד
 ביד נבורוו4 הלוים, עבודת הוא, הנה י"י,ידע"ו
 וגבורות חסדים בדעת כי חפר, איש הכהן, וכו'איתמר

 יחשב. לחפרים והכל להו, חשבינןכחרא

 כנשה שנתקשה חז"ל שאסרו טה לפרש נוכלוגנזה
 מסה לו שהוקשה דהיינו בכאן, הספקךבעסק

 פוב לא דבר איזה חלילה נורם הטפקד אםנפשך,
 מה מועיל סה צמצום, גבורה מבחינת הספקדלהיות
 )חסד כסף ספבע שהראהו עד ספבע, אחד כלשיתן

 בזה להורות תה.((, )שם )גבורה אש והוא יי.((הת"

 דחפדים עיפרא יחד לאחדים שבו כחשה, של הדעתי
 היה הראהשון הספקד להיות והנה דגבורווקועיפרא

 תשא, כי ית"ש הוא אסר הדעות סוד כהנה ידיעל
 תשא כי אלא נאסר לא שא ק השא )תבוטא רז"לואסרו
 שנה בכל כן ראשן את וזוקף כעת עוטד עואתחכשם
 הטפסרים כל כן על וכו', שם עומד אריה כאילווכר

 בבחינת והחש משה פמצות הוא כזה באופןשנעשו
 הבן. כרכה, בו וישהזעת

 פיש



 יששכר 1 חיש הקדש, שקל ב, מאמר ארר, חדש מאמריבנבי
 השקל מחצית להתבונן, תוכל האלה הדברים פיעל

 לי"י, נפשו כפר איש ליתן המצוה הואדייקא
 ק הקדמונים ממקובלים הנמסר נפש פדיון סודהוא

 כס"ף, מנין ממבעות ק"מ במנין נפש פדיוןלעשות
 השם חשבון סוד והוא השדה, ע"ץ האדם כיומנין
 ה', פעמים ו' י', פעמים ה' ה', פעמים י'הנכבד

 ק"ס, במספר הויקה שם הזה בחשבון ו', פעמיםה'
 טשו כפר הקרבנות לצורך ליתן במצוה הנרהההו
 תורה של השקל מחצית הנה השקל, מחציתלי"י
 יהנה ה"ה(, פ"א יקדם )יטרם כנודע שעורות ק"סהיא
 יי"ן (( רם ט""ג )חסד מי"ם מספר כן נם הואק"ס
 נפש, פדעז פ מערכת פטרה רגל שייד(

 5טהן. מעז שתוי ושטי
 חמץ חתעה121 סודרה וירא פ' למהרסן טוב הדעת עץ עטו*(

העץ

 שיתן עד היי"ן על מברכין אין נ( )ברכות 5ש.(( )שם)נכורה
 חזקים שאינם שלט ביינות זמן כן ש *(, מי"םלתוכו
 ונבורות החסדים לערב כדי מים לתוכו ליתןהחיוב
 ועיפרא דחסדים עיפרא בו אשר הדעת סוד הואביחד,

 כן נם הוא החי ובין הקוזזה בין ולהבדילדנבורות,
 הדעת בחונן הבדלה לומר שתקנו כמו חדעתבבחינת

 וטעתה טנין, הבדלה דעה אין אם כי ב( ה ברטהמהמיי
 לסהרה הראו אשר הענין שזה שכתבתי מה לפיתבין
 על להורות )חסד( כסף והוא )נבורה( אש שלמפבע
 הוא למצוה הניתן בעצמו הכסף והנה הדעוךסוד

 )וההר יי"ן סי"ם מנין שעורות ק"ס השקלמחצית
 נפש פדיון לי"י נפש לכפר ניתן והוא כס"ף(,מנין
 בקיצור לך רמזתי הדברים, הבן הנפש, על לכפרכנ"ל

 דבר מתוך דבר תביןואתה

 רדרוש
 תיבות ראשי י( ל ושיות וכו' הפקודים על העוברכל

 האמור פי על תתקל"ו, בגימפריא הפסוקכל
 בנימפריא אסת"ר מרדכ"י 0ץ( ש חתי חיים עץבפרי

 מנין תתקל"ו בנימפריא הכיל עם והנההעזקל"ה,
 הס"ה .( שהם *( דיקנא תיקוניי"נ
 היא בשמוח כי * נרקח היית החסדים מדותי"נ
 לל )חמ"ד(, ע"ב נתפיס(י"נ

 עם ניצנים שיסע
 היסחץת תריו ביתד ושסתר ( יג )טחיה רז"ל אמרווהנה
 יתבשר יעוד שם( )פדינה כירוש לפני היה וידוענלוי

 א"ת המן שעתידהקב"ה
 שקלי הקב"ה הקדים כן עי קרש, ש שקליולשק%
 התעוררות יהיה השקלים ידי ש כן ואם באדר,ישראל
 בראשי הפסוק בזה מרומז כן על קראל, שהרחמים
 דיקנא, תיקתי י"נ היינו ע"ב, פעמים י"נתיבות
 לא המן גזירת בזמן ההוא בזמן דנונה הדבר,ותעמיק
 כן ואם הפקדש, בית היה לא כי שקלים טחגיםהיו
 הצר ושקלי ננד יעמוד בפאזל שקלים מצות היהלא

 נותנים שהיו השקלים שזכות הכוונה ואםהצורר,
 המצות שארי כל נם כן אם להם, עמדה המקדשבבית
 בית בחצרות שהיו זמן כל ישראל וסינלושעשו
 של שונאיהם השחייבו ולמה להם, תעמודאלקיט
 מחך ש אלא ימ4 )פגע" בנמדא כמבואר וכו'ישראל

 הועקה %א העבירות מחמת נברבר הדין מדתשכח
 דשקלים. רבותא מאי כן ואםזכוים

 שטת בפסוק רז"ל אמרו דהנה ותדע, תשכ%אבל
 מלמד ט:( )רה וט' פניו ש י"י וקבור %0
 בני יעשו אם ואמר צבור כשליח הקב"השנתעפף
 במשסעות "פ והנה וכו', מוחל אני הזה כסדרלפני
 יעשו אם בסיני( בודאי בלשון בו )שנתקבל הזהלשח
 הדבק ( *י הפ דרך ש היינו הזה, כסדר לפניבני

 ונט וכו', חנת הוא מה וכו' רחום הוא מהבמדותיו
 כסדר לפני בני יעשו אם כפשופו, זה לשתבמשסעות

 הי"ג בעלמא בדבור בתפלתם פיהם במו שיקראוהזה
 אטה מוכח מאן והנה וכו', חטן רחום א"למדות

 הטיה מן להוכיח "ט הנה אמיתיי, הואהפירוש
 בעל הנדי הרב שכתב )כמו 8"ל הנקראהראשונה
 לומר אפשר י14י בר"ג( שם ד-ת תשא סי קשח )פרםהפלא"ה

 הנכף הפירוש כרחך על וכו', אתה אף 8ל החשמה
 אל ויצעקו פיהם במו ישראל כשידברו כפשופו,הוא
 להם ימחט הש"י בדבריהם, מדות י"נ בהזכרתהש"י
 הקדחם הרב בזה ופירש ריקם, חוזרות ואינן וכו'על
 לנו הודית אל בסליחותן הפטפ טסת הפלאהבש
 רק הו11 אוטר של במדת רצ"ל עשרה, שלשלום"ר
 להשמיע לנו די בעלמא, באמירה קושרה שלשלוםר

במרום



א בו משמר ארר, חףש פצעיבני ח ין   קם שכר 1 
 ב יאמר אי% )ע15 טלפניג ריקם נשוב ולא קוליטבטרום

פועות
 )תהלת בת5לרטה אסר שאמרה מה לפרש "שרצודן

 מישועתי רחוק עובתני למח אל"י אל"י ב(ע
 דוקא הזכירה למה להימנונן "פ דלכאורה שאנתי,דברי
 דברי מרצועתי רחוק הפירהש הוא מה ונם השם,זה

 הראשונים בדורות נם דחנה ישח, הנ"ל יפישאנתי,
 פירושן הייט רופשת זו הלכה היתה הנראה כפיבודאי
 לפני בני שיעשו בשעה מסיני המקובלים הדבריםשל

 או סני, לחוד באמירה הפירוש אם וכו', הזהכסדר
 ס( כח ושהש לקיים בקדשיה הייט לפני יעשודוקא
 פוסקין אין המסופק דבר פס )ב"פ והנה בדרכיגוהלכת
 יפסקו אישר עד הוא, בשמים לא כי בשמיםהלכה
 ואיזה הוכחה איזה ידי על מפה של דין ביתההלכה
 ואסתר מרדכי צעקו באשר הנזירה בזמן והנהסברא,
 מדות הי"ג הזכירו בודאי הצונע בימי ישראל כלונם
 בתעלתה, א"ל שם אסתר הזכירה והנה רחמים,של

 אפשר דאי בשמא, בהזכרה דדי להלכה מזהוהוכיחה
 הוא מה בקושיה דוקא לפני יעש"ו דהכוונהלומר
 א"ל, הוא מה לומר אפשר איך כן אם וכו',רחום
 רק אשר מוכח מדות שבי"ג א"י השם מן כרחךש

פ בשש בדבור מדות י"גבהזכרת ש  ידם על 
 ישראל כל עם ואסתר מרדכי והנה לגבראל,תשקה
 אל"י אסתר, אמרה הנה סיווג הי"נ בתפלתםהזכירו
 דבה"י מתנועתי רחוק ונהיה למה עזבתני, למהאל"י

 אוושע, בעלמא דבדבור מוכח א"ל שם מן הרישאנתי,
 כממוך. להלן אי"ה יתבאר ועודוכנ"ל,

 בדרכיו והלכת בתורה מצוח ושההא היות עם ווטולקוי
 המצוח לקשות הספיקו לא שח"ו חנם קיל,ש אספי פערה היתה זה כל עם וכו', רחום חואמה
 מוכח זה כל עם ית"ש, במדותיו לילך בפשקהזאת
 המעשם, במקום והזכירם האמירה תספיק אושרלהלכה
 מצות כן נם ית"ש לפניו אז נזכר הנה כן כיוהנה

 זה כל עם שקליהם, את עזראל בני אז שקלויא המקדש הבית תחרב נרמו שהעושת הנםשקלינו
 לפניו לרצת עיתה שקלים פרשת והזכירההאמירה
 כאילו ושקלים פורשת באדר קורין שישראל מהית"ש,
 לבשל לפרועה חיו חמם ונע ולמקדש, בביתשוקלים
 מרות י"נ חריפים מדת בחתעוררות חמןשקלי

 מפירם אטת"ר ממדכיי ולגואלים ידי עלהעליונים

 וכו' העובר כל הפסוק כן חסל כנ"ל, ע"ב 51צפ5!י"נ
 הרומז וההא ע"ב, נאפם[ י"ג בנימפריא תיבותראשי
 ישקלו רלף חרב המקדש הבית ותהיההפקודים, עי עברו ח"ו אם אפילו הפקודים, על העוברכל

 הרחמים טדות מדותיו ידי ש להם יזכרהשקלים,
 השקלים ויתכפלו הזה, בחדש פיהם במו השקליםזכרון
 ידי ש גאולה להם ותהיה לשקול, המן אמראושר
 נלותיט בימי שנה בכל )וכן אסחו, מרדכי תאליםהס'
 לפני ויוכרת לרצת המה הן הזה בחדש השקליםזכרון

 אי"ה(. בדרושים להלן יתבאר כאשרי"י,

 לדגשים בצוותו יוסף כוונת היה שזה לומר441פשר
 והוא נא ט )פתית בנימין באמתחתהנביע

 מששו עמוקות בנכלה הקדוש הרב שכתב מה פיש
 חס"ד מדות י"נ הייט ע"ג י"נ הוא נבי"ע לדרכוקער

 נביאן להשים צוה זה לרמז לומר "פ הנהורחמים,
 הנ"ל נואלים ב' חופר המא שממט בנימיןבאמתחת
 וזהו ע"ב, י"נ הייט נבי*ע מספרן אמת"רטרדכ"י
 שלום שש( ים )ת48ש ואמדה ק% בת יצתה לשלוםיו ואתם יוסף שאמך בשעה ק צב )נ"ר במדרששאמרו

 הרב שכתב כמו כן נם והוא תורתך, לאוהבירב
 ואית שלום אית לדרכו, )שם( עמוקות במגלההקדהש
 מתומה הם"ם בהחשב היינו רב שלום רב,שלום
 מספר שהוא בכ"ר דאי*ק מ' היינו רבתיבמספר
 )הנרמז ע"ב י"נ תתקל"ו שלו"ם מספר יהיה אזת"ר,

 לאוהבי יהיה( )כנ"ל רב שלום לדרכיט, וזהבנבי"ע(,
 אפיו מדות י"נ תורת רק כשיאסרו הייטכורתיך,

 באהבה יזכירו רק בדרכיג והלכדן בפק"ל יקיימו לאח"ו
 יישרע אוי וכו', תשנון רתום א"ל תורה הדבר"י4טן

 אט 5פה )פיז מכשול, לפ ואין כנ"ל, רב שלוםעליהם
 ע"ע שאז דף ו, סימן צ טרמה הנשפר

 במנילח הנאמר לך 54פרש חנ"ל הדברים ספיועל
 היהודים כל אל וכו' מרדכי ויכתב ק סטש"ר

 לב לתת מהראוי הנח ואם"וג שלו"ם דבר"יוכו'
 להושבתן "פ ביותר ונם להכן שכתב ואמת השלוםמה

 שלום דבר"יאומרו
 ולדי ושלו"סע ושל דברים כחשכיי

 עד דהנה חומר, כמין הדברים יתכנו הנ"לדברים
 ההלכה של הפירהש מהו רופפת ההלכה היתההיום

 מווקל אני הזה כסדר לפני בני יעשו אםהפקוכלת
 בעשיה דוקא יעשו להלכה החש הפירהש אםוכו',

ממש



 שכר ז ח-וש הקדשן שקל ב, מאמר איר, חמש פמוטיבני
 הוה שפתינו עקימת הכוונה או בדרכיו, והלכתמכהו
 והנה בשש, בדבור סדות הי"ג באמירת ודימעשה
 של דין הבית יפפקו עד הלכה פוסקק איןבשמים
 דהלכה אסתר הוכיחה והנה הוכחה, איזה פי עלמפה
 שהוא הראשונה המדה מן סגי, בעלמא דבדבורהיא
 שכתבתי וכמו א"ל הוא מה לומר אפשר ואיא"ל,
 ואחרי א"ל נוצר לא לפני ק כג )ישע" טביב דהרילעיל
 נתאמתה הזאת ההוכחה ידי על והנה יהיה,לא

 הוא דהפירוים מפה של דין בבית כן פסקוההלכה
 בתיבת )הרומזין טדות הי"ג בעלכאש בדיבורדאפילו
 הקב"ה כנ"ל( רבתי במ"מ כשהוא ע"ב י"גשלו"ם
 שם ו( ימן ג )משו השבתות במאמרי ועיין וכו',מוחל

 ה(( סימן 1 ורוש ג מאמר )תשיי ר"ה במאמרי )וכןכתבתי

 ואמ"ת מדת מעורר אזי לאמתו הלכה מכויןכשהאדם
 הוא כביכול הזאת ומדה טדות, הי"ג מן הז'מדה
 פני אור היינו פ"א(, שי"ג )פרע"ח קדישין תפוחיןתרין
 חיים, מיך פני באור פו( ט )ושלי כתיב והנהסלך,
 אור להתגלות כשגורמין אזי ההיפך ח"ו נגזראפילו
 החיים, יישפע אזי לאמתה ההלכה ידי על מלךפני
 בשר מלכי בכל הזה בעולם אפילו המנהג הוא)וכן
 פני לראות כשזכה וכו' ח"ו שנתחייב מי אפילוודם
 אתרא מההוא צז.( )פוהדריו תתבונן כן ועל ניצול,המלך
 שכיב לא סלך פני אור אמ"ת שהוא קושפ"אדשמה

 שכתבתי מה )שש ר"ח במאמרי ועיין וכו',אינש
8 )ההישבפפוק  ואין תרועה, יודעי העם אשרי ט( 
 באור אשר בבדי להלכה שכיוונו רק מפפק כןעושין
 יישלה לאמ"תה להלכה שמכוונק ידי על יהלכה,פניך
 ותמצא שם עיין ואמ"ת, מדת היינו סלך פניאור

 לאמתה הלכה כוונה שאסתר כיון בכאן גם והנהנחת(,
 טדת להתגלות נרמו אזי קיימות להלכה כןופסקו
 הבן, לחיים, ממות תיצעו חיים סלך פני אורואמת
 היהודים, כל אל האלה הדברים את מרדכי שכתבוזה

 המורה שלום היינו שלו"ם, דברי לישראל רווחתהלכה
 חנזירות לגמל סני הנה ע"ב, פעמים י"נ סדות י"נעל

 בהזכירם שלום בדברי רק אפילו עונותולמחילת
 שכוונו ידי שעי ואג"ת, להם וכתב בעלמא,בדבור
 סלך פני אור ואמ"ת מדת להתעורר גרמו אזילהלכה
 ממות ונציו הפרועה לגמרי באתה זה ידי ועלחיים,
 ואתם ד( ד ונהם בנו ויקויים ששלום, פוציםלחיים

 אמן. היום, כלכם חיים אלקיכם בי"יהדבקים

 במאמר שנתבתי למה פעם פוס כן גם תמצאובזדן
 חדש של המלאך רזי הסודי בשם ד( )יקא'

 הוא אל"י, אבר"ך אותיות הוא אברכיא"ל הואאדר
 היה וזה עזבתני למה אל"י אל"י אסתר שאמרהעל

 הבן.לישועה,

 דדרוש
 להתבונן מהראוי פו( ל ושסות וכו' והדל וכו'העשיר

 ואען והדל, הקהיר בה"א לומר ליהלמה
 פעהת בענין ק מקומות בכמה כתבנו כבר הנהושומר,
 נפש מצד שבא התאוני חלק גם לגופותהדעת

 הוא ככה והנה הש"י, לעבודת ולהדריכוהבהמיית
 הדבר ידוע השמש, ריסון הנקופים העניניםבכל

 הפלש נג"ה קליפת בענין 048 שפם )ע"חלהמבינים
 מן הם האסורים הענינים גל ומפר הפמאוועקליפות

 מקליפתן הם המותרים וענינים הפמאווע קליפותג'
 הישראלי שבאדם התאונית הבחסיית נפש וגםנג"ה,
 צריכים המותרים הענינים כל והנה נג"ה, מקליפתהוא

 חלק כב סף*ש שקודיך ושי ע"ד, ס חקת 8' דבלהמראה(
המחשבה.

 ג. דרוש ד מאמר משרי 1"ץו(

 לקימותן בדעתו מתבונן אם הדעוך פי עללהתבחן
 המותר הדבר של החיות מתעלה אזי ולתורתו י"ילשם
 כגון פנימה, הקדש אל ננ"ה( מקלידכן )שהואההוא
 האכילה בכח לילך בכדי היכנר מאכל האדם אוכלאם

 המאכל של החיות מתעלה אזי הש"י, לעבודתההחש
 ובהיפך הקדש, אל נג"ה מתשה נמצא הקדש, אלההוא

 שעה לפי החיות )אל( היך ההאוה למלאותכשאוכל
 בנן נג"ה נכלל ונינבא הפכירות קליפות כניונכלל

 ועובד בדעתו כשמירכב כך אחר הפכאשורעקליפות
 אל החיות מעלה הנה ההחש האכילה בכחהש"י
 מחצית הענק סוד יובן לדעתי דבר ופל כללו י(,הקדש
 והמכריע ולהפכו, לפוב המוכרע הפיקלא כסודהשקל
 היבל האדם לוקח אם והנה הדבר, הבן הדעוךהוא
 לעבוד והפונה התורה פי ש האמור דבר עושהאו

8ה



1% שכר בוא"ח"שז מאפר5אםריחרשארר,ורוי

 דבר יאכל אם כנון חהחש, המאכל בכח חש"יאת
 את ויעבוד ההחש בכח שילך בדעות וימסראיסור
 היא חתורה פי ש האסור דבר כי אסור, זחהש"י
 בימי וצריך לגמרי רע וזה חממאות קליפותמשלש
 להם אין שבודאי והגם חקד,ש, אל הללח ולאלגמרי
 כסה הקדש מן דקיק נהירו בהם "ש רק מעצמםחיות
 הצורך ומן כים, את סחיה 841יטת ח 8 )טשי אסרהשת
 שזה ית"ש לפניו וידוע נלוי אבל וכו', הפובלברר
 קליטות ג' מן לברר נרצה אם כי לט, שייך לאהבירור
 בקליעות ששותים ישתקע ח"ו אדרבא הנההפמאווג

 ש המותרים הענינים את לברר מחוייבים אנחשרק
 הבירור וכשיוגמר נג"ה, מקליפני והחש התורהפי
 הנ' של מפיהם בלעם ישיא בעצת הש"י אזיהזח

 הארץ וסלאה לנצח הפת ויבהמו פמאווגקליפות
 ברחב רחב ביאור צריכין הללו והדברים וכו',דע"ה
 המקשיבים חחברים אל ששט נאסרו כבר אבלידייג

 קצרתי. קש
 חנא בדברי 8ת0 רמו, ח חמש ו )1ק פירשט אשרתו1

 י"י אני כי אם " יאיט בפסוק ישמעאל ר'דבי
 נאסר מקום )בכל מצרים מארץ אוזכםהמעלה
 )נ"8 ודרשוהמוציא(,

 את השיתי לא אלמלי 8"
 בשרצים תפפים שאינן פת ש אלא ממצריםישראל
 שם( בפרשה דכתיבי פמאים דברים שאר הדין)והחש
 ופירשט להאריך, הצורך מן אין תמוהים והדבריםדיו,
 % צו.( בשעמם עקץ לקית ידוע הלא יקשח, דהנהבזה,
 הרע, מן הפוב לברר לבירור צריכין הזח עולםענייני
 באכם הזה עולם ענייני וכל השתית אכילה סודוזהו
 להיות התחש חכוכיה שב אזי והחי הצומח נעןהאדם
 ההחש האכילה בכח ולך מבשרו, ובשר מעצמיועצם
 נתברר הנה הטף מן נדחה והפםית חש"י אתנלובד
 והנבראים הענינים כל נם והנה הרע, סןהפוב

 כרחך על וחחי הצומח ק התורה פי שהאמרים
 קליטות ל מן שהכהן הנם כי קדושה, ניצוצי בהם"ש

 הקדש מן חיותן כרחך על הקלילות גם הנההפמאווג
 יתבררו, מהיכן שאפרים וכית לבירור, צריכיןחננה
 נלוה דהנה מצרידן שהשת ידי ש תדבר סובןוהנה
 חקדחשים, ניפוצים לברר החש הלזיוה( % )וכןמצרים
 מארץ ישראל בני עלו וחמשים ה8 ע ושטות נאמרוהנה

 סתו כי מחמשה אחד )אצומק בו ודרושומצריג
 שם 8 5ש41 נאמר קץ געת א%5ח, ימי בש'הרוצעים

 מצרים בארץ והנדחים אישור בארץ חאובדיםובאו
 המתין לא ימה בעצמו, חש"י יבררם אז כיוכה
 יכלו לא כי כתג שיבררו עד מצרים ביציאתהש"י

 כנשער כבר החש החוא הבירור דהייטלהתסהמה
 ח"ו אדרבא כי בידיה מסור איש וזה דקליפה,הנו"ן
 זה ישאין ומש"י ויודע לברר, ברצותם להשתקעיוכלו
 קץ, לעת יברר בעצבו הש"י רק האנישי סיןבחק
 האסורות הבריות לט שארפ אחר הכבאב שאסרוזהו
 בא הנה יתגררו, מהיכן לך יקשה והנה באכילה,לט

 מארץ אתכם המעלה ל"י אני כי פעם בתתןחכתוב
 באותן הקדישים ניצחים הרבה שנשארו הגםמצרים,
 חשין תפל הדבר שי זה כל עם אפילה, ימי בג'שסתו
 האסורים ענינים בכל הדבר החש כן האנושי, מחקזה
 מחק בזה הביתר שאין הש"י יודע התורה פיעל

 אדרבא לברר בהן האדם בעמוק חשדרבאהאנהשי,
 סלאכתיט בעל החש מאסן בהן, ח"ו נפשותשתקע

 דבי חגא הזה הסוד שדרש וזהו קץ, לעת יבררםהוא
 ממצרים ישראל את העליתי לא אלמלא ישמעאלרבי
 כי הבן די, בשרצים ספסאין שאיל מנה עלאלא

 הדברים. להרחיב הקימום וילאהקצרתי,
 מה לך אבאר הנה הדרהש, זה ל% שבאנווכית

 על הנאסרים הדברים ש% טת יה, שדקשה
 אין אשר הפמאות קליפות טשלש חיותן התורהפי

 כיאת תהיה לסח ק אם ידיג ש להתברריעשין
 נאכל והחש בהיחר אימור חתיכת תתכפלשלפעמים

 ביבש יבש או בששיות שתשפל כנת הרירה, פיעל
 הוא הצג הצור ממחשבות שהחש תדע אבלברוב,
 אשר יודעית"ש

 התיכה באותה הפסת הניצי
 יתשש חנח יט, ש להתברר יכש ביחודהאמורה
 ההיהב לחכך האשו האסורה החתיכה שת%5מזמין

 ותתברר ההורה 1 ש אותת יאשו חשמולוהתכפל,
 המותרים בדברים בהיפך, החבתן וכן הזה,הניצוץ
 לברר קראי ש מופל אושר ננ"ה מקליפתשחיותן
 אין אהדר דבר מקום באיזה "ש כאשר הרע, מןהפוב
 היוצר הנה מאד, כלשוקע החש כי לנו מגיעהבירור
 כענין אישר, להט הדבר שיבא וטזמין פועלבראשית
 שאין ניצוץ כח כש"ש הכשירת חפהורהחבחמה
 מן אחת בה יארע הנה לברר, ישראל בידהיכולת
 ושש שלא כדי בבדיקה או בשחיפה אוהפרירות

 הדבר. וזבן ישראל,סמנה
% א



 יטכר ז דדם הקדש, שש ב, מאמר אדר, הרש כטומריבנבי
 )ח~יז חז"ל בדברי הדבר דמפורסם הא תניןומעתה

 אנחט והנה הן, כשרות בהמות רובש.(
 בדורות לדעתי, הוא אך להיפך, ותהי הזה בזמןרואים

 בחינת הוא הקדהטים הנצוצים ברוב היוהקודמים
 ישראלים, שיאכלם כדי כשרות והיו בתוכםהפוב
 מעפ, רק נשאר ולא הפוב נתברר שכבר היוםוהן
 מט.( )סוטה ימני חוצפא אשר כלניחא עקבות החשכי

 הבהמות הרוב פי על כן על ביותר, הוא הרעהיינו
 ישראל, בני יאכלום שלא בכדי נפרפיםהפהורות

 היפבהבן
 הוא הזה שהדבר כיון להשבונן, לך מהראויועישון

 האיסור הדבר מזמין שהוא הש"יסאת
 כי באכילה, ניתר שיהיה בכדי היתר ברובשיתערב
 לישראל, הנמסר הבירור מכלל הוא שזה הש"ייודע
 החתיכה ישראל שיאכל בדוקא הוא מצוה כןואם
 גרול ( ח )ברנות רז"ל שאסרו כענין יתמיר, ולאההוא
 הרב בזה ופירש שמים, מירא יותר מיגיעוהנהנה
 את שייגע היינו מיגיעו נהנה 0 השלייה בעלהקדוש
 התורה פי על הזה המאכל להכשיר ויודע בתורהעצמו
 להיתר שב הנה איסור דבר המאכל בתוך שישהגם
 ונהנה המאכל אוכל הזה והאדם התורה, כללי פיעל

 והוא המחמיר, שמים הירא מן גדול הוא הנהממנו,
 הש"י מאת נסיבה הזה הדבר להיות ממש,כדברינו
 לאדם יחשב ולזכות ההוא, האיסור הסאכלשיתברר
 הקדושים, הניצוצים יתבררו כי התורה פי עלהאוכלו
 מפעם לאכול רוצה שאינו שמים הירא מן גדיוהוא
 לדעתי כן על הדבר, הבן איסור, תערובות בושיש

 אנשים שכמה מה החסידות סדרך זה איןהצעירה,
 כהשכל שום מן לאכול שלא בעצמם סלסולנוהגים
 ומבואר פשופ דבר שהוא הגם חכם שאלת עליושהיה
 וכיוצא, בששים תערובות ידי על כגון להיתרדינו
 ענוים יאכלו כז( כג )ההלים הוא מצוה אדרבא לדעתיכי

 האיסור שצרוב הש"י סאת נסיבה ההא כיו"טבעג
 שאמרו ומה ישראל, אכילת ידי על ויתבררלהיתר
 חכם, בה שהורה מבהמה אכלתי לא ( סד )"וליןרז"ל
 שבתבן וכמו בסברא, דתליא במלתא דוקאהיינו

 )שם4השסקים

 מאריכא וכזיו איעמד, תגלית ד"ה פצול נר שגוירתלסכתז(
 ש"ג. קשי דף ד סימו ב מאמר אלי תקז , מדחוייג

 שנתערב איסור דבר כן אם זה, לפי לחקור ישמעה
 בכדי להיתר ויטב התורה פי על ונתכפלבהיתר

 כגון חז"ל, אסרוהו לפעמים למה כן אםשיתברר,
 חתורה פי על נתכפל הנה בתרי חד ביבשיבש

 כנ"ל, הש"י מאת נסיבה והוא הג', כל לאכולומותר
 להשליך וציוו האחרונים חכמים נאו האיך כןאם

 והנה האיסור, שישליכו יזדמן פן ופעמם אחת,חתיכה
 האיסור יאכלו דוקא אשר הש"י מאת נסינההוא
 הנראה לך אומר אבל הקדהטים, הניצוצים לבררבכדי
 ונודרים לישראל תקנות המתקנים חכמיםלענ"ד,
 נשסתם להיות חכמים, נקראים המה הן לתורהגדרים
 עליונה חכמה מן הארתם ומקבלין עליון ממקורבאות
 הביךוך שסוך עקב( י "יצות )שזר ידעת וכברכביכול,
 )הזב הקדוש בזוהר שכתב כמו החכמה בחינתהוא
 איתברירג במחשבה כולן עשית בחכמה כולם (רוד

 הארת כביכול המקבלין שהחכמים כיון זה לפיממילא
 הנה דכריהם, טקייפים ואנחנו גזירות נוזריםהחכמה
 הדבר הבן ממרא, חכמה מבחינת הבירורנעבטה
 הרב מחותני בבור בפני הזה הדבר אמרתי לך,ויונעם
 ועטן וקלסיה, זצוק"ל מהרצ"ה המקובל הקדתיהחסיד

 ע"ב4 גו דף פ*ב חולין נהטדיטדגרים
 תקנו דחז"ל הא על לשבח פעם אמרתי יה סנירעל

 הרביעי ליום נישאת בתיה ( בוכתובות
 ותקנו בתשים, פענח משום ביה אית רבאופעמא

 נישואי יאמרו שלא בכדי החמישי ליום אלמנה כןגם
 וסהיכא הנשרשים, שפירוטו כמו לרבנן להו קילאלפנה
 המבואר מפעם הוא כרחך על הנה הכי, דנימאחיתי
 שיקפרג הקפרוג חשש שיש קא.( )טוש משפפיםבסבא
 בעלה בה דשבק במעהא דמקשקש רוחא ההואביה

 בזה חכמים הועילו מה האמת לפי והנהקדמתה,
 מקבלין )אשר דחכסים כיון יונח, הנ"ל ולפיבתקנתן,
 כנ"ל(, הבירור נעשה ידה על אשר החכסה סןהארה
 הנושא כן אם לאלמנה, נישואין תקנות תקנוהמה

 כביבול, החכמה שלוחי חברים תקנת ומקייםאלסנה
 והעליה הבירור פעלת החכסח ידי על כביכולנקרצה
 בעלה בה דשבק רוחא להחוא הייה ההוא,לניצוץ

 יקפרג דלא סיבעיא לא בן ואם במעהא,ותקשקש
 תקנת בן ואם ידו, על עליה נשסות לחלקי ונהיהיהיר למל"ח עליו יעמוד אלא אלסנוחש, הנושא עלהנפפר
 להנפפר רבה לתובה הוא אלמנה בנשיאיחכמים

ינושא



קליששכר ז חוש הקדשו שש ב, מאטר ארר, חיש טפריבם
 תחיה החכמה יב( יז )קללת כי לחיים, אלמנותךינושא

 הבןוכו',
 החמישי ליום אלמנה נישואי שתקט מה תבעומעתה

 דהנה דייקא, דרגים ברכה משום ג.()טיוטת
 כי יכ( 1 )בראשית החטא מפני במבול נמחו הבריותכל

 לא הדנים אבל הארץ, על דרכו את בשר כלהשהית
 הדנים, ולא דייקא הארץ ש דכתיב דרכםהשחירת
 דהנה המעם, ( כז , גג גבישית )אח"כ לשםוכתבנו
 נפש הארץ תוצא כו( א )בראשית נאמר וחיותבבהמות
 מה מינם, כשאינו נאסרו כן ואם וכו' למינהחיה
 נפש שרץ המים הברצו 9 )שט נאמר נדנים כןשאין
 הם אחת שבים הבריות וכל לסיט, נאמר ולאחיה
 השהיתו לא הדגים כן אם סיט, בשאינו מין נאסרוולא
 זה ולפי אצלם, מותר פינו בשאינו מין דנםדרכם

 רוחא ההוא דמקפרנ בזהר המבואר דהקמרונהעזבונן,
 טשורשו, אינו כשהנהמא דוקא הוא אלמנהבנהמא
 והנה עינו, סין הוה באחיו היבום סוד כן שאיןמה
 קמרונ אין חכמים תקנת ידי דעל לך שכתבתי מהלפי
 מינו, בשאינו כמין והוה כהטותנו בשאינו אפילובזה
 דדנים, ברכה משום החם"טי ליום תקנתם תקנוהנה
 מינו, בשאינו סין להם נאסר דלא זעם, ביום חיואשר

 תביןואתה
 דין בית שאין הזה בזמן שעתה הנם תתבונן,רעועה

 יום, בכל נישאת אשה תקנו הנה קבח4ביום
 הכמים מתקנת בא דהכל כיון קפידא אין כן גםוזה
 קפידא, ואין יום בכל נישאת אשה כעת תקנוהם

 הקדיש הרב מחותני כבוד לי שאמר מלתאודכירנא
 זצוק"ל, מהרד"ב הקדחם הרב בשם ששמעהנ"ל,
 עד חפצה למחוז כך כל עליה לה אין הנפתרשנפש
 והיה עדייה לכך ראויה היא אם אלמנתושתנשא
 ומעתה הזהר, דברי היפך שהוא בעיני לפלאהדבר
 קודם אמורים הזהר שדברי קדשו, דברייתברר
 להנפפר עליה יש חכטים תקנת אחר אבלהתקנה,

 תקנת על חכמים ורקדו ג.( )וחובות הנוורא, ידיעל
 הדבר הבן ישראל,בטת

 נצמתנו השקל מחצית במצות לעניננו, נחזורדכטעי2ון
 לי"י, חרוטה דייקא השקל מחציתליונן

 טג"ה מן הקדושים ניצוצים לברר הבירור מורהייט
 תרומה ניקח ממחציתה ורע, מוב מעורב בהאשר
 כל וזה הרע ונדחה המוב חלק ולהדים לבררהיינו
 כאיטר הלזו, במצוה הרמז וזה בעבודתינו, מרטיבופרי
 ובזוהר הכהיקל, מיד שק"ל ( קי" ישן" ולק"ו לךנודע

 כחבנו )וכבר טיקל"א, נקרא נוג"ה ( צה )ח"בהקדרם
 המצוה והנה נפ"ש, בניטמריא שק"ל ג( )דרושלך

 הקדותה נפש ישראלי איש בכל ייצנו כי השקל,מחצית
 להאריך(, הצורך מן אין ורע, מוב מעורב מנונ"הונפש
 בדברים האדם בעסוק נם אשר לך כתבנווהגה

 הוא וכיוצא הטחיה אכילה התורה פי עלהמותרים
 מברר הנה שמים לשם בזה עוסק אם משקל,בבחינת
 בבחינת תלוי והכל ח"ו, להיפך ותהי תאוותילמלאות בדעתי אם כן שאין מה הקוונט, אל ומעלהוהמוב
 כהבלש זה התורה פי על האסורים והדבריםהדעוך
 ואפילו בדעתינו, תלוי אינו והבירור הפמאות,קליפות
 הש"י את לעבוד האכילה בכח לילך שמים לשםיאכל
 ומאד בנפשו, ח"ו תדבק ואדרבא למונה, יפעוללא

 הראוי הניצוץ יודע הוא ית"ש, מחשבותיועמקו
 אפילו אותנו, שחנן הדעת ידי על ידינו עללהתברר

 שישוב הש"י מזמין הנה אטרים בדברים שקקהוא
 המאכל לאכול יחשב ולמצוה תעדובווע ידי עללהיתר
 הקדושים הניצוצים ויברר בתורה כפיו בינוסההוא

 העשיר, סו( ל לנטות המצוה ברמז הנאסר תביןןגטערצזץ
 ירבה, לא בדעת, עשיר הוא אשרהידוע

 בחושבו איסור מאכל אפילו לאכול יתחכם לאהיינו
 הניאוצים לברר ירבה הנה שפים לשם שכוונתוכית

 סלאכתיט בעל יודע כי אסורים, מדברים גםהקדושים
 יתדבק זה ידי על ואדרבא לנו, מניע הבירור זהשאין
 באוסרו החכם המלך זה על הנאמן והעד וכו',ח"ו

 להעלות היה וכוונתו אסור, ולא ארבה אני ( כא)מהדרין
 בהם ג( ש )יו"ט הכתוב שאמר כמו האהבהניצוצי
 היינו הידוע והדל, הדבר, הבן לאהבה, שלמהדבק
 דבר אשר יזדמן אם היינו ימעיד, לא בדעת,עני

 שיל, שכתכתי וכסו התורה פי על להיתר שבאיסור
 יטעיפ לא בדעת הדל הנה להתברר, הוא הצורךומן

 לך. ויונעם הדבר הבן יעשה, כתורהרק

 ה'הרהט



 יששכר " יש "ה, שש ב, מאמר אדר, הרש מאמריבנני
 ח'דרו

 עבודת על אותו וטפת הכפורים כסף את~קדה
 וכו' לזכרון גבראל לבני והיה מועדאהל

 אמרו דחנה והנראה, הזכרת, מהו להישבונן סז4 ל)שפות
 בם8ר מיליה מיכתבין לא חד ו.( )שהצתבנמרא

 הזכרוטוע בספר מיייהו מיכתבין תרץהזכרוטת
 רעהו אל איש וכו' נדברו אז א( יג )ש"מבדכתיב

 שהעשבי מאי שסו, ולהווצבי וכו' בספר ויכתבוט'
 מקמה קפואה ולא ונאנס מצוה למאוון חשב אפילושמו
 ברכות בגמרא שם עיין לנשאה כאילו הכרעבעליו

 אפיו הרי "ה ו"8 בתוס' הקשו והנה שפ4 האומה)ומעע
 לי, וכסאח נכוצבין, בם*ר מעשיך וכל רז"ל אמרוחד

 תיבת שורש דענין אחר, ענין הוא הזכרונותדס*ר
 בדומה, הסעיד שהוא זכר תיבת משורש הואזכרון
 בבר נעשה אשר את האדם שזוכר הזכרת הואכן

 שחיה כמו תזכר במחשבתם, כעת הדבר נחקקוהנה
 שכירשנו )כמו המעשה, ראיית בשעת אצלוחקוק

 זכרו "( קח )הה84 בפסוק 8א סימו י מאמר סבת)טרי
 פלאות עת בכל בדומה להוליד עישה, אישרנפלאותיו

 תבין, ומעתה מקומץ, כאן ואין נעשו, כבר אהגרנען
 לו יש ההוא במחר שנצהב מה הוא הזכרוטתספר

 לאדם אפשר שאי זטן יגיע אציו בדומה,ההולדה
 באילו הקב"ה לפני יוחשב ההוא המעשהלששות
 מיליה מיכונם לא חד תבין, ומעתה בהחשל,קפואה
 לא אבל נכתבין דבספר ודאי )הא הזכרוטתבספר
 בספר מיייהו מיכהבין תרין הזכרוטה(,בם5ר

 זמן איזה בהגיע אהילו בדומה, )להולידהזכרוטת
 הש"י לפני יוחשב הנה בתורה לעסוק יטעיםשאינם
 מידת כבר, שעסק התורה כי היום, נם עסקכאילו

 אפילו שמו ולחוטבי מאי בנמרא שמסיק וזהובדומה(,
 עליו מקשה עשאה %א ונאנס מצוה לקסטותחשב
 ומדוקדק עשאה, כאיו הזכרוטה( )בספרהכיטב
 ויקשב ופרח כמתור הוא בפסוק גם בגמרא, מאדהדבר
 ולחושבי י"י ליראי לשניו זכרת בספר ויאהב וישמעי"י
 הזכרק, ספר לעולת החש ונאנס דה"ב שעילזשכע

הבן.

 קצב, 8ש1 משעצן עלא, ד דף 2ח 8' ששהית מנלהשיוח(
 ש"א, י דף יגורה רגל ששד, מג צדקיהו דבלה שרשושרץ

 מצות הגה הלזו, בפרשה להוצבוק נבאדב8עהטץ
 הנה וכו' ימעיפ לא והדל ירבה לא הקטיר וכו'נפשו טפי איש 1טזג1 יב( ל )שטת השקלמחצית

 דרבים, מצוה נקרא ולא יחיד לכל פרפיות שצוההיא
 בהקפיא הנעשה פסח קרבן מצות אריו תראה)הנה
 כיון טנ( ריפש בגמרא שאמרו רק יחיד, מצותהוא

 בדני יתן יחיד כל רק דמי(, כצבור בכנו5יאדנעשה
 היוצר לרני וידוע נלוי והנה נרשו, על לכפרעצמו
 אפשר שאי בגלות וזמן עת יהיה אחשר אלקינו הואכל
 א( שם ושית הש"י אמר הנה הזאבך המצוה לקייםלנו

 עבודת על אותו וטחת הכפורים כסף אתיקחת
 והית כן( תעל דרבים, מצוה מזה )ויתהווה סיעדאחל
 נגשותיכם, על לכפר י"י לפכי לזכרון ישראללבני
 תהיה ואז הזכרוטת בספר הדברים שיכונכתהיינו

 שאפילו עד בדומה, להוליד התקדה כח ההואלהמצוה
 כסף שקליבו לניקול לנו אפשר שאי הנלוחבימי

 אנוסים אנחע הנה נגשותינו, על לכפרהכפורים
 מטט על מקדשיט בהיות מאז ששקלנווהשקלים
 שנה, בכל ברומח ומייד הזכרת בספר נכתבוגביו
 מחדוש היום שקלנו כאילו כל היוצר לפגיויתחשב
 אי"ה. לקמן יתבאר הדרגש ויואר נפשותינו, עללכפר

 מן יותר א' אותיווע שם'ו יש שקלים בפרוטתפ(
 אוראל, בני ראש נקרא א' ואותמש"ה,

 אוראל, תורת של אותיות 0ן הראשונה האותשהיא
 חממת קודם אנשר ח( הראשונים המקובלים כתבווהנה
 כזח ביושר הא' אות היתה הדעת בעץ הראשתזודם
 חפא שיתוקן עד הא', אות נתעקמה החפא אחרידי,
 דעת חארץ ותטלא ורע פופ הדעת בעץ שחפאאדם
 ידוע וחנה זקופה, בקומה א' אות תהיה שוב י"י,את
 חדעת מסוד נשמתו ע"ה רביה בהנה %.( שמותמקת
 חפא יתוקן ידו חשל וכו', י"י ידעו אשר ק %ושהם
 ראש את תזוקף חיא גן נעל הדעוע בעץ הריפשתאדם
 )תטאטא הזיל שדרשו תהו הא', אות הייט גבראלבני
 5יו1ת להם וטיק כעת עומד שאתה כשם קתשא

 תשא כי נחמר ההרי י8שז את זוש ואתהשקלים
 בשעה ושנה שנה בכל כך תוראי(, בני ראשאת

 רוחשן נען וזוקף וכו' שקלים חרושת לפנישקוראין
)ש



 קלח ישכר ב יש הי4 שש ב, משמר ארר, תיש משטריבני

 בפרשת "8 כן עי תחטא(, כי אלא נאסר לא)שא
 בפרשת להורות כחש"ה, מספר על יתר א'שקלים
 אות היינו ישראל בני רמש את זוקף כחשהשקלים
 ישראל כל והשר לעתיד יחיה התיקת ונמר הנםהא',
 בכל כן פי על אף כחטה, בחינת שלימה דעתנטינו
 מבחינת הדעת התעוררות י,ט שקלים ב8ו"8תשנה
 הבן כנ"ל, ישראל בני ראש זקיפת נקרא והואסשה,

הדברים.
 נראה תיבין, צ' "8 זריז( ל מאחת שקלים בפרשתי(

 תרוממנה "0 עה )והלש דרך על שהחשלי
 והוא ר"ד, בניממריא החש צדי"ק תיבת צדיק,קרנות
 דדרשו הא על ושד( ט תשש חפה %4יח שכתבתי סח פיעל

 לך ז( לכ כימות ללמטה הנאטד בפסוק לב.( )גהצתחז"ל
 מנדולתך, רד רד, לשון ודקדקו וכו' שחת כירד

 וכי הורידוהו, נדולה מאיזה להתבונן "8ולכאורה
 מנמתו כל הלא מלכים, בנדולת רבינו כחטה חפץהיה
 פירשנו והנה והטרף, הנכבד השם נדולת רקהיה

 ס"ק לי כגששית יהיה טמא שפירשנו מה דרך עלדבריהם

 ק( ג )כחבית הראשון לאדם יהברך ההשם שקנםבקנם

 האדם את עיטה אלקים דהנה לך, תצמיח ודרדרוקוון
 נבאם יהיה ובמבע הפוב, את רק בדעתו לבחורישר
 אז ורע מוב הדעת מעץ אכל וכבחטר הרע,בעיניו
 הרע, את נם בדעתו לבחור ויכול האדם דעתנתערבב
 אשר המוב דרך איזה לט וביארה ההורה באהוהנה
 וזהו האדם, ירחיק אשר הפכו חשיזה האדםיבחר

 היום לפניך נתתי ראה סו( ל יטהש התורהשכתבה
 בחיים ובחרת "ש( )שם וט' חשת הפוב ואת החייםאת
 חשחדותו ליחודו הולך הכל המוב דרך והנהוכו',
 עבודה שהוא אחרא המפרא לצד היך והפכוית"ש,
 יתירה בינה האדם צריך ולזה אחר, אל מוחטזרה
 כי ח"ו, והפכו האחדות דרך להבחין מרעלבכל

 לומר אותו יפעה יהיצר פפש האדם יעשהלפעמים
 אפילו כי הפכו, החש ובאמת המוב דרך שהחשלו

 וכבוד עהטר פניה איזה בעבור ויעשנה מצוהבעשותו
 והחש אחר דבר רק הש"י את עובד אינו הנהוכיוצא,
 )ש"ש בפסוק הנרצה תהו ח"ו, זרה עבודהכדמית

 במחשבח, בקרבך בך היינו זר, אל בך יהיה לא ק9א
 וכשימנע וכו', לשמה עבירה נדולח גג0 טרד בהיפךוכן

 סו. השב ש' שטהיח פולה שיץט(

 מן הזדממת )בעת לשומה מעבירה עצמו אתהאדם
 זה אין אחרא לספרא נומה שהוא בחושבוהשמים(
 הנרצה בזמן לשמה עבירה באבטח כי הנאוותדרך
 החש זה בהבינך חנה והאחדווע הפוב דרך כן נםהוא

 תיבת דהנה 40 לך תצמיח הררדר וקוץ בפםוקהנרמז
 רבתי, ד' ההש ק ו ושהש היחוד בפסוק בתורהאח"ך
 אחזיר לאל תשתחוח לא כי ע( % )ששת בפסוקוק

 לתינוק שכוהבין נדקות אותיות כעין רבתי,הריטש
 להבחין יכש שיהיה בכדי שלימה דיעה לושאין

 אלו בתורה נכהבו כן כמו לר', ד' שביןהחשוק
 לדרכי הם מעשיו אם מעשיו בכל שהסתכלבדעתו לשקי האדם צריך שמאד להורות רברבין,האותיות
 הראשון לאדם שנאמר וזהו ח"ו, בהיפך אוהיחוד
 ודרדר וקוון ורע, מוב הדעת לעץ נתפתהכאשר
 בתמונה הן לר' ד' שבין החילוק היינו לך,תצמיח

 תמונת תקש הנה בתמתה, קמץ, היא במספרהן
 מספר נוסף הנה ובמספר, שלאחריו, הקוץ הר' עלהר'
 שנפית כיון הש"י, לו אמר הנח קו"ץ, מנין הד' עלר'

 ויוכל הדעת נתערבב כבר ורע מוב הדעת עץאחר
 וזהו לר', ד' בין היינו וכו' אחד בין ח"ולמעות
 לר' ד' בין ח"ו למעות תוכל כבר וכו', ודרד"רוקו"ץ
 בתמונה בקוקץ מזה זה ישתנו אשר לד', ר'ובין

ובמספר

 בודאי במדבר, מעשה אותו לידי גבראל שבאווכיח
 זהב של ענל שקישו הסכלים, כדרך לחשובאין
 בודאי רק וכו', אלה ואמרו לו ויזבחו לווהשרטקוו

 פני ובמעשיהן בכוונתן להוריד דק מעשה איזההיח
 ח( סג )שיו"ד חז"ל שאמרו וכמו שבמרכבה,שור

 הסיתם והיצר וכו', שלי ממפרמונין אחדשומפין
 )ועיקר זרה, עבודה זה היה ובאמת מצוה,שהחש
 דע"ת בניממריא ר"ב ער"ב מן היח הדעתבלב%
 וביארו רד, לך לסחטה אז הנאמך וזהו ((, מח עקץ)ל4ת
 כיזבתי שטר מנדזלתך, רד הנכבדה בדואגתםחז"ל

 יסעו, שלא להורות נדפים ד"ר אהוון הב'בתורתי
 ואטבו סעו וכבר וכו', עמך שחת כי פעלתן לאוהנה

 להיפך. וראוי אחד אל לעבודת נונעיןמעשיהן

 לממניח לדקדק שלא הרשעים דרך הנה זה%פי
 לר', הד' בין הקרן חילוק פקיחאבעינא

 שנוא מה עניניהן, ב% לקוין מאד כחטניחיןוהצדיקים
לאח"ד



יששכ הקדש שש ב, מאמר צהר, חששמאמוניבני
 שהוא ומה לנוטותו, ימהרו בקרן( )שהואלאח"ד
 קשות כמפחוי ממנו יסורו קרח בלא )אח"רבהיפך
 הרשעים בעונש הקודש ברוח המשורר אמר כןעל
 אגדע רשעים קרני וכל יא( עה )ההלים מדה כננדמדה

 בגימפריא צדי"ק כן נעל צדיק, קרנותתרוממנה
 להקב"ה משה אמר ( י )ב"ב בגמרא אמרו והנהד"ר(,
 מה )עיין תשא בכי לו אמר ישראל קרן תרוםבמה

 ועפך גא( ס )יצעי כתיב והנה )ק(, בדרהטשכתנתי
 את יודעין גדולים ועד מקפנים כעם צדיקים,כולם
 שהוא הלוו בפרגנה כן על ח"ו, מחליפין ואינןהש"י
 במילואו צ' אות תיבין, צ' בה יש ישראל קרןהרמת
 דיד )מק המקובלים שסדרך פי על )אף ק, צדי"קהוא

 יש מילוי בחינות ב' צד"י, רק במילוי צ( אותלהחורה
 ע"ב( ב' )דף בראשית בזוהר דאיתא וכמו זו,לאות
 להרחיב היה ומהראוי וכו', אנת הנדיק אנתצדי

 מספיק(, הפנאי אין אבל הללו, ברמזיםהדיבור
 יביןוהמשכיל

 זכור לפרשתשיך
 קרני וכל יא( עה )ההלזם בפסוק לדקדק באתי מעביא(

 רשעית רבים בלשון התחש אגדע,רשעים
 יחיד, לשון צדיק קרחת תרוממנה סיים כךואחר
 משמע קא דרבותא לומר "8 אשו פי שש אסח)הן
 בן פי על אף במקפיא רבים רשעים הן אפילולן,

 קרט(, ארוסם אחד צדיק אפילו ובסיפא קרנן,אגדע
 רשעים חיבת של הקרנות רמז, בדרך לענ"דוהנראה
 עסל"ק, בגיספריא בקצווו3 שהם ר"מ אותיותהיית
 שסו את וימחה בסהרה הש"י יגדעהו אוטרוהוא
 בתיבת צדי"ק, קרנות תרוססנה ואז השמיםטתחת
 קץ לעת יהיה שזה ק"ץ, אותיות הם הקרנותצדאס
 עמלק, זרע באיבוד הקץ יתרומם ואז ביסים,כמהרה
 הגאולה וזמן הקץ ותבא שלם, וכסאו שלם השםויחיה

 אסן. פיסינובסהרה

 וטסות ,ט,טה "8 טקטק ל )שמות שקלים בס41שתיב(
 מכפרת שקלים דמצות לי, נראההוי"ה,

 שסכרוהו הברית סוד שהוא יוסף סכירת חפאעל

 בע יהבתן יודעים שהסה להורות ל"ד טימטהאשטףי(
 ושל לר,ד'

 מ-
 קרט יתעמם זה

 9פב. סימן דש,א אגרא שיןיא(

 נקראת הניטעה לילית ( ט מ".א הארץ, ערותלמצרים
 שיורין יהיבת ניאופין דעבדת לבתר הארץ,ערות
 הברית עון על שקלים מכפרין וכן ((, כס )ת"זלבעלה
 על לכפר סו( ל  )גמות סוד וזהו לכפלה, זרעבהוצאת

 שהנפשות לבפלה, זרע הוצאת עון היינונפשותיכם,
 בידי נעץטקין הללו הפפות באותן ליכנם ראוייןשהיו
 הנעשקות הללו הנפשות על כפרה צריכין ולזהלילית,
 בגימטריא שקלי"ם כן על נפשותיכם, על לכפרוזהו
 וזהו ת"פ, בגימפריא לילי"ת הקליפה לנפלת"פ,
 חדש כשמברכין )או אדר בחדש שקלים פרוסתשקירין
 תפ"א בגימטריא אדירירו"ן השם סוד שהואאדר(,
 י"ג כנודע ת"פ חיילותיה עם הנ"ל הקליפה אתלכפל
 על משסיעין באד"ר באחד א( א )שקתם סודוזהו

 )דברים שקלי"ם מספר על יותר אחד היינוהשקלי"ם,
 אסדר הסתר )טימר עולם כהונת ברית בספר הןהללו
 דרגא הברית חפא על סכפרין שהשקלים וכיוןפ-מ((,
 הוי"ה שמוח ו' שקלים בפרשת יש כן שדיוסף,

 יום"ףבגימטריא
 צמח וכרי זצוק"ל יצחק יעקב ר' הרבמורינו הקדודי הרב אדמו"ר כזנב יג4 ל )שפא וכו' יהבו זדןיג(
פ'

 שקלים"
 הפקודים על העובר כל יתנו זה לשונו, זה

 יתן וכו' הפקודים על העובר כל כך אחר וכןוכו'
 זנינה ( קי )וגמות איתא דהנה לפרש, יש י"י,תרומת
 עשה בתורת העוסק כל וכו' קיים המקדש שביתבזמן
 השקלים כי כאן, לפריט יש וכן עולה, הקריבכאילו
 אבל לקרבנור3 קיים המקדש שבית בזמן נוהגיןהיו

 לט נחשב הקריאה ודאי קיים המקדש ביתכשאין
 )ואני וכו', לכפר ממש( )בפועל שקלים נותניםכאילו
 ישראל לבני והיה סו( )שם הפסוק פירחחיבעניי
 שאינן בזמן אפילו היינו וכו', לכפר י"י לפנילזכרון
 קיים, הסקדש בית שאין בזמן היינו השקלייךנותנין
 בעדן(, מכפר הוא פיהם בסו הפרשה זכרון זה כלעם
 ידי על ידוע ודאי פעמיים נחרב הסקדש הביתוהנה
 לשת יחנו, הפרשה, פירוש זה, לפרוט, "ט וזהעונוו3
 כל לימוד, לסטון ג( )ב"ב בגוים יתנו בי גם ק מ)ט9ו
 המצוות על שלן שעברו פיררה הפקודים, עלהעובר
 נענשין חיו לא כן לא אם כי ומעלה, שנח עשריםמבן
 בל שנית פעם בחיב כן חשל עונשין, לכלל הגיעו לאכי

 פעמיים המקדש בית נחרב כי הפקודים, עלהעובר

 עכ"ל. יפי, תרוסכן לימוד לשת יתנ"ו זה העוטותי
והנה



 קלםיששכר הקדש שקל ג מאמר ארר, התשמאשיבנבי

 נאסר לסח לחשבונן, הש זצלח"ח מרן דברי ל5ייצה
 )ולשם יתנו, ארמי בלשון חזה חרמובוערה

 בנוים יהרו כי נם ק ה תשע בפסוק ח.( )ג"1בנמרא
 ארמס, בלשון יושו נאמר לסה פעמים כסה אסרנווכו'
 הש שבתורה לימוד ובכל מצוה בכל דודאי לפרוש,ויש

 לביתא רק הוא הפשפ כי נוראים, וסודותפנימית
 נקרא תרנום והנח קע* ש"ג בזהר כמבוארדאורייתא

 ההשם"ל 5"א( שט"מ %"8 הדהשטל, כעין המקראלבחש
 הא אמינא דעתך מלקא והנח טלבו"ש,בנימפריא
 דוקא לקרבנות השקלים כנתינת נחשבתדהקריאה
 יתנו זה לן כהשמע קא בפנימיווע השקלים סודביודע
 יקראו אפילו להורות מלביש, שהוא תרנוםכלשון
 לנתינה להן ייושב טלבהש, שהוא כפשופו רקהפרשה

ויתכפרו.
 חז"ל בדברי האמור פי ש לחורות לפרש, "שרעוד

 ללשון נזקקין השרת מלאכי שאין יב.()שגה
 י"י לפני לזכרון לכם והיה בכאן נאמר והנהארמי,
 נצמרך ולא זכרונינו יקבל בעצמו הש"י כביכולוכו',

 ארסי בלשון נאמר כן על השרוע טלאכי לנושיסייעו
 הנע, ש להורות נזקקך, השרת מלאכי שאינןלשת
 בפרשת לפובה זכרתימ יעלה בעצם הש"י לפניאר

שקלים.
 חהשבן מתרנמיגן ישראל בני ראש את תעטף כייה

 לי, ונראה השוררי, ומהו ישראל,בני
 ודבר וסוף, ראש לו אין בחשבון מוגבל שאינודדבר
 המספר הועחלת וסוףע ראש לו יש בחשבתהמונבל
 ישראל את להרבות בחפצו חש"י והנהותכליתו,
 למספרן, סוף ואין ישראל בני רה"ש אמר הים,כחול

 הדבר.הבן
 ב', א' באותיות דעא הדבובת כלל ירצה, ועדךפו(

 היית רא"ש, מנין הוגש חא"ב אותיותוכל
 מנצפ"ך ואותיות לשלף, חיי(  נשטמת השלףכשתמנה

 רק עצמן בפני ההשבת להן אין כי ה' רק תמנהלא
 במקומן שלא היית למאות דנמנין )והאמציאותן,
 ובמנין מציאותן(, רק נמנה במקומן אבל דאי"ק,בא"ב
 כלל והוא רא"ש סנין ת"ק אלף הן הא"ב כלכזה

 הוא הכתוב דמנזירת לומר "ש זח יפי ינ4התשבק
 ידיהן שעל א"ב, באותיות דוקא ישראל אתלמנות

 נשצ"סוחנ ב יצת 5שא ל ששר ח5וואש ס5ר שחויג(

 )ספר לך שנודע וכמו וערך, בהצער לאין הברבהתשרה
 לאין שנתרבו ביתו"ת אלפ"א רל"א סוד 45ב(הזהה
 זה לפי ותשכיל העימות, בל נבראו ידיהן ושמשער

 רל"א. י"ש אהווןושרא"ל
 ביציגים סו( ל וכמות וא' לזכרון ישראל לבני הקיוץפז(

 כונתו הנה מב, לדוכרן ליונתןהמיוחס
 ושקידח זכירה אית קט.( ת"א בזהר המבואר כפינראה
 שם הזהירו כן ש וכו', ופקידה זכירה ואיתיפב
 זכרינו בתפלתי האדם יאמר שלא הקדישבזוהר
 עיין לפובה, זכריט דבריו שיפרש בענין רקופקדינו,

 בתורת בכאן נמסר פוב תיבת זה לפי כן ואםשם,
 בעסקית הפוכים טעשימ ידי על להיות פה,שבש
 הקדהשינע הניצוצים להעלות הזה העפם עניניבכל
 תורה חיבור סוד למעקה השלם היחוד מעהווההנה

 מן הנמשך הפוב ידי ש פה, שבש תורה עםשבכתב
 בטויה, ננוו ופוביה פה, שבש לתורה שבכתבתורה

 יבין.והמשכיל
 את תשא כי )פיסקא י( נ8"" רבתי פסיקתאט(

 אם, עטן לפקודיהם ישראל בניראש
 הלשכח, את תורמך בשנה פעמים כמה רביתעטדט
 דכא )נראה בשנה, פרקים בשלשה רבותיט שנוכך

 דשלש הנם הוא, אבל תשא, אלא נאמר לא שאלדייק
 פה, שבש תורה טבחינת והוא חכמים תיקשתרומות
 מה אפלו באורייתא רמיזא דלא מידי ליכאאגל

 נמסר הכל כי לתקן או לחדדו עתיד ותיקשתלמיד
 תיבות ראשי תש"א והנה א4 כנ )ויק"ר בסינילגהצה
 ראשי רא"ש א"ת תש"א ום תישוה שלשאלו

 שם אשר תומק אשר תרושת שלש אלותיבות
 בה לוקחין הלשכה, תרומת היתה להיכןרטתימ(,
 שוקלין, שהיו השקלים מן ישראל כל כחשלתסידין
 דכא )בראה בג שותפין ישראל כל שיהיו כדילסח,
 לדורות מצוה שהוא כיון לפקודיהם, נאמר למהלדייק
 אפילו השקל מחצית שנה בכל מישראל אחד כלשיתן
 )בסימן שכתבתי מה עיין והנה אותם(, מוניםאינם
 אהל עבודת ש אותו ונתת וכו' ולקחת בפסוקח'(
 שכתבתי מה שם עיין לזכרון, ישראל לבני והיהמועד
 מיכתבין לא חד לן וקיימא יחיד רכל מצוה דהואהגם
 שכתבו כמו לבדו בספר )רק הזכרונותבספר

 הזכרונווק בספר מיכתבין דרבים מצוה חבלחתוספוו0,
ישח כי הזכרונווע ס5ר לבין פשום ספר בין הואוחחיוק



יששכר הקדש שש בו מאמר ארד, חישפטריבני
 בדומה, המוליד שהוא זכר שורש מן הוא זכרוןלשון
 מצוה איזה בו יכתב כאיטר הזכרונות ספר הואכן
 המצוה, לקיים לו אפשר ואי אעם שהאדם אפילוהנה
 האדם קיים כאילו מתייליד הוא הזכרונות הספרהנה

 סימן לעיל שכתבתי מה עיין בפועל, עכשיוהמצוה
 אחד כל על דיחיד מצוה היא הזאת שהמצוההנ"ל

 ולא בספר רק נכתבת דיהיד מצוה והנהמישראל,
 לקיים לנו אפשר שאי בעת נמצא הזכרונות,בספר
 לנו נדהטבת אינה גלותינו זמן באורך כגתהמצוה
 על אותו ונתת וכו' ולקחת הש"י אמר כן שמצוה,
 כן על דרבים, מצוה נקרא כן אם מועד אהלעבודת
 המצוה תוליד הנלוח כזמן אפילו וכו' לזכרון לכםוהיה

 לפרש ויש בדומה, תוליד המקדש בזמןשקיימתם
 מן תמידין )לוקחין למה הפסיקתא, כוונת כן גםכזה

 בו, שותפים ישראל כל שיהיו כדי השקל(מחצית
 לפני לזכרון הזכרת בספר ותכתב דרבים מצוהותהיה
 ובזה המצוה, מאתנו שנחסר בעת אפילו עולם עדי"י

 ישראל בני ראש את תשא כי הכתוב,יתפרש
 עניים בימי גם חסרונם להשלים היינולפקודיהם,
 נפקד ולא מט( לא ובמדבר מלשון )לפקודיהםומרודם
 שפירצפו דוד, מקום ויפקד כז( כ )שפ*א אדם,ממנו

 ויהיה לי"י נפשו כפר איש כעת ונתנו אזיחסרון(,
 עולם. עד י"י לפנילזכרון

 שכל לפני צפוי הקב"ה אמך א( סיכן )סוף שבםח"י(
 בהם ש"ט להימנות ישראל שעתידיןמנין

 רפואה להם מתקן הריני עהטה, אני מה אלאחסרון,
 היתה ומה כפרה, להם שיהא נמנים שיהיו מניןשכל

 בענין שקראו ממה מנין, שקלים, כפרת זהכפרתם
 נאמר לא שא א' לבאר דכא לי נראה עכ"ל, תשא,כי
 צריכין למה נפשו, כפר איש ונתנו ב' תשא,אלא
 נפשו כפר אומרו ג' והמפקד, המנין בשעת כפרלתת
 כמה לי כפר אמר לא למה המיוחד, שם הזכירלי"י,
 בהם יהיה ולא אומרו ד' ריגומה, לי ויקחו אמרדאת
 הרי ה' המפקד, נוטעת ננף ח"ו יהיה למה וכו'ננף
 בכל תרי"ג ממנין מצוה הוא השקל מחציתמצות
 שבעל בתורה כמקובל המגין בשעת שלא אפילושנה
 זה כל ~תרץ דייקא, במפקד תלאו בכתוב ולמהפה,

 שעתידין מנין שכל לפני צפוי הקב"ה אמראמרו,
 מונין שהאומות בגלות אפילו )היית להימנותעזראל
 המנץ 8"ה( ש"" )ע"" )כי חסרון, בהם ש"ט ההראל(את

 וכך כך מצמצם שהמנין הצמצום, ש מורהוהמפקד
 החסד בי והגבורה הדין מעורר והצמצום יותר,ולא

 ח"ו שנתעורר וכיון מצמצם, והגבורה והדיןמתפשפ
 צדיק אין ואדם כ( 1 )קהלת פנקסיהם נתבקר אזיהדין
 רפואה להם מתקן הריני עהטה, אני מה אלאוכו'(,
 היתה ומה כפרה, להם שיהא נמנים שיהיו מניןשכל

 ה"ה( פ"א ושליס )יטבע ר"ל שקלים, כפרת זהכפרתם

 והוא וגעורות, ק"מ היתה משה של השקלמחצית
 שהוא כם"ף בגימפריא ק"ם במנין נפש פדיוןכוונת
 שאמר כמו ע"ץ בגימפריא והוא (, רעז )זח-גחסד

 והמספר השדה, ע"ץ האדם כי ים( כ )דבריםהכתוב
 פעמים י' כזה, ב"ה הוי"ה להשם נפש כפר הואהזה
 ל', הרי ה' פעמים ו' נ', כן גם י' פעמים ה' נ', הריה'
 כן על ק"ם, מספרם לך הרי ל', כן גם ו' פעמיםה'

 נפים כפר הוא שעורות ק"ם משה של השקלמחצית
 *(לה'

 הג"ח*(
 על קום דרעק 9 1 )שכ"י הסהר אגן שררך ג( וסיטן קוםהרש

 שם, שיד עמלה, גורן כחצי יושבין שהעהסנהדרין
 הקב"ה זה הנמזג אלא כן קריא תהי 8ל המזג, יחסראל

 כבודו( )צלל כבודם היה אלא עולסן חסר לאשבזכותם
 עכ"ל, השכינה, נסתלקה סבהדריז שבטלה כיון ביניהםשרה
 מים שמערב המוזנ כמו כביכול המוזג, להש"י קראהגה
 את לברוא במחשבה עלה ב( מא )פצ"ר כביכול כן הן,עם

 עמו ושיחף מתקיים העטם שאין ראה הדין, במדתהעולם
 כר"ם נפש לטדיון הנעווה ק"ת מסרר חין החסד,מדת
 כפר איש ונהט הקב"ה שצוה והוא ק"ס, בגימטריאיי"ן
 שכתבתי מה עחן שעורות גרעיני ק"ס השקל, מחציתנמשו

 הג אדושלעיל
 ישראל, אלו ג( ז )שדרש חטים ערימת בטנך ג( )סיסןושם

 ב"ך ישראל, יברך ב"ך כ( מח ובהאשרת לדבר)רמז
 כחטים, ישראל נמשלו ולמה לי(, נראה חט"ה,בגימטריא

 להם, מפילה  שכל סדוקות, החטים ולמה וכי, סדוקותשהם
 קיבול כלי כעין סדוקות חטים מה פירושו, לי נראה כאן,עד

 הכל הלחם, עיקר הם החטים והנה בחנכו, לקבלהביכן
 הבראו כן )על הלחם, אל טפלים הם אחויםומבשכלים
 העיקר על וסברכיז לו.( ומרטת הטפלים(, לקבלסדוקות
 ישראל ונמשכן ישראל, יברך ב"ך ונהו הטפילא, את81וטר
 כל נבראו ובשבילם העולם מציאות עיקר שהםלחטים,

הטפלנה
 משכן הכחטכן פקודי אלה כ01 לח )שטת כתיבדדתה

 הלוים עבודת כהנה פי על פקד אשרהעדת
 אוסרו אן רבו, הדקדוקים הכהן, אהרן בן איתמרביד

אלה



4י2טשכר הקדש שקל בו מאמר ארר, חרשמאמרי12ני
 פסל אלה שנאסר מקום כל 9 יג )נ"ר וכו' פקודיאלה
 בכאן קראו למה 5' בכאן, 8סל ומה הראשוניםאת
 הנ' הוא מה נ' העדות כהשכן ונם משכן כהשכןבכפל
 ביד הלוים עבודת סשה פי ש פקד אשרסימנים
 ופירשתי הלוים, עבודת החש סה נודע לא ד'איתמר,
 הוא ומפקד פספר בל דהגה זה, בדרך ה( הץ*משי
 בדבר שורה ונברכה השין ".( )תעמת הברנה,היפך
 הגבורה, ממדת צמצום שהט* כנ"ל הוא והפעםהסטי,
 מקום היא השכינה השראת פקום המשכןוהנה

 אשר מים בכל מס ג מ4ט5 אמר ראת כמההברכה,
 זה לפי ויקשה וברכסיך, אליך אבא שסי אתאזכיר
 על הסורה ומפקד במנין הטשכן עשיית היהלסה
 הכחשכן, מפקד שאני אבל כנ"ל, ח"ו הברנההעדר
 )לק"ת הדעת בחינת שהחש שה פי ש המפקדשהיה
 ועיפרא דחסדים עיפרא ניחד נכתים וכדעת סקשטת

 הברכה וטרמים בחסדים הדינים ומתמתקיםדנבורווג
 תחו יסלאון, חדרים ובדעת 0 נו )פשר אמר דאתכמה
 המנינים כל את )פסל הכהשכן, פקודי אלהשאסר
 הממקד השאני הברכה, העדר על הפוריםשבעולם
 כסה הברכה בו אשר הדעת מסוד הוא )והשרכהיה פי על פקד אישר סיד( החש כי ברכות שנורםהזה
 דחסדים עיפרא ובו יסלאת, חדרים ובדעת אסרדאת

 הדע"ת העד"ת כהשכן נקרא כן על דנבורווגועיפרא

 מבחינת )שהם הלוים עבודת בטשכן( היה כןי
 )סבחינת הנהן וט' איתמר ביד היה( ונםנכורה,
 סוד כנשה פי על שהיה הם*קד יה ט שהחסד(,
 צפה בכאן ש והנה המופקדים, כל שסלהדעת
 כיח חסרת, בו יהיה נבגין שיהיו בגין שבלהקב"ה
 ובפרפ ודין, נבורה צמצום מבחינת הת*שהמנין
 נתן הנה גבראל, את מונין העתם שאומותבגלות
 החש שעורות ק"מ השקל מחצית כפרת ט4*זלהם
 פיסה ש ק ש והש כםושכתבתייעע, נפשכפר
 הופפת ידי ש בהשתק הדי"ן *ץ0 שה" 5"חדידוע
 המורים רחפים של שסות ג' ונם אדנ"י, ויהיההא'
 אהו"ה, אהי"ה הוי"ה והם דעוך בינה חכמהעל

 סשה בחינת יי ש נקישה זה וכל א"ל, חמדונעשה
 דנבורווג ועיפרא דחמדים עיפרא בו ש"ש הדעוגסוד
 לשורשם הדינים שמעלין החגשאווג בלשת נקראוהחש

 למט של ספבע כסין לכבשה שהראה וזהוומתסתקין,
 שסיימו וזהו )חסד(, כסף של תמורתו וניתן)נבורה(,

 כנשה של הזאת שהכפרה סנין )ר"ל מנין,בפסיקתא,
 שקראו סמה לכפורה(, לישראל ועידן זמן בכלתעמוד
 כנשמע תשא( אלא נאמר לא שא )ר"ל תשא כיבענין
 )ברבה( רז"ל שאסרו דרך ש היאלעתיד,

 לפני שקורין בודעה השנה שנה בכל חייך ג(תשא )תטעמי
 רוחשן, את וזוקף שם עומד אריה כאילו שקליםפרשת
 ש כהשסיעין מץ4( 5"א מהיש כן ש הדברים,הבן

 כנשה. של לידתי זמן ע.( )וטעה באדרהשקלים

 יועו, זה בפסוק מס(, ס" מדף הנ"ל )בפרשה שם ערךיפ(
 קפן 4הש של ספבע הקב"ה נפל מאיר ר'אסר

 דוד שראה כית יהגו, זה לו ואסר לכחשה לווקרא
 מלאותיו וראו באו אומר התחיל כפרה, להם "ששבזה
 בדבר בו שהכעיסוהו שבדבר וסעשיג הקב"השל
 כררה, להםנתן

 ז"ה שופפ אלקים כי ק עה )ט%"
 ושחת לבאר ישראל שהשפיל ז"ה ירים, וז"הנטפיל
 וצריך פופר, פעות לי )נראה ישראל, איהיךז"ה
 לכחשה וכן הא"ש, כנשה ז"ה כי וכו' אלהיך אלהלוסר
 קרנם שרומם יריע וז"ה סז"ה(, סהר רד קוםנאסר
 ז"ה, תיבת לדייק בא הנה כאן, עד יתנו, ז"הבז"ה,
 ובלושת השפלות הירטה ז"ה שבלשת לתרץ באוהנה
 מהו להתבונן, ומהראוי ראשם, את הקב"ה נשאז"ה
 בלשון שלהם הפנם היה מה ונם ז"ה, לשת שלהענין
 שהחש וכו' אלהיך אלה שאסרו סה היה הפגםז"ה,

 וכו' הא"ש כהנה ז"ה כי שאסרו סה אבלכפירה,
 שלא כית ידעו לא באסת כי ויפאו, לא וכו' ילעטלא

 שהגביל, זמן הניע שכבר שסברו סברתם לפיראוהו
 שארי תבין ועוד ז"ה, בלשת ראשם הרסת מהוונם

 דברינו. מתוךדקדוקים

 סית חדש במאסרי כחבט אשר את יי שת*ט
 א')מאסר

 )טעי
 מדנך באו הזה בטס ק(

 לסימר ליה חוה וגם דייקא, הזה ביום א4 יט  )שמותסיני
 חיוג כבר משר את %י ש שמדבר כיון ההואביום
 השחוור ההרש, ביום י"י ויושע " ע )ש8 שכתובכס
 5הק יצירה במפר הגה חשורה, בקיצור, הדבריםלך

 בו וברא וכו', כוער לו וקשר בשיחה ה' אותחסליך
 ונקבה, זכר בנפש יסדן ורנל בשנה וניסן בעתםפלה
 בו וצר וכו' בהילוך ז' אות הסליך אמר, כךישחר

 זכר בנפש שמאי ורנל בשנה וסיון בעתםתאומים
 גחינת והחש ניסן, נברא ה' באות חמאה, הנהשקבה,

רכל



יששכר הקדש שקל ב, מאמר ארר, חששמאמריבנני
 רק אחד ברגל להלך אפשר אי והנה בנפש, ימיןרגל
 לשמו וזכר והפסיחה, הדילוג ענין כביכול והואלדלג,

 ישראל, בני בתי על פסח כי בז( יב )שמות פסחשקרוי
 מ"ח, פ"ה פם"ח פ-ז( שב-א הרמ"ח כן גם בו דרשווהנה
 נמסר אבל נכתב שאינו ה' אות בהוספת הוא זההנה
 ה' אות המליך יצירה בספר יבין והכחטכיל פה,בעל

 רגל בחינת הוא סיון נברא ז' באות והנהבשיחה,
 ההילוך, הוא אז הרגלים ב' ובהשתלמות בנפש,שמאל
 הליכות כה( סח )ההלים בהילוך ז' אות המליך כןעל
 כן על בתורה, עולם הליכות לקבוע בקדות, מלכיאלי
 בזיי"ן נשתלמו סיון חדש בראש דייקא הזהביום
 הניא *( הז"ה ביום כן על '(וה"א

 חכמ"ה, בגימטריא ה"א זו"ז כבר והנה באו,)דייקא(
 ק קיא )ההלים בחוכמתא, פעמים כמה זהכתיב בראשית א( א)בראשית

 חכמה. ראשית היתה מצריםיציאת
 ידי על שלא עילאין הדרגין כל ואתנהירובחפזון,
 והיה להתמהמה, יכלו ולא לס( יב )שמות דכתיבמעשינו,

 וכן מוקשינו, ידי על שלא עילאה באיתערותאהכל
 שלא שנעשה וכיון ונטנה, שנה בכל הדברנעשה
 לקדמותו, הדבר וחוזר בקיום הדבר אין מלסטינו י-יעל
 יום אחר יום העומר ספירת לספור הש"י צונו כןעל
 קומת שיעור נשתלם שאז החמשים, יום בואעד

 על חורתינו פתן יום והוא מעשינו, ידי עלהקדודיה
 הזאת והדרגא דלתתא, איתערותא ידי על מעשינוידי

 וזהו מעשינו, ידי על שהוא כיון לברכה לנונשארת
 הארת כן שאין מה ולפובתכם, להנאתכם לכםוספרתם

 הנעשה והוא ודילוג, פסיחה בחינת הוא הפסחחג
 מפי הערה השבועות בחג כן שאין מה חמ"ד,בתורת
 נתינת בעסק היה בחינות ב' נמצא שמענו,הגבור"ה
 חסד בבחינת ההארה היתה אשר חמד תורתהתורה,
 באות הנברא ניסן בחדש ממצרים צאתנו בזמןואהבה

 ויראה באימה וברקים בקיות חנחונה ותורהה',
 כמו ז' באות הנברא מיון בחדש הגבורה מפיתורה

 חדש כהשמרי לעיל שכתבתי מה )ועיין לעיל,שכחבתי

 למדני שאמר גר ההוא בענין ז" )סיח א' )מאמרסיון
 פנים כל על שם(, עיין אחד רג"ל על התורהכל

 יראה התורה, אל צריכי מיצרך תרווייהו מזה,תתבונן
 התורה אל גדפין התרין ( גה )ת"ז המה והןואהבה,
 ברב"טית מעשה בסוד הדבר יבין )והמשכילומצות,
 בגימפריא או"ר ויה"י או"ר יה"י והתפשטותצמצום
 כהנה ( % יפות לק"ת ידוע כבר והנה לי"י(, לעשותע"ת

 זה.( )שט והנה וכו', י"י ידעו אשר הדעת מסודנשמתו
 אהבה דגבורות שיפרש דחסדים עיפרא "טבדעת
 במדבר לישראל מעשה אותה כשאירע והנהויראה,
 פגמו הנה דע"ת(, )בגימפריא ר"ב ער"ב ידיעל

 הנה וכו', ידענו לא וכו' האיש כחטה ז"ה כיואמרו
 וסיון בניסן הנעשה הענין הוא ז"ה, בתיבתפגמו
 למוכה הקב"ה אמר הרצון בשעת הנה ויראה,אהבה
 כסף של מפבע כמין לכחדה שהראה וזהו יתנו,ז"ה
 )נבודה אש של מפבע והיתה אהב"ה(, חסד)הוא

 כם"ף של המפבע ה( )דרוש לך כתבתי וכברירא"ה(,
 יי"ן )חסד( מי"ם שעורות ק"מ הוא כהזח שלבעצמה
 ותבין, הנ"ל במאמר לך שכתבתי מה עיין)גבורה(
 הקב"ה, של נפלאותיו שראה כית תתבונן מזההנה
 בין ירים, וז"ה ישפיל ז"ה שופם אלקים כיאמר

וההבונן
 תשא )פושת חדש נזהרק

 על העובר כל מאי מה"
 על דעבר מאן הוא דא אלאהפקודים,

 דלא מאריה קמיה לאיתתקנא איבעי דמאריהפקודי
 למיתן בעי ז"ה יתנו, זה דלעילא, דינא עליהישלום
 דלא בגין בנחירו, לה ולאנהרא בזא"רע ליהלקרבא
 פקודי ש דעבר דמאן בגין בשלהובוי, עלכשויתוקיד
 לההוא לאתקנא בעי כך מזא"ת, ז"ה אפרידדמאריה
 דינא ישלום %א דינא, קמי ר"טא יארמאאתר,
 הענין הוא זה אשר ותתבתן כאן, עד יתנו, ז"הטיח,
 בתוך ונקשטתי קדורי שם את ונחללו 1ל4* לב( כב)ויקרא
 יעק"ב וזא"ת, ז"ה בנימפרהא הנ"ך ישראל,בני

ורח"ל

 נטמן



 שש יששכר א חרש להג, מלחמה ג, שטר אפר, חדש סטרבני

 גמאמר

 לדדמלחמה
 תרחג, ממנין מדאורטתא מצות ג' הוא ואיך זכור, פרשת מענין ידוברבו
 נכבדים דרושים כמה ויבושי המצוה, בזאת תלויה האחרונה הגאלהואיך

 לטי. מלחמה המאמר נקרא חדל, דברי פיעל

 4ודררש
 כבעוב לכהנה, ישראל אמרו )שיה אליעזר ריבפרקי

 השבת יום את זכור ח( כ ושפות אומראחשד
 אשר את זכור ת( כה רתמם אומר אחד וכחשבלקדרו,
 וזה זכור זה שניהם יתקיימו האיך עמלק, לךעשה
 לכום קונדיפין של כוס דומה אינו להם אמרזכור,
 ולקדש לשמור זכור זה כוי וזה כוס זה חומץשל
 ולהכרית יאבד להשמיד זכור וזה השבוע יוםאת
 כל מעיני מעלם לא והנה כאן, עד עמלק, שלזרעו

 לישראל להם הוקשה מה א' תמוהין, שהדבריםהשכיל
 משה תשובת ב' לא, ימה הזכירווע ב' יתקיימוהאיך
 הכחול מהות נ' לכחול, הצורך מהו במשל, ע"הרבינו
 וזה כוס זה אומרו ר' חומץ, וכוס קונדיפין כוסמהו
 קומת שיעור ידע הנלע"ד, לך ושקדים מיותר,כום

 דונמת הוא אוחש קוטה אלקים בצלם אשרהאדם
 בלימה ספירות עשר קומה שיעור המרכבהפרקי
 הנשמה כחות הוא ודונמתם נהי"ם, חג"תחב"ד

 תלת רבים, במרומים השכל ניתן והנה בנוף,הפעלת
 הן בנפש מדות וז' חב"ד, בחינת הם נולנלתאחללי
 התקשרות הודיה ניצוח התפארות יראה אהבההמה

 אינם השכחו רחת הנקלטים הדברים וכלמהשלה,
 הוא הנקוטה כל כי הטו, המדות מגדר חוזןיוצאים

 כל והנה וכו', יראה מחמת או אהבה מחמתאו
 היינו בשכל מקודם מתיילדים המה הנעשיםהמדות
 )מהנכל בחכמתו שהתחכם האדם של ובינתוחכמתו
 וכמה( ומה איך שני, )מהנכל בביסאו והתבהקראשון(,
 בשכל שלנטים לו עוד וכר, לירא או דבר אוחשלאהוב
 החש רק מחודשות בחינה אינה הה* הדעתבחינת
 סקופ שלא הנולד, הינכל על האקוטר הנסכםדבר

 8מנט7 א8ר ישה 1"א קרא ת"ז שייןא(

 כן אם בשכל, נתיילדו אשר המדות יעשה נטרעד
 כן אם והמדוות השכל בין ממוצע בחינה החשהדעת
 ומתלבש השכליים, מכחות החש במוח במקומוהדעת
 כן אם למעשהו, וכלי לפעלם הדברים להוציאבמדות
 בשיעור הענין לך פירשתי והנה ונסתר, ננלההוא
 וכו' אחזה ומבשרי ט( ים תתב האס נשמתקומת
 לחשוב וחלילה וכו', קוטה אלקים בצלם כי ו( ס)ברחרח
 והנה המקובלימאא שהזהירו כמו ח"ו הנשמהאיזה
 הפמאה מרכבה אלקים, עשה זה לעומת זה י( י)%9ת
 עם וגבראל אדם, בפני כקוף הקדרתה המרכבהדמיון
 נפשותיהם הנה למנולתו הש"י בחרם אשרקרובו

 )החלים והנה כנ"י, מעשר כלולה הקדימהממרכבה
 הבהמיית נפש כן נם בהם נתן יבחן, צדיק י"י ה(יש

 והבחירה כנ"ל, מעשר כלולה כן נם נונ"המקליפות
 ולהפכו לפוב בשכל להשתכחי אפשר הנהחפשיות
 שיעור להנביר מעשינו פרי כל וזה במדוות וכןח"ו,
 הבהסיירנ נפש את נם למחשק ולהפך הקדותהקומת

והנה
 )פתל"

 )לא הדעת נלונו היה בכופרים פ"א( שכ"א
 אצלם מדה שום היתה לא ממשא י"י(, אתיקו
 המדות קיום הוא הדעת כי התורה, לדרכימצטלמת
 ימלא41 חדרים ובדעת ק בו )טשי שכתוב כמוכנ"ל
 זכוכן ולמלא קניות מה הסרת דעת ואם 0 א)ויקיר
 ישם רז"ל שאמרו כמו חוק הכשמרו ממייעתםאבותם
 גבראל בעמו הבוחר הנאתה, זמן כשהניע והנה ח",יב

 רברס וכו' י"י ידעו אוטר בתירו כחטה שלחבאהבה

 1.ג שטן לעת הדעת שורש מן נשמתו ולהיתה קלד
 הנלווה מן כביטול הקישט הדעת בחינתלהוציא
 זה הץ הכוזביווע חשמונות הרעות הדעותולהנניע
 י** אני כי וידעו ח ז ושמות בשליחותי פעם בכלנאמר

וידעתם



 יששכר א ורה לה', מלטפה ג, מאמר ארר, הרש מאמריבנבי
 הנלוח מן הדעת יצא כאשר הנה וכו', וידעתם ב( י)"ם

 והנה התורה, לקבלת ישראל לכנסת הכנהנעבטה
 תיכף במרח שבת להם ניתן בזמן, הדעתלהתנשאות

 יושא דאורייתא ידמא רה.( צב )ז"*ב מצרים יציאתאחר
 פוצה מתנה ( י ושבת לכהיה הש"י שאמר כמודנשמתא,

 שנאמר והודיעם לך וכו' שמה ושבת ננזי בבית לייש
 עמלק והנה מקדשכם, י"י אני כי לדעת יג( לאט1ת
 אתרא, שבספרא הדעת משורש הפמאה ממרכבההוא
 שמרו ואלמלי קיט.( לשבת דקדושה לדעת המנגדהוא

 יכולה ולשון אומה כל היה לא ראשונה שבתישראל
 בזמן, דקדושה הדעת מתנברת היה כי בהם,לשלופ
 הדעת לעמלק כח היה ולא מקדשכם, י"י אני כילדעת
 כמו למדות הראשית הוא הדעת והנה להתגבר,הפמא

 עמלק, גוים ראשיים כ( בו שנדבי כן על לעיל,שכתבתי
 חיוכים כי ולשון אומה לשום כח היה לא ממילאוכטוב

 חדורות שבכל סו.( )ח"ב בזהר אמרו כן עלמהדעות
 בחטא מזרעא הם ישורון לזרע ומנגדים רעההיועצים
 בישראל, וילחם עמלק ויבא ח( ח ושמות והנהדעמלק(,
 מימות כזאת מלחמה היתה דלא מה.( )שם בזהרואמרו
 הרשע שהתקשר המשיח, ביאת עד תהיה ולאעקם
 דססאבותא מפרין בכל בקליפה בשורשו בכשפיוהזה

 הדעת מבחינת פהטה הוצרך כן על עמו, יצאוהס"ס
 סבני )והוא מרומים, בגבהי פעולותיו לעשותדקדהצה
 ואמר 8"ב((, של"" )ע"" דאיתכסייא עלמנו לאה שלבניה

 )"צ0(, דאתגלייא עלמא רחל של בניה )מבניליההצע
 הלחם וצא ולך(, לי שייכים ושיהיו אנשים לסבחר

 ראש על נצב אנכי מחר באיתגלייא, הפועלבעמלק
 הדעת הוא שעמלק דכיון באתכסייא, ללחוםהגבעה
 הוא הדעת כי ספרין, בכל והתקשר אחראדספרא
 כמו )אתנלייא( וסתות )איתכסייא( שכל ביןממוצע
 מהקדהצה עליו להתגבר הצורך מן הנה לך,שרמזתי

 דאיתגלייא, עלם14 רחל של בניה ומבנידאיתכסייא עלוטי לאה של בניה מבני )היינו כנ"ל, כןנם
 להבדיל, ער"ד, מלך א יא )בסובר עמלק נקרא כןעל

 לא אילו פנים כל על הנה רח"ל(, לא"הבגימפריא
 כבר אתרא דספרא הדעת את מגביר אז עמלקהיה
 לעתיד שיהיה כמו הארץ, בכל דקדהצה הדעתהיה

 ומלאה ק " )ישע" השסים, מתחת עמלק זרעבהכרית
 למקפנם אותי ידעו שלם לק לא י"מ" וכו', דעההארץ
 הדעת את בעוה"ר שהנביר הזה והמוטע גדולם,ועד

 ר"ב ער"ב מינו את מין שמצא ובפרם אחרא,דספרא
 )ש1ת אמרו אמוך 8"ב((, שלש )ו"" דע"ת)בגימפריא

 )הנה וכו', ידענו לא וכף האיש משה זה כי א(לב
 ממאיר קוץ יושבים הם ובקרבינו בינינו, מעורביםהמה
 בתוכינו שהוא הדעת זה ידי על ישראל(,לבני

 בימיה במהרה עד נלוות בבחינת עדיין הואבמדותיה
 הארץ ומלאה וא', מכם וברותי לה( כ )שזוחלשיקויים
 מן זכרו יאבד עמלק אחרא שבספרא והדעתדעה,

 *(העולם

 הס"הש

 הנקדם למסוק עמלק כרשת ספיחת וחדש לד שגל ישיאם
 בקרבט יא היש לאמר י"י את נסותם ועל ז( "ושמות

 חטא בחיגת שזה ק את פ"א טש )ט1ו כחבט אשד איז,אם
 הס"ס משיתה היה שזה ורזך טוב הדעת עץ הראשוןאדם
  עסלק(, במלחמת כאן כן )וכמו הנחש, על שרכב כןגם
 )חובת השיאני הבחש יק ג )בראשית הא17ה שנישרההיו

 לחקירות 1חי הביא הפט אי"1(, י"ש אותגרתשיאנ"י
 חקתית חקרו רב המהערב כתן בכאז, כן וככן הבן, אמ"ן,י"א
 עמלק ויבא 5יד ורע, שב הדעת עץ בחרמן הוא אי"ןג"ש
 בדרושי בדברתה תתבונן וכאשר אחרא, דסטדא הדעתבתיזת
 גנוסר שאר דצ?ץ ש"ח עב דף ה ורוש ו מאמר )1סן המצותדצ
 בכחודן. נאסר הדן"ת(, ש"ץ בגימטריא שמ"ר )חם-ץהגלויך מי הדשת טהרת מצרים מארץ ששישנו נימי המשהולנו
 אארה רוח ותנה הרוח, בו שנכנס ידי של מתהתה המץכי

 הבן ק"ן, ז"ש ששה לפי אר"י מחקור חטט אסוד,במויה
 בהלכות לדרוש מתה"4ז חרס( אי"ה )ב"ח כן עלהדבר,
 הגה אחדא דסטרא הדעת ביסול זמן ה15רים, מיוםחמסה

 היסב. הדבר הבן שאר, חמץ ביסול משין לדרושמתפילין

 אחרא, דספרא הדעת מבחינת הוא עמלק להיותוהנה
 היינו ומדות השכל בין ממוצע הואוהדעת

 זכרו למחות נצפויט כן על והמעשה, המחשבהבין
 לקיים לס אפשר שאי כעת ונם בפועל,במעשיט
 בדבור שפתינו עקימת הנה במעשה ממשהמצוה
 מן תשכח לא ש( ט ינהם נצפויט כן וגם מעשה,הוה

 ח1ל הדעות בשכל הוא הזכירה עיקר כיהמחשבה,
 המתקומם אחרא דספרא דעת עמלק על נתנכר זהידי
 לכל ובתרפות ישראל, לכנסות בכלל דור, בכליינו
 וסניה ח"ו, בעבירות הדעת להגביר מישראלאחד
 ידי על דקדהצה, בדעת עמלק( )מעשה בזכירתינוהיא

 עליו. נתקומםזה
והנה



 כמב ישכר ב דיט למן שחר" ג, משמר איר, יש 5שףבני
 שבת כי השבת, יום את לזכור בן גם גצפויטיהנה

 לך לעיל שכתבתי וכמו דקדקנה הדעתיום
 זכירתינו ידי על הנה וכו', י"י אני כי לדעתוהודיעם
 שכת קדישת כח לנו יתוסף השבת, יום אתבדעת

 ורחמים. פובים חסדים לנולהשפיע
 הדעת סוד )הוא לכרשה ישראל אמרו התמנן,ועיזה

 זכור אומר אחד כתוב וכו'(, י"י ידעואשר
 הנה לקדודו, כנ"ל( הדעת )יום השבת יוםאת

 הדעת קדחות בדעתינו מקיפין בהיאנחנו מזה,מרבונן
 וידיעת קדישות ודיעות מהשכלות לנו יתוסףדקדושה,
 השכל, לפי נראה זה לפי הנה ומצותיו, ותורתוהש"י
 אחרא( דספרא )דעת עמלק את למחות שנצפוינוכיון

 שאי זמן כל פנים כל על הנה במעסיה, השמיםמתחת
 לקיים מהראוי פנים כל על במעשה, לקייםאפשר
 על להעלות שלא היינו במחשבה, הרע הדעתמחיית
 שלא בכדי ומקלטיו, עמלק שם את והזכירההדעת
 ח"ו, הרע הדעת פינול מהשבת איזה לדעתיטיבא
 עמלק, לך עשה אשר את זהר בהיפך נצטוינווהנה
 בדעתינו אותו שנזכור כיון אדרבא זה לפיכהטמע

 זה ולבי עליו, ונתקומם אותו מקיף שלנו הדעתיהיה
 הבן השבוץ יום כקדישת הזאת הסברא תתכןהאיך
 הניתן כום כמו ההא הדעת כגטה, להם אמרהדבר,
 החג כן מעפ, מעת בו הנתון הדבר בתוכולהגביל
 ניע כן ש המדווך אל דהטכל להשפיע ממוצעהדעת
 השמאל ימין בחינת בו "ט המדות, אל משפיעשהחס
 כן על דגבורות(, ועיפרא דחסדים עיפרא)היינו

 חסדייך למשפיע במנולה בדעת "ט קשופ,תרווייהו
 שונאי ש ודינים גבורות להגביר בסגולה בוויש

 יום קדישת בדעת בזכירה באדם גם כן עלישראל,
 עיפרא מבחינת קיש ש חסדים יהשפעהשבת
 נתגבר עמלק רשעת בדעת ובזכירה שבדעוךדחסדים
 את למחות דגבורות עיפרא מבחינת בגבורותעליו
 חומץ, של וכו' קונדיפון של כום שאסר וזהוזכרו,
 וקצרנו דגבורוו4 ועיפרא דחסדים עיפרא לרמזהיינו

 יכפר הפוב והשם לבאר, הקולמוס ילאה כיבכתיבה
 כרצונו, שלא דבר פיט יאמר שלא רצון ויהיבעדת,
 בימננו במהרה י"י את דעה הארץ ומלאה גנוויקויים

אמן.

 ב'דרוש
 בסדיסט ט( כה יכהו עמלק לך עשה אשר אתזכור

 באג פ' סוף השקלא )ששן בילקופ הובא מט"ק)ומד"א
 על שופה כלב וחעמיך צרדם לו שהיה למלךבושל
 וקרע הפרדם מן לגנוב מלך של אוהבו והלךפתחו,
 לו להזכיר המלך שרוצה פעם כל כנדיו, אתהכלב
 לו אמר מהפרדס, לגנוב שהלך שעשה הרעהמעשה
 כך בנדיך, שקרע זה הוא שופה כלב כמההמלך
 לא אין, אם בקרבנו י"י היש ז( ט ישווה אמרוישראל
 הזו הרעה מעשה להם להזכיר ע"ה רביה כהיהרצה
 לך עשה אשר את זכור להם ואמר לביישם,שלא
 המדרש לשונך כאן עד הפתה, על העומד הכלבעמלק
 הוקשה מה להתבונן יש א' וחיו, דרשוני אומרהזה
 המצוה עיקר סהכחטל הנראה כ5י 5' לניטל, שהוצרךלו

 בקרבה י"י היש באמור וכו' הקצצנו אשר אתלזכור
 עמלק, מעשה לזכור צריכין אין זה את ובזכורוכו',

 דרך עיי יט, תימן ב סיטי ה מאמר סעי עששישטזב(
 1. סימן המחשבה חלק יא מנוהמקודיך

 דוקא לזכור תרס )מעך תרי"ג ממנין היא מצוהובאמת
 מסנין בלב תשכח לא היה( ישם )גם עמלק, מעשהבפה

 פגועם להזכיר רצה לא חמדתם דברי לפי ג'תרי"ג(,
 מלא תורה כרטנה ספר כל ראית והנה ברמז,ואמר

 יתבארו דקדוקים יוד בפירוש, להם שהזכירתוכחות
 במלחמת להשבונן, בהקדים ונראה דברינו,מתוך
 העם את שאי ונשמע ק סו ורמ"א נאמר בעמלקשאול
 ואטמע נאמר למה להתבונן "ש הנה בפלאים,ויפקדם

 במלאים אותם מנה למה גם ויקבוץ, או ויאסוףלא
 הכתוב כשמיעט למה תם וכיוצא, מפבעות ידי שתא
 כמה שכתבתי מה פי על והנראה אותם, מנהבמה
 )לאנט האמונה בעסק החקירה איסור כ(רעמים

 לא"ש האמיתיית העבודה עיקר רקהישראלי(,
 הבפיחה כן כי בקבלה, האסונה להחזיקהישראלי
 למען ידעתיו כי ק0 יח )ביושרת לאברהם באסרוישרעו
 הירהט י"י, ררך הטמרו וכו' בניו אח יצוהאשר

 לזרעו יומשך וממנו הדעת בחינת בו נתתיידעתיו,
אחריו



 יחכך ב תיש לה/ מלחמה ג, מאמר ארר, חמש שמריבני
 במבע בירהשה האמונה להם ותבא מ4 בציוויאחריו
 דע ט( כה )חבא בנו לשלמה דוד שאמר וכעניןממילא,
 יא מהאבוגה בקבלה אמונה היינו אביך, אלקיאת
 הדבר לך שנתאמת מורה דפירהשו אלקיךאמר

 ננים מעין במפר בארוכה מזה דברנו )וכברבחקירה,
 לאדם הבאה האמתה והנה צמאונך(, ותרווה שםעיין
 הש% ראיית כי ראיה, נקרא השכל חקירותמצד

 שאמרו כמו המוחשיי, העין ראיית כמו לאדםנתאמת
 כן אם אדמון, דביי את אני ריאה ( קם )נתומתחז"ל
 עינים, בחינת הראות חהש מצד אמונה מיקריזה

 דהטמיעה חהט מצד הוא הקבלה מצד הבאהחרמונה
 אזנים.בחינת

 חיים שי )סי יעב"ץ מהר"י החמיד הרב כתבוהנה
 החוקרים אותן שכל מפרד, בנזירת שראה ב(פרק
 האנהשי השכל חקירת מצד האמונה מחקור עלומעמדו
 הדעת וקיי והנשים זעם, ביום כבודם אתהמירו
 את קדשו בלבד, הקבלה מצד האמונה להםשהיתה
 בעניית חימרנו בצירוף, ונבחנו והנורא, הנכבדהשם
 השנירה בסוד י"י בסך להבאים ידוע כי לזה,5עם
 מה השבירה, בהם היה עינים בחינת פ"ק ש""פ""
 הנמור התיקון מסוד החש אזנים בחינת כןשאיז
 ק ש לך(, וישעם באריכות הנ"ל במפרנו שםיעיין

 שתקבל באפשרי חטנו הראיה מצד שהואהאמונה
 מצד שהוא אמונה כן שאין מה ובימול,שבירה
 ק גה )ישע" וזהו השבירה, בימול תקבל לאהשמיעה

 הדבר. הבן נפשכם, ורטטישסעו

 עד בירושה החש הנה הקבלה מצד אמונהוענד:
 וכו' ידעתיו כי הקב"ה שאמר אביט,אברהם

 השתלשלות כן אם הדעות כה הש"י בושהשפיע
 לאמונה אין כן על מו"ף אי"ן מבחינת באה זוהאמונה

 באה הנה האנושית חקירה מצד אמונה אבל סוף,זו
 סוף. זו לאמונה ח"ו להיות יוכל כן על סוףמבעל

 אוח דימין ושפס דלפי יתלונן יש חגה ( יג דףסרח )פ"י גנים מצפו ספר ישרן וזה אחא, ישון סנגור, פירשב4(
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 לא תזת %מ היה בטחם פע( "לא ,ת"1גה
 יי על הש"י שהיק ן "י "יעץ
 שמטם הש"י רצה והנה י"ר אם כי מדעתםמשאפיו
 שלימה דעת דעתעו יהיה מצרים מארץצאתנו
 בתיקון אומן אמונת שתהיה כדי חקירה, מבליבאמונה
 אחרי לבם ונפתה לרפידים כשבאו והנה עד,לעולמי

 *(. אין אם בקרבנו י"י היש וחקרוהחקירות

 הנ"ך*(
 שן הנחש פיתויי מי על הראשון אדם חטא מעיזטיק

 לסוב הדעת להסות החוקר שצריך ורע, טובהדעת
 יוק ג שחושית חוה שאתרה וזהו השתר, חלקי בכלולהסכו
 אבל בשיר, לו איז הכטנא תיבפ ואוכל, השיאנ"יאנחש
 הביאני הנדהו רס"ל אמ"ן, י"א טדכבת תיבה לדעתיהוא

 )9יז לעי שכתבתי מה ושייו אי"ז, י"ש בחקירותלפקור
 א( דרושדשה

 וכית אחרא, דממרא הדעת מוד הוא עסקומנה
 עסק ויבא מיד הדעוך לפנום הםשהתחפו

 אחרא. דממראדעת

 סריית מנות לוהטה הש"י אמר כאשר תתגונן,ובטן
 במפר זכרון זאת כתוב י( ק )שמות אמרעמיק,

 מאוד זהיר להיות דייקא, באזני יהושע, באזניהשים
 שתהיה החקירווע ידי על לעמלק כה לירקשלא

 בלי דקדקנה הדעת מוד הוא אזנים בבחינתהאמתה
 כח ומכפלים הקדחנה כח מגבירים ובזהבימול,
 אמונות כל באים מזה אשר אחרא, ממרא דעתעטלק
 בהלכו בשאף שנאמר וזהו כוזבורג וחגותרעות
 העם, את שאי וישסע בעמלק י"י מלחמותללחום
 שתהיה דעת העם את לימד דייקא, השמיעוםהיינו
 עטלק, את ינצחו ובזה השמיעה מצד אצלםאמונה
 על מורים שהמיאים דייקא, במלאים ויפקדםואמר

 שהיו במצרים הרעות הדעות של הראשוןהבימי
 הקב"ה וצוה 4 ת )זח"ג המזלות בכור מלה למזלעובדיז
 מושנחים כולם המזלות כי להורות י"י, לשםלשחופ
 הפרמיית השגחתו ינץ על מהנהגים וכולםבשפעו
 את אנט ירים לא הונחתו ופבלעדי לרצונו,ובצלים

 להתנועע רנלו חשתידו
 זכירת למצות ודעת פעם מוב זה לפי מצאטדהתה

 אחרא, דממרא הרע הדעת היינו עטלקמעשה
 רציט אשר בעת אלינו הניע מה בזכריט זה ידישעל

להמות



4 שכר ג יש יט, מלמם ג, משטר חטר, יש משףבני  
 בקרבנו י"י )היש חקירות ינץ עי שכלנו אתלחפות
 כוזביות דיעות ח"ו הדעת על בהעלות שכן ומכלוכו'(,
 ממילא אחרא, דספרא הדעת מרכבת מצד זהשכל
 הישראלי איש פרי כל זה כי נבין זאת זכירה ידיעל

 הייט השמיעה, מצד אומן אמונת להאמיןהתוריי,
 אברהם ועד הנכבד המעמד עד בידינו שהואהקבלה

אבינו.
 עישה אחשר את זכור הנ"ל, המדרש לביאור נבאובוזך;

 ליה דהוה השסר לבש הוקווה עמלק,לך
 ריבוי מהו ונם בקמץ, זכור %א כשב"א זכורלמיסר
 ידי על ההא הכוונה הנ"ל, המשל שהביא וזהואות

 לך הניע סיבה באיזה בעצמך תזכור הזאתהזכירה
 הדעת למרכבת מקום תתן לבל דעתך את ותכויןזה,

 הרעות לדיעות ח"ו דעתך להפות היינו אחראדספרא
 דעתך להפות אפילו זו, אף זו לא כוזביווגואמונות
 האמונה על לעמוד שתרצה דהייט ורע, פופלחקירות

 האמונה לך תספיק ולא השכל, בחקירת המופתמצד
 האמונה כי באיסור, כן נם שזה הטמיעה, הקבלהמצד
 מאברהם ירוטה מצד בפסע הוא אברהם שלבזרעו

 כן על וא'(, צניו את יצוה אשר לטן ירכתיו)כי
 אתה שנם עצמו, בפני עומד פעי בקמץ זכוראמר

 לך עשה אשר את בזכרך אחר זכרק בזכרונךיוחקק
 עמלק זכירת עם רח"ל עכו כמו את ויוורשעמלק,
 ותזכור הזאות הסיבה אליך הניע מאין תזכורזכור

 פינא ומבלי ספק סבלי אומן אמונת להאמיןבעצמך
 כי היא, חרפה הפדראלי לא"ש החקירות והנהבלב,

 שכתבתי כמו אברהם של בזרעו בפבע היאהאמונה
 הקבלה לו פפפיק שאין ומי וכו'(, ידעתיו )כיעיל
 שאין ח"ו כמורה ההא הנה בחקירווג לחקורורוצה
 כן על אברהם, של טזרעו היחוס השתלשלות סדרלו
 הדבר זה להם לומר השלום עליו רבינו משה רצהיא

 להסתפק סקוס ש"ט ח"ו מורה היה דאובפירוט,
 1( לב )הקיר י"י בירך זרע כתם הם ובאמתביחוסם,

 זח להם אסר כן על הכתוב, ופרסמה היתהאחת
 קצרתי. כי דבר מתוך דבר הבןברמז,
 יקשה הדברים אלה כל בראותך הקורא ידידידעתי

 כמבהיר בחקירה עסקו קדמונית הרילך
 8ףם( )מיש אחר במקום הדבר ביארתי הלאבספריהם,

 כשי הכל ועשו שמיכן לשם היה מעשיהם כלאישר
 בם8ר ועיין להאריך, מקומו כאן ואין שעה,הוראת
 וייז סע, )5יק זצ"ל יעב"ץ מהר"י להחסיר החייםאור

 הלק יא של"ת פקעיךדרך
 המטשטש"

 ג'דרו
 עמלק לך עשה אשך את זטך 8( תצח ,8טםבמדרש

 יב( יג ט"ב הכהסב שאמר זהו ט( כהיבוים
 הקב"ה אמר נביכם, חומר לנבי א5ר משליזכרוניכם
 הוו בתורה לכם שכתבתי זכירות שתי אותןלחשראל,
 מחה כי ע( ת סטת האחת כאן, אחת בהם,זהירין
 של בניו תהיו כך עשיתם אם עמלק, זכר אתאמחה
 כס י8 מהנשית שנאמר באפר עצמו שהמשילאברהם
 התקינו נביכם חומר לנבי לאו חשם האפר, עפרואנכי

 עד ובלבנים, בחומר מצרים של לשעבודהעצמיכם
 )והנה וחיו, דרשוני אומר והנה מ4 המדרגש לשטכאן

 אבל הזה, המדרש לפרש יוכל הב' בדיהוהמשכי
 ונפרפות המחקר ש לעמוד ינץ אחשוב כן פי עלאף

 זה לומר שהוצרך לו הוקשה מאי א'הדקדוקים(,

 ט. פעי מ4ט ליץג*(

 הוו וכו' זכירות ב' אותן אומרו 8' הכתתןשאמר
 וכה את זכור הזאת הזכירה תיגח הא בהכןזהירת
 הוא הנה וכו' אמחה מחה כי אבל לט, הנצפוויתהיא

 לן אית מה ואנן תהלה דומיה לו הש"יבהבפחת
 פי על זהירות לשת וכו', זהירין הוו אומרו ג'למיעבד,
 קלשה, מצות על לא תעשה לא מצות ש יפלוהרוב
 כי יטב ט*1 יאיר בן פנחס דר' בברייתא דחגינןוכסו

 הרב של הפירוש )כפי זריזות לידי מביאהזהירות
 בזה(, נירגשות כמה שיש אמת הן יטרים, מסילתבעל
 הלא וכו', אברהם של בניו תהיו כך עשיתם אםד'
 באשר, עצמו שהמשי ח' אנחת, בניו כך ובין כךבין
 התקינו לאו ואם ו' דייקא, הזה נשטור מייחסולמה

 צאתנו אחר הלא מצרים, של לשעבודהעצמיכם
 הבפיחט וכבר הציווה לט ובאת המעשה היתממצרים
 עיט. עד עוד לרח1תמ תוסי18 ל8 ע( י ושיתיטריט

חק



 י8כר ג ודוש לוה, פלהמה ג, האמר איר, הרש מאסףכני
 שאסר מה תתבונן לך שכל עיני אם ואומר,השען

 ואחריתו עמלק נוים ראשית נ( ט )משברהכתוב
 אהבה שבאדם המדות כל רשמית דחנה אובד,עדי
 שהדעת הדעוך הוא לכולן ראשית וט' התפארותיראה
 השכל בין הממוצע הוא המדווך לפותל המביאהוא

 אלקים, עשה זה לעומת זה כי ידעת והנה ג4והמדות
 כן כמו בקודש, הקדהשה בקומת שיעור ש"טוכמו

 פ"8( שכ"א )פועיה והנה אהרא, הספרא קופתבשיעור

 ידעו לא בנלות הדעת היה בנלות היו במצריםישראל
 מצרים, של הטזבות הדעות אחרי טחים והיו י"י,את

 כנודע, המזלות בפבע הם ההנהנות שכלכסברתם
 פלה ליקה נצפוינו מצרים מארץ צאתט בימי כןעל
 להורות ישחעתינו, צור יוצרינו לעבודת המזלותראים
 השגחתו תחת נתונים והפבעיים המזלות כוהותשכל
 נאתת נקרא מצרים מארץ נאקותינו כן עלית"ש
 אני כי וידעתם 5עם בכל הש"י שאמר זהוהדעת,

 *(. י"י אני כי וידעוי"י,

 חנ"ה*(
 אר"י ו( סימן א נאפי )י"" אחר במקום אצלח נכתב755

 ולקודמות שתיות כביכול, המלך לבושינקרא
 אפילו להורות אנ"י, בנימסריא ההיה לשםוחששנית
 ותתבונן הוא, חני אנא במלבושיו כבקטל הפלד פמבהסתר
 נבהל, הייתי פניך הסתרת ה( ל )שרים המהשורר שאמרמה

 כביכול אשר מבין הנני הכהל, הייתי פניך הסתרתאפילו
 אנ"י בגיפסריא בצה"ל במלבושיו, ומסהר מלך פניאור

 ע"ש קז תגע ע"ג, ג וארא דויה 8יך8 מףיז לבנ"ה, אירהח"ה

 הפלגה דור היה דורו והשר אברהם היה אחדןדזנדז
 מור לאל ואמרו הפבעיים הנהנת אהרנחשכו

 שם ויקרא 0 יג )וכאשית הפצנו לא דרורך ודעתמכבו
 והשגחתו, ית"ש אלקותו 51רמם י"י בשםאברהם
 ידעתיו כי אס יה )שם והבפיהו ברחמים י"י אליוויפן

 בניו את יצוה אנשר למען הדעת( בחינת בו)קבעתי
 וסלאה בימיט במהרה שיהיה כמו י"י דרך הטמרווט'
 שאין מהמת הוא הנליות בל והנה וכו', דעההארץ
 כן על החומר, מצד הוא השעבוד בי הדעת,שלימות
 להיות ממנו, ההזקים והיה הבהמה את כהתעבדהאדם
 שעבוד, להם אניע הדעת חמרים והמה דעת בןהאדם

 ישר. סב דף הסיד דרך של ג דרוש ד נשפר נשו לטי שיץג(
 הששב בואש דללה שדא ז, שעש לש"ב דברע אגיד שיץד(

 הדעות בהפרון ההומר מצד השעבוד כי תשכילמזה
 בן נקרא דעת בעל שהוא מי הדעוך מן היאוהחירות

 '(.הוריו

 חנ"ה*(
 סו.( ישרה )רגל אהר במקום שכתבתי מה לד יקשהולש

 מזה יצבט וכבר הדשת גלות היה בבשרים רקאויד
 אם בי ו4 המדות גלות הם אחרות וגליות שולהלהירות
 הפללי, הדשת בהינת גלות היה במצרים תבין, לך שכלעימ

 דאה סמה במדות, המתלבש הדשת גלות נהרותובנליות
 הענץ, ותתבתן ימלאון, הדרים ובדעת ק בו )ששתאמר

 השנקר אהבות ובגלשת השם מציאת ידעו לאבמצרים
 בכל המלובשת הנפלאה בהשגחה להאמין הדשתלהההזק

 מאד. הדבר הבן הנפשים,הדברים

 הוא טים, ראשית נקרא עמלק קליפת ענין זהומנה
 הדעת לך אמרתי )וככר אהרא, דספראהדעת

 הכוזביות אמונות הרע הדעת הוא ראשית(,נקרא
 נגהם אתרא, שבספרא מהדעת ההיצוגיותהבסות

 אטר ואגג עמל"ק, בנימפריא )ר"מ לבבך ורם ט(ח
 י"י את ושכהת *( המות( מ"ר פר אכן לב( סיחכ"א
 הנותן ההש אמטראלקיך
 והנה חיל, לעושות כהלך

 ממצרים האראלבצאת
 הנה הכללי, הדעתמגלות
 )שמות כך אהר אומרםעל

 אם בקרבנו י"י החט ז(ט
 בא זה ה6א ידי עלאין,
 בסדורן המופבע הרע הדע"ת קליפת והתעוררעמלק
 הכוזביות ואמונות הרעות הדעות כל היוםועד

 בנימפריא ר"ב ער"ב מן הוא ההיצרויותוהכמות
 אינון סינים הבחשה בי עסלק, מבהינת שהםדע"ת
 סע( מ"א בזהר כמבואר וט' רפאים עמלקים רבבערב

 את י"י עזב אומרים כי ישראל, על הםפ כליוקיימין
 שאמרו הם כנ"ל, דע"ת בגימפריא ר"ב ער"בהארץ,
 לא וכו' האטט הקודיך( )דעת כחטה זה כי א( לב)שלות
 עצות עליט היועץ כל האומות בכל )וכן וכו',ידעט
 אהרא(, שבמפרא דעת עמלק מקליחת הוארעות
 תשכח, לא וכו' זכור מצות מקיימין אנחנו כאיטרוהנה

 הבן. דאורייתא, עיפין מן והוא עצתו,תופר

 דעתו טפה בפבעו בעשיה הזה בעולם האדםמהנה
 עפרו הקב"ה ואלמלא י:( ההשה ההומראהר

 הג"א*(
 הנסים ימי חז"ל תקט 5ןשל

 עה 8' שעותר"מ
 1ל8 פטים, ימי יהנוכה
 רשילת בבישייתבטלו
 )הגיים כי לועדותתענית,

 "י, גוים כל ןל ר"מ ד(קע
 ב כאמר טבת ספלו )ייזוהבק

 לה4סימו

איש



% יאכר ד חוש לס, מלחמה ג, מ8ר שי, חרש פצהבני  
 שלו, את לעשות צריך האדם אכל לו, יכראיט

 והינחתו הבורא בנדרת בדעתו תסידלהרננתן
 שהחוטר והנם ומצותיו, ובתורתו ורוססותוויכולתו
 הבלי בעכירת בדעתו להרמונן פעם בכל סכסכוצבע
 תשוקת ללבב יראה הש"י חנה ותאוותו, הזחערם
 הנח הקדות, הדעת שהביר החוסר להכניעהאדם
 ממנו שיחושלו עד פניו אליו ויאר ברחמיו אליויפן

 חנשסח אור לו ותאיר החוסר, מן הרעותהתאוות
 ית"ש, ויראתו אהבתו הנועי על אם כי יפן וטלאעד
 במדרש שאמרו )כסו אביט לאברהם חש"י שעשהוכפ
 הוגש אני לו ונשמר חבירה בי 1יי הציץ 8(( לש)ב"ר
 מחיצך, לך לך א ע )שאשיח הנרצה הוגש הבירח,בעל

 יעזור והקב"ה שלו את יששה המדם נמצאמחרצותך,
 "ק"0 8 סי"" השףע בהתחלת בפ"ז ~יין ברחמיו,לו

 הנרצה וזהו סנרים(, בפרי שם ועיין וכו' כארייתגבר
 אביך אלקי את דע ס( ט8 החץ בט לשימה דודבצוואת
 דורש לבבות כל כי חפיצה ובנפוש שלם בלבבקבדהו
 חבפיחט וכן וכו', לך ימצא תדרשנו אם וכו'י"י

 י"י את משם ובקשתם טס ד ושהש בתורתוחש"י
 עמלק, מחיית במצות הנרצה והוא וכו', ומצאתאלקקי
 וכתיב עמלק, זכר את תמחה הס כה ישם הש"יצתו
 חייט עמלק, זכר את אמחה מחח כי י( ת)שצת

 כח שהוגש מה נעשה )כשאטוט דלתתאבאיתערותא
 מחח כי לעילא עובדא איתער חיי ל1שוו0,בידינו

 וכו/אמחה
 וכה את זכור הנ"ל, במדרש להתבונן נבאהטעתת

 הכהטוח כל את לנסור בידינו כח ש"שכהשמע
 וכר אתהה מחח כי כתיב והא תרע(, חילצת)באשייך
 והש"י, תלוי הזה שהענין כבשמע בעמלק לי"ימלחמה
 רבים, )לשק זכרוניכם הכהסב, שאהד זהו מתרץ,אזי
 תעשו אתם אם חייט הזכירוו4 ב' אותן תקייטאם
 צהרן בית סשר חסין ה8%, א הי ד"א וקפ פ שמא עקק

פ ת הפ1  ) " א ר פ  פו ט )9 שח א" 
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 את *קשה ששי ותפש יערסו שיט, הסת%את
 י ומא זכיח0 ב' פקעים שאתם "קרי גש אםשיק
 הראשון הלוחם הוא אברהם, של בניו )תהיואפר

 ויקרא הקדהפ הדעת הודיע שתחש ערש"ק,בקליפת
 הדעות לכפל משתדל והיה י"י, בשם אברםשם

 ואמרם( וכה, ידעתיו כי הש"י והבפיחו וכו',הרעות

 תאמין בלי הובש הרע דעת דהנה באפר עצתשהמשי
 הקדיש והדעת וכו', י"י עזב ח"ו באסורבהשנתתו

 עין רפרוף לך שאין בהאמין אלקותו פרפוםהוגש
 והוגש לרצחצ, כפל הוגש חזה המאמין השנחתו,בזית
 מה רק ק מעצמו 5ע%ה לו אין העצר יסודדסיק

 לנבי לאו וגשם הבן, לאפר, עצת את אבינואברהם המשי %זה שש(, יש נטי אם"ש יסודות בושפשעים
 מצרעת של משנבודח עצמיכם התקינו נביכםחוסר
 ובהעדר הדעוך נלוח במצרים השעבוד עיקר היהשזה
עי. שכהבתי וכש החומר מצד הבא השעבוד הואהדעת
 למחות כצוונו הש"י האיך לך יקשה לאומעתה

 תלוי חדיר זח והלא הרע, חדעת עסוקאת
 וכל מכל למחות החומדיי באדם כח ולשיןבחש"י,
 וכתיב הזח בעמם צבעו אליו טפה שהוזזחומריותו

 אביט, מאברהם ראית לך הא אך וכו', אמחה מחהכי
 לו ונשמר ברחמים אליו 5נח והש"י שלו, את עשההוא
 כי בניו על הכפיח וכן מארצותי, כפורצך לךלך

 י"*, דרך הנסוו וכה בניו את יצוה אשר למעןידעתיו
 עמלק, זכר את תמחה וכו' זכור מבווט הש"י כןעל
 ויקיים לט, יסמא נדרשתן אם י"י דורש לבבותוכל
 זכר את אמחה מחח כי המצוח בעצפ ית"שחוא

 %41צטת הרעות ודעות וזכרו עסלק שם בביפרעמלק,
 חמסים רב והערב החידתיות וחמתתהכוזבות
 החים באמץ חתיתם הפנתט והא5יקורפיםוהסופרים
 במחרת מכפים לים כמים י"י את דעה חארץותסלא " וש ישע" שמיכן לשם שלא הצבור על אימההספ%ין

 אם4בימיי

 דדרוש
 הדח 48 ה השת עשק יב8 א ס 4טיבמףףש

 שקפתי %א שלותי לא ס( י ציי דכתיבחוט
 שקפתי המא מבבל, שלנע* לא רכז, ויבא נחתי%א

 אחר, דבר באדרת רמז ויבא סית, נחתי יאטמדי,
 שנאסר קץ* פרעה שנזר ר4משונח מגזירת שלות*לא
 טשי הקושח לי השעיתד חייהם, 8ת וימרכז ק( 8ישפות



 "אכר ד היש לה/ מלחמה ג, משמר שי, חדש טרנדיבני
 שניה מגזירה שקפתי ולא המירור, שם על מריםזו
 הקב"ח והעמיד אותו, והמיתן הוא בן אם 8ק 8ושם
 מגזירה נחתי ולא ההריון, שם על אחרן זהגואל

 היאורה הילוד הכן כל יב( א )שם ואמר שגזרשלחסית
 זה המים שם על גואל הקב"ה והעמידתשליכוהו,

 ויבא כהטיתיהו, המים מן כי ק ב )שם שנאמרכגטה
 לב לתת מהראוי עכ"ל, עמלק, ויבא עמלק זהרוגז
 שהוצרך עד לו הוקשה מה א' המדרש, זה דבריעל

 תירץ ומה וכו' שלותי לא דכתינ הוא הדאלומר
 מלכיווץ הר' ש מקודם הפסוק זה דרש הנה 8'בזה,
 דרשוהו שוב נ' עמלק, ענין לזה "8 שייכותומאי
 עטלק, לביאת לזה "ט שייכות מה פרעה, גזירתעל
 ואיזה בפסוק, הלשונות בשיטי להתבונן מהראויד'

 ~ביאת פרעה לגזירת וכן למלכיות ללשונות ישיחוס
עמלק.

 לשון עמלק ויבא אומרו להם דהוקשה לפרש,ךנר4טץ
 )נלמד מהירות הוא הקוונט כלשחביאה

 בעולם מעונים הגרים מה מפני ( )מ" יבמותמגמרא
 ראיה ומביא שהכינה, כנפי תחת לבא שאיחרו עלהזה

 וכזהי פעלך י"י "8לם יב( ב )תת לרות בועזשאמר
 ותוס' ברש"י שם עיין וכו', באת שטר וכו'כתזכורתך

 למיסר ליה והוה איחור(, נלא במהירות משמעבאת
 כהטמע ויבא ומדקאמר עמלק ויצא או עמלקויסע

 שמדבר מקום בכל להתבונן, מהראוי 5'במהירוות
 אביו שם על אותו מייחסים עם ומאיזה מלךמאיזה
 שכע רק כלל נכולב לא ובעמלק ומקומו, משפחתואו

 לפת"ח סמיכות להבין נ' שמיא, כל מתחוחימחה
 הגדולה הרעה מהו לב להרע מהראוי ד'הקודמות
 אשר האומות מכל יותר הזה הצורר הצרשעשח
 אין וכביבי עתם, עד ואבדון שממח שיי גזרהש"י
 הזה הצר שיהיה עד "0 הצב )תטומא וכו' שלםהשם

 כל הלא מלהזכירו, זכורו וניסח ואבדון,לשממון
 הימים כל אילו אשר ויותר, יוקטר לנו הרעוהמלכיות

 הצרות כל לכתוב אפשר אי קולמוסים אגמים וכלדיו
 המלכיווץ בהמון ראשינו על עברו אוטרוהחלאות

 אדמה, טלכי מכל לנו הרעו כולנה על עלתהוזאת

 ש"ב אסה מד" סייגים דייו8*(
 דממה איקים( )בנאהד "וי"8 אדני ומחה א"א "מטק ישהו(

 כד( נ )דברים ושיאנח "ך4ףם כמששו כמטן השחיוסור,
 שנסחטת השרשו שויי, רהבם ח854 8' שם, רשש דמישל

 כמו עקם שמסות עליתם נגזר לא כן פי עלואף
 הזה. הצר עלשנגזר

 אל הנצרכות הקדמות איזה נקדים זה כלכלעבין
הדרדר.

 אהקדמה
 לחופאים דק בית מיתות ד' ענין 8"ב( שכאז )8רף8צרוע

 שפונטים חפגמים לתקן הוא בתורההמבוארים
 שם מז הי' אות לפייס סקילה הה והנהחחופאים,
 לפייס הרג ראשונה, ה' אות לפייס שריפההנכבד,
 כפי אחד כל אחרונה, ה' אות לפייס חנק ו',אות
 והענין הבא, העולם לחיי ויזכה שפגם מהשיתוקן בבדי העונש התורה עליו וגזרה בחפאו שנרםהפנם
 ונדבקת הקליפה מעורר חפאו ידי על שהאדםהוא,
 ואינס דין, בית מיתות ד' כנגד קליפות ד' וישנםבו,
 המגיע כפי אחד כל עונשו יקבל עד החופא מןסרים
 איתחברת וכד רגז:( הזיב פקודי הזהר לשון וזהלו,

 מיתות ד' באינח בקפרוגא, שלפא כדינא אחראספרא
 שלפנותא כלחו וחנק הרג שריפה סקילה דיןבית

 שריפה ננף, אבן דאיהו בגין סקילה בדשא,דקפרוגא
 חרב דא הרג הקיפד, אשא מכשול צור דאיהובגין
 הוא ודא בבשרא המלפא ודאי בשר תאכל כשרתאכל
 ההוא אלהים קללת דאיהו בגין חנק בשר, כלקץ

 אלו שכל לפניך הרי עכ"ל, שליבו, ש חנק עלדשלפא
 האדם חפאי ש המקפרגים ספ"א סן בחינותהד'
 דבוק וכשאדם בתורה, המבואר עונשו יקבל אשרעד

 בי"י הדבקים ואתם ק ד )יבהם אמר דאת כמהבהש"י
 בהשם דבוק שחאדם דכית היום, כולכם חייםאלקיכם
 %ל ב"ה הוי"ה השם אותיות ד' היינו ית"שהנכבד
 ויצוגו מס 1 ושם המצות ועסק פרד"ס, התורה עסקידי
 הזה(, כהיום לחיותינו וכו' החוקים כל את לעיטותי"י
 מיתות ד' על הממונים אחרנין לספרין מבואאין
 מה בו,ליגע

 על עצמו את מפריד כשח"ו כן שאי
 אותן מעורר הנה השם, אותיות ד' מן חפאיוידי

 מיתות, ד' ש הממונים מיתה הנקראיםהקליפות
 יתכפלו אז העתם כשיתוקן בימינו במהרהשעתיד

 המות בלע ח( כה 5ש1" הנבואה ותתקיים הקליפותכל
 השם ויהיה וכו', דמעה אלקים הוי"ח ומחהלנצח
 כנודע הכס"א בגימטריא אלקים שלם, והסמאשלם
 הבן. 41 אלקים הוי"ה ומדתו כהזיב כן עי ד.א)8"
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 ש" יטכר ד דרוש לעף, מלחמה ג, מאמר ארר, חרש פטרבני
 בהקדמה

 פי על אף ":( )טיוייז רז"ל שאמרו מה לך4ן"וע
 בפלו, לא מיתות ד' דין מירבוע ד'שכפלו

 קבל שלא מי הסנהדרין, בזמן הדבר היה כןממילא
 או עדים היו שלא כנון הממהדרין ידי עלעונשו
 בידלל מסור אינו עונשו הנה זנויה איזה לושמצאו
 שב לא אם חלד, יודע הוא תעלוטות היודעאבל

 לקבלת הראויה המיתה לו ממציא הוא הנהבתשובה
 המבוארין מיתות ד' שאלו ותדע התורה, כפיעונשו
 החפאים בכל דהנה העונשים, כל כלל המה הןבתורה
 שונותו בבחינות הנכבד השם דביקות מן האדםפפריד
 ולייחד הפגם לתקן הנה הן מיחדת הר' אלווהנה

 הנראה וכפי החפאים, כל ויתוקנו הנכבד דחסםאותיות
 הדרכים פי על המה הן הרוחניים הבא עתם עונשיגם

 וראיה הדבר, על לעמוד לאנשי מבוא אין אבלהללו,
 נא עיין היסורין כל נכללין מיתות הד' שבאלולדבר

 שקיים צרורות איש ריקום מכ( מה )ל"ד תירותבמדוזת
 עולם לחיי תיכף ונכנס דין בית מיתות ד'בעצמו

הבא.

 גהקדמה
 לענוש דין לבית נמסרו הצו מיתות שהארבעהכמו

 דביקות מן עצמו את המפריד היחיד אתבהן
 הבא, עולם לחיי יבא העונש שיקבל שאחריהש"י,

 נדח, ממט ידח לבלתי מחשבות חוטב ית"ש הנהכי
 פורע, ולהעביר חטא להורם צבור חשאי על החשכן
 והשלים הימים כל לנו לשוב לתחשלתינו הש"יוחש
 דהום את לפייס כן גם והנא מלכיווץ הארבעעלינו
 הנה הן הללו הלכיות והד' אותיותיו, בדיהנכבד
 על הממונין הנ"ל, בזהר המבחורין מפרין הד'כנגד
 דביקות מן בטאם עצמם את המפרידין על סיתותד'

 בב"ל גלות תט0 הש מי" תתבונן, והנה הנכבד,השם
 ראשונה, ה' לתקן מד"י י', אות של הפגם לתקןהיה
 והוא אחריה, ה' לוקקן אדו"ם הו', אות לוקקןיו"ן
 במאמרי אצלנו נתבאר המקובלים, בדברי מפורמםדבר
 יום בא עד שם, טעוסז(עיין וטיב סט )כקוחשכה
 בהר מהניעים המו מ0 חוני" בימות במהרההמקווה

 ש"כ אלקוק בניקוד ונקוד שראה נסג שווא מפנירש"
 הנקרא. את וגם ושכתב אתדרש

 סג סימן ב מאמר טבת סטם דרכן, ג דרוש י סא8ר ביבן שחןו*(

 המלוכדו להוי"ה והיתה עשו הר את לשפומצית
 ההוא ביום הארץ כל על לדלך הוי"ה והיה ק י)ווי"
 אל יהפוך אז ק ג )טרד אהד, הרמו אחד הוי"היהיה

 המיוחד בשם כולם לקרונו וכו'עמים

 דהקדמה
 דוגנה תצא( יו )לק"ו המקובלים שכתבו מהידוע

 ד' היינו הגליות בכלל נחשב לא מצריםנלווה
 שיהיו בכדי שרשיי גלות היה הוא אמנםמלכיורע
 יו"ד של בקוציו גם דביקות להשיג ראוייןישראל
 ישראל( בני מפני ויקוצ"ו יב( א )שטות שנאמר)כמו
 הזה הגלות היה כן אותיווע ד' לכל השורטטשהוא
 האריז"ל, בכתבי עיין מלכיותו*א הד' כל מןכלול

 ה( ה )שסות פרעה שאמר מה ( כו )תאיות עמוקותובמגלה

 תיבות ראשי רבי"ם וכו', הארץ עם עתה רביםהן
 גזירות עניני ד' בו היה כן על כצדי, יון נבלרומי

 אי"ה שיתבאר וכמו מלכיות הד'כננד

 ההקדמה
 בעשרה בספר מפאנו הרם"ע הקדיר הרב שכתבמה

 שורבט ע"ח(( ה' חלק דין חיקור )מאסרמאסרות
 מיתות ד' על הממונים ספרין הד' כל מן כלולעמל"ק
 וכו'(, נגף אבן 01 והקדדה הנ"ל בזהר )המבואר דיןבית
 אות פעם בכל יוחסר כאשר הרע, בשמו נרמזיןוכולם
 לרמז )ויש האחרון, אות בחסרת ומשמיליןכהזמו,
 עדי ואחריתו עמלק גוים רב"טית כ( כו )נדדניבזה
 האות תחמור כאשר דהיינו אי"ה(, ויתבאראובד

 נגף, אבן קליפת )דא עם"ל, אותיות נשארהאחרון
 בזהר ומבואר הנ"ל, בזהר כמבואר לסקילה הגורםהוא
 ולא כא( כג )באובד עם"ל הנקרא שהוא הא.( )ח"גבלק
 ובהחסר יהודה(, יד במפריט עיין בישראל, עם"לראה
 השניול לקליחה )הנרמז עם"ק נשאר השלישיתאות

 בשאול גיהנם שריפת כמו שהוא לשריפה,הגורביו
 משמו השנית אות ובהחסר המפרש(, כתב כןעמוקה,
 דם ומוצצת השואבת עלוקה )לשת על"ק,נשאר
 חרב לחרנ הטרמת השלישית הקליפה היאהאדם,
 משמו הראשת אות ובהחסר במפרש(, עיין דם,מלאה
 לחנק, הגורמת הרביעית לקליפה )מרסו סמ"ק,נשאר
 הישב שם עיין במפרש(, עיין בצוואר, במליקהשהוגש

 פלאות. ותראה יחודה יד ובמפרש הרבבדברי
ומעתה



 שכר ד יש יה, *שש ג, 8מר שי, %ו שייבני
 וזנאיו בכשפיו חרע עסוק אשר ותתבונן, ביןחטעיטץ

 כל חכ%יים בהשיא אחה חהשחנח
 חיםורין ידי על והשר סלכיווג השעבודי וכלהסיתות
 הזוהמא כי ס"8ראל, וזוהמא חלאה כל 1( מתיכיםהשו
 יבארו קרובו עם וישראל וכאומווג בקליפותנדבקת
 וחקליפות עתם, לחיי חנכבד בשם דבקיםכולם

 ומחה וכו' לנצח חמות ובלע לאבדת, יחיווחאומות
 כסו שלם וכפא שלם שם וא', דמעה אלקיםהוי"ה

 את להתבונן תוכל בקל זה ל5י והנה לעיל,שכוכבתי
 הנכבד בשם חדבקים לאוראל הזה הרשע גרםאשר
 הקליפות בד' אחת להיוונו חהש חנה אותיאיו,בו"

 ונורסים לעבירות הנשתים חמה וחן הנינוד,שההן
 ובאחיזתו בכשפיו בא הגח כנ"ל, השעבודיםלסיתות
 שגרם מח ונרם ישראל, עם ונלחם ממאהבמרכבה
 אוראל כחשר לזה והטרם והבן, הנשל, כלבהתעוררו

 וחנח וכו' בקרב% הוישח היש באסרם חוי"ח אתניסו
 דביקותם תפרידו כמהשר אותיווג הד' את בעוה"ר*נטו
 חד' מן כלול שהחש עסלק ויבא סיד שילשעה

 וילאח זה כל הבן שעבודינו ד' מיתות ד'הקליפות
 זח. כל להאריךהקולמום

 במצוח יקרי% שצוע מה והתבען, עמודועתה
 והיה וט' עשת 8שך אח זטך ק כהינהה

 תשכח, לא וכו' עסלק זכר את תמהה וט'בהניח
 תמתח וכו' בהניח וחיה בכח, זמר חציווי באחחנה
 כל לחיות דחנה במחשבה, תשכח לא במעשה,וכו'
 אק כביכול עסלק, לקליפות עדיין שליפת שישעזמן

 הניגוד תחש והנח בשליסווג ית",1 כבודוהתגלות
 שיעור כלל לקודש חמנגדת פמאח המרכבה כללשחוב

 אותיותיו בד' לך שרמזתי כמו הקומה,)חשיעור(
 חמה הן חקדהשח קוטע שיעור כלל וחנח ובו',ניטר

 ידעת וכבר כנוזך, אותיות ד' הנכבד חשםבאותיות
 מחשבת, דעוג בינת חכמה חקדהשה קומתשיעור
 וכנפי חלב מן באדם )היהוא דבור ח1ארו4 נבורחחסד
 נבח הבן(, הנולו ואמצע בזרהץת הם והשרחריאח
 באדם שחוס )כמו כנודע במעשת טקטוק יסודחוד
 חנינוד להעביר נצפויט וחנה טסרין(, חמעשחכלי

 ידי על להעביר הכפועו חפשיה חמרכבחושמננרת
 כל על לסלך חוישח והזח אז טרוח דיבורםואשבה

 18השם2 את ולמשאם שהתמשש וועוד ישתז(

 חקלי%ת קומת שיעור חוש לנצח, חסות ויבצעהארץ
 )דייקא אלקי"ם חף"ח וטחת אז כנ"ל, בעמלקחגרמזים
 אושר בשכלך, הדבר תבין ומעתח דמעה, וכפ"א(ש"מ
 עסלק, של זרעו שימחה עד שלם והרפא השםאין

 5שש" אז אחרא, חפפרא קומת שיעור כלחכוונח
 נשב לעקם וחוי"ח 8( 8 )0488 לבדו, הוי"ח ונשנב חסג

 לחעמיק בקושתי חקורא ידיד כסאו, להשפעןבשן
 שלאים. וענינים *לאות ותראהבדברים

 מתח שחוא חסדרש דברי לבאר נבהה הבואועתה
 חקלאיות כל קשח הנח עמלק, ויבאדרחשחצ,

 5ן מחירונך לשת ויבא אומרו 8' לעיל,שחקשיט

 וממלכת וכבשפחה בושם ייחפו לא פחמם, עסלקאומרו
 טכס בכח רק חית ,שביאהע בשח וכהשבחןומדינת,
 חרע חפלגת לחבין ר' חקחי41 אל חסםיטת נןחנימח,
 שנשבע עד האומרם סכל יותר תזח תרשע עשחאשר

 השסינף מונחת זכרו יאבד אשר וכפא בשםחקב"ח
 ח0אמר בעל חנח חמלה הקושיות % לחתירוהנה
 המדרשים )כדרך לחמו משרחק הביא קדשוברוח
 "8 חנח וכו', שלותי לא דכתיב חווו הדא מקום(בכל

 שהספוק )חגם בח*םווש הלשונות בשנוילהשתוע
 הנאמרים בכתובתם חם חנה עצמך % איוב אמרחזח
 כניע אחרים ענינים כן נם מלמדים תקודש,ברוח

 הזח שהנמוק דרש כן % מקואות(, בכמה ז"למדרשתם
 ענים ביבי ישראל ליפורי ורמז כיפוריו, איובאמר

 חוא מבבל, שלותי לא וחייע שוטות בשיותומרודם
 חרגם ש חיה בבל %ות לעיל שכתבתי מה *יעל

 בחינת חחש היו"ד חנח חקותי, שם של יו"דבאות
 בחינת הוא וסלוח וחנח קיט( )והאג כנודעחבמח
 לשודדים אהלים ישליו 0 ינ %4ג אמר דצת כמחכפחת

 בבחינת החש אילוח משר לך הרי וכו',ובפוחות
 )הרשות טוך במקדש עיץ בחכמה חוא ובפחעבפחת,
 חיש מבבל שלותי לא הנרמז תהו נשיש",)פחרה(
 ש סדי נלוח חנה ממדי, שקפתי המש השלוה,חיקך
 וכאמרו כמו בינגו בחכמן חש ראשכם בחיחרגם
 לחפיה השר ויאסר ק 8 5או1 בפסוק 9 ד 84ירוע
 4תק בעה י% תישבר לבני ששאל קתי4יקי
 מאיצם 1% של8 ופש 4מת שאט% לורתשיבו
 פואר חחש שקפ טס 88 רתך כדכתיב לחבץמודעים
 על דיתיב פב כחמר וטחרגמינן שסריו עלתשאנן

יוידייש



 קמו 2,4שכר ח הוט למן שטה ג פט1 ארה חדש פ8רבני

 יין 4( )8"ג סוד ההש שם חבעח עטם וצנחדורדייא,
 השקת, הירך שקפתי %א חייט בענביםהמשופר

 ו', באות הפגם על חיה ית נלות הנח מית, נחתי%א
 אמר דאת כמה במטתה נרמז אתיג קיר בחינתחהש
 )טפש וכתיב אנטה, בית אשה מנוחה ומצאן " 8)חת
 כמח עהך השרת את"ח למנוחת'ך י"י קופח ק24
 הב4 השפיע תשמע השת"ח בס 1 5""4 אפרדאת
 )בפהירות רוגז ויבא חמנוחח, היפך נחתי %אחיעו

 להם היה שהרי במתאחר שבא אדום זחוב5תאום(
 ביוסדות כמבואר ישראל עם שני בבית בריתכריבית
 אשר עד ישראל על להשתקר החלו ובמחסום)8מ4ע
 עשו מלכות נקראת והנה חפקדש, בית 4טעהחריבו
 ופמפום 5טק מ הנאוות ומקדם מאז והנזח לו שחיתרמז
 אחרונה בה' הפנם על אדום נלות והנה יעקב, אתעשו

 מלך אפו בזעם וינעץ י( 2 5יכ" כיח וכתיבמלטת
 הד'. מלכות זה רונז ויבא כן עלוכו',
 חללו תקודש רוח בדברי שנרמז עוד דרשיהנה

 ה4ג לשתפת ד' ביסוריו( איוב)וכשסר
 %ות שהיה מצרים בנלות ישראל יסורילרמז
 ויקוציו שכתעב וכמו בקדש, יו"ד של קוצובענין לעי שכתבתי וכמו %יווה הד' לכלשרשיי
 בגלותן יסורים מיני ד' הית כן על סטרא%, בנימפני
 עלי תרעה שנזר רא"טתח מנזירה שלותי לאהשסר
 שהחש יוקד אות שורש לתקן ההש חייהם, אתויסררו
 )חכ"ם תחי"ה והחכמה ח ט )9ית חכמהבחינת

 וימררו רק )כנ"ל( שלותי לא ובכאן חיי"ם(,בגיפפריא
 נלות שורש תחש סו"ת בניפפריא מרו"ר חייטים,את
 בן אם סק א תמוה שניח פנזירח שקפתי ולאבבל,
 חיא האשעה ה' אות שורש לתקן ההש וכו',ההש

 5ף" כנודע הבנים את חסחיה בינהבחינת
 5*א שש

 לא להיפך וכזהי ובכאן ותיקוננו תכלים שבירתפסוד
 שורש והוא ח2ף, ההש בן אם שנזרו )כנשל(שקפתי
 כל השמר שגזר שלסטית פנזירח נחתי המש מדקנלות
 א י )5*4 הוינו אות שורש לתקן חוב וכו', הילודהבן
 חכמת ההא יאור לס )"ד4 והנה אש, אטפח חכםבן

 והנה וכה, מנדל מים "ט כסטותיהם חכמתמצרים
 וזהו ליאור, הבנים להשליך צוח והנה ליאור,עבדו
 יכלו לא והנה ית, נלות שורש והחש כנ"ל, נחתי%א
 ליציקתם ממוך תיכף והנה כנודע, להתמהמהעוד

 בצאתכם בדרך ט( 2ה ושהם אמר דאת )כמחממצרים
 עשו מזרע שחט עשק )בפתירות( ויבאממצרים(
 עמלק דקליהם כהבט שכבר חנם אדולג מלכותשחיש
 מזרע עיקר ההש יחוסן בבחינת זה כל עם כעגכוט
 ופמפום לעיל שכתבתי כמו רונז הנקרא וההשעשה
 חתורת משמיעע אשר זהו %דעתי יעקב, אתעשו
 לשתו כלב יחרץ לא 0 ש )שטת ממצרים צאתםבעת
 עד 428 5""ב כנודע כלב שנקרא עמלק קליתםהיינו
 בקרבם יקי הסט שאמרו על בדרך אורגם קדםומטר
 עליהם, ודלנ בא במהירות אז לעי, שכתבתי כסוט'

 לדניך אשר את תבין בין לך שכל עיני אםומעתה
 השם שצוק מח ותבין נכה, על הדקדוקים כלויבחשו
 המרכבה כל הכ"ל הזה חצורר הצר על במצוהיסתרך
 לששות וצונו השסיוג מתחת זכרו את לאבדכמאח

 ובזח לעיל, שכהבתי כסו ומעשה ודיבורבמחשבה
 כי ידעתי בימינה במהרה עתם גא%ת גאיתיטתלוי
 חבל נכת, על הדברים ביאור חובת ידי יצאתילא

 ויאירו חדברים הקורא יבין עיה במעפ אשרידעתי
עיניו.

 ה'דרוש

 שלחו תורווח כשנוני לחנפים אסתר לחםשלחה
 שלנטים לך כתבתי הלח 2( סט )5*4לח
 לה שמצאו עד רבעים, המש שלגטים ודעתבמועצות
 זכרה זאת כבעב י( ט ושווא שנאמר חתורח מןמקרא
 תורה, ובמשנה כאן שכחרב מח זשטג כתובבם8ר,
 במגיח שכרעב מה בסער, בנביאיכן שכרעב מהזכרת,
 כשכיל, כל יתפלא חנקל דבריחם על הנה ג4)5מא

 לך כוזבתי הלא שלמה שאמר מה לה ששלחו מהשן
 )ופירש8י עמלק מחיית על דקאי ש8פ1 מאיןשליטיכן

 או הוכחה אוזח לחם שהיה יונח לו 5' ידוע(,י8ל
 הנה עמלק, מחיית על זה אמר שלמה וחטרקבלה
 עשש מחיית עוד לכותב שאין לאמונה והוכיחואמרו
 רעמים, נ' נכתב וכבר שלגטים לך כתבתי חלאדכתיב
 ב' ופעם ע4 ט ושמות בשלח בדרשת אחת 5עםחייט



 י8כר ה בוש לה/ מלחמה ג, מאמר ארר, חיש מטריבני
 פפ"וג 5י בשמואל נ' ופעם תג כה ושרפ תורהבמשנה

 תורח ומשנה בשלח פרשת דיוחשב סברתם היההרי
 אחרת סברא להם נתחדש טעם מאיזה כן אםלשתים,
 בשלח פריטת להחשיב וכו' זכרת זאת כתובמפסוק
 על לפריט תראה אחוט לכתיבה רק תורהוכהזנה
 הרמ"ע בשם וק הקדמה ד ירוש לעיל שכתבתי מהפי
 הזה הרשע בשם איךז"ל

 נזיקין אבות ד'נרמזין
 עם"ק עם"ל והםדעלמזש,
 הנה הן מל"ק,על"ק

 פעמים נ'בניממריא
 ~ק"ת וידוע *(,עמל"ק

 אחיזת דעיקר ( משפות
 דסמרא הדעת הואשורשו
 מצד מן כידועאחרא,
 בלעם הראשוניםשאמרו
 אחד בקשרעמלק

 הקדהש בו ופירשתמצאנו,
 מאוסמרפאליאמהר"ש
 בסות יופגש דקייהי"ד

 אחד בקשר ( כבקרטים
 לאורכם היינותמצאנו,
 כשתכתכםולרוחבם,
 כזה זה תחת זהבשורה
 שור דלשניהם יורה לקשם נם מקהשרים יהיו שםפל

 רז"ל אמרו כן רעל עליון, דעת ויודע סו( כד )משברבעצמו
 אשר כבמגה בישראל עוד נביא קם ולא לד( יו)נפתר
 אבל קם לא בישראל ודרשו , % )דבהס וכו' י"יידעו

 )שמות בזוהר ואמרו בלעם, ומנו קם העקםבאומות
 שאילו אתו יוחאי בן שמעת ר' אחא כד :( כ"אדף

 פתח נדולה( תימה באמת )שהוא מלה האיקמיה
 מבא באפרסמונא אתערכא דקרנמי קמיפאואמר,
 ומנו קם העקם באומות הוא, כך ודאי אלא 9גח"ו

 כחטה לתתא, ובלעם לעילא עובדוי משהבלעם,
 ובלעם לעילא, עילאה דמלכא קד"8א בכרנראאהטתכהט

 שצי מסריגתן הששף חטת 8" 8( טת )שם אנא הדיד חכיז*(
 האוד כאן אף ח"ו, טמא גטש18,צינא בתשרם רש ורישינארזים
 בקוסי88 שנרות לבלעם באש-ססונא שנרמז משה שגיןנדמה

דקרנטי.

 ובההוא לתתא, קד"טין דלא רטעאין בכתריןאשתמש
 בעור בן בלעם ואת כב( יי ושישע כתיב ממשנוונא
 שאיל זיל יתיר דעתך מלקא ואי בחרב, הרנוהקוסם
 מן שורטטו היה דבלעם מבואר לך הרי עכ"ל,לאתניה,
 בקשר עמו הוא עמלק והנה אחרא, דסמראהדעת
 אחרא, דסמרא בדעת כן גם הוא שורשו אחיזתאחד
 טטפות )עויה כתב ז"ל, הרמ"ע הקדהש בדברי)עיין

 כמו הוא בקליפה ועמלק בלעם פ"א( ה הלק וץוהקור
 בקדה8ח, ומשה יעקב ומהרה פומאה ביןלהבדיל
 בלעם דמומאה בדעת כן כמו לבר, ויעקב לנוכחגה
 הוא שורשו שאחיזת וכית שם(, עיין לבר, עמלקלנו

 בשלח בזוהר שאמרו מה תבין אחרא דסמראהדעת
 קרבא בעיניך הוא קלה וכי שמעון ר' אמר ( מה)"יב
 ההוא עד עלמא דאתברי יומא מן חזי תא דעמלק,דא
 ואפילו משיחא מלכא דייתי עד זמנא ומההואזמנא
 חיילין בנץ לאו טוחיה, ישתכח לא ומנונ דנונביומוי
 הות, דקוב"ה ממרין דבכל בגין אלא וסניאין,תקיפין
 בכשפיו הזה שהרשע כית הדבר תביןעכ"ל,

 אחרא, דסמרא דעת אחיזתו בשורשו באוגומאותיו
 חדרים ובדעת ק בו )משלי כתיב בקדהשה כמוהנה

 להאיך באתי )ואם סמרין, בכל הוא הדעתימלא41
 כמה יתארכו האדם, בנשמת נם הדבר להתבונןלך
 אבל כלם, והמדות השכל קיום הוא הדעת איךדפין
 כמו הנה החברים(, לפני הדברים ונשט נאמרוכבר
 כל סטרין בכל הוא הדעת במוכחשה, להבדיל היאכן

 מן עוד נצמח זה והנה אחרא, הממרא קומתשיעור
 וכלנץ ת( ב )ברבורת הש"י שהזהירו הראשון אדםחמא
 תתבונן )כאיטר ממנו, תאכל לא ורע מובהדעת
 להיות נבראו אשר קדישין דלא בכתריןבדעתך
 מה תתבונן כאשר המוות שורש והם לאלקאהרצועה

 בשמו הנרמזים ענפיו בד' עמלק בענין לךשכתבתי
 האשה שאמרה וזהו וכו', ממנו אכלך ביום הנהכנ"ל(
 הוא שיאנ"י תיבת שורש השיאנ"י, הנחש יג( ג)שם
 י"ש אם וספיקות חקירות לידי הדעת בא אי"ן,י"ש
 )שפות ואמרו וניסו כשחקרו בכאן נם הנה אי"ן,אם

 הוא עמלק ויבא מיד אי"ן, אם בקרבנו י"י התש ז(ת
 עץ הראשת חמא מן המתעורר אחרא, דסמראהדעת
 איך משח שראה )שם( בזוהר אסרו כן עלהדעות
 פ"0 )פירש הריהטת בטמא כמו הוא עמו, באהמ"מ

 היפנו. הדבר חבן הנחש, על ורכב ס"מבא

"דגש
 בגימטריא הם מספרםשהחשת

 ניטו המה הםתש"ך,
 קומת שפטר 7178לישראל
 היום כל עלצים חופףהחסד
 בראשי"ת צירופי תש"ךמן

 בשביל ז.(, בהרשית~קרה
 ראשית שנקראוישראל
 )תש"ד ברש"( א א)בראשית
 חמ"ד(, פערתם "בגימטריא

 בטומאה זה לעומת זהתצה
 גוים ראשית כ( כד)במדבר
 אובד, עדי ואחריתועמלק
 לעיל לך רמזתיכאשר
 יהיה ואז הקודם,בדרוש
 כנודע שלם והכסא שלםהשם
 שמסודר וזהו חז"ל,מדברי
 והיה דזמרה פסוקי בסוףלט
 ביום הארץ כל על לפלדה'

 ושמו אחד ה' יהיהההוא
 לעד שמד ישתב"חאחד

 סוטו( ו שער )פרשהמלכנו,
 תש"ד בגימסריאישתב"ה
 החסד. קומתשיעור

 זה עמלק, בלעםלרחבם

ומעתה



 קפ יקטשכר ח מחט להן, הלחתה ג, משיר ארר, חרש מאמרי ייר

 )בשלח בזוהר שכתוב מה כן גם תתבונןופערטץ
 ודרא דרא בכל יהודה, א"ר ע"א( ס"זדף

 מההוא בהו דלית דר לך לית לשפ ושתיין דריןבכל
 כל כי עכ"ל, קרבא, בהו אגח וקוב"ה בחטאזרעא

 ובכל ודור דור בכל ישראל על רעות עצותהיועצים
 מהדעת והוא מהדעות בא העצה הנה במלכותםאומה
 אומר גזרו וכן עמלק, שובש הוא שטר אחראדספרא
 כלי העומדים כל גם להטך מע( )ח"ח בראשיתבזוהר
 אשר רב הערב כתות בחתויין בדיק קראל שהמם

 הן אפיקורסים מוסרים מינים יהובים הםבקרבינו
 ר"ב ער"ב אחרא, דספרא הדע"ת עמלק משורשהמה

 )שטות המדבר בדור אמרו 4הטר והמה דע"ועבגימפריא

 ידוינו לא דקדחטה( )דעת הא"ש בנטה זה כי א(לב
 הללו בדורות תראה כאשר הקורקע ידיד והנהוכו',

 האפיקורפווע מערבה בעוה"ר אשר משיחא(לעקבות
 את לפשופ אוראל על חמס כלי דקיימין אותןוגם
 וד"ל, פובים לא בחוקים רעות בעצות טעמיהםטרם
 הבירור גמר זה דהנה כחטיחא, לרגלי תצפההנה

 הדעת עץ ידי על בעוה"ר פטר הרע מן חפובלהשריד
 הבירור יוגמר וכשחטר שנתהווה, מה שתהווה ורעשוב

 יאחר, %א צדקנו משיח יבא בא הנה בימיטבמהרה
 עמד איטר עמלק מזרע זדת נצר הנה תתגבנן, כןש
 ננדו, הצדיק מרדכי ועמד גבראל לבית ממאירלקרץ
 וכו' כל את יד"ע ומרדכי 9 1 )שתר ביה כתיבהנה

 חיים אלקים דברי את ומטמיעך כיום נא עמודועקצץ
 מעשה זכירת וציונו במצותיו קישטנו4הטר

 מצות ג' צונו הנה אחרא( דספרא הדעת )החשעמלק
 בהניח והיה דבור, בפה זכור )תיפז-"", תרי"ג)ממנץ
 במחשבה, תשכח לא וכו', במעשה וכו' תמחהוכו'
 הדעת להיות הוא ומעשה, דבור במחשבה לךחרי
 חדרים ובדעת אמר דאת כמח קומה שיעור כללהחש

 והנה והמעשה, המחשבה בין ממוצע והואימלאו4
 הנה עמלק, קליפת אחרא בספרא החש זה לעומתזה

 ומעשה דבור במחשבה דקדהטה הדעת מתגברכאשר
 והאלילים אחרא, הספרא קופת שיעור כל פתבפלהנה
 הארץ, מן יעביר הפומפה רוח חשת יחלוף,כליל

 ויתבפל לנצח, המות בלע "( כה לשע" המיתחותתכפל
 ש( יד מביה לבדו, ש"י ונשגב אס ב ושם מלכיותשתעבוד

 הב4 הארץ, כל על למלך חה"חוהיה

 בהתחלת שהרכילנו ז"ל דבריהם לך לבאר עאועתה
 כתבוני לחכמים אסתר להם שלחההדרית,

 איטר יבין בקדקדו מוח לו ש"ט מי ובודאילדורונך
 לכבוד לה הדבר שיהיה אסתר כונת היתהלא

 בזמן ההם שבימים כיון כונתה, היה רקולרנ8אררע
 אחרא דספרא הדעת עמלק מזרע זדון נצר עמדהזה
 ולהשחית לבלע הקודש קומת שיעור כל נגדקמך
 דעת לעורר עמדו בצדקתם והמה י"י, נחלתח"ו

 וכן וכו'(, יד"ע ומרדכי אמר דאת )כמהדקדקנה
 ישועות והפועל אסתר, שלום את לדעתן הס ב)שתר

 )שנתגלו אליהן, ערוך אין נפלאים נסים עמהםהבגוסם
 במלכות ובינה דחכמה יסודות השרייניםהמאורות
 אף-ש )כרו"ח מדע למביני כנודעשמים

 פיה"
 ידי השל

 היה אשר הרשע והמן דקדקנה, הדעת נתנכרזה
 מיטפחתו כל עם אחרא דסמרא הדעת מןאחיזתו
 כתבתי אסתר בקשה הנה כרגע(, תמו ס5והניטעים
 )בגימפריא באסת"ר הזה התנלות שיהיהלדורות
 ויגנח, שנה בכל שמים מלכות 5"0 שמץ )ע"חשהחנ"ה(
 עלית להרטץזקות האלה בימים לגבראל סיועויהיה
 היועצים כל הרע הדעת ולכפל ומצותן, תורתן ידיעל

 מציאות ויהיה רב, הערב כתות וכל ישראל עללרעה
 החש 4הטר המות ולכיפול מלכיות ד' השעבודלכיפול

 הדעת עמלק בשם נרמזין וכין מיתווה ד' כןנם
 בימינו במהרה כחטר )עד לך, כבעבועי כשחטרהרע

 כנ"ל(. וכל מכל לגמרייתכפל
 שלשים לך כתבתי הלא כתיב החכמים, לה שלחווהנה

 ה-טק נב )פ49 כתיב מיניה ידעו ודעותבמועצות

 כי לדעתי, תשית שבך חכמים דברי הטמע אזנךהפ
 להיות שתיך, ש יחדיו יכונו בכפנך תשמרם כינעים
 לך כתבתי רפא אתה אף היום הודעתיך מבפחךבי"י

 אמת אמרי קשש להודיעך ודעת, במועצותשלשים
 הטמע הסכת בני ועתה לשולחך, אמת אמריםלהשיב
 כתבוני אסתר להן שלחה כאשר הגה חכמים,דברי
 בימים לחדות המגיה קריאת נם שתהיה בכדילדורות
 יבעל דקדחטה דעת להחגבר תועלת הזה בזמןההם
 הקדישים החכמים מדרכי זה הנה אחרא, דספראהדעת
 בפסוקי הקב"ה להן מראה להן שנזדמן ענין בכלאשר

 דברי )כי הקודש, ורוח נבחשה וכדברי ונבחשה,התורה
 הפרפות לכללות הדורות כל סוף עד נכתבונבהרה
 בילדים ניסו החכמים ש( הוה בן ש השחד, אחדכל

דברי



 יאכר 8 דך"ט לה/ מלחמה ג, מאמר אדר, חרש מאמריבנבי
 המה הנה פסוקיך(, לי פסוק להן באומרם נבואהדברי
 להזכיר שאין אמר הקודדו ברוח שלמה אשרראו

 כנגד מקומות בג' רק הרע הדעת ביפ%במכתב
 שכתבתי כמו קומה השיעור )כל מעשה דיבורמחשבה
 לדעתי, תשית ולבך וכו' אזנך הפ אמר הנהלעיל(,
 בג' אחרא הספרא תת ש דקדקנה הדעתלהנביר
 וכמו יתבאר, כאשר מעשה דבור מחשבהבחינות
 לא תמחה, זכור, להשמידו, עמלק בזכירתשנצפוינו
 )פנימית בכפנך תשמרם בי נעים בי אמר הנהתשכח,
 )הוא שפתיך ש יחדיו יכונו המחשבה(, היאהלב

 אתה אף היום הודעתיך מבפחך בי"י להיותחיבור(
 לנו אפשר והדבור המחשבה יהנה המעשה(,)הוא
 אנחנו האיך המעשה אבל עמלק, במחייתלקיים
 לימות עד יהיה לא זה הלא הזה, בזמן לקייםיכולין
 )ירנ"ה וכל, מכל במעשה הרע הדעת שיתכפלהכהטיח

 את ידעו כדם יק חהי את איש עד ימדו %א לג(ל8
 בכל נוהג אשר הדבר זה הלא תתבונן, אבל וכו',י"י

 בפועל, הזה בזמן לקיימם לנו אפשר שאיהמצות
 אנחנו כאשר אבל דרבנן, החלוקא לנו יצטלםוהאיך
 אשר בי"י והבפחת ודבור במחשבה אותןמקיימין
 כאיו הוה הנה בפועל, ונקיימם פדותיע ויחרטימהר
 קדשו ברוח שלמה שאמר תהו היום, גם כפושקיימנו
 הודעתיך הנה מבפחך בי"י להיות המעשה חלקעל
 של הדעת בחינת נם לך משפיע )אני אתה, אףהיום
 כערג בפועל לקיים יכול שאינך אתה אף המעשהחלק
 כאילו לך יוחשב בי". ובפחונך בתורה קריאתך ידיעל

 שלישים לך כיזבתי הלא דבריו( וסיים בפועל,קיימת
 על לכפלו צריכין הרע שהדעת כית ודעותבמועצות

 נ' לך כתבתי כן על בחינותיו, בג' הקדיש הדעתידי
 שהוא בשבלם כטפפו עמלק, מחיית בתורהפעמים
 תטפפו ובשמואל, תורה והרהטנה בשלח בפרשתהנאמר
 הטמע אזנך הפ הנבואה בהתחלת הנאמרשהוא
 אסתר שתשלח באחרית שיהיה למה הרמז הואלדברי,
 אסתר, על הנבואה באה הנה לדורונם כתבונילחכמים

 שלפטים לך יגידו אשר חכמים לדברי הטמע אזנךהפ
 רבעים.ולא

 בפסוק להתבונז עיניהן את הקב"ה האירוהגה
 אמת אמרי קשפ להודיעך אמד זה,שאחר

 כן נם דזה בו ופירוטו לשלחך, אמת אמריםלהיטיב

 שתשלח חימים באחרית שיהיה מה הקודים רוחדברי
 כהלכה לה תטיבו והם לדורונם כתבוני לחכמיםאסתר
 שלחטים לך כתבתי חלא שלמח בדברישנאמר
 ג' נכתב וכבר רבעים, ולא שלאטים ודעתבמועצות
 פרשת היינו אחרא דמפרא הדעת במחייתפעמים
 הקב"ח יודיעם כך ואחר ובשמואל, תורה וכרטנהבשלח
 פעמים ג' רק לכתוב ראין אתם דהאמת עיניהןויאיר
 מן מעשה דבור במחשבה אחרא הספרא מחייתננד

 שנאמר פח כל אבל אתרא, דספרא הדעתקופת
 וזהו אחת, זכירה רק נקרא לא אמת תורתבתורה
 עיניהם את הש"י שהאיר אמוץ אמרי קשפלהודיעך
 המאמרות ב' אותן היינו אמת אמרי חאמו7להודיעם
 זה ידי ועל יחשבו, כאחת אמת בתורתשנאמרו
 הששחת לאסתר חיינו לשלחך, אמת אמריםלהשיב
 יצדק ובזה אמוץ דברי לה תשיבו לדורות כתבונילכם

 ובסיום חכמים, דברי הטמע אזנך הפ הכתובבראשית
 שניהן דברי רצ"ל לשלחך, אמת אמרים לחשיבמסיים

 %א שלסטים שדקדקו חכמים דברי היינואמיתיים,
 אחרא ד0פרא הדעת עמלק דמחיית הן, אמתרבעים
 מעשה, דבור במחשבה הוא הקדישה חדעת ידיעל
 לדורונך חמניה את לכתוב אמת אסתר דבריוכן
 אלו כן ואם יחשב, כאחת בתורה שנאמר מה כלכי

 הירתך, לאוחבי רב ושלום חיים אלקים דבריואלו
 בחישת הר' כענין ארבע שחז שלשה הןוהזכירות
 עם"ק עמ"ל והן לעיל, שזכרנו עמלק בקליתםהנרמוץ
 פעמים נ' בגימפריא והז הז, ד' הנה מל"ק,על"ק

 הדבר. הבןעסק;

 מרדכי מכתוב ק ס הטפר במגילה לפרוש שישתהו
 דברי וכו' סברים וישלח האלה הדבריםאת
 ישראל לכנסת זה מרדכי שכתב והיינו ואמ"ת,שלו"ם
 ביניהן הכלום אמת שניהן חכמים ודברי אסתרשדברי
 תבין ובזה לעיל, וכאמור חיים אלקים דברי ואלואלו
 לחכמים, אסתר להם שלחה בלשונם רז"ל שאמרומה
 באסירה המא בשליחות הזה הדבר שהיה אמרולמה
 אבל בשושן, אז היו סנהדרין של רובן דודאילהסע
 אבטן אמרים להשיב האמוק מז ודרשו זהשפפו

 בהבינך נעים, הקרא אתה ועתה הדבר, הבזלשלח"ך,
 החכמים, ידי תנשק דרבנן בשורוק אתה ורגיל זהכל
 ובמשנתם. בהם שבחו ברוך אמוץ ודבריחם אמתהם

והנה



ן שי, יש פ8יבני מ  קפח וששכר 1 חיש לה/ %שם ג 

 קודם ח*סח בקלטת יורשץ ששלץ לא )ט4יצה
 סיום ופתחיין פט( אוש 44ה יום שלשיםלכסח
 מצרים שיציאת 48ש שיש )8478 ידעת כברחזוריה
 י"י, אני כי וידעו חנלות מן חדעת יציאתחיהח
 לך כבזבוזי והשר תנשל לפי וחנח וכו', כיוידעתם
 לכפלו צריכין אחלא דמפרא בדע"ת אחוז חשעסוק
 מה וחבן כנ"ל, מעשח דבור פהשבח בחיטתבני

 רבעים, ולא שלוטים רז"ל שאפרו מה לעילשמירשתי

 % ובאית רביעי, בצעם גם לכתוב צוחחהשסחו
 מפרין חד ענין וחוס שלשה, רק חן מעמיםחד

 וחן מד"ק, עלשק עמלק עפשל עמלשק בשםחרמוזין
 עד דבורים יום מן הנה עטש *עטים נ'בגיטפריא

 עטלשק, *עסתם נ' סגך שעווע תש"ך חן אסחחנ
 שלקשח בכל השמים פתחת חרע חדעת שמו אתלמחות

 חיפב. חדבר הבן מוקשח, דבור מחשבחבחינותיו

 ףדרוש

 וכו' בצאתכם בדרך עמלק לך עשח אשר אתזכור
 לך, זטך, ביחיד, היגריל קשח, ט4 טהיבהם

 מה *י על לכרש וחנראה רבים, לשת בצחתכםוסיים
 אשך עמלק מעשה זכיית בענץ ועטים נמהשכתבתי

 נלוח ממצרים אז יוחסין להטהע מאד, לישראלחרע
 וידעתם שנאמר כפו שבקליחה חדעת סן ויצאוחדעת
 לבל הנלוח פן דקדהטח הדעת שיצא י"י, אניכי
 ואפיקורסות רעות דעות שום קדט עם בגבראליחיה

 בכשריו עמלק כך אחר בא והנה טזביוועובמוטת
 ועשה אתרא שבספרא בדעת ואחיזהו בחינתושהית
 שכעת ק ידוע וחנה בזח, הארכנו כבר שעשה,מה

 ואטבח היראה בחיטת חייט חמדווע נלותבעוה"ר
 והנה המדוום וחמאחד תכיל הוא וחדעתקנפיחן,
 הזח החל הנלות בעוחשר נתארך זח דבשבילידוע

 לחבירו, רופה אחד נלות ואין חמדות פנלותלהיותו
 וכיוצא חירבה זה אצל בנלות אהבח סדת זח אשלכי

 שבשכל חדעת נלות חיח במצרים כן שאין מחבמדוום
 חדעת נלות החש כעת והנח מאד, חבן בשוח,לשלם
 חדרים ובדעת ק טד )5יה אפר האת כמח בסדותחפפת
 דקלי*ה הדעת חתעוררות שנרם עמלק והנחיסלאו,
 מישראל, אחד כל של הדעת בבחינת לט הרע חיום,עד
 לכל דייקא, לך עמלק, לך עשח אשר את שנאמרזהו
 ביחד, כלכם בצ4עזכבע בדרך במדתו, עוסו בחניאהד
 וחוב הדעוך בבחונת בשוה נלובן לכולם חיהשאז
 יעזרט יתברך שהשם עד שגרם, מח אודד לכלגרם

4 5ץי  8  1. שנא נ 
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 ברש לך אפרתי והבק הששש, פתחת זטץלפחא
 שש )9א ת"ל שאסוו סח ישע ירש, עתהץטץ כלידרך

 טהר 9~חם )שח לאשראל וצרה פתןבשעת
 נציב הוערה מקבים אחם אם להם ואפרכנעית
 רבם פיעא שכאן חק רחל הפרו ומ, לאושם

 קבלות חדור כן פי על אף נשה ואפרולאוריירטש,
 דודאי בזה, להתבונן "ט והנה אחשורהט, ביפיעליהם
 בלא שנים כך כל שנשתהו הדבר נכל במקרחלא

 חפודעח, טעבפלח אחשורהט ביפי עד פודעחכיפול
 דעה חלשת ננזר שדעה תיבת יהנה בזה, ליונראה
 וחוס באפס לעשוית פוכרת שהאדם שהדברודעוך
 חחש אבל הדבר עה"ח הוא הנח ורהוט, דעהענגד
 בצני כשאומר כן )ועל חציצה, ונפש שלימת דעתבלא
 עיין וחנח פודעח(, מיקרי דעתו נגד שהואעדים

 ודיבר י"י רוח עליו נחח ה4ה 5"8 )אייתברמב"ם
 חנוטה חוס לפסחים, פכיה מצות ברפובקדשו
 שכתבו וזחו הדעוע במיסי עצת שיפב% לו לרמזבזה
 במקוה פבילח תשובח לבעל סגולה ה*( המקובליםכל

 אדם אין א )ש5ה כי לדעתי, והוא עוף בכלפהרח
 דעהע, ותחסיר שפות רוח בו נכנס כן אם אלאחופא

 פהרח בפקוח חפבילח חנה ישי אל לשובוכשנתעורר
 הדעות לטיסירטז

 לוגין, התקשס פהרח בפקוח "ט י5-ה יש )8נץולזנה
 בפקוח בפבילח *שומח כונה ק אצלנוונט

 חראשונים וחימש חדשת בריח להוללוותתשובה לבעי
 בריה 5אק 5י )כתמות ירוש~לםי תלמיד לרעת כייהלו,
 לי שאח ששים, יעמים ישו וחהש בתתקשןבפשה
 וטד ו% תזדווע ד' בת "ט בריה כל דהנחחפעג

%%



 ישכר 1 דרת לה/ מלחמה גו מאמר ארר, חדש מתמויננה
 ששים ומספר יסודות יאז בה "ט כן אם מכולם,כלול
 מבוסל האסורה שריה אפילו כן על המעם,מבמל
 השבה תתק"ם היינו מ' פעמים בי"ו ואיסורהמעמה
 הנכנס תשובה הבעל והנה הירושלמי, לדעתלהיתר
 את ומקפל ( לס )ת"ז מרובעת לם"ם דומה מהרהלמקוה
 )שהוא אמו בבסן הנתון כעובר תלת נו תלתעצמו
 ומתבמלין פ"א((, האהבה שעי )ר"ח כידוע לם"םדומה

 עונו, מעליו וסר תתק"ם כממפר הקודמיןיסודותיו
 שנולד וכקמן חדשה כבריה נעשה הנה מבילתוואחר
 כנ"ל ימודותיו בימול ובכונת התשובה ידיעל

 בענין התשובהק ימי בדרסטי שכתבתי מהעיין
 אשריכם עקיבא ר' אמר ( פה יומט הכהטנהפירחח

 אביכם אתכם ממהר ומי ממהרין אתם מי לפניישראל
 הקב"ה אף הממאין את ממהר מקוה מה וכו'שבשמים
 את ממהר הקב"ה שם וכתבנו ישראל, אתממהר
 היינו לתשובה, רצון ימי היינו הנרצה, בהזמןישראל
 ובהן הבפורים, יום עד אלול חדש מראש יוםארבעים
 ישראל בהם ונעשים מקוה, )שהיי[ שעותתתק"ם
 ה' לפני חמאתיכם סכל ל( טז )רקיע חובטהכבריה

תמהרו
 על י"י רוח שנחה לעיל שכתבתי מה לפיתהנה

 היא המקוה שמהרת שאמר במההרמב"ם
 רמז תמצא הדעת, במימי עצמו את למבולבצירוף
 המקו"ה או דע"וע ע"מ מהור"ה מקו"ח במספרנכון

 הוא הרמב"ם( )כלשון הדע"ת ומים"ימהר"ה
 תשובה לבעל הממהרין לונין שיעור תתק"סבניממריא
 לימי בדעת וחטוב הדעת, בהעדר שנסמאסמומאתו

עלומיו
 מכריחין אבותיו הנה שלימה, דעתו שאין קמןהעגה

 ולהיות ולמצות, לתורה אותו ומדריכיןאותו
 וכשמתנדל ולמשא, לעול עליו הוא שלימה דעתושאין
 הנדולה הסובה למפרע מבין הוא דעתו עלועוטד
 בעת שלם בדעת היה שאילו וסבין אבותיו, לושקיטו
 ומצות, בתורה החכמה על אותו מכריחין אבותיושהיו
 במענלי להדריכו מהן יבקש הוא שאדרבא מהראויהיה
 רק למושכל, ממושכל פעם בכל אומץ ולהוסיףצדק

 השלימורע אל הדעת יצא שלא לו גרמהשקמנותו

 מטמר ג, סעף א מאמר תשרי סו, סימן א מאמר נלויעזיזי(
 ב. סיסזג

 הדעות בכחו תיכף "ט ניד כשהאדם היות עםכי
 אל פעם בכל להביאו הצורך ומן בכח, רק הואאבל

 כשלימות דעתו ש שיעמוד עד בהכרח, אפילוהפושן
 במבע נכהטך האדם בקמנות אשר הענין הנןבפועל,
 מבין דעתו על וכשעומד העולם, יסודות אחריותר
 ומכריח הנבחר, הדעת הבהמה מן האדםמותר

 ננדו ויתבמלו הדעת אחר נמשכין להיותןיסודותיו

 יצא הנה הדעת( )נלוח ממצרים ישראל בצאתההגה
 שנולד כקמן דומין היו אבל הגלות, מןהדעת

 פעם, בכל השלימות אל לצאת מוכן עמו נולדשהדעת
 נכהטך במבע כי להכריחו בהכרח בקמנותו וכך כךובין
 כן על ממת, ימודותיו אשר העולם תאות אחרביותר
 בדרך התורה להם נתן אלקינו הוא כל היוצר כןנם

 המוב ברצונם שאמרו הנם וכו', הר ושיחן כפההכרח,
 הש"י להם נתן זה כל עם ונשמע, נקוטה ז( כושמות
 שצריכין הקדישים דעה לדור להן להראות הכרחבדרך
 הדעת בעצמן ולהתבונן הדעתן להגדיל עדייןישראל
 לפרש אפשר אי כי הדברים )הבן מחרונןהנבחר
 מזמן והנה הדעוך אל היסודות ושיתבמלובכתב(
 תתק"ס הן ואסתר מרדכי בימי הנס זמן עד תורהמתן
 מצרים מארץ ישראל בני לצאת ת"פ בשנתשנים,
 שנים ת"י הבית ועמד הביוד בנין שלמההתחיל
 והנה תתק"ס, הרי בבל נלות שנים וע' הש"ץ,הרי
 נשלמו %א ומעה מנה שאחשורר8 הנם ( "ט)מגלה
 שנים, ז' היה שלמה בימי הבית בנין הנה שנה,הע'
 שעבר אחר תבין, ועתה מכוון, החשבון לךויהיה
 פעמים י"ו מהרה המקוה שיעור שנים תתק"םעליהן
 טקוח הדעת אל כנ"ל י"ז יסודזתיחן נתבמלוששים,
 שלימה בדעת התורה את וקבלו וקיימומהרה,

 לי שנראה הי זה חמיצה, ובנפשומיישבת
 על ישראל שיעמדו ותור זמן שבהגיע תבין,ועתה

 מהניגוד, מתפעל דבר כל הנה הדעת,שלימות
 הדעת עמלק מזרע הצורר הצר המן לננדם עמדהנה

 אהטר כל את יד"ע ומרדכי א( ד )שחר אתרא,דסמרא
 זה מה לדע"ת וכו' להתך אסתר ותקרא וכו'קשה
 יודעי"ם וכו' המלך עבדי כל מרדכי אל ותצוהווכו'
 אם יוד"ע ומי וכו' תדמי אל וכו' מרדכי ויאמרוכו'
 ישראל כל עם ואסתר מרדכי ונתגברו וכו', כזאתלעת
 הדעוך במימי ומהרה ותפלה בתשובה הקדושבדעת

מחר



 יפיששכר לה' מלחמה ג, מאמר ארר, חדשמאמריבנבי
 זו ( מז )טגנה אורה היתה ליהודים טז( ח )ש כך81חר

 הבן שלם, בדעת אז שקיבלוהתורה
 ח(, יז )שסות ברפידים ישראל עם וילחם עמלק ויבאז(

 דרשו היה מקום באיזה זו הודעה צורךהנה
 שנתגבר ידים, ריפוי לשון רפידים קו.( )ממזהןחז"ל
 והנה ומצות, התורה מן ידיהם שרפו על עמלקכח
 יבא לבל בזה דעת אותנו מלמדת התורה זהלפי

 ידי על כי ומצות, התורה מן ידים רפיון לידיהאדם
 על ישראל, שונאי על החיצונים שליפת ח"ו יהיהזה
 ידים, רפיון הכוונה הוא מה להתבונן לנו מהראויכן

 הם דהדינים ס"ה( ש"ח %-" ידוע דהנה לפריט,והנראה
 פ"ר, מספרם נבורות ה' מנצפ"ך, אותיות ה'בבחינת
 למספר הנ"ל אותיות ה' של גבורות הה' בהחלקוהנה
 פעמים )ה' נ"ו, בנימפריא גבורה כל מספר הנהשוה,
 יז( צ )תך~ים נ"ו ה"פ סוד והוא פ"ר(, בגימפריאנ"ו

 להמתיק פגעים של לטייר צא( )שם ממוך נועםשבויהי
 ידינ"ו, עלינ"ו ידינ"ו עלינ"ו אלקינ"ו והם הגבורות,כח

 א"ל היינו והרחפים, החסד שמות ידי עלוהמתקתם
 )שהוא גבורה כל על וניתומף ז"ן בגימפריאהוי"ה
 לנ"ו, ויאר הוי"ה א"ל הנרצה זהו א', מספרנ"ו(
 לאתוון מאירים ז"ן פפפרם הוי"ה א"ל שמותהיינו
 בא"ח שכתב כמו בשימשי מתפרשת )והלס"דנ"ו,
 פ"ר מן מתהווה זה לפי כן אם המקובלים(,בשם
 היש שאמרו החפא עבור בא עמלק והנה ש(,פר"ה
 הגבורות לעורר כח לו היה זה ידי על וכו', בקרבנוי"י

 לפרש שיש וזהו אחרא, המפרא מרכבתונתנכרה
 נקראים והם פ"ר, שהם גבורות הה' ידי"םר"פיון
 ליהושע כהנה שאמר וזהו אצבעונך ה' בידידי"ם,
 היודעים כאלה אנשים אנשים לנ"ו בחר ס( יז)שטות

 והרחמים החסד שמות ידי על נ"ו פעמים ה'להמתיק
 חסרון שהוא ונראה אצלנו בכתובים היה כןכנ"ל,

בכתיבה.
 דבש בספר זלה"ה חיד"א מו' הגדול הרב כתבח(

 לשונו, וזה כ"א( סימן ז' אות )מערכתלפי
 מפרי בפירוש ז"ל מחותני מר הגדול להרבראיתי
 עטלק דזכירח תצא, פרשת בסוף שכרוב מחדש,שנדפם
 האריז"ל רביע כשזב וכן יונע בכל בפה לזכורחייב
 ג מאמר קיוי שיקיא(

 פסיו ב, סימן יב מאמר תשרי י, סערי
 קמג וסימן קו טיטן ד תאמרטבת

 וכו' הבדול לשמך מלכנו וקרבתנו גבי פ"ק ש"זתרע-ח
 הגדול לשמך דבאומרו ז"ל הרב דסבר ונראה שם,עיין
 ידי יצא בזה האריז"ל שכוכב כמו עמלק טעשהוזוכר
 ידי יצא שבזה לי נראה בעניי ואני כפה, זכורחובת
 זלה"ה חיד"א הרב לדעת כן גם שכוונתי כביריםימים לי זה ואני שם, עיין וכו' בפה ולא דייקא בלבחובה
 הוכחתי עוד אבל תשכ"ח, לא חובה ידי יוצאיןשבזה
 שאין מה יום, בכל הוא כלב תשכח לא דהחיובלדעתי
 לא דאי בשנה, אחת פעם רק הוא בפה זכורכן

 ככל בתורה זכור פרשת קורין אין למה הכיתימא
 בשנה, אחת פעם רק החיוב אין כרחך על אלאיום,

 בחרו והמה יבחרו יום איזה לחבובים הדברונמסר
 כן אם פוריכן קודם שבת לעשיה זכירהלהקדים
 זכירת הגדול לשמך באמירת לבוין האריז"ל מרןדברי
 ואין תשכח לא מצות באמת הוא עמלק,מעשה
 בשנה, אחת פעם רק הוא בפה זכור כי יותר,צריך

 לי.נראה
 זלה"ה חיד"א מו' הגדול הרב כמזכיר באתי ואקבפ(

 בחורת הנישנית ברייתא להלכה )שקהביא
 השבון יום את זכור ח( כ )שמות לשונו, וזהכהנים,
 שמירת הרי שמור יב( ה )ובהם אומר כשהוא בלבך,יכול
 שתה שתהא זכור מקיים אני מה הא אמור,הלב
 למרים, וכו' זכור ס( כד )שם אומר הוא וכן וכו',בפיך
 הצרעת בנגע השמר ח( )שם אומר כשהוא בלבך,יכול
 )שם אומר הוא וכן בפיך, שונה שתהא זכור,פקיים אני מה הא אמורה, הלב שכחת הרי טקלשמר

 בלבך, יכול עמלק, לך עשה אשר את זכור ת(נב
 הא אמור, הלב שכחת הרי תשכח לא אומרכשהוא
 וכן עכ"ל, בפיך, שונה שתהא זכור מקיים אנימה
 התורת מדברי ז( תוה )9שע המצות בספר הרמב"ןכתב
 בזכירת למה כן אם לתימה, בעיני והוא הלזה,כהנים
 זכור עשה מצות תרי"ג ממנין שתיהם נמנועמלק
 וזכירת חולק(, באין )והוא תשכח לא תעשה לאוטצות
 יתן סי וגם אחוח למצוה רק נמנה לא ומריםשבת
 הלב מן השכחה ואיסור בפה הזכירה זמניונדע

 יזהירע נשכח, שלא אזהרה לן למה וגם הללו,למצות
 הלב מן נשכח לא בודאי חטוב בפה לומר כלהיוצר
 בפה דזכור לומר כרחך ועל כוונה, צריכות מצותדהרי
 השכחה ואיסור מהזמנים, זמן באיזה אחד בפעםיוצאין
 בפעם יהבכן בפה יצבור לומר ואפשר יום, בכלהוא

אחד



יששנר לוף מלחמה ג, משמר ארר, חישפשלתיבני
 סדר 8י על בציבור השנשח כשקורין חייט בשנתאחד

 בזכירת רק יום, בכל הוא חשכחת ואיסורח8רשיוו4
 זכירת להקדים כדי מיוחד זמן חז"ל קבעועמלק
 אצלי התימס מן וחח* בדבר, רב עיון וצריךלעשיה,
 הצומקים תרחיבו שלא מדאורייתא, שהם כאלהבמצות

 בזה.דבריחם

 1"ט )כמקתל במדרש אסרו ה~4 )1מן תרוקח כבעבי(

 אסרת אתת חקב"ח, לפני ישראל אסרו5ה0
 אתח אחוס לישעה אנו סח מעמלק, זטרים הוולט

 לזכור, נאה לך עולמים ולעולסי לעד וקיים חישאתה
 פרוטת קוראים שאתם בזמן בניי הקב"ה להםאסר
 עכ"ל, שסו, מחיתם באילו עליכם אני מעלהעמלק
 כן על בישב"א, המש וחול"ם בקם"ץ זטר דדרשנראה
 לזכור, נאה לך הייט זכו"ר כן נם ישראל שאסרודרושו
 רא"ש זקיפת גדיל, זק"ף פעם זטר בתיבתונרמז
 נדו"ל, זק"ף הרמז היינו שבשומט, בדעת זכירההייט

 כביכ% ריהט זקיפת לו יהיה כביכול שהנדיישסהראוי
 שאתם בזמן בניי הקב"ה לחם אסר שידוושו ומהלזכור,
 וכו', את תמחה וגם וט' את זכור דרגשו וט',קוראים
 עליכם אני כהלה באותיות הומרח ידי ששלהורות
 שדרושו מה לך, אוסר ועוד שסו, מחיתםכאילו

 זק"ף מפעם דרושו זכור, להקב"ה אוסריםשישראל
 הנכבד, ישם בניספרהש ו' נם יודי"ן ב' ההשגדו"ל

 לי.נראה
 "4 " 5ש1ת ברבידים וכו' וילחם עמלק ויקנאהש(

 ידיהם שרט על קח( )9י1ייו חז"לודרגשו
 חהערח לי, נראה בזח, לעמלק שייכות ומאי התורה,ק

 דמען כסה רירה אלא פוב אין ק 1 )חטת פובנקראת
 וט', רערתי לכם נהורי פוב לקח כי ק ד )9ש*אסר
 ובע"ב נקרא עמלק קליפים והנה י"ז, בניספריאפו"ב
 הפורים כבעץ ועייז ט40 אות )טז: ידין ודן בקרנים)עיין
 תיבות ראשי באזני השים בם8ר זכרת י( ")שנות
 זה, לעוסת זה הפוב היפך ההש י"ז, בגיספריאזב~ב
 היפך רע שהחש הסכה במקום אלא עומד הזבונאין

 פוב הנקראת הרהרה מן ידיתם כשררו כן עלחפוב,
 תדבר. חבן זח, לעוסת זח חפוב חיטך עמלקבא

 1. רימז שרה חח דוד שני ה, פ אדמות מדבר צמויב(
 תשטם תושם בחשרם נהל צנעע(
 שמיויד(

 פוש-

 19. סעע הגידש

 עמלק שהיה וכו' הנחשלים כל בךויזנב ק" טה כשהש נשמוק ק שש "ששש ריי אמרויב(
 לעמלק חית מאין לחשבונן, "ש וכו', וזרקן מילותחותך
ט 8י ש והנראה הזה,הכח ש  ש  מר תנדי חרב 
 חברית 8נם ידי דעל הם( ד חיי יפ )מש זלח"חחיד"א
 )חברית ו44 שם עיין זבוב חנקרא חקלי8ת ושצפתח"ו
 בכל והזב~ב י"ז, בגיספריא פו"ב נקרא ים~דמדת
 חסכת מקום על היינו תרע, מקום על עומדמקום
 חקלי8ח סבפל כנ"ל, פוב נקרא והתורח הפוב,היפוך
 קליפת היא זבוב במסוך כתבתי כבר וחנח כנ"ל(,זבוב
 שהוא פיב היתך י"ז בגיספריא )זבו"בעמלק,

 ידי על שצפת זבוב קליפת וחנח י"0,בגיספריא
 בך ויזנב וכו', סילות חתך עמלק כן על הבריוע8נם
 הנחיפלי"ם קפ( *ו8ו )כשש חסקובליס אסרו הנחשלים,כל

 בברית שתנסו אותן חיינו יק, סיל"ח נח"שאותיות
 זבוב קליחת עמלק בהן שלפ אזי הנחש בתוודבק
 שאסרח באלישע תבין ובזח וט', סילותוחתך

 ודרושו הוא, קדוש אלקים א"ב ק ד )מלשטהשונמית
 ראתח %א בםדיט קרי ראתה שלא י:( וברבותרז"ל

 חבן. תליא, בהא תא כי שלחט עץזבוב

 מח עמלק מחיית מצות זו במצוה להשבונן ירטיג(
 % דחנה שבתורת, חמצות בל מןנשחגית

 מעשת דבור במחשבת לקיים צריכין שבתורחהמצות
 מחיית מצות כן שאין סח אחוע מצוה נקרא%כולם
 סחשבח תרי"ג ססנק מצות נ' בחשבון חם הנהעמלק
 דבור בסחשבח, תשכח לא עצמה בפני למצוהנמנית
 נמנה מעשח בפח, זטר עצסח בבני למצוהנסנה
 זכר את תמחה וט' בהניח וחיה עצמה בפנילמצוה
 חרב ודרוש שיטב סח 8י עץ והנראה וכו',עמלק
 על ע"א( כ"ח ידף דוד כמא בם8רו חיטא סו'הנד%
 טגסעות בתורה העומק כל ה( תיבות חז"ל דאסרוהא

 פדאני כאילו הקב"ח אסר תצבור עם וסתם%חמדים
 חיראח חיא חעיקר תפלח חדברים, ועיקרוכון,

 נסעות בדבור, הוא וטרח שבלב(, )עבודהבסחשבח
 פמליה המרכבה ביפ% חוש וחנח במרצח,חסדים

 פלוני בנימפריא ירא"ת וטעשח, דבורבמחשבח
 וכן תור"ח וכן אחרף, דמפרא ונקבת זכרופלונית
 שתקשו סה לט יונח ומבזח י4 חמדישםנסירת
 חמדי"ם נסילו"ת מקום בכל אסרו למהחם8רשים

"*



טיששכר לוי מלחמה ג מאמי ארך, חדשמ8רכני
 הנה הנ"ל, המם8ר במכוון שיהיה בכדי רבים,לשק
 קומת לכפל בזה "ט הנה אלו בג' האדםבעסוק
 דבור במחשבה נהי"ם חג"ת חב"ד אתראחספרא
 דידן בנידון בכאן והנה לי(, נראה הדבר, הבןומעשה,
 שיעור ביפי הוא עמלק מחיית ענק 00 לכלידוע
 קומה השיעור כל לבפל רצריכק אחרא, המפראקומת
 לא מצווח בגי נצפוינו ט ש נהוים, חג"תחב"ד
 וכו' בחגיח והיה בפה, זכור בלב, מחשבהתשכח

 במעשה. וכו'תמחה
 במצות הזה בזמן כעת בצע מה להתבונן, "טוהנה

 לקיים לנו אפשר שאי כית בלב תשכחלא
 ולישע דרך על הוא בפה הגיון בשלוש בפול,המצוה

 פעם לתת לי ונראה שפתינו, פרים משלמה קי
 כברם בפסוק ג( פ"י חז"ל דרשו דהנה יוצרינו,למצות

 ויבא ביום יהרהר שלא רע דבר מכל ונשמרת י(כג
 דאורייתא(, איסור הוא הרהור דרשו )ומזח וכו',לידי
 נברא עבירה ידי ש דהנה בזה, טעם המקובליםוכתבו
 נברא עבירה הרהור ידי ועל כידע, מקפרגמלאך
 גופו, נקךטה המעשה ידי ועל המקפרג, שלהנשמה
 המקפרג, של הנשמה ונקךטה בעבירה כשמהרהרוחנה
 הנה כי מעשהו שיוגמר אחריו המקפרג רודףהנה
 לידי שיבא הדבר וקרוב לבהט, מבלי ערום הולךהוא

 המצות במעשה תתבונן ומזה בפועל, עבירהמעשה
 1.( ~רטח רז"ל שאמרו כמו לפובה, בהיפוך הואהנה

 שמו ולחושבי י"י ליראי לפניו זכרון בם8רויכתב
 %א ונאנס מצוה לעשות חשב אפילו טז4 ג)פליט
 נשמת כי עשאה, כאילו הנתוב שיי מעלהעשאה
 חמצוה והרהור מחשבת ידי על הנקיטה המליץהמלאך
 לידי להביאו אחריו ורודף לבורו, מבלי עדייןעומד
 ונט לבהט, מבלי ערום עומד הוא כי במועלמעשה

 עיקר להיות המצוה, ממחשבת רבים מסייעיםלו
 הפמאה( )מרכבה עמלק זכר בביפר תלויגאולתינו

 כל יצטלם אז דורים, לדור זכרו ויאבד במעשהגם
 חג"ת חב"ד בקדש קומתו בשיעור מישראלאחד

 כח שאין הזה החל בגלות גם כצפוינו הנחנהי"ם,
 תשכח לא ומפויט הנה במעשה, המצוה לקייםבידינו

 המלאכים נשמות מחשבתיט מפרי ונעשהבמחשבח,
 אותנו ומסייעים הגופים, לבוצי מבלי ערומיםוהם

 ש"8. מה ידב סצי"ץ הגהות ש"נסו(

 מעשינולבצוע
 בפף~

 קץ להתפר יתועתעו למהר
 אסן. בימית במהרה הימין קץגאיתם

 ז( י )פיה שלמה אמר )ק י"ב פרשה בפסעשזאיד(

 לק"ת רפט אמר לברכה, צדיקזכר
 וכו', לפובה מזכירו הוא לצדיק מזכירכשהקב"ה
 זה, היה ומי לרעה, מזכירו הוא הוקטע להזכירכשבא
 עם מלחמה לעשות שבא שבשעה עמלק, היהזה

 בספר, זכרת זאת כהסב לבהנה הקב"ה אמר מהישראל
 בהם כתב הצדיקים העולסים, רבה משה, לואמר
 כדי צדיקים של זכרונם חייך הקב"ה, לו אמרזכרת,
 רוצעים של וזכרונם לבא, לעתיד שכר מתן להןליחן
 בענק שקראו סמה שמן, את שמחות מהן ליפרעכדי
 עמלק, זכר את תמחה עמלק לך עשה אשר אתזכור
 לך אבאר הפסיקתא דברי להסעים בכדי והנהעכ"ל,
 מה א' שיי, המעיין לב יפול אשר דקדוקיםכמה

 הכריחו אשר וכו' את זכור זו בפרשה לוהוקשה
 הצדיק את מזכיר כשהקב"ה אומרו בן כזאבןלדרגת
 וכו', הוקטע את להזכיר כשבא לפובה מזכירוהוא
 את כשמזכיר דודאי בזה, חידוש שום ידעט לאהנה

 ברשע, בהיפך וכן וצדקותיו זכיותיו מזכיר הנההצדיק

 שאמר דרש הנה ג' בהיפך, שיהיה דעתך מלקאוכי
 צאי זכרת' בהו כוכב הצדיקים העולמים רבוןבחטה

 החש הזכרת בצדיקים כסו הדבר, סובן הרי לוהוקידה
 ההוכחה שסיים מה ד' ברשעים, בהיפך הוא כןלפובה
 להוכחה הוצרך למח וכו', זכור בענין שקראוממה

 ההוכחה. הואומה

 שפירשתי טח פי על לנפשאי פתחא אפתחיהנה
 העומדים בין מהלכים לך תרעעי 0 ג מני"בפסוק

 יהוצדק בן יהושע )שהובפח ז"ל אמרו והנההאלה,
 תמיד להיותן עומדים שנקראין המלאכים בקשיהיה
 תורה ידי על תצדיק כן שאץ מה אחורבמדרגח
 ממדרגה לילך אומץ מומיף פעם בכל שמסגלומצות

 טהלכים, הלשת טה להבין נוכל לא עדיין אבללמדרנה,
 מה טיץ העומדים בק מהלך ותהיה למיסר ליההוה

 ג סיטן ב מאטר טבת שאו חטכה במאמרי לע%שכתבתי
 מה פי על והוא ברצצי(, לקשבך 8431ן הס( סיטן גמאטר

 שלא על הקפיד יוחנן י' ט0 כנסוח בש"סשמבהיר
 יוחנן ור' שם, והקירו ומטסו, )והלכה( וסועחאסרו
 עלית קדחטי בודאי הלא )ותחשיד, האי טלימאי



יששכר לה' מלחמה ג, מאמר ארר, חישמשריבני
 שעל שם, ואמרו בתורתן(, להתכבד רהצין אינןכאלה
 אגורה ה( טה )תדגים וביקש דוד כן גם נתחבפ זהדבר

 הבא, ועולם הזה עולם עולמות בשתי עולמים,באהלך
 שפתותיו יהיו זה ידי ועל מפיו שמועות שיאמרוהיינו

 ישנים, שפתי דובב י( ז )שה"ש שנאמר בקברדובבות
 ככומר שם ואמרו להנפפר, ההנאה מהו שםוהקשו
 מה פי על והנראה מובן, אינו ועדיין ענבים,של

 )עיריתן חז"ל ודרשו לעשותם היום טס ז ממרסשנאסר
 אין כי י( ט )שלת שכרן, לקבל ומחר לעשותם היוםכס.(

 מסגל שהאדם מה כל רק וכו', ודעת וחשבוןמעשה
 תורתו לפי שכרו יהיה ככה הזה בעולם ומצותוערה

 בכל פפירתו אחר שכרו לו יתוסף לא אבלוצצותיו,
 בעת שהיה המדריגה באותה עומד ונשאריום,

 אין אבל התורה שמיגל כפי שכרו זה והיהפפירתו,
 כן גם עדן שבנן הנם יום, בכל לתוספת קיווילו

 מזה דאורייתא, רזין ומחדשין תורה לומדיןהצדיקים
 שכרן מתן הוא זה אדרבא כי שכר, להן יחוייבלא

 השכינה מזיו ולהנות להשיג שזוכין מההרוחניי
 אבל עדן, בנן הנשמות מזון הוא וזה התורה,מתוך
 כי הלזו, התורה עסק ידי על שכר לתוספת קיוויאין
 עושה שהאדם מה רק הייה כתיב, לעצותםהיום
 שעוסק מה כן שאין מה המעשיי, בגוף רק הזהבעקם

 המעשיי. נוף בלא בנשמה עדןבגן
 פמאין והענבל הזונ ( צח )שנת בנמרא אמרודדץבה

 אף כלי שנקרא מפני ונומאה שמקבלין)היינו
 כס לא )בטוהר מקרא לה מפקו לקבל(, כלי שאינו פיש
 היינו יבא, דיבור אפילו וכו' באש יבא אשר דברכל

 אפילו ואמרו דיבור, כעין ק% להשמיע רקשאיש
 ופריך פמא, המקשקש הפנימי הייה העינבלניפל
 ראוי שכן ומתרץ קול, כהפסיע שאינו כיון חזי,לרשי

 כערצה והוה )ופירש"י, חרם, כלי גבי עללהקרסו
 לעשות לו אפשר שאי ר"ל הראשונה, מלאכתומעין

 כן פי על אף אחר דבר ידי על רק בעצמוסלאכצזו
 והדיבור(, הקול מלאכת הייה מלאכ"א ערצהמיקרי
 יוחנן, ר' סברת הוא הממקנא לפי אוצר שםונזיין
 שהכלי כית היפב, תתבונן הזאת חהלכה פי עלוהנה
 ובפל שנתקלקל הנם והדיבור הקול למלאכנוהסוכן
 לעשות שראוי כיון הזאות המלאכה בעצמיותוסמנו
 והכי כלי, נקרא עדיין אחר דבר ידי % מלאכתומעין
 הנה העיקם טן כשנפפר הידיק הנה דידה בנידתנסי

 המעשיי, בגוף הזה בעולם שלמד התורה רק לואין
 לו שיתוסף קיווי לו אין אבל שכרו, ישולםוככה
 הניח אם אבל עומד, ונקרא פעם בכל שכרועוד

 מפיו שמועות פעם בכל ואומרין לברכהתלמידיו
 שהטף הנם הנה דובבווע שפתותיו הנה הזהבעולם
 מלאכתו ערצה הנה בעצמיותו לדיבור ראוי אינושוב
 התלמידים היית אחר, דבר ידיעל

 האומריי
 שמווסתיו,

 וניועסף המעשיי, בגוף מכהי תורה כלומד הוהוהנה
 כן ועל בקבר, נם תורגע עסק על פעם בכל שכרלו
 שיאמרו עולמים באהלך אנורה דוד שביקשזהו

 יוחנן ר' הקפיד זה ועל הזה, בעולם מפיושמועות
 בן יהושע שהובפח וזהו מפיו, שמועה אמרושלא

 בעולם התלמידים )היינו מהלכים לך ונהרגייהוצדק
 נם לך גתתים הנה מהלכים, פעם בכל שנקראיםהזה

 הנה הבא, בעולם היינו העומדים בין כבר(כשתהיה
 שיאמרו התלמידים ידי על מהלך אתה גםתהיה

 פעם. בכלשמועתך
 פעמים כמה כתבנו כבר אשר את לך אקדיםלעדך

 הוא הקודש בלשון זכרת תיבת שורשאשר
 בדומה, המקיד זכר כעין בדומה, המולידהנרצה
 שנחקק מה כל הזכרון כח הוא כן המוח, מןוהוא
 דבר איזה בשמעו או בראותו במוחו האדםאצל
 מוליד הנה דבר, אותו לזכור כשיצפרך זמןואחר
 כמו הדבר אותו וזוכר החקיקה ידי עלבמוחו
 אותו נקרא הנה הגמע, שראה הראשוןבפעם
 המוח, מן בדומה המוליד הזכר כפעולת וכרוןהדבר
 ט סרסר )לער שקלים בפרשת שכתבתי מה)ועיין

 לכם והיה וכו' כסף את %קחת בפסוק ה(דרוש
 עשה זכר בפסוק שם שכתבתי מה ועייןלזכרון,

 הדברים באלה עשה(, אשר נפלאותיו זכרולנפלאותיו,
 לברכה צדיק זכר שלמה, אמר המדו"צ, ביאור אלנבא
 כן( על זכירה, לשון רק פקידה לשת נאמר לא)הנה
 )רצ"ל הצדיק את מזכי"ר כשהקב"ה לקיש רייסאמר

 ואומרים תלמידים להעמיד שמזכהו היינומזכי"ר
 בדומה מוליד הוא כן אם מריו שמועות פפירתואחר
 בכל לו )שמומיך מברכו הוא הזכר(, כעין פעםבכל
 הש"י ועושה פעל כן כי בחייו, למד כאילו שכרופעם
 כנ"ל(, מלאכרם מעין וערצה דובבות שפתותיושיהיו
 בחינת לו "ס הרשע )נם הריצע את להזכירכהנבא
 וכל שהעמיד הרוצעים תלמידיו כל הכהופיע,זכר

פעולותיו



 שטיעטשכר להן פלחמה ג מחמר אדרי חדש88ריבני

 לקוץ הם אשר הרעות שעותיו הרעיםדוהותיו
 הראשון הרשע הנה הרשע, טת אחרי נםממאיר
 עונש לו )להוסיף לרעה מזכירו הוא זה( ההידאשר
 בפועל(, הרגועות ערות הוא קוטה כאילו שחורבבאר

 בשליש הוא, כך ברשע דנם נשמע )מהיכן זה היהמי
 לך שפירשתי וכמו לברכה צדיק זכר כתיבבצדיק
 ההיפך אבל וכו', מהלכים לך ונתתי בפסוק כןגם

 מלחמה לעשות כשבא עמלק היה זה לנו(, מניןברשע
 זכרתן זאת כתוב לנפטה אומר הקב"ה מה ישראל,עם

 כעין המייד כח הזה הרשע למעשה )שיהיהבמפר
 הדברים, של פשפן פי על נם יובן הדבר והנהזכר,
 לאמבפי כהטל ט( הצא )תטייב רז"ל שאמרו מה פיעל

 אחד בליעל בא אליה, לגשת מתייראים אשררותחת
 בפני אותה היקר ונכוה פי קל אף בהנבהוקפץ

 כל שהיו אותך היקר בדרך, קרך אשר וזהואחרים,
 י"י מקנטה בשמען להן להזדוונ מתייראיןהאומות

 עמלק נוים רשמית הזה הרשע ובא הוא, נוראכי
 ואילו האוסווה כל בפני אותן היקר הנה להםונזדווג
 האומווע כל על היום עד מוראן היתה הרשע באלא

 חיום עד לישראל האומות שעהטין הרעות כלנמצא
 חלקו פעם בכל לו וניהצמף עמלק, תלמידי המההן

 דשורשו דידוע מה פי על תבין, וביותר שחוחבבאר
 הנזירות וכל בסטין עינין וכל אתרא דמ6רא הדעתמן
 אחרט, דספרא חדעת עמלק מבחינת המה הן היוםעד
 אמר כן על הבן, זה, כל שהעיד חוא עמלק כןאם

 במפר זכרו"ן זאת כמעב דקדקנה, דעת לכהיההקב"ה
 הכלשורעות כל אנטר כזכר, המוליד כח לעמלקשיהיח
 חלק לעמלק "ט הכבטיח ביאת עד לישראלשיארע
 שמו את ימחה כי עד ואנחה, ינת לו ויהוסףבזה

 הצדיקים העולמים רבון כנטה, לו אמר השמים(,מתחת
 ומעידים דובבות שפתותיהם )כי וכרח בהוכתב
 אחרי הרי הנוטעים אבל הראשונה, מלאבזרםטעין
 יעידו וטאין נתעב וכנצר מוכם כפגי הםמותן

 צדיקים של זכרונם חייך הקב"ה, ין אמרברומח(,
 כנ"ל, )היינו לבא לעתיד שכר מתן להם ליחןכדי

 מעין עתוין להיותם שכרם פעם בכל להןשיהוסף
 ליפרע כדי והטעים של חכרוניהם השרטונה(,מלאכתם
 עושים שתלמידיהם מה כל )כי שמם אזן ולמחותמהם
 מטה הו04 שכן לך ותדע שסטן על נקרא פעםנכל

 )רח"ל עמלק, לך עשה אשר את זכור נעניןשקראו

 עמלק הקיד הכלשורעות כל אשר ולהנלותלהתוודע
 הדיניך כל יתבשלו אז עמלק זכר את תמחה כי(עד

 ההוא ביום הארץ כל על למלך ל"י והיהוחמקפרינים,
 אין בארץ אחד נוי וישראל אחד, חטמו אחד י"ייחיה

 לבדו. י"י ונשנב רע פנע ואיןשמן

 אפר כהטלי זכרוניכמ ט מטן ט"ב )פסקהא שםפו(
 להם שאמר הכרחל כננד מדכך יב4 יבסרוב

 זכרוטוע שנים מזכירים שתהיו לכם מצוה אניהקב"ה
 זכור שנאמר רבים( לשק זכרוניכם איוב אמר כןלעל
 הם8רו הנה ונר, זכר את תמחה וגו' עשה אשראת

 והוא אחרוץ נירסא )הצה חילקופ בשם הביא)והררי(
 ובראה עמלק, זכר את אמחה עמלק זכר אתתמחה
 זכירווג ב' יהיה שבזה הנכונה הגירסא שהיאלי

 עמו לעשות מחוייבים שאנחנו לזכור שצריךהיינו
 הב' והזכירה ידינו, לאל כשיהיה מצוהמלחמות
 שסו את יכטץה הוא איטר הבפיח הש"י איטרלזכור
 אותן )ר"ל אפר משלי זכרוניכם יתפרש ובזחוכו',
 וטחעפר כמו לעפר, כהלולים הם שלכם זכירותהב'
 בכח רק עהטה אינו אבל להצמיח פעיתועגמה

 את תמחה זכור מצוות דהט"י כן עליו, אשרהיסודות
 השי"ת ינץ על רק פעולתינו אין אבל עמלק,זכר

 )דרש יודעים הוו אלא וכו'(, זכר את אמחהשהבפיח
 אין שאם נביכם( חומר לנבי שם( )אגב דקראסיפא
 שנה, בכל וקוראים אותם זוכרים להיות עתידיםאתם

 חומר לנבי מצרים של לשיעבודם אתכם מחזירשאני
 ובלבנים בחומר ע( א ושיות שנאמר כעניןנביכם

 אני החגחומא, בשם אחרים ספרים מביא)המפרש
 9 קנט )הטחם שנאמר מלכיות לשיעבוד אתכםמחזיר

 את זכור הוי אי"ה( ויתפרש חורינים חריטו נביעל
 ק. דרוש חהלת ירי פחז כאן, עד עמלק, לך עשהאשר

 הפסוק וכלט( מקרט שכתבתי מה פי על העניןיתפרש
 י"י והשיבך "ק סח ובהם הרצכחהסוף

 הוסיף לא לך אסרתי איטר בדרך באניו"תמצרים
 הלא לההבתן, "ט והנח ונו', והתמכרתם לראותהעוד

 והנה םהמוקדסע קשה בכתוב המאחטר כלהתוכחות
 יוהב הקשה חוש התוכחח סוף הוא הזאתהקעה
 מהאהטונורע יורטט קלה היא לכאורה והנהמכין,
 הכהא פורטת רחט שפירשה מה פי עי הדברופירשנו
 אג"י צלע ויאסור כנטה אל אלקים וידבר י יישטח



ייטשכו יה פלצט ג פשר חור, חישסטהבני
 במדרש שם עיין רק בכאן, באתי לקצר והנהחוי"ה,

 לרהיטו תשית 0 גא )מעש בפסוק דרש ק 1858*י
 למלך שלו עפרה להלביש הקב"ה עתיד 8ז,עפרת
 פק ה יש48ש כביכול( )בקוב"ה ביה דכתיבהבהטיח

 עפרת לראשו תשית במשיח וכתוב פז, כתםראשו
 עיפו פנהינ השי"ת דהנה הענין ופירשנופז,

 הפופבע כפבע שלא ניסיית הנהנה הנהנותבשתי
 פבראשית, הסדורה פכעיית והנהנהמבראשית,

 בראותם עולם, באי לכל ניכרת הניסיית הנהנהוהנה
 עשתה י"י יד כי יודעים ברב"טית סדרישיטי
 באפפה שלם שאינו פי פבעיית הנהנה אבלזאוג
 והכוכבי הפבעיים פי על הולך הכל כי סוברהתוריי
 הכל רק עליתה השנחה כאן חשין והפזלותלכון
 לידע התורה יסוד עיקר זה וחנה הפופבע,בפבע
 סיבות מאת עליונה בהשנתה החש ה% אשרולהוודע

 והחש כרצות הנלנלים את פגיע החש הסיבובןכל
 פבלעדי עין רפרוף תשעת שום חשין הסיבות כלפסבב
 בפבע שהחש הנם ית"ש, והשנתתו הטפעויבולפו
 עם בלבהטיו הפתלבש המלך כעין החש הנהחפופבע

 בהנכם. המלך נוף זהכל

 ברוך הקדתי הודיע ההורה נתינת רב"טיתלזדי
 אלקיך הוי"ה אנגי ב( כ טיפות לעפוהחש

 בהיותם ישראל דהנה טצרים, מארץ היצאתיךאשר
 הוי"ה, את ידעו לא הדעת %ות חיה במותבמצרים

 בדעתם מופעים שהיו המצריים אצל שקועים היוכי
 הפזלות הנהנת פי על הכל בארץ הנקוטה העניןשכל
 כל מהווה מאת עליונה והשנתה שפע פבליבפבע
 הפזלורג ראש לפלה המצריים עובדים היו כן עלהויווג
 ושכבי השמים מערכת הקנ"ה שידד כטרטרוהנח

 בהוך קוטה והשר נ8לאותיו בהראות וכמיליהםתשמים
 וידעו הוי"ה, אנ"י כי וידעתם אפר הנהמצרינו
 הניכרת הניסיית הנהנה כי הוי"ה, אנ"י כימצרים
 הוא זאת, עשתה הוי"ה יד כי יודעים הנה כללעין
 ההנהגה כן שאין פה כרצוט, ובהטדדם הויות כלמהווה

 ב"ה הוי*ח בהשנתת כן נם החש הנה בפבעחנסתרת
 הפבע בהתלבשות החש אבל הויות כל חפהווהובכחו
 בהנכם, הםלך ונוף בלבושיו הפסתתר הסלךכעין
 כי אנ"י נקרא ב"ה הוי"ה הנכבד השם לבהטיוהנח

 כ"ה חשם תשחר הוי"ה שם לפני אשרחאותטת
 הלובש את ח8סתיר לבחט כעין אנאיףבגימפרהש

 לחורות אנ"י בניפפרהש החש וחנה ולאחריו,לתניו
 פתלכם שאני הנם החש, אנ"י אנ"י לט( ל2עתרם
 הנביש שאפר וזהו הת*, אנ"י כי תתבתן הנחבפבע
 הבנ"י ראש1"ן אנ"י צבאות י"י אמר כה ק 8דישי*

 בניפפריא )אלקי"ם אלקים, אין ומבלעדיאחרו"ן
 שתחש רק פבלעדו הפגע הנהנת שום איןחפב"ע(,
 במצרים ושקיהו כחו הש"י בהודיע הנה בפבע,מלובש

 וידעתם אפר הנח מצרים, בתוך עשה אשרכנפלאותיו
 בפבע נס הוי"ה, אני כי מצרים וידעו הוי"ה אניכי

 שהוזיע וזהו הנכבד, שמי כבוד טלובשברלבנטים
 אנ"י אליו והשמר הנמים קלטות פרם לוהטההש"י
 שכינתה כנילוי לישראל הקב"ה שאמר וזחוהוי"ח,
 אלקי"ך, י"י אנכי יאיר דבריו פרטת בסיניוכבודו
 )בגיפפריש חפב"ע הנהנת שהוא אלקים בהנהנתנם

 הפבעיים את פנחינ בחוכו, חוי"ה אנכיאלקי"ם(
 שטר שאפר וזהו הכפעי, ויכולתי בהשנתתיכרצוני

 הדעת בנלות שם שהייתם מצריס, מארץהחבותיך
 מצרים במברת שקועים היו רק הוי"ה את ידעולא
 אלקישך י"י אנכי הנה המזלווג בהנהנות רק הכלאשר
 לידע ובמופתים באותות מצרים מארץ הוצאתיךאשר

 הנרמז והחש כנ"ל, הוי"ה אנ"י כי שהוודעשהודיע
 ועתיד הוי"ה, אנ"י בנימפריש 8"ז כתם ראשובפסוק
 לראשו תשית הכהטיח למלך זו עפרה להלבישהקב"ה
 הקטה הקב"ח אפר עון על בתוכחת והנה 8"ז,עפרת

 מצמיג י"י והשיבך הקטות פכל הקשההאחרונה
 רק למצרים נאמר לא כן על למצרים דוקא)לאו

 שהייתם הטזביות חשפניות למברות הייהטצרים,
 אנ"י )במלבושי באניית היינו( בקצרינושקועים
 במלבושים, חמלך ני שאין בהצרים שקועיםשהייתם
 למשרטה, עוד הכסיף לא לך אמרתי והשר בדרךוהחש(
 ש והנה כנ"ל, י"י אני כי וידעתם לך אפרתי)כי
 רשעים דרך וראותכם השעבוד וקשטי הנלוח כובדידי

 קללה והחש הללו, הכתביות לסברות שוב תבחשוצלחה
 ישראל(. לשונאינדולה

 עמלק אשר שתיג טעמים זה לך כתבתי כבררדפתן
 וממרא טמאת הפרכבח של הדעת מבחינתתחש

 8ק ט )282ר בעצמו שהחאפר בלעם כעניןאתרא,

 אברא, כמפרא הדעת ק שחיה חייט שק דעתוישע
 ידעו והטי ק0 ט ושהש בקדהטח רביע והטח להבדילכט

י"י א ח8ח ימ ט1 יץי(  4ף. טת ישרת רגל תץ סד, 



השט ה  ש  ש ג  4  4 מ  ש
 י5טתיטק)הט טשהי וצד מיג אי נטהי

 בלעם אהגר הי"ד( מאוספך8אליע טהך"שהקדיש
 נואתברו אישר רב ערב והנה אהד, בקשרעמלק
 לחקירות ישראל של דעתם את הפו הםלישראל

 היום עד דע"וג בגימפריא ע"ב )ער"ב~ס8יקווג
 עד יעקב(, לגיח ממאיר קוץ יושבים הםבקרבע
 אין, אם בקרבע י"י ה"ה 0 ת )*מות בדעתםשהקרו
 עץ הקדמתי נפש מן הבא הראשת ההפא)והוא
 כהארת כעמים סמה כוכבתי כבר ורע, פובהדעת

 דעת את הפה איין, יגש תיבות השיאנ"י הנתש שג
 מבהינת שהוא עמלק ויבא מיד אי"ן( יגשלסקירות
 דספרא הדעת שוב ונתגבר אתרא, דמפראהדעת
 אשר מצרים מארץ צאתם ביום נחלש אשראהרא
 שנה בכל ~קרוא זה לזכור הש"י צוה הנהטיי, שכתבתי וכמו י"י אני כי וידעתם י"י כבוד נגלהאז

 לאו ובאם השמר, אהרא, דספרא דעת עמקמהיית
 לשעבודם אתכם מהזיר אני נגיכם הומר לנביח"ו
 סוף הנאמר וכענין הדערע נלוח שהיה מצריםשל

 בכל והקריאה בדעתיע הזכירה זה ידי המעי, שכתבתי וכמו באניות מצרים י"י והשיבךהתוכהה
 שהוא אהרא דמפרא הדעת מן ניצחים אעשנה,

 אומן באמונת נשארים ואנהע מצרים, שלהשעבוד
 אל והזנבות היום 51דעןן לס( ד ונגהם דקדהטהבדעת
 הכל"י כך ידי תגל וכו', האלקים הוא י"י כילבבך
 והחש אתרא, דספרא הדעת את לנמרי ימחהבעצמו
 הדעת עץ אחר ננושך איטר הראשון אדם הפאתישן
 הש"י אשר עסיק, במהיית הנרצה והוא ורע,פוב

 בע יקויים אז השמים מתחת שמו את יקההבעצמו
 וידעו כק ים עוצה בשר, כי עי רוחי ושפכתי 9 ג)עא
 למקפנם אותי ידעו כולם ל9 * ירצף בינה, רוהתועי
 אלקיע הנה ההוו* ביום ואמר ק יה שיעף נד~גועד
 השתר אהד שכל טלמד 6ג( גוצית רז"ל שדרשו כו'זה

 *(. אמן בימיע במהרה וט' באצבעוטוש*ח

 אמ"ה"
 ושאיש(, המדרש בפחס תתבטן חדש "דסהש 8י*

 שששה ר"ל עפלק, לך והיה אשר את זמורהוי
 לנשיקות ארש דשת % 2רם ח81 שחרשש שפלוץ בהותאצלך
 דט5רא חדשת מץ חיא שהכל רששך ההרחבייםבאפונת
 הארץ טאש4 ש11 את המחה כן ~ל עמלק, שהישאהרא

 חגן. הטה,דשה

 חגהומש ר 8תה כך זמר ק 5א יש 44יש שםפו(
 אין כשרד כתם תהיו אל 8( לג 5אאוט'

 ישראל לישראל, שמר הקב"ה וכר, ורסן במתגהבין
 אהגר זען זכור סקי עד שם עיין וכף, בינה בכםיהא
 לתרץ הדרהש בזה הכוונת לי נראה עסוקה לךעשה
 על כשבא, זכור למיסר ליה והוה בקמץ זכורתיבת
 בינה בעי תהיה בקמץ זכור החש הטונה אמרכן

 היה אילו בי כפעלו, לא"ש לשלם הזכרת שםאשר
 את לזכור בצפוי הטונה היתה בשבא זטרנכתב
 הטונה בקמץ זטר כשנכתב כן שאין טה הזה,הדבר
 המדה בך קבועה תהיה הייע הזאוג המדהבקיום
 תהיה ששמר כענץ הכוונה, והבן וכו', לשלםהזאת
 פוב דבר בין נעשה אשר כל את בבינתך זכרוןבעל

וכו'.

 הגהומא ר' פיזה זכוך ק 5עט 5הג ג45יש שמפו"ב(
 ע( קם )8ה4ם הכהסב שאמר זהו רבי,בי

 *(, תמה אל אמווהפאת
מהע"ה

 הוה חצ44ץא שבאאהב
 איהד לאלידים,

 אמר אשר את קוזזואמדי
 ואדיש ארב אדפדףכנקד
 וצולצל, מלובליןיצירי
 השורש אנותיע, עוזתכר
 השט ישג לשט אבהשש
 ה6ש לעשות ורצת שאבהמה

 באילו סכר זה גם בטץעלתה
 וכוו, אמרו ותטשוצבוע
 היים ספ* שוצף שםהאודש
 בשו פפק שהיה מהאפילו
 וא גם לאו אם לששיתאם
 בסמה בוא ודברת תסח,אל

 שונסתענעים
 הירצר לשני יהטכר דעמיג4 ממפרא הוא שהכלישראל

 *4 המצוה קיום במשעתכל

 חג"ח*(
 שכל פפני ששו, מישא הזמש שפיק על ו1ש תדרושהצה

 הו"ל במדרשי טמצא שמלעג נכדו אצא ישו כהייקר
 והנה לנחשול 6~11זוג שוהן שהיו אהגר תששם הורה%45ש
 ואפר "שץ את למהית בוא אטף* כן רשל צטטנו,ושמר

 ואמוז רוטשיה ש עשו צטטת "%ם מי דצר נפשתבקושי
 בצלות לישראל חמשהיס וכל המהשהם כל י61 5ישנוחר
 לאשר דשפיק, פטשרא הם פרוון בכל אדתט )שלהארוך

 ל"י אל אבותיו עו!טכר
 אלא אביו עון אומראיע
 מוצא אתה אנותיו,עון
 על הפא שלא הרשעעשו

 הרבה אלא בלבדישראל
 עיין וכו', הקב"ה עיהפא
 נמירא, עד הענין כלשם
 אוף תיבת שדרנינראה
 לך עשה אשר א"תזכור
 הייע ריבוי, ההשעמלק
 עשו מעשה כללרבות
 וכל המלכיות וכלזקיע
 על שיועציםהעצות

כתבתי



יששכר הפורים ינה ד, מאמר שי, חושמשרבני
 שגם ותמצא שחרוג דסטרא דדית מסטרא שד"א לדכתבתי
 שההכר ששו טששא שורף זכור( )שרשת בטפטהקלידי

 שמלק(.במחיית

 ואמרו וכו' אבותיו עון יזכר דוד שאמר מההלוא
 צוה עלטו אמך תשס"ד( חקת )עעס ז"לבמדרשם

 בחר ולמה בישראל, ולהתגרות להזדוונ עמלקאת
 דספרא הדעת מבחינת להיותו לזה, דייקא עטלקאת

 המלכיות בכל היועצים של העצות כל כן עלאחרא,

 חוו בכאן המדרש םיים וחנה עמלק, מבחינתהם
 אשד את זכור העקם, טן שסו את למחותזכורים
 את היינו עסלק, זכר את תמחה עמלק לךעשה
 המוסרים המינים עמלק, מבחינת הם אשר כללרבות

 את עזראל על רעות עצות והיועציםהאפיקורסים
 נולד בו אשר באדר יג.( )ממיה חז"ל וקבעו תדחה,כולם
 הדבר הבן וכו', י"י ידעו והשר דקדקנה הדעתבנשה

הישב

 דמאמר

 הפוריםימי
 הפורים, לימי ענינים כמה ועוד פורים, המועד שם קריאת ידוברנו

 אחרית, מראשית המגיד רעים תמיםומפלאות
 הפורים. ימי המאמרונקרא

 הפור שם על פורים האלה לימים קראו כן עלא(
 מה לב לתת מהראוי כו4 ס )אפתרוכו'

 של השמות כל טן הזה המועד שם קריאתנשתנה
 על נקראים המחלדים כל של שהשמות המחלדים,כל
 והדילוג, הפסיחה שם על הפםח חג היינו הנפ,שם
 הפפיק שלא על המצות חנ בתורה הנקרא השםוכן

 כי המוכות חג מצוום ואכלו וכו' אבותינו שלבצקם
 מהראוי הוא וכן וכו', ישראל בני את ההטבתיבפוכות
 על יא והנם הישועה שם על נקרא המועדשיהיה
 ובכאן ישראל, לשונאי והצרה והיםורין השעבודשם
 הפור שם על פורים המועד שם קראו להיפךותהי
 והנה לישראל, להרע הגורל הא פור הטן הפילשטר
 דברי ברמז שכתבתי מה י'( פ' )סיטן א' במאמרעיין
 ונתפרש אד"ר, בהן יפע נכסיו שיתקיימו הרוצהחז"ל
 )פוענח בקדישו דיבר האריז"ל סרן הקרסת 5י עלום

 תשרי הראש, איברי בחינת הם החדשים כל 48קשיש
 עינים, ב' שבפ פבת אזנים, ב' כמליו מרחשוןגלגולכן
 כל והנה הריח, חוש תלוי בו החופם בחינתאדר

 כן שאין מה הראשון אדם חפא אצל נזכריןהחהטים
 ונתגשמו נתפגמו כסלם כן על נזכר, לא הריחחהט
 דבר החש הריח חהט כן שאין מה ההעשת' אדםבחפא

 החוש זה כן על הגוף, יא ממנו נהניתשהנשמה
 החהט ולזה י"י, ביראת והריחו הכבטיח למלךינתן
 שלא כיון החפצים מכל יותר המתקיים כחנקרא
 אדם חפא ידי שש הראשנן, אדם מחפא כך כלנהנה

 ביום כי י"( ב )בראשית לנבראים ההפםד נולדהראשת
 ביועזר לו נקרא החסם זה כן שאין טה וכו', ממנואכלך
 ענינים כטה ותבין בדברינו שם עייז המתקיים,כח

 הדברים. לכפול הצורך מןאין
 הרשע המן הנה דעים, תמים מפלאות תתבונןלבוזה

 אשר הקדמתי הנחש מן כחו היה הצוררהצר
 שיאכלו בעצתו נרם הוא כן הדעות עץ מן לאכולפיתה
 שונאיהם ונתחייבו אחשורויט של ממעודתוישראל
 אור חסרים )משא האריז"ל בכתבי כמבואר ישראל,של
 מיתה עליהם ונקנם הך4מטון אדם חפא שהתעורך קפרק
 5על והנה הדעת, עץ מן באכלו הראשון אדם עלכסו
 הפיל הרשע המן אשר אלקינו, הוא כל היוצרועיטה
 הוא אדר חדש רק לגורלו מצא ולא וכו' לאבדפור

 המתקיים חוש והחש הריח חהט בו אשר החופםבחינה
 וחטר תמצא כן על השחצון, אדם בחפא נפנם לאכי
 הנבראים בשמים בשם נקראים הגומלים שמותגם

 )הדמה(, אסתר דרור( )מר מרדכי היית הריח,לחחט
ובזה



קע-יסכר טוש קמ ה משר שהמשהחדשנצי

 והעק בשוי שנאמר מ" משופו 1 על תבקגזה
 דקדקו )כנטר אמר מה נאמר %א וכו' נדולהזעקה
 יפה שהקול מפני כפשופו הוא אבל חז"ל(, כןנם

 אדר על הפור שנ4 זה ידי על הנה הבן,לבשמים,
 הבן לעולם, לעד קיימים וניראל הצורר הצרנתנפל

 הראשך בחדש 1( ג )שתר במגילה הנאמר תביןובלה
 ומחדש וכו' המן לפני הנורל הוא פור הפילוכו'

 פיריכן נדע לא הנה אדר, חדש הוא קושר שניםלחדש
 הלא המן, לפני הפור את המפיל הוא מי הדברים,של
 מאד נדחקו הפשפ ובעלי המפי, הוא בעצמוהמן
 טזיא )""ב הזהר דברי פי על יונח דברינו ולפיבזה,
 ולא הנעשה דבר איזה שנאמר מקום כל שם,אמרו
 ואל א( כד קטת כנון והעתרה, הפועל הוזז מיפירש
 ההוא על הוא הכוונה וכו', י"י אל עלה אמרכנשה
 נם תפרש ממילא ונסתר, נעלם סיבות המסבבדמתים
 מי פירש ולא המן לפני הגורל הוא פור שילבכאן,
 מיבות הממבב הוא, הכוונה הנה הפור, המפילהוא

 פעל הוא אחרית מראשית המניד ישועותוהפועל
 סוד הוא אדר, חדש על דייקא הנורל להפילועשה
 כל נתפגם שלא המתקיים חתם תלוי בו אשרהחופם
 וישראל המן, עצת נתכפלה זה ידי חלל הדעוך בעץכך
 ברוך הדבר, הבן ולשלום, לחיים נשארו קרובועם

 פלאווגהמפליא

 האלה לימים קרש ק ש מ( ט 44ד תתנוגן,תטעינה
 המועד אח קראו הנה הפור, שם שטרים

 ולהנלות להתוודע לאמר הוא וריקא, הפור שםעל
 עם ישראל עם חמדו הפליא אשר י"י מפשית חזולכו

 על ישראל של שונאיהם שנתחייבו דהנםקרובו,
 פרן בכוזבי עיין ותשע, אוחו של ממעודתושנהנו

 הדעת )שאחיזתו המן פיתוי ידי על זה שהיההאריז"ל
 הנחש פתוי כעין לעיל( שכתבתי כמו עמלקהרע

 חפא ונתעורר ורע, פוב הדעת עץ מן לאכולהקדמוני
 הנה ישראל, של שונאיהם ונתחייבו הראשתאדם
 על הגורל שהפיל ועצה פעל החש ישועותהפועל
 הריח חהש בו אשר החופם בחינת הוא אדר,הדש
 והחג הראשון, אדם בחפא בפגם שלא המתקייםההש
 בעצמו אד"ם )ההא צדקנו בהשיח אצל המתחשרחויו
 אד"ם תיבות רוהטי מן ושטיי( 444שיט )שער שידעתכמו
 זה ידי קל י"י, ביראת והריחו בהשיח( רודאדם

 ישראל ונתקיימו לפובה ית"ש לפניו זכרוניטעלתה
 צמיחת כן אם הנחש, וטל שלוחו המן ונתבשללעד

 קושר שנים לחדוש הפור בהפלת תיכף היההנשקה
 מיבות הממבב ועשה פעל הזה הדבר אדר, חדשהוא

 למכה, קודם רפואות והבורא ישועה קרןוהמצמיח
 ההא כי הפור שם על חורים האלה לימים קראו כןעל

 הב4 הצרועה,יסוד
 אומרו במגילה בפירחי הנכתב הפעם תתבונןדבזה

 המן טעם( )לנתינת כי כד( ט )שתר כךאחר
 ובבואה וכו' פור והפיל וכר היהודים על חשבוכו'
 הדקדוקים והנה וכו', ישוב המפר עם אמר המלךלפני
 נאמרו הללו סיפורים כבר הרי וכו' המן כי אומרורבו,

 וכו' המלך לפני ובבואה אומרו נם במנילה,באריכות
 רוצה המן מה כלום ידע לא דהמלך כאומרדנראה
 מה לו והנידה המלך לפני אסתר שבאת עדלעשות
 עמו היה הוא והרי ליהודים, לעשות רוצהשהמן
 הרצים לו ונתן וחתמו וכתבו הפבעת לו ונתןבעצה
 וט', המפר עם אמר הנרצה מהו נם המדינותולכל
 דהפמוק ישח, הנ"ל ולפי לבאורה, ביאור לואין

 טרים דקיה ליפים קראו לפה בפעם פבאדבעיפו
 הישועה ולא הצער הוא הפור והרי הפור, שםעל

 הטעל הנם, ימוד היה שהפור מבאר והנהוהנם,
 שמיבב הפור, הפלת בשעת הישועה פעלישועות
 חוש חופם אדר חו"ש על הפור שנפל מיבםהשיות
 )היינו המלך לפני ובבואה שאמר וזהו כנ"ל,הריח
 אסר עולס( של מלכו המלך לפני אמתר, היאהדסה
 הנמצא הדבר יתבוננו היינו וכו', ישוב המפרעם

 החוטם פעית אשד ונמצא התורה, בספרכתוב
 לא כי לעד, קיים בסמולה ומפר בהדסיםהמריח
 הטרש, לעצת נתפתה ולא הראשון אדם בחפאנתפגם
 יהיו וישראל רהיטו, על המן מחשבת נשוב כןעל

 והתנונן. בין לעד, וקיימיםחיים

 קראו כן על בו( ט ושוזר לך לבאר עוד אשלבב(
 הפור כי השר, שם 4 פורים האלהלימים

ש פי ש והחש והנם, הישועה ימודהיה  שכתנתי 
 החדש של הטלאך רזי, מודי בשם ק )4סן א'במאמר
 מה פי על הפעם לומר ויש אברכיא"ל, שמואדר

 פשופ בפעם "ס 184 א )משר הלגבהות בדרהשישכתבתי
 נאמרו ברכות נ' להיות הוא, בשבוע דגיםלאכילת

במעשת



"עןשס הירשם ין 4 טסו אדה הישפצהבני
 ברבת ח' ביום זה, אחר זח ימים נ' ברגושיתבטעמם
 לשבוק כרכת 1' ביום לאדיך ברכת ו' ביום~נים,
 במחוו אושר מלאכות ל"מ הם המעשה בימיוהנה
 אדם חפא ידי על ושנתקללו קללות ל"פ ידי עלבעקם
 השבת ביום והנה הקדמתי, הנחש בחיתויהראשון
 והנה ברכה, יום וחוא מלאכות ל"6 מן שביתהתחש
 י3( ושת תאדם עיקר )חוא הטבורך הישראליהאדם
 לכבוד חמבורכים, דנים האוכל וכו'(, אדם קרויםאתם
 )שא8 משולשת ברכה חוא הנה הסבורך, השבתיום

 )מצ והנח ינתק, במהרח לא הכהשותך וההופ "0י
קווה

 8ץ"
 מראשונים שהם דנים סולו אדר הדש

 אברכיא"ל מלאכו שם כן על בראשיות במעשהבברכה
 ישראל הוא הסתברך מציאות עיקר והנה ברכה,לעשון
 כי העם את תאר לא ים כנ הצובר וכנאמר כסוגנ"ל

 הוא.ברוך
 תרשע המן ית"ש, בהכלאותיו ותשיח תתבונןוהנה

 האדם מציאות עיקר את למשמידביקש
 ברכה יחדיו שתועדו הנח השייט סביהסבורך
 בסהרח לא הכהשחות חהופ כי להם, יכול ולאפשולשת
 ה( ק8 )חשש הזח ברשע ונתקיים יתבאר, כאשרינתק
 מסע ותרחק צרבה חיץ %א ותבואסו קטהויאהב
 ק קדמתיט בדברי טבחית והנה כמלו, קליההלבט
 אדר בי"נ ישראל על הנזירה המן שנזר ההיאשהשנה
 ועשה פעל הש"י הנח בשבוץ אדר י"נ יוםאקלע
 בהיברג דאקלע אדר י"נ יום על חטרל נ4לאושר

 דנים מזלו אדר המבורכים, נ' יחדיווכמוועדו
 המבורכים, וישראל הסבורך, ויטבתהמבורכים,
 כוס שתה הזה והורשע לעולם, לעד ישראלונהקייסו

 כמדג קאו ועבשהתרעיה
 פסוק כן נם תאבונן הנ"ל הדברים *י עיוהבת

 וכו' חראשת בחדש 0 י )"או בסכילההנ"ל
 הא סי משרש חשינו הם4 לפני הנורל הוא פורהפיל
 חוא דסיעם, ההחש הוא אבל המן, לפני השרחמפיל
 זכות הית שלא והנם הארץ, בקרב ישועותהשועל
 אחרית מרגושית חסניד וששח *על הנה להנצל, כךכל

 ונתוועדו חשבות וביום אדר חדש % חשרשיר%
 להם. יטל %א המבורכים נ'יחד

 שם על פורים האלה ליפים קראו כן על חגיווצנזור
 הפור, חית עלאות מחפ*ליא חנם יפוד כיחרור,

 חצ"4 חשעץשי בעם שיא נ דרקמלקמר דרבי נשחר מ"א 1"4 אנש ש"ג קמד חיב דב1 "טזת יליז*(

 חמועדהג כאינך חנם שם על חוח חסועד שפירתקרא
 כנימפריא אברכהש"ל חמלאך שם כן נםותאבונן

 דני"ם.במד"ר
 ליחוס קר"מ כן % בו( ט הב"ר שלקשיח, בת ועזךנ(

 היח הצור הנה הפור, ישם על פוריםהאלה
 ושם על הסועד שם לקרות ליה והוה הצערזמן

 וחבואה לעש, שכתבתי וכסו חסועדות ככלהישועה
 תלמידיו שאלו "ג( )פטים בנסרא איתא דחנהלפרש,
 שונאיחם נתחייבו טה ספני יוחאי בן שמעת ר'את
 העניק כל שם עיין וכו' הדור ושבאותו ישראלשל

 שנתחייבו זה נביאות להם הגיד סי יקשחולכאורה
 בחירת בעל הרשע המן דילמא "שראג שלשונאיחם

 עצתו, את והפיר נפ קישה וחשיי לעץ1וו4 רצההוא
 ר' י/( דף )ב"ב בנסרא דאסרינן בזוק ליוהנראה
 לפיפל, ובעא כרעא א"שתמי6 בדרנא סליק חוחכפא
 שבתות כסה%י לן דפני מאן איהייב כן השתאאמר

 חייבין אלה שעל ברש"י )עיין זרח עבודהוכעובדי
 רב בר הייא ר' ליה אסר קוסוח(, מב' דחיפהפקילה
 חמעלים כל וכו' לידך בא עני שמא פפא לר'מדפתי
 שם, עיין זרח עבודה עובד כאילו חצדקח מןעיניו
 ישומר היה וכמשין נפל, שלא ניצי פ*א רב נםהנה

 בדג יש מקנה עת איזה במעשיו שכשרששממחייב,
 על הדבר, לו וסחי רב בר הייא ר' ליה דחגיעד

 הנם לאדם שיארע דבר שכל שה נשסעכרהיט
 מיתח שנתחייב עון איזח בידו "ש כרחך עלשניצול,
 חנח וכיוצא, לו נהלת זטת איזה שניצי ומחכזאבן
 חזה חדבר חיח כן במקרה, דבר שום אין כיטעחייב בודאי כי במעשיו ולפשפוש ניתוחיה[ )להודות(מחוייב
 כזיען נדיה בפכנה אז ישראל שחיו כית חנקנאותו
 "ש ונם שונאיחנג טתחייבו כרחך חלל בסקרה זחאין
 להם"ס נספר הרחרח, סססורת הדבר וכנלמדלוסר
 הנורל הוא *ור והצע וכו' חסן כי כס ט משתר דיןתרין,
 בם היתח י"י יד ונם סו( ב יבים וניידך וכה,לחם"ם
 התורה במסורת חדבר מבואר לך הרילחם'בג

 כן גם הדבר נרמז וחנה וכו', שתאיהםשכשחייבו
 אנרות בענף הקווקר ברהע השסרתבמגיה

 אהשורחש הסלך בשם יק י )שתר כתוב חנהההששוטוק
 לסימם ליח הוה הנה חשה במבעת תחתםנכתב
 לוסת ברחך % אלא תחתם, נכחכ חמלך בשםבקטאר
 חסלך בפבעת תחתם נכולב אדח1ורחש הסלךבשם

מתם



יששכר חטרים ש ה פשו שי, חדש868ףבס
 שהסכימו המלכים, מלכי מלך זה כביכול ץ ג משתםפתם
 רחמיו לולי שחנאיחם, שנרטהייבו על חשסים מןחלילת

 *( יתבאר כאשרית"ש

 חג"ח"
 בשלמות חבט חפלד בטבעת חובר שמששם 114יש

 מאצנית קישושה עיתה כך ושיו ששקן יצמאפ-יאה
 ברצת, טום איו כי תשם מבלי הרצוז שם אשרחשוש

 פגע דמית הא )חרז אי"ה, בשנים יתבחרוכאשד

 צונו הכשרים צום יום והמרא הנכבד ביוםוהנה
 וראיתי הנוה, פי ש לי"י קרבן ליקחהשי"ת

 "שהם )ששי סהרש"ז החסיד הגאת )בסידור נכבדמעם
 הנה כי הנורל, פי על דוקא השי"ת צוה לסחמחה(
 איזה המברר כי ובחירה, טעם סבלי רצת החשנורל
 החש הנה האחרים, והחלקים החפצים מן וחלקחפץ
 או ביותר שמן שזה לו שנראה מחסת בטעםמברר
 הגה הנורל פי ע? בלוקח כן שאין מה ביותר,נאה

 זה את הטליי שסה לו יצא אשר אל בדעתומסכים
 טלו העולם כל והנה ברצת, רק 8עם סבלייקח
 והנה וכף, ברצונו כשעלה חחי( עץ )השית ברצתנברא
 כו" )א"י הקדוםברצת

 עריק סיגלו שלא והנם העולסווג כל נבראוישראל ובשבי במחשבה, קשו השראל
 עלו הנה במצנרות(, היו לא )כי פובים ומעשיםמצות
 שח"ו הגם והנה ברצון, פעם אין החכם תוסרברצונו,
 לקפרוג לחוור ח"ו ו"8 המעלה בנדלות אינםישראל
 צוה והנורא הנכבד הקדחש ביום הנה הדק,מדת

 הל".( )זרא בגורל, היינו ברצת לי"י קרבן ליקחהשי"ת
 לעורר לעילא עובדא איתער דלתרטשובאתערותא
 אינם אהילו ברצון פעם אין הקדומה האהבהיחזכיר
 להרחיב אפשר אי והנה השנים, אינם אפילוכדאים
 הנה הלזה בנס והנה יתבונן, התשכיל בזה,הדבור
 לעי, שכתנתי כסו וכו' שונאיהם נתחייבובעוה"ר
 )פש4 כי הסקפרינים מחסת להרשיעם פקום איןוהנה
 המגיד עשה סה ארץ, יעמיד בכהטפפ מלך קש

 דחנה צרח, בעת הה18עה סיבב הנה חהרייגמרחשית
 ונורל הנורל, החש 5ור הפיל הרשע המן אשרסיבב
 בסידור כן נם הזה הדבר )ונרזה כנ"ל, רצתהוא

 נזכר הנה דלתתא המעשה ידי עי הנה שם(,סהרש"ז
 פי על אף ברצת פעם אין הרצת במחשבתבמחשבה שי השראל אושר הקדום הרצת ענין כביכוללמקקה

 ומשר הברל החש התשועה עיקר הנח ראויים,שאיש
 טר, להפיל המן של בלבו שהעלה הש"י הלטהפעל
 מבלי הרצת לחזכרת לעילא עובדא איתער זה ידיחשל
 הפור. שם על פורים האלה לימים קיאו כן שטעם,

 התשועה. ויסוד הנס שורש החש הפורדהנה

 )שצן האלה, הדברים פי על כן גם תחבוקממילא

 לפני וכו' 5ור הפי יכו' הראשת בחדש ז(נ
 דסתים ההחש החש אבל הפור, הם5יל החש ומיהמן,
 הטרל החש 5ור ידי על הדבר שהיה ועשה *עלהוא
 סבלי הרצת לכוללה נזכר זה ידי ועל רצת,שהחש
 השראל, של שחנאיחם שנרטהייבו פי על חשף8עם,
 ק ש פעם, מבלי תרצת ההשועה להם באתהנה
 יסוד החש כי הפור, שם על שורים האלה ליסיםקראו

 הבן. והנס,התשועה

 שנהבתי סה פי ש בקדש, רביעי לך אגיד עתךד(
 בשרשת חץ )דרגש הקודש שקל )סבמאסר

 הכנכדים כסף את ולקחת טץ( ל ישפות שם חנאסדשקליפ
 גבראל לבני והיה סועד אהל עבודת על אותווטפת

 וו )כרמות רז"ל שאסרו סה פי על ל"י, לפנילזכרו"ן
 סיכהבץ תרי הזכרונות בספר סיליח סיכושבין לאחד

 אסרו הרי בתום' והקשו הזכרוטוע בם8רמלייהו
 ודאי ותירצע נכתבים, בספר מעשיך וכל בחדנם

 דבורו והנה הזכרויות בספר לא אבל נכתביןבספר
 זכר מלשת ההש זכיון שורש דהנה החקוק, מהולשם

 הזכרחשת בספר הנכתב דבר והנה בדומה,המוליד
 לקיים אפשר שאי בעת אציו בדומה סיידתחש

 סלדת קיומח בזמן הנכתבת הסצוה חנה הזאתהמצוה
 ולקחת הכהסב אסר והנה הסייד, זכר כענקבדומה
 דיחיד מצוה שהחש היות עם הנה הכשרים, כסףאת
 המש השקל מחצית ליחן מחויב עצת בפני יחידשכל

 גם בדומה להעיד הנכרתות בספר מיליהסיכוצבק
 בזמן כגת השקל מחצית לשקי אפשר שאיבזמן
 כסף את ולקחת זה כל עם קיים, השקדש ביתשאין

 לצורך מועד אהל עבודת ש אותו וטסתהכפורים
 לבני יהיה כן על דרבים מצוה ויתהוההקרבנות
 בזסן גם בדומה, להעיד י"י לפני לזכרו"ןישראל
 שקלו כאילו י"י להני יוחשב קיים המקדש ביתשאץ
 לעיל. במריכות אשם עיין שקליהם, גבראלבני

ובזה



יששנר הטרים ימי ה טמר שי, חדשטטףבני
 כפי עמנו הש"י התטסם אשר חנם בענין נניןובזדן

 חסן אמר 5( ג )אפתר הגה במנילה,המבואר
 המלאכה עושי ידי על כסף ככרי אלפים קנטרתלשקול
 והעם לך נתון הכסף להמן המלך ויאמר וכו'להביא
 אחשורוש היח אם ביותר הנס תוקף היה ולכאורהוכו',
 כן פי עע ואף ומתן הפריא ונקיטה הכסף אתמקבל
 עצתם והפיר עזרו שלח קדשו ממעון ישועותהפועל
 שהיה מעשה תאמר ואם ראשו, על הצורר נמולוהשיב
 לכאורה זה שאין במנילה, זאת לנו יסופר למה היה,כך
 הנכתבת במנילה לך אין ובודאי הנס, תוקף סיפורמן

 ולפי הנס, תוקף מנדיל שאינו דבר שום הקודמיברוח
 חז"ל, דברי פי על היפגז הדבר נבין הנ"לדברינו
 וכו' לשקול המן אמר כאטר קדחים ברוח לנוסיפרו
 לשקליך, שקלי קדמו כבר הקב"ה אמר יג.()פיעה
 הש"י הנה ישראל של שונאיהם שנתחייבווהנם
 על לכפר 1כ1' יתנו זה יג( ל )שמות בתורתוהבפיח

 היו לא ההוא בזמן ההם בימים והנהנפשותיכם,
 היה ולא בנלות היו כי בפועל השקל מחציתשתנים
 הבפיח הנה הנ"ל דברינו לפי אבל בטי, המקדשבית
 הזכרון, בספד נכהב שיהיה השקלים במצותוהל"י
 הדבר יתקיים בפועל המצוה לקיים יוכלו שלאובזמן
 יולידו הסקלת בזטן ששקלו והשקלים מחשבתם,בכח

 נפשותנע על לכפרה ותהיה היום שקלו כאילובדומה
 אשר הדבר סיבב ישועות הפועל זה לבעבורועה
 שקלים לשקול ביקש הצורר, בצר הזה העניןנעשה
 רצה ולא שונאיהם את להשמיד ישראל נפשותבעד
 באומרו בהבפחה לו אמר כן פי על ואף לקבל,המלך
 כאומר והוי בעיניך, כפוב בו לעיטות והעם קק גהמתר
 לא השוקל הטן מצד והנה התקבלתי, כאילוהריני
 המלך מצד היה המניעה אבל לשקול, רצה כייבצר
 והנה מבוקשך, ואעשה התקבלתי כאילו הריניואמר
 התעוררות נורם אשר הוא למפה הנעשההדבר
 להם אפשר אי אשר בעת אשר הנאמנהבתורתו לאלראי הש"י הבפחת זה ידי על נזכרלטענה,
 רוצים כי מצדם אינה והמניעה באדר, שקליהםלשקול
 מלכי מלך מצד המניעה כביכול רק לשקול,וחפצים
 %א ביתו בנה לא עדיין אנטר וב"ש ב"ההשלכים

 יהיו שקליהם אנטר להם הבפיח הנה לחיכלו,שב
 ומזהיה סרט, בפיעל נקיטה כאילו בדומה להולידלזכרון
 שאמר רז"ל רמזו אשר הדבר הוא נפשוהעג עלכפרה

 נעת קדמו כבר כי לשקליך, שקלי קדמו כברהקב"ה
 בדומה מולידים הם היום ועד שקליהם, ישראלששקלו

 נפשותם עללכפר

 שהניד בשעה במרדכי לדקדק, שיש מה תביןהטעתה
 איטר הכסף פרשת את לאסתר להנידלהתך

 אנטר לו אמר לא אבל 41 ד )טהר וכו' לשקול חמןאמר
 חשש, מרדכי כי הנרצה, והוא לקבלם, המלך רצהלא

 הדברים כל ויודעת נדולה מהמכלת אסתר כיביודעו
 חלל למעלה, למזכרת הוא הנה למפה נקלטיםאשר
 לידע המשכיל יוכל למפה הנקלטים הדברים כלידי

 מרדכי, חשש הנה הנקלטים, בענינים העליונהההשנחה
 תבין הנה נקלטה אשר כל את לאסתר יסופרכאשר
 המלך, אל לבא בעצמה תסתכן ולא לאשורוהדבר
 הנני אסתר תאמר כי בתשובה, ישראל ישובוולא
 לפני יזכר זה ידי שעל הבורא בהשנחת שזהרואה
 בשקלים נקלטה אשר הענין את מעלה של דיןהבית
 העלים כן על ישראל, בני נפשות על לכפרהותהיה
 בהיפך, אסתר שתסבור כדי הזה הדבר ממנהמרדכי
 ח"ו מורה וזה השקלים, ענין במעשה עשה המןהנה

 עונותיהם ידי על ישראל שגרמו בעבורבהיפוך,
 על לכפר במעשה השקלים ענין מהםשתשפל
 עזראל לבני להורות הזה הדבר היתה כן עלכפשותכן
 ידי חשל בפועל, שקליהם לשקול ויזט תשובהשיעשו

 המלך אל לבא נפשה ותמסר צום אסתר תנזורזה
 במנילה לנו המסופר וזה דחוקה, היא שהנזירהכית

 בדקדוק.הכל
 האלה לימים קראו כן על ט( ט )טפי תביךוערגה

 שדקדקנו, כמו וקשה הפור, שם עלפורים
 קראו ואיך הישועה ולא הזעם שעת הואדחפור
 דהנה הנ"ל, פי על ונאמר הזה, שם עללהמועד
 היח %א הדין פי על ישראל של שונאיהםשטייבו
 הכניס ישועווע הפועל קיטה מה להנצל, ח"ומקום
 תחבשות המבקש הם"ם של הבת מן )שהוא המןבלב

 בלבו( הש"י הכנים הנה וכו', שונאיהם אתלהשמיד
 הגורל נפל איטר פעל והש"י הנורל, הוא פורלהפיל
 ום%יזים ורבים פרים שהם דנים )מקו אדר חדשעל
 על שמשמיעין זמן חוא הזה בחדש ובו בדומה(,מאד

 על לכפר בדומה חטמידים הם והשקליםהשקלים,
 חסיבח נכורך ומוח גלוונם, בעת נם ישראלנפשות

עליתח



 שמייטשכר הטרים ימי ד, מאמר ארר" חמשמאטמה ריר

 ביקש המן אשר ואחשורהט, הקן מעשה כלייונה
 מחשבת לסניו לרצק היה הטלך ואחשורהפלשקול
 בפועל, הדבר נקיטה כאילו השקלים ליחן שרצההמן

 חתעוררות נעשה למפה הזה הדבר נעשהוכפיטר
 הפיל שנאמר מה וזהו לעיל, שכתבתי וכמולמעלח
 הוא קלטר שנים לחדיש וט' המן לפני הנורל החשפור
 המפי, ההש מי טדע לא פור הפי הנה אדר,חדש
 הייט לעיל, שכתבתי וכמו דסתים ההוא הואאך

 הנורל שיפול וסיבב הפפיל היה הוא כביכולהש"י
 שמשמיעים זמן אדר על הנורל שנפל וכית אדר,על

 קדמו כבר הקכ"ה אמר אזי ב.4 וכקיים השקליםי
 על פורים האלה לימים קראו כן על לשקליך,שקלי
 וקבל ודרוש והנס, הנטועה יסוד הוא כי הפור,שם

 הפסוקים. הכהזך כלשכר

 לימיט קראו כן על ט( ט ואסתר חוכים, מוסיף המגניה(
 הפעם, לך אומר הפור, שם על פוריםהאלה

 דנבורות הדינים התנכרות זמן היה הזעם בעתדהנה
 פץ( ש"ש תרע-ח האריז"ל מרן בכתבי עייןמנצפ"ך,

 דמנצ5"ך, מ"נ גבורות )שמדי( מן יניקתי הירעההם"ן
 דמנצפ"ך, פ"ך טן וחכמיו דמנצפ"ך, צ' מן אשתווזרש
 החסדים אליהם בהמשך הנבורות שליפת בזמןוהנה
 נם הנה המתקתן, הוא אז הרי דכורא, ו' אותק

 אשר סיבה סיבב אחרית מראשית המניד הזעםבעת
 הנורל, פי על מעשהו לקלטות תחבולה ביקשהמן
 למעלה שנזכר וכית 5ור, להגורל שקרא זאת נםואף
 זמן בכל ישראל בני עבודת זה אשר נזכר הנהפור
 דמנצפ"ך הדינים להמתיק הו' חסד להחשיךועידן
 יניקות היה איטר המן טעבפל זה ידי על הנהפ"ר,

 עמם ועד מעים י"י וחסד הנבורוו4 השמרימתוקף

 הוא לזכרון שעלה מח הנס עיקר כן אם ישראל,י
 הש"י, מפעלות היה וזה למפה, שנעשה הפורמעשה
 לרני וכו' פור הפיל וכו' הראשון בחדש שנאמרוזהו
 כל פעל הש"י דמתים, חחוא הפצי היה מיהמן,
 שיעמוד בכדי פור, בלשונו וקראו נורל שיפילזאת
 פורים האלה לימים קראו כן על ליהודים, והצלהריוח
 על וההצלה, הנס יסוד עיקר החש כי הפור, שםעל
 לאביונים ומחגות מטת כפילוח האלה בימים תיקנוכן

 ממתיקים זה ידי על אשר וצדקה, חסדיםנמילות
 הב4 גהק1מה4 4 )שע"ס כסיוע בחמדיםהנבורות

 חיד*א מו' הנדול להרב מצאתי חדש דבר זחר4טץו(
 ב'(, מימן 5' אות )מערכת לפי דבשבפפר

 לחירות מעבדות פסח שובים, הימים כל כמלתרים
 הדר וכאן תורה מתן שבועות לחיים, ממותוכאן

 היו וכאן וכו' וספרי חיים ספרי השנה ראשקבלוה,
 בבל )שיצולים להנצל, אם הנזירה לקיים אםנידונים
 יום לי(, נראה הצדקה, המנילה קריאת ידי עלשנה

 שנהה מה להם נמחל וכאן עוטת מחילתהכפורים
 השכעה כנפי תחת נכנסו וכאן הכבוד ענני סוכותוכו',
 אליהו )מדרש וט', מתייהדים הארץ מעמיורבים
 ואפשר הנ"ל, הרב וכוזב יוסף(, יד בשם גז( וף)סוף
 תיבות ראשי כי התר, שם על פורים לקרוא בחרודלכך
 החיבור בוא"ו רק ט"מז )סוטת לסוכות פסחפורי"ם
 אותם בהוציאי וכו' ההדבהי בסוכות כי 00 כג)הקיא
 ראים לי(, נראה לפסח, נם8ל הוא נל על טצריםמארץ

 תורה. מתן הכפורים יוםדהינה
 לימים קראו כן על סם ס נואיי לך, אבאר ע1ךז(

 לכאורה והנה הצר, שם על פוריםהאלה
 הטרד שם יכת ימה ישראל לשונאי הצרה הואהטר
 מה בהקדים לך ואבאר דהה, שם על הישועהבזמן

 וכה, בפוריא לבסוסי אדם חייב ( ז )מטלה רז"לשאמרו
 ובאמת צרינו בימי בשכרות להשתכר מצוההנה

 בימי במצוה תהיה ימה מנונה מדה הואהשכרות
 רב אסר בגמרא חז"ל דברי פי על לי וטנאההפורים,
 כל את לפפור ירשני עזריה בן אלעזר ר' אמרששת
 דכתיב המקורט בית שחרב מיום הדין מן כקוהעקם
 )של מקחו מיתיבי מיין %א הפכורת 00 2ח)ישע"
 כחשי ורהטני, התפלה, סן שפפור אלא וכו' מקחשכור(
 והנה ם"הו, דף )עירובין תהלה סדק לפסודיאשני
 הש"ס ונם הדין כל מן משמע קאמר, סתסא ששתרב
 זלה"ח חיד"א ט' הנד% הרב והביא אלא, קאמרלא
 הנאת בשם הכהן מהע"נ הגאת בשם מק ש לפימרש
 חזניות דגליות :( מ"א )דף בנמרא שם דאמרוזקינו,

 בנסרק ממריע עט, תת ש האדם אתמעבירק

 העניים פפורין כן אם רחטי, למיבעי מינה נפקאמאי
 מעביר עניות דקדוקי בפכע דהרי בדק, העונשק

 היינו רחמי בעו %א על שחיידק רק קעו, דעתי
 שכורים נקראים ויושחט וכית זה, על התפללושלא
 התפלה, טן ספור שכור כן אם קים המקדש ביתויאק
 שפיר ואתיא ומשפם, דין שום כאן אין שוב כןאם

דברי



יששכר המהם "ן ה מטו ארה חמשטמרבני
 כולו העולם כל את לפפור יכולני ששת רבדברי
 הכתוב שמחיות מאד יצדק זה %פי עכ"ד, הדין,מן

 הנה עניה שאת )כיון עניה זאת נא שמעי שש)ישע"
 הוא הדין רק די4 כאן ואין קונו דעת על מעבירזה

 כן( נם את הנה רחמי, %מיצעי להתפלל לךדהוה
 והרב והבן, התפלה(, מן )ופמור מיין %אהסכורת
 כן גם פירוט ע4ק קנא ח"ג דוש )יערות ז"ל יונתןמהר"ר
 מרדכי בימי הזלות[ אריכות ז"ל להתפלל חייביםשהיו
 מחמת זה סדין חעעפמרו שני בית זמן קרב כיעל

 שדרשו מה שפיר אתי זה %פי כשכורים,שנדונו
 רויה המן, בימי לרויה ותטיאנו טנ( )פ""בגמרא
 וכו/ לרויה שבקיה ( לב  )שבת שאמרו כמו שכרותהוא
 כשכורים שנידונו ההם בימים לאבותינו שעמדהוהיא

 הללו שבימים לתירכן לנו )והוא הכל, מןופמורים
 דין רק נשאר ולא הכל, פופר עניות הזה החלבגלות
 הלא מזה( גם ופמורים שכורים אנחנו ונקראיםתפלה
 היתה זה טץ שעל אחריות מראשית המגידתראה,
 הנה המלך, לבית אפתר באת זה ידי ועל הגתי,מיתת
 ביין, המלך לב כמוב השביעי ביום ק א )8יו רמזשם
 למזכרת היתה והיא שכרות, ע"י הנטעה הכנתהיתה
 פנקס 12זבקר איטר בעת ישראל, להצלת הדיןבעת
 עניים שהם הגלות ממעם הכל מן שפפורין הדיןיצא

 על להתפלל שמחוייבים רק המקדש, ביתכשאין
 שכרות עת כי פמורים התפלה מן גם והנההדבר,
 והעציבנו שדרגיו וזהו הכל, מן ופפורים לנוהוא

 המן בימילרויה
 נאמר הזעם בשעת דהגה פשופו, פי על תביןדבזה

 נאמר ולא גדולת ועקה ויזעק א ד סנטרבמרדכי
 הש"י, אל שצעק נאמר לא הצעקה ואפילושהתפלל,
 קדשם וברוח בחכמתם התעוררו חז"ל גם)והנה
 פי על לדרוש ניתן רשות אבל אמר, מה %.()פ"א

 שלא קלטה בחכמה הנ"ל, דברינו פי חללפשומו(,
 שאין הש"י לפני להזכיר בכדי תפלה, נוסח אזאמר
 הגלות מן שכורים שאנחנו להתפלל, אפילו בידיטכח
 בן יוסף בספר )והנה כנ"ל, הכל מן פפורים כןואם
 הנה ואסתר, מרדכי תפלת נומה מבואך ד( )פרקגוריון
 ראונית אבל כך, אחר היה זה אבל התפללובודאי
 כנ"ל, דחט"י לפני להזכיר בחכמה מרדכי קלטההענין
 נאמר %א זעקה ויזעק סרנם במגילה המבוארוזהו
 נאמר הנזירה בשעת גם תראה והנה הבן(, אסר,מה

 עשתה אסתר גם לשתותן יטבו והמן והקלך סו( גסיחר
 מרומיכן בגבהי חזה הדבר להזכיר הכל היין,משתה
 והנה השכרונך דין מחמת וכל מכל ישראלונפמרו
 הזה במועד תקנו הנטועה בעת הזה לרמזרבותינו
 בזמן לאבותינו עמדה השכרות דדין לזכרון,שכרווך
 הזה החל בגלות ונם הדין, מן פמורים להיותםההוא
 סימן ו מאטר טבח כסלו לעי )עתו הזה, ממעם בדימוסנצא

 נב4 טע סיפן ג מאטר גיטן לע% ועטןקוט,

 היא צרה ועת ז( ל )ירע" בפסוק מעם מוב תמצארבטץ
 כעצמה צרה העת מן רצ"ל יוושע, וממנהליעקב

 )שמעביר הגלות המקום לפני שנזכר הקטועה,תבא
 ופמורים הדעת )קמנות שכרות ועת קונו( דעתעל
 קרבה כן ואם הכל, מן פמורים כן ואם מתפלה(,גם

 דורשי שאמרו מה זה לפי לחיך מתוק ומה"טועתינו,
 י11שע וממנ"ה קט.( הלוי סטת רלה, ס" )הקחרשומות
 באת בעצמו המן מעשה מן רצ"ל יוקטע,ומהם"ן
 לשהיות רטבו והמן הסלך הפרק באותו כיהקטועה,
 לט, הוא שכרות עת כי כביכול המקום לפניונזכר
 אומרו זה ידי על )ותבין היידועה, היתה זה ידיועל

 בכדי הסיבה היתה ית"ש ממנו כביכין סודם,והטלך
 הבן( לעילא, אתערותאשתבא

 לימים קראו כן על להתבונן, נבא זו הקדמה ירייעל
 הוא הזה והשם הפור, שם על פורים,האלה

 הדור שבאותו להיות אבל לעיל, שכתבתי כמולתימה
 בדימוס ויצאו ישראל של שונאיהם נתחייבובעוה"ר
 כן ועל דעת מבלי בגלות שהם )רצ"ל שכרווקממעם

 שבקליפה הדעת הוא עמלק מזרע המן והנהפמורים(,
 מה פעמים(, כמה לעיל שכתבתי )כמו עליהםקם
 שיעשה המן של בלבו העלה "טועוו4 הפועלעשה
 ודעת, רגעם בשכל אינו נורל והנה גודל ידי %הדבר
 מעם מעלה של דין בית לפני למליצה נזכרובזה
 מעם בלא כשכורים בגלות שהם ישראל אתלזכות

 *(ודעת

 הג"ח"
 את שדש בשת גם כן גם רז"ל לט שהחישו מהוצפיו

 לשותתן בעה טרשי ישחיד בצי היים טס( )8טי"השתים מיי לתכתי המלך והשמר "ס ט )אכתר הבהחגתי
 ט0 סט ודש" במן דכחץב וביצב שסוך לגבי דל ליהואסרו

שקם



ן שי" חישמ8רבני מ קטיושכר עטיים י ק 

 הךשקשיאש 18שטרוט64ה%שש
 לטממחה טאאץטטהפחמץסשא"1ט

811 1 ו והת 8ם * ומט *טא ק פ  מ 1  
ש1,שו

 בהקרסת ומשב )מט דםתש חח1 ח1כרחך קי הפו, חסול חק כף נאסר %א חמןקעי כי שר ה%5 צף חראשק בחדש שם שנאסרחדי
 ידי על זח לקוצות בלבו חעלח חיש"י רצ"ל י(תזהר
 מן להצילם אוראל לבני לסוכרת שיחיח כדי5ור,
 מעשת שתחש חטרל כענין דעוק בלי שחם מרניחדק
 כן על בכאן שנאמר תחו ופעם,' ושכל דעתמבלי
 )וחנח וט', חשר שם ש כורים האלה לימיםקראו
 הנח הצרח, שם על חסועד את קראו למח לךיקשה
 וכו' חיהודים על חשב וכו' חמן כי בפעם(אסר

 חטרל תחש 5ור והפיל כן( 5י על ואף ודעוק)במחשבת
 לרני ובבואה ודעת(, במעם חזה ח5חגל )שאיןוכו'
 מעשח למזכרת חוח חטעשח עתם( ויל )מלכוהמלך
 ישעוו מה כי לישראל זכות נזכר חנח בדעוךשאינו
 ל5י )תתבונן בגלונך חדעת קסטת לחם "8 כיוהשעו
 הרעת סחשבהו רטוב הם5ר עם אסר שנאסר( מהזה

 וכו', אוהו ותלו ראשו על היחודים על חשבאשר
 היחודים, על חשב ומורטבה בדעת עשה הואדהנח
 שה1 בט% ישהו שנמר סבה סיבב הש"ירק
 אבל ישראל, לבני למזכרת שיהיר בכדי דעהמכלי
 עשר חוט כי לטפר5סיח "8ק% חוא דנים כלעל

 מלט המלך אסר, כן, על בראש, חחש ובדעתבדעת,
 חפור, חחש חסי רצ"ל מפר, עם אסר, עתםשל
 חור כי ראינו, על חוב משבתו אשר נורכןהוא
 עשה בדעת ארשע הוא אבל לישראל, לסובההוא

 אאלח לימים קראו כן על בראשו, אוהו תלו כןי
 הבן. הנם, יסוד הים חפור כי הטור שם עלפורים

 ק ש פש4 כ"ש קבליכם 5י על חז"ל לט םי5רוח(
 חפורים ימי בתלים יחיו חמקנים כלאם

 יצוייר איך לחבין מהראוי בודאי חנח נבדלים,לא
 אוטר לן קיימא והלא בפזים, יהיו המועדיםשכל
 אשר יצוייר אם ונם דהו, יסיר %א יחליף לאוהש"י

 מח מטני לחתמן מחקוי במלים יחיוחטועדים
 נבמלינג יהיו לא אשר אשרים ימי ס"תחג%
 ש"ג ס* טףש יץ8(

 י( " ריש" בצ'וק רז"ל אמרו מנח לענשך,ובנרתח
 לא ינ:( מוטת בו ודרשו וכו', אם כי מצריםמארץ תיראי בני את חמה אנשר י"י חי עוד יאמרלא

 שעבוד שתבא אלא טסקומה מצרים יציאתשתעקר
 צווח חיקוק קנח פ5ל, מצרים ויציאת עיקרמזכיות

 סיפור ניכר תטיח וולא לומר וצריך וכו', עוד יאמרלא
 מלכיווץ דשעבוד חגבים סיטר לפני מצריםיציאת
 אשר בבזיה או בוטשים שמתפל דבר כרסיסוחיש
 לחיוור, השב מתבדל האיסור ואפילו חיה כלאחול
 יאמר לא כאילו שיהיח חייט יאסר לא נקרא כןעל

 כל וחנח וכיוצא, תרף במאת או בם' ביס%כענין
 בפלים יחיו וחנח מצרינו ליציאת זכר חםהמועדים
 דלעתיד חננים כך כל שאגדל היינו שכשיח,ליפות
 יתבטלו טהרים ליציאת זכר שחם המועדים שנימיעד

 ניסי אבל וכיהית, ואלף במאה או בם' העתידבפיגור
 בזח חנח עמליה מהית מענין הם הנה הכוריםימי
 נאולח כעניני חמם חן והנה העתידם, חנא%החלוי

 בימיט, במהרם שלם והכסא השם שיחיחחעתידח
 בששים ביפ% לחם יהיח לא הכורים ימי אלוהנה

 הנאלח כימי הס הן האלח הימים זכר כיוכיוצא,
 אמן. בימינו במחרה עמלק של זרעו שימחהולאחרונה

 מו' תנדי חרב וכתב 5וריא, מתורנם פוריםפ(
 לשת ק1חחש טיל( פ לפי ושש זלפהחיד"א

 חפפה, על טפל וחמן ק ז מהחר היה הנם שעיקרספח
 חיתה חנם שורש ותבק ז'( סימן ז' במאסרמיין
 יתבאר ועוד בדבר, וחשמנן ובק הספה, עלאילנה
 לקיק שכהבתי מח ל5י עוד ותבק אחר, במטםאי"ה

 נלגול וחמן ישל נלגול היתה דאסתר )שי( ז')במאמר
 טס ל ל4 משש הארירת תלכידי עוד כתנו והנהםיםרא,
 ומימרא חבל, של יתירה התשומח שורש מן היתהישל
 %בן לאבר, שנמשל ביתד עמה חפא שהוא קקהוא
 מעטם ז' עליה בא כן נם וקק ביתד, אוהו קץחרגה
 נטן בעל מימרא נם בן ואם עכ"ד, להבל, שחרנקודם
 וחנח קיטי, על כשב חית הנח כי כעמים, ז'נשל
 "% שחיתח חשםתר קק, שהיה םיםרא שחיהחמן
 נחשו על לבקש כשעמד חנח יתירה, התשומחשחיא
 עליות אסתר אהגר חספה על נוכל חיה הנחמאסתר

 שרים תנובתן ומערות 5עמיינג זה חורנל כברכי
 אינדס יחצצר ועוד5וריא,

שהתץ



ליששכר הפורים ימי רז טסי אארוז חושטממבמ
 שלשים לפמח קודם הפסח בהלכות ייורשין שמיליןי(

 מהפוסקים הרבה וכתבו 1.(, )פסחיםיום
 )נ""

 הפורים, יום מן ומתחילין דייקא יום שלשים תכו(אפח
 סתיין זה כל עם בזה, שם( )פרוח דיעות ש"ט)הגם
 גם והנה הוא, ריק דבר ולא פוסקים(, כהנךדעלכ:א
 )הנם דייקא, יום שלשים למה מעם לחקור יש זהעל

 מצוה זה כל עם )שם(, בגמרא מקראי להדדרשיגן
 המצות ובכל המועדים דבכל נראה והנה טעם,לבקש
 באדך באחד ב.( בנקלים בגמרא כדמוכח הוא,כן

 דרב פלונתא ( ל )מוקה מן וגם השקלים, עלכהטמיעין
 העיקר הנראה כפי אבל שולחנווג יומי עלושמואל
 תקנו הפסח, דחג ואיידי לפמח, קודם יום שלשיםהוא
 בשו"ע ועיין זמניות, המצות ובכל המעדים בכלכן
 ז"ל סהרש"ז החסיד הנאקשל

 ונראה הגט((, ס" )או4"
 חסד בעל הקדרם הרב שכתב מה פי על הטעםלי

 שלשים אטנה שנה דבכל )ז( יהר שמ )טעיזלאברהם
 ממציא וחמדיו רחמיו ברוב הש"י לפמח קודםיום
 שקועות נפשותם העוגות ידי שעל הנם לבניו,פדיון
 לפסח קודם יום השלשים באותן מומאה, בשעריח"ו
 ופודה אחד חלק ויום יום בכל אותם מוציאהש"י
 לפופאה, חקן עומדים הם בניסן י"ד בליל כי עדאותם,
 לדעתי והנה עכ"ד, לגמרי, חורין בני הם ט"וובליל
 על נצטוינו הנה כי דייקא, יום שלאשים למהתתבונן
 במחשבה תוה( מאטד תרי"ג ממנין מצות ג' עמלקמחיית
 תרד( )שם בפה(, )זכוך בדבוך הרק ושם תשכח(,)לא

 שיעור מחיית הוא וכו'(, תמחה בהניח )והיהבמעשה
 נהי"ם )דיבור(, חג"ת )מחשבה( חב"ד הקליפהקומת

 י"ג(, מימן לי"י מלחמה ש במאמר יעיין)מעשה(,
 נ' בגימטריא שעווה תש"ך הם יום בשלשיםוהנה
 סכרין, בכל קומתו שיעור ביטש עמל"ק,פעמים
 )כענין המעשה, קומת הדבור קומת המחשבהקופת
 קומה שיעור אחד וגל נשמה רוח נפש באדםש"ט

 הוא לפמח קודם יום השלשים באותן והנהשלימה(,
 תש"ך חסדיו מעורר הש"י החסד, מתעורר אסטרהחג
 החסד, קומת שיעור ההש )תש"ך החג קודםשעות
 צירופי תיט"ך ח45 תש"ך בגיסמריא חמ"ד פעמיםי'

 מלכנו(, לעד שמך "טתב"ח יבנה, חסד עולםבראשיות

 שחט. פנו 1 ששר וכי"ח ז,, סתמית שרשת אורא לקודדא*(
 יא, סימן א מאמר ישיל ש"גב(

 פסח בהלנות לדרדט מתחעין אשר תתבונןובזה
 מקובל והנה עמלק, מחיית יום דייקא הפוריםביום
 וברעיל )ט.( זהר בתיקוני עיין הקדמונים קבלתבידינו
 מלחמת בימינו במהרה לעתיד אשר ומט.( )"4גמהימנא
 שלך הרי הפסח, חג בערב יהיה ומחייתועמלק
 בערב והנמר והמיום הפורים ביום ההתהלהלפניך,
 עטל"ק, פעמים ג' מניו שעות תש"ך המה הןפמח,
 דבור במחשבה וכל מכל הקליפה קומת שיעורלבטל

 אור ב.( )פספס חמץ בדיקת טעם תבין ובזהומעשה,
 אז יוצאים כי אור, נקט התנא ולמה עיטר,לארבעה
 הפוסקים שנתקשו מה כן גם ותבין לאור,מחשך
 ש שהחיינו מברכין לא למה ק ס" פ"א ש"ש)דייש
 שהחיינו סברכין כי מובן, ולדרכינו חמץ,בדיקת

 ביום היינו דמסאבותא כתרין ביעור זמןבהתחלת
 הפסח חג במאמרי יתבאר ואי"ה והבן,הפורים,

 )שהר אסתר שאמרה מה תתבונן הדבריםונשולה

 זה המלך אל לבא נקראתי לא ואני ש(ד
 קבעו למה נמי יצדק הדברים ובאלה יום,שלשים
 לגאולה גאולה דמיסמך וי )פטלה שני באדרפורים
 חנ עד בפורים מתחלת הנאולה התחלת דהיינועדיף,
 שאמרו מה נמי וניחא לחירות, לגמרי שישאיןהפסח
 פורים שקודם בשבזם זכור מרשוע דקורין ( ל )שםרז"ל

 אנחת עשיה איזה וקשה לעיטיה, זכירהלהקדים
 שמתחילין הוא העיטיה אבל בעמליה כעתעושים
 טמאה המרכבה מועך רגל להניע הפורים ביוםאנחנו

 בתיקוני שאמר הטעם והוא הקארט, אלולהתקרב
 במהרה עמלק מחיית אשר מהימנא וברעיאזהר

 הדבר. הבן ממח, בערב יהיהבימינו

 ט( ס ניסתר במגילה שכתוב מה עוד לר אבאריא(

 שם על פורים האלה לימים קראו כןש
 הישועה בעת לא הזעם בימי היה הפור הלאהפור,
 מפרשים שכתנו מה פי ש תאמר לעיל, שכתבתיוכסו

 כן על שני, אדר ש היה המן שגזירת ב(,הקדמונים
 שני באדר המגעה קריאת ובפרט החדור מצותקבעו
 לו שיטל נסיבה היתה דהט"י דכטשונ לי ונראהדייקא,
 אפרים רבית כתב וחנה כשפיו, פי ש הכלושטה גדי מכשף היה המן דבנה שני, אדר חדש שהפור
 ונראה שני, באדר שניד בסי שיטים כחטופיםאין
 עתותי פי ש הכל נעשים הכנטופים להיות הטעם,לי

המזלות



שזיששנר צדה הפעם ה, מאמר ארר, הרשששףבמ
 לו אין שני ואדר פלונית, ובשעה פלוני ביוםהמזלות
 השנים המעברים ישראל ידי על הנעשה והואמזל,
 כעין העיבור נעשה כן על לישראל, כהל אין קט.(מאטז

 ברש"י )עיין הפלשה, וחמשה בשבעה מלכותתכםיסי
 עם ט( ד )ח"א להורות הוא והענק סומק(, רסנהדרין

 המלך עם נפעים יהשבי יוצרים בעין המה ישראלבני
 נמו הם דשאבמלאככם,

 בוראיי
 לו פאק חודו הזמן,

 יכ.( )מגלה רז"ל שאמרו מה ידוע והנח ברקיע,מזל
 הדור, באותו ישראל של שונאיהם נתחייבושבאמת
 המגיד עשח מה המן, מגזירת להמלפ מקום אקוח"ו

 הכניס הארץ, בקרב ישועות הפלץ אחריתמראשית
 על הפור נ% עליונה ובהשגחה פור, להפיל המןבלב
 המה ישראל ובני מזל, מבלי הוא איטר שני אדרחדיש

 אישר הזה החוטט על הפור שנפל וכיח אותו,הבוראים
 מלקא היאך נפעים, יושבי היוצרים המהישראל
 נתעלו ואדרבא בהם לננוע בעקם נברא לשוםדעתך
 אלקי, פחד כעין כביכול העמים כל על פחדם אזינפל

 נחש מבחינת )שהיה המנדהם המן כישופיונישפל

 האריז"ל מרן שכוזב כמוהקדמוני
 )מש42"

 כי א(( אדר
 ואין המזלות, שעות הוראת פי על נעשיםהכישופים

 בו אין ישלשל ידי על הנעשה חודדו לישראל,מזל
 הראשון בחדש ו( ג )שהר כן גם זה לפי ויצדקמזל,
 ההוא הכוונה כרחך על במקרא, מבואר שאינוכיון המפי היה מי המן, לפני הגורל הוא טר הפילוכו'

 הפור שנפל זה סיבב ישועות הפועל הייהדטתים,
 הנקרא הוא )ר"ל אדר חדש הוא עשר שניםלחובט
 בשני, הוא אדר עיקר עיבור בשנת כי אדר(,בעצם
 דק אם סימנים שעשו בגמרא רבוותא הנךכענין
 )":((, במנהדרין שם )עיין אדר דין לית ואם אדרהוא
 הקטועה סיבב אישר הוא אלקיט הוא כל היוצרוהנה
 על הפור נפל בהשגחתו אשר הייט הגזירה,קודם
 כשל ואק אותו היוצרים המה ישראל אשר הזהחדוש
 פחדם נפל כי בפניהם עמד לא ואיש ב( * ואסתרלו,
 כן גם וזהו אלקי, פחד כעק כביבול העמים, כלעל

 הפור, שם על פורים האלה לימים קראו כן עלהברצה
 וכנ"ל הישועה עיקר היה הפורכי

 המאמר
 שדההפעם

 ומיודעי הגדולות כנסת מאנשי לנו המתוקנת ההודאה נוסח פירהט יבתרנו
 חדל, מדברי ענינים כמה בזה יבוארו ואגב יששכר, שבט לעתיםבינה

 אודה. הפעם המאמרונקרא

 מסח עם )היינו בידיה המצויה ההודאה שמהא(
 הנה בחנוכה( כן גם שאומרים הניסיםל

 ממות שיצאה להורות חיי"ם, מנין תיבין מ"ח בה"ט
 כל לא לחיים ממות ( יד )מטלה חז"ל לשח כענקלחיים,
 טסח לבאר נבא ועתה אי"ה, עוד בזה תדברשכן,

 *(ההודאה

 הג"ש*(
 הנפלאות ויל תיבות כן גם הנסים ושל במסח תרוסמטם

 שיש ס פשי ד )פשפר ח18ה במאמרי שנתשרכסו
 ושחן כוצנה, ובגמחת יב סימן יד פרש" רבה במדגרשיןא(

 שץש. ו 8 דרכן דודכסא

 אגה אי"ה, יתבשר וכששר דפורים בהודאה לגרסופנים
 יפוחת )עצר שיסד הפחסן פי של יהיה הנה תיבזו, 9יהיו
 גיל האלה הדברים זהר א( ג שסהר פפוק מן עפעא ח(בו וכירשי ושהישג צל נתלה שבשים תכלית גוצה שדקזכור
ששי, עי הם המן את יתלו שד וכה המן את אחעעדושהמלך ש ת ש 9 החיש   לרש תה נשה שאש תכ*ת השרק9"א,ח%" 8** יש מ ףק 

 ימה 9 בשתה ישמ
 שכרובתי כמו בוי"ו, חשל לומר צריך כן הגשים. ועלב(

 על דקאי ב( חשן ד )8מר חטכהבמאמרי
 חייט על רוכלתך ונספר לך נודה לעיל ההודאהברכת

 וכום הנסים חשלוכו'
הנמים



יקטשכר שדה הפעם ה, מאמר אור, חרשמאמריבנבי
 שממחייבו הנם תמו, לא י"י חסדי תזעם בעת גםוהנה )מאמר חטכה במאמרי שכתבתי מה עיין הנצ"מ.0

 והודאה הללו(
 )1י

 וחכמיו אשתו עם וצק ורצה ישראל, של שונאיהם תיבת שורש ה(
 הבחייבו כי פ"ר דמגצפ"ך הדינים עליהםלחגביר הענין ידחע עוד, לומר ונט פרד"ס, דרכי פי עלנ"מ
 גד% חית חץכמיו אשתו עם חמן )וכח בעוה"ר,בדץ בתוך חמופבע השכל מן לטעלה מוגבה דברנם

 חמניד הנה תגבורות(, שמרי מן יתקים לחיוכיםבזה, שהוא לגבראל רק נעשה אינו זה הגוף,חומריות
 תכנים מבהקשיים ח"פועח מיבב אחריתםר*ה1ית בח' הדבקים ואתה ד( ד מכהם נשמתם שורשמפאת

 כלשוט וקראוחו חגורל פי על תדבר שיעשת חמןבלב אתם בנים ק י %ם בפן מני עמומים וחםאלקיכם,
 ונזכר יתפש יפניו לרצת עלוטת זח ידי חללפור, יארע לא העטם לאומות כן שאין מח אלקיכם,ליקי
 לחמתיק חיום כל עבודיכם זח ישראל איפרלמעלה, בחינת מצד רק חוא שהנם וכיון הדבר, הבן נס,להם

 וממצווח חף חסדי טייחם בחמשיך פ"רחנבורות המליך )5"ה( יצירה פפר פי על נ"פ נקרא הנהחנשמח,
 וחנבורות ישראל, מן הדעים נמתקו זח ידי ועלפער, שהנשמה דבר 5ג:( )בתות ידעת וכבר בריח נ'אות
 לימים קראו כן על דילית, וכת חמן ראש על חליםחיו ס' אות הטליך שש0 מסיה הגוה %א ממטנהנית
 נצמח הפור זמן בעוד כי הפור, שם על פוריםחאלה חנשמח לצורך כן גם החש חשינה והנחבשינה,
 עץ שאומרים מה לפניך שלך הרי ממילא הבן,חנם, הבן, רוחי אפקיד בידך 0 יא )ש"ש לשורשהשתעלה
 הבן.הגבורווע אשר מנהיגים הב' אותן נבראו ום' נ' באות כןואם
 בין חחיוק נ( מאמריט קדם כבר חתשו:ףת4 ועלו( שנקישה הפלא נקרא כן על הנשמה, תשם"פיחם
 תחש המדקדקים שלדברי )חגם ל"פועח,עזרת הנה נשמתכן שורש פפאע: שחוא לישראלדוקא

 בלשת ריק דבר אין זח כל עם חנרדפיג השמות מן נס.נקרא
 כאשר חנרדפים בשמות גם ם תיוק פ יחקוד,1' מח עיין תרגום, לשת ההש חפורקן ח5ורקן. ועלד(

 ף( )מאמר חטכה במאמרי לעילשכתבתי
 נקרא ישועה והוא, רבים(, במקומות בדבריט נתבאר

 והודאתה%
 )5י

 אליו כשצועק חצעקח, אחר פהפיעכשחמהשיע חיפרו ותבין 0(
 צעקה נק ננ ינהם )כענין מושיע, והואהמצפרך

 עזרח לליון אבל לה(, מהשיע חשין המאורשתחנערה חטכח במאמרי שכתבתי מה עיין חגפורות4 ועלה(
 ממנו ויבקש שיצעק קודם מעצמו עוזר כשהעתר חוא מאד, הדבר יצדק ובכאן דא יובטן חנ"למאמר

8 )"8צ" חכתוב הבפחת בעניןחמצפרך, דיגמן 5"1( שי"ג )ולע"ה האריז"ל מרן שכוזב מחדלפי  והית טס 
 הד"ת" וחנח *(, ט' יקראופרם והיו נדגלות קליפות חיו אהנהן וזרש ויועציווחכמיו
 אבלט כרוכים חתיארים נה0 )אית בגמראאמרו יונק חיח המן דמנצפ"ך, חנבורות שמרי מןיונקים

בפשל 95מר 5נת חעים חוררך אחתפעם להשליפ ורצו פ"ך, מן וחכמיו צ', מן וזרש מ"גק  לעזרתי תחשה כס י" )שאים וירדו תענית וגזרולמפר עצתו הפיר והש"י ישראל, על והנבורותהדינים
 ל% תשחר בעלות גשמיםלהם מה פי על והוא ישראל, מן והגבורות הדיניםתמתקו

 שתקנו טח ' :4ת

 אבותי% עזרת שהנהג %ט%ת שבתא סברו תפלתםקודם ח'( )סימן הפורים ימי ו( במאמר לעילשכתבתי
 מן איי חרר, דור הוא רק שבח, זהשאין המועד קראו לא שמח והדין, הזעם זמן חיה חםחפור "ו8ל לתם להם אמר הוא,דצבורא בזמן חנח הפור, שם על פורים האלה לימיםקראו

 חדברע2ינקני שבא שפל לאדםפשל פעמים(, כמה שכתבתי מה )עייז הארועה, שםעי חצותי
 לכפם שרוצח הטלך ראת המלך, מן דבר אפחלבקש וישראל פ"ר, מנצפ"ך הם חגבורות דחנה שםוכנצבט

 ייע% ולא מבוקףשו לו השו לעבדיו חמלך אמרלבקש, מן החמדים בחכהשכשז הדינים להמתיק עבודתםזה
 חושמים על תענית נזרו אדעך פעם הגוב דילי,לתופין החפדים, באים ממנו אשר שש( )חוש דכורא האות

 הערב עד גורמים ירדו המש חיום כל והתעשוחתפ%ו
ב

 ות שאין להם אטר דצב%י*ג שבחא שגחו סברוחנח כ4 סימן י משמר שוי חרה
 עד מבוקק% לו העזנו אל שאמר לסלך כהול רקקיבה, ונ טעע ד פשור טות ס"% *י5ע8

שיאק



 ותיששכר שדה הפעם ה מחפר ארר, חרשט8רבני
 שבחא דמי וחיכי ומקוצי לו, הבו כך תשחרשיתמקמק
 הגשם ומוריד ויקא, ונשיב הרוח משיב אמרדצבורא,
 יקראו פרם נם הש"י אשר מורה זה )כי מפרא,ונחית
 דודים דברי עליו עריכים אבל הנטועה, להםבורא
 מתאוה הקב"ה ט.( מנמות כענין דבריהם לשמועורוצה
 )פושי הראשונים פירושו וככה צדיקים(, שללתפלתן

 עוד )אבל( אענח חשני יקראו פרם וחית תשק שפותפ
 עניתים כבר אשר יודעים אינם הם )כי מדבריםהם

 בתפלה מדברים הם ט ש התשועה, להםותקנתי
 וחתלתם בדבריהם )וכשתתשע אושמע חשניובקשה(
 קודם בקשתו לעשות מצוה שהמלך הסוג מאותןואינן
 על לסשטא דבריו כי לפלפק יכטם שלא בכדישיקרא
 בצר ט( ד )השהם האלשיך הרב *ירוש כן וכמוהמלך(,
 אני ענין מאיזה דוחק איזה לי )כש"ש ליהרהבת
 וננטע הנני אבל( התכלה, קודם גם לי הרחבת כייודע

 כי אוש בזה התפלה, אחר מבוקשי לי )והעגןתפילתי
 דגיי(. שיו וערבים בעיניך חןמצאתי

 *שופי *י ש נם רושה הנך דרורים הנם בזההשגה
 למכה, קודם הרפואה הכק שהש"יהדברים

 ויככוב כק ט כשחר וחמש דבגתן במעשה מרדכיענין
 הסיבובים כל וכן המלך, לפני הימים דבריבסרר
 אחרית מרגושית חסגיד ברגושית היוצרשסיבב
 המלך לבית אסתר בוטן זה ידי על הגתישנהרגה
 פרפ עוד לך ואבאר הזעם, בעת ישראל אתלהציל
 )טפשץ י"י מעשי בעל הרב שכתב מה לדוגמא,אחד

 המלך ויאמר י0 ש ונסתר הטגילה ברסוקי לקוףיזף
 כל לפני הסלך דבר כן כי חעתים יודעילחכמים
 כי מהו לכאורה ביאור לו אין )זה ודין, דתיודעי
 המן )זה ממוכן ויאמר כך ואחר וכו'(, המלך דברכן

 אם וכו' לבדו השך ש לא ינן( )טסי" חז"ללדעת
 בדתי ויכתב מלפניו מלכות דבר יצא פוב הסלךעל
 עצתו עיקר הנה להרנבוט, מהראוי וכו', ומדיפרם
 דבר יצא בדבריו הנרצה ומהו השתי את להרוגהיה

 5רפ בדתי להכזיב הצורך מהו וגם מלפניו,מלכות
 וכו' לחכמים המלך ויאמר הנ"ל, הרב ופירשומדי,
 החש, הכוונה ודין, דת יודעי כל לפגי המלך דבר כןכי

 מלך הרי החכמינו *י את לסמאל הוצרך לטהדמבאר
 מה לו יאמר ומי שלפח מלך ודבר ק ח יריאתהוא

 רצ"ל וכו', לרני הסלך דבר כן כי אכשר לזהתעושה,
 לכבוד הטנע דבר אפילו אשר ומדי 5רם דתי היהכן

 היה רק בעצמו לש*ופ הסלך יכול היה לאהמלך
 והנה ודין, דת יודעי לדגי משמפו את להקריבמוכרח
 בעת הנה ומדי, סרס בדתי כן הדבר נשאר היהאם
 כרגע העטם מן לאבדו הרשע המן זמן הגיעאשר
 דבריו להציע מצפרך המלך היה הנה המלך,בציווי
 נושאים היו הפבע כרי ובודאי ודין, דת יודעילפני
 מה ותעמים, השרים כל על גדול ושהיה כיון *ניםלו

 00 א כשתר הרפחשה הקדים "8ועווע ה5ו%עשה

 ש אם וכו' שחת( לעצמו כרה המן )זה ממוכןויאמר
 זה אין )רצ"ל מלפניו, מלכות דבר יצא פובהמלך
 יודעי פי און לנשאל להשאפו שיצפרך למלךכבוד
 והדוק החוק נשחפה והלאה מהיום רק( ודין,דת
 יצפרך )ולא מלצניו, )הדין( יצא מלכות דבראשר

 והלאה( מהיום )כן ויכתב דיין(, שום עםלהתייעץ
 כמהשר לעצמו דין יעשה המלך )אשר ומדי פרםבדתי
 הסלך ויעש והשרים המלך לפני הדבב וייפביחפוץ(,
 אישר ומדי 5רם בדתי כן שנכתב )היינו ממוכן,כדבר
 העל גדשה פובה הנה מלחניו(, יצא המלכותדבר
 העתם מן שיתעקר ומט בהניע זאוג בעצתוהמן
 בלי שיי תלוחו הסלך והשמר ק ז הם הנהכרנע,
 המן את ויתלו ודין, דת ליודעי הגאלה הלמוכהותשום
 הנח י"י, אויבך כל יאבדו כן יק ח וששמדכרגע,
 ישועות ההחשל אשר לדוגמא נאה פרפרת לךכתבתי
 תשועות הכין ומקדם ומאז מלבו, עינה לא לק גנהגה

ישראל.
 סף( במאמר כמה זה בדבריט מטבונן כאשרועזנה

 *ורים האלה לימים קראו כן ש הפוריםימי
 הש"י אשר הישועה עיקר היה השר כי הטר, שםש

 זה ידי קל השר, ידי ש הרושע גזירת שיהיהסיבב
 מגדטת שם לך כתבתי הנה התשועה, סיבתהיתה

 גם הש"י אישר רחשה הנך לנפשך, ינעמוומעדנים
 המועילים, אופנים בכל גבראל תשועת הכין יקראופרם
 חיבת להודיע קרובו עם גבראל לחיבת כן פי שואף
 הניחם חנה לתקלתן, מתאוה הוא אשר לבניםאב

 בזה ית"ש, אליו התפללו אשר עד ימים איזהבצער
 הכק הש"י דחנה הדים, תפי שיי ערבים בינארדע
 עד כבישע הטחין כן *י % חשף מקודםישועתם
 י21תי י( ב """ש שאמרו כענין אליו, יתקשואשר
 את השמיעני מראיך את הראיני וכו' הסלעבחגוי
 תזכור זטר והנה נאוה, ומראיך ערב קיד כיק~ך

8ת



יששכר שדה הפעם ה, משמר ארר, חדשמנזמרי322י
 לישועה, עזרה שבין החילוק לך הקדמתי אשראת
 ובקשה, הצעקה קודם המצפרך כשנעזר הואעזרה
 אנחנו בכאן והנה וצעקה, הבקשה אחר הואונטועה
 הצעקה, אחר לנו שהקטיע היינו "תשקוק שמודים
 להודיע זה כל עם ומקדם טאז ישועתו שהכיןהנם
 הצעקה לאחר עד המתין כביכול הנה לבנים אבחיבת

וכנ"ל.
 % את ידע ומרדכי א( ד )אסתר לפריט "ט ושזהז(

 וצעק העיר בהוך ויצא וכו' נעשתאשר
 ידע ומרדכי מהו להתבונן "ט הנה ומרה, נדולהזעקה
 חכתכ, פתשנן ראה או שמע למימר ליה הוהוט'
 למעלה כתיב הלא לו, נתוודע לבדו דמרדכי דמשמעג'

 בשרטן אשר העם דכל כהטמע נבוכה שיטן והעיד סק)י
 זעקה ויזעק מ בשוטן, הדת שניתן כיון להםנתוודע
% )ס4ע" בנמרא חז"ל כן נם התעוררו זה עלוט'  ) 

 י"י, אל ויצעק נאמר לא דחנה וכוונתם, אמר,כישי
 מקום בכל כמו בקול שאמר הלשון הוא מה לפריטאו

 מדרך זה ואין סתם רק פירוט לא וכאן קודש,בטובי
 דברו החכמים )והנה ניזרת, מכלי לצעוקהחכמים

 על לפשופו קרוב גימא אנן והנה קדשם(, ברוחמזה
 ח"ה( ל"ד עפא יחספסו לן קייטא הנה הנ"ל, דברים8י

 כך הוא שהאמת הנם והנה לבשמים, יפההקץ
 רפיזא ייט הנקךטה דבר בכל ,ה כל עםכמשופו
 ש נקראו הצדיקים דהנח בזה, לרמז וישדחכמתא,

 ההדסים ינ( )מסעה רז"ל שאמרו כמו הבשמים,שם
 העולם שכל הצדיקים הם אלו ח( א יזכר" במצולהאיטר
 ימי ד' במאמר שכתבתי מה )ועיין מריחם,נהנה

הפורים
 )ט"

 כך כל נתפנם שלא הריח חרט מענין ק
 ממנו נהנית שחנשמה דבר הש ק ש הדעותמעץ
 בחינת שהוא אדר חדש בענין שם עיין הנוף,%א

 יפה הקץ הרמז בא יזה ותבין(, שם עייןחופם,
 בהם מקיים שהש"י הנם הצדיקים(, )היינולבשמים
 עם קודם, הנטועה להם ומכין וכו' יקראו פרםוהיה
 כמו קריאתם קודם להם שיעזור שבחם זה אין זהכל

 נראה זה כי דצבורא, שבחא זה שאץ בנמראשאמרו
 כהטל ואמרו וכענין דבריהם לשמוע חפץ הש"ישאין
 הוא השבח אבל לעיל, שכתבתי וכמו וכו'לסלך

 כן פי על אף יקראו טרם נם הנטועה מכיןכשהש"י

 רלף. סער תיש פ' קסם סיטן שלח ש' מרץ שגןג(

 לפניו הצדיקים צעקת ק% בא עת עד בישועתוממתין
 לצדיקים ונאה יפה כזה וענין דבריהם, עליו עריביםכי
 מתאוה שהחש להם הש"י אהבת נודל ש יורה זהכי

 והחפלה( הצעקה )היינו הקול הנרמז, וזהולתפלתן,
 הללו הצדיקים והנה הצדיקים(, )היינו לבשמיםיפה
 בבשמים, נרמזים הם חנה ושסתר מרדכי ההואבדור
 דכי( מרי )מתרנמינן דרור מר ההורה מןמרדכי
 תהו אסתר, היא והדסה ( קלס ההגץ רז"ל מדבריכנודע
 שהש"י )היית נעשה, אשר כל את ידע ומרדכישנאמר
 הנמרא בדברי שאמרו מה לפי ובפרפ הישועוועהכין
 לקסטות אדוניהם ש עבדים חקב"ה הקציף ( יג)מסלה
 למרדכי, הדבר ויודע כב( ג ואטור שנאמר וכו' לצדיקנם
 י )סירו והודאה הלל ד' מאמר חנוכה במאמרי)עיין
 מרדכי הנה וכהבנו, הפור בעניני וכן ותבין(,גדרו(
 שח"טועח בפוח לבו היה ונכח נקיטה אשר כל אתידע

 ראה כן פי על אף אבל "טועווע הפעל מאתמוכנת
 חפץ שהש"י והבין נדולה, בצרה נתונים ישראלאת

 שבחא הוא וזה לבשמים, יפה שהקי צעקתןלשמע
 נדיה זעקה ויזעק העיר בתוך יעא ק(, שדצבורא,
 היו הצדיקים היינו לבשמים, יפה )שהק%ומרה
 הוא שהדם הדסה, לאסתר רמז נדיה ואסתר,מרדכי
 למרדכי רמז ומרה ק, משלשה פחות נידי ואיןמשולש,

 שהקול ומרה( נדולה זעקה הזעק אמר כן על דרור,פר
 הבן. הללו, לבשמיםיפה

 חנוכה בטאמרי כתבתי כבר הנפלאות. לעלח(
 דלא 1( )סיט והודאה הלל )ד(בטאמר

 בספרים וכן זלה"ה מרן בכתבי הנירפא זאתטטצא
 ובאם אותה, לנרום אפשר הפורים ובימיהקטנים,
 בלשון יתפרש נפלאות דהנה לפרש, יש אותהנורסין
 ואינם הנבדלים מעולמות הנבדל דבר עלהקודש
 אל ממך במופלא ינ( )"וגת שאמרו כעניןמבטנים,
 בבריאה, הוא דרש ק( וקדרה הכלטרם )שעדתדרשו,
 בהח חד חטמו הוא כביכול האצילות עולםקניני
 עתם )עניני ממך במופלא שנאמר וזהו מופלא,נקרא

 לי(, נראה בבריאה, דרש )בדרך תדרוכי אלאצילות(,
 נפלאות תרנום כן על אחה במקום אי"הויתפרש
 האינו הננכל טן ומובדל טופררו שהוא רצ"לפרייכן,
 אסתר נמשלה למה כס.( )יוסט רז"ל אמרו והנהמהרג
 אסתר אף הלילה, סוף השחר אילת מה השחר,לאילת

טוף



 טפיששכר כתא הפעם ה, פצו ארר, ישמ8ףבני
 היתה אסתר היינו פירשטק ובמקומו הנסים,סוף
 המלובשים לנסים והתחלה המופלאים לנסיםסוף

 פי על חשף בפבע מלובש היה הזה הנס וחנהבפבע,
 זאיע עשתה י"י ויד פלא שהוא עתם באי כל הבינוכן
 ולהוודע ולהודיע לידע עולם לדורות הדבר נקבע כןעל
 פלאות ואין נבחשה באין גלותיט אורך ימי כלגם

 זמן בכל זאבים השבעים מן הצלתינו וכלבאיתגלייא,
 עשתה י"י יד כן פי על אף הפבע, בלבנת הואועידן
 שהיה ואסתר מרדכי כיסי אבותינו שראו כעניןזאוע
 שום היה לא כן פי על ואף הפבע בהלבשתהנס
 כן אם בפבע, רק החש כי יאמר אהגר בעתםשופה
 הנסתרים הנסים התחלת ממוצע, נס ההוא הנסהיה

 )חק כמקוטו )והארכט הנפלאווע וסוף בפבעומלובשים

 קריאתה זמן התחלת המגילה, קריאת בזמני עןטיפפ
 לנו והעגלות קנס.( )אי" ו"ה בגימטריא י"אביום

 מנעים, שהם הפרזים זמני והחש כה4 כס )צויםולבנינו
 5א5 י"ה בגימפריא פ"ו יום בוא זמנה סוףעד

 הבן, נסתרים, שהם המוקפין זמן והחשהנםתרווע
 מפלת צ.( )טנא היה כן על במקומו(, העניןוהארכט
 היות עם להורות הנפלאווע זמן הפפח בחגהמן
 נודע הנה כן פי על אף הפבע, בהלבשת הנסשהיה
 נען י"י יד ונודעה ע( סו 5שע" החש הנפלאות מ7כי

 דנרס למאן לפניך, שלך הרי אויביו, את וזעםעבדיו
 דפורים. בהודאה לגורסו "2 הנפלאות תצלבהודאה

 הנחמווע גורםין ו"2 המלחמות חמלהמות. ועלפ(
 ד' )מאמר חנוכה במאמרי שכתבתי מהעיין

 )1ק והודאהה%

"1 
 רצו לא מהקדמונים הרכה אשר

 בה אין שלום של חרב שאפילו הטלחמווע עללגרום
 ורגלים ידים דיש שם שכתבתי מה ועיין כך, כלשבח

 הנה דפורים, זו בהודאה וביותר שם, עיין זולנירםא
 מצות לג' בהערה עליט המצוה מן החש עמלקמלחמת
 להודות "2 שפיר מחופריה, וכלה מחדרו חתןאפילו י" )הוא מצוה מלחמת והחש ומעשה, ודיבורבמחשבה
 בימי גם אבותיט נען שזיכה בראשית ליוצריהלל
 מצוה מלחמות ללחום י"י מצות לקיים בנלותעניים
 כן גם הנחמות על דגרם מאן מיהו המלחמה,יי"י
 דחטכה. בהודאה פירגנתי כאיכר פנים לויש

 פב פער ד מאמר טבת סרטד(

 ח% חאג. נטש חחי רשים לאבדתכם שעשיתי(
 לכפול. הצורך מן אין "(יא י )ששפי דחנובה בהודאת היטבההבאר

 י טבע ד )פש1 דחנובה בהודאה שכתבתי מה עייןיא(
 הנסים על בטסח לשתות חמשה תיקתטא"

 אי והנה מצרים, נלווה השריריי ונלווה מלכיות ד'ננד
 שכהבתי כסו הנפלאות הץ כן גם זו בהודאהגרסען
 ואחרת הנ"ל הנליות נגד לשוטות ששה הם הנהלעיל

 ישראל, אדמת על גוג בוא יום יח( יה לחזאלשבכולם
 חשף פ( כו )הקיא בפסוק ליחצען המיוחס בתרגוםעיין
 בתלמודא ועיין געלתים, המש כחשסוצים לא וכו' זאתגם

 טנ4 )עמלהדירן

 מ"ג תיבות ראשי מרדכי בימי מרדני. בימייב(
 )פשקך דחטכה בהודאה שכתבתי מהעיין

 נעשים הנסים שכל המקובלים שכתבו מה ק מאד
 מלאות לערפה 0 יו )שאש כדכתיב מ"ב שם ידיעל

 תיבות ראימי כן על מ"ב, בגימפריא לבד"וגדולות
 מ"ב, שם נרמז החש מתתיהו בימי מרדכיבימי
 וענין בראשית מעשה ענין שם שכתבתי מהריין

 לכפול. צריך איןהתורה,
 דחנוכה בהודאה שכהבתי מה עיין ומרדכי,יג(

 במקרה לא נסיי רבך כל ט0 סיפן ד)פשר
 הנחשל הצדיק שם היה מה מפני להתבונן ומהראויהחש,
 0 ט הפ"ר תרומה פרשת במדרש והנה מרדכי,הזה
 רב, סעיפך שם נבחך ק כב )טש4 בפסוק חז"לדרשו
 נפרש )חשי"ה המן, של מעשרו מרדכי של שמונבחר

 דשסא מדבריהם לט יצא פנים כל על הזה(,המדרש
 הצדיק בשם לדרסם ראשונה יצא זה והנהגרים,
 התורה מן מרדכי קלט.( )8ה4ן רז"ל אמרו הנהמרדכי,
 וראין לותר אפשר דאי בזה שאלתם לי נראהמנין,
 כטןד,1 הרירה )שקבץ[ )שקבלת( כית בתורה, רטזטזה
 הנם ידי על קבלוה הדור מדדעה, מבלי שאתב11צר
 איזה בזה "פ בודאי הנה הזה, הצדיק ידי עלהנעשה
 שמן במממני שנרטז קצ0 15לע רז"ל וקבלו בתורה,רמז

 הנעילה הכמפחה בשטן נרטז לחנם לא והנההמשחה,
 והנה מלכווץ וכהר כהונה כויר ולהצעירלספוח
 תורה וכתר ומלכות כהחנה הם, כוזרים ג' יו5 ד)אבות
 דהייט בירחיה, בא ומלכות כהונה כתר כי מחם,גדיה
 הוא הנה לכחן או לסלך המשחה גשמן שנמש"סי

גירושה



ין2עןכ*ר אצדה הפעם ה, פצל אדר, ישפצרבני
 אין תורה כתר כן שאק מח אחריו, לזרעובירושת
 משה לט צוה תורה ח * ונהר המשהה לשמןצריך
 ההם בימים והנה יעקב, קהלת )לכל( והיאסורריה
 דוד שירש מלכות כתר נתכפל בעוה"ר הזהבזמן
 בימינו, בסהרה ליושנה העפרה הששי יחזיר אשרעד
 והנה הטקדש, בית עבודת שבמל ביק כהתה בתרוכן

 הזאת התורח רק שיור לנו אין עתה כן כאזבגלותיט
 והיא השסק, בלי יעקב קהלת לכל ירהשהשהיא

 אסר ראת במה המלכות כהו במקום כן גםהעומדת
 של העבודה ובסקנע ימלוכו, מלכים בי ש( ח)%5י

 קי.( )מטית וכו' לעתה התורה זאת לס ז )הקראהכהנים
 בכל הס א )טלאם וכתיב וכו', עשה בהערת העומקכל

 אלו ואס )וטית ודרשו לשמי, מוגש סוקפרמקום
 מקום בכל עבודה בהלכות העומקים הכמיםהלסידי
 כתבתי כבר והנה וכו', הקריבו כאילו עליהםמקקה
 יירש אשר והא"ב המקום מקדש המשהה שמןלך

 תורה בתר כן שאין מה וכהונה, מלכות שלהבתרים
 הרוצה כל רק המשחה, שמן למשיחת צריךאין

 לסורריה, לו ההוא הכתר הנה בו לזמת יעקבטקטית
 והנה ומלכווך כהתה נתרי במקום כן נם לואיוסד
 ומלכות כהתה כתרי אז שתשפלו בבל בנלותגם

 התורה. עמוד על רק קיים הקללםנשאר

 % דרכו זה קףשו, של בט בן עמלק קליפתוהנה
 מן ידיהם בהצמרפין לישראל להזדוונהיום

 ויבוש 8( ט )ושצת רשעתו כראיניון שהיה כסוהתורות
 ומשוהן בו דרגנו כרבידים ישראל עם וילחםעמלק

 מרז"ל כמדע ביצרה עמהם ועפק כרביםקהילות הקהי הא"ב מרדכי זה והנה התורות מן ידיהםכשרש נו"
 ביום אליו ההן בבחש הזעם בעת ושבם שז.()8מי4

 והיא 0 כח והריר התלטידים, עם תוצרה עפקהתענית
 כחו % אישר עמלק מן הבא הרשע המן ננדשעסדח
 בצוואת והחש 5שמ0 "וק5 )לי19 התורה, מן ידיםנרחיק
 וכוץ בעת לישראל להזדווג לו שציוח וקיטעשו

ש ים ט ש אישה, להלן יתבארומהצר  פדמ 
 להורות המשהה, שמן פטמני אצי ונרמזגרגרה
 שתן למשיחת צריך שאין התורה בתר חקיתשנשגבה
 דרושר, מ"ר בתיבת פס ל ושאות ביצרה ונרסןהבהטחה,

 מרדכי ששעפק הנצרח ידי שעל עמל"ק, בנימפרהשמ"ר
 וש"ב ש"נ 8ח יף נ פש5 י מאמר הדש השש ש5ז"(

 המן, זה עמלק קלתות מן וחושי דרדור ישי%נעשו
 ובאת דכי"א(, סימוא )או דכ"י סר"י דסתרגסינןההו

 שהש בהרה, לשה דכ"י דה"י, מ"ר מדדכ"יהקבלה
 קליית התעורר אשר כל את ספהר היהבתורתו
 ביער אנצר עד בכיסופים, הפסאה סרהבה אתעמלק
 בניו, עשרת עם הבן חארץ מן שסאה הברכבהאת
 עשר תשע, %א עשר הם בקדושה פשק טירה )4צכי
 הם גורע הלגופיף בל בקליפה אבל עשר, אהדהמש
 מ"ר סרדכי, נרים, שמא סרדכי ההו עשר,אחד

 את בתורתו ספהר היה הוא דכ"י עמלשק,בגיספריא
 ועוד הדבר, הבן לעיל, כאמור עמלק פימאאשר

 אי"ה.יתבאר
 הוא הנה סרדכי, הא"ש שם לך אבאר עוריד(

 הקודש( ברוח )הנכתבת במגעהסיוחפ
 יהודי א"8 "( 4 )אמתי היינו וכ%, ושרפ כ%בסדת
 והנה כלל, ימיני א"8 פרפ, ממדכי השסו כ%,היה
 פה שבעל בתורה המקובלות סדות י"ג ק ידעתכבר

 "ךרר ס8תחות המה הן בה4 נדרשת התורהוכתהיה
 היער רחמים, של סדות י"ג מרוטים בגבהידימדם
 כאשר אי, מדת טעורר וחוטר קל מדת תאדםבלמיך
 התפלל משה אושר זצללהשה, מהרס"ב הקדהשאסר
 להחשיך ורצה לה, נא רפא נא 11ל יק יב)במהור
 וחומר קל %סוד והש"י צוחו אזי 8ל, מסדתרשאית

 %, סדת יישוך זה ידי חלל וכו' ירק חשביה 9()שם
 וכ% וקרפ כלל סדת זה לפי והנה הסדורן בשאריוכן
 החסד מדת שבק החקוק והנח חמד, רב סדתננד

 דגתו )דיי הבעש"פ תלמידי בדברי עיין חסד רבלמדת

 לב על העתה דבר החש החסד מדת י08 שע5לשהי
 החש חמד רב סדת אבל בחפר, לו ונותן לנשאלהאדם
 כבר והנח לב, על עלה שלא דבר בחפדכשטתן
 ע0 )4הא בנברא חזא אסר ש דוהמיו )גיאכצובתי
 המקרא )על יוהד ר' אטר אבא בר חייא ר'אמר
 המלך בשעך יחטב ומרדכי ההפ בימים פק במשאר
 רצט לקףשות עבדיו על אדון הקבשה הקציף וכו'(קצף
 נער אתנו השם טס 8א )הנאית שנאמר יוסף וסטצדיק
 נם לעשות אדוניהם על עבדים הקב"ח הקציףוכר,
 הוי למרדכי הדבר ויודע דכתיב סרדכי ו130לצדיק
 כל בעיני הזה התמסר חלא חש חנח ש4עיף

 השו חמישיות יוחנק ר' לט חידש מה חיבהשכחה
י9 אשי למח שן קודי, בפקרסי לס ום8ודפמיםידחצים



 קם "שהטכר שיח חאש ה פצו שי, חיש פצהבני

 יעשות אמר ובמרדכי צייק' רצת לששות אטריוסף
 מרדכי מעשת עי לראית שחבהש חכתוב מ המיק,נס

 ליח וחוח הענין, מן איט למרדכי תדבר ויודעדכתיב
 מח *י ש הדבר וביארתי והע"ג, בגתן קצףלהביא
 עטיה ישעי חלבבות בחובת חקדהש חחסיד חרבשכתב
 יך יא )לאדונך, חנאמן עבד נדי בעניו פץ9ט%לס
 לא חאדת, רצת בחפקת אם כי יעמוד המש רטב%א
 אם כי יחפוץ יא אחבתו, יצועי על אם כיהשכב
 אין שהעבד תתבוע זח לפי כן אם שם, עייןרצוט,
 בעל החש והאדת האדה, אצל תחש שלו והרצת רצת,לו

 באיזח ח"ו כשחש האדם חעני4 תבין וחנחחרצת,
 להוושע ומקוה מצרה החש בודאי חנה יסוריםמעי
 בודאי חאפרים בבית שהית יוסף כענין היסורין,ק
 מן שהמש ית"ש השם שישתהו ורצוט במחשבתוהיה
 חש"י תזדמן חנח סיבת, איזח ידי על האסוריםבית
 עבדיו על הרצת( בעי )שחחש ארת שהקציףסיבח
 שלא דבר הית במרדכי והנח צדיק, רצת לעשותבכדי
 שתהית אדם בן שום ידע לא כי ורצת, לב עלעלת
 חש"י וחומק אחריות מראשית חמגיד רק כזאתגזירת

 חרצת מן ומורם המונבח דבר נם נקרא וזהוח"שועה,
 עבדים שתקציף הישועה הזרתת והיההוחמחשבח,
 לצדיק נם לתשות אדתיחם על רצת( בעליושאינם
 חבוש כן עי וממטבח(, ברצת עדיין היה שלא)דבר
 תצדיק מדדכ"י חייט למדדכק חדבר ויודעהפסוק
 בכל ותבין חגזית לשכת מיהשבי שחית ש9)8אא
 סיבה חש הנה בכאן אשר בזח סהנונן חיתחכמת,
 חזמ2ת שתחש חבץ חנח ביהקה נעשת אשר מןבחיפוך

 סם ג 80אזר ומוא8בי7 ברצון עדיין עיח שלא דברנס
 דחכמתא( רזא מקום בכל חוא חגדח ה01 ))יחש8ויגד

 איך עצומת, קוט"ש לך ישח ובזח חמלכח,להסתר
 הלא אחשורהם, את להציל חשפתר מרדכיהשתעו
 אבל מקיין, המש מורידין לא חעכואם 1ג0 יע" לןקיימא

 "ישש ה" סו., כשאשי 1יש8ש 1ש8 חשת נטלא שרא ייט0
 ששאו8ה

 ברוא הניד מרדכי אשר יונה, שכחבהי מחל5י
 ילאיט דבר נם אהה הזמרת שהחש לנימחי,דחכמהא

 הדבר. הבן א"8, לב על עדייןעתה

 חיח תא חטוט חצדיק שם אשר תביןולנעתה
 מדת והנה חמ"ד, ר*ב בגיספר"שמדדכ"י

 לב עי עיה לא ימטר בדבר להתחמד הש המדרב
 ברוח דכהצבח במנילח שמן נמסר כן על לסמאל,איש

 לעורר מפוטו שחחש ובלל, וקרפ כ% במדתתקודש
 לחיכך. ויונעם בדבר וחתרתן בין חמד, רבמדת

 קליקת המן לנכד עמד חנה מדדכי לך, אומר עוףפו(
 ט5ל עמלק ראין נמירי ב( צש )ב"רעמלנן

 יהושע שוטרתה כמו רחל, של בניח בני בידאלא
 המלחפת בכל העישה והנח רחל, של מבניה חיושא%
 לנאה ובני וחעהשים חפושים חסה רחל בני עמלק,של
 משה ויאמר ק ת )שטת תראה באשר המצוים,הם

 אגשים ל12 בחך רחל( )מבני יהושע אל לאח()מבני
 חמשיך והשח כן אם בעסלק4 באלעל( )יעזה הלהםהמש

 לשאת אומר לשח( )מבני ששאל וכן חעה8ח,ויחחשע
 למלך למשחך הי שמ שתי 9 סו 885"8 רחל()סבני
 כן אם עסלג4 את והכית לך חצתה וכו' גבראלעל

 ח5ועל רחל( )מבני ובטא% חמצות, לאח( )מבנישמואל
 קמם מבחינת חחש בקליפת עמל"ק דחנהוהעהטה,
 בחינת ובמעשת, בדיבור כישופים מעי שחןתחש
 בלעכם בלקק הקנח )בדיבור(, בלשם )במעשת(,בלק

 בקדו,718 רח"ל לכ"ח לחבדיל כמו רע"דבגימפרקש
 והנח מ עיד סלך 9 ב8 )במצר עש"ק נקרא כןעל

 חשן חצורר חצר ננד עמד אכשר הצדיק מדדביבכאן
 וקרו לשח( בני יחודה )מזרע יהודי ליח קרועסוקי,
 מדדכ"י שמו נקרא הכי רחל(, בני )בנימין ימיניליח

 נקרא עיק שיש לכפל רח"ל לארחבנימפריא
 בבחהמע חם קמם נחש בבחינת  החש בי  ער"המלך
 בשת סדדכ*י וביפלם עכ"ד, בגימפריש בלעיםבלקק

 רח"ל. למ"ח ער*ד, בנימפר"ש לוהסשה



י,טשכר נקוות מגשה ג טפר ארה חושפשוריבני
 ומאמר
 נטמאתמנילה

 ניסא, ופרסומי הנקראת, מגילה בפסוקי ענינים כמה ביאור מעניני ידונרנו
 הקודש ברוה הנאמרו קויש מקראי בפסוקי נפלאותיו בכל להשיה עלינוומצוה
 כן( ס חסור היהודים וקבל ( ק?8 )""ב בזהר שכתוב )כמו סיני מהר משהוקיבלם

 דממי קמא קמא הסדר, על הענינים יבואו שלא והגם דיהה,ר4 כללא משהדא
 כמה ידובר כן וגם נקראת, מגילה המאמר ונקרא חוקה, ספר על נכתבלידינו
 וכפרים. ועטרות למוקפין קריאתה וזמני המגילה, קריאת מצות בעניןענינים

 )ולמדו ב4 )טוי" בפ"ו וכו' בי"א נקראת מנילהא(
 קריאת זמני הנה מהמקראות(,לה

 וקבלו קימו להיות שעורו ק"ך בהן ימים, ה'המגילה
 קבלת היינו מסיני, כבר שקבלו מה קיימוהיהודים,
 כן ועל פג((, )שבת רז"ל שאמרו כמו )מחדשהתורה
 תורה, של כאמיתה שרפוט מנילה צריכה ( סו)טסה

 ימים ק"ך ננד שעות ק"ך תקנו קריאתה ימני טש
 מילתא, )מימנא התורה, לקבלת בהר רבינו משהשהיה

 מנין ע"ח בסימן הדיבור זה היה קדמאהבחיבורא
מגל"ה(

 ויבא "( ק שפוט בפרשת יש דחנה לי, נראה לעודב(
 ברפידי"ם תיבת וגם תיבין, קי"פעילק

 אם התורה, מן ידי"ם ברפיו"ן י'( נטיית חז"לדרשו
 תיבונך ק"ך הוה תיבות ב' כמו הוא קבלתם לפיכן
 התורה מן ידיהם שרפו היית זה לבעבור כןאם

 היום והן עמלק, נתנכר ימים( בק"ך בחפה)שקיבלה
 הנה אסתר, מתלת לאור שיצא בזמן מחדשמעלוה

 שעורב ק"ך קריאתה זמניתקש

 והוא ק ג )איש ישתחוה הא יכרע לא וכפרזיטיג(
 עצמו את הכנים האיך לתימא,לכאורה

 ישה-ש וכתיב למלכותו קרוב המן שהיה כיוןבמכנה
 והנראה, וכו', ירושלים בטת אתכם השבעתי ו(ב

 מרדכי נשמת בחינת 8""( להט )8יע4" ידועדצנה
 בזוהר שכתוב מה ידעת והנה דאבא, יסודמהארת
 גואלם עליט לאל לתהלות המתפלל בהגיע ר.(ט"*נ
 אבא יסוד היינו עילאה, מלכא קדם למיקםצריכין
 סהוגוצצות נססתו שהיה מרדכי הנה 48המתגלה

 שרט"" יט8(
 שמס. שץ

 היה הרשע המן והנה מפניו, לקום צריכיןהקדושה
 יתבאר ועוד הדבר, הבן מפניו, לקום חלילההניגוד,

אי"ה

 ימים שלשת תשרע ואל תאכלו ואל עלי וצומוה
 מפני להתבונן יש טז4 ד )אזהר ויוםלילה

 לפשותו קרוב הנה דייקא, יסים ג' להתעשת צותהמה
 שעות ע"ב בהן יש לעת מעת יסים דבג' לומריש

 דהלשון עוד, להתבונן יש אך חמ"ד, מדתלעורר
 למיסר ליה והוה מדוקדק, אית ויום לילה ימיםשלשת
 תיבת שאמרה מה גם לילודו הגלשה ימיםשלשה
 עצמם על שיתענו מהראוי הלא הכוונה, מהועלי

 ג' להתעטת שצותה והנראה ויצילם, הש"ישיעזרם
 צירוף מאיר מהיום שעה שבכל 5*ג( שנת )ש"שימים
 הם ימים ג' והנה הוי"ה, צירופי י"כ מן אחתהוי"ה
 כדי הכהל, עם אמת"ר מרדכ"י מנין הויו"תל"ו

 אבא יסודי היינו עליון במקום שרשם אתלעורר
 על כוונתה ולהיות פץ(, ש"ס )פחתה כנודעואמא
 לבד, ימים השלשה פרפה כן על הלילות, זולתהיפים
 האורות לעורר ובחינתה שורבטה על עלי, וצומווצותה,

 אי"ה. יתבאר ועודהעליונים,
 יג4 א )גסתו העתים יודעי לחכמים המלך וששטךה(

 ליודעי יש שייכות מה להתבונןמהראוי
 מה פי על לי ונראה הסתי, של המשפפ לעניןהעתים
 )""ב תשא בזהר רז"לשאמרו

 חייא ור' יוסי רבי קשט"
 וכו' לאנהרא צפרא וריאת וא' באורחא אוליהוו
 השתא מנהרין דקא דמזרח אנפוי חמי חייא ר'אמר
 ממנא ההוא יפוק לא עד נהיר דשסשא בזסנאוכו'

 גו עאל ממנא וההוא וט' טיק שמשא שדפקיד
 עד שכיח ותמז דשמשא מארניה דנהיר זהראההחש

דנפיק



 קשיששכר נקראת מגיה ה 88ר ארך, ישמשףבני

 איהו ממנא וההוא כשא ואתפשפ שמשאדשיק
 דיוקנא לההוא כלחין חשיגח וכו' דהבא עלשוידא
 עתיקין מיומין מקדמאי דירתין וסימנין ובנקודיןרתמן
 וכו', דדהבא אשרין לנשכח ושכבטא נקודי וידעיאזלי
 היינו העתים יודעי חכמים "ט זה לפי והנח כאן,עד
 המלכיות והנה הזהב, התנלות וחזמן העתיודעי
 זהב בבל, המתכיות, שם על כן גם בכתובמכונים

 כסף פרם, מדי דדהבא, ר"1א החג אנת לח( ברטשי
 הנראה לפי והנה וכו', כסף די ודרעוהי חדוהיושש

 שליפת אימתי יפעים הם העתים יודעיםחכמים
 ממלכות עדיין היתה חסתי והנה :סף, המלכותשליפת ומתחי שליפתן מסיים חשימתי זהב, הנקראהמלכות

 לגמרי נסתיימה ובהרינתה האחרונה, הירטה והיאבבל
 לבבל והכרתי כק ץ משען ונתקיים בבל, מלכותזרע
 שאל חטת. דין לגמור כן על ונכד, נין חטארשם

 כיפול זמן כבר אם יודעים המח העתים, יודעילחטים
 זהב. בשם המכונה בבל למלכותלגמרי

 הקדרת 5( ג )ט5ר המן שאמר מה תבין זדן 8יוע5
 זהב ליתן פסק ולא וכו' כסף ככראלפים

 אשר ידע הצר המן אבל החשבון, לפי אלו מכריםמך
 פסק כן על כסף, הנקרא המלכות שליפת הואכעת
 בזמן השולפת המלכות כח חקו ולהגביר כסףליתן
 במרדכי במנילה שנאמר מה לנו יונה ובזהההחג,
 אושר הכסף פרשת ואת וכו' מרדכי לו ויגד ז( ד)אותר
 ומכל צורך, ללא הוא דלכאורה וכו', לשקי המןאמר
 יונח, הנ"ל ולפי הכסף, ליקח רצה לא שהמלךשכן

 בדבר, עצומה סכנה חשש ש"1 לאסתר מרדכישהגיד
 הספרא מן מופלגת בכוונה היא הנראה שכפילהיות

 כסף הנקרא השיפת המלכות כח להגביראחרא

 קג( )מתיה חז"ל שדרשו מה כן גם זה לפ5וכלתבונן

 אדם אדם, עלי13 הקום ג( קטי )הטליםבפשק
 נעשה וה% שינו עמד כן גם המלך חלא מלך,ולא

 הלא המן עצת היתח שההתחלה הגם דבריו, פיי
 והשרים היועצים בעצת געשה המלכים עניניכל
 ויצוה, יפקוד אושר כ% שלחת סלך דבר כן פי עלואף
 מלך, %א אדם בהתקוממות מזה לן נפקא מאיוגם

 בזה משמיעט מה להתבטן "1 דהנה בזועונאמד
 יותר היה הלא הכסף גטן ליקח רצה לאדאחשורחט

 כן פי על חשף הכטף את לוקח היה אם סולפגנפ

 ט( מי )ב"ר להיות מובן, החש אך עצהג4 סיכלהש"י

 כשמתחייבין דהייט המלכיווץ בירר אביטדאברהם
 בעת השולפת המלכות אז גבראל של שונאיהםחקו
 נתחייבו ההחש בזמן והנה ישראל, על מתקוממתההוא

 פרם למלכות מקום היה נמצא ישראל שלשונאיהם
 היח וזה גבראל, ננד להתקומם כסף הנקראומדי
 להנביר כדי כסף לאחשורהט ליתן כנ"ל המןעצת
 המגיד פעל מה ההוא, בעת השולפת המלכותכח

 המלך אחשורחט אשר סיבב הנה אחרית,מראשית
 כחו הוא הכסף הגה לך, ניזון הכסף "0 ג )אסתראמר

 הנה לך, נתון הכסף אמר פיו במו והואוממשלחו
 עמלק זרע אחר איש ריכון ומכחילתו כחוהכניע
 מאומה אינו ונם פשופ, א"1 הוא רק אז מחדלשאינו
 לביפ% הכנה היה וזה המעלוות ברום אז מזלה אשרזו

 האומה ידי על רק ישראל על גזירה נגזר לא כיהנזירה
 הדבר. הבן ההוא, בעת במקקה מזלהאיטר

 לנו שהיה י"י לולי חז"ל שדרשו מה תתבונןובזה
 נסיבה היה וזה מלך, ולא אדם עלינובקום

 ההוא בזמן והשולט המלך קם היה שאם השקי,מאת

 תקומה חקו היה %א בדבר פועל ח"ו היהאזי
 אדהטורהש איטר השקי פעל אזי גבראל, שללשונאיהם

 נתון הכסף באומרו פשופ לאדם ומכחילתו כחונתן
 לנו יונח ובזה הבן, לך, שכתבתי וכמו וכו' והעםלך
 אוטר הכסף פרשת את לאסתר לספר צוה שמרדכימה
 וגם הלזה, לסיפור לי מה דקשה לשקול, המןאמר
 ליקח רצה לא אחשורזש איטר לסיים צוה לאהלא
 מתיירא מרדכי היה אך לך, נהגן הכסף ואמרהכסף
 אחשורחט באמור זה, כל תבין בחכמתה אסתראישר
 המש הגזירה ותתבפל כחו נחלש כבר לך נתתהכסף
 לא איטר המלך אל לבא בסכנה עצמה להכניסרט-צח
 גחול לה סיפר רק זאו4 ממנה העלים כן עלכדרג
 ליתן פסק כשפיו בחכמת המן אשר העצומההסכנה
 השולפת המלכות כח להגביר המלך גנזי עלכסף

 את ותכנים רעדה אסריך הכנמלא ובזה כסף,הנקרא
 הדבר. הבן גבראל, להשלת בסכנהעצמה

 כורעים המלך במוער אישר המלך עבדי יכ05
 המט יגרע לא ומרדכי וכו' להמןוכשרשוים

 כאמרם ויהי וכו/ מדוע למרדכי וכו' ויאמדו"1רטהוה,
 לראות להחן ויגהיץ אליהם שמע המש ויום יוםאליו

היעמדו



יששנר נקראת מגילה ו, מאמר ארך, חישמאמריבנבי
 יהודי הוא אשר להם הניד כי מרדכי דבריהיעמדו
 המקראי בהבנת כהרכיל כל יתפלא הנה ב-ד4 גמשהר
 מרדכי השתחוה לא למה לפלא הוא א' הללו,קודש
 היה המלך ופקודת למלכות קרוב שהיהלתמן

 ישראל ואת עצמו את הכנים והאיך לו,שישתחוו
 ולא יכרע לא הלשון מובן אינו ב' נדולה,בסכנה

 וכו' המלך עבדי ויאמרו ג' לעתיד, דכהטמעישתחוה,
 תעבור מדוע למיסר ליה הוה וכו' עובר אתהמדוע
 כאילו כהטמע וכו' עובר אתה מדוע ובאומרםוט',
 יעברו אם קפידא אין האחרים רעל האחרים, אתשולל
 נאמר לא הנה י' וכו', עובר את"ה מדוע הקפידארק
 וינידו נאמר כך ואחר מרדכי, שהשיב תשובהשום
 אשר להם הניד כי מרדכי דברי היעמדו לראותלהמן
 תשובה, איזה להם שהשיב נראה הנה יהודי,הוא
 בדברים, שייכת עמידה מאי מרדכי דברי היעמדוה'
 שיעבור התשובה מהו יהודי, הוא אשר להם הניד כיו'
 כתיב אדרבא יהודי, שהוא בעבור המלך דבריעל

 וכתיב ירושלים, בנות אתכם השבעתי ו( ג)שה"ש
 להכניס וחלילה שמור, מלך פי )דברת( אני ג( 8)קהלת
 שכתבתי מה פי על לבאר לי ונראה בםכנה, עצמואת
כבד

 כד שם, ולאסר ר!( נשב הזהך דברי פי על ם )מ"
 צריכין עליון לאל לתהלות המתפלל( )אדםמפא
 בכוונת ועיין אבא, יסוד היים עלאה מלכא קדםלמיקם
 החיצונים, מן נואלם עליון אל פרט( ש-ז כלע"חהאריז"ל
 בורחים זו הארה כשמתגלה לך הרי שם,עיין

 האריז"ל בדברי עוד ועיין החיצונים, כלומתכפלים
 בחינת מן היתה מרדכי נשמת אשר 8"ה( ש"ש)שם

 להיות והנה דאגא, יסוד דכי"א מיר"א הלזוהארה
 היפב תתבונן החיצונים, כל בורחים הזה האורמן

 ולעמוד עצמו את להכניע למרדכי לו היה חלילהאשר
 הבן וכו', ח"ו היה דאז הלזה לחיצוןולהשתחוות

 לתהלות כשמניע לעמוד שצריכין רואה הנךהיפב,
 שורש מן היתה נשמתו אשר מרדכי הנה עליון,לאל

 מפניו לעמוד צריכין בודאי הלזו הנסתרתהארה
 הדבר. הבן וכו', להפוךוחלילה

 ~8*א ידוע עוד, לך אקדיםיהנה
 קפ"

 לשת בשורש
 עלכהש על מורה נוכח, הוא את"ה תיבתהקודדי
 עלמא על מורה נסתר, הג"א ותיבתדאיתגלייא,
 הפפוקים לך יובנו ומעתה המחשבה, עטםדאיתכמייא

 וכל אמר הנה נכה, על הדקדוקים כל ויבואוהנ"ל

 ולא יכרע לא ומרדכי ומשתחוים כורעים המלךעבדי
 צדיק בישראל כזאת תהיה לא לעולם ר"לישתחוה,
 עלית מהעקם נשמתו שורש אשר כמרדכיעליון
 כהזיב לא כן על חיצון, לשום לעולם וישתחוהיכרע
 לעטם בישראל כזאת תהיה לא יכרע, לא רק כרעלא

 הנסתר עולם מהארת שהוא כזאת נשמהשתשתחוה
 את"ה מדוע וכו' המלך עבדי ויאמרו כנ"ל, הו"אנקרא
 מוקזת כך כל שהגדל שפפו לא הם היינו וט',עובר
 שפפו רק הנםתר, עולם מן שתהיה מרדכינשמת
 ומחויב אתה הנקרא דאיתנלייא עלמא מןשהוא

 וזהו שמור, מלך פי דברת הפבע, בדרךלהתנהנ
 לא הנה הדבר, הבן וכו' עובר אתה מדוע לושאמרו
 הסוד להם לסמור רצה לא כי דבר שום להםהשיב
ק )פי4 כן ונם תורה, מסתרי והואהזה  יחפוץ לא ג( 
 י.( ))מישה תום יום אליו כאמרם תהי אך בתבונה,כסיל
 הוכרח הנה מאד(, שציערוהו דצערא לישנאויהי
 אחיו שאר מן יתירה ברבו שהוא הענין להםלרמז

 חו"א הנקרא הנםתר עולם בחינת מן שהואהיהודים,
 האדם בדבר ואפילו מקמיה, למיקם צריכיןואדרבא
 לאל רוכלות )דהיינו הזה להאור השייך דבראיזה
 חלילה חלילה שען סכל לסיקם, צריכין וכו'(עליון
 הדבר וכשהבינו ח"ו, ביטא ספרא מקמיה הואשיקום
 לראות מרדכי, דבר"י היעמד"ו לראות להמן וינידואז
 מעמידין מרדכי דברי אשר הדבר נכת אמתאם

 שנאמר וזהו נשמיע, כהוורש כשמדברין לעמודוצריכין
 רלי:( )זמ"א ונם וסיפור, הנדה )בהכהטך להם הנידכי

 הו"א אשר אומרו מדבריו הבינו בחכמה(, הואהנדה
 היהודים אחיו שאר מן נשתנה שהוא היינויהודי,
 היפב תבין ובזה הוא, הנקרא הנסתר עולם מןשהוא
 וכי כן נם דקשה יהודי, הוא אשר להם הניד כיאומרו
 ~פי יהודי, שההא ידעו לא היום שעד דעתךמלקא

 והבן. יונח, שכתבתימה
 וכו' היהודים כל את כנום לך וכו' אסתר ושלנגפךז(

 שלשת תשהד ואל תאכלו ואל עליוצומו
 לא אשר המלך אל אבא ובכן וכו' ויום לילהימים
 עליו צותה אשר ככל ויעש מרדכי ויעבר וכו',כדת
 מרדכי ויעבר לשיאמר די היה הנה סו4 ד )אאראםתר
 בו דברו וכבר שבן, אית ויעבר לשת נם כן,ויעש
 לילה ימים שלשת אומרו קשה ועוד ש.4 )ממלהחז"ל
 מו' הנדי הרב במפרי ראיתי מצאתי והנהתוכן

חיד"א



 טביששכר נקראת פגלה ג טפר אדה חדששםךיריי

 נדע בגטם כיזב ג( דף א חיש הד )מש זלה"ה"ירח
 אין עלי תיבת עלי, וצומו אסתר שאמרה מהאחד,
 מרחשיה רבקה שאמרה דרך על ההש אבל ביאור,לו
 בנבחשה איתאמר לי ומתרנמינן בני, קייתך שי יקמ
 ייתתד"א

 לוופסי
 עלי, תיבת נמי הכי ברי, עלך

 הריהטת פוב יום היה ימים הנ' מאלו אחד שיוםלהיות
 צריכין היו וגם התורה מן להתענות תשמור פסחשל

 אמרה אבל כומווע ח" ומרור מצה אכילת כנגוועלבעל
 שהותר בנבואה איתאסר לי הייה עלי, וצומואסתר
 שאמרה זהו שם, עיין שעה, בהוראת כזאת קלטותלכם
 וצומו שאמרה כיון דלכאורה תשתו, חשל תאכלוחשל
 אבל ולשתות, לאשל שלא ההש שהצום ידעתהנח
 מצוה אכילת הימים באלו ש"ט הנם בדבריה,רמזה
 טמואן ד' היינו מצוה שתיית ונם ומרור מצההיינו
 שלשת כן נם שאמרה וזחו הכל, תכפלו זה כלעם
 לילה הללו ימים בג' ש"ט הגם ר"ל ףום, לילהימים
 לי זה כל עם מדאורייתא, בתענית שאסורהויום

 והנה כזאיר לקשות אתם שרשאין בנבחשהאירנאמר
 רשאי נבואתו שכמבחן הנביא ה"ק פ"ע עשי"ת)הט"ו
 שעה, בהוראת הש"י בציווי כשאומר מצוחלבצל
 הבמות איסור בשעת שהקריב הכרמל בהר אליהו23ת

 כידוע, שעה בהוראת הש"י מפי נצפוה שכןבאומרו
 החנ מצות על שעבר מרדכי, ויעבר שכשטדוזהו
 שנתבחן להיות אמתר, עליו צותה אשר ככלויעש
 על לבמל בקולה לשמוע מחויב כן על נבחשותאצלו
 נבחשתה. חלל עליה לסמוך ומחויב לשעריה, מצוהפיה

 רבקה בדברי שם כן נם נבין האלה הדברים פיועל
 יתכיף והאיך בני, קללתך עלי שאסדהאמה

 בנבחשה, איתאמר לי לפריט המקרא על המתרנםדברי
 יב( כז היפשרה יעקב שאמר דהיית יתכן, הנ"ל פיחשל

 אעבור כי וכו' עלי והבאתי וכו' אבי ימהשניאיי
 והנה אב, וכיבוד מורא דאורייתא מצוה עלבזה

 צריך אתה זה בדבר בני, קללתך עלי רבקההשיבה
 דאורייתא מצוה לכפל נבחשתי על הייט עלילממוך

 וכו/ בנבהשה איתאמר לי כי שעה,בהוראת

 כחט ועד מהודו חם~ך וכו' אחשורהט בימי הדיח(
 מהראוי 44 א הנהי מדו"ח ומאח ועוטריםשבע

 ש.( )חטי" דהנח המדינותו של הזה הממטר עללהשבונן

 שהחש לומר וצריכין מדימוע קכ"ז רק העקםבכל
 שהיה דהיינו חלקים, לקכ"ז האנרכיות את חיקהיה
 על מולך היה והחש חלק כל על הטרים מלךממנה
 משסיענו ימה הזה, הממפר דוקא היה ולמהכולם,
 ועד מהודו שסלך שמשמיענו ובקרפ במגיה,זאת
 לידע לן ולמה בכלל האמצעים המדיתת כל כן אםכוש

 טישו התשובה בפרשת דחנה לדעוך ואחשבהמם5רם,

 בצלו יהטבי חטובו ח( )שם כתיב וכו' ישראל שובה ב(י
 בו ופירשה פירהטו, מובן השיט כנפן יפרחו דנןיהיו
 הקדהט הרב מחותני דברי פי וגל כ( סימן י מופר)תשוי
 ואשינו( פ לף )קדושת זצלה"ה מברדיפשוב יצחק לוימו"ה
 כב( אפוי )תטיפי במדרוניהם רז"ל דברי עלשפירוט
 לנחטבת ראשון טס כג )ויקרא הראשון ביום לכםולקחנים
 דתנינן הא ( פו לודא רז"ל דרסו מה פי ש והחשעוטות
 נמי ובגינן כזכיות לו נעשים שזדונות תשובהנדיה

 מאהבה בתשובה כאן ותירצו כשננוטע נעשיןשזדונות
 המראים בימי והנה וכו', וכאן עלאה( תשובה)היא
 נפשם הדין מאימת מיראה, תשובה ענשיןישראל
 והנה כשנטוע זדונות להם נקלטים ממילאתבחיל,
 בהניע כך אחר והנף כפרה, צריך השונג דנםידוע
 הנה בוראם באהבת במצות עוסקים וישראל החנימי
 נעשים ממילא עלאה( )תשובה מאהבה תשובההוא
 את להם מהשבץ אז כן על כזכיונך הזדונותלהם

 הזכיות הם כמה חשבת למצחש לאחת אחתהעונות
 לחשבון ראשת וזהו מהעונווע שנולדו ישראלשל

 הנ"ל הקדוש הרב מחותני דברי תוכן זהועוטות
זצלה"ה.

 בפריטת הנ"ל בפסוק פירוטנו הנ"ל הדברים פיעל
 מיראה תשובה עניני שמבאר אחרתשובה,

 הילבין אותן מחדש, רטובו בצלו יישבי חטובואמר
 המוכשה עלאה )אימא מוכה צל דמהימנותאבצלא
 יחיו מאהבה, תשובה עלאה( תשובה היא בניהל
 הפירות כל יה.( ופרטת דהנה כגפן, ויפרחודנן

 חשבדו נבייהו ההש גריעותא מברייתןכשמהתנין
 שאין מה שהכל, עליהם וממרכין הראשכםברכתם

 לעצמם ברכה וקובעים לסקייותא משתנץ ויין דנןק
 החש כן כמו הנען, 5רי ובורא המוציא עליהםלברך

חבעי
 שזדונית למעליורנא אישרתי מאהבה תשובה

 כמו בהשעף כשצמו בוכה וקובע כזכיות לונעשין
 טוש מהרים במנולת " שבורשט )תהו ףץ, דגן שאין לומר אששר ואי בכיפה, משך חיחאחשורהש

 יאשתם שט. במנמסות והושא לקיני*(



יששכר נקרשת מגיה ה מאמר ארה יששייבמ
 אימא היינו לאמותם, ויין, דנן איה יאמרולאמותם
 אין וא', ויין דנן איה יאמרו מאהבה, עלאהתשובה

 מקומו(.כאן

 הבנים אם אצל א( גג מכושית בתורה תמצא זהולרמז
 שנים, קכ"ז בתורה שנותיה נמנו אמנושרה

 על כשמאירה עלאה, תשובה הבנים אם עללרמז
 חיותם אישתני מאהבה תשובה בעשותםהבנים

 יי"ן דנ"7 כמו כנפן( ויפרחו דנ"ן )יחיולמעליותא,
 הבו למעליותא, דאישתנו קכ"ז()בניממריא

 הש"י לפני וידוע נלוי אחריות מראשית המנידברוך
 על שתתנזר המן( )בימי זאת נזירהשעתידה

 נזר ונחתם ישראל של שונאיהם ונרטקייבוישראל,
 אליהו ולהודיע י8( י )אסתת בסדרים שכתוב 3כמודינם

 )טל"ב כתיב המלך ביאשיהו והנה דין(, נזרשנחתם

 י"י אל שב אשר מלך לפניו היה לא וכמוהו גה(ט
 כהיה וערת ככל מאודו ובכל נפשו ובכל לבבובכל
 אפו חרה איטר הנדול אפו מחרון י"י שב לא אךוכו',

 דין, נזר נחתם שכבר המעם רז"ל ואמרו וכו',ביהודה
 שכבר וידעו הנזירה תבא כאשר הש"י הש בכאןוהנה

 שלא באומרם בתשובה, ישתדלו לא דין נזרנתחתם
 נתחתם שכבר כיון יאשיהו בזמן כמו תשובהתועיל
 סיבב הנה אחריות מראשית המניד עשה מה דין,גזר

 הצדיקים והנה מדינווע קכ"ז על ותמלוך אסתרשתבא
 והכל הוא במקרה לא כי יודעים להם שיארע מפעלכל

 ננזרה כאשר והנה הש"י, מאת נפלאהבהשנתה
 אסתר מלכות של המדינות במספר הבינוהנזירה
 הוא שהרמז הבנים, אם שרה של ששתיה כמניןשהוא
 עלאה תיעובה היינו הבנים על האם תחופףכשטד
 קכ"ז(, )מספר יי"ן דנ"7 כמו למעליותא חיותםישתנה

 לתשובה והשתדלו בישועתו ובמחו בהש"י האמינואז
 דייקא, עלי וצומו אסתר שאמרה וזהו דין, נזראחר
 י"י. לפני לרצון תשובתכם שיהיה הרמז נרמז עליאשר
 ברבה חז"ל מדרש ודעת פעם במוב לנו יתבארוגנזה

 יחטב היה עקיבא ר' וז"ל, ג( גז )נ"ר חייפרשת
 ראתה מה אמר לעוררן ביקש מתנמנם והצבורודורש
 אסתר תבא אלא מדינות קכ"ז על שתמלוךאסתר
 ותמלוך שנה קכ"ז שחייתה שרה של בתה בתשהיא
 למה א' נדול, לפלא והוא עכ"ל, מדינותן קכ"זעל

 המאמר בזה יש וטה המאמר בזה לעוררן ביקשדוקא

 מאוד, קיפה המאטר בגוף לו עטינים, לעוררסניה

 ברצונה וכי וכו' שתמלוך אמתר ראתה מהאומרו
 וגטם המלך לבית נלקחה באונס הלא הדבר תלויהיה
 זכתה מה מפני למיסר ליה והוה בראשה, מלכותכתר
 הלא עקיבא ר' בזה שהשיב התשובה ג' וכו',אסתר
 זה שנה קכ"ז שרה שחיתה בשביל וכי נעלמת,היא

 הוא ומה מדיתת קכ"ז על אסתר שתמלוך ינןהזכות
 שרה של מזרעה היא בלבדה אסתר וכי י' הזכותןזה
 דברים פי ועל המה, מזרעה ישראל בנות כלהלא
 ודורש ירטב היה עקיבא דר' והוא, שפיר, יתכןהנ"ל

 הדבר, נתהווה מהיכן הבין מהסמנם, היווהצבור
 דבל 00 נ המהם היקודש )% רבותינו מפי לן קיימאדהנה
 לרצון ח"ו תהיה לא רשע בעודו לומד שאדםהתורה
 ניר לכם גירו ק ד דרגך אמר דאת כמה וכו'ואדרבא

 המה הלא ארוכים )והדברים הקוצים, אל תזרעוואל
 מועיל לזה אשר בהקדמה( אייו ירך אצלתבכתובים
 תורה המלמד הרב והנה ועידן(, זמן בכלתשובה
 עליהם יפול לשמוע ראויים אינם והמהלתלמידיו
 עיקר שהם מהם המוחין הסתלקות סימןתרדימה,
 הצבור והיה דורש שהיה עקיבא ר' הנה כן עלהחיווה
 שלא מחמת לשמוע ראויים שאינם הביןמתנמנם

 עלאה אימא היא והתשובה עוטתם, על בתשובהשבו
 גתנטנמו כן ועל משם, הם המוחין השפעתאשר

 אימא )בתשובה לעוררן ביקש והנה התשובה,בהעדר
 קכ"ז על שתמלוך אסתר ראתה מה אמרכנ"ל(,
 איזה ראתה שאסתר מוכח שבאמת )היינוטדינווע
 כששלחה למרדכי שלחה דהנה המדינות, במספררמז
 )שתר אמדה הנה המלך, אל לבא להסתכן רצתהולא

 וכו', יודעים המלך מדיעת ועם המלך עבדי כל ש(ד
 למרדכי רמזה אבל בזה, המדימת להזכיר להולמה
 דברי רמז בזה ויש הוגש, לחנם שלא המדינותמספר
 להורות יי"ן, דנ"ן הייט כנפן ויפרחו דנן יחיוהושע
 להסתכן, לה ולמה דין נזר לאחר גם התשובהשתועיל
 במלכותה לרמז אסתר ראתה מה עקיבא ר' שאמרוזהו

 המלך, מדיעת למרדכי שהזכירה הטדינותלטספר
 אסתר תבא אלא בזה(, ראיה איזה לה היה כרחךעל
 דנ"ן )מנין שנים קכ"ז שחיתה שרה של בתהבת
 עלאה לאימא סרסזת הראשונה האם להיותהיי"ן(

 החם תחופף התיעובה ידי דעל להורותתשובה,
 וישהדו חדשים דגדלות מוחין ויבואוהעליונת,

לטעליזתא



 קט יששכר נקריע מגלה ג טטר ארה וווטסטרבני

 מועלת דין נזר אחר ואפילו יי4 דנן במולמעליותא
 כבריה הוא תשובה הבעל 0 ל )וקרי דהנההתשובה,
 ועוטה פעל אחרית מראשית המניד בן, עלחדשה,
 לרמז להם שיהיה ובכדי מדינותן קכ*ז אסתרבמלוכת
 כבריה ויתהוו ועידן זמן בבל התשובה להםשהועיל
 מעורר עקיבא ר' היה הנה המאמר זה ידי ועלחדשה,
 ולשמוע לקבל ראויים ויהיו תשובה, שיעשו העםאת

 הוערה. דבריאת

 הנם בזמן ההוא הערס במעשה נם שתמצאהדי

 לטק~יותא אשתנו הנה ואפחת, מרדניבימי
 היה 85( שבת הנה ההחש היום דעך התורה,בקבלת
 קיימו והלאה ההחש היום ומן לאורייתא, רבאמודעה
 לשמור וללמד ללס"ד גרעם קל 1יהם ברצתוקבלו

 התורה. בספר הנגרוב נבלולקליות

 למצות ודעת פעם פוב מצבע הנ"ל דבריה פיעל
 מנות ב' הזה ביום לרעהו אטט מנותכשלוח

 תשובה הבעל ענין לחבירו אטט כל לרמוז אחד,לאטט
 ב' זה לבעבור הנה ונפן, נדנן למעליותאשנשתנה
 ונפן, דנן האלה הדברים כשני היינו דייקא,מנות
 נלשת גפ"ן, דנ"ן בנימפריא מנ"ה פעמים ב' נןעל

 עזרא ובן כגפן, ויפרחו דנן יחיו בהושעהכתוב
 למי היינו לו, נכון לאין מנות שלחו י( 8 )נפט"להם אמי השנה, ראש ביום בתשובה העם אתבהשיבו
 ב' לו ישלחו י"י אל לשוב עדיין לבבו הניןשלא
 י"י אל וישוב הנ"ל ענין וישביל ויבין מנ"ה,פעמים

 הב4 למו~יותא, וישתנהוירחמהו
 להעביר לו ותתחנן ותבך וכו' ותדבר אסתר ותומתפ(

 להתכתן יש י4 8 מרתי האנני המן רעתאת
 נן שאין מה האנני קראוע פנירתו אחר מהמפני
 עיר הנדול הרב שחקר פה פי 1 ונראה לזה,קודם
 מה עא1( ה דף 8 דרוש חד )כסא זלה"ה חיד"א מו'וקדיש
 לבקש הפן פנירת אחר אסרור של הזח הריהטקול

 כס.( )תעמת לן קיימא הלא הנזירה, רעת אתלהעביר

 בדבריו, שם עילז גזירהשג כפלי פינייהו חד מיתאי
 ח"ו יכפלו שלא אסתר הששה שבכאן לומר,ונראה
 פית אי הגזירה שפבפלין דהפעם זה, ידי 1הנזירה

 יש ששד סוף 5רש*8 ושאז 8, 5טק ג איו 98 7148יץג(
 "טטעףג סתזש ופרק

 סג מ 11, י קחטח סדיר שיא, ז ב דההן דוד סלאשיונ(
 שטיק. י1א 1ץת נשיח ש' אסור צהור חרץ ג ה י5ידבש

 מן מסכימים שאיש בדעתם ששופפים סינייהו,חד
 אחד שנפפר בראותם לנפשם ויראיםהשמים,
 לומר במברא להם היה המן על כן שאין מהכפטריהם,
 עבד, הוא הרי אגני שהתז כיון כפטריהם אחד זהשאין
 מרעינו זרע לאבנ נשאר שלא ק מרז"ל ידועדכבר
 עבד הוא הפמא זרע כן ואם בשפחה, צחנתוהשריץ שאי אצל האסורים בבית שהיה הלילה באותהרק

 מיקרי לא שזה יאמרו ופן ומהטל, שר יהיות ראויואינו
 נמנה להיות ראוי היה לא שמעמס סינייהג חדסית
 וזהו כבהמה, ודיבוב עבד הוא בי המלך שריעם

 המן רעת 4ען להעביר שחיננה אסתר בדברישנרמז
 המל 1 לספוך אפשר שאי שיאמרו היינוהאננס
 לא ומעים אגני שההא כית וט', מינייהו חד מיתאי
 אני מוכרח כן על עמכם, נסנה להיות ראויהיה

 זה. על ולחנןלבקש

 מיוחד זמן לסוקפין תקנו לפה פעם לייאש ירטי(
 המנילה, לקריאת 6"1( יום)היינו

 לארץ כבוד לרטט שרצו ט"ו( )מוש נרגב ז"ל הר"ןוהנה
 במה כבוד ונהנו ההורג בזמן חריבה שהיתהישראל
 בן יהושע מימות חומה למוקפין מיוחד זמןשקבעו
 ולכפורה ישראל(, ארץ לניכוש ראשון לשהיהען

 לארץ יהיה כבוד מה כך גל בשגל מותפם אינוהפעם
 שלא ניון ההוא בזמן חריבה היתה אשר בזהישראל
 פי על הדבר להבין ונראה ישראל, בארץ הנסהיה
 0 חז"ל מדרש חמדה כלי בספר הרב שהביאמה

 בנה לעמלק צותה עמלק חם אליפז פילנששתמנע
 לקחת אביע יעקב רצה שלא מה על נקמשהלנקום
 זדת נצר נן על צס:(, )מנדרין רז"ל שאמרו נפואותה
 וכתב יעקב, לבית פאקיר קוץ תפיד היה עמלקזרע

 חיד"א סו' הנדול הרב )הבהוו בליקופין ז"להרם"ז
 יעקב, נלנול היה פרדני ע"ש, 1 1ף דרוש דוד )כמאזלה"ה
 הרב שהביא פה אקדים ועוד עשו, נלנול היהוהמן

 כהסב שמצא כחה ע"8( 8 )שם זלה"ה חיד"א מו'הנדי
 ששכאן האריז"ל לו שאמר זצלה"ה מהרח"ו הרבבשם
 נקבר יעקב למה פעם קלתיפוס, רבינו הדורסנדול
 בלבד, עצפותיו ויוסף ישראל, בארץ ועצמותיוגופו
 ישראל ארץ כי והחש עצמותיו, ולא נופו לאוכהנה
 ע"ה אביע שיעקב ולפי י"י, יראת חיל אשתכננד
ט נן 1 זטנים( )אשת תמנע את ליקח רצהלא ט  

עפו



יששכר נקראת מגעה ג מחמר אדר, יששסףבני
 ויוסף כנ"ל(, חיל )עטת גבראל בארץ ועצמותיוגופו
 מבין פיפין ויצאו במחשבה פנים מ ש שחפאלפי

 רביט וכהוה גופו, ולא עצמותיו נקברו ידיוצפורני
 זה כל עם בה נגע שלא אף הכושית שלקחע"ה

 בדברי עיין עצמותיו, ולא גופו לא כן על יחשבללקוחין
 יהנה עיט ח )שם שכתב זלה"ה חיד"א מו' הגדיהרב
 תמנע אמו נקמת לנקום שבא עטלק זרע הזההרשע
 לאבד ההחש בכח ובא בקדושה, לידבק יעקבשמנעה
 מרדכי ההוא בדור שהיה הש"י מיבב הנה וכו',ח"ו
 הטמר תמנע דחיית על שכר לו נקבע אשר יעקבגלגול
 ישראל בארץ להידבק זכה כן על וכל, מכל עצמואת

 לפני צעקתו עלתה כן ועל ועצמותיך גופו חילבאסטת
 עיין תמנע מזרע זדון נצר להכרית היום נםהש"י

 בדבריושם

 דיבר י"י רוח אומר, אני האלה הדברים גלהשורשי
 לומר יש דהנה ליראיו, י"י וסוד ז"ל בהר"ןבו

 זרים( בו יגעו לבל נשמרים )שהם למוקפיןדחקנו
 שהוא י"ה, לשם רומז ושהחש פ"ו יום להםתקנו
 כידוע זריה מתערובות נשמרים שהם לישראלעדות
 במשפחות בתורה הזה השם מחתימת הס יט"יי"י
 מכל שנשמר יעקב לאבינו שענדה והיא ישראל(,בני
 באשת ועצמותיו גופו נדבקו כן על תמנע, מנגיעתוכל
 גופו בא"י להיפמן שזכה היית י"י, יראתחע

 שהוא כשפטן, זמן למוקפין נקבע )והנהועצמותיו,
 יראת חע אשת אסת"ר בגימפריא לשהטנ"הרמז
 לפני לזכרון ששתה והחש 48ש, ש"ט טת"" כידועי"י
 )וזה הנע היה זה ידי קץ הזה בזמן ההם בימיםי"י
 ואמר הקודים רוח עליו שהופיע ז"ל הר"ן דבריהוא

 הבן( יושתה ישראל, ארץ כבוד בעבור זהשתיקנו
 דאתי יהושע מימות חומה למוקפין דייקא שתקשוזהו

 שזכה יעקב של זכותו גודל ראה לומר, דיוסף,מזרעא
 גופו, ולא עצמותיו כיוסף לא ועצמותיו, גופולהיפמן
 לאבד שעמדה והיא תמנע, מן וכל מכל נשמר יעקבכי

 י"י. אויביך כל יאבדו כן תמנע, שלזרעה
 לי, נראה יא ס מסתר ידם את שלחו לא ךבנבנזהיא(

 נהנים דאון ( ט )הטית בהווםהפעם
 של ביתו מן ותסחו מרדכי שנהה ומה נסים,ממעשה
 )טטילץ המלך של כבר דהיה שטום לומר נראההמן,
 מן במתנה חם ולקחו לסלך נכמיהן טלכות דהרוגיטה0

 סיטן ה' אות )מערבת לפי דבת בספר ועייןהטלך,
 נוחג האיך נסים עניני בכמה לחקור בזה ואטכ"ח(,

 אחר. במקום יתפרשואי"ה

 כי מרדכי דברי היעמדו לראות להמל רינירךיב(
 ד4 ג מש"י יהודי הוא איטר להםהגיד

 שהחש להם שהגיד פעם הנתינת מהו תמוהוהוא
 והנראה יהודי, שהוא היום עד ידעו לא וכי ועודיהודי,
 זלה"ה חיד"א מו' הגדי הרב שכתב מה פי עללפרש
 להרם"ז כת"י הכינויים ערכי ספר בשם ע"ג( ו דוד)כש
 ועל עשה גלגול והמן יעקב גלגול היה מרדכיז"ל,

 שלא לתקן מרדכי הוצרך לקוטו יעקבשהשתחוה
 הגלאנפי כשם כתב ועוד עיי"ש, להמלהשתחוה
 כלל פגם לא אבינו דיעקב ז"ל הרם"ק בשםשכתב

 שכתוב )כמו להשכינה השתחוה שהחשבהשתחוואתו,
 לפניהם עצך והוא ק לנ )בגושית בפסוק קוש:( )ה*שבזהר
 היה זה ידעו שלא השטפים בפני אך וכוץ,וישחחו
 במלכות ישראל כשהיו מובן, זה פי ועל עיי"ש,פגם
 ראש ישראל בשם מתייחסים ישראל כל היואחת
 טלכות הנה מלכותם כשנחלקה כן שאין מהיחוסם,
 הוא יהודה כי יהודי בשם ההחש שבמלכותישראל אנשי כל ונקראו יהודה, על רק מדכים היו דודבית
 סבא, ישראל יחום בשם מכונים אם והנה היחוס,ריהט
 לשכינה כי לעשו בהשתחוואתו פגם לא החשהנה

 לאטט לו תעמוד הזכות הנה לקוטו, יאהשתחוה
 מה בישא, לספרא ישתחוה המש יפרע ולאהישראלי
 הנה יהודה, אחר מתייחס שהחש במרדכי כאן כןשאין

 יכרע לא הוא ומדוע ממש ללשו השתחווהשאפים
 )שאמר מרדכי דברי היעמדו שנאסר וזהווכו',

 לקלטו השתחוה שלא אביו ישראל זכות לושתעמוד
 )הנה יהודי הוא אשר להם הגיד כי הכזכינה( אלרק

 לעשו השתחווה ויהודה יהודה, אחר רקמתייחם
 מרדכי ש קושיא אין האלה הדברים פי ועלממש(,
 את לחכניס לו היה ולכחה להמן, דהטראץוה לאמדוע
 גלגול החש אוטר מרדכי החש אבל במכנה,ישראל
 גרוטה אוטר את ידע והנה קיטו, גלגול והמןיעקב

 עצמו את להכניע צריך יעקב כשהיה קדמאהבהנשא
 )והוא ותרתחו לפניהם עבר והוא כהים הצה עשקלפני
 שהשכינה כשראה בזהר(, כמבואר השכינההיית
 מרדכי הנה השכינה, אל השתחוה אז לפניוקודמת

נאו



 קמךיעטשכר נקרשת מגלה ג משמר אוד, הדשטרטריצלבי

 שהמתהוה הבורא רצת שאק התבונן זה בנלנולכאן
 קודמת היתה ש"טתהוה הבורא רצת היה דאםלהצן,

 הבן. השכינה, אל ש"טרטקוה כדי לפניוהשכינה

 מה פי על אחר, בסננע הנ"ל הפסוק לדרגת ריטטינ(
 שמרדכי מה והוחק 8"ב לאשש רז"לשאמרו

 שנם השתהוהלא
 השניהוה לא שבפו אבי בניסיי

 רז"ל אסרו והנה בעתם, עדיין היה לא כילקךטו
 הניד והנה וימיני, יהודי נקרא שסרדכי ע.()ממלה
 כן על לקוטג השתחוה ויהודה יהודי, הוא איטרלהם
 קצרתי כי הבן וכו', מרדכי דברי היעמדו לראותביהנו

 פ"ו(. )סימן במסוךעיין

 היהודים מזרע אם אשתו הרש הכסיו לו ויאמרויד(
 תוכל לא לפניו לנפל ההלות אשרסרדכי

 לנפל להתבונן חט ע( 1 ישוור לפניו ונפול נפול כילו
 9":( )ת"ז והנראה ו', מלאים תפול נפול ו', הסרנמסר
 וחטם 0% י )בתיה שאסרו )כענין היים אות הואו'
 אותו הכות לבלתי ו' אות לו שמסר אווה לקיןי"י
 תהיה ונד נע יק ד )מששיה כתיב בתהלה כן עלוכו',
 טד בארץ וחטב מ( )שם ואה"כ ו', בלא נד הנהבארץ,
 נאמיש )ספר וסקובלים שש )ת" אזהר כידועבחש"ו(
 לפניו לנפל ההלות אשר לו שאסרו תבק ובזההזיגג
 למפלת הנפילה נבעה לא עדיין כי להיים, הטנעבזולת
 לפניו תפי נפי אשר סימן החש זה כל עםהיותך,

 י"י. אויביך כל יאבדו כן היותך,עם
 רצה לא שמרדכי הטעם כצרב שג(יד הלוי מנות בספר אלקבי"ץ מהר"ש הקדתו דששבפו(

 י"י קידוש על עצפו למסור שרצה להמקלהשתהות
 מעכדנצר, בימי לצלם שהשתחוו גבראל עץלכפר

 לבו על עלה לא בו, רק המן שיתגרה היהוכוונתי
 עלשיתגרה

 הכ~
 כן נם יתפרש ובזה שם, עיין

 מרדכי דברי העמדו לראות לחמן וינידו ק גהשל
 יהודי שהוא הייט יהודי, החש איטר להם הנידכי

 כן שאק מה ההום קידוש על עצמו את לסמורוסהויב
 יהודי הוא אוטר להם הגיד כי יתפרש, וביותר נח,בן

 וזהו השקיימנה, לירי תבא מתי ההשם לקידותומצפה
 כית ר"ל וכו', אלקיט י"י אחרחל שמע ק 1כבהם
 נפש למסירת מוכן להיות אתה מחויב ישראל,שאתה

 וכו/ אלקיט השם קידושעל

 ברצת י"י זכיני ק י )מאש פוב שוחר במדרשפז(
 העולסים רבת דוד, אסרעמך,

 הקב"ה, לו אסר זכרני, מרדכי ידי עץ נטועהכשתעשה
 טשבפ שהיה יהודי אנט קדמאי, מדכר אנא לךהייך
 היה מזזי ודעעים4* עכ"ל, סרדכי הטסו כך ואחריהודה
 דהנה והמראה, הנס, באותו אותו להזכיר דודתשוקת
 עשרה שמונה בברכות הקלירי שיסד בפיופתטצא
 דילנ דוד צמה את ובברכת ברכה, כל בסיוםלפורים
 לן דקיימא להיות ואסרתי פיט, שום תיקןולא

 של בניה בני ביד אלא נופל עמלק איז 01 ובהי)8טקהא
 צעירי יסהבום לא אם כ( מ% ורנה דכצזיברחל,
 מן שבא דוד ידי על נעשה אינו הנצחון וזההצאן,
 בברכת הנס מענק שבה הקלירי היבר לא כן עללאה,
 וסמלכוע דוד כסא הנה כן פי על ואף דוד, צמהאת
 שאין הקב"ה נשבע ה0 הצא )הטימא עמלק, במהייתתלוי
 עמלק, של זרעו שישהה עד שלם הכסא ואין שלםהשם
 שלמעלה, לכסא מרכבה הוא למפה דוד כסאוהנה
 על שלמה וחטב בס ט ות"א בשלמה הנאסרכענין
 סרדכי( )בזמן עמלק קליפת תמצא והנה י"י,כמא
 זה לעומת זה הזה הרע הם"ן הצורר הצרהיה

 בזמן ההם בימים אז והנה דו"ד, כס"אבניספריא
 קליפת נטן כיפל רחל של בניה מבני שסרדכי הנםהזה
 זה כל עם דוד, לכסא הניגוד ההש איטר העמלקיהמן
 לא ועוד מכות, על דוד כסא הוכן לא שניבבית

 בסהרה הכהזיה ביאת עד לנסרי עמלק קליפיםששפלה
 משיה ידי על עמלק קליפת ביפי יהיה אז ונםביסים,

 הש והנה דוד, כסא בחסד והוכן רחל מזרע יוסףבן
 ישראל בני ויראו סרדכי בימי עמלק במהיית פןדוד
 איטר יחשבו דור, מלבות שם הנס בזכר נזכרשלא
 בראותם ובפרפ בריתו, הופר ההפא ידי עלח"ו

 כס"א אל הנגריית קליפה סרדכי ידי עלשנתכפלה
 כן פי עץ חשף וכו'(, דדק )הכשבנא הח"ן הייטדו"ד
 הבריוג הופר ח"ו איטר יחשבו הנה כסאך הוכןלא
 הייך הקב"ה לו אסר זה, על רהסים דוד בילוט כןעל

 כן חול יסחט, לא בריתך כי לפובה מזכירךשאני
 )קודם למרדכי קורחו הקודש ברוה שנקשיתבמגילה
 שהיה הנם יהודה, שם להורות יהודי אטט שם0הזכרת
 זה כל עם שע )ממיה אביו סמשפהת ימיניאטט

 מיהודה( אט משפחת שהיה )ישר יהודי בשםהזכירו
 יהודה נזכר כי להשדפם יהודה, שם להזכירבכדי

לפובה
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 =( ו, )ב חני בנבהרת ימעד חזת ועודלפובה,

 והפכתי וכו' מרע"ה ואני היא אחת עוד שני,בית בגניי
 גוים. ממלכותכמא

 מזרע אם אהדתו וזרש חכמיו לו 1יאמרלפו"ב(
 לנפל החלות אשר מרדכיהיהודים

 יהתבונן, "ט יגע 1 )אסתר לפניו תפול נפול כי וכו'לפניו
 חיים אות ו' והנראה, ו', מלא תפול נפול ו' חסרלנפל
 ההלות אשר לו שאמרו הבין ובזה א 9" )ת"וכידוע
 ננעה לא עדיין כי לחיים, הנוגע בזולת לפניולנפל

 שמודאי תתבשר זה כל עם חיותך, למפלתהנפילה

 אות ו' עם תפי נפי נאמר כן על החיים, עםתפי
 י"ד(, סימן לעיל )כפול י"י, אויביך כל יאבדו כןהחיים,
 אין הנה הדברים שנכפלו במכחשי שאירע כיוןוהנה
 הכלל על שבשרוהו כן שנמסר חידקם, בלאמדרש
 אשר אחרא הספרא קומת שיעור עמלק זרע וטלכולו

 נפול אזי לחיולם הנונע בזולת לפניו לנפלהחלות

 קומת שיעור תתכפל כי החיות, כל עם לפניותפי
 לקמן שכתבתי מה ועיין וכל, מכל אחראהספרא
 וכו' לבסומי אדם חייב הנמחה, משתה )קבמאמר

 זמאמר
 טוברפש

 ובמדרשים, בגמרא הנס בענין חיל לדרשת ביאורים כמה יתבארבו
 טוב. דורש המאמר שםונקרא

 תשנה ט( ב )שתי בפסוק ע.( )פ"א בנמרא פליניא(
 השינוי, מהו וכו', לפוב נערותיההאת

 הטמחשל יהודי, מאכל שהאכילה אמר רב בזהפליגי
 מהראוי זרעיים, אמר יוחנן ור' דחזירי, קדליאמר

 היתה ומה דבריהם, למדו שהיכן כולם לדעתלחתבונן
 במניה זאת כהטמיענו דבר ולאיזה השינוי,בה

 ית"ש מנפלאותיו פלאות פלאי לנו להנידהנקראת
 טן דבריהם דרשו דלדלם לי ונראה ריק, דבר בהואין
 "ט יהודי, מאכל שהאכילה אמר רב הנה לפוב,תיבת
 דהט"י שהזהירנו אחר בתורה דהנה זה דלמדלומר
 מ5 יא )הקיא כתיב הפמאים הדברים לאשלשלא

 שהדברים ונפמפם ( לט ייטב ודרשו בם,ונפמתם
 להתבונן יוכל לבל אדם של לבו מפמפמיןהטמאים
 בהעדר הנה דעת לו שאין וכית במיתכלות,גדעתו
 פוב, לא נפש דעת בלא נם ב( יט )משלי כחצבהדעת
 דברי שיכנסו מבקש שאתה עד א רז"ל אמרו כן)חמל
 האסורים דברים יכנסו שלא בקש מעיך לוטךתורה
 לתוך האסורים דברים יכנסו שלא דכית מעיך,לתוך
 כמה הקוונט דעת הפדראלי לנפש "ט הנההמעיים

 ט. טרק רבה איידי דגי תיש יקא(

 מקדשכם, י"י 38י כי ידע"ת הס לא )ש9ת אמרדאת
 יכוון שילמוד מה וכל תורה, דברי בו יתקשרוובודאי
 )בראשית מלשון התקשרות הוא דעת ישכח, ולאלאמיהם

 שהדברים שנתברר וכית וכו'(, אדם וידע כה(ד
 לא נפש דעת ובלא הדע"וע מממפמיןהאמורים

 לקח ב( י )ספל רערה אלא פוב ואין ".( פסיכיתפוב
 בכאן מדכתיב הנה וכו'(, תורתי לכם נתתיפוב
 שהוא יהודי טאכל שהאכילה נשמע לפוגע וכו'וסיטנה
 במגילה זאת כמטמיענו והנה הערדע זו לפובבסגיה
 אחריות מראשית המניד השה פש אשרהנקראת
 דמפרא הדעת טן אחיזתו אשר עמלקי הפן איטרידע

 אסתר ותצטרך הקוויים, דעת לנגד יתקומםאחרא
 כסו שסו את להשמיד הקודש בדעת נגדולהתקומם
 סח לדע"ת וכו' להתך אסתר ותקרא "( ד )צאישכתוב

 והעלה נטועות הפעול פעל הנזירה קודם הנה וכו',זה
 אחרא, דספרא הדעת הטן אסע נדל אוטר אח,טורהטבלב
 לפוב אסתר את לשטת בלבו השי"ת העלההנח

 הקוונט דעת אצלה להגביר יהודי מאכלשהאכילה
 הקודש מדעת ממילא פוב(, לא נפש דעת בלא)דהנה
 מאז כמדכי בכוונת לרטז "ט וזה בפוב, הנפשהיא
 את לדע"ת דגשים בית חצר לפני מתהלךשחיה

שלום
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 נקישה, אהמר כל את יגע שנדכי כי וכו', אסתרשלום
 הדבר.הבן

 לה למד דחזירי, קדלי שהאכילה אסר 1,טב1האלב(
 לפג ס( ב )שצל הכא כתיב שוח,מנזירה

 ודרשו פוב, כל מלאים ובתים קק ו ובהם התםוכתיב
 בכיבוש להם שהותר דחזירי קדלי יז.( )רעעחז"ל
 חזיר שעתיד שה דאינשי בפומיה מרנלי והנההארץ,
 נמצא לא כי איה מקומו נודע לא אמת הןליפהר,
 דלעתיד בקבלה הוא ואפשר שבידינו, חז"לבמדרשי
 ליפהר, עתיד שוב הכיבהש בשעת בימינובסהרח
 )דבר הראשת, בכיבהש פוב קראתו שהתורהבית
 מתרנמינן הארץ כהדסני כח( מ מי19ה פוב נקראוהשמן
 חז"ל דרשו והנה אי"ה(, יתבאר ועוד דארעאסובא
 ארבעים בן קישו ויהי לד( כו )בראשיה בפסוק א( מה)1"ר
 שנה ארבעים עד וכו' יהודית את אשה ויקחשנה
 לארבעים, שהניע ובית בעליהן, מתחת נשים צדהיה
 כן, אעשה אני אף ארבעים בן אשה נשא אבאאסר,
 פהור, שאני ראוני פלפיו שמראה החזיר כמו השהנה
 וכו' מפריס כי החזיר ואת 01 יג )הק"י חז"ל דרשווכן
 נצר והנה עיי"ש, הרביעית הסיכות ש ז( ש)וידיח
 הקדמונים במפרים נמצא והנה עמלקי, מנו פסזדון
 ממאיר קוץ הוא אחשר עמלק בט בן את ראה קישואושר
 להזדוונ בצוואה וצוה תשסו( טקה )"~ש יעקב,לבית

 ידה תמצא אהגר פעם בכל יעקב זרע ננדלהתקומם
 זכר את תמחה "( כה ושהש לט בציווי צוהוהקב"ה
 צוואתי או יקום מי דבר מיאה הקב"ה ואסרעסוק,
 קלו.( תוהת חרא מגרא פירשנו )ובזה צוואתך,או

 הודה 1?א ק ט )בראשיה ירא, מרטיט נ' נמסךהמסורה,
 מקומץ, כאן אין בעמלק, הלחם וצא " יז ושטתבעשו,
 ביטא מזרעא הסח הנזירות וכל רעות העצותוכל
 מראשית הסניך ט ש מ.ג נ"ב מ" בזוהר כמבוארהדין

 מ( ז ונהם בהבפחתו הרששת בכיבהש נםאחרית
 הכיבהש בשועת לנו התיר העטים, כל אתחשכלת
 האחרת הביבהט ש להורות דחזירי, קדלילאשל
 צית בהר מהניעים כשקמלו כא( מים" ביסיטבמהרה
 חזיר הנקרא ההש א( סה ))ב"ר קושו הר צעןלשפופ
 כי בו' קדש ונשתננה סחרה והיה ץ0 בו משש"היער(
 ל שש יאחמ וו ,אקא

 חקו טשו 1גוטחמשן"
ג א 9מ יח*%ח 8 י   

 תעה  מסובה חהט  מחרת 9ה י "י ל8ילעצבים
 היועץ הוא עשו מזרע העיקר הוא עמלקי זדתהנצר
 הסניד הנה אחרא, דמפרא הדעת הייט נזירותוהנוזר

 את להאכיל אדהשורחש בלב נתן אחריתמראשית
 אשר הנרצה, הענין על להורות דחזירי קדליאסתר
 כאסור לסו, למאכל עשו מזרע עמלק היער חזיריהיה
 את אםתר ותשם היהודים צורר המן בית אתהסרכה לאמורי אחשורהש הסלך נתן ההוא ביום 9 "משנר

 המן. בית עלמרדכי

 נם לה למד זרעונים, שהאכילה אמר יוחנן ור'נ(
 ט( ב )שתי הכא כתיב שוה, מנזירהכן

 ויהגו עבדיך את נא נם ע( א 11"ל התם וכתיבלפוב
 עשרה ימים ומקצת וכו' ונאכלה הזרעונים מןלנו

 כתיב והנה וכו', בשר ובריאי פוב מראיהםנראה
 רוח )היינו מדע ומביני דעת ויודעי ק הםהתם

 הכנים הסלך, בהיכל לעמוד בהם כח ואשרהקודש(
 דניאל כעין זרעונים להאכילה אדהשורחש בלבהש"י
 והיה הקוונט רהה משיגים שהיו ועזריה מהשאלחנניא
 היה הדבר זה הסלך, בהיכל לעמוד כח כן נםבהם
 מלכות אמושר ותלבש א( ה הסתר כך אחר לסימןלה

 בחצר ותעמוד הקודש, רוח שלבשתה מלמד סו.()מנלה
 הסניד ספקות הפשה ברוך הפנימיות הסלךבית

 אחריותמראשית
 ננד שוה בנזירה הדברים ~מדו כים לץתוהנה

 )ההדם כדכתיב עת, לכפר בכדי רחמםמדת

 בכמה הדברים נתבארו עת, יכפר רחום והוא י"(ע"
 ורחמתי ז.( )נחמת חז"ל דרשת פי ש בדברינומקומות

 הנת שאיט פי על אף חק לג ושמות ארחם חשראת
 כדאי. שאינו פי שאף

 חוק הטפה ש "( ז ממ1 הטפה ש טפל להכףד(
 ויתחזק ק מה מלאשית ואידך דין,בסמורה,

 ש המסורה רמיזת ההשרש הספה, ש וחטבנטרל
 כס על יד כי מטס 1 סוף )תטייב חז"ל שאסרו סהידי
 ואק שלם השם ואין וכו' הקב"ה נשבע שכביכולוכר

 הם"ן והנה עמלק של זרעו שימחה עד שלםהכמא
 צ"ה, בנימפריא י"ה )כ"ס עסוק קליפות עיקרהוא
 בניספריא הם"ן זה לעומת זה פמאה במרכבהוהנה
 הבן(, ישה, 4411טהש[ דו"ד כס"א של המנגד והואישה
 האדם ששו השה ש טפל כשהסו הסמורה,ורמזה

נשען
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 ו"פב כביבול( )סבא ישראל ויתחזק אז שיתנשען
 עוד ובהעמיק עליה, שנשענין הכסא היא המפהעל

 ב' ררוש דת הס י"ל  הרם"ז שכהב מה 8י שביותר

 כק כה ונחתית כתיב והנה עשו, נלנול הית המן ע-ג(ז

 רמיזת והנה וכו', קם כשזה יאמץ מלאוםולאום
 )זה והמן המפה, ש ורטב ישראל ויתחזקהמסורה,
 בנימפריא מפ"ה עוד, וכרעבונן המפה, על נופלעשו(
 השם הוא ", הוי"ה מילואי י"נ מן הז' המילוי הואד"ן,
 כלפי ומפ"ה הז' חדש תשרי בחדש העולם אתהד"ן
 של )1~1 עולם כהונת ברית בספר זה כל )עייןחסד,

 והנה שם(, עיין בזה שותים אנו ומימיו פ"נ(טיק
 בו לישראל, ההתחזקות יתנזר אשר השנהבראש
 לבפח תלך ומעתה עשו, זה לחמן הנפילה יתנזרבפרק
 בו המפה על וישב ישראל ויתחזק המסורה,בתורת
 השם יאמר כן אמן המפה, על נופל והמןבפרק

 ( פח )שבת חז"ל דרשו כ4 ט מסחר וקבלו קיימךה(

 ההר בתחתית ויתיצבו יז( ים פימותבפסוק
 מודעא מכאן וכו' כנינית ההר עליהם שכפהאלמד
 עליהם קבלוה הדר כן פי ש אף וכו' לאורייתארבא
 שקבלו מה קיימו וקבלו, קימו שנאמר אחשורויפבימי
 עד לישראל שהיה כיון להשבונן, "ט שם, עייןכבר,

 התורה, על שעברו על נענשו למה מודעאאחשורוש
 אחשורוש בימי דוקא מה ספני להתבונן, ישועוד
 היה אחוזרהט ימי עד הנרה מתן מן הלא קבלוההדור
 ימי עד קבלוה %א כהפער, לאין ננלים נסיםלהם

 לבאר ונראה בפבע, מלובש נסתר נם שהיהאחשורוש
 טדרין ( למ נ' פרק בנדרים שאמרו מה פי שהדבר,
 בית של שהוא וכו', תרומה שהוא ולמוכסיןלהרנין
 דאמר ( כח הם בנמרא ומפרש וכו', פי ש אףהמלך
 בית של אינם אם עלי שבעולם פירות כליאסרו
 בלבו באומר ורהטני פרי, בכל ליתסר ופריךהמלך,
 הנם היום בלבו אומר איש אם זה לפי והנההיום,
 הנמרא ש זה לפי הקשו והנה נדר, נדרו אנוםשהיה
 אנוסים שהיו ש לאורייתא רבא מודעא שיששאמרו
 בתשובותיו מהרד"ך והנה היום, בלבם אמרו לאהרי
 דהש"י היום בלבם לבנטוב יטלין היו שלאתירץ,
 י4( ד ורוש דוד נסא בספר ענייו זכליזת לבזתבזחן
 זה אין %דעתי זלה"ה(, חיד"א מו' הנד%לחרב

 אנא. יץ 9ש יי 4תש,*(

 הא  שההכרח כיה שיהיה,  איך  דוהיה מספיק,תירוץ
 נדרו באונם שהוא  הנם זה ובזולת  היום  בלבולומר
 באפשר להם היה שלא הנם תורה במתן הנהנדר,
 ונראה מודעא, כאן ואין נדר נדרם היום בלבםלומר
 הנדי הרב שכתב מה פיעל

 הנדולה כנסת בעל
  הוא היום בלב לזמר דבעינן דהא הרלב"ח,בשם

 פי על  אף אנוס שהוא  כיון  מדאורייתא אבלמדרבנן,
 אל 22א יה ולפי  נדר,  נדרו אין היום  בלבו  אמרשלא

 אסרו שלא  הנם  מודעא דיש  סברו דישראלהביאור,
 היום, לומר בעינן לא דמדאורייתא  כיון  היוםבלבם
 אבל דייקא, לאורייתא רבא מודעא מכאן שאמרווזה

 היום, למיסר ובעינן קבלו מסיני דרבנן מילי כלבאמת
 כשלא נענשו כן על נדר, נדרם בלב היום אמרווכשלא
 להם שיש לסברא כן חשבו ישראל רק התורה,קיימו
 היום, למיסר בעינן לא דמדאורייתא כיוןמודעא
 שכל ( ע )ממלה בראותם אחשורוש בימי קבלוהוהדור
 מנילה, מקרא רק התורה על הוסיפו לא נביאיםהמ"ח
 שכתב כמו בסיני ונתקבלה מדרבנן מצוה נתוסףהנה

 כללא דהוא משה דא  היהודים  וקבל ( וגח )ט"בבזוהר

 ראו הסה כן אם מסיני, אסתר מנילת קיבלדיהוראי
 כן נם  דרבנן דמילי  ואסתר  דמרדכי הנס בימיאן

 מתן בשעת דרבנן מילי פי על והנה  מפיני,נתקבלו
 צריכין היו הנדר לבפל ח"ו רשים היו אםתורה
 נדרם היום בלבם אמרו שלא וכיון היום, בלבםלומר
 בימי קבלוה הדור כן על מודעא, כאן ואיןנדר

 נחמד. דבר והואאחשורהפ,

 הרב דברי חומר כמין יבא הנ"ל דברינו פיעל
 דבש בספרו כתב זלה"ה, חיד"א מו'הנדול

 לאורייתא, רבא מודעא )פ( מ"מ אות מערכיםלפי
 המניד הרב שכחב מה דרך על הוא רבא,אומרם
 קידושא נקרא השבת יום בקידהט הץ( כ"ס שנתה4
 בורא ברכת רק בו שאין להיות נהור, סני דרך עלרבא

 וכן הנהנין, ברכת ש נוסף דבר בו ואין הנפןפדי
  מודעא ואינה כמודעא נראית רבא, מודעא בכאןרמזו
 זה לפי דקשה הרג  ברברי שם עיין האמה פריןלפי

 עיין  אח"וורהט, בימי קבלוה  הדור למה כן אםהפשפ
 יתכן הנ"ל  רברינו ולפי הנ"ל,  הרב שכתב  מהשם

 מודעא, שאינה  היפזז נתעלה  אחשורהט דבימישפיר,
 לי.נראה

 פיש
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 מקראי פמזקי לפרש "פ האיה הדברים 8י עלו(
 "ש 8ן ט( סם יבהם נצבים טרשתקדש

 אלקינו י"י מעם היום פונה לבבו אשר וכו' א"שבכם
 והיה וכו', פורה שורש בכם "ש פן וכו', לעבודדכת
 לאמר בלבבו והחברך הזאת האלה דברי אתכשטעו
 יאבה לא וכו', אלך לבי בשרירות כי לי יהיהשלום
 דוד כמא במפר )עיין וכו', ייקטן אז כי לו מלוחיעי

 הפמוקים כן גם וכמפרש ע"נ( יג ד' ירוש התצ"אלהרס
 שמ(, עיין שם ומתרץ ומקשה המודעא דרך עלהטו

 א"ש בכם יש פן פירוטו, והכי הכל יונחלדרכינו
 רצ"ל, אלקינו, י"י מעם היום פתה לבבו איטרוכו'
 אמרו שלא הגם מוחןא שההא לומר לזה פתהלבבו
 אלקעו, י"י מעם הוא התורה שקבלת כיון היום,בלבם
 צריך אק מדאורייתא היינו אלקיגו י"י דברי פיועל
 הוא והנה היום, לומר צדיך מדרבנן רק היום,לומר
 במיני, ניתנו ולא ח"ו מביש חכמים בדברי שאיןימכור
 כי לי יהיה שלום לאמור בלבבו והתברך כןעל

 מלוח י"י יאבה לא הייתי, דאנום אלך, לביבשרירות
 הם אשר הכמים לדברי חושש שאיט זיכיון וכו',לו
 וחמורים התקפא( שה"ש )ע-ש ממיני גמורה תורה כןגם

 דברי על העובר וכל תורה, מדברי מופריםדברי
 י"י ומחה כך אחר סיים כן על מיתה, חייבחכמים
 בי"י מאמינים חי אל בני ואנחנו לשובו, רחמנאוכו',

 אחד. מרועה ניתן הכל חכמים דברי ובכלובתורתו

 הרח"ו ר' הרב בשם הביא ק ף לפי דבש במטרז(
 היה והמן געל גלנול היתה אמתרזלה"ה,

 שרמזה זהו לרעוע, לפרש ויש שם, עיין מימרא,נלנול
 י:( )חודרת כמו לומר יש והגה יע"ל, על*י וצומואטמר
 את להציל בכדי אסורה לביאה עצמה את ממרהשיעל
 בכדי אסורה לבהנה ברצת באת אמתר כןישראל,
 לאכלן המן את שזימנה ומה ישראל, אתלהציל
 1ר82יטק ין( ד לטופפם הראשת בגלגול כמוישתווע

 כן מפלתו, הירוה זה ידי תעל ותשקהו החלב נאדאת
 דייקא, לשתות מימרא נלגם המן את זימנהבכאן
 ט5ל והמן דכהיב מה מובן שאינו מה לך יצדקובזה

 הראשון בנלנול כמו הייט עליה, אסתר אשר המטהי
 היתה זה ידי חלל שכב נפל כרע רגליה בין כס ס)שם

 קום, הוסיף יא מפתה על הרתיע נפל בכאן כןמפלסם,
 9יאש4 1 סעע ד רשו יעי )9ץ יא אףבך כל יאבדוכן

 זיפע לק נח החמאס אביט אברהם אשל לרמז י,טח(
 שב"ע בבאר מיסר*א( )בגימפריאומו"ל

 הניצוצים ממנו ויצא בעל בעילות שבע קב())מטות
 כן על טס( י קדרות )רובד עקיבא ר' נשמתהקדושים
 הישועה אותה )שקן יעי, בשם )דייקא( שםויקרא
 מה אשירה, אנכי ליעי אנכי ק ה )שופרים דבורהאמרה
 השם נזכר לא הכו אצל האחר בגלנולו כןשאין

במגילה(.

 בעטם אליהו מדרש בשם ק א לי יבש שם עורפ(
 שם, עיין חוה, גלגול היתה אמתרמהרח"ו,

 מתירה, כאלה בענינים אין כי החפץ על תתמה)השל
 טמפו(, לאין שתות בחינות הש נלגולים בעניניכי
 היה המן א( איר חסיהם )רשת האריו"ל פרן בכתביעיין

 אמורה אכילה לאכול חוה את שפיתה נחשמבחינת
 במשתה עצתו היתה זאת כן כמו לעולם, מיתהוהביא

 ועל אמורות מושכלות ישראל את להאכילאחשורוש
 ( קלס )מעין נרמז והנה ח"ו, מיתה להביא נתגבר זהידי

 וכו', העץ המן ה0 ג )נחצות התורה מן טרש( )הואהמן
 כי עלי, וצומו חוה( )היא אמתר צותה אלה כליתקן
 הנחש לעצת בשמעי אלה כל שגרמתי הואאני

 איטר המלך אל אבא ובכן סו( ד )שתי ואמרהבאכלה,
 המיל שהנחש ק"ו(  ))שבת אבדתי זכאהשר כדת,לא

 )גם אבדתי הראשונה(, מעלתה ואבדה בחוהזוהמא
 נתקיים והנה ברצוען, אותה יבעול אחשורהטכע"ע
 ישופך הוא ס0 ג )נחושית נחש בחינת הוא בהמןאז

 במגילה שנרמז וזהו העץ, על בראשו שנתלהראש
 טלכי מלך )מתם, הטלך לפני ובבאה ס0 ססיסקו

 החשבתו עשוב )התורה( המפר עם אמרהמלכים(,
 כבר רצ"ל ראשו, על היהודים על חשב אשרהרעה
 וכו'. העץ חמ"ן רא"ש קטופך הוא בתורה מיקטעונרמז

 הדמה מה אמתר, היא הדמה ק 1 סטן במאדשי(
 מתוקה אמתר כך מר, ופעמה מתוקריחה

 הנ"ל חיד"א הגדע הרב וכתב להמן, ומרהלמרדכי
 דאמתר ב( ס לשיאנש

 נלנ~
 בו נתלבש והמן חוה

 האריז"ל, גורי שכחבו כמו יעקב גלנול ומרדכיהטקש,
 הגדחש שההא להמן מרה חוה( גלגול )היא אפתרלכן

 אדם גלגול שיעקב למרדכי וכזעוקהשהחפיאה,
 כמה שכתבתי מה לפי מוסיף והנני עכ"ל,הרוחשת,

אמים
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 הריפטת אדם בחפא נזכרו חחהשים כל אשר חפעמים
 הריח שחרט תתבונן כן על נזכר, לא הריח חושאבל
 שהנשמה דבר החש כן על בחפאו כך כל נתפגםלא

 למרדכי, מתוק היה הריח כן על הגוף, %א ממטנהנית
 וכו' זעקה ויזעק כן על דרור, מר נקרא היה החשוגם

 הנחש שפיתה להטן מר ותפעם לבשמים, יפהשהקי
 הפעם. לחוש חוהאת

 הס )נה בתהלים הפסוק הראשוניםבשם פירדי 00 ג לפי מדש הנ"ל חיד"א מו' הגדי דואביא(
 לאדם כשנקיטה והחש, וכו', נקם חזה כי צדיק"טמח
 אם אך אויביו, באסלת לראות זוכה בזכורם והחשנס
 במצלת לראות זוכה איט אבל ניצי הנה בזכותואינו

 נעשה הנס אם בזכותו הנס אין חשפילואויביו,
 אויביו, במפלת לראות יכול הרחמים מדתבתגבורת

 צדיק ממח הנ"ל, הפסוק ז"ל המהטונים כירשוובזה

וס ט ח ש ו ח  ן שם ה טש ד שט ח ג  מ  ש 
גישג ח א ט ש א  

 ושא וכה אויביו מפלת בעצמו כשראה נקם, חזהכי
 הצדיק פרי ודאי זה היינו לצדיק, פרי אך אדםויאמר

 ווכח היה לא בזכותו הנס היה לא דאילוובזכותו,
 זלה"ה החיד"א והרב אויביו, במפלת בעצמולראות
 שופפים אלקים "ט אך הכתוב, איארית לבארהוסיף
 זפת זה אין דלע%ם לומר אפשר דאי ר"לבארץ,
 לבעבור החש הנקם חזה בעצמו שהחש ומההצדיק,
 "ט אך סיים לזה הרחמים, סדת תגבורת זמןשהיה
 שסדת כשרואים דמיירי ר"ל בארץ, שופפיםאלקים
 שראה מה לומר כרחך על תבל לשפופ מתוחההדין
 בני והנה עכ"ד, זכיותיו, פרי החש הנקם בעצמוהצדיק
 הנקמח לראות בעצמם שזכו לחששי בהודאתםישראל

 הם הנה אמה, חמשים גבוה היה העץ כיבאויביהם
 הרחמיה סדת בתגבורת רק בזכותם תקיםאינם

 וכו', הרבתם ברחמי"ך חשרנה בהודאה אומרים כןי
 וס"ס ה, ס" יי ישפר י, מה ג נאמר יש )צנו אי"ה,תתבאר

 י4ושמרוס"

 המאמר
 וחשדצדשץ

 וגמילות צדקה והוא לאביונים ומתנות מטת משלוח מצות מענין ידוברבו
 וחסד. צדקה המאמר שם ונקראחסדים,

 אחד, לאטט מטת ב' ז.( )מהא מטת טשלוח מצותא(
 חץ )סיטן נקראת מגילה ע( במאמרעיין

 על להורות וגפ"ן, דג"ן בגימפריא מנ"ה פעמיםב'
 וגפן, דגן כמו למעליותא דא"טחגי תשובההבעל

 ק י מפשע תשובה בפרוטת תשובה בעלי אצלכדכתיב

 הצורך מן אין ותבין, שם עיין כגפן, ויפרחו דגןיחיו
 הדברים.לכפ%

 פטת משלוח מצות בפורים תקט למה מעםב(
 מה פי על לי נראה לאביונינוומוטת

 ע"א( מ"ב )דף דוד כמא בסטר חיד"א מו' הרבשכתב
 לשולכיה ששיו יש בחרא )בבא בגמרא תשמרווכה, צדקתי לחניונים אן טר " ינ )פרש הפסוקבגירוש

 וראו צאו להם אמר צדקה, של כחה היכן עד דודבן

 הרב בזה ופירש וכו', נתן פזר אבא דוד פירשמה
 דקיימא הנם האריזתן תלמידי שכוכבו מה פי עלדצ"ל,
 עבירה אין אבל תצוה מכבה דעבירה כאי 3"8הלן

 עבירה אין חסדים וגבולות צדקה וכן תורה,מבבה
 היכן )עד וראו צאו שלמה שאמר וזהו צדקה,מכבה
 לאביבים נתן פזר אבא שאמר זהו צדקה( שלכחה

 עכ"ד, אותה, מכבה עבירה שאין לעד עומדתצדקתי
 ראו הנדיה כנסת אנשי דחנה לומר, לנו "טוהנה

 וסבני וכה שהשתחוו מפני וכו' שונאיהםשנתחייבו
 ועוו חפאו אפיכן הלא תמהו, כן ראו המה וכו',שנחט
 של חבילות חבילות בידו "8 מישראל אחד כלהלא
 העלטה כל יי0 שרימז שנינו וגלימה ותהגהמצווך
 הטטתיו, ימיו ומאריכין לו ממיבין כתיקרה אחתסצוה
 כרחך על אלא ח"ו, ישראל כלל על נזירה יוגזרוהאיך

להמצות
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 קשש י פ חמסת, מכו חלקות 1 הקא לאדתטמ

 גם זה התורה, ליסוד מצות גם בידם בודאי היההרי
 הים היום רעד התורה, חועילח דלא סידי קשה לאכן
 ט, דרוש ופ )מש המפרשים שפירשו )כסו סודעאלהם

 הגיון ועל תשמע נעשה אסרו המצוה מעשם דעלל".(
 שפירשתי מה 6י על או סודעא, להם היההתורה
 סודעא(, שהוא דסברו ה( טמן ז פשי ולעל אחרבמקום
 אחשורוש בימי קבלוה והדור וקבלו קיימו כןעל

 החורה חגיה שכר ברצון בידם שיהיה בכדימאהבה
 עדים ג' או שנים פי תצל עבירה, אוודה יכבה לאהטוב
 מנות משלוח מצות כן גם לטהירת תקט דבריקום

 אלח שכל )צדקה(, לאביונים ומתנות חסדים()גמילות
 יתחייבו לא הטוב אותם מכבות עבירות איןהמצות
 שכולו בדור חשמלו לעתם, כזאת גזירה תהיה לאהטוב
 התורה הגיון מצות ישראל ביד שיש כיון ח"ו,חייב

 לעד עומדת וצדקתם חסדים ונסילותהנדקה

 טמאמר
 נתמחהמשתה

 וכד/ לבסומי אדם וחייב " 1 )ימיה פורים, סעודת מצות מענין יוברנו
 והמהה. משתה המאמר שםתקרא

 להשתנות נפט היא, תורה ישראל פנהצא(
 ושמחת הסעודה בזמן שוניםבמלבושים

 החרכים מן התבוננתי והנה הוא, ריק דבר %אפורים,
 הכטת )אא חאניז מהמם הם8ורמם חרב שלבתורתו

 הם ימ.( )מטלה רז"ל שאסרו מה לזכר שהוא תק48קמט"
 ביסי לצלם שהשתחוו )סח לפנים אלא קלטולא

 לפנים, אלא עמהם קלטה לא הקב"ה אףנבוכדנצר(
 %א שתים במלבושים השמחה בזמן כחותנים כןעל
 בפשפיות הנחמד דבר והחש החש, סי של הפניםניכר

הסנהנ
 ראיתי מומשתי לבבי, עם איטר את לך אומר אבלב(

 ר' ליה אסר ע"ב(, קס"פ )דף שלחבזוהר
 עק( )בגן תמן מלובשין דאתה ידענא ודאישמעון,
 דא בגוונא חוה אי קד"טא דכיא דטפא יקרבלבנט
 כנוונא גומא בההחש דאיתחזי נש בר עלמאבחאי
 באיזה אירע אם )ר"ל עלסא בההוא קייסיןדאתון
 הלבוש באותו האדם שיתלבדו הזח בעטם גםפעם
 דא סלה ליה אסר עדן(, שבגן וכפתניי יקרוחנוף
 הוה דהא אסר חשיהו וכו' מתיבתא רב קמישא"ע

 ביום ויחי א ח ממ"י דכתיב מנק הכ5, עלמאכהאי
 בחהחש אתלבשת הלכות אסתר ותלבשהשליטי
 דהא דקח"טא רוחא דא מלכות עלמא, דההואדיוקנא
 דההחש דאוירא רוהא מחחים רוחא נשיב שטיסמלכות

 טלכא קמי עאלת וכד אסתר, ביה ואהלבשאימא
 אדמי דיוקנאה דנהורא לביתא ההחש והמאאחשורהט
 שעוטש, לפום נשסתא סניה פרחא אלקיםלמלאך
 אסתר את המלך כראות ויהי ב( 3שם במקרא יתכן)בזה
 לצערא, לאטנא ויהי י.( )מטלה למיסר ליה למהתצ'
 כי להשסיעט החש אך הסלך, וכראות לסיסר ליההוה
 הפחד, מגודל שעה לפי נשמתו פרחה וצער וויהגיע
 ומרדכי טס ח 3שם דכתיב הכי אוף מרדכי לי(,נראה
 ודאי מלכות לבהט מלכות בלבונו המלך סלפנייצא

 נ6ל כי מ( 3שם כתיב דא על עלמא דההואדיוקנא
 אחשורהט, פחד %א סרדכי פחד שייהם סרדכיפחד
 חיקי, זכאה מילין אינת סתיקין כמה שמעון ר'אסר
 בלבווטא סתלבשן עלמא בהאי דצדיקהא ידענאוהא

 אוירא ליה אסר ודאי, חוא והכי מלכות לבונידאיקרי
 ביה ומהלבשן אינון קודשא דרוח נשיבו עדןדגן

 קודשא רוה %בתר עלמא, בהאי דהוו כטונאצדיקייא
 ליה חשתעבידא חשתעפר חוד חד דכל ר"טא עלשראת
 דכתיב לי( ההלה הזה, )בעטם למרדכי הוה וכךעפרה,
 ועפרת יבתר עלמא דההחש דיוקגא מלכותבלבוש
 דצדיקייא ר"טיהון על דשריאת עפרת דא גדיהזהב

 דא כנושא אוריינט ישראל קבילו כד עלמא,בההוא
 לכניך, שלך חרי ומעתה עכ"ל, וכו', עד לחתהוה
 השמחה בשעת שנחגו חיא תורה ישראלמנהג

לחתלבש



 יעטשכר וריטט התורה, חקת ק םםר אתר, ודש מאמיבני
 ותבין תורה, במתן לישראל היה שכן הזהרבדברי שהתנוסס והפלא הנם לזכרון שונים בלבוטיםלהתלבש
 בימי קבלוה הדר פג( גסת רז"ל שאמרו מה זה לפי יקר במלבושי שנתלבשו ואסתר מרדכי עםהש"י
 אחשורהט. תראה והנה עדן, בנן הצדיקים שמלוגשין מהרוחניים

 ימאמר
 התורהחקת

 התורה. חקת המאמר שם ונקרא פרה, לפרשת דרושים ינשונו

 א'דרוש
 ב4 ים )בסדיר לאמר י"י צוה אשר התורה חקתזאת

 הזאת המצוה נאמרה למה להבין מהראויהנה
 לקיימה רק פעם בה לחפש שאין הוא אםבחוקה,
 מפורש שאין המצות בכל נם הנה פעם, מבליבחוקה
 שמעץ כר' לן קיימא דלא הוא, כן בתורה פעםבהם
 ר' כוונת אין וודאי יקרא, מעמא ויריש פב.(ריסס
 ר' הנה כי 444 בפשופו האמור המעם זה לכויןשמעח
 דרזין ורזין פלאות פלאי בזהר מעמים דורששמעון
 זה כל מכוין שאינו מי לומר וחלילה המצוותבעסק
 הכוונה ואם בעשייתה, המצות חובת ידי יוצאאינו
 המצות ובשארי היינו בחוקה, הזאת המצוהאומרו
 כל עם מעמים, בעשייתם לכוין הצורך מן אין כןנם
 )כפי פעמים בהם להתבונן יוכל ומבין המחפשזה

 לבהל אפשר שאי הנם בבינה, השי"ת לו חלקאשר
 כן שאין מה אלקי(, שכל הוא כי פעמיהןלתכלית
 נם הרי פעם, שום כ% האדם "שינ לא אדומהפרה

 אלקינו לי"י נסתרות ננזי פעמים "8 פרהבצצות
 עיין פשופו לפי ונם המקובלים, באגררי המההלא
 והוא ז"ל, הש"י )הביאו הדרגשן כהנה ר'בדברי

 "8 ונם המדרש(, כעין הם ז"ל דבריומהראשונים,
 דבר לאמר, י"י צוה אשר התורה חקת זאתלדקדק,

 בני אל דבר מקודם למיסר ליה הוה ישראל, בניאל
 מהו וגם וכו', ההסרה חקת זאת כך ואחרישראל

 הקודם. בפסוק לאמר נאמר כברהלאמר,

 לכלי סוטי איז שמשון ו" ש וסטרא שנהל עש"אף(
 וכו',

ף ק חש פ ,9 ס  שש טחיהט ששחי, 
 סטי טשטשיפשחטם

 הו ול בפץ
6 אסשח,  סשה ש " א עסק שטת לשק 

 )בפצ"ר במדרגו חז"ל בדברי התבוננתי זה כלולמצנין

 על לוי, ר' בשם דסכנין יההטע ר' אמר קים
 אומר היה לכחדה אומר הקב"ה שהיה ודבר דברכל
 אל אמור לפריטת שהניע כיון ויוהרתו, פוצעתולו

 זה נפסא אם עולם ,טל רבונו כהיה, לו אמרהכהנים,
 שעה באותה )הקב"ה(, השיבו לא פהרתו, תהאבמה

 פרה לפרשת שהניע כיון כחטה, של פניונתכרכמו
 לך שאמרתי שעה באותה הקב"ה, לו אמראדומה,
 תחא במה נפמא אם לי אמרת הכהנים אלאמור
 וכו', למבטן ולקחו פהרתו זו השגותיך, לאפהרתו
 בתורה אצלם מקובלים היו שהדברים היות עםוהנה
 איזה מזה שיהיה מהראוי כן פי על אף פה,שבעל
 מהפסוק זה דורשו לי ונראה שבכתב, בתורהרמז

 שם )שהתחילו פהורות אסרות י"י אמרות 0 ש)טפש

 פעמים ב' דנקפ אמור( פרוטת לפתיחת המדרנובעלי
 נשמיע לא הקב"ה של אחת באמירה רצ"לאמרווג
 עד הכהנים, אל אמור בפרשת הייםהפהרה,
 בה דכתיב פר"ה בפרשת היים אחרתשבאמירה
 לאמר י"י צוה אשר התורה הקת זאת יתירהאמירה
 הקב"ה בכאן שהשמיע הוא הכוונה יתירה,באסירה
 ונם לאמר, בזה וידוקדק הקודמות האמירהפהרת
 בני אל דבר שאמר קודם ההורה חקת זאת שאמרמה

 התורה חקת זאת למשה הקדמה רק שזחוישראל
 תורה לדברי תשובה רצ"ל לאמר, י"י צוחאשר

 לך אומר הנני לך אמרתי %א מאז ששאלתניהקודמת
 )אשר התורה חקת זאת הוא, כך הכתוב הניעורכערג

 )בכרשה לאסר )םקדס( י"י צוה *"8ר כע"פאהשסיעך
 אסור(. הרשת באסירההנאמרת

והנה



 ש4 יע4טכר טןהיחא מה ק שיה"כ מאצט1שבמי
 הדקדוקים יחשבו הזה המדואש דברי ידי עלחקםת

 חקהטיא אבל בפרשה, שדקרקנוהאחרונים
 הזאת הנצוה נאמרה למה עומדת במקומההראשונה
 המצווך משארי יתר שבח החוקה הוא ומהבחוקה,
 יצחק ר' 1( ים )גמדות לשונם זה אמרו במדרש רז"לוהנה
 אחכמה אמרתי בחכמה נסיתי זה כל גס י )קניתפתח
 אלה כל על שלמה אמר וכו', ממני רחוקהוהיא
 השאלתי חקרתי אדומה פרה של ופרוטהעמדתי

 עד ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתיופשפשתי,
 אמרתי שלמה שאמר מה המציאו מהיכן והנהכאן,

 כעין דלמדו לפרש נראה אדומה, פרה על וכו'אחכמה
 בה שנאמר הפרשה אותה הייט אמרתך וצות,בזירה
 נראה אמור, פרשת ומבארת ומפרשת יתירהאמירה
 הקהשיא יקשה ביותר זה פדר,טיהם פי דעל אךלי,

 האדם מכל ויחכם "0 ה זבל"א בו שנאמר שלמההנ"ל,
 אדומה, פרה בפרשת פעם שום להתבונן יכול היהלא
 אפפו פעם פוב המציא הדרשן משה ר'והנה

 מודות תילים תעי שישנם שכן ומכל הדרשבפשפיות
 לרנרץ לי ונראה בכתובים, והנם ליודעיםנמסרו
 מקודם, שהבאתי המדרש דברי פי על הזאתחקהשיא
 השיב לא מה מפני באמת להתבטן מהראוידחנה
 פומאת פהרת לו ששאל פרק באותו לכבשההשי"ת
 זה. על דאנ ומה כנשה של פניו נתכרכמו למה וגםמוך

 כהשה ר' דברי פי על בעזה"ה הכל לבורץ ליוברקטה
 עט על לכפר חפרה מעשה רכלחדריכן,

 לך בהקדים וההר בשמו, ז"ל ר,ט"י שככזב וכמוהעגל
 שהבחירה הבחירה בעל להאדם מכרחת אינהית"ש דידיעחי פ"א תשובה ה' )תגש החשרה פי על דידועמה

 כאן אין כן אם הכי תימא לא דאי אצלו,חפשיית
 פינת בכל והתורה בחירה, שאין כיון ועונששכר

 מזה מוכח הנה ועונש, שכר מיעודת מלאהיסודותיה
 הוא גם ית"ש ידיעתו כן וגם חפשייועשהבחירח

 ואני מס ג ושמוח אמרו כענין התויה מן לרבבותשכח
 והנך להלוך, מצרים מלך זיעכם יזע לא כיידעתי
 לנו מהאמתים הענינים ב' ובחירה יציעהרחשח

 להשיג האנושי לשכל מכוח חסין חתורח,באפונת
 כל בזה דברו וכבר הפכייג ב' יתאמתו איךבש%

 החלת ד; סי5 ז מבפר תשרי ח, ששן 1 מאמר שבתאשיץא(
 פה. דף 8 ישש" סתמדק דגים הרם4ש1, כליסקר

 אנחט שמחויבים הנכה האמת אבל הבבורים,שלפי

 בבחירה להאמין גם בידיעה להאמין התורה פיי
 האדם ושכל דעת שאין והגם התורה, יסוד כלוזה
 הנה הענינים, ב' יתבנו האיך הענין מציאותמשיב
 )שעי הלבבות חובת בעל הקדהש החמיד בזהכתב
 ובחירה דהידיעח כיון דבריו, תוכן וזה פ"ע האלקיםעבודת
 אפשר אי האדם השכל התורה, פי על מוכרחיםשניהם

 מחוייבים אנחע הנה שניהם, מציאות להשיגלו
 לא למה לבך רץ ואם בשניהם, אומן אמונתלהאמין
 הענינים ב' אמיתיית להשבונן בשכלנו חש"יהודיע
 שהש"י לנו נתאמת חלא לבך אל תשיב אנושי,בשכל
 מפיב הוא לפובתיט שהוא מה וכל ומחיב, מוכהוא
 הוא הזה שהמהשכל הש"י יודע היה האלולנו,

 תחכמה כרחך על אלא לנג מודיע היהלצובתינו
 לפובתיט, הזה המהנכל שאין הוא כביכולהעליונת
 להאמין רק הזח, המהשכל הש"י לנו תודיע לא~פיכך

 דברי הוכן באן עד התורח, אמונת פי על זהכל
 אוטר את אי"ה נופטר )ולהלן הנ"ל, הקדושהחמיד
 הזה(. המהשכל הש"י הודיע לא למה לבביעם
 והבחירח מכרחת הידיעה שאין היות עםהמנדן

 יתויק דבורו אבל ידיעה, דוקא זהחפשייוע
 כן פס יה 5שע" כדכתיב שנשחזה, אפשר ואימכריח
 אם כי ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברייהיה
 הקדהש הפסוק פירש כן וכו', חפצתי אשר אתעשה

 מ% מומכם וההד "שעי' במפר ז"ל אלשיךמהר"מ
 *(. חתורה יפודי פי עלהקדמונים

 הג"חש
 פשוק סטם בטוב 6ק סיפן ב תאמר אב )88ת פורשנו ות פי4צ5

 על פזת ששד אמוץ בן וטייב חזון א( א5וע"
 א( בורשט מעתרין, חזה אוצר רתוחת הרובליםמשדה
 הנצלוק לי גרשה מזען, 5 גדולה איל שבואה דרגאדיהוע
 ששתים 5ב ק0 ט ושם לשון הוא נבואה המדרישת, בבין

 השי"ת מאת דיבור שומש היה שהמתבטא דיבור,וחייט
 הדברים לפי נהנה למושג השתת-ם רירים באוחרות רואהרק הש"י רבד" שומי שאיש ראחא לשון הוא יטרזןכבימנך
 יכול בציבור בא שלא כען שהחזיון חילוקו ישהנ"ל

 הבהישאג אדם בבי מששח קרי של קשיים להחפשלהשחרות
 ששד דברי שדה כן בשפר הנה הצבותה בדיבור כן שאץמה
 )ממיקוש סחר בוש5חצ שבשמט 8םמםש "ןש" 5תםה חרף, פ8יהבש
 נזנחה וזאפ פ5וס4ע ומורש 1( )קמעא עבש 2ן בביש ג(1
 טרשן % קינה סרדינה שוח בחזיון האשת הנבהיןלו

טה



 יאכר 8 טיש אחידע הקת ין מאמר ארר, חדש מאמריבנני
 ישתקץ חזון באמרו הזאת "קושיא לוצץ הכתוב באלזה
 וזרא שמו, רכלת במילתו שגבה ישע" הוא הנה אמץבן
 רק לו נשפע לא ולמה מלוכה, כמרש נביא כן גם אמוץט

 אשר הסיבה רצ"ל חזה, אשר אמר לזה נבואה, ולאחזכן
 וירושלים, יהררה של הוא החזעז להיות הוא, מבא, ולאחזה
 ודבה"י הרושלים, יהודה שונאי על טרעניות שהוארצ"ל
 ומצפה לגובהםשוקד

 אה~
 רק לו הראו לא  לזה ישובו,

 לי. בראה להתקיים, המוכרח  בדיבור לשבהמון

 לכפר היה פרה מעשה שכל כיון תתבונן,הטעתה
 וידוע גלוי זה שהיה הגם הנה העגל, עוןעל

 הפרה, לכפרת ויצטרכו לחבוא שעתידין ית"שלפניו
 היתה והבחירה מכרחת אינה הידיעה זה כלעם

 שיאמר באפשרי היה לא הנה גבראל, אצלחפשיית
 דאז החמא, קודם בדיבור הכצוה זאת לכתשההש"י
 בחירתם תהיה ולא לחבוא כמוכרחים ח"ו ישראליהיו

 משה ר' )והנה עונש, להם יגיע לא הדובחפשיית
 העגל טעשה דאחר ליה מבירא כרחך עלהדרורן
 סבירא המדרש בעל התנא וגם פרה, פרשתנאמרה
 קודם נאמר לדעתם הכהנים אל אמור ופצפוץ כן,ליה

 הש"י שטויב באפשרי היה לא כן על העגל(,מעשה
 נצמא אם אמור בפרוטת כששאל )אז למשהתשובה

 פרה מפרשת לו השיב %א %הרתו(, תהא במהזה
 עגל, עון לתקן חבא על באת פרה מעשה שעיקרספני
 הדיבור עולם אל הדבר להביא ית"ש רצונו היהולא
 הדבר להם קטאר רק כמוכרחים יהיו שלאכדי

 אין בידיעה ית"ש אצלו הדבר שהיה הגםבבחירה,
 נתכרכמו כן ועל חפשייוע והבחירה מכרחתהידיעה
 ולא אמור בפרשת ששאל שעה באותה כהיה שלפניו
 ית"ש בידיעתו שיש משה הבין כי הקב"ה, לוהשיב
 ית"ש ברצונו אין בן על לבחירה הניתן דבראיזה
 מן לנו נודע זה ולפי דיבור, לבחינת הדברלהביא
 והנה ובחירה, ידיעה אמיתיית אדומה פרהפורשת
 הענינים ב' הצדקת להשיג לו אפשר אי האנושיהשכל
 התורה פי על להאמין אנחט מחוייבים אבלביחד,
 השכל כי בחקירות לחקור ואין הענינים, ב'הצדקת

 לכף האדם כל את דן ונשי המשנא על ברטנורא שלרוש עיזו*(
 מטומר וכן לחובה, לדוס צוחר ברשש שאיחזק שאוםזכות,

 שממחזק בגלף זאת כשרואים רק דנה לומר וצריךברוסקים,
 אצל ננאמת רק בגלף ואת רואים אין 8ם אבלברשע,
 לטף לדוצו צויך אז הקודש ברוח אהילו או השכלבהרגשת
זוית.

 וטצודקים אמיתיים המה אבל זה, "שינ לאהאנושי
 י4י כהטפתי זה כל עם ידיעת שהש הגם אלקי,בשכל

 חפשיירנ הבחירה כי להשכיר להענישאמת
 מה ה( 1 )מששות החיים באור הקדדם בדבריע"ן

 שאצל דהיינו בזה, הרמב"ם בדברישפירש
 ידע ולא דבר איזה שידע עליו לומר אפשר איהאדם
 ית"ש הבורא אבל הפכיים, ב' יהיה כי דבראותו
 מה העתידות יודע לומר אפשר יכול כל הואהנה

 על האדם את ומשכיר ומעניש למשווץ עתידשהאדם
 יודע יכול, כל ית"ש והוא אצלו, הבחירה כיעשייתו
 זה, מבין האנדמי שכל ואין אחד בנהשא יודעואינו
 חובת בעל החסיד בשם לעיל שכתבתי מה עייןוהנה

 ענין שהשגת השי"ת יודע היה אילו שאמרהלבבות
 בשכלט כח נווך היה בודאי להשינו לנו מובהזה

 כרחך על אלא ומציב, %וב שהוא ידענו כילהשיגו
 המהשכל אדם מבני להעלים הוא %וב אשר הש"ישיודע
 האמונה דרכי פי על הענין בזה להתנהג רקהזה,

 האלקיים וירה פיעל
 איזה להבין ק%, כמע% להבין בעניי אמרתי241ני

 שהעלים דעות התמים שעשה הצובה מהודבר
 להאמין הענין להניח רק האדם, מבני הזההמהשכל

 ונוכל יכול, כל יתכרך הוא וחטר התורה יסודי פיעל
 ידע, ולא ידע ביחד הפכיים ב' ית"ש אצלולומר
 לעשות מחוייבים אנחנו גם הנה בדרכיו,והלכת " גה )תמם התורה פי על שנצטוינו מה היכונשכר
 ט-0 פ"א )איות חזאל מפי שנצטוינו מה והואכזאיר

 חוט שהאדם הגם זכורן לכף האדם כל את דןוהוי
 שבע אהטר ויודע הקוונט, רוח בעל ואפילו שכלבן

 בידיעה אצלו הרשע ענין והמאסת הרשע בלבושעבות
 והלכדו לבו אל ישים זאת הכהרכיל האדם הנהברורה,
 ביחד ידע ולא ידע ית"ש הוא מה כהעיב,בדרכיו
 הדבר הנה *4 כזאת לקישות מחוייבים אנחנו גםכביכול
 באפונת להאמין רק בשכל הענין העלמת )הייטהזה

 ולקיום ההערה לקיום גדולה %ובה הוא כנ"ל(התורה
 בענין ותרותק שכלך עיני תלוהט הקורא ידידהעולם,
 סכהטנ. עלי הוה הענין להסביר הקולמוס ילאה ביהזה

 הפוכה לבבי, עם אשר את עוד לך אוסררוץנדז
 נתוודע שלא מה הש"י קשה נהירהגדולה

 התאמתות )אחר ועונש שבר הצדקת עסק אדםלבני
הידיעה(



 ש8 ישכר א ח-חש התויה, חקת ק מאמר ארר, חדש 788בני

 והעשש השכר דחנח חתורה, באמונת אם כיהידיעה(
 לעתיד בין הבא בעדם בין חזה בעדם בין לאדםהוא
 כהשקל כפי הכל התחיה עיסות חמשיח בזמןלבא
 יעצור ומה בארץ צדיק אין אדם והנח דעוכהשל
 כל, היוצר לפני חובתו ידי לצאת חומר יצירכח
 ואיך תהלה, רפים ובמלאכיו בעיניו זכו לא שסיםהן

 עסק היה אם הנה בכחט6פיג נושיו קרוצייצדקו
 בכחט6פיו להנצל סבוא אין בשכל סה"נ ועשששכר
 אבל דעות, תמים לפני בדעת סעופה קפנהבריה
 כשכלנו, נעלם ובחירה ידיעה הצדקת שעניןכית
 הענין הצדקת נאמין רק בשכל הענין לצייר נוכלהמש
 ביון הנה התורה, כלל היא זו ואסונה התורה, פיש

 אנחנו, תורה בני הנה התורה 6י ש רק זהשנאמין
 בהתהלכך =( 1 )פשלי נביאו פי ש הש"י לנוובנפר
 )בקבר( בשכבך אותך, תנחה התורה( הזה,)בעולם
 תשיחך, היא התחיה( )לזמן יהקשות שיו,תשטר
 הזה העתם במשפם הן למשפם ישראל כשבאיםהנה
 מעשיהם, על ולהשכיר להענגת שעתיד הבאקים
 בענין ישראל אסתת היה איך ית"ש לפנת נזכרהנה
 האמינו רק זה השינ לא שכלם הלא ועונש,השכר
 בחם ויקוים תורה בני הם כן אם חתורה, פי עלבזה

 בעדיהם פוב תמליץ והתורה וכר, תנחהבהתהלכך
 והתחיה המשיח ייסות הבא טעים הזהבעתם
 כן אם צדיקינו כולם ועמך טס ס 5שע" בדימוםויצאו
 6י ש ולהאמינו השכל מן מאהבו הזח העניןהעלסת
 היסים כל לנו לפוב הוא השכל טן למעלההתורה
 מן למעלה הוא אשר וברחמים בחמד עמנוולהתנהנ

 חיפב. הדבר הבןהשכל,

 מעם בפוב ח 5ש 1 פי )שף פירשת " פיתי
 אנשי לנו שתקש הוידוי תסח עניןודעת

 וסמשפפיך ממצותיך סרנו והוא, חנטנה,כנכרז
 אמת כי שינו הבא מ ש צדיק וזרעה וכו'הפוכים
 בל הלא וכו' לפניך נאסר מה הרשענו, חשנחטעשית

 עולם רזי יודע אתה יודע, אנטה וחננלותהנסרא-ות
 מלפניך רצה יהי ובכן תצ', מסך נעלם דבר איןוכו'
 לחהבתן "פ והנה וכו', ותכפר ותמלח שתמחיוכו'
 אם וכו', נספר ומה וכו' לפניך נאמר סח הטפחענין
 הלא העוטת פרפי בפירופ לפניך נמסד מההכונה
 התורה פי ש שנצפוש כיח פענח זו אין יודע,אתה
 המות הפסוק מן 18:( 5"ש הוכרע וכ14שר ההפא,לפרפ

 לפפור אין הנה וכו', להם ויעשו וכו', חפא אנא ל9לו
 לפניו לוסר אנרכיית בפענה אלקינו מציווי עצמםאת
 אתה הלא החפא ל6רפ בצפרך למה עולם שלרבונו
 ובפרפ ית"ש למונותיו מעסים לבקש אין כייודע,
 פרמים כבר הלא לזה וחוץ להציווי, כסננד ח"ושזה

 יש חלוד וכו', בגדנו אשמנו כאסור מקודםהחפאים
 וכו' ותעלומות עקם רזי יודע אתה בנוסחלהתבונן

 מלסניך רצון יהי ובכן וט' ססך נשם דבראין

 של רבונו לוסר בזה זה תלוי האיך וכו',שתסחי
 וכו/ותסלח תמחי כן ש וכו' עדם רזי יודע אתה הלאעולם
 אחר פעם, בפוב הענין יומתק דברינו ל6יאבל

 אוסרים אנחנו הנה ונפרפות הוידויאסירתינו
 כל על צדיק ואתה )בבחירתינו(, וכו' סמצותיךסרנו
 אסת כי אותנו( הכריחה לא ידיעתך )כי שיטהבא
 שאינו מי והנה )בבחירח(, הרשעת ואנחשעשית
 ליקח ויוכל הענין על יחקור הנה באמונה עמנונכנס
 הלא באסור הדין, מן עצמו אי2 לפפור למענה זהלו
 עשינו, מה ואנחנו סבראהשיוז ית' לפניו נלויהכל
 ספינו, זה להוציא לבו חלילה חי אל בני אגחנואבל

 ובחירה, ידיעה לנו המהסתת בתורה אגחיןכלנסינים
 זה כל מחסינים שאנחנו כיון לפענה לנו הוא זאתרק
 נקראים הנה סנני(, אבנטי שהשכל )הנם התורה פיעל

 הבפחתך פי ש המליחה י"י לך כן על תורה, בניאנחש
 לפניך נאסר מה שאומרים וזהו כנ"ל, היחשבהתהלכך

 זאת לפניך לוסר הלילה כי וכו', לפניך נם6ר וסהוכו'
 ואילולי יודע, אתה והננלות הנמסרות כל הלאלפענה
 יכולים היינו בודאי בהערה סאסינים היינו לאח"ו
 אתה איטר הוערה פי על כשסינים אינשו רק כן,לוסר
 ואנחנו עוגית אכער כי עלינו הבא כל עלצדיק

 וכו' עדם רזי יודע אתה ונם )בבחירתינה,הרשענו
 אם הוא שכן וכיה בידיעה, כן נם אנחטוטאסינים

 אנחט, תורה בני כן אם הוערה פי על רק אסונתינוק
 ותסלח שתסחי סל6ניך רצת יהי זה בעבורובכן
 השכל( סן למעלה )שהוא הוערה שטר כהטפחתךוכו'

 אחשר בכהטפפ עמנו להתנהג שלא בעדנו פוסתמליץ
 בחסד רק הזה(, בעולם בערכנו )היינו השכל כפיהוא

 ונבין. וארטן והנכל, טן למעלה שהואורחמים
 ותדע, ותשכיל בכאן אורחא אנס ידידי אצבעךחגגה

 תמצא שלנו, תלמוד ידים רחב הנדי היםבזה
בו



 שכנר א דרש התורה, חקת ק מאמר אדר, חרש מאמריבנבי
 וחומר בקל דאתיא מלתא יה.( )פאד5 פעמים כמהבו
 מציט לא המה כזאבן ולמה קרא, לה וכענגפרח
 מלתא לומר שבתורה הי"נ המדות בשאריכזאת
 וכתב פרח וכיוצא אב ובבנין שוה בנזירהדאתיא

 לפעמים דחק 4( )נדרים ז"ל שהק"ן )הנם קרא,לה
 בגזירה דאתיא מלתא לומר קושיא איזה הכרחמחמת
 מדת רק בפירוט בש"ס מצינו לא אבל וכו', פרחשוה
 מדת בזה נחתנה למה להבין ומהראוי וחומר(,קל
 נם לנו למה זה פורח וגם המדווך מכל וחומרהקל
 אינם המדות כל יהנה לי, ונראה וחומר, הקלבמדת
 קל ומדת בתורה, מקובלים רק אנושי שכל פיעל

 שנדע ובכדי השכל, פי על כן נם הוא בלבדוחומר
 ית"ש רצוט והוא השכל מן למעלה הואשהתורה

 על התורה, בדרכי אנושיית בחקירות להשתככוואין
 אנשיי( שכל )שהוא וחומר בקל דאתיא מלתאכן

 בתורה הדבר שנכתב וכיון התורה, מן קרא וכתבפרח
 ה4 סיון ז 5א5ר תשוי )יץ השכל, מן למעלה הואהרי

 שחוא וחומר הקל מדת הנה הטמע, המכתומעתה
 בכמה ז"ל כמאמרם דין נקרא אניצישכל

 הוא הדין מדת כי הוא, דין והלא לב.( )55מםמקומות
 מדת כן שאין מה שכל, פי על )בערכט(כביכול
 לעיל, שכיזבתי כמו והיכל מן לסעלה הואהחסד
 נקרא וחומר קל מדת מאמרינו פי על תתבונן קש
 היינו קרא, לה וכתב פרח והנה שכתבתי, כמודי"ן
 רחמים של מדות בי"ג שבכתב שבתורה שלמדת
 אמר דאת כמה נמור חסד על מורה אל הרםכנודע,
 את והתבונן בין ומעתה היום, כל שי חסד ג( וב)ההלש
 הנהגתינו אם ודעות במועצות שלשים לך כתבתיאשר
 התנהנות כביכול הנה השכל, ששופפ מה רקהוא

 כן שאין מה הדין, פי ש הוא העליטכחטפם
 אומן אמונת האלקיח התורה פי על הואכשהנהגתינו

 חסדו יצו כריכול העליון במשפפ נם השכל, מןלמעלה
 לעיל, שכתבתי כסו אטת במשפם והוא יעקבקדהט
 דין ונקרא השכל שפיפת שהוא וחומר קל מדת כןעל
 שהיא בתורה קרא לה וכתב פרח שכתבתי,כמו

 בכהטפפ גם עלינו חסדו שינבר בכדי השכל טןלבהקה
 מכוון שהוא שבהערה רחמים של המדה כן עלודין,
 חוא חנה פה( שבעל )שבתורה וחומר קל מדתנגד

 ה 5י5ן ז מחרר תשרי ליץב(

 דאת כטה חסד מקום בכל סורה הוא של, שםמדת
 בדבר היפב תתבונן ממילא היום, כל של חסדאמר

 כחלץ ית"ש הוא איום, לאלקי משפפ גופאהמשפפ
 החסד במדת עמהם ולהתנהנ בכהטפפ, זו עםלהצדיק
 הנה בדין, יענישם שלא בכדי הדין משורתלפנים
 לשכל טנא אין גופיה במשפם ועונש השכרבעסק
 כיון ועונש, שכר יהיה למה המחקר על לעמודאנשי

 שלא ככה י"י ועשה ית"ש, אצלו הידיעהשנתאמת
 שנצפרך בכדי בזה המחקר על לעמוד השכליוכל

 השכל, מן למעלה שהיא התורה לאמונת הדברלהשיב
 פי ש זו באמונה להתנהג היום כל דרכנו שזהוכיון

 שיתנהג נותן הכהטפפ הנה השכל, מן למעלההתורה
 *(. השכל מן לסעלה שהוא החסד בסדת הש"יעמנו

 חנ"ה*(
 01טבת ליעקב הוא צרה ועת ז( ל )יד5" לערש שישחיי

 סעו ניע הישושה באת טפח הצרה מן ר"לעושות
 סח4 סיען ד מאמר5בת

 דברי את ואשטיעך ידידי אחי כיום עוד נאעמר
 קרובו עם קראל ש סערם י"י חסדאלקים,

 ובחירה, הידיעת בענין השכל השגת מהםבהמנע
 מן לסעלה התורה פי על אוטן באמונת הדברויקבלו
 )םששא בתורה ס הפרשה ביאור לך ואקדיםהשכל,

 אל לאמר במחזה אברם אל י"י דבר היה אשר א(5ו
 הטען מה אלקים אדני אברם ויאמר וכו', אברםתירא
ק כהזק ובן וכו' הולך ואנכילי ט  אלסטר דכהטק הוא 

 סתורת וכקקה דולה דכחט"ק כה.( המא חז"ל3ודרשו
 והנה זרע נתת לא לי הן אברם ויאמר לאחרים(,רבו
 לא לאכני אליו י"י דבר והנה אותי יורש ביתיבן

 והאמין יירשך הוא מסעיך יצא אשר אם כי זהיירוטך
 להעיר "ם אשר הספיקות הנה צדקח, לו ויחשבהבי"י
 ואנכי לי העגן מה אברהם מזומר א' הלזו, בפרשהבהן
 כל אחר אברהם, קדישא חסידא היתכן וכו',הולך

 אהגר וכו' ניטעי לזרעך הקב"ה שהבטיחוהבפחות
 ימנה, זרעך גם הארץ עפר את למנות איש יוכלאם
 כאילו וכו' הולך חונכי להש"י בך אחר אברהםאמר
 לדבר הפליג הנה 5' בהבפחותיו, מאסלן אינוח"ו
 אסר חנה גן לו אין כי בביהר וכל כל אליעזראשר
 שהוא לוכט* בשבחו הפלינ ~מה נפשה לענסתזח

 ביתי בן והנח בך אחר 14סרו מ וא', ומשקהד~ח
יורש



מ א חשש התונהג חקת ק םשםר ארד, חדש כטמיריריי 9 קע 
 כמוהו עלית שחט על הוא התימא מן אותי,ערש
 וזהבן כסף תבל תחמידי הירחשח מן עיקרמשה
 ואשן צד באיזה אותי, יורש ביתי בן שאמר מהד'
 לשת ה' כ180, קנץ לעבדו ירתיתו שיירותיהיה
 וכו' זה יירשך לא לאסר אליו ישי דבר והנההכתוג
 והנה הלשת מהו י"י, אליו ויאמר בסתם אטד לאלבזז
 מחו בי"י, והאמין ף הלאמר, סחו תם וכו',דבר

 ה' י', ח5ר וה14מן זן כמוהו, עלית לקדושחחידהש
 הפירוש. מהו צדקה לוויחשבה

 ברוח ראה אברהם באמת יהנה לפורש,ונרוחץ
 הדיה ביתו בן אשר ובאיצפגנינותחקותם

 הנה אוהו יורש הוא לאחרים רבו מתורתומשקה
 איך ואמר כך, רואה הוא אשר לאח"י זהאסר
 באסת והנה זרע, לו הבפיח שהש"י בית זהיתכן
 יפנה, בן בכלב בחנלי אלסטר דהנה כהוגן,ראה
 שם, פסת ואברהם י"י, פי על חברע אתוייובש
 יצא כלב מן הש:( )טוה 4גם אותו, יירזו כלבחנה
 שהבפיח ישראל ארץ כל הנה 4 די ביתסיטת
 כלנול והוא כלב(, מזרע המלך של הוא לאנרהםהקב"ה
 כי מרגלים מעצת ופנה חברת עד בא והשראליעזר
 האריאל מרן שכתב כסו עליו שיתפש מאברהםביקש
 כלב ויהס ל( ע )בסובר לביתו וכשבא לו.ג שיא חימזהה
 עבו-ם, בן לנו קישה לבד זו וכי ש( וטש8 העםאת

 הנה וכו', התורה את לט חוזן הסל 4טן לנוהוריד
 ראה, כחוגן אברהם הנה לאחרים, רבו מתורתדופקה
 בעינה/ לפלא זה היה הענק תוק ידע אלא כעתאבל
 אמירת"ג על להשיבו לאם"ר אליו י"י דברטעה
 אבל יירשנו, העבד עטר חזית דבר החש אכנןעטר
 ונאמר זהו וכו' מסעיך יצא שטר אם כי זה יירשךלא
 לדבריג הסכימה י"י דבר חייט אליו, י"י דברוהנה
 הם כי הדבר מובן היה לא המעמד באותו והנההבג
 אשר בי"י והאמן הכבעב שיבחו הגה הפכיים,ב'
 הפכיים כל ולקיים לאשר בידו ויכולת יכול כלהוא
 והאסן כן על להשיג זה יובל לא האנחני ,שחשמהנם
 שלא להורות שגג )ח"ב החכמה על הטרח י'חסר
 המציאותן א5שריית זה יהיה איך ובשכל בחכמהחקר
 יאמין פתי 08 9 )טש4 כענק חכמיה סבלי האמןאבל
 היא אשר האמתה דרך והחש החכמה, בהעדר דברלכל
 מה 5עש שרה הי 8' 118ש שישי יהנ(

 והאמונה קט.( 5זה" )ת" י'(, לשה"ש החכמה מןלמעלה
 דה"ב והש"י צדקת, לו ויחשבה ואמר י', של קוזזוהקש

 בחן כל יהגה כביכול, צדקה עטו קץןה כאילולאברהם
 וכהגיג הפלנל אל הכח מן בחכמות מוציאשהאדם
 ית"ש הבורא מאת לו ניתן החכמה הנה מהנכל,אטה
 דבר איזה וכשמשיג בחכמה, האדם את הנראשר

 שנתן הפקדת לחבירו מחזהו אדם כאילו הוהבחכמה
 באיזה י"י את עובד כשהאדם אבל צדקה, זה ופאיןלו
 לו גתן אשר החכמה תשיגט לא אשר אמוניידבר
 איום לאלקי המשרפ התחייבות תתגונן,מעתה והוזבונ4בק צדקי להש"י נותן כאילו כביטל תחץשב הנהוהל"י,

 בעבור הוא עבדיו את ולהשכירלהעניש
 דבזית בידם, חפשיית הבחירה להיותבחירותך
 היוצר ~היות השכר, עונש ואין משפפ אקבחירה
 ואדם ישראל, עסו את להצדיק הפץ אלקינו הואכל
 יוכל ומי תהלה, ישים במלאכיו הן בארץ, צדיקאין

 4הנ ובפרפ רוממותו, גדולת נגד חובתו ידילקאת
 ית"ש הוא נקרא והנה עקה, כסים שותה איש ט(15

 לצאת יוכל ומי ארץ, יעמיד ובמשפפ המשפפמלך
 הוא כל היוצר עצה הפליא כן על כמשפפו,בתסוס
 שכר ענין השגת האנושי השכל מן להעליםאלקיט
 התאמתות אחר אדם בבני הבחירה יצוייר שיךקשש,
 אט ומחויבים בתורתו הדבר גילה אבלמשעתו,
 תשיגט שלא היא התורה אמונת בדרך בזהלהאמין
 בדרך מאמין שהאדם מה כל לך, כתבתי וכברהשכל
 לעיל, שכתבתי וכמו צדקה לאח"י שנותניםכביכול סיקרי זה והנכל, תשיגנו ולא חיתרה, פי עלאמתה
 כן גם עמנו יעשה שהש"י הוא וכהטפפ בדק כןאם

 ח"ו, לפשוע הרבו אפלו יעשה חנם ומתנתצדקה,
 וזחו צדקה, עמנו שיעשה נותן והמשפפ הדץהנה
 וזהו בצדקה, לטביה תפדה במשרט צית מ( אמשע"

 את שמקרבת צדקה נדולה ק( טד1 רז"לשאמרו
 שעוטים כית וכלאים, ראויים אינם ח"ו אפילוהגאתה,
 שאין בדברים אוי אמתת טאמינים היינוצדקה
 הוא וצדקה החשרה אסחעע הוא רק משיגוהשכל

 צדקה עסט שיעשה טחן המשרפ הנהמגבראל,
 אמך ביסיט בסהרה עטם נאיתויתפלט

 עליט למקום פובות סטיות כמה לפניך, שלךוששי
 החסיד דברי וזהו הזוע השכל מארעו שדקריםמה

בחובת



 התורה חקת ק מאמר אדר, הרשמאשףבנבי
4עטשכע4

 שהחש השי"ת יודע היה דאילו הלבבותבחובת
 ידיעה ביחד יצוייר איך הזה מהשכל להשיגלפובתיט
 זה, להשיג בשכלנו כח נותן היה בודאיובחירה,
 אמונת אל תדבר והניח הדבר שהשים כיתאבל

 התורה אמונת להאמין אט צריכק ודאיהתורה,
 )פ"א מאתנו שהעלים מה לפובתיט שהחש%האמין

 החש. חסד חפץ כי ש(ז

 דלכך רז"ל וקבלו דקיימו מה לעניננג נשםועתה
 להיות פרה, בפרשת יתירה אמירהנאמר

 ששאל הכהנים אל אמור לפרשת תשובה הזוהפרשה
 הקב"ה, השיבו ולא שלו הפהרה תהיה במהכהוה
 כמו כמוכרחים ויהיו הדיבור לעקם הדבר יבואשלא

 ידיעה פרה בפרשת נתאמת הנה לעיל,שכתבתי
 להשיג, אנדרי שכל יוכל שלא דבר וההאובחירה,

 להשיג )רציתי אחנמה אמרתי שלמה שאמרוזהו
 במקומה שלא שנאמרה פרה בחרשת הנלמדהדבר
 ובחירה, ידיעה מזה ונלמד אמור לפרשת תשובהוהיא

 שני, רחוקה והיא אנדרי( בשכל זה להשיגורציתי
 מבני הזה השגל השי"ת העלים נפלאה בכוונהבי

אדם.

 בפרשת הנלמד הענין הוא שזה ותדע שכילועתה
 נלמד מזה במקומה שלא מאמירתהפרה

 )דבזית התורה מצות כל יסודי והחש ובחירה,ידיעה
 הדבר החש חוקה והנה ועונש(, שכר אין זוהאסונה
 חקת הזה הדבר ונקרא בשכל, סובן שאינו כיוןהזה

 ההורה, לכל מוסד יסוד היא החוקה אותההתורה,
 חקת זאת אדומה פרה למרשת השי"ת שהקדיםוזהו

 אמור, לפרשת תשובה זו פרשה י"י, צוה אשרהתורה
 מושג שאיט דבר כנ"ל ובחירה ידיעה מזהומוכח
 הוא הנה התורה, פי ש להאמין היא חוקה רקבשכל
 שכתבתי כמו כולה ההורה לכל פגה אבן התורהחקת
 אל דבר הזאת המצוה התחלת הוא כך ואחרלעיל,
 ודרוש בדבר תעמיק המעיין וזזתה וכו', גבראלבני

 שכה.וקבל
 הרירה הקת זאת מ( י"ד )פרשה רבתי פסיקתאב(

 תמימה אדומה 8רה אליך ויקחווכו'
 נ4 ש )נצנר ע% "יה שה לא אשר מום בה איןאשר
 היח אם נעשית כשהיתה אדומת פרה רביט,נמדנו
 אין רבותינו שט כך הנוי, מן ליקח לניראלסותר

 וחכמים אליעזר, ר' כדברי הנוי מן אדומה פרהלוקחין
 טפני וכו', אליעזר דר' פעטא טאי לוקחק,אומרים
 ניראל, את %החפיא העבירות על חשודיםשחטים
 שנצפרכו היה מעשה חמא, בן הכהן פינחס ר'אמר
 מצאו כך תשחר מוצאי, היו המש אדומה לפרהניראל
 הפרה את לנו מכור לו ואמרו הלכו אהד, טיאצל
 ופלו דמיה את תנו להם אמר צריכים, שאנו לךש"1
 לו אמרו זחובים, בד' או בג' דמיה הם וכמהאותה,
 הדמים את להבלש השכים שחם עד לך, נותניםאט

 להם אטר וכו', צריכין הם להיכן הגוי אותוהרגני
 דמיה על להוסיף שכמש לו אסרו לכם, סוכרהאיני
 אותם רואה שהיה כל רשע חשותו וכו', מבקשאתה

 פ% וכו' זהובים ה' לך פול לו אמרו וכו',דחוקים
 זהובים אלף לו ליתן שהניעו עד וכו' ך' פ%עשרה
 הרשע, אותו עשה מה היהובים, לו להביא והלכווכו'
 משחק אני האיך וראה בא תבירו אחד לגויאמר

 לי ונוחדים אותה מבקשים הם כלום הללו,ביהודים
 טפל הריני עי, שיה שה שלא פפני אלאהדמים
 כן מטתם, את חשפוי וט', שיה, וטתנו הע%את
 עליה עלה שלא פרה כל סימנה, היא וזה וכו',עשה
 נהון, שעול במקום בצווארה "1 שערות ב'עול,
 הן, זקופות השערות ב' ע% שיה שה שלא זמןוכל
 סימן ועוד נכפפים, השערות ב' סיד ע% שי"ניתן
 שוות עיניה ע% שיה שה שלא זסן כל בה, "1אחר
 הזהב את לו והראו זם' אותה ייקח שבאו כיוןוא',
 מסתגלים התחילו וכו', להם והוציאה וכו' נכנסכיד
 אנו אין פרתך פול לו אמרו וכו', טימנה את ורואיםבה

 וכו', הרשע שראח כיון באמך, שחוק טקצריכין
 לתוך לו ונכנס הזג באומה שבחר ברוך אומרהתחיל
 לסדת הא וכו', יאבדו כן עצמו את וחנק וכו'ביתו
 מנוי, בין ס"1ראל בין פרה לוקחים מקוםשסכל
 אלא הפרה ליקח שלא בתורה כרעב ונאמרשלא

 בענין שקראו סמה מנין, הנוי, סן אפילו אלאמישראל,
 כאן עד וגו/ אליך ויקחו גבראל בני אלדבר

 טח א' הוא, הנ"ל המדרש בדברי להתבונן ש"1מה
 עליו, ודרשתם שאלתם שקבעו בפסוק לוהוקשה

 והביאו מנוי פרה ליקח דמותך להלכה ויפסק כיון5ף
 לוםר כך אחר הוצרך למה נוי דההוא טמעשהלראיה
 בענין שקראו מסה אומרו מ בענין, שקראו ממהמנין

ויקחו



 ק4יששנר התורה חקת ק ושמר ארר, חרשמאמריבנבי

 והנראה הנוי, מן שלוקחים מזה מוכח איך אליךויקחו
 זאוע במצוה אומרו לדייק המדרש בעל דכאלומר
 כן על לאמר, רעמים ב' אומרו ונם חתורת, חקתזאת

 5רח ליקח מותר אם ההלכה טענין ודורשתתחיל
 עליה העלה שמא לחיט צריכין אם הנוי מןאדומת
 הכהן פנחס ר' והביא ניכר, שאיט דבר שהואע%
 במימנים חכמים שהכירו נוי דההחש מהמעשהראיה

 לך שאין מסיני, 6ה שבעל ברברה לחםהמקובלים
 בתורת נרמז שאיט ובמושכלות בפבעיית חכמתשום
 חי( )נטחת תאומות חכמי פרחו כמח חואחכששר
 חרם והעלו מייד תנחש לכמה לידע אעזתא דביסבי
 התורח, מן בם"שור תדבר תוכיח יחהשע ור'בידם,
 בבעלי הפבעיים והודעת החכמות עניני ב%וכן
 שבעל בתורה ובממורח ברמז בהערה "ש הכלחיים
 דמותר מזה נשמע אליך, ויקחו נאמר בכאן והנהפה,
 אי"ה, להלן יתבאר כאשר הגוי מן אדומח 5רהליקח
 עלה לא אישר תחש המצוה הרי זה לפי יקשחוהנה
 כרחך על *(, תנוי על סםכינן והאיך ע%עליה
 הטה *( מימנים ש"ש לומרצריך

 )עסו שלי כמכינן לא חשי פי על מקובליםמובהקים

 ח' בני שהם כששמר קטנים וויוובונן ם טק 1 ויוינוו ם בגד 9 ש להחרתו 311ולימהחורה
 בחסרת דאוב 5י ש אף ימיהן עול, עליה עלהאם

 אשר כזאת דשדתת8 הצוח נווכם ם סטו ם בווויו ש שכן יסכל 5פילית' 8עם לח3מ4 תמוריםי=,3רימ
 בצו תלבש ישראל טהרת דבר שום אין כיהתורה
 זרען הכבעב שהקדים וזהו התורה, מן חסרחכמה
 כל בתורה נחקקה אושר תלמוד )מכאן התורה,חקת
 כל חקיקת בה ויש השמש, ונחוו נקישה והשרהענין

 י"י צוה 44שר הה0 והפבעייוע המושכלותהחכמות
 רק חכמה בשום לעסוק צריך שאין לדורותלאמר
 החכמווע כל ידה על האדם יבין כח ובעסוקבתורה,
 המקרא מן מוכח איך לבאר נבדר תבחשומעה"ק לקצר. עת וכאן מקומות בכמה חדברים חרחבתיוכבר

 אליך ויקהו לאמר ישראל בני אלדבר

 הנוי, מן אדומח 5רח ליקח שמותר הזאתההלכה
 יחיב צ14ן, לכם וקחו כהשכו 80 ינ )שפות בפסוקדחנה
 מ8 פ' ההלת דע )האש זלה"ה חיד"א הנדי הרבוקדרתי

 יפשיט קרו ה4 אפרים מחנה בעל הרב שכתב מה פיעל
 דוקא בעינן דאורייתא למצוה חפץ דקניית ב(ט"

 טשיכח כן שאין מה מדאוריירש*, קנין דהחשבכסף
 מו' הנדי חרב וחוםיף מהני, לא מדרבנן קניןדהחש
 דרבנן כיס מהני לא לחודיה כסף דנם הנ"ל,חיד"א
 חפץ לקניית בעען תרווייהו כן אם משיכהתקט
 ברלי )דגם בפםוק שנרמז וזהו דאורייתא,למצוה
 וקחו )במשיכה( משכו באורייתא( נרמזיןדרבנן
 )קיפצץ רז"ל שאמרו כמו בכסף אלא קיחה אין)בכסף(

 ודהרם דבריו, כאן עד דאורייתא, למצוה צאן לכם 4ט
 מפח במגרו זלה"ה מרנליות מהרא"ז הגאס הרבלהם

 מינים ארבעת קניית בענין י0 סיד הרכה )פסואשרים
למצוה.

 בקניית אבל מגבראל, גבראל בקניית זה כליהבה
 קנח לחוד ובכפף לח רחש לית מנויישראל

 קניית )ובענין לי, נראה לחודה( בםשיכה באפשר)או
 שכוזבתי מה עיין עא.( )ע" ור"ת ר,ט"י איפלנוהנוי

 שם(, עיין א' סימן ק שפך )1ק הנדי שבתבדרושי
 הא הלשק בזה הלזה בםדר,ט שכרעב זהו זהולסי
 בין שישראל בין 5רה לוקחים מקום שבכללמדת
 אלא 5רח ליקח שלא בתורה כתוב תאמר שלאמגוי,

 וכו'( ויקחו ישראל בני אל דבר )םדכצזיבמישראל
 אל דבר בענין שקראו ממח מנין הטי, מן אהילואלא
 המש קיחה רק כהזיב לא )רצ"ל אליך ויקחו ישראלבני
 דאורייתא, עשה מצות הוא והנה כן(, נם טשיכהכהזיב
 בקנית דםני הנוי מן לקטתח דמותר לומר כרחךעל

 העלת דלם14 לנוי נאמין האיך תקשה חשם לחוד,אחת
 חקיקות כל התורח, חקת זאת הקדים לזה עול,עלית

 עלה אם במימנים לידע ויכולים בתורה הםהחכמות
 הבן. חשתה לעיל, שמתבתי כמו ע%עליה

 עולם. בורא לאל שבח ונשלםתם





 % חלק המאמץםממתה

 משלים " ום כשנהותמ4שץ

נ שבתשם
ד: שבתתהשת

מ שבתברכת

יב ההם( )קידוש שבתקידוש
יד. שבתעשץבי

סג פוצצן2ר
מש שבתתפלות
סם וכף( השלתי חשו )בסער שבתמגחת
ל: רוצצן וסגולותמעלות
י8. שבת וששבכביד

 העד * ח~ו שמחשר
 העישר משירתיב
 0104 של )שבישי ש5 ים טביעתינ

 6שב1ים ג' ובו אייר הוגשהשמדי

 ההדש מהות אמאמר
 שני פסהב
 בעודר ל"נ2

 השגיים הו ובו סיוד הזההפשםםדי
 התיש 16ית אמאתר

 הנבלה ימיב
 מהן שם גא

 ומגמשלתד
 ומירהמעלתה
 נישלהסאות1
 הדברותעשרתז
 רותמגלתח

 פשצלים 9 ום הדש יחששששה
 אש

ש

ש

או

,א

ה 6י והדש9
נ טרש שקששמה
מר. היש ראש%8ת
סצנ הלבבהנרכת
סגם הלבנהסיעת

 מצוים הג ופ ניע הדשמשמה
*. שאראשהא
8ש תשרשפרשתב
סבם המילשבתנ
 מת פרד"ס( בירך דרושים )ישנ בשרדהפעלד
קב משהש מפאתסיפורה
קוס ושהיתכוס1
ק8. הסילא שיסשזאז
קק תאכלמצותה

קיד. עובר פרט
קמו. הוצשםי

 שעששמשת
 המשדיםנק

יומאושרשי
4 צ )סו משי1  

 ממשתד

 משצצים 1 ובו אלה הרשמששי
 חיע%8ת
 מץתהפחה

4

4
וננ
יצצ

קכוו
קם.
יב*נ
קלך
ק8ה
ק4ת:
שצם

 פשצ1ץם י ובו אב ה"ה אדשימםםה

 אש

 אמאמר

ש4
וג
קם

.4
ינ



 בי חלק המאמריםממתח

 פרפרים י"ג ובו תשרי חרשפפש9
ב. החזנן מהותא
ב: הכסאיוםב
ק דדותכם( )עשרה חצרוצהמםנ

ע2 דרדשים( )ל"ד היצובהגדולהד
כס. דרושים( 4ף סתות( )י"ג המקזזתחומךה
לא רבא עימאו
לד. דבריםהדהז
לח. העםקדחשתח
לט. המס שמותט

8: דסייסמצחאצלאי

נ הברנים( )ארבעת דיקם אותיא
גנז רבא( )הושעצא מלא תותםיב
 ט2 חורה( ושמהת עצרת )שס"מ שלים משדאיג

 לסחירשמן זמאמר
 ישמשמאוריח
 המאורכצורתט

 וכצמןפךיא
 הראשון( הם של )נס הוא ראשוןיא
 חטצה זאתיב
 פקץ( במרשת חפכה )טים סדרישיג
 העשקת תמם השובבים עןיד

 מחצוימ ב' 1ב1 שבם הוגעמאמרי
 ההדש סןצת אתאמר

 לאילנות השבהשמשב

 סם8כעהטם " ובו ששדר ושדשבשפמיי

 החוזן מוצת אמאפר
 דרושים( 0ד הקדששקלב
 דרושים( )ף לוףבלחמהג
 הנוריםיסוד
 הנסים( על )בסיר אודה הפשםה
 נקראת מנילה1
 טובדורשז
 משת )כלצלוח והסדצדקהח

 לאבעטש810תפת
 הע"מ פשתהט
 אוי( )דרוש םודפ )תרשת התורחחקתי

1

 א' מאמר ובו מרחשון הרשש

פ. החדשכשצת אפא8ר

 סחפים י"ד ובו טבת כסלו חדשימשומרי
נח: החדרכם8שת אש

נט. תודהאור
עא: מצוהנר
פא. הנסים( על )ביאור ושתקשההלל
 קטו. בחששסרשרי
קכא. הנאשיםכאנים



יקטקטכ12ש והמאמרים הפסוקיםמפתחבני

 הספר חלקי בשני המפוזרים ואחרונים ראשונים וספרי חז"ל ומאמרי לפסוקיםמפתח

 נ טוד ר דף בת-ב נמצא שדענק פידוחה ג בצד, - ג טור קכט ובדף ד טור ינ רף בזג-א נמצא שהענץ פירישו ג קכט ר ינלדונסא

כראוית
א א"ש מש וששק 8א  השש 
 סו ג ר ב/ א קנ5 א 1= ר עוכ1
9 מ"כא ח ר  .ת-ר( ניג י כ 
"9 ש ו ח י ש י ח ח ח ג  

 נ =פיי=8*מחתי
9גב ט כ  9 ב   ב ד עא א 
 אה
9א 9 ף % 9 ח ג ח קב  9 ש ר מםריא  ג י ר ש  ב 
9 ב ט 98 4 מ 8   ר 
 ריח"שאחימפגהרא

טב=ףשני,מגגג
אב ד ר פ נ   יגמד, ג 
 ב ר -9"הפישא9 רא
 א " ה*ישץ 8 =ף יא
קא ש  9  ב ג חש חח 
ת יא ו ש ד  ג 

באב ק - ש ש ץ ש א ע ת  

 אמ"

 ב משאש"ף-*9,"

 אמ"

א ו=ח*ש סא 9 חי   ב 
9 6א ח ש י ס ה מ 9 -  גגא =  
ס אנ ח ו ה ת * ח ס  ג  
ב א רע =א ק  
 ש"ט"*% הו** בב
פי ח  ג פ4*ש טשטשי 

כרמגקנג"ת"1=ב
תב - י ש ר ש א ה % ץ ת ג ן  י  בת א= א*פ*יא

"ש*שהגזמבונמ
 ר * אט
 החישחימחס ש רכ

קתת  ר * מ 1 ע לשד 
נ

 ויר*קתקיי
 קש,

 ב =מ
ס =8 תח זג  

-  

ח ח  לא 
פ ב א)א(מ"רי * ר-

ס א"ש ר -ח טב ש  ת ק   
) *יחן,ק  ט, מ נ 
ש תנ מ % = 6 ח ח מ מ ז ש  

יר =ין ר מהשאיששת
ת "חק 6 "ב ת  9, *ת 
9 שכ ת ת %  ת  ג ר מ ר ג 
ש =ב ש  ת 9 =9 צש  ת ה ל ר ג"ה  ג  א 
 9, ג חש=%=ו==ג
 בצ

9 9 9 9 ש ח ו ו ג
 ר מי ר פ = א יח%

 וב- וישסחי ח,,נ.
 ר .ו ב,

 כ 1-1 כ/ תז "עץ חס ק,ג
 ןחכ- סט-ו-א אשרותת רץ9ר שג
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 וךגגסזדשץ
קג  9 9 ח ה ר  % ש  ר ז= מ 

 א זג= ר י מ "מ( קש מח-(

ש = =ייץ שגי  ג 
 הת"%י=שת=יהטע9גפ
פ כ ט הגץ( 8 =מ  ג)תי( 
 ב ק= 8ק=

סיחו 5%==שץריא==ןיג=  6 מ  י 
 8 מ-" ==חי וחף הח ק,ג

קג % ז א =8  ש פ 6ש   ר 
 ר ג 1= י*חחס ק תי =ג
ע
 וחת-זאת",9,כ 8ר
 א ק= = כפץ =ז ור מ ער
 א קי מ 9ה "ץ ד ,קם שר

הי,חאקתדחשמקף,מג
 8גק=

ש =י 4 *ד  ס   א ר מ 
א שו ח1 הק כקר  ק * 1 981 
 מ ר ע א * )ב 8 ט א עס
9 כק  ר 9ץ א ק* כ 
 חרמת==ח מ החתר1

כ 4
% מ = י א ר חי ז1 מ  מ 

 8חי,9א

פ ק1 4 ק פש   ר 
ם א* ט1 א *  ג ק" 
א מד % ריש ד י1  % פס 

 א * מתח
,ה ח ק  % % ת * - =ך %   ר. 
ת י "% חש " =ח רח ת  

ש פ 4 ש ן  ר א ב/י=הי
 " ר ח" =ה

- 
9 מי חיי י" ח *  ת ז * סיח ת  8% ס ו % י ת *   ר * 

 מ, ג ם א ג מ רג
 *, ג "טיס 6 גה
ץ הס א  ם  ת  , 9 , ס  
ב מק" %ף""ט המם*ס
 =מא%=ל-ישה סס

 סיב*%*עוממיי
8 =ס 6 ף ח מ ח = ק ת מ  =8 
ש %י ר פי גג  ,= 
ש י * עם ה= ר=  =8 ש9.שסממם ח= 

=אי*שויהאמ
 8 י בי

ץ בע ש  * * ח י  ח ר טגג מ=  9  
יט ש א ש 4 י ש ת א   
נ

9יר"שש ש   ב י מק 
9 1ע א  א י =ח = 

יי
- 

ח א  ר י מ עי = 

9 "1 מע  9 ח = פי   =8 

ט 8 * א הק ר י מ -  
 )יג-י(8
 קנצ הכו במקרר מאד ככ5 העךם בע
א
 קרע. כן ר כשום אבוים שם יקרא ריג,
נ
 א קמו תר לטסעע י* ניג
 רכח יחדי לשבה רארץ אוחם נשא ולא 1ינ
 א כ לסמך רערץ כל רלא סוק
 א .8 כשרץ רעם-לך קום ץע
 רעוץ לשברם ננד ריש4ש הכא וק'ד

 רקעא
 צובר  שכונר ובו המכי אח ירק .ד.ד

 הנר ג קיא כן מאותתילש
 עש לקח וכלחטר בווכחו עטו-ם .ד'ד

 סו סו  נ. ערששי-ח
 ר כס ב/ שלג סלך ציק ומלכ' יח'ד,
 כ5, וט סק אוגר עלימ 8-ל וברוך כ'ד
ג
 וצו טחוב אם וצו ירי הרימונו כב.'ד
 ב ש כן בשר
 וכו בנחזר עברם אל ר וכר ו-י אסו
 קפת ר קוס, כן ב צב וכו לך פקאובי
ג

% 4ה ר ב= ק  קי שת* *  ש =ק  א  ק  ח  8 9  
9 ג * = 8ה  ר 
ר רש % ץ ץ  - 6 9 6 *  

ץ - ש י ש ש 9 א ש מ  מה
 גלו
א ר9 ת  8 ס  ח  ג = 
ג ויק=ש " ח * פ ת  
 נ * =נ

גי

-  

* 8 ת * %  ח ש  
 ג סם א גק

ט == 6 מ* מי י  א  
9 גג4  כ * = א 
פ

- % מ א ש = * = ת ק 4 6 מחיי  ש  ש ו   8  
א 4 א ח ס ב מ י ה ש א

 שם ק מסח אשר חף אח תם י%
ף ש =% קת  נ צ נ 

ס =י חץ ש% ט  ר = רי 

9מ 8 י-ת   % ש ט  ר == מ 
 נ ע = שז%
ע מי שילט 8ץ ש  ב יג 

 ב ז =חי(
ף תץ ש ז יישך  א א   *ץ 

 א י ג דכמז
ס=8 תייא69שייוי= יץ  ר = 
 ק י "א אשך ש= ח% שץ

ס ק ש י ש א ת  =גג-
9 = א ג ישאיר 8ו  א 
 א מפ *עיחשעש זו
9 ףד חו ש ק "*  9 =ד   8 פ= 

 =ו
- ש  

ז 9  9 א  % 4 ד  ש  

י 1 פ4  ר 
קו 9 ר 6א  ח =,ר *די שז 
ש תישר* טו ח ם ל4   
מ רו א ר ע ש ק * מ ח מ  
רי - ח ש ו  נ 9ג כ =1= 
גו פ  ל ש ח ח ח ח ש  מ ר 

גר
% ח=ש ר= =ו ת  =9 תף 

ק ש9  ר ס מ חש 
 ר ס מ י ספח י 1ל* =ו
9 שם הו  א מיג שר 
מ איך ש= % ץר  ג = ב 

)ת-ה(
ה סש ט ה ש ה  =-[חמף 

ש אר9 ס  9 מ "ת" =   
א

ש= א 4ה =-שא  ף ת= י  א *הת א ח* אמש  ר יפשך "  ק  א ש = ב ג 
טים תדושא=-שק=פ רס  נ 
% תקי ד* =* חמ ה א  גיק   ב  ותו ב 
ה מ גמ ח י זש ק  ה   א 
* את ו* =פ  אי שת 

 א =ח9,=

9 * % 8*ם ש= מ ץ=  
ש=9שא  א ב/ג 

 ב מיע*יש*כ=ן=

 אגגיא"מששדי
ר  גגו שן4שישהשרג

ג
קג ף שהם  א  9עי מ , 
קג ט " ף="מש  9  חשור 

ע%י  א 



יעטיטכנר והמאמרים הפסוקיםמפתחבנביב
 ר רהוא דמקוס שם אברדם יקרא ידכב

 2 כט 2 ת  111יתאר

 שניה אברדם אל ר מלאך יקרא סוכב
 י קלב בן רשושםמן
 אח ארבד ודרבד אסיכך בדך בי תכב

 ב/ אויביו קוצר אח זרעך ר*רקפ ובומעך
 גסט
 א יד אטף התושב גר ינ3

 שנים קכ"ז היד ריתד אבצו שרד א30
 ג קסכב/
 אח בדך ור וכו זקן ואנרדם אכד

 ג קיד  צןו י טו כ יא 2 2 בכלאברדם
 ש דקרר אברהם אדום אלקי ד ינכד
 אבררם אזזמ עם חסי ועמיד דיוםל5מ
 א ע כפ
 רטי א*ד אוסר אשר הנצרר וריד ידכד
 נשליך וגם עמור ואמרד ואשחד כדךפ

 י קכח א סט  111 וכואופקד
 א ע אמס אבררם עכר לדנד
 ראשיד ריס א9יאנ לגמליך וגם מדכד
 נ נש אדומ לנן ד דוביתאופר
כד

-0 

 י ל ע-פור או יסים
 י סט כ/שובאיו קועי את זרעך הירש וכו אחותם סכד
 י טז סי הנחק אח אלקים ויברך יאכד
 כי אעין ליכח לר ייחק ףעתר כאכד

 א כצ. ד"אעקרר
 ג קסד ב/ השנץ סלאתם רלאום בג,כד
 קם אדלים ישב תם איש שעקב סוסד

י
 א יא וכר אברדם שמע אשד עקב דבו
 ג עג חיד
ש ר* יצס ת  י ק3 מאדיל מ י דפי פלץ ה* 
 סגד טמע עצמת כי טעמי לד טזמ

 אקס3
 ופרקן לפ ד הרהיב עתר כי כב,כו

 )הגיד( ג קב  צווכארץ
 ארבעים בן עעי וידי לדכו

 שם-
 ב/ וכו

 אקסד
 א עא  צךצ וכו טיאוח עירו ותכדין אסז
 נעד
 א קו ב/ א קמר  צוו דשוד הנא 3סז
 ב צ3 יזים גדיי נאף טבז
 י מד קיעיד ארש אחר עופו רן יאסז
 עלי והבאחץ וכר אבי יסוער אח4 יבכז
 א קטב  צךצחסו
 א קסב ב/ בני קללתך על4 יגכז
 ג פט בן וכו יעקב קול הקרל כבסז
 ומששטף ונף מטל ראלקים לך ויתן נחסז

 א קסד ב/ ג ס3,רארץ
 הש להעקב הצאק ערערך בדברבד נחסז,
 )הע"ה( צ סב  יצ אוהדתה קי-8בד
 ומכדכדו תבא כסרם טבל הכהבל לגכז
 נ קידנ/
 א מא שיושבך ידיד דארץ מהפרצי לטסז
 כשופד ודיר הי תתיר הרבך ועל םכז

 ד 8ט בן ג צם וכו'הריר
 א קני, ב/ "שקכ, א8 עשו התפסים טא,כז,

 י ב אחדים ימים עש ר-8בת סיסז
 אמא,

 א 3 -חסעאל אל עשי ר* טכח
 ד קט !נו יחלם יככח
 ד קם !כו עלת נצב ר !*ם- יגכח
 א 'א יאיץ כעפר זרעך ודיך ידכח
 מרא סר מאטד !כ! "צקכ יקץ תכח

 ד קמ. !כו רוההמקום
 לך אעשרמ עשר ל' ההן אשר וכל כב.יח
 א 5ז כן ד קמ כקבב.
 ככט

 רובצים יאן עדר' שלשד שם ודם-
 א כטעליך
 א מא אחר ובוזרי עצמי אך ירכס
 אעברך !כ1 רחל אח שקב יאהב יחכט
 סא ד ל כן נ ר !נ! ברחל שמםשכע
א
 א מא אחדים נירים כעתץ ירי! גכט
 ג מי כ! בעיי ר ראר 5' לבנס

 ג ק3,רגש(
 ק3נ !כו שמער 5' ל3כס
 ג סר ג כי ר את אודר רשעת לרכט

 כ קנב. ב קיח כ גג כן)הנ-ד(
 א סא גפהלור אלקים היעת חל
 ממצא חטים קייר יימי ראובן הלך ירל

 ג קט! בן א קבך !כ1 בשדרחומש

 ג קטו כן רפא כלילד עטר ףשככ טזל
 קיח כ, תן לאר אל אלקים ה-פסע ת.ל.
ב
 אשר שכרי אלקים סק לאר !האפר יחל

 1 קיט ד קטו כ/ לארג'  ששחוןנתון

 א פר כן אלק-ם אסף כגל
 רכ2יד כל אח עופר לאכיף !מאשר אלא.
 ב כרדור
 ועבר צאן וחסור שור לי ףרי !לב. " קו. כן פדות שרר שעיר ארצד דלב

 כ 5!ושפחד
 א קס3 !נו פו פ רצהעי יכלב
 שקב עקולה רכרניח מנין יר-ט!לכ

 נ כלעעי
 יעיק. סוכר אח ויעבר כקלב.

 ק-

 ב.
 ירע! נכף יגע לו יטול לא כי חרא כ!לכ

 כן ד אט ד צח. וכו עקב ידך כףורוקע
 ג קי ב קט ד פט א 5ז ב עז דגי,
 ג קנד  צו, !כ1 אשלחך לא סזלכ
ש מ =י עם עי ע9 * =.)  

 ג ק= מתחל

% ויך ל*  ד מ 
א * הה *) ת  ג מ מ 

9 ט - 9 פ מ ( (1 א מ  
א הש ב) ח  % ח ט  ש   * 

 ד מי"יאחהי
מ ח 8 ח ש * % ה ש 3 4י =)

ד)י % פ ש * ץ 9 ח * ף  
 ג פ = א9ה

)שיפפ=%טיש4
 מין)ןי

א הי ת) ק ==  ה *  ם י   י מ כ םנ
ק ס) ש % * ל ח ש  "ן 
%א ר  - ה  ס3ד ג ל א ע ב 
 ק=ימ=ג%י9, כקפ

ת - ג  כ ק ל4י-"ל *)

*= * ת פ ק - = ש ש ה  ב פ תר אשתתותו 

ש ת= שהשק =* ד י מ 

 מ דתש"שאשודשל **
 כ עת ג3

ס ה*עמיש%ס ט* מ  
נ
 מ י לחיא = ש" ת= י6
 ימ
ק6 ק ז שמשיאתך  ת מ  

* ג6 9 % = תר   א 
 *ק ה*!פי%ר%ס פ6

ס ש9תל  3 מ  כ 
ט*% ! ף ם 5 ! 9 י ת  4 !  א מ מ ש טחי=ש 

ש הש פ* - ת מ  9 א  מ  
י
% סם זית ** ת %  א 9 ג ף מ*ייט   ב 

9 יי ז* 4 ת. =י מי   נ 

 ג יג = שי שיי ששך "*
,ת.ר(
 מיג 5א*ח9ם חף מ*
ף* ה 3  יתי=ף9יא9 
9 סתרח 9 מ תבחש   ג 
 ר חף 43

- א  

9 3 

א מ !" 9 ד*  א  * רת 
 ו-

3 ישהר99חיסחד מ נ  
ג

 י ר חח די =ש חף ע*
 3א ג מ6שחסשי

ט ס י=י*ממ מ  ד 
 י-אץש"ש9פי9ח* אפ
דהי %  א ז מ א ס 1"י * 
  ברש ו-ם תפיאינחץ אח טמש
 ע4ה 1י

ןפ  8 ש ש   % ס  8 מ   

 ד קםי

ט יפ ח ה 9 פ % ה=   

- 

 י
9 מפ  א ג = יי *יריש א= *% מץ עח9 

פ * סיע% י=  ז מ ישד 
א

=( 9 5 ית ת=  ס פק אש   
 א ק מ 8הם שץ *ש"ע

 ב =9 יוששאי-סים=
ת9ג3יי  

=,ה"חפ9חייאאחמ
מ חמאףששץ=ת,ףס 3  

 ג " ד ג מ *ה *שף 3=ה.י

 ריא"ףאחקשרפיסחר מא
%מ פ *ח  ה * עיי *   
 ג9ונקמ מ ציג-ח מקאאס
ב
 ג % ב, בס קי אליש כס0צ
 כ קלר כ, ריקאש"ח מי חשש רכסף גמע שקיי ח% כטד

 ג כר יריד אחז ועש יחגי

ה *== מ= ת  ט   א 
 ד צטג
 י3 ג כר !היתהשי(ש"ם ממה
 ד סח =יי
 ג עח שיוף רכעדתשף נחסף

 ג עט ב, חשת,, ח ים כ3,י

 ישף אל לסמו שלח יהדת וחח כחוי
 8 15 " סר ב, מחד *מטלחדה

 ג ע עכחך יאז וקד 3סז
 2ן הסטת על ףשכ "%שלל 1"חק בבסח

 כק=.
 'רט תאתת מעתן תאשה אאפףםפח.ר

 א ס ג בנט ג %1א*
 "%פ את חידל ף"לח יסח

 פשר מ 9י וח1%1% ומ' א5ףסראש ףשחקי
 נ ב"סהכסד
 ד 9 מיגטרץ לרה חדי ות.סח
 "ת ישם !מ -%שלל ימז כך כסח

 ג ד,היז(ב,משותו6יוצשהס
 נ זג מר קקכ,ל י9א אאמט
 ג וה3 יףמ. הישל אל  תאחו בבמט,

,טץ(
 בן 2"%אל השעם בתקב אש*קם זסט
 ח8ח
 8 קת גת (עוז. בשדף 9ך קמ3

 2ן אשך במ ולשד19 עיר ע..מט
 גקכט
 א זג תו. ים תיר ייששססט
 שבתןוקיי*ס מ טפחה וין שגש..
 א ו5 " %9עח%.
 ב 9ט ב, לחה ושש- מאשר כסט
 גח ב, ףח1ישברארץהסןמתך ע3
ג
 א 3 יפ/ נטר כיס עשה "חז כ3

יע-ה(
 ב צד תשרעיש י פ תשף נמוסד3

 ימתטסףקסאר,עשרשמפחפ3מ
 כ צד כשפחם פחזוישם

,הדת
 כ צד "י"ל במ שסה חקר אאא
 ג סד ף"מר *י זחחת חיק 3א

יג-ץ
ע  ןאה1*חןעפש 1"ףפע*זשף3
 יח*

 ות א וף ו-חתנשמבמ"י"ל יכא.
 3 9י. ב ין בסף,
ש יא פ  ש  ט  ש   

 ב קש. ב 19 בז י יחמעה3
ש =3 א י   *  9 י ש ש %  י ק מב יא



**רדי
 סו כ/ אוו% ורטיהן רוא ק אם פא
 א קיינ

א

- 

 וגו ראלקים את רמילרות והוראן
 בקמא
 כי דעתניות רמצרעת כנעים לא כי ק(א

 נ לב  י, רססחיות
 ראלקיט את רמילדות 'ראו כ' ירי כאא

 כ קם נ וי  1, כתים לרעכעש
 נ  קמרי, תשליגנדן ריאורר ר,לוו רכן כל גבא
 ר  1, ובו רקח לף מבית אהב רלך אכ

 קט נ טח רוא סוכ כי אווצ וחרא ככ
ג
 נ  לנור  1, מעיהרו רמים מן כי 'ב

 ררא אחע אל 1.צא משר רנדל יאכ
 כ קכט א כבכסכלותם

 דלר וש וכו רצ'לע מצרי א"ש יםכ
 א  יימ  1, תצאן את וישק ל9ילר

 כ שסד כ קטה כ קוא יקעסני="יאת ראנחו ובו רר8 ררכיס כיס81 וירי כגכ
 כ יי ואקיש את (מקץ ףשמע כיב
 ויע ישחל מ' את ,לקש ררא כדכ

 כ קמו כ קואליס
 חיגאת חץ חעראת וסשררד אנ

 סט  י, כ קטו נ ע רמרכד אחררצאן

 א ק= ג 41 מסרללחעת ויראר דע
 ד ~דא מס-ס ,דד לרצ*וו שרד חנ
 באר "%"ל בר צעקת רתר ועתר סג

 קסונא*
 ועת- '3

 ד קטו ואשלחך ,ער
 סתצ=ךאתיעס חרלךראותותו 'כננ

 גיד נקד צח תענדחוסמסעדם
ב
ץנ  ב נד ב/ נ פח אשדי-ר אויר 

ק,י
גוי

 זרשסיותן'חרזס-
 קס3א נ כ

  גהץ  11 ד ,ח אושם ;קדחי פקד טזנ
 א קמן.ג

 נ"ך אחכם יק לא מ ואיידטד 'ט3
 נ/ א בד וחקר ,יד ולא לדגךמסים
 א קמח בלר
 ד קטו יאדם רר אל סעד ראגו 'ד
קמ,א -גי ד קיה שלחנאומדתשלח '3ד
 יסך ,"קאתך -צא וץא וש. ותם ידד

 נ מ ב/ תוושסח
 א קכט "%"ל ננוף בס כגדד
 נ מז ב, א קס3 רעם וסאת לאד
 רעם אח ש9"% ואחק סשה וצא הרר

 ב מטממעשע.
 נ גו ה.רןרמםומי'עםרארץחזר
 ב קסרז נ/ דסד
 ב 9י  י,אמד אלי האסר משר "ל אאלים ו-ןיג

 סד ר סר רה אס "מ-י *שד לק הה1

ב פושיכבך%י והמאמוים הפסויםמפתח

ו %א ט1 פ  % ש   נ צג ק9שיר ט"רי 
מ1  מס כ/ תכף ושנ קת ערר וא' 
 ,רנ-ר( ד סחכ
 עמייכ כת אא41שכע את אררך יקח כג1

 ד פח  י, נתעיןאחות
 נ מב לפרער אלדיס נתתז ראר אז

 כקכט
 ג ס א מ =שמתמיר רז

 ב 9י1  ו, אקא
ח עי % את מי אי י מז א  א קחמ

מז ש *ממתמו   

- % ת  

ץ ח א  נ לשש
 %' רשי ל9ר אר ת= רח

נ אייש*ד -  
מח ם וגו חבחתם   כ 
 ר-"עש נזירט

- 

 א
 אקנ
שט  כמיאתי9=א%% 
 ד פח ב פכ ומר

9 שי *ק ג' מ ק י  א י   
 עז 9יי שת מצת רששיאשר
 נ קד ,הנ-ר, נ קב ד זץ כסג,

 קטו נ ס א גג ידעתסמאמריכ
 נ קנש נ ב/פאכ

 ב צב  ב, ולכלכמישראלחדאור כני
 אמיצא ככדתותר*לר אגרר נר ריא
 נ (ו(  נ מא א כס סעויסטיך
 ן ן4ו  ו, לעיט נלכ יחרץ לא זזיא

 ורשתחח אא* אלר ענייך גל רידו חיא
 נ מב*ופו
 ראקין חדקףס ראש לכם !יר רחדש כיס
 לחדקף לכםרת

 רש0-
 נ הי נ א לז

% ד = אס 9 א  % ד  % א  מ  
 א צוא
 איש לרם ו-ץע רזר לחרש נשתיר ניס
 ננ ב נא כ נ *דת שר אנות למתשר
כ
 או9 ושחטו ו5 למשמרת לכס וריד 1ע
 ס-נ ע חז ארלכל
 צ* וקד כ*לר רכשך את ואב* חיב
 א צא ד פואש

 צ כ סח ועיחממממערגקד יאא יש

י
4 תע שש פ ש שי   מעש 
 ד מח ד סי רואלה פטחח מאמתאחי
 דצז
 רזר ב*לר מצחסס שדץ ועטיד 'כיב
 ד ועד א קט ו סו נסא
ב אמר יביב ד מ  
 פד 'גוחית'אתוזסוססחחיעלעסע

 שז,גי
 9ע.נ *כחץ לכס רזר דץם ור-ויגיד
 נ עת תשבע% רראשק כעס חך גןיכ
יס

- 

 ריס נעצם מ ועאית את חזיתם
ת = - א מ א ש -

 נ קק,נ,רב וינ במ'
תג

- 

 *זרחדגם ח" ריס את חעעחס
 ד ס1""שלם

ק 4 נ=כע פ  9 ג %  ג 

 ושחץ ומ צאן לכס וקחו משם כא'כ
 ב, ר קט נ פד כ נ א מסרססת
 כקעא
9 4 תש מע פ  ר קיא קטר ד צח בוקרער מי %י 9ש 

 נד ,כו לטוףאתמצחס ועברר כג'ב
 א קטכ
9 ד סטהבמךעדדעלסומ ,י לחק וער 1דכר את חאעים כדיכ  נ קס ד 
 א פר כקי
 ומ רארץ אל הסאו מ ה ור כר,ב

 ד צר רואת רעבורר אתההמדהם
 א צו,רנ-ר(

 מר בניכם אליכם 'אמרו כ' וריר כו'ב
 נ סח ד קר לכס רזאתדעבודר

 אשר לר רוא מסח זבח ואמרהם כז'כ
 א מט וכו במצריט בג-' כהן עלססח
  ינז  י, נ קו נ צח ד צד כ צ נסא

 צוד כאשר ישראל בני  יעשו ילכו כחיכ
 ב ק' ח נב עשו כן ואדרן מרור אתד
 כל רגד ור רל,לד כחצי וידי כטיכ

 א קט ג צט ג פח ד סאבבור

 א פו רכור בבית אשר רשבי כטיכ

 נ סב נ סא עכר מהוך צאו קומו לא'ב
 בצ
 למרר רעם על סצר,ם יתחזק ל3יב

 ד צח רארץ מזכשלחס
 א עט בצקו את רעם ףשא לריב
 מצות עגות וכו רכצק את ויאסו לטיכ
 יכלו ולא ממצרים גורזיו כיוכו

 ד קו לרם עשו לא צרר ונםלרהמרמר
 נ קמ  11 אקטז
 שלשש מקץ וירי מאיב

-)% 
 וארבע

 פ וכו ר צבאות כל יצאו ו5 שנרמאות

י
 לרוציאס לר רוא שמוריס ליל מכ'כ

 שמווים לר מור רלילר רוא מצריםמארץ
 קו ד צם נ סא כ סז ישראל כנילכל
 ד קיאו
 לא נגד בן כל רססח חקת זאת מגיב

 א פד ב סס כויאכל

 ומלהר כסף מקנת איש עבד וכל מדיב

 יד פו ב סד כ סט כו 'אכל אזאווי
 א קב בו תשכרו לא ועצם מו'י

 לןעוחו יקרב ואז זכר כל לו רמול מח'כ
 כ ע ד מב נו יאכל לא קרל וכלהץ
 נסג
 כ קט יוצאים אתם רעם דיג
 וביום מצת תאכל ימים שבעת 1יג

 א נח וכורשביעי

 א נח וכו יאכל מצות זינ

 ר עשר !ר כעטש וכר לבנך ורגדת חינ

 א קו ד נד, וכו בצאות*
 א ע? רזאת רחקר את ושסית יי3

 סר לאמד מחד פק' ישאלך כ' ורוד 'דינ
 ר סו ררציאמ .ד כחזק אליו ואמרתזאת.
 דקב
ינ

- 

 נח: ולא וכו פרשר בשלח ררי
 ג פ3 ב/ א צ וכואלקים

 םחרע ההראל בני עלו וחירשים יחיג
 א קלו  צרומצרים

 עצן כעמור יומס 4סררס רילך ור כחיג
 ג מז  צוו ד קב ג צ ג סו א מוכו

 קכ רעם ברח כי מצריס עמלך ויגד ריד
ד

 וכו כחור רכב מאות שש ויקח זיד
 א ד כלו עלושלשים

 א מ אחרירס סתרים וירדפו טיד
 י כר בן י קכ וכו רקריכ וסרער ייד
 )רגושן ב קסה דסז

 ב קסכ ד אל האראל נבי יצעקו ייד
 ד סז~הן

 קבבים אק רמצני וגו יאמרו יאיד
 א סח ר סז  צךי וכו לקחתםבמצרים

 אשר ר תודעת את וראו רהיצבו יגיד
 מצררם את ראיתם אשר כי ריום לכםיעובד
 עולם עד עוד לראיתם היש-פו לאריום
 א סז ד יג.  צוו )הג-ר( א קמא דפכ
 ב קסנ גצט
 אלי תצעק מד סשר אל ר יאסר סויד

 קו כ מ ג מז יסעו ישראל בבי אלרבד
 צג.ב ר סז בן א קטבג
 קנא ר טז רט רבא שסע כח ב יטיד
ר

 רענן עמיד ויסע וכו מלאך ויסע יטיד
 8ג ב/ ב קז מאחרידס יעמודמסמרם

 רנגלר את ויאר ורחשך רענן וידי כיד
 ג טמע כ/ אמח
 ובו וישקף רבוקר כאשסירת וגץ כדיד
 כטז
 ישראל טמר אמסר מצריט ויאנון כריד
 ג פ3  111 נמצרים לרס ולחס רכי
 מיד קשארל אח ררוא כייס ר יוודע ל4ד

 ונו מת טצז-ם את ושדאל הדאמצדים
 כ/ג ב קסנ א קרא ב ס ב נו דגב
 ב קמ ב פבד
 ובו רגדרלד ריר את ניראל חרא לאיד

 א קמא ד נב וכו דעםהיראו
 ב ג בהפ רמר ורוכבו סוס אסו
 א קיט  וו א ד ואמרו א-לי זד בטו

 ב ו סוף בים טבעו ושליקרו ומבחר רסי

 זו עם יעבוד עי ר עמך יעכור עד טזטי
 א קר נ קאקמת

קטי  וכו גחלהך בהר והטעמו תבךא0ן 
 ב קכא ידיך כוני אדני מקדש רפעלת
 ד קידנדן

 ר סח  צךו ועד לעלם ימלוך ד יחש9
 דעב

 ג קט ב/ וכו רממאר סרים ותייש כטי
)רג"ר(

 ר לקול תשמע שכמדע אם האסר כוטו
 א קי  יח וגו' תעומד בעירד ותשדנזקיך

 רקומים מן לחם לכס ממסיד רנמ דסז,
 ב סד אח
 אשד את ורכים רשופי לעס וריד רטז

 ג יב ד ויביאו,

 פ ר סכ ד לד חזעחפכיאמר יבטז
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 ב רוא מי את'ו אל אקם אמרו 1 טוטז
 א ז בכלי אוהו וילקטו כא ר7ט
 משנר לחס לקטו רעעי ביום ירי כבטז
 א לד דזכו

 ר לו ריום שבת כי ריים אכלרו כרטז
 ג 4ד ינוכה לכס נתן ר כ' ראו כטטז
 בעז
 ר רש לאמי ר את נסוחם ועל זח

 ר קמא ב  קא  ב( אץ אםבקיב%
 א לנב ד קמו ר 7מג א 7מב,רג-ר(

 ושראל עט ילחם עמלק ויבא חח
 ג -מא  גוו ג קטו א קבבביפיד'ם

 ג קסו ג קנט א-ג קמט אקמר
 ל% בחי רושע אל משד ואמי טח

 א קמט  בו בעמלן -לחם וצאאנשים
 א ופד בקט
 ר  ייז  ב( עמיק את נרושע יחלוש גץ
 ג 7נא עמלק זכר את אמחד מחר ידח
 באזנ' חשם בספר זכרין ואת כוינ ידח

  בן עמלק זכי אח אסחר מחר כיירושע
 א קמו א ,מד א קמג ר ,מב אקם
 ג,מט
 4ר מלחמד ד י כס על .ד כי טזח

 א  יל  1( י יבעמלק
 ב נב  יון אליעזר ראחד ושם ר'ח
 ר ברוך 'יח

 אש-
  גן וכו אתכם רציל

 גק"ג
 מכל ר גדול כ' ידעתי עתר יא.ח

 ר נא עלירם ודו אשר נדבר כיהאירים
 א 7כט ר קו ג צו ג וב  ב( בצב

 ישראל כנ' יצאת רשלתן בחדש א'ט
 נ' ס מדכר באו רזר ביום מצייםמארץ
 לס ר %י  11 ג קיד א-ג ,בו גקכד
ג
 סעי מדבר ויבואו סרס,דים יסעו נש
 קלף ג קכו ג קכד ושיאל שם יחן1כ1
 ג קלאב
 אליו ףקרא ראלקים אל עלר  ומשר ג"ם
 ועקב לכיח תאסר כר לאמר דהר מןד

 א-ג קבו ג מג כ ח ישראל לב%וחגיר
 ג-ר קלב בקל
 למצרים עשיתי אשר ראיהם אחם ר'ט
 ג 7כז ,רג-רן ר קדוכו
 כקולי תשמעו שמוע אם ועחר ר"ם

 מכל מגלף לי ודייתם בריתי אתושסרהב
 כב ,רג-ר( א ז רארץ בל ל כ'העמים

 א קיי, נ קלכ ר קלא ג 7ל ג-ר קכז ב סג
 וגו כדנים ממלכת ל' 1 תר ואתם ו'ט

 בג אל תרבר אשר רדכרים אלףקדוש
  בן ,רג-ר( ג ק% א קכז ג קדישראל

 א קלב גז

 כל וכו דרכרים את דם לסג ונשם 1'ט
 ר ר  נעמד ר רבראשר
  בן רענן בעב אליך כא אנכ' רגר ט'ט
 בטת
 ג א קנט ומחד דיוס וקדשחס ''ט
 בקפד
 ד ק ירד 'רר או 'סקל סקול כ' 'ג'ט

 ג קבראשר אי תגשו אל וכו גבונים ריו סו'ט

 ב, נ 7לט ררר כתחתית תיצבו 1 חט
 גלסד

 ראלר רדכרים כ4 את אלמם דכי 1 אכ
 ד ללז בט

 מארץ ך רוצאת אשר אלקיך ר אגני גכ
 ג  י11  בו ג קמנ ד קלזמצותם

כ
- 

 א קכ פסל לך העשר לא

 ד ג ר לקדשו רשכת ום את זכוי חכ
 7מא רן ,רג ד  %יז  ב( א כד ג אנ
 ב קמטא
 א לו אלקיך לר שבת רשכ'ע' ום 1כ

 נח 1 וכו ר עשר מים  ששת כ אכ
 רשבת ום את ר ביך כן על רשב'ע'ביום
א ררג ר כ ב ד כ ד ג  

 1ד רדכרות בעשרת אותיות -ג קר דכ
 ג טק  ב' דיעךאצר
 7מב רקובות את רואים רעם וכל סוכ
 ר ט  י1 ב ,נרא

 לבעבוע וכו רעט אל משר אמי 1 ץכ
 תריד ובעבוי ם ראלק בא אתכםשות
 נ קמר א קכו-אחו

 שם אטי רערפי אל נגש  ומשר חכ
 ב מח ב מר  בוראליים

 שמ' את ר א"כ אשי רמ17ם נכל כאכ
 א  ךנז  רוו וברכהיך אליךאבוא
 ג 4ח  1ו ג ,לג לעולם ועבדו 1כא
 וכו למברר משוע לא נבר לעם חכא
 בכא
 לך ושמהן לידו אגר יראלקים 'גכא

 ד לגמקום

 לר בלה. 'חרם לאידים זובח 'טכב
 ב קמחלבדו
 ב לא יעך שלמת תחגל חבל אם כרכב
 ב מג תקלל לא אלקם כזכב
 ב ב/ ב 7נח לדטות יבוס אחר בבג

 א מ  בו ראסיף וחג טזכג

 ב לפניך מלאך שולח אנכ' רנר ככג
 דקלג

  בן וכו אמרעלראלר ואלמשר אכד
 א,גג

 כל את לעם וימסר משר ויבא גבד
 ד 'ר וגו אחד קול רעם כל ויען וכור דב-

 תשמע נעשר ר דבר אשר כל זכר
 ד  יגניז  בו ב 7לטד '-

 שהו 1 ויאכלו ראלן'ם את יתזו 'אכר
 ב לף11
 אש איש כל מאת הרומר ל' יקחו בכר

 ,רן-ר( א ק% א ק לסו'דכ%
 מאחו תקחו אשר רחרוסר חאת גכר
 א קנט א ן ונחשת וכסףודב
 ד קז הכיב זרב זר לו ועשית כרכר

 ד ' וכו לפ% פנים לחם לכר

 רשניר רמשכן ולצלע ידותי יט-ככו
 גקכד
 א צד א טא  בו נחשת יטכז
 יקחו ישראל בני את תצור ואהד ככז

 נ א צז למאור כתית זך דת שמןאליך
 ר קג א צר אמא

 ב לסב דחת לצות אל כדכח
 ד נא ד ב ח אתרוגית כרטבו זל
 כ סג1ן
 ט- אל

  שמות ששר שקלים בחדשת
 ג קוא  11רו
 וכו ההראל בנ ראש את תשא כ' ב4

 ג  ילי  נוו ובו נפשו כופר אישוגת%
 ד הלז אקלב

 ד קלח א קלא  בו וכו 'ת% זד גל
 גלנר
 ר לח בי6 ג לי  בו %תתרעלתעיס יל

 על לכפר ובו ירדה רבר לא  רעשיי טול
 ג קנא בםנפשוה

 ונתח וכו רבפוריס כסף את ולקחת טזל
 לבני ודיר מועד ארל עבודת עלאותו

 ר קלח ג  קלז  בו ר לפג לזכרוןישראל
 נ קנך בק4ט
 דכוא( מירא ,ומחרגמינן ירוי מר כגל
 ג קנם ד  ייבו
 ב קמא בצלאל בשם קראת' יאד בלא
 וכו וכרעת וכו אווי ואמלא ג4א

 א גג מלאכר בכללעשות
 נ גב מקדשכם ר אג' כ' לדעת ג4א
 ד קסד  ב( בנד

 כו ד ד ח קרשראלכם כ' ד4א
 נ קצב ב קנב
 רשבת את שראל בנ ושמרו טזלא

 'ג ד 1 ב ג לדורונם רשבת אתיעשות
 א יין  1( ר ג לגד

 ב 7לח ככלהו משד אל יתן חלא
 זר כי וכו ם אלד ל% עשר קום אלב

 א לט  11 וכו דע% לא וכו ראישמשר
 א קמו ד קמג ד ,מא גמר

  בן א מט וכו ויצר מידם יקח רלב
 במג
 אקגג מחי לר חג יאמר אררן ףקרא רלב

 א לש  1ו עמך שחת כ יד 4ך זלב
 אקלח
 א קנז וב ל' חד רנ ועהרלב

,רג-ר(
 וכו מטר ויחל 'אלב

 אפך 'חרר ר למ-
 א כט  11 ג פא וכו רויאת אטרננמך

 ג4כ
 זכו-

 א לט  בו לאבררם

 וכו לרם ףעשו וכו חטא א10 לאלב
 א קסם ר לי11

 ר סו  11 לפרך 'לך מלאכ' רנר לדלב

 מז  י1 וכו מלאך לפניך הילתת' נלג
ד

 ד מז כ/ וכו כקרתך אעלה לא כ' גלג

 רזר ררע רדכר את רעם וישמע רלג
 ד  סו  ב(יתאבלו

 ב ב ירכך אח גא רודהע' 'גלג

 סו  י1 וכו רילכים פיך אץ אם טולג
ר

 אשי רעם סכל ועמך אנ' ונפלי% טזלג
 ב עוכו

 את ורחמת' אתון אשד את וחשה 'טלג
  קמר  בו ד קעג ר לו א ז ארחםאשר
ב
 ד קלד  גו, סניו על ר 1.עבור 41ד

 ג כט אפים ארך 1לד
 ג קמא ם רחם של מרות י-ג ו-זלד
 אקעב
 ד לב ובו אבות עון סולד זלר

 א ע נפלאות אעשר עמך כל נגדלד
 ר מב אחר לאל תשתחור לא כ' .ד4ד
 ב ילק1ו
 ד קיב לך תעשר לא מסכר אלר' חלד

 ר ראדוז אתפמ זכורך כ4 דאר כגלד
 ד מ  ב( ,רג-ד( ד קט במב

 ד פר וכו חמן על תשחט לא גרלי

 אלירם יאסר וכו משר יערל אלר
 ,רג-ר( א ג ובו דרס-םאלר
 יח רשבת. ביום וכו אש תכערו לא גלד
 א לדב
 רעדות משכן רמשכן פקיד' אלר כאלח

  בן ג קלט וכו משר פי על פקדאשד
 ד קלט אקלד

 את יתן רמשכן את משר וקם תמ

 א קב עסותם את יקם 1ג1אדני
 ג מר  ב( וכו רעק יכס לדמ

ייקרנו
 ד ל  י( ניחוח ריח טא

 ב סד  בו תיך'נ כ ונפש אב
 תאכל לא היי בליל כרן מנחת וכל טז1
 כ קחבן
 ד כי  בו וכו לעולר רה1רר זאת לזז

 ג,נט
 ג ק י מח וכו רשמיה ביום ויש אט
 ד מת לחטאת בקר בן עגל לך קח בט

 מח ובו תעשו ר צור אשר ררבר זר 1ט
ד

 מרור דרש ררש רחטאת שעוד נאתטז
 ג ר שדףודגר

 ד ק בעיניו ף'טכ משר וישמע כ'

 7סר כ/ וכר מפריס כ' רחוצי ואת זיא
א
 ד מ  1( הגעו לא וכגדלתם ח'א
 ג  ינוי  11 בם ונטמהם סג'א
 מארץ אתכם רמעלר ר אנ' כ' מריא

 א  ילו  11 ב פרמצרים
 כחטו

 וספר-
 ואחר 'סים שבעת לה

 ג קנו ר קלותסרר
 שמסאתם ישראל כר את ורזרהם לאטו
 ד לבבן
ר א% % ף  9 ת ש ף א ף ש ל  

 ג=ית-תשס,מ*
 ג %%  1( וכו איצר נגז מ בטז
 לב  ב, רוורש אל 1וטץ 'בא גזאתת גסז
 א לגד
 א לג ב, רם קקדש טד' דטז

 אשר רחטאת פר את אדוץ ור9-ב 1גם

 א לג ב, וכו,י
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ש שו תי 1=  א = מ מע 
 אלק
א %י זמ ש  ) מ לתרח קי חחי   א 

 חש
ן 1" 9  * 9 ש  ח ר  

 ב *, מקוה
ס יש י א ץ % פ י ת ש  ב 

% * ע*  איאש יש ש ש   
ףשד ג י  ) מ ב   ד 

ע מ "תי קיימת עש  

קש ת  ו י מ ש  קגג 
עש מ ש לי י9"*א%שא=  % ת*  % י אק  ז  

א ע* קיוש ש %  ש  % א ת*% "  מ שי  9  א * מ 
 אב/4
פש א יי*   שיא 

ס 9 ה ת * ר א י ש 4ר מ  
ב

ץ מם מ לה  *ת ם ע עי 
ם א ר 6מ סאים =לא  ב/ 

ן א * אג 9  
ה "יא9אחיפ זט מ  

"9 = ת י ח = ק 9 כ ק  
9ק ן ש  א 

ש הן ש א   9  אי שת 
א עי9 ש  ת  9  ג י מם 
 י9
 ד 9א ש* * %י מת מק
מק ם חח "ה *  א  ב " 

א י ב  =ישאחץסש
 ד יתעשירו שנוי תת ת"ו תמו אש א"ש 4ק
 ד פח ראלילים אל חפי אל רש

 תשא ולא עמיהך את אוכיח רוכם ת,ש,
 כ בז ג 'ס ב/ חטאעלע
 א קבו זכו בשך לו-עך וכדבת יח,ים
 ר קבסב/
 עליך שלר לא שעטם כלאים ובגר ים,ם
 ד יקב/
 נקי פס והדדת תקום קףבד מפס לב.'ס,
 ד עו כן כקם

 ד ק דינים מן אחכם ואערל בו.כ

 כי יקחו לא חץ וחללה ענר אשה ז,כא
 ד קד 1כ1 הואקדהש
 ג קכא ב/ יקח בבהוליר ארור יקכא
 ב קו" כו פכן או ככא
 כ/ כספו קרן אש יקטי כי וכהן יאכב
 דפח,
 ג ד עליו הכששיהו יסף ידכב

מ= ת  ש ג מ  ב קח ש טש =ס 

ש= , * ש  א  ש  9  
 ד * מ אקא

 א )השי*אשץ=מח=
 ד יג)קח%9ך=ק"ל

 אבנח

ג עת פ9' 4=  ב קמ א 

 א קעהסיע " רי ליש סם עשר עחמשר וכ4
 1כ1 רשפת ממחרת לכם וספרתם טובג
 קכר א קיט א קיח ג קב ב סו גמ
 ב קלגא
 סו י--ם- תמימות שבחות שכע סיכי,
 ג קלוב
 ג קלו יום חמקכם הספרו טזכ4

 ג קיב האפים- חמץ טכי
 ב/ לחדש באחד רשביצי בחדש כדכ4

 ג לס ב/ ריוכ411 חג לרכ4
 מד ב/ דראשון בעם לכם ולקחתם םכ4
 כ קטב ב 4ג

 ב/ 1כ1 אלקיכס ר לפני ושסחתם מכי
 אמס

 א קבב וכו תשבו בסוכות מבכ4

 ד מז ב/ 1כ1 האזרח כל מבכ4

 ופ-א חסר פעסיס ב בסבת מב-מנכ4
 א מא כ/ מלאבסכות

 בסוכות כי דורותיכם ירעו למען סגכ4
 כ/ א קבב 1כ1 ישראל בם אתרותכתי

 ב מז כ/ דמג

 קוה ב/ 1כ1 רושבהו בסוכות כי מגכ4
כ
 בני אל ר מועדי את משר הדבר מדכ4

 ד פו ב/ ג נט ב/עזראל

 ב סא ב/ ישראל בני את צו בבד
 כתית זך זית שמן אליך ףקחו בכד

 ד פו כ ס ג נט כ/ 1כ1לספוד

 רנרות. את יצרוך 1נ1 נר לרעלות ב-דכד

 ב צז רעד411 לפרוכת מחוץ קכד
 ג ח ר פי על לרם לפרוש "גכד
 1כ1 שנים  שבחות יגר לך וספרת חכד
 ד קיט שם- וארבעיםתשע
 א מט תעבודו ברם לעולם טוכד

 רם עכרי עבדים ישראל במ לי כי 5יכד
 כ עג מצרים מארץ אוהם רופאתיאשר
 דקט
 ופראו ומקדשי תשיורו שבהוהו את בכו
 ככב
 ג נ ג "ט וכו פלכו כברקוחו אם 4כו

 ג סס א לז כ/ גקלט
 ב/ ב כב בעפם, גשמיכם ומעוי דנו

 גמט
 נ פק ב/ 1כ1 העבור לא וחרב 1כו

 ג מט ב/ 1כ1 תשמעו לא ואס ידכו
 ב צו ב/ בהק נקם מקמת חרב ברכו
 ג לב א בה ב/ עונם את ורפודו מכו
 ד קל יצקב, בריתי אח הכרחו סב,כו

 ולא שאסתים לא וכו זאת גם ואף מדכו
 ב קנט ב/נעלבים

 ג קכח כ/ דוא וריד ימירמ הסר לגכז
 בדר וגה ד צור אשר דמית אלד לדכז
 ג קלאתיני

ודבר
 ג קלא ראש את שאו בא
 ג קלא משפונתם על תהוליו יחא
 ג קנ. רדדים סדרב
 ב קפו ומשר אדרן חומות ואלר אג
 ב ש משא רצמית מזד
 צב וכו  אשרו תשטר כי אהב א"ש יכר

 דכדן אל אשחו את ראיש ורכיא סור
 כ קכ1כ1
 א קמו  ראשר ראש את ופרע יחר
 ד טו כ/ יחנן אליך פנת ר יאר כר1

,רג-ר(
 ב סר ב ט אליך פרו  ישאר כו1

 ג כד דירג-ר( סו ג טו ב/ גקפח
 אמג
 ג קנר  משר כלות אז
 ל ב/ וכו י לסני קרתם את תביאו קז
א
 ארל עברת את לעכר וריו קשחם קח חז

 א ל ב/מועד
 א ל כ/ 1כ1 רנקראיס ףקריבו 'ז
 ג ס ב/ המזבח ומכת זאת פדז
 כ צא ב/ רנרות את כרעלות בח
 א עט טבת כסלו  ב, חסרוב מלי ב-פ ממרר פעמים ד כיום ב-ג-דח
 ג עא ב/ אררן כן העש גח
 ג צא ב/ מורד את ר צור כאשר גח
 קא במשמרוהם ללוום תעשר ככר כוח

 1כ1 סינ' כמדבר טשר אל ר ונדבר אט
 דלח
 ד לח ר"ח את יוואל כמ  העקי כט
 דרוש כיום רפס לעשות נכלו ולא 1ט
 אצר
 א כד לשש טמא 'ר" י' איש איש 'ס
 ג צ. פו 1כ1 'אכלורו וסרור-ם מצות על 'אט
 1כ1 וינחר רפסח לעשות וחיל 'קט
 א צז דפט

 דענן נעלד דשי לחדש בעשיים יאי
 בקכב

 ירודא ידי

 כשבט-

 וראעין ראש ישראל
 בדגר במח

 טוב דבר ד כי לך והטבמ אחם לכד כטי
 ג כ ג יס יב יט ב יח ישראלעל
 כ קמט רהן גד כזרע ורמן דיא
 כ עז ב/ ולקטו רעם שטו חיא
 ג י ואכלתם למחר ההקדשו יחיא
 1כ1 נאסף ריס דגי כל את אם כביא

 דקמא
 ראדכ מכל מאד עם משד וראיש גיב
 אקסת

 א קכז רוא נאמן ביתי בבל זיב

א קדלמתא=*ע 9 ד ס  ג 
 ד קם ג ב/ע א קי דקח

 יק "מר יע

 י-

 ב ג קמ ור
 ד קח גע

9 יא כע ר  ת  ג י עשם 
ה חח"ץ אר מ=מ =ע מ  
 "גש
א * יס יע 9 מי % הס   

9 ד 6 מ כקא  א 

ץ אי ת % א א  9 תשאע* 

 ד קמ תת %* רש ימ אי

מ ש '" ת= תי 9 ר  ס ח  ר  
 בירג-ר( מלט ג קמח א נקדלאמר
 ד 441 ז-א ש"מ ט, יחיד
 ניט תףמ מער שראףר נץץת ט יחיד
כ
 ד * ב/ ףאטרר',היעף,ץנדך כיד
 ב/ ארממסשסי וכו *חד ים לדיד
 דלח
 לחיד

 מן חע בןיאד וכלב וףררשעוי
 ד קו ררםהאנעים

 בבמשפ- א"צ ימחו לר,סו
 מרש לא ,ף

 ג חומ
 אחצחכחעזאתכלסשות ח"החם לסנו
 ג פט ג ב/לר
 ר חיצכם קסמם ,מלם רערר כל 4טז

רקדמד
 ד מב ב/ לו אאשר את ר ותדע רטז

 ב נב נעער עבדת ז",
 אתסשמרתיעומחמ ואמנתילך חיח
 דער
 ב זח ומ רוא רלף ועבד כגיח
 ב ת חטא עלו תערו ולא לביח
 אלך תקחו תו דהתד חוקי זאת כיט
 אשר שם בד אץ חשר תשמד אחמרמר

 דצגכיג ב/עא*דע*דשל
 גקסז
 וקח קיש השמע ר "ל תאק מכ

 ב 9 א 9, וימקר
 תתונלחרדמיעאדקומ ,שכ

% מ כקמ  ב 
 ב קמ עת ,%ך רכממ וקשע אכא
 ב 9 ג קשמ
 א פד ב/ 9ען שתוש""ן יכא
 ד פר אתומ-ו כל את רקח ממ
 מע רששים שמח ק על ממ

גחשמ,לט , 6 מ ג  

 ג קא רי=אב ג=

9 ד=ר ש אשר פ9= ד=  ג 

 מ *ושראתועסממיסא ע=
 גקע

 ד *ג9-=תדסזסץוקש בם- אכ4

 ,שמעף 9אמ צרש ,ואש מ טמ
 ד ~י "חק לבת קם קאשג
)דג-ד(

 ב קמ תהב תר נלק אל יאכ שגג

 לאאש"יףנעוקארםףתיסכ4ש
 ב ,הא א ש קשדומ אוו*,ררת
 א מ מ א9מ

 בחי עמלמשעל =ר חש באכ4
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 גבראל את יכרך ר בעיני שיג גי אכר
 3 קיד 3 סט ב/ כ טז ב 'א דח

 לקראת בפעם כפעם רלך ולא אכד
 א פכ כ/וחשרם

 3 קט ובו יעקב ארליך טובו סר רכד

 ד צאבו

 רכים נמים תרעו מדליו מים "ל זכד
 א קנט ב/ אקמו
 קב4 3 קמו בו עלית דעת הודע טזכד

י
 עדי ואחריהן עמלק גשם ראשית 4כד

 3 קסג 3 קרא ד קח ב/ כ סואובר
 ,ר3-ר( 3 קמו בק0ר
 כ/ שלום בריתי את לו מתן רנמ יבכר
 בפז
 על ויכפר לאלקע קנא אשר תחת י3כר
 ב כ כ/ ישראלבר
 בן זמרי וכו השראל אהש ושם ידכד

 רגר א קסםסלוא
 אוחם והבלע פיד את ראדץ והפחח יבו
 3 מ כ לא לש זכו קיחזאת

 " ך4ן וגו 'מות כ' איש תכז
 ט ב/ 1ב1 ררוחות אלקי ר יפקוד טזכז
א
 דהמיד עולת על בשבחו שנת עולת יכח
 3 קוכו

 סט ג לז בחדשו זאחעולחהדש ידכח
 א צו בו ב קאר

 לד לחטטת אחד עזים ושעיר טוכח

 א מר דמי

 ר3ר קיא קורש מקרא יחכח

 כ/ ון לחטאת אחד עזים שעיר לכח
 ד.ג

' עייד,ם אש מ ב 9  

 כ " ד =י אגי
מ מ"חא 3ל  ג קש עי 
ת4 א ל ו י = ת 9 9 ב  

 ד י ד 3 מי-ם

 תו "מ אים מאש רחש 43.

ק ר 9ת* ש  ד 3 מ 

ש ש מ מ י % מ ד % מ  מע*
 3 קנ א ערי

 3 קלט ג/ ש א סמן שקד %א סטלא

 בס יחואתראץועעואתלכלגס
 3 קג וכף"אשל

 3 לס מס' אלד אלג

 אלהדרהרומ ףעלארקרנןן לחלג
 כ קםבשי*יש

דברים
 י קלט חעדע, "לר אא

 אחדעשדיםסהח:ףךררששי4כ
 גק*
 שנאחדלחרשומ גנעשיעשרחא

 ד כ/קנ כקסס

 3 קס4 רש ע* באא

 קמ כ/ קסם ר-דבר ר ושי טוכ

ק את תש מה תף חג ה ש מד   
ף%כ' מ ת  9  כ 

 מ מתת"*מרג=תמק%ר
 א ב/כט ד כ קמט ד קפחכ
 נח ב/ פעי מת ממי ביא ו=ככ בט3
א

 נ/ רחוקם אל שמע יעראל ועת- אד
 א קטו אכח
 ח-ם אלקעם כר רדמים שים דד

 א קמר ד כד א גא א 'כלכסדזם
 ד קלד ר3 סד ד 0 א ל אכפז
 3 קמ דנמד

 לים וטעשש חכמיש זץא מ 1ד
 3 מא כ לחרעים

 קרהףם אשרלואלים ינףגף3חל זד
 ד קסכ אלי קראם בבל א*ימ כדאסו
 א 'כ ב ב/3 3 קסח כקסכ

 ועים לו אקי מץל גף תר חד
 ב ם כ/ ד קטב ומ צם-יםתהשטים

 3יא

 ב מ כ/ שתאלם אתפ יבתס קול עי
 קב ון רקתףמד ימך ושש שז יטד
א
 נייח את תשכחו ק יבם רקודיו כגד
 צז אשר בל ששת פסל לבם ועדתםוכו
 א"ת-ר( קע כ כס כ צג אליוד
 א*יךאשאכלדוזא מר כדד

א בנוי
 א*ןשצאת עקשתםמשםאתד כטד
 א כ/קמז י ק6הו
 ראלר רדט-ם וממןכל לך מר לד

 3 -עא 3 קמי ויעםבאחחה

יא יסך לא קד א ד וחש א-ל ל לאדד
 ישחיי

 ב קער
 על אדם אלקים ברא אשי חום למן לבד

 ד עדארז

 א וסח ,ל9ם קקי עם רשסע ל3ד

 לקחת*גף למא אלקים רשר צ לדד
 א %9,מבגף

 רם רוא ר ,יעתמ ויאת איד *ד
 כק6

 ר מ וץעתדקשורשמתאללנבך לטי
א קי 3 מד א נ01 דא*יסדמרש

 א 11 בו רתתד חאת מדד
 כ/ עמסברר דדמר כפסם פסם דר
 דטז

 ר שידשזעסרשבתלי"1ומ ער
 כ =לסט דד לוב
 3 קמ א וט לך "קב %נאזן נחד

 א יש 3 י יאעי %1ל33ד% יטר
 אב"כ

 כ/ אחד ר אל9מ ר "אשל שסע י1
 א קסד ב קלח במ
 י ,ם. אליך ר את תרבת ר1
 בצן אשי אשר ראלד וץבחם דרע 11

 א נב ב/ למי עלהדם
 נל,יגב/קן,א תתשניאש ש11

 א קי ודשב ד=ד ת,ית ש1
 דשים % את לימת ד רמת כד11

 ד קמד כ/וכו
 א קסז מ לס וע-ד תדקרר נרו
 ,ד3-רן 3 קמ תו רמעט אחם מ זזז

 א/קלכ
 ואת רחוקים ואת רמצור את ישמדת שז

 ד קמר 1כ1רמשפטיט
 3 קג 3 ע ב/ לעשיתם רעם יאז

 דמשפסים את  תשמעון עקב וריד יבז
 ר3ר ב ק3 אוהו ועשיחם ושמרחםראלר

 ג קעא ב קמט גקבי
 א קטר ב/ רעמים כל את ואכלת נח,ז

 ראלד הגתם רבים כלבבך תאמי גי ץז
 א קר תוממני

 ?ב באש תשובון אלרידם פסילי כרז
 כ יטד
 ריום מצוך אנכי אשר דמצור כל אח

 כ לו כ יב ב/ 3 קסד לעעיותשמרת
,ר3-רן

 כ' ראדם לסיויחיד רלחם על לא כי 3ח
 ב, ד ק'3 דאדם יחיד ד פי מוצא כלעל
 ביא
 א קלב אלקיך ר מצות את ושמרת 1ח

 כ סד כ ט וכרכינ ושכעת ועכלת יה
 מגא 3 טו ב/ יסו
ה ייח  כ/ אלקיך ישבחתאתר למד 

 יקמג
 3 קל ב/רזר דחי את לי  עשר הי זעוצט בחי "ח

 חיל לעשות כח לך רצתן הוא נ' יחח
 ד קסג 14 יסו

 את רעם עובר אחר באראל שמע אט
 כ כ גרם  לרשת לבאריררן

 א כט כן ואסן ר אל ואהפלל כוט

 רראשון כמכתב רלוח1ת על הסחוב די
 ב קסח רדפתם עשרתאת

 אס כי מעסך שיאל אלקיך ר סר '2י
 כ קלב, ג סל"-אר

 ד יט ב/ ליבבם ערית את ומלתם טזי

 קכח כ סר 1כ1 פמם נצא לא אשר ץי
 א מג 3 כד 3 טו ב/3

 3 ברר ד צג ת-רא אלקיך אחר כי

,ר3-ר(
 ד קי ב/ הילחך הואכא

 אותר דורש איקיך ר אשד ארץ יכ,ש.

 3 בטא כרוום אלליך ר ,מסזהי

 קמד א קל רמם אחכם נשור אאביאשר מצחי אי תשמעו ,אאע אס ח"ד עיא

 א כו לבבכם מי ילעמץ יגיא
 ואבלת חץ בשדך עשב ומיי גןיא

 א מב כ,ושבעג
 לטאת על אלד יכף אתת וששם יחש
 ב קלומ
 ב/ 3 פ3 במבם את אתש ולמייתם יטיא

ש* יש"*שחאי מ= ם   א 
 א פס ומ רברכר אח כזש
 9-חם רד 9ל רנדיד את ותחד כטיא
 כיט
 כ קלא רדחס 9ל א,דירם כינ
 ודעחראלרמ%חד באתם מלא סיב
 א כד דנחלרואל
 א פא ג, סקדכך ררע וממת 1ע
 לשמור אא*רך ב9לר תשמע מ יטע
 א קסר תן מצחיו כלאת

 ד -כח ,,,ףכם לר אחם במס איד
 א ט ב ג/ד כ קסח כ קמו אקמר
 3 קמ גב ב סח א סר 3בד

 ג קט א קמ עשייחעשר גבי

 3 קם *דאר וימי לסעז נ3י

 כ קס רע סרם כל גאץ
 3 קלד אעקד לד שסח חמשת אאטז

 נשרץ צאתך קש את וימר למעז 3סו
 א קככ י ע %כסצחסוח'ערי"ד

 3בגל

 *חח מצחם בארץ יצאת מאחל מ גטז
 צג3 3 קו ומהעור
 שבעתעףםיאבלעלינאותלחם 3ט
 קע מצחם מארץ 'צאת 0א%ת משם
 א קי ב יכ

 ד קלו לך יספר השחרת קעעד םטז

 קלר אלקז תקרתדגשוטת,ר יטז

 3 ט ב/ אליך י ,עם תאמת יאטז

 יין שבעת לך תעשר רסוסת ח3 עטז
 3 קלד ג ני כ/ לנד 1 מיינאמי
 3כוס

סז

- 

 ד כ,וצ כ קלר ושסחתנןגך
 כב"מ

 ימוך מ וכר יחת יים קטעת ו%טז
 ידך מעשר תבל וש"חך ,צל אליךרר

 כ סו נ/ שמח אךור-ת
 כ סב ישררבלזמרךאתפמומ ,חטז
א "ט מ ח א ק   יקסט י י 
 ו"י נקחןזכר מימצא מ3ץ

 ףעמד
 או לי" או ולשמש תו אחיםאלדש

 3 בטאלבלצבאד"חףםאשרלאצהחי

 ב קמ ה"ה תו פמך י8" מ חי
 כ כנע עלפירהיראשדיחך יאץ

 ,ץ ייו אשד רדת- מן תסי לא 'אץ
 ב פמ

 ייף כל גו היא %1 לו וכתב יח-טץ
 ב ר= ו*1וי1יוייר.יין
 שד ג פז התשג קמש 3כ
 9ל למיסי ררם קחזם אחם גכ

 ד ואאאיכעש

 חן י*ר להתש ,מר חל וארב מ ייכ
 ב כוון
 א פו הב כלנשיר וח,לאתדהכ
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 ג צי בן ובי תהיימס רחרס כי טכ
,דג-ד(

 נ/ ד קכט כ/ דשדד עץ ראדם כי יטכ

 ודג-ד( א סד ג/ ד קלן דקלט
 קלא ראפרוחים על רובצת ודאם וכב,

י
 ב קם נהיסיס למן"שבלךיא זכב
 י רטלאר תקז"צ פן שם וכרשיי טכב

י
 ג סד %שד א"ש יקח כי עככ

 וצץ רסאורשד רנערר צעקר נחכב
 אכ/פבכ ב/פב א נקנו לדנקרע

 דנד א קעא ד קםבן

 א ףו  לו רע ינר פבל שצמרת יבג

 ב קננ תקצערוכו למצדך נוצא נדיצ.

 אס ובעלדוד"ד אשר א"ש יקח נו אכד.
 ומ לר וכתב בעעיוכו חן חמצאלא
 ג כרכן

 א קפר טבע% רשלחר אכד

 ב סע ב/ אל%צ את תשמח דכד
 מחד ישמר דצרעה כטה דשכן חכד
 כקמט
 ב קמט  יו לסדים ומ ומד טכד
 תגשוומ שמארס פז רצ: גזץ9ד אכד
 א צוב/
 ד לח כ/ יגרף לח ינ% ארכעיס גכד

 את שדכרי
 חשר9י*עמ"

 מ
 א קטא כ/ בקמט

 רריד דו ע9י חשר את צור חכד
 לא שמלקוכו זכר אח תטחד תםכתמת
 וווי% 1 ך%ו.  וו ג  בויייתשכח

א
  קטו  בו ססצעם נצאחכט בדדך חכר
ב
 ב עאא בזדך קוך אעם *חכר
  בן וגו רנחעתים כל נך מזפ: יחכד
 רקסם
 א קמרב/ י קסד כ/ עמל". זכר את תטדף' יםכר
 ד קמא  11 תשנת לא י0כד
 ב לג כר ו"שבת ועק%עי אכן
 א קס רסחע נבל רשמחת יא.ץ
 נ כן,ת דצקג מ1 רקרש ומטען ענה
 לצשחג טצוך אלק'ך רזרד רצם טזנו
 א,ומעדג
 א ב/פ, רח'ד ויזם ודבש %1-חכו
 קבר ב/ אתרצם לסרך יעמדו אלה קגבז
ג
  בן תן וססכד מסל "עשר אשר סוכז
 דהש

 ד יא בן בפתר רעהו מכר כדכז
 כא ראלר הנדכות כל עליך וכתו בכח
כ
 ג סו ב ג הבוהות את צחך ד קפ ח,כח

  בן ג קסד ג סצ כדרניד ודלעת טכח
 ר קמח  בן ד קעב א קמט אקלד
 -  יו1 כ,מב.ג ב מט א 1עליךוכו הדי י"י ושט כי דאדץ עסי סל וראי י.כח

 א מח מלכך ואת אותך ר יולך לוכח
  יא  1ו ובו חאכלם כי תלד אשר מכח
י
 כ לב  בו וכו ר ורנגלר נטכח
 בדרך כאמות מצוים ר  ורשיבך סחכח
 לראותר עוי הוסיף לא לך אימהיאשר

 ב קנא כ/ וןודתמכרהם
 ד קלט בנכים אתם סכט
 לככו אשר וכו איש בכם "ש פן יכס
 לעבה ללבת אלקיע ר מעם ריוםסויר
 א  קמו  י,וכו

 רואת דסיראלר את כשמעו וריד יהכס
 כ' ל' 'ריר שלום לאמר כלכפוודתברך
 ד לר  1, אלך לכיבשרירות

 לפ וינגלות אלקיע לר רנסהרות כחכט
 דגר ג צם כן ג קלד א לי  בוולנגיע
 אקש
 רדכויס כל עליך וכואו כי וריר אל

 ג מט  י, וכו רכרסרראפר
 ג 5ד כן ב קל אלקיך ר עד ושבת כל
 ג כ כ וכו אלקיך ומלר 1ל
 א נח רזנת רמצוד כי 'אל
 ד סו כ/ ריא גשמים לא יבל
 כמיך מאד רדכר אליך קיוכ כי ידל

 א צו לעשוהווכלנבך
 רחים את ריס לסרך נחהי ראר סו-קםל

 1 לי  וו בחיים וכחרת וכו רטובואת
 א קלח כן אקכב.ג פוכן
 דתם אני שוד ועשוים מאר כן בלא
 בקש.
 מא וכו סני אסתיר רסהר ואנכי יחלא
 ד קבא
 שבסיכם זקני כל את אלי רקרילו כחלא

 ג קלב וכוחצהסויכם
 ישרא" קרל כל כאזמ משר הדבר ללא
 ד קלב וכו דזאת רערדד דבריאת
 ד קלכ ונו רשמים חאיפ א,לב.
 דח והגר צדיק עול ואץ אסים- אל דלב

 )חג-הן א, טז חיב, עסעיולא 1לב

4 ת7 שהפך ג*  ב ג = ב 

ל*ח ח %שם שם" *השי  א 4 ל "ו =   ב 

ש ח"י מ ס* % ג *ג מ ג ג" 9, די *" ח% ת9   ד 
 גד*"%יע"""פ%

 הה"יףא%%הינ9גלגג
ג מסגד אא=מ ו ע מ  

 ד במ9א ספיחא.ושף חק חש אם 91 מ שא רש  לג*

ח אש גלג  י ש, *% 
 י4 אוה נ=ה * צח יץ ה*

 אקש,ב=9,געיי
 גמש = בשך קשי י=ש*י

י,גלגגחעףאי5פתגמגי=
9*ושישחחי*ץגכ מ  

א א 9 ן א " (
 ף *סי9חרטא".מו%,א

 קגג ב ו אשיק"ד נישד*

 ד ששהאקר%,מ9סלגי
% א כג) 9 " ק  יח ש גפך = 

 ד רמ*פשיייגףד9גי ח==שיךימייסקסזתו

9 * ק* % צש   9 מ ש ל  פ  
ה 9 -  =9ה ד ר* יא

ר י* ש ח א ת  9 א פ % ש ט  מ מק*א מק"ג ג מג=ב 
א דק* ק מ  ב 

** 9 ל פק  ש ע 9 9 כ   
 ר קש כבן ך*י, ג = בן גג ק% מ =ואשרייר

 ד קג יש"ל כל לעי י4

 אונקיום תרגוםבראשית
 ש ד כב. בחוכמא בראקרת תרים אא
 ב קכא כןא
 ב קמו ד ב/8ד לרו"ממללא 1ב
 לוטיא יזען דלא בנבואת איהאסר יגכז
 א קטב כ/ סיעלך
 א  י11-  ין הארעי ומסובא כחכז
 ד סט  י, שיא רכשקת לאלר
 )דג-רן ד סח כ/ דנציכ כגוסן ככמס

שסות
 מבאישץ שלטורן ממש שף =א

 ק-
 ב קטו למברץ-ין. כסימויד ואסר כרכ
 לאימתי זמן לי רב נבורא לך שאל בח
 גקח
 ד פי עליגק ואחוס יג'נ
 ד קכ עמא אזל ארי רעם כרח כי ר'ד
 כ סב  ב, ר וסרק ל'ד
 דאתקכלו כקורבנידק חדן ורוו יאכד

 ב 5ר  ין ושתן אבלץ גאיתיטעי

ייקרנו
 טבא יומא מבהר רשבה ממחרת טובג
 א קיה גקכ

בסזזיבר
 ב כא ישראל על טבא לאיחאה כטי

וכבריבן
 בעידו צלוווו- לקבלא )ומהרגם'נזן זד

 נ. קסחעקחיה,
 א  בןכ א קלט . יד מסק ולא 'טר
 ב סב.  1ו לר יפריק וליה נז.יב,
 תכיסו ולא אודשא יקמילו 9מ% 1לב.
 )הג-רן א, טוכ/

 רש9ברחשית
 קמ יאשיה שנקהי אביאל בשבל אא.
 ג ב,צ  יוייי ב,לגב קי,דג

 )רגין ג בנקש1,יו

 *ץ 6 =ר " טנ מ "ח דא
ה סש=םיח ש מ  9  א קג "*ר י"קאשו =םתשש * 
 וץ%םחימעיכ9שמ מרף כג

 כ ג א ע מהימת
 כגמיםשללישדע%חשתי%ד

 אמי
 ט טזיאח-ערלדסוי אע

 א%1ג

 אתשמץרהשץ הא פמליא 1ע
 דכח

 תמי ק 9י ש ל% =ק שי
 כ =גקרא=

 ב וש מחע=ש לח"כחי די י% "8. אמדם ושת יש
א קסיתר כ=ר כגבר מ  ד 

קט  שעש יים רץ איש שים 
ש א 6 ץ ש מ ד לש  א 

 ו צד מ מףץ ומםטפ, ש* *םטא1 ,ואשישלםיגו
 דקעכ וי 'שראל אלד קף שדמובח לא כלג
 אלא לשאת עתרם שלל חגם אץ גרלז
 בשיש מדמן ועיפר שףוץ ועטףשט
 א ,ח, ב, וט יחקשלא

 ריפ"יבפט?
 ב קתג אהחףעק, כג;
 ד מח ובו רדלוג ע-ש מסח קרוי י"ע

 ג קמא מרים של בס- חור יי

 יותר ולא סחות לא רדברים אלד 1קם
 אקכז
 רואים רקלמת את וזשי0 רעם וכל סוכ
 ב קיר רנשמעאת
 כסלו  1ו לצוווע סוסך תצוד ואחר ככז

 כ מא.טבת

 רש"יויקרא
 לפס רוה נו" סא

 שחםרח-

 ווןמ ונעשר
 ד לנון
 עלץ שכוורד וכו בשדו וסתר פ" 1טז
 א ייין

 אים- כךא-י כחיח
 מקץסהעוטריצבירר

 בלג
 כ/ לאפוסו אורב מן חיריק בחקותי טוכו
 דמס

 רש"ישדבר
 שער ,מ" ארק של שפץ להיד גח

 גבמצא
 ע16 רשץ*ם וף*ח קים שט- לג'ד
 א לט ית לשלף במחעגהבכר
 ד קטב חתף י,כ חתר ושץ לטג%
 בעדת שדאיוחפדע ק אלצי אטז
 א וטסקיח
 ישראל אח מתץ רעחש אתעת גיט

 סר יש סעס תא' חטת רמצהלתיו%'
 גבועד
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 רשהדברים

 ג קמו ב, כדץ רחום אלוקים ר כרג
,רעררן

 בשעת רדקיעים כל רקב-ר סהח לרר
 סג הורדמתן
 כנגר ואלעזר חשמולם בס '-ב יאל2

 ב קיכ כ/ יונים רבבותכמר

נכי"צינז
יהושע

 א כט סו עמי משד בא

 עו בן ג קלג ולילד 'וסם מ ורמת חא
ר
 וכו כיויחו 'דדקח בריות ידי 'ג-'דר

 כאתי עתר ר צבא שר אס כי לאיאמר
 א סו כ/ ג קלגכ/

 ג קב כ/ וכו לך קם יז

 כסלו כ/ רשמש את רעמיך ירדשע יבי
 א סרטבת

 אילון כעסק ירח דום יפעה שמש יני
 גלח

 ב קיא ב/ רשמש שדום יגי

 במ רר% רקומם בעור ב, ואתכלעס כביג
 ר קמו ארר ב/ בחרבישראל

א פה9%.ק י=  ר 

 לא אשר פעור עת את לפ רמעט חבג
 ב נ מם%רכדרפ

,שופפים
 קם ומ תישע זית אחף ידי וגא

 כ/ ב קס2 חבחז את חתפלכלב כא

 דלו

 ג סז מ רוחשו לא וחרש כחא

 כ/ ותשקרו רחלב פר את והסהח יטר

 אקטו
 כ/ ג קט כ/ אשיוד אנכי לר אנכי גר

 כקסו
 ח-לו וכך ענת בן שמגר בימי 1ר

 ב קודארויה.
 לעזרת כד לא כי וכו סיח אודו כגר
 ב סג ב/וכו
 קסו ב/ שנ: של כרע רגליר כץ בזר
ם
 ר סו כ/ סיסרא אם ורוכב כחר

  כששרצן-ם" מרת כחר
 ר ב/;%

 ב/,הזב קשבדוכללי:ךר לאר
 מדן תלד שראל דע אס גרי ג1

 ג יט מןעמלק
 ב/מב ,חשמשאתאמרוימת מח
ר
 ג קמ כ/ נףכר פסלח

 א'קפואי
 א בעקוד קת'כר רמר אב

 ב/קיג ח%תרף א-לבג

 נ %"%1ישרדש%ף% ר וכ
 כלא
 א מר תחלם כטד וכסא חב

 ב מר נ/ ישמר חשדו וג* טכ

 ג מקכ יעטץר טז
 מג ר אחףקשכ*רק"יםנא עט
 א קיח כקב

 א צא ב/ עש את ר יטש לא כבנ

 למלךעלעש למשחך ד שלח אתי אטו
 ב קט ב/ דו יעיאלעל

 הסקרם רעם את ,טבל רשמע ררטו
 ב קמב גןכפפם

 ג,-ט וםןצחיעדאללאישקד כטץ
 כ במסגב
 ב/קמג ב אכזסרמררטווצט לב%
 א צגר
 ג י וכו "שי את ויקו-8 דטז

 ב לח אדמת' ורף עטז

 על רמלך חשב רחדש חד' 'י ככדםכ
4 ש 9 ק מ " ח % 4 ש י

 רחדש בזם אכל ולא דלחם אל רעםגם
 ב לט לחסרשמ
 ר לט רפרשר כלכ

 ג ולט ב/ חסירמיסזיר מככ

 אד ואפי 'עדאל על תפפך ,את- חמ

 ג מא כ/ ר קע למשילך

 כ'יטסדח4
 י 29 ושת ידשא כס (למר 'חא
 א ,"ח ערים עם שם דמלכשכם גיא

 וקףם מארכת * אצטרך 2פ*טפ- מא
 ג מאמ
 ב/סו כחגג מב"'עשדלךר עז
ד
 ר נא ב/ ר לג זאב חאימ יאק

 ב 11-  11 רא'זש אתד' זב

 ד יא נ/ נסתר עסית אתר כי יב.יב

 ג כט ח,פאתךוכו דעבץר ר גם 'גיכ

מי
 ישלחזאכתקעדדקחטשם(חך כי

  בן ב בנעד ד בפסד ד כ/נטחכמד
 כ/ א ב/קכר ב ברקב א בפט געו

 דקבב
 שאול 2ץת דמי כל י עפך דערב חטז

 )דג"ד( ד עב כ/ תחחת מלכהאשר

 ג ז נצו על דמיך בעצב ועיט
 קינ כ/ דיות צרדרות רט דוד סלג19י גכ
 רגםא

 ג קפח ריר כילידי אשי טזכא
 ולז למלחמר אהה עור תצא לא חכא

 ר קכא ב/ ישראל 2ר 8התכבד

 ג סח ב/ ישראל 2ר את תכבד ולא חכא
% מ=גר  מ ד ט מ דו כ 

 א"
םמ ן ימ   א " מ שי * 

" צה=ג % ש פ א  ג ק= 
 מ2 סחק"ת"=ף=כ

 א'סיטים
 דמצךאתש*רלרחגאתשסע סג
 ,דג-רן ר עבב/
 ג עג נח ושטורם 1ש1טףם אתהמם כר

 א קמח כ/ רארם סכל יחכם יארר

 ר קכא דו נקרא איר חרש א1

 י' ררראשת רמקקדש 2צע ררתחלת א1
באי-

 כ קשב
 נ, ב לד וצל נקרא חשת חודש לח11
 כ מ אפ
 נ, ב ;הפ א שלא ,ץרח12ל לח11
 כמ
 א לא ב/ ראיתמם ירח כת

 אסר אז ר מת את מלא ורעת ריבח
 ג כט ב, כערסל אכיל,אץז רשלמר

 כ ממרר
 רר כגח

 אלי
 אלקים מעך אץ יעראל

 ג כט ב/ מתחת רארץ יעל ממעלבשמים

 א ח רשמים  תשמע ואתר לבח

 א נט ב/ לך יחטאו כי מוח

 דוס ד כ' דאיץ עמ' כל דעת לטען סח
 ג 2א ב/ עוד איןראלקים

 כ/ רשלמים זבח את שלמר מכח סגח

 אל
 רח2 את ררוא כעת שלסר העש סרח

 ב לא ב/ וכו עמו ישראלוכל

 פר שלמר בימ' 2חשכ לא כסף אץ כאי
א
 קלו כ/ לארכר שלמך דבק ברם כיא
כ
 ,ר2-רן א לא כ/ דור כיתך ראר טזיכ
 א נח ב/ ג פכ/
 בהיש רחג את ירבעם שעש לגיכ

 א לא ב/ כלבו ברא אשר כתישרשסימ
 כ קכו ב/ א נח כ/ ג % ב/,רג-רן

 ב/ רנכיא אל ירו ששלח שכעם ריג

 ר סז טכתכסלו
 קרל כל רססירורו יהמם בן אביד יג.ד

 ב קסישראל
 כ י ראלידו רקמח כר טזח
 ר ט ב/ עתי את לדזכיר אלי באת יחח

 כ/ לרם נתן אשי רסר את יקחו כויח

 אל2
 2 כח וכו רמ2חר כעלות ירי לויח

 ר כא ב/ ראלקים רוא ר לטיח

 כ כ/ וכו עזכן כי וכו קפתן ק2א ייט
ב
 ב ח ב/ כאררחו פסו פלט י2-ם
 יג. כ/ ורר עושרר עוביי 2ק דדוי דיוכ
ב
 צבא וכל וכו ר את ראיתי יטכב

 לב ומשמאלו מימיפ עליו עומררשמים
א
 פב באדום אע ומלך רדם כימים מחככ
 ד סרמלך

 ב'סיטים
 נ כגגןרמגנןוופייעליוידד וריד טיג

 ר ז באיה. לך "8 מר כר

 כ י שמן אסוך בר

 ד קמט ב/ רוא קדדש אלקים א"4 טר

 חרש לא אליו אתיולכתייום מזוע כגר
 ד מא רקדמרחמו

 דמ"ז אלישע תלמיד דיר יובר א-גט
 ד מח כ/ ידיש אתלמשוח

 מגת אשד רטניא אמהי בן י2ר כדיד
 ר מח, ב/דחפר

 ג פ כ/ יימעט את וימלינו כאק

 א פר ב/ סבתויב רשולת נסיט

 עקוד אחורנית וכו רצך אח ויואב יאכ
 ג קיא כןמעלות.

 ד קיב רוד כפסה נעקוד לא כככג

 שב אושר מלך לשמז ריר לא וכמרו כדכג
 מצודו ובבל נפשו ובכל לרבד ככל ראל
 2 קטב  צוו וכו משר תורתככל

 2 קער דארץ א". ואת טובד

 א מח עור צדקידו עימ ואח זכר

 אמשים וחמשד דסף עימרי יח-יםכר
 ד לט הסלך פניסדומי

יץ28ני'
 על תיר צשי אשוץ נו ק4ע" חות אא

 קסח כן א קמ- א ים וידדשל"םיצודד
 )דג"ר(כ

 שומע איפי תסלר תרבו כי גם טוא
 אכו

 ד קמר חפוץ, אשרי חא

 ידע אס ד יאמר ושכהד נא לכו יח8
 ב יב כ/ ילכיפ כשלנ כשמשחטאיכם

 כנפלג כשנים חטאיכם ידיי אם יחא
 בן יריו כצמר כצולע יפריטו אם,בה%

 א קנח א צד  צךו ג עח בן איר

 כצדקד ושביד הפרד בננואשט ציין כזא
 ב קע בן ג קז ב סט  אךו נ לזצרן

 ב לד, ד באור וכלכר לכו יעקש בית רב
 כ/ ד עג  צךו א עא בכן כ  צןי במ

 ב קם- כ קל ג סר גקנח

 כ/ ר קמר ב/ לבדו ר ונשגב יאכ
 אקבץ

 לו יושד יריו ימול כי יע לרשע אף 'אג
 ב דגר א קיכ כ/ ר קר ר כרכ/

 ג ב/ עפש לרין ועומר ר לריב 2צכ יגג
ר
 ר מח ב/ כו הצב יקב וגם בר

8 תשא כור  ג קמה לגמם 

 ר קכר ב/ לו ממעל עומרים שרפים ב1
 א ט רוססים מן אחד אלי יעף 11

 א צו לו ויבא ושב י1

 ב טז ב/ א יח ר בידרת ופויחו ג,יא
 קלו 1 קלא ר/ ,רג-רן ג סד ב/ רפ
א
 מר גדי עם גטי כשש עם זאב וגר 1יא
2

 קדש' רר ב"ל "שהיהו לא יען לא טיא
 אס2

 כמים ר את דער רארץ מלאר כ' טיא
 ב קמר ב/ ג קמא ב/ מבסיסלים



מי"טקטכר והמאמרים הפסוקיםמפתחבני

 א ע ח=- מ ימש ש 1=א עק
ק פ ח א י ג שק מ  מ ב 

 אש
ס ו% צ* 1ש ח  ג " מ צץ 

ש ש ישי אי א ו ש ח %   
 כ יי ר יי4

 *",גגייי=
ה גיי  %* 8  % ק ש ה   
8 אש 9 מ  א 

 צמ"קשיזמיכ ר מי
ש ח פ ק ח א ה = % " % ג ק

ש ת-דחתשי "שא מ  
אב ן מ  
 ת=שפיששו יר אש
% או ע.1 פ  שי מלבש ק *תר 
 רקש

מש ר י ר קח -ח=   אייהקרולשישג
סמח מ א 9 הס ג מ א   מ ר 

 מ יוא=תש"תש=" ג*
 א ק= מ ר%

ט י ת מ ק פ מ ג  רמ
1 שרימ " ה  ת"מיא 
ממ מ שיר  צ % א  ר  

 ג 4ש"מ
 ר יוסר גמ
ה ט" אמ % 4 8ן שי   א 
ח שיא *רא*ח חמ א  

ס ח ש
א מכרמידדמי

ף ט= ש " * - ן ש * %  
 מדדפ*ש*ישי=אפ

 סג בו; גי )רג-הב/ ג יח מ"י
 כ/קמ.אג

 קם ב/ הקףרוץר יישר כץםווץאןאא
 ב קמרר
 19 שיק גר ותץא שש-ם מפוצע בבו
ר
 ג ק"ג יחדן כל תז ריר רר יאגו
 ג ו4ד שסך ממר בך לבד עכו
ס

- 

 וצעק ודל ללדתת חקרג רדה ,או
 ג לא ב/ רר תמד ריי נעבחסיד
 פיר בנרץ רראחמ-ם וגאו יגמ.

 ג פר כ סר וכ1 מריס בארץופזים
 כ *מ
 ואבדר ח% לרפא יחף ועם 'דכס

 ר קלט ב לג נ/ ונר, חכתיחכמת
 רקומה שמחר. 29יססו הסס י0גט
 ר נ"מ יעקב ~ףדש את כגושישוכט
 גדכט

 " 41ב כ/ וזש111מחד,מס-
 גר כ לר בקיכהתחתתויששן 12ל

 מק ב תעתצףשדוחיז,מפגי
 מגב נר,רב/ומע.ב-
 סד החסר כאי הלת; תףד(%ר כהלל
א
 ימיר שבשחית י-ר החמה אטד בולל

 ר יש, התדםעגעת

של  זזריייש(ילחישש 
 ר שקט אקי
9 מ *הי *" ק א)  ר 
ש ר כ)  כ " מ דם ש 
א שק י"אחץ 1ע 9  

 ג " גשא""=

*
 %תשיי סי -

 ג ס מ

מ מ 1*  ג ע מי * 

ר י* - ש מ  ו ק 9  ושחר יטן 1ש1 יקים ושסחר ששקתו =אש* 
 כ קסז כ סוב/
 ר קפח יוצעני מרלר 'ביח.
 ג קס עסי נחסו גחי אס.
 כ צ ג ,ת ייעלם לב על רתעו כס

 אק0ב
 %צר מ צביר מסלאר אא*ר דחו בס

 ב קסכעומ
 ר פח ר ומלרנבץ רס

 קסם וי ימא מ"ק אלים ר רמי יס

 א ג כ/ שתייכם רישו כאמא
 כ גח גיץריצא ר עסב
 חכ*ף אל ולימן תם לצפת אשמי וסג
 ג כסט פ.כמ
 תף לא ואפף א-ל מזר לא לפס יסג.

 גב/קלר
 ג ועמא-לר ואש(ש-;אוסראגע
 " 09 * י%"י ע עם כאסג
 ספר ,ץסג

 אש-
 א ,כ נ/ שמק לסע,

 ב בעצר ב במץ אכ/י
 ר 11יא* "%"ל סלך ר אמד כר המר

 אין ומכלערי אהרון ואס ראשון אסצבאות
 ר קט; ב/ א לחאלקים
 א ק0ר חרדו ואל תכחדו אל חסר
 א מ ב/ יחרדו ובמחוגר יגסר
 יט כ/ א מסתתר א-ל אהד אבן טוסד
 ר כא כ/א
 א צד ב/ מעשר ומצחך רמה
 ר סר סופרים ס-תו שככל צאו כסח
 אשר ישראל אתר עכרי לי יאמר גסט
 ר צא ב/ ר נר כ/ כ צד אושארבך

 קסר 1כ1 ינערו לריק אסרת' ושם רס0

 כו שמחיך רצון בעת ר אסר גד חמס
א

 שב"מ ור ר עזבני ייץ ווסתו ידסס
 אקסג
 קנר 1כ1 ואנכ' תשנצי אלר גם טוסט
א

 א קסג חקותך, כפים על הן טיס0,
 ב קסג תמיר נגרי חוסניך טזס0
סט.

- 

 יצאו וסך ומצריכיך סריסיך
 גקסג.
סט,

- 

 ג קסג. כויך מהרו
קסגת  ב קסג זפ וממך סיב ,אי 
 רקפ,
*ש א * * = * א מ קש.ב 

 ב ע כ/ שי אחם עשש ואל כבסט
 כ קסר נחצן מיך יכט% כבסט
1 אג ף  9 אס= כף%ת אר  א  

 ר 9ג ג משדתי

ם א מיי ש=שתע= אג  רקם * 

גא
 כ קמ קמשאםש%שוי

ש א *ו תס=ק אג מ מ   א 
 א"סק**ק*תש*ה רגר

 אב/מ
 קת=יד=תאיאי'%גח
4 עש משן מל%  קמ כ ע מ 
 ג 9ח ד צר מר
ש אמ ט  הן י, שבש יר % 

 "א כ ק* מירמישא רמ
 כ לב מג
 ערחמת שאימשת לק =מ

 מ ג מקף מקיג א מ%41ץ
 גקן
 עי%ף*מידק*9מף אמ
 יוגשר
 מ מ9תפ* ת" וכששיש גב
כ

 '9מ אץתק=ש "ףרמ'
 ב 9ח א 19*ש

 א ק' א מ תצאו כחפזת לא מ 'ככגב
 כקיא
 סו ג גו נאלסר גוףד לפס ערטל זמ
 א קסכג
 ג קמ צטח%ת ר ט9ז בעלך מ רנר
 ב נ/קלכוער
 גרדם תדעיך ומכחז קטין ,%גע זזנר

 ר קטואקכצך
 א קטי * ז4ת נח סי ,ף סטנד
 ג קפד ;חמר לא נעוד עמר יאנד
 קסד שמשףףןוט גדכד ישמי יכ;ד
 ג ברקו א כ/קה ר קעאג

 ורגו4*םכמך  במך,עיףרנדיגתל
 ג א -יד ג קמר גקמכ
 ר כ/נר רןטריימראסססאוחי 12ר
 ב/ א *%*יס.צכ רינלצמא אאן
 גקכה

 ג -גש א טו שסעויעדנפשכם גמ-
 ג קמב אדר כ/ כקנא
 בריון קמרו המשאו ה ררשו 1ן

 א קכח ר ולזקתב

מ-
 ר לא חס ויגו רשע יעשב ז

 פצחי אקי 1כ1 יכף ק"ה ,ק יאנר

 לא מפי יצא אער רבף ייר ,ק יאנר
 עשר את ישר אס גי ה"0 אא*ישוב

 כ קסח א 9ד א יט. ויפצצי
 שותר 1כ1 זאת  ינשר אנוש אשיי כמ

 ר לגשבת.
 בן ב קנר א ש, שלתש מב ים.מ

 ,רג-הן כקסת
 ר קעי חומלם לא ולבשרך ז;ח
 סויר וכרנתך אירך כנחיר 'וקע אז חנח

 יופך ר בבגד צדקך לפרך ורתךתצח
 א סח, ב/ ג 40כ/

 חיך עקדת רגלך טשנת תערב אם יגנח
 ג כר א בג וכו עע לגשת וקראתובו
 א לא בר' רגלך משכה תזיב אם יגסח
 א סר ר כד ג לד כז
 ממצוא ררכיך ועשות וכבדתו יג,נח

 ג לו רבר ודברפצך
 מאכלתך וכו ד של חיש4נג שז ידטת

 ר כג עביך עקבסלת
 על וררנבתיך ר על תתעננ אז יגטת

כסח-

 כ לד ג לד ר לנ כ כר ארץ
 וכו פקן ולשכי מאל לשרון ובא בנט
 רנא

 א טז אורך כא כי אורי קוצר 8ס
 למגד ומלכים לאודך טים תולכו גס

 ר ב/ק ר סב בן ג פר א 2תוררך
 כ קנס בן הגר נ קרבן
 ר ק0ו עולם לגאון חורדך מןס
 ואלקיך עולם לאוי י ל4 וזד יטס

 ר צד כןלהפארתך
 ייסע לאוד ושבהם עור לך ידיד לא "םס

 ג ס בן וגן רירםולמגר
 עב ב/ וכר דשמש עוד לך יריד לא יםס
ב
 נא 8 0ז עולס לאור ד לך ורי' יטס
 ג. פט בן ג סר בןר

 יאסף לא הרצך שנטעך עור יבא ל8 כס
 ג כטת עולם לאור לך ידיד דכי
 ב/ א קכט נו צדיקים נולם רעמך נאס

 א קסט בן גקלח
 ב צט וכר ע* אלקים ר רוח אסא
 ר מ. בניך הכעלוך רסב
 קסד עוזו ובזרוע כיגענו ר  נשבע חסב,
 ג. ט גבן קסחג
 ח ע בז וכו נס ירימו יסב
 בגדים חמוץ מזרוק 2א זר טי אסג

 ג קמץ וכומבצרד
 ניט פח ג ע סחם %יבא אסג
ר
ף *"ץ אחם ית בא  ג 
 תכי פיד גסג

 על שחם חז ומ למץ
 א עו ב/ ג סח בן ר צט וכובגדי
 ג. קגע: וכר עוזר ואק ואבףט דסג,
 קסח ר מ צרועי קי נכלצרתס ססג
ר

 ב/עא ג קם צבעווכו ויאתר סזסע
ב
 א מד כ/ וכו אבסו ר אתר טזסג,
 ר י וף"שח-ך נץ נץ תגש אל דטה
 רם עדי וכו יקראו סרם רוק- כדשה

 ר עאן ב/ נ סו ב/ *משמע יאמסדנזשפ

 את ששזץווזעם את ר יד ונררער ידסו
 8 ו4ט  ב/שטיבט

 יר4רץ ירש-ם רעפם נאיר יי כבסו
 ב ז ב/רדת"4ה

  כחדשווחמריופבת חרש סיי חק" בגם.
 1מ ופס *קמחית מס' % שאמש%
 ב/ ב סב ב א-בנקש גג נ-אתיםבבקי
בתת



יעטעטכו והמאמרים הפסוקיםמפתח13ני
ירמיה

מ בב % שרר  ע  שד י 

- %  

 א קטז ד קינ ד וו אחר' לכתךשן
 ד נ נב/סז

 א י 6-בגקרשישואל

 ימנע את איש ישלח וץ לאסו אאג
 ד"%ב אחר לקיש וד"ר מאיילכד
 כ/נרנ נבנקסנד עח'ונוילד

 וץ9ס אל ירעו גיאל לכם מח ננד

 גת א כ"ח ד כ/ח 4.אפיגרת-
 ד כ/קסכ געד

 ות ו=ו חרו ורם. דארץ את שחי גגי
 אצב

 וכן זאת את רב, רתכם ראים מי יאט
 גקלח
 נ יג כ/ רארץ אביד מר על יאט

 ג קכא וכו רמתרלל יהדלל כואת כגט

 ד ע, ויר ערלים רגףם כל כ' כרם

 דגר ג קכח רגוים מלך יראך לא מי זי
 א מר ב/ כ ב/נ ג גדכ/
 שמרו לא הורהו ואת עזבו ואוחו ,אטז
 ב קלו ג יג ב/ אצב
 כ עו כ/ ובו באהד יסים רנר ידמז

,הנ-רן
 אשר ר חי עוד ואמר ולא יד-סיטז

 אם כ' מצרים מארץ כהראל בר אתרעלר
 ב קנווכו
 כי יראר ולא כערבר כזרעי ודיר 1ת

 ב סג ב/ וט טוביכש
 וריר וט מים על שהול כעץ ודיר חת

עלרו
 רעי

 א סג. ב/ וט
 ב כ ב/ ב קע ר צביאל מקוד יגת
 ד יט א קמא וארפא רפאניר יית
 ד סו בו דפב
 לבקר דיפ ר אמר כר ייח כיח יככא
 ג לג ב/וכו
 ב קטו ב/ א קסג צדיק צמח רכג
 מא ר ואום כאש דברי כר רלא כטכג
 ד פאג
 אסקוד שנד שכוסם לכבל מלצת לסי יבם

 ג קעאאחכם
 כ/ יישע וממנד  ליעקב ריא צרר וצא זל
 ד קמט ב/ ד קנר ב/ ,הנ-רן גצד

,דג-רן
 קמו ד לב וכו .עקב  עבדי תירא אל יל
ב
 א קבב ג כט לך ארוכר אעלר כי תל
 ד קלד וכו ארכתכן עולם וארבת בלא

 וכחורים במחול בתולר תשמח אז יכלא
 קנט א קמה כ קש וכו יחד?חקמם

 כיאחדישוכינחמתיואחרידודעי יחלא
 ד קמו סר-ג ב/ 1כ1משקתי

 א כג2ן
 רחם וכו אפרים לי יקיר רבן יטלא

 ד קלר ב/ ב מב ב/ וכוארחם%
 רחם וכו אפרים ל' יקיר רב, יטלח

 א צ ב/ וכוארחיש
 א קכג כ/ גפי תסובב נקכד כאלא

 וכו רעהו את אהש עוד ילמדו ולא לגלא
 ג קנהב/
 רצד להקטנם אדיד ירעו כולם לגלא

 א קנב ב/ ג קמא ב/גדולם

 ומצחר ר שום באים ימים רנד לולא

 ד קמג וכו לררעיי
 נ ג יקה ככסף שדות מדלב

 'א בים וככרטל כררים כהכוד יח=
 בקלא
 יאמח

 שאי
 רוא ושוקט מנעוריו מואב

 ,רג-ר( ד, 4י-. ב/ ד קסד, ב/ שמרץאל
 א כ! עפותיך יצץ בעת חמט

 וט בגרס רואיך קמן רנד כ' טומט
 אקסג
 בו רצא, צעירי 'סחבום לא אם כמט
 בקמר

 וסני לאיכעתם רימץ אל אף ופס יאיחזקאי
 ג קטא טרשמאלעיר
 א ח ב/ השב רצוא ודחית ידא

 מתרגסינ, ממקומו ר כבדד ברוך יבג
 ב פכ שכעתיר כיחמאהב

 במהרו רסופר קסת אשד וכו ראהש ג.ט
 גקור
 ג קל כ/ בטבעו רס"ר קסת אשר גט
 ב לה ב/ הו ודחית דט
 א ע, לקטרן קר-ט ע"מ רמשילטז
 ברטיך לך ואוסר וכו עלין =עכור 1נ%
 א נוחי

 ד קט חף ברמיך לך ואוסר 1טי
 ג גב ב/ עדים בעדי 1טז

 ד פ וערי ערום ואת זטי
 עליך ואענטז וערי עחש ו1א דחטז
 נ פוכו

 ו נב בטצו41 לרשתעו%ע ימים ר זטי
 ב 4נ דודים עת עהך ורנר חנת
 אס חי וכו הוחכם על ורעולר לב-לגכ

 ב ד ב/ וכו רנוס
 כיד לא אם אלקים ר נאום אס חי לגכ

 א קטת עליכם אטלוך ובותזקר
 ד קסא ב/ וכו מכם וכרוחו לחכ
 ד קיט לרם שמעות שבעי כחכא
 ד יח בשרם חמורים בשר אשר ככנ
 ד פא כלג
 א קנז ב/ רזד ריום ב:ד
 ג קנז כ/ ככל מלך סטך ביום כו בכד
 א פד ב/ אכררם ריר אחד כדלג
 ד סז ב/ אלד עמר כלו
 טרורים מים עליכם וזרקחי כרלו

 כ קעוטררתם
 טבשרכם ראתן לב את ודסירוהו כולו

 ב/ א עת ב/ א מג כשר לב לכםונתחי
 געו
 ב/ קמיתיכם את בפתחי ד אס כי יגלו
 כצ

 אחד עץ לך קח ארס בן ואחר טז*
 אחד עץ ולקח וכר ליהודד עלייוכחוב
 ,רג-דן א סד ב/ וכו ליוסף עלעוכחוב

 מח לעולם להם כשיא עבדי ורוד כד*

 ב/ ההראל אדטת על סג בה4 בתם יחלח
 בקים

"ושע
קב  וכו איער תקיאי וכו ררוא נרם 
 ג כ/ז ג קד ד כדכ/
 וידעת וכו לעולם לי וארשתיך כא-כבכ

גיד 1 = ג 9 נ * ל מ  
 איםשתדףטלשגרוהיאתר

 ב מ מ א מ מ הין א *=
 ב קבו כ/ ג עבב/

 מכרז ואמאסך מאסת רדעתת אחר ים הי
 נ ב/מדלי
 ד ט תשיי כ/ ככרן כעם טד
 מ נ/ הגחלו (%%-ם ותיףם חחנזר תד
א
 ד נר ב/ לפ משם יניא ננו
 דאג אקבצם עיר גגחס תעו מ נם ייח
 ד בנקלחג

 א ב/מ ינעמו עוי בי

 נ כד ב/ אאיש אא-לאנמ*א וף םיא
 נ קכר נת וט סלאך אל רעד ריב
 קסא אשרך עדי" "פראל קובר ביד

 ב/ רקרמד בניח גג נגז דד"ח
מ א מ מ נ = מ א = מ א מ

ם א = = ג9 מ  ב =9 א 

ק אי 9טשחח==%ר גי א ת % ש4 מ ם א = 9, ב= אהל=  מ *י ח" א  מ 9 ש ע % * ש ג  = כ 
4 מ אגי  א 

לגא *שיע=4ה"ח-י די
ו רי מ ט י א ש % % ש   נ 
קמ  א 

ח וי א  ד מ *חל של 

ק קץ ם* מנט"ן חי 9שזע הי  מ ב 9 מ נ י מ  

ריי ש ע ש מ  "למש ת 
ש ח  א י י ש "*ש

ץ אניךשי א א  % % ש חף   % ו  
ש 4 נ ט א מ מ שיש%  א 
8מ  א קש מ ב 

שוס
% חג 9 -א שט%*   מ ו 
 אע
ש ית * ש* בר  % מ ב י י 
% מד  ג 
% יח ש כ מ מ ש  א ט 
% ז אט ת ש  ף  ב א חיא 
 ב סו ד ס אסר
% ששמש זט 8  מ יה שש 
 כפד

שבדיה
קא % מע="ש כ"ש9חה"אף*=ה"   נ 

אק"יחיח*ח=שנק
י
ש מי"ה9מיא ש ר א   

 מ ד י = ת*= * צ=הי=
 א סקי א9

יוכה
" ש ט פ ) % 4  %יתחפת4

 א תח
 ב ור מ טוש חם תמי שא

סיכה
 ד ג=% קי תשררשי 1ד

 =רמש1בשמורחח"רשר

 נ ד= אלישיאתי*מט*י9י חז
 צ"ע אדם סיח צאו =י שז

 =שם א מצא נ קט בשפו"מ
 ב בושד
קז  כ ומ כ וף כשך =%ל 
קז  ד וף ו"פם ~% ,יה יץ 

ק  שא=9.ג ח= מ,שץז
 א * א י ד ס ויזאאלש9 כז

ח א =ס ויוד כ* - ת מ מ  ד=1 
 א סם = א יג מ תילאחש כז

 ב % מ ב קט=

בשם
ב =ששטמי חמייו9ך אכ

צפתה
% תקף זג % ק מ   ינין ב 
 מטאופע"לעיםשי=פד םנ

 מסרג=9ן ס*ח"סרליש
ב

 א סכי חשיתחגיג

חבקוק
 ו 9צ מ=נייף תדק דכ

 כלב יייטי תפש שעק א9טדי שכ
 ק*.ב אח עףושיד ונ
מ = חיים חד ונ  א 

חס
 יי9ג" יטששיפא=אלצ וא

קיי
 א"ת=שדשח%סחקטמ עח 1ב
 נ קסדב
 ,ששק הד =יי=ת %יי" סב
 מי.אעו
א* טא" טח זחמל % שא' סר=ב מ א א   8  1 ק   



יא ר כ2יתמעט והמאמרים הפסוקיםמפתחנעני
 כן ונר ורש5דהי סומכות כסאהשכהו

 נ ק5י נ/ במא

זכריה
 ג קטש ב/ ממצולף אשר ההדסים חא

 בן ג סח כן ציק כת השטרף רם ידב
 א קי כן גקט
 ג קיח כן ר אל רבתם נים ומקו סוכ
 צג כן ובו מצואים הבכדים רסידו רג,
א
 רחלה רעמד-ם ביק מרלכים לך ופתחי זג
 ג ע,כן
 כ ק3 כן ב עהכן
 ר 5ח, ב/ זהב בצורת והסי הגיהך כ,ר
 נ סחכן
 לקושון וט דהסו"שף וצום יטח

 ר קסםומששהד,
 ג ג כן ארבו והשלום וכאסח יםח
 א קו כן קשתת "תדדד לי דדכוף כי ינט
 כ קטוכן
  בן טן כרך על ציון כמך ח%רדהד יגט
 ב קסם כן בע
 טיוס השדץ בל על למלך ד וריר סיד

 נ סד כן אהד חפפו אהד ר ידידררוא
 א קטו כן ב קיטי כן ר טת גמג
 ונו י שבית עוד כבצני יהיה ולא כאיד,
 נ עובן

פיסני
 הייו אח ואערס שבנהי עשו ושת גא

 ב ק5אשממר
 בן לשמי מוגש מיקסר מקום ובכל יאא,
 נקש
 ג סד ב/ רשים ישוארו כדן שצחר כי זב.
 ב כח,כן
 ר נלחך כי מפיהו יבקשי שורד זנ

 ב. סי, הואצבאות
 נ כב. כן אליכן ואשיכה אלי עהש1 זג
 נא ובחת"מ וסו הטצשי כל את ם יג

 נ קס, וכונחשת
 )הג"ה( ג 08 כן כוסה. פ ובחים יג

 ר ב, ספר ויכאב ויששוע ה הקשח מזג

 ר ליראי לשמו זכרון 750 ויבחב טזג
 א קג כן א נר שטו,ה%הוששד

 וכו רצחו אל א"ש הכר טרפזיו או סז,ג
 ג קלוכן
 צדקך שפטור ששף יראי לבם וזוהי כ,ג

 ב סג, כן ב לאומרפא
 ב קם%, עבדי טויה חודה זכדד בב,ג
 אלתה את לבפ ושולח אנכי הגה 30ג

 ר לד, ובר ידם בוא לפרהטמא

תשיים
 ר קיז, א ר, בעוו, יתן פרי אשרא

 כילח
 ב סח -שחק כ-פסיס עשב רכ
 'היקא שמרשששואןוזף,י חג

 ב'ש

 40 נח"ך עי על רקתר י" טג
 ע-ק ) ר צבן

 אין מדדהמ*ח1חששלימ בד
 ג ס 9%מי לשח למדה מ%שקחאא=ש=ןמא= סד
 א ט ת 4ייך דד
 מקעא ד -ד יישרפחהחשז

 כדצר
 ממ%=יישיב%דאח ד כח

 יש ד שב י=ים ש שע תואר
 א כאר א סז בןב

 שט *ששם סע *יסטכ " חס

 קש,י=
 *%ת סשה לע ,=ע ר ור" 'ס

ף  א "מ

- מ  

 א

 ,עמוייף=שימ4טמ שט
ף רחרתך  א 

 א מיט =רשףסע=יפש= שמר יס

יגורתני
א ח מ מ  

 ב יא ב/ צחלמן דק
 ד א%אשיחתמ-ח איתר זע
ש פסי מ למדושי נייד יםש א  לממוחףגב *שח%
א מ פח מפד ממשת שש  ג 
 יחיקשט"י שי הק

 צמו %
 ב מ מ ב 4 מש%
 פש ישק כפש תשען* ית

 ב מוח רי א"
 ב מ"א טיפי שיפה פט
 אהה אים שן אק=ד יחי די,

 בב/קיג
 ש=5יץתהלישד%ט חס 'ק

 כ=ומ
ק 1שיוהוס א9 מרלמק א ץ  
ן 11יף מ  א 
 כחי קם א5רשץדיש חץ דק
 ק* שי =תת ,ששר י"א חק
 ג נ ב דא

ס  א סק '9"מחטף* סיחרק

 א * מ עה ד קד כב

 ע גי טלח"זסקישדישר גכ

% מ ב ק* דגוי  א 

 ג קפ מ עס"ט ת9"ל== ףפ

 תה עשש לסר * א * א גפ
א יי מ א =-ל קאתי חח%שתי
 שיקחשיקכ=*ת==למ=ד
צה,א

 א ג מ אחר שי התער ==
 ג יכגס.קכ*עיסהטו

ג מץ"
 רח רת,אאשד "פרגוד אבג
 3 ברד

 ב ג חתם ד=ו משח כ5ג

 שמ*כחצ*ת4ד=ת דמ
ף א=מ ש  א = = 1 ע = 
 חמהש"א%%1חחמ דם

ף ת ז ן9 מ  א 

 ב כס מיי ד=
 מ א קי שיד "ח * אמ

 ד ל מי
א ב פ א * *=ע סיד יע  
א
 ג ז"א עמך את דחףוד טכח
 ד קעג אאלם בם לר רמ אאכס

 ב קסת, נגח, ה 9ל ד,ננ,
 ב כ/ל ועצבבלרמתאש גלד זכס

 דב/קי
 ד קלד יקש, *אץל דד יכס
 ערךאתעטו עח*מןיתזדד ד יאכס

 ד קקיבשלם
 חעכתדמת,דודומ נעמישי אל
 כרדגרנס
 שסחת %א ד*תמ מ דד (%יסרך גל

 ד קפח א ,4א *אשקף

 ג קסג ב/ ערל וץץף סמך דגירת חל
)דג-ר(

 ד קו וכו אקרא ד אליך סל
 ג לו רווז' אפקיד כידך 1לא
 נן ג ח גן וכר רוח' אפקיד כידך 1לא
 נקפ
 א צג מלב כסת נשכחת' 'גלא

 א קח כ/ עחות' כירך גהלא

 ב/ וכר סיד דשילמ עטה? כידך נחלא
 בקיח
 ליראיך צפנת אשר סוכך רב סר כלא

 כ 'ח אדם כס נגד בך לחוסיםמעלת
 א ב/פ ד סב נב/ סח ר כ אקסם
 ג קים נן א פאנן
 נ קוד לי סתר אתר זלב.
 במתג רבץ אע כפרד כסוס תרי אל סלב
 ב קנב ב/ וכוורסן
 ב פא נצהר שסים ד ברבר 1לג
 א נא ב/ ומץ אסר דיש נ' סלג
 ל"מ מעסו את בשעה לדוד אלר

 ד ח נן הלך יגרשדואבימלך
 כ, ג בבלעוגב,כז אברכראתד בלד
 בקב
 ד ג ליראי סבה ד סלאך חוור חלד
 סחרור אע כ' קדוחיו ד את יראו ילר

 ד ב ב/לוראי
 א ג ב/ צדיק רעות רכות נלד
 לא סינר אחת עצמותי כל שומר יאלד

 א ג נןנשברר

 כנפיך בצל ופ חזרך יקר סר חלו
 ג מז נןיחסיוו

 אור ניאה באודך דיים שקור עסך 5י י*
 כ סגכן

א ק,* ש שי ד  ש  שלש 
 ב קיח הר*%ם

 קלא ב/ ודך ולמד גם ה""1 מנר כר*

 תשוערו אדן-' לעזרתי חושד כגלח
 )דג-ד( ד קמ ב/ א סו נן גקעא

 ד קסו כ צ ג סו יוסיד נאלמתי גלס
 ב קמא גקנג

א "מ* ש  ג י מ = מי 

מ"
 א

ש אשף דס  מ =סחו ד אישם 

 כי
ששאמךימש אלראי איד טתע=ת 1ס  מיא ד 
% ג= צ  9 ש ר מליי 4  ש %מ  

- %  

מ  ב 

 ד י תשמט' י%  א* ר=
ח % 3 ץמ ת ת ש ג  מ  

 ג קא כ/ דורשת גחם -ך גמר
 ב בפו וץ ,מררלסדורש, גדיר
 רדדך המד ירך על חרבך חוור דסר

 ב קי ב/ורררך
 קצעת אאשדופמ מגעויתר *מחזו ססו

 ג נשסובאיץ
 נקולקיסד עלראועיםןמשץקדד ומז

 י ב/יכ אב/'
 קבס ד קכח אלקיםעלגףם סלך ססז
 א גנ,כדךגנ~סר קסח ב קסוד

 בב/3
 א זה ד פש ,"ולם וחדל סמס

 מטל יכץ ולא ותקר אאים כא,סס,
 כ וץ. ב/ וכוכנדמעת

 ב כא כ/ "גס אהדך אקרם גג
 מ אאש6י%ימ*ער3ע
 רל

 ב ש מ ש=ף=ך * ר=מ יפ

 ד ס 3חיול%דשש

-  

 מ כ
ע א מ"ב ג* מ  מ מא.א ג 
 ג קש מ גקמ
%מ  קפ, טאאיסחימ= 
= סגי ב = י י*6 ג-ת64העא4ימ"*מ

  קישחצ-מחי-

 ,גב
י 9 מ ד ט מ ב ס ב ש ב 9

9 קחיאהיףליקמ  ד 
 כש
 ש"ש *שש ש "שהחיג
ב%ה ק מ  
ץ רפ ש  ג מע %יעים 
 מין ג "מ
ש את = שי י י= מ   8  

9 % 9 1 ת % ש א הפ מ  

1 א% יג= א א"ש  ש  ח 

 חיקן מט6"טידשי
ף=,א %  חימא=ת*4ט 

ן א  ב -ס א ק* א מפ
ץ כיש ק גג %  עץ *א 

 ד ח מטיך

ף די א  " שיו 
- ט  

ט מ -"שך מי מא=י =ת  



 ר כניתלקט והמאמרים הפסוקיםמפתחבונייב
  בן סאוחתיך קצהת עשבי היראו טסר

 גסי
 רגר ג קח ובמים באש באי יבסו
 א קא כ/ אלקים ענים יורוך דסו

 כ כח ככופרות אסייים מוציא 1סח
 תסח

 ל2ק-
 ררר גכטנים רייק הרצדק

 ב קלא לריכון אלקיםחמד
 לקחת שכ' שכית לטרום עלית 'טסח

 ד סו ב/סחפת
 ב לר 1כ1 יום 'ום ר כרוך נסח
 א ע כקישבו מלכ' אלי רליכות כדסח
 ג קםכ/
 כ ק וכן קנר חית גער לאסח
 נהב מציים מס חשמנים שהע לב.סח
 ב ק א פב לאלקים ירעתריץ
 ק לאלקים שידו מארץ מסלכוה לגסח
כ
 וכו' רצת עת ר לך תפלחו ואם 'דסט
 רגר יקם

 ד עב ב/ מפדים מקרק פר שור לכסט
 ישראל אלק' אלקים ה ברוך 'חעב

 ד צ ב/ 1כ1 לבדו נפלאותעה9ד
 במעט ואס 731 לישראל סור אך ב אעג
 א סח כן רגל'נטם
 'י-ם חד אעפיל זר שופט אלקים כ' חער
 ב קסב/
 תרוסמגד אגדע רקדיים קרר וכל 'אער

 א קלח כ/ ג קלח ב/ צדוקקיפח
 חמות שצדיה חודך צדם חסת 3י 'אעו

 קיר כןתחגור.
 ד קנח אבויים לחס נדעת
 "ש4ת'ונ ולא עת 'כפר רחום ורוע לחעח
 ב/ ג קעד א קער ד קא ד לו גנח
 ב קטר ב/ דסט
 ב קח ותשתיתם וצפרדע מרעח
 לא אשר רגוים אל חסתך שפוך 1עט

 ב קטי שמלכות. ועלירעוך
 לאסף ערוה שרשמם אל למבצח אפ

 א לא ב/ 1כ1סזסוי

 עוררן ומנשד ושממץ אפרים לפס גפ
 א ט כ/ לט ל~שועהר ולכר גבורתךאת
 א קכוב/
 ליום כבסד שופר בחדש תק9 ד-רפא,
 לאלק' משפט רוא לישראל חוק 3ידישו
 ד  'כ  נוו ג יכ ב/ ר ' כ/ ד ב ב/שקב
 א ננ, ב/ א צגב
 ארץ על בצאהו שסו בירוסף ערות 1פא

 ד 1 ב/ אשסע ירעתי לא שפתמצרים
 א קלח כן ,ר אל בך טץ לא יפא
 אכן וכך. אתם אלקים א*רחן אס 1-זפכ

 ב קלו ב ס2כתרס
 3יידכר אשסערמרייבררא-לר טפר

 ב יח עסו. אלשהלם
 ד כן ב/ אם ושציוו עם 3י אפו
 א קס וסלח נתב ר אתר כ' ר.פו
 " קנר לכסא טעלות שש סופו
 הנר ג קמח מערר עם והוע לך ידפט,
 טיפט

 אשו-
 באור ר תריסר יח-עי רעם
 מ מיג =יג גשמק"ט

ן רן שיאי מ  ג ט מ א 
ש ק א ח מ ( ח- מ  ד מק* א 
 יקא

 1מ9ךיש א9 י%"ממחא"  כשךלץ%רשוטהי
 ג מיקש
מ א * מתייש" 4א  א 

 א י ב שכאפשיתאממ גצ
 ע*ח=9 %יט אטר רף תצ

 ד ע מ -פ שעד עיט טמר-ט
 ב =א ר  מפ מיקי ג עמ
% י=ח  ג ןר טים 
 קתל שן חק מ  אעח ישומ

 קס י קח כ ט י ט י 4=19

 %ב ר5ת 4ס =ר טסי דבהי
 א קס כ נד ר יח וכולרתותת

 ג קלר שמך כסקר *עי גגצב
 ג י ג, בלסתת ואסומך גצב
 גל ישחזו וכו (%תרך רי, וף יצב

 ב לו ן %ישע*

 ב/ ג קס ד צזיקכטעדיפרחקפ עצב
 א מעה ג כ/ט כלא

 קל כ/ ד צט ב/ אחר,צחוטר יצג
ב
 הטטע חפ בעם כחתם מט י-טצד
 ב/ס, עתוכר עצר אם יקשש רלאאחז
 א נ/דבב
 כ/ 1כ1 כדי אעט =ר ארכים יצר
4ד
 4 עו יא לפסו  רייזר 1ט

 ג קלא בשפח"עדם לר רם %1
 א ,י רארץ וטל רשים יעמתו יאצו
קמ  ג קלס ג יח *יק איית 
 1ח בו יליי ירתת ית ייז יפפ=בל יו=סת%למת"ששלהי  ירח גצח
ר
 ניס ים* מ בבית וחדת 9%י ו?ט
 בפו
 ב פר תליש הת  חימריג

 לייבי שירפ חי וויי
 ב יד

 שןי מ לעי יחלי ייי
 ג פ מ

 ר ,= מ יז ורחפ תיש ייתייב

9די
 ב יסר למתהוי ודיר יףי זז9
 ג קש עלי"י יששל לכס זיג
 1 ט משחט שי מ עי ערט עע רוא מ יקג

 ר יע4 עלישי חן יארר זיג
 ב וב ששידכת  ,בפיכחיגב

 א*יסלת ר ברמששיאתר אקי
 ג וף.  ב/ א מדכאד
 ב וי מ לבשו  רייזי איר

 כ/ מעו.ב 9ררכ9"ריבבעהא
 בצר
 קדארץעלמטמרנלשץטעחם רקד
 ד כס ד נדחן
קד

- 

 מ=ר מט- טד9ס חסתז
 תן שמש למתיש רח ע9י יםיר.

 ג מס א סדמטשו

 ו 41ח וט 4ע* ש א עא מי

ש סר נדד  ר 1 מסיג ריץק=זע=תמ*ר מעי %ם ר ,ש9ך 
מ ר פ 4 ו= ב = בח  בייד מ ג ח 

%י ע י9  א ר ח ף   ג 

% 6ד ש י  י 4 ב ל י8ח 
  ב% =ז*=ה*99 יד

( י מטנקי ף ( % מ   ה מ גא = ג   4י 
 עתפ*"9%ימ=בדי
 ג %זמ

 גות = 4  *מהשימי זי

א =יימק יהפ *ד א  
ח י%* אי י  דבי% ה * ל מ א מ   
 במ

ר די ץ ע  ו  =ק9 עי חת 

 )תןסאתימש4מע

 א קס בפ  מטבמ**שח= י"* "9 בי

 ב י%  מ שח% "שתא= תמעתאמ"אלריי
 ייבן*יוצ==ף*תק =קיט
 טת ן*ר ף*ש ומיגען==י

 ב יש =  %דיחקיש ומי ג בס בדם ח* ים ,1.וע
)ץשה י פח. = י ר י*י4=רר ייש
 ל% רף=פ ר =חי  ג"פ ב9א

 ג י בשכיתי
 חקח"ט י לפקו 9שר וי רד%

רממחמ=נ==ב=9
ב

1  ג =ץ -מחחי9
מ וף י  ר 9 % 9יתם לש * *=   א 

9 = גמ גמור= תח="ט '"  9 ג  
 ג = "חי רא"חיה,

%ה, ג* ח י  % 6  1 % א  9  

 ג  =9 א = מ*
' ש חי9ף א " מ ס ס  

ב

 1 ד ר  דילף ** א"

 )הג-ר( י קיק ר' גטם כל על  דם ר.קע

 רבצם אם רבית עקרת סושקמ ט,קע,
 יכו בו י 4ז.  בן ב קנז ב סזשסחר

ב
 לואי 1כ1 לע לא ד לט לא א-בקנו

 ד קח, אלהיהם, בי איה הסיסיאמרו
 ב/ א קלו, אדם לכב' גתן ורארץ טוקפד
 יש
 ףה יילו המדים לא ה-יח.קש

 ג לת כ ג  בו יר גברךוגהחעחנו

 עולי את י יגמע בי שביד ייני
 ב קיג מתהמר
 אקרא, ר וכשם אפוא לפרצות מש יגקנח
 בסר
 השהוכל נים כל ר את דללוקע

א ט מש  4 י  מ שח ע* 

-

% ש פ ף 4  ש ח  ט  ש   
ן מ  ההף  ב 

9 י בף ת ש צ *  א -  מ 

יי
מד ת  %  ביע מ יט "ח 9י 
ש יי =ף  *9 =אתי 
 פגי מימ
ש חי ד מא מף ח  ש א*  9א 9 כ   כ 

9 ית מד ע ק   " ד 
8 ייד ט פ אי י   

  פ.=צט,ד*

י מ  י"מ י=*טד
ה = ח" = ד"  מ בה  י 
 י ק=ר אישי-"""מ" ""
ק"  

 כ9 *9"=ר*"אי

-

 -קרימתי יל

-  
 נ ז וט מר%אאה

  שדמייייי  **"

- -ש  

4 4 = * "ע מ  1 

%ח י  ד מ א מ % % *  א ט מ *יק*מ 

9 אחיעימ ג" ף מ יכ 
8 ע",  *  א ק*, לש 
ףף ץ  *9  ש  שק מ ** 
9 ה=לס  א 

 ש תחיי אפח* קמ"
ש  =ב 4 = 9, מ יר  = ג   
 יי  = כ מיא
ץה  9 ח =אך  י א=  פ  

 י,%9=
 יייק 6ימ =*תהוי
3 משל*  ב 9" = ג 

 אי4 וגיח*ח%הי
 1 =%יי.= אששתי  י*הכיתיי

 א  סטמ4ה"=מ*פ=ששא*

 % 9מ 9= שיי=* אע=
 =9 מעשיית=תס%ל

ששי.מ%,=פג
% שי יק * שם 6 י היי 9= 4  ג 
3  %ך ך יי1  ר ה = ג 
 .א.=%,9= 9* כף * == י ל*ין
ו  ייר%א91יאשה
 ה.י = יד

ת ח9 פ % % 9 = % 8 ח  ק  
% ג=וע  



יגיןטקטכר והמאמרים הפסוקיםמפתחבני
8 יש חז גי  6=ת ר ע, 
 ג קפה. אלהעם
 ב  81ט תוש ליידי יש כן בקנז
 וסוכ אשריך האכל כי כשיך יפר כ.קמח
 כ קצ4לך
 יררהמ רבת אקמט

 פדח-
 נא יאסר

 ג כז כ/אוראל
 ג קג. בן לד לעשית עת קטו,קבס,
 ב קנא בו חורינים חו,11 4ף על וקבט

 קראתיך ממעסקים רסעלות קיר אי
 ב ר מף

 וארין אתה לסעודתך ר' קחשר חל4
 א ק10 כ/שזך

 יש שרץ צע יכ= סין ס,ל4
8 4 מ נ ג 5  ר קד בן כ מקימ

 8 קכאכ/

 5ר תשב אל עבדך יתז בשיור י,קלך.
 א קוב כ/משיחך
 מפוי ויר, אושן לפור ה בשסע ט!,קלב.

ב ק= רם 9ש מ קגג מ ש"שי

ץק* ט   וש %משש"פ תשד 
ה  מ *=* ן עת9 6ף ,תש
 9ב מ א מיח מ,ד,ב כסח
 ק"ג מ כ מ"ש כ ק=צם

 ר י מ כ ,ד מ*=ק, ר ע=י *י אמחייז קשלגי
 ומ פב סר הס *י חח*ח =ילג

 נ סםממושצמי81הפסחהם9ה9*
 הפניטשו=פששמאחשל4א

 ג ק= קדש
 ,% יי ר=ש * רפב גי=קל4
 ר 9, מ ג 41יתו
 ג % וי=די=  יישה

 מ 1ח6ת*ח י9שח8*ת ד1*
 כ 9ם מ ר9
 א גטאי"%=ס,א* י צ בסף-ש כשחש לשח יק6
 גפר

 א שיד9יי9פ*ק

ק*
- 

ש ש= -  3 מ ן  פ  
 ה9

- %  

ט י ג שי "חי  מ ת ח ח 9  כ"
 ==חש==6ש-ש9

9*דגגמזימי,קה
רג 4 מ  

טיר%פיאז מ  כ 
י ן*י%"9%*"=9

מ י ט * א ה % ר ו ש - 9
 י 3 מ גא
9 ט9 ק שו =מ * %   
א*  =3גג ש* 
 % תז פ ,= ר =* =י

י עגמיישז=**י
 כד ח-א"ש = ="ח* ס9

9 ר*ו%אמאיט גק=  
ג
ףיח א רי  ק ר ק ר  ט   
 ד ס וימרומ עלרפ"
 כ ו חם=ת,רלכטאחיץ רטיש
 כ =עח נ.רדרהתלסלחס-ץקרס
 ג ור כ/ נייומתל ויפש רקג
% %ר=ר=*"ו מ  ר"-1 
 א י ר ל מ ג4

חיי
 נ י מ ק" חפת ס=ש טא
פ אב ש  ד א קח  ק שיי  פ  

 א ק*אי
 א 9 כ9 שוש-מ רכ
 א שמם9ס ,פזתימז ככ
9 תת *דיך ונ  ג 
 ג 4 מ וי מש חי חי תג
קג א  ד ק ח ק א ק* = "י-ם 

9 אח טמי"ש"""י "ח מ כה י 9" ד חששי*מ סףג* 9 א   מיכ כ 9 ס 
 ר שמ
 ר מי ד ש%=19-,ה
חמ 9  
ש יש מ גד  ר י *שאם 

ק*.א
ףל א ש ש* ק חש   ב קססש. =%% 
 ג עם מ תתה מימי ייס מה

 "מ %ת"ק*ת"ט ="
 ג צז ב/ וצדד תעחד' בשפאטשץ קור
 כשכבך צחקי וצחר בהתרלכך כב1

 לד מ , ת9ק רק יקע" עלךתש%
 א קם ב/ג

% "ז ו טצמ י מ מה  ש ח ותך 
%שכשת פ מ מ   ג 

 מק נשם סק אמייה"ת חצז
 ר וש, מ ט"ממ.תחם
 קש מ א טח ש6ס שם ס מ ש,3
 י יח מ ד צנ
4ה  שדיש ט שי א* 

 מ8*

-  

ף מ גי נ  ר 
 א *ט אצ16ן,פגג ישד לת

לגג
 א קד ו-ט שם טת9 מ ז"ח
 ע"ז תשד , מש דסאהשט 3ט,

א משמד  )זח( א 

 6 א%" * "חעס"שי פ9 פ הג
 ,%,נמ
 נ ש מ ש/ לז פס אל חג
קס  מ ח ט מ םחאהמח, (שת 

9צ,נ

8 נ9ל וק ,צ "שח חש ק ח,י 9  
 א ~ף. כ ו9י מש%
 ב סג א גשמייג וסקחשל גק

% צח צר וי  כ 4 מ מ 
 ג זשי' עצ יף י ח* זקמששי מעתר בגי
 ב סח, יכו ומדם דת -שיל לא ד'ח
ב צי ב/ א סס רששיסרם- ובאבוד ייש
 ג עט ב/ עו מפזר יש כייא
 י ל*. ,אם/ ועכז אסח וצפת "טיב
 ר קבע ג גת ישטח שדחיס אור סע
 ד ס% לב טחלד 0טישכי ויחלת יכ"ע
 א בןסא נןש- נצח- נקרם חבםח איר

 ב קב כן)רערד(
 ק"ג ג ק6 5יקסעל%רדי,ש

 8 קע בןג

 א עע עניוק-ס יוד כל סו,א'
 ג יד פי נשחבר ו*ףע' שמחד גצ,נח,
 ג סו  כן טוב מר כעוי ודבר כגסר
 ר מי כ/ חץט. מתפת חחוא גזטו
 א קער עץ תףפר ואסח כחסד 1טז
 אףבייגץ' נם א"צ צרכי בדיותה זנח
 ד קסז ד קסט בקם.
 נ ט טחם סלך פמ וטרד נףטז

בן-

 ג קלי ג א
 כל ומר רסדל חת עטל בזיק לענת

 ב לג  כן,כשפסו
 ג כ  יז נפרד קףףפ לוטיה איח
 קמא גת כחבתר נגרל יחפוץ לא ביח
ר
 רתק תפק טוב סצא אפד סבא כביח
 ג קטומר
 ןיי וןווו %ו  ויוייוויוו גס בים
 מ ר נ/6 א לישש ,גיתתרש
 רכס

 ם עשר רתרר חק שמת אקגע,
משמו  תי ר 9 

מ כ " ר " נא"אש יר מב  
 ר קו  כן בט'
 ב קסוו הי ק3א  טשערת שיעם אע
 ו"רשלידתדפמ-ח חתך 1ב
 נ 3% מאו
 %ע שים רשי תשע סי הס ת,כב

 ב קסז, כ/ לננהיתשרת
 ינזק בכטקי התאשרם בי סוים כי יחכב,
 נ קסז כן שפתך עליחדו
 בנרצדת עצירם לך טשטש רלא ככב.
 א קרי כןודעת
 א קעד, ק4ה, אסה כ4כג
 כ ש, בן כ-ג יצה בחכמה גסד,

 מ ג 81 מ על%, 8דףם עחמ ר.=
  בן )הגית( י, 9ג גן כ ומא כ/ אקג
 א קמה בן רקסו
 קם, א נש, ומלך בס ח את ירא באכד
 סח מ לגר מ גסי מ ר בד מג
 מומ.גמו"גרר

ט ט,י ש  פ  א פ מ ט, * 

 כ קק לסמוך פס צחק מכד
 ב קלח כמד לכשל ואי לא א,מ
 לספל תיר נאעץ חכם רא"(מש עמ

 ג כ/ווש%
 ד ק% נתד'וכו סו נרדדת גשא%ד חבו

ש ת * ת ח ש ש ש  ממיס
 שייז ששט יי יפ

- 

 כ
6דימע מ ט א  מ  א מי א 9ך מ א מיג מי כ 

ש שר ש= י רל ט   ב 9ש 

ך =* שאל= ת 9 אח   גב ישר חמש אא א*6 י 
ר מ מ

 *9=לין=גמ% מ*
 א פ מ ד ג מ שם *שחר

ס ד ח מ ר ד מ קמא*י * =ט"חחי כיאי ט* מ  
 ב 6 =ב

ש*  ת"שח="תא"ש 
 ר כצק=*

איוב
 ג ש =חי-י יש רג
% * ,*י * סג א 4 א ק= מ חםחפ יי *   ב 
ר

- ו ש י ה 9 ז  

נ ר ג כ  
 ןכ עי 1-חמש* יר
ה תייש6א וז ש  ב פ מ 
 *יישא אים =* ו4
 ר קי מט
9 א* ע"ש שע א מ=ש שי לס  4 ק נ  - מ  
 פטם" אט== טש

 כ " מ
מ שי-ריראץ טו  א = 

% רט-ש=" מ  מיר 
מ=  

- 

ס %ק מ ע  ג ק% 
ף ע מ כ איי= פ ק מ  

ח =מ ט  * % % א   ד 

ז == ש ל י ח9 אד   

- ת  

 כ ע מ שזצר

ק ג= ש  מ *ץ   א 
 יגמא=עישיפדשא

 כ ם מג

- מ  

 ר

*ר ישפה4הטש"ש=ה
((  א וש אי *= *י 

ש מ י "" * סק **  ד 
ט י=) ש ו ="שחש א*% "ספח*"=  ח 9  מ 

ר פ מ ד פ מ ע4כ מ4  כ 
מ) ן ושש  ה י ו ו ח ש  

נ 3 מ , ש ל
((  *  ג * ר *. ש. 
4 מ ס"מ  ר 

 *ו"טקשחהמס,)ז
 ג קף =9 =ה ש מ* =)

4 ג=ופיק*  א 



יששכך והמאמרים הפסוקיםמפתחנכבייד
 ג סח כן בקר כוכבי יהר כרן זלח
 . סג בן אוחם מרוצעים וימסנ סולח
 ב כא כן כיסד מעדנות דווקשר לאלח
 ג סח צירו לעורב יכץ מ' מאלח
 קמא 8 קלכ ואעלם רקד,ממ נר גמא
 דנד ג קטו דנד ד קסככ

דכ*?נ9
 אלריו אוצר כיח רביא דכלים הגת כא
 8 קוכן

 1כ1  אשר ילדים יא

 ק-

 א
 ב קמר בן סיע ומבינ' יעת ה1דע' דא
 א צד לחמו-ע  שטות נחן נבוכדנצר זא
ש ןא - ע א ש ט  חש*א 

 ב מ9דחחש"%דט
 תי%טחשמףי%מ *כ

מ מ ין נאחה*הסף  ד 

טג* ף א ד - א י ה ו  מ 
 אקמא
9  אס" 4כ ת  א ד ימ ף 
 א ב~קסא א בכסא א סד אקא
 ובו נהעא לך 4"א חיע לא ורז יחג
 8קץ

 מינותר רבחמוומ אתחיימר לגג
 ב נורמלכ"עלסוומ

 מכרכמדי מלבא סי* יקבל סלכתא יר
 כ קסדוכו
 את *מרא (מ% יעצר כלמששף חחי ייר

 א  זן בןדמאלועויררלונוףכתדסלאך
 ייחור ופשרר 'תקרי דמאלל ין 'בד

 בוסד

 ד מז כלשאצר קקגדל מקלש ומד לי
 ד נפקס א עו גה א נועו בקסד
 ב כ~יכ ב קנח למקרדכתלגויד טז
 א במר עח,ג ות 8 6בז
 א ,ת גבחאל שם מכר ,חח
 ,ררך פקח ושסע (תנךך אלקי דסר יחט

 קגגורארומ
 צטד ג ~הד וגו גמיאל וראיש גאס
 )דג"ד( א פגכן

 א קכד בן וט ע* גרפךך תעד. חי
 מאא% 1כ1 ולרתעפת 1ן דים מן 'כי

 ו נ~מדב-ךך
 א מז שטיכאל מכר ע'
 ב צב בן דצפח כלך 1יא
 ג נכלר לחיעשלסומ אלר ביב
 תריח ודמשכ"4ם גש

 כח-

 ס דדקט
 ב ולו ד ~בגב

טזי1ש
 ומצלת ומ נ-וחת מד~יבק לרץ די י1

לח-
 8 6 נו גג יט ,כמדי מלבא

 ב קג גוהא ,ע"ת על"חו דתחלת עזרא עלית חז
 עזכם לא אגחמוומטמץתמ כיעוץים "ס

 ב % נו ב לא בן א קראלקעו
 קא, אאיר% טכט' לא שעסזתעו טס

נחס"
 ק4 ועיקש ושש משסמם אמו יח
א

א ק" מ 4תטן* ניח שלי יח
ח

- 

 רשם ק רשה רעל %  וק9
9 ומ א ק=ת %י ע% 4 מ שע" חקםא"  ד 

 ג י ג מ מידאגים ש= 1ט
% א קי ג י ב% א " מ  
ב

ף ת
 א הש"

ט מד ש א ש ת ח ק ד ה ע  ש י קי קייי י ד ע תר ג 9ח ם4כ%דיך  מ 9 א  מ  מ ד 

 8י

 בציי ופי 4ט
)ש א מי "? וסה"ת  4 ט ר קיר4תיריש=ל   
4 שבבם א 4 במ 4 א  מ  
1 יי 1, אייי  ווא  א ך1 1, 

 ב,קמ,כקגד ב~
 מביאים 1כ1 דור את שומליכו בעת מיכ

 וצאן וכקר ושמן רץ ברסוקים וכולהם
 סח בו ג סג בו כששראל שסחר י'לרוב
 ג קב בןג
'ד

- 

 2תן ור ראיונות בכל רור שם יצא
 א סט  צוו דטים כל על פחדואח
 ד סד כן סהו?ד דטז
 ב פד כן 1כ1 נפלאוחץ זכרו יבטז
 )הג-ר( כ פט כן לר ודלל לוטש

-

  אשר דגדולים כשם שם לך ועקףתי ח
 א סט כןכארץ

-

 ב ו בן בארץ אחד מי כא
 כלב ועכררו אביך "לקי את דע סכח
 ר דורש לבכות כל יי תפצר ובשששלם
 א קמי בן ג קסכ בן ב קככוכו
 יד ורהפאדת. 1כ1 דגרולר ד לך יאכט
 ד דב~(מ בניח ד בשש כ %א
 ,עמעמן תחרץ בשיש גל מ יאכט

חמ9דכחףאו"ועא

 בנק-

 ב קמ ג
 קסד בן ר כי על עלמר תשכב מכס

י
 ב, היסיםדברי

 א קמו בן רסיסים תשסע "חי מ1
 ג כס עכרך רוד לחסרי וכרר סב1

כדגי
 ב ל  1( שרשמים ירוץ' וראש אז

 השרר 8 לב, הכקר זכר את שלסד דמלך ועכח ד'
 ג עב כן וכו' הפראל לאהליך איש סז'

ףי.?
 ג קכ רשופטים שפיט בימי וירי 88
 את ד פקד ב. סואב כשרר שסעד בי 1א

 ג קב לחם לרם לחתעמו

 8י8ר מא אשד סיחר ויצאן סא
 אקש ב~

 א קד כן שההום ותלבטי =א
 חמיהם את עשית אשד כל לי רגן יאכ
 ג קמטוכו
 כטת אשי וכו' מעלך ד -9לם יבב

 ג קדור בן א ז טאיו תחתלחסות
 הנר א קלכ ד כ פעלך ר קמלם ינב
 משכהיתך והרי פעלך ד -9לם יכב

 ד קמח ישראל אלקי ר מעםשלימד
 " ל כן גקמט
 ריוח ע= עשיתי  אשי דאה שם יטב

 , קו א רבחט
 " ו וכו כתי טוב כבב
 יא אג

 אד טשיפ"איקכי
ה ף גג  ג היהמ 
קג ע  ש 4 שם ש% טע קי   

 ד 8=ומלץ
 שאהכתי*שי%מ ד"ג

 ממגבחיימתאלןחזאלושק
קר   כ"לש4רארב%וחיסא 
 ד מיץ קתלמת

 השיחםשי
 מיא י ב 9 מ ב "ימ ק על קטך יה עא שמסשפד *" ,מ משאנתו י"מ בג8
9 דא מ ת א ס א  מ ג מ מ 
 ימ

%8,י9שימזכ=י
 ג

ף בב ת מ ה "  ב י ג ח,* 
9 שאה== 1ב % ג   

 ג מ= א = תשותימבו
 מ שיאשא"*שממ
 ד כגר ג כ~קסא גקם
 עד האדבר את תשדרו ואם תעירו אם זב

 א קלגשתחפץ
 הנצמם וכו עעכר דסתי דגר מ יא-ככב

 א מט בארץנראו
 ג ,רג נן דסלע כחסי -מף ידככ

 בקמו נ~
 דושימאתסראיךרופסעמאתקויךביר
 אקסר

 ערב קולך גי 'דב

- 

 כהגר ב
 סז בן נלך'פדחףת'ותיםאתבך זד
א
 נ קסז כלר, מלבט( אוף חד
 ג ~הס, א ואא לכסן נע ח1הקס סורר
 כ ה כן ור, ולמ יקחד אמ כד
 קכח בן ו"ףחיוכו, אשיף 4 פוער בד
א
 נרקח, נ,סה,ד ניעייצארמחטץ ור
א
 41 י-רקחתם נמית ארד דקתהתע חר

כ~-
" 

 ג ~הא נן ו%, כוש ראקף יארר

% מ 4 * ה " י ש  אר

ח שי א 4 ח א ט ש  %א 
9 1*ייף* גי  ב 
ד איי דו ש א   כ קטט הדי 
% יד גז  ד 
ץ גז ש ק   ד סיע שי 
םו י פ פ ו ט % ר "*   

 כ ל מ מטר איי א=י סז י ע מ חסה שד 'ית פ. זו
 "י=שיטהמעגמ"ג י מ כשטיפ (שך וחח שז

 י"חשא%הח*פש%%גי
י ח ק פ ש ח ח ח ממ א מ ק  

 ד קכ = גק%
ח פ ז"ש יז ק  

 אא שהישדי
 ד ק% ל =ח "י = אח
 ששם 1ח

 מושאלי
 מ ד * מ

 ב סח מ ג בגי אב

קהית
 גפץ%%שח"השויהי8
 קמיישש"יק"שיאכ

9ח%תמיתחיקיחך מ  
ב

ח רבירפ*ב=ךייח מ  
8 מיגב מ  מט =יג ב 
 באק"ג כ~טכ א צב =ב
ש 8ג ק   ר קק שז ל% =ת 
 מק"ג ד מ מ צגג א ע דע " מייי 4 ד=*ש יחם =ד
ת אח ישח חד ל מ ג  ל מ  
 "ואמ*הישפ"*4קר
 גמ
 א מסם שכשנשזשב אז
 קד% לעם "" ד== טז
א מסיהיכידאף עו מ  
א

רזעדחשדי' % א ש ר ז  

 א ק* אי

% ע' ח  א ק= ק ק6 א" 
9 יז ",ב מ *9ם חד י ל9פ 
% טז ה ק אא מ גז קהי 4ם =ח   ר= א9 מח " 8 

משביאשי י ה 9 ב 9 כ ע  
 ד *ט מ4,ג

ז
א ההישמטאא ע%יח9=כ%איאשי ק מ  א 

% חי ופר מג  א ט משש 
א ח אה  ס ב ק= שף*% שש 
ג מור א,כ"יג מא מ  
 קע,ג מ 8 ט מ8

ש כ"  ג קא מ שיי סי י 
8יג מי ד=%ך%ק1ביגהר  מיד ג "ח א אח כ 
יט""1



סויץטעט23ך והמאמרים הפסוקיםמפתחבני
 סד לו יאסר וסי שלמון סלך ורכר רח

חעיא-
 א ויין כ/

 ג קיא זן רנן יוע לא תצור שופר דח
 כ סח רסוח כיום שעסק ושץ חח
 על חתמן לאנש טויך 'היו עת ככל חס

 ג ער בו הזמי אלדישך
"ג ב/ כיאץסשקיח"חמ17דעחוס ייס
 כמדל יכ 4ס=פ חכם לב כי

 רעו לשמאתי
* *ח השגי י ="יתש%ה9*י רע % בןר * שץ י   כ 

פיכה
 קיי י.אאא
 ג9 שקי ש=מ%*י== כא
ז גא % = ה י % %  9בג 
 א י *ש חיי דא
ש ה* רא  ג "4 = *% 
ש הא. ש   *  כ קג ופ 
4 ". חש % ןג 4 מ ר   8 

,ת-ר(
 כ קש קט %שימיה שא
 ר יג מ אייפ חח גכ
 =ף תקבששתיט וכ
א
% מ יז מץ 1כ  ר 

ף מש סכ ש ח מ  
ה 6=ש עכ ק י ח ש  מ 

 בא
 ג 9 מי=י עב
תם א פ  שח""א ת9י 

ש ג
ת קג א שת  % ש= 4  ש  ם 

מ א ט פ= * ס שמגת4י  ר 
4ג ף  ח  ב י = שה 6 מ ד 
ל =ג ח %  ג * ד%=שי 

 כמן
 9, = %מ 9י 6 *ג
9 סג א ת י  9 ו=% "ח ו   

ש =.ג ש  ח % רמנקש %" 4 אי ש=   

 9טג4א==עי=%ו*
ר

 י, אטישת*שח*
קד א *ק   

- ח  

. 4 א ג   ר 

ןהגישש י = ה""*פ ש =י פ . ט  
4ד  נ ידי מ ש9 ש 
4 מ נ "ד4 י *81= די=ה מד  ג י מ ב 

ותר
4 מ ש" 8 -ס= 83  מ ב 

9" 

 מ =םהמישת*ה%ךףן יא
 גק=
קא ת *כ ר* ח"%   תישא י 
 וח ה י קח % *מ חי רמ קמ

ד אמקש 9 מ  ר י ר 
 ר קםמ )ת"

 ר * חי ~טר=יפמ יא
מ 8% ח  כ מקח תו משק 

 יש רב
 י-

 ת=;חו ריוי
 ר קש מ קהי א=ט
 ר ל מ אתר י= ריר זב
 מ היואנן"דושכט טב

 כ קי מ א קי מ גק%
 ב קקש ש= מקים *פ עכ
מכ טשיקף  תסוחמיהכנש9 מעם   ר מטרמיט 
מ הת עכ ת מ ל  %  פ מ ומ 
 ר ב91ןר
9 מ ד%= *שי תר =ב  8 

ף =9י הת: מ.3  *מ רשש 

 8 9ח מחי

 כ מקמ אאהישאת"מק* ר* ג* ת* שעש א% א4
 עףגגי%

 ג זהו מ קשי חעעת * תמ ייי ז לח =שח ויתש ד%ך%1כ9רה*
ה בג ע 6 מ ת ש  ח""אא.מ 
 א ס3 94

מ ו ח ק ג  תומ "חמנמעג
 גקמא
 שא 6 הם עם 8* ==ם רף רג

 ג ק4 מ וט *ק ושחאצת
 ושח,תזלת"חסחרף רג

 משזממתייםארתאייי
 א ק9 =9גר
 כ נק,שגז
% ח* חקוחתץופגז  תא 

 =קם מקמאהיל*מדקט
 כ קמ מג
 מ *מאשחףש-ע=דס"= *ילעש"%פ=כ= אירק סג

 גקמ
 מ כישףט אקח תןתגס
 8קסא

 מיא ר קי שףמהיומ עג
ב
 מ שת כשב מ *=ח ותם עג
 גקפ
 וחם עג

 דפי
 תחש ש= אתב"ש

 ר קמ מ התךממח
 =, מ תו ר"מ *חג חשי עג
כ
 קנר כ/ לשחות. שכו והקן הסלך שג
ר
 ג קנח בן מיכר שושז ורעיר סוג,

 8 קנז בו יל אח ירע ומרדכי א.ר
 ג קור כ/ רקנח
 ב/ ב קו ומרד הילר יעקד הצק א,ר
 י קטי כ/ יקל.
 זר סר לדעת 1כ1 לרפך אסחר והקרא דד.
 ר קדד ב,ובו
 א קסא ב/ וכו מרדכי לו יגד ז,ד

 דמן אסר אשר דכסף השח תת זר
 ר קבי כ/ א קטו וכולניקול

 דסלך סריית ועם דסלך עבדי כל יאר
 ד קסת כ/ וכךערעים

 הר רסלך אל לבא נקראתי ל8 ואי יאר
 ר קמ בן יםשלשום

 כ/ וכו שיירש כל אח כנוס לך גיר
 אצא
 חשתו ואל תאכלו ואל עלי ורוסו סור

 ר קס בן יום לילד יסיםשלשה
 כרח ל8 אשר רפלך אל אבוא וככן סיר

 כ קסו ב/ אבדח?וכאשר
 נוהך  אשר ככל ויעש סדדכי יעבר חר

 ג בהגר כ פכ ר קסא ב/ אספרעלע
בהגר

 אשזר ותלוש שילוטי ביום הדי אד
 ב קסה בן 8 קסז בןסלכווג

 כ/ אפשרותו את הסלך נ-שוח דהי ב,ר.
 בקסז
 א קג ל. שוד איגד זד וכל יגד
 ובך המלך שוה נרדד רגיש כלילד "1
 ר קיד דסו
 אם אשיו הרש חכס'1 לו ויאמרו יג1

 לשל דחליל אשר סרדכי הדיריםמזרע

 סב. לפסו אפול ופול כי לו חובל ל8לפסי
 נ קסד בן א קסד בןא
 8 צב כ/ דסן את להביא רברלו יד1

 וכך נסכר% ולששחוח לעביים ואלו רז
 בסר
 ב/ כ בוקסר ורסזמילעלדסטה חז

 כקפ
 כ קנח כ/ עלע חלורו דסלך יאסר סז
 א קו ב/ וכו דסז אח יחלו יז
 אחשררוש רסלך מן ררוא ביים 8ח

י. קטר ב/ וכו דסז בית 8ח דסלכרלאסונו
 והבר וכר ותדבר אסחר והוסף גח

 בן דאגני המז רעה אח שיעכיר לווהחגו
 אקסג
 בן דסלך לפס ותעמוד אסתר וחקם רח

 בקכא
 כלבוש רסלך מלסני יצא וסרדב' טוח

 ב קסז בןמלכות.
 כ/ ג סר ב/ שרד דאר פירורים 2יח
 א קסם בן כצז
 רירודים העלטו אשד הוא ונרפות אט

 א קא בו במישירםדסר
 פחסם של כי בפנירם עמר לא וא"ש בט
 ב קמ ב/ רעניש כלעל
 קסז כ/ עליהם סרדכי פחד נפל כי גט
ב
 ג קסג שלחואתירםכ/ לא וכבזד 2יס
 בהגר גפב
 דה-ירים כל אל וכו סרדכי ויכתב כט
 נ קו"- כ/הן
 דאלר רדם-ס אח סרדכי יכחדו כט

 ד קמש. ב/ וכך. פפריםמילח
 הגנרל רוא סוד ודפיל 1ט1 דחו כי כיט

 ר קנג ב/ ב 9צ.  11 רמולהמם
 ב קסו כן המלך לפמ וכבאר ברט
 על פה-ם דאלר קשש קראו כן על בוט
 קנג בו ג קגכ ב/ כ קלע ב/ דפורשם
4 מ מי,א  כ מים ר 

9 מ 8י  ר מי כ 

 ג ק% מ קין* סס
ץ 1%1 מס ח ר 9 מ  יקיי( ג 
 א ש קיד * מס
מס  א מק פ"ם ש61יף 

 סיערש9
ף רי ע= אט %  %%1 א*= 

 ר סח מ יטאא אחלנשח

 י נישקרלף*
 ר פר מי מלמח עבר לאל

ברכות
 ב פז וו ששת אח שית סאקש9ב
 לח"",מדאחקזץמ=שסאמכ
א
 כ מ מ* אשרסש"עםג
 ר כח שר פ צרח=חל עי ומ ןצ* ישתל חב= עמוג
ט ==א6שמד ת=שג מ  כ 

,רג-ר(
 בסמי נס לרם למשוה מוראל רע רישוםר

 כ קג דחסא שגרס אלא וכו בררךעזרא
 ב קי טכס כסלו כ/ ר ג כ/ כקעא
 א ט באית. ושכאלר
 על רוכבי וכלר

 יב-
 8 סו וכו חכיים

 פפמ באשרי פ-ז שסרר לא סד ספמר
 ב גן ישראל שתאי של מפלתן ברערש
 ג מא בן ר מכ/
 ג ד ג כ וכר אלא רשף אץד
 שפילץ עקץ מסחו על ק-ש דשא בלד

 ר כחשם

ק שי חשק %ד ו  שש יתץ 
 גר
 על ניחי ילשדד

 ה-
 וכו פורד שויץ

 ג צח רצא
 ג קער תלמרימ ותורתך זד רכרד
 וכר יקובר וגס-ח טירד יעוסק כלר

 ר קעג עומסך כל על לוסוחלץ
 קסד ב/ ב כר ב/ פירד אלא טוב איור
ר
 כפזר מרח דקכ-ד כסרת שלא וראד באד

 י בי  צךו וכיודם
 8 סח וכרי קובע וערד ומיד
 )דגר( א קע זכרים כמםציר דוושן לדרום צחת בץ סטרו דפחז כלד
 ב.17 חוצץ רכר ירא שלא למהפלל סמןד

 א סו כ/ דקירלכיר
 עשיר ולא תשש סעוד לעעיח ח"שכ1
 כ ב/ג 8 קמט רכ
 בן ר קכז תפילע סמו עת-קב-ד סרן1
 גכר
 כנע כהיכ סר עלמא רמארי הפילץ1

 ג ככוס ב/ט גקסח
 אלו עהו ובורוע חורד זו כיגיפ ד נשבע1

 כ קסו ג ט בוהפילץ
 רזברוווה. כספר סיפרר סיכתבע לא חר1
 ב קנר ב/ ג קלוכ/
 הפילץ אלו עליך נקרא ד שם כי1

 א 1שבראש
 כהובי בולרו דהפילץ סרערוח1

 ר קסכבאררעיד



 ר כניתמעט והמאמרים הפסוקיםמפתח ביבנטז
 רמנחר בתפלת וריד ארם ירא לעולם1

 ככח
 ב/ א סו ב/ תסילר אלא עמידד אץ1

 בקיד
 אכרדם אלקי להפלחו מקום רקויע כל1

 א סו ב/כעזרו
 רצץ שאים פי על אף אתון אשר החכתיז

 ב/ ר קעג ב קמר ב/ ד לו א ז1כ1
 רפו
 קכז א קיד ב/ מתפלל שרקב-ר סרןז
 ג כר כ/ד
 אוטות על שכיור תשרר שלא ביקשז

 ב קסר ג קלג נ/ לו ואןתולם
 %סלים אוישו להורהו מקום רקובע ילז

ץ  א קט  [ךוש

 ריר לא עולמו את רקב-ר שברא מיוםז
 לאר שבאת ער לרקב-ר שהודראדם

 כ קככ ב/ ג בדורודחו
 ל אבדדם בזכות אלא שם- לא רניאלז
ב
 פו כן  שטוונ אלא  שמות חקיי אל אלז

 שסים מירא יוחר מיגשו רנדטך גדולח
 ג קלו ב/ קעגב רוא
 לרקב-ר לו אץ בירם-ק שחרב מיוםח

 קטז כ/ דלתך של אמות ד אלאבעולמו
 ג קסרג

 עם וטירלל ו3גמ'ח בחורר רעוסק כלח
 ב/ פדאמ כאילו עלץ אם סעלררציכור
 דקפ0
 עד ובירה8למי רל,י כל קיי-ש ומןח

 ג צחצות.
 עלה מלר בהשרעי ושוחד ראוכל כלח

 כאילורכהוב
 מהעט-

 כ/ ועשייי תשהמ
 בלד
קט  מ א קח א""9 מ 
 אצר
% חיע=ס יט ח מ  י"מ 

ח %סו טחמד עים9=  מ ג 

 ד ע מ כי
 נחש8ס9תסיאילש* דט

ם טק%א ש ס חשיה  מ  ב 
9 מ=יסאש'  ג 
 מע"מ 9 ת" =חי סי "ח ח'

1 חח חש א9 אמ אםחח  קא 
 א ב/קיא

 סחט* ש "ף =י * =ם"י
% סבחי  מ ארח קי שיש 
 ד09
 ד ק* ומ  ב=רשר9ם6מק

 אשרנחרב%נגלרע=םואןלמאחש
 ר ידתמי%
 ממיסד מצחם שקת שתאי לאנ
 מצשת עקר טלמ" שעיד שתףא6

 ב קם ב/ ר 9א טפלשרם
 ש=ם גלפת עי עלץ ,"% דרתךע

 ד קלב ב, ב = ב/ א ק* ב/שלשר
 מממאר ר9ם את נעים וחים מרמ

 ג קע ר ו "ריס י*רי
 טדי ,ען מ* דעתם כלץ

 וט
 ד סח ברתנשים

 כ צץ*יייב-ד
 א כ/ש היבסרזמץ רםח

 דלא אלאו אסססודו ררבנן כ1ל' כלש
 ר קיכ כ/תש1

 כ ט לישראל פרם נושא אהד ורלאכ
 ב סר במא
 ב/ ד קככ ג קכא רנף כדיכור ררדווכ
 א נר כ/ א מג כ/ גסו
 סניכק ררו4ינן כו-ע חורר כמשטךכא
 אקמר
 רק טמא לשום טכילר עזרא הזקן לאכב

 א צג קרילכעל'

 ג קט ב/ עתד באשד קולכד
 ש"9 כמקום שמע קריאת לקרות אסורכר
 ב ות ב/ רעויח
 ב צב, תמירץ כשד תפוזהכו
 ג קכ וכשתא מהסו שאחר לדוד אףכח
 יתוכ רור מגירסא חלש דור כ' זירא דכח

 א קמ 1כ1אפ",חא

כח
 ח-

 א,כרזון י-ח כיוד בהפלר ברכות
 דקעג,
 רמיהם כרכתכח

 מקם-
 רבן ב-יף

 א עט ב/גמליאל

 שמם פ ש-מש גדול כרן ייינןכס
 ד פח כן זכו ולבסוף גדולךבכרונר

 שער שחים רץ רראקףגים חסידיםל
 לאכרים לבם טרכ%מ 3די 8881ללשאה8

 ב קסר ד קטת ב/שבשמים
 ג בז ח"1רוח זוג'האלא
 ב/ ואררן כמשד שקול ריד שמואללא
 ב קט ב/ בפג
 רקב-ר של שבחו אדם יסדר לעולםלב

 ג ג כ/ א כו יתפללואח-כ
 א קלח מגדולתך רד רד לךלכ

 ואשר אומי כביכול בעצמו רש-'לב
 שמחטיא ררע ריצד שברא רהטררעותי
 ג קיד ג נר ב/אות%
 ב מא נקמר גדולרלג
 ג קיר. כ/ אוהיוהל כ כץ מחט- יערלג
 שמים טיראת חוץ שמים כידי רכללג

 כקמא
 ד קעא רתיכך לסם רעוברלר
 של שבחו רמסדר נעבד ראשונית גלר
 ר 1 בן ב קעאמלך
 ב קמר וכו בפי תפלחו שסדר אםלר
 גמוד צדיק או כע-ת גדול יף סלוגושלר

 ג4קשו.
 אלא נתננאו לא בולן רנביאים כללר

 פרקמטיא ולעושר לתיח כהולמשיא
 ב/ מנכסיו חכם תלבלר ולמרורלת-ח
 רפס
 אץ עומדץ תשיבך שבעלן מקוסלד

 א קמח לעניש יכוליו גססתםצייקים

 ברבר בלא רזר שרעולם לירכת אסורלר
 ד קל אב,קל
 סרטיה כרכר תקם חסיב דבר כל עללר
 ד טדכן
 דאסור ריא רסברא רברכות לבל טעםלר

 ד נו ב, ברצד בלא דזד שיעולםיידעת
)דג-ר(

 ר סח ג ז ארץ דרך סדת כרן רנרגלר

 י,לר
 משתם-

 ברכר לקבוע למעליהא
 ב סר עצמובסם
 עשו ררברלר

 כר-
 כרשב-י י1ם ועלחד

 א צט כידם עלחרולא

 רטפילר את וסוטר רע'קר על סכרכץ*
 )דגרן ד קלט בן די

 רברכות חורכות לרם אק דסירות בללח
 מר ב/ וכו כעיניי% כשדם רקרסרטיה

י
 מכי-אן כשסשתמ, רפירות כללח

 רראשתר טהריהם השהי רובגרשונה
 ב קטב כ/ שדבלומברכץ

 לד במנותץ מעק לו הן הזם 'ום בכלם

 ער ואימא אבא לקרוא 'כול רחימק איןמ
 )רגדן ג ור רגן 0עםשיטעום

 ג קכנ ב, רעש בממיןמ
 ר קיכ ב/ אססכחא וקרא מירכקמא

 עליר חביכך שדחךרר רוי ראיה אםסג

 ג עט כן וכופוי
 סר א 'ח ממ% גרית שדמדמך דכיסנ
 ע ב/ )הג-רן ד מ ב/ א קלו )הגרןג
 ד קל כן ג קנ! ב/א
 א כב מברך אורחמו

 אסט, אעשי ועכר עבדו שזד-ר אליעזר רמז

 רקדניי לזעמם רקישערו ישראלמט
 ב קצר גיכ
 לחוכו שרתן עד ריץ על סכרכץ אץנ

 ד קלר ב/יףם
 סר ב ג אלא מחטיבת כטם- סרי אץנא
ד
 )רג-רן א עו כ/ מיל' מטרדוריסו

 לח רר תרלל והומר משיטר כל עלגג

 כרוך בריך לרחם דמסית אימה כלנר
 ב ק3ג. ב/ רזר במקים נס לישחשד

 קכג כ/ וכו גידלן זי,יכ ר1א4נא כריךנד

 ג מ וכן שיסוי צריכים גנר
 שנתראו אותיות לצרף בצלאל ריד ידרעגר
 ג צ כ/ וחרץ שסיסכרן
 מצות מלאים שבר דיקנץ ישראלמ

 ג גה ב/כייקר
 ג בד רבא בעולס משהרם אחד שבתמ
 א סר א כד חורד מחן זר ורהפארתות

 שבכר כרוך מברך גאות כויות ררוארטז
 ר קלר בעולנ%לו

 א קמ. היד רארץ עם משהסא

 ג סו שוחק מחולסא

 בשולם, קחתם מרבים חכמים תלסטםסי
 כ קץ ב/ אקסר

פאה
 פייושדן אוכל שארפ דברים אלו אא

 ר סח, 1ב1בעור-,

דודאי
 על גיסן שאיש סמי פירזת ריקח א1

 ר ט פץ על יאכל 1כ1המעשרות

כיאים
 ב קל ב/ ראילן את רטיתך אז

,%,ב.ן
 קוא- וכו עלר העצל לכיד

 ג
 ר סד ד על כד' הק14מר ארס של ץץר

 לוקטת רשרות ארבע1
 רד-

 כדסלית ר-ר
 א בג סטוימקום

 למנחר סמוך רספר לסנ' אדם ישב לאט
 ב כא רץ

 כו א כב גמי בבית לי "8 שכר מתט-י
 ג ב,קסא כ קכר ב קב ג נר ב 14כ
 אומאן חורהן שדיתר וחבירה רשב-ייא

 לטבלר מפפיקץ ואץ לקרישססס'קץ
 ב קפד אקמא
 א קלט ב/ ב כו מזקקין מר-ש אץיכ

 פנקסו על כתב אלישע בן "ןמעאל ייכ
 שסינר חטאת אביא בירמ-קלנקרבגר

 נ מר במב
 שכה משרב וסמפטם דץ לשיות סוחרץ
 ג יג. כשכת. מאלירם משריםוים

 ד 8 יישרי, ט 83א3ל3
 א טז מדל'קץ במרכ
 ב/ סילק- עולר קילריות ק~הרא כעיןכא
 בצא

ש ר ח ת מ גמ ח מ ב ס מ  
9  נ מי במ

םמ"י9הישס ב ס מ  
 ג בשף ב ב11ף א ב/-א אצח
 ב ות נ/ וב ס. ב/ וזידאר ברללכא
 מבחוץ חוי ססתח על לרתחו מצורכא
 ד פ כ/ ד ס0.ב/

 מצחם-כאא
 ז1יג%זשף ו-נלא דןאיא עד

 א ב"מ אב/ע
 כל טס(% לר*כל ימם 133אגנסוכא

 ג קב ב,רשנע-ם
 כרן טלנ1תת וחמ8גבררכא

 קכא, נ, ג עב ב/ אחד פך מן(%ונדחוס חעא%טי
 ב/ ף סב ב/ ג קכר ב/ ג קגג ב/ד
 בסח
 כ/ א ב/עו מדץץים, ח11כר כנחמתסא
 דסרח
 ב ש1 ב/ חוזי אא-ש נר יצאיםכא
 עד ררחמר טע%"םקע מצותה ,דח%כדכא

ושתכלררגללכןהשו"
 א ב,צ ד כ/עו

 א ~ה% ב/ ד ודחנ,
 ח"ז שגיתו על טוחו חוננה נענעתכא

 דב/עט
 ד ע. כ/ לר. דוק אק ,טמע-כא

 ח%נץ- נר רלכהכב
 ומנמן ומעזר ןמםמאלל

 א נתקנח ב ב/עט דד נ/סג גנעצב
 ככ/ולז

 ל"שראלל ו-א עע1זתכב
 שרשנום-

 שורר
 ב ~ה%. ב/ ב שז,השראל



יקטקטכו והמאמרים הפסוקיםמפתחבני
 פסולר מב למעלד שריתר תמכר יכנ
 ר קכד כ/ ג קג כ/ ד עתכן
 קכא בן בעץ כמקומר נ-ח דדלקתכב
א
 ממקום מטלטלנו אץ חנוכם נרככ

 ר שא ב/למקום

  בו הנחר ולח מצור עורתי רילקרכב
 ג צא כן א עד בן רעא
 ר עד כ/ קופסאע-' לני מ4י לרדליק בצחר אם מחלונכןככ
 על קשרכג

 דא(ימ-
 בנר קישי  אשר

 כ/ ,דג-ד( א עב ב/ צונו דיכןתנוסר
 אקנ

 צוע ודיכן וצוו במצויץ קדש12 אשרגג
  כן ב פ  ו, א קו ב/ כ סי ג ידמשור
 ר נט טבחנסיו

 אינו כביהו עליו מרליקץ אם אכסנאינג
 ר עו כ/ וכן כפרוטר לדשתתףחיב
ש האבח עיירכ2  א עז  ~ךו וכו בעכר 
 שכת מערב דולקת שסיחר עששיתכג

 ג פר בן ומדליקך טכבר שבתלמוצאי
,דג-ד(

 ט עדיף שכת נר דיום ולירוש שכת נרכג
א

 יח ה-ח במם קיר הוחץ פך דיימלננ
ע מיג ר ס = א ס מכ מ  י 

ב/"
 א

 רב/"ג ש*םחכאע

ה י= ח מ פ  - ש מ  ר חחכ=ם פ" ה 
 ר = א ט םמי%ם9רמ
קל 9 * - ה ס ה ש ה % *י9*  ק שי ש *ש ש  9 קיד ד=יאיל וי כ   9=מ6 ך 

ך  ג מ = שסי9
ה עידל ש ד ש ד ש גא""   
 ג עזמ

9 טירה ת"=א א="יש*תאשעל נ=ד*  כ =י ר 
 *רמכלדייעלתלאחת6
 ג כ/קכס אקמ

 ר יח בה "חש '=%*

% ס%*  י כ מ חשק י 
 ששחתו דא תפ%ורמישתדלא
 ג לגכ/

 ג ,י אטמדירחששומלא
 א 111 חל ו% ע"ששלא

 ימיח%על%"לידחש ממחד*
 א ש9חחאומ

 כ שג ח '"חת ן י עם יקץלא

 ג קי מ תר *-ה ידח*

 ד ט כ/ תר כ* "וש ר%*
 אתץ עמשררוא9זקזחיף6
ק חחי מז שששכ9  א 
 א מ ו*ג חק =ש6
 ד צר מב ק= נארש ש* ש" "קב חח6

 כרך לשר 9ש ט"' תחש %1='יי
 =ג א =דחמשערשעפחשי

 ב י תף מת ~% וץ*ותט
 ששתמ*טץ יר ארם ית נמדע

 רבהמיגכס

%יח9  ר * ג ר אא ד"ץ 

ק ב4 ייחי ק מ   ג 

9 מת =**עיי מ ש  
 ר עט כ/ וכו תו, כור וחזרדקכ-ד

 גלוי מי לדם גלף לסננך אם רכש-עסי
 ג יטכ/
 א כא כ/ וכו חטא ראובן דאומר כלטי
 ר קטי טרור ראהי רכינו
 וארוני דור כפי שאמר על רתתי אווירנו

 ר נא ג, התחיביואב
 ניטלו טומאך מקבל ורעי4כל זוגנח

 ב/ ר ע כ/ עלוין טומאהן עריץערבליכן
 ג קנ בן אעד
 כ קסז פשוטו יהדי יוצא מקרא איןסג
 מליים וכס כקשרים יצאים דכאםסו

 כ בזשגץ
 כ/ ר י ב/ דם מלכים כס האראל כלסז
 רקא

 חיכ מלאכר שר ביד דאית מירי כלעד
 ב י2 בפטיש מכדחום
 ורר וכדשכמד עלר כרשכמד סמרפו
 ,דאר( כ ז רקלא
 ב ג קט הורד יתגר בשמת ל13.טפו
 ג קל4 קלטר ר טו א כר ר רג
 א קבס מרעהו אחר נוס דוסיף משדפז
 ג ט בן אקל
 דגר א קם ששכרת כחך ישרפז
 ר-ח א ביום די רמשכן דקמח יוםפז
 ג צרמתן
 ר קלג ד ביום ממצרים שיצאו פסחפז
 ג ק עטרות.  עשר נמל ריוס אוחופז

 ששר ער נעומד חלף ריר רעולם כלפח
 א כרבסין
 מעשר עם דקכ-ד רתנר תמרפח

 ר קל ר קכח ג עטשקיג
 תליהאי אורין לן ריריכ רחמנא כריךפח
 ד צא מ י יב, כ ק3ו תלימתי לעם תלהאי טירחאוכו
 אם ואסר נגיגיה דר עצירם כפד5ה

 קבת וכו מוסב רה"ר אח אהפמקבלש
 כ קטת כן קלט.בא
 קמח ב, לאוריתא רכר מודעא מכאן5ח
 א קס4 ב/ב
 בימ' עלזים קבלור דיור אע5-כפח

 קסד ב/ ג קם כ/ כ קטח כ/אחשירוש
 ד קסז  צוי2

 : קלד ההורד אל נכספו רסלאכיספח
 בל
 כ/ כ קלש ד קלב קטרגו מלאישפח
 אפ
 ליקאיאל לשתנן דפליץ ה-ה .צחקפס
 גקמר
 אביס שש- בי ליצחק בהראל האמץפט
 ג 4ר כ/ א 101 ד קסכ. ג קס כטת
 ב עאכ/

 קלט ב/ ר קם קאמרת  שפיר סורךקא
 ג קלא ב/א
 אלפונן עירון ע"1-ן אלחיץ 'כחוב לאקנ
 רח
 א נר אוהו מסיעין לסרר רבאקר
 דיו כ2ם שכלוחות וסם-ך מ-םקד

 א קצרעומרים
 כ/ ב 5ר בן כ גז כ/ קא' קושסאקד
 גקיב
 לאחרונים ראשכם רורוה כץ דכרלקיב
 רקלה
 1 שכת. לדוצאת ארם הפכים לעולםקט
ר

 הלהא מן נלמד בשכת סעורות גקט
 א לאדיום
 נחלך לו נוהנץ  דשכת את דמעע כלקיח
 ד לר ר לן ג יג מצריםבל4
 כל לו נוחרן דשכת את דמעע כלקיח

 ג לו ב לר ר לג לבומשאלות
 מצול כורכת סעחזת עולש דסקים1'ח

 משהו של ומחללו פורעמותמשלש
 וענוג נוג וממלחמת גבינים שלוטרינר
 ג*

 ראש41ר שכת ישראל שמרו אלמל'קיח
 ג כרס לקילוס יכולב וחומר אומר בלאין
 ג קמאא
 ערי-ז אפילו ברלכהי שבה רמשמרקח,
 לא א כג ג טז לו המחלין אעשערור
 ר קנס, ג ש, ד, ל4, ד,, ל8,ד

 ג לו מעטן כמד שבת עועיח
 סיד שכהות ב ישראל שסרו אלמליקיח

 א לך ב, ב ק4 א נאוכאלץ
 ר לב לרקב-ד שוחף  בנשר כאשיקיט
 ג ד דאפרוחץ לפני דסל את כופץקכח
 רקלא

 כ קנח לרקל נפשות ספקקכס
 א ננ בן א קנח דוא שסוהו ר-אקל
 כ קסז מדלבר וחוסר קל דנין איןקלכ
 קים כ/ א 1 במצוח. לפניו דתפדקלג
א

 ר קעב ג קסד וכו רחום דוא סרקלג
 ר קלךב,

 סובא נגיב ולא אפוד רמשי מאן דאיקלג
 ר לו חספרחא קירולסדו

 יודע איר זו ד,מלאר ובו ד ודפלדקלח
 כ לכ בן וכו דיאמר
 עדסא בר ורטיל חוד על כא נחשקמו
 כ קטו ב/ ג קכאבן
 ב יג שבות. לשרי אמיררקנ
 כ/ וכו צלף בו רצלהר נס לו ונעשרקנ
 רלח.
 קח ר כא בטל כבית שלום מקףםקט
 ג קיז כ/א

 מ בן דגר ג קלש אשר לב שמחתק2נ
 ג סח כן ,הג-ר( ב ט-, ב/ א מס ב/ר
 ג קי, ב/ ג ע4בן

 ג נ כ/ זקן פנים רדרתקט
 ג סט שלך מאיצסיעה צאקם

 ג ק5ח אב/ קמ בן כקיא ב/ כ צז כן ג סט לישראל מול איןקמ

עירובין
 3( ,בדגר א נס לדקל דרבנן ס5קד

 כ קל בארעא כניבאס
 כורוא גרולד ד1דולר על דמחזד כל'ג

 ר קיב, וכוסיעו
 וכו וב-ד ב-ש והלקו ומהצד שמם כיג

 גקמו
 ככיתן דלכד לקבוע ב-ד זכו מר ספני'ג

 ג קמו דיו רעל31ץ  שמחץמפס
 כ/ מגבירו רקב-ד עצמו דמשפיל כליג
 גמא
 צב כזינו מרויץ סזועחי 'ד'ו רכש-עיח

 א מא עלי שגזרת ממריהר עצמי על נזרתי גדרות דדכר יבש-עכא
 כ שכרם לקבל ולבוזר לעששם ריוםנב
 ק3ג בן א עד כן ד קמר ג כדר
 א קי בן 9,ז9 ליהדות לאו סתותלא
 כ/ ג קמ קוע רעת על מעכיר ערותמא
 ב ו4י- כ/ ר קיד ב/ אצו
 לשראל צמיש רכל משית רחהי כווןכע
 י מאכ/
 2פר למשיאתם למוצאיתם הם חיש2ר
 אקלר
 ר מד כ/ דימקצר סרר כהגדנר
 א כד כרר הירד רכר' נמשלך למרנר

 אקמח,

 דר אלצור רנר

-  

 בשוק טזרר
 ג צז כןרעליץ
 פ4 ונקי קב .עקכ כן אליעזר ר משאסב

 ר מד למרסא אלא סיהרא איברי לאסר
 א צובו
 ג טח למרעש אלא לילא אימז' לאסד
 רדץ מן רעולם כל אח לנסור יכולםסד
 כ ק2ר בן ג קיד ב/ אנג
 בלילר ופרע ניטמא יחף מרבנן דדואסד
 גקלג
 צב כ/ וטו דסק  שמעחתיד סר מפנ'סד
כ
 ג י שכיח לבסיסא רווחאפב
 הרוק' 5י כרם גידול צער עצבונך פיק

 ד לא ב/ דמיוןצער

פסחים
 רחיץ אח בודקץ  עשר לארכער אורב

 י קע, בן ב קיז הנרלאור
 מן למרר נפ-ס אור 2נר יכובבים אורכ

 ג קטו 1כ1דאור

 ע קלכ. למצוח. סקרימין זריכן-
 431 ג קכח ראקזץ עמן על מוסיף 1ד
 ב צדר
 ב קס בן שרוטר אלא חמז מעור אץד
 הגסת כרלכות הזרשץ רשיאלץ דמעם1

 ר קמ בן ג קטכ/ מקראי דרקאשן ים, שלושים רחגקורם
 מפעת כאדו עד בודי המץ בחשיקתח

 ד לו 3/ כלבו הנשלוורשאר



 ר כניתמעט והמאמרים הפסוקיםמפתחנענייח
 שעות כ עוד חמץ כאיסור רוסיסו'א
 אקיב
 וכתב טרח וחומר כקל דאת,א מלתאיח
 ג קמט ג/ נ 41  1ן א לו  בן קיאלד
 תלמייי לרכות תירא אלקיך ר אתכב

 ר צגחכמים
 ר נר כרשסואל עקיבא רלו
 א צב עלן רחמנא חס חטאלט
 ובו שתים לוקר וא אכלו רבא אמרמא
 געט
 פטור כשכת טבייא כחמי רמבשלמא
 ר עט ח-כ 2ח-ט שבישלופסח
 וכו ואתת עורכת ואחת לשר אחתמח
 גקיב
 א קיכ סם רכסיפומת
 א לו בנער לאכול אסור רארץ עםמט
 גת וישא % קףש מד כל ארם ימכורמט
 ב קלחה-ח
 את ולסול מסחו את לשחוט דדולךמס
 חמיו בבית אירוסין סעודת ולאכולבס
 גקנח
 ונקרא ר-א ביוד נכחב וגרי וזד שמי זרנ

 ג כ יל-תכאל-ף
 שם רוא ואר-ר רכחב שם רוא רוירנ

 א קסגרכקרא
 שלא אע-ס כחח-מ ארם כעסוק לעולסנ

 צט לשמר נא לנעמד שלא שמשכוךלקומר
 ג קכט9ג

 כ קר לפסח זד כשר יאמר לאם
 שמסרו יעזיר מנשאל חגר יאו סר4נ

 ג קטו וכו ראש לכבשןעצמן
 רוחר מסח אם בתמרר לכם לדו מספקאסו

 א ק ,דגר( ר צרשכת
 לכם נמי רכעינן כשכת סויים רכלסח
 ג 4נ ג לד דכר
 לכם נמי רכעינן בסחים מורים רכלסח
 אכר
 לכם נמי רכעינן כעצרת מחרם רכלסח
 ר קל ר 4ג אכר
 ב מז  י, וכו לרכות שמח אך ור-תעא
 משל יאכל לא עיהסת ב של עידסו

 ג סזשררם
 סלקיך וברא נחהיק אדאפז
  כן ,רג-רן א לא  בן בית קיאו .עקבפח
  בן כ סר  ב, א  עא  ב, ד נח  בן במ
 ב לר אקר
 לא חורין כן וחציו עבר שחציו סיסח

 א סז רכו משלנאכל
 ד מא  בן רבו קנר עבד שקבר סרסח
 צח דורוה. למסח מציים ססח כץ מרצו
א
 כ כ3 לנששד קובע שבתקר
 יריך אין מרור רסיבר צריך מברקח

 ג נחהסיבר
קח

 ש-
 עבדם עלה-ם אומרים קושי כסי

 ב סב לפרערריש
 א סג זוהה. שיך לא יתדה רקם
 א כה לינק רוצר שרעגל סמר יותרקיב
 ג 6אכן

 ר טז  ב, פנץ צרבוקיג
 בררי וסרור מצר אינש נכרוך לאקטו
 ג צ ומכולדדד'
 ררכר רכרים עלב עוורם עומ להםקטו
 כ % ג נר ג נד גמ

 נצא לא אלו רכרים ג אסר שלא כלקנח
 ר וא ר קר תוכהומי
 ואשחז מסיק רוא עם של דרכו מרקטז
 א נח ב נח א מ ג קואופר
 א ע כנען מתהיוקטז
 פא וכו רמקום שמסח שם על פסחקנח

 שייו תקש שבינידם נביאים וכו רללקח
 תבא שלא צרד כל על וכו אוחואומרים

 ג קיכ/
 רקכע דישראל ודוממם ושיאל מקרשקט
 ג יכליר
 כ קכר ר ג וק-מא קימעא שכתקט
 ר סג מזו% על מטיך ג כוס לו מזנוקזז
 ג קז תקי-ס ארם של מזויחע קשץיח
 רקב-ר לסני ישיאל כנסת אשררקיח

 שאחר בזמן לפמך ארוסם אראימתי
 ב  קין  ב, תחבר קולשימע
 יעביד מר גףם בל ר את רללוקיח

  כן חסדו עלי% גבר כי אנן שכן וכלעמדון
 אפר
 כ כס לסרך נאר ליקאט
 דאוריתא בזמר-ז מצר רבא אכניקכ

 ג פו ררב9ומרור
 רחים את מטמא חיות אחר רס8חקכ
 ר פווכו
 חצות אחר רזד כזמן מצר אכלקכ

 א פז חובהו ץי יצא לאלראב"ע

שקיים
  בן רדיקלים על משסיעים באדר כאחדב

 ג ק% כ/ אק4ר
 שמנים ימת ממסיקן שן-י ממתין ריונ

 ר פב  יןומלהות
 רמקרש בשת רשתחוואות י-ג תקשטו
 כתירס-ק יון מלכ' שערצו פרצות י-ג4נר
 א 5ז ב/ובו

 השכה1.ח?ט
 כ  תשרי כן רשנר ראש בתשרי באחרב

 א מח ממנן  מתשרי רעולם לששתכ
 ר סו ג סו למלבים רשנר ראש רסןג
 ר קם לאיליה. ר-ר כשכס ט-וב
 א  יבנו  1, לאילן ר-ר כ17בט באחרב
 ב מד כן ויראו אלא יראו תקרי אלג
  בן ג ש ורחמיץ פיד כ17ר מלך כורשג
 א6
 לחי מילין לרוון רי כמהמיץ מגלןר

 לאו רכי רעביד ומאן ונצורימלבא
 ב ים  11 רואסעלזהא

 שיהיר כשביל לידקר י סלע ראוסרד
 ג 'ט גשור צדיק זר ררי וכוכס

 רגל רוא ברסן ט"ו בססן אחר רגליםר
 ר מו לף1לים ר-רעוני
 ב ז רקורש על רחול מן מוסיפתט
 רעולם ברא בת17וז ור-י ר"א סלוגתתי
 א קב ב קו  וו. ג קסז ר קמ במסןאו
 נח  11 ראכוח. סדי שבתהויי סובר ר-אי
 ,רערדןג
 נם ליגאל עהידץ ברסן וכאלו כרסןיא
 ,הג-רן כ  %י  11ר
 א ס מאבותי% עבורד כטלר כר-ר'א
 בקז
 צדיקים שכיהירן וממלא יושב רקב-ריא

 ג קכג יום אלמיום
 א קכר למקוטעין שלדת לו יולדת'א
 ראמה-ס מכית זסף .צא רשנר כיאשיא
 ר  יא11

 ,רג-רי
 ,יעררו ג 1  ב,

 טיאשיהנ ימי משעוז וכא רמשומר ליל'א
 רסג
 קיב רהכואר על מדומם רפ8ח כחגטז
 ר קיגד
 מרון ככר לסניו עוכרים  עולם כאי כלטז

 ג בנט ד בגז גבןב
 כץ גז"ד קודם 4ץ לארם יעקר יסרטז

 א 1הי  בן א קמא גז-רלאחר
 ברגל רבו פני לרקביל ארם ח"כטז

 ר מארקרסר
  בן ברג" עכסו את לסרר ארם חיכטז
 רמ

 ג יוחנן ר' אמר כהוספדאי ר' אמרטש
 3ית תרא 1כ1 רשש ביאש שתחיןס8רי0
  בן וכו רץ לנוס כיהות ג אוטיי0שמאי

 רר
 צדוק וקיא עושת ומיעוט זכיות רוכוח

 ר צר  ב, ג קנח כדימוסרוצא
 וסוט- עון משאח

 לשאיית משע על
 ר קער4הלהו

 ואחר שיחטא קודם ר ר כיאורח
 א קעבעיחטא

 ראשון מעביר אומר ישמעאל ר תנאח
 " 1 כ/ רמרר רוא וכןראשון

 כר-ר ח-1 סחר-בים ישראל שריו רייח
 כ יט וכו סועדתם ם גשם לרםופסק
 צבור כשליח רקב-ה שבנעטף סלקית

 מיהל אג' דור כשיר בני  שעי אםואומד
 נ  ך%ג ר 9ו*'  בןוכו
 ג ט כ/ אחה. כמתירד שקרץ ונולםיח
 ימי עשרת אלו ברמצאו ר רעועויח

 א קכח בותשובר
  כן ומלהא תליא כראיר רחרש קידושכ
 כסר
 חסירא כעץץ וכו סירהב המיהו כרכא
 בקוב
 אתת דברי יושר וכחדכ קול בת הגאהכא
 רקלג
 ב לז סעיאות. סקףאת רע ם-אעושרבב

 לט וכר שוטץ אפי אום ג-ס אחםכר
 ו וי י  י*  11 א צו ב/א
 ג קו ר טח ממנור בנעור קטיגור אתכן
 ג ל נ ב רעיפר נדחר ברחתכס

 ולמעלד רטגחר מן עדים כתו אסל
 קורש ולסהר קורש רעם אוהד%דגץ

 גכ ב~
  בן ג ר כ/ כ לו מאמר נמי טיאטאתלב
 ג צ  [ךו אש
 רקב-ר לפמ רעיהן מלאכי אמרולב

 ישראל אין סד ספמ עולק שלרכוש
 יום רשנר כראש קירר לפמךאוסרים
 ר ,י  נו, וכורכסור

 ר טו כ/ יביא ס"לג
 קילי או טח גניתי אם תרזער ספקלד
 ג ט חרוטיו אוש"ל
 וג תיקצר בקטיי אירו ר אהקיןלד

 א טו  נךו ר ם תקיעד היפערשבשם

 ג4ה גנחי רדין אשא על %י מי*
 ר י  11 ילולילחך

יוסח
  גן ומ רנפויס עם עד0 וש שמתג
 גלח
 ללשכת מביתו גדדל כרן מסרשץכ

 1 לח בזפררריע

 כמקרעי אטו1
 עסקיי

 א צו
 ר קלו תצור בזמנר טבילרח
 שמקדש נקראת ריוח- פרדדרץ לשכהת

 ג לס  ין וטו בלהטיראשון
 ר מ  1, רקורשרוח נסחלון- או4יההס נבהרים פנךדח אחרט
 נ צב ב/ כייפך דרך ביתךק
 רכפורים רכיום לרמז שס-ר בם שטןכ

 ר לז כן לאסטיר רשות לירלית
 דוד כיה לסלחי אלא בעיד חץיעיברכר
 ,רג-רן ג עבג/
 א 1ט!4 וכו ומשקר דולר אליעזרכת
 ר קסט ב/ י  ךי,ז  נון ג לוב/
 ער ת81ור כל את איסי אס-הם קיםכח
שלא

 רחם-
 א 'א

 כחמץ למחיב נטן לא דח%כד שכט
 ב/ א סב  11 א ט  1, א נח  ב,נפואר

% מ ג9  מ ר ד מ מצג ר 
קכגא
% א* ל=ה א  שע9י*יא%%9%ת חיי 4* 

 ר ~~ח ר צח כ, א צא ב,תערם
 לבשה לא בם-ר עיבשד ל*ישץלר

 כ3גגערכ
 ג לר נפרר עומרר רוא רחילו
 כ/ ,%ל מתחדר 2עחוס' פ"וכפרר%
 שח ב*ןן רר2סחים בים רףדף לקין6 . י  *ב11כד

 רבולד
 ג י רפסם נחיש סצףר רט9' בוכילט
 ג ריי כ/1דם, עי לם' סטמטטע שאחים דם-סלסט
  כן וקרא וח"ח יח-ש עשעט רמב

קסזג
 עמד 1ג1 מלכך ואת אותך ר טלקנב

 א מחתטוו
 ולא לגעלם לא לרשת סחכףן לאו-דע

 ר לח, בז במ41ף אלאלסטר



יםייטיטכנר והמאסרים הפסוקיםמפתחבני

 את ררוא ביום רשיתכם שאוי
 ג קצף וט איש כתעררכרוכית

 א צג אמשףכנר-גכיטלויצראיע-זסט

 רמזור לומר רצו לא וסמאל ירכיי%סט
 מר9הע איר נבורוהע איר ובוורערא
 ר קי ב/ נ קאקגכ

 ב ק4 וכר ברקב-ה שהתיעץ מהיךסט
 ח באיכוים רנבלע לוש אכיריס לחםער
 ר קכאכ

 כמרץ לשנץ דב-א לשת-ל רדוד כסאעו
 כ כסחץד
 שכיצר כה עבש אכילר ושכעת ואכלתעט

 ד ט כינירור-מ
 ושכחוב צייך בורד-ז חלב גווה דאזכל5
 כ סר ג סב ובולו
 נ קטר וכו ולא ברם חני5ר
 1כ1 סי לסני ישראל אשררכם אר-עפר
 בקע
 אף רטסאש אח מסרר סלוד סרפר

 'א ב/ ג ב כ/ ישראל אח מסהררקב-ר
 נ קמח ב/נ
 לעילם רמאות שממשת השובך נדולד5ו
 א יח ב/ ככט
ש "*ר ריד9% 9 י  נ  

ף י* ד9 א  9  % נ  9  א 
מ = נ מ = א ח = דא  א 
% שי %*9 ת א י ת פ ש   

 א=י

 י*"חן%*י"%וי
 נ * מיה

 תדש=6דשדא"ה9
 כ י א קפש
 ע%א="ש=ש6חח9

ח ח ש ש %6  א מ מ 
א תאר מ*9 9 א  ת  6 

ה  מ, מש
ש9 ש ח ח  ס  % ת " מ  

 קג = מ, = מ נ ה ="ר
ב
 9כ כשי* עשת שחר י%=9
ב
 אי 6 ש"י ת== נער9
א 'יד שש* תשמ נעה9 9  

 א ה א פ 6% ש* *ל%יץ
קש.ד ת9* את ואיא תשמ נח*% / כ  ג 
 ח "ש =ד * מ א ש מ אשא יעתק=%

שכה
 ,חחפץפד*דאשט*טפ%נ

 =ימ ע* יין חק חשהעף
 ג קטי נ/רסלחסר,

 אפף וג סתלסהז ב' לשאירת אם יש1
 א ם.ט5ח,

 סו שקא והסכך שבשיכר הדבבת סמןי
 ג לס. בן טיירה. הטופרב10כות

 א ס מ וש% * !שין 9= עדט
 נ% ב/ מדבר ריטוב הקב גרז כ105לתש

 נסל~אל רבן של עבדו בסבי פעשיכח
 ג סג כ/ וכו רסוכר ההה יזרווידיר
 א מנ  צןו רסוכר מן פטור מצטערבו
 כ סט כ/ לסוכר רעלוםכו
 בשוכר לאבול חובר ראשונר כלבלרבז

 ר סט  צךו פתכדת
 א מא כ/ הדורו כצין תשאגכח

 א קבר משלכם לכםכט
 כ נ  צךו פסול דיבש לילבכט
 נהמן ררכ לקסיו רומאי מבהא רישאלא
 ר כגד כ/וכו

 אושיונ אבל רדר בעי אי מחלוקת לולבלא
 נ נ ב/ רדר בעי רכלדברי
 ואימא וכר תמרים כפת דראי מסאילב

 כ/ וכו ריפרוף ואימא בדרס וכוכוסרא
 גג

 ר ג בן וסוריה סעלר דמם" פלי*

 יכבר סררד מ"ט וכו דנף יום עבדאמא
 ב קר וכובין-מ"ק

 בעלר ומיד כבר סיד אקער מקבלתמב
 י ג כ/ וכו לסוטומהזידתו

 מנהג פי על דוד ביום ערכר מצותסד
 )רנ"ר( ר מ בןעששים

 ע"כ שם בעמן וחוס רש-ימר

- 

 א
 ב/ וכו אומרכם רן סר פוררתן ב92עתמר
 כס5
 רטזבח, את סקיסין ריו דמקרש כביתסד
 ב ע,און

 אחר ודכד  שסים שם משהתף קא ודחמר
 ב נא כ/וסו
 נא בן לאוכלו אסיד שנפסל אהרונסו
א
 עצמו כפכי רגל רוא שמ"עמז

 דקדכח-
  כן

 אמר
 כ/ כרחקות, "כד גיששת ופראו קףהמןגנט
 אסט

 מט כ/ חשובך תם והר שמאכר תר חדנ
א

 תיקון שם ומתקבין נערס לעזרת באוסו
 א מא כ/ א מט  צץנדול
 וכו וסרמייבידן כדמם סנטי מבלאינא
 כ מטבן

 זקפים ט"שר שלא "ייתימ אשףע
 אקסח

 לא רעיאכר בית  שמחח של ריסים כלע

 נ מח כ/ שינד טעם טועמיןריי

 בית לאור רחיטץ בוררת ריתר אשדע
 כ סט.  צךומשאוכר,

 קטכד מעודר לי עובד מפך בבאזארבר
 נ סג. כן מטך. שמהנדכדי
 ד ע ששכב/ ע מ% 5רס ושע%

 יי""ד"ת אח=י
%הייו ש  % 4 אי  ש   

 א ן מש

בשה
ו קמא %בדהד ת  ב עם מ בשת ושחפש ש* " 
 ג ק 9ת שם * *וש

 את כדן יטע %פד %1חקאסו החצהסו
ח מ כ טמ  כ מי ד 
%ש " * י ח ש * ץ ל ש  

 כ *צת

מ "ש* 4 ט   ב ט 

העלא
 א מ עןש*כעש* אקרשכ
 ד קע פר-ר ריע נשמשכ
 ועא רקכ-ר ל"מ "שתל כשת אחמרר

ןלקיגל ,חי ארי רקךר אמר ל%כגשם / כ  ר 

 דג ר5סח כחג נשם ס*מר יסדםר
ר

 ק% ד לכ א ' מת לא אאמש שקבר
ב
 י=ף רסרי %כר ניח- רנ1כר אץה
 א כ/קמט א ב/קלר נע
 א לא *מים יקר מאא שמשח
 כמעשר רק רקכ-ר את לשות אסיט
 נקם
 נ כנסס נ  קם עעשרמאץלקיאעשדט

,רנ-ר(
 כ קנא ףיאו אלא הר9 תקף אלט
 *שראל רקב-ר 1ת1 טועת טתעת נט

 נ גע. ב/ כטד ועש ובארר מזכירכר
 כ סד ב/ ית9תסק1 סמעתרמזזרירט
 ידע ש 1 ומ סתאאם דמי רעי'ב

 נ סח נ/ א כ/1 סגראוכולאדחף
 נב/קב
 1פהף ודת תו ט-תא יחנז ר אמריט

 ג לט כ/ איסר מדלית כפןנפוחי
 נ פג. ב/ שלום של תעכור לא והרבכב
 שבחות. בלהק בעהט גשמיכם ונתחיכנ
 כככ
 צריך גומר בל אץ יפות שעימר כלרכד

 ב קנט ר קנכדיקר
 כ/ ד קט ב/ נשם ססעשר ערמן אץכר
 נקסנ
 רוכ' רכיאו דוסא בן חנינא ור עמיכר

 א עכקררירו

 הרום שאץ סלסעלד טפר לך איזכר
 ד נר כ/ וכו' ליואהועצא
 וכו תעמחא נזר רקע שמואלכר

 כ/ 1כ1 דצבורא שגחא לומרכסכורים
 ר קמ כ/ כקינ

 ככרמים וחולות יוצאות ירושלים במתכו
 קמ נ קג וראר עניך שא כחורואוסרות

 א קנחא
 ג קוב רעושת. מפחכר כהגיז כי-זכו
 דקגנ
 כ קנט עימך נא שא כחורכו
 כאב כט-1 להשראל טובים ימים ריו לאכו

 ד קש רכפורים.31יום
 1כ1 רקרב9ת בסדר שעוםלץ כוסזכז
 אסר
 אסכרר הפול שלא ד ביום ממזעמןכ-ז

 נ סדחיליים
 ככ-ט החרץ לשד רלסו רסר*שכט
 נ קגסרו

 קבעתי רדור בנתחו ריחי אלמלאכט
 ב/ נשרף בעשירי ריכל של שרובבעשירי
 כקכז
 ב/ גוורהא בטלי סימידו חד מית איכט
 אקס4
 רלוהות קעיתמ יום רוטורים יוםל

 ,רנר( א קמראחרומוע
 בור זר למש רויבגוש שדיהרו טסל

 נקי
 כ קם סדכר מתי כו שכלו יוםל
 נ ע ב/ ליופי אלא אוצר אץלא
 לצדיקים מחול לעשות רקכ-ר עהודלא
 א קמ ג נרכ/
 ואחד אחד שכל מלסד זד אלידע רנרלא

 א קוב כ/ 1כ1 כאצבעומרמר

במייזם
 כ/ ר ל 1ג1 כי-ב כי-א נקראת מגילרב
 נקס
 א נט גורב יצבור ולאב
 א סו נ יד כסיני מתז נ-כ תרגוםנ

 תלפמ- כנימלץנ
 מקרא ספמ חורר

 ד 5ר, כ/ ב סז כ/הדילר
 לרעת שחל ט-כ לעקור רב' ביקשר

 ד קנרבשבת.
 ק"ד שא*י*ע.שר
ח = שץ ל* מ* מא1  ר 

 דמי

 %ישעק%י*יה==ה1
ק שיב י =ת כאז  % מ 1  

ש9י מ ת ש ש % ח י  מי% 
ה  א ק% מ מ=*ש

% ב *4 מיז * ט א 9  מ 
קסונ

ח 4י -"ת1 ש מ   כ ה"" *דיי רק ייה " * 
מ כ מפר כע מ  מקינמ א 
 א קי = כד

 א * א ר י"שא4*קמ%י
 רכ/קסא

 %תחפי טיי
ק  כ סיח א 

,רנ-ר(
 א סו ושתי זו ונגןי
 להדהם רגוים סז מבקערם ריו ההראל'א

 כ סרלעברים
 5רשהא לדא סהחא לד 5הח יוחנן רכי'א
 נ צח כןוט
 נ קנך כ/ רמז בנטי לרוית והוציא%'א
 זאת גם ואף בפסוק לשואת חסשריא

 קנט כ/ וסגונ גוג ומלחצה גלית דכנגד
כ
 כ/ סלך ולא אדם ארם עליה בקוםיא

 אקמא
 צו ב/ ויה פוםזלד נחסזבריצחק רב'א
כ
 קסכ כ/ כביסר מולך תיר אחשורושיא
א
 דע יקולסו ולא וסער מסר אהשחזשיא

 ד קסח ב/קאום
 א 0ה די ס5ש כמרך אחקירושיכ



י"ט"טמך והמאמרים הפסוקיםמפתחנקניכ
 סב כ/ איסרכי וסינירו מלכ' מינידויכ
 כ פס כ/כ
 כושט 'שראל פגמו אחשורה2 בימ''ב

 י סר כ/ רעוע אוהו של ססועיח1שנרי
 קסז ב/ וכי לפסם אלא עשי לא רם'ב
 קלר כ/ כ ז כ/ א קם ב/ ד קנס כ/א

 כ/ רשנר לעבר קרורעץ רעושם 'ורע''כ
 ,רג"ר( דקנר
 א קנח ב/ רסן !ד ממוכןכ

 כ/ 1כ1 ימיני 'דור' נקרא מדדכ'יב
 נ קסד ב/ אקסד
 .דודי מאכל שראכילר אסר רביג

 אמר יחע ור יחדר' קדלי אסיושמואל
 ג קסד כ/זרעונים

 ג קנח כ/ רדמים שנקראו רצדיקיםיג

 א ר ב/ ללאר רסימנים מסרר רחליג

 וכהר ברחל כר שךיתר צניעות בשפדיג
 א בו כ/ שאול ממנדיצא

 לעטות עברע על ארת רקב-ר רקציףיג
 קנח ב/ ד פא ב/ יוסף וסם צדיקרצת
 ד קנט כ/ר

 לו פוסקץ גדולר לאדם לו כשפוסקץ'ג
 כ קכר ב/ ויולעולם

 רסן שעתיד רקב-ר לפני וידוע גלףיג
 ג קנך י/ ג קלר ב/ 1כ1לשקול

 ב קמ כ/ משר של לירחו זמן באדריג
 ד קנבכ/

 לשכת טיפשי דיר רצדיק מרדכייג
 א קם  צר4רגזיונ

 לחירות גאולד ריהד מצ'ייס יציאתיד
 ד פנעולם

 א קי פרעך עבדי ולא ד עבדייד
 ג ס  1-4 דקודש כרוח סוכךיד

 כ סו כ/ רלילא זו קרהטתרי
 ומשכר כקרן שנמשחו ושלסר רוד'ד

 ג קכך ב/ ג קד כ/ ד עב ב/מלכוהם
 אוסרים ראין דלל אומרים אץ בפורים'ד

 כ פס ב/ לאיץ שבחוץ נס עלשירד
 א קמ ב/ שכן כל לא לח-ם ממות'ד
 רתורר על רוסיפו לא נביאים רם-ח כל.ד
 ד קסד סנילר מקראיק

 י עז כ/ לשוקר גליא'ד
 ,דגר( ב פכ סרדבי ויעברסו

 ,רגר( ג פב דטיא עיקוסא עברטי
 ב/ אסר מר ובו גיולר ועקר והעקטו

 גקם-
 קנס ב/ רפסת כמזג ריר רסן מפלתטו
א
 ושבור לערן מא' קשד סררבי ויעברטו
 ד קמאב/

 רקודה רוח לבעור אששוסו

 א קלג כ/ רסלכוח. חצי ערטי

 א סב הורד זו אורר דיהר לידרריםטז

 =ימ א =" כ מ = ג י=
 א קח=

ח שיש*י9ההתמ ל  
9 = כ ש=  ג 

 ללמוד עבר כבית נטמן אביץ טקכץ
 ד קמהורד

 נ/ יצא יא לספרר רטגילד את רקוראץ
 גטד
 כ ר א-ל ליעקב קראו רקכ-ר.ח
 ג קעג ומדרום וחזרו שכחוםיח

 א סב ע-ז עצמו את עשר רבע"ט

 כ צט ב/ אירת, ונקרא ספר נקראקם
 כ סח רעומר לקצירת כשר רלילר כלכ
 א ס" דחדש פרשת כענץכס

 שולחמת יומי על ושכדאל דרנ סלובתאל
 ג קמב/
 פורים שקודם כשבת זכור פישת קורץל

 י קמ ב/ לעש.ד ,בירדלרקונם
 גלמיו ק-ם רסקיש בית כשאץלא

 וכו עלירם אג' ומעלר רקרכנוחפרוונות
 נ/ 1כ1 עומתירם נל על לרם מוחלואנ'
 ב לר כ/ ככט
 קודם רפסח ברלכות ודורשין שואלץלב

 א קמח ב/ 'ום שלשיםלפסח

 קטןסושרד
 הורד צבאות ר למלאך דומר ררב אםץ

 א קעג ספריויבקשו
 א ט כמבנקר נפטרד מריםכח
 תליא בזבותא לאו ומיני חיי ברכח

 מא כ/ מילהא תליא כמזלא אלאמילתא
 כ קיח כ/א

חביבה
 סג 1נ1 לראות שכא כשם ייאר יארב
ד

 כ ח רדץ מן טו-רא רנביא שבישלד
 ודחג'גר בסף שתי רראי אומרים ב-ש1

 י קמער
 לבא לעהיד לצדיקים נמו רגמו ראוריב

 ד מא ב/ ר כ/ס גכ/ס

 ד קטר ב/ תדרוש אל מסך כמוטלא'ג

 קסז ב/ מסוקך לי סטוק לימקא א-לסו

י
 כ טו אומד רוא כך כי מאירסו
 רכנן דכולרו מפומ-דו שמההא קאטרטו

 שלסר על קאטר לא טמיר דרוטפוסיר
 כ טו מאחרהורד
 1כ1 מראכם קלי אומית סר שכיגךגע
 ד ג תעוץ ב/ ד סזב/

 א קיט שבועי למימני =יץ

יבסד1ן
 ג פט תעשר יא אח ואחד עשדג
 חלל אתמלך אס אב למודא שכת מסךר

 י י לו תשמע לאוכבת
 רסיל בהחלהר -ר לס שצריכר ת'בד כל'ג
 א סד כ/ כסופר ר-א רכלד
 כ/ רתרמוד-ם נע נרים מקששן אץטז
 י עז ב/ יסט
 ג קלש ב, וכר ר-ה' נערטז

 בד טכא יוסא דעבידץ ההראל עהודץץ
 א ע כ/ תרצידחריג
 ג לד שנעת. שלמד תיקןבא

 יצא מקרא איןבי
 מה-

 א קבו פשתה

 קנר רמשיח לימות גרים מקבלים אץכד
א
 זו כמורטי אשר שישא לאדם אסורלז

 ג קלט אחדת במיינר אשד ףשאשחזור
רגר
 א ק= חדערם ג רכחנרמב
 לו קמי רצוף אין רנר מן עבד רלוקחמר

 י קט י צו עבדות. לשט שטבלםעי
 נ קנד כספחת לישראל גרים קשיםמז
 על בעוד"ז מעונים רשים סר מסםמח

 א ז רשכינר בש' תחת ליגנסשאיחיו
 ג קמר כ/ גקמט
 א צג א טז לדעה. אלא 1כ1 ואיןגג
 ג קח כ/ י עז  1ד(קח
 ד פא ג לב כ ג אתםקרר-מאדםמא
 ב/אףקמ ד,תרן קמ ד קמ כקא

 ג 'ח ג ג לחמור רדומר עםסכ
 כרכר גיא שויי אשר כלא רעדףסב
 ,רג"רן כ נר ב/ ג יא שמחרתצא
 כשער אשוע את לפקוד אדם ת-בכב

 ג קנר רגר ג קלט לדרךשתצא
 געעזל אלא ,"עלם באר שנד אץנע

 י מאישראל
 צדתףם של לתפלץ נעשדר רקב-רסי
 א 4,~נח אגו

 י כס רק,יסם מפס רקכ"ר ש"יסר
 ונ? דנשמע דכי ,ומר שחוד כשםסד
 י עם ב/ ג יטב/
 ימיו ,מלחע

 ,עבד-

 א סי מעככם
 כ סז רפקר דץ מת רפהסם
 אלעזר ר תלמית על רקפיר 'חק רצו

 ער ב/ ג ע ב/ מפץ שמתר אמדעלא
 ב ב/קנא
 ב נ,קסוריס אחי דקת ע או כעל כעלות שכעקג

בתובות
=יי ד קב כ/ זזנקמ לעם נשאת בבילרכ
 כ/ ישראל כמת תוהת על חכמים עקדוכ

 ועעל תו רנשאת בתקר מרו יןג אי
 גן א ור ב/ כ = כ// תחלר*חסר
 א נ/ק* גג נ,קכא בקכא
 סתול כבזו אץ כביוו על כשמל מלךץ

 כ/ ג כד ב/ ב קסת א קטו גקפח

 כ כ/קעד א כנ/מ במח אסד

 י י בשבחומ ררסבשללד
 ג ,בבגרתעממאיהץמיחרשקסש

 בב/קטז
 כמאן *ד ,דעי ינעץ ארבעץ ,גמר שחנ

 א קלת וג"עדרזץעח

 שדא אסלו אתסאתא כעסיי תרף לאמ
 א -1 כ קץ וכר טמא לששכקש

 ,וו שממיה ת-ח של נשתים א*סכ
 כ קסם נעדרץמימים

 " קבתי ,%% ה-ה 9גהפב
9 וע" של פי' ע=י פיססט  תר 

9ירתח  א קמ מ דיג מתל 

 א 1 = משד ררמס שמם ששער

 תסק מץ ,דט1 לף ק ישע ר9
 ד קסכירד

 כי כ/ ד מ מ שמם למשל קמפי
כ
 רקחשלאייארעיםחד דמךקד

 ככ/ער
 כ/ ג קטב איאתדבףארטן רירקח

 א כ/צכ אצב
 רתק אלא מ *גה אפשר ומקק

 מנק כי* הכיב ע*1 נשזרמ"ח
 ג צגמיחד

 קסיראקע
 בתלמי-

,רגר( י * חמום

נדרים
% לפמז עתי קלחןכ  ג 

 תחטרךן שדת מחץר*=ןומס
 קטר ב/ ימ אע-ס ועגך מת ו9ידת

 ג קסר  ב, רסלךומ מת של אעםאם =ות" 9י" כל * עסת בן=כח

 "סיבמל'%סוגע דח-וחרקיםלא
י
 חש גתים לע* ,א הרץ אץ~ש
 א ץ ב/ ראש*ע*

 ג ק* כ/ וףקר אלא עי 9ןמא

 י קז כמג חשר חיי
נדר
 לשם =ל א רפסח את שא1% שמםמ

 כ קפס ב 9 ומ געראכלר

 אפס פכ לשסרומ עביר טזלדג
 א בקלח ג קמרא

 -כ יץ דת רף רקמן את רס9ףמ
כ

סופה
 אנ9םיםקיםעיתרו%דכתשלב

 ג קמ"תתומ
 א-כנמסמחח אלא תוסא אים אץג

ס ב צם כגאששת מ  ג ממד א 

 ג ש כ קסת=

 אש,דשמגיתררמ,סף*באעלי
 ב * ות כ ,ר כוןערית

 אע אל ,עשעח אדם של תפיי אץר
% *א ק   ר 

 גן שעשע ו9* ית ס ואז זפי11
 אקט
 עימיי%ך שאעיק פשכ אמד ת='

 ימד של 9ת קעת %א ראשמשז
 ותי.גגדמם

 ב, פיטץו ס=ת נדיר נןדטמדק
 א1



כא ר כנ עטירט והמאמרים הפסוקיםמפתח ביבנ

 כ/ שבישלו כקדירות זדו אשד כרכריא
 כקו
 רעכויות למילדות מצרים מלך ויחמי'א
 ד ' ב/ גצד
 ב צד ב/ באכמם מצטטות 'רכוזיו-'א
 61יד ברונד בת' דיע כתים פף'א

 ג לנ כ/ומלכות.
 א קע כן ריי בן מלכות יצא בלב מן'א

 דשדד להיות מרשולים רנר חיות כ''א
 ג לב כ/ למילדות. צריכיםשאים

 ד קמו ב/ א לד מצור מבכר עכיררכא
 ומצלי ממיר רחוידכא
 רזר כעולס ריב אוהך הטהר סיכא

 לזמן ורקיעת בקם- ריאכשככך
 ג לד כ/ריוחיד

 ג קג כ/ אור וחורר מציר נרנא
 מכית קול בת פראן גדול כרן 'וחנןלג

 סלוא נצחו אומר שרוא רקדש-םקדער
 ב/ ובו לאשוכיא קרבא לאגחאתאזלי
 א פז. כ/ גפכ

 לו ב/ עטרם בן ל% עשה בלבד זו וכ'לר
 א י9  וווד
 ג כג ממש מלאבהו מלארחו לעקיהלו

 כ 'ט נרעים לקלוג' ברנני לרקדים*
 שלא כחורר מצור דהר כל לך איןלז

 ר קמר ב פו ם-יתות מ-ח יחורכרתד
 א קב ב/ ג ק0! ב/ דקעא

 קריאת זכות אלא כירכם אץ אפילומב
 )חט-( ג פז זכושמע

 לא הס למלחמר ריום קריכים אתםמב
 ד קב4 שמעץ שלודודא
  רסעשר רודמה רעכ.ר גדול כרן יוחנןמז
 פוב פואב/ ב/וכו
 א סם כ/ כעלד על אשד חןמז
 א לסו ורלל שמאי תלושיי כער,12
 על לששל יריך ארם אץ יחק מטימח

 בן שאי% רארץ מע12 רחרחתרדסאי
 ב פו ב/תורד
מ עאח% ם = *  9 אי   

 ב סט וט שמי %יששר
 פתכי.השרסראתל * ירש%

 כ [" אסי ["טס י הת*חר
 ד ק% חעשףשי סשחא כמףתמס
 מלוג א עמ

גיפין
 ב = א=רעו עקכמיד=1
 ג ט טחי אשר *י* א=רז
%מ 9  א ק9 =א אש יד 

 י=המ'%י יד מץ *ד=
 א גמ 1,מעףמייחעדמ9=ט=

 א6 יי הה % ש= אח אץט
9 מ =א"בשל  ד 

 ג פ. שיי ו=ם שתשים = קמ ר קם*%ג לילק" ש *ים עמז ר==מ
9 מ "י* י% %א גיוטזו  

 א י %ר9%*הלמ9=ש%
 ניל במי וערר למדו רמן של מ4-כמ
 דמא
 נ יט ףתנר חתתי וירדס
9 שבע-פ דבריס  לאומט רשאי אתר 

 ניער נ סובכתב
 א ע חוקר רי ופרץ נדר נעלעז

קידושין
 כ גא נ נ עפרן משדר יחר ק"רב
 ד מגא נ ב/ק בנב

 כ/ ד קג כ/ ככסף אלא דהר אץי
 בקעא
 ד מח לקףאר ווי מקישר
 נ ז כ/ נ קד * ממקחקא את ררףר
 לס אמישז

 ה-
 ד טו חרא לא

 1-הל עד נעכחט 1עאמדד לעטםטו
 גקלגננולח

 עצא שלש וחלר שלש שעכר עברט
 ר -סח ד כלחיוג

 כס * מ ,ףמ רר 4ל ששמער אץכב
 נ קלנ תרצע וט עעמ-םחמ"ל
 ובו ארשא מירא פתם רלא חז-אכס
 ןרנ-ר( ב נרב/

 במם בס ,בו במבם את יתם ולמדיםל
פננ

 רנר ג קב ללמרו מחיב אכש אסל

 ר פז ב/ במתשם %א כמבס אתל
 ב/ לו שול אי% עריו רקב-ר אלמלאל

 רקמג
 שאי% מס' ועושר רמצ%ד גדוללא

 נ נא חישרמצחר
 קסו כטזומחל אכשמחלעלככזולב
 ב ב/נ ב מח כ/ א סד ב/ ב קסתב
 נ וה א ב/ס חן(רשקרחכמדלב

 רכנעו

 (מ  ב/ שדר מהסעד פטתית גששלר
א
 שאתם ממן אלק לר אתם במסלו

 אץ כמס 9ץ"ט אה2 במם מ9גמדפס
 2ן כמס קרףם אתם כך וכל כך כח(ימר מאי ר ואדא דברר ים %המסאפס

 בד
 נ גי לע" עלסא גדיי נאית שכרלט

קמיי
 רקב-ר אץ רער מחשכר מקימללס

 א גא א בב/נ ק%טצרפרלליעשר

 נחבר מחשכר טצרף רקב-רר כקימללס
 ב נד נללסעשרומ.ב/לד

 ד %9. ב/ יסעומאארכז וי  מנהמן אחת מצור ,ישר כל,ט

 א יב ב/ חבו אחר ניץ !-חץסס

 צדק ש"מ ע-מ רחקי את ועהישסט
 (% סידשח ררץ פער רשע ועשאוציר

 ב/נתנב/בחנ ב/[%נ א כ/חא
%ע-ר(

י 4ם ח * י 9  מ מ 

 טו רחים מן בפורש ממך רפורש בלסו
א
 קלג ממש משנר ואער רמשנר לשקסב

י
 קטאבבא

 ג קלט אדם זר רשן זר מנערג
 קיח כ/ א 1 של"י עד מצור רידורט
 כ קיט ב/ד
 ג קכח ב/ תורר אלא מים איןט
 ד ט מלבתא נקרא שבהלב
 ד ל כלר כוא'לב
 סמונן רתיר גוים יתר ראר פ'לח

 א עת ב/לאוראל
 חילוקי על ריחר יון של קנאהם עיקרלח

 א עח ב/ ליון כהראל כץ ש"4דדיג'ם
 ד קער וכו וותרן רקב-ר ראומר בלנ
 א קנח ד צב ב/ א יבב/
 ראשונית. בדברות טוב אץ מר מפנינר
 נ קסז גקגכ
 ד קגב לו יפר סימן כחלום ט ררוארנר
 שבחווג כלילי שום לאבול עזרא תקנתפב
 דלו
 כב ב/ ורמתכייש רמכיש לפ' רכלפג

י
 א פג ב/ כרבא לק' רופא כרד'צב

 א קלא ב/ ,רג-ר( ג פח ב/ןרג-ר(

 ג רעורכ אצל דזרז'ר רלך לחנם לאצב
א

 שלו אלו רי' ובו רנרר מן דטצ'לקוד
 אכד

 כ!4:י1בא::ג:44
 תוץ אבי לגכ' דרבא כוותר דלכחאכ

 ג עט קנ-םסיע-ל
 גרר של ישלול-ה 'ם של מווטו מצילכד
 ג לד דקל
 או טעמי וכפץ המו כחד אזקמינן א'מא
 ג סו טעמא ובחד תסו'בפץ
 א קסז צפק שלך רץ קףרירמט
 ב ל, ב/דטיס שופ- כא"י ברכים הכירו פס רמלכץמו
 ג "ם כ/ ומצחם כוירר שאהך עפ2ע
 א קעג הדא, בשמים לא חורר2ם
 ישראל את רעלית' לא אלמלאמא

 א קלו כ/ כ פריץ, בשמוש ממסאים שאץ על אלאממצרים
 לבסוף אלא משתלמת א'4ר שכירותסר
 דב,
 עבד כץ ודלוקעז

 עט-
 פדצל לכץ שחלד

 רכ

 היסים עלק- לדביל רחמור אח רשוכרפ
 ג דים

 ג ד. לכהף קב ח-רפ
 טנכים בררך הלך למען אין אילפג

 א קמט וכו  תשייי צדיקיםואורחות
 שופויד מעין אכי% ונעקב שופרידסד

 ר בדאית
 אפי ע-ר בן את הורר רמלמד בלפר

 ב קלח שבסלד רת נדיר מדרע-ר
 אמה זר דכר וט דחיס רא"ש מיפר

 ג קלחחימים
 כירכו שלא רב אמר ידידא רב אמרפד

 ג יג בו תהלרבחורר
 א ק(% גחמנ' כר רכר %כח מאןפו
 ר כר ב/ מעשר רור פיו עקיטהצ
 א ע רכו כיר עבר ידצו
 א קמר ורטדב רישר ועקרתקח
 ב כ ב/ אליהו רוא פינחסקי5

 1:,?י4צ[כ,:44
 ב/ וכר חשבונאי מדכית ראומר כלג
 בסט
 ד קלח ב/ כמים 'ה% כי גםח
 ד סח וכעורב בכלב פרנסםח
 ג קנם א פו ביד אביהו דגולרו שכ'ח
 ב/ לסזת1ת. כודקץ ואץ לכסות בודקיןט
 אמז

י
- 

 רכר בחלום דאר וכאי בן יחנן
 מאוה שכע ל12הטד כעיאהתיד

 דיט-
 וכו

 ג לבב/

 קו רגאולד את שמקרבת צדקר גדולדי
 ,רג-ר( א לז ב/ א ק0נ רנר ד קמבג
 ב קע כ/ ב סט כ/ ב לזכ/
 א מר ב/ כים נקראו ששראל'
 מצלי ורדד לעס סרוסד יריב לעזר ( ר'
 כ קלאכ/
 אישהמיט בדרגא סלוק דכא שפא רי

 ד קע ב/ לניפל וכעאברעא
 רגר ג קלס עונדשמחה

 רקכ-ר לפני משר אמר'
 קרן הרום כנ4-

  כן א קלא ב/ תשא בכי ליד אמרושראל
 גקלח
 של כחד דיכן עד דזד בן כשלמר שאלוי

 ג קסו כ/ וכוציקר
  בן ד סא ב/ א קג מעיף עייף חכםיב
 גפט
 ד מ! ב/ אטיהם זר ראזרהי איתןטו
 ג קכ שמגררם 4ת ששופטי רורגר
 ג קיר רמקסרג רא רשמן רוח רם-םטז
 רכב-ל אביע לאטה-ם לו ריחר כתטז

 ב גשמר
 ד קז יצפץ לרעש-ר ררוצדכר
  בן ד נט ב/ טיים לרתכים הרוצךבר
א מ גס % מ ב   מ מיג נ 
 א ב/קא א ב/פח בפו
 וטז נ/ צפת 41מאל דיץם ימץ"ראכד
א
 ד קכא מ/ מחתם ממררכד
 ע-ע קענחד דוא רע וץדס-ק משחרבסס

 ד קנכ נקרם 41שאעלא
 ב/ ץ-כ כ9ןיםר נעער רץ-ב מאןןסר
 דמו
 חכתו של סחופחו עור צדיק גלער

 טתץת אבמם ללע-א רקב-רר עודרער
 ומ וף"9ס על שלסים .צרםוטדגלץת
 ח קטב. 111' טזטה4ס בשעויומעם-ץ



 ר כניתלקט והמאמרים הפסוקיםמפתח בינבכב
מ-

 אמוראי תרץ בר פלימ כדכי מרו
 ג קטר ררקיצ מלאכי ותרץ וסובאיעא

 לבל מאורר לריוה ירושלם עהידרער
 ג סררעולם
 ג מא ב/ לויתן של סוגרער

 ותרץ בארעם אמוראי הרי בר מליניער
 א קת ב/ ג קו ב/ ברקיצמלאיי

 א ר מלכות של אימא רותצא

 ב/ ליד מוקמי שמיא מן גרגוהא ריק,צא
 גצו
 ג קנו יזמןצט

 ג/ באחיד שינותק צרין אשד רמשאקי

 רסח
 ג קסר מנותמחמשים יוחי אדם של כיהו גחוך עניות קשרקנח
 קו רמרגלים חלק מסלו וכלב ההישעלע
ר

 עלת רסורח עוף - עחיאל כן יונתןקלר
 ג ק נשרףמים
 א נס מחכים ישראל ראדץ אויישקנה
 כ עטצון

סנהדרין
 א"ג

 ג צג מג פחות יץ מת

 בר ואח-כ בג מתהילת רשנר עירורב
 ר לס כשכערואח-כ

 ר קיכ כ/ יצת ירץ יורר יורר סומךר

 פשר שעשד נרודד על קאי ברך בחנע1
 א פחצדן

 חצקלור רעא ישו ראול משו ררואז
 כ/ וסו ולטל לעמר כהשיר מעללגלימא

 )רג"ד( איד

 ב/ לטובד נתכונן ארץ רעגל גמעשדז
 גמר

 ר לט מי כנגר גר-ז דנךי

 כיפיף נם ללמוד צויכין ריו ר.0גרררתת
 ג עזב/
 ב קם ב/ רבווהא רנךיח

 ר צד ג/ ששחו בן בשמעון  מעשר'ט

 כבורו את כבודו על שמחל מלךיט
 כ ל4מחול

 כאילו חורר תבירו בן את רמלמר כל'ט
 ב קמולתו
 ג לר כסאו על יושביו אתכב

 ואת מלך של סוסו על רוככץ איןנב
 ב סר ב/ ב קכט בשרביטומשתמשץ

 ב נ כ/ במח
 קכא בן ופו ס"ת פירחח ראשך אתכב

 רקודש רוח אלת שישוב ביקש רודכב
 כ סובן
 ב/ רחירר מן ידידם שרמו 8 רפופיםבו
 גקנט
 כ קלו כ/ אסור ולא ארכר אמגא
 א קל ג/ גווע רמוסיף כלכס
 ר בז כ/ בתיר כבר ליר לרזיולא
 א ג ב/ בדץ שנתעצמו שניםלא

 מיחוה ר יץ סיחות. ר שבטלו אע-ס*
 א קמר בן בטלולא

 אלקיים אבדו לר מינא ררוא א-ללט

 קר וכו טבי במאי למשר קבר יי רואכרן
 ג כר ב/ כ כ/ז ב ב/רג

 על יוסיסו יודע אים ראחד אמר אםמ
 ג צגרדיתם

 לרקביל אלא ישראל זכו לא אלמלאמב
 דים כחדש אהה פעם שבשמים אבירםפמ
 א קיזב/
 רוי וכו לד רנסחרות רססוק סיסג

 א לד ב/ ערכותלעמן
 ר ח קומות כ גכוד רסקילר ביתמר

 קלח ב/ ע-ז מקים נאסר אים מחוכרמז
ב
 כ/קסג למלך נכסירן מלכות דרוגימח

 ר פג משיחא רלכהאנא
 ר מב רשכת על נצטוו למרר דכואםמ

 איסקור במרר או-א וביכור רעץ שכתמ
 כקפו
 יח ג ג כ ג מיהר חיב ששבת גוינח
 א נ א מר ג מא ר לד ג לג ר כרג

 ג קא ב/ ר קכט כקכט

 ג כח כשכו שולטים אינם דכשששסד

 ד קטו מוליי אימ קטןסח
 עצמו למסור חיב כפררסיא לכו-עער
 ר קשחוכו
 . ח מיהר חיב מגרף אם הרעו לאעת
 נכר אל כת על גזרו רחשמונאיםסב

 כ פז ב/ למשמרות משטרתלעשות

 בן שלומיאל רוא סלוא בן זמריסב
 רגד א קמט ג ק4צורהצדי

 מבסרת רזו רכפרר שחרא ראוירסב
 ב כ כ/ ררורות כל סוף עדודולכת

 ח-ו כמזהך רוא טבלים ראוכלפג

 ג צב ורסומא רחימה משלצא
 בן ר ז כ/ וכו בדיקורו דמחייף כלצב

 בוי
 גברבדנצר  שמייל בשמר יבלי ת4'וב

 יכו יינו ליבשן יפריז-  מנשילתיזנח-
 ב רבו
 מתש וי4-ו  תיו1ב

 שדחה-
 ילו %נ4י רעמו נזי יימר- י וא'רמיהן בפיז-י שבפיו ירפ בר %לישמויל ימי  היוקבל

 ירפבר
 שצי

 מצור של  לח41חיי לית
 ג ר ג/וגו
 משיח לספיחו רקב-ר ביקש חזק"צר
 ר דערר אקו
 נעמש רוא טץ על חכטץ שאסא מי בלצר
 ג יט ב/ ירועל
 שכיב לא קושטא רשמא מוש רריאצו

 קיג כ/ כ טז ב/ א י זימנא נלאאינש
 ג קלד ג/ ב דגרא
 ר קו רדעו בדיסח בא משיחצז

 אלא תלר ררבר ואץ רקיצץ כל כלוצז
 ג מס כ/ א קעאגתעיבד

 ג מז גליתי לא לפומי גללתי ללביצט
 אקטב

 המנע את לקכ4 רצד יא אבית שקבצט
 ג קסתכ/
 ג ר ג/ וכו כעלילר גאו שלשרקא
 רהורר את סככרץ די אחאב דורקג

 ג יג בן רמלחמר אתונצחו

 ר ב/ א קכח וכו רכו שמגרו עביקר

כ
 ותלומדו מבס תרן מהקנא ארם בגלקר
 ר  11יין
  קמט  בו א קככ ידידם רמו רפידיסקו
 ב קם  י4 ג  קמט  בנר
 רמים עתים כמר עצמו את סייף רודקז

 כ כד  בו עיימם יסיביסיסבהערות

 איסור כעת כתיכד ששימש חטא חםקח
 ג מג רדזיווגמיחוד

פכות
 בממסר שבחמר וגו אוהו מלקין גמרמ

 ,רערר( ג לט ב/ארקטים
 שמעם רגמרר מסי לך יריר ולא אנכיכר

שבועות
 א מר כהר הוא תןט
 נקראים שכולם רבדנים רב כייר. פייג

 ג לג ב/ביתו
 וכו אוטוים לרץ באים ועשיר עםלא
 ב/ ג כ/צר א כ/צר ג כ/עח כק4ה
 ב'כ,
 ב צ ג ס מלך סלך עבדמז

עדיות
 בימית במדיד יבא איבדו מץס-ח

 א סט ב/ כעולם שלוםלעשית

 זרהעבודה
 בל על רהורר את רקב-ר רחזירג

 יודתדמומות
 שמזב-

 ג יח לישראל
 ג כר כשטם ואכל בצר-ש שסרח מיג
 לרקב-ר או-ר ואמרו לבא לעתידג

 לא קינוני לא רהררר את שקבלוגבראל

י
 ב/ שכרם לקבל ולמחר לנשיהם ר'וםג
 גע
 במצות הנףם את למעת רקב-ר עוררג

 א מב ב/ וכוסוכר
 אלא מעצד לאוחן ראוי רוד רוד לאר
 ב כט ליחיא תשובר לדורותכדי
 מעשר לשחו ריאין גבראל ריר לאר

 ב/ א לר ב/ לדבים תקרתה לדורותאלא
 כ מרתשר

 ג כא אדום עם משיחפים ין מלכותח

 שם בית לבנץ שם- וי-ג ריר יון מפלתט
 ב סחב/
 קודם שרם ר-ז בישראל נקבע חפכרט

 4 עא כ/ הביתוירכן
 ב/ מעלץ ולא מורירץ לא רענו-םיג

 אקם

 דרוג מעשרר מיול רגדול או4עוי רמז
 כ 4ב. ב/מלכוון

 ג קמ4 ב/ זרתות לירי מביא !רירותכ

 ק4 ב/ וכו לירי דכא ביום 'רעק-ר לאג
א

 כ יח הורר מתן ראר יתרוכי
 רי ולא מעלץ לא מררו 8ץ נכרגו

 א פב ב/ לריקירשאת

 א צר, ב/ תלי כליבא התשש שמחיייכח

 בעען גף מי רנשלח רחשוב דברכט
 א נב ב/ חוהם בהתךתוהם

 ר קלט שמר סרור הלבלד

 ב/ רצף בקמן ור-ת רש-י סלוגתהעא

 גקעא

אבות
 רעב את רמשמשים כעבדים הריו אל 4א

 * 9מ. פרס לקבלע-מ
 מ4ת על אלא וכו כעביים חיע אל ג%

 ג יח ג/ פרם לקבלשלא

 ב/ זכות לכף ארם כל את רן ורוי 1א

 רקסת
 ב 9ג  בן קרע חורתך עשד טוא

 שיביר141-%המשל חירר ררך %ישי *ב

 ליחיה-  חפייתשריי
 ג ומר

 שפז בנ(ז4ורר י"ר בסתרר ותיר ייי 1ב
 ג  יח בן  מען של שביו מהו יווןורי4-

 סופר מלאבד עמר שאת חורר גל בג
 ג ז וכובטילר

 קנס וכו אעפר לכקחופנר האמר אל רב
ר
 לר'הווא לו דת חלמייים המשד ט חכ
 ג קנצ. , 1כ1 וכאיק
 נב ב/ איפר מאבי שאית סיר כור חב
ב
 ב/ קערם לוום ירץ סעשףך וכל יככ
 אסט

 ב קעת וכו דברים בנ ראאקבל א4
 ב/ מלכוהם של בשלאגר מ"פ* רף כ.4
 גצו
 א צא חורר את קמח אין אם תג

 א נר כנגור גוררת פצור בר

 קלד למצור רץ רף אומר עזאי כן בר
 ג קסר וכו דמ"רר מןתמרח

 ב כו. בן סצור סצור שכר כר
 ולא ברם למתגדל עם-ר תחשד אל רר

 ג ער ב/ בוש לחחוךקדרום
 סופר יומוני רחורר א8 רמק"ס כל טר

לקיסר
 סעועא-

 א צב,
 ב קנט ב/ וכו רם כהתמם ג יבר
 ומעש-ט בהשיבם אחת שער יסר חר

 ג קל דעור-כ חי מגלכעוד-ז

 ר 9יג  בן בקנקן חסדאל אל בר

 יץ ייפצל ייי יצי הכי יינך ייי ייי,
 ב הבבן

 ר ב' לוה-צם פרס 9ז בי

 שצומק מי אלא חיץ ב, לן אץ ב1
 ריר ג קל4 ב סחטירד

 ר קמט קול יוצאתבת ףום יום בכל ב1
 ג י4כ/
ף א6 ט= " 4ו 1 ק   קס ר בג 
 ג ב/קסטא

חדרת
 מאדות ע"ךבא לר שער טפוס מלך בטז

 ב קח. וימיבם

הלרירו?
 לב ב/ חטאכן שגגות ברת עידרנו כלח



גגי"ן%2כןך והמאמרים הפסוקיםמפתחבני
 ג/ 1ג1 כמצור לשמד עב'רד גרולרי
 אפו
 אסורר לביאד עצמר את 0סרד שיצלי

 א קטו ב/ ושראל את לרצילכדי
 ב פר כ/ ושכחד קשר דת אגילתיג

סופרים
ג גג י מ ק % " " ר 9  
9 רשר =הדמשק" דכ מ  ד 
 וט חמת שד 'ע" סד לקים דתממץ ושי ממל דוי= ראם דנ

ב/צגי

זבחים
 ג מיד דתהדמשי דו=נ
 כ וי אעוממ%1אימי1 מסח%
 בסח
 מיס דייר גשת אמף יחו 0חקסב

%הסעת  ג 
 אשמוותורריס ק= ש% כמתסכ
 ג ק9, ב/ דמען, מקשאח

 אמס ערה על =פרש שכששפח
 על וצער כפח הפ =וו ,%משר
שימת

 וט"
 ב 5ס כ,

 ג * ודש פת י"' וייתהישצ
 ד ק חחימך= ל"י יןי 2תר מד9 אטוחתתקא
 ב ב/1 ,דק=רשחישקג
 לר שאץייחש*ם נףי ס%חרע'1*-=מרדמהקש

 דש"
 8 יד

טנחןת
 י * טים י"פ בסמךמעל

 ד קש, בסהאד עלר י שיקגט
 מ"חתלר

 רש-
 ג ש סשהץ י-ת

 ימ"מ למ"מ ש"ל יף%' ד0א
 נ ,ת,חוסיר

 ףקץ נמו חחי אא ח וי"עאסד

 ג9י

 כ 9ףעו י על יקד חשפת מת מלפת יצחסי

 לפ-י
 *שףד שמי לטיי קרש

 ד ב/ שיקחיפםעלידס"ןממן
ד
קקק ט= ושא רשמוישתרח ואאהסר  א קד גג 
 ב ק= תש חי=םוטפו אי שח-כ שישת שטית שמ%
 יום יט ב/ ו"ק. 8*ש ירי%

ג  ב/קי,8 8 מנף%
 נשהשפרחשר דח מחת גלמיםפד

 ב/ 8 ומפ,דומפטס%ע,מ,ט,ד
 קמיי מ י %9 מ בקב
 8*8 תאר צו תקתר יטב !"יתקד
 ב/קס,דשץ
 9*רי יעי טת ויפן החש ושלצט

9מכלד9=ןף"נמו*טףינשתץע"  ד 

ן מ%*שליירא1טרא מ  
י
ש מלו עיר כשת רשא %י  

 קיימגדדמקש=ככבב
 ד שח מג

 ב/ עיר דקרב כאלו עולר סירתרשסק * וס "חמןשץר"חקקד
 דקלח

 נדלפת ד9סקש חסףם תקיףקי
 ג ואט כ/ וסדקקחמ כי* ע*דם מעור מ9ס ל בעסדר

חויין
זז

 כרש"
 סמא רקב-ר אע צדקש של

ש *-*  % מ  

 ג 9" נ/ ,ץ ממזת סיעת חביא
 ישיף קי* עו שלאים וכים פ.ת
 א כ/קסדח%
 ד קי כ/ תפוץ תירתיח
 ב קט כ/ דדתחדץ את ,ישחש עדמ

 חכם בד שרורד סברמר אכלי לאמי
 גב/קלו

 נ ,ח- 8 מראחד כסי לדשחמש מ*ףס לב אפקר יסם
 8 סר לר לחטיבת שציירתס

 שסעשחת ומאשתת שמן מיא לסרפד
 ב טת בעקדןאת
 רשר עם מבק אאמ% תקב געתאקיצא

 ,יד ג/ 8 סג ב/ קטמם פמס עללחי
8

 "ד ;אאשר %הנ ואי% ;אףירר ידגק
8

 8 קלא עו קא 4יד ממחלץקכ

 חמל ולשת ל*יד וירר לשחק6
 ב 151 ב תלויד
 ב/ חיד יר בתיר נח% נידמקקלט
9 מ יל  י 
 עפן בסמסמ בתףד נחן 00רדמקלט

 כ והם ב/ררמשחד
 ב קסו כ, כירה יתז דוץקלט

בכורוון
 רוחש גמר דחורד מן דוכית יוישע רח

 8 קעא אדר ב/מוליד

ינד
 לאשד 0פהח בך לכיח שמפחח יקיםמה
 ג גרכן
 כ קלכ ב/ עקיבא ר שאסר מפחחסר
 ד לט בדים גשמואל לן קטמאמס

ערכיו
 את עובר תורץ כן וחצי עכר שפציו סיכ

 8 5י וכר אחד עםה%

 ואוכל טירף ארי לטרש יאמרו לעת-לקי
 לך ק4 רגאר סר רמוץ סר אפר וכר!אב
 דוד דצג
 כ/ עבית" ראלף סר שקול ושר לשקט1
 בלק
 תפקי יצרע דמי מוכיטז

 חץ הוענש
 ר כן כן צמג יכ.בליש,

 נ *ט תעשי כן"80 עלי תשא דלא חדירה היפת רססיכותטז
 אות ורחסיר תשע על רקב-ד דקפירלב

 ג סו כן ד קא הגאמשש

תפורה
 צעדי אצל שפושזך וולדן אתק לך האבס
 בסו

שריבדת
 חוץ ל"ת על הסולם בחומד כייחות ל-1ב

 י פס סיע. על שרם והילרמשסח
 הלהא סיסקו ראסרת ישונא אכף 1708

 ב/ וכף שושו ביה% לאסל רגיל 4ו,םירא
 גתשויר

פנוייה
 8 ק ב/ אינטרטלי שנדבן יר סעשאת

סדות
 מנקרץ סואץ בש* מעש מ-רפ-ב

 ב קםרוש-ם

תפיר
 ידן כל שעוכר רש12רר גטי אחיס-ג
 הכח סדעץ אוצא-כ התא משתדידויד

 נ מב רממדד ומרעץהשמטי
 ד קיכ שרת, כלי צ-ג ד-ו בבירם-קל
 עיד ביקש יץ מלך סוקדט אלכסנררלב

 )רג-ד( ב צב ב/ ובו רדרוסמחכמי

קבים
 יעחם שטהירה וא בל ת-ח זקמ 1ג

 ג קבב עלירןמדרשה

כייקד
 ד ד דן קדושית עשר 81
 ב גר, 1מח11כר סעעד לו "4 גדול סות

נדה
 קו ין ףעי%ר דכרה חרוצים משלשדח
ג
 ג כננת שקול לכטלר זרע דמוציאיג

 כ לז כ/ עביריםישקף
 ג קט, ב/ וגו כאשתך אחוז קףעאיג
 ג 1 ב/ וכו יסו כל שיסר ארה- מוטביג
 ל8 ורשע טריקטז

 ג קלה קאני-
 כל אוחו מלמדין אסו ברעי תיסקל

 כא רעולם לאויר וכשיישא גולרההווד
 דוירד כל סט% ומשכחץ וסטרומלאך
 י קוס ב/ ג קברכילר
 א קנו מחום דודל
 ידחורד דטעםלא

 לדכיא ליולרה צבוט-
 שסעד על עוברת שייא משום דיאקרבן
 ג לא ב/ לכעלר תוקקשלא

עךקייז
 פריק לכל להנחיל רקב-ר עי1 יכג

 ג קיחב/ י עת כ/ ג 1 ד צ עול=ת ש-יוצדיק

 ברבר מחזיק כלי רקביר סלא ל8 'בג
 8 ט ו קכו דשלום אלאמשדאל

 ברכוז?רה"י
 עתר  שריד כדרך בעזרו אם-דב עלקי י1

 8 סו ב/לאכורם

 מעץ רכר אדבר שטי שכך ד-דיא
 ד קלר דינררכרכת

 נחורר לעברת במצות דמדקדק תתיקכו
 דקבח

 ,ט;נו?רה"י
 קבעודו ש אהר על תכר ט5 פיבא
 ג עאנון
 כ/ זכוכיכן של ניול כל' עופשה. פ4בג
 )הנ-דן גפד
 8 ס מ חי= י זחיו ,ךמ

 בש ," מהיי* ששפע %סגס * *ק=ו תף תע% אקי%מ
ש א ט יא%%  בן"ג8 י מ ד ע מ 

, דץע ח"=ן שמץ"תמע יף *הןלב ש מ  כ 19 

 השנה ראשרש9
% מ"ח אחי מחש אש =תלי  

 ג שהקץ
 וס אי* ת% קיא 8= ==לד

 8 6 מ חי ודא י=אע

 היון =חל%9קחא רדגאי
 ג סטון

 מ מלמג ד9ף עיר מסט גטץי
 גקנט
%ת ח  י קם דח בשית *מם 
 א ס חץ מ=ה*מם שי דיי ריהןת מ' ק צת
 9,נ יימיד,ח*רידעט

 יסחרש9
 ררכמ=מ9

 י 4 מ* מ" * ,"קמשי
 %כהרש9

 יגד אמפ *כתם *סת פילא
 י-ק=ו%,ד ,שהמיג
 '"רשרחאטעש,ררהו*שן*
 ג ג מ "יג קט

 א ש מ ששק דג ק =ו אם=
 5חתשאץ*ם"גס8% מזגש

 ב ז מ ת-ר ג י ושטרחמש

 סגיהרש9
 מ =פש %שחימששי* '=" צח" דא טיל שחי חץה יע
 8ס

 עשרתרש9
י,ג מ 9שר נםף=חיא כשדמשעמח



יעטעטכר והמאמרים הפסוקיםמפתח21ניכד
 סויהרשי

 סרחי שרלסו ותו טליא נצחו ס"לג
 עם לרלחם חשמונאי בית כסכדונד
 כיום תלחטו כסוד יום לפסריווחם
 כשח-יר גדול כרן יוהרן ושסערכסחים

 בן ג פכ בן רכפורים יום עבודתעובד
 אסו

 בתרא בבארש"י
 רכפור,ם ום במוצא בחלמי חש 9יי
 ג לב כ/ צדקר מינידו שקל עשוביופ

 סבהדריןרש"י
 הכסיסי בעת נעשר רחורשעימוד
 .  י1י  ב,מלכות.
 ד בעכז ב4-ציירי-ה-בצי1סד11-וש

 טנופותרש"י
 מדם- ואיש שומע תישא פ"סד

 ב קמר

 נדתרה"י
 גוף ששמו מרחדר לעולם באר רנפש'ג
 י קלבבז

 כרכותתוספות
 רוים קושיית ומרוץ אימא אלא ד-רר
 ד קלא  י, רש-'על
 כספר מעשיך וכל בחד נם אמרו ררי1

 כ  יצר  ב,נכתבים
 ג יוק  11 רחום קושית חד ד-ר1
 ברכת רידושלמי כשם שככר ד-רא

 מיד למד אם 0-ר-ת פתר דברארכר
 דקלר

 שבתתוספות
 ד כב גרוער מלאגדהתאר

 משר רוסיף מר רקשו ריום ד-רסיז
 ג נב תשרי  1! זכומיעחו
 בעגץ רחוס קופ"ח ם כפר ד-רפח
 ב קלט כגיגית. רר עיקרםכפר

 פסחיםתוספות
 ריר לא רצלם חטץר ראו מר י-רע

 ובורד ורעע אנדרסא אל8 זרדעבורה
 ז ב,זרד

 את דכוסץ ואמר ראיך כופץ ד-רפח
 כד' חטא לאדם אומרים וכי למחדדודבו

 ג סז חכירךשפכר
 צר טומאתכן קלושא טבל לא מי ד-רצ
כ
 ג סג זועת. בעמןקט
 ד% מחלוקה אשי רב אסר אלא ר-רקמו

 8 צא רפסחבסיכת

  כן משגר בלחם מחו-נין טוב 'וםקנה
 ג לטתשר'

 יוטסתוספות
 רתמן ששוס- מקומות "ש שבעג י-רכ

 דתנא דוכהא ואיכא וכו בכאן בכיכרישא
 ג לח ב/ וכו לבסוףמנישא

 סוכהתוספות
 אמר ולא רדם עד טעמו רבא טר למרלב
 ג נ  עוז כלולב כןנם
 א נא  1! שנית ע-כ מן ודו אםמר

 גט' חשרכ דלא יצמר מכלא' ד-רנא
 כ מט  ב!כוינת
 לאור חטים כורדת אשר איך אשד ד-רע
 ג מט  ב! מעילר רוד רא רשואכרכית

 חניכהתוספות
 רמדרש כשם הטרלל כעמך סי ד-רג

 וחשכת ישראל זר על זר מעירץשלשר
 א קב וכוודקכ-ר

 יכטותתוספות
  כן איחוד כלא כמרירות משסע כ4תמח
 גקמד

 סנהדריןתוספות
 ראיך רקשד דלא רא במאי י-םלט

 ששראל משום וכו אסוד כדן ראקבריר
 ב י ב, בניםנקראו

 זרה עבודהתוספות
 עם רקב-ר שרחגר רתומי מרוק ד-רג

 כ קלכ ולכלו לא אם דוקא וארץשמיס
 ור-ת רש-' מחלוקת אשי דב ד-רע-א

 ג נ רגףכקמיה

 זבחיםתוספות
 משקיען דינא ריכא כל מרן ד-ר1

 ד  צי  י! רשקיצר מהחילתפירמטו

 טפחותתוספות
 משקיצת דשא ריכא כל נפפל ד-רכ

 ך פי  ב! רשק'ער מתחילתסירובו

 ברכותירושיטי
 ויל בעה כ-ר בשער וטיספתא אא

  בן ד קטו ב/ ג קטר עתים כ-דעונד
 אקב

  עת  ב! שער תצ' רוע רדלקר זמן אא

 ד קלט וכו בחזקת רדדכים כל דד
 יעת אין אם ריעת בחוס הבדלר בר

 י מי כ/ ד יו4-  ב! כצץיכדלר
 לט לחוור אם ויבא קולר שכח בערן ר1
כ
 מביט ראדס רטח אנד מן רארר ע-' רח
 ד גז  1! סופו וער רעולם מסוףכו

  רראשון לשרם שיטש רראשץ ראור רח
 ורעדר( ג ם  ב! סצינתל-ו

 כ מז  1! מעוסץ ויקץ ארן זט
  בן מוכין דאוריתא פטטיא אפהקסוף
 דצד

 פאהירוש1טי
 ג קנז כ/ א נא  ב! ג כוב, רתערבר בסם שעומד דבר לך אין אא

 ליטאייריקי1טי
 ט ד ג אימתשכתעליו אפלוע-ר אד
 ד טזד

 כמאיםירושוטי
 עם דק בעגלר פסעץ רץ לא מעולם כח

 א 1 וכו פרער שכא עד אחדסוס
 שכה ערב רקדוש רכינו שנפטר יום דט
 ד קנר וכורי

 שביעיתירוש1טי
 שרי ספת למלכות שאול זכר סרמפני
 לר לראיר לישראל נרות מדליק!קעו

  כן רחושך כמקום ראפליםכמבואות
 דקכא

 ,זרךכ!ך,זירך,טאכ!י
 ב ב  11 ג קע גר*4נטלרבחחק-ס רי
 כ קמח כ/ ג אבן

 שבתירושלטי
 ד קמו וכו תנמר שעשתה מר גא

 לראשר עטרד יראר שעשתם מר נא
 ג ר  ב! לסה~הא  רי1  ר4ז-רטוש-
,רג-רן

 פסחיםירוש1טי
מ זג  רישום רוס גדול מר וער 

 כרת עלירם שחיכים רצפים לשתשרוקש
 ג קטז פסחו ושחרסת נסמילת

 בעדים קיר קחשיב אירוסץ סעודתן זג
 הוא דעחא איקרוכידמינו

 גאולר של לשועת י ער כוסות ד א'
 כ סד אס
 כ סד ג ס מלכערן י עי כוסות י' א'

 ד קיא חמיו ככיחארוטע טעי כאילו בעד-ס מצר ראותןא

 שקריםירוש1טי
 שקלים כמצות משר נתקשר 'הפ זר דא
  כן אש של מטבע רקכ-ר שרדארעד
 אקלר

 יךי441ירך,ט1כ!י
 שלא מ' כל אא

 נב0-
 כימש בידם-ק

 קפדקנראוכו
  קל  ב, לכוסמים 'פר שדקול מפג' רד

 ג  ינץ  ב,י
 לרמור- לשאול כא אם נפש כפקוח רח
 ר קמר ורנשאל דשואל מגוזרוכו

 ד לר תשר'  11 רידוי נוסח 'ומאסוף

 סוכהירושיסי
 ל מפשק לומיים 42לב רכש הן אג

 ב נ  1, וכורמחים
 ובית פיכח זד בו תצכ וקב וגם 1ד

 י מח  ב!רסקרש.
 רוח שואכץ רשואבר כות משמחת אר

 כ מז ב,רקדש
 בלב אלא שורד רקודיו רוח אין אר

 ד סח  ב!שמח

 תענד מצנת על ששם מסרו ישראל 8ר

 לא רשואכר כית שמחת של 'מיס כל כר
 ג מח כ/ שיגר טעם טועמיןרץ

 השנה ראשירושיטי
 כל כקרכן כרריוט מתכפר ריר דוד אא

 ,הג-ר( ד  צ1  1! כבריחר  שרידרימים
 מבבל עטרם עלו רחדשים שיצח כא
 אמז
 וכו גדול גוי ומי נתיב סימון ד אמד גא
 אמר חד רוקועיר ור חמנר ר כי חמאר
 ג הי  ב! וכו רזאת כאומר אומר זואי
 ר אחד עשית רבות סינרן ר אמר גא

  צו! אלינו וטחשכוהוך נפלאוהון=יך מכאן וכו עשיה רמות להיעכר וכואלקי
א ה-

 רקחיראוה. למעלר בר-ר כשמסדרך גא
 ד*

 כיון וכו אמץ ר ב17ם משרמ"א רב תד
 אני מעלר רחושי עול עליכםשקכלהם
 ד  יג  1, חטאתכם לא כאילועליכט

 גמור לו אומרים בנזצור רמתחיל חר
 כפז כ~

 תעביתירוקי1טי
 סיד רשכה את ישראל  שמרו אלמלא אא

 א 'חנגאלים

 טטינהירוווטי
 ת-ס הטיות בתי ת-פ ריו מהשנקם גא

 ג קע מדמועות.כחו
 כ/ שם אדי חורש על ר רמן גדדת רא

 כקלא

 טך"קירך'ט1כ!י
 כל חיאג וכו רמשפחר מכנ' אחד זג

 ד קנר וכורמשפחד

 הנינהיריקי1טי
 שמרו הירחי ואת עזבו אוחי רלואי ז8
 כ  יג  1! איכ.
 כם'מ כטרשתן ששחין רדם-ם ורע אכ
 ב מ  ב! גיר
 נפש של רכדוכד ער דוי- ער פי 8כ
 כ נצב!
 לישראל אוטרח ריוו- יון מלכות בכ

 חלק לכם אץ רקוד קרן על לכםכחבו
 א עה בז וכו ישראלכאלקי

 כ,זךבך,זיריקי1טי
 מצליר אין אחד רמם עעש ג בת בא

 ד מח ד לוחוצרץ

 סרטהירך,ט1טי
 י קעא שיהוה תקשו דז
 א מת, כ/ צדשז זו מעור טס יז

 סנהדריןירוש1טי
 רקכ-ר אלא וכו סלאך ולא אני אכ.

 כ קו א פט בעצכיככמשו
  כן רפלקסים לקשט מןור ר" דוי גכ

 רגר אק=
 מקוים קרא תקובר כהעשר מנשר כ'

 ר  1! וכו לרש-' קרח ואח-כ דע-זלבל
כ

 זרה עבודהירוש1טי
 ונבער רר קאמל מיץ רי רי 4 רג

 ב קכא ע-ז עלות רכשתם עביושלא



כדיששמך והמאמרים הפסוקיםמפתחנ32י

 בראחשית יחתןחרטם
 ג קט  4ח ג קכ4 בד%כמא במנשיא אא

הנד
 ב/ א קכי =*רשקבט59ץ יל

 יק9
 שולא "צקכ על קשרג רמלאך כהלג

 ב קטי ב/ בזיו אחעושו
 לף הפל בכי את עישר "צקב כרלד

 ב מז ב/ רשע לחלקכמרק

 וסות יכתןתרטם
 שער ח4- מצים גלות בתחלת שא

 הבלה סאובך כצף סצהש איץ כלבהלם
 ארץ כל רטלה והסריצ שאוה בכףאחר
 א ר ב/מצרים

 א ךגר. טפלותך רבונץ סמום שוי יא.א

 דאגת פבהס כיד תשגיח כיד כש שגיח 'גי
 י  וג עסקא כסוף למוז!"יחאע%ד
 א 1, תליתאד ומוליתא זי,

 ד קפד לירהא כהר רדץ ביוחא א,'ט

 בבורא לטשר אמבטי שתיורא דץ יגל
 א קל4 ב/ דאשא כרינרארי

 ויקרא ינתןתרטם
 כ/ל4 סיר אריןכררא רבא תשא גי

 כלכושי בהם ריסן קודשא לרועף דסי
 א ל4 ב/ וכו עליל ירא לאיהבא

 א לג ב/ מיליא כמשתעות יכפר 1טז

 גלעת ד נגר לשויה חמשד סדנו
 ב קם אדר ב/ וט%ג עג*מלזשה

 במדבר יונתןתרטם
 ב צא ב/ בארלקוהך בח

 א כא וכו לאורחא מ41ל ד' ארום גטי

 ב/ וכלום הזזבשר יריה יניס ינכר
 ג פז ש4תגמלו

 דברים ידרבן1זרנ1ם
 ג 'ד פסק רלא רב קל שי
 ילקעיד חר וחירר נצליף ארכעע גנר
 ר לח ב/וכו

 מי"א יוכתןתרטס
 שכיגעה לאשראר איחרעי ר יבח

 ג כס ב/פדהשלם

 ירש" ינתןתרטם
 ב/ המחיא על דופס סב כחסר שמח
 רקפד

 "8ע" יונתןתרטס
 עמ' על ועווומין איהנביש נמיא אמ
 ד קס-  אלקוש,יטי
 ב קטב, עלה, ההנטו אליה וקרש גמ
 ג מח מלכוהך שי יתחסל לא כס

 כרכותתוספתא
 ב/ ד קטי ב/ בקאר "8 עושת כ-ר ג"
 אקג

 שסחיםתוספתא
 רכל טבעריו בצת לריח שחל "י סג

 ג ער, וכו רשבתלפס

 יורות פסח ואחד מצרים פסח אחי גא
 1כ1 בנסח מלאכול אוחו טענות,טבלו של" מאפיית מלו שלא עברים לו שרימי

 גפ4
 באסכיותא

 עט רק בענלר %סעע היו לא מעולם זא
 א ק א 1 1כ1 פרער שבא ער אחד5ש

 אמותי% נגאלו יגרים ב בזכות כהר
 א מ סילד ודם פסח דםהמצרים

 ביר קר' רסצות את ושמרתם הט
 ר קיא,המצהר

 טע-ז משכו 1כ1 וקות טחיו כא'א
 פי א צם א צז ג צב כבשודודרבנו

 י צט המלר לשק פסח בג,קו
 ג קו טע-ז היכם משכו כאיא
 אטי ודיכן בערפל לשכון א8ר ד כה,יב
 ג כט תשרי ב/ אראר, בציכ'
 שירי ישראל 4תכו1-4 סיכר בפיורד יויב
 א קט י קר כמם וכס כרםלרם

 זחשכ לעשות עיירם שקבלו יען כחיב,
 ב קי עשו כאילו*ש

 בשיחסכייתא
 פי אפילר ימי כנ נשארו רבבות אלציא
ב
 כ ם 1ב1 דים על שפחד ראחר כ4

 מחו ררקוצים כי עלו טחטשה אחר יהיג
 א קלו כ/ אפילה יסףכג
 קכא, רטן לאוכלי אלא הויד מחם- לאט
ר

 לביאתם סרפירים שצצתן סקי בים
 )דג-ר( א קכט סיסלפרבר

 גשטע אה רואים רע ט-ת בקוצת סוכט
 אקסב

 יתרומכפתא
 כ עולם של בכבחץ יושב ריר ץר1 רא
ג
 כמפשק-ם לרוריי בכו-ם הק' ריחיצו
 א קכטב/
 וחשב עלידם קכלו אשר כיון כחיכ

 נ קי עשוכא"י
 טרוד וטראך כמשלד ערב קולך חג.ד

 א  קמר חוררכהלושי

 רשבת את לכם מן הף"ר כ' דאו כטטז
 רשפת את לרם מן רף-ר כ'רזדיז

 ג לרשחשמרוד

 הוא אר וגר לכם מתן הוא גן על כטסי
 ר לרשדיר

 1כ1 כתאדבר לסתן ביאתם סר בים

 הנר אקכס

 יתר ולא פחות לא רדבוים אלר דיס
 אקבז,

 כהנה ב ט-ת.ז ושבנקרא ריס

 שו' בלבך ימול השבח ים את זכו ח,ג.
 ב קסם.ב/
 ר יש ב/ "ע,8טח את רואים יחכ

 1?דיכריקו
 ד סר טץ נרווית שחוייד מדותי-ג

 ב קער כחובש שרשאן

 א קם כהחכים שר )תשן(ובן

 שבי-ג השכשתר רטרר היא חזויתקל
 ד מא ב לו ב/ שהשרךסדות

 קדושים,זויכ
 עום" סקףטה אער ישראל ארץ כבכ

 ב לגעבירה

 אסור כהניםתורת
 טנא יטא טטחרת רשבת אחית גי

 אקיה
 ח ואע מצר טעון אר ים ב. מאטרפי-א

 א קיג מצר סמההסוכות

 טעון רטצות חג ואע סוכר טעון זר כיב
 א קיג,סוכר

ספרא
 וטשחר נטאנל עמיי שבה ישמיעתק
 א גו נקירוככסות

 ויקראמפרא
 ב צד עטרוה. עשי של רעםאו9

ספרי
 אע רלי סימן הצא שם קטו סיטן שלחפ

 )דערד( ג קנח ב/ טשלשד פחותגידול

 ג קנת רמלך בחי הוא ניר סטותפ
 רוא דביים שנאמר מקום כל אדברים
 )הנ-ר( ב 'ס ב/ ומוסר חוכחרלשון

 ואדמ רוחמים מדת רף-ר שם כרואתחנן
 ב בזדץ

 ב/ צוךלרכותרגרגשי כאשרשיפסיסכא
 )רג-ר( יצו

 ב/ ריץ סדה אלקים וכו סו-סואתחנן
 גק

 ל01ר ישראל כ02ת עתירד א לבדם-ס
 "טלח רן לאטר כחופז אתר רקב-רלפמ

 ג כר ב/אישוכו

 תעניתטגיית
 כ ס ב/ 1כ1 קבעום אחרת *אן טפיק
 ד קד ג עג,ב/

 קכד ב/ חשמלאי בית 'ד  וכשנברדפט
ב

 הנחוטאטדריש
 את להתחיל צויך ריד לא קגמשעית
 ג גא וכו רזד טדחורש אלארהורד

 ריא כי ראשר ע-י שבת נר  ררלקת אזח

 ג סז שלם של 1-4כב!"-
 בין אחד שה גבורותיו רן רן ר,תרלדוה

 ר קי ב/וכו

 בזכות אלא מתלע ישראל אץ יאכשלח
 )הגיה( א 11 כ/אהוגה
 א ה לפעולהך שכר ק8 קשמיר דשמות

 אלא לפצץ 85סאל יניר יש ומ יחשנית
 א לב, לשמאל ואלו פרכות סיסימםאלו

 עכזם לא דקץ כשהסע ט כאשטות
 י פ גדרת, %4וד בויתן כס-1 עץכריף
 מה משאר רקב-ר לפמ סקור א8ר דתשחו
 כגזם חיך הקב-ה לו א8ר מכר אסחץ

שא81-
 א קל4 ב/4א,ג עומרישתוכו

 י קלו כ/ ב קלר,ב/

 שנר ככל חתך יתושא
 רשם-

 קס ב/ וכו
ב

 כים רשמן טן שנשתיר טר כטמשא
 ב/ צמקתי הירפו ירורר עתיררשנרמ
 ייד
 גיכ הושבע-פ מגר שלא טעם לדתקוא
 ב קמאבכות
 א מא ב/ נחשה. נקרא טן זמהינזר

 נטלו בירט-ק שחרב ביום פטשמיס
 ח קיר  עומתהים של איפופסיןניראל

 עקיבא לד ט1ריוסרופוס שאל באזריע
 גסט

 דאבון רדאשץ ביום פי כבאמור
 י טס ב/ ג סר ב/ עתרתלמשמץ
 דירה לו לדיות רקב-ר מששד גבחקתי

 עי וסילקו ררק"נים באובולטינים
 ד קכדלערכוהע

 סעורד לי עשי טזפנחס
 וזארנר כרי קטם-

 )דערה( א גר ב/סטך

ואהחי
 צב לדורוה. ניחר נר5 רסזש ד

 אשר רוהחת לאסמן טשל יטחיאי
 א קוא ב/ וכו אגיר לגשתטתיראיס

 שתי אוהן להשראל רקביר אמר רתצא
 השויו הוו בהגרד לכם שכתנאיוכירות
 א קמנ ב/כרם
 וכו הרקן תילוה היהך ריד עמלק יהצא

 יב/קמט
 שלם הכסא ואע שלם רשם אין תצאסו-פ
 ב/ סעי דכא עמלק של זרעו שיסחרעד
 ב קסר ב/ ב קמר ב/ ג קסד ב/ ימח

 רר על עמדו גבראל משגות כל 4נצבים
 ר צא כ/סעי

 לג לישו-אל יק ס"ת תשוכר דראי
 א י = י *  =יג= "בב

=% ג ב  4  א  

  .רב
ץ אא - * י ש א * ף %  4 

 א 9א %= אק אא

 ףא=תיהף*א% ר אא
ץ* - ת משר  ת מ  ד י  מ 

ם =תה* דא ש %  י ע מ* 
 %, = יח( גקמ
 ב י חשמקש,*ם דא

 "מל*מח=8ית* דא
 ב יחרו=

  %=ו*קשש%ו4"ף דב
ב  = ק *ה%יו  = י ך  = א 

% = ב ך= = בר  ב 

  י=%%%מיי=ו י דב
%י % פ  א   %  * הי חש 
ן מ =,ג מ8"  נ 

קגי מ 4 9 ו ח   מ= ג =% 
 ב ס מ ג ב/יב
 *מקא%חי*חלם רב
 ח" *ם =ה ה= ח*

4 מ  

%  =ש*  א י  = ג מהו ג 

 חמלתיבההקי%%"מ
 9,א4



יצתי כן

 מעושרן זר יום לאור אלקים ויושה רכ
 מעשירן זר לילד קרא ולהשך צדיקיםשל
 כ קמר וסו רשעיםשל

 שנתעטף ע-י נברא רעולם של ראור דנ
 רדוז זיו ודברתן לבגר כשלמררקב-ר
 צר  1, ב עח ב/ סופו ועי רעולםמסוף
ב
 ריר זג

 בוס-
 נ קיח ומחריבן עולמות

 נקמכ
 ג צד עטרות עשר נטל רעם אוהו טג

 שיבקע ריס עט רקב-ר ר44ר חסוי דד
 א יז ישיאללסם

 ג יב צייקים של בנשמוחירם נמלך זח
 דקסז
 כ ז דקרנו על דחול מן מהרמץ ידט

 באת מנוחר חסר רעולם י-ז- מר טי
 נ יח ממחר כסתשכת

 ולא דשבת זר תעשיר ריא ר ברכת א'א
 נ ז ראבל זר עמר עצביסיף

 ד ז במן ויישו כמן כרכו כ'א

 א ח גברבר וקרעי במן ברכו ב.א

 ח במקושש וקדשו בעטיסר בריו ב'א

 כ ט אדם של פניו באור כרכו ב.א

 א י וגר במאורות ברכו ב.א

 ד ח כ טז בני כרכז ב.א

 י ראורר אוחר שמשד שעות ל-1 ב.א
א
 גראשיה יטי כקושת שקומש דאור ב'א
 נ קיח ב/ לבוא לעתיד לצדוקיםנמו

 ב י במצמר כרנו נ.א
 י כשטרמיט כרכו דאיסטנסים יני ד.א
 ר-ע את ריצוע טורמסרופום שאל ריא
 ד י יומא משאר דשבוש יומא שנאסמי

 רקב-ר איך טורמסרוסוס שאל ר.א
 טדשוה רוצאר ידור כקובת גשמיםמוריד
 נ ב/נד ד קסנ א קבה כ כבלרשות

 שכת שסיית בו נתוב שאין אבררם ז.א
 א יא במדר רעולם אתירש

 א יא חסד דמדומי עם נבוס ז'א

 חמר דמדומי עם נכרם אביש יעקב ז.א
 א לג ההוסיןוקבע

 יא זוג בו לו שאץ ומ משו לסר ח.א
ב
ק חע ק " ל י מ כ  ב ש 

% * שי אש % גע א   

" מ א * ק מ א א י
 א

מ 9תישיהש"ל 1ע  

ח במי ע* שע ל א   ת* 
ת  א מי רח9

 אא אי

- ת ר  
-  

% %י  0 %  
% 9ש מ  ג צ 

מ עח סי - ח  ח גר  א  
ח ץח א ת *  ע ה מ =  9 ת  

 כ1
 טסת==*=י9ומט רץ
א
ד אביק סמף==ת דש 9  

 והמאמרם הפסקיםמפתח
יעשישכח%

=יישמ%שיציחי
% יפ י=  א פי ש %י 

 ,רנ-ר(י
ן 'כ ק א מ י  נ = 

ח =4 א ת= 1מ מ =  %  

ח *אי ח % פי  מ  9  9  

 1קהיא6שיממבממ
 במ
 של סחח לאדם ספח רקב-ר 1מ

 נ לבתקיבד

 יצא תו יצא מייק קץ יצא ענב
 נ מ ב/ ובוקאא

 נאאו ממדקות דץ למך של נקרם יבג
 א נד ב/ ותן רממלמפס

 אלא לרשל כדי דד לא נח חי אאכס
 א קמא חןשמא

 רארץ שטח"ת אפלו נחרב במנול זלא
 ב סר ב/ נאוןנ
 ב כא נ/ רק ווא אא,"רפ נלנ

 תעיייא כ/ עלרץ מיד 49דם גגלג
א
 אב חדש רוא במבול עשקי חורש זלנ

 א סר ג/ למרחשת עשתיקשיא

 א מז מסיס תרמם חלו

 אס לו ררמרדואמד געל עלע רומץ אלט
 א קמר ג/ רהףרר בעלרוא

 א קטו רקסחיו ,יע ,ץארתו גגש

 גד זכר שלא בארץ אז ורבנעמ רמא
 א יד עז-ת"ברדם

 ד הנדדם רקב-ר רראר נףמד
 נמלכץ".ס

 ב/ רמלכעת. וףרר אוףמ אברדם כאמד

 כקסא
 עה,ץר לאשררם רראר רקכ-ר טמד

 ב לר ג/מלבעת
 כ לג,אי, פגסץ רשבת את כמך מקכ*ס אם םסו
 נעת הםףרד ות וחוסר קל למד באן ררמז

 כ גג  יוראמר
 ר"זדץ9קם קםגט"ע בזרו9ז"ו וכפיוי,ש טמ"ת

ר א מ פ% עיטע* ת  ד 

 חג לא באג ובו רמבחכן כל דמט
 ד לגב/

 שלזיתוע ב עצר פחד סלאך אק נג
 ג פח דיט

 ו9מ ומח רוא שנאוורר מעים כל כנא

 אקט

 כאים מ =א זיו%א י אק טי
 ב ואתו
 טחישנףתקבפוקחי מפ

 ג כס מ ףקש9

ש א מ ששישל בסקי יחד קרת מ % אשףג  ג 
 שץ ש בלי חשד רטא גמ

מ שהא ושי=שת  שי %1 יד 
ץ=די 9  נ 9ב מ קים 

 14רמ אם4חורחמישם זמ
 א י, חץ י שטליתתב

 א*חח*אחםאיע9 =ש

 אעיזי

 א ע עאיייסנאי רעם שש

 ניחד רימית מים מל מין דמא
 ד צעליעקר

 אלץ אסר ומ אפח ר דמך מ גסב
 א י נ קמראמץ

 רד ,שחח ,חץמ רלמת אפקו דסד
 א מאמיטיתע

 רקטור ש9ז רש -ק % "ץ דסי
 א ,ץ נשלר על חז כמת תער ישמ

 א סא יץ של יטלא ע וי

 א 9ו  י, חער חדר יןהרא אסר

 בל רקףר ,הי דבשחס נעם יסד
 רם-ם גם על שחם וששן 'שתלשמת

 אב/ת9ילד

 ע ממוקז ע כלך מ קש תוי חסד

מ-
 כ/ אדש ף חשד =א יית ,החך

 שמרה עדת קיץ *יח משל יסד אי
 בהאמחתועהןושלע*דםרעץ

 ד בעצבם קים צרודות איש יקום יחסר
 עקם לחת תיכף ונכש דק ביתנוחות
 א קמר ב/רבא

 חרבן ליצחק רראר רקב-ר בגסר
 ב לר ב/ידם-ק

 דוי סיקי' לער עם ישקכ דכואי גסח
 נ ר כ/ אצלוהולך

  בן ג 1 עולם של שלק19 מלאך יבסח

 יקנח
 ל איי לו שאיעיד אחדים ימים רן טע

י
 כ לא כ/ רב'ונ עקרה וידאת רחל כעא

 ככגן
 רעיבור סור ידעו יישגר בר רעב

 א לח רחורשקידוש

 וכהשכר טקזבט סנדדדק של רוכם רעב
 ג קעיב/
 בעולם טוב ויח נתם רדומים רעב

 ג קטו ב/ רתויד עמור יששכרשאלד

 ב קיח כ/ לאר הסלת רעב
 ג פו לנקבות. רזכיים דקיים שקב רעד

 עם ,בעד-ש( לעיד נבנס יצקכ 1עט
 ר עם מבעוד תחומש וקפע חטרדימומי

ב
 י-ג בן ריר שכם סעשד כשעת לף יפ

 כ גגשבי
 א לר העף הרך ראש רוא אסח כסא

 שם מן ינקב שלחד רחופת חרמת חסד
 א סח כן לל תסררשכר

 שט אלא לשאת ערכי-ם דרכם אק טפד
 שלא בשנוש מיסמ ועיר יע שייחםוכטון
 א נח כ/ וכועזק

 פצת אהה לראובן חסר רש-י "םסד
 עומד כזן שבן הייך הדילרכהיכבר
 כא ב/ רשע ומס הדילר כתחקרופוחח

 ד קכז ב/ נ בב כ/א

 ובהגיהו כשקו וכו ראובן ויארב יםסד,
 א כאכ/

 הי41י הוזר זסר
 כ4141-

 ב, וכו 41(4מים
 אעח
 מק .דא במר לעטף ניתן זמן אסט

 א עזבאסלד
 סורקי חד מן בסרבית רוד עובדא 1צב
 ב סט ב/וכו
 עלו דאתה אסף שאסר כקהיר טצכ

 רב שלום ואנס-ד קול כת יצהרלגילום

 ב קוני ב/ הוסתךלאורבי

 ח-א וכו לפרץ עולה ירודר וא' נצד
 כיח לל לרתקץ ות-א דירד כיה לולרתקץ
 א סד כ/הצד

 בל 781 הגורל את יטל כחיק סי ב.צח
 לג בן דנסורים עם של גורלו זרמשפנם

ב
 נ קע4 אביכם האראל דוא א-ל גצח
הגר
 ס-ד בז יצקב דצח

 שם-
 וכו ראר ולא

 דאב
 אוראל כארץ רמתו רשכטיס כל יכצח

 ג פז  1ך1יתידד4נ
 ממקומן נעקרו כושל ורר תגור רר אצט
 בקלא
 ביד' חלא עשל עמלק דחוק גמעי בצט
 ב קם כ/ רהל שלבמד

 9חת שם קק עיי %ל הש רצט
 א כ/פחחן

שסהר
 "ב השחיייך מא
י בא 8 " % 6 ח 9 ז % א  ג= 
 כ 9 ש,ה" == == בא

מא ח ח=  א ב  * =ק חד 
 א מממי

 =חח,שאשתאפ =א
 ר, ב קשג
ת אב 9 ש ח חש חי  א י   

 ב קםשע"י
 תה"תרישחץ9ב יכ

 אק6
9 גג ש מר 6 עי  א  6ח* 

 ג קטו רקץה4ע
 נחם יןאחר אאלם אהה אק אם נג

 ב קסוקמ,ד

 ד,ףח עקע" ר ,רד תעלס ,זד נא קמח גג

 פאקס מאל 'רע אות באיר ררג
 נ צח רהררחר על ש-כ* ררתהיכחות

 חצר אוד תף המלם ארת אחר ידג
 ז "% ו41ח1"9"ד

 קת סדכרופ הטיב אח באשר אאר
ר
 ד יא חח, חכמם שק וחשן י,רר

 דמת%ק9ר*="% ד1
=יר

ו %א ר1 פ מ"סימש 9י שר %= %  
-= 

 ג פ

ן אח ע ץ **ש ר9ץ  ש  %  
9 מ*ירתח  ג 



4ריי 4

מ י,ס פ ש  א  ת  ג 9 =תל 
 דם סבת עצירן רקרד המח פ-ס יט
 ישראל בפת מניחץ ריו שלא לסיובו

 ד קז מטומאתןלטבול

 על באר שהיהה וסכה סכר כל כי
 ע0ר וכא פונטש דרגן דירדרדרים

 אקח

 דסצרים על דקכ-ר שהמש הסכות בי
 קח 1כ1 בעית שלום שיגעי לרםנרם
א

 גחול טיפי צסרדעש סכת ע-י כ.י
 ד קח ובושסצרים

 01קילת עולר דיתר רצסרו,נים סגת ג'
 ב קח ומסרסו, שלרם רסקתםבזה

 ושהעד וריס עיתה אחת צסר9ע די
 ובאו להט ובריקה היתר אחת צפרדע1כ1
 ב קחובו

 ספני צפרדעים עלקכם היצא לסר די
 לרם ח%מויס בישראל מקיעביץשריו
 דביא לסיבך ורטשים ליקצש לס:ביאו
 ב קח צסרישתרן
 כ קטו ר,פ ובית דהי וד דוב
 גלולים מלאר ריתה הזהי-ם הוב

 ב 8בוטומר
 ב סח כיום דאיה קרי-ס ליל ג'ר
 גילו סיד ניחלץ אחם רזר כחדש "טו

 ג ע,רחקות

 לא ועדין לרשתעבי אמרת שנר ת אש
 א מטשלסו

 איסחי לרקב-ד עיקרים דמלאכים בסו
 מסד של לב-ד גיאל ואחם אני ובוי-ח
 דלס
 ב/ ד סו ב, דרים נקראו דמלכית רסו
 דסח

 ב מפדדתחתט)==ג
ת ע9 ה  

-  

ה מ "ק לפ %  
 א סח ד לס*ט

ח כ בפ ש  ש א  נ ח 4מ   
%תם ט מ אי  ח 9  כ 6 
ן * מר 6ל קש  כ 
ק ימ מש  א = , ו% 

ט בש פ  ידית פי יץ י הש 
ח )אץ יאש "ט בש  א 

 ד = ס* עריפת גש

ח גש ק  א % 6א   ב% ט* 
 ד משקה

9 =ישפפחמ* הש  י 
פש ח ק ש 4 % 4 ח י ו  

ש ו דמ ת ד  ת ד  פ  מ =י  9  ב ק= מ ד מי י "6
ש יש הכ 4 4 י 9 9  ץ ג 
 א ראה=נ

9=ט ( פ 9 ה פ ט י א מ  

א שמ מ % 9* =ת  ף  %  

 א*
 6*%=% ישקיט אמ
4% ק ף  א  4  ' ש ק ע פ  = 
 אק=

 והמאמנים הפסוקשמפתח
טייט"2ה~ך%

 ג קי 1אללתק כי
א "תם ד רש במ ק   מ* 

 ב 9 מלחה
%מא ד ק% פה לסי  %  ג 9ז יתל=ים חי 
 9חרא*טת וק=א"ר אמ
 גקא
 ב י ד=ש א* חי ית כמ
 כ ס ק שחדן *ו יאי"ב כמ
 עם דיץ מע *מם אייי במ

 ג ק%שחל
 א ופח מים = ימ4=ת * ישח _שיי ר את קש* )ש

 אסתפח*דפהאיסאקב י6,
 כ 4מחח

 דיץא בשל יחתפמת ש9 ג6
 ג *ג = ומ תקםשפת
%א י "ש*מ% חרי= ד)  

9 * שש מי ד) מ  * מחח 
 ב ב/קשד9

מ שז גי ד* 4  ד 9 = ק 

 ,ירט רקב-ד יקבל דמלכית מכל לרלר
%  ב ק6
 ר נוצא זדבזדמלכותבכלתו דלד
 אק

 אמרד לחמ"ל שדר ויסר וחחזקש אאס
 ד קלך תו עצמו למן זףמ מאיםדד

 כ קמא שדד ריאד וחי אאמ
 חך9 ד-ת מחמא שרוא ,ר כל דמא

 ב קלח וי נכלר קיפמרן עלעערעץ
 שדו"חן מי דלוחות ,9כר ישר אאמג

גסס-
 )דגקץ א קם

 בכבקלח ,משוי גאה%"עלק אחד קהסטק חסג

ייק"ר
 ב קמא קמןבן חטץ~יר דעת אם 1,י,,
 ב קטב 91בר ל%6ו ויאר חא
 דשטג עמתת אלא ןג141  אץ'קיאל אג
 כלר
 ים שע לדתמחת צט-ך אדם משד ג)

 שריהמספחים
  ש"ח וכר אס מקדד *מר

 ג לר נ, והףד,ג
 כאץת אלא סתכמ%ת יניית (יז )ז

 א ז ג קפ,הסעשז)

 א קץ ד קד שסחר לשץ חדד זזיא,

 אני בע
 גל את דקכ-ה כיד רשכץ

 ואחר שו"תר אוסר פשי %אראשית
 כ %1", קמל אלא דחתי אתקבל

 ,אטד חרשך תףד דקב-ד אסר )ע,
 כ קלטתצא
 על געץמ סייס גי החדד וצת ה,ע

 א קמר גן ,שץדמת.ילית

 ר-ע א של קנטץ ראד שלא בלף )ע
 ג קסא לעה-ב, לה."ם זחןבצי-ז

 טסקית מגע דרחסים בעל אץ דת
 ב קמ, כןתילר

 1-ה עקם סמרי אדם של טשו בק
 א נק חסד, גלגלמבהר

 כחדדיע4ו*סץ%9מש דכ
 תשף בן 11מ דקירש מן בצאשצדכפוחם

 גלס
 9ב ב/ מים לישר נשתוו %ן רבולפס לחי עיד ויק שתלמי מד אסוו אכב
ב
 א9% חצה שאי חדש אס"א אכב
 הפיץ (ממת ,עץ תחד שאןציץ
 ג ל מ דם ויח' גחן בכללתאחד
 קישמיעאיימדלראלאעל מר 1מ.
 על "לא מדלם (רען מאשל כך תחרע
 ד ק*, ומעש-ס מצהע

 וף כ"ל כסוס ימל ירע קרחףם טכד
 מקדושתכם למעלד קדושתי ד אניקדהש
 ב ברעד א נט א סיב/
 לו עיץ9 כאדם בעניך ד"ת יץ שלא אכר
 א קלח 1כ1 בוגרתבת

 ובו אחר דף לקרות רגיל ריר אגד
 דקסד
 וישפד צל לעשות דקב-ד עתיר בכד

 1כ1 עדן בגן הורר בני אצל מצותלבעלי
 ח מחב/
 ד סט  111 צדקר ריא מצוד סתם בנד

 דיום מן לוד דלילר ואילך מכאן דכ
 ןדג"דן ב קכ4 דלילר מן לורוריס

 שלא עד ומעקד מזוזד לפני עשר סי בכז
 א קלב ביה, לונתחי

 מאי שלא עד מילד מצות קים ני בכז
 ג קנס ב/ בןלו
 ערשדאל כזמן תמיסות דן איסום גנח

 ב סו סיים של רצומעהשץ
 כומק' קלר דעומר מצות תר. אל 1גו

 לירש אורדם וכד רעוסר מצות ירישעל
 ד קיו דארץאח
 דרשע רסן בימי לרם שעמדד ריא 1כח
 ג קנםכ/
 אלול כב-ד רעולם כריאת דתחלת אכס
 ג קנז ב קוכן
 כ. לר כ/סלכיוג  שעמי ליעקב דראד דקב-ד בגס
 לכסא ועולר יחשב שרקב-ד כוועד )כט
 עי,8ראל ובשער 1כ1 עולר ביץיץ

 דקכ-ד לסני ותוקץ שוסרותירן אתמטלי,
 1ב1 רחמים בגמא ויהוב יץ מכסאעומד
 ד יב א יב/

 לרר-נ טדעש אינם דגים כל וכי דכס
 ג גח כ, א סו 1ת 1חיזשד1 ג ימ

 אטיח

 כאחיד בתאם את *%ית יףעש דכס
 גבבזז
 לרפחח ר כשפ אאבא בר חיא ר חכט

 ן9ש אחאזה דנדץח ,י שבטלםבםהג

 ןד חיא ר אמר 1כו יכמת טקססלתי
 ב, 'חד דם אסז בפעי דבל עעחץשרם
 כד
 ורקמכם נתיכ דסוספק ככל יכ,גס

 ויערתם כחיב דשגר ראש שלובמוסף
 ב ז תשרי בן 1כ1אשד
 כידית סימן דוס בחג מימן דד עמן בל

 ג ס בן בריסוסשיצאפ
 משראי רחג ראשון יום ישמיש כל

 צדעים דכל דללו סירן רד עםיצאים
 א 4 כן ברין, נצחושהם

 ט-יד אותן בורא דקב-ר בע-ת גל
 א קסנ ב/ ב קמחהדשד

 ושסעה ראובן שמוחם שים לא דלב
 א צד מלקץ חפמעץ ראיבןטטזין

 מן גרויץ ישראל די כמצרים דלב
 ג צבדערעת

 ד צי, לשונם את שיש שלא דלב

 ובאלו שבשתילם טובים דברש ד דלב
 ג קחמשצרים

 שמנר-ב ממד יזהר חלד
 עוקה-

 דעמ עם
 ב מ ג קז בעד-ג עם 9שירעני
 אוחס ועקרהם מצותי השמרתם זלר

 את עקרתם כאילו עליכם אמסעלר
 א קסחעצמכם

במד"ר
 ד מא ב, אדר, כזבות כמדברשדיו דכמי לעפ? זכר בסוכר יושבים ב.א
 חסר לא לצאת דכדך בוםל דוציאם 1ג

 ב סח צינר%א
 דשים רושיה שמסטי שתיר אכן דיכ

 בקכא
 קנו ב קלט כוכב חסר משר כלת ח.כ

 כשבה' דארץ כיבוש דתחלת איד
 כ לג

 אכל בישראל עוד נביא קם ולא כיד
 ג קטו, כ/ בלעם, ומס קם העולסבאונפת

 מופר נתקשר רסו
 במצקא-

 ער הטמרך
 צ כ/ אש של מירד דקכ-ד לושריאד

 א קסם בןכ
 9ע כסף חצוצרות שחן לך עשר ידסו

 ומלך כס ד את ירא דכחובשאמר
 ד קלכ כן עליךדמליכדו

 רמוזות בסיצפ-ך כמולות חושר כאיח
 א קסג.האולר

 ב/ רעתירר לגאולר רסן צ אוה כאיח
 בקנס
 אקר כל על אסר דמלך שלסך ג"ם

 חקרתי חד01ר סרר של  ופרשךעסיסן
 רחווף' דיא אבל ובו וסשסשתיושאלתי
 א קסח ב,מסני
 דקב-ד שדיר ודבר דבר כל על ד"ם

 ד קסז בןוכר ומדהי סומכתו לו אומר דיר לסשראומר

 כאלול דיר חוג מיחץ מלחסת לב.ט
 ב רערר דקסח
 ב קוא עמלק דיא ערד סלך כ"ם

 מכר לא מד ספמ הפראק קפיר אז בוים
 ואי, דנים ירי על קעעגש ספמ שםמ11ר
 ד קכג בן שלו לאיספקלטור סקלםארם

 שניר חיג בסיען עשי סר ראד בכ
 ג קסם כו לשמרו  שכר עיירןמעלר
 כא ככילו צכוד צרבי ד0כקש כל ידכו

 ג קסבכורועו
 ויבירו של מחוסהו יבור צדיק כל כבכא
 ד לס תעזריבן

9 מש ט= א ש  ח  ש  * 
בשיק"ף*ץ - א מ  

 היי*ממששת אא
 ב *,עץ



 ר כניתמעט והמאמרים הפסוקיםמפתחננברכח
י"ר

 ב לאב/ סוף הוך ראש ריא אסח יא
,רג-רן

 שלריומ רקב-ר לפנ' משד אסר 1ב
 מי ואין  בצער ברך רואר כוזהראעולם
 אוחם ענר מיד רחמים עלידםשיבקש
 שער ככן וויך טשד רקב-ר לואמר

 כר רכתיב אוחס אעם- אני אוחישיקראו
 ב ג כ/ אליי קראם ככלאלקים

 אימתי לרקב-ר שואלץ רטלאכים ידכ
 נשאל ואחם אס רקב-ר וסטיב רשם-ראש

 כ/ א יא כ/ מטר של דץ ביתלשראל
 אקכז
 לפניך נתחי ריר רקב-ר שאמי מיום גר
 מעשך מי על נעשר ר5ל 1כ1 רח-םאת

 א פנרתחח4מם
 אם כידי ונדך בידך מץ רקכ"ד אסר ד,ר

 את משסראתך
 מ-

 כ/ 4רך את משמר אמ
 רקו

 ד קג כ/ לחורר רוטז דה שמן גז
 ישרד גם לישראל רהורד כשמתגר 1ח

 ו סו, ב/ , זכו עסה ניחצה,צדקחה

 תהיים פוס שוחרוידרש
 אל ליכנס 'כול ריד לא רשקר שז

 ו ס 1כ1ושריבד
 כשד שאכלו רטלאבים על סטם- כח

 א פ כ/ אאע-ר של בכ.הובחלב
 חולי ולא מעים יהלי אים אמ ,כסופוןט

 א ז כ/ טארכהו חולד אמ סטרראש

 ח-בם לנכד יוסף את סכרהם אחם כ.י
 קר כמציים לפרער ףיימ עבדיםשהאסרו

א
 מ א גג ובו וא4 ע-ז עובדי אלו אסו
 ב קסכ ג צבכ
 כהראל בנרי את מנרצץ ריו רעפים ככנ

 ד טא כ/ שסלוהיים בלו לאולכך
 לו וסחזירר וכו' נשמחו מפקיד ראדםכך
 ב 1 כ/1כ1
 ממץ דשטום- כמר רסשיח לימותמא
 בות
 ב כח ומשיח אלידו ואטתך אורך גמ%
 ר לא כ/ קרח כס רן שושמםסד

 עשר ולא ישראל את רקב-ר גאל לאע
 טזכייין שירע כשביל אלאעמדם

 א קרשלאוהיו
 ואינס מחוללים באראל טד טפס ידצא

 כשם לרתפלל ידעים שאיש ספמנומם
 ד קח גורג-רן סי א טו ר לח דמז
 רקרא
 -' על ק14ער  כשהעשר דוד אסר וקו

 כ קטר בן זכרינ4היב'

 טרחם רבאטט כעובי נף טקרכ גף כ9
 א קטואסו
 ג נב רככורים טלחמתקלו

 לשלי פוטשוחר
 ימי בטלים 'ריו רסועדים 5ל אם כט

 א קם כ/ גנרלים לארמחים
 ודורש יושב כשחכם ישמעאל א-ר ר-רם

 קכט שלישראל לעומתיהס טכפררקב-ד

 א קנח ב/ א 'ט כ/ג
 ג בז כמרובד צפית כניי

שהע"ר
 ביום בו מרום אלירו שתלד מום 1א

 כ/ א סט ב/ ר סר לארוס מלךרועמד
 ג פז ב/ אער
 לראשד עטור יריר ק"שש- מר טא

 ר קמו עקב עמרעשהר

 מן עמסץ ז ישראל  שנמלו טעם לזא
 יץ רזד כעולם לדם שיש מפס או=תרע
 ג פז ב/ נכסים עק14ר רק ומטלץכמת

 א לני כ/,תערר(

 ר קבו הורר אלא עת אין יכב

 בית אוסר זר בחורר ק"1סק1 שמם יגכ
 של אכ ניח אומי אימ חד רלכר שלאב

 ר עד כ/ ובוהלכך

 ואס מחט של נחורר פחח ל' סהחו כר
 ב/ אולם של יפהחו פחח לכםאפהח
 אקכח
 קבר 'עזשכר זר דית 4?מ רדוראים ידז
א

 דא5ת"רפתיחתא
 ב/ תמכך מצות על חשם מסרו כהראלר
 געא
 א קם- ריר כן מלר כאב בס'א

 מלב' מלך זד כביעול רמלך במבעת 'ג
 א קנד ב/רג(לכים

 ריחום 'ורעי לחכמים רמלך ויאמר אד
 לעטח הישאל לו ודעיכו יעה4כר כמרוא

 ד קטר כ/ 1כ1וטואכ
 ב קמו כ/ 1ב1 אסחר ריא רדסר ט1
 כ/ דץ גזר שנתהם רודפו אלירו 'חז

 גקסכ

 רדו? רבהאדרש
 אשר פעלך ר קטלם אוטר חטא ר דר

 ג קטט 1כ1 לחסותכוה
 131 צדיקים של כחן כמר ותאר כא רר
 ג מזב/
 קכז עטך הרד זכותי רגורן וירדת 'בר

 רנתי איכהפ1?יזז1?א
 רסצריס כין מנף ייסדי לילך לא כסא
 בקבי
 מיהת זו ויו חכמיו חבטת ואבדר לטא

 כ לב ב/צדיקים

 דוד כן מיטה מלד באב כט מא
 קם-

 א

 קלז שמרו הורתי ואת עזבו אותי רלואיב
כ
 וכו טותי ראר רקכ-ר שאמר משקר מג
 טובך יצאתלא

 לעועה-
 למושד ורעד רער

 א פו טכה כסלו כ/ וכו אלאסוכר
 קם- ברעו41 ר0ד דר

 ד

 טטהו על יקי שרוא חסר חזקיך טזד
 רערר א קז בקולאז. נקטר יעשרודקכ-ר

י
 ר ישראל בוסת עם רשי-ת שכוח כשר

 וכשה אייכם ותשובר אלי שובו"ירי
 ונשובר אליך ר רשיבמ אוסריםכהראל

 ג כבצרן

 קהית רבההדרש
 טכדום- טוב שם שטוב לומרש מיוד גז

 א סט כ/וסלכ411

 וכו ודורש  יושב שרתכם  בשער כאט
 ג קכט וגו מכפררקכ-ר

 ראובציייקופ
 רמקטריג'ם שאסרו כעת דג *מ~"
 נהדהד 1כ1 מחלו אלו נשתמ מר סוףבים
 ,דברר( ג צג כ/ מאד גדול קטרוגאז

 כ לו תעמג בשכה שעדואהחץ

  שלשקציייקופ
 על נברא רעולם של ראור ר אכמאקרה

 רקב-ר שנהעטףמי
 כשלנק-

 שבדיק לכנר
 עח כ/ סופו וער רעולם טסוף רדרודו
 ב צר ב/כ

 וקדודו בעסיסה כרכו טז, רשבראשיה
 ג חכמקושש
 נ כשבת ריד מסף שיץ קסו רטזישב

 א דגרא
 לרעת כגבראל ואסיצט סי קנחחים

 א סח ב/ עמים ומלסדיםסופרים

 רוא מסור לכם רזד רהוטי קצ אנש5א
 ג מחלכם,
 מקחו טצרים פסח טד ס5מ קצרכא

 'טים ד בידם שיריר כפימבעשור
 ג צ בסצוונלדשתעשן

 ריפד לא אלקים נחם ולא רכו רטזכשלח
 בשעבוד פט41' אותן על נחסרלפמנ
 ג פג ב/ וכו ערמצרים
 רסקטרימם שאסרו כעת רז-י רמזבצולח
 וכו מחלו אלו מ4תפ מד סוףכש

 ג צג ב/ טאד גדול קיטרג אזמ4-ויד
,רעררן
 רפרשר את קורץ דיו כמ רצא ת4יתרו
 כאלו עליכם טעלד ואס שטי כבלרזאת
 את וטקסטים סעי רר לפס עוטריםאחם

 ג קלדרהורר
 כעיניך ידיו הום יום כל רעב רנןותרו

 ד פג כ/כחדפים
 כ קנה רנשסע את רואים ש רמזיהרו

 מטל רכפויים בעם תקעו יסופיח-י
 על אוהב וסוגים ישראל עומת 5לרקב-ר
 א לד כ/ רם-מנבי

 ישראל שקמלו כשער הרפד רסזכמדבר
 ראו טר אסרו אור-ע נתקטנו רהוטיאת
 ב קלא לדתקרבאלו
 יצעת שרשכינר כזטן תשקט רמזמ4א
 לב כ/ לחבל לטחכלים רשוה מתןלארץ

י
 לנסלק צור עשו תשטח רסזחוקת

 ב/ ,רג-רן כ קנכ כ/ לישראללדחיוג
 א קסד ב/ ג קיט ב/קונג
 כ/ אלירן רוא *נהס תשעא רנ4פנחס
 אסט

 ד קמ בר-ר ראדם ברקות תשפכפסוס
,רג-ר(

 אץ רטוב בכל כשמחת תחצב רמזיאר
 א קט הורר אלאטוכ
 אסר משלי זגרומבם תתקלח רסזשוא
 כ קב4 כ/ויו
 לו שריר לסלך משל ההקלח רסזתצא
 א לסג כ/ 1כ1הידס

 רוד בית כסלתות גפירר קו רסז אשריאל
 ג עב כ/ באלקוונ כפיו(- יעץריא

 יריד סרהשת כחדש קפד רסזטלרים
 ב מ ב/ כ לד לעתיד רכיההימך
 נשלם תשר יועשר משכן קסר רמזטלכים
 ער ככימ13 לדסחץ רשי-ת וצודככסלו
 א לא ב/ ויו מתכתש כסלו ורימסו

 טשכן של עשית קצב רסזמלכים
 א ל כ, 1כ1 עולמים כביתרקריכום

 ירבעם על רקק-ת שרקפיד רא רסזמלכים
 "ז-ש כבודו מן יוהר רנביא אל ירוששלח

 ד סז טית כסלוב/
 לכנס-י שבחומץ עמן ש4 רו4ישעל
 ר קסלעת-ל

 ומסלו רא רסעם שסג רמזיחזקאל
 ספגי וכו אומות דע מן עססץ זישראל
 רק ומשלץ כנות דץ דוד כעולם לדםש.,4
 ,רעררן ג פז כ/ נכסיםעיתוד
 נגאלו אכונר כזכות תקרם רמזתושע

 ג סז  צרו ססצריטאכוחימ
 ר עד פריאל עיכר תקלכ יטורה4ע
 כ/ ג ז כ/ כעיקר כפית אפיליאלקיך
 גקכז

 =כר הס פמר ר מם תשב רנתחושש
 וכך הרחשים בסדת שד"א ר עיקניאל

 א כנצון
 שההקשט כרי סלד קשט תשעותרלים
 ב ק ב/ כעולמך רדיןמרת

 ואסר פהח איר-ר התסג רנןתרלים
 י ג רשטל ליום עררסבסוד
 4בל מלכות % עבר ההקסמן רטזטשי
 ד פר אדום טלכות זושפחר
 משריס יערי חסורים ההקפא רטזשר-ש
 א קסו כ, הוררמדברי
 לא ימידבי כנזעם ההגרנד רו4אטהר

 לא ,4כטו אבי כממץ שגםרשתחוד
 א קסד ב/רשתהוד

 פייגלההדרש
 במרפך תחד מששח שסות ג סראמ
 דלד
 שהיארו עד ריסורץ על צינר קראאהוב

 י צג ב/ כ סר ב/ סותר דפסתרקכ-ר
 ושנאיש אחינו סר ספמ אמיש-שאלד
 ט-ך שפשו פפמ ומ כליר ישראלשל

 א קל בן וכרור-ש

 א' חמקזהר
 כ/ ד מה עלץ י-ג בך אק שזשמח
יד
 ג קע לך ורפא סיא
 כ ס בחנם המלר כחנם אימ פרותכ
 ד ט. כ/ ולך דטורא כמאני ואהקשטתב

 נ קלח. ב/ אגה. נסדיק א4ת צדיכ



4ריי 4

 בגורך ננה טובך לדורות כסוף ט אותג
 ג  י1י-  [ך1 ב סג[ון
 ואיר ארבד אית יראך ראית ידבר איתיח

 כ סאדכד
 לסאריד גש בר למרחל עיקרא דאירו'א
 ג קם ובו ושליס יב דאירןבנץ

 שונא על דעי0 סעויר רעתש 'ראת"
 ג כא  יוושראל

 כלולד ביראך 'ראד כלולד כארבך'ב
 ג צגארבד

 ש0 כד אאר למלבות סרסזת לבם-טז
 א מרב-ן

 ד קנר ב גי במחשבך עלו ישראלכד
 ר סר  יון ב וט  ין ב לג  ין א סו[ון
 א קנר ב/ ב  יריי ד צו ב/ ג צ[ון

 ר כר לכוד נקרא רשכינד זיוכר
 ב וו אדנ-י שם וקרא כבודכר
  בן חמס כלי ישראל על קימין ואנוןכר
 אמד

 א לא ג כר ק 0-ר ער, ד-ת ענגבו

 ב לב מל-ת ולשמרך מ-ע לעבדדבז

 1כ1 עלאר לר 1 בין אפרישו ואץכז
 דקטר

 יז  יו ד י  י( וכו כאיזי רכרשס בלכז
ב
 ד  ייישן  יו( לילית איו" ערור וראיכז

 א קמט א קים חוור רחסד מסטראכח

 א סב עמלק בגימטריא אחי אלכס

 בהפארת אחרי אירן כללא
 ראקו-

 0 שט
 גלר
 קט ג לה רוא כסיררא יכלא חושבןמן
 ג לח  יוג

 למקבא כורחץ רקל' רשבת ביוםמח
 י ר רכבדתרוס

 ב  קבר  י( ילתתא שכינתא יא דארץן
 א יד[ןן

 א ק0ח כלחורף רעש מהם אלקיםסד

 יי' סר שאל סלוא עם יאירו ויעויסי
  1( ב מא  1( לידיד'כ

-0 
 א

 ר לרחז כד' במסחי רעוסקים רסעםעג
 א 2י  1( הידד לתלמודכרדם
 עילחר איסם ביבר ביטנת ריב תשוברעט
 י ח  1ו ג קמח כקסז
 בד'מ%הא ועאל רידע כזין אבירםמא

 א עו כ, כל וכו לאתרע בעםשלימתא

 אתערוהא אשתבח דלהתא כאחערוהאפח
 כ טו תשרי  ווודלעילא

 שלחוי על מכעכען לא רבי אוףפח
 ר זויקבו
 וגו ד טו ותקרב תבחר אשר' כיאורצד
 ח קג ב/ י ואובו
 מר אביע שקב זר שחילת כביד ובסחצו
א

 ב יד הכרסיס שמכח חד סלח דודצם

9 מ ב 0 מ במי  נמ"ב 

% מוי" א ש א ץ ב ה * ו מ  
% ח סיי ש  % ל ת ח ש א  ם %י י  ט ח ש ר"%ת   ק 

 ג  רי  ב( ן 1רוס-4ם

 והמאמרים הפסקיםמפתח
ילמקטנ~וש

כט

ש של יין סדי די ריר"א ו  
 ג וט  11 רמח ל"-תששגל

א" %  1 % ת  פ ח  ת% 1* 
 א סג טבת כסלו  1( ומשרשו

 שצד-ר מפי עקרר רק מר מפסק4
 נכחו ,מצאי%

 בעף"
 ד  ו=  1( ו%

 אמב

 א ב/עח ג בי  בו בשר לבלעשותק*

 י-ם נקתת דסיס ופית דט%לדקלט
 רקמג

% ב, שם חד תעשקמב  ד 

 בכא ר לאעא 'תקהמן תלדוקמר
 ג מגמשקא
למלכא וכו 741 זמןדודקקמח

 1  י11  בוולסטרומתא

 לא יל' במאמן אג' בד דדיקמח
 י קא  יו תואשתמש

 קסר ;דו נ צדץ'ם חרץ וכממץ שסףקע
 ב  בסיגא

 כ לא  י( רבא עקרת הראת דאלקי
 א יקיכ/
 ו"וע*א (כו אתר קרק כך ומץקנד

 ג1/קסא
 אש*0 ן במס יסף אתאמד רכר9ר

 ,הג-ר( א צראוייר
 ,א חפ"רת למית מרבבר אאמש יעקבקמ

  בנקבוב א כג,מבכ,צחגפו

 זמרר טית לסב ופקירר "מרר אית,ס " נח ומצותכו 1 סצתבלא ,ראיקמ
 ב קלט  1ו .כוומלרר
 מאלף סחחד שלמעלר כרכר אץקמא
  בן ב,רג-ר(  קד  י( ג סב  יו ג'ג
 בקיד
 גו נו וט עלאץ במן קרת ,מרמזןקסג

י
 יאנין וישבחא אירוו יעקב ות-הקסג
 ,דג-רן ד קלוכו
 ד'שדאל צלותרן על דממנא מלאבאקסז

 ב קעא שמירסנדלסו-ן
 ד"א וכו 'רכו בכף תגע כיאורקעא
 ד עו  [ן1 דאוריתא בתמכין דם-משנגע
 ב סחוו

 איחחי'ש וכו יעקב 'רך כף ותקע ס'קעא
 י ע,י, נבואר של כתר ותשש דנבואר ררגארירך
 ב 'עקכ 'רך בכף נגע סוד ע-אקעא
 ג 5ט סבהכפלו

 "סיר אזל קב-ר דרא דחמא כיוןקעא
 ר  י11  י( לקכליד מגידכדץ

 מליץ אחד מלאך עליו 'ש אם פיהקתקער
 י סג טבת כסלו  בו אלףמנ'
 דב-נ עמיר רממטח מלאך רוא דאקער
 ב  1יו  1ו ד פ כ/ ובו שמאלאכסטר

 דדכר באחר אלא שוריץ לא כמכאןקצב
 ב 'א  אשחכחוו%קבא

 מרביד דאחיף במר דאסתבל סאןי1ן י "-  11 כשורר להיתקע ע'טא יריבקצ
 לאיחוספ 'כיל חוכסהא כרריא לירוחצף
 ב עו  (1( 'תיר רוחאברריא

 כ ז דרד ואית דרך איתקצו
 עדוים כמר לעטף מחליף ריר פרערקצו

 שדוא מכין ריר ויוסף רחלוםבדברי
 א ז  (1(חילוף
 א לב וכו אלק'% ר זועם ויריקצז

 ג ב רפיא דינא ואית קשיא דינא איתרא

 לישראל לון לאנררא קוב-ר זמיןרג
 דאיתברי מיומא קוב-ר דננץ שמשאררוא
 ג סג טבת כסלו ב/עלמא
 ג קר כחשא' כרוך קול בדרמת שמערט
 ברית כל אצל לדית שטרך דו אלרט

 ב כ  [ך( וכומילד
 מועיל אעו רבריח פגם עץ עלריס

 ג קכז  בן ג בו  ר( א כא  בןתכרכר

 שמיוי ביום נגמר רחוצם גמד עיקריכ
 ד ;ד  יו מוסף בחפלתעצרת

 קם ב/ ב פ  1( כחכמר ריא רגדדדלך
 ד קסא  [ו("

 לעילא איתער דלתתא ברתערוחארלד
 א קוי ב/ ג 1  1( ר קסר אקעג

 רעולם ופגם רראשט אדם חטא ע-'רלז
 ד % כ/ רעולם ולכל לו סיחרוגרם
 סדער מציל ח%כר נר מצות קיוםרלח
 *  מי  1ו גירםשל
 מזוור שנים רוס  שדם לבהם פ'דלח
 א צד  וי( ח%כדתר
 א סג  יו ח%כד שם מוזכררלח

 של מיץ משלג לביתר תירא לארלח
 תקרי אל שוים לגוש ביתר כל כ'ג'דנם
 (רג-רן ג צר  גו שניס אלאשמם

 רחץ הריסר דגירתם דחיב' ייוארלח
 מינירו ופלגא בחסר מיוירוכלגא
 י  י1  1ובתלנא
 וחורר  שבכתב חודד וחלב ין אור-תארם

 ב קיגשבע-פ

 רכרני0 שורש משם דחסך ממדתרי
  בן רוס נעשד ירם על אשר דחסדאוש'
 אמא

 דיסוד ררגא יסף שריר ריסים כליום
 תחחו שימש רצדי, במסץ מצר,שבגלות
 ,דג-ר( אצד
 מ יעולם רחסד מדת מתעורר כפסחדס
א

 ג נט  יו כחורך נגנז הגהץ ראוררסד
,רעידן

 ב' חיקזהר
 אתרא ברשוהא דא קיושר דאעיל מאןג

 ד מב וגו תשחוד לא וכו כמבעלט

 אסילו מררין ריו במצרים "4ףאלנ
 ג צב. כנונרא זרעאמקטול

 צר נפקו ישראל ובנ' עאלו 'שראל כו'ד
 ג קחב
 שהו ולא אכלו ילא יסץ הרין 'תכוטו
 א קסאיכו
 א צס מצדים של ע-ז טלר'ח

 א קנט ררץ מרת אדוםכ
 מדח-ר בנגר שרוא דסנחר הפלתכא
 רקסב

 ג גה. רחל חקרי רכי ישראל כנסתבס

 כק= = 4"הםהחעשץ יאדי ייל

 ד מא לישראל וריפש לסצריש טנף*
 1הג-ר( רקח,

 בן הגוף סחה זד ר4חח על ר' ובסח*
 א5ח

 על שנבר רשבר ס1י*
 שת-

 פא דדעא

 י קער ר סחי
 סו תמה מהקושת ראירד הר"ת 4ללח
ר
 לון אפק הוצא %קסץ עבד לשרלה

 ר פו גליטר"ש

 צ ומשהש מהסק עבית לעיר סרהלח
 א קטו ג קדכ
 ב סח סיום ריי סשףש יציית *ללה
 דר10רא ררגא עם במד' יזך רלילרלה

 אקי
 שמחא ל"? אושכח דרכורא ובאושילה
 ג קט ג קד ג 18 ג ז למתיראאלא
 דיתי-ס כשבהא למסר רא טצ סקוושם
 כ % חט
 ב ע, שם, 5לך שקדשט
 מהגים הכיכול קר-0 ש0וכירץ שע-ים
 א קד לאלקיםעת
 דערכים כין מסח למשחט רא סקוושמא
 סצייס 5סח דדרוא דוכרנא בניסךכי-ד
 בע
 א קב. סירים של ע-ז סלד5א
 וכו ענן בעמוד לסידם דולך ורסו

 א סו תשף  בו .עקכ וצחקאב-רם
 אוריאל נטר כאילו שכבא ינטר וסאןסו

 ג לכ ד רכולר
 כ מ מילהא תקא יעהיקאמח
 א קמז א יז ע-ב של שם בענץנב
 רדשעים לראיות רקב-ר עהידות

 ב סא מרם מנדם לנשחלאשח
 וכו לקול תשסע שמוע אם תאמרס

 1 יי  1ו וכו קד"טא סלוא ראחאמר

 סטציים ושראל נפקו כד בקימיהאסא
 א ח וכו מצר רמזרי בגרסאעאלו
 א קלר פקה. מחכמך אור-תאסב
 ככל סעורחא אתקין לא סבא יסא יסב
 על קב-ר קטי בעותיר ד"א ערימא
מזוד,

 ס-

 ד
 נקנ' שסותא ולקטו רעם שטו פ'סב
 ב  1י  1ו כיירו-ל
 ב  ישי  י( כלב וקרא עמ"קיר
 ער עולם מימות מלחמר הד ף לאסר

 ג  "ן1  י( עמל, כמלחמת רמעיחכיאת
 לסיע כאר רס-ם איך ראר  משדסר

 י ירי  יולעמלק
 דאצ'ה דרין בכל וררא דרא בכלסז

 זרעא מדרוא כרו ר"ת דר לך ליתלעלמא
  כן ג קמא קרבא ברו אגח וקוב-רכישא
 1 "ן.-  11 ודג-ר( ב י"מ  1ו אקבו

 אוריאל כיד דשליט רשלישי בחדשגח
 רקכר
 ד קכר כחיב חוסיםעח

 אב תמת .עקכ לחלק סטן איר ממןעח
 א קנא עשו לחלקאלול



יץטץטכםר והמאמרים הפסוקיםמפתחנ_ביל
 ולקר עשו לחלק אלול אב תסח נכלועת
 א קמט אלול מידויעקב

 לב"ג אוריתא ידיכ עיטא הם הרי"גפכ
 אפכ
 ד נא כ/ימלכא באופי ממפחדן אוייהא פקודי בלפר

 באחר שריא לא דלעילא ברכהאפז
 ד זריקביא

 6ר מזוני ביר משתכח רלא כנוןפח
 ג 'א כ-ר אשתכחניכתא
 ולא אתכפ-ן דיתן כל ימא כרדץפח

 ג כ בעלמאשקצרין
 קג ג, למשתנא למחדי מחויב ביו-טסח

י
 'ב א ד א כ דקוכ"ר  שמא סכמןפח
 ז קשט א בג כ יא

 ג ר ב ר מבריתא יומס רוע  שבתצב
 ג קלה א נד א לב א כד א טו גיג

 ג קמא כ/,דג-רן
 אוריהא נטר כאילו שבחא דנטד ומאןיב
 ד רכובר

 רזין וכל דאוריתא כללא אודו שכתצב
 ד ב תלין בירדמוי-תא

 מלך ורלא רוא דגים מלך קוב-ר וכיצר
 ,דג-ר( ג קכח ג כד כ/ אירוכשדאל
 ב/ ג כ ב/ ב לו טיקלא נקרא %גרצר

 בקלז
 נשמת אל לבוש נעשים רטשם נפשותצח

 ב כארצייקיס
 קנט ריקנך על דמעין שפירתן כמרקא

 מכעלר כאלמתי קטרוג חשש 'שקא
 ד קלו ב/רדאסון

 ג עו ב/ איסהריס אחד ואלקג
 וכו לקודכנא תחכר א לא אלק-םקת
 כ51ח
 גנחות אקרון רמאץ טובין נון א לכב'7ט
 אקלא
 ב/ הריפד את שבזד שלמר בערן9ב
 געז
 ושראל בשת דאתדבקת בשעחא7.ד

 כ/ 1ג1 בחוסם שיגעי אמרה אגדיכבעלה
 גסי

 ד לז ב/ לכך על כתוהם שימנ פיקיי

 רחוהם ענין לכך על בחותם שימניקיי
 כ סח טבח כסלוב/

 ב/ קו9 עם רמהחסד חסיד אחדוקיי
 ג נא כ/ דח
 לו כ/ כדכד קדושר וחוד ד-ת .קבקסז

ב עי ג/ קיישא גומא נקיא רמלכותקיח
 לב ב/ צרר בזום ר דפונך תיכץ ועקנט
א

 ב לג תשרי כ/ תכמר ריא מחשברקב
 ח ד ד רקדמר קדש נקרא חכמדקכא
 ,דג-ר( ג סם ד בז א כד א כבד

 א קיג כ/ א טז ב/ בקלך

 ב סי ד ח נפקוק מתכמר אוריהאקבא
 ב/נט ד כ/ח א ב/טז ג קמז ג,גג

 כ/קב4 א קכ כ/ ב ב/פ ד נט ב/כ
 א קיט ב,א

 כ/ לחכמר דומות יודקכא
  תשו-

 כ ב
 א סר ד קמר ב/ ג קכא ב/ ג חב/
 ג קמז גקמב

 ק0-
 ב/קע ד לו כ/ ד

א
 ב סד ל' חדיון קורש ואמש ביאורקכא
 ג קכא ב/ רמת ד רקכג
 ואתעדבו חנא למתג ישראל סליקוקבר

 ד ע בדיירועגו-ם

 לא-4 לחדלות יסטו שעהא בדרוסקכח

 ג קכד כ/ וכועליון
 וכו דדעא ומאר' יוועץ כשלטר יסקלר
 ד ה ייב

 ג ל וכו שכהא עייל כדקלר
 ד נט ב/ לחבמר מדמו א אותקלו

 ריליר ואת רותמו רדוף חיל אשתקמח
 י קכט כ/ וכו ר אותרוא
 עת נקרא דגשחר צלוחא כזמן בשבתק%
 ג כררסון
 רנעשד דכד אטר שנאמד מקום כלקם
 על רוא רכונר רעושר מי כירשולא

 א קנת ב/ ונסתר שלם סיבותהס0בב

 מאלים פריאל יריו זכות באשדקנח
 ג צח רזר רדד על שקבלו רתוררכזכות
 על להודות דברבין ע-ד אוורות כק"שק0

 ב נח ב/ א כח ב/ דזדדורות
 ד ר דבתיב אידו דא שבכהכ תוירקמא
ב

 א מב רשכי0זא אנפף צד,קיאקסג

 לכנסתישראלדק רהיות שם מקד-מקמו
 ב רעדר ד מ ןמספית
 בוצינא דא כשרגא תשונא מצור נרקסו
 ד קבא ב/רדוד

 ק-ג ממינא ר-ז בכסא עולמות ש-יקסו
 ב קיט ב/משמאלא

 ארבם שורש ורהפשטות צמצוםקסז
 ג קבת-ראר
 א נא ב/ רקיצ מים אור ד-ת אס-רקסז
 רתפשטות אוד כויר נרמז צמצוםקסז
 ג בז כ/ אור כידינרמז
 אדם חטא לגמדי רתקן מ-ת בוצעתקסת
 גקלו

 מר סוך בים רמקטדיגים שאמדו בעתקע
 קטווג אז 4%-ונד וכו מאלו אלונשתן
 ,רעיר( ג צג ב/ א טז מאיגדול
 א ח שמים דא'קדי ישראל הפארתקער

 ג קם כ/ דבודא 1 אותקעת
 - קן ב/ רנשמר מסתלקת בכעסקפכ
 קי ב נר ימרימנוהא מיכלא מצרקפג

 לפרכא ב-נ איסריך לא יא כיומאקפו
 ד יא ב/ וכו אחבא קמיחטאף

 כאורחא אזלי רוו חיא ור ימי דקפח
 ד קט כ/וכו
 ישתחל ריו לא רנהמות אלמלאקפח
 ב קסא רמינו עול לסכוליבולץ
 הרוטר ימי מסלאת כשריא רולדתקפט
 8 ל3 בן לאס, לאט באים רחכליםכל

 על רחמן אבא רוא לאו יוסי ר אמיקצ
 א לט ב/ וגו כקב-רבה'
 ,רג-ר( ד עח כ/ כלחסדא ל' אמדוקצ
 כ/ מסע' אחינר מגילת קיבל משרקצא
 דקמר

 א מד ב/ דב רעדב את פלט רענןקצא

 כללא משר רוא דא רידודים וקבלוקצא
 ,רקרמר( ג קס ב/ ב קלג כ/שהוראי

 ד סח ב, אימדו הלסיד ריר יוגרקצו

 מקמי ונו עזראל לנמל ימטו כיוןי
 ב/ ג קס כ/ לקימא בעשן עלארמלבא
 גקסא
 1דמירו לאסחאר וכו שבהא עאל כירד

 ד ט דחולמשנישא

 דיא חוליזת להוציא רזיתג זמנירד
 א מג ובחדשיםבשבחות

 ר וגן אודו רנשמהץ יומא יומא ראירר
 ג אקלד דעח אלח גגטוב

 ג קמא ב/,רג-ר(
 ג קט מקום נקדא %קכא מלכותיז

 דעסי טכץ עכוזן וכו לבושץ !ץ א כלרי
 א מ וכו עלמאבדאי

 בתשת נחחלך אדר-ד חטא חץ עלדכט
 ד יז בעודאוד

 ד כי נתא שב דא ככורם אתדלו

 כפוך עיניו ארם ימלא אם ריום גםדם
 ב קסג 'יושלים חומות'רחד
 לעולם מאירים ירי ירושלים שערירם

 ,רערר( 4 קיז כ/כפש
 ישראל דכא אסטרופסא רוא ומבאלרנד
 כ קל כ/ א מזכ/
 ח איתכריר, כמחשכר עשית כחכמררנד
 ד קלו ב/כ

 ב קמר ב/ וכו נזף אכןרמ
 ,הושבע-פ( שבימי כחי אדנ"י ששרעב
 דקסו

 ד כי שעקב ברזא ורתפאדתרעו

 ג' ח"קוהר
 סו מהפחלץ דלא ן רע הרץ שבשם ידי
ד
 10שח4ץ ילא ריאין תרץ בער חבמרד
 1קיב

 תושבע-פ דא 15ד תושב-כ דא 15ררד
 גקמח

 קסח לכ"י- דומו אלקים ברקוד רוי-רי
 ר  כר  ר(ד

 של קוצו יק כאות רימז אי% בחר בחייי
 ג י ג/י-י

 ד ד ב/ מחשכר על ספרד י-רשם

 ג סד !עירא 1 צדוק יסוד'א
 א קיח חי א-ל נקרא יסו-ע צדיק'א
 ד קסר לקמך אושנא ברא במאי חויג
 ג כב.[ון
 וקלטץ דיכן רמתבסמן בהוציא חאנאגן

 א לח ב/ 1כ1רחמי
 כ  [ר, א ח שבוע נקרא חים תלסידבס
ב
 לשב-0- מרמזת רהיטר מסוך רכס

 קטו

 נב ב/ תתימר גני הוא רוקתנא יוםלא
 ג כ ב/ ,רקטור(א
 עולסמ

 רבם-
 רמשומר י, סוד רוא שם

 א קמו ב/כעמץו

 עוכרא איהער דלההא באיתערוחאמ
  ין, ב צג ב/לעילא

 א  רט-

 כ/ מצור נקרא פר שכעל הורר דתןמ
 ,רקדמר( געא
 ג קלד ב/ כבורר יןמא
 ד מח כ/ טלנות בחינה רקרש דוחמא

 ע'לאר תשוכר רוא רכסורים יגססא
 ג מ ב/כינר
 רמקטדג מרפך יו-כ של ששעירסג

 א לד כ/ ד לג ב/לסניגור

 ג קסח משורין דירן מכיכרסר

 כהר בחינת רחכמר מן למעלה אמותיסר
 גקסו
 קט ב/ ג קט כ/ ריסוד דרגא רוא 1סו

י
 בן וריד מנצח רוא ררכיאש ירקתסח
 ב קט ב/ בפג
 למשחר פלחין דמצוים עוכראעב

 שכ' יא'קר' להרוא שלחין יבשןעובדא
 אפו
 ג ב רקב-ר של שמוחיו כולר רחודרעג
 ד כח(ןן

 קסד דעלמא, אכדן קראן דלל שמא'עג

 עושי רחול כ-טוה מטחו רמשמש ת-חעח
 ד קמא הגלד לא כלחך ערותעל

 בשכחות תולדות לרוייא רזיווג זמניעט
 א מגוכחדשים

 ד כח שחץ דמרנם חיבא בשבתצי

 ג כג כויכר תוססת מוסךצח

 ב טו כ/ הר-וע תש-ת תויר-ת סדרצט

 ג קכג קימעא באטנא נקרא רשב"יק

 ב/ דמריס%חא צלא נקרא 15כר מצותקג
 אמר

 כרעש הרגמו עצרה. בויב דא יצלקי
 ד נר כ/1כ1

 כ 'ח טוב נקרא צחק יסוד9
 ובבל חררץ ככל עיל רמלכא כרסקיכ

 א ט ב/ רעץ בלאתרעין

 ב קט כלום תמרמר לה לץ סימא9י
 יח כ קסר שלום נקרא צדיק שודקסו
כ
 דדץא מניחא הוא ולמעלה רמנחר מןקכ

 מהכפרן ד"א חובץ דאיה דבלה דוזאקכא
 ב ח  [י1 וכו מפולסא גש בר דאחסטרעד

 כלב אמיתי נפש מסירות חץ עלקכא
 טשועל נסעי טסי כאהול 4"41ב ק-שבורצת
 א בת כ/ ג צו 'ה-ש שין קדושתעל
 ג קלכ.ידן
 לח כ/ כ כז ב/ ה תשרב תשוברקוב
א

קש
 תשש-

 נ מ כ, 9י כף%! א ח
 !א סטאר ביאר ששר תחבהקמ



יאיץטץטכנר והמאמרים הפסוקיםמפתחנקני
 ר קמח עלאר תשובר הוא ביברקכג
 תעובד ואזח אילתר השצבר איתקבב
 ד קב א כא כ/התאר

 כ בא ב/ אנפח לועיר סרסו רף-דקכט
 מכוונים ופו כמוך א-ל סי מסוקיקלא
 א קם מדות*-נ
 ת'קומ י"ג רחמים של סיות י-נקלא
 א קעכייקרא
 מן רראקענר רסדר רוא איל פציקלא
 נ מ  נוו מדותרי"נ

 י-3 ממגין אינם ד ד שמות נקלא
 כ קערמדות
 נ קלכ כחכמר הגדרקלע

 קמ וגו 'קידהא דיקגא חמ' קא מאןקלב
ב

 ורסדווג רשכל בץ ממוצע רוא דעתקלו
 ד קחג/

 כנשלוות סאמח שא"ע מי עונשקגכ
 אקלם

 א קלט כ/ ראודיהא לבוש פשטקגב
 א ת ע-כ. של שם בעמןקגנ
 קא בן במם אקרץ כרית בנדון א'קטר

 אסחר ותלבש רפסוקים ביאורקמט
 8 ישי  בןמלכוהו

 נ בז כ/ התשוכר עולט נקרא סיקשר

 חשרי ב/ אחות, דכ-כ וללא חטהקפה
 ,רערר( אמט
 כאילו יחשב שמע כקו-את טסי-1קצר
 נ קלב כ/ א כח ב/ נ צווגו
 ורשאר שאת שידו מקום ער בודקקצר

 ד יח כ/ ורץ כלבוספסלו
 אחרמן כל מע שמהיר שוי ואימיניהו דידם- אימן בר לפהשא איצריך לאקצר

 ד לץ כ/ ב,4-ירואתמשכן
 חסר ריא עישור בסתיטש משד כלתרנ

 בקלט
 כ קנז כף נקראת  רשכיטררי
 רנרצד ים עוקר רוא עצרת שמיםייד

 א נר כ/ שליסליחורא
 א י~נ  (ו( בסהרה. חהא:נא כלרג
 והרעין סהוסץ עדן יגן הרעל רלילדרקב
 8 צי כ/ פששהמץ עימן ראעוןרלבא

 8 מ ורחסד ררחסים שם רף-ר שטרכז

 אבחה בגלות כשהוא ארג-' שםיכת
 ד קטו יוטיךשלסהר
 ב יוקע קשיא יע8 די-ד ייזם בילק

 בנצרך רתק"עות של רסדר= כלילל
 ג טצריך

 חימאים יל פיעלת סעלחו שגבהרלי
 ישור בציגת הוא יוסףרלו י קבז טמע. פהוך מדברת מיתרששבים-

 או(-

 הסהרה
 בו שף ער דהמו ריש סו השפעממקצך
 כעי א פה ב/ירקן
 כ י ב/ פעחס רוש אליהוהלה
 ךס-ם ר" "צקב עם הבנבק מלאךה"נ
 י צט. עש5 שלשהו

 שגם יצקכ עם שנאבק רם-מ מי עלת4ו
 4 פח ב/ סג בן א פז כ/ דרורער

 ד קסנ ב/ נ קכד כ/ נ פט כ/,רנ-ר(
 קומר  שיעור עוקר רוא הפארת סדתרמח
 רקצוות ככל וסחפשס למעלר עדהמלר
 ר צא כ/ רקדושרבמייבבת

 דלל יראר דגמרר מסטרא שמאירמר
 נ קכט כ/ ארכר דחסךסססרא
 עמלק מלחסת מריסוס ברעיארסס

 קנט כ/ פסח בערב יריר לעתודומחסהו
 מזל לצאן עובדץ ר'1 סדרים רוארני

 א סנ ב ב- ד נא רסזלוח ככורטלר
 חצם
 פס"ד לק-ם אש צל' דפסח לאכולרבא

 כ צט כאש תשרפ,ויס"ד
 ר סח כ/ נ מא כ/ ברהא 'סד אבאים
 כ קטר ב/ נ עד כ/ כ קבב/
 כ/ הידר שסחת 'ום רוא עצרת שסינ'רע
 גטץ
 נ בו סאן "ש חכסררם

 נ קלר בו חסד מיםרם-

 כ קלר כ/ נבורר אשרם-
בסר

 אלקלי
 כ כא כ/ סלגווג

 אנס' לקכלא דכ-ג עליר חיוכאדסר
 ג סב ושכהא 'רחא ריש ככלשכינתא

 נ קסט ל"ןראל סחץר מצות טעםרמו
 ד סי ביתו יני נקראים רגוף אימז'דער
 א סט ב/ שם נקרא שסים מלכותדער
 כ קט א5 נקרא עקדעו
 קלר כ/ ד קלט כ/ לחסד רומז כסףומז
ב

 ר קע דור וכן עטף בן סשיחח תרץרעט
 א קכא חסד רוא רנדולר .דרם
 א עט כ/ נחר סוד רוא עשריםרם
 בסילואר טוכ ורע טוב אירו סידרוררפא
 ד סט א לט בחסרונרווץ

 .מץ לאכררם חסד כסוד רוא פסחרסכ

 אבא לר צור פטירהו ביום עשב-ירפו
 ד קכג שחרות. רבד כללכהוכ
 בשטם דסבחר בצוותא רתת שעתרפח
 יב
 ס כ/ כ פ כ/ נ טי אב נקרא חכסררצ

 ימץ שכל אסר פסירהו קודם רשב-ירצא
 ב קיט ה- לים ומצפר מחברריך
 ד קכא נ כס רפואר לשת ארךיצב
 נ * חד איאת משכערר(מ

 א קסז יראר אדבר .צחק אכררםמי
 נ כר מוסף בענץשב

 בעצמו רש-י ע-י כאר כשרדפוארדש
 משא-ג עד לעולסי בטוחר ריאררפואר
 בטוחד איגר רפאל ע-י בארכשמיא
 י סו ב/ י פב 9ד.לעולמ'
 ,ץד,שזדותי
 לברך טוכ רצסרא בחברותא 'בנראעית
 נ מס ג, ג מש ר חהאראל.

א ת  לברך טוכ יצפרח קדהפ יככ
 א ,נראשית בחיב מג-ש דנלמד 'שראלאת
 וכהיכ טוכ כ' ראור את אלקים יראר(

 את לכרך ר בעיני טוכ כ' א( כד,כמדמי
 א 1ושראל
 טוכ כי נאמר לא מר מפני  ינכראשית
 כ יאכגזני

 דקדוק ריח יתירד שש טאי כאכנשערת
 ד כד וכו עליוקהטורר
 כגידנם דרקיעיס אסילו כבכראשית
 איר וכו ושחץ ושיקטין דשבת כיססחרחרים
 וכו אדרן לקביל רסוכות חג לדחולדות

 כ 4יוו
 ד ת לדימן דוסזץ שסתת לטיתרו
 א לז מלמת בחיא מד לכנר ס.תרו
 1 חלקים לנ נחלק ראדם קומת מביתרו

י
 ויגשר כסתח שכאלקים ס אות מטלתרו
 כ כא ב/ך

 יעצי מאן רפקרים על רעובר בל נרתשא
 ד קט כ/ וגו דמאריר פק,ד'על

 דפואר א'2ץ מלאך מץ על יעתד סוכנא
 א קמא ד סכ ד 'ט עולמיתכסוחר
 נ קעד טנצפ-ך רם מישרים פאשר-ש

 ר י4כ/
 נ טז דחכסהא רסמא רנדר סו4ד-ש

 ג קלכ כקי

 נאותיי לדוד דכורץ אוהיוח צאשר-ש
 נ קבי לחורמקבין

 נ נט כ/ כחורר מם רגנם ראוי קנרות
,רערר(

 תחילר 'תגלד אסרים בן משיח קורות
 אקעא
 כאוחעת אחוזים ישיאל נשסות קחדות

 ב/רחורה
 ט_

 רעדם ג.

_4 
 גלגול דגר הגדול אליצזר ר קינאיכר
 כ ש כ/יאוכן
 רחכמר מן לטעלר ריס אסוגר קכאתז-ח
 כח- בחיםוריב

 נ סד כ,
 רוי-ר אותיות ד מד נלוות ד קלתז-ח
 )רערר( נ פדכ/

 עקבא כחינח ריא מלגות סדת קלרתז-ח
 נ סאנו

 יו4 ררי רעונש שנר "8 ראיך בסופותז-ח
 אלקים לר מרנסהרות רק וכחירריוסער
 נ לרב/

 " של קוצו דיש דאסונר ק5 מזו-חת-ז
 כ קעכ/

 זוהרולקובי
 על בהדרר רעוסקץ נקראו אפהוהיפא
 רקודש ררך פי על י9יסקץ רסשטירך

 נ ר במםנקראו

 דאהג4ר שבע-פ לחורר יסו לרבים חציא
 ר טי ברבים רלו(יכה

 לכונא צינך המלל ובכל אחר ככלנ
 א ס כ/ 1ג1 באדו-'ויגורס

 מסף דסלגא רעקא הבצקית בספיר,ד

 בבז י תמד  יו רכסא בנס אלקיםד
 רקמי

 ג לז כ/ הורד נקרא אשח זעיר1
 פכ כן איו4שט יטר עד עילאר אימאז
ג

 ב/ מגר ס"מ אלקים כמקור רף-רח
 רח
 א סו חיתיים צירופ'ס
 ב סר רף-ר צו-ופי '-בט

 א קר ב/ הדי-ן שתי שהקץ וחלוט-י
 א גג רגבירר מצד ירארי

 א קבא בחסד אהבךי
 נלרים נ בר יש אשר רערלר כורהץיא

 רנבורר ספי -תושבע-פ גם'א
 כקטי מתל-

 מענג מרפך  רשבה את מעם  שאיע סייכ
 ר לולמע
 רוחמות. אוחרת היא רנפש נםיב

רקרמר
 ד ךי  ב( סדטץרות רמץ בנץינ
 חד עלסא יה" אחת רלכר כשונר סאן'ד
 יק,
 ד כז אלירו סהח הסלתת
 כ צ כ 'א שכע-פ והורר פר סלכותת
 נ קנת כ קסז נכרנר סו כ לח דכח
ד מיג ר דמ מ כ  מ מ*ר,תי( א מ מ א= = =עד 
 ןרג-ר( כ קכח נח נקת
 כ/צד יוד נצח בחעת רם 'חכמדרח
כ
 נ/קר סלכח4כ/ע4א ר-ע צדקת
 א כ/קגאד
 דאי? ראס(המתא עובדא דא כמש'ח

 א מ ב// 1כ1רף-ד
 יד ב/ גמתא ,עא רב ככללטש טדחץככ
כ
 תו עבדץ לגרם-הו כענדך תחסד כלכב

 ככ/ת
 *-דתם לדיוחפ רשבת את למ"תכב

 אכ/קכז
 א ד קמים סלכות מדבבת עור-זכנ
 נ קטו ככויסיא סקרת אימאכנ
 ד ג שבח. 'רא בראקרתנד

 כלא,ץי*1דחיםו,ש(פרחת ,וריפאכר
 נ ס ד קבר,ףלא
 גח8ר ,הצק דרגא בחר וישר יעקבכט
 ב קמו מלבר יעקבסלנו
 א סנ כ/ תמכר ,פס ,אשכרכסס
 שדחן ידיבת  מאחרן רעברתת לצחרכס

 ר קלח ב/לבעלר

 אוית יחרץ ע"א-1 אירו חטרלא
 )רערה( א סט ב/שמר-תא

 ער דסקרחא לרגלי חצסי לא כףיי
 י קכ4 נרואין בנחמץ קשתאדתהחז'

 כרסכסת ישראל לכרסת רטוב דשפעתלט
 ב הי שימיןכל



-יי ף 4
4 ז

 כ/ ג קע מרובעת. מ כצורת רמקידלט
 נקמח

 א לב כן זאת נקראת שכעדמ

 ד מ צדיק ליסוד רומז כשימא

 קסכ ד קצי דסחשבד על סדמזת ימא
 ר כס כ/ כ קסגב

 א ד צדיק יסוד כחיגת טובב

 'ריר לעתיד ומח-הו עמלק מלחמתנא
 י קע נ/ פסחבערב
 כאחר קר,שא ק-מא ח-ו דלעיל מאן4ה

 אחר לאל תשהחור לא על עוברמכראד
 רמב
 ר קם צדקד נקרעת מלכות4ת

 א בא רמחשבר על מורד '.רנט

 כ קנד אבסם נקראו אוהבותסב
 לבש לא בצפרא לבש רדוא לכושץסר

 נ כנ ובובעמשא
 ארנר ואית וכו יריר ואית יריר איתענ
 כ סוכו
 משתנמך רקב"ר למר מקשר עוער

 רכטיחע רלא ממצרים שרוציאמכמ-ם
 ד קגע"ז
 ב/ מעףח מלך של אויו זר אוי ידיעת
 נ קיח כ/ )רנ-ר( כ קר כ/ דסכ

 נ לז כלוס מגדמא לר דלית סידראפכ
 אנח

 מרא אוקיר כאילו דכעיס מאן כלפר
 נ 'ח א לורג'רנם

 כ מ מוחץ לתלה דומו א"שפר
 ג לר מלכות. מדת רוא שםפר
 כ קסג רתשובר עולם נקרא מ.'פר
 " ב  [1( אכוה לשלשד מימזת שפו
 ויזא להתש סליק רבא אדו-' מן א-דפז

 א פג  צו( רארץ מן יצלר ואדהמלר
,רערר(

 ד נב רחסר מדת רגדולר 'דפט

 ד מז סשפ'ע בחי דו,-ד שם מן יפט

 כחיתן ריס מלכותפט
 ג מא כ/ עקב"

 כ קב(ךן
 א ד דיחודא יומא דוא שבתצ

 צב  צי( ד קד רנשמות מזון רהוררקא

 נתגלגלו ראובן חוץ רשבטים כלק'
 על עונשן וקיבלו מלכות רדוגיבעשרד
 טיפין עשרת אבידת ליוסףשגרמו

 ב נב  [1( למשנאראזדר'קו
  גן א פסד  [1( חיים אות רוא 1קיח
 גקסד
 1 קער א קעא סט-ט רוא חמךקים

 א ח רכרבד מקור כהרקכ

 וסיחר דדיגר על סויר מאדים מזלקגר
 גמא
 ג יט  י1( נגלות ורמלוהו-דקשט

 א קנט  [ו()דג-ר(

 א קנט  (1( נ צט  צן1 נשורות י-רקנט

  כן עלמין צ-ר עולמים צור ר בי-קקגט
 רח

 ז קין כחי על מורד קמץ נקודהקשט

יקטקטכנר והמאמרים הפסוקיםמפתח
 ו ד  [1( בחכמר דוא רפת-ח נקודתקכט
 כ בוכ/

 ג כו כ/ צירי נקודת דכים- דרגאקכט

 פג כן רחכמר מן למעלר רוא בחרקכט

 כ צו כן ימי וראי מי יפר ומיקמנ

 קר כחשא' ברוך קול כררמת שמעקנא

 ד סו יכנר" בחופץ שכנהב גיררק"ג

 קטו זו-נ בח' והושבע-ס הנשב-כקנג
ב

 מדת לילד הושע-כ דכורא עם מרתקע
 ז קכ רישכע-םמק

 רשם מן רי אות לפ-ס ריא מקילרקס-ט
 נ קמרדנכנד

פדר"א
 י-םכ

 לו ונמשך ראדם מתחיש רשים-
 נ 1  י1( חדשחיות
 על ורכב ס-מ בא רראשון כחטא'ג

 ד קסת כ/ ג קידרנחש

 קכז  [1( במעובר שכו וקץ איר-ר כאכ
ר

 כ צג לחגיגר ואחד לפסח אחדלב
 רצרסה.ת כן רוא אמתי בן יום-לנ

 ד מח  [ו( אלגרושדחירו

 לז מלרו 'שורון  רשנטי גללו
 ד קטו  [1( ד קברולמקוטעץ

 עישר שלא יעקב על קיטרג רמלאךלז
 כ קטז כ, רבנים אתעטין

  כן וכו פרדס לו שריר למלך משלמי
 אקמכ
 לפלוס כשמביאים רכפורים ביוםסו

 בארץ אומר לך 'ש לרקב-ר אומררדורון
  [1( רשרתכמלאיה

 ל-
 א

 עלר  למשר רקב-ר אמר אלול כר-חסו
 ב קסז רררראל'
 רמקטרג סרסך 'ו-כ של שעירמו

 ד לג כ/"סמרור
  בן לגאולות. סוכמם מנצפ-ך אותיותמח
 כלסו

 רבתיפסיקתא
 רבעון על שכירד מישראל אדם אא

 ב לט וכו ר-ח של רזכיר ולאכר-ח
 ב מג נפשי צמאר ביאור בא
 חמכד נס על רת.בא וכריר רטץא אב
 כ  ךגייי1(
  כן רשוק מן רגל רוב שתסלק עד אב
 אעח
 חשכת רוא ורדאשת רם חשכות שבע נכ

 'מי כשכעת שדאיר ראור ריא וסררעולם
 )רערדן ג ם  [ך(כראקרת

 מצות מקים אים אדם יאמר לא אנ
 אלא וכו דהורד מן ואינם רואילזקנים
 ע ב, וכו ק-ס עליך גוזרים שדם מרכל
ב
 לשארי קודם מפרש מנשר לבם נשיאנ

 כ ע כ/רפרשיוה

 נחשכת ריה' אלי באת ש"א עד גנ
 ד ט כ/ וכו "צל' ומשכתת וכולצדקת

  כן נביא בן נ"א ריר רנביא ישעי נד
 )רג-רן בקסת
 קלר רעומר מצות חרא אל לעולם דד

 כ קככעעיך
 וממתין מרחשת בחודש נגמר רביה ר1

 גט  [1( ראיתמס 'רח עד כחינוכורקב-ר
 א לא  1(כ

 כסלו בב-ר נשלם משר בימ' רמשכן ר1
  כן ניסן עד כחמכהו לרמהין רש-'וצור
 א קצו ב/ אע

 כשנר פעמים כמר רכים ולמדםא
 כ  ךוייי  [1( רלשבר אתהורמץ
 ש"ש לריממת ישראל שעתידץ מניןא
 ג  ךר'4'  ין( הסיוןנרם

 ז קלט, ג/ ישראל אלו חטים עי.מת ג'
)רג-ר(

 קטן אש של מטבע רקכ-ר נטלטו
 ב  ך4'  י1( 'תם זר ואמר למשרוקרא
 מזכירו ליורק מזניר כשרקב-ר א'כ

 כ ךג  [1( וכולסוכר
 הטמבל כנגד מדבר וכו זגרוניכם כ'כ
 ב קנא[ךן
 ירא ישראל וכו תמיומא ר פחח ג'ב

 ב קנב בים-בכם
 עון יזכר רכהוכ שאמר זרו זכור ד'ב

 כ  קנב  [ך( וכואכוהיו
 עמלק פרשה קוראים שאתם בזמן 'גיב

 נ/ שש סחיהם כצ'לו עקובם אג'מעלר

 גקמט
 של בניר כנ' ביר אלא מסל עמלק אין'ג

 ב קסד  [ו(רחל
 ריר מן איוסר פרד לוקהין אין א'ר

  כן וב לוקחין אומרים וחכמים י-אדכר'
 נקע
 של קולו שמע למרום משר כשעלר 'ג'ר

 כה פרר "ומר בס אליעזר אמררקכ-ר
 א נב ב/ כ טו וגושלש

 מס לבם רזר רחדש רפסוק כיאור אטו

 אלו לכ מחלת ממושכר הוחלת גטו
 ד מזושדאל

 רקכ-ר רי ממצרים יצא שלא עד בטו
 ד מס וכוחושב

 את ליקח צביאל זכו זבות כאהד גית
 ב קב רעחשר כזכות בנצניארץ
 בשאר ולא כסין הורר מהנר ימדכ

 כ קכו'רחים
 בניסן רעילה את רקכ-ר ברא מר מפסכ

 ג קכו כא-י בראוולא
 ואינם מתסללי0 'שראל מר מפנ' זכב

 ד קעאשמם

 " "ט רנכוארכרעלת מאי מעלתו שנכר רנביא 'טוצ' גלר
 דלולם את לבתא כמחשבר עלר במא

 מתקים רעולם שאץ וראד רדץבמדת
 י קלט ב/ רחסד מדת עמווקףתף
)רג-ר(

 זומאפסיקתא
 ושראל כשביל כראשית א אמאשית
 א טו כ/ ג כד ד כ ראקרהשנקראו

 בע
 יום בוקר ירי ערב ויר' ר אכיאשית

 כ נדאחד
 אב לחדש באחד א41עזר ר לדער ר חנח

 כ קנא רררים ראשינראו
 א לט בידכם מסור לכם רזר רחדשכא

 כשכיל אלא ואכירוא נדב שע לאשמיג
  כן למטר שכינר ירדר לא ישראלשאמרו

 דלכ

 משיח יץ על 'ריר רנאולר רתחלתכלק
 ג סי  [1( 'וסףבן

 רבה איוהד דבי1?42צ
 וימים ערום כמר עצש את יגף חיכ

 כ כר  [1( קימם וסיטפיםכתעיות
 קיז כ קח דער בו שיש צפור צסרדעז
א
 צייית פושה נסמבר מר מפסבג

 ג חלמקושש
 יריה ברחו ממצרנם השראל כקרצאובג

 ג גו  [ך( זד עם ור חסדלעשות
 חויד יברי שיגאו מנקש שאחר עדבו

 דבויס 'כנסו שלא כקש מעיךלחרך
 )רערד( ג קסד  [1( וכוראסהים

 רשערים אח שיעלר מי אמרו קרח במל
 ד קע "בא "היעלר

 זופא איילנו דביתבא
 מחכמת לרתבסל תירוץ לאדם שאץיד

  [ך( עב שבל כעל אפילורהורד
  וו-

 נ

 לר א כר רעולסות. חלקו ועשי יעקבים
 ד קל ג גגג

 בראשית אגדתמדרש
 וכלו טית כקינת סמתק,ם חכוכסופו

 א קל וכומחתוים

 בראשיתשדייתות
 י צב ב/ בשמאל ולס-ד מטיןהמכר י בעמן מהמיר מאסי כטרי מימן
 שירהפרקי
 טוב ב' % רודו רוא רליתן פררה אפיק
 ב סא בן חסדו לעולםגי
 )בזלג-רן ג קח רצפרדעיס שירתח

 ה71פיהכוסח
 א מ ג בו ב ן. של9 שםמשרש
 טת שכ5 סבלם בתך שאסי בידךמתא

 ג קיא כ קמא כ קסמדאי
 כ גב יהניברכת
 )גרג-רןג סי סא לבדו המרוספ דסלך שצדהפלת
 ובירבר טפסר ששים וכולם שצרהפלת
 ד טז קומרםיצץ



יגיעטעטכנר והמאמרים הפסוקיםמפתחבני
 וקרוש מרום לכרו רוח כי יוצרביכת
 ןרג-דן ג וי  ב( מצרותפועל

 רוא אחר אסוהומ עורת שחריתתפלת
 אחריהם ולכניסת להפ יסחן"י מגזמעולם
 ןה2-ר( י י5י  ב( וטור רורבכל

 קסת ר קנ ילים עתי רציב אמהברכת
ד

 צלקי אכרי* אלקי כוונת שמו-עתסלת
 ב קננדיחק
 כ קעא וסיש"צ עחר סלך אבותןברכת
 קנר רצדק נירי ועל רצדיקים עלהפלת

כ
 בך בי נבוש ולא רצד'קים עלברכת
 ר קיאכטחת

 ב קר דג-ר א קעתצמיח סדרי עברך יוד צמה את שסו-עתפלת
 יי  בו יכו אטבי להד"ם שמו-1תפלת

ד

 בידך דססודים ש"ע על שמו-עהפלת
 י  י1  ב( ובו נשסותיעועל

 2 כד רחים וכל רודארכרכת

 ב קעא יצזרהיע ישדעהימדאל

 נאר ולך שמך רסיכ שנע-עברכת
 א קטלרודות

 עסו את יוצא ערכית של ק"שביבת
 ר פכ כ פ עולם לחסית גיחוכםישראל

 אלקיע ר לך ערוך אץ לשב41שחיית
 עור-כ לחי סלבס זולהך ואץבעור-ז

 רסר

 אשר לא-ל וגו 'תמ שכח לשבתחצר
שמא

 וט-
 א בר ב ר א-ב-2 כנ

 נא הלקן במהנת מוצר ישמח שכוהפלת
 כ קכטנ

 למי אלקהי ר מחו ולא לשבששחרית
 א מי " לו 2 יחרארצ411

 ב. כד לך ישע כהר=סף
 עחלו ככוי לעולם שעגניה מוסףהכלת

 2-דכי

 ר 2 זכו חירם טועסיד לשכומוסף

 ב כד רצד ל7וכ44ברדס-ז

 רקרומר חזרתך בראשית ססחתר א-לוסי
 8 קלך נ קבב רסה1מר חכמהךישומר

,ר2-רן
 לעסך ישבש-ם ראקר ר-ח סוסףהפלת
 א סר0?ת.

 סד חולרוום לכל כפרד זסז לר-חסוסף

 ר-ח יצולת וכו חרש מזבח לר-חשסף
 ד מד וכו' עלינעלר

 לחטאת אחד עזים ממציר לר-חסוסף
 ד סר שתא מיד ששם ותשועתוכו

 צלופחי לן אדבר כחטמו זכ-קהפלת
 א כס  נוו מלפא.רשלוור

 כאן במששים וואו כחסר לאסליחותו
 קסח דליך דפקם וכורמים כדלוםלפסך

 ד  קעג א קנאד

 ב קשש. קולע שמעסלקוווג
 פחיחים שכש גלי פהוהר לער-דסליחות
 ר כק כ/נהמם

 כמשפט ואהד רי-ר א 'ום שחייתפיט
 % '2 כ/ צדקרתעקוד

 א יום שחרית רשטי ראש הפילותס"ט
 משפט מעשות ושנדקר מרכר לךחל.לר
 ר י4.  בו וכו צדקרכלא

 לאיצך שסחר וכו תז ורכז ר-רתפלת
 ב קר  וווכו

 אלקיע ר רוא אתר ותמלוך י-רעלת
 (ו  יי'1  יו( וכו מעשיך גל עללכרך

 "נח מעשיך תחלת ד'ו0 ,ד יי-דותימלי
 2 קסזא

 וכו עולם ררת ריהט כמוסף לבד-שפעם
 יחמם ככרם אם כעבדים אם שכמםאם
 ד  בו תליות לן עירס כעכדש וחםומ
 ר צר  בוא

 אשי' אקח בי ר-ר כ ליום שחייתפיט
  בן סוכרן מצות על ,פ' זאת יצשדאנוש
 ריצ

 סלע כאץ כפור ויום רש0- ראשפיט
 חוק רכי ליעקב הניד פשע מגיד י1לעשר

 רסשסט רסלך במשפט וזדקיעומשפס
 א צג  171 נ יבצרן

 ודם אסחר ד-ד רר"ד כ יוםזכרונות
 יד רעוד נ סח באו עריךכזרוע
 סלא אהר עוז סלאי אע יו-כתפלה
 א  יכ  ב( ד קער כ עחיחסים

 בוהיי לפניך שחסאע חטא על ידויעסח
 ב יי  בוסר

 כאי תחת חץ צל יהכיאע בוילרהפילת
 2 4ט  בוכשכיפר.

 אסומם רעשי-ת כ ל.ום סליחותפיט
 א נב  ב( סלא חוחם חהוםוכימתם

 מנחם תשבי סו סליחר יעשי-ת נסליחות
 ר קנ1.חסי

 חוסות דסוכוהנ כ יום שחריתפסם
 רגבוד כסא עד אחחות כחלעתכיעפות
 ר לט  בומואחזוג

 ח בב אותע ארבה בחה"מאחד

 נא דחעעיד צדקות ריבר דקפהקמשח
 ד קבתוכו

 וכו 'ת מלכות כשעמדר לחעכררוראר
 2 קמו א סר חורתךלרשכיחס

  בן ר סו  ב( כינר כס צור מעוז זסיפיט
 רקע

 סלא א-ל אכן ד-ר בסכת עשידסליחות
 ד ע  בורחמים

 לריזגי עקץ סצשד צירף זכור פרשתפיט
 דרג-ר( ג קצ כ/ עמלקכמחית

 זכור סוד-ד זכור לפרשת ייצרפיס
  י4י  ב( חמשים על נהלר שברנרתכלית

ב
 ברחמיך ואחר רפורים ררודארעסח
 כ נב וכו ארחו וגילו וסך רטטןהרבים

 יסים ד ערוך אץ ד-ר רישול לגובתפרס
 ד כ כמצווחלדשהעשע

 אלד יחג שחרית מסח של אהרוןפעה
 ובו קש מחגר מל אש מחבי טלרבכא
 2 סגבן

 תשלח ב' בצע מר כ אות ש לש-כקקןת
 ד קנ ישולח סלעייואחיי

 פסח שץהגדה
 קז א קו כ קר ומ עמא לאסא דא1
נ

 ר ויוייאנו בסצ1ים לפרער ר"עעברים
 א קר ר ק2 וכואלקיע

 אח ץדעש כולע וכו תכנים בולעואפילו
 ר קר וכו עליע מצוררחויר

 מספרים שריו וכו אלעוזי כ-ימעשר
 2 קר רל.לר אוהו כלביצ'-ס

 הורר שנהז כרזך רוא בשך רסקוסברוך
 ג קרוכו
 רקץ את חשב שרקב-ר וכו רסקוסכרוך

 כ קידלעששת

 ר קר 1ב1 אוסר רוא סררקס

 א קו לו פחח את לשאול 'ודעחצאיע

 מצך שיש כ57צר אלא אמרת' לא זרבעטש
 כ קו ד נדוסרור

 כ ד  בו שליח ולא אי ( רואי
 2 קז וכו שרביא מכות עשראלו

 שלשר אמר שלא גל אוסר מסלסלרכז
 ואלו ייטע יר' 'צ% לא כמסח 147דטףם
 קיד כ-2 קו א מס וסרור מצר פסחרן
א

 רסצרים שסירו על וכו שאע זרמרור
 א קידוכו

  עיוך תצפית צפר מכורעךאומץ
 ב סז ב/ ד מזכפסח רשלתי

 הטצותאיה
 א כי  בו ומזירי, יינצר רענץ כאסמר
 כ 41'ב(

 לרשהמת רם-נו רסעם תקם-2סצור
 שאסרו מר זכר כסחים שורםכמלבושים

  בן ווי לפרם אלא עשו לא רםחז-ל
 אקסז

 םרסס
 רוא כדו' של עשר סצות רסצוןנשץ
 ר 41  1( יי שםבסניז

 ד-ק מצור רוא קטית מצות רסצותמנץ
 ב מ1ן

  לשבה מוסף קרכן ררסב-ם שלחשבוע
 כ כד תגמצור
 נכלל שסעת שסק נ וטרש דסצותסטר

 נף-2 כאחד שגלסר סר סצותההרי-2
 כ קי2 ברז גרופית שדחורדמצות
 2 עש אחת. סצור ומכושל נא טשורש

 דא-ל ד-% 8-כ דהותן ישדד.דלכות
 וליישר לאהבו סצור רזר ורישארנככר
 ב סאוהו

 רשאי גבוסכן שבתפחו רנביא 2 טיסיד-ת
 שיוראת ר כצוף כשאומר סצורלבטל
 *  ייב  בושער
 סר ד ל2 אמש  סעותרור * ע-1*רל
 כ פ4ר
 ג פז כפיד ושלוקי ד ד א תקיכררל

,ר2-ר(
 שתועב התשוכר סרו ב כ תשוכררל

 ב ד קטו 2 צו ד לא חטאור"4קא
 2 41  בו ר כד  1ו 2כב.

 כמשקל כנבירות רסצות כ נ  תשוברדל
 כ סס כ/ כ ס יעונןא-ל
 נ טז  צןו א "ר  צר4קימם לעורי רוא רשופי טעם ר 2 תשובררל
 וכחירד ידיצר חקייות ר תקובררל

 רהויד ס' על לע נשתמחו צמתיםשגירס
 דיח

 מכרחת איגר ית-ש יתמהו ר תשובררל
 וכו אצלו חפשית רכחירד וכולראדם

 *  יייזב(
 וכו יצסוק לעולס ר-ר פ-2 ת-תרל

 2 צם לשמר שלאאפילו

 התר-ף ענץ ביאוי כ 1 דהיתם קרושרל
 ולרכיעץ ולשל"5ץ לחצאץ ההלקחלקתן
 אלה

 לרחתת צדיך אץ ד ח ומצר חמץרל
 2 נר זו סצר שאוסר עדדקעדר

 מצד כורך 1-ז-ח דלכר ח ומצר חסץרל

 צ ומרורים מצד אכילת על וסכרךומרוי
ד

 ק-ס הורד של רשקל ספצית ר אשקל.ם
 ד קלס כ/ 2 קלד כ/שעורפת

 ונק' קב י פרק זרעים ררמב-םרקרסת
 " 8דמעט
 חורץ כן רהציו עכר חציו ינ כ פסאקרבן
 עד רכו משל היא משלו לא אוכלאינו

 א סז חורץ כן כולושרעשה

 עצמו שסימה כשש ר ד שסחקרבן
 בניו סילת כך פסח סלצשותסעככחמ
 נ סג הכורקטמש

קרבי
 יישיפ,41 שחל מה סמא ב 1 פסח

 אץ וכו ע4ז ועוור שסכל פי על אףכי-ר
 כ צד עלוזשוחטץ
 לוקד ומבושל נא איל ד ח פסחקרבן
 2 עםאחת.

 פסחקיבן
 פ-

 רפסת צדלץ י-א רלכר
 ומירוץ ריאכ-ד קדשית רנשר לדעם

 2 צורכס-ס

 שוריד רתשוכר תטוי ' 4 שגנותרל
 ןרערר( 2 בז  ב( ברסאסץ

 רומזת סכילר יב יא סקואוה רלסוף
 % קח רדען במיסילטכילר

 רמחיבי-ילחביי1בדבד טז י%מבירד
 נפתזשנ(י ל% בף1ז עקצי -ס %ש ק?1בשטעו
 בקמט
 ב % ממוקש ריקוח משבי4,ס

 לנט-
 ספק

 )רטט- י טז בו לקולאכהכנן
 ן 1

 של רקיהוש רטים י בס שבה רלרמזור
 סגי דדך על רכש קידושא נקרא רשבחים
 ר קמי בן ובוב-ור

משב-
 מר בל ר רשי-ר שאדי רוק למלך

 י 34 שסר%י"ר שיי =מלר* ריי ש מיףר=
 די-ן על סגריר יא א מהילר  לסלךמשור
ספ,קא

 רדפי
 ד נח

 ושאור " 1 ונוצד חסן רל למלךמשיר
 עשר וכחסשד אסור פישת כתו-בכויהא
 א קיק וכועם

משט-
 אשריק לא י2 פסח קרכן רל למלך

 כצדקיהו כשנשאר דק הפקר רץ ביהר*קר
 כ סולעגלם.



יקששכר והמאמרים הפסוקיםמפתחנקנילד
 ד-! פ-ד יעות דלכות מיסומוגרגדות

 ג יט כ/ וצכהדמצות

רטב"ן
 דרמב-ם על חולק דמצותעל

 בעמי
 מד

 ב קיג סופרים יכר'נקיא
 טעם פי-ט ליימכ-ן ורבטחוןדאמ41ר
 א קלג עצרת דשבועות חגשנקרא

 או"חטור

ס-
 לפני איזדו פרק אמיית טעם ג
 י קסדדת0לד
 קבלת דור דגו דדלקת מוסקים 'שרסג
 ג ט!שבת
 ג נא חלקו במחסן משד ושמחרפא
 ב קכט גרערד

 *שות דיחיד מרעית לטלטל אסורשכי
 ג סו לדיפך אודרכים
 קש ט-2 חל דססח א שחל ב.וםתגח
א

 תקח משוטי דש-א קבירת בשנתתכת
 קגנ מחוברות. וסיעי ומטות שרדותוכלק
א

 סתחילץ שאץ דסוסקים מרביתתכט
 ב קיבמ10ים

 לק-פ דטלר לקחו לחרש בעשורתל
 ג נב לכם ואת מד לרם שאלוורמצרים

 חציו ומרחי, תיכף דמצד יחליץ 1תעג
 קד מטמינים וחציו מצור למצתבקעדר

ב
 ימי  בעשרת יחסתי במיל' לנדוג ישהרג

 ד בו  נתתשוכר

 " י  [11 2פ;'ם מדליקץ עשורו הרעאר
 יו"דסור
 ד 1 מכיבוד פטור רשע אביו אםר"ט

 לו קמי דגוף אץ רגוי מן עבד דלוקתרם!
עד

 עיטבילב-
 ד קט עבדות לשם

 או"ח יוסףבית
 דתפילר לפני אירו סרק אמירת טעםנ

 דקסד

 ד דעיר א כ1 מס"מ סתקכל תרגוםרפד

 לק-ס טלר לקחו לחדש בעשורתל
 ג נב לכם 4ות מד לרם שאלוורסצרים

 דאוריהא חור-ס מלאכת דאסר מאןתקל
 גקץ
 של דראשון שום גם קבעו למרהרע

  נעשר לא בו דר' ודדלקד טו2 יוםחמבד
  2ן ג פר  ין ןדעיר. ג מא א ם  11ש

 ג קב  1, אקא
  רעצם ב-ניח מלכר סקור מסעורתש

 א ין*  1ן לוזשנקיאת

 או"ח משהדרכי
 ע4 מברבץ אץ למד א ס-ק חחסי

 וגו !סר וכלי ערג קול שסיצת ועלדד14ג
 ןרעירן א מבן
 ירע שלא ירע ילא עד א מיק תנקו-דס"

 מנת כסלו כ/ וט בץ די0טייאלחשוב
 ןרעירן אפד

 או"חב"ח
 מיום דפסת נרלבות לדרוש מתחילץתכט

 .  לנועז  1ן ודג-ד. ד  ךיירן  [ך,דפוסת
 ו 4רין,

 לא עלץ עלץ שעומק עומ לחםתע-ג
 ד גידוקא

 או"חשו"ע
 בעל 'ה-ש שרוא סויר 4קש דסי

 כ קמח כולם ורכחותריכולת
 ד קמר כונר צריכות משת ססל

 מקום קבתיות ד על ד ל סיק מג-אצ
 ג  קטז  ין,לחפלר
 איגר דס!ץ ביכת ס-אקפב

 טעוב-
 כוס

 ד סגדוקא

 כוךמ-! דנסים על שסח כרפך ס-דק0!

 ברגך יכט

 כמצד מצאים אי ד0וסקים 0לוגוא דהגג
 קציצת משעת או לישר  משעתמשומרת

 א,!
 מב תשרי  [11 טחינת משעת שמורךחגג
כ

 דהגיר ישאומרים דקעדר למחזירתעג

 ג;י
 דמצרים בץ כימי יחידי לילך לא 'חתק84
 ב קגד שעדט ם שידדמן

תקב-
 מיחץ שאץ הויר אבותימ מהדג א
 ד קס2 בשחרית באב בטתפילץ

 ללקקן דהירר שרעתיקו בעת ס-בתקפ
 ב צב  1ן בעולם חשך ימים ג דיריון

 כראש כבש ראש לאיול מהגץ אתקפג
 " ר  יוןדשות
 שידיר דתשיבך תנאי דג-ד ס-והרז

 ןדעיר. ג נ!  י, בדמאמין
 ביום מית למרכות מצור ס-דחרי

 ג קד  11דכסורים
 חשבון אין הויר בשמחת ברג-דהרטט
 ור  1ן דהויר לקריאת רעולים אלומספד

כ
 לעשית לא דנקרם נרגן א סעיףתרע

 ר  ינ.  1ן דולקוג דמית בעודמלאגד

 חל2 מאכלי לאגול משגץ ס-כון,צ
 " פ  1ןכחמכד
 על ריר ייון ש ברג-ד ס-כתרע

 א  %י  1ן.רודיה מ-

 מבחוץ מדליקן חמכד גו ס-!הרעא
 ועכערו דרכים לרשות דסמוךבפחח

 ג  4%  111 דיית כפניםמדליקין
 שאסדז חוסמם פסילות ס-אהרעג
 מדליקץ בשבת כדם מרליקין אץחכמים
 כ  4ר  1ן כחמנדבהם
 ס-כהרעג

 כבוט-
 ו עי ב/ לד זקוק אק

 גו לאור למשתמש אסוד ס-חההעג
  1,תמכר

 %ו-
 ב

 ג עד ב/ לגו מגו מדל'קץ ס-אהרעד

 יו"דשו"ע
 קטנים בגיים דמוי על מסמנן * גש

 ןהג-ד, 8 קפא כ/ י4ם ה כסשדם
 כגזר לחבירו ררקץ מן אהד כשניקב ג4
 עלי ס4ץ תכירוכ'

 י מ  1,

 דלפקך בחריק נשים טקצאץ אץ בקעט
 2לח

 אח לשות 8=ר דימו
 יש-

 בצרום רק

 אק"ג
 קמי דגוף אץ הנף מן עבד דלוקח טיסז
 1 = א צ עבדתם לועס עיסכ.למ עדלו

 ג ג דבכורר מן לפסיי קמן בעמן דשב

 חו"בשו"ע
 זכוי אי4 קשב ס-טמץ

 בץ יין לרעת
 כ יכ בן 1כ1 ובץשיות
 ולכאן לנאן במסק דשקול רבד ס-בסב-ר
 כריס אמהי דשהוק מיד מוציאץאץ

 א יכ כ/ממומה.

 שס"ס דעדמ שקר שאמרו עיים ככט,
 א 4-  11 מכיהם וסשלסים עצתםעל

 אץ בגזומת דסתההצ ברג-ד גס
 בפרנסך דמושהיב נכללדלבועים
 ר %4  בן ככללרלבושים

 ואפילו קטן כנכס' סחיקץ אץ 'סקמט
 א ע אח-ידניאל

 דבי דינא שיך לא במחסי נדקער
 8 מז ב/סיצדא

 וסשלוליהו ים של מזהית דמציל !דש
 ע, דציל לעצכן ודרצול

 אהע"זשו"ע
 ג קי לבט אסרי שטי אי
 אפקי כרן אשה "!

 אספרר באונם דנהף
 ג ! כ/לבעלר

 דלטך בחסרך נשים נושאץ אץ גסד
 בלח
  בן נבע-ח דבת של וכסי עישור גקיג
 אובג

 או"חרמ"א
 עות לדם עיש רארץ עמי ס"ש-!

 ברם להבי לדם מוהר מעשיותממיסורי
 א לךבשטך

 לאכול ישראל מנדג ב תע-1דג-ד
 א קנב פסח כלילביצים

 בו משגץ בעומד ל-ג ב תצ-גהג-ד
 ג קיב. תחינר לוסר ושלאשמחד
 חל2 מאכל' לאכול מנדג ס-ג תצ-דדג-ד

 ג קלךבשבועות

 או"ח אברהםטא
 וכן דנשמד מסתלקת בברנר י ס-ק סוסל

  בן אשר עבד סי עשמ שלא מברבץע-כ

 מח דעדד גקו

 קגנ ער2 צלל. ינטו מיי מנחר !מןרלג

י
 דסיציא פדזסת לטבול מרמן סק-אתקסג
 א י  1,ברמש

 דסוכות שעושיו מה טעם סק-גהרל-!
 י מא  בן וכרחומות.משווקים
 על לככב דשנים נהגו הרע סר.ש

 א פח  1ן בהדידדסתחים

 אופגזח"ז
 ז קסד ב/ 1כ1 סארי יתגבר סק-בא

  בן בד-ת לעסוק דברכר פירוש סק-אכ1

 גצז
 טן שאר או דקקתן ללבישה טצם גתעב

 א קב מם-מ כסיפולבן

 וסרור מצד פסח כורך דלל עשד יןתעד
 בצא
 כידם דמרליקץ דטעם סק-גוצנע

 י ס ב/ ררצלר ש רק דוףהראשון
 שאוסרים אלו על חמר סק-דההפ-כ
 שמכר חיא דדלו4ו של בו(-כד דזרתממן
 ג %ר1ן

 או"ח מכדיםפרי
 שקרא רוי אלרן כערן 1 ד*ה,זרטרה
 ד קמו אחחנן דויואל

 דיש מרד פשע דלא ג ס-ק א-אתקפד
 שכן סכל דסדים אח דש-י התסחיוכיק

 י כג כ/ זכודהטאיס
 או"ח יעקבחק
 !נר פסח טרגית לוסר שלא נענץתיש

 כ צא טסה ורכתללקיש

 א"ב ע"פמפרים

אבודרהס
 קרוסי אחר חול של שחיתסדר

 "5ק4 עד
 א צח1ן
 ככל שסר-ם קכד דף שהר-ת חפלהסדר
 ס!סור שריא מסני ונו במתמת למנצחים

 ןרעירן א עד טבת כסלו  נו,דמירר
 שלפני כקובת דחרש לט-ך ר-חסדר
 דלח

 ספיקא ת'קמ לא לנא-  קשר חמ"דדל
 כ/ כ עט כ/ כ סג ב/ בשמכריימא

 נ  קבר  1, מ-ג רעיר גקא

 קףאיע כאפשוי ריר אלמלא תעמוגמיי
צום

 רעעףז-
 ב/ שכת. דוחך ריר כשבת

 אקכז

 שיםאהבת
 רשירים ש.י דבר' כל נד דף עטורעניד
 י  1, ובו חשוקיו על חושק כרכריהם
 החייםאור

 כ2שסד שדשבת שכה ם מ י"רבראערה
 ג ג רחוללנמי

 ואיש יידע יכול כל רקף"ת ר וכראקףת
 יד סבץ אנושי שכל ואץ אחד במרואעיע
 ר קשח אדרכן

 רעדר נ ח לעזאזל ויציד בעמן טילב
ד

 שרהאכק * שהלם לאן אסר י-פשהי
 נ פו ובו כדכדעם

 י'ו א"" י לב דשים ז גששת
 בנושר כשרועים ח"ו ריו ברושסתמדמרץ

 8 קד ב דיווש- ד מהנ

 ומצולם ינהם שקאת כי ד"ר יא כשסות
 סברא לא ושנולט ישקם לשקמת רק נבראלא



להיששכר והמאמרים הפסוקיםמפתח21ני

 ב כר ר ינ איא י לב י מ ג לי אהלששתימיםגד
 ביצירר רסק כעקף משט פיד-ס 1לב

 א ומ  1, סאצהיו4 סוד בטיארדרוש
)רעעה(
 אלקש ר פי דרש-י רא כד גדברים
 בצדוק וריקד ה ו5כהוכ מפס כוץרתום

 )הרר( ג קוני בןאלקש,

 יעריץ יפהר"י החייםאור
 מאטנים שריו אלו ספיד כנדרת בפיק

ע-
 וצם כים כבודם אח רמירו חקירת

 אה קישו קבלר ע-י מאסמם שריואלו
 ג קמב בן ג קלזרוש
 יטל בדילר שלו שראיצסוסכא מ' ספיק

 הגשים משבלש אפף. למשמשלאסל
 ד ער בן וט לו סדקים ואעםומסחה-ם

 שאר שלטד רר0כ-ם החשלות , יסיף
 א רערר ג קנס בןחיטוט

 חדשאור
 רגנה יאדר מז ררה רוא הרסיהאור

 גסב ב~

 נדוייםאורים
 ג ג רגהל לשמ אם כרלשי

 התקוכים ע? ישראיאור
 רסבעית בראסית ,נו ד וא-ת 5הףמג
 א קא ת עי מא תוריה הנהגר רפאא-ת
 כח*ןרערד
 לחורר עברם קבעת רשאלד ביאורסג,
 י מס, י לז בקא,
 צדיקיםאור
 עכר גף עשר שלא מברבץ ע"כוכו' הנשמי מסתלקת כקרנף ח מסף י0"
 סח רערר 3 קו בןאשה

 תורהאור
 רצדיק מסף נסיוז באי מחל ידהש
 י רעיה 4ננ

 י-ג מד שבחדרד מחת י-גמששחך
 כ המדד ג טה רישש שלסיוע

חייטיך
 ששיכר עיבור שליש"ט עוד י-הףצא
 ג קמו בן א קכד ק1בהעא4בלול
 לנ תשכין אה יארעו; בישר הקרלתשא
י

 ררושת בער הנואק על פי כ יהדלים
 א קנה, בן ובו*

 דטו' לטשא דרכת יסיע ג.ח ק3שיקם
 ר קצ4 ובד, ותמןרחים
 ררשו45 תצא לא עליץ ספי לח 4איכר,
 ד 5ט" א"ם

ש ש" י 4חי ח שש סמ   
 )רצתה( א קמ את מש

 ישיבהאס
 חוכה סילף )חרם-ו( ע-א א אלישת

 כן גם ( ס א-ו א-ו ת )רריימחוחם
 א גה  י, חוחםכמססר,א

 נושםאפרי
 א ח המן על כרכר וריפאו ד-ר אטורס

 אהערר

 שפראפרי
 חיבור מלשון לויתן של ש5ר "סשז

 )רעררן א סא  1, ובורשטות
 כל רצוזר סומך מטריקץ סוכ-ריח

  בן ושינות שררר לשיז סומרהמפלים
 )רעדרן ג סאתשה
 מלכועסם שרם 4מ4; זכר סוכרכ

 שרתחיב כ-ש נסלבוקרסוכשמהחיב
 ד מא תשרי בןבפהחה

 ג 1 בן ש-ך ב4מ שיסרסו

 דודאהבת
 שציקר ממראני סרר-י בשם דהש-ישף

 העיר ג קג ב/ חויר כסו לקולטננזפו
מר

 יהאיגזי שלםאהבת
 לא ישראל  שגם ראוטות סע5 עלכיאור
 ד לא רהוטןקשו

 ג קט כן ובך כדכי ושמתו יח גררה

 ציוןאהבת
 איש  רראשומת שטת שב מכרח ייבש
 ג קעכ א-ל משם ידוח אלא מדוחמי-ג
 יישריםאור
 סגם עון רעל כפרר כביתא רא על אחיש
 השרי בן ובו  תשובר סיצילת איןהכרית
 )רערר( אכא

 צדיקיםאור
 וכשבת עולם ארכת בחול לומררסרג
 א*( רעיה ג קלך רכרארנר

 במד ואסר שק תערה תעובר חוכותיאתרהוורידי

 י בז ב/רספי

 ב  י4י  גו, יצקב, גלגולסרדכ'
 ד קסו ב/ שורד מכבר עבידאץ

 קרי עמו כת-י ראיה-ל טריהקוטי
 א קטוונחיב
 ב פס בן 1כ1 רוא כך דקליפרמלס

 דכיתאברא
 של צירותה תש-ך של עממםהתהלמו
 ג ;ס בן בראסיה5ית

 יר-ת יצורף בראשיה קכב-3 אותבהיחלפו
 ג נם בן  שב-א, יר-תכש-א

 אלקיפ ויקיא ר.בחדב כיאור 1 א,במאשרת
 א קלו ארן,ושכשח
 דצם ד-ח ר,בראאףת

- 
 כיאור רקדות דרך

 ג קפה ובו', חץ הצלח פן יצהרריטוב

 כי.מסריא רכתי בית בנשערת זבראשית
 בן ד מז  1, רדם לולב ערבראחרוג
 ד מזתשרי

 רראשון וחוסר קל ע-ג יחטורקית
 קל רישאים שמנאו סר ריאשג15רר
 א מם  1, יכו בעצמזוחוסר

  שנית ג ביאור ע-א נב ע-ד כאנרחקת
 א רערר ג מררלכגר

 לעקכא סוסו ארץ ע-ק כטכשבקאת
 א פב  1, ודווג יחור כש"ט שסיםמלכות
,רעררן
  שיח וכל רפסוק ביאור כטכראקרת
 ד לס תשרי  1,רשדד

 ודרדר וקוץ רפסוק כיאור ע-ג לונראשיה
 א  יינה  11 לךתצמיח

 נ י סילואט רי-ג כל שנת לחכראשית
 טדעדר

 רערר י הכוללים שסות ר' גיטר"שית
י-ח

 ערן ע-ד צ.ר ראר ע-נ נ-רבראשית
 א פט א פב  לשמרעומרר

 בסלו לשטי עבירר סגולת 4רבראשיה
 )רעררן א פוסבת

 עשי קלי מבטלים שנת שע-י סזנח
 ב ג ישמעאלוקל"
 ו ש ובו אלקים נשחת רריקיח

 בן וכך אבוי-ם וימל וימל ד.רררא
 רשמנת כל  תעיקחו לטדל  ימיםפרשן
 כ קים בחיבורימים

 ובו בקרכר שרר ותצחק רכחובמאוי
 יכס,

 תחדש לקידתך טעם ע-ד קלבהגליות
 א רערר א 'רבשכה

 פעמים ב רמסנה סיויש קלנתילדות
 א  י11-  ב,וצא

 ל אמשים של י5ם כערן ע-ג קלזיצא

 ב צד שטו את עשר לא הוסףרח'

 אשר 1כ1 מצרים סלך ויאמר ביאורשניאו
 ב יד שפרד ראחתשם

 אלקים ה-טב רכחוכ כיאורשטוען
 ב קמלמילדוא4

 אור רף-ר אני בג.מס ברל ע-ג גוארא

לבט-
 )הג-רן ג קמג בן

 קח צפרדע מנת ערן 1 ועתר ד-רוארא
א
 ממוז לדם נתנם  שמצרים יתחנק י"רבא

 ד צח  שבגבורים הנסישדוא

 ג קב. רכן ולנן לכן לספר רסצוךכא
הגר
 את רכהוב ביאור תסתר למעז י.רבא
 ג קטו ג קד רתעלל5ואשר
 בניכם אליכם יאסר כי והר ביאור יבא,
 ד קה כוים, *8 שיר" חז-ל ודרשת1ב1

 וראו רתיצבו רכה כיאור יאבצליח
 הגה אק0א
 לעולם נפלך בג.מסריא קון ע-א יגבשולח
 )רערד( נ סח ב/רצד,
 מלכן דבר "פהמ רסדחש יאיד ט5מפלח

 1 רערה גט5

 ר קרועת את וראו רתיצכו רפסוקאורא
 א סז טבת כס4,  י, דפכ

  1, ראש לי אהוון רם ישראל יחיטו
 אקלב
 טרור דבר ע-י לדית צריך רח כדתציר
 בצו
 אפך יחרר לסר כשזר מענת כיאורישא
 ג פאבעמך
 יד רד לך דפסוק ביאוי ע-ד כןתשא

 א  קלת  בוסגחלחך
  בן וכו פקודי אלד הפסוק כיאורפקחת
 אקלד

 י רעיד ג ק לעזאזל שעירבעמן
 ררעת עז חטא קידם ע-י סגבהוקוחי

 ח רעיר ג יוד.  1, כיהור, ראריר

 שתי לך עשר רנחוב כזכור נבבו-ילוחך
 י קלכ בןחצוצרות,

 רטובר טוב לא יבר בכל ליצוא מקרה
 ד קיישבר

 וירע סעפים ב רמסורר כיאור 4הקרח
 א תשריטובן

 בכח לילך בנדי אוכל אם ע-י סחקת
 סתעלד חד הקף-ת לעתודת ררואהאכילה
 ר רערר ג קלד בןדחיות
 סלך נקרא עמלק ריגעי וישסע ד-רחוקת
 )רעיתן א קם בןעיד
 ריר לא רסרגלים בה"א ע-ב 2רח-ב
 )הנ-רן ב לט בן כאימאהפגם

 א קסו קטרגן שלח כצם, ע-אפריס

 כערן ר-ג ין אוחר וכט"ו ד.רמנחס
 ס הערה א בס פשרסניפת
 קודש מקרא נאמר ר נשפדי ככלפנחס
 סים אמר רעוצות מחג חוץ לנםיריר
 כ קב קיישמקרא
 בשור טטץגעולסו דקב"ר גח סחדברים
 ב קנא איר בן ושבעיט נסיתבנהגות
 לערות פסול שייא גף ע-י פ-סואתחק
 גח השט בן לרצון יושכל לא שלוק-ש
 )דוהרןא

 אל פשאך ושראל ועחף רססוק פואהחק
 א קטו ברחוקים
 משר של רדעת סור עניז ע-ד צ-אעקב
 רערר אקלר,
 אשר תזכור זכור רנחוכ ביאור צנעקנ
 ב קר לפרעך1כ1
  כן למסר עבירה 510ת בואחלהוראר
 א פו טכסכסלו
 ראמף חג נקרא רתכות חג ראר פסוף
 רא1הית כל רקדושר אל אוספץשאז

 נ סו ץשרי ב/שחמן

ששן4קי
 וכו ואיריס  שופטרס ביאור

 י ק= "ידש
 פסול שרוא סי רערר ע-א ק5פ09
 השה בן לרצץ נסוכל לא שלו קישלעדות

 אנח

 ברור ע-ז של רטעות ההחלה קאשופתים
 ולעבוי לכבי דראף שחן באנריםאנחם
 שרי לריאן וכסיליך8 חש15שלכורכי
הגלך

 יחש-
 העולם הנעת בירם ט0ר

 י פ.בן
 ית-ש דצים הם התצית קא,הופגה
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 כ/ ברסצור מלנכש רמצים כחכממל

 ד נאתשרי
 גללת רם אחרות גלשות הצאסויפ

 ,רערר( ג קמע כ/רמדוה,
 ,דג-ר( ג קטב כ/לבגר אי הף"ר חי בטסט נכרל ע-ג קוהזמו
 ט רערר א כא מש" פיית בענץףלך

 אננו שבר וצשרים מאר בן בואויילך
 ב קיטריום
 כ מ תשי' ב/ העין בל ע-ב. קמאח-א

 מ תשר' כ/ שם מצא רענץ בל מסיטן
 ,דערר(א

 ד*רקאאגרא
 א קמט רענץ כל ג-ז סימןכמושו

 ב/ משמחר שייק בץ חילוק מ.ז.סימן

 ,רערר( א מתשוי
 דקיהם לרבו הלפי בעין ק-ןאות
 ברערה
 כרוץ לעסוק תסוגל שבה קי-ח,פיסן

 א ג.ראוריתא

 ו-ת רשמים הכלו רשקר ים קרץפימן
 ר אדוץ אל 4טו4ויא תיבות וסומירר-ה
 מזדערד
 מלחג' והיי אסוריי חרץ סלוגתתקמא
 ר רערר גקסד

 דיא טובים וטעשים מצות פי קיכפימן
 סיר סתיוור אשר דסצוה ויקשתירמצות
 ,הערר( א ט-. תשר' ב/ רמקול.אוד
 ב קים הענין בל קצגסימן
 ג קיה רענץ כל קצומשן

 רזהזג על מברבץ אץ לסר קשת קצזמטן
 זמי וכלי ערב קול שמיעתועל

 השץ ב,
 ,דערר( אם

 נ קיא טציים שהית חפזון עמן דחסחן

 ג קלג רענץ כל רלמשן

 מהן כשרש-י ארבד רוראת רלאסמן
 קיג כ/ תפלחם לקול סמוך מכובשםלרם

 אחורי רנכחכים דשמות טים רו4-סימן
 ג קסטרמזהד

 כמו כפסוק רזרר דברי ביאורא רמזסמן
 תשי' ב/ כבניטי הדייך ללדת תקו-כררר
 ,רערר( אלנ

 רפיא קשיא דר-ד 'מים כ רגבסימן
 נ כ דורכה, יום כקיושת דדיכם4יהקק

 ישראל את לשיך כענין רם-חרמז
 א רערר ד ח דצפראכקייוהא

 ג עו טבת כסלו ב/ רענץ גל רעגסימן

 ג קמכ תענין כל רצו רצר נסימן

 קעא להצטער עורר בין החילוק עתסימן
 רגרא

 ביאוי שכבסימן
 כפסוק רמדרש דטץ

 ד קצ ב/ ובו רשפוית 4תרסיס

 ר קער רעמן כל שכוששן

 תשרי ב/ שם מיבא זר סימן יל שכזסימן
 אמ

 שהרי אהד מפ' רחן"עפ שבחנימן
 בלי לשובר וממירר ותתימרהכהיבר
 א גג תשרי כ/קטרוג

 של מדות '-ג מעוררים רוקן ' ע שלזסימן
 א קעכרחמים

 תריו על רמשנר בואוי שמרסימן
 קם עמלק-ס ררב את רמשמקיןכעמים

א
 א קעג רעמן גל שמטסימן

 ב קעת רענין כל א סימןכסו10

 עזרר בון רחילוק ח י סימןבסוסו
 ב קעאששוער

 הגויהבשר
 שליסר הודר דרכך מיל' כל רראשוןבאד
 ש-ת. והגרגר שיעית ריגה שיש כמורק

 ג קיב ב/ כ ברנר א נט רחוררי

 עוקם כהונתברית
 חדש בראש פ-ח קורש חותםביעי
 ג רערר ג מו רעוךדים ריסיםנכללו

 מילוא '-י פ-ב נצחק של אילומאמר
 חרש עם רשם- חרש' י-כ נגררף-ר
 ב דרעיכור

 ם ריוצא רמלאגיט סוד -ג פ יצחק שלאשי
 ב קו רשוסדמן
 שי-ן במילואו שופר פ-ח יצחק שלאילו
 ג כ/יא ההיייך פ-איי-שטאפטוא-1

 בצירוף יופן סעפתם ד פ-א שלםסכת
 א מז בו סחר בגמשסכך

 עשית ע-' רססח בחג ס"א משוחיםמצות
 ג קיכ אש בוף קורם מעשיותמצות

 מזל-א נסוד לחם ר פ-ג משוחיםמצות
 ג מ רוויונה רגרז-א
 ששואל רב-ן שאלת פ-נ משוויםמצות
 מצות ובו רליל-ר נשתגר מ-רבלחין
 סוד ריא מצר אכילת ס-ג-רמשווים
 לפרנסת רשגר לבל שרשיתאבילד
 ד קיג.שראל
 חמץ כנים דיעת עז פט-1 משוחיםמצות
 לחטא תיקון רוא סרם כרשמושאר

 כ קיכארר-ד

 סי-ג רז מילוי פ-כ יצחק שלא"י
 בהויש רעולם את דדן רשם רףמילואי

 ג קמר אדד ב/ תשרירז

 ר -מחי ואחר פ-ח .צהק שלאזלו
 ת אות עם אשר בולם את ס-נכגימטריא

 ב לח תשרי ב/ ךיצור לכל רוורמרסוד
 על ויכחיכ ביאור סי-ב .צחק שלאילו

 ב קמח רראשץ כטכחכרלוהות
 עולם באי כל ל-ד מאמר שחק שלאילו

 רצו-א גימשריא מרו-ן כבני לפניועוברים
 כ/ ונאם-ר פעם בכל ר-ר במוסףומ-ש
 נ חתשף
 תשרי חורש צירוף נ-ב יצחק שלאילו
 א 'א תשרי כ/ יקריסדכוים

 מבטלץ שקלים פ-ח אסתיר רסהרמאסר
 ד ש" כ/ ו1ד"לוחודדקל"
 מגצפ-ך אוהדת פ-י אסתיר רס"רמאמר

 ר נ-1 מספר אחד לבל בשירבהתחלוךהם
 ג קד כ/ ס-ר מספר נ-1פעמים

 יעתיקוציגה
 לשמוח אפשר אנך כ ררוש ראסףעת

 'כ תשרי כ/ 1כ1 ח-ם ספרי רלאבר-ר
א

 חיך במדרש יקדוקים ב קט-ע מאירוש
 ב/ אותם אעצר אס אוהו שיקראוככל

 כ גתשרי

בעש"ט
 עכירד איור כשרואר רצדתן אפיקב4קל

 וכו כידו שהת הוא ע-כ במקרר אישותו
 תשיי ב/ רצבירד אוהד מדוגמה מרשם,
 ,רערר( אכ

 איקיםבית
 אשר תשובר יד פי-ג  התשובר=י

 ג קכה לשראל יקמועלת
 שוי כרודחידשה
 ד כס בבוץ-מ-ז רירים על שכח כ8שכת
כהגר
 קתולי מטעם כעצית רות קריאת ידכ-כ
 'חוסו רשתלו4לות קורין ע-כ בעציתרוד
 גקמח

 רטעם י-ד סי-ג רתשיברשער
 על שמחל מלך מסם תעובר לנכריםמועיל ראי

 דנקיאו האראל משא-כ מחול אישכבודו
 סחוף כבודו גבודו על שמחל ואבבמט
 ג בד ב, בקמו

  הטוריםבעי
 רשמים חבלו רשעה ים לא אכמצערת

 א יכ רוי-דר-ת

 את לדם לגלית ביקש א מטבראשית
 ב קגרקץ
 ר-ת באזמ ושים במסר וכרין יר ישמית
 ג קמט כ/זכוכ
 קלי ב/ נפש בגימטריא שקל 'ג לשמות

 כ רעררא

 הסחורבעי
 תשמ.ש חעבר רל ב פיק שכתומש*
 מת4 ל-רמת לאו ב' מוחג וקדושדמצור
 ב ערב/
 רטמומם חמץ שאוסר מ' דשכה, ס-גריש

 ג י וכו עממץ בו יתעסקולשכת

 העקדהבע5
 יטיר4דםנרמ1.ם שערס-1*-1 4=ר*

 ב מר בו רסוברבטפחות

ברטבורא
 מוהר כרקא שרוחזק ארם מ-1 ס-אאבות
 נהג-ד( נ "סח כ/ לחוכרלדהר

 סשו5שתברכה
 י-ג מרצו יריפנים רטעס מ-נ פ-1שקל
 די-ג לעורי לשיראל לרמח לא כריסרצוה
 א סז כ/ רחשים שלמדות
 ים רק ריפוטים יום שם לרזכורלא סצשי אמפי משע יומא למסכתפ44"ר
 ג לח  בורישוש
 נמצא דעתן בל מ-י פ-ג מלקותבעובת
 ג א לש ב/שם

 יששכרלבת
 במדלות איוסר ס בשם י רמלןיין
 א רערר אקסז

 של ראיסור גודל ע-א ט-ז כינרדיך
 ,דערר( ג סא כ/ רקדטןשחוק

 הך**שםבשפירי
 תקן לא למר ע-א כו חנוכר רל0ס-ג
 רעיד ג קא כ/ כחבוכר מעמאספרא

מג

 אריטר
 קוקית על תירוץ כשחלש ר-ר '-טותיו
 דלא כי"ח, הד עלירם כסר למדרהוט
 א קמח ונשמע נעשר מרצונםאמרו

 זץ'בנורות
 בעגלם הו" רטבע רב-גת שעירודמר
 לחומר יב41י ורעבורר שיבגדפס-ר י יה*י, רבבדל מעולם רוד ראיה ותגרגררטבעי
 ג ג לצורר יכונרומנוחר

 מגיזגיבוי
 אלקי-ם ע-ג ר רויי-ר שור אחלק
  דעור ג בא  בן דטכ"עכגימיק

 ד דערד א לט חסר לץף מקמ

 רערר א לח לועזת-ף, רעער חלוקתט

מאנטי
 בסקסי רחזירליטרר עהיד כאאיכרא

 ,רערר(א
 רחים רוע שמשסו א-ל אוהיות כאא

 ג לג ב/ ס-מ אוהבות מרב ורקטרונשכו
רעדך

 רז44ג5י44

 ג קע, לוגע, תחק-סמקוי

 חסתדברי
 'תם זר מאמד על נרדוד כיאוי שקלשס

 ד ייח כ/1כ1

 חלטיםדברי
 ג כח תשנה בו כידר הילקי לרצדץ' אי מפרגד רשב פי-ג רתשובר*י
)רצרר,

  מחדישדברים
 צריך אמן טאדבד דשכ כט  דף ורודש

 נ כח תשיי כ/ כשיד חילוקילי
,רערר(

 ממס שרוא כיק תברבר טרם רעעהשד אמהי גבראל ע-ד קסר יף לאררה*
 מרס לא רע בצצם שדוב ביט סי אבלסוכ

 ,רעיד( ג לד כ/תעובר
 ליר-ש חטא ירא בין חילק הי-ןעא
 נ רעיד בקמר

 אפריס נזופנהדגי
 רגוז ר(יר אלקים דץה4 ד-ד ביוקרתס

 ,רעוי( נ ם שכת כסלו כ/ כשדדעם



ל,יששכר והמאמרים הפסוקיםמפתחעני
 פקודיךדרך

 ב צו רלימוד קידם תעוברברקרמר
 כ/  תשרי ב/ רתעיבד מצות ביאוררקדמר
 אכג

 לא ר47צ בעודו שלומר רהורררקרמר
 בכל תשיבד מרם לוד אבל ובו לרצוןיצלו
 ר קטב אדר ב/ ועידןזמן

 רעבירות מן סויש אם במזדמר
 ברחמיו רשי-ת אי' לידושמזרמגים

 אותן  שמירת אפי למעשר %יחשוב
 ב כב ב/ לידו מדמם שלארלאוץ
 כל רכחוב ביאור ד סימן ברקרמר
 ,רערר( א כב ב/ תשרי וכירמצור
 מרשת שאסרו אע-פ ז סיטן ררקדמר
 אעם-כ חטאת אועולר

 שיבם-
 בידם-ק

 ג מ בפועל רקרבמת להביאיצסי,ע
 ב מב ברערד
 במצות נם שכריכור מ-ע ז סימןרקדמר
 כלא יוצא איפדרבנן

 כוט-
 ר לז תשרי ב/

,הערה(

רקרג4-
 ריראר אחר רק לפיוח י סימן ח

 ר רערד ב נב ממילא הבאארפד
 אץ לסר 1 סימן ררינצר הלק אמ-ע

 ערב קול שסיעת נצל רזיהג עלסכרבץ
 ,רערד( א מ חשוז ב/ זמרובלי
 חרשים ראש רטחשבר חלק דסיע

 רערד א סו יחל פקכא גלגלתב4טסריא

 סימן רמחשבד חלק רחרח ק'דהפ דמ-ע
 1 רעוד א לט רלל ר' חשבון בעפןר

 ר סטן רריבור חלק רה"ש קיהוש דמ-ע
 1 רערר א לס ר% ר' תשבץבעוץ

 י סימן רבזעשד חלק רחוש קידוש דמ-ע
 1 רערד א לט רלל ר חששםבעמן

 עשוד ב אות רמחשבר ג חלקמל-ת
 בו רצדם ג צח רנשר בניך ישענב-ם
 הדעת פעולת רמהשבד חלק כבמ-ע

 רשי-ת לעבודת רהאוד חלק גםלךטות
 ר העוד גקלב

 לרמל-ת
 וא"

 שרייבור ג סימן רריפור
 פר טבת כסלו ב/ נפשי כוחות מכליצא
 ,רעוד(ג

 כחמדיםדברים
 אכון יסכת קףאה טעם אבון טסשלת
 דקכא
 כ7א-יהשיע נקרא שיער לו סימןאבית
 נקרא עורר צעקר אחריסושרד

 ג קם ב/ צעק- קודם טושיעכעחז5וש"צ
,רערר(
 קמח ב/ יקחל חזון מירוש מר דףשחי
 ,נשרר(א

"15
 ד קלו ב/ כעמן כל כו. ס8.

 כעכדיס 41י1 אל רמשם: פיהש04
 קם סרס לקבל ע-מ הרב אתרפשסשש

א

 בי18ד לד כח.אוה
 איור וראו צאו הפשם-

 ג קככ ישרדדרך
 שאיש סיד בור אווילי ר' עמן יא באבות
 ב נב תשרי ב/ סיפרמאכר
 עד שלאה (14וא לג. דף ד' סי חמכרעימ

 ער רכפח"ם מנום ירינו אתפשסתרוד
 ג קי ב/חפכר
 רהשוער רתחלת ר סי חמכרעמני

 טכת כסלו גחמכר רישוער נמרבער-כ
 ,רערר( גפב

 יפידבש
 ריחר אסתר גא

 ריר ודמן יצל גלעי
 א קטו כ/ סיסראגלגול

 אסג-ת כת-י ררוע לקוטי בשם חיא
 ג קסו ב/ חכם-ר טעמים דבימסריא
כדערד

 ינטלו רא טעמים רם כץ רחילוק כא
 ם פז כ/ אומות רע מן עממץ זישראל

 אומר אביו אם קרא א'יטריך למר לטא
 רקיע דרי ובו ישמע אל שבת מחלללו
 ר 1 טכיבוד וסטוררוא
 לבד ביברים תשובר רבועיל אטעם בב
 א כזכ/

 גפי רמשקץ כל טעם בו רוד רכאר גב
 ג מצ  4, רארפרטון
 כרמר בחלום שקראודו באחר מעשר רב
 ב כז נ/ובו
 שכתוידוי תורד תשובר תיבות ראשי חב

 ר כז  י, רכנערבושר
 ונם בת"- בר רבית  למשד כיס למר יאב

 כבר ליד לרזיו עוקבא למר כחבולמר
 ד כז כ/בתרד
 ג קנד מלאי ענבים בכורי כאב
 אסרים בגימט - שמעון ראובן 'דג

 ג קיא רכולל עםמנשר
 רהורד מן לן שקא רכולל רוססת 'דג
 ס ורערר ג 04ב/
 בו נתלבש ודמן חוד גלגול אסהד בר

 ב קסו ב/רנהש
 שלא על מיע-ב לךנקם צוהף תמנע בר

 א קסג אדר ב/ לאשד לקחתררצד
,דעוד(

 לו שנעשר ם על לרש-י רמודר זר
 ד קי ב/ אחרת מצרד מצילודש-י

 וצו רחטא שיכיר רוא דדוי תכלית ב1
 ב לז.ב/
 ב בז ב/בחטאית רפרפי אשר ליחד רוא רתשובר יא1
 רגע באוהו תשיכד כהררתה תיכף יא1

 בו רקדושד אל ויתחמי מרקליפותיפרד
 גכז
 שמתעכב מלמעלך רורד שסע כעמן יכ1

 ב פ סמן בסלוב/
 בכל בסר לזכות חיב עמלק זכירת כאז
 א קמם ב/ים
 שאר שלמד ררסב-ם רתבצלית כןח

 א רעוד ג -טו ב/חכמוה.
 שבת חרש דעיכת אור ספר כובם זח

 לכנר לרעה רמורים כוכבים ג לבטלמילר
 ד מב שמחאיהאדש

 מילר שבוג חורש ר-ה חשמונאי זח
 ג סח ב/ וקיטו אוהה ניוחתם
 ד צג כ/ רתעיבר. יצא חק כדח
 ג מג. ב/ חם גלגול ריר כב' ז.ט

 ארעי שיר לנוף ריגעש ררברים טוי
 ד צא ב/ וכוכארל

 יתירד האוסר  שויש מן ריתר יעל כבי
 ב קנט ב/ רבץשל
 אין ההווך על אפרים רבינו גשם טזכ

 שני בארר  שטלר כמי שולטיםרכשפים
 ב -לאכ/
 שאחר מר תיכף נעשר ומשמע נעשד יאג

 זמן בכל רדות מחכמי ונשמע וכומצוד
 א כ השריבו
 לרועת זוכר כזכותו  ששד כשדנם טזנ

 כ/ ג נב א -כא אויביו מפלתכעצמו
 גקסו
 קלח רכולל עט עדר בגימט ציני בם
 ר קלאג

 מקיף אור סוד על רמז רסוכות חג כחס

 רמת'צות אופנ' נתמרס סכי בחיבת ליס
 ג מג כ/ וכו סוכרשל
 ע-' נעשו לישראל שנעשו הנסים כל טע
 ר פר ב/ מ-בשם
 רעשו ראש וסכות מסח ר-ת פורים בס
 כל נכלל דפורים הורר מתן רכפוריםיום

 ב קמ- ב/ טוביםריסים
 ג ונד א קמו וכחיב קרי טעם יק
 א ק-מז וכתיב קרי ענין יק
 שאיש מי פרר-ס רהווד חלקי י טוק

 א קלט סררמאמץ
 של לידו נטלו רשערים כשנטבעו כחק

 ר קמקרח
 שרשר ר-כלר חכמת ררם-ז כשם לזק

 -לט וכו חלקים תג-ר בד ישבאצילות
 ארערד

-

 שמים. יראר זקן כסני -ימר שכר מט
 כקמ
 רני-ק כל שלקחר רות בעמן כר

 א רעוד ג קמחשבערסר
 ב קיט ב/  שומושית רוא רלמ-ר בש
 ה מצות הרי-ג אחר גדול בשם כש

 ד קיח ב/ 1כ1 כת-ר רריררבנן
 על מרבה 1כ1 נצבים אחם של א לזש

 רקדוש רזדר נתנקר שבו רשוףאלף
 ר קלס ררמ-קקבלת

 ונסורים שיכור דין לס .ש דבגלות מגש
 ב ק5: אדד ב/מחסלך

 לסהוח עצר ליברל בקשת אם סייוש נרת
 ג קלט רמזדמן פסוק לראותספר
 של רצוץ כו מתנוצץ תעיבד בעל גת

 ד כז ב/ יכיסמשר
 'ש אין רפשה פירוש טז אות גמערכת
 ד צו כ/ באיץ שומטיםאלקים
 עופהידם חסל דקכ-ר ב אות כמערכת
 כיון רם-ם על אוהד ומערם ישראלשל

 ומגיד חחד ואש רעיך ששקרשמודד
 א לד כ/ א לד ב/ סביהומשלם
 לאוריתא רבא בידעא בס מ אותמערכת
 וסינר כמדרעא נראית פרור סגי מלשוןרבא

 ד קמר אדר ב/מודעא
 קח4"ח על תירוץ כז אות עמערכת
 כהת בר 1 דמע כ עד י-ג בן איךרמרר-ל
 ד לב הכאץ ב/ חסמיםמביא

 הבריתשפר
 א לט חמר לפקי בצרו 9'-ג מ-רחע
 ריערר

הישר
 אמו קבר על משהסח רוד יוסף ישבס
 ב גהב/

 החפץספר
 שטצטמצם שם על נקיש חכטיםרקדמד
 חרשר וירר לרוליד ית-ש חכטחוברם
 ב בדג-ר א 04 עוגבכל

 כהורתן וסאירץ תקפת שמתקנץרחכמים
 רחכמר מן מאטית נשמות'דםלישראל

 רחכמד מן שמקבלים חכמים נקראו כןעל
 כ טזב/

 גדמותהלכות
 ג עד ב/ חנוכד נר רוא כנר ררגילר

 הפ4לןאיסהאפר
 אל מכוורת רוי-ר מילואי י-גלירם-ע
 ב ב ייקמו הלקוני י-ג מירותהי-ג

הפיאה
 נקראו רשף  יישצ רפס בשם עזכימת
 איחם רמחיר א-ל שם מרם כדירהמזיקץ

 ד קכד ב/ ר רערדב/
 קטרוג סן באים 'סורין ירחפו רפמבשם
 ג ר ואלכצניוגפלוני

 הייקרייםספר
 מזל לשין לבן ,ד כזרע ורמן ז יאבמדכי
 כקסם
 המך שטות וסנדל סט-ט כב סיסןמשלי
 י רערר א קעא חאלר
 לא ר47צ כעדרו שיושר מצות טו נתרקים
 הנר ג פז מחח לריחיצלו

 פרע סור פהרן"אהוספות
 דשריהא ברזין לעסוק טשגל שכת %1ת
 אג

 נצל דזעג על מכרכץ אץ לסר מדסיוון
 השף1 ב, ובר זמר וכלי ערב קולשמיעה

 )רערד( אמ

 לפשל בסקור טכילר רכושם מ-1צינע
 א קסח ב/ חדשך ם-ר לךחרוותתשובה
,רערד(
 מהתל רר-ת הפילץ נ ד-ר פ-1אות

 א רערד ג -כאלחכסר

 ג קס רסחד שסחרת זו שמיסר ק"מצינע
 ארערר
 שטים ש-ם ג-י תש-ל מ1 קמגפשן
 א רעוד א קטועי-ש

 החיד"א הכדויהרב
 אלכסנדר כ' כיקדך אלכסנדר סצ4ישטעם
 רגר א צד בעלחילוף
 ג קח במצויםבמיחס שדי טיבים ימים י' ננד כוסות י'מש



יששכר רהמאמרים הפסרקיםמפתחנבנילח
 סהרח"והגהות

סרזח-ב
 שיעור כיסול רוא עמלק מחית עמןע-כ
 א קנ אדר כ/ ב-י-ם חג-ה חב-דקומר
,רערר(

 ברכהוהיה
 בלשו, לש-ץ חז-ל כיס למד מ-גפ-ר
 ר קעא ד טז רת'בר לפסעבר

 שמודאים מר סור ועור ר-ד ג רכרכזה
 י טז עבייםלישראל

 בעמו ףרושלמ' בבל' פלוגתת בע' ע-ו1
 ג צ קי'-שנסן

 5שהויקהי
 אל מכוומם רוי-ד כולואי י-גכףחחיהו

 ב ר ב כ ד'קנא תיקוני י-ג מרותדי-ג
 ר כ/ר של-תרואי-גרוויות עירתמב
 ש-ך מן שעוקרן שכב-ר ע-א חפרק
 ,מערד( ג. ו תשה ב/שב-ר

 זנכוךז4יב!ךךי
 ספרים ג ביאור כ סרק וביןעקד

 ד ר תשרי כ/ בר-רשתחית

 והרשב"ץ הרקיעזהר
 מר רתע.-ג כגלל ל40ת  שאץבעמן
 ב קיג רהורד מרות מי-ג באחתשגלמו
 היכבותחובת
 מועיל רתע1ק ככתת פ-ר רבחינךאר
 שבמוח רחזקות ררעות רליחוהלרתך
 ג קנטרתינוק
 כעולם תסער לך אין פ-ר ראלקיםעבודת
 קמא עבירף או מצוד שדיא או רקרינות

ר

 ענינים כל פ-ר אלקים עכורתשער
 לך אץ ראים של רהנועות וכלשבעולם

 כ בג כ/ וכו ואזררד ציוויאלא
 רעובד פ-ד ראלקים עבורתשער

 לו איי
 ר קכח כ/ ראדון רצון אם כירצון
 נאמן עבד גרר פ-ר יאלקים עכורתשער

 ולא .עמור ולא ישב לא לאוושבעכורהו
 יתסוץ לא ראוות רצון בהפקת אם כ'עך
 א קם ב/ ד פא ב/ כ ל רצונו אםכי

 יורע ריר אילו פ-ח יאלריס עבורתשער
 כשכלעו שנשיג לטובהומ שרואדש-'

 שראי ובחירד 'ד"ער רענימם במאמיתות
 ג לר ב/ לט 0וריצרי

 לראמיז צריך פ-ח, ראלקיס עבודתשקר
 קמח אור כ/ ובחירר כיד"צר אושןאמונת

ב
 כל לאדם רניתן טרף פ-ר בטחוןשער
 יתחלק ועשרו קמם ורכות חליוימי

 קב ב צט ב צג ג סח חלקיםלשלשד
 ר ז כ/ ר קיכב

 על רחסיד אחע שאסר פ-1 רכמערעער
 ר קיר שימד לבנים כמררנבילר
 שמסר חסיי ררוא פ-ז ר ארכתשער
 ג יד כ/ ובו ואורביו ד יראיסידני

 ההרמ"אחידושי
  כן זמניות. שעות לנ-ח שער חצי עץד

 אקכא

 נר גבי רש-ס ררקשר מר ע-אל-ס
 יותר כאן קשר לסד צות ריכן"נוכר
 ,דערר( ג נט ב/ ררכנן מצותמשאי

חינוך
 רססת אבילה לשחצה אם ז מ?=נח

 לחתך פנא' צריך לבישול -כמבושל
 אש צל' משא-כ שונים כמאכליםולבועל

 ד פבמרטשה.
 עולם חידוש על מורר שבה לבמצור

 ר נאמהמחדש
 מצוד שבת מוסף קרכן מצות תיגמצוד
 א ד נחוררת"ג
 עמלק מעשר בפר לזכור מ-ע חרגמצור
 כ ק0ככ/

 רוע עמלק מחית מצות חרגמצור
 ג קם ב/בדיבור
 רוא עמלק מחית מצות הרדמצור

 ג קם כ/כמעשר
 תשכח לא תעשר לא מצות תרדמצור
 ב קסם, כ/בלב
 דוא עמלק מחית מצות תו-רמצור

 ג קם ב,במחשכד
 עשר מוות כן גם ריא תעובר שסרמצור
 ג יח כ/ הרי-ג מממןאחה

 אכילת מניעת טעם ז מצור באלררא-ר
 כ פ א צלי רק מכושלפסח
 היברו ררא-ר שלא סבוא ה4 רחטךלסר
 כס

 ל-א מצוד לקדשו רשכת יום אתזכור
 ג ד רר0כ-ם לנעץההורר

 יאברהםחסד
 בפלסופיא לרהעסק ששיאל שאיןרקימר
 א קטו כ/ כמשלומבאר
 שלקרס חשד שנר בכל גז גרר שםמעץ
 לכמו פריץ ממציא רש-' לפסח קורסזום
 ג קנוכ/
 דנשמות וכל הציורים כל 1 נדר רמעיו
 א יב אהול כז חץ עלדם

 ימי נתהד טסחות נח נדר רמעין
 ב/ ראדם ימי על מרמרם רסוכרשטפחות
 ,רערד( א מרתשרי

חרדים
 יראת זקן כפני קיסר שכר פו מ-עחלק
 ב קמשמים
 ז פרק רתקרברפרקי

 ד 5זב/

 יזקטחכר הטצך,?שלנטי
 שתים ר5פיס רנפש חבטת סו-סרשדסס
 א הערר ר בחורר בסררן רמצובמפקר

 איםיובחן
 ב/ כ-ן מ-ר ס-ג ע-כ כי" אור ידיפ-ר
 רקא

 יקחיוסף
 רשלך מאטד י5גילר פסוקיבשור

 א ק4ה ב/ רמוים הרעילחכמים

 תהיותיוסף
 בהריקם יג =מר של יף כווץ יעיי
 ככט

 גוריון בןיוסף

פ-

 קוד אדר כ/ ואמהר מררכ' טית י

 יהודאיד
 בן ביוד נתגלגל ואח-כ כשלחמרכשדיג שאי בן ידואן ייד בתריסר םאות

 ג מח כ/ ותו רצרפית בן שיישאמיתי
,רג-ר(

יוסיפון
 ד צח שבגבורים יגמר ית =פ-ג
 אלכסנדר של אמוס-ו

 דנות-
 מכשף עם

 ,הג-ר( אצר
 ב/ וטים בהחלטיים אנטייכס מסלתס-כ.
 יפג

 ב ק, ב/ לרחאסף רמחום לאריוומם

 כל עם המכר רטעד קמשתפ-י
 השמוטר של ריב בית ע-ירלכותיד
 ג קמו ב/ גדולרשרדרי
 5ץ טית כריצת דיר שמ בית כזמןפכ-ג
 א ק10 כ/ לאדוםושיאל

 דודייקוט
 א קני מצרים לגלות מעם ישירת

 דבשיערות
 יגס ואמרו ר-ד יכ הרהב יישח-א
 א סב ברגל רנו פני קבלתבעמן
 ררכיים רטאחר רא רטעם ח-אסוף

 ע "4 רמן את ויתלו עד ויד גדלרנגלר
 כ קם כ/ ימים ע רקייר לא מטשלחו גדלות כי מפס רואפסוקים
 משהמק רת מרדכי כימי ע-ג ק0אח-כ

 מזר ומשסרו רגלות אריכוה עללרהפלל
 ג ק4ר כ/ כשכורים שנדםמחמת
 דוד,כסא

 משתלמת ושכיחותן פועלים רם צדיקיםכ
 ד ק0חלכסוף

 איתאמר ל' רוא עלי וצומו פי רא
 ב/ כואח. לעשית לכם  שרותרבטץאר
 אקטב
 בקשר אסתר לנד קשר ע-ג ר דףא

 קי-ל הא סוהו אחר רטן טירה אתלכסל
 קסג ב/ גזירהא כטלי מינידו חד מיתא'
א
 עלחמשףט שלר שבעים תכלכל ע-א יא

 כמדרש סקווש שמקור ריצ-ד עלומהמר
 ,רערר( א קמ כ/עי-ש.

 כהו-מ ישראל עבורת שכר ערןב
 ד כ שנמנמו ריסיםעל אפקי

 צךהף עטלק אס אליפז פילגש ע-ע זב

 לנקוםלכם-
 נקשש-

 יצקת רצד שלא סר על
 ,רערר( א קסג ב/ אותר לקחתאכיש

 כ/ ר קסג בו ב קסג ב/ עטי גלגולריר ורמן יעקב גלטל ףיד כ9.ד5' ע-ג זכ
 גקסר

 ועע0ותיו ט18 נקבי יצקב ע-א חב

בא-
 לא משר כלבר צצ4צח,ו נקבר 'וסף

 ב קסג כ/ עצמוהיו ולאגופו
 איו נקמת לנקום כא עמלק ע-ב חכ

 ב/ בקדושר לירוק יצקב  שמבצרתכנע
 גקסג
 ג לו עלץ שבת אימת ראיץ עם טצםיא
 קל האראל לבנ' וזעתי ביאור ע"ג יבד
כ
 שולטת ח-ו רבריה פגם סי על יכר

 ר קמט כ/ זבוב רגקרארקטור

 וט מסהקים תם כראקףת אגדת ביאוריג
 אקל

 טעם הורר במתן רמלאכים טענה 'גי
 א קער א קלג. מצרא דברדינא
 שעקד באוצר רמדרש בנאור ט-זרשוש
 כ/ תעיבת ימי עשרת ויו אביטאבררם
 גתשריח

 צריך דטףש ג לר שבת משנה כיאורת
 ד טי לוסרחרם
 ומאי הדיל ביטי גס אסור ר,ביס רלףץ

 א לד בזר ישבה4לכו,י
 ג לי שמונע שלמר שובקן טעםת
 ז דערר ג י רפרט לחם כעמןכ

 רימזר ריא דעיכה הפלר ע-אכ-ד
 גמילות בדישת רוא חוררשמהשבר
 במעקא-הסיים

 ד ק5ס ב/
 ברית כיהו ססצרים יצאו כבישראל 5זז

 נייד שלא ככדי זר עם זר הסדלעשית
 דש-' קץ על רק שר שים טי עלוערגתם
 ג כן. ב/ בעצניכ-ר
 רצדקר כמצוה לסד טעם ע-ג 5זז

 רש-' אשר רסצות מכל נשחץוגס-ח
 מח כ/ ונעים סתרו ידיר כביכולכעצמו

א
 חירר סבם- עבירד שחין במו ע-ג. 5ז1

 ר מט ב/ צרקר מכבר עיורר אין כןכנע
 ג קסוב/
 ג קסכ יבא בהוק אלקים ר ביאורל
 היתלמם עומד ומלמר רדב וכותלב

 כ קש אטע רי1כאילו
 לנא עליא כראי מצות ששיר רגםלב
 עור-ז לטובת גם מדני אבוהם זמתאכל
 גק10
 ראכ אס בורג 0זכ' לא דיכא אע-גלכ
 אבא רקריטמ מי שייך דלא למעלותזמר
 ,הן-ר( ג קטו ם-אימכר

 רטט-א אין רשכי4ר שקנטר מקוםיג
 כ קפא ש8 לקעתיכולר

 ג כא יערים ג רסש4ר 5ע1ש*

 מבן איך מפראג מרר-ל קובריה להרץ*
 ר לכ כ חסחת סיחי כ ער'-ג
 עד מערש איד למעלר כשדשכער לוט
 '-ג סבן מעהרס למסר כשדשבער כק
 ייר קבס ריר רמקרש בוז ובנמן .ומ

 ד לכ כ/בכרת. שני י-ג בן גם ריר לכך למסררשכי4ר
 ר צריך אץ לשמר תורר רלוסר לחס

 ר כח ב/ כפדרחילחל

 חשר חסרו רסצור סעשף על לחס



 ביב~
טל ר כניץטץט והמאמרים הפסוקיםמפתח

 מורעא לרם ריר רחורר רגיון וגלונשסע
 א קנזבו
 כף אצלו שיך לא במצות רזריזסט

 א קלב. א זרקייסמ

 בץ י1-לבים לך תתי הפסוק בהצוד 4כוב
 )רערה( ג ע בן דאלררעומהש

 ריץ סרת אבל פוגע הרחבים בעל אץסג
 ב קטו בןמוגע
 סיריה נכון חשן ס ררכ בונם ע-גע-ג
 א 4ר רחסד ר%ך
 א קיד מצרים 5ית טעם ע-4ע-ג

 ג קיט כשסילקדטרודשסותלע-גע-ג

 כשעדוד שריו רשיים במנין קי-זאכרהטג אסי יי עמא לחטא רא תובות ראעףי
 א קז ררוקחלרעת

 את שיילק דילוג *שץ פסה ע-דקבע
 ב קורקץ

 *,*, 5י55
 מץ שמא אחייו בודקץ לב  שבתהלכות
 ג יהוא

 בסלו בן בח%כר חלב שאכלי לאכול%רגץ
 א פסכה

 הרןביי
 א קמח אדר בן הפעי חעןפיגש
,רעררן

 חסדהכוי
 צוחך עמלק אם א*סז פל85השש
לעמלק

 כס-
 רצד שלא על בישראל לנקום

 ב קסג ב/ אותר לקחהועקב

 מדויהכנסת
 ב לד כן ולר לזר עולת ציבורתעסה

 יונהכנפי
 יתאחזו שלא וממירר רוא רסקקי ראורב
 ד צב כ/ רהיצעיפבו

 ג וכס באאילווג סור כב. ס" סוףח-ב
 גבערד
 מאילגלים ידיקש טשם קד ס"ח-ב
 ר קפאבדמם
 א קם? וכודא קוי ענץ קלו, ס"ח-כ

רעררג
 1 רוא חולפ כ4 כלל פ-א ח"גל"מ-ע

 א הערר אט

 סורכסא
 א-ס אור מכח -א לז הושלר עיקר שףאוה

 א ס, ב/שכחדכר

 בחרכסף
 ייסויץ על תגי קויא יי איב שמייפ
 בן 1כ1 הסופד יתנוה רקב-ר שרוזט-1עד
 במד

ףנ:ו,ש
 ובוסן ל81ר נוסח יש %5,י"י סיאו-ח

 כב/ ח%כר שית רדלקח קול בכרכררזך
 כפד

 וטוחניםיקוטי
 רדיט כרן ברג-ר ע-ג 'ט קהלםבסו-ס
 פג חכסר גדול ברן חסד תוש סרןכוח,
 ,רעררןא

 הת-ן רפליאר בשם כב קיניםכסו-ס
 וצויקים הכלת מנין בגררתם "םחדרום
 חק-פ רשעים נשגיח לרעלות שםהולסים
 ונשארו כ-י דרעא תוקפא אינםחדרום
 ידהשע ששני וטלאך יע שטופ חרייסר"ע
 על וכוהם שעור ובידו רצדיק עםרילך
 ואז את-ר שםמצחו

 אפ-
 אץ חדרים כוט

 לא צלגית כרש אלך כי גס ררסז וזרפחד
 ד כח רעאירע
 ב קוב בפז כסר קווטתם שמות בכג

 זץ,ייכ,ןן4י
 רתעיכר לסר מעסים כסר ע-אקא

 ג קכח. ולשראל, יקסולתת

 יייךייקדביי
 ד ק בן כתייפות, רן רט-%תכ/

 וזניאיקפח
 רתשיכר תמי פי-א רהשוכראגרת
 ,רעררן ג כר תשף כר סאסץשידיד

 לא ונקר רי-ג סדר בקנקן חמהכל אלכ השייייקופי
 ד קיג כ/ינקר

 ד ב שניר חוד ראשוסי חור ביאשיתז בהאריקי וזורהייקופי
 מא רסיא רימו כשר קשיא ייוא עצםז
א

 כשר רסיא דים רחל עצם קעיא יאלאר
 גל

 תש-ך "ט בראעףת בהןכת ע"א ז,ב-אשית
 בו )רעררן ג נט סבת כסלו כ/יויופ"ם

 ב04
 רם עשר מצות ש בטעריסבושוערת
 תעשר לא ופצות ר דחסייסמסטרא
 ב בג ב/ אלקים רגבה-זהסססרא
 א קטו במם ארבע סור לגירא

 ג קלט פקידה זמירך סור לרירא

 בן בכלב נתגלגל אליעזר לו שרדחי
 א קע בן ד לו כ/ ב קנייפורר
 ב קטז בן בחכסר רוא יששכר 0איצא

 רוי-ר ארייר שבות ג יחוד יכ-קרשלח

אדנ-
 ד לו
 תנהר כסא של טימיבח אור סברשלח

 ד קיח בןמשנחלא

 מעטים י רם רץ קומתר ששור מזישב
 א פר בן תת-ס כמרטאלקים

 א ז כ/ ביטז בגניבת ייא יאור מהמקץ

 ב קלח כ/ דעוג משר סחמקץ
 ג קם 1דכורא מרש רוא פרחי

 רר-ת הפילץ להרה שיא כטשרס-?יחי
 ר ז אבלמס'

 דחסת-ם עיסרא רעת בחף סשר בישמות
 א קם בו דגכווייג עקביא גכללשובזעת

 ד קסבן

 רשם בכח סמציים אבוחן% נגאלוט-
 ב גר, בן ארי-ר  אשראיי-ר
 בסד דוררסדבררידורדומישנוותנו

ג.
 של רכולל הרעת רוס רכ'% סשר %שמות
 א קלב בן ג קלא ב/ ישראלי2

 רדעת. מסוד כשסחו רח'% משר %ש10ת

במבגמאימ9ימי
ה ת י9 %ש מ ש ע" * ==  ר ח ד=תש א  % ק מ  ג 
ץ  ימת%

 ש-

ף %  1%" %  ג 
ש חחי ש" שי מס ש יי  % ב = ו 4מ  גילא וימל ב 
9 מ*מ מ  ב 9י אק 
 אם כ' ריף רס"ר נ-ח כסערם-צבא
 מעץ קר% תל ,ועע על ראשו איצל'

 ב סג אש, מחס רטיןרעתר
 ודא גמלו חרש רסצות כשע= כאפ

 ,רעחץ " פו בן שטאל אחבחעת
 מד סבת אץ כח כסלו נסערס-צבא
 ג בנקזעץ

 תשמים א"ר רסצות נאנףבשלח
 ר ף ג ב ,קיל רר9רש נע*ץדל

 בס נקחמם חסד נצחת נחלת רסצותטעס'
 א זחריצרד

 מער ב ץ דק ,יל רטקבא ותןאסא
 סחר לר וע ףאמר ,ררן ף"ראתתשאסח

 א 49 חג לרקת ,ממדר שמארראסר
 ג קס רפחד קאדטר ץ קעךטרקרחום
 א,רערר(
 לרחל רתמת בפדר בסער-סברע*חך

 כ צר כ/ סלוחסרת
 בטנורר יסחר וחלל תחאע-פנךשלחד
 בב/41

 %1ד וצא רס%רר סי בטערס-גנדע*תך
 י"זטץירסורבמןיפרסןר ,ז-א%ק

 א עד נכת כסס* ית,כרוו

 *נחס קורס ועקפת נסס-אא סטבלק
 גפו

אוחי
 קלעת ,יר ארעם ררנח1ה בטעמי

 א לומר

 ראתלדתנליבמם-רטצסרכתקשרעקב
 רמצפעת מתי עם (מ11% "םלשכחר
 פהכ לחקץ,בוסברא

 צחכץ שד-ז עמס כל מ סער-נ,עקב
 א ניו = ניע וים*תחר
)רציי., ג בנקט כרי איו0צחתרףעקבצח
 ל19שת מתמדש סלכעת ד תצעיש

 רף-ר רשם מן יישתפ החהלש"%של
 ד ס-הב-ר
 *ל עישי סור ניר רשרש גגו 5צאפר
 א סד ב, גליתרד

 של רתעם לאן ריר ניל נ4ת תצא פ,יש
 א קמר כ, י(ית
 נצלל נחשב לא מצרם גלח אצאחק

 ב ימר ין%ייה

 %%תיש "= מיוצ תם""
 ג צהרובל

ח ה"ף=9 ת* יפא א  

%י ו י א  ב = מ 
א % ע% ר *ק מ פר ת ד   ט  

ש ק ף דאת ת  ו 

ע 9 פקשש דש '  רץ =מ 
י ש ש ק  מא%"פ

ד מ  כ 
 מש מ* מם ר% סח 4יר
 אס

 49א =**מא*=ר"מ
 ייחד
ח=י  ב י מ ""ישאל 

 9 9ץ ג * = 9 העם סי*

ף שתעש*אחי ב  ע"ע 
ש ט ש"ש 9 ת ב  מ  א 
)רעי(
% מק עי4 מ ח  9  ק= ס" 
 ג קס דק%

 קרמם בסףם קישיםייקופיי
 ,תחן א פחנבתישע"גנןןסקרשזמ%,נונפ*

 ג קי עכש קיס חמתתמ

 מיש חשש חחץ רפלשר בשס=
 ר ת*ומיעץ

 שע"% אחד מחך ומעם שלק י=
 ג קש אדר בן דממם יאינםריי

 עדשששנוישמ במעש סמשצערא
 א ש מ עטפומדץ

 מ עראק ל9י יץ ץ כספרפי-ש
 ישחף ש9 בפץ ס-ד ששת במ*

 א קששצחם
 הע ק ש ת איא ו6 י1%-ש2ב

 ד צג =ת כס* מחרש

 יהרס"ע השבתותמפרי
 ב ח תן צפתקחו וי 6ץן 9ל בחיר *פדלממש

סבףש
 חש תישבז רמשש ס" ח"ש"
 ר ב תשי מ די4וששת

 קשיפהסאה
 שלז ר%יוקא ,ים שם י%סו
 תיר ג ק4 אפד

 ששדיםסחה
 ד מד היישחתחל שש" תשתת תא רק שיר יקחר

 שף%םסחור
 ,צם רגמו רדיד ואפתח ר"ר שכיתפ

 )דערד( ג כס כ,ושעדר

 התיסוךסבת
 י%=, כר ר*ך יחף י י*טרר
 א9ח



ייטקטכנר והמאמרים הפסוקיםמפתחבני
 יירקב דבריומניד
 כ/ רמדות גלות רם אחרות גלעת יימז
 ,רערר( נקמג
 נ כנ רצייק יסף שית בערן כנסימן
 דרערר

 צויות חצאי שתי חצוצרות שה' לנסימן
 ד קלככ/

 שלר לראים שיארע מר כל מסימן
 ד נד כ/ לרש-'ככוותם

 דיראד אחר יק לטרוח צורך אץ קאסימן
 ד כא כ/ ב נב ממילא תבואוארבד

 דחז-ל ביאור אמרו ורנר ד-ד קמכסי
 נ ד תשרי ב/ רוא מאמר עמ'במפקרת
 מדות י-ג חדש,ס לקנביס למזדנדמ-ח
 נ מר רחמים של מדות י-נ ננדשבהודר
 כרערד
 כח א-ל ביקש ע-ר רביע משר קמזסימן
 וחוסר קל 'למוד דש-' דקרבו ובורפא
 ל א מדת יצורר זר יד על וגר ירוקואכיר

 ג ננ ב/ א קער דס
 על בהפלחו רביע משר של ק-1 קמזסימן
 נ קמאאחוהו
 על רעולר דבר רוא רחסד מדת רסאסימן
 קנט ב/ כחסד לו ועתן לישראל ראדםלב

י

 ?טךקותסגיה
 בגנט נח חיכת שיגור' כל נחמישת
 ד כט ב/ש-פ

 פלא דא ריר רדעת עץ חטא קורט דנח
 ח רערר נ קלוכ/
 שר אומר לכל חלק רפלגד בדור דנח

 נ קלנ ב/נפוחד
 ק כעד כחדלים שט פעסיט ק 'אלך

 א סט כ/ נ לר שבחורר שסיםפעמים

 דקרחיד יפץ בצד שרים ל-ר טזלך
 א נ נ סט נזידםעל ועעי משמאל ול-ר גבירם עלישמעאל

 אכיס אכרז-ם צד אופן ואתיען לךסוף
 זכות לרופות עבדים שי-ח לקחכמלחסר

 א סו תשרי כ/ קףן נ אבותנ
 א לח עלמין ריש כב שררחף
 ב מ בשו ואיה כשר אית כא שררחף
 בגימטריא בנשים ריפר ע-נ כא שרדחף
 )רערר( א סר ג/ וישמעאלאדום

 סדי יון בבל יומי ר-ת רבים כזתולדות
 כ קמר  צו, ב סד ב/ אסד
 של רנעלמים אותיות מיכאל לא1.צא
 )רערר( ג סו טבת בסלו כ/משר
 שעושץ שבב-ר רעם אשרי ע-נ. לריצא
 ,רערר( ג 1 תשרי כ/ שב-ר ש-ךמן
 ד על שמרבה ודרר-ר קוץ סד וישבפ

 ט יערר א קלח ב/ רכתי וירבתי
 רשיר קר-ן על לכם כחכו ע-ד סמקץ
 עח ב/ ורנ-ל עץ ולא קר-ן מק'דרים

א
 חטא לוקן ריר יף נלות ע-ד סמקץ
 ב קח ב/ ד פז ב/ שסףמכירת

 ב עד ב/ 'צחק מדת רחשך סוד מאמקץ

 שכשטת צידוקים כתש-ו ע-ג סוויגש
 וסודותיד רהורר מצות נרמז'סביאשית
 ,רערר( נ מט כ/ ודרבנןדאוריתא

 מילואץ כד רנכבד רשט סוד עג 'אוארא
 ב קכז ב/ רל-בבקסטריז

 בנר' ד י-ת אמכ-ס ע-ג לזאחר'
 ,רנ-ר( א כר  תשרי ב/כרכור
 ר'1 כרגע מתמרמרים ר'1 אילו מוברר
 ב רערר ד מ רר ישוקע משוקעיםח-1
 ב רערר אקד

 לוהעח סיס רר שנכתר טעט ד-רבמדבר
 ר רערר ג קלא ארחירר

 של דאסצע' נר דבר ד-ר יבמשלוחך
 עט ב/ 1כ1 שבשם ' לאות רומזרמעיר

א
 קב-ר ליחוד מרמיץ אוהיות י לבבלק

 ,ינ-ר( נ קםוכנר-י
 זיתנ על מורר ראש לי ישראל לבכלב

 א קלב ב/ וישראלרקב-ר

 מסע' אלד בר-ת נרמלו נלעת דמטי-מ
 נ קלט שראיבם

 נ פג ב/ המקרא לבוש תרטט מזנטו-מ
,-ערר(
 בסדרן רמצות מנץ ע-ב נבואתחנן
 ב רכוזיר
 ד רחל שקב .צחק אבררס קכ8ואתחל

 ד קכא חמרבברינלי

 בינך שער' ען חכסר סביכות ל-ב'כ
 נ קנט, ען לבתר11-ר1

 נ קלא ב/ ישראל קרן נקרא מט-טיד

 בעעי סנדל בבח' עזוז- גזואתחנן
 א קעא כיצייר מט-ט ככחינשוער
 "שראל על ריץ לרמשין רצר בלעםלר
 בקסת
 ג קמט יגר בגימטריא עוג סיחוןלר,
 א ג עורב נקרא עשו קליפתמ

 ד קמא כדניס מתגלגלים צדיקיםנב

 אדד חדש של מלאך דזא סודו  בשםמד
 ד ברפד שמואברכיאל

 ממטרי משר של ר2גלמים אותיותמ
 ,הג-ר( ד קלנ כ/מיכאל

 רביהן חורבן קודם שנך ר-ז תעכר שסו
 )רערר( נ עאב/
 למלחמר רליכחם קודט רחשמונאיםסו

 שעט- מירהפללו
 נצנן רוא וכו לשיראל

 ,דערר( א פגב/
 )רערר( א צ ב/ גלגל כמם יחש,

 ירעו ומזר כ כס ריו לא אררן במצ
 ד לב. ב/ למסד ירררשרשכינר

 וסרת דנרולד מדת רם דימם נקנ
 כ נד כ/ רתסאדת ומדתרגכורר

 קנ אותיות '-ב במילרע אדנ-י שםקד
 נ קמח באלול ועוג סיחון מלחסתקזי

 כרעוד
 יוד .עקכ יצחק אטע-ם ל יצאקיא-חב
 א כט שלימד מרכבדבגימטריא

 נ קלא ב/ "שראל קרן נקיא סט-טקצב
 ב מילד נחש אותיות רנחשליםקמ
 רקמט

 ישראל על ריץ לרמשך כצר ברעםקמח
 בקסם
 מילואיו כד רנכבר רשם סודקמט
 ב קכז ב/ רלכבנימט
 ר-א ריר רדעת עץ חטא קודםקסכ
 ח רערר נ קל, ב/ביח"ר

 נ סר חסד פע2רט '-נ ההקלו שלוםקעב
 גרעיד
 כ קלר ב/ ע-ב י-נ רוא נביעקעב
 אל כאוד רנטשכץ קין דג כללותקעה

 ד טז אטת ג שיהנרנך

 ד רערד ג קמר מדדת י"ג בערןקצב

 כרם "ש רנלעת בכל ריסוויט ילקצג
 כ קר יוסף מכירתמעץ
 מצות ח דאוריתא מצות הרי-נקצז
 אותעת והר-ך בת-ר מנץ לרשליםרריכן
 ,רערר( א עט ב/ רדברותכעשרת

 אלול מר-ח לתעוכד רמסונלים מיםרנ
 דקסר
 ב/ אפויס כן מעיח רוא אמחן כן ,721רז
 ימח
 כס טסטר אלד בר-ת נרמלן גלית דרם

 נ קלטישראל

 ב ' אור פעמים ר לר אלף אל-ררמס

 כ/ לונץ תתק-ס "2 סדרר כמקודרבת
 בקסח
 ואח-כ טת ס1טל ידגר 'וסף בן משיחרנכ
 )הג-ר( נ מח ב/ לרח'והו רקב-רעהוד

 אנטיוכ-ס 'וט-ף נימסריא י-ן מל-ךרב
 )רערר( נ פז כ/ 'וס-ףנימטר"4

 מכירת חטא עכור 'ח מלך שליטתרנכ
 ב קח ב/יוסף
 ה2 מ1ר שס מכר תצור~א בפ מאופן
 כסלו ב/ מירא-ל כמין פסיקים ק-אבר
 א מזטבת

 ב קני נטאומן
 1-ר בני טל-ר מז-ל ניס-ן קואופן

 י-ר פר' מאזנים מזל תשר" 1-רפעטים
 א ר תשרי ב/ י-רפעמים

 עד רדברות  עשרר אותיות הרי-נ קצזאופן
 ברן ומרונה אחוון ז רט לרעך אשרהיכת

 י רערר א קסו ב/ דרעק מדותז
 עטיניכם מדות בהגד י אופןושתחק
 ממעלר הדשים נקראים למעלרממטי
 א לו לנקראיםלמטר

 ב/ שר עים עומדם אץ סימם דלסוכות

 נ מז תשוי ב/ )רעוד( א מרתשרי
 רערר א ג ב/,רעבתן

 דודטגן
 ג קלה ב/ צדי במילוי צ אותלרררכ-ז

טרדני
 מן שנשוייר מר יסו סימן שכתפ-כ
 ושויפו מרעד עושר רשמית בעםרשמן
 )רערר( נ צר ב/במקומו
 ספיקא עבדיק לא ל;2- תרעע-ה סימגילה
 א נט כמגילרהעמא

 תילויהיגיד
 כנשות ממשבע-פ רישלת טעםבתחל11
 ,הג-ר( נ מז ורלכופדק-ש
 נ קער א וק-ו גז-ש ענץ רכרכות

 סיבוני חבם תלמי אי סיריל רמתכות
 1  תשרי ב/ דדחמי פסוקא חד למיסרליד

 ,הג-ר(ב
 צפון בץ מטחו רעתן כל כענץ רכרכות

 ,רנ-ר( א קע1כ1
 דטתסעל דבר לד אסר ר-ד לאברכות
 ח רערר נ כח קים לר ה4 הפלדג-'

 איזהו על רביע משר תפלת עמןסוף
 א קעד אכק-1

 טיהוריםבגיזי
 לדיגכן רמי לעשו שקב של תדחששלח
 ב פו דוהדספ
 רעביר ר נס פי בתרס מדדוראמקץ

 ב/ מלפניו דחטא רעכיר רייסחטאתך
 בכר
 קל כעצרת לאבול שלא ריר מרראףבדר
ד

 אבפיךכךכ1טגייי?
 חדש שכאן מצוין נ לבטל רצור'וומם
 כ/קא א ב/צ1 נ פח ב/ ב מאמילר
 א קו ב/ג

 למלחמר רל'כוק קודםרחשכוגאים
 שעס- מירחפללו

 רוא כמצפר לשמואל
 ב קט כ/ ב פג ב קיד ב/יצנע

 קדטותטדבר
 מפרד צמד היד יזר של מסע על סבד
 א קככב/
 לא לפיכך קטן כנכסי מחזיקץ אץ לו'

 א ננ יו ר,צר-רקם-

 משיסרב שיצא קרישץ מהמפוצץ נב'
 כ קסו כ/ עקיבא ר.צא
 מ"גקכ לרנקם עמלק על צוחר תמנעטו
 א קסג ב/ לאשד לקיסר- רצר שלאעל

 ילסדודז לעוד-ב לחח רמחזיק לומ
 א קט. בעור-ז רב' בר שא"ע רגםהורד
 רערר נ לנ רשכא4 אח מעש בענץ יאע

 כדבל פו"פ רארץ עם ראתה-ל  בשם טוע
 סג-8 בשבת כשא-כ בעשיר רקבסעיפיו

 ג לו אצילית. עדח"ו
 שאיע מ' פרדס חלקי ד חורר אפ

 א קלט סררמאמץ
 חילוקי ד' שם קדמר פאת וכרערות יחת

 ג טה בן מיראר לרשב רק אעםבסרר
,רערר(
 קושית על הירוץ ט אות עמערכת
 חטאת מביא כ עד י-נ בן איךרמזור-ל

 ד לכ ב/ כרת. בר אישררי

 ?דקטבשר
 יצטרך שבחות של שלגמד שבר ףצאסו-פ

א כ.יל"-זשמס א מ ד ל  



4ריי 4

 אזרמאורי
 א קל, רצון לשין ארץ קנוא

 ד קמו רטוחי-ן נקראו גאון גג

 נ/ ריסוד נקרא יקב ב-ג ין-דמעונת

 ןרערר( ג סותשר'

 גל חיבות דאש' רוא ישראל שם לי
 ד צא ב/ קומררשיצור

 ג מא  צ-, לחנמר רמז גדול כרן טנ
 רערר א מה  צד, נ קב נ/,רערד(

 סחם וכדן כנצח רומז הדיוט כרן טב
 א סג  111 בחנמר גדול וגרן בחסדרומז

 א קבר כ/ א קכא נ/ נ סהכ/

 ד פד נ/ בהב נקראה ניגר לגנ

 אימא נמלנות נרמזת מ אות אמ
 נ לס בןודושא

 את רמצמצמין מגצפ-ך אותרת כרמ
 ד י נ/ משיכר בסוף שבאץרתיעה

 ג סו רדכורא יסוד ס-ר תג

 ב עד נ/ מלכות נקרא פת'% לפ

 ג ע רז-א 1-ק צאן נוצ

 כ עד  שר, לחימר מרמז שמן מחש

 א קמט דמקבא יסוד על מורר ת את
ברג-ר

 רחל בחי בבלי לאד נחי ירושלמ' סאת

 ד קד כ/ דצ

 שנוא?מדרש
 מ דומן כאבידת אכידד אין בג חאנות
א

 א והשבון יין מרו וקדיק מא סגאבות

 ב7עג,

 אייהןנדרש
 כ קסו ב/ חוד גליל דיתדאסתי

 לחסנדרש
 כ י רשו אור גגי חמנר נרות % אא

 ל-ו גגגד דם חמנר של גרות לוא
 ב קב ב/ כ סא טבת בסלו ב/מסבהות,

 מטלר רננות ררלקת נשעת חמכר בכלא
 א סב טבת כסלו 4/ רגנתראור

 מליל' תו, בלילר רחלופת למהוםא
 א צר טבת כסלו  צו,חמבר

 ראור ששימש שעות ל-ו כנגד גרות ל-וא
 ג קיח ב/כמע-ב

 כסוי ריא אגפין רזעיר בגלות ח אותיא
 ג סו ב/תררמר

 שים- 'ש דנכראים בכל זג
 מים ואסילו

 ב ב/1 ב %ישימם
 זנו רהומק לרחריד רשוסר טבע חיא
 ,רערר( ג 0זב/
 כץ מד כמכחן לריטבונן דאגם 'נולק

 ג מב ותו ממשגירם לגויישראל

 (,ר*

 תבני מלשון לויתן של סוכר פ' רכ-
 ,רערד( א סא ב/ ובורשמות

 דקורש ם-ות סוכר מלשון סוכות דכד
 ,דברר( ג מב/
 ג קח ממוצע 'ש רנבראיס בבל יגלב

מאיששנו והמאמרים המסוקיםמפתח

 רוא רפסח חג של רכוונות בל רכ
 בהגר ג מו מלכותבנחיית

 עבודד ביעור רוא חמץ ביעור עיקר ישא
 רחמץ את שורפין ישראל ריו אםז"ר

 רגליות עת לסגול יוחס נקל ריר זונכוונר
 יליב
 להקן רספירר נימי אחד נל שינוין גזבג

 ג קיח ונו נשמהושורש

 רוא לעצרת פסח בץ שנידון מד כ!כז
 ד קיח א וגו מר-ריוהר

 זצייה"ה מקארעץמחר"פ
 מצות על שרחיינו מברתק אין ימדטעם

 ד קיחספירר

 תורר נין ממוצע יית רוא ויתיגקר'

 נ 7מז להושבעיפשננחב

 א 7נר באב נט דוד גן לידתטעם

 נ/ רקודה כרוח סונר לשון רואסוגות

 גמ

 רמפלים בל ועתר סומך נוטריקוןסונר
 ג מא  (ןווכו

 ד מא ונסינות שורד מלשוןסובר

 1 רסוכות בחג דקורש רוח סגולתטעם

 ר מ כ/ וכושיקא

  כן רגנוז יאור מן יארד רוא רניסייראור

 גסג

 בגוף שנשארת רנשמר של ררישום ידיעל
 רשארת ידי על דגרמי רבלא סודד"א

 ב סר ב/ רמחים חית תריררח8'סו

 של אורו רנגלר חמכר גר רדלקתכ17צת
 ד עג ב/ רמשיחמלך

 ל-1 ששימש רגמו אור ננגד רם ורותל-ו

 ג צר כ/ ר עח ב/שעות

 עבד שכד בץ רבדל .ו קידוחכןמרר-ם

 ד קמח שכיר לפועלעברי

 ד קיב רכבוד אחר ררודף נלניאור

מהרי"ק
 נגד נפלומ רלכהא ד ענף קטרשורש

 א רזר כזמן רנורגין דלכות דוקאפלוני

 דפג

 לעשות שלא שנדת 'ש חמכדדישתסהרי"י
 ד ס  ,ךו תמנך כימימלאכר

 רמז לו ממעל עומיים שרפים תמכרר
 ד קכר נ/ חנונר,לגר

 או"ח שו"ע ב"י,מהרש"ז
 יום ל ורורשץ שואליו בעמן חנטס'

 ג קם ב/ רחגקודם

 טמעזריפשטהרד"ב
 ד סט ג ל, חדש עולתזאת

 ד קמו ד מח א-ל מדת לעודר וחומיקל

 הסקוליהרב
שם בעי יזאי סהר'

 שנאמד וגו קשופמ חושן אד רפשקמשר

 א מח יאשירועל

 מיוב5ין יצחק יעקבמוהר"ר
זצוק""

 כר לדחעל יש תפוד ע-י רמתסעלדגר

 ג נחדקיום

 סלחת לא אתר ומרים פשעם גחתביאוו
 גלג
 כ סו ב/ אומות1

 ג צח ב/ נרי-ם חג-ת נגד רם אומותרז

 ויעד שאבד מר רייס אנוסנו עזןחבר
 באילו חנר זר גם נידו עלהר ולאלעשות
 מר אפילו רייס וכו אמו וחטאתעשר

 זר גם לאו אם לעשות אם נידו מסקשריר

 נברג-ר( קוב נ/ תמתאל

 זונדיי ייב ר' הגאוןבשם
 ד קיח נ/ עולמור י םחעבי

 זצוק"ל סריטנובההרס"מ
 ג נד יצנן עת מנחךטעם

 רמלניוח מן רמתחדשות רגזירותנל
 ב מ נ/ מרחשון תישדתהלתן

 מבשרכם ראנן לב את ורסירותיבכיאוי
 לב לכם ונתתי רגזים לשונות אוושותר"מ
 ג עז ב/ רמוליר לג ר"מבשר

 זצוק"י זזשא משויםמו"ה
 שיליות מצות רוא דא מצות מ'מ שםק
 וטובדגדולר מצותנחוקיםובו רואורב

 כ/ כמוקר מצות מק-מים נאשרלישראל

 אצג

 ים ראו ישראל בעד טוען רשי-תכגיבול
 מק-מים שרם ביון טעם מבלי עבותםדם

 ג צד נ/ טעם מגלית71'ם

 סופר מהר"ח קדושמפה
1ספשעווארסק(

 ונון רכי ר-ח ל ס וכו רסל אתכופין

 ג רשנקלי

רפ"ק
 ברשתחוואהו בלום פגם לא אמנושזב

 כפני אד לדשאיה רשתחזדשרוא
 ק"ג ב/ פגם ריר זר ידעו שלארשבטים

ד

הרמ"ז
 קלט 1כ1 באצילות שחתר רקבלרהכמת

ב
 ר' אשר רק רמצוציט בל לקחררות

 ג קמחבערפר

 ריר ורמן יעקב גלגול ריר מרדב'ליקוטין
 ב לסג ב/ עשוגלגול

 במקטר גזרו לא ע-נ רם זדיהםכרמס

 ב סז חצות עדחלבים

 בישראיהבפורסן הטקובי הקדושהרב
 טהרן"ה

 בבל ארנר נפש ככל אדבר לב נבלאדברזצוק"י
 כ ם שבור כגימטריאמאד

 א קמ בחיכים שבי וכאןפי

  בן מק, בסדר חנוכך ימי קביעותאם

 גקט

 למתח נ-ב עליר לר אין רגפטרשנפש
 ראויר ריא אם אלממהו שתנשא עדחצצר

 א קלו ג/לנך

 אינאזילטר"ש
 א דקד'מגי מ' טענת אין רירארנמצות

 בולנ

טהרש"א
 על מבדבק ן א למר ח-א נונרבוח
 וכו זמר ובלי עיכ 7יל שמיעת ועלרו'ווג

 ורעיר( א מצדן
 נגד רוא רראשון רמקדש ניח פחפסחים

 שני בית במקהם ולא רר שקראואב-רם
 בית נתקים ולא שדר שקראו יצחקגגד

 ויתקים בית שקראו 'עקנ נגד ירירשלישי
 ב נו  גו(לעד

 עמנים שעושר מארכך שב פו יומאח-א
 ג נח נ/ רתויר, ציווי על 'הריחרים

 מירא תחר מימעו רנרנר גדול מדחולין
 ג קלו ב/ ג רערר א קעג רמחמירשמיס
 1דערד

 *מי מרר ירא תעובר כעל צבסנרריין
 א דערר א קסזאמת

 של תסלחו אין מאחז-ל כנאר דסוטר
 ו מ וכו נשמעתאדם

 זושא משויםמוה"ר
 מכל' כחוקר מצות ישראל שמק"ששמח
  בן טעם מבלי שתושעו רמשפט אזיטעם

 ג יבתשרי

 שטפלן י' טזהך"ךבקים
מאסטרפאייע

 ב/ ורש מד ישראל שנעשו דמיישמ"וי

 א7ל

 שרימזב!הר"ש
 לאומות שיך רלא כעור-ז נרניןריאד
 ר קל ג גג ארעולם

 הקדשסחירת
 מד רלבמי שמות ג כנאור מז ר-חשער
 א רעררג

 גרים  נשמות מלזאפ רמצריס ניטיוזב
 א -ור משיח לידת זמןובט-ב

 אפריםמחבה
 למצור חפץ קנית כ סימן ומשינדקמן

 ברג-ד ב ג במשינר קונר איםדאוריהא
 כ קעאב/

 אפריםמטה
 נמצור משיכר ח סעיף ת"כ-רסימן

 ג נראורתחא

 רד לקמח צנינים ח ף יע חרפ-רסימן

 ב קעא ב/ בכסף ובץ במשינר נץמימם



יי4 מב
 הפאורמנורת
 קנט קסג סימן חלקר כלליס-רמג

א

 היויסנון?
 להשתחוות רצר לא שמרדכ' רטעםקא

 ויו רשם קרוש על עצמו למסורשרשר
 א קסדנ/
 כ/ 'וושע ומרמן 'וושע ומסנר פ'קם
 דקנך

 ,8ימג'ק,?
 לכתוב !ריבץ רשעירים שנ' אחי'ס

 ,רעררן א לג ב/ עמודנראש
 גמת'בהא משד כלת בענץ ט כ1כלק

 רעוד קלט חסרעילאר

 גניםסעין
 כחקירר שעסקו קימומם של מעשירםכל
 רוראת יס' רכל ועשו שמים לשםריר
 נ קמג ב/שער
 רוא אין אם בקרבם ר ריש ג אותס-א
 טוב רדעת עץ רראשון אדם חטאגחינת
 ד קמא ב/ורע

 ג קמר ונ' ר אייסטו גגות כעמן ע-בבו
 ברערר

 מצות עמן סוברים דמתפלספיםפ-ב
 קבלהימ אבל , וסו וממיס כחוקדתורד

 נ/ דמלכא אונרין כביכול רםשרמאות

 בקיג

 ה'מעשי
 'קראו טרם וריר רפסוק על פ' פרשמות
 א קנח ב/ וכו אעם-ואנ'

 קראו טרם וריר פ ר פ מפר מעקךח-כ
 שכבר 'ודעים אינם רם כי מדכותם רטוגו

 כסלו נ/ ובו נתעלה עוד ומדבריםסניהים
 ג סוטבת

 הססהצו,?
 א מ ב/ ד-ק משד רוא קטרךמסוה

,רערר(

 שכוריםצצת
 שם רוא אויאל נרתחלחו תקליןקשר

 ,רערר( 1 סו ב/ לכתיבררקולמוס

 חסידיםמעג,?
 להסהפר שלא ב ס-ד רשישי יוםמסכת
 דיליך !ולמא לרהערנ דלא 1ו' 'דיעל

 ב כא יע-זב!וימא
 א מז ניסן חדש של רוי-ר !ירוף אס-א

 כרכר נסיוס במוסף לנוין פ-אגסן
 באוחז רשולטת רוי-ר צירוףאטצעית
 א מזרחדש
 קכא א"ר חדש !'רוף א פ-א סיוןאיר

 1 קכד 'ור-ר סיוןצירוף

 תמוז דו' !ירוק א פית א פ-א אנתמוז
 א קג אנ רו'צרוף

 א קו אלול חדש של צירוף א אאלול

יששכר והמאמרים הפסוקיםמפתח
 של רהבם צירוף א פ-א רשנד ראשליל

 דטסוק תיבות מסופי יוצא תשריחודש
 א כ כ/ פרער שרי אחדתראו

 ח תעצי ב/ מלכס אכיס כונת ד בר-ד
ד

 ר-ת תתלכד א סימן ז פרק תתלכדמסכת
 ג בז כ/ רספד בכיר ואטר סוקתעמהנ
)רערד(

 של רשם צירוף א ס-א וכסלו חשוןמסכת
 רוד רים ודבש מפסוק יוצא חשוןחדש

 רמאיד דשם צירוף מ"ג פ"א חשוןמסבת
 רטסוק תיבות מראשי יוצא כסלוכחדש
 ג נח כ/ דכנעמ דאונן יושבירא

 רמאיר רשם צירוף שבט טנתמסכת
 אתי לר גדלו מפסוק יוצא טבתכזוזכם

 א מם כ/ יחדו שמוונרוממד

 שכט חדש צירוף א פ"ז שכטטבת
 ג קב" נ/ריו"ד
 כ/ רדי-ו אדר חודש צידוף א אאדר

 גקכט
 דקדקני נחש מבחינת דיר דמן אאדר
 נ קמכ/
 את שפיהר נחש מבחיטן ריח דמן אאדר
 ב קמו כ/ אסורר אכילר לאכותחוד
 אחשורחם של ימו על ג פרקאדר

 עלידם ונקם דדאה8ץ אדם חטא21דתעורד
 ן ע מן כאכלו רדאשון אדם על במומיהר
 ר קנת כ/ררעת

 םיךמקדש
 אימא חלנ ועשב-כ תכמר אנא רםיח

 ב קיג ין וישבע-פבפד
 עילאי מא א סקג ויצא דרס-קבשם

 ד כו כ/ חסידדנקראת

 קמר כ/ כחכמר רוא כס"ון וחראסר
ד

 קודשמקראי
 ג לתקן כאז דללו מצות ג ס"נה"נ
 ג צב שפ-ד נ"ע ע-ז עבירותכפעוי

 ג מן משכו רק מע-ז דוקא לאומשכו
 א צט עבירותראשי

 שלרם עצם יז~רא" רג רסיכד ר"רפי-א יקריינצח
 מצרפד טורד מחטכד לכך טוברו%

 ג לד ב/ כ קלולמעשר

 ונצוהנר
 נסלת כ-ר עד %לול מב-ד ע%בג

 לרתגדל מתחיל ורלאר מאז ראורמתמעט

 ב סר ב/ מלכיווץ ררעמן

 עויםנו?יבוד?
 שריא כיון רחירר פ-א רתוררטץיב

 מיוחד זמן %ין ע"ב רזמן מןלמסלד
 )הנ"ר( א קלד ג קלג ג קלגללימודד

 ומצוהנגיד
 ג רערר ג קכט באצילות סודבדתהלחד

 רוא רמז כעוצר רוא פשטכדתחלרר
 א יט ב/ כבהיאר רוא דרדרביצירר
)דערד(
 עולמות ד נגד פרד-ס חלק' רכשהחלת
 ,רערר( א עט ב/אכי-ע
 בכבד ואפר שק תענית ר-ת תקוברקפד
 ,רערר( 1 כז ב/רספד

 של מבארר למררח-ו רשקררארט-ל
 א קננמרים

 א?יסיךשעם
 זמר רנאת על סברנץ אץ למר תשלחפ
 1רעררא קל נ/וכו

 מגדיםגועם
 נ שנהותרימ נ ק' וכזר י-ר אמורפ

 רגפורים 'ום דאיקלע ריס ביחדשנהות
 א לה נ/בשבה,

 תקר'נ ררר כמו רססוק ביאור רספרסוף
 ג לא נ/ללדת

 הקדורנזר
 לאווררם מוחנק ושראל ארן סד-דכ-ר
 א 'ד רקב-ר לו שמק מיוםאביס

 הבכסףנחפה
 שבת נשר קיור' לאכול "ם ג סימןאו-ח
 1 קבב רימום ותשעתור-ח

 היוםסדר
 מונים י שמעהן עוי י-ר ר*לנמא

 מר  תשרי ב/ שד שור עלידם אץשכלולב
 " נ תשר' כ/ דעיר ד מז ב/ ,דערד(א

,רערדן

 רזאסודי
 נ קנך תענב-ן שמו תטה חדשמלאך

 ד קלה נ/ אבדכיאל אדד חדש שלמלאך

סידור
 מר רלכנר סיכת שסח תר יי אשיר
 ר רעררא

 רזר וכזמן לומר נוסח 'שרספרו-ם
 ג פד נ/ חמבר נרות רילקת שלבמיכר

 פד ב/ מההיד מההירו במקוםרסקרדים

 קודש רוא רשב'ע' 'ום קטו דף 'עקבקול
 1ן שער' מתהחונים סיוע שום בלימעצמו
 ב ינ רזדר רכרי ע-פעדן
 י עם רוי-ר שם רשחר כרכות שבה.ר

 נ סו דבו-ן גימטריאמילוים
 חלקו נמחא משר 'שמח תפלת שנת'ר

 נ כב רסנלומה. טויושסח
 לרנצל סגולר ובו כ-ח צט שבתיר

 )רערר( ג פ נ/ ד-םמדריגת

 שמע קריאת סוע"כ ס-ז שכהיר
 רוא דכרישר רפלת וודואונרכותיד

 עולם נקרא דנריאר כשעולם מפרכלשיכר
 ב יט ב/ א יט כ/רכסא

 ע-ב מז דף שחרית הפלת שנתיר
 ליטי ח זם שט תפארת צביובהגדות
 נצח נבחשה רמליות נסיכה רואריושובר
 ,רערר( ד כט כ/ודוד

 ממעשר ראלול שער זצ-ל ש-זמרר-ר
 אנ מקיפים אורות מחדודם רמאותכל
 א ור נ/ ונר פדרך מקיף אוי בכיסןרוא

 ע-' חמנר שער החלת נסונורמדרש-ז

 רמשפיע אל רטקכל עלית ד"ארמצוי
 אל רמוצפיע ירידת ריא רחוררוע-'

 1 פ נ/המקבל

 נור" נטוסו רפורים שער ז-למררש-ז
 א קנד נ/ כ לג ב/ טעם פוץדיא

 כל וחמלא ב-אור ע-ד רכ-1 ראלולשער
 ב/ שמנמהי רפ1מים 3ל הותקנורששות
 דתשריכד

 ע-כ רנשסר מסהלקה כבדינרשל-ר
 1 קו ב/ אשר עבד %ף עשמ שלאמברבץ

 מחרעדר

 ב ל בעופרו ישראל ישטחשל-ר

 כערן חטוי ליס מעמדות ן"ינ-
 נ קמדאריסטו

 יצירהספר
 ד ד רעלזגות ספירות עשיא

 סח רמספר תכלית רוא עשרר מנץ אא
 'נ רעררא

 ג קנג חימר מחיכות ל-ב מיוד אא
 רסעור ביית גגי מכוו, דלתון ברות 1א
 ד צר ד1

 א ק 'א ולא עשר תשע ולא עקד דא
 ד קנםנ/

 עשרר רוא מדד כל של קומר שיעורא

 כ קלט נ/ ב'11-ת אלפ-א דל-א סודכ
 לא נ מא ד 'א נפש שנר עולם 1-ט1
נ
 צירופים תש-ך 'ש נראקדת נתיבת טזד
 ,רערר( 1 מםנ/

 נ ס כ/ בתים נקרא ת'נותטופ-ד
 ב גע פשוטות י-נר
 קכ 1 ! ונו נשיחר ד אות רמליךר
 ב/ א,יג-ה( עז כ/ ד קכב ג קבד
 בקם
 ב קנב שוד מזלו איר חרשר
 באות איר וחרש ר באות צר ניסן חדשר
 1 קט1

 כהר לו וקשר בראי ח אות רסלזר
 א קנ. וכו בזד זרוצרפן

 נ קסז י קנט ב15לר אלול מזלר
 ו-ר טעמים ו-ר נ1מ טלר מזל ניסן נר
אוכו ר / ב נ - 0  

 אורוות '-נ ע-י נקרא רשנר חרור י-םר
 1 מ נ/ נ לא ב/פשוטות

 וצרפן נהר לו וקשר כריח נ אוה רמלהר
 כ  קכו  צו, א ע נ/ א מ ב/ וכו בזרזר
 1 קנז ב/ ד מב/

 לאב שמענר ייש למזמוז רא חושפ-ר
 א קמט נ קנ לאלולעערר



מגיששכר והמאמרים הפסוקיםמפתחבנני

 אותיות סרג מצרו ובסלו חקרן תשויר
 ג מ כ/ ס הל

 א נח נ/ ס כאות נברא כסלו חרשר

 כ קו ב/  קערו מהי נמלר

 מזלות של חוקסן ראשון מזל טלר כר
 כסח
 וסיף וגו ברילוך ז אות רמליך נר

 ג קפד ונו שמאל ורגלבשרר

 י י האומים מזל סיון !ר
 א קסת ובו במעשד ה אות רמזרך חד

 בחר לו וקשי כרידור 1 אות דמליך טר
 ג קכא ובו בזר זרוצרפן

 כחר לו וקשי בכינר ס אות רמליך טר
 ז קו ב/ א נס ב/ בעולם קש" ברםוצר

 ג קםב/
 וקקי ברוגז ע אות רמליך 'ר

 כחר לו
 כ/ א גט כ/ גר' כרם וצר כזר 'רוקרסן

 גקנז
 כסלו חדש' נבראו מרן עי-ן סם-ךד

 ד קו כ/טבור

 בשגר ושבט ובו בלעיער צ אות מר
 ג קכחיון
 כשנד ואדד וכו בשהוק ק אות רמליהר
 ג קכטנ/
 ג קוא ב/ וכו דג'ס מולו איד חדשד

 שבת שיסידורו
 מעשד כמו ז עלר א עי רראשוןשייש

 כן יליוסו איתעדזחא בלי רירבראשית
 ג יב דעכת יום מעולותמעשר

 רכקר עם רעבד בעוץ ר ענף אשורף
 במא

 לרחמים חסד בץ רחילוק ר עקר אשורף
 וחסד מכוקשו כדי לו מתן רחמיםרוא
 א פט ב/ מבוקשו מכדי יוהר לומתן

 אס נקרא חסד י עק, רראשתשורש
 עתיים אם נקרא ורחמים כקשר כליעננים
 ג .ח כ/ כקשרעם

 חטטיםסביכת
 רעולם כל את לסטור 'בולם נטרקדמר

 ד קיד כ/ וכל מכל משמע דיץמן

סמ"ג
 פטור רשע אביו אם ק'-ג קינעשץ

 ד ו אבמכיבוד

מס"ק
 ב/ לר16כיח לשסוע עשר מצור , טחשן

 ג'ט
 ק' כ/ מדאוריתא רלל אחידת קמוסימן
ד

 תיבות ת-ג יש כהחלץ לחיגרדח_ ישראיעבודת
 מא, טבת כסלו כ/ א-ל סעפים י-ג ןכמג
 ,רערר(א

 אפריםיייות
 ומרור מצר מסח נט מאסר א עמורח-כ

 טובים דברים ד עי רומזים שאורודשנהה
 ד צג שאלושבזגוהם

 יגדול לשבת טעם לא-לו נ עמודח-נ
 א 4ב גנא

 מרומז חעכד נר רצר מאמר מר עםח"ב
 ג עט נ/ ותדדלאזר

 את וחמש רפ, מאמר מג עמודח-נ
 ד קבו ב/ שכתמייך לחוש רזמומציים

 שריו טובים דכריס ד נגד נוסות דטעם
 ג קח נמצריםברזיהם

 הסיךעסק
 מקרחא דוד פס-ו רחופו עולםשער
 ויריך אוהו ויתיר 'וסף כן משיח עלהופלל
 ןרג-ר( ג מח נ/ ראמיתי למלךרמשנר

 דוךעלך
 עמו ותדנד תסיח אתר לו פתח אתער
 א קז זר בעבור רפסוקזד

 פסח דמו עג ער דף א חדר רתלמודכיח
 ב צא ומרורמצד

 הקודשעבודת
 גם רסיטלים לעורר רמו-ל באצבעמוגד
 ןרערר( א ר תשרי ב/ דר-ר בגליל

 הי"ט )עקרי הדיניםעקרי
או"ח(
 מי כס סי ח"א שקב( רשנותןכשם
 אחרת ושא וגו חולים עתיםשאשש
 רעראים לימים לש-ץ למחתו איןעליר
 נ י תשריכ/

 אלירו( קול שו-ת ובשם ר אותאו-ח
 של רנרנות סרר על לתקוע לו איןיחיא
 ב ' כ/ רפסקר רדוימוסף
 שקם מסר בשר ישאר אם א בזאו-ח
 כ  קצב מבזגלצודך

 שבא מ' ראיץ( פרי וכשם א אות לסימן
 הבמג רושקע שבייך אחר רכשתלבית

 א י כ/ אח-כ לביד ח"נדתקיעות

 תעמת דמתענר 1 אות לא סיטןאו-ח
 תעניר למיהב צריך נסורים יום בערבחלום

 ג לד כ/לתעמיד

 העיקריםב%
 א קסז אמת לזמר גזדר ירא תשוברכעל

 ארערד

 מדות '-ג נגד שבהורד מצוות '-גיצא נחיערבי

 ב דערד ג מר רחמיםשל

ערוך
 כרגר ג פכ מיא ערקערקימא

 ~ש עיי הכיבוייםערכי
 עשו גלגול ורמן 'עקנ. גלבע רירמייכ'

 ו י4צב(

 ג קיד ס.ד כ-ס בג'קם-ת

 טאסרותעשרה
 כ רפסוק פירוש *-א ח-א ייןחיזר
 ב צג בארץ צדיק איןאדם
  שחוו בין רחילוק פ-נ ח-א רד'ןחיקור

 ןרג-ר( ב סולשמחר

 לרחוודוו מרושף פ-ג ח-א יץח'קזר
 אלידרך

 ג לב ב/ תשר-ק ודרך כית

 כב-כ שמהוודר לכוה ס-ג ח-א דקחיקור
 ב/ אוהיוה בכ-נ שסגם מר לתקןאותיות

 )רערד( ג*

 רק מקד' ויהור ס-ט ח-א זיןייקור
 רהודר דרכ' פ' על שלא ויהורכשרוא

 ד צד ב/וכו

 ריש כשרמשסט -ט-פי-ב פ ח-א ריןחיקור
 א קנח ויחור נקיא לא רחורד ד'מע-פ
 א 'נ תשר' כ/ דקער

 זכיות רוב אם רקשר פ-ט ח-א יעחקור
 ראומר כל קי-ל ורלא צדקו כמגרוצא

 ר קעד ותךרקב-ר

 שיך ל-ת במצות גם פי-א ח-א דץחיקור
 הגר א קיט כ/ וכידורעשיר

 נא לבו רפסוק ביאור סי-כ ח-א דיןחיקור
 ב 'כ תשר' ב/ומבחר

 אשר כאיץ צדיק אין סי-כ ח-א ד'ןירקו-
 'חטא שלא ר"מ יחטא ולא טוניעשר
 נ קנ עושר אשרברטוב

 עדין ר"מ יאשר פי-נ ח-א רמןחיקור
 נ/ רהורד ריתר ככר רוי-ר קודםכרעפר

 אט

 בם 'בשלו ופחבעים פי-ג ח-א דוןחקור
 ב ק' בדרכיד שיכשלו אסשרריקך

 נ/ ליטרי חזיר עהיד פי-ג דיןחיקוי

 ,יערר( א קסר רערר אקטר

 שב ררם-ע בשם סי-ר א ח ריןחיקוי
 רעולם לכל ן מוחל יחיד אפילונתשוכר
 א נא א א כז  צו( יענשו שלארערבות
 א בז  ין! ברערר

 הילזק' ר כערן פט-ו ח-א יץחיקור
 ד קמאכפרר

 עושר כשאים סט-ז ח-א דיןחיקור
 א בג. ב/ עשר מצות כן גס ביטלעבירר

 ששד שרקב-ר פי-ט ח-א רדץחיקור
 ע-פ חטאית מלבין ע-כ דין לבעללס

 ג עה כ/ רחוררמשפט'
 שלא כזד חטא אדר-ר פ-ט ח-אח-ר
 ג קיא, א/ שנה. עד מצור בבעילתרמזרן
 רק מרמ לא תישכר סי-ג ח-ב רץחיקור

 ג כד ב/ ג קכח כ לגלישראל

 משד סטירת בעמן סי-ג ת-כ דקדיקור
 אכס

 מועיל כאץ רסעם סי-ג ח-ב רדיןחיקור
 בבודו על שמחל מלך מסם תשוכרלנכרים

 דגקראיס ישראל משא-כ מחול ככויואין
 מחול גרודו כבודו על שמחל ואבכרם
 ג כד ב/ גקכח

 כשרשכיגר סג-כ ח-כ ראיןחיקור
 כוצרשכ'נר כ כן עי מעמש א"עלמעלד
 ד לב. כ/ '-ג מכן מענשיםלמטר

 בורי שבהךב זר  פב-ז ח-ב יץחיקור
 ביום נגמר רחוהם גמי שעיקר רגח-כ
 בזר מיאן מוסף כתסלת עציהשמים

  בן רוא סוטר שטעות ודעתו ז"לדרמ"ע

 דנר
 כקללת וישראל טפל"א ח"כ דץהיקור
 ויחודו אחת חסר רבוא ששיט ריוהתורד

 ד קין עמרם יצטרףש"ע

 לכל אב במן י סו מצות סי-א ח-גח-ד
 ג קיא ערמור צריכות שרןהמצות

 רוא אמתי בן יוגר ספט"ז ח-ד דיןחיקור

 "שד דירפהית כן ורוע יוסף כןמערה
 )הנ"ר( ג מת  י4 אלגרורתך

 שנן כשם לפינך פט"ז ח"ד לץחיקור
 ידקר אסרים בן כך מפקיעינו מחוללדוד
 )רג"ר( ג מח  צךו וכו זאתעל

 כלול עמלק שורש פ-ח ח-ר רריןחיקור

 מיהות ד על רממומם סטרין רד כלמן
 כ קמר  צר4 דיןבית

 ועמלק בלעם פ-ח ר חלק ריןחיקור
 טומאר נין לרבדיל גסו רואכקליפר

 קמו  נןו וכו בקדחבר ומשד יעקבוטררד

ד
 שלום מספד פכ-נ ח-א חי כלאם

 ג רערר ג מר חסר פעמים י"גהתקל"ו

 רר שנכחד טעם מפליא ח-ב ריןחיקור

 ד קלא רתורד לטץיטץסיני

 יפרה נחמו צדיק סל"ד ח"ג הי כלאם
 ג קם פגר אכלר שבוסם אלא קרחס"ת
 ברערד
 כל לרקריב נצטרך לעת-ל כע-מררמ-ע
 ב מב ג מ שחסרםרקרכמת

 הכ?"*ם שער חייםעץ
 קנר כ/ ברצץ נברא רעולס כל)כתחילר(

א

  כן איתסקזטת רוד עד עילאר אימאפ"י
 )רג"ר( דפג

 ס קטו רדעת נסור נשמתו משדפ-
 ב מז מ"ר י נ ד א בגימטריא שפי-א
 א פכצון

 צמצום בחיטו ריא ריראר כ עקבש"א
 ג לגצדן

 של קרצו מקום בכל כחך כחינה פ"רש"א
 ב לזיו"ד
 ככולם רעליומת מדות ככל א עכףש"כ
 א מב  וז מקיף ואור פרמי אוריש

 דקרמר לזר, דומה זר זמן אק פ*גש"ג

 ב כד ד כר בחכטד טעמים ס"אש"פ
 ובטייס נקחיס עקודים סוד ז-חש"ו
 גלח

 כבחי רשבירד סוד פ"א רנקודותשער
 ב קנא א קמר ג קמבעיני"ם

 רקודש לגבול יכוטר ריהיד רשות גש"ט
 ג סו ובו ומיוחד יחידאחדות
 ג לח רזמן סוד נ"ר רתיקוןכהצר

 מז רמפוזדץ רניצוצין סוד ס"אציי
 ד דערר ג קמג קדשכןטלבין

-
 מן רניצוצין ושליית רחןקין סוד פ*גשא

 עת כ/ וכו רח מלך בחריע רוארשבירר

 בר

 מי-ג איים ד ר שסות נ פי"אשי"גם

 ג קעבמדוום-



 כ2ריתמעט והמאמרים הפסוקיםמפתחנענימד
 קעכ רוקן פילוח ן בעז פי-א ס.טשיינ
ב

 ושרק ממס רארת ואמת מרת סי-נשי-נ
 נ סו כ/ קדושיןתפוחין

 קב כ/ במלכות רוא חשגון ט-דשי"ד
א

 רמוחץ בקבלת מתרוד ריחוד ס-אשט-ו
 ב קב כ/ דבינרמן

 רנשמד של ררישום ידי על פ-אער-ח
 על דנרמ' רכלא סוד רוא בנוףשנשארת

 רמתיס תחית תריר דר,עימו רשארתידי
 ב סרב/

 ממדת רוא וצמצום נבול ס"דעד-ח
 א קטורגבורד

 קער מגצם-ך מל ריסורים כל ט"דשי-ח

 היא ארבי צמצום רוא יראר ט-רשי"ח
 ד כ כ/רתפשטות

 ד י ב/ רקרדימתא כוצינא ט"דקר-ח

 כ/ צמצום בחינת רוא חשבון ט"רשי-ח
 ננד

 רדץ שורש רוא צמצום ס-רעד-ח
 נ צו כ/ודיראד

 קלר ב/ גכורר בחי צמצום ס-רעד-ח
א

 קלט כ/ צמצוס על וומז מרן פ-רשי-ח

 דא רוטטת ע-' מתמתק רדין מ"רשי-ח
 א קם ב/ אדנ-יודיר
 אוחית ר בחיטו רם דדינים ס"רקד-ח

 א קמע, ב/מנצם-ך,
 כ/ גיצוצין מרמ"ח רקלי חיותשי"ח
 דקיא

 רנקרא בג-ע רגשניות ובועטי ס-אשכ"א
 משארס רסצות מעסק רוא ררכנןחולקא
 נ צב כ/ רזר כעולסעה4ר

 הכיכול רעליוגים מוחין דירת פ"נשכ"ג
 א יז ב/ ב קיח- רצתנקרא
 ב ת"ק מססרד דאי-ק רכש ק ס-ושב-ר

ב
 תר עולד ראי-ק גס-ם עומס פ-ושכ-ד
 אלח

 החסדים עיטרנו יש ביעת א ררחצשכ-ר
 כ קלר ב/ רגבורותועיטוש
 גבורות רחסע1ד ב דרסםשכ-ד

 ד סב ב/ רוד עד חסד מןמתסשטים
 ר קבנ ,רנ"ד( ב סח כ/)רו"ר(
)רג"ד(

 קמא ב/ רעת כרם רב ערב מ"כשל-ב
ר

 גז רנגיות מן רסלכות כמן לישער
 רכס

 עם דאבקו כעת רם-מ טופ-רשל"ר
  ב/ כ סנ כ/ רוד מדוו נפגם אזייעקב
 ב קט נ/ אמז
 וותזל לאר עם יעקנ מזבואיי ט"ב חזבל
 דוגמת ריר רזר בעולם עזטיודוכל

 ג ר ב/ עליוניםלאורות
 לאד של מבמבמד משדרוא ס-כשל-ח
 ג קמא כ/ דאיתכסהאעלמא

 של בדד מבס תא ירועע ס"כ חשל
 נ קמא נ/ ראתנלחא עלמארחל

 מדת יראר לאר מדת רק עמד פ"נשל-ח
 נ ר נ/ ןרנ-ר( נ י ב/ ד קמורחל

)רג"ר(

 מלבו-ש כנימטריא חשמ"ל א םשם-א
 א קל-טנ,

 קף בכלרנבראים'שממוצע פ-אשמ-ב

 נקרא רבריאר עולם -א ס רשנ' שערשמב
 א 'ט ב, נ קכט רכסאעולס

 אמצע' "ע רמדרינות בכל ס-אשמ-כ
 כ צח ג/כיצירם
 רוד רוא צבאות אלקים ס-דשמ-כ
 נ סח ב, נצח רוא צבאותרף-ר

 י מ מספיחץ לכס- רתותסושמ-כ
 כרערד
 ממסיו ל-א מעמים כ-א ס-זשמ-ד
 ב נד ב/אמת

 רתורר ס על ראסורם דברים ס-ושמ-ט
 נ כ ב, רטמאות קליטות משלשחינחן
 אלו

 אותיות י-ב כמילוא' אדו-' סדשמ-ד
 דקג

 קלר 1ט1:4 נגר קלי ענין ס-ושמ-ט

 נ קלד ג/רטמאות

 חלק' כל לייכ רקרבן סוד ס-בש-נ
 ד סר לרשי-תדצם-ח

 מסות הר'-נ לל-ם ראדם כל זר ס-דש-נ
 ,רערד( א כב ג,שבתויר
 רדוממת נפש רוא רגוסבץ כחש-ג

 כ סד כ/ , יכושבאדם

פרע"ח
 רוא רפפים שר מט-ט ע-ג נרקדמר
 כ קלא ב, ישראל תפלתרמעלר
 ממתיקים ותדקר חסיים גמילותע.'

 א קנף אדד כ/ גחסייםרנבורות
 מדת ריחוד נתרור חצות אחי 0-זש-א
 ד צ לאר כחי עםיום

 מלך ונקיא אימא נקרא ביזר ס-אש-ג
 ד ח כ/רעולם

 א מא דין בחי מקבא ס-נש-ג
 אחר תיכף ן מברכ לשכף רמתן פזש-ב
 י צ רלילרחצות
 בח' ראריך דיכוא ת'קומ '-נ פ-טש-נ
 ב קח בחור בח' קומם ת ורטקן
 מקוטן אץדו אמירת טעם 'ג פ-וש-נ

 בלא מסוקות רלכות לריות רעשידכחפלת
 ,רנ-ר( א סחחולק
 בחכמר ג-כ שדוא קיצץ חג'ן ס-נש-נ
 רקיח

 אחוריים דוס הרגום ס-ד רקדיערםשער
 נ סבכ/

 ג קטו וגדלות קטמת כיאור ס-דש-ד
 ור-ת רש-' 0לוגתח עמן פיטש-ד

 ג סותס'לין

  כשם ריא תפילין טרשיות ר "ג סש-ד
 נ סורנכבד

 פריכיות ב בכאובת לרפסיק לא פי"דש-ד
 ד סו שכתפיליןראשונת

 ב/ נ קטז היים נקראו מוחין א פש"ר

 כט

 רארד סוד ודוא כיסוד וצות ט-בש"ר
 א קנ ב/ א עב ב/ וכו ניסורדגנמרת

 רמקיף אור סוד דציצית עטופת ס-בש-ר
 נח

 ב/ רוי מעמיס י כגי פועל ס-ד רש

 )רנ"ר( אקיב

 מוחין יניקר עיבור כחישת נ ס-אש-ר
 אקבו
 חשם נימטויא ארי דוי ארי פ-אש-ו
 אקלד

 א עו ב/ נצח רוא רד-ר ס"אט"ו

 פר למלכות מרמזת ר פ-רש"ו
 ר מו ברנר ג מו לר קרינןוחושבע"פ

הגר

 כרוך י-נ הם קואמר כרוך בברכת ט-רש"ו
 א 1 ב/ מרות י-ננגד

 בסיד מחיר כגס ס-נ שם מום-רש-ו
 כ א ב/ כולם את סחירואתר
 רתכללות אור כוכבי כל רללורו ט"וש"ו

 נ קטז בבייארריצירד

 ועומק רוס עומק דנסירד סוד סום-וש-ו
 נ כט כ/תחת

 ערעור תש-ך כגיס ושתבה סום-וש"ו
 )רג-ד( נ קמו כ/ רחסדקימת

 ב/ ס"נ בגיססריא מהי ואתר סחש"ו
 בלח

 ג קפא סודהסיליןרש"יור-הש"ופ"ט
 רכעזים שכהפילין פריריות ר ס-טש"ו
 ב קבב רוי-רבוסם
 פקבא מז כח רוא שרמילוי פט"וש-ו
 א ד ראות עיקר מןמקבל
 רבר ארבר עולם ארכת ענין ס"נש"ז
 רנר גקלר

 בפר לזכור חייב עמלק זכירת "נ טש"ז
 כ קמט ב/ יוםככל
 רמלוהים דמעות ע"ג לא - ס"רש-ז
 ב קנט רדץ מדת עלמוריס
 נגד שוד גוירר סדת סוט"ו רזמידותוגער
 א ט דהוםמדת

 ר קכז ב/ ביגר עילאר תסתבר פי"בש-ז

 רוא וכו הפתח שפחי רי ד א פכ-טש-ז
 נ פ ב/ קדורים קדורבדיבל

 רמקבל קדורים קודותי בריכל טכ"טש-ז
 אל נבאים לעוס יורד ודמשסיע לשםעולד

 דיש אותש רתחתי וראמצעראמצע
 נ ס ב/רתטלד

 מן גואלם עליון א-ל סי פכ"טש"ז
 נ קמא ב/דחיצוניס

 ב/ אבא יסוד עילאר סלכא פג-טש"ז
 ,רערד( נ קםאדד
 עשר כנגד כיוצר שבחים עשרר ט-אש"ח

 )רנ-ר( כ קי ב/סט-ות

 ד לט ב/ 'עקב ואלד בהנת טי"אש"ח

 ארי"ד רף"ר רזל"ץ דץזד סי"נש"ח
 ב כ שתהחע מרמלל

 רש לשעת מיל "עת שם סכ"רש"ח
 אקם

 השל לשן )זמש שחש גמל רוש"ט
 ב צב החזדל ששף יצחקאת
 מצ*ת שש מד תהומם ,ןש ס-זש-ט
 א קנולכסא

 רכל וקתר טומר חסהס 1מל "ר סש"ט
 ב מא ב/ ע-ב בנם חסד סודרוא
 נ לא ברכתעלרצד"ףם כשח -ט טש-ט

 -יא ,4רשהת ודד נ ע-ג גב סי-טש"ט
 א לז '4בד כתרמלדת

 כך אחר תקפ רמימס ברכת טי"טש-ט
 גם טנם אמד עשר 1 רכררסמשקלקלו
 רמירם נשכת ותקש רעהץיתמקודת
 ד ר ב/ ב  ר%לחקן

 רוא רסעיס ברכת פי-ט רענדדרשער

 ד עת בן שסיס מלכות כשףלתקן

 דינים כהי רנ ממתיק חסד רכ ט-חעד"א
 א 1 כ/ ודסיאקורא

 אור סוד ככיכוב רוא אנפה ט-חשי"א
 תטוחין הדין תהם מלך סגי אורסמם

 א גד ב/קדיחתן

 שלבסוף כד"נ יוחנן בחג-ד ט"בעף*כ
 בעמילת ענין אהד מחמת צדוקינעשר
 ד סו כ/אסים

 רחמים עול מדדת י"נ מ"ח רסליחותוסער
 ג ט דיקנא תיקוני י-נרסר
 נגד נדרכות קודתררד מרדת -ג ט"חעה"ב
 א קם רחמים של מדותי-נ

 ש"נ רז מדד ואמת מדת ט-חער-ב
 קלד ג/ קדישין שרוחין תרין -יאמרות

 ע לד רוויו שבעולם יהלדת כל ט-דער-ג
 א לב ב/ החערעי כחדפםחבלים

 בגס רוא בציורן רשמות ב סרער-נ
 כ ב/נא בזסקרחפ "עם ד"ת הדו-ק
 ב/ בא-ר ר"ת חחי ר אסק מדך סישם-ו

 )דנ"ר( בו

 בן מסמאל ק-נ סימק עחתעת ר"זשט"ו
 דקיח

 אותער ד לסהס מזית ר ס-ב'%ט-ז
 ד חרף-ר

 ד"ת דבר ימחץ-ם חדעףם ט"בשט"ו
 נ זלרחל
 "ק רם ימת זז עק ובשטץ
 ד קפד ב/ מזחלם ר שטחנים דםדטנ

 ודקק תסלד בתחל עק על ס-ישט"ז
 א קמא חן כלסנן-א יחףלכהן

 אט"1 שזר שסי *סו מי"אשט-ז
 א כט ר,חערר קמשגףצל

 יפרח כתמר צדק ודבות סעי ער-זסוף
 נ מ ב/ קרחרפא

 רנפש ושספת רארת ר מזם ס-צקף"ח
 ב יא ובו רבאר משבת דעעררמעולם
 ובסטות דארת דוא ד מים פ-אער"ח
 חץ רכאי משכת רעקדד כשרקםריפש
 ובספות רחרח וקרסו משאר אומזם

 ינ נ שבוקת מקויאררמ4סד
 רחדסא לדענזר ע-ם וזיצת ס-נער-ח



מהי2ט2טכר והמאמרים הפסוקיםמפתחבני
 ב/ רצוד אוד ע-י חטכר ש ס-דשי-ח
 דק.

 ד א יחודים נ בנם ברסוס*ד

 יחידים ג בגימטריא טף פום"דער-ח
 רף"ר אלקיים היי-וי אדי-ררף"ר
 כ כ א רערד באדנ"י
 חרס לקבל שבת ליל סצינת פ"וער"ח
 ב יאמ"ג
 ארי-ר רר-ר זוב-ד יחוד תום-דער"ח
 ט "דג-' רוי-ר נר-י אלקים רוי-ררג-ת

א

 נר-ן תוספות לקבל שנת בל"ל פוקר-ח
 פר שכעל והורר סר מלכות דנוקמדרגא
 נר-ן חוספות ליזול שנת וביום לרקרית
 נ יא שננתב חורר ררסוראמדרגא
 לבוין דשכת רמיגלא  שמות ז סי-גקר-ח
 ד כח רשטו-ע נרפותבד

 לקידושץ דנם קרשת אחד פי-גקר-ח
 ד גגלכם-'

 ברכות 1 מן רסיגלא שמות ז פ'-גשי-ח
 ז מן יוצאים שבת של עשרדשברנר
 ב פר  בו יד-ו אדי-ראוחית
 'ח בשנת, ררם לרריח מצוד פי-דקר-ח

א

 ר לףוד מוסוי כשנת לוסר טוסט-1ור-ח
 ד כחתעי

 א ט  גו לס-מ סי חגר,4ד1 פי-טקר-ח

 נ לו כיום גם בשכת לישן סג-א,קר-ת
 )הג-ר( ב 11ן

 שנת סיתר בזמז רעליך בג סכ-ב.קר-ח

 ג נו נאר בתיעי

 קראמל קודם כצרעת יתעטף פג-גוף-ח
 ג פ התלווואני

 קצך לס ףאי א-לרהד סוד פג-דקף-ת

י
 שקיעת עם נ-ח מלריקך פ-יור-ס
 'ורדת וויא קילר מדת ר'א  אז כ'דחסר

 א קב  בו וכך לבי-עלמסי

 ב קנ בו ררוד תקו מתתה-ו ס-רשי-ס
  ס-ג שם 4ימ4 ביב- 71וא חבר סידשי-ט
 ג 9ר  בן חזרב1

 יטו בו וסו רבהל לטרלין פ-רער-ס
ב

 מ-ר מ-ג י-ר ביי " פ-רקר-ס
 א יה, בןק,

 מרוח י-ג רי-ח בררל9ח לבוין ס-רשי-ט
 יה, בו ירישי ריעוש חיציי רחמיםשל
א

 4י )קרשת רמלסוח 1רת פ-רשי-ט
 ר קבא בו ותורומ ג' מןשמיבלת

 לתקן באו רהב בזת צפ מואבקי פ-ר -טשי
 ג קבר בויריר
 ריתידר כאולר 4וש-ר שי-י תצנרשער
 ר בס בו פהזיק בבוזזתיהו-ה-

 על ודג4הלת הבטש 1ל שעירשי-ט
 ג ים גן יזרמרח ץ-

 בהינה דיא בטווני גשמת פ-י.שי-ט
 ג קרא ג קפ בן השבש זמורמרעיי

 ב קל וו הנתכהן 714שי-ספקק44צסך
 שהתך יסו תוירב9חת1ץ יומי שיוור נסיכי זיזך פ-וסר-ס

 קו44י
 מ ריף

 ב ע מוחץ לתלת רוגש היש פ-ושי-ט
 נצח בחעח רם ופורים תנוכר פ-וקר-ט
 א סח בודוד
 רפסודות סן כחו יוזק ר ר רמן פ-ושי-ט
 ג  יכו בו ב פח בו ר סב  בןרקשים

 שפ -ח וט מי-ת ירמו בנעילד פ-ושי-ט
 ג ?ט בוהף

 עט אשהן וויש ררותי רמן פ-ושי-ט
 גבורות שבויי נע קציימ יוו ובוחכמיו
 ג  ינו בו ב יל בורוצפך
 ההקל-ו בגימט אסחר מרהבי פ-ישי-ט
 ג ילדבו

 מן ריתת  רמן של ייייחו פ-ישי-ט
 ? מן אשהו זורת  רמנצפ-ך מ-גגברררח

 א קבר בן ובורבנצפ-ך
 ימסחר מרדיי גשמת בחיגר פ-ושי-ט
 מרירתרפו

 יסוו-
 ר 09 בו וייגע אבא

  קסג בו אסתר בגיס שיוחגר פ-ושי-ס

 כרן לסררח-ו דרוש כסופו רפוריםשער
 גדול כדן חסד מהם נרן נצחרריוט
 ,רערד( א פגחוסר
 רם דוי-ר צירופי י-כ ע-ו צ-נקף-ט
 א יא חשרי  בו אחד צירוף חורשנגל

 קורע מקרא יו-ט  יורש שבת פ-אש-ב
 נ  קיג י 7'ח אכב

 ב בו לץ-ט שנת בץ חילוק ס-אש-כ
 נקב

 ד לח סח פר סוד רוא פסח פ-אשב-א

 וליז,- להלן ישוכל גליהן פ-אשב-י
 ב מזוגצוצץ

 רציי ממצרש בשקואו פ-אשכ-א
 סו ניגע  דבחימת כל על רגרליחבמוחין

א

 נסתלקו רטט-א אחיזת מפי פ-אשכ-א
 ג ע רשעבוד ורידרביחין

 מבריס בגלוח רושמות פ-אשכ-י
 1 קג ארר-ר של 9.ימנכווצי

 ייר גללי ומטייפ פרקר עיטי פ-אשב-י
 נשמות רי במציתם  זבוחים פ-אשב-י
 ר קי  המלגר נודורגדולות

 ע-י רפצולוח רמיעדש בבל פ-אשכ-א
 צ-י רה- ר9היש גיח מש8-במעשיני

 א קיא דוממך,איחערותא

 דפ התק גנירוח ר פסח רם פ-אשכ-א
 ראמי בפומא תסדיר רמילה

 ררבורא

 גירי

 רוי ראתערוא ר.פסח  כחג פ-אשכ-י
 ר גי  בן בחסזון יק מעקרת מץ עלשלא

 י ים  מ-ג ברמטרהצ סיב יוד פ-אשב-י
 ג 9ר בו בום- שדובאוחית

 בו ררעח גלוח יוד במחרש פ-אשב-י
 יסח  בו ג 9נע בו ר קמב בו בימס
א

 4' חלת רז-א יור הג"א בוסן פ-אשכ-א

 ח ייפחלו
4 פ-ו פ-4שב-4  במסלא רי עי-מ 
 ב קני דסדריגויע כסדר שלא ובוגדול

 י ס אלקים בג"מטויא גוס פ-בשכ-א
 חב-י מוחי מד כוסות י ס-בשכ-א
 ד סנ ס-א שם רדעת גלותכמצרים

 ג קו מצר נקראת שכיור פ"נשכ-א

 ג נגד כוסות רד סלד סום"דשכ-א
 אלקים בגר א וכוס כמילואםאלקים
 א סו כחכמךד-די"ן

 א צר טות. בגיססדיא מרור פ-דשכ-א

 איכרי כהיטל רם רחימים כל פ"רשכ"א
 ג  קנכ  בורדאש
 קולא ודרילוג רפסיחר ענין פ"ושכ-א
 כ סג רמדרינות,כסדר
 גדלות נסי רי רמדרגות סדר פ"ושכ"א
 ג פג לקטטתקודם
1 ג ט"ו מ"ח פ"ר פסח פ-זשכ"א  ד 

 ג  בו9מ ד קנב בצ
 מסלמת יצאר דם מכת פ-ושב"1
 ג ץ ,ש"שלמ
 מיעד יצאר צפוזע ממת פ"זשכ-א

 א קץ א קחדמלכמ
 בבטל עץ כגס רף"ר שם פ"זשכ-א

 )הג-ר( א סר  בו ,רועדםראותעת
 חכסד מן יצאר אשר רט סכר פ"זשכ"א
 צב  בו תושך מכת ריהר שמיסרמלכות

כ
 א קט רלילר  בחגי מצרים יציאתעמן

 לא דמצות כחג רנרצר ענין פ-אשכ"כ
 ג סו  בו רשכועות. יום עדנגמר

 צז מעעףע ע"י רנגרם רעומר ספירתעמן
ד

 ספירת כן גם רוא רססירר ענין פ-בשכ-ב
 ג קיח נרי-ם חג-ת רמצותז

 ע-י המתוקן רעומר ספירת עמן -ד פשכ-ב
 ג פג,מעשיש,

 סגם לתקן טוב רמצרים כימי ס"זשכ"כ
 ג קיזרכרית
 כימי אבות כרכת כוונת קי"אשכ"ג

 8 ק"ג טדד"ד רף חילוףימצריס

 א קנד תיקומם שש קי-אשכ"ג

 רנסירד, סוד רם תשוכר ימי עשרתשכ-ד
 ד ח,בו

 כביבול שץר יוא רשנר ר%ש צגזשכ-ר
 ג טו  בו דגדלות  רמוחץיסתלקות
 יירא סוד תרדמר סוד רשנד כראששב"ר
 ר טז כ/קשיא

 שיעור רשלמה תשרבי ימי עשדתשכ-ד
 א לח תערי  בו שמים מלכותקומת

 רצירוף מן יתקים רקלף פ"אשכ-ד
 כ קנסה אלקים צירופי ק"כ שלרתחתון
 לאד כחיגת ריא ראשונר לילר פ-אשכ"ד
 רסיסים ממרד ורחל רחל בחיטו כקיל
 ב 7י  בו כ  בוי א  בורללאר

 כל חוזרים דהטכר בראש פ"אטחמ-י
 בריאת  בקועת כמו לשורשןרדבריס
 א יר  בו ר ו  ב1רעולם

 שופד תקיעת ענין פ-כ רץ%בר ראששצר
 א ד כ/ ככידם

 נעעיץ רסן רתרדימד סוד פ-כ12כ-ד
  כן לכאן נאו חדשות ופנים חידודכבריך

 רו

 מעמיס ט בגימטריא תרדמ"ר פ"כשב"ר
 ד טץ ב/ רכולל עםע-כ

 חכמר כבכמוה מריסים כגברי פ*כ12כ"ד
 שופד אין ע"כ שיטר מיקרי לא שואמסד
 ד מח תשרי  בו וד"ר ימיט כברק

 חפר יסלכות לוסוד ימו ציץ ס-גשב-י
 א קסם ציון שלדג

 כח-נייסר לעורר  רשדפד טעם פ*גשכ-ד
  בו מחדש המוחיןמקבלת

 ה-
% 

 ידומע ווי אי84ור ר' פלוגתה פ"רשכיר
 מטן כמחשכך תריץ א-ח דברי ואלואלו

 8 ק4ה ד קעבמעותד

ך א יום פידשכ"ד ד ד  קערא דינא רוא 
 ג 1 בן ד קמט רפ-א דינא כים

 כ/ עין בחומץ רוא סתת חדף פ4דשכ"ד
 כעט
 )רציר( פו בויסלו אי בחעה רוא בסלו חרי פיד ריאר
 ונקרא מחקרכן בחף תאיי פ-דשכ"ד
 ב 19  בו מעקוד בחי ניסןעיבור
 יעמי בחף רשבר יזדער פ"רשכ-ר
 ג ילק בורוחש
 שיד רמקדש שבית בזכע סוס"דשב"ר
 סממעת להקן אחד כיום יכולץ ריוקרס

 רעולטות וחיצוניות רנעאצרת סודרעולמות
 ג ב ב/ אחד ביום הגל עולסעתסוד

 ימיס ב' רעשם ראש למר סום-דשכ-ד

 צריכתן רתקיבד מיסי ידם בכל פ"רשכ-ד
 ררוא ליים רשייכת הנסירד בתפילךלטין
 ג כטנ/

 וזקיפות וכריעות כומת ס"נשכיר
 ר לן  בו עשרדדשמונר

  כן שעד נקראת טלואת מדת פ"גשכ-י
 בקכא

 לא4 רמליכו ודוד לדוד כעצת פ-ושכ-ר

 ב קלג 3/ אקטו
 נ/ רוזל ס,סמ דם ל-א דכונר ס-1שב-ד

 די
  בן הרחמן אב כנעך סי כוונת ט"ושכ-ר

 אר
 מדת לעורי אוקע עם דאיד פ-אשכ-ז
 ג סואמת

 דים רשופר ידי על מתמתקים ס-אשב"ו
 כ ר ב/ ומ"רש"ך
 עלאר לתשוכד מרמז שופר פ"אס1כ"ו
 כשררשן רדיניס מתמחקים שם אשרשעד
 ר יבו

 אל רהוקע פס בדארח לכוין פ-אשכ-ו
 ר טו כ/  ואמתמדה

 רפסם וחסדם חדרר מחמת פ"אשבץ
 ד טז  כ/בהארר

  יצא-רת מדד א ד אמת סדת פ"אשכד
 ג סט  בו סמם רארתמץ

 יר כ/ רשקע פס תארת כמתשב-ופ"י
ר

 י  ב1 ו-ן על נאזר צסצרס סופית4כ"ו
ר

 הצמצום על מוחם ישצפ-ך פ-געכ-ו
 גקע

 ד על לכמר תיקות מדף ד פום-גשכ"ו
 ד יא  כ/ עב-זשטס%

  כן אח- דף-ר נשמט סוכר פ-דשכ-ו
 כמ

 שד כהעת דיא סתי' ממח פ"דשפץ
 = יט"זקמיתש=יי*רהף
 ב סג  בו א כבוס מט ב/ אמא



ייטקטכנר והמאמרים הפסוקיםמפתחבקניסו
 ס/ ח-סתרר יעלם לשת עולם 5"רשב-1
 ריח

 נזמרים ע.כ עיבוו וקיא תשדי פ-רשי-1
 ס קו ב/ ריית לשץ עולם ררהדיום
 שמסריס סר ר-ר ריפודכם יוםשער

 ס נא כ/ אלקים רוא רוי"רכבוילר
 כמורא כחי ה1שכ-כ לשת 5"אשכ-ח
 כ קמז מקכאשבע-5
 של שם כסוכות לבוין טוב 5-אשכ-ח
 שייא אות כל החת פגלץ ונקהיע-ב

 ר מא כ/ שכע4רמסריא
 מב כ/ מריי א-ל שם לכרן ס-אשכ-ח

א
 א"2 אררן בזכות כבוי ענמ פ-גשכ-ח
 א מב תשף ס/חסד
 רשלם ריחוד סוד רוא סוכר 5-דשכ-ח
 ג מג ב/1כ1
 לדרבות יט סיבות בעיט שכיחסוף

 ג גם בן 1ב1בצדקר
 לרמשיך רלולב מטלת עמן 5"אשכ-ס

 ר ריא לפ-ק כל רנקרא מריסוד חסדיםר
 ריסור בי כלר נקראת כן עלחחרונר
 א ט שבחיתשנשם אחרוני ר ודיא חסרים ר לרמסקרך

 ר ל רלולכ סגולת ם-אשכ-ט

 לכוחל ביש חלל לריות צריך 5-אשכ-ט

 כ ג כ/ חיט בגסס' לולב 5"אשב-ט
 צדיק סוד ריא רלולס סוד 5-אשכ-ט
 ג נ כ/ עולםשוד
 חסר ררם ברי לג רמז אסח 5-אשכ-ט
 ג נ ס/ תסארת.ישויר
 לרוריד רלולס ימי כוונת 5-כשכ-ס

 ר יט כ/רחשוש
 כן גם ררא ראתרוג סוד פחכשכ"ט
 ג ג  צו!שכדרש

 מלכוה. לבחינת מרמז אחרוג 5-בשכ-ט
 א באצדן

 חסדים ז רן ומימו רלולכ פ.כשנ-ט
 " נא ס/ ובו דזעיר כשבכארמה5שטין

 רמוליד אבר ליסוד רמז לולס פ-גשכ-ט
 אעיון לצור על14ן רעת מן רקפעממשיך

 רוא חס-ד מיץ נענועים רע-כ 5-גשכ-י
 ג ב/נא רחסייםלרמשיך
 הכולל עם חים בעוט ריס 5-גשכ-ט
 ר 4סו

 וכמעץ ע-ב יום סכל מנעמם 5-גשכ-ט
 ב/ כולם עם רחסד אור לרסשיךמחלל
 גנא

 ג רם רוטורים ייום חותם פ-רשכ-ט
 " נב כ/ במילואן ארי-רשמות
 א-ל שם לכרן ררק5ות כל 1-5שכ-ט

 רקף בנמטריא לס-ר אלף כזרכסילואו
 נ גגצדן

 רחמים של סרות י-ג 5-ח רסל(חותשער
 שבוצת ד,קבח ת,קומ י-ג יבייץ רסררן
גו

 כמססהש בוילו-ם פ-כ רעסידרשער
 א סב תשף כ/ מלבו-שהשם-ל

 קורם א-ע לעקרת רל4מוד רטזגהשער
 ד טי רקודם אל סרככדר1םלר

 י 4ו ובולרוי-ר מרכבו- ימץ  זרמן נוד דל רנונהשעד
 רצדי-ל רשקר רליור ר4-נץשער

 4 יבב מוש של מבדידלמרדה-ו

 הדורפאר
 לריאות חיצויית חכמות שלקח מאממן
 ס/ ר ער ס/ רחויר חסמת רמלך בתימי

 אקקי

 ראשוניםפוסקים
 "4 ,מר כל4 שמיעת על כרכר תקפ *ימר
 א קלו אחר כמקוםעכר

 ירט"ע הרטוןפיח
 ג סי רף-ר צירופי כי 5וש"ט
 א קט ראשונה ר כשנעריך 1-5קרט

 דודפוי
 עישויים ס גרר העקם 'ד סיברעלותך
 ס קטו ס/ חומשרייס

 יהךש?1פני
 וב-ז ס-מ רסז'יים נקראו רשף רכרכות
 ג כ ל א שם מרםכרסיר
 כדוקין יסורק כהגיר רעוסק כל רברכות
 ג רמגו

 יפותןפכים
 מקום כסל רלא זית שמן נאמר למדתצוד
 צו ז.ה שמן ריא שמן סתם סהוירשנאמר

כ
 -ל א רהיט ביאור בר-ר שם ר-רתשא
 ר קלת ב/ לסרמית

 תשובהפסקי
 א יעיי א ח ימן עי יין יםי

פרדס
 א לא רוכל לביפר רמז ערן פ-ג.ש-ז

 ר מ מסרדין לכנ-י יחסת סב-1 חשער
 כצעיר
 כ/ רסבע בגיסטר,? אלקים ס-אקר-ב
 ס גא כ/ בצט

 מן רטב-ע גיסטייא רי-ם אל ס-סשי-ס
 )רעוד( ג כחתשף
 יצי-מ מעמים ס-א ס-א שי-גלרם-ק
 ר רעוד א קובחויך
 כ מ כ-ר רי-ר רוא ותעצם ס-אשי-ט
 חלוקת ס-כ רשמות חרפ שג-אלזפ-ק
 ב רערך א לח לעושי-ףרו4ער
 צירוף מאיר מריוס שער בכל מ"כ.שכ-א
 קט כ/ רף-ר צייוסי י-ם סן אחתהוי-ר

ר
 ע-כ נקרא ע-כ שט . ר סרק כאשער
 )הערר( א מא ס/ותזרים
 של ר עי טמורת של ב סן פי-גשכ-8

 ד פר. ב/ ס-ב שם נרמזוברי

 לוכן גווו לחסד רונה חלב ס-חשכ-ג
 גקלד

 קנירר ספר חיבר טי פלוגתא פ-אשע-א
 א ק,ס/

 יוסףפרדס
 א רערר א ח רמן על כרכרבשלח

 הקדטון היכיותפרקי
 ראחיומם שאליס משיתץ תרץסל-ט
 סר ס/ עמיאל כן נבחן חושיאל כןמומי
 ר קנ )יעיר(א

 דרכיםפרשת
 יוסף מחלוקת ראשת דבש ראמיםין

 י סטיחסי
 רוד שריר רימיט כל י דרה2 סוףמו

 )הנ-ר( ד עב מלך אדא לאכשיחר

 רחי לסר ארוככן )דרך כ-דהרהט
 ר תשוי כ/ כאלר ד317ים אנקתםדופי-ת

ס

 יזייךשקיוץ
 רוא ואש אש רוא טלר מזל סכ-ז אילל
 רארץ נסור כחינה מן רוא שור מזללראיר
 ר קבו חשךשד1א
 מעם ראשון סדק ררביעי כל רמשימאסר
 ד ק"4 רססירר יכף עלנחמד

 דודצכ!וץ
 רצון כפי רמשקץ כל טעם בו רירהבאר
 ג ס% כ/ראים

 הטור?רור
 רגהוכ ביאור ראשי אל ר-רכיאשית
 ג מא תשרי כ/ לי ארכתךשלאת
 על צוהר הינצ עמלק ףרא ד-רמשלח
 לקחחר רצד שלא על מיצקכ לרנקםעמלק
 א ק ב/לאשר

 יויקדושות
 חג כהורם רחג שם טעם ואמאיס דירבא

 8 קטז הספג חג ישרצל כל ובסיהפסח

 כביכול רנכיאים כל בגמרא י-רלחמור
 ח לעיד ג סד רצלכמו

 של מרות י-ג פד שבחויר סרות י-גתשח
 ב רערד ג מדיחמש
 שרחים מברבץ שאץ טעם לספיררושא
 כ קיט ססירד מצותעל

 חג שנקרא טעם יג אומןלשמועות
 א קל3 עצרה.שטועות
 קמח בעצרה רות לקייאת סעםלשעשעה.

 יזף ועשרת רשש כראש ראדוןפרשת
 מיראר תשוכר עושים כפור רזםתו14בר
 עושים וממהמת כשגבות יק רזרהיתנעשץ
 ג סר כ/ זכית. ושקדן טחרכרתשוכר
 רראשון ביום ביאור ראדוןפושת
 ב קסת ארר כ/ עוסה.לחשבון

 היים דסרליקץ סעם שלנפרח. קדושרקל
 ד פ. כ/ ההילר. ם רק בריאהראשך

קדטונים
 לסלאמים אכיפ אורדם נתן יסרקשי
 בישול גם רא איל לא ודוא כחלתבשר
 י 8מ נ/ וטשי
 ב צז טסט כדבר חשד םשין
 כבדד לעפי וכד לע19ת רש"י צוד מרמפס
 א הכב ובשר לטן אודהלא

 שלא על קיטרג יעקב עם שנאבקשמרס"מ
 כ קכב במו אתעישר

קוי
 איי,

 ור-ח שכת שיויי לאכול אם רפסן
 ב קכ דימיםכופשת

 בוכיםקוי
 רשולות את מעלד  שמט-ס כא סאשד

 רקיעים חהקנ-ר עלירסלעולטות
 ג קלא כ/ הראקעמם()מקובלים

 דק רצ-ל בשר לב לגס ונתחי כאד
 )יעיר( א עת כ/ ביפר לטעיתלמצור

 בוכטהקבה
 עובד אסי שכת יסתמר טעם מ-סרחק
 א לד לו סוחליןע-ז

 הפצות ע?קנה
 קט כ/ 1כ1 סשריסר ליץ דרכו ותוראר
ס

 מת יצאר 1כ1 מתנאת סחולר ששניםבננער
 ג קי כ/ 1נ1קרל

 אהרן קרבן בעיהרב
 עשר וכחמשר הברייהא משור שםתו-ס
 א 1'גלס

 שבתקרבן
 ק-ג מימץ עולפת ר-ז כ סיס-ז

 ר קיח כ/משמאל

קרנים
 כיחוד שורש על סידר ש-סכהחלהו
 א קד אדנ-י עםהוי-ר

 על אות בכפל ארנ"' על רף יחוד ר.א
 א קפו ש-פ עלראוח

 נקרא עשי קליפה ר ידץ רן סמאסר
 א געורב
 רסוכך פוך ידץ דן ופירוש סמאמר
 א ל תשי' כ/ אדנ-י על רף-רסאבים
 אחרוש ר-ת איד יכ ידץ יץ זמאסר
 ד קכא רחל יצקםיצחק
 קרוקט דיקט! תיקום ז יב ס" זמאסר
 א קיח כ/ נימיןתתעו
 כייקפ מעמן ו4ח-1 ידץ יץ זמאסר
 א קעקדישא

 נקרא עמלק קופצת כא. אות מז ידץורן
 ג קמם. ארר ב/עשב

 אכש כרעד כנדי ד' ר-ת אפכ-םש
 א 8ה תקרי 8ן פכנסיפ כחוטןמצנפה
)הג-ר(

 ר לד. במהסך ואחד בשש!וא שנשוו יסוף



מזיששנו והמאמרים הפסוקיםמפתחבני

 דודאיםריח
 על אדק רקכ-ר רקצץ מאי יגמכלר
 לאדות רגעתן עבר גיי בעמן ובועברע
 י קשב/
 '-ר נגלות 1-ר רננמלר קויאה יזמי'ג

 א קנט ב/ששיוונ

 א במקס מלךערד נקרא עמלק ע-אמר
,רערהן

 חקהראשית
 ס-כ רקכר חיבש סי-ב רד=אר

 ורוא  שמו סר רוץ לים רארם אתשואלץ
 ג צדשוכח
 ג'טסריא אלרי-ם פ-ו ר"רכדשעד

 ,רעררן ג יא תשרי בןרטב-ע

 רומר אסו כבטן עובר סי-א רארברשעי
 ג קמח כ/ מרוכשםלמם
 תסתכר לבעל מגדלה ס-ב רוה9וכרשור
 א קורץ ב/ ע4נ כול סדרר כמקוד0בלד
,רעררן
 קיא 0ונקאסש רסוס פיג רהו4וכרשעו
 אם 3י דאוריתא ז-ך משיג אדם שחץעד
% יעל  = רעי ד צא יג 

 ת=ם-רחישת9ררת=מסהר
 ג,אר( מםקו4רבמדדחו

ן לק 4ית =ץשיהר כחי 'ףן פשץ דת==9ר  קרפ 
 מלגג מחי=עאחהשמ6

 ן ץח1
 ת=י מל 9ד רב י9"ה9ר
 א 9ז חמת *4ת וקאור

9 ר=י רץ סטן חיושי ר   

 א * רחש= דאי %יתהא
חיב
 חי"אש שם % מץ ריחךיד
 ע"ן ת=מ ה השד ת=ממתל
 ג בו נח א כאבן
 פסי טם שעל מד שכנב ע-טי-ז

 כ/ א-א6ם-משהו השפדימנע*

קט,ג

 שתמית שצי ינד מץ ע"ח4י
 י נח נעי-ב נעיץלישי
 בחיירבינו
 של אווז זר אור יר' ב, סטוקמשערה
 א סר ב, ג דעי א קפ ר קט.0שר
 ח(,תר
 כירש ,"%אל רץ ,שמעת י ט,ע
 שםרע5ר היזחי נס זפ% שדתחף

 סר טעהחיהר"ז ברסשייפ'ת

 *%מתק%גי*,ס הכשיישיתוי
א
 חצה שמידם *לייאתטצףם יש

 9כעק ,עער וס' צרק שלשטת

 ג מא ומ ,מרש ס%חסת
 לגנמששמשיי*תסומ*ו"םנ
 ב ,ח רש4. חלקתסך

%מבחחאצמ=המשר  

% חשש* ט ד 4 ק % ר ח א נ  
% 4י "לי% % ט =חל 1   
 ג טסדם

 הר"שפירץ
 רקעסיס מעיטעיסלאדי,ה%ש דמי= סמא רג ח מ"שמשהת
 א י וכי סרער גפבא עראחר

רשב"ם
 ג פ ח4ג בעף קטטסים

רוקח
 רם-ח כגס ,הילי עץ טו חמיותדל

 אשכא
 עלקוחקפל-דמיתרל0תחפכרוכ-ר

 בהיר שימו ומארות וי אוד ל-1כפד
 א ב/קב ד ס גת בבסנט

 דת שמז כחיבר וכ-ר ,ף תמכררמת
 ג טן נ/ ד0ומר ,אנאןד
 ומית שמן רכיב טסך לכך וכ-רוד'

 ח חמכר אף שים ח מומת סרלמומת
 כ קב כ/ א ס גתשים
 ואחר אחד ,ר רראשתד ל"י רנרמטן
 א ג/ס טיתיך

 קכ-ר יש רריאר יסח יכ-רישן
 א סא כ/ ב ס כ/ כרנים יטנץהיאות

 וריר שת כנמס רמוכח ועובת זחתרכ-ר

 ג ס ב/ רחשטושיםממי
 י יש טוכ כי של ט אות על רג-רמש,
 ל-1 אל רמ? ט טעמים ד *ורותתרן
 ג קלר בן ג ס בן חמכר של4ית

 ראור נגד נרות ל-1 תקם דכ-רס'
 ל-1 דו-אשה לאדם ששימשרראשון
 ג ס בןשעות

 בורכת טסימת תושר פרשת יגרס'
 א סא 3ן יון למלבות רנהוחשת

 ישיאל בס מועדי רסמיך רכהוכ ינדסימן
 דסז למאור כודא זך דת שמן אליךלרקחו

 ב' רשבחר טן אצוד בדעוכר דתלשטן
 דפו

 חצור, לפ' היטה פ' סוף הטשך רכהסי
 ד קגבן

 אליך יקחו רספקט מסיכות רכ-רסיטן
 לחסכך יפז רסוערים למרשת דתשם,

 ב ע-א בן רמובחר מן טצוד זיתשטן

 כ' של ט אות על ת4ן רד רכ-רסימן
 דמו ל-1 כצ'ט ס סעפים י רומייםטוב

 י פ מכת כסלו כ/ דחמכר נרזי ל-ועל
 ומזת שטן בוירד נססך רכ-רסיטן

 3/ ומ 'טש ח סוכר מד כלסילסוכות

 דקפד

 תרשים יאש לכם רזד רחוש רכתסימן
 בגימטד'א רשנר לחדשי לכם רואיאשנו
 ותשצ"ג ובחצר ים ועששת תקוררכנן

 ג לחחלקים
 וכו רק3-ר לפנ' כשדאל פכיי ייטעיטן
 קויאים שאתם כזען בני רק2-ר לושאסר
 באילו עליכם אס טלר עילקפרקיו
 ' קיט בן שמו.סחיהם

 יסתיע ומרמן פשע ומסנר פר רלרמה
 ד קטיכ/

 ר יש טוב שכגי רם אות על רלרס
 ל.1 מסטר ט פעמים ר על לרויותהיין
 כ קכב בןמיה,

רחש
 אלקים ר פ4 רש-' רבר' על כי גהברים
 ,רערר( ג קמד בן אלקיםכמקוד וניקוי רוי-ר שכמרצ מסם בדץרחום

רשף
 1כ1 ברוך אימא לרתם מטית כי גינדכות
 ג קצה כ/ כריך הגט כלשהיא
 תשמישי נם חמכר רלכות ס-ב9סת
 כרם לרשוומש אסור וקדושדרצוד

 רוא דחרמורא' ייכלא שיעור כאשבת
 א עז כ/ שערחצ'

 ג/ חמכר גר הוא כגר ררגיל ס' בגשבה

 ג עד ב/ אס
 א סג וכוס כוס אכל בסר-ג קםמסחים

 דמקדש בית שאץ רזר בזמן ר ביצרדי-ף
 רשנר ראש ימים קעי קימי ככל יהדןקים

 ג ב תשרי בן ישראל כחיץאספי

 אם ה4 דסבייא מאן ע-כ ג סוכרריש
 א רערר א נד בניסר קאילמקרא

ריקחנמי
 שבתשת שיוסכם כתש-ך א כראקףתס

 דאוריתא רהוט בצות כרמזיםכשאערה
 ,רעררן ג נט ב/ וסודותייודרכת

רי!ב"ן
 מ נסח מתוכו דשח וצאן ז בכראלית

י
 עמ' צורר רוא רשפת 'ום ה 3שמות

 א בר חומררמעשד

 טס את זכור ז מצור עשץ רמצותסטר
 קמט 3/ בסר עמלק זכירת כסררשבת

כ

ר"ז
 רדלקת זר ארלך שלום כ' ידעת לרשבת
 ב ט, וכו'הנר
 א סו חצוונ לאחי מצד אכלתבעמן

 דרסן ססיקא דנחלטא אע-ג קחפסחים
 דטירחא מילתא דלאו במן דכאלקולא
 ג נח דמילתא לרווחאענדיק
 בקסתת ,כשכת( גזרו לא לסר סדכר

 ג ל מילררחררר
 דסבייא סאן אבי אמד ר-ר ע-ב גסוכר
 ן רעדר א טי בייסד קב' לטקרא אםה4

 דם אם רטסופקות בצירות ס-אסגילר
 י ות ירושע טישת חוסרשקפות
 זמו למוקפץ יתקע רסעם ס-אסמלר

 כבוד לחת כיי הכהילר לקרבותטרחי
 השוא כומן חייבר ,וריחד כשראללארץ
 ב קסםב/

 ויהב טיח בג-ש ראתיא ייקפא גנררי0
 א לו ב/ ג קבס בן קראלר

 ב קמר, חטא לירא שטיפ ירא בקחילוק

רח"ש
 וכה דו4ו",4י כחדש רחורד ריצדעריה

 א קיט הכהנייעמו

 הוספות שפנוי סיע לא ס-ד ס-יברכות

 געילגי
 פז חצ411 אחר טצר אכילת בעמןבבריוונ

א
 מן שנשתתי מר ס סימו דשכתפ-ב
 ושורפו סידרר 4שד רשמיג' ביוםרשמן
 ,רעררן ג צר בןבמנוסו
 בן אלינזי כר' רלכתא ב סימועירובץ
 י סג משרהט בק-ב רקשקב
 רכ-מ י9ד מסירת בעמן '-ג, סיטןמסויי
 אכס

 מברכיו לא לסר ק9ד ר ס' ס-אמסירם
 י קפ בן המן בריקת על9דחימ
 פיי כשריבץ נסקרי 'בש ס-א. ס-גמהד
 ב ג ב/כמג

 אחד טין עצטו על שאסי מ' "וילק
 אם לאכול טהר אם 1כ1 ורגשמרמימם

 ב קצ רריהן כזמן כירודקי

 דודראש
 ג לבטל ריווגים שיצו אם ע-ג *אץ
 שטת הירש חלו מצות ג הי יעלמצות
 קא בן בנים נקיאים שישראל מכרמילר
 א קכז 3/ג
 צאן לכם וקוי משיו פף כתיילהבא

 ב קעא ב/ כסף ובקמן מעוכרכקמן

 להם רסר רלא ובאר מן אסוד פריש
 דיך ולא רארס לחי דכרחים שרןומים
 ג מג ב/ 1כ1 טובד הוססת כך3ל

 לטן זכר עושין שאץ רסעם אברד פריש
 א סד כ/ובאד
 ע"י קרפ בנתן ובאד מן אהד פריש

 ענמ 3ן שאץ מך ותרעומהםתלויהם

 ב סי כ/כמי
 ובאד למן זכר עעי לא לסר אטור סריש
 ג 40 תשר' ב/ כבות לעפ'רק

 דד' מעם שסח כהד  שמז עטיאמור
 ב/ סלך של כשרפרף סשתנ"שסינים

 ב מרתערי
 שילם חץ ושבלולב סירם ד אסודס

 תשרי כ/ רצרד ג טז כן שי עיםעלירם
 רערר א ג ב/ ןדערר( גנס

 אים למצור חמץ אים בקריה ע-גמז
 ב ג לבר כמשיכרקונך
 ריברב 1כ1 א"4 י19לח רן ואתחנןסר
 דלא וצו זמה ויה ויד. עוד דאלי

כשתמן-
 ג כר תשוי בן לחזור מוחרת

,רערר(

 יוארכורני
 כישר רא דהי רדעת עץ חטא קורםי

 ח  רעדד ג קלזכ/

 במצריםסו
 רק-

להג-ר, י קסג ב/ רדעת מ"ח

 לרכות טסוגל תכיר שם גר-ת כטעיוא
 כסל" ב/ ררק4נשיהכמע

 ב סו. טבח



יששכר והמאמרים הפסוקיםמפתח21נימח
 מהם כרן נצח רדינט כרן כרן כמערכת
 אידעיד( ג/פנ חכמך נרול כדןבחסר
 ב קלף רועות סור משר ממערגת
 כסקור טבילה רכונר מקוד ממערכת
 כ/ חדשר בריר לךתרתת תברברלבעל
 )רערר( אקמח

 ב/ נפש פדיון סוד נפש פדיון פמערכת
 נקלף

 עה"חש"ך
 ימי אחר טפחות ע-ד מ אסורפ

 ב/ ראדם חי על מרמתם רס1כרשטפדית

 )רערדן א מרתשרי
 כגימטריא שבת של מילוי בעחו ר-רעקב

 טו רערד רבעי

של"ג
 אחרט בית ברתחלחו רשל-רהרטה
 ולא גשמים נעורים רחורר רזכדתבענין
 ט תערר ג כ רוחניים .עודיםמכר
 לב לא דוד בית אדם חולדותשל-ר
 1 רערר א סג כשרלעשות

 חם ראכן טבע לא דוד בית אדםהולהות
 ח רערר א מג גולו חםסקצחו

 ג סר דצל כסו כביכול מבוארודענץ ד-י דגדוג שער דתחלת ארסתולדות
 חרערר

 רכויהא פירוש אדם הולדזת דקדמרסוף
 ר ץ ע-מן אלפי! 'כחובשלא

 ליטרד רחזיר עפץ ע-ב ל אדםתולדות
 ,רערר( א קטר אררכ/

 להיפרף רשער חלוקת דלל רא1תי1תשער
 אלח
 רזרר ביאור קדושר ק אות רא1היתשער
 ב/ רשוין פגם על תשובר מפעילעוץ
 )רערר( א כאתשרי
 ביאור בדג-ר מצור נר פרק חולץמסכת
 רעוסר,ם בץ מרלבים לך ונתחירפס1ק
 ,רערר( ג ע טבת כסלו ב/ראלף
 פסח א דרוש עשירר מצר פסחיםמסכת
 כ צג אבות. ג לזכות רוססם נמרודמצר
 שסורר מצר  רשם ררתן פסחיםמסכת
 ר את לארשת יוסזיס מרור מצרפסח
 ג צג בו וליבקר אוחויפאר
 פסח עשירר מצר ד דיוש פסחיםמסבת
 שרעולם עמודים נ אל רומזים ומרורסצר
 א סב גס-ח עבודר חורר עתידםע1סד
 וטרור סצר פסח ר דרוש פסחיםמסכת
 ב צב 1סמ1ן ונוף רנפש לשליס1תיומזים
 מעשר פיסקא שסויר סצר פסחיםמסכת
 ג רערר ג קר וכר לשון אוחובר-א
 רק1בע ביאור במדרש ד-ר שטנפותמסכת
 א קב בן ד סח חורר סיפר לחוררעישש
 ג קכ ב/ ט1רערר
 נפתית נ-ז אור הורר פרק שבועותססכת
 תחת גרים נסערת רשכינר כנסי עלישראל
 ג רערר נ קמטבאי

 תכלוה ד-ר מצור נר שכיעזתמסכת
 סייא יזחח סיגיעז דודגד גדולדלימוד
 שמים סירס גדול ל-כשיר שסחינעשמים

 ג קלו כ/ ב קעגרמחסיר
 שחטאם חטא על פי תשנבררלכות
 מן רפר שרחוודר ר"מ פר כעירדלפניך
 נ לז  תשרי כ/ ולחוץרשסר

 לא סי שאג ר ארי  רשנר ראש מסתחלת
 רוע14נא -כ יוד ר-ר אלול ר-ת ארירזרא
 א ננ תשרי ב/ דקעא

 רחומות רומסי אמרו תצור פתרטב-כ
 ד ל נקרקע לר מג רמירברם!

שאיתות
 ביסץ תמכר דנה רטעם מ ס'מחית
 ב/ % ס ב/ נ צב כ/ אחריתי מצורביד ליתעביי חרר מצוד ביר 1א'העבייר1איל
 דצכ

 תמכר ונר כימין מווזד פג סימןכראונית
 פ כן כאמצע מצורו רבית וכעלבשמאל

 התפיהשער
 י בז עלמין רבון כיאור השו"תכסוף
 אורהשערי
 אחרונד ר ריא רברכר סוד רש-א
 יב רערד ג רגכבדשבהרס
 גז רוי-ר שם מן מקבל אדנ-י שםש-א
ב

 א מא ב/ גשרים ע-ב ע-% נד רשער
,רעררן
 מלביות רד כל של רשעכודים כלשיריה לעשי למסור רצד אבים .צחק נר רשער
 א קו ב/ בצר לא ורש-י ידותחת
 ג מ1רמליוונ חנטי שסמם ליהודא שץך ניסן רשער
 אחד כל רדגלים לסדר רשבטים רשער

 א קסט מיוחד לחדוימתיחס

 קככ להישכר מיוחס א-ר חיש סרש-ס
כ

 נגד ונגלון יששכר ירירד ע-ב סר רשער
 ג קג סיט אירמטן
 חדוי סר רשער

 לשבט מיוחס תשר.
 א כ ב/אפרים
 חשון מד לאפרים מתיחס תשרי סרש-ר

 כ מ ב/ לכממץ כסלולמנשר
 סי על יסל. כסלה חדודים ג סר רשער
 כ/ לרן וטבת לכממץ כסלה רדגליםסדר
 נעט

 דן לשכט מיוחס טבת חיש סר רשעי
 ג קנזב/
 ב/ אשי להנבט מיוחס שכס חדשסר
 כקבס
 ב/ 1כו טונות רב יש בצפון עד 1שער
 אפ

 זק,זשובה,9,צך*
 נעזור כ' בחורר רתבאי א סימן אשער

 משגת. טבעם 'ד אץ באשר לשביםרשי-ת
 ד מר ג/ כ כאב/

 ציוןשערי
 ד כד כ/ 1כו רשמות כל ותמלא נשער
 נ קלף ב/ שש פר.1ן סדרבסופו

 ידותשתי
 רשעירים שני אחרי פ חורר אורחלק
 לג תשרי כ/ עמוד כראש לכחוגצריכץ

א)רערר(

 יהרט"קקומה
 נ קם רפחד שמיטת 11 שסיטר פ-נסי

 ארערר

 הקדושהשער
 תרי-ג לקים ראדם גל זר ש-אלרח-י
 )רערר( א כב כ/ שבחוררמצנות
 רארכות כל כאים רמים סיעוד ש-בח-א

 א מט ב/ לאדםורתעמגים

 הגיג~יםשער
 תר'-נ לק-ם ראדם כל זד ץ, 'ח,רדמר
 )רערד( א כב כ/ שכחוררמצות
 ד קנח ב/ כטייאר ר1א דרש ץרקדמר

 ד ננד פרר-ס חלק' ד ץ דקדסדבסוף
 ,רערר( א עט כ/ אבי-עעולמות
 רחים 'חדקרסר

 לכנם-
 ד ם סספיחין

 כרערד
 רוא רקבת חימש של טעם כגרקדסר
 9ד ב/ רוד רעולם מן רג1ף שנרנרמפנ'
ב

 לךנביר ייר קרח סר מד לף כג.פרק
 רכדמם של רחסר,ם על רשוים שלגבויות

 נ לרב/
 כמנעים עחד רטט-א דגברר רינתסב

 חשוב ד"א עחר שעשעם מעטטובים
 ד צד כ/ בזמנירס רהיטים שעשוכהרבד
,הג-רן

 היחודיםשער
 רירית ע1ן לתקן מסוגל רש1כבים 'מילר
 ב קבב/
 לךשגת נשד מסוגלים דר-ת הפילץפ-ר

 ג קרארחכמר
 מחורר רחיצ1נ,ם לךרחיק יחודפ-1

 כ קג כ/1סצווג

 הכווזותשער
 בתי כ דד"ר ימים כ סוד ר"דדרוריי
 ג לי
 ג סו ב/ 1כו דבש זיהא משדעב

 הייקופיםשער
 מטרח רוד אדם אד-ם י-ת סזישים
 קנה" כן מ,ד ב/ כקלו

 לוסר שאדם רחורר כל ט1 גערלים
 ובו ואדשני ליצה תדיד לא רשעבגמדו

 ד קטב. ב/ ג עד ב/ א כר כן ד חב/
 ששל 4של אוהדת לבש טסת צגתרשום

 בלף

 הטיותשער
 פרי-ס רהורד חלקי אתשביקדסר

 נקכס

 א קלט כנמירית מאמץ שאית מץעתש

 א סח רחויד פרר-ס ואתחנן -רוו"לף
 יארערר
 א ח מצוצץ לבתי רברכר עיקדעקכ
 גלף
 א לו לארר-ר בשר נאסר לסרעקב.
 ררצוצץ לברר ושתיר אכילף עסקעקכ
 דקם%
 מן רטוב לביד רוא רבוכות טעם מאעקכ
 ד קל כ/ )הג-ר( א מ ב/ררע

 נ מ רף-ר א-ל סוד מועקכ

 כ/ חכסר כחי ר1א רבייור סודעקב
 רקלו

 משפיע דדכורא דרגא צדקר רמתןריר
 כמ

 אוי רתחן מתן רקידוקףן ע-י סכתצא
 פססי אור מתן רניש1אין וע-' -רסקיף
 א קלכ ב/ )דג-ר( אקמ

 הפסוקיםשער
 אלול תעשת ראש. לד ושמחו 4ה איל
 רקע
 ב קע אלול ר-ת ל' ודודי לדודי אסמא
 אחרץ ואס רפשת אמ רשם חכתי כרמר

 אמ במסטויא ולמחייו לפסושרשמות
 אלח

 בכסף ולא נסכרתם חנם כיאורקרעי
 ב נחתגאלו
 תיבות סופי נפרח כחוחי צדיק צב.חרקים
 ב לא ב/קרח

  ו-וה"ק,ש,צר
 שן תעית ר-ת תשובת יט יי תת"ץו
ושפר

 בבה-
 ורערר( ר בו בן המפר

  עדן  גןשער
 א רערר ג קס רפחד שסיטת שסיטרא

 טעס'ם ( ר דיך ד פחח אמת )דדרלכ
 דערר א כ ב/ כחכמר נקודותבכתר

 אלף רחזית עמן 1 דרך צדיקיםאזרח
 ,רערר( א ננ ב/לשלף
 ער לא ב דוד ג פהח צדיקיםאזרח
 % סר בו הושוו שישיש- צרשכייר

)רעיר(
 קריש% 4ש% נערי שמיס מלכות ע-ג,ו
 ג ולבבו

 נו בו צמךרחזהי%לךואל-ף פ-וש-% מישפצ
 1רצהר(א

 פעמכן 4-%  ס-% ביבי שקצי ג 4ורש-ח
 ר השוץ י וי סופררקר-מ

  יוחותיירי
 מ הצאמפחי-תמצףםייו4תיםחץפ

 )רג-ר( אקע



סט ר כניקטקט והמאמרים הפסוקיםמפתח בינב
 טקובצתשיטה
 רבם דיבר שיך ל8 בן לנבי קחב-מ
 א קמרמורא

 הבבוריםשישי
ס חד יאשמ פ  עידור ערשראל 

ץ ז * ה 6 * מ א שש  ר 

% שם תא אן=ת ק  ו מ=  א ש *ת א   
מ ועי  שג 

 גמ

 חשדשד
ת קא י ש ה פ 9 = ה אא ג  א =א עאא ת ר  9  תא 
ח % ח% ס א *ח לשי  מ  

ש ת  נ י מש

 עקבשבות
* ו הה ה 8 ת ש י ש  

ח ץ 9ע ק* *ש ט  י " 

 אפונה,טבייי
 ח-ד רראשק שער רב שנ* רגמש
 ב דערר א לאכט
 אם דעין שיאית חקירר ררמעינתיב
 או רנראר דרכר אל רעיו מן יורדראור
 נא רערר א קו כ/יצרוך

,טי",ן
 תעמת חל אם צג סימן כמקץששאח
 ולכאן לביון עתי זקן למחרמןיןץר
 ב לר ב/חט

 הרס"רתשובת
 סיסיי יאיר לרכיא שטחי ז0"ן

 עד ב/ לרחק שגושרך כמדהאיסופים

י
תשביץ

 שכה קריות אוחזת מה עכבי מעדתמם
 א כט כשבוג נוסר רבים פגש-מכאן
 רנאת על מכרבל איו למר ער 5רח-כ
 א רעה ג קלו כ/ ובוימר

 התשובה אברתתניא
 )דעיד( ג 3ג כ/ רתשובר מצאמאי

 יאף הקבתומדות
 לא דבי אהד לאדם כשמש"צ 'ב ר-דמ
 רבר אקד מרעהו לרמציא נחפשחוב

 ר קיר רע כאוירכמסבר
 ר ק ב/ תקוווה בץ סליק מקץסרקא?

 פ"8 זיבולהתוכנן.
 ר קשר סזלוצ לשאריתכיאור

 ג קער מרחקי-ג

 יו"טתוס'
 ג קד זכר לשץ חווצ מ-ד ס-כט-טת
 רחורד כריכת למר נהום מ-4 ס-1כרכות
 אומוים דמ11ן ובם-בת ר את ברכוזוטרים
 קלר ג לט כ מ4 כ/ ובו אלקיםשיך
 י מ4 נוג

 בדם ש"ש במסדקים כיאור מ-ג פ"זרמחי
 א קד  11 אהרוןסלת
 בן דודקטס כן אליצור ר הגדדךאליעזר י רוא אליצור ר, סחם טו"א שי"אהנמות
 בגב

 דוא אליצור ד' רכהוכ דח מ-ר, ס-סמלץ
 א ננ. ב/ אוטמרר

 כ י רחסהץ בו קשור רעולםלאיר כשעצא תיכף אהד ר-ר מ-א פ-גאבות
 5ג רטררי-ק מברח טכיא מ-ב ס-גכלים
ר

 ריח שרמצוד מר לרביב אץ יד 1פוק אשראיתפארת
 ג ל ב/ וטף. סוגרותבעשיר
 דזמן רוא קרש כמקראי עת תיבתפכ-ד
 א לח בן והעתיד רעכןשבץ

 אל יורד וככת מ-מר פוקמרר-ל
4גרעידיג רחוג4-

 הטיהתורת
 711 של ממם על סור-4 ח-א*רם"
 א ער ב/ הסחו" יורתסגריר
 סטן שלשר פג-4 ח-ג יסח קרב,רמזו

 מרמזים לצבור קרבן שאידו יחידקרניות
 סח דאדם בהי דמהולקץ זבניםלחולשך

א

 דפיםתסים
 מוראל כל ומשכחו ס-ר דיאך ק=ימן
 ב סו ב/ ר נט התרמזרטמן



רייי 4*8ע

 יב ס-אדיגמא

 השמצת5חמף

ש 4יא נשג)כקדדים  השבא( עפא מצה" 
 סכל של2 דאיהו יקוב-ה שמא שכת מהוממר
 דטי לדבר שאשר בסקוס להזכירו ואסוךסטרף
 וג הר' סילואי ד' לצורך שלא להזכיי לא וגכקהורה
 שב-ה. גיססדיא ריה אה"טילחר
ב-ס-אט-א-ב.

 כייסטהש שבת הריה סילואי י-ג בגימטריאשכת
 שהי-ה הריה שמוח  ומרקב-ה
ב-ש"כמ-א-ג-ד

 חתנה כשכת דלכו-ע רקוב-ה שסא שכת מהועוד
 הקניה צול שיחתי כדלה והתורהוידה
נ-ס-גמעץ

 הר' כמנץ כס"א תור-ה מספר על שב"ח פסטרמסף
 שיחץ הסופחים בעם חיכעח" קוב-ה גחוךאדד
 א-ל במנץ )שעיר( רשף סספר על נוסף ושכתשגרר
 ום חיבחז וסוסי חיבות בראפר נרמלן אדוץהר'

 השמים רכלוהשקר
ב-סיגס-א-ר

 עם של ציצוסו קדודות רמ"א קשוא בגיסטריאודכת
 רפיא לדעא קשיא סדעא הרעים ממתיקהשכת
 היעפר נרחהובשכת
ב-ש-רדמ.א-וץ

 ימים דבי זיל מהאר" כש-ר עצ-ס כגימטריאשכת
 נ: עם עב"ם, סוך קשיא דעא לאה כחעת א עםדד-ה
 עא 12מהם וטיחוק כשיר מז רפיא ד"א רחלבחינת

 סמת"4 בתרסו דקדושהו נדחה וכמזכתהשיופר
רטץמעץ

סטוגל והוא מצ-ם ברסקיה למעשה זכרק התשנת
 ומישה בראשית במצווה דאוריתא בררןלעסוק
נא-כבה
ב-סירמ-א-ח

 העף כלב מאוך יחיש בו לחבקה אהדה כחעחכזכת
ג-ס-אמערס

 נקרא 'שמעאל קליפת שכ-ח בג'מס  עור-בזרד-ד
 צורב נקרא עשי וקליפת שכת כערב אירס עםזחיר
 יום להם מתן באמצן ישראל א ום דוא אירםרום
 דגיך הקליפות ב' טכטלק השכת 1כשס42םדקשיק
 ושאזה שכת ישראל רומת אלטלא הגמ' מבארובזה
 כוץ לשלום יסלח לצץ אומה כלאץ

ג-טיאמהרי

 לאשוח סעס2 וממש בוכה פעיכם ג' כמםקשח
 ג יצורפו כשכת דגנם האדם ובאכילת כשכתרמם

 עתק במהרה לא המשולש וחוסטצה7
ג-ס-כמ-א"א

יששכר ח"א הענינים,תוכן
 העניניםתוכן

 אחלק

 ב טור ג כיף רנמצא יב אוח א כמאסר נמצא קודענין עירושו ס"ק3

 ביאוך סןחה היש ששכח גס חי"ל מאסרביאי
 ביאוייס ג נגוחה חסר העולם היה טה חז-למאמר
 - ענותם ב -שכו7 החול ימי א וצורה תחשרבצרן
 משחז - שקיזז גישראל
ג-טיבמ-א"ב
יח-ס-נ-דס-וץ

 כן החמשך והברזל האוד ע" כמו הבוילה ברכתכזכוך
 מליוץ נזהוים "8 ת-כ הצען כנגד החומרמתעוול
 חיש סם שכח סוכל כוסח לעכו"ם שכתסעדלי
ששראל

ג-ס-דשם

 החול יסו כף היראה יבב כרפף השכת שמירתמן
1-ס-יס-א"נ
 מהקנים שכת כשמירת כי מצויר לקי-ן בגיס'שזכת
 היחוד זמן והוא המעור וביית הלשץ כץתפגם

 שטד כלילי ח-ח שצתת הגתומטר
 י-סיבג-ש-דס-ארג-סוית.

 שסיס מלכוח מרכבת העוד-ו להתייסרות הומןבביא
1-ש-אס-א-סו-ב

 כנ-ל דקות-ה שסא יכת סהו הזוהר כמאשוביאוך
י-ס-בסיפוח-כ

 של מדוח -ג כנגד מכותש הר" שמוח מניחר-ג
 ההן העיבור חדש עם ה2יטץ חדשי וי.כואשיט
 דו2-ך את החיסר לדיש" מושהשביקש
1-ס-כ שקבס-א-נ

הף-ה כשם ותלמים הקליה של שמוחנו דברורהכל
 הגוף כועדכנאמר
ייש-בס-א-נא

 יסא שכת ( רה צב )ח-ב הזוהר כמאטרביאור
 חירה טצד כשכת דלכ-ע דגשמתא ע"אדאוריתא
 חאוס-ס מזל בטיק בגימ' ישבת סיףכחורש

י-סיס-גס-א-גא-בה

 הר' וכסו אס-ת כסו ט בגימטויא קטן במספרפצצן
 כין סנה ס-ג עיבשטות
 ס-גר'ס-א-נב

 שטה תוס' מעמן ב'מאטי

% ן "שהל =רמ ק ת מ אמש ש  מ  ט 
 שעש ל-א להעה סהראףהי80ת
ד-ס-גמ"כ-א-ה

דצדיק צדיק לכל להנחיל הוט-ה עירד הפשעהביאור
שישלטט.

1-ס-רס-ב-א

 מרוכה החוטפות סקוס בכל סצימ ז-ל תתסרטוביאור
 כאהבם הוא אורבע עם השי-ח שמעשה העיקרצל

 הפריק ופירוש להם, המגיע מן עתר פענחםשלושים
 הכח"כ ופירוש וכר  לעורם בעה ידעי יששכרומכת
 טוב כי מנוחד ררא זכו גרם חמודיששכר
ייטרד5-בז
ו-סיגסקרך

 הארת-ל לפי שכת חוס' שישור בצוק נוספיםכיאחים
 אתל ליעקב קרא שהקב"ה ( 'ח )סכילה הגםוסטאר
 ליא יתל התוספות עם לשמת שקבע ההחוטץע-ש
שעח7
י-טובמ2*נ

 עדי ואמם והפסוק וכר שכת אשר לאתל הנוטחמבאד
 מסק הבריאד על וצרות אות שהשכת אל ואסוכף
 לישראל שניתן בתול השח ועמן יסים בששתל"8

 כהר קדחשת אומוים זה במקום וכשכתתפלץ
י-ט"ממ2ן

 קדדשח ע" מהאולח הויא שמספרן רטמאדהמר"ממ-
 כופק תז-ל מאסר וביאור חרי-א נ-כ שמספרןהתורה
 כל בתורה הצוסוךש השו דאפרוחים לפני הסלאח

 שבוח דגסר ומאן "סם כדילק יסווק בהיההעוסק
 כח לברזל ובכוחם ההורה ככל ועסק קיםכאילו

 מתבטלץ הם תפילץ מצ"ח ע" וכןהקליפות.
ד-ט4ב-נ-רמע:-נ

 תצוח עד ר עם התצות שצות ל-ו הוא שכתהארה
 תחעה אז לאסיז ולא במוצש-קלגלה
רט-אס-כ-ד

 שליש ער מצור דהידור סהתחקו לו נפקא סהרוןיבאר
 ס11ה הכדור ערן כו כשבאד החם לכיירה שיכותומה
 וכר בנרתם א-ל רוסמוח תהלים הפסוקי מכדרוכוה
 וכר כחוב משסט בהםלעשות
ו-פ4איבמאג-ה

 והלכת של ערן ושזהו שכת לתוספת טעם עוד2אר

 כיום מלאבהו מכל מצתן שהשף-ה יכסוכדרכי
 ערץ היה שלא השכת עם כויסה ברא יקהשביעי
 עם לצשזת ונצוה לשבות סתדיבש אגש כזבפועל
 נהוספותהשנת
רם-רד],רח

 אב טורס על שהזהרויל אעיר ( ה )קיוצה הנ8כיאור
 הדץ הלא לו תשמע לא שכח חלל לך יאמר אםואם
 ומבאר י דוקא שכת פרט ולמה המצות בכל הואהזה
 תוס' עלע קיבל כבר שהבן דהיכן החיד-א רבדיעפ"

שאפחןוסשטן2לחשאע*
רדידמשח

 אנט ישכים לעולם ארית ( קט )שכת הגשמאי
 שההמן ינבאו א12ר אח והכיס אע שכתלהישח



נאיוטיטכר ח"א הענעים,שנןבני

םל" ד 9 לוא  9 כ ח  ת ט  ם =ץ ת= 
 שבוצ כשרש י-ם חלאם

ויסידם-כ-ס

 בש?ה*ז סתורם הגרים מה מפני הנםכיאור
ו-ט"חשט

 במצוח שהזרץ החיד-א דודי לפי תיל הנסמאי
 הקדסגי ס' א"כ טעגח לסימר דיבק יכי שייךלא

 ו9מנ עציות סילואי וכשקואשלם
דטיח-נמ"כייח

 ואתמאסתרומ"ם*בעמפייחש:א
רז ומ== ע* מ9= מ" ח* שי תרש*

דס-שטהך4טע*י

 הקודש אל טחול סוסיפץ ( ם )ר-ה הגםכיאור
 אבתה בודך שקר דרך נכללשעית
דס=סוע

 שטת כרכת פשטן ג.מאמר

 ע תצשיר היא ה' כרכת פייא-א( )כ-ד דסו,רשבישי
 כי שצצו יצב ידך ולא נכף א' הפז שרנושכת
 חד-ו וכר א, הצדך חף-ה פמירר היא השכתפוזרה
 עצב. ללא השכחפוזמת
דס-גס-רא

 צו-ך דהאדס לעשות. אלוקש טש הפשקכיאור
 ממציא הזקכ-ה ומזע גה9א או סלאנה בנציהלעמוק
 כולם ח~ד', המהכמה הפשקים וכיאור שעמתו יי-זלו

 כורכמה השכת עם אח השרית שכירך ישיתכחכמה
 כיסי ס"א-כ עערה, כ4 בשפע פעמה בו "פ%ק
 הפילץ כהב שהמח שלא המרס"ל כתב ולכןראכל
 נשתלקו אלו תרמים דראמה מהדן סיוד שאזםדר-ה
 יזומההא"ע
וימ-ןלדס-נ-*

 ר המ=ש
 שטל9צממהי

 קלשונך
 קמא באתר 9ר-א לא ביכתא היה-ץ תדעיונר
 בחשת רוהר בנגזם-1 להם ירגזי לגוהץ צר"כיוזילקו
 י~(כ גשי ולקן בי51 יפ דזקש הברכה סלע. ישרשולם
 יפ רמש בך הכממנדיי [ד"1ר 9סרשז בך9מז

ותנולךהנף כפ- בשכת שגומרים פה 6ן הועם כתר כספץומספין
ז-ס-רס-ג-כ

 עיקר כל כו יוד שיא כמן וק1ש1 המדישמאי
 עפ-

דב~-
 ממסיד 5גמ הפשק וכיאור בשלח ש דצה-ק

 קודש שכת  רמזק השפק מן להםלכם
ח-ס-%סע-ב

 כברבה הקדשו כמן ברבו החמר פק ר המדרשבנאור
 וחקעזף ליעדכם המן בשצפך ושכחגב מהוכיהוד
 המן ברכת חו איך חמל סדדסשיכ פהרציהשל

 ולשרוד וכנוסד זצ8ל ההונע 8ל והחכרהנמדיר,
ש ש ה ק ש 6 ה א ק ה *  המרדיתהש

 לאמץ ויחו פכוין קרשש אכילח כ9ץ הףכשכת
 יהד כמאשלה בג-8 הצדיק לאס" וקמי שצהבסדת
 ק"ו כיהוצרך
חרז-א-ג-נסיג-ג

 וקז,% כעריפה כרכו אמר יצאק ר המדופיכיאור
 נסמכה מה מפני אליתו דכי החנא והיאורבמקושש
 עי החיל הכיפי יבאר למקושש ציציתפרשת
 ויא ובשבת סלפע שואים השף-ח זוברץהתפילץ

 הצ55ץנעש
ח-סיגכשניך

 שאמת שנרצת בצר ברכו רא"א שם המדרשבירוד
 רקראו והטעם הוטל יפרז מכל כאורם עהרמתכרמם

 פצא ולא הכרכה היא שבת נר כי שבת-שלום,לגר
 השלום אלא לישראל כרכה מחדק כליהקברה
ח-ס-רמ-ג-א

 שחוזקים ססונל יצפרא שכקררותא חדור הזוהרכיאור
 דנר שבת הנס כיאור ושראלי לאיש שסברכץהכרכה
 עדיף שכת גר למה הגס וכה18ר מדאוריתא, איםשכת

באושש שניחתי שאה; מיכאל הגס' וכיאור העםמקידוש
ח-סיר-אס-רה

ף ש ה=תה א *שי י ב9קמ,שחעה טס  מ שי בשש. '=ת גפ מ%   
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2דינפעץ

ף חמ"*דגן"*מא פ"-ש-הששי דמאטקט*ףס
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 מאש משמיש9א**אמזתדש
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 קעיאששמ"חח*ש"ממיה
9 9 - א

9ס-ח

ש ואו ת"א שם היתמי 9 5 נהה   
דק9תעעתהמ*9"דק

ץ יאח
 הקן'יש מתמימיחמ"רא
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 חישאיהיעההחהמ"ח*
 %םהשל*ת**ש"=%שהאי*
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 שאז  מ"ט-מ =קאחתתקמי
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ש ש ה ו ת י ש  הדח ר9סי=4ש
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'התיג

 כ-ום אלוקים יכל וכר השמיט הכלו הפודיםכיאי
 דפכיז 8וך ןך סודי הב"ל דנדי  9יי וכף וכההשביעי
 ואעו פויצוהו5ש פיוע ורום כלי פעצני קורשהוא



... ג3_..

 קרוש שהם וריח מועריםכמו
 עפ-

 כמבואר בי-ר
כחו-ל
 ג'כ-ס-אסהרכ

 העולמות פעולת שכת וששילח לכורן לס יחוכיאור
 משא"כ ילתתא איחערותא בלי מאליהם תעשרחכיון

  האיחערותא ריב מה שבאר חמנים ימיםכשאר
 הההכנה וגם רעולמוח לכויאח הכויצה לפניילתתא
 אמזערותא רמיכן הוא בתוספת שכתלפעולת

עמס-גשם

 כשתרח למעשר זכר וקידוש כתפלר הנוסחכיאור
 של כנשמוחידם נמלך כראשית במע47ה התז-לוביאור
 קרמה כהראל של מחשבתן וביאור תחלה,צדיקים
 מנוחה חסר העולם היר טה וביאור טששרחלמעשה
 'ג-ס-א ד 'ב-ס-גמה.כ

 וכף השכיבי כעם אלוקים סכל בפסוקי ביאורעוד
 לשברת צוה דהשר-ח יבאר מלאטצ מכל וכרששכות
 ברוך כרכת מסח הדו וכך ועבייהם רםממלאכם

 עצמו רוא אשר מצהתיו ככלכול במצוחץו קדשטאשר
מקימם
יג-ס-כמה-ג

 ומאמר השביעי יום אח אליקים מברך הפסוקיבאר
 ומאמר והסנף המרוד ברבר שררה רברבה אץחז"ל
 רדשפעה מאלף פחוחר שלמעלה ברבר אץחז-ל
 הוא כשכת משא-כ המקבל רכנת כפי הואכע-ס
 הדו כ-כ, מוכן כשאעו אפי ננול כלי ברכהכגזלנם
 ב4 נחלה לו טתנץ השבת אח המשמר כל ז-לאמים
מצוים
 ס-געשם

 עוד רחורה, בחכמת אוהו, מקיש בפסוק ביאורעוד
 הגמ' וביאור לעשות ובו שכת בו כי בפסוקביאור
 נישרים והם מע-ש וסממנים ר'1 לשרותרמוחר
 כשכת.מאלירם
 סיב-געמזר-ג

 לעשוח וכר בנ" ושמרו לא-מז(  ,שמוח בפסוקביער
 השבתאח

 עפ-
 לחלח שמאז החים האור דברי

 רעולם קיום נמשךהבריאה
 ע-

 שיצא שבת שומר'
 ועי-ז עולם לרודות ימים ששח שוב רסועל אלמרכת
 מתחדשת שבת שככל כיון רגדרזח קל לכסל'צולק
הבפיאה
 ט"ויגס-דיר

 נעשה כאילו תטלו האומר כל חז-ל מאמרביאור
 ששח כי רפסוק ופף כשאשיח במעשה לרקב-השותף
 כל הזוה-ק וביאור כששיא כתוב ולא ה עשהימים

 כוונת מחפוש עיקץ בולהו וכו רוגוץשולמני

 רסמוכי ג אלוקים כרערימסתי
יג-ס-ימ-דד
וכלחם ריום לקידתו "ן בכוס ר-ק שמוח רמתמכיס
משנה
יי-ס-כמיי-ר

 שסבוכץ כמהגץ ולכן הזמנים לכל כנשמר הואשבת
 השכת. כיום חזהו כל אחומקדשץ
ל-ט-כסמ"ר

ייטיטכנר ח"א הענינים,תוכן
 שכת עירותי ה'מאמר

 בקול' אברהם שמע אשר עקב רפסוק עלבמדרש
 אפף סרי-א יתחן ר והורח' וכו' משמרח'רשמור

 מצוה אפי קים וכו יורע היר חצירוח עירוכיר-ל
 קטם אמרו לא למר דרכים ב יכפר שכע"פקלה

 א-א של גמליו שהיו המדרש וגם חצירוח,בעטןב'
 יאיר בן רריפ לגמליה הושוו לא ולמה זמומץ,יוצאץ
 אשר והנפש הפסוק וביאור פיו לסגור הוצרךשלא
 בחרןעשו

יי-ס-א-כמ-ך-א

 אשר ררכנן מצוח על מברבץ אנו אץ רגםביאור
 וצום במצודדוקדרתו
שם-סיגשם

 סייתס-רז
 ולא ומתרגמען יסף ולא גדול קול כחיב הורהבמחן
 קשוט רחרווידו יכאר הפסוק היסך ופירושופסק,
 וכף לחים מיהי וחיק שחלסיד מר כל רמררשביאור
ייבא בסעי כנתכתן שמחים הסברים והיו והירושלמימסעי

 מק-
 כאוריתא רמ"א ילא

המ-שם

 חורה חידהטי מתגלים ועקץ זמןבכל
 ע-

 הרוד חכמי
 רתוכה ברכת תסח יכאר נשמהו שורש כפ'כסו-א
 אחר רפים והפסוקים וכף לס ונחן וכר בע כתראוגר
 וביאור נעשה רק כחיב אחר ופעם ונשמע נעשהכהיכ
 וכר חיב חכמים דבר' על העובר וכלהגם
ס"ד-א ט-ס.ושט

 שאץ יום כל לך אץ ברי-א ברופד ר המררשיכאר
 כני יתת ואומר מעלה של בכי-ר רלכר מחדשהקב-ה
 משה כשטלר והפסיקתא וכה וכר אומר רואכך

 וכע אומד בני אליעזר רקב-ה של קולו שמעלמרום
 לאליהו שילד בר רכר אשכחיד חגיגה הגמ כיאורוכן
 רכולהו שמעתח" קאמר א-ל קוביד קעב'ד מאיוא-ל
 מאחר חורה שלמר מאיר מר ולא ואמוראיתנאי

 מפיהו -כקשו וחו"דוהפסוק
 כסרס-אצ

 וכו הקודש לגבול יכונה היחיד ישוח חים העץיבאר
 חורה זוהר והחיקתי  משמרח לעשוח להיפךוכד"ר
 אשר' ורם נוק בחי ושכע-ס רכודא כחישבכהב
 וכו חצףך האמק ותקרבתבחר
סרס-נ-דצ

 היה חצירות עירוכ' ה-ל אפ" הנ-ל במדרש פירושעוד
 להמתיק והוא רארמ-ל כוונת ע"ס יורעאבררם
 בשעת חז-ל מאמר מבאר שפיז כחסדיםהגבורות
 ועוד 1כ1 בדץ טעונים ישראל היו סוף יםקדיעח
 ונימסר שמוח וצירופ'רמשם
 כ ס-אסי ג-דמ-ד-כ

 פרטן 3ר רמאמר

 בשכר שבח( מס' נבח-ס ,בשלטי בצבאביאור
 הקציה של לאחץ ילכו מצוה כנר זהיףםשישראל
סו-טנאט"ו-א

 קאי ווהיא מקששן ילא מיליקץ במה משנתביאור
 שכת קכלח הוא שכזר לשבח נר הילקח מטחובענץ

 חז"ל במאמר וביאור הברכה אל נמשך האורוע-י
 שאץ ויטעם האשה ע-י מצוה שכח נרשדהילקת
 בשבה רחום והואאומרים
 גטז-ט-א גמ"רכ

 סמוך ער-ש ככיחו לומד ארם צדיך דברים גמשזה
 בררך יבאר הנר אח היליקו ערבתם עשרתםלחשיכר

 להיות עצמו להכץ הארם צריך לשכת רסמוךרמז
 בכחכי כמבואר החפלה קודם וב! ספירות לףמרכניה
 מתפללים ניראל מה ספני חז-ל מאמר יכארהארץ-ל
 צירופי ועוד בשם לרחפלל דצריך וכר נעניםואעם
4טהן
 ט"ד%מ-ת

 וכו ארם לומר צריך רברים ג ( לר ,שכח הגמביאור
 צדיך דכית בכל שישמעו כקול לאומרם שצריךאע-ג

 כמחו-ל מעיה ילקכלעהו הכי כי רכה בלשוןלאומרם
 בנייד יאירה אימה להטילשאמור
י-ס"אמורד

 ולא כער-ש למנחה סמוך רס"ר לפני אדם ישבלא
 לדץ ולא לאכול ולא לבורסקי ולא למרחץיכנס

 כי שכת אצל זה גל תקם ומבאי ( ס שבח,מקטה
 אלו ענעים 01כאר בערית מצחק אלודברים

 והמעם לשכ"ל ההכנה שהם היארע-ל רזוהרהברי עפ-
 בשבח הדסלהדיח
ת-מץסירו

כחנחת מבזלף רוששת אדם חטא דלי ממ"קמאר
 לאוד עור להפוך שנצפךע הצכוז'ו114 כעודאור
ק-עייסירו

 לחל"כ משה שאמר כס( י )כמתן בפסוקביאורים
 שכן ישראל על טוב דנתך ה כי לך והסכתלכה

 התפולה מסח ומבאר כתורד רצפק הטוב על לולהעיר
 החדר חז-ל ומחמר וכו האפרוח לגרי נהחוולא

 וכר ראומוח כל על רתורההקב-ה
יח-ס-ץמ-ו-ז

 מ"א--מ במפתח יאה וצהור חומר ששח"ל טיוכעמן
 "ת-ט"ג-דפט

 מחשכות האר-ת שידיעת יכאר וגם הניל בפסוקעוד
 לכחוד רכול לבחירתו סחיכן אעו וחחבולוחץארם
 כרצתובטוב
מ!-ס-רס-רח

 והסטק דנבהאד לדרגא דחזיץ דרגא בץ החילוקוכאר
 וכר ממתהוחזק
הדס-אשס

 שבכוח בפטרה נחושן ארה-ט הי-א למר'כאר
 שבצל כתורה נתקבלו זה לפני לומר שצריךוהברכות

 בדישןפה
יש-ט"ממירס

 הנ-ל בפסוקעוד
 עפ-

 בענץ ( ת )ר.ה חז"ל מאמרי
 האוסר ( ר )שט וכר סרוסים גשמים כר-ה מסקואם



.*ריי
 גמור צדיק זה ררי בר שרזיה בשיל לסדקה זוסוף

יוחס-כ-3ס-רריא יתקיי ש ה10ב יתקייםשבהכרח

 וסק-ם רקב-ר של ס'דותע אחר סחרעם אינוישראל
 שעדרנרדו
תדריגס-ריס

 לבו יפול לכל צרק לגר להודיע הנ-ל בפסוקשי
 קטרוג שוס עעיל ולא ישראל על תכלאשהסובה
 לג אברהם אצל שבאו המלאכים ג ענעומבאר

 שייר הנם אברהם כזכות לוס הצלת 4כצנקשליאשיה
 אוהדם כשכיל וגס נעשד ס-ס קיסדז3יםשם

הדס-3ס'רינ

 וכף הזכור וכף אלוקים כשחה הדי הפסוקיםוכיאור
 וכך לוס אתףשלח
 כרפוטה החילוק וארפא. ד' רפאת כפסוקוהתא-ק
 וכף לרשת הירדן אחהיום צהם- שש: ישראל שמע וייפשק שליה צ"הנעשיה

הדכ-ס.ר-בס-ריב

 יעוזי0 לכנ" כתורה שהובטח דים הנ-ל בצבץעוד
 והעמך לבושש כהעת יק זה וכר בחוקחו אםגורמים

 התקניט דיעת-טהם
כ-ט-3מץ-ג

 שלש שעכר ש:ר הגס פי על הנ-ל פסוק יבארעוד
 דצריך תר ק=-ל ובהרצל לרשיתם צריך אץוכר
 הישב דאט4 וכף ישמע ה רקשא ההמק צלהעם

 הכחוב עלץ מעלה עשאה ויא ח(עס מצוהלעשות

 ובההלים פעלך ר ישלם כרות והפסוק עוצנה.כמהי
 דדכקי0 ואתם ודפ ל4ןא,ך צפנת אשר טילך רבטה
 אכף

 מ"א כאכ-סידט"ו-מ"ש

 רפוד-ק עיפ הנ-ל הפקוק על תנתן בתרגוםעאר
 השבקש נשטיח אל לבוררם נעקים הגריםשגפשהת

 כל עליך וב(י דפסוק פי על או3קלוס כהדהםחץ
 והשיגוך האלההבויכוח

כא-ס"א-כסגו-נח-סה"נ

 הטמא צנק מרדמז וכף ארם ישב לא שכמשגהסכאר
 ומלרחיץ פלהסתפר מהר אדם שרדיכהשיזיל
 אדם. קיטש שאעםמאמץ
כא-סיבמגידו

 עם ע-ש לוטר אדם יויך דט-ם שלשה הסשמ:ש
 להרץ צריך דהאדם הארע-ל רבדי ע-פ וכהחשכה
 וצמ"ה כוהות ולהדליק לשוה-נ בצוה-זיצתו
כח-יגמ1*ט

 שלום חו-ל קראתם תוכת 3ר א סיטן ראר סצוה3ר
 נרחב ל-1 להדליק מדקורים הע רכושנובית.

כא-שףדמץ-נ-נא

ש הפלא ז'%  

 לטה סהר-ס כשם יא" מעז עמיםמאי
 דאסיעית כרכה דוחק בשבה ור-ח י-םבשחל
 תירהמס ב ומחיץ  לשטף שנתקנד ערווהכיואח

 האגרש ע-ד היהר הפשקע-ד
 כב-ס"אכא-ת"גפ"1-א-ג

נביעטעטכנר ח"א הענינים,תוכן

 וזמה ברכת דו"ץ כשבת ייס כשהל לסהיבאר
 ככעהיב דדיה שכת וכוללים ע"ס שלואומרים
 ש1ק4 מקרא הנקרא לכרך פוב היום האף"המבכר
כא-סיג-ריכב-ס"אמץ-שיג

 ב0כלודט חרא פ-א-כח( )שמוח בסררשכיאור
 הצובה יום את לכנ-י שיתן טמיעה ביקששמשה
 במתנת משר ישמח בשכת אוסוים ולכןלמנוחר
חלקו
כביס-אמץ-ד

 כמו דהוה חודד סק קורם לישראל נינקהשבת
 רחתתר לפק' רכלר אל החוק ששולחהסכלונוה

כב-ס-א-כפיז-ד

א יץ " "יא ח  ק  % צ   
מ תסחצ ף חח 1 תף ר סטז י  א ק   

 לשמח ,תם שפ" לאשת הב"ל עם" 1מהי
 )ביר רמררש על .צחק כירך כספ' הסכוארעפ"

 נשסים מוריד הקב-ה אזך אחר מץ ששאלפ"א-ה(
 רושלם כל וא-ל לרומת מרשית רויאה דהוהבשבת
 גס קב-ה השליך כביכול מיס-ק כשחרבסהסרוץ4 רקשי וע"ז בח?יוז כמסלסל והחו שלוכולו

 כבויכוח. רענין ומבאר לישראלפי0ורק
כב-ט-כמיג-ר

 כקלף תיסעו שסוע אס ועתד הפסוקים יתבארוכזה
 כיום אלוקים ףכל ודם 1כ1 סגולר לי ור-תםוכו

 ארור מלאכתו סכל וכו ישבות וכר סלאכחורשביע
 לעשיונ אברא
שם-ס-ג-ד מעידשם

 ליבת זווועת דד יכפ-ר הזד כיום כי בפסוקרמז
 קיי עץ לו יכופר כרםדדמהר
גג-ס.אמ"דו

 אזור לא וכר לו יחנו שכח יצר כברכת הנוסחוכאר
 משכת תשרב אם הפסוק שפירש סה פי על וכף,שבת
 דאען שסא דקוכ-ה שמא שבת והזחה-ק וכףרגליך
 ווזץ ענינים וכמד הפירישים רכל סמרר. סכלשלים
 אחר צדיק והיה שבת הקדוש בשם נכלליםעילאע
 סוגיים לשמנתה כקמיעוה שבת שם כותבשירה
 באכילת אם" למעשר קוכעח שכת ז-ל אמרםיע-ר
עראי

בג-ס"א-בס-רז-ח

 4-ן צנו המנוחר ליום עמר תפארת הנ-ל כנוסחרמך
 מצען הדכן הרירים. קנטור להרץ השכתליום

 המגיד רבוי עפץ וכארו אאטם צנו שקראנסקרא
 ףבא דעסף, כנסיץ חז-ל במאמר זצ-לסטעא-מש
 אכת. של רעקמ ויעה סלאטע לעשותהכיתה
 ולתעשין חפארדע לסרת תיכבה אכעו דיצקכודהוה-ק
 תר ולכהוין כנמשח לבש לא כצפרא לבשדדוא
נג-ט*גמ"דס

 יו-ס תפילות נכל לסה הארש-ל רבדי ע"פ יבארעוד

 לכל תוהי ובשכת ממוסף חוץ אחה תפלה טסתחוקי
 צוג לשכת וקראת הפסוקים תפרש שנוחר נוסחתשלה
 וכף ד' צל תחצנג אזוכף

שםשם

 נמשלו תורה. מחגה כשכח לכו"ע חז-ל ספארייבאר

 זה והמפאית תר הגדלה ד לך לשהם, %"תף
 ךאהיתא עמא קואו רשכת הום היה.רוע
ס-ס-אשם

 נחלה היא שדורכת וכף ממ"ע הטנחיל במסחביאור
 ובערן עולם יטוח לכל סקדושתד להשפיע המסקכלי

הוסררהדה
נד-ט-אסץץ

 כשכ"ג כויר ואסירת שיכדן של מוסף קרכןכערן
 תפל, במקום הי0וקדדשח
ט-מ"במ*דיא"נ

 וכר לנו דצות ברצתך בשכת כרהט-ז כמסחמאור
 דברי עפ" ממ1ורמ כיום וכף צרה ההאשלא

 הפצשה עה לכל מירש הוא ר!מיהה סייסהאוה-ח
ט-ס-בסץ-ינ

 להוההץ סוכ השבת לים שיר מזמור בפסוקכיאור
 אדם הה: לא ( ז )כרכות חז-ל סא(ר עפ"לר

 וכר והודשנו לאה שכגרז עד להקב-השהדוד
 ( מ )בחנות וכמתז-ל טובה חושפה על באהשהודאה
 להודחת טוב כשטת לזה כעוץ-כ מששרם אחרששבת
 תמה טח-ב מעץ שהוא השכה שברא סוכה ה!1יל

 שמצץ וכר עהלו כבוד לצולם מענניה התפלהסכאר
 העוה"ז טעתגכעוטם

כר-ט-כ-3ספייר-סו

 ודים פעמיה ינחלו כבש לעולם מעמיה ריבתבמוסף
 טיפחה קדדך נפש ואר-נ הדש הזהי ע-פ יפרשזט

 מח-ם הכל הגמי חכאר וכף וכוי השכת ביוםכארם
 והלא עונג לשכת וקראת רכחיב לכם רכעיקכשנת
 שלא סהר"ןי ולכמירה השפצחת כיידר זמןאית

 בשטך ולשחוחלאכול
בד-ס"דמ"7-מז

 שי-ז נחלת את חלקו ועשי יעקב רתדאיזכיאור
 מרוטה-ב. ליהדות רשאים אע ואך וכףועוד-כ

ס-שדאשם

 וכף כמיץ ף עד המסר חלף הה: העולם כל הנסיתץ
 קי-ל חרצף משורבן רעולם אח רצילורשראל
 ר11ל לעצמו וכף יום של סזוסוהמדל
שםש0

 רוצען ובשיית כנוצרת מחץ0 היל הזללוברמוי
 הצולו והתפלחם הוטיה קבלת ע" זישראללכם

 ססנבההשלם
שםש0

 קרבנותיה רצית שבת תכנת כמוסף הנוסחכיאור
 מד הם כשתא זפתן שבצה המופיתן דקרבגותהריה-ק
 וגע עלסא וכל כחו-כאן דמתושדן רועיםרשבעה

 העץ מן המושך יסף ננד הוא דרוכתכששף
כה-ט-רדסץ-סה"כ

 שכת טפחת ח'מאמר
 רצון עתושהוא

 שאומוים עה-פ פירושים עשרים מנןא זה)במאסר
 ר לך תפלות ואזי השזן. משוזת לפר בשכתבסרחה

 רצק(עת



.י. נד
 עת נקרא בשכת רטנחה צלופה חמן הסעהמאור
 הרה-ק רבר' עפ-י ( קנו )ח-ב בזוהר כמובאיצק
 כרצון במישבר שעלו ישראל על רקאי מרימנוברס"מ
 ולכן הבריאד התחלת של הזמן דיה וקדדהקרום
 יצק עת ה לך תפלתי ואש כשבת במוחדאומרים
 ס-גכהס-ח-א

 בהלל וינוסח וכו תפלתי ואני פסוק ביאורעוד
 עושר צריק ולכאורה וצתך עיר צדיקיםודסק-ך

 קשרם ואיך הרין משורת לפנים וחסיד דדךלפ'
 חילד זו לבבכם בכל ולעברו כפסוק חז-לומאמר
 צדיקים של לתפלהן מתאוה דדקב-ד חז-לומאמר
  עניתיך רצק כעתודפסתן
 כרס-אכד-ס-ד בס-ח

 ובח"כ מקום של שבחו אדם 'סרר לעולט רז-למאמר
 ריציאת בשבחא לספר וכו פקודא ודר-מיתפלל
 וכו פר' קוב-המצרים
כרסי בס-ח
 בצער מישראל רכשארם הנמ' וכיאור הנ-ל בפסוקעור

 מסרק שיושלם המתפלל וכו אוסרת מהשכינה
 תפלחו שתקובל בטוחלמעלה
בו-מ"כ גמ"ח

 לצורך שמתפלל רתפלה אפילו תקובל רצקשנעת
עצמו
כרס-ב גס.ח

 המלאכים לסיוע צורך אק יצק כצחשמפלה
כרס-במ-ח-ד

 בעד יורצי יששכר ומבני רפ יפרש רנ"לבפסוק
 קדש כו רנאמר שבת בין רחילוק תבאר וכולעתים
 דאריז-ל כהבי ע-פ קרש מקרא כו רנאמרליו-ט
 מוחץ וביו-ס מעצמם רחכמר מוחין כאיםיבשבת
 ותפילת'נו מעשינו ע" בא רחכמר ורמוחיןדבינד
 'ו-ט בכל הנוהגיםוהמצות

 ס-בכו רס-ח

 בחינת ער שבת מנחת בזמן העליר כע-ח רמובא 'עפ
 יצק עת הוא והזמןכתר
כו-ס-ג 1ס-ח

באבות דמשנר שפירש מר עפ"י רנ"ל דפסוקביאור
 פנים ובשת לג'דנוט פניט עז אומר ריר הוא)פ-ד-כ(
 האדם לב ימלא ואיך בידמ"ק שיבנה 'ה-רלג-ע
 וממשיל מצדו עזות זו רלא ביהם-ק ענין עללבקש
 אפילו לבוא יוכל רצק בעת כי ומסיט נחמר משלע-ז
 דבר על אפ" ולבקש המלך לריכל וחוטא עניאיש
גדול
כרס-ד זמ"ח

 רנ-ל בפסוקעור
 עפ-

 המובאר
 מתלמה-

 רבעש-ט
 ושאק ירס לאיש רנעשר פועלת שריא רתפלרבענין
 ברצון נכלל היה זר כל רק רצון שינוי ח"ובזר

 עם רקה-ר החנה תנאי חז"ל מאמר ויבואררקרום
 וכוריס
 ס"אבז חס-ח

 הריק כל שידיד ה לך אומרים שאנו תפלתיואני
 ורחמים לחסר הדץ מרת לבטלשלך

 ס-ככומ-ח-ס

י~ט~טכנר ח"א הענינים,תוכן
 חצי בקשיים יוצאים הברם המשנד יבאר הנ-לבפסוק
 חובתם יתנאק ארס בני רפשוטי , וכו כוגקמלכים
 לבורא רח' נתת לעשות בכותתם ותפלד ומצותבתורה
 גם צריכים בבער רשי-ת לרט חלק אשר אלו אבלית

 לארם שואלק המדרש תבואר דספירות אורותלכוק
 במרכבר צפית בני דיץבעם
בז-ט"ניגמ"ח-י

 רבץ אלידו שאמר ת-ז רקרמת יבאר רנ-לבפסוק
 והכולל שמות מילואי רר וכו תר הוא ראנתעלמין

 פשוטד ודף"ה רכו"ן גימטריא באבי-עהמאירים
מאחרם
כרס-דר"ח-יא

 פעולד שבכל החוקרים חקירת י עפ הנ-ל בפסוקעוד
 ומצד מהמבקש מניער יהיר שלא צריךהמתבקשת
 דמבוקש וכעוץהמתבקש
 ס-אכחס-ח-ינ

 שנקראו וכו במחשכד עלו ישראל יבאר דג-לכפ
 זמן הוקבע ודלאר מאז ולכן א סימן רארראשית
 וגימטריאות. יצק לעת דווקא לישראל דשאתמגחה

 ס-א-בנחס-ח-ג-ך

 אדט ירא לעולם אר-ה ואר-ח דגם יבאר הנ"לבפ
 וכו רכתיב אלידו  נענד דאז וכו רמנחד בתפלתנודר

 אעם שרכשפים ה"מ תבאר  נענה בחול ראפי'להורות
 כשבתשולטים

 ט"בכח סומ-ח

 דלפעמים זצ-ל מלובלק דרבי רבר' ע"פ רנ-לבפ
 רק רארםנענר

 ע-
 שלא בעלמא דיבור

 ע-
 תפלה

 בינירם חילוק ישומ-מ
נח-ט"ג טזמ-ח

בשב-ק אחסר לא רועי ר לדור מזמור לאמירתטעם
הקרוש  שמביא סר עפ-י שלישית במצודהובפרט
  נשסות שמעלים הצדיקים כענק דפליאה כשטמדר-ש
 מגיהנוםררוועים
כח-ט"גס"ת-ז

 נשא ולא והפסוק אחסר לא רועי ה לרוד שמורינשר
 ישראל חכמי באו והגם יחדיו לשבת ראשןאותם
 פרנסר צריכק ישראל עמך לרוד ואמרו יוםבכל
 העררים ישקו וכו צאן ערר' שלשה רפ ברמזויבאר
וכו
 ס.רגח קומ-ח

 במשביץ המובא עפ-י הנ-ל מזמור לאמירת נוסףמעם
 אוסריט לכן בשבת נפטר רבינו שמשר תמת()סימן

 הרועה שנפטר )הגם אחסר לא רגעי הכסחנחמים
 לעד( וקים חי רועינו הוא שהאג"ת כיון עכ-זרנאמן
 משה על ורמז'טר-ת
כס-ס"א יםמ-ח

 לאמרו )פרע"ח-טז( להארש-ל המוכש עפ-י נוסףטעם
 ומפרנס זן שהוא לרמז תיבות ז-ן בו 'ש כי בחולאפי
 כשכת אומרו משולשת כרכר להיות ג"פ וכש-כלכל
 וכוונות החול לימי מזהות להשפיע ג בסעודדבפרט
 וגימטריאותהשסות
כס-ס-אס-ח-כ

 לעהיד דרור כסא רויר כוסי בפ חז-ל דרשתביאור

 היה לא חז"ל ומאסר רף-ה ממן לוגק רכ-אלבוא
 תשובה להורות כדי אלא מעשה לאותה ראףרוד
 שמים למלכות מרובר הוא רוד והזוד-קליחיד
 ס-ככסמ-ח-כא

 לעולט רפואתה שמכיאר תשובר גדולה חז-למאמר
 שהיא אר-ך מרת נעורר ופרט כלל דגרםובלימוד
 לעולםרפואה
 ס-גשםשם

 ז-ל אמרם וכה לרוד הבית חנוכת שיר במזמוריבאר
 לו שמחל וכך להת-ע מדשי-ת רודשכנקש

ושם בדג-דשם

 רצק עה ה' לך תפלתי ואר בפסוק נוספיםביאוחם
 נמש כעולט הנהגה מעי ב ש"ש המדוארעפ-י

 שם ע" הטבע בהלבשת עמנו רשי"תשמתנוסס
 המעוכה כשירוד נגליט תסים הסכע כגסאלקי-ם
 להתפלל אפשר רצק וכעת דף-ה שם עי כטבעשלא
 )בראשקז- הפסוקים את )ומבאר כטכע שלא נסיםעל
 הנ-ל( ע"ר וכך כקרכד שרד ותצחקהו(
 ס-דכס כבס"ח

 שים לע ששד הוא הרחמן אומרים איךעשית
 בבהם-ז הנסים עלכששחכ

שם כרע-רשט

 שרה ותצחק עסוקי יבאר אתר בסגנה הנ-לפסוק
 חקירת צ.פ וכר, שרה צחקד זה למה וכרבקרבה

 כעל ודבב כש:ע נסים מעשה שהלכדןהסילוספיש
 מרמזרת הנהגות ב יש כ' דבריהם דחה אריהגור

הכריאה
 ס-א לכס-סידס-ח-כנ

עור
 עפ-

 לו שאק הנאמן העבד בגרר בחוה-ל רומוכא
 רומן עת ד לך אומריט שאנו הה דארון רצון אםכ'

 כנכוה אלא נענה לא ת'אל גם חז-ל מאמרביהוד
 וכראברהם
ל-ט-ב גדס-ח

 ט'מאמר
 תנגין וסגולותמעלות

 וראפר ווכ-ם עיר שלרם יעקב תבוא הפסוקכיאור
 לולב שופר מצות ג לבטל חז"ל גזירת הכארתיבות
 השבת וסגולת כח אשר דידעו בשכת כשחלמנילה
 הדעים במיתוק למעלה ותיקתם המצות פעולותפוצל

 החורר וקויאת מילה מצות משא"כ החסדיםוהמשכת
 בטקסים סש.ט אשו העם וקדושה שעולת גזרולא
י-ט-ג-ד אסיט
 כשר עצם רפיא קשיא דעים בתי ב רר-ה ימים בסוד
 של המטויס מסומקם השבת וקדושת רחל לאהסוד
 יסרם הן רן ורשי וכר שנים ד שעכרך פ' ביאורשטף
 אמו שאמרהאחדים
שסשם

 אם והפ וכו' כי-א נקראת מגילה המוינה ברמזביאור
 עתג לשכת וקראת רכו רגליך משבתתערב
ל-מ"ג-לא-ט-אשם

 ע"פ לשים, צדקה כשכת שמש חז-ל מאמרכיאור
 ב ססשבן אני המצוות על תעברו אם הסררשרכיי



נהיששכר ח"א הענינים.חונןבני
 שנאמר שמש שנקרא סשףא שיבוא עד תומשכתות
 ושרפא צילה שמש שמי יראי לכםתרתה
לא-ס-א-ב-גמ-ט-ב

 עולם חלקים לנ נחלק הכריאה כלל קררה ספרששור
 סקוס יש בעולם נפששעה

 מכל ירש- פעשטצ(-
 וכן סקודקרם עתר שהם זמנים יש כשצההסקומוח
 מכולם האדם נפש סעלח שגבהכנפש
 ס-כלאשם

 מחומר שהוא מ' שאפילו דקרוערם חקירתכישור
 רמוששס לנכסף הכה לו יחסר לא ר-ל ואכר חושאיזה
 סהקכ"ה צדקה כשוח גופו בכל דה"א והחושהכח
ש0שט

 צין טורד אפי' כרלכתו פנסן המעמר כל הנס'כיאור
 יויבת תשועה ומהו הרמב-ם וביאור לו מוחלץוכר

 תעלומוה יחיע עלע מעיד ובו  העבר על וחוסההחמא
 ירעו, למשווה אתרעו טז- נאמר ולא שגאוכו

 ע-ס משנה והלחם משנר דכסף של קושיהםשכאר
 אומות יאמרו לבוא לעירד בגס דאלגד הרברברי
 ח4מרהם עד-פ רמדרו4 וע-פ וכר לרקב-ההעולם
 זוהם וצשיתםסצווד
לאים-ד גמים

 עלעו כחצה ידיט ומעקרה רכו גועם ףדי רפיפרש
 סימנס וכו ר את ראיתי ער"פ חז"לומאסר

 הטה לפני חשמאל שץ "צ וכיוסשפאלו
לב-ס"א09

 וכר בן 'ולר הוא נם ולשח 1כ1 אדם ףדע הפ'יבאר
 אדם הש"ח וקראו אדם הולדות ספר זה וכר הוחל,ץ

 הדשד ככויד לדעת שפטל לעליץ אדמד דפ'מלשק
 אלפץ שלף הר שם גימט. אר-םוגם
לב-ס-כ-נשט

 כולא אוריאל נסר כאילו שבתא לנסר סאןבזוד-ק
 שמ'וח רי.י וכר ימים ששח כי בפ דקהאוד-ח
 שיתף נעורה וכאילו יסים ששח נבראים שובשבת

 בחז-ל כמובא בהמשיח כמעשהלהקביה
 ס-נ-דלבש0

 כהלחש שתנץ המשמר כל ( קיח )שכת הגסכיאור
 וכר תתעש אז שי' סצהש כלי נחלה לונישנץ

 ( ה )חענ-ת חז-ל מאמר עפ" יעקב נחלתוהאכלחיך
 כשלימות לנו עומרח זבוחו ותסיד מה לא אבעויעקב
 הוא הוטבת וכן מצוים כלי היא נתלחן כינמצא

 נחלר כח" לשולם יסעו וסעו חמשי חוצונככחעת
 ועל שלשים ש וכר עץ פוקר הפ ומשור מצויםכלי

 שבח שמירת בו שכתוב יעקב והמררש ובררבעים
וכר

לב-סידס-ס-ר

 אם לא-א הקב-ד אסר פס-רז( )כ.ר במדויתביאור
 דכוא עפץ וכו לארץ נכנסץ השבח אח כניךסקכלק
 יו4 טפש שטת ע~ם בנמזינח הוא העולםשכריאת
 כיבוש להתחלת הטעם מסכור וכזה וצורה חומרבהם

אר-
 כשכת. )יף(ע(

לנ-סיבסיס-ה

 לארץ שבת של השרכות הניל במדרש יסףביארד
 כיישראל

 אר-
 כי והגם עביר" עוכרי סקיררת אינה

 אן כי מהר תשוכה אבל יחטא 9לא באדו צדיקאת

 והעדות מהל כרחץ שמחל חב לסקוס כמטנקראק
 ב"כ מסנףר תשה השבת הוא כמם שנקראיםששראל
 צה"ש וצוק-ל מלובלץ הרכי הרה-ק יאסר מהסעף
 פשעינחת

 כל רגיל חז-ל כמאטר נוסף )תשור וכף
 אנחת כדור ע-ז עוכר א9" כהלכחו שבתהמשמר
 לו(משהלק
לנ-ס-כ-נמ-ס-ו

 רוווח והפ וכף אתכם האיץ תקיא ולא הפוחשור
 מיתה ח"כ ששבח גף חז-ל ומאסר כךרשכת
 וכף השכת אח כנ-' ושמרוופסוקי
לנ-סיבמסדו

 דרבנתם הרמב-ס דביי ע-פ וכה אגוש כדור ע-זיוגד אפ" כדלכחו שכת המשסר כל הגמ יכתר הנ-לבדדך
 השסים צמא לכנם- שצריך אמרו רק לכפור הידלא
שהם

 שו-
 דסלכים מלכי המלך

מ-ס-ז
לנ-סרי

 מחנק רשבת את המעע כל ( קיח  )שכה הנסכיאור
 לכו משאלוחלו

 עפ-
 על שרכתה האלשהך רכרי

 וכישר יאש ובקלוח כסלים בדברים ולא רוהמטונו
 רגליך משמת תשוב אםרפ

לנ-סנרמ-ס-ח

 המובא כפ'  השבת ביום אש תבערו לא ער-פביאור
 הוא הכעס ע.' כ' לכעוס שלא שהכונה ( )פהכח-ז
 פי הנץצום אשמבשי

 דם-
 הדיר-א

לד-ס-אס,דס

ע-פ
 רכו-

 1-ו טימר אפי' 2צ(ן השימר בנט' החיך-א
 צריך השנירה שפנם דאבדיט רכאוחן לומוחלק
לחקן

 ע-
 התורד ככל שקול שכח ומצדת המצות.

לדוס-אס-ס-ס

 השכת בזכות אלא נגאלץ ישראל אק המררשמשוד
 ושצעק ונתח כשוכהשנא

 ודספו-
 חשישך ראק

 כבודו יל שמחל ראב לישראל רק לגמיםמיצלח
 ששכת וגף צחול, כבחץ אץ בסלך מ9א-כמחול

חיכמיתה
לי-ס-כס-מץ

 לב-ש נאד-ה סלך ר הארע-ל נווי ס-שויכנר-
 מ4תמשץ ואץ מסוד תאית פריה טש-לאותיות
 סלך שלכשמכיסו

09שם

 לשיך חסאע מלנעיו אבע-ו של ונפסחיפרש
לד-ס-גשם

 מודים הכל והנס' וכך ר על תחצנג אז ה9-כן4ך
 חק והאוה"ח לכם כצעןדבשכת

 דע-
 שכת שמידה

 חלקו ועשן יעקב והחס-ז ימים שהיה עודנברא
 )ראד ים של משסו המח"ו והגם ודעוה-בהעזה-ז
 ( ס-זס-ז-סימן
לי-ס-גמ-ס-א

 מתלה לו נחצץ כהלקחו יזכה המשמר כל חת-למאסר
 דבש ע-פ אמה הקביה 9ל האוימו ומאסר סצהשכלי

 ע-כ נר-ה שמות בג לנט: זצ-ל טיטנ1פלהעמהריש
 קודט המדצט ב-ן הד, והשם קורס המרובה ס"הס-ג

לך-ס-דס-ס-יב

 נקט לסח הסכר משעה לחס לקמו הקשר כיוםףהי
 הנושעים אשלו כי השהד-חדש עפץ צער לשהשהי

 רק בשבה והנאה סוכה להם יש בפרהסיא עוצמןונחללו
 בכפלים בער-ש אווהמערשץ
לר-י-אס-סיף

 לכו סשאלהת לו נתעין השכת את ר,מצנג בלמאמר
 חעוך שיהיה הפקווה הוא מרחשכם דחח"שתילקוס
 לא והנס כו-ל 'דח נקרא ולמה ביט.  לעתידהכיח

 אז והפ בית מקראו כיעקב 1כ1 הר שקראוכאברהם
 עהההששעלד

לד-9-כס-ס-'ד

 'סיו כל אוכל היה הזקן  שמאי דגם מאמר'באר
 שמים לוים מישש כל היו התקן והלל שב(צלכבוד
 והפסוק 9טש. לשט היו לא שמאי סעשד ח-ווכי
 ומקודש חדיר הגס כטיח ע-פ וכו יום יום הכרוך
 וכף קורסאתו
לר-ס-א-כ-נמ-א

ש דד א טי  9 ת ח ל "  ט פ  מ  
ש י ה ~ נ ש

יא=

ן ח מ ה א ט ל ק י מ ש ט ש ח ט
ץ ש " דפ9 ח 1 סי  ח ח ק ה  9  
ש ל*צ ט  ט ת  ט ס ש תמ  מ  ח ש "  א 1 בש ט "ז  ש ת ט ת  

 יפסידו ילא הפלוספים נסתשכת לאהשי-ת =-
עפותיהם
לר-ס"ט-דמ-ב

 סייד הוא זד ונר לכם דוק רוא ע-כ בסכלחא'באר
 עם את א' ףנז-ך רמהפסוק דסו4ף והתרחןע-כ

 ינק מומשח נמרד רהשכיתה משמע וכףהשביעי
 ישכיחו לא וכר ד ףאמר כהףכ נח וככסכראשכם
 הפסוק וכיאור סיח(: חיב שיבת ב-נ חז-לודרגן
 א ד צוק כאשר וגץשיצר
לי-ס"ממ-נ

 הארצות. לט" א' ד' נתחו ולא בושלהשסח
שםשם

 איבא והא ומקשו רעים ענ' 'סי כל דכחיב הנמ'יבאר
 ע"פ וכו', הו-ססוטרת

 דכז-
 דהכחצה הואלס חכות

עלשמכדצת
לו-ס-אמ-ד

 ער בשר הראשק לאדם נאסר למה מהארה-לטעם
 גטו הארץ עם ולמה וכר המטל אחר נח לבןשהווצר

לאמלכשי
שםשם

 המגולגלת הנשמה מעלה שמים לוכם אכילתעץ
ומתקנה

שםשם

 אל טעה הקליטת פשלה השצח אח לענגכאכילה
הקודש

לך-ט-א-במיק-



ייי נו

 בפגיע המקרא עם כצירוף רתרגוט קריאח למצותטעם
השכת
שםשט

 ר-ח תענג כשבת שעד בילקוט דמוכא עלהסכר
 עפ-י כשכת כיום גם להק מובא דארץיל ובשםשכה
 ובשבת החית. לקעם שהשעה מקוריץ מהר-פרכרי
 כיום גם לישן צריך  ושמות כש,8
לרסיסמ-ו

 הפציך ממצוא ררכיך מעשיה תבדחו הפסוקכיארד
 עפ-י דברודבר

 רכו-
 כעשי סוגם דע-ה הארע-ל

 אצילתם ער פוגםובשכח
לרם-נמ-ץ

 לו שהמן השבת את  המענג כל כנמ' כסףכיאוד
 מפט-יכ-יד ראה לחגרה תמז לכומושאלות
לו-ס-נמ-ח

 חידק של כשבקרל וכר כמה  שכח טשו הגםכיאור
 אלו מאכלים לאכילת מעם ומבאר חשומקדגים
כש-ק
לו-ס-נס-ט

 ומתהפך דנגע מן מתרפא דשכה את דמענג כלכה-ז
ל"נגעלענג

שםשם

 בשכה ספודות ג רמסתם כל אר"ל שם הגם'ביארד
 פטהז הג' של היחוד עא וכר פרענמות מג'ניצול
וכו'
לרמיימ-י

 א' - מאמר ר"חמאמרי
 החודיםקידוש

 תו חדרנם ראש לכם דוד רחשוש דפסותמער
 כחידוש התורש קידוש סוד האריז,ל ככחכידמכואר עפ-

 ומלמעלה למילה ממסה בחינה כשהי הוארירח
למטה
קרס-א אמ-א

 משקלקלו מתישת משיאק ריו כדאשתד דמענדבשור
 עצאק השיוחק שידץו דתקיעהכיסוחים

 עפ-
 דברי

 כתר ספירת פגם מד שהוא המעים בברכתראיהיל
לרס-ב במ.א

 וכה הקונה לעכר נכנסים רבוהוע כשדיו דמדמךכיעד
 אוד כחשך זר" שנ ה להם שנתרצד יוזעקוהיו

ישרים
לו-ס-ב נמ-א

 לשחוח כיייע  שמסוד לכם רזד החורש דפסוקיבאר
 ליחסים. מיין והצירופים חשמנים.העהים

 עפ-
 דטץ

 בחדו18 חורש עולת זאת כפ זצ"ל ממעזייסשהמגיד
 זא"ת. בחוכת המרזמדם כעולם דנהגות מיני כדישש

 הו" שמות צירופי י-כ ואית. נקראת הקדושהוהשבעה
וגימסייאות

לו-ס-נמ-א-ד

 ררץ כעם לאים שואלק בנם זצ-ל מקאזניץמהמגיד
 לתורה עתיםקבסת
לרס-ישם

יעטקטכר ח"א הענינים,תינן
 לא כפסוק והירושלמי וכר טפגגיט אסי עתםכגס

 של דמולד שיהיה 81ל כוכב דושתה 1כ1 עליממי
 ףבש קר או ולח חם או החורש ימי יהו כןי8ל
 אימתי להקף-ה המלאכים כששמאלץ כסרובווכעצא
 וק מטה של לב-ר נשאל וכף להם אומרר-ה

 אחר כסננץכידח8למי
=צ

ך  ואם ראשק אני ר' אמר כה בפ ששח יסףח
 לסף של וממטראיוח מדאריז-לאתלת
לח-ס-אשם

 לרעת לעתים בעה יודעי יעהשכר ומבני כמשקכיאוד
 להמומן שבאו בשעה ושאמר וכו' מהראל "צשהמד
 וקקזוא העיטש 710 שידעו חז"ל וכדרשה דודאח

 מנק חלקים לחתר-ף דשעד את חלקו ושהםהחודש
 יש החורש  שמחצי ובעק דאי-ק כס-םעת"מ

 שאין בשו"ע לדמוכא רסעם תר רדעיםהתגברות
 דלפנה בחסרץ נעכםמשאים

 ע-
 חשבך האדם כננה

 גבירות ה דמעה רבעה ספידה למעלה מעודרהמולד
 ומחמחקקמשערק
לח-ט-א-נמ-א-ה-1

 שעכז תש-ח שהם דחורש טעותכעמן
לח-ס-נמיא-ז

ומבעץ השמש העמיד שהנושע כומן ד~מקכיאוד
 אגלון כעמק חית כמש"כ הירח להעמיד ג-כדוצרך
לח-ס-נמ-א-ח

 החורש חלקי בענטן ברוקח כשדאכיאור
 ט-נלחמ-א-ס

 רראשה בחודש וכן. משר אל ר ףדכר כפסוקכיאי
 מעשולאמר

 בנ-
 דפסח את

 עפ-
 רכל הארינמל דברי

 רשרש איכרי בסוד הםההדשים

מיש-
לח-ס-ר

 שלפגע בשכה החודש מכרכים שאנו למהטעמים

עפ-
 מה מסם שות-ט במרוט וכיאור וסוד 5שט

 כל שצריך ומבאר 1כ1 נענק ואעם מהפללץהשראל
 דבריך הצירוף ולכוץ לדעת דר-ח מוסף בתפלתאחד
 נשמת דנששש יומא דשבח והזוה"ק חודשלכל
 הף-ה צידזפי -ב גימום י-1 נמס משעד לחיםדזמן.
 לת-ס-דמ-א-'א

 סימן בחסרונה לוקה כשהשמש כזוהר במובאביאוד
 כחסרתה שהלקה אפשר איך להכץ משמעליםיע

לס-ט.אמ-א-כ

 חודש של חצ'1 עד דחורש לקדש אפשר אפבעמן
 קבקיו1נ1עם"
לס-סיגמ-א-ע

 חבא יעלה להזכיר שכח אם כענק בפס"רבטהר
 במחלוקת חלף שיה לחזור צריך אם בר-חבבה"מ-ז

 כר"ח פה לאכיל חיוב יש אם לירושלמי הבכליכץ

-1~1

 התשא פיצים-נבך הטעם יו"ט התוספת דבש
 וברה לאלוקים נברך ובברהמין ר אח כרכואומרים
 בריח והשיאע אומרים שאץ נסעםמסביר
לויס-במ-אטד

 המלך אצל מסתמם היו המלך ששרי הסעםכיאור
 הטיל גם ישי כן כא לא מדוע כמהי"ג ר-חכסעורח

 הזה ההודש כמדותו המובא עפ" הלחם אל הירטוגם
 קטיעות כ' ימלוכו מלכים כי שנאסר מד לקייםלכם
 לנוים כשיבורא לישראל מלכות טכסיסי הואר-ח
 העולם ענעיככל

לס-ס-ימ-א-פ
 ראבי-ע כספירות לכם הזה דחורש עה-פ כה-זביאור
 מלכים כ' והמרדש שעוד ריוקן חותם חד-שור-ח
ימליטו
 ס"א-במ טתמ"א

 בפסוק דרדורים ב'מאנשן
 בחדשו הדש מדיוהיה

 כל יבא 1כ1 כחישו חורש מד' והיה כפסוקכיאור
 העולמות עלית כענין ס-1( ןישע" לפני להשהחהזבשר

 וחיצומח פנימיח כחיגר שיש ור-ח כמועדיםכשבתוה
 דיינן חלוקאודז-ח
מ-ס-אמ"כ-א

 דג-לבפסוק
 רכו- עפ-

 אדם חיב כגמ האריז-ל
 ד כשיעביי שלע-ל וכר יץ ילא צן- כפוייאלבסומי
 דניצוץ רק מהקליטות ישאר לא מהאיץ טומאהרוח

 והכל סכיכם הסמקהקדוש
 עכ~

 בקורש
מ-ס.במ-כ-כ

 הניל בפשקעוד
 עפ-

 מאמרוח בעשרה המובא
 של רקרטעת כל מתים שיי-ל ז-ל מפאתלרדמים
 גלוהעו בימי שהחסותהמתרס

מ-מ"ג גס"ס

 נעשה רז-ה 1כ1 יום ואח המוססץ כהפילחכיאור
 מרכם חי צומח דזמם ועמן וכרונקייב
 ר סיגמ נמ.ב

 שאח ביתר דיחוד יהיר שלע.ל כשר כל הנ.לכפ
 ( פיד ,מ-א בתוק.זכמובא
מ-ס-י ימ-ג
 הפלחו אק הגם ע-פ וכר בשר כל יבוא בסטוקעוד
 שנא ככשר לכו משים כס אם אלא ושמעה אדםשל
 המהרש-א וקחאייה נוגר כל יבא 1כ1 חודש מדיוהיה

 עיפ יבאר דחיק. דוא שלכדור"ושידוצו
 דכו-

 הארץ-ל
 ר"-ל ודפהא קשי-א רעא ב חוה א תוה בש-רעצים
 לעופר יריך אין בשבת כשחל יד"ה ימים כבקאיה
 ממחקם השכת יוד של עיצומו ב' הרעיםלהמתיק

 מא-ס-א סידמ רמ-כ

 ובשרי עצמי אך ליעקב לבן שאמר הפסוקיםוכיאור
 1כ1 כרחל שנים שכע אעברך ללצן יעקב ושאמראתה
 אחדים בימים כעיניושהע
שש

 החסיים ע" הדעים לדיגחוק הואהחפלה
שםשם

 נשמעת אדם של תפלתו אק ( ה ,סוסה הגמביאור
 וכף חודש מדי והיה שי כבשר עצמו משים א-כאלא

עפ-
 ושהתפלה ורפיה קששו רינא בענק הארץ-ל דכר'

 . כחסדים הדימם למסודקהיא



יעטעטכנר ח"א הענינים,חונןבני
 ורש יצאו וכן תודש מוץ והיה רגיל בפסוקעור
 שכח חורש מצוח ג שכנכוח ומבאר דשאיםבפירי
 דדשעימ כפיענוח לרצוח כידינו וכח זכות והידמילד
 הנ-ל בפסוק מרומז חדלע-ל

 מב-ס"דטא-סיבסהר-רם

 לכפל רצו כגדרותיהם דהוהים חז"ל מאפר'כאר
 רקב-ה שעתיד חז-ל ומאמר וכו מצוח גמישראל
 חבים אל והם וט', מהם ולישם וע הרוונימלהחית
 שכהכרח הטונים היעודים וענץ לוס אצלאחריך
יתקיפו
מא-ס-ב 1סיב

 ששכח גה נפש קעה עולם כח"ץח ג יצירההמסר
 אק חז-ל ומאמר וכו', יצול לא אשר זכר וערלוהפ
 כהיפך וכן ישראל, כנשיל אלא לעולס באדשוכה
מא-סיג-דשם

 כל יבא וכו בחרשו חדש מדי וריד בפ יבוארעור
 חז-ל משמר ע-ס להשתהקהבשר

 אר-
 אדם חיב

 אליו הולכת את מדוע רכחיב בדגל רכו פנ'להקביל
 כשכח רכו ש' דקבלת שכת. ולא חודש לאהיום
 ליראות על-הו כעץ בדוגמא דף בזמה-ז ורגלחורש
 אנפף צדיקיא בזדן כמצ'אד בביסמרק דאדץפנ'

דויכעתא
 ס-א-ב ס-י-פבמא זמ-כ

 רק הארץ פני לראוח רח'וב ריר בזד"ז למדיבאר
 לעתיד משא-כ ושכח כחודש ולאברגל
שםשם

 להשחחות. תו' עלא הפסוק יבאר הנ"ל צפיטד
 ההתראות הוא רמצנה עיקר והלא רהשחחווארמהו
 בעמן גלווננו בימי מקימץ שאע הנם כעזררפנים

 שעה לפי יק שזה שמתעו פריס תשלמהרקרבעת
 חוכת-ע נשלים ולע.ל בזר לגמרי רחעכ נשלם%א
 שכתב אלישע בן ישמעאל מר ורא' כחירת'עבבית
 שסעה חטאת אביא המקרש לעציונה פנקסועל
ס-כ-ס-ב חסיכ

 לבטל כרחסע רשיפת ציתו מולד שכח חדשמדחיד"א
 בהראל לשתאי רעות על המוריס כוכבים גהוראת
 אץ ולכן וכו על סורר רלכנה חסרץ חז-לומאסר
 קידוש ח-ו כליקוד וכפרט בחסרתד נקרסנושאץ
ההודש

 עפ-
 דיעממ כותת הרעות. כל מבטל כי.ר

וכו בהדקי חרש מדי וריד הפ יפיש וכזד 1 בסימןכנ-ל
מב-טרדממביס

 ירד יזמנ' בזוהו רמוכא עפץ הנ-ל כפשקעוד
 וכחדץש כשכתות הוא שלחש להוציאהקמוש
מב-ס"דטיב-י

 נפשי צמאה עהיפ חנחומא ר דרשת עלכיאור
 בענק פ-א-ב( בפס-ר )הסוכל וכו ח' לאללאלקים
 הדץ וכשתעשה ב'וה-כ ח' יעמר אשררשעיר
 זה בסטוק הנדרש  ענעים  כסה טד ושבאר-אוה-ע
 הודש ככל לרגל עולים לשעת עתק-מ ששושלע-ל
ושכח
מג-סיבס.ב-יא

 והפ לאלקיים נפשי צמאד בפ בטערימ כמה'באר

 וידעת וגו' מטל האלקים לך תתן וכו למלך דודיר
 הוא הטבע רהנהגת האלקים, הוא השה כי וכוהיום
 רנמצא היה רשם על לבוש כביכול ודוא אלקיםכשם
 את המחיך ודוא הגוף בתוך כהיזמר שדואבחוכו
 נפלאה בהשגחהכולס
 ס.גמגס-כ-.א

 שכזזו אע.פ ב-ח הכהן אר"פ חז-ל מאסרתבאר
 ת' שהבטיח אלקים אבל ריבועים אלוהמבטיחץ
 ואראר ואראה 'ראה 'יאה )לנקר( וכוחים
סג-ס-ןשם

 ביאורים ג'מאמי
 ד"חכתפלת

 המובא עפ-' בר-ח נפרף ברב' סזמוד לאמירתסמך
 הלהם שאמרו רשיר היה ושזה ( צז )ח-אבזורר
 רד-חבמוסף
סי-ס-אסיג-א

 כחורר ח-ר מצוח שהוא ח-ח קרבו למצותרמז
סד-ט"ממ"ג-נ

 נחת. לעמך חדשים ראקף דר"ח החפלד כנוסחביאור
 ג"כ ואוה"ע דעולמ לכל נפאר דלכנד דחידושדגם

 ריא ומעות חורש כל מקרר שידיה מר ע'.זשופטים
 רוא החורש שכע החנהגוח כל כ'כידם

 עם-
 קבממח

 מ-א-ד ראהישראל
מי-ס-א גס-נ

 רכל הארי-ל, דברי עפץ רנ-ל כנוסח נוסףביאור
 ומק רכר כבח' וכו הראש אברי ער הםרחדשים

וכר

 ס-במרס-ג-י

 אורד רפעמ וכו שמעץ ראובן בם חוורם רדיבאר
 דמרוטם דמלך יצר בתפלת המסח כזה ישישוכו
 מא-זלב(-ו
מר-ט-ג בנע-רשם

 עפ" ומבאר תולדתם לכל כפרה זמן מיסףכחפלת
 מבאר הרמז וע-ר הקטנים על כפרה זמן שר"חהפשט
 הדורות של רחטאימ על גם מכפר ר-חששעיר
 הולדתם לכלדעתם-מ

סי-ס-גס-ג-י

 לחטאת אחד עז'מ הצעיר בר-ח הנאמר בפשקכיאור
 ע9-' כח()בממכר

 דכו-
 הסרת ובהעם ר,מקובלימ

 כח לדרויש במקרסו רדף דר"ח, כמוסךהשפילץ
הטקטרג'מ

טד-טרדפ"נץ

 רמש ועולת 1כ1 חדש מזבח מוסף כחפלת הנוסחיבאר
 ואח וכו עליו נעלרחורש

 מוסי
 מאמר עפץ , וכו 'ומ

 אח שסיעסחן על כסרר קלי הביאו הקב-ה אסרחז-ל
 לא רשוכ החסה כאור הלבנה אור יהיה דלעת'דהירח

 דהןבעת גל לדקריב ונצטרך לחטאת.'צטדכז
 השייה שרבטיח דגם גלותינו כימי וחסהןשנתח-כנו
 מן להגן תליה כעץ רק זד אץ שמתינו פףמתשלמה
 להקריב לנו שא-א כ"זהיסורים
משש"ימ-רץ

 לעיל ד~מבואר עסץ נתת לעמך ר-ח כנוסח נוסףכיאור
מ-א-מז
פד-סיבס-1-ח

 הלכנה כרכת דמאסר

 למלכות תיכוח כץ הלכנר בכרכחרמז
מר-ס-אס"-א

 ברכת אחר עליכם שלום פעמים ג לאמירתטעמש
הלבנה
 דסד-ס-בס-ן-כ-נ

 וגם לגירסא אלא סברא איברי לא חז-ל טאסר'כאר
 די-ג ער מכמנים בהן נררשח שההורה מרוחרה'-ג
 מעוררים דמ"רר במדוח וכשדורככם הכמיס שלסרוח
 רחמים של המרר זהער
 ס-דסרס-י-ג

 רלכנר שמוח בגרמז
מד-מ"ג אס-ר

 א' טאטר כסן חודשמאמרי

 התגד חדשו שכי-כ שעם( )פרע.ח מדאייז-למוכת
 )פ-א( חסידים ובפשטה הף-ה צ'רופ' '.כשולטים
 כסדרו הראשץ הוא ניסן חורש של שהצירוףמובא
 דאוץ וחדל דשס'מ ישמחו מדפסוק יוצאיצו-ד
מרס-א ג בס-א

 בהפלת לכףן צויך ר-ת שבכל ראשי-ל כשממביא
 החז-ל ףבאר החודש אוהו של הף-ד צירוףמוסף
* חסדאל מדמסג'  ר-ח וכחי תר נענץ ואעם 
 לאסר ההיא כעת ד' אל ואתחנן והפניסן

סו-ס"א-כמ"א-ג-ד

 וכר פשוטות י-ב ןפ-ה( יצירה בספר דסובא עלביאור
 המליך הם כעולם מזלות '.כ כהמ וצר ודמירן'סרן
 בשנה תימן כעולס טלר כהמ וצר וכו בשיחה דאוח
 ועפץ למלכים ר-ד דוא רוד שרחורש וסכארוכו

 חוסר שממש לירודה עריך הזד התודש דרגלימסדר
 )השע' כמש"כ לסלה דוסץ אע הגלוח תתמןהמלכוח

 ממצרים הגאולד וכזמן נאלמד נוזפה לפנ' כרחלע(
 נצטרע ולזה דבור בחי' שזה שמיס מלכוחנתגלר
 פר- לציץ שהוא מדאתי-ל כמבואר פסח קרכןלקחת
 עפייז ומבאר ודדילוג רפסיחר ע-ש גיכ תקיאסת

 וכיאור תאחר בל לענץ לרגלים ר-ה הואתריסן
 זן, כמסן ט"ו בניסן, אתר דגלים דגםקואףיח
 הוא מה בדרכיו והלכת הפסוק על והגם וכףותירעע
 וכורחום
 ס-כסוס-א-ד

 שמות פ.א-ה-ב( )ר-ה בירושלמ' במובאכיאור
 שהם מבכל עמהם עלו המלאכים ושמוחדחדשים
 דפלגה ברוד והפגם מסע' פה שכעל הוררככחעח
 כשמוח הטומאך מרככה לדגביר שר(? דודככל

 בץ ישראל  שגלה1ח מהמרעיל הידוע וכפיהקליפות.
 הקדושים רג'צוצים ולברר לתקןהאומות
מרט."ס-א-ו

כמגילת כמובא ניסן החורש שם בקויאתביאורים
 'מי מששת מליס לניסים מוכן שהוא ןס-ג-ז(אשפר

כמתערת.
18-ט*במ-א-ז



יששכר ח"א הענינים,תרנןבנינח
 באשרי ע-ן נאסרה לא מה מפני תז-ל מאמריבאר
 מעפוש שכעחא לאקמא מסוגל רוה ושדתורשובו

מדם-כמ-א-ח

 ,מ-א לעיל המבואר וכפי פ-ר פעמים ב בגימבסן
 לה רזה ושהלילר פה-סח בסור רפה נפתח הנרה(

 ,ר.ר כמחזק לע-ל והיד וכן לדווחם לבג-ישמוריס
 מרומז חד לרגאל עתירץ ובניסן שאלו בניהן (יא

 לע-ל ואחד כמצרים אתר פה פעמים בבהו-ל
מז-ס"ג-גמברט"

 דבר יסיעו ףסעו וכו אלי תצעק מה רמררשביאור
 אמר תז-ל ומאמר ירושלים לב על דברו כר-אמלבן
 גליתי לא לפומ' גירוי ללכ'רוקב-ה

שםשם

 שגאולתמבאר
 בנ-

 בניסן הוא מלכףות הר מכל
 ס-רסומ-א-.א

 וכו לכם הזה התורש ער-פ ,פט-ו-ג( רפסיקתאכיאור
 אתם הזר בחורש משד לרם שאמר כיק וכוארחב-א
 רזה שדתורש להתיה טוב סימן הוא אמרושאלים
 רקץ זמן הגיע שלא הגם שנה ח של המספררשלים
מדס"דמ"א-יכ

 החודשפרשת

 מר לקים לכם רזד רחורש במדרש התמיהכיאור
 רמקוכל ררב רברי ע-פ ימלוכו מלכים כ'שיאמר
 אמרתי רפסוק על במרוהט זלה-ר בעל-שם יועלמרר'
 וכו מלכך ואת אותך ר יולך וכו תדופני תשךאך

 עולם יכל כירח כפ והמדרש מאר תמוה גםרדוף
 ער נוספת לבנה מה ללבנר נמשלים דוד כיחשמלכות

 מישוב בזד הואר יפה כעל וקושית וכו יוםט-ו
 ר" ההרש חז-ל מאמר ע-פ שמואל כרכת בעלרגאק
 והלילר ממצרים שיצאו שהלילה יחר ימים נבו

 כיום מאירים די הים אצלשדע

 לא וירחך שמשך עוד 'בוא לא רנכיא מאמריכיאור
 לא יונתן ותירגם עולם לאוד לך נדיר ר כייאסף
 וכו מלכוחך עודיחבסל
 מ"גסחש

 משל אריב-ל וכו' לכם רזר רחורש כילקוטביאור
 כה מביט והיה שתות כלי אורגולץ לו שהיהלמלך
 ער הקב-ה אמר כך וכר כיום שער אמה יורעודיה
 רם ואילך מכאן כייי ושנים חדשים של חשבתןעכבתו
 כפי יריו רעולם כטבע רשימתכם ישב כידכםמסורין
 בנ-י ע-י דחדש בקכיעוהרזמן
מח-ס-נמ-ב-כ

 פסח קרף הקרבן לר הוא פסח ער-פ בפירש"כיאור
 שמים לשם עבודותיו כל עשי ואתם הדילוגע-ש
 תעשו ר צוד אשר הרכר זה משר ףאסר דפ' פיע-פ
 כית הגס לפי וכך לחטאת בקר בן עגל לך קחוהפ

 1כ1 ככסף מהגישח אשה חרא להוי ומאדדמקשען
מח-ס-רמ-ב-נ

  משכו עה-פ 'ב( ,מכילתא חז-ל שאמרו מרומבאר
 צאן לכם וקתו מע-ז ידיכם משכו צאן לכםוקחו
 אסר לכן סניגור נעשה קטיגור אץ הלא וקשרלמצוה

 לא ואז לש-ש לעשות וכפוש"י לה' הוא פסחכאן
 וכר קטיגור אץ של הנ-ל הכללעייך
מח-ס-רמ-מג

 רבש"ע מרוה אמר וכו לכם רזה רתדש רמרישכיאור
 לו אמר שלמו לא ועדיו לרשתעבד אמרת  שגרת

 זלה"ר החיד-א דג ררכ רכרי ע-פ וכד שלמוככר
 אצרוד וצבר עברו שחרר אליעזר רר' רגםבביאורו
 ריש ררכים מצוה לקים בכדי  תעבודו בהםלעולם
 חפהש מנהין מנאד למד בפשק ופירושו בזהפלוגתא

 הצ ועכדום מצות לק-ם שתייכים ממעשיו רעםאת
 דרכים עשה מצות שסבסלו וסברו שנר מאוחארבע
 ר' לפני לזבוחשל

 ס-"סםס'כ-ז
 שנ שלמו ככר לו אמר רגיל המדרש בהמשךכיאור
 שהיה ראשיהם הצדיקים גילו מיד עבר הסתיוהנר

 שדע לף של שבטו רן כארץ נראו רנמעים שנמכוסה
 כאחכסיא, הם רצדיקים הגלות שכזמן כולםצדיקים
 ראשיהם הצדיקים גילו סיד הגאולר חור שדגיעוכיק
מס-ס-כפ-כ-ד

 לכם רזה רחדש ,פט-ו-א( כפס-ר במובאביאורים
 לא יוחנן ר' אמר מבואו ירע שמש למוערים ירחעשה
 הלבנה נבראת למה וא-כ חמר גלגל אלא לראירנברא
 מונץ העולם ואור-ע ושנים חרשים ראשי כרלקדש
 ללבנר משראללחמר
 דמס-ס-נמ-ב-וץ

 וכף עקרת רכות עה-פ -ב( סי ,שם בפס-רכיאוד
 וכד אלית תשבחותיך אר-ס וכו אליטומחשכותיך

 ומקדש וכו יושב רקב-ה היה ממצרים יצאו שלאער
 וכו והשניםהחדשים
מס-ט-רמ-ב-ח

 לקריאת  טעמים ג.מאמר
 הגדול  שבה פסח לפגשבת

 עפ" שכת-רגרול פסת שלפני שכת לקריאתטעם
 שלא ער ההורה שקימו האבות בענץ בפוסקיםחקירה
 להתמיר ובץ להקל בין נח בני מכלל יצאו אםניתגר
 רושפת היתד כטד שהרלכה שמכיך ומבאר לאאו

 ב-נ כדץ בשכת מלאכר אתר עווףמ ריו ע-ככידם
 מיתה ח"בששבת
מס-ס-אמ"ג-א

 הרה-ק רכרי ע-פ צאן לכם וקחו משכו הפסוקוביאור
 בכלי להיות צריך סצנה כרכר רבקנק זלה-ההחיד-א
 במשיכה או בכסף או קוטר גף משא-כובמכרכר

 וקתו משכו השי-ת עפ-י משד להם שאמרוכיק
 היש נח בני רץ לרם שאץ לומר ע-כ כעינןרתרוףרו
 ולא כמצוחו הסוכת כל לשמור השאים וא-ככישראל
 לפניו גדול שכת הזד רשכת כעםריר
ג-ט"ב-ג אמ"ג

 רזר נהיום עדי יוסף אצל רפטוקימ יבואר רגילוכפי
 בבגדו וחתפווהו וכד מלאכחו לעשות הביחדיבטאו
 בזר הרקדוקימ מכל עמי, שכברלאמר
שם כרנירשם

 שמן בשו-ת מדכא הגרול שכח לקריאת יסףטעם
 רראוצק יו"ט קטן שבת קיש להיכר כן שקראוהמור

 להוציא השמג ממחרת לכס וספרתם כמש-כ פסחשל
 המירםמלב
ז-ס-גמ-נ-כ

 וקימא קב"צא שכת ( קי ,פסחים הגמ עפ"עוד
 שעדיםמשא"כ
ז-סירמ-נ-נ

 )ערך פענח כצפנת המובא פליאה במדרשכיאור
 השובר ועשר בו נחזי עתידה שעשה הארתשובה(
 רגדול שכת נקרא ולכך עונותיו כל לו מוחלהקב-ה
 הה-ר צאן לכם וקחו משבו סט-דב( ,שסו-רובמדרש
 מע-1 נדיכם משכו יבמכילהא תישעת ונתתכשיבר
 כואוכה כחיעת כ' שתש וסכאר מצוה צאן לכםקחו

 וכשיכה בזה וההבדל מאהבה וחשוכה מיראהחשוכה
 יוכל הגדול שכה עילאה תשוכה כחעת היאמאהבה
העליה
ז-ס-ר דמ-ג

 גדולה ( פו ,ימא רגמ כעוור ע-פ הנ-ל במררשעוד
 כולו העולם לכל פוחלץ ששב יחיד שאפ"לותשוכה
 ששב. יחיד כדור שסיע זמן אץ בודא' כ' סימאהד

 "הר לכל שדש הערכות הנעו שפוחלץ בוםופיררו
 חהוא תערבות העולם לכל מוהלץ ששב היחידובזה
 כשבת נתגלה הזד והצנץ והחסד רגדולרממרת
הנרול
יא-ס-אמ-נ-ד

 כעוללוה התיבא ע9" קובה-ג לקריאת נוסףטעם
 ועושת רמצווה גדול מאחז-ל על לא-לו( ,ת-באפרים
 כבר האבות שמזמן הים ויחיה מצווה שאעוממי
 להם יקחו נצטוו כאן אכל נרבה כתורה רידודהקימו
 סים ומוסיף שבהרג נקרא ע"כ וכר רמצווה וגדולשה
 המתל יום העשיר עם קורץ אץלמה
=-מץמיג-ו

 שמנמצרים פס-דג( )כשסו-ר הסובא עפ" שסףטעם
 המזלות ככוה טלה מזל לצאן עובטיםהיו

 ועפ-
 ציור

 רמזלהת כח כי להורות לשחטן הסלה בנ" לקחוה
 כי נודש כי שבה-ג נקרא ולכן ה ביד מסורותנועתם
 וכר הגרול
וא-ס-רמ-גץ

 תמיכה גרולה ( פו ,ימא הגם עפ" בנהשוי
 ולשכ' גואל לצען וכא שנא הגאולה אתשמקרבת
 וכו'פשע
נא-סירמ-נ-ח

 הגם על אפץם בצוללות המוכש עפ" ביהעוד
 שמש סידא עתר 0'גקע רוסנה גדול ( היברכות
 רנקרא הנפש בחשקה מהאהבה העוכר עלשהכתה
 הה-ר צאן לכם וקתו משכו והמרדש מהנהיכודת
 מדוח כשכה-ג נהולה הה תושית ונתתבשובה
 השלימהריבודר
טךסיאמזג-ט

 כן וכר ד' צו" כאשד בנ" דעתן וילגם דקדוקומאוד
 והזוה-ק וכר אוחגו והכת וכו כחרובו שאלעשי.
 עושי כח גיבורי ודפ דנשמתא. ימא ראוריהאיומא
 זלר-ה מהוצ-ה שבת גימם רבדו בקול לשמועיברו
 מצר כדכודה משא עבודתוזפ
 מךש*איבש מ-ג-סשם



נסיקטקטכר ח"א הענינים,חונןבני

 רק לסדות צדיך אץ שההדס זלה-ה הבנמש-טסחלסיזי
 השפיס 0! שטילא לו חבוא כפרבר דףר(4ר"חד
שש

ס-ט-כמ-ד-ד-ב

 ואתה רפוהט רגסש על בנוסח פ" עפ" בזהעוד
 טפלת לראות שיכו 1כ1 הפרה הרביםכרכביך
 ושהשכת רגדולה ממדח פגם-ור נקרא ע-כאףב"הם

 בשכת. אז היה עשייי יום לזהגרס

ס-נ-
טמס-כ

 לצדיק פיי אך וכר גלם הזה כי שטיק ישפת הפ'ופ"
 יש אך הפ כשאיית רלה-ה ההיד"א מהרבופ"

 וכף שופיתםאלוקים

שם
 מ-נ-

 נב-ט-כ-נשם

 מקתו מציים פסת מה ספר תז-ל מאמרוביאוו
 למכר והפ וגד במצות להשתצשע וכרמעשור
 מצרים אח ישראל פרא והפ וכר בבכוה"םעצרים
 הנחלה הנד וכר רבאוכף
שםשם

 לא כי וכך אתריך תביס אל כלוס הפסיקיםוכיאור
 כוכוחו ג'אול לא כי הרשעים כמפלת לרועת רשאיהיה
 אברהם כוולוורק
שם מע"רש

 ההה--א הרב חקירת עיט שכה-ג לקויאת טעםעוד
 כשהגדיל לאדם לכרש טוב וימגר יכיל ודאיךל"-ה
 הסמרור ע-פ הדיץ תזקר מדץ קנה כבר היצה-רוהיי

 כקטנות הדומע ובגלות קמן, כנכסי סתדקץ אץבתו-ם
 לפטור יכולר הגם' ומבאר מתן ולא ושכורהבבתי
 שבפיד והיא של והלשץ וכר הדץ מן העולם כלאת

 והללו וכף הללו הקטרוג שה" רגם ולןלאכונינו
מ-ס-אמ-ז"ש

 ד' גאדלה של לשתות ד' גני תז-י ת141 לתהסעי
 או באכילר אחוים טעים ד' ולא רוקא יןכוסות
מ0י1

ע-ט"בש

 תו-ל ואסרו סקדו1כם ה שי כי לדעה הפ'וכיאשו
 ושכת וכך לי יש סוכה מוצה למשה דקכ-ה לואמר
 וכךשטה
שםשט

 והיא באטיות הכוס לאתת אבוחימ תנהגי שלוטעם
 וכף מונה שאמר כיץ והסרוגה וכר לאכותהןשעמדה
 הישייט השהקש מלו מיד מאלץ0118
מ-ס-נשם

 בזהטד
 עפ-

בשבת מחים הכל ( סח )פסחיט הנס
ט לטיקץ  8ן 4-כ === %ץ ג% הט4 
 והשץ עשו יר תלקו שהוא פשדהיז ליהמת שרךהת
 כיהוא

 ע-
 וכוה קיום לעולם יש ונכת ושמורת הככהה

 לס אריך הצוהרו נם ואיכ סהסכבה הצולם מצמץאם
 היא מבנעו לס צ,14 חלק שגם זה מדןוכשסה"נ
מיס-ג.נ"ב

 כתיב ולא וכר, יאים ששת כי כב' הק' האוה-תביאור
 ימים ששח שוב נברא השכת יום שעץ להוההתכששח
טרסט מיגיעיט

 )אור תכמה בהמשיח הסובא מאמר עפא כזהעוד
 כעוהיז לעושיה שמנהלת מצוה גדולה פ-ו(עולט

ונסיד-כ
מ-ט'1 ינמ-ג

 ולך עה-פ לרתיר-א רוד ככסא החוכא עפי כורעוד
 מאסרי ע"פ כ0עשדו לאיש תשלם אהה כי חסדה

 אוחו סס"עץ לסהר והבא מצוה גוררת מצורתז-ל
 התרד סרת להם שנתודע הגרול שכת נקראע-כ

 גדולרששקראח
מ-ס"אמ"ג-יד

 מעשה גרסתם כפ ס-ש ע-פ שכה-ג גקרא לסהעוד
 יש הנרול יזיל מאסר וע-פ תפצידם לכל ררוורםר
 רכישראל תזיל ומאסר וכר ומחשכה מעשרלו

 ד' ליראי רכתיכ למעשה סציסר הקב-ר סוכרסתשבר

 שסושתווצבי
גי-ס.ב =מ-נ

 שכת שהוא בעשור הפסת שיקחו רקב-ר ציוריזה
 המצוה  לישות שמתשבץ ש"סתשכר להםלהודיע
 עצמה כפגי למצוה לרם נחשכת הפסחכושפת

 ס-במ =מ-נ

 כמעשה גתשכת הסתשכד אץ בגר למה רסעםיתאר
שםשם

 כשכיל כראשות בסתשכה עלו ישראלוהזוה-ק
 רמצחד צלותה כוסן היד רשיה ראשית, שנקראישראל
 מרעה מקדשכם ד אני כי לדומע חז-ל ומאסרבשכתא
 ורודיעם לך  שמה ושכת וכרשוכר
שםשם

 ררהרם י"ג ר'מאמר
 פרדס בררךלשבה"ג

 שד לחט שמואל אמו ( )קטו פסחים בנסביאור
  הסתלוקת בצרן פלפול בדרך וכר רננים עליושעוגץ
 להיות צייך ההגרה אסירה אם לההמב-ם הפוסקיםבץ
 למקרא אם )לנקד( קש אומויט ואם לא או המצוחעל

 אהודי סכחשף דלא היבאולקטורת
נר-ס-גמ"-י-א

 עליו שעתץ עתי לתם שם בנם רמז בררךביאור
 ומכנר וכר התצות את נשמרתם והפ הרבהדנן-ט
 )ת-ב כווהר הסובא עפ-י המצות לשסירחהטעם
 טמעת ודשה רסהינצותא מיכלא נקראת שהמצד (קפג

 והתתיכוה המזלות עפי מתנהג שהכל היהמצרים
 כרווחות מגרם ושראל את דוציא הדן-ההטיען
 העולם כל הנ-דו ואז השמש מצובתת האדדומופתים
 'ת-ש בהשג,ש,ושהכל

 וע-
 סתהיבים אס ע אמתה

 לא כי ית-ש מהבורא הטעים כל יל ולבקשלדהר
 פה-סח נקרא ולכן דבר כמצשיממסיף
נר-ט-כשם

 ואמא אבא לקרחע יכול העסוק אץ רזיל מאסרכטנור
 דק תעם שיטעוםעד

גי-שיג מע-רס-י-ד-א

 לא וכך, ססדדי ריו כגד ור-א סבא כסא חחוהזוה-ק
 וכר שועתם על שיתפללו  עד אעליםהיו

סו-ט-רמה-ד-א

 לרכז כפרוסה שדרכו שי מה וכר  עוני לתם שםבגם'
 כ-ה, רכוש לעכורת האטפף המק של הווקליתכי

 מכלי כפרוסה ימעט רד,כרחי היסלם כוייובעסק
היעלסה

גי-ס-רשם

 סמוא= חש שטא*(ציתו*עממם
4  אץ מ שחך 4 גהץ =חי לשז וי,ש

מ4קשץהמהת4קו=עלערמםמה
 ט4 ת שטר כט ליש ימאי תדקכפחה
 סמה עתר דחזיל ומבאר ממצרים ליאלימ חסדעסת

 הביש ב* עם צחיה השי השק עם ששהשבעה-כ
צ'ט-אשם

 שעהףם עתי לחס חג-ל בנם הררש ררך עלכיאור
 לספר רא כונר פשדא ( ם )ת-כ בזוהר וכמחאוכר

 שהמלאכים שם ומובא וכי, מצרים דיציאתבשבנא
 כעת שאש הגם כי ומקשה ע-ז ישראל אתסשבחץ
 ומה משער לאץ כפלים ככפלי בנלעת  שניםוררכה
 גלות בץ ההבז-ל ופישר סציים כגאולתרשמתה
 הגלרות כשאר משא-כ ומצוה. פזורה ועורהערזם והחי הקליפות בסומאת משוקעים הים ששםסציים
 עם סכל 10בדלק ופיז וספות הזיד לנו נהוןשכבד
 מסיס סציים ביציאת בנלווית גם שתתץ אנווכור
 ועסו ה' בשבח מרבץ המלאכים וע-ז טומאהשעיי

 הגפשחב מגאולת ע.קרשעושץ
ארס-כמ-ן-י-א

 עפא בפרוסה  שדרכו 9ךי מה בחיב פוי שםכנמ'
 מאלו רברים ב שבוכות )בא-ה( כמכילתאהמובא
 בנם" חרסז שץה וטילה, פסח בדם סמצייםאבותעו
פוזש"ה

מ-ס"אשט

 עפי כיאור וכר מסיק רפא עני של דרכו סה שםבנם
 וכך אחריהם מצרים ירדפו פי-ס( )שסו-ררסדוהש
 לע-ל אכל לפמפם מהדלך היחף דעי ובית אמלשעבר
 עדין היד בחפזץ ממצו-ם בצאהם כי לבד'אני

 שליתר ישועה עדין היה ולא הדץ התעוררותעלידם
 הדנן להמתיק הים על הרחמים שהחעודרוער
מ-ס-אשם

 ילע שעוגץ עתן לחם רנ-ל בנם הסור ע-דביאור
 והשסעד בורזים הבזח-ם כענץ ומבאר התשדביים
 אדד-ר תסא לעוקץ באר המצה כי וחמץ משארכחצה
 ראכילה השמות כוסת ואישחנית רדעת. מעץשאכל
 %0שבמצה

=טעמיתרץ

 הזוהר עפ-י ביאור בפרוסה שדרכו עני סה שםבנס
 כהראל רוו כד וכר ואמר ר-ח פתח ( קם)ת-א

 לקרבא קוב-ה כעי כד אחרא ברשיהא הוובסציים
 וכה סלכא דוד רא עם דלחם אחר לן יהב לגביהלק

 קלות דעתן גשום הגם בסוד קל"ה גיסםסצ-ה
 כתוספוה סצ-ר אוקוי יתיר לץ קריב דקוכ-הובשצחא

 ס"אגחשם

 עפי ביאור וכר ססיק הוא שי של ררכו מה שםבנם
 כי דארי-ל רברי עפי גז-ס-א( )רף הנ-להמדרש
 דאיתגליא ההכלית נגמר לא עדין סצייםכיציאת
 וקהי לשדד מר אנפץ הזעיר עא בתתאה ילאהאימא



.א. גששם

 למלך ה' והיה העליק מיובל רבא פודקנא דיהערכיב
 וטו מצרים מארץ צאתך כימי והפ הארץ כלעל
נח-ס-בצ

 וכין וכר הסיכה צריך מצה אחסר קח פסחיםבגס
 הסיבה בעי כוסות ב כאמה דר"נ משמיד מחלוקתיש

 כולהו והכי הכי ראהזמר השתא בנהוראי אוכקמאי
 הזד הספק בענק פלפול כדרך ביאור הסיבהכעי

 על למלך המשנה וכקושית ורשרש הר-ןכדברי
 יהואש מימרת הממפקות בעירות מגילד ממסדר-ן

נח-ס-כ-נ=

 אחוובחופן
 עפ-

 דסמיקא בשק לד ויה הנם
 מבאר לקולא ררכזן ספק " רקימא אע-פכתקיעות
 לחומרא אלו כספץךת מחמיריך שא%המעם

וט-ס-יממי-דיב
 ככל כסו כמגילה ךעמא ספיקא  עברינן לא למדיבאר

רמועדים
 ננס-ס-אמיד-ד-כ

 דכרידם נם דלא לקולא דרכק ספיקא לן דקימאהא
 תשר לא מן מדאוריתאהוה
ט-ט"נ-גש

 אידי אחר הנוסח כגס שם יכארוכזד
 ואט-

 נמי כולדו
 לנסוי חז"ל תקמו תיעקר דלא דיכי כי הסיכהבעי
שש

 ספקם שידיה להתנוה החכמים  שמצוחן מוסיףברג-ד
 ת-ל כמתי עול תהיו קדושים כפ' דמדומי ע-פלדקל
 תר" גזר ביל וק הרהיג מ-ש וע-פ פלאי והואוכר
 כ' שתש ועמו שלימה תורה נ-כ דרבנן מילירכל

 אור חלק קש בתויה כן ומבעיה ניסית בעולםהגרנות
 ית חכמחו אוד חלק ףש דתלכשות כליתכמהו

 בול קשקבל הנהגת לצחת האוששי בשכלקומזלכק4ה
דור

נס-סיע במג"דמזד-ד"ב

 כקיעק ראע גליות של יו-ס כ עוקרן אנן למדיכאר
 משא"כ דתורד מן כע-ס רק זד תשכל יירחאכקביעא
 אררא חז-ל ומאמר ופווים חנוכך כמו מדרבנןכיו-ס
 מחכים ישראלרארץ
שםשם

 שטות דהד' חז-ל מאמר כיאור עפץ הנ-ל דנס'כיאור
 ונאלים ורצלתי והוצאתי גאולה של לשונות ד נגררם

 לגאהא פרזת כק והחילוק בחי מהרבעויקחתי
ס-מ"אמ"ך-ד"כ

 להקףנ דאדם ישתדל דדעיקר דבעש-סמתלמטץ
 רשמים מן לו יסיעו והאהכרדהירה
שםשם

 6רע סור כבחעת הם הראשונות דכ' כוסות בד'תבאר
 א% וכזד באדבר סוכ עשה כבחי יירא-םכיראך
 דבחיעת בשת' לעבדים אווצו שלקח לדהייהמודים
 בדחילו לערוותן דמצות לכל נדפק התוין ודםהנ-ל
ורחיש

ס-ט"ב-נש

 נגד רל-א בוטת ד הירושלמי ע-פ הנפל הנםכיאור

יץטץטכבך ח"א הענינים,תוכן
 והנה וכה ועבדום זרעך יהיה נר כי והפ מלכתותוד'

 כן ואחוי ובר עלוו עפלת נדולד חשיכהאימה,
 כלוק ריה מצרים  שנלוח לדויזת גדול כרכושיצאו

 לחירוחיע גלועת רר לכלושרותי
ס-ס-נ-רמ-ן-ד-ב

 לחסד מתהפך בדק נתק ח-1 אפ" ק-1 האדםכליסוד
 לה נא רפא נא א-ל כפ זייע ממעת-מש הסגירערס
שםשם

 רמו העבר על דודאה הם הראשונות הכוסותכ
 רמז והשנים ופרס מרי וממלכי ככל ממלכותלחירות
 העדוד על ונמחק אמעה לנו להחמת ואדום 'קלטלכ'
 כב-אשינאלע

ס.ס-נשם

 חיצתיווב חכמות דשוק מן רגל שהכלהעד
מא-ס-אשם

 כוטוה הר' ככל לזמר שסדר דנדה כעל הסדרמנשר
 רעח?ד על ותפלה וגזבר על והודאה שבחשהם
שםשם

 סבוב כזה וכהקדמה ידוש כדייל הנ-ל הנ6ביאור
 כיצימ מספדים ודרו כבני-ברק מסוכק שהיוהמעשה

 וכר דקלהכל
 עפ-

 שליפת בענק כחי רכינו דכר'
 שע"ז הראשתות הכוסות וב יצי-מ בזמןהמזלות
 דגסיס על לספר וכו לפרעד הי% עבריםאוסרים
 מאזי-ס מל המלות ראקףת היה שכוחם ל%שנעשו
 נס' וכש צדיק כמל הסילהז מסכע אוהדרוהחרא
 ובתפלת ככדדמ-ז הצת-ל על מתפללים א%בתדאי
 עיקו שדוא ובהלל וכר דמעים על חמתךשפוך
 כב-א לעחוד ד6קהההחירות

 ס-כמאצ

 בוק, ככני חווה למדו המן של בטא מכני חז"למאמר
 קשחחוה ולא -כרע לא ומרדכיוהפ
=-ס-וש

 מהש-ז-ל המובא עפץ הפז ע-ד בהן-לכהצור
 חב-ד מחזי נגד דם טץית שד' שכ-א(,פיע-ח
 ת. כגל הועת רירוכמצוים

 ט-רסבשם

 המחושכה כל4 כק מסייע דהומת הזוררךמבגור
והטישה

שש

 כוסותן מארבעה לו יפחתו ולא קם פסחיםכגמ'
 לה- לס" יכול הדיקשר

 האיסור מטעם סכנד
 לל שהוא ת"א המהרם נ הגס עיז ומתרצתכלתוה
 לטיבר מצטרף כרכה של טש ר.א מהמזיקקמשוטר
 הוא סשה כאנפי מצוה וחד חד כל וכר אמררבינא
 הפסוק על הראשתימ כדכר' פלפול כדוךביאור
 לכרך חטב יש רבונא דבהי שלפי דר-ףשמביא
 המחרר ובעל הרא-ש הרסת וכוס כוס כל עלכסה"נ
 ושליקף האשק כוס על יקלבין

סג-ס-אמין-י.נ

 כנפות סף מצףקמם בגרים כמה מהלובשששיחו
 כנושק מכרכה מיש וכן לכולם אחת נרכה המכן

פג-טנאמאד-ד"נ

 מאה וכך חיחץ מאה שחס מהגם דוייף שלישיחו
 דחה השאור ובשל ובד לכולם אהד כיסף בס"אעוטות
 על ונם המאור ובעל היאיש על חמידחוהאיחו
 ע-ס ומתרצם נ-כ 6ק17ה הוי-ף וצל והר-ן,הרמב-ן
 טיתד אער בהמוי או-ח כשזוע והדלכד דג-לדגם
 דוקאסק
ש-סיב-דשם

 כסהל71ןז רמז ע-דכיאור
 בחם-

 גג-ל הרעשיהם
 י4צ% )%-%, פוייס ג,דחדלטי זז-י  מומר%9י
 ומתחר נאולה של לקלטה ד' כנגד טסות ר'שתק%
 סו-ס טמצ צירופים ר אחד בעל שעש הנכנרבשם אי" ד נשד שעם טי ריו לטחי=תחם
 לפי העולם ענעי כל דוווח% ז-ל וטהרם-ע--ן

 הף"ההצהץפי

סר-ט"בשם

 ד' התקו ולא ין כוסות ד רוקא חק% למהףבאר
 הגאולד על בדכות ד' ו אטצות

ייסחבמ"-ו"ג

 הדוכן מקבל בת" והה-א משפיע בחי שהיו-דבת-ז
 וכה בסנה *ף אק חז"ל ומאמר אחרתהוהה-א
 4114 ו1ל בסט מפוי אלאומשבתא

הי-טקשם

 ע"פ דנ-ל  דראשתים כפלוגתת דרהש עידכיאור
 סלכרחג ד' נגד דל-א וכר כוסות לד פנקהירישל6י

 הח"ו ולמה לבסחק רמז שהוא מראה היסה בעלוצ"ס
 תינתש במצד ולא כיןהזכר
שםש

 וששיא דורות לתוי מצרים יציאת זורק שהושםהסעם
 הוגבהה לכלשרור
סר-ס-אשט

 השיית שהחרא% עהכיה של ק-ש כברכההעוסח
 השכחן עולם לחרותממציש

 עכו-
 והפ' אגן פרעה

 שלהקם הוא ד' כידעו
שםש

 רכש-ע הקב"ה לפני השרת מלאכי אסרו חז-למאמר
 וכה דכו?צ לישראל פנים טשא אהה מה מפמוכר
 עה וףת = ער שתת סטת ש"ז חצאל
=וזגשם ?יטתיכשהי ההפ

ט לשטחם  היש עץ ד, טיס עדו וי 
ש  *ןט ח14 שע4 'טט

 הטעחשי
 השח

ר פ א
ש-מץש

 דיכא עפי* כזית ד' נלזת העד ע"דתיר
 מהע ט כמך פה שה פט, ויל עטהת"*ז וקש" הס"ק מטן שעי י%-"מטיחי

 טיתה ,ששוש
 ע-

 ש"ע טאיה טסי ניטו
 טמ ת""נ שחן להית וט תיטרקט=ת"
 טפםמטר

 ,ט-
 וחק דט%ש יאחז סר

הבתהכדמשנ
הש

 תא פז לאי נער מך ישיך מ רק הפ'ישי



מאייטעטכטך ח"א הענינים,תוכןבני

 שבאות שכע וכר לכם ושפיחם כפ מפדרשונר
 שישראל כזמן תמיסות הן איטהו תהינהתמיסות
 מקום של רצועששץ

סו-ט"במ"דיד"נ

סילואי זד אחד פוח וגד פד0ז פהתי"4ן פרשהגל
אבייע יולסות ר וכוללים הרפשוס הף-ההשם
 בכוס ורטזיס גימטריאותחמד
פו-ס"א-דשם

 בן וחציו עבד שאחצץ מי כדץ ( )פח פסחיםבנם
 בץ במחלוקת פלפול פסח אוכל רוא סי משלחויץ
 זד כדץ לההמב"ם ורראב-רפרש"

סו-סיסמ4ר-דוד

 יק בית דדפקר רכו חלק רפקירו רחכסים הנםוכאר
 אסויק וסתי לעולם, המצור מן ימנע שלא כדירפקר
 לשחחע רכו אתכופק

מז-ט"במ"ר-דיר

 וכתרי חנא כתר לאוקמי טוב יחר אי הגםיבאר
 סעסא ובחר הנאי כתרי לאוקסי סיב יחר אומעסי
 קריהם סשל יאכל לא שותפק ב של עבר הנסע"פ

 ומהרצו ובו רצה אוכל מזה רצה הניא ודאומקשר
 קפדי בדלא בריתא אהזיץ ביקפדימתר
הדס-נשם

 הרס-ז ע"ד כהנ"לכיאור
 עפ-

מזורה הדס-א דברי
 חיו כיסי לאדם זמנים ג שוף ש-ג( )ס-גדעולר
 הסובא ועפי ייידד ףסי ועטירה עליר ימיבעוה"ז
 הארם קניני בחלקי פ-ר( רבטחת )שירכחו"ה
 התאות ברדיפת חיו ביסי ראדם שטבעכעוה-ז

 בא ולזר הוא פיעה מעביי ואמד לכסףתחרעבו7
 מ' אלא חמץ כן לך אץ כסשחדל מצ-ם לנולההזת
 וכר בתיקשעופק

סח-ס-אשם

 קלעי שכל לסמיו אלא כא היה לא חז-למאסר
 ברבות יגוע ולא עטיף ולא היוצר כגדרההעולם

השחילות
 טס-סיאסח-ט-ב-רשב

 תיזת אלא תרוה הץקר' אל הלוחות עלחרות
 טה ועת הבן מאלת יבאר וכוה העולםסתמית
 וכו ששיו את הקשר אהה ואף לכם הזאתרלנבודה
 לו מודיחסח אים לחורותשהגאולה

מה-ס"ךנש

 תשמר ח1.", ח*1ס לאלחשה יהח*ו הארםטקא
 באמתה, תחת נשאה הדץ כעס לשים ששמאלץרז-ל
 כל מהמדרש ע.ז הווקש רקושית לתירה, עתשקבעת
 וכו לעשות עת שיא הורד מפר להירה עחוםהקובע
 ההכיתי ומוק ההמש בץומחלק
טח-ט"נ-דס"ד*ד"ד

 כתורה עותק דשטף לצת ותיכף ומתן בשוואהעוסק
 אוקטע ושי"גנקרא
סם-סיאשם

כישר
 הפפסי

 זכר בן כל הפסח ושקה ישח עפ )ששית
 עפץ בו יאכל אז אוהו ומלחה איש ועבר בו יאכללא

 ש"8 חורש יולת ואח עה-פ סמעא-מש; הנעידהכרי

 לא זכר כן ולכן הטבע כדדן א כעקם דגהגות סעיכ
 כשרחש השניד רהנגה על סורר הפסח כ' בוכאכל

 אם תפלוש וכמש"כ רסבע סררך לסעלדהסירכר
 שמא אחר' רק פסח באכילת שריך העבר ולכןועמך
 כו יאכל איזסל
סס-טנאשם

 למספר עמים נבולות יצב וכר מים עלית בהנחלוהפ'
 חוצת מסורים ואיום וכר עסו ר חלק כ' שיראלכני
 למעלד שהם לישראל סול אק רהנמ שר שוםיש

מדטבע
סס-ס"ט-נפ"ר-ת"ד

 בינק עקיבא לר סותוסרופוס כשאלת רז-למאמר
 זה לפס לכת כוכב' והדרסילה
שםשס

 דא פקודא ( מא )ח-ב הזוהר עפץ רס"ר ע"רביאור
 עכרה לא דא וזע וכו הערכים בץ פסחלסשחס
 יאכל לא ערל וכל רא ועל קדישא ברית סקסיזורסא
 בנהי ולא למעבר כרית בנסי האי כך בגץ וכרכו

 לנם וקרע מע-ז ודינם משכו לאחזר ובענקערלה
 מערלים הנודר והנפ דקדושה לתפארת שרומזצאן
 אונפת כסלףאסור
ע-ס-כ-ישס

 חצות אחר הפסח ( קנ )פסחים ובגס כסרתהכיאור
 כן אלעזר וכר מהר ליה הף רטחצות הייים אתסטסא
 בחצצה שהיד בכורות מסכת זה שלסר וכרעזריה
 ככבר לסלא שכדץ היו שהמזרים הסובאע5"

 מהסזלחצ לסעלד השגהר שאין כאסיםהמזלות
 וכסיף המזלות בשידוד ההנהגה רקב-ד להםוהראה

בג-
 כוכב בשליטת ססשלחו כזסז הסלא לדקריב

 ובז חצות קורם ששולט צדק בסול להעבירומאדים
 כ' להתזת רמזל כח העברת הוא פסח קרבןאכילת
 ה שהמר גבוה מעלגכחז

 סיעעאמה-ריר

 עקיבא לר ראביע בץ כמהלוקה פלפול בדדךביאוי
 ער ולר-ע חצות ער הוא שלד"א הפסח אכילתכזסן
 נצא "ם חצות אחר כוה-ז מצר איפלת וכעמןהבוקר

 שועת )וכעמו לפסח משק"ש מק חובתויי
 ורהנרנה(המזלות

עא-ע"נ-דשם

 אח ושמרחם וכפסוק רמז בדרך הנ-ל כמחלוקהביאור
 וכעץ טעם הגחונת סה הזה, היום כעצם כ'הסצנת
 מתנהג שהכל הטכע בררך והמערכה המזלותהנהמת
 ( קפג )ח-כסא כזוהר במובא ונףאור השי"תבה19חת
 )אמבה- ודאסהתא רסהימנוחא היכלא היאדהס?ה
 אדה-ר חטא ובענץוסיפא(

עב-ס-אשם

 במכילתא הטוכא כהסבר דריש ע"ר גזע-לכישף
 לכם ושזו סקרן שמי המקף עסי רכי פי-א()שמות
 רססוקים ומב"ר במצהב ודבקו מעיז שיכם לשכוצאן

 ער ולבמך לך לחק הזה הדבר את כשמרוש)שמוח-יכ(
 הטיל ססצים רשר"ת אותש שפדה שבזמן וכרעולם
 מילה וברם פסה כרם בסצותע לעסוק עבדותעלים
 =ע במאומה סמח*ושכחח ב=ל
 יועדה מעף %ל =ק סעו ע=שמי
 =דפייא

ה א ש"עס

מ % ר קס מ  =ויי=י ש=%יי11יי=ר ט *וי הי היק ק טד השח 
ן ה ד ש ל ח ק

 הרגש*%ץ--ד

 חש ל טיח ו ה מס == =יה ם שוישה
א י א ס ס א י *

ט,ץש

 דשתשטתשו "=*מ=שת-1תמש
ק מס ה=ש מאףקטך   ל==) מל 
ש= תף" למי עפאש נשמםוימי"

 ,אחם נ1מחץ פאק חטן גי ולכמתמחי
 4יאימסמ%ווי*יממצתש

טזץש

ש רמ שתא אתשבקי  ער מיי מקמץ י ד מץ ע=מ * מ=תהק עשתוש= " =ה =*ם 
עמתש

 ן 1 חים אר= ים =ים סין י וע 1*"א=
מ יכמ ל"י דק שן קץ שלחזר ופל היןחשם ח  א ה 8 א'י   היש 
וי
 ב'מיס-אשם

 ושמש מפ רסחמקא סמא שצר "מאתמם

י ש ת א
שש

 הסור ע"רכיאור
 עפ-

 תאנס לח.( )ח"כ כזוהר המובא
  ים(1 כל וחטא דתסח רתקופא כחטא לילא ניףדהוה
 שולט תצות עד הלילות דככל הגם רקוב-הרעף

 אזר יזע בסוד נדוד הזה הלילה ודחיצומםההשכות
 שיתגלה סשהמ של אורן והוא בו-אשרת מעשהרוגמה
 כב-אלע-ל
ש-ס-נש

 בסילואם, שי? הד' יסד גהי, ץ;' אלקים ףאסרבפ
 סהראף שאץ והירושלמי רל-ב ומספרוניסטראיות

 בלילה צדקהלחלק

ס4ד-דיי
ע1-נ"צ-ד

אמ ו א מ  מ  1ר ףני ימ =ק % 

==
 כשבת להעת שחל עוור ארבעה ( סט )פסחיםבמשנה
 הורכת סלפם הכל אתסבעדץ

 דבו-
 כזמם וחב-א ריס

 חילץ השבת סלפם הוזמה אומר כר.צ אלעזרר
 אלעזר כרכ' כזה שההלכה הרי-ף כפסק פלפולכזפק
בר-צ

עד-ס-אמה-ד-ו

 מצה חדפה וכר הכל סמלוץ כ41כת שחל י-רתהמפתא
 כל תירושלסף במצה וקים שבת ומיודתבע-ש,
 זבך פסח כערב מצההאיכל
עד-ס-צ8-ר,"ץ

 וסף תאכיל לאכול שסותא שעה כל המשמההכאר



נ32ימב
 וכר ד בל די-א וכו' חמש כל אובלק רם-אוהפלוגוש

 רתשביחו המצוה כערן ד45גי וכו ר כל חולקרנ-א
 שלא להדהד ציור נם הוא אם חרומוחי  משמרתוכערן
 תרומהלהפסיד

עד-ס*רדשם

 ( מ ,ח-ב בזוהר במובא עפ-י רמז ע-ד כהזילביאור
 צריך דרכיע ושכבל ליצר-1 וחמו ליצ-ס רמזשמצה

 שפיטת ע" הסוכ נתעה להגביר בהמרותלהתחדל
 פעפעת היה שהוא כשבה-נ נרמז הה במדות,הדעת
 אור שדהטו למה רמז מביא וכוה במדות. היעהנדלות
 הכר-מצוה לשנת ארם כהגיע החמץ את כודקקלי-ד
 בחמין לברוק שצריך לי-ד אור היצ-ס אליוכבוא

 הזפ חלק התמו לכער  מגעת שידו מקום ערובסדקץ
שבו
ערסותשם

 עד אותפח לדכת יכול אעו החעוק תזילמשר
 תפה טעםשיסחט
ערסותמק-ד"ו

 שלא לו מובסת בפסת ת6ן ממשהו הנזהרהערפול
 השעה כליחמא
88

 הקב-ה חמר מקדשכם. ר אר כי לזדת תז-למאמר
 וכו שמה ושבח ננד בבית לי יש סובה מתנהלמשד
 הזץת. להם תןוהוריעם

עז-ס-אשם

 בנדלות היעה רחז הגדול שכת נקרא למהסכאר
במדות.

שםשם

 ,פ"ס- כשוח-ט כנ4ו2א טיי דרוש ע-ר במעילביאור
 לא כי מן מהיכן וכר שמך ידע' בך מכסתו עה-פיא(

 בשליטות והבסחק האפונה בענק ה רורשךעזבת
 היא ההערגה כל כי מצדנו השתרלות ובמיעוטבהכי-ת
 שבעה את יאבל טצות והפ הפסק כליכהשנתתו
 לי ר עשה זה בעבוד וכר לבנך והנדת וכודימים
 וכשמתא דאוריתא ישא ונפצריםכצנחו
 כידס"נ-ד-עת-ס"אשם

 ווחסץ שכ"א( )כפוע"ת המובא עפ-י הסוד ע"רביאור
 נשפלו הק הניצוצים וכענק לסט"א רמז הםושאד
 לחקנם התחיל ושאאע-ה הקליפות אל ארה-רבתסא
 נוא-צ ביאת עד הניל תסא לתקן תמו ביאור ערןהה
 אתץ שכתא עקל כר ( קלד ,ח-ב הזוהר מבארובוה

 זנה מסם-א ואחפוושחאחיחדח
 ס-כעתמ-ד-ר"ו

 המו לבער דא פקודא כגקו את העם ףשא בפכר"מ
 בל ובי הדס-ז ורקשה לישראל להו אתמסרוכר

 האצהיל ע-פ ותייץ אתמסרו ולשיאל לאופקוז-ו
 עצירת למשה למר דמות דמלאך תז-לבמחמר
 וכך הקמורת ע"המגיפה

עפ-ס"א ר"ןמ"ר

 שמט לוקה נא אכלו רבא אמר ( מא ,פסחיםכגס
 לוקץ אק אמר אבי שלש ומכושל נא שתיםמכושל
 דץ בספק הראשתיט ברצוי פלפול שבכללות לאועל
 תרי-נ ממנק מצוח לכ' נתשכ ושזהזה

עם-ס-אפ"-ד"ר

י,ט,טכ2ר ח"א הענינים,תוכן
 ,מצוה-ז( בתעוך המובא עפץ רמז ע-ר הנ%מק
 להורות מכושל פסח אזילת למניעת זו מצוהכטעם
 אכילת הוא צלי ואכילת לחירות כמצדיםשיצאם
 השיהגה ערן כוה ומבאר התפזל ולהורותמלכיס

 ודקץוההשגתר
 ד ס-כפשס

  ישראל ונפי את יוצא דעתנית ק-ש כברכתהעסת
 השמים מעוכות שידוד חעק עולם לחייותגיחוכם

 והפ מצדים טאטאת הסלה לקיחת וטעםוהמולות.
 הושיבני לבסת וי וארטן אשכבה זכריובשלום
 פרטית בהשרתה ואמשהבצחק
פ-ט"ב-גמ-ד-דאו

 כהרף עכבם לא ו4ה שנה שלחשים מקו ויהיהמררש
 רמז דיה ראה לחושך שם קזעק
שםשם

 ,ת-א בזורר המובא עפ" דרו-ש ע"ר הנ-לביאור
 הקב-ה של כוחו וראה בא סימן ר' בשם ר" (קטו
 ולא אר מצוים כארץ ושכרדף הקב-ה ובמאמרוכך
 בוה הטעם ושכאר שליח ולא שרף ולאמלאך

 רבר לצק ושליח מלאך ע" הנעשה רכת בקוההבדל
 ענעש כמה מבאד ובוה בעצמו הקב"ה ע"העשה
כי-ט
פא-ס-אשם

 והפ 1נ1 הוצאה אוער כעמך אפך יתרה ר' למהוהפ
 שאורסים דושא ומאמר ד נאם כאש דברי כההלא

 714 1198 על וכו אובלק אבושש קאעז פנאיכועדם

 האזהרה וסוט וכך לד' ודא פסח זבח ואמרחמוכר
 אש צלי אם כי הפסח לכיולשלא

פא-ס-נ-דמ-ך-י-,

 וכו' טלאך ולא אם מצרים באיץ ועברתי  יבארטד
 עוק אגבי ראה הפוסקים כיאור וע-פ הזוה-קע-פ

 נקרא מצות רהתרי-נ והרה-ק וגר כרכה היוםלשיכם
 תז-ל ומאמד לישראל קוב-ד ואדיב עיסץושף-ג
 וכר ממצוה לשמה  עכירהנרולה
 פ-ב-ט-א-כפ-א-ס-ישם

 בפ והזזה-ק וגו' ד' ידיעת את וראו התןבווהפ
 וארפא ר'רפאני
שםשם

 הסורע-ד
 עפ-

 קוב-ד אמר ( רנא ,ח-ג בעהר המובא
 וכף ליה ותפסו דמצראי דתלא סיבו לחודשמבעשור
 בשק ומבאר עבדו( שלוה דמזלות בבור סלא,היעו

 ונדלות רקסעת המוחץ וכענק וההשנתהההנהנה
 הספירה וכימי הפסתכימי
פג-ס-אשם

 לתלכיד הכעב"ם כן במחלוקף הפלפול ע-דביאור
 לדורות פסת קרבן לאכילת שותתות סבילתכענק
 ויקי קב יעקב בן אליעזר ר'משנת

4-פ"נת"ד-ד"ח

 לכם וקחו משכו ובטכילתא רמז ע-ר כהד-לביאור
 רידיע עפ" במצמת. ורדכקו סע-ז ובר מועכוצאן

 הקדושים הניצתףם להוציא הנלאותפ4"2(ן
 ער דארץ כנפות כד' פוליסות מתוך הגלשותשיכוד ע-

 יחס-רן בגלותם לברד כנ" יובלו שלא ומה קועת

 הסתרח למלך הנרים שימש ההחטא מם קו4ת
 21ף אשור באו, השביים וכנעכמשיג

 ס-נפרשם

 ובר כב-ל זו זה-ב וכך תרומה לי ויקחווהמדוים
 זווכס-ף

 מר-
 לכסף ומ וכך יורן זו נחוש-ח וכר

 דמשיח מלך יצטרךולת"כ
 ס-אפהמורידית

 מצדים מאיץ אתכם המעלה ר אני כי תז-לומאמר
 שאץ וכך הצליכן לא חלמלא ישמעאל יוחמש

 וי בשדמיתמטמאים
ער-ת"דשם

 כיעבד תתת איץ רנוה שלוש תחת כפ תז-לודישת
 גבירתה חורש כי ושסתה כביל מלכות זו עכרימלוך
 איכרם מלכות עשפתה
פי-סישם

 עב( ,ת-נ בזוהר דמובא עפי דרוש ע-ר בהנ-לביאור
 פלחץ דמצרים עובדא אר" וכר ארצ-מ כמעשהעה-ס

 ונשע לעיל שנחתכו דברים עפ" ומבאר וכולשפתד
 לדורות. ע-ז ביטול ובענק והשגחה הנהנה מענץבאן
פרס-אשם

 רשלת פר' מישוים במגיד המובא עס-י דסורע-ר
 שור רהי לו ואמר לעשי הדוון כיעלתו יעקבבכוגח
 היחוד הה וכף דס;רדות לדרנק דמז ועבד צחןוחמור
 הניצומט חוקק וכענק ומצות. חורה ע"הנעשה
דהדזשט

ש-יהבשם

ן %ח % ד ע א% ,ישו סט  מ ט  
ח ק וער תרופאמ ח  8  הס %דץ 8ת שיתמ1 טעי ע= 

 רהטי
 יחמץ

 בעטת%נמ טשמ המתא וחק הטתהמער
 עמר =%ה ע 5טק טמ ע האטשאט
 את להיחיק טף חצות עד חרמש אסרו ולמההשחר
 בוה הממעש וברטי מהעכירההאדם

8ר-סידמ-ד-ד"ק

 משתרל שהארם ומצוח דחורה כל דקי-ל 6היבאר
 ואררכא ר' לפס מחוח לריח לו יעלו לא רשןכעחץ
 והדרכים וכף חזי האדם יעשה מה לפיז וא-כ1כ1

 דורש ר" שהיה כפרה תילוק'אורעה
פדט"ג ברעותמזד-ד"ת

 טחן והזוהר וכר ר' תילול רמי היני תזילמאמר
 אפ" ישראל. שמע והתזיל ככח בק-ש )פשיהדמסר
 וכף שפע קריאת זכות אלא כיונםחק
שםשם

 ר אי כה פאק גירש רט עץ בת%כעי
 ת%4מ הטת אק החר אי"א ףאהמטת
 מרמהםןעהשבץט ופהםה

פס-1עשם

 ב בטה ואטב המח" ,ט" חח עץטע%
 מ% טתרק ן וטחט ושא 4ח" מ%פרש
 "9ש חעחת ואאעחק שדא ןט*ט4אם

 תאה מא עץ סי"שי%עו*ע
א8



סגיקטקטמך ח"א הענינים.חונןבני

 צכהז לילה מדת ( לח )חים הזוהר יפץ ה10דע-ד
 גלי בריש ליה אפקי יום פרא דאה-כ במצדיםמקמץ
 פסח בשק הארע-ל בוזם לעיל שירתכו דכריטוע-פ
 ולאה רחל וכבהעת כאןתועו
דם-נש0

 אעש ניכרוך לא קטו פסחים בנס פלפול ע-דכיאור
 בזמה-ז מצד משוס תיבול הדדי כהיי ומוצרמצה

 שצריך הדבב-ם כץ וכפלוגתא דרכון וערורדאוייתא
 לכרוך שצריך הדאב-ד ובץ ומורר מצה יקלכרוך
 ושויר מצהפסח

צ-ס-נס"-ד9

למי מ ש עץ   הנמצאים בפרט' ית השגחתו על הוראה הואשפסח מדיי ה=מ שר 
 הירד יל 10רה תאיר רעולם הידווש יל 10רהוטצה

מהשבוט.
צא-מ"כש8

ץ דרוש עידטע-ל ש  מצה פסח כי בזול-ד המובא 
 וגס-ח ומבודר תורה עולם עמודי לג רומדםומורר

 רמשן וגוף הנפש%ש84%ח
יב-ס"א-בשם

 עפי השן עידטע-ל
 דבז-

 פסייך( )במס' הודל-ה
 אבות ג לוכוח רומתן וסוור מצה פסח מצוהשג

 ב% דברי ועפץ כרושי-ת. ולדביקוה רראהיאהכה
 מרור מצד פסח ששע מכיס( )ח-ב אפויםשללות
 שכזכווק סרכים רב(-ם ד' יל מורה שאורוהשתחז
 דלפויץ בהם היו שלא א. ממצרים אכושףמאלו
 ד *אם =מ %1א ג ששואם נקיאשהי

א מ9  
יחדדשם

 חק כשדם טא= ים נ=ל % ש-ץש=ין = א% אשצ(יץ %שלנט'ןמצייד
שמין

 תר"
* י אך וש4 שק זאא % - -8 ק  ש  * א   

מ ט
מ-מזס*דז"א

חמ"למהחרמ בטי לא= טעם חשמ עטי חח עץטעל
 מץצהישש

מה  9 ש  8 ש מ  ח  מ ש   
 וט"מ* יק ע9 היא טף *חתמ9
צרטץשס

 וק"דרה ומפץ ע"ח בשמם חששי ה ששי המדעשר
ה שק ימ- "פץ  מעש משק "שי 
 מצרם שה שהשא מח 8ש= עשןב=מ
צדם-אש

 פסה קימן הלטא הרטב-ם כרטף פלשת עידמשר
 המד עם בהקשחן פסה קומן ממקהת וף-א4)פץ
 זה כוץ הראב"ד וכשהלושורנשר

צדש"נובקייב

 רם עץבטל
 9שא דן שי השתחשי זח-

שח ש   *  8 א   * א  א

ח=

שעץ ה ץ  ש ם  ש  % ב  

-  -  

 שיגח ==אחמוח"סע*%ג אי
זנע ש  
צוסעשם

 מק *לדאב שמעו חום ה%,8"דד
ק מ4ה=*מאמ ק  %  1=% ות= ל* 

 -% הימק ח% )%זז( שפץ היקבך

 מתש דק חק *להו=
ימנש

 %כהת )פ(תץ, ושחש מם ששם דדמשר
 ש השחז את ומה שח אם ואיה מש"שסה

 השא שד"ה ים ת מ ,ציי להא %ש"
 וכר כשכת אפ" בבעצדושמא

 ט"חקס*דז"נ

 (" זץזש לעיל שכחבו דם-ם עפ9 ועש ע"דכהנ.ל

 והשגחה ה"ה וממץ נסקוזשמ
קא-ס*אשם

 כנה-ג שאנאף ( )לב כערכץ דגם עפ" דורשע-ד
 ע-ז לכיסול כסגולה הוא ופסח וכר רע-ז יצראכיסלו
 ית-ש מלמץ עוד שאץיהוההז

קא-ס-רשט

 פ-א( )שיכ בפרע-ח דמרכא עפץ הסוד ע-דבווניל
 אל'11 באה הקדרשר דבשבת ליו-ט  שכת כץדחילוק
 משא"כ היום הסגולת כקדישת יק  מעשעו ע-ישלא
 במצוה מעשעו עץ ע*ע נסתיעה הקדדשהכעיט
 דפסת כימי המוחץ וגדלוה קסמת ובענעהחג

 קרחשת מרגשה נפשם כוזכמה ושרמשמליםוהספידה
ח 1 א ח ש

ה= ד

 הפסה מחג סצהם טמאת מ"מ - ה'מאמי

 יהיה גר כי תדע ידוע לאכרהם דאמר בפסוקכיאור
 האריי-ל רכרי עפץ -י.1( פט"1 )בראש-ת וגהזרעך

 הע מצרש כנלוה שהד ועזשמוה שכל שכ-א()פרע-ח
 ארה-ד של קרימניצחה

 וצ-
 נשכל נהקן השצמד

 יקדושה הדעת טמן הםהנשמות
קג-ס-א-1מה-א-נ

 הלך מלך האיש רגיל כדיג( )כלצערה כחשקמאן
 פמח בליל וגדלות יקטמת מוחץ מענעי וגרוגרל

 כהקיז-לכממואר
קנ-ס-רפ-ה-ד

 במצרים לפרעה הים עברים בהנדה הפיסקאכיאור
 השכח מהו הת-ז שושית ומגיא וכף ה'הוציאך
 להוציאה לאכרהם הבטיח שמשהת הוי הוהדילדול
 ישראל הע רארים ( ד )בוטת הגמ' עפ9וסיטו
 -צאו שאז וכר כדרך עזרא כימי נס להםלקושיה
 גהצתם פרס למלכי משועבדים תשארו כה-ןכרזיות
 דגרלוה המוחק וכהשפעה רמה כי שהוא%כנצ"מ

קטמהכיצ-פ
קנוס-רסיח-ה

 צריך יצ-ם שפרפור ( קטי )פסוחם הו-ל במאמרביאור
 שגיל לכרו הוא ואפף והשוכה שאלה בררךלהית
 תך מך כאחי הספר למען הפריק תתשורכצצתו

 דמדייסח כצנע בהארע-ל המובא עפץ  רכ()שמוח
 וקפמוג דגרלות מוחק כהאהת פמחמליל
י-ס-כמץ-1

 0והייץ הנמ' עפץ הימ עם-ם בפיסקא שפףמאי
 והקב-ה הקב-ה של ארזמע נקראת שכנסע ()לס
 טדוה כחשה נאלם וכצצמו כוץנקרא
קר-ס-גס-חץ

 על'11 משוה וכר חכמים כחום ואפף בפיסקאב-אור
 - סשימנ זה הדי כיצ-מ לספר המזיכה וכל כיצ-פלספר
 קלס-יסיה-ח

 השיז-ל דכרי עפץ הינו בעברים נוסףכיאור
 בקליפה ומצוים פרעה שירש מעדן שכ-א()בשרע-ה
 פיה החףאמוהשף-ה
קה-סיאס-ר-ס

 אצ )מץ( כשוה-ס המובא פליאה מדוושביאור
 שהאמת יהיכם לעבר, יופף את מכרתם אחםרקב-ה
 במגלה המובא עפץ בפצוים לפושר הימעברים
 פכירת מעץ בזזן יש בגלשת היסטין שכלעמוקות
יסף
קורס-אס-רץ

 לשמלת והמעם וכף עניה לחמא הא הפיסקאכיאור
 חשש כזה ושאץ לפסח זכר השובע על מצהכדת
 אסוד סלו הנן יוט שיהא חזקן כחוסהו קודדוכסו למנצי שנוא אכלן  אשהקד שאסרן המקדששיכנר
 קה-ס-כס-ר-יא

ר א א כחת % ק מ שח אדיי י   
% ז *מ % ט  
הזע

-
ץ

- ה  

ט פ= שק בץ ז היי מי  ש ל א ע מןל פ מ ל  ת ד ג   כ% 
פמטהואש  

ק יהר
% ט תא מקאמ ט מחס איי  ש  

ל ש י שש פ ע  * ) מ ( א ק ""*מ  מ " ת  ש =ח  ם  ת ש  

- ק ש = מ *
היח ד

ח *% "ש=  8 צ *  ש  % ש ק   
ש ט *% " *ח ייש א ש  
% *הם* י ל מרת השק אש *י ש=ז דר עעמ
ד=אמדש
 שא *ל לשוחיה%מפש

הסדי ד

 חיו ,"א % מ*%ש= יקמי"%"א
 אח ק %1ו חע% יף י= " בשח %ותדם

 שכח ט-תדהח"במאחדהמהתיר
%הא פ ץ  ש  4עמ חן *ם ה% =ץ יעם נאםבחלם %7ח*סטשאלמיט==סתיתעה זהים= )רהמ(אק הט 



 ח"א הענינים,תוכןגנבימד

 לזכות המצות לו כיסדו אלו רכרים שבאמירתומבאר
מ-ר-ץ

 ח-
 נקרטיב

 דוא שסויים ובו לד הוא שסויים ליל בפסוקביאור
 משיח בחעת נתגלה פסת שבליל יב( ,שמותלדורכם
קרס-רמ-ר-ים

 בארעא אבתהנא אכלו די עניא לחמא כהארמזים
 דם זו פיסקא של שהר-ת דתיד-א רכרי עפ"רמציים
 מצדים כשבעוד אכומש שדיו דשנים כמנקקיזז
 או קצירד משעת שמופה מצה אז להם הידובאם
 לישהמשעה
קדט-"מיד-ג
 פסח בליל לסדר מעתר נר לעשות ישראל למנדגסעף
 מד כענק עולם כהתח כרית בסמר דמוכאעפ-י
נשחנד
 ס-בקז כ"מ-ד

 ףשלח קלתנו רשמע ה' אל ונצעק בפיסקאכיאור
 עבודר בטלה שבר-ה ( 'א ,ר-ד הגם עפ-י וכומלאך

 במצריםמאבותעו
קדס-במ-ר-נב

 מאכל -חי רכפק כל וכו קיא לחמא דא בפיעוד
 למעשר ברמז ס-ד-ר-א לעיל דמהכא עפ-יוכר

 כירושלים הבאה לשנד אומיים וע-כ בפסחהצדקה
 חורץ כני להיות אע מבטיחץכי

 ע-
 הצדקה מעשה

קז-ס-נמ-ך-ננ

 ומבאד דם דן ואלו ובז שהביא מגנח עשראלו
 העשירו רם מסבת פ-ט-י( ,שמו-ר במדרשהמוכס
 עפ-יישראל

 רכו-
 זו שמכה שב-א( ,פרע-ת דארמ"ל

 במלכות נ-כ ודעושר רשכעד ממלכות'צאד
 ס-נקזמ-ר-גד

  ענעים בכסך פ-רב-ת( )שמו-ר כמדרש כיאורצפרתם
 זו במכר שםדמוכאים

 עפ-
 ,בפרע-ח השהטל שכרי

 וכף רמלכות מיסוד יצאה זו שמכדשכ-א(

קח-ס-אמ-ך-כר

 ישחעת כוס ו'מאמר

 דתיר.א דגתי עפ-י בפסת כוסות ד למצותטעמים
 כסובא בישראל שדיו טהרים רביים ד כנגרשדם
 ועוד )ס-ד-ר-(לעיל

 ר~-
 עשריך כפסוק שמבאר מד

 כויס פעמים שד וכר בה נושע עם כמוך ס'ישראל
 בה נוקהנ ישראל וע-ז דריך צירופי כ.ד כגימט'ץ

 ס-אקחמ-דא-כ

 והלילה פיסחא ז'מאמר
 הפסחכחג

 הלילה כחצות ד אמר כה יא( )ששת כפסוקביאר
 ובם'סקא וכר בכור כל ומה מציים בתוך יוצאאני
 שום על ביהם-ק בזמן אובלק אבותינו שהיופסח
 וכו עלעו ב-ד המקוםשפסת

 עפ-
 רארה.ל דבי'

 הלילה כחצי ממציים דיציאד במעם שכ-א()פרע-ח
 כעם%א

קם-ס-אמ-1-א

 לחק הוה הדבר את ושמרתם יב( ,שמות בפסוקכיאוד
 אוחגו פרה הקב"ה כי ומבאר וכר עולם עד ולכניךלך

 לדיות ומילד פסת מצות כ ע" עברים מכיתממציים
 יהיה וכן פרעד עבדי ולא ה עבדי הללו לעבדיםלו

 בליל לכם יהיה הקףר ל-כס( ,בישעי כמש-כלע-ל
 חגדתקרש
 ס-נקסמירב

 בליל לכם ידיה דשיר פ-ל-כט( ,ישעי בפסוקביאור
 לימות דבטחה נבואת הזד שהפסוקד חגהתקרש
 ייעד ילעת'ד נקבר בלשון השירות כל אז ועדהמשית.
 זכר כלשקדשיר
קרס-אמ.דנ

 משכו צאן לכם וקחו משכו ,בא-יב( המכילתאביאור
 - ,בסי כאן דסבואר עפ-י במצות והדבקו מע-זידיכם
  עברות לשם לדאף-ת קנףים שחהץב(

קרס-במיז-ר

 בספר המוכא עפ-י 1כ1 ושמרחם בפסוק נוסףביאור
 ודרשת וכר ה ררכי ישרים כי עה-פ מאמרותעשרד
 אכל אחר דפסת שאכלו שנים ע-ז ( כנ ,נזירהגמ
 וכו בר ילכו צייקים נאמר ע"ז מצוהלשם
קרס-במ-ז-ר

 צוד כאשר כנ-י מעשו מלכו יב( ,שמות בפמוקביאור
 שקבלו מכיון שם במכילתא תזח ובדרשת וכוה

 עשו, כאילו נחשבלעשות
 עפ-

 לעיל המבואר
 לשמור עברות לשם להשי-ת קנרים כנ-י נהיו זומצוה שע-

 פרשת של דדינים בכל עילם הליכות וקבלו מצותיוכל
פסת

קרס-כ-דמ-דרו

 בפסח האכל מצות ח'מאמר

 כי המצות את ושמרחם ,שגשת-ב( בפסוקכיאן
 מאם-צ צבאותיכם את דוצאהו רוה דיוםבעצם

 בזורר דמובא על דרמז( ע-ר ,מ-ד-ר-ד לעיידמבואר עפ-
 דדירגד ובעמן דסדיסנותא סיכלא נקראתשהמצה
והשגחה
קרס-נמ-ח-א

 שכ"א( )כפוע"ח האועיל דכוי עפץ הנ-ל בפסוקעוד
  מעארע עץ נעתכם והז-תגים הפעולות דאמועדיםדבכל

 כאיהערותא כגל נעשה בפסח משא"כותפלתיע
 לחפזון זכר היא טצה דאנילת !דסעםדלצילא
"א-ס-א-כ ב-נמ-ח

 הנ"ל בפסוקעוד
 עפ-

 שתייך במכילתא המובא
 כולו שהניה היי ושמירר במהומת המטוותלעשות
 אדה-ר לחטא תיקון הוא חמץ אכילת ואיסורטוב
 ורע טוב  ונתערב דדעת מעץשאכל
קיא-ט-נמ-ח-ר

 כי נכוש ולא הצדיקים על בברכת התפלה כנוסתביארד
 שלא המצות בשמייח שנצסףע מה עפ-י בסחתבך

 ההשחדלוח ומיעוט בטחון על שיה שזהיחמיץ
 עוה"זנעמדת
 ט"רקירח"ח-ה

 ואק ההב באסף המציאם קה( ,תהלים בפסוקכיאור
 כהקלכשבמץ

 עפ-
 כי ייץ דן בסון מהר"ש דכרי

 וטכאר ממציים בנ"י וצאו זה בפסוק הרמחיםכשגית
 כימים הציצות מספר ובמנק הבטחץ כענקדברה

 פסח כערן ודורשיןששואלק
לב-ס-אמ-ח-ו

יששכר
 תיקף הוא חמץ שאיסור המקובלים בדבי'הסבר
 ד~,עב טיק שאכל אדה-רלחטא
יכ-סיבמיח-ז

 שבחג כרב-ע בספר דמובא עפ-י דג-ל בפסוקעוד
הפסח

 ע-
 הכנה הה נפש בחי קונים המצחת עשית

לקשר-ת
יכ-ס-נמיח-ח

 התבואה על נידחק דפסח דכחג כ.( )ר-ד בנםכיאור

עפ-
 חז"ל מאסר בפירוש מקרעץ מדרוס הרה-ק רבי'

 פנחס במדרש ובמובא וכו הכבוד אחד הרודףכל
 ע-ז ביעור הוא חמץ נץורשעיקר
סיח

 ט-
ק'כ-סיד

 וכשמשד פי"א( אסור ,פ כתעש בנזורת במיבאכיאור
 מצד מעץ זה יום דמצות תג הזד לחירש יוםעשר
 מצד טעץ הסוכות תגואק

 עם-
 הארץ-ל רבר'

 שבשכת רו-ט שכת שבץ החילוק ש-כ(,בפרע-ת
 שלא המוחקכאק

 ע-
 המוחק באש וביו-ס מישעו

ע-
 החג במצות כמשינו

קירס-אסיח-יא

 הוא גשם כי בפסח גשת לודר שפוסקק רטעםביאור
 מגולד הוא ומצה ( כ ,תענית בגס כמובאפית
 השנה לכללפרנסד
קע-ס-ךמיח-יב

 יונן תאכל ימים שבעת ,דברים-ט0 בפסוקכיעד
 קיפח סעם להכץ ממצרים יצאת כחפזון כימצות
 מצה לאכילתדחפוץ
יז-ס-א ינמיח

 הפסח כתג שברמר מידי מצא מש"מ ט'מאמר

 שטריז על וכר אוכלק שאש זה מרוד דפיסקאכיאי
 דוד כסא בספר מחיר-א דכר' עם-י 1כ1המצריים
 כח לדתליש היה מצרים דגלוח רוד ילקוט כשם,ע-ת(
 וכזר דהורה אוד בם לשבץ שיוכל בג" שלהיצר-ר
  )שמוח-א( תף מפט שרי עליז וששו דפסוקמבאר
יד-ס"אמ-ס-א

 שי' עליו רשומו עה-פ בחרגוט הפירוש עלביאור
 היא ( טז ,כ-ב הגמ עפי מבאישץ ילטתקמסים
 ושכוסת לרע המסית הוא המקטרג הואדשכן

 ולא לישראל להרע רק הוא בגלות לבניתהמבעריס
 שוהן הכסף פרשת כשח מבאר  ועפי-ז  בושךלטחות
 לאחשורשדפן

קוד-ס"נמ-ס-ב

 שוי עלע ףסץמו יתוץ דתרמס הפידזש עלכיאור
 או עה-פ כשזחים וכמובא מפלחק רכרבץמסים,
 ,דברים-ד( גף מקרב גף לו לקחת לבוא אדנסה
 משוקיים גהץ שהיו אסו מרחם הנשמטכעובר
 השי-ת שהחמאת עד אמו ירך שהוא כעוכרבמצרים

 מרור למצחת טום מחיא וכור גדול ופוליכנס
קוקוס-אמיס-נ

 תר רציה חיה וטפה פיק( ,שמו-ר במדרשכיאור
 דמיעת מסדר דגה ש18ששן למשה הקץ דרךשהמר"צ
קטו-ס-כמ"י-ר י לגאולה מתיקן היהוע-כ



**ריי
 השלז-ל דנדי עפ" הנ-ל המיש כפיחםען

 השו31ת שותה במצוים המוולה מצגיו שב-א()בפיע-ח
 קטעות קודם גרלוה כסדר שלאהסויין
קסרסיבס-ס-ד

 צועקתם באה לא יצי עד פ-ג( )שמוזר כמדווםכיאור

 וומז מאות ר' של הקו הגוצ שלא לפי5י
קסרס-גס-ס-1

 אר-א וצשלחך *ה ועתה פ-ג(  )שמדד ר,מדוו9כשיר
 הוא פואז כי טשלם יהר אץ שאלם אתר אץאם

 היצוג מנידהגואל
קפרס-יס-ס-ז

ביועץ-
 א"9 לח הרי לר משה במאנשי ו9ם במדוים

 קוטו-חג עד כנלהת דד" רחטד כי אנכירכרים

קון-ס-יס-ס-"
% ץ ) ב=תמ ט חאדתד*אמי*הק מי * מח "י י פק 
חמזפ -

ש תתשאי  =ת =מ דק =ד ש= 
ט * שת ט' (4-ם * שו שאש לשא%  חד ש"  שן %מ ק ה= ס = שקא

 פיף*ע =טמחל
ן ץמ ס ד

א חש ח   8  % א   4  
ירסןמיאקאחאלפץ*%"*=חיזי

 השפאפר"שם

ש המי ש את ט= ש=ל  ע הע טע   

שפ-
ן חט ת ש  חד פ" ט9ה -ט 

טקממזעךץשייחךשץ*ז
 מףשמאעשמצחי"*" ח"ש מיבששאימעערצ"השש=

ח*שטה ט מ " ם א  ט .9 96" 
 מ פתר מ= מ" מד * שאח דשהפא
 שפץ מיהשפאב ש= =יא הת מל מש" נז"אשמל

ירואי"=
 חיל אי נ"מ % 6%" נ( אש ח ' בפכשר
% ףמ אס י עמםחי 6  ע" חי ק 

ץ פ  
ה=*=תאתי8 וי טף % רהט ( ור )מתק טחיתף
דסיג

תחיט א  י% א, %8מ עת*% מט 
א ן ע" שיק ל=ץ=ש ="י הקט"  

9 *
ל דסץס

 חיץ 8= הקץ =ץ )ששם(מיטמ
ק ך והש * מקלצי מ ש מ % ה תתך   
תחם  )מתץ הדי 1טי 9" ר9( = 

 ח"א ת*" חאחהי 91ת תם=ק"
 ח=חו "א ד "אקט=
ת 9חעו

מהי"4יעטננוש ח"א הענעים,תגנן

* ש מ % ק - ף * א י
* א א ה מ אא " א  

 6ל המתר פ" מש, עם שם *"ץ
 חיח,9ללא י9ח"= ה=* י" מק" ייןח"-ח

קע-ס-אסי-1

 החפץ את היקץ לייר אור ( ב )פסחים במוכהכיאור
 היצה-ר הי% ההמן לברוש שיריך כבנק הנרלאור
 לנ"ל כוצני היצה-ס לאדם כשבא הי-רכשיה

 נ(י=()0-ד-ד-ו
 מועד של חולו יא'מאמר

 נמועד הל כ0ל9א חק-ל( כווו-ח במובאביאור
 אמורה מלאכה ארוה לפרש לאנמיה הדגך9צמ0ר
 ח-ח 0,8ז בכלל ויא ושהוה-מ מופגזורעה

קיז-ס-גמי-א-א-ר
 העדמר 0עממ יכ'מחמר

 העדמר01פירת

 הזדמר מש" תהי אל פכ-ח( )רק-ד במדרשמשר
ק"בהזח"עהאחםו=שאהיזשץ

8 *חייי א  י מי  1 9  טח 
שב*קקה=ג (שמףשי ש"הממ)אז"צקיד
יז"דח"יח=
ב *םתתש 9 ח א 8  ע"ח שחטתשמעשטמ*,אטת רו* עצ זדי ) 
ט ה 1=% מא שא * ה= צכמ%"ק  

ה טכ*" מ ס מ=ט  ח ח  ס מ ל  יק 
ץ  =אליו מן חצ% ש=( פדח המחר)פ

ח - ק 8 ף * % 8 9
 קט מטעת מה חש כי ש ה= ח"חהתשק
8

יוסעו=ג

 6ש חש"ם חח ים ,צץ( )קץ בפזשבשי
 9ח% באן חפש" ק אש% טדי תישחבו

 ישע מזם של תחועתק
 ואמי

 נטשץ,
 אש הת ה=" ט בלל המשש וזמתמדיח

 6אמ ת"עו"-ת דש ,י0 אק עע נשדמ9"
 *ש ףש 9-טאשע טאק ריח משט דטהטו
ץ
ליס==צז
קעצ( )ין" המתא 8" תל פחז נזףבעי ה  פ  *  8 א  ש   

ט % " ת " 9 ו א
""ט
א יח, ה יי יאהושט פ  ,אשץ שצץ חדי 

 ממט חטן מ"מ, כ=זם מאי שיש4ק האש" אים= % =מן עטש4ףהאש
ח " % ט *

קיח-ס-ג-רסיב-רח

 עפי ספהיע 110ת * שההם% מנדנע שתיןהיעם
 כיני שתתקרם המוחץ כל כי מקוצו הריפדברי

  שכוסח עד ד"ח א כליל כבר ל% באוהספיה
 שאחי% פכרכק אז ע" המוחק הארתשכנאום
לא-ס-ינף-כ-ס

8מצר ש  מצדה ( ת )הנעה כנ0' הפוכא על 
 ונכתף וליוצא ימילקושר
דירס-א0י-בץ

 צר וכר לכם וספנותי! )ויקרא-בג( ששקכישני
 צפי עט, חפ"9ש תפשץ הממקנית השכת80י1רת
 ושידעו 0כוכץ יאץ הסתם פכרזהששוב הרה-קדכדי
 שאשר כשק הוא הספירה מצוה כי ספהיע, מטחצל

 י0י שקצנו? התשוקישה לבצלה עצמה לאהדשפרת
 מנפחתת עיקר אם כן הסוירה היום לכישהספירה
 1881קת צמו מטור וכוה לקריז-ת המקהה ל-הםלהגיו
 השהקש תיהף תתנע מילה, עד כשפותתאאע-ה

לעמפסהחע
יי-ס-אפירכא
 עפ" תודה פון 9דט ימים מיס הספירה לפנקסי0

 8ד בם לשבק ששכל בנ" בלבות הרע כחלהכניף הי מצדים גלוח כי חד ריקונו בונם כחיך-אהמובא
8

ישדרגכשנ"נ

 לחי %י9
ץ ש  יץ צח באר מצח 

 ההטפפת י עלץ למיס יף* ד 8טש ךמס%
 תרצת 09-ס להודוה הסבצית והטובה דבקיתהמצה
 וכהשמטן ר בחפץ ואל הזומיםכוכבי
יע-ס-גסי-כ-ע
 את ליקח זנן שכנץ ןפיח-ג( בפסיקתא כמבאביאור
 וכה העמי בזטח כנצןאון

קב-ט-אס--כצד

 מצית שכוכות רי-א )פ-ד-ה( בפסיקהא בנצבאכיאור
 לצולם אומר רשבש הארז אח אכרטס ירשהיומר
 הקב-ה צשה שצ" בצעיך קלה השסר משא תהוהלא

 לאורתו 4ף11 בץשלום
קכ-ס-בנף-כ-ש

 מצמצי ינ'מחמר
 וקהעת פסח שלשכקר

 %ףים
 כשביעי הדור ופתוי קהל ראפר להחמרת ל"צטחם

שלפוגו
קכ-ס-1מ-נ-י-ב

כינה-

 כי פצר-ם למלך ףגד יהיו כעשק הפירוש על
 הקםבונו

 ש-
 שק לחרם שהיה ומקומת  צמא אורל

חה-גי טי מ יט ( = השטח= חד א"ט=ר ד

 לתשוםה "שר9ל אתשהב"כ הי= 8%1 =ץ שכהיצען שרשב=ר
קכ-ס-רפי-נ-ר

 מצדים אח ושראל ירא )שנכה-יר( כפסוקיםכיאור
 אח ואש וסעי וכר חך"* היד את ניראל גדאוכר
 בוכוחו נס לאדם כבמיקחה כד4די8 הנשוכא עפ"הגש
 מ"צ כנואש משא-כ א"כ? בשולח לראות5כה
 של כמפלול ראש אצת בידן הי שלא אעפ"וכשן
 החרוליו והיד ורחוש חוך ם4שבווהפצחם
קבא-סבאפי-ג-ה



בניסו
 כהר תאשש הכיאש  )שמחו-סק ממדםמחר
 המובא צפ" סגד לשלם ימלוך ה וכרנחלתך
 אץ קדושה של סקוס רככל ( דוד-לג )בכסאאחיד-א

 על פיד( )כטד-ר הו-ל ררשת ולסי לסם-א חלקשם
 המלם תשאה שפמםו שיההאכו

יש-ט-כמ4ע-ו
 א' מחמר חייי ההרשמח43ףי

 להשגה, שמשגל יההיו הוא אייר חוייצעזר
 ציעוף גמז הס דר-ת שהפלץ ש-ק )בפרי-חוכמנבא
 חכמה להשיה שבמתלשהזה

יש-ס-גמ-א-א
 ך אות הסליך )ס-ה( קמרה בספר הפוכא צם"כיארד
 שהחורש כשנה זאיר כעולס שדר כהס וצר וכהכחור
 כנ-ל להכלד, ממתלהזה

,כ%-ס-גס-א-ב

 ירד בו כי לרפואה מסוגל הזה שהחודש הערןמבאר
 ומכאוב חתי =ס הד לא שכ(אמלהוהמז
 ס-גישמ-א-ג

 החווה נידעך שלא )ומילח-יק בו!כילחא במוכסעפ" די חודש -ר א כמלאכים זה חורש לקריאתכיאור
 המן לאוכליאלא

מ-א-ד
קיש-ס-י

 קוצים במפר במוכא עפץ איר החורש לקריאהביאור
 הזה החודש כי רחל יצקכ יצחק אבדנם ריחשהוא
 מסכה ללנני- הפהנ ולזה הסדות. ע" לחורההכוה
 אלו ביטשאבות
קסיסירסטרה

 הזה כחודש לישראל הכגזו מדעת שציקטים
 להורס הבנה הזה שהחורש ס"-ד-ה לוילהמבואר עס-

 זגגי עושין אץ למה והסוגר לזה, ססעל ג'ותצדד
 והכושר רסןלמהגה
קככ-סיאמ-שץ

 הממואר עפ" איר כחורש עמלק לסלחסההטעם
לכ"ל
קנכימיאס-אץ

 היגלים סדר צ5" סייחם הזה שהחורש הסצסכישו
 מושא הלהם עבודת הההילה זה שבחודש מהסעס וגעשי ט-ל הדויע הש% שאוא הזה החורקוייזף כשמן ביבה יתקר נכושי ביששכר כי יששכרלשבט
בכול

 ח"א הענינים,תוכן

 שיל"ג פי ג' -8
 כו שיוהנק חצ-ג( )סר באו-א כסובא כעשר ל-גטץ

 ידך חצה וראו צ(% להלסידי אמר אמר שהצ-ו)פ-ב, כמכוה הסא01ה ופכאר חושק כו לוסר השלאשמחה
 כל כי לב-סוכ. רא-א וכף תאדם כה שאיבקטובה
 ימים ם-ט הם הנצעק רמי כתורה נרמז סרשכלשכל
 לקכה"ת פב ל-ב להכגשת לרמו ל-כ-מן-כמנץ

 הגנת אור הסהצ מחדה בספדה ליב מספרוכהשותם
 אור שסחה חזה בעם יושים ע-כ כותרהשנפז

 8-ג ט-רקוב יצס-ג-א

 מכני דג-לעפ"
 שן-

 החיא פרא גחגלו רשכי
 וש=ק אר וער וקחש מ" ליעת ה=םתה

ם % 4 " מ 1 ת מ מ ת ע מ 9 * ת ש
נ ב ש א * ח 6 1 מ
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ש י 9 ץ ח ח י ש - ש ק 6 1 ש 9
ץ ת ,א ר  

יששכר
9 %* דא  1 ח  ק  ח ש ת י ש  

חמי
הח= ד

תמ 1  =ש"ס הע-אמ=אהית 
א 9

י=נסע-ג
מי*אםביא"ק="1תה9
"איימשחמאמק=ריישי

האיר"ץ9(
חמץץ
ח מרחד"ת1 ת מ ל * מ מי ד   

א ת9 ח ף  ת פח  ש ק ש ם )  א  
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ץ נץמי פ ט מש  ש   9 ס 8"  א  
"בש  

-  

ש ק *  ק  ש  א תאמיל *  ף  6 *י ש* פ1היח  י ה
ח9 חח ץ   

 הת,ציזח')את8"ת*
 ש9 ה* * )*ה ואח % י"ח *אישמ 6(מחאי

 עהי5 פי-כ-ג( די-ג ס-ר )נצן לשל שביאר סה1%
 לייט השיא קראה למה השטת ממחרת לכםוככתש
 ההארות כ(% פסח של רששק שלי-יה"מ-ל רכיי עפ" ומבונו ואכת. כ11ם פואר שלרסוק
 כגאעת יק מוושטץ עי שלא שכת בכוועאשקראל
 נברא ניסן שחורש נרם, הה כסוד שלא כדילוגמוצה
 וקולת קופותיו שיצור כוהשההומות הספירהיגף גבהי ער ח-לור לססאזה סיחר שהוא כנאוו יסץרגל

 מהעז חיה כפ-ר עם אתר יום בהלצההמחזע
 מיזוגו וזויא כנפש שמאל רגל נברא טיקשבחודש
 לצצה באו הזה כטס לכן רנ*ש כב' כסדרלהלוך

 היעכור שיסעף ( ל )נרה הגם' שכאר ועריץלקום:-ת.
 בא השלם לאויר ובמייצא החורה כל לשנרמלפריס
 לטרח כהלל שביקש הגר כובת ה-הה ועישפול יבטן רגל בחעת שמקזה ר"מ בהעה ומשכויסלחך
 סויף לי למה כי ( לא )שכת אחה רגל עלההורה
 בפרם היכויס אויכוה וראה פזקים שאיםהיחלוד
 םדכש ניתוקים הם כי לךףגצם
קבה-ט-אמארז

 ג 9,ש ש-0 1ש-ח הניבא עפ" וכףססיריס סג" לצנח השינוא אוורש עו(  )שבצת כפסוקכיאור
 מבהשנא המצות כקים בחעוח ג' 9ש הידועיפי תיהע שיקה עעץד צלק-ם שבלנק בהארהסיטא
 בהושע ( פח )שבת הגמ' פכ(1 וכוה ופשתנהדבור
 2וץ בש' ג' להן ש.,1 תלקיטי לוש תחשףכיפף שלחשר שכביוש לן הטד רחמנא מ-יך ושמרריתח
מ"א-ח

קבוקי
 ובו. הזה כעם הצ-ל בסמוקבישו

 צפ-
 הסובא

 תצמ' סיק משדש החיה תנה למה הסשם כ'בפס-ר
 וקד לשר שרץ לן ומ"כ רחסצא בייך ( פח)שכת
י-ברג8"ש-8
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321ימח
 כשבושת חלב מאכלי לאכול ל0נהנ המעםביאור
 המעם מ"ג( ,פ-ז ברכות מס כתמו-ס דסוכאעפ"
 ובבוהם-ז ה את ברכו דמכרך אוסר כברד-תלסד
 מאכלי אוכלים ס-ת כיום זה ובעבור אלקיחוברך
 להמד רמז שהםתלב
קלך-ס-נ-ימ-ך-ר
 לפניה שתים מכרך כשתר ( יא ,ברכות במשנהכיאור

 אהבה או עולם אהבת סברכק אם בגמראוכמחלוקת
 לפס " כשנכוה קיש הקורא אם כרץ ומפלפלרכה

 דתורה כברכת כוה נפטר אםברה-ת
 ק%-ס-גקלי-ס-דס-ד-ו

 ורדים שעשנת להכץ ישראל למנהג הסעםביאור
 במדרש המובא עפץ  דשבועות בחג בשמיםונשכי
 החוחים כץ כש71עה מה-פ פכ-נ-ב(,יק-ר
קלה-ס-נמ-דץ

 כך בהילר אעה זו שבצנר מה שם במדוושכיאור
 ומבאר ומע-ס מצות ע-נ אלא בטילים אינםישיאל
 מראה טעם כה שיש לשושנה ישראל דנסשלוהטעם
 הו-ח על שמברכץ מנץ ( סג ,כרבות הגם עפץוייח
 בחטא כ-כ נפגם לא הו-ח שחוש המובא ועפץוכר

 והריחו כמש"כ משיח מעלת יגיל זר וכחושאדד-ר
 הויל למנדנ דמעם מסים ובזה הביראת
 קלרט-נקלר-ס-רמ"-ה

 כתת כץ שדיה בףכוח ( מה ,מכהות בגסביאור
 שי קביעת בזמן זכאי כן שחנן וב' לכץהביהוסץ
 השכוחת וחג"ספירה
קלרס-נ-ימ"-ס

 -מאמר
 הניא מעלת ה,

ח ע ה יה " ,י4 ט"מ ש ס  א  
מ חקשש 1 ס  ח ף   1 1 ח ת  מ ש  

* ק חיח ה ח ת * א א  מ"מ % 
 ביץ ו=ק כד =1ר דדה משם המהד%דת

* -
לדא-אמ-ר-א

 ,איכ-ר המדונם עפ" הנ"ל בפסוק נוסףכיאור
 ותודחו עזבו אוחו הלואי הקב-ד אמר ס"-ב(החיטא
 וההבדל למוסב מחזיון היה שבה שהמאורשסרו
 יש שלוה והשכל החקיה מצד לאדם הבאהכאמתה
 כירושה לנו הכאה המבתאה האעתד לבץסוף

 דאינה שהיא תקיוק טף סיס הר וממעמדסאבוהעו
 עולם יפי כל הנמשכההאסיפות

לדי-כגדמ-ר-ב

 אר-א פ-ם(  ,שסויר המדרש עפ-י הנ"ל בפסוקעוד
 ד' אמרה לישראל הורה לודר התציד כשכותשוכר

 וכף עצמו לבץ כגנופעמים
לףס-רמ-ר-נ

 היא חים יץ עה"פ פכ-ה( ,יק-ר במדופוביאור
 דברי יהיו שלא ר-א בשם התא א-ר בהלמתחקים
 לוחנה ולא חורה של ככחודה למהר וכה בעעךתירה
 כככודה להזרר עע ולא זבות לו שאץ סיכיד

קלח-סבא-ב0-ר-י

 כל לקיש כן שמעץ א-ר מ-א( ,שמו-ר במדויתכיאור

י2ם2יכ2ר ח"א הענינים,תוכן
 ככלה שכמערץ על ערביט ואען ד"ת סחניא שהשן

 ורף אמרן שלא לו מח לבעלה צרבהשהיא
קלח-ט-כ0-ר-ר

 ע-ה לבן הורד המלסד כל ( פה ,ב-מ בגםביאור
 לנשמד נם כי מבסלה הוא נזירה נתר הקב"האפילו
 לאץ שחה להגביה יכל התורה ע" בערכהקשיה
 כנגד מדה שגמז זה ולכן איילוה. כחי ערמשער
סרה
קלח-ס-כ-נמ-ר-ו

 ובדחו את עזכם על אר, אכרה מד על שם בגםביאור
 חכמת ואכרה פכיט( )בישע" עה-פ והסברוכר

 דקודמיס היורות כננד דלבבוה וסיעוסחכמיו
 תחלה בהורה ברכו שלא שט ריובמאמר
 ט-א קלסקלח-ט-נמ-רץ

 ע"ד וסהןתיר התורה בנסתרזת לדאסץ החיובביאור
 בפרד-ס התורה חיליץד'

קלט-ס-א-במ-ר-ח

 בעוץ כפה( ד"ה פת ,שבת ההום קרצית עלתירון
 הקבלה דרך על התורהקבלת
 סיבקלסמ-ה-ס

 הודך הנה אשר דאר, בכל שסך אדיר מד אדתעוד
 להם ליחן המלאכים שבקשו מבאר ת( ,הרליםוגו

 הקבלה ע-דהתורה
קלט-ס-כ-נס-ה-י

 ליס% בקשת אם ,משלי-ריס( כילקוט בסובאכיאור
 מטל דוד מדהוררעצר

קלם-טינמ-ר..א

 עפ"י תכמה ואאלפך פל-נ( ,אעב כפסוקרמשם
 סדרות לקש וואו שהד "ששכר בינת בטפוה10בא
 הדוי לששה שרוסדם א באות שמהחיליםכחורה
 קעם ולתקופות באדם ש"ש זפתם ולששהמשגה
 שעלה יתמהה ושמניסעת שזה אלפי ששתהעולם
 סהחיד-א לפי דבש בספר כמובא השיערכאלף

 ס-נ-רקלטס-מ"כ.

 ףששכר בצאתך זכולץ שמת לנ( ,דברים בפסוקביאור
 להתיר-א קדמות מדבר בספר המובא עפ"כאהליך
 בעוה-ב חורה שילמרהו עכה מעוה-ז לת-תשהמתדר
 קלט-ס-דמ-רינ

 ככל ושמחת עה-פ ,ראה-תחצב( הילקוט במובאכיאור
 אח מזהיר משה לפיכך וכר הורה אלא טוב אץהטוב
 בש"ת המשנה ומתאר פלאי והוא תעשר עונדישראל
 פרס לקבל מנת על המשמשץ כעביים חהע אלפ-א
 להשתחל תובה שמים יראת היא שכרה שבמצורוכו'
 תזיל מאסרי כסה מבאר ועפיה לק"מ סגת עלכה

 לעשר האיט על שחוכר והמעשר הישהבערני
 היפים כל ה את ליראה ילמד למען שיתעשרבשכ"ל
 קוע ע-ד תעכיומ לאוהענעת

קם-ס-א-יס-ר-י
 ראות במאי מיצרך ריכול ( עז )טעכות ב"מכיאור
 ,ץ שמעלה רילת אהבים אילת דכתיב כתוויועסק
 שט-ז( ,פרע-ת מהשיזיל המובא עפי לומייהעל
 יריה ה-4 יחוד לכיף חוקק יש תפלה כיגעי יוןשעל

 הגבויו לרשכ" הסעם היה ח" חן שמצא נחניצול
 כמו ג? התורד סתמת תפלד לבטל רשאיםשהע

 לזה מועלת ומנוהה כן דץ גזר לכל מועלתשדתפלה
 ומצלי ממד שדתורד ( כא ,סוטד בגםכמובא
 קמא-ס-בקמ-ס-רס-ה-מ

 סוב שכד משלם ברוך שאמר ברוך בתפלתביאורים
 שכר ברכיה א"ר פ-מ( ,שמו-ר הסדים עפ"ליראיו
 בידי הכל ( לנ )כרכות הגם ועפ"י ובו חורהדירסה
 הקדחני מי כתוב המצות שבכל מיי"ש תוץשמים
 התורה לכל קעם היא היראד שמדת כירישמשאיכ
קמא-ס-ב-נמ-ר-טז

 ניב שכר משלם ברוך שאסר כרוך כנוסה מסףכיאור
ליראי

 סנצפ-ך בנפתעת רמתם עפץ
קרבן-סיגמ-ר-טויב

 קנימן ראה שלא פי כל פי"נ( ,יק-ד במדרשכיאור
 ומבאר ונר בעוה-ב לראותם זוכה פידר-ס אוה-עשל
 חחדה עמלה כערן עקב( ,בו9עהסיצ דסובאעפץ
 המיולנלוה דגשמות לתקן דגיציצץ לבררשדוא

 לא הדלעיל האדם ע-י להוקם הצריכשבדצתכם
 באפיפה וי יהיה וק כשחיסהיצטרכו
יטיב-דט"ד"ש
 הקרלות את רואים העם וכל כס( ,שסות בפסוקכיאור

 ולפלא לאות הדבר היד תורה שבמחן דרשוובמכילתא
 צריכים שאש הידוע עפ" נשמע את רזאץשהע

 מאבודכן לס יו"שש שדכא פשוטה באתונהלהחנהנ
 שהסיד וכמו חקירות וכלי מוסת 5ג%ילהצמק
 שממתחם אלו שכל פ-ב( החים ,אוי בספתהיעביץ

 ע-הי
 איוחס =ת עיתטץ 4 איר

 =ק וטל משר טה טמר תיץ היאי=מ י א עיתילעש א"שש מ שע*ו
 דבונים כץ ואאע-ה וננאסר בקכד-ת  ששמעתסה

 המורה מיסודי ששרהם והבהיה המיעדוכעס,
 ינדו כון כי הגם הגלות כצריבות האמונהערמן
 ככל להשץ בשעט לא ועדין שומםקקמם

 הסתרח וככיאח המתש בוצנית בגאולההנכיאיט "צה-
 דירןכמהרה
 קמו-0יאקמכ-ט-אפ-ד-ים

 הגימש את רואים הע דתורה שכקבלת מה טעםעוד
 האש"ל דבריעפץ
קמו-ס-אמ-ד-כ

 ת-ר ( סד ,סנחוה הנמ' מסמיר לואל המבוארעפא
 וקן שם והיה וכד זה על זה תשתנאי בץת מלכיכשצרו

4 "י א  מ ש  א י  א  א   

ם ום 9*ד פ9י מ  ש% וט=ר "ג 
ת התיחח חשל בשה כלישהתכמת ק ק ח  

ש ק ש * *
ו"ריכנ ן=מ

 "ת רשש קמע ח ס וחשת שהק בפא מסףמ"י
ץד"א א  וחם קשש מ בא" 9ש ה"ע 

שטי" א מ עץ ח באל טפם   וחש 
ג " ט9  *  * ש  א גץ   
 מ=חא" 9%"אם

 ה השא השלטוחז ח9י אח )41חהץ
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מפיץטץטכר ח"א הענינים,חונןבני

 ה בקול השסע ב' יג-'ד( )יברים כפסוקשתשוי
 מה עפץ לה שש כנים ליה וסמיך וכראלקיך
 יעורה לקפל רוצש הע שהמלאכים חז-לשאנוו
 דסקובצח בוויטה המבואר דלפי סצרא דברמיעא
 נקראים דלא וישראל זה רץ שיך לא כן רגביכ-מ
 לךבנים

 ס"אקמרמ"ר-ננ

 ס-ת בשעה הנשסע אח רואים שדיו במה שסףביאור
 מראיך אח הרציני עהיפ 'ד( )במכילתא המוכסעפ-י

 נאוה ומראך כתפלה ערב קולך כי קולך אחהשמעתי
 הקול עי ניארח מקוכלח היא אם שהחפלהכתלמוד

 כפי תפלחי שגורה אם ( לר )כרכחז חזיל שאסוזכמו
 פניו האיר אדם חכמת כמש-כ במראה ניכרתוחיה
קמר-ס"א4כ גוימאד

 כי וכר רעם אל משר ראסר כ( )שמוח כפ10קביאור
 יראחו תהיד וכעבור אלקים בא אהבם נסוחלכעסו

 שמים ירא בץ ההקוק בי-ן המוכש עפי סניכםעל
 חטא4רא

קמר-ס-כ-גממדכה

 ואח חוקרן אח ושמרתם 'ח( )יקרא כאפוקכיאוך
 אפי ד אני בדם הזי האדם אוחם יישד אשרמשפסי
 אעפ-כ לשטה עבירד ניולה ( בג )נדר חזילשאסרו
 לשטה שלא אפי מצוה לעשות שיבחר סוכיותר

 פיקוח בענק משאיב מצוד שטררח המצוהשסנילח
 שבש כשיחדטש

 דקו2--סיגמיד-בו

 אשר וכן הסצנה את ישמרחם ז( )דברים בפסוקכיאוד
 )בעירובץ בזד ועיל וכררקאץ לעשותם ר-ום מצוךארכי
 דכות עפ-י שכרס לקבל וסחר לעשותם דיךם (כב

 בראי מצוד שכר ( לט )קמ,ושץ הים עלהחיר-א
 י(זוספח אבך גופה סצוה שכר דוקא שזה ל-כאעלסא

 סשכרט נהנה סצוה ככל מוסיף שאים מצודודיקדוקי
 כעוהיזגם
 קמרם-אקו2--ס-י נומיד

 שאברהם ס-א( )כ-ר המדרש פירוש הנילעפ"י
 לענץ דוקא דקפוחע לשק ריוק הקפוחע פיעמערש

 הסקיטים לאהיח עפץ שעיץ והומרזח רחסידותאמ"י
 כעוה-ז שכר גם סקיוממילא
קמויס-אמיד-כח

 מורשה סשה ל% צוה שדה י( )לביש בפשקרחר
 את המלסד כל ( צט )סטהררץ היס' עפ" יעקב.קהלת
 ( ה )תשיח הגם ויפץ ילדו כאילו תורה חברוק
 לדוהות ישראל לכל קתמח חבוית סח לא ארעוייקב
 זכותם לישראל וטוה שלמר רבעו סתרה זבוח וכןעולם
 לכן אב כזמאקי-מה
קמרס-אמ-ר-כס

 ושמד וכו' תשמצק עקת והיה ז( )דם-ט בפסוקכיאור
 נשבע אשר החסר ורה הברית אח לך אלקיךה

 עפ"לאכוניך
 דכו-

 הגם ליב( חד )ככסא החיד-א
 בצוד-ז גם תוגה אביה מזכות כי עוהיז לתיבתגם ששי אבותם זכות שהל ליכח ייסמא כהאי מצותששכר
קמרס-גמיד-ל

 ה11רה 111ית ר -מחמר

 הלל בית זט סה ספני ( ע )ש-חבץ בנסבישר

 דוד ובבטא ענףם שהיו מבגי כמוחן הלכדלקטן
 האמת. אל מכתים הענוה בזכות כי פכארלהחיד"א
 ושהלל הלל לב-ת שמאי כיח המחלוקת שץוכבאד
 אדם מכל סו שהיה מוטה מבחעההיד
 קמו-ס-אקמרס-ג-רמירא

 שלם שלם 'עקכ ויבא יהיפ ( לג )שבת כנםרמז
 הקוץ צנץ מההידוס לפי ברכש המוכא עפץבחוחע

 עילאה כמתיבתא ניקשח דרדורה כ' בתורדוהכתוב
וחתאד

 ועפ-
 והכח1כ שהקוץ סקרעץ מדר-פ יכוץ

 שכע-פ לחזרה שככתב תורד כץממחת
 בקמדסיאמירב

 ולשך לחוד חגרה לשק ( לז )חולץ כנס'מחור
 לחודחכמים

 עפ-
 שב-ח( )כפרע-ח דאויזיל דברי

קסדס-במסרג

 מהלכה קו-ח ינץ אע ( קלכ )שכת כנסכיאור

וביש-
 בי-ג ליררש  שכע-פ חורה ניחנה רלא שכחב

טיוח.
קסז-סיב-גמירד

 השתרוה עשרה י' -מאמר

 סיני הר כמעמד הוברית עשרה לאסירתטעם
קמדס-גמ-דא

 לאסר 1כ1 א וידבר כח( )שסו-ר כמייגעכיאור
 בזכוה וכו ישראל עם רקב-ה נדג סלאמיםכטכפיסי
 נמשלו למר ( נד )עירזכץ וכנם תשמע נעשהשצמרו
 ומבאר לשדיםד-ח

 עפ-
 מה שכל המזע הכלל

 מסעי לסשה טרנד לחדש עתיד וחיקשתלמיר
 קמח-ס-א דקמדסיגמידכ

 שמלאי לר' דמעץ בשאלת כס( )שסויר כסררשכיאור
 קול עם ישמן כח"כ שהוו כעולם יש דרכהאלהוח
 מדבר אלא מדברים כחוב שמא אילאלקים

 בציף נזכר לא חלקים ששם ן קח )ח-ב בזודרהסוכא עפ-
דקרבמח
קמח-ס-אמ-דג

 רדת מנעת ח' -מאמר

 בשכושח. רות סולח לקמרתטעם
 עפ-

 הרס-ז דבהי
 בטישה שהיד הק הטשטשן כל שלקחד רותכשנק
 לחהשכש-5 שבטוב חור"לחכר
קמח-סיגמיה-א

 המהיש עפי כשבושות רות מגלת לקרינה סיםעוד
 סעדן "-ג( 5יב )חמנה סהירוש' שור תכופתכספר
 נילד אז ודשי ואים כשכועסת ע-ה הסלך דודפפירת
 שעשי"ת ומבאר כעצרות יחוסו השתלשלות קומןע"כ

 תורה נצק כיום ונהיר תוזשכיע, סבה"שמע-ה
 והטבות לחגרה תוקדש-פ לקשרוכבנחה
 דקניו-ס.1משדב.

 משכרתך וחדי פעלך ד' ישלם כ( )וזח כפסוקכיאוד
 חד כפא בנטר בחיד"א המוכא עפ" ה סעדשלמה

 על אפי לצדיקים שכר ישלם שהקב"הלהחיד"א
 עו:ההוש, לצנעה יכלו ולא שמעסו היפיםהזסיס

 תשם, מצוה לעשוח אוש ח"כ ( 1 )ברכוחכמאחזיל
 ונואה כאמי הכטצ ילימצלה
 קפס.סיאלגאז-ט-דסיח-נ

עפ-
 אטר סוכך רב מה לא( )תהלים הפט' כיאור וניל

 במדה ישראל עם סוצהג שהשיית וגר, ליראיךצפנת
 בררכם ורשת כח( )דבו-ם נצסועו ט~ב.1ע-כיב

קמם-ס-אמ-ת-ך

 ההסד ה' לך וכרסוק סובך רכ מה וששק %סףכיאוד
 הזיז(, פ"א )סכירה ברמב-ם כמובא לשלם, חעכאץ סי וכרבי קצוב דבר אעו הגוצוה ששכרוכהמ8הגם
 לידאע טוב שכר ישלם הקב-ד ההסד מצדאשפי-כ

קמח-0-כמ-ח-י

ר ק אףת פ % ד חי  ט ק פי  א  =*9 
ח %*ש 8ם "" רטט =משתמי פ  

ה עת מ אעה פז המעאי ח מ ש  
גמזו החי סהסי 1 ס -

 סוכרתך וכזזי פעלך ר ישלם כפסוק נוסףביאור
 הגיים מה מפני ( סח )יבמות הגס עפ-ישלמר
 כעכעה כנפי החת לבוא שאכרז על כעוה-ז,סיחים
 ב"ז אשר רח-א הניל עה-0 )בריר-ה( וכמובאוכך

 ולחורג לבוא שסגודת שהכתה כנסע, החחלחסות
 שלמה משכותך ההיהולזה
קמש-ס-גמ-ה-ז

 פירוש עפ" חסא רב בדורי הניל כמדווש %סףכיאור
 רהתה*א שכל שהגם חסד, ד רלך עד-פהראשנים
 מקבל אציי-כ מהשך-41 הם כמצוחוררזעוררוח
 ס0ע הכל היה כאילו כבגלימותומכדרתו
קמס-ס-דמ-ח-ח

 כץ בגורל סיוע עפ" הניל במדוגם %סףביאור
 תשמו הכעד, כנפי על שאחיתם גבראלנשסות
ק ט מז וטט ה=י מי הא א"שפ  
טטאיבק"ס"*ט1"שט יי* *מס ש"מ דר עא שפהש
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ייי ***

 הש-ץ צל דנמז כהוציאם אלו כחספס פגמוחמת-אב
קרסיוט-א-נ

עפ-
 תרסיס שכ' מהארע-ל )כלק-ה-כא( המובא

 של במצב כעת ואש ושמאל י0ץ עץ בחעת הםהללו
 שעולה אליהו. - פנחס שיטש עד יט, יידה צעיעעי
 כנ" של העימם ולהאיר לח-קץ עץי פעטים ככגס
בב-א
כ-"ץ

קנ-טיי
 שיש פיד( שם-ר )ע-ת הארע-ל רבף עפ"מבואר
ח *תלק 4 א%  א   %  * 

 ח* השתאתתו חשש * =ן%1ףת
9אז

דם-
 ,ף,"

 מב מי% ימירהיבק)ייה
 ת סאות אלול וחודש ר-ל טאותיוח אלותישים

 פהוהד לדלח הרומז דלח ורבת יצאוכשתצרפם
 ( עת )ח-כ בזווד הסובא מבאר הכזהלשב-ט
 עשה יעקב עשש של לחלקו נפלו הללושגודשש
 לישראל והכית מידו אלול ולקח בומזטלוחמלהמות
לחשוכה
קנא-סיא-בס-א-ו

 בא ר-א. שלדעת ( ה ח )נח כסס-ז ד10כאכיאור
 ריסקק ורחחיל דסבול כשנח ההוים ראשי נראולאם
 וראיה שמיצה כתחינת החרוכילעולם
קנא-סיב זטיח

 תמי אהק המהלקוח )כמדבר-לג( כפרשתכיאור
 כישראל עוד סלך הכנעני למו"נ% גרס שזההמשל
קנא-ע"מנט-א-ח

 אצע לשמעץ יהודר יאמר )שופטים-א( בפסוקביאור
 כגדילך אס גם ומלטי וגף כנוולי אפךעלד

 ( )ס"-ג לעילדמוכא עפ-
 ועפ-

 רסן חורות הדגלים סדר
 0אז ששקן ניאץ שחודש לשמצץ וסג-א ליהודהיהוא

 ומהובוים טפלים והגאולות הנסים וכללגאולד,
 זמן שיגיע לע"ל משא-כ כנינת שהיאהלגריס

 שיההפך צנחם-אב שמעץ חורש שלהדושאות
 תהיה מצ-8 הנסים, הוקף ףזכירו וכשמחדלששץ
ה  ימתישא מיהה%ע( נשמ%
=קח
"מ-וט 9
4 ממ ש ק =ד  % א "חוה   "% שי 
ל למי %1ש ימש מ=ת יח שמנשף % א ל ת מ * 8

דם"פץ-
% וחמןק  ל% התחם מן שתק נ טחך סר% 
 יץ מטח ק-ם*א

4כ-מיימע"א

 המצרים בץ ב' -סממי

 ומבאר הלתיגי נשתברו כתמר בי-ז ( ט )כשניחכגס
 ההוא דים יריה ושלש-ל סו-ב, כגימט עולהשירז
 לישראלע-ט
קנב-ס-נ-דט-כ-א

יקטקטכנר ח"א הענינים,תוכן
 כק בינם ססצי וסטות פנחס פר, לטליאהח

 אריי וחלוקה הקרבנות שבגים שכהםדימוים
 לע-ל האלה הימים שיחידץ לישראל הבטחהלהורות
 טובים ולמרצדים ולשמחה לששץלהעם
קם-סיחסיכ-ב.

 כוכח ( קיא שב-ג )פרעות הארע-ל בטחותמרטו
 כשם הף-ה חילוף לכוץ דימוים כק כימי אבותברכה

 רצדם ועוד המצוימיכק לימי הריה לאוטווה הקודמים האותיות היעזסדה-ד,
 כ ס"אקמט-ב-ג

 ראשתות ג ככותת )שם( הארע-ל מק כונה עפיעוד

 מצפ-ץ כגז"ד טדי-ד השם לבושי שסיה גרש-י

קמ-טיבסיכ-י

 לכוץ נחסרה כוונה כגיס סרסז הנ-ל הכונה עפ-יעוד
בהבאשות.

ירט-גט-ביד
 דג-ל הכוונה עפץ כותהעוד

ז4ג-ט"כ'נס-ב-1

 שצוח שנ"ב ק8 החורש סוף ער תמה שמייזכיאור
 כע נתק-ם וכע"ה-ר הף-ה צירופי י-ב כגיסשעולה
 הלכו א( )איכההכהוכ

 שכ-
 וכהתעוהץת צר לאי

 יכיאור ירעננו יש-כ הייה, ציזי סי-בהרומש
 מפה-ח מנץ חקכ-ח הם הפרקים  שמספרהמשליוה. בזט" אלא מהכגשח הגליות אץ ז( )ףקירכמדוש
 כב-אגאולה
קמ-ס-נט-כץ

 תו-ך כרש ש,8 מצרים ימי כ-ב הימים כסויכיאור
 עה יהוקן אלו כימים והקילוח היסויץ וע-'שעוט.
 בחורש שהיו תו.ך, כגימט שצולה והנרגלים,העגל
 כ-ח, סמן שהם מג-א, ט.1 צר הימש ובשדחמת
 הנ-ד שעשע וכ"ח ח-ט( שונר )כשרע-ח המוכסרי-י
 אלו חדשים לכ' רמז גשם, נפלח להם לתתלעמו
 טנ-ל עמו ה לחלק יחזרו - לצשישנפלו
 קנר-ס-א"1נ-ס-ר ט-כ-ח)ט-א-ח

 קיכ( הקודש )מחברי הארע-ל בכהבי במובאכיאור
 ומן ב"כ וכתשעה טים מאיה מלריס ביהם-צשכשי
 אץ ( כד )יכמוח ה"מ מבאר ועפי-ז המשיחלות

 ד,משיח לנכוח גויםמקבלים
קנר-ס-א-כמ-ב-ס

 לגלך שלא א( )איכיר כמדרשימז
 יהר-

 ב-הס-צ בימי
 ס' שעה עד כיום ר,משפה

קנר-ס-כט-כ-י

 מהריש שושנים ליקוטי בספר בסובאביאור
 ענב-ם ביכורי ימי וסיטים עה-פ ז-לימאוססרחפאליע

 אז כי ס-0 אורווח הפ לצמצם הקודמיםשהאותיות
שלישע
קני-ס-גט-ב-יא

בטצע הסופר ק%  אשר וגף דאיש )ט-ג(כיחזקאל
 גבריאל על הכתה שרא"לומבאר
קנר-ט-גטיב-יב

 ציץ תריס אקום אחה קב( )צהלים בפסוקכיאווים

 ליהר-ש שושנים כליקויה החוכא עפ-יוגו
 לשמיות הסוגל אחיה שהשם ז-לסאוססראפאליש

 רמשיחא כצקבהא שתה כן כמהמםמהמחבלש
 יגאלמ אח-ה, כ11ס עלים ה ירחם ימנישחוצפא
לנד-סייטיכ"נ
 אץ לגאולתי בבקשה כי הנ-ל, כפסוק מסףביאור
 סצר ולא מהמבקש ולא המשמקש מצר לאמנייה
 ע"כ כקשה למזלף הנצרכים דברים ג' שהםהזמן

 לנשלח-מ ישמע מנוקשת ימלא שהש"חטדראף
בב-א
קנר-סייטעך'ד
 שלאסי כל )פ"א-ה-ה( יוצא בירהילמי בסובאכיאור
 בימיו גהרכ כאילו ביביו כיהמ-קנכבר

קנר-ס-אט-כ-סו

 אשר אמו, בן ישעיהו חזץ -א( )ישעי כפסוקכיאור
 גבוהה כק ההב"ל ומבאר רמזיים יהודה עלחזה

 בחזץ, משא-כ להתקים, בהכרח הנבואה כיוחזץי
 ועפי לסובה ויהפוך הרעה על ה ינחם קטבווכאם
 כפסוק רצים( נמרו ילקוט תו-ל הוקזת סיבירדצ-ל
 הקדית. אח רוא-ם העםוכל

קנר-ם.ח-גס-ב-סי
 ההגישי צום ג' -טימר

 כאב בם וא'( אס"א )להיחבא נמדרג בנדכאביאור
 מקאדיץ מהר-פ הרה-ק דכוי עם" דודי בןמיד
 את הריא בדום הכשביס שמצאו ( נר )ימאונצמ

 דוב טשי-ר כלמידי בקושית וכה (מ,1 כמערהכרתךס
 המגריס כק עד כ-כ וערן זצוק-ליכער
 ג ס-אקנרפ-נ-א

 כאב חשצה לעקור רבי ביקש ( ה )מג'לה כגמכיאור
 פיידח ותידחי דכיתן כשטו להשחשחל
,4י-ס-01-נ-ב

%%ם 8 =חה  י פ במ   ח ח %מ%,שמ מי  %  חק *חז ן 
ץסעע ס 4

% 4 ב =י נים ר% ימ, באקמ ח  
 ( קכנ )חיב בזומר כפונא חכמה על מרצית "שהאות
 חככתם  צבור הוא ישראל של ומישלחם גילוחםשכך
 קנר-טייפ"נ-ד
 ולא כנים איכה וגר גלחה )שם-ג( בפסוקכיאור
 צפי הבטויס. בץ השינוה רודמיה כל מנוח,מצאה
 העש נצשה לשבואל המיצר כל ( מ )גירוזהגמ
קמ-ס-א דט-נ

 הודף לפמ נח בלא הלכו )שם-ק בפסוקכיאור
קנו-ס-אט-ג-1

 מחימיה כל ומ ירושלים זכרה )שם-ז( בפסוקניאור
 משבורה על שנאץ צרים ראוה קרם, מימי היואשר
קמ-ש-א-כט-נץ

 לברה עיכ יוזש,*ם חטאה חטא )שם-ח( בפסוקבכמר
 רק ע"כ שיגס כיץ בסקרה, הוא חטאם שכלהיתה
 לבצלה לסהר חץ לאחר שיכפלה היהה,כנדד
,4ךט-ב-נטיפוח



עאיץטץ%כר ח"א הענעים,חונןבני

ש להתיתר סווגת שנדה שכאר ת* פפקשי  
 שצו השהה כביכול האכו סיה,ז כשאר לאבשלה
 גלהדמבוסן
קם-ס-נרגש

 זפו לא כשוליה סוסשש: )שם.ט( כפסוקכיאור
 יבדי שפ" שף את ה' ראד תר לואיס וחרדאחייתה
 הקליבר שמתצוהרת סירן שב-0 )כפרע-ההתיז-ל
 שפל שונאי על השסאהיד

ט-נ-
וירט-נ

 בסובא כיאור פ-כ( )שיא שצהב בארץסנדו
 קרח של לירו שלו כשעיים משנסחטבהיר"א,
וואקום
קירס-יט-ג"ש
 שיהרוד בלימחץ, סכץ ששיר לאדו יקה;כ"כ

 הגאולה, על ישדל הילוח יל רושתדבת=כה
 פ-א- )ע"א הירהשלסי סכים וכזד כת-ז החוכאעפ"
 וכר ב-מץ כק"מ-ק נכבה שגיא סי כלא(

 קורס-א-כוירסירט-רהט

 בסנדל משל* ד' -ספסר
 ס"מ-כאבסע%מ

 לישראל שנדם ימש הי לא ( מ )תטש מ8'משד
 האראל בתת =יק הכופורים וכיום באב  עשרכהמשה
 וכר,יתאוה

 עפ-
 על סאפטא ישראל האוהב רכתי

 לצריקים מהול לצשות הקלרה עתיד ( לא ישםהגבו
לע-ל
זדסיא-כפ-3-1

 פתיתתים ולהשתדל לזש:שזק שהקם למה המשםכיחד
 שכב-ה פכים( )יק-ר כנשורנו החוכא יפ" זהכיוס
 ובנס עם כלא פוש ושק השולט טרשת התחלתאלול
 הה* יצירת קודם ים שארכשום חוכא, כ.()שמה
 עם ארבציס ע וכדוגמא לפלחי פלחי בתסכרדן
 עלו ישראל באב, כייו שעצא שליל כ-הקהים

 הכסד בפלך לואחוקבמנושכה
קמיט-כ-יפ-י-ג
 לאולפות ר-ה כשכס סץ שק מטד הוא חג-לשפץ
 או חק רץ שלרומן ארד, כ-ה קודם עם אהבצששמיא
 השילם ם-אחהשזלה
 קוא-ס-אזמרירטה-ג

 סח עפץ לכו בנלי לנםשל יוקשח הי לנם:כיאור
 ה'4ום יאסר האכהה נא ילכו )ישצי'-8( יהיפשביאר

 שפ" ומפוש ונר ילבינו כש"* כ=ש חטאיכםיהי
 וה4:-ה ויך פפאפ, לרפ-ע ס"ש%זא בשגיאהמוכש
 שץ יימעד כשאונס פוש הלא עק, ההשאכומש
 יוסר נקרא לא הההב כנושקם הוצהנה כיתעשו,
 שר ( לא )שתושא הגם' צפי וש-ל הפסוקומנאר
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א  ומעם תל, הפח * %פס פיתא
 הוא שמ הקב"ה פש% חז המדאים, עץשאק א* יש לא מ" י** הד-תמ(י4ט
סנחסכם
 ק0א-ס-כקט-ס-רטיה-ג

 נכתב כפשק הנבואה אה-כף הנ-ל. רוזהנוס בדבריעוד
 שכצ-פ. תורה דוש ההויינום שכואב. הורהככחי
 שמסר ואאפ" שאלמלא ( )קואו ביוהר שסובאוכמה
 עול למגיל ישראל יופלץ הי לא שניאץ,יה"ב-ה
הזלות
קרוא-ס-כמ-ה-ד

 כשינוא שההרקה כמו כי הג-ל בפשק נוסףביאור
 סיום ללא מוצו החחי פמ*ק תה הסרט:כמבלהת
 הנחפה לע-ל היק כן חישה, כם-התצשה
קמא-ס-כ-דט-ר[ג

 כשרן מ(שצזת כצוררה הפרכא עפ" הנ-ל כפסוקסוד
 כהסאוהונו, סווגך שלקיע כראש כי כפרה וסלוקיו'
 ככשכש כשלא הבהמה תהיהכן

 קמכ-שו.אקפע-ס-רס-דע

 הךש ירושלים לב של דגרו שם( )סיע" כפס'ביאור
 עפי-1 וושיש צובה טיצה ג' צכ(8:, פלאה כיאליה,
 דבר יפש - ךסשו בו" אל דנן כא( )שמידהפדרש
צלבן
קסכ-ס-א-כט-רץ
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 גיב%
 ושניוח לגאולה לעתו השפי נצ-ח הואשלהם
כב-א
קסד-ט.כסיר-ס

 ג' -טת15ה

 דזעס נחשה לא סוערה עניה ינד( )יצתי בפסוקכיאור
שלאיוב

 רץ-

 מרביץ שכי ולכן נחמה אץ לה - נחמה
 לצנץ מעיל ומרמז בספירים שסדריך אבניךכפוך
 תת-ז דחסילץ כתי בשני ההונסק ועץתמלץ
קסדיס"נמ4ד-א

 ננו שמשדודך כדכד חשמחי -נר( )"שעי בפסכיבוד
 כדכ-ד פחו דאמור(מ, כפלוגתא ( עה )ב-בוכגס
 לו אע מיס-ק שחרב מיום ( ח )ברכות הנסונוי

 יחוד וענץ כלכד הלכה של אסוה ר אלאלהקכ-ד
 הנס מבאר ובזה הניל, בפסוק שמרומז מלכויתיסו.ר
 כצולם שלוס מיכים ת"ת סר()כרכות
 קסר-ס-כקמר-ס-נמיה-ב.

עפ-
 ( ל )כרצוח זיל אמרם ססכיר לעיל המבואר

 וסחפ*ש אחת עתם; שתים דץ הממשהיםתמהים
 לסקוס לכם אח שיכתעעיי

 ס-כ-גק0רס-ר-נ

 ונר כדכד ישמתי וציל, לפסוק שספיםרמזש
קסר-ס-נמ-ר-ר-ר

 ורב ה לימודי כניך וכל נד( )ישעי בפסוקכיאורים
 מקץ פר עסוקות במגלה הסובא עפ-י כניךשלום
 וחסים של סרוח מ"ג התסוים  השפעהכעוץ

 לישראל שלום רב מששעטושדת-ח
קסר-ס-נ 1סיר

 תשוכר ס% עיקרה על שרוסו דג"ל בפסוק טסףכיאוד

ע-
 עהיכ. עד אלול סד-ת וביחוד לשמד הודה ליסוד

 ר-ב שלוים מנץ שש"ת תתקל-ווהם

ק5ד-מיי זס-י
 -וכל- כניך וכל עודירתח

 תשוקה, לשק שהוא
 ומצות הורה כשמקימים ( רלה )ח-א כנוהרוכסובא
 עריס יהור שיהיר גורבתבמשוקר

קסר-סיי חמיר
 יוכלל שלעיל ירא( )כלק-ח המיבא עפני יודירסח
 )כסובא יצחק סליצח עי בקרושה הרשע הבןגס

כשבתסס(
קורס-א ססיר

ט(-
 כל הסשמשיס ההלוכדים על מרמז הגיל במסוק

 אעם כשהתלחץ-ס משא-כ שלום נעשה וצי-זצרבן,
 צרכם כלסשטשים

ס-ר-
קור-ס-א

 ר' -סתמה

 וגר קדשו זדרנ את ה חשף )ישע"-נב( בפ5זקביאוי
 אלקים ישרנה אח ארן אפסי כלוראו

 עפ-
 המובא

 פועלת איבה דהתשיכה וכפוסקים )האדנרר(כתנח!סא
 על שמחל היך ( ע )טעכות הים עפץלמים,
 דוקרכם לישראל משאיב מושל כבידו אץככורו
 הה טחול כבודו ככודו, על שרחל ואב לסקורבנים

יקטקטכנר ח"א הענינים.תוכן
 כל יראו ישראל, חכיכוח מקום שי משקרץמתמז
 ושכשפס כססת ושהכל אר,אפס'
קנ9-ס-א-במ-ר-א

 בו( )שמויו המדיש עפ" ומכער הניל, בפסוקדקדוק
 עמלק, יבאבפסוק

 וע-
 אחרי נסשכץ שישראל

 להם מועיל חקטץיק ללא פאתטה באמתההקב-ה
תשונה
קי-סץךנמץ-ב

 כי ונר צען עתך למרי עומ עורי )שם( נמסוקנצעד
 וסמא ערל בך לבא יוסיףלא

קור-ס-נמ-ר-כ

 ה' -נחמה

 וברחפים עזבתיך קטן ברגע -נר( )"9עי בפסוקביאור
 910ס0- מילליי ייי1ןי 1יר צון  י1-י אקכצךגדולים
 נרוליםב1שזשי1
קסיס-דמ-ר-א

 ו' -נחמה

 עסץ עולס לנאק ושמחיך -ס( )ישעי בפסוקביאור

 רמוחץ נקראו נאק אור-נ( )מאורי הארעילרבף
 רנדלות המוחץ יסתלקו לא שלעולם זה בפסוקתרמז
 קורס-ימ-ר-א

 ז' -טתסה

 כשמן רסדם קרק )לו )ינוע"-סג( צר לא צרחםבכל
 לא כמלת !דגומנהקוי
קיטס-ימ-ר-א

 אלעל חודשמאמרי
 החויץן מהא א' -מאמר

 )דטים- דפסזק מסית יוצא התו" הוא החודשצירוף
9ח א  ט מ *,   9 ש  ל  9  

% 1="ה ===*=סק  חב תת 
 !תז*מלח==קתהדתראמגסקי עא"

חמ-ה ד

 לח"ן מטע ר" ת"חיש א*ה"%הי%
קשי=ר=כ
 חץ יפק מת מא אשה סמ ק( טש* כטהרט
ץ %% חיש -על=' פ  הס"א 

 )ט-ג נטך"
 * יקהטשה *ש=לטשגט%*םהיץ טת" אשעא ל"ת % ל נטה %9ה בששמ
ח מ== *"יד תת קדט ט ו ע לקמ= חש""   סט%ש הפו ואת מ *= י 

 אע מיש טט* תפק מתק טג*טא
טס"ץלי"האש= ד

 סט חק סי שהם הא* לחש האםמאי
 פת שטאחו ( י ין טס פ" החםיקח
ד מ= די ה מח"חטים ן  ושק %% 
 אלו כיפים נ-כ היה כרצון שגיות לוחות לקבלסשה
 כ' כמהשכה ישראל צלו העולם לטיאת הזהוברצת
 שחוכא רמשיה שצקראו ושראל במנכ"ל היתההבריאה

 שכנ" צדיקים של כוו1מוורחם נמלך)בעץ-פ'"(
 הנה כמציאתה הץ לא עדין כי אם החורהיקפלו
 לתורות אלול בחודש אלו הפן כיסי הזה הכחנשאר

 הש" מסתה שש שת טל" שיט
 רטשה כקדם ידע חרש מבקשים ש"מ מהופארש
 שסך למעןעוור
דרס-ג-רס-א-ר

 בפתול בטיה תשיח אז )ירפיה-לא( כפסוקכיאוד

עפ-
 לושכן רבא שהוא מליונק ר-א הרה"ק רנני

 עתודם כשימחול בנטול תשמח ברחלה שמזלואלול
 )בשכה והגץ תפשק המשך סכאר ובזה ישראלשל
 וכך ילרוחוע אשריטנ(

קטה-ס-א רס-א

 " שח הסליך )פ-ה( קמרה בטשר בסובאכיאור
 כשבה ואלול כעולם ברעלה בהם וצד חץבמעשה
 החשוכה קוסכ על סובב אחד מקום אל רולךהבל

 במריעתם כנרמז חרוזה כבה" נעשים דתשוכדיע-י
 שם יצורה כספר בסובא וביאור פל-ה-ר( פל"נ)רק-ר
 שכ"כ סקופ של חפילץ על לרסס כנפש שמאליד
 ביים הנקראים שכשפם למפזזם ישראל תכיכותכחס

 על שמחל אב כי תשובה להם מואכל ולכןלוקום
 סחול כבחווכבחוו
קסה-ס-א-דמ-א-1

 ב-טה טויסס אלול ( קסנ )ח-ג כזוהר בסובאכיאוך
 הלימן ימתקו החשיכה וע-י עילאי חשיכר סודהוא

 רהדא כקות ה' אל הישען כפסוק וכיעורכשחשק
 כשלול היהשזה
קסה-סיימ-אץ

 בבצועם ולא כהרך לא כשזחוח כושילח;1כישר
 שחרשו לסי דלותך דפוסו וכרשש כדלים לפויךכגצו

 ל י כאוודות תרסתם ורשים דלים נקראים ואבסי
 דל-ת כיהד יהיה ח' שהוא אלול אות להםוכבהצרף

 דלח 'ש רלותעו כיסי  שגס אלו רצף ימי עללהט
 החיא כעת ה אל תחזדשן פכאר וכזד לשכיםפוסחה
 דלהי על לדפוק הזמן שוה לדורות לההזחלאסר

התומס
 קסם-שיא-בי9-ס-ימ-א-ח

 כעת ת9, )דסףס-ג( הפשק מבאד הוא הנילעפ"
 הסקוכל כפי האמווי פלכי קצי סיר דארץ אחההוא

 חשייי %% בשת ות תתש"טחחק
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שריי *

 י-נ סור תתע-ו בניסם פשוטה ימעך כי כפסוקכיאור
 תעשה תתרפך בצרד  לעהוה  ומשגב ררחסיטסרות
 וצו-ןע-ת

קם-ט-א-כס-א-נ

 אלול ר-ת לי והחץ לדודי אד הפסוק כרמזכיאור
קע-ס-כסיבסד

 ארבעים על ארבעים שפרפרם ועיל ותמוה במושירמז
 רמשנה וכיאור טקיכ עד אלול מר-ח רופקימי

 אחם סי לפני ישראל אשריכם אר-ע )פ-ת(כאסא
 וכרמטררץ

 עפ-
 יש שבמקוה יא( רו )בנליא הסובא

 כן חדשה כבריר האדם  ימהר שמי לונקהתק-ס
 שבערככם שעות כ81זקיס ישראל את מסהרהקב-ד
עדייצק
קע-ט-ב-דס-א-יו

 לך ושמהר 4זו שה והאלגנט הפסוק ורימזביאור
 שהכתה אלול ר-המקות

 להרהח-
 המעוריים תשובה

אוחומדשסש
קע-ס-ןס-א-סו

 לדוד אטר שיתתן פכ-ג( א )שמדאל בפפוקכישר
 ריח למשצה לך דהיה תמכי ישראל על תמלוךתחמה
 תימן שממשרי שב-ר( )כפרע-ח המוצא עפ-יאלול
 ודמן כמהשבה תשרי העולם כריאת רתחדשוההוא

במעשה
 ועפ-

 ואסוים ברסן רוח ירודה ררנלים מדד
 בתשרי שצזכה לתשובה ססונל ושאלולכתשרי

 כן למשיח למשנה להית אפרים כן משיחלהתגלות
דורככיא

 קער-ס-אקצ-ס-י טףבס-א

 ישוער כי לישועה עזרי רלשונות כק רחילוקכיאור
 כעדך בנסיט הוא ועזרה המבע בדרך שלא בנסיםהוא

 סלך שאומרים כחבות כושלר מנאר ושפייזהסבע
 חמרודע ישועותיו האל בסיפך וכהוראר ומריץעהר

 לעשיה ישראל ריו ראףיס ( ד )כרכוה הנםוביאור
 בסל~חוה וכנוסח יהושי כשי כסו צורה בימי גסלהם
 )בתהלים-לת( הפשק וכיאור *וקים ה' של%שמע
 תשחמד ה' חעאץרתחשד

סיא-ח-
קער-ט"מ-ב

 העחץיה הגאולה על ומנסכר הגיל עפץשד
קעא-ט-כ-נס-א-ש

 4מזוכר תשועת עקב והה? )רנ(ים-ו( הפסוקכיאור
 שקא ארס לך אק כי לתשוכר ה=ה סוף אלוללחודש

עגיץ%ץ%כנר ח"א הענינים,תוכן
 תשיבר כהירהורי מהשיום שחוסעוררק
קעא-סיגס"א-נ

 הסד סוד ירא-ה איט"ה כניסם בסילואו אלולכיאור
 למה ססכיר ושסי-ז ע-ב משם המושפע יראיו עלר'

 הדיבה לפר ר  עב צבור לשליח כיסרזחזיל
קיא-ס-ןס-א-נא

 דם באלול תתעה שאוסריט השעוה שמספרכיאור
 הזה ושהתודע דר-ר להקיעות הכנה שיותתקע-ו
 )ס-ה אב תמת כחיוגי כמנוחר ליחיריםססונל

נחמה-נ-ס-ה(
 ט-דקעא כבס-א

 חיותה כרית כ'מחסי
 המחזה כשמות רחסיט של סדות ייג בשנקרמכם
 ובמעשר מדהת י-נ כמספר יג-ר בניססשיולה
 י-נ תותורדו .צתק רפחד רדימת שצמתקוהעקדה
 רחמים שלמדוה
קעכ-ס-אס-כ-א

 קופסא קורם רוא אני ה ה ( ת )ר.ה הגםכיאור
 שיהסא לאחר הואונעי

 עפ-
 )חיג בזוהר המרכא

 ריקוע תיקתי י-נ כביכול נקראש סרוח שהי-נ (*"
 מרסדם מדוה לי-נ רקורס'ט שמות והבקודשא
 להקיף לאיסור הטעם וזה ר,ראש לפאותככיכול
 שחדם המצוח שנם ולהורות הזקן ולגלחהפאות,
 תה המצות לחשכת לו יעלו הקטצוה כיסיעושה
 והוממים החסדממדת
קעכ-ס-א-כס-כ-ב

ה תיק(הי ש ת  "ת יו * 
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 תו
ק רוץ =שי*טד מ ת ימת חשה  כ  
 =ק ת"ת מק תטר חדש4

  השמ ב ח"ח* דמר 1 ואל יגיג ואו"
ק אםהת=ת ס ק ודג  פ א ,רנ  מ  

"%=
 מק מש א* = ם

אס"ס"
9 קמ מ ו קהל *י "ת6*שהצח טע= *ם תו "א )מ"א,9  מ ו ה מ  *דע, חסרטידמ ייהקשלעו*=י% 

ק הוו ששי מ ש ושר   תמשפיש=ל ש"ח*לש הי מימפעי ע= 
 *% ט=ל 4י מה ה ימת אל ,חמיהיו
 צשיש %* הקץ ב*מ ומעה " ם"ג

 עם =1 אססד
 מקיעם מפקעשירחיה ההר%(מקרפי
 משד ד%תשסשא-הדש  ספגטיהמט )ממתח(ני

ס-רד
 קט-ט-נקעכ-ס-י

 שלוש לוסרלנו הודית אל סליחוה כבסחכיאור
 כקשה של אמצייוח כרוצח י-נ על שייכתרע12רא
 רהמינג של סדנא י-נ כחנק שהם עומרהבשמונה
סיב-ד

קוא-ס-י
 ובו במצשים ולא בחסד לא סליחות כחפלתביאור
 אלו  סדות ב' להזכרת המצם תצת רחים רלהיךרפקבו
 ה"מ הגק שפרס לסי ומרתם חונן הקב"השבהט
כראי
ס-ב-ו

קעג-ט-י
 דכנ"ת בנצרד העוסק כל ( ה )באצוה הגםכיאור

 הסובא עפץ צופפיו כל על לו מוחלק וכו' אתוקובי
 פמין- לה נא רפה מ אל עה-פ סמזריטשסרשגיד
 0=הוק תו= ית%ה=ב6 =;4ירוז-
 כ1ש ממר תיק תי מש מסייו"חטץ ע="י אל %ת ר"יר דת י ל הקו1

ת ק =נ% הש מ"=ח קי י נ כ4ח הס מ* טד ע"ח חץ4  "חע ו4 
-סץ"דראמ"

ד * שקש א ף-נ  ח יא   רשש * יעי" ואהלתת " 
ם ס

-
9  "יקא 4יין ה "ט % ססרהפק)טוקמ מלא

 ועי
9 ש  שם תיש יץ 

ק " וחם % פ"א"ע 9 ק  שד תי 
קעו-טיב-נסע-ט

 ועש הפ"ר רסהקת ענץ מבאר הניל בפסוקעוד
בוססת

סיב-
 נקער-ס-ב

 כמוך אל סי )מיכה-ז( סיכה שחמר סדות כיצגכיאור
 נחלום לשרוית פושע יל נסוכר עוןמשא

 עפ-
 המובא

 ודשי-ח פ"א( הבודא )בהוסר הרס-ק כנזםכשיר-א
 וכרי וצפף כנור שאר שהם לפי ישראל עלמרחם
 ופשע עק משא שהקב"ה בסה מפאנוהרסיע

 לרחם הבורא משפטי עפץ וק ףתוד כררך לאשזה לכנ-
 תתצלם לא ובכשרך כמש-כעלעו
קער-ס-בס-כיא



יעטעטכנר ח"ב הענינים,תובןבניעד

 שם -חיש

 מעחס והוא זהי-ה צירוף הוא חשר חישיתר
לשפמם
 ס-א ניף א'-אמאמו

 חשרי הזה החודש שםינץ
 ס-ככ.0-א-כ

 טהרה מקוה סו חהק-ס בנם הניקור עטתשם
 ס-בכ.מ-א-נ

 הזץ יוט ההוא היום להית תזיל בדברי נקרא כןר-ה
חעבורהוכר

 ס-"בסיב-א
 בחעחג ב' שהט העולמות לחק ףה של שע בטץ
 והומהעולם
 ס-אבמ"ב-נ

שסשה כביכול הראות הצמצום טכח הידאהשורש
 יק חמוץ אוע שהצמדת וכמו דץ( ,במד' הדץשורש
 השט אח הייא חמוץ שוט עיע לא כןהסוו-ה,
 סיבבמקךנ

 הדץ ביום ובש-ם עלע טהמקסרנים לצדיק רעותרכות
 כעדו וממליץ עצמוחע כל שומרזה

 ס-א3מקשר

 טובה מהשכה מציך הקב-ה ישראל שלבניכעוץ
 לאה-ע משאיבלמצשה
 ס-א3מ-מר

 לדוופלל כעמדו מהמקסרג'ם חו"שש ,בחפלותכ,4אדמ
 זקוק הוא אם למשל שכח, כרוד להתפלל-הצצה
 ובמחשבחו חחים רופא שהוא להקב-ד נשכהלרפואד
 טהקסרוג עצל זר ועי רפואה לדטעיךיכין
 431מ-=ו

 הוצר הש-ח כביד בעבור יר" בתפלה כתחיהעיקר
 נ4ר וכוההשבעה
 ס-בנמ-כץ

 נצב בק החילוק עמש לדץ ועומד השם לריבנצב
 וכביכול מחדש דחיצבוח ריע נצב ,ביץ(לעומר
 זה בעבור ישראל על ליעיד מחדש להתיצבצריך
 מקורס כבר שעמר המשך היע ועומד הדץבטל

 ס-בנמיה-ח

 עולט דרח דרוס בפיוסכיאור
 כ ט-ארמ-כ-ס

 דאמהח  דשחא ( כריחופנו בסס אבי במאמרכיאור
 שתא ריש למיכל אינש רגיל '4א היא, מילתאסימנא
 כחר בחף ושדוכר
 ט-א-בר ימ-כ

 העניניםתוכן
 ב'חלק

 עושים למה והסכר שתא, בייש אבי שאמי במהדיוק
 ררה-ש א' בל"ל וקהפיטפט
ח חהמ  

 ריה כלל כבש יאש *מל שטץ למש
 סיארמיכיכ

 כר-ר כרכש דומדמת שרזסת לרטנכן לדסשהג701
 ס-ארמ-כינ

 מנשה עשו ייח עם-ק וגף ממעסקים הסעלוחשיר
 לכבודך, יק זפת. באץ דכריהס קאאקכלו וכשםקץ
 המקריח חשוכה כמיזעת ממעמקיט כקרוצו תקבלעכן

עוסק

 ס-כהמ-ב-יי

 באחד השצהע' בהויות כס-ח( ,יקר' דמריש עלדסבר
 אחר. יום ר-ה היה דמקדש שבוסן מה מעםלחודש
 קשיא, דעא לאה בחינה א נום 'סיט ב ששץתמום
 רפיע דעא יהל בהעח גףיום

 ס"א-ב ד ס-ב,רמ-כ-סו

 בר.ה נפהחץ ספרים נ ( כת )ר"ה רא כמאמדהסבר
 ששם ובפירש"י הדץ לעם כתות נ אוסויס ב"שהשף

 מ"בדמ"ב-סו

ק שטמ ת ( ש רה מח* * יט ר   

חיט*חי
 טעדסעסףנ

קא=שחח ת מ ט 1 ש ף א ת ק ץ י  
ק הח א ק ן   

 מץרןצ1א

 ב תישח4טעחסטץ
וישמעץ

מ ח עלט ש  כח ימ *ק שפן טה 
פשזיאטדשיעתחתע

ב הח ז

ש =אע שיי *%% מז מ%%  עט 
ותאבי=מ החי *ש"ת ת"ךמא חץ אט=ח9

ה-= ל*ד =ל שת ש ה=שםבמץ
 ימ' ,כעשרח צבור השליח עם לחזור המנהג עלדטכר

 אחרומח בנתשובה(
 -וכחוב-

 וכר,
 -בספר-

 וכר
 ודפח"ח כמוך- וימי ב-זכוט" הראושתוה בגמשא-כ
 ס"כ1ס"ב-ננ

 מכיח כצאתו ליסף - שנתוסף ה אוח כענץכיאור
 פתרק כענץ כמאור 'הוסף תקרא כר-ההאסורים
 פרעהחלוט

 כ"כ ה=אץ ש=ל =ו-( )חך מירשמאור
 ששי לה אשה ועשיתם כחיב ר-ה ובמוסףיקיכחם.

 ברשעי היום כצולו לפר נצשיתם היום הקב-דלהם
 כבו-ק נעשק החשוכה ועי הדקנה כויהתחבם
חדשה
 ס-ש-נ ז ס-בזמיכ-כה

 שכו-ן שולס כא' כל בו-ה ( מן )ר-ד ונסכסער
 הערקי ארכותי ( פו ,יוטא ונמס מרה ככנילשיו
 חשיכה מץ שעל דחיש קשארל ר' שהידכש-ה

 מוחצה והשר-ח חדושה כטיש נעשץ נפשבטסירוח
להז

 ס-א-3 ה ס-חזמ-כנו

 וכש חשוכה, י0י עשרת לבני חן ראש-עאמר בי אח אאע-ה שעקד שבשעה סתום סדורתכיאור
 זה ועץ ויתעקד רעוקד נפש במסיחת היתהשהעקדה
 כצברח כן חדושה( כמיה ,נעשה ממש כפוצלנחשב
 )הקשים( רציעת גם נתכפר נפש כמאירוח חשוכהעף

 העקדה כצח ככקש4עו זה פעל וא-א מכפרתשפיתה
 סי"חמ-כ-נו

 רעקדה להזכרה ומעם וגיל, במדורש מסףדסכר
 בסליהחצ תשובה י0יכצשרת
 ט"בחמ-ב-כת

ש

-  

*( )** * 8 מ  ש   
 , יה *מ עטה וך,=י קי א*ר

 כנטת כח" שהיאכנשוכה ש"
 ס-כחמ-ב-בם

 לחויה ההנא כצורך תשרי החודש שם כקריאהרוח
כתמיכה
 ס-אסמ-כל

 עפר כי זכור מלכנו אביע בהפלח נהוג במהביאור
 כ"מ-ץ זכור לומר -אנחנו
 ס-אסמ-נ-לא

 וכמרוש היזהמך אלקי ה יפקור משא כהפלחכיאור
 צנור צרכי המבקש כל עיז צובא פכ-א-טח,בס-ר
 על להתפלל יבא מה על וסעם בזרוע כאכאילו
 צדיק בכחעה הואהצינור
 ס-א-בסמ-כ-לר

 שהוא ידיק הרש וכר הנ-ל במדרש מסףהסכר
 חתך כנמוכת או משפסככחעה
 ס.ש-א ס-2סמ-כולב

 עוברק עולס בור כל כר-ה ( מן )ררה הגמ'כיאור
 החימש אחת כסקירה נסותים וכולן מרק, ככנילפניו
 לצדיק הארם שמחשיב השיח מהותי כר-הכזה
 שיצא החשף ערכו לפי אוח? שרנ"א הרשעים,כצרך
 רזם אנשי על אבוסס בתפלת וכיאור משפסםלאור
 ש-א י סיא-ב סמ-ב-לנ



..ריי
א  לכרך יכול אם קולחו רמאה להשליט אח-כהיצה ברכה כלא מעוטר חקוקת ש4ח 4ר =ץא
 כ ס.א יס-כתל

 לו אץ שיחיד אליהו, קול השו-ת פסק עלדעכה
 דפסק רדף דברנות סויר עללתקוע
 ס.איטההלר

בימים שיץ, למנות שאץ כרץ הנ-ל בספרההררה
 דינים ב אחרהעמטעס תשא קרסה שאשתועדאש

 ס-כ יסיב-וי
שחמר-ג

 שופר כקול ר כשתער א עלר רומז, ויב-נלחייגם באהד כשביעי כחורש ( פכ-ג-כד )רקו, המדרשכיאור
 דוא ביץ יע. לכסא ועולה ישב שהקביהכשעה
 זהתק"גה  והשופר דדץ על מודה התרהנה כיעולד,
 אס שופר כתקיעת פעשעו וע" הרחמים, עלסורה
 ופרפכץ ררהמ-ם ולירזפשסות הרץ להשחיקטדסש
 דץ כח" יל המורה הזה החידש של הציתףאת

 לשיזף דדומז שמהפפק )ח-יק הרטטיםלכחות
 אותה ישאר הזההאויש

 שו-
 כהיסוך שהוא פהמד,

 רפ10ק מהם9ך כמצן ליבמים ומתהפך דץככח"
 נעווה הנשופר קול שע" אחןר' ףהללף 4ץהשד"
 מורד שדצירוף ניצן בחודש כני כסדר הף-השם

 גוערים(לרחמים
 ב ס.א י4 ס-א-נ יימיג-ד-א-א

 תשטש שיסר וכתקוע ת,-או הריס נסאוץ,כנשוא וחיכני חבל עשב' כל 'ח-ג( )"4ע" הפסוק עלהסכר
 הן יוה"כ עד אלול מר-ח רצץ ימי ארבעים כיומבאר
 חרשה כבויה ומתהוהן למוראל טהרה מקו"הטה
 ד מקו כפצחושוד

 יא ס8כ.אט"ו-ד"א-ב
!ס"א  בשיו בע"ה חסאיס ולהאניר להחרדות שאיןבענין
 הארי-ל( כבתכי כסיכא בסנגר,אריגתן ראשי ר מסול צל )המרמו כמחשנה בש1ק

 סיבקמ"רד"ח2

 פ-א-מ"ג( )ר.ה ביושלטי סיסיך ר בפטרביאור
 הוללם הנדרג וכר חהףם לו אשר גחל גף תזיעה-פ
 אען ישראל )אכל וכף שדאבים לובש יץ לו שוסאדה
 רודעים ושמחץ ואוכליו לכוים לובקזים אלאכן

 ושראל תר ףן כסא על יח4כ מלךהי"ל,אפשד ממאפי ע-ו ומקשה נמש להם ששהשהקן-ה
 ושימח לחופז רצריכים נראה וטזה שירךשסוים
 שמלכץ להקכיה בו" כץ המשפט דרך ומבארהדץ

 עה-פ משא ד ריבי מתהי פירוש ופרשחסאע0
 4טהם סעט4ע בנף כהחק מצוה פקימיםשכגץ כפו כי הוא, לישראל חוק כי שופר כחורשתקש

 הטעם מכבר )ולפ-ז מעם כיף דץ כידםלהצדיקם
 בו" עם ההמעה שאץ כר-ה הלל שמריםשאץ

 החסד כי המשפט, לגבול ומחוץ לפעלהכמשפט
 מוכן ולפ"ר וסולפט ציץ זה עמע עושהשהוא

 ומכתר דישו לאוד שיצה כברחץ הדץ כיסהמעחט
 שמרקימחחך ותוחק יוכו אוחי הלהר הו"ל,מאמר
 בעועת ח"ו השכשלץ אעיפ כי וחזורה בחשיכתה-הכר

4א~
 כשלג חטאיע ילכץ וכך, התויה תשיכוה עץ
 אמן בישעו כשהא לגאלה מדהמעישוב
 -יד*א ד"ר-דמ"ג

 )ריה בירחיך סימת ר בשם מאמר כעור)בי14

עהיקטקט23ך ח"ב הענינים.תוכן
 וחלך מכאן ה אוש: עש"ק רכות לשיכר ה"ג(פ-א

 כל כריה כי אלעקיממ4ר וממשכחיךנפלאוחיך
 חוץ העלם בו-את כעץ לקדמוהר חתרתהכייאה
 עץ המלכותכוץ

 כן-
 וכמשתרש השופר כהתחורות

 לפר שיועבר )ומכ(ן, ע" מחדש רעולםבריאת
 ולפ-ז לוה "4ר4ל של סחשכוע הספיקהקכה"ת
 שכל זה( לענץ עוד ומקשר הנ-ל. המאמרמכומר
 נהק: )ולא א-ש כבודו למעז יהיר היץ בימימעשש
 לגא הב ככלכץ צהחץ כזורר, עליהם דסובאמאוהן
 ( שמים מלכות ליגדיל יהיה מגמחה עיקר וקמזתא

 ור טוח-בורטיגיר-ג-ד

 יהרעי והנם אשרי פכח-רז )ויק"ר המדרשביעוד
 )אלא 2ך לההע עדצים אעט הגףיס כל ומתרתה
 ומבנמק 0ערדטרג מישם לרצות חק-צים הישלשיכר

 כץשיהכרל
 בג-

 נשכר כלב הוא לאוהיע
 יצאו לא פצרי פחד להם יש להש-ת העבודהאחרי )שכנ-

 מצור כעששתם אפי אודיע משאיג תובהםידי
 לסבם( ננה וכדדכצדקה
 נצא-בוד איד-דט-ג

 ערלם הרת יעם איש היתד, ה=1 8ץחי
 עלו שישראל ככיכרל היצק מתעורר התרועה ע-י)כי

 רכריאה( כעתכרצתן
 ס-א-ב =.י ר-דחס-נ

 חח1.וג לתקוע ( לר )ר.ד בקונץ אנ(-1 ר' בחקנהביאור
 הבמורד התרופד מרו לן )רמספקא תשר-תתר-ת,
 הוא סי בנץ מכל שנשתכח היהבן ומקשה,כתורה
 כן, נהגו עולס דמיסות ומכארמרועד

 ח-
 בא וק אבהו

 כזד הי4י4י פיהו-י מהשי-ת הכתה ריתד כן כילבאר
 דכרלדו רמחרלים, ראופנים כל מספק ששוועי-ז
 בפלפולם השראל מרומים בגבהי צריכימיצרך

 מדקדקים שאנו במה מבאר וכן אמת( מדתמעודרים
 הרכרים בזה )שגם וכבירד כדת 8-ככרהמ-ז
 מכותש אם כתורה ליגיעה  שנצרך זר וע"ש"מ-ם,
 וצור פנים( לנו משא הקב-י חדהר,ועי-ז שללאמורה

 אם ספק לארם יארע שאם ההיש אנשומכאר,שר
 ספיקא לטיק אותו נדק לא בוזקיצות אחר סררהחסיר
 ולחקוי. לחער וברין מדאוריתא אחד לספקוק
 פ"א-ב סו טיא-בסו ד"ו-חמ"ג

 סז( פט, )תהל-ם תרועה קם-יי העם אשרי עה-פביאוד
 להחריד ישיפר טבע כי גאון סעדנה ר דבריעפ"
ישתוק
סז ר-דםטץ

 טז( פס, )חרליס וגר העם אשרי עייפ נוסףדסבר
 4עם הנוסס כל ומ הקשי ר( כס )ףק-רוכמיורש
 קורם לדרוש הפנהג סים ומבאר לההע,יודעים
 שיפרתירצת
טיב

 ריח-
 תסז

 תהעה שזעי העם )אשוי ה2-ל במדרש נוסףביכור
 אהבה תולת כי עהיפ חלגד מהר-ו דבר' עפץוכה(
 חולי ולא מעים תהי לא שאיני )בשורטס-ט(אמ
 ומאייכוה יתברך, מאהבתו וק חולה אני ומסהראגו,

 ולא העיקרית הכקשה את שוכחים הגלוחומרירות
 מד זד עפץ ששער כאש החולקים נחיכןפכחעים
 אור החגלות שתהיה כורתן את לרצות להיותפי. הכונר עיקר וק הב. הב כנלכץ שציחץ כה-זהסובא
 תלך נסע ולמתז אל-עפחז

מ תהמי ש ת  ש  תע 
 שר ש4"

 ההוציא צ" רהטים כסא על יושב יעמכסא
 5"א-ב.יח ד"י-קםס4ג

 ד25אכגר

 השהכה גררך? ( פו )כיסא מינה חמא ר. מאמרבירור
 רווית לט יש האיך )וטקסיה לצולם רפחעתוומכיאה
 הקרמת עפ" ומכשף פרס( לקבל מנה עללמהוהה
 שוקר רוא ומה לרחטיס חסד כץ החילוק מש-שכעל

 רפהעה היא הוושעה? יצם גי ומתכות,דשזשע4
 שרכה תמר כהורת מרפאו וד~קכ-הלמערוכיו,

 ס-א-ב. יםיח ד"א-אט"ד

 ישראל של לעתותיהם מכפר הקב-התייש י42כ כשהחכם משלי-ק )במדהת חז-ל מאמרכיאור
 "ם*ם ריר-ב-נט-י

 שחד ישלק לרשע ואפ" חוכתה מצות בענץביאור
 נשא לא הוא ע-ז )כי תוכחות יקבלו לא אםהמוכיח
 של כסא אצל העומז-ם שכל דמדדש וכיאורחטא(
 מתכפרץ מילה בבריתאליהו
 סיס-2נ כים ג"כ-דסיד

 שרדכרים לו(, )רם-ם לככך את ה ומל  עה-פפשור
 מלת ת,ךץ הטטאות קליש" מג חעחןהאסח-ט

 אשד( לדבר יתש,: )שלא מילד למצותהלב
 ס-א-גב דיג-חמ-ד

 פי על אלקיך ה' עד ישראל שיבה עד.פביאור
 את למאוכן, הש-ת שצמר פפ-ד-יס( )בב-רהמדרש
 תשוכח כעלי כמי חולא וכף תח"לה כחשוכהפוארת
 כבנשוכה פ8, שראובן וטכאר וקץ ארם לוקימו
 ההזע שאמר הה ע"לאד תשובה כהי הינותתילד
 עילאד תשובה כחעת ה"עו תרשוכה

 ט-א-בכא ס י-םט-י

 )תהלים אלקיך ה עד ישראל שנבה בפסוק מסףדמכי
 אלקיך לה' המקשרית מלשת הוא שעד סי(פט
 פ"ננ8 ל"ג"מץ

 הנ-ל, כפשק18
 ע-

 תקז מהפך מאהבה תשובה
 הרחנוש למדתדדץ
מיד

 ר"ג-.ב_
 5"א בא סיבכש

 עלז יאיד שלימי המשחבה משישוב הניל כפסוקעוד
 צנעי ככל יתיש השנחתו כעץ עץ ירחה השכלאור
 עלים( נפלאה כדשגחה )שפנלהסכע
 טפש-בבא ריי-זגטיד

4 פ"8- 9 ט7 ה=השמ מ  4 ף ש= כשה חץ הי" חחי פפ  =חכ4 =  ל א א

 ס-בכאריי-נ-יי

 שלעית )ז אליך,, "שראלעיה שיכה ;אאנקכסער
 יחסר ובאס שנזכרה סיות ,4--ג כיזפ ויאדדאדס
 ההחזעץנ מנשמתו אאם- ין עא1 מהטיות אאחחלו

ק " ק א
ש דדשמץ ח נ

 ,1זחזר להעת (ץץכה התסיבה ני וקףל,, נאאעקעעור
 החטא לזר יסרב שלאא תעלוטות עוקויורע שקףרער



יששכר ח"ב הענינים,תינןבניעו
 ב( דל פ-ב תוווכה ןהל הרטב-ם  שביאר כסולעולם
 כב ד"ר-טזמיד

 סלשץ הוא ער וגו ער ישראל שובה בפסוקביאור
 למכער ק"צוטץ טשץ טובים הסעשיס שעאקה4וסץ
כביכול
 ס"אכב ד-ד-סד"כמ"ר

 שהשיית בג" עם השי-ח ויכוח ע-ר הנ-ל כפסוקעוד
 הקהינו אוחרים וכן" אליכם, ואוכזבה אלי שחכואותר
 תשובה אליךה

 ס"אכב ד"ר-האס-ר

 שחסידים כח-ה התובא עפ-י רנ-ל בפסוקעוד
 על אפי כתשובה יסיהס כל שבים היוהמבשתים
 ברתכתעח רשיתם לפי יום ככל כי אחתעבירה
 שעשה טה החשובה לו יספיק לא השי-חכגילוח
באתמול

 ס-א כ"ג ס-בכב ד"ר-סס-ד

 בשנץ מאמרות עשרה בעל רכרי לפי הנ-ל, בשוקעם
 החשוכה עם רק מכפר ושאים כפרה חילוקיר'

 ס-א-כגג ד.ר-כס-ר

 אלקוק הייהער ישראל שובה עה-פ במדרשכיאור
 ורחמים רצץ בעת רהיפ ררחסים, כמרח שהואער

 לבעל יש ואז שבים, לקבל פשוטה יחיש יסיםכאשר
 סיגופים לחשוכת כנסרך ולא דשסיא סיעתאחשוכה
 כדכב ושהנאמ-ד

 שק אמיחיח עפ" וטף עד ישראל שובה נפסוקביסוד
 הכתירה לענע יתיחסו העתות כי והכתירה,הידיעה
 אסוג מן קו-ש ד,ט ולכן אוחן הכריחה לאוהידיעה

 ס"א-בנד ט"ו-כנמ-ר

 כתשעם חשיבה יש ח0א ילכל הגם הנ-ל בפסוקעוד
 כהטוח מקום סכל תשובה, כטפף כמבוארוסעפים
 לקים צריך חדסורץ רשלות מכובר כוחפ שחשדללו
 קחו ככחעת לדשי-ח לשוב ראוריהא עשהמצוח
 ר אל ושובו דבייםעמכם
 ס-א כד ס"מכד ד-רכבמ"ד

 רק מהני רחשובה המבואר עפ" הנ-ל בפסוקעוד
 על ושמחל ואב למקום ברם הנקראים ישראללכני
 נקרא עליהם אוה-ע, משא"כ מחול כבודוכבודו
 מחול כבודו אע כמחץ על שמחל ומלך מלךהקב-ה

 ס-א-כ. ני גי ד-זמ-י

 לפעול צריכק החיכוכה ע-י כי הנ-ל בפסוקעוד
 הפנסים לחקן ב-ה, טד סאע חדש אור לרארחשמכה

 בעולמויגשנעשי
 כר ט-בני דה-נרמ-ר

 עיקר כי וגו ר ער ישראל שובר בפסוקביאור
 עמכם קחו כמש-ב רבוים כמדד רואהחינוכה
 אע ואנחפ ההשלמה הם והסיגופים והקרכעחרכרים,
 וקח אסר לכן הגלוח, עול בחלישות בפרס כחכפ
 שפחזם פרים תפיסה תויה, היםטוב
 בהכד ד"ח-בומ"ד

 חשיבה גדולה ( פו )יוסא יוחנן ר' מאסרכיאור
 אח איש נשלח הן שנ שכוירה תעשה לא אחשדוחה

 וא"ע איש ולא א-ל נקרא הקב-ה משא-כ וכףאשתו
 חשוכה לושקעיל

 כ ס-אנר י-ס-בומ-י

 מעלליהם פרי כי סוב כי צדיק אסרו בפסוקכיאור
 נ-( ןישעל לו תשד יריו נמול כי לרשע אוייאכלו
 המצוד סעשיח שצמחו מרפירחו נם יאכל רצדיקגי

 הר17צסבא-כ
 בו מ"ככד ד"ח-כהס"ד

 עד אסח דבר ספי תצל ואל מג( קי-ס ןחרליםעה-פ
 להשיג שבכדי מבאר, יחלתי למשפטיך כימאר

 צריך תורד, של לאסהר הלנד ולכףן רחורהמושכלות
 הלימור קורם רבייה עץ על ובפרס כדיבובהלררהר
 ושע" ממרקע שיסורין וכף כפרה חילוקי ר'וכענץ
 קלים יסוד-ם לו חמץ דאר"ח וכשפלות באסתהשוכר
 ס-ח-ב כובו ד-כסמ"ד

 במקף לההצהג הפוסקים שכחבו סר בטעםרסבר
 חשיכה ימי כרחרח שכסרוחחסידות
 ס-כגו ד-למ-ד

 ששב יחיד שאפילו משמרוח " בעל בהבריהסבר
 ערבות מטעם העולם לכלמוחלץ

כז די-לאמ-י

 רחיד-א רבי' למי סבאך וגף ער ושראלשובר
 כילאלהיה

 ע-
 סבסבם החשיכר וסעשד דיבור

 העבץרהמעשה
 ס-א-כבו דייא-לבמ-ר

 אלא ועפה אץ פכ-א-ק )ב-ר חז-ל דהשח עלביאור
 החיד-א רכרי לפיתשוכה
 ס-א בו ס-בבו לד יי-א-לגמ-ר

 כו מהנרצץ חשובה לבעל כי החיד'א, בנטם עודמביא
 ולהחרק להשחיל ושצריך ע-ה רביע סשהמצוץ
 הניצוץאותו
 ס-כבו יייא-לרמ-ר

 שק תטיח, חשוב-ה של ד-ח הארץ"ל כשםמכיא
 הרורוח שנחלשו שכזסנע ומסים הספר בכיה,ואפר.
 רכוסה כויה, מדוי שכת תורה, הואהרמז
 ס-כ.בו יי-יתלומ-ר

 החשוכה מוצאי כי . ה ער ישראל שובה בפסוקביאור
 אע ער לפשיע הרבה אם אפי שמכפרתשיאסע
 תלכלך וחכליח גבול בעל אים הרזי-ח )כימספר

 סנר( הרכה שנית אפי'כחשוכה
 ס-א-כ גהיז יי-כ-לומ-ר

 .די על ג' וגומד ישראל שובד בפסוקכיאור
 נחשת שמע ש-אח כשעת כאסח ביכו נפשססירוח

 לו ויולה עקרה"ש, בפועל נפשו מסר כאילולו
לכפרה
 ס.א-כ. כחכח לר יי-גסיר

 דבר' פ' על כיאור וגף ושראל שובה בפסוקביאור
 להשם רק אעם כפרה חילוקי ר כי זללה-הרחיד-א
 וכן לבר התשובה לו יי מאהבה השב משא-כמיראה
 כפרד חילוקי לד' צריך אץ לשמה תורההלוסר
 כ ס-אכח יימר-לס-ממ-ר

 צלותיה לן אידכר רחמנא סבק"ים שאי מהביאור
 כוסן משחילל הושלה על שדיכואה סלכא,שקלסה
 התשישה מיסי ח בידם חל שזה ביהסיק חעוךרחחלח
 לקרוא המנהג ובטעם סדות "ג יום כל בפיהנקרא
 כתורה הקרבנות סדר זהביום
 ס"א כס ס"א-ב.כס א ד"אס"ד

 הומשובה לימי ח כעם שטיה סםסטם
 ט"ב-בכס ד"א-ב-גמ-ה

 אמר ה' שלסר אנזר אז עה-פ יתחן כתרגוםכיאור

 להפרזת רצד ה ח-'כ( א ןסלכים בערפללשכל
 בייישליםשכעתו
 ט-א-ג: לכט דית-ןס-ר

 הוחשבה לימי ח בעם הנסירה מערןעוד
 ס-כ.ל י-ב-רמ-ה

 כ17ם קצב( ח-כ ויל-ש בפסישש המובא בערןכיאור
 הו1ל15ס זבח אח פלסה הזבח כפסוק חמאר

 הכקר עיור שוים אח שלמה הקריס רגיח)שבחגום,
 בכתת כי ומבאר המשכן( בחנוכת דנשיארםשהביאו
 וצק אל להמיט צויך גשמים תשריט רגעארתהמצוה
 בוזך החים בהי יפז אשו ודכה~ת ב"ההמצוה
הוא
 ט-א-כ. לל ד-ג-ומ-ר

 לפר הופיעה וגף שוקאים אל למנצח בפרקביאור
 רייבא (,בעמן פ ותהלים וגד ומנשה ובניפץאפרים
 כמרידוין נוגלם שלמה בימי ק1כהס-ק ו-ה()בפס-ר

ק "ד = יס" ק ה  * ט=  ח א  
 לימ* י" ח" מץ -מץט*

 חשד מ ד"ה יפץ החשסתיס מד-קטועך
 המחש החיש ואדא בסרחשץ ח"ה לשירהמח

ש ש *
 ט"רנ ס-פנל* דר"חמ"-

 תחק חתל ל*" 1"חכ הרה כסו תסקמאי
 רבוץ עפ" כו,ת(, )ישע" ה ספניך היפ כןכחבליה,

 ששכחה הרה לאשה רוסע שאפ טגיים, מעםבעל
 סה =כחע אנו כן לבעלה תזקק שלאשכועסך
 שד לחמש נשום שלאשהכסחפ

 ס-א לבלאמחרא

 מדת חקויב להו" דוטץ ש"מ הנ-ל בפסוקשיי
 לצרוחכם יי הקכ-ה ושיאסר יכשתעיה
 ס-אלבס"הנ

 אהד פעם היולווה להרה רוסע שאנו הנ-ל בפסוקעוד
 צרוחכם בעוה-ר כן הקודם, צער שכחה לא ועילץפעם

 יי ויאסר עסו, בעני ףרא ה ישקיד ער לע זוחכופוח
לצרותכם
 טיא-ביבמץ-נ

* טסתי הרף* הרה אשה כמו מ על בשקופר - 8 " - ** מ  קלח שמשהת לחים עעש משחח ,דא (חנפם, 
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 מלחסחלביי
 ע-

ק =א=ע ששד יה"ר ,חןקע, טחת ש מ פח *   ==ץ למש 
 יחץואל*ש ל ש* ימן

ל חנט=לבה  



*ריי א
 א-ב סרר לפי המדף מא שמדהאם
 ס-אלבמ-רו

 בו-אעל הבאים המקוים שכל י( )ב-ב מהגםמוכיח
שעכוזו שמז פגדרת זה יוה-כ ער חשוכה ימיבעשיה
 טיאלבמידו

 היום בקריאתבי18רי8
 אשרי-נטתבפרשת

 סעמשרם ראץ הנם ואביהוא, גרב ס"זת בערןכיאור
 בזמן אכל שנה, כ בן שיד' ער סשה של=-ר
 טסה של כב-ר דנין כמשכן, טעכם השכינההשראה
 שנה י-ג מנילוסעניקרם

 ט-א-כ.לבמ-!ץ

 מלכוה סרת הים זאת ג( סו )הקרא אהרן יבואכזאת
שיום
 ט-אלגמירח

 יתתן בתרגום כיאור כץ(, )רקרא הס קודייבנדי
 לכן לבגדישהכתה
 ס-אינמ-רם

 שר יקח בוץ יכתוסאת
 שעץ-

 ר( טז )ףקרא צףם
 כ"ג לקיבן בג" קרסמת לקיחת קוימת כטיםכישר
 - בהקרבה משא-כ השי-ת(, לפני הצבור חביבץ)כי

 יכפר( זכאי שיבוא )ניי קודדך כ-ג שלקרבננו
 ט-אלנמ-זץ

 מדר ע" ריא רכפדה ו( טז )ףקרא וגו כשדווכפר
רם-ט
 ס-אלגסיריא

 כרכויס לקיתה ז( מז )יקרא וגו השצירים שוימקת
 ה מצות יתקיט שמכם שעץ ה',לפר

 ט-א-כינמן-קם

 ת( טז )ףקרא גורלחז הקוט"ש שעי על אהרןתוק
 בסיה העמוד ט-אש הזה שהפסוק הששה לפימבזר
 וכור ורצץ, בחפץ רק ובחירה סעף כלי הוא הגורלכי

 במחשכה עלו שישראל העליון רצץ מצורדיםככיול
 הכויצה כגמזתחילה
 ס-כלנמ-ויע.

 לפי הכתה כיחו יא( טז )ףקרא ביחן ובער כצדווכפר
 ושקראים כולם הכהנש משפתת על בוזז-להמבואר

 לעד קיש שמו משאר כי אוצןכרז

 ס-א-כלנסיריי

 ונר חי מסר וגר הגורל עלע עלה אשרוהשעיר
 שיחד הוא לסדרר שמוליכץ הזושיד כי ק. מ)הקיא
 כנץ על סיג למליץ ישפך זה מעץ הס-םאל

 ס'כלנמץ-ש

 אנש כיר ושלח וגר בנץ  שתחג כל אח שליוהחורה
 שדגים הטעם סבנני כא-כה( טת גהקרא הפרפרהעחך
  עתרתבשף

 בג-
 ביוה-כ המדירה

 ס-א%מ-ו-פו

 )שכח ננפיש סיד קוטשח ב' בנץ שמוזאלמלא
 לים שהמנה מנוים מעם מכיל מביא (צח

שיקטקטכנר ח"ב הענינים,תוכן
 ועוף עעוי כזה שבש ומבאר  בשבת שחלהכיפויים

כהרר
 ס,א-בלימ-רט

 צריך אם עה-כ. ביורב תלום תינית ר4מתענהמרץ
 תלום לו אינק ראם ומסים, ע-ז תינית לסיחבלחזור
 זה ביוט האכילה כי להתענוה צריך אין יוה-כ,כשרב
 תיניתנקרא
 ס-כלימירית

 עיקר דוא שהידוי ע( טז )הקרא וגו בערווכפר
 התשד עפץהכפדר
 ט-איימץ-א

 להתידות צריך כיצד ג( פ-ג )חק-ר בסררשכיאור
 דכו עה-כערב

 עפ-
 הנם על הסהר-ל רבדי

 מחשבה מצרף הקב-ה שבייראל (, )לטכקץישץ
 להיפך ובאודיע רצה, סתשבר סשא-כ למעשה,סובר
 ס"א-נ לימ-דב

 )שמא הגם עפץ החשוכה עיקר הוא שהשדףבישר
 (לז
 ס-כלי נמ-ז

 סרס לדתודות מהגש שאנחנו ררדוי כנוסתביאור
 היריעה בענץ ומאריך וכף צדיק ואתה ובוססצותיך
 שכלנו ברשגת לא שזה ועתש שכר לגב'והבתעד

 רצ-ז התורה עפ-י אסתר בררך רק הולכץואס
 להוציא הצוה-כ עדה-ז במשפם כעדם תסליקהשורד
 ותמים כל לס לטוב סשפס,עלאור
 ט-א-ב לדלרמ-דד

 תלילה ( א לעם )כשחוית ר-ה כחפלת בפיוסכיאור
 לפ' וכך צדקה כלא כשפט פע19ת בציקה מיכרלך

 הגם מבאר ומ"ש ידיעה  ספץ הנ-להדכו-ם
 וכתב טרח וחוסר בקל דאחיא מלהא ( 'ח)בפסחש

 )לרחזת מרוה מהי-נ סרחע כמצאר סשא-כ קרא,לר
 לפי הוא ודק ומשפט, מהשכל למעלה ודאשהשודד
 במרת  עטנו ולהחנהג להצדיקנו תפץ והקב-רדשכל
 עתוחע0 לנו למחול מהשכל לתעלה שהואהחסר
 ס-א לו לו ס-בלרמ-דה

 )בראשית צרקה לו ףחשכה כה והאמץ בפסוקכיאור
 ירש ביתי בן ודגר אברהם שאסר מהטו-ו(,וכהס9ך

 מכתכ' כסיע טעה כן כולב מעלגל אליעזר כיאותי
הארי-ל
 ט-א-בי!מ-ד!

 צדקה תצשר במשפט ואהה כפעט הנ-ל בדרךכיאור
 צדקה עמס לעשיות הדץכי

 ס-אל,מיזץ

 כר שיחיה בשמץ לצדקה זו סלצ האוטר בעמןכיאור
 באחת-ע סשא-כ כישראל, רק שזה גבור צדיק זההוי

 הנאולח שסקדבח צדקה גרילר ( י )ב-ב הגםתיאור
 ב ס-א *מ-דח

 בהדר לפניך שחסאמ חטא על הרדה בעסתכיאור
 )כי מהחיך-א לפי רגש בסטר המבואר לפיפה

 9חס(עו מה תהו החטא, ושכיד הוא הףדרתכלית
 השפה מן בפה ושהתעדה כלומר, פה, בהדףלפויך
 הףדה בטא שרירם כמה ומבאר בלב( יחיעץ

 ס-א-נ * סינ*מ-דם

 הירה מאה %ב ש ש=ץ =א
 ס-כ*ספץ

 בחפלת תקיפות בכריצות לכוץ שצריך השמותמנץ
 הארי-ל כתת לפיי-ח

 ס-כ*טץ-א

 יב )דה-א וכר בימץ עפצי יששכר ומכס הפסוקעיפ
 הכרי לפי תשוכה ימי  עשרת בשנץ משורלב(

 תשעיר ככחלת עדין פעמתו כל אזהארי-ל4מ
 תשובר היא ר4זשוכה שש הקדחן עם עדמתאה
עילאה
 ס-א-בלחט-ח-א

 )ףקרא וגה הבאומצי כחדש עולם לחקת למהעתה
 עבודת המבאר אתרי-טות בפריקת למה בה15רסז,כט(
 כי אנכ בריך רק המצר הים בפיהוש מהכר לאיוה-כ
 המסכתא נקרא פה שצצל כחודה תם יכפר הזהביום
 קרחות מעלת ולהגלוה )להחוחע צמא מם יוה-כשל
 פילאה( ת=כה דאהתכסוא עלסא ככחנית שגיאהיום
 ס-א לח סיב לחט-ח-ב

 קודם ימש שכעת ר-ה ( ב )יומא בחוטפותנןאור
 וט כאן כש במשא המסק ששתת מקושת 'שיה-ג
 חזחשזןן נחרמן למילה תש עה-כבי

 ס-אלחטיח-נ

 שכהדיץ למשכח מכיחי גריל כהן מפ!יזשץבמשיר
 שמפוחלץ הלשכה שם קריאת סעם הסבר ( ב)עמא
 -ולהדרין- כשם שר כמח עהיכ לפר מכיתו גרילגוע

 ס-א-נ לחט-ח-ד

 כמצ41ף שפגלשק וכושון כמצליף אלא לסשהיא לסילה לא להזות מנכוץ היה לא ( גג )עסאבמשבה
 שעוקץ והסצס מצליף הלשק אח ומבאר לי מיזלא
 ו90דן יבע ארמיש כהמק שכתוב הגם מלקוהל-ט
 לשבה עם שעה אתיש עליהם שנמר המדכיהד

 ס-א-כ. לס ס-כלחטיח-דן

 כ-ג של תפלחו כיצד פ-כ-ר( )יקיר במדרשכיאור
 )שצת וכר הזאת השעה שחטא מלפניך יה-רברוה-כ.

 וסתן( מרוא שנת שיבע שנתהל,
 ס-אלסט-ח-ז

 הכעכעה כנפי תחת ץץ צל יחמתם הסליחהכיאור
 טיב ס-אלסמיחהדט

 ט -מאמר
 הפוכות( חג שטותמעמן

 רנים כלשק ר14כות חג כהגון נקרא לסההסבר
 ס-א-נלטט-ס-א

 שש חג בוש תז-ל בדמי נקרא הסוכות שחגנצנם
 ס-אמ.מיס-נ

 עפ" האסיף חג בעירה הסתווה חג שם לקריאתהשן
 א"רהרקוני
 סיא-כס.סיט-נ

 שמתחש זמן הסוס" תג שם לקיאתהמכר
 ס-א מ ס.כממיס-דה



יקטקטכנר ח"כ הענינים,תובןבניעת
 עצתו אח לכהי חט היכ ( = )רץ ש'חי
 וכרברגל
 ס-גמסינרו

 שהע שאפר מקוויו טהרות הרה-ק כרכריהסכר
 זמן והוא הקודש כרוח סוכה מלשק הואהלוכוח
 דוייק שואבים הע שמשםשמחתם
 ס-א מא ט-א-בסיס-א-כ

 הוא ליחן של 10כה כי הנ-ל הרה-ק כרבתעוד
 כסוכה דורסט זה ע"ח יהוד ליכודכלשק
 סמא מא סאבמאס-ג

 בר-ח רמז סוכה כי שאמר, הנ-ל היה-ק מנסע1
 שררר סלשק סוכה וגם העפלים כל חמורסוטך

 וכרהוכות כשוקים בשכות יושכק )ואשתפיכות
 קדשא( ינצח כסאןבחירוה
 ס-א-ב.0אס-ה-ד

 כפוכר עקוכש שאט שאנזר ה2-ל הרה-ק כדכויעוד
 ושזה מקיף אור כפו כמיכר, שהע הכבוד ל29מזכר
 ופותחת לפרנסה נזכה ועייז לכונים,מענק
 ס"א 5נ. ס"סמאמאץ

 המקיף איד כדעה שד"א הסוכה מ1ד כצגקביאור
 דמעתה את לנסות הקב"ה ושעירד ( ג )ע"ז הגסומבאר
 לישראל אוהדה כק וההבדל וכר סוכהבפצוח
 בצמרת כוצסרדת מדקדקק שקשארל ה15צות,באשמירת
 בעשיית החחמרות טענק מבאר חידונסאהתצוה
 בודחת עליהם סמרר וע"ז וכר, קצירה כהשעחהטצ"
 כל ודאו כסשאכ החיצפתם, סהפ ובודחים המקיףאור
 ב17ם מביא וכן עליך נקרא ה' שפ כי הארץעסי

 מקיף אור כח" שתה עלמן סלנוש כצנין הכ"להדמשק
 וא-נ 0ננידח

 להקב-ה השרת סלאבי אמרו ( כ )כרכות רגםכיאור
 שהם להם הצה לייראל, פניפ מנשא שט; מהספני

 לפי והעכיר וכביצה כויח ער בברהס-זמדקדקים
 כדקדוקים המטת סקיטים הקודם,שישראלהדרוש
 שיישא להם מגיע ע-כ נצסמ שלא במה גםהיעווות

 ססכיר וכן חליך( פניו ה ישא )כמש-כ פניםלהם
 מברהט-ז דוקא השי-ת להם ענהל0ה
 ט-א-בסגמ-ס

 מכוחה קצועכן עח ה' ק0-ח( )תהלים הפסוקביאור
 הסוכה בסוד הארם-ל רברי לפי נשק כיוםלראשי
 עצרת בשסעי השלם היחוד ונסר הסקיףכהעם
 ס-כמגמיי

 ר-ג של עברו בסכי מעשר ( כא )סוכר הגסביאור
 כסכה הסטה תחח חץשהיה
 ס-אמגס-'א

 בשט סהחיריא המחמתם אופם רמוזים סב-הכתיבה
 קרמל9פר

 ס.אמגסיבב

 לע19ת הקביה צח: לסר הקרסתם בחקירתכפתי
 לס!יכיאר זכר לעשויו צוד ולא הכבוד לעעי זכרשכה
 בסרכר לישראל דקקנה עצתן סוכות מתמת מנשהם

 כעפים כסה הציד-א מספרי )ופברק ( ט)תצפית
 סטעסים ושהי יוסף( וראש - לפי )סרבשסומקים

 היה הס! רמאית ( ס )הכניח הנס ומכערסעצסוג
 בחם'ח הבכדר צמי סוים כזח רבאר ס9ה,כזבוח
אהון

מ-ע-ח-
 סיע-ג  מרפג

 )9' נבחר כסף בסום הדוכא פליאה סדותיכיסוי

 שהרפסו עד ויסודק על חגר קורא חק איובשמעם
 אפקנו ושלהרת כהלכהן שומם הסוכה רמנותהקב-ה
ספח

 ס-א מה ס-כמהמקייט

 כגפן יפחו רגן 'חי בצלו עשבי יתווכו בפסוקביאור
 עה"פ לף קדותם בעל דבר' יד-ח(.עפ")הושע
 כי עועת. לחשבק הראשק,ראשק ביום לכםיקחהם
 סאחה וכתשובה מאהבה הסטת סקיסקבסוכות
 כזרתת. זדומהנע9ף5
 ס-א-ב5הסיע

 לרב דאסרה טכחא ההיא ( לא )סוכה כגסכיאור
 'חכו,ולא נזולה בסוכר נלותא ריש רכי רבקנחסן
 לאבוהא ליה איתתא,רהוה ליה וגה)א5~-ה בהאשגח
 ולא קמיכו צוותה עבדי סרי וחבני סאהאלח

 וכר( כהאבטיחו
 ס"א-ב סו סיבסרמינע

 נתמחה ששק ונו צהובון ר ופררי נפסיקניאור
 בק ההברל לה"(ימכאר )"4ע" טחה י5ן תם"יע
 בחורה נשגר לא לפה ססכיר ילפ"ז לשמכורשק"מ
 שו ולמה ובסוכות כשכיסוח רק המצות בחגשמחה
 השכות בחנ וק שסחוסו זסןאופדים
 ב ס-א סו ס-"סוס-נב

 כוצך, ושמהת רסוכות בחג בתורה הכתוב עלהמנר
 לעיל שכ"כ מה לפי שמחימכאר אך והרח נאמרחשוב

 לשמחה ששון בקרהברל
 ס-א 5? סיכ5?מ--כב

 יבערנ שכח( שף )שינ"ת האזיז-ל שכחב כסחכיאור
 הסובא סדדש עפץ כצדקה להרבות "שמוכוח

 לעשית כריה כרחו ממצרים גבראל בצאתבהיריא,כ'
 ע-י הנהגתם תהיה שלא )והטעם,כדי זה עם זהחסר
 ור כסשיכ זכו וכן כעצמו השית-ש ע-י רק שרשום
 הפנה ופצוח וגף( ינן בעסתי ימם לפניהםהולך
% =ד ה ט"*ממ, ם   השט וק חמם מל %א פיו נצל שסייאמ העי עי י5ל 
 הוראה )תה שר שום עליהם שולט שאק הסיניםבר

 השרים( פחח נחתים שאעם לישראלנפלאה
 ס"א סח ס"א-ב.%5 -ברסירפד

 נקראים אס הזה,כי בחג כיחור צדקה לפצוח טעםעוד
 חול כבודו - כבודו על שטל ואב לעקוםבגים

)ועפ-
 וד' סוכה פצוח רהיעו רכר יקום עדים שלשה

 חוט הזה,הוא בחג צדקה מצות ובצירוףטעים
 מקבלנו שהעף-ת רכר וקום עלס פי ועלהסשדלש,
כהטבה(

 ס"א-במחמ1כו

 שבכל ה-ב( פ-ה )סוכה בירהשלסי הסובא עלהסכר
 היו וק שעה טועסק היו לא רשואבה כיח שסחת'סי

 הארס-ל רכר עפ"פצמנמק
 ס-ע-כ88מ"הכו

 אר-י ה"א( )פ-ר סוכר בירושלמי רמובא עלביאור

 כיה לשפחת שכגס הוה, יגלים סצווף אמיתי כןיתה
 ער הקודש רוח עלע וקיהההשואלה
 ס"טסחמיכת

 יהודא ר' אחמר הושואבה4 שבית נ )סובה הגם'ביאור
 וכר ח19כה תמ חץד עיאכה תמ חר עעאורב

 ס"א8פמ"-כס

 וטתקוץ נשים לצזרת כצו ( )נ בסוכה הסצנהמשור
 חיקק היא ה19אבה כיח 88א4? נרול חיקקשם

 הוונה כמשך ראדם על שצברו והוללוחלשמחה
 ט-א-כ0סמ--ל

 הכמאגמו כקת כהשחח המגויות סדליקק הע למהסעם
 נא( )שכה סימם סכנס'טבלאי
 ס-כ.סםמי-לא.

 לריר ואשץ מודת היתה אשה טנ( )סוכה כגסהסכר
 השואברכיח

 פ-כססס-לב.

 העתים ( בו )סוכה כמובא עליה לשק שכה אצלנקט
 עילאה תשדנה כחעת היא לרמז,רסוכוהלסוכה
 ס-כמפסילג

 הסוכותיכיאר כחג ליותר ציקה למצות טעםעוד
 הגאולה שסקוטת ייקח נרולה ( י )ב-ב חז-למאמר

 שיא-ב מם ס-כפסמילי

 פת כדת הראשק כלילה בסוכה לאגול החיבביאור
 כק )פודה הסצות. סחנ טיו בג-שתלמד
 סרב.ססמילה

 בסוכות כצרקה להרכוח לסר נהוםשור
 סיבססס--לו

 סטים ארבוד; ענק פיל-ב( )רק-ר הסררשכיאור
 שמש עוצמם הכל הטוכוח נחג כזה יזצאקכשישראל

 הסקוכלימ.שעל במסר כמבואר הוא והענק ריץנצחו
 רק נרלים והם שולס שר שוס אץ האלו סיניםר

 לפלש כנים אס סלהא,כי סימנא עיד יתפשבהשגחחי
 עסו לישראל חים אות חיק לעתותיווכחל

 סיעתאנס-א-א-ב

 דנדי צפי ( כס )סוכה פסול היכש לולב כענקבטהר
 חמס כגיס שלולבהאגמיל
 ס"תנ1"ע-נ

 עולם 'סוד צדיק שד הוא הלולב סוד כעלןכיאור
 9-א( שב-ס)פרעיח
 ס"אנ רפחץ

 ליכנע לאו1זנ לולב סקשען המשנאי ליב כעמןעי
 האגיז-ל רמוץ  צפיהדר

 קיאגןמי"-ה

 וכך חמדים כפוח רהאי ספ5 ( לב )סוכה כגסכיאור
 זכך טעם דרכי דרכיה אני אמר כופראואשא
 פכי 144 הייצוף ירכי כגט סק9ף כהדסואח"כ
 ההשלום פהכא,דא0ת אפר רבא נעם דדךדרכיר
אהבו
 ס-אנמי-א-ו



שיששכר ח"כ הענינים,יכןבני
 אחוונ ננילת שליא לולב נסילח על פכדנץ למה השיז-ל דבר צ5יטעם
 נשבנסי-ש-ז

 ומורד מעלה השמא, מולן לזי( )שכה בנמ'בהער
 המצוה כי ד~פורצמינ את סידוק משוה שררי ז-אוכר,
 הסקסתם! כל כורוד! דמסילא המקיף איב10ד

 האור מגודלוהישלש
 ס-ננ5י84-ח

9ש ש א  (  סיד )הלגרב( אשא סמלית 3( 
 דמ"ק-ל כתת רבדי עפ" ל"ש ומחדידת תאיהבנה

 ס-א וא ס-בנמ-א-ם

 מבאר ( סו )סוכה לאוכלה אסגר קצ05לה אווונארץ
 נקבה לשק נקטלסה

- ק 9

 =אמ
 אר רזים כהוזילה ולמה חץאר, ה9י שמוח כ הדשצמת נאטירח סזכטים לסהמח1

 מז-ננח "נ5י84"ש

שהפכר ה ל  הסוכות חג יכ( הלדוה )פה בו-ח 
 שרן שבצה איטן אילץ הה דבוכותהו ש1ןלשמץ
 וכף במכות ק%של שיושתן
 טיבמ5יעינ

ף 9מ פ  שי צדקש מידך =י שלל 
רשע

 8"8מאישש-ד

 בנשירת הלולב, מצות שבוסוים ששחרי המנהגביאור
 בקרל 8181וי0 דלולב 5נהח-ם ורק5והע הרשצנוהה%
 צף יזה לסצ!ר0

 טיא-במ5י"8-ס1

 ביוה"כ ושתסו שנבר הגם הוסר, כים השיסהנצנץ
 בוסך הוחם אופדים תוחסיסרוצ וצך חוחם כצעןכי

 ח9רסוינ כ' ולאחיחם
 ט-אסב5ישךא

 סשה שצלה כשצח )9ידינ( פוש-ר ד4ונחרח1
 פיה בפר וצומק ש'דשכ הקב-ה של קו* ו9מצלמדדם
 וכף,אמר שירט כה פופ שפר כר שליצורתרסי
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 צ' מד הסוטת מזנ פףס ע הקינת חמצץכוה*זן
 הויר ביום יהבה כמפת אצכיאים ולמטעאוה-י.
 ס-ח-נ מ ס-בנגחייב-ד

 וזמרתה כופלה כהישצנהת זושסוים כואוכ'(שץ-ם
 טזוך5*,טעדזג אסיחך- למצןץעשאגא

 השארתך מין למק ט-חן למקעל
 ס-במ-סירב-ציי

 הימוש כיהס.ק ש שסתפללץ שניה מקפדמחורש
 הבחירהימכ(ור כות שהוה אכן המקדש מקוםשכהי
 אינן פץ מ"ת השבחטה

 840 בר ס4ננד5יץי8"נ

 בו" שכחי מזכירים ויכה שלהרה כהקפהמשמם
 כברשה ליתיך יידה וכך לתמר דמתה וערהנולה
 וכרכנולה

 טסתישקניננו
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 שחמר לב"ז משל עצרת כשיעי אהד אילאחד

 פסך וואדי קמנה מצוון לי יורהלאוהבו
 ס-אמעמ-ו-א
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 תסא בסס מאבא לנחת נעק לא תחן: תסמט1
 נשיר מסצס ושמ"צ פדה טמאת פא וקהס((

 יךז יש משש" ובפגת לקפא ))כשם תחךאלה*
 ומעת !סרחדה התת" ספת יסדם ששהם?יקרם
 *ציה ושדם ב בחמרתטדםז
 פן פגפמ

 תייף נצחיה וסנר צל התקח ,צצל וידםכסה
ע צ ח"  
 890. פ"א-ב.ם סכפןיצרנג



 ח"ב הענינים,תינןבני

 אדא ף צונו והיכן ( כג )שכת רגמרא רכרי עלרמזים
 ובו תסור מלאאמר
 ט-א ס מ"כנס גמ-כ

רמז
 עפ-

 רב-ד( )סימן ררוקח כעל הקרוש הרב דברי
 דכרע עלומוסיף
 ס"אסמ-כ-ד

 רפ01קים קוצית עלתריץ
 וב-

 למר תריע( ס" או-ח
 לא בו הרי וררלקר טוב יום רראשק כיום גםקבעו
 הנסנעשר
 ט"ב ס-אס ימ"כ

 ררלל אמירת לדק ורמז הרודתה כנוסחדיוקים
 ט.כ0 1מ-כ

 מעצמו רמז ומוסיף רב-ר( )סי הרוקח מבעל רנתעוד
 ס"א ס זמ"כ

 ל-ו שחקנו רכ-ר( )סי הרוקח כעל שכתב כמהכיאור
 שעות ליו לארד-ר ששימש ראור כנגר כחנוכהנרות

 האות על יש טוכ כי האור את א ויראושכמסוק
 נרוח ל-ו אל רמז טפר פעמים ר כ תגקט-ו
 ארות בהדלקת לכוץ רארץ-ל כש0 ומביאחנוכר
 הרחמים מדותל'.ג
 ב ט-אס ס חמ-כ

 ועקרות עקרים פקידת על לעורר רזכן שכחנוכהכיעוד
 כריהכמו
 ס-אמאמ.ב

 בשם ימכיא ימ למלכות רמז נחשת שמלתכיאור
 אחר נחשת,וסר כתיבת מסתימח תרומר שסרררוקח
 הנר יתוקן יק שכמלכוח לרמז זית בשמן מתחלתתצוד
מצוד
 כ ס-אמא יאס-כ

 נרות הל-ו כי מקורין מנחס רכי ררד-ק כשםמביא
 אור התורד כי מסכסכת ל-ו כננר הם חנוכרשל

 אור שנקרא רתורד חכמת לכסל רצו שדיוניםומבאר
 היתה והישועה חיצוניות חכסח ע-י רחושךולהגביר

 ,כי רחורר לחכמת כירום,רמז שריא רמנורדע-'
 סוד לחכמה רמז ג-כ ושמן ידו-ם( לרחביםררוצר
 לשחק דאיסור לגודל טעם לפ-ז וומכיא שכע-פתורה
 ההודאה, כנוסח ומדיק היתים( שהמציאו קלפיםכל-ו
 שבאו עי-ז )כי הראשך כיום רנס דיה מר מחרץיהמ-ם
 רינ' נמתקו דסרור בשמן רמנורד ודדליקוכניך

 ולהלל( להודית חמכד ימי ח וקבעורמלכות
 כ ס-א 0כ ט-אמאס-ב-'כ

 כיום רקב-ה שברא אור ( יכ )חגיגר בגסכיאור
 חד וכו סופו וער העולם מסוף כו צוסר אדםרראשון
 אור נגר נרות ליו כחנוכה תקנו לבז לכסל ריוניםיצו
 נם הנס שהיה מחיץ וביה שעות ל-ו ששימשדגמו
 התודר אור רהגכרות על רראשץכיום
 ס-א סב ס-כמא ינמ-כ

 לדודות לכחוב ניתן לא רחנונד הנס מדועדסנר
 מנבואד ושריפא ריצרדמעלת
 ס-אסבמ-כ-.ן

 כאותיות הנס לטחוב ניתן לא לסררסכר
 ס-אסב סוס-כ

 )מדרש וצוק-ל מקורין מהר-ס ררד-ר כדכר'רמז
 ריכזת רדלקח כשעת חנוכר שככל ( א אותפנחס
 משיח של אורו ודוא הגנח אורנהגלה
 ס-ב ס-אסבמ-כ-מז

 יק מלכוח כשעמדה ההודאה כמסח עסי-זלהכין
 או נתגברו אמרו ולא עמידר כלשק תקנו .למדובו

שלטו
 ט"בסכמ-ב-ט

 ודכוי לעיל המובאים הרוקח רבר' ועפ-י הנ-לעפ-י
 הפוסקים קושית חדש,מחרץ אוד כמפרז מפירתהמהר-ל
 ז רק ריר לא רנס הרי כחנוכר ימים ח תקנומרוע
ימים

 ס-ב ס"אסבמ-כ-חא

עפ-
 חמכר אלו ימים לקריאת רסכר רגיל

 סיבסכ יטמ"ב

 שעשה למי לכרך נרוח ל-ו שתיוקו למה טוכטעם
 ראלה הנסית כל את ולנולאכות'ט
 ס-כסכמ-ב-ב

 נר ענץ אחת פעם רק בזורר שמובא מרטעפ
 קפדן ררורות זה ובצבור בעלמא רעברר ובדרךחעכר
 זו מצוד  מעניני לרבר רחכמים רהמזילו לטבלרסמוכץ
 רקרסשגיס שיערו שלאמר

 ט-כ ט-אסבמ-ב-כא

 ר )אבודרדם הראשונים קח4'ח על טעם הנ-לעם-י
 ימי וידיו בחנוכר ריומא סס'קא תיקנו לא למהחנוכה(
 ימים טחמכד
 סיבינמ-כ-גב

 ומוכה שדארה נבץ ממזר ( רג )מקץ ק מהזותהעתקה
 הגנוז ראור מן רארדהיא

 ט-א ינ ס-כסגמ-ב-גן

 חשכה נר להדליק שצריך ( כב )שכת הגםכיאור
כשמאל
 ס-" קר ס-כינמ-ב-גד

 לפניו שלח יהודה ואח מרכח( )כראשית כפסוקביאור
 אנו שכו גלךוח הר כי גשנה לסניו לרייית יוסראל

 האחדות לנטל דוציס שדם מדצ'ות ד תחתנמצאים,
 שלם יתיש יחודו שאין הגורמים לדקם-ה ישראלכץ
 הנמולה שהריהעד

 ע-
 דור כן ומכרח 'וסף כן משיח

 האוץ כל על לסלך ה )והיה דג-ל כפסוקררמודם
 מר למנהג וטעם אחר ושמו אחד( ה יהיה ההואביום

 ועלי מרובעת עץ בחח-כת כחנופה רגעריםשמשחקים
 )סביבם( גשי-ה אוזיות חקוקץ קצותיוכר

 כ סיט סדסרמ-ב-נר

 וחסר רלוך היו והמים ח-ה( )כראשית כפסוקכיאור
 דעשררי החודשער

 כעשה-
 ראש' נראו לחודש באחד

 סכת חופש על מרמז לחורש באחר שכוזיריההרים
 מקימיםשכו

 כו-
 עץ דחודש קידוש בראוה מצות כ

 נראו זה ובזכות כלכד לראותן חנוכך ונררראיה.
 הפריםרפשי
 כ ס"אסד ממ"כ

  שתגיך לריח וכו פיהו מנשיקות ישקני כפסוקרמזים

יששכר
 פושי על א-כ( )שד-ש וכר שמך תורק שמןטובים
חנוכד
 ט-א סד ט"כסדמינץכז

 פשי אשא למעלוח שרר קכא-א( )הדלים כפסוקביאור
 כפי וכר ה מעם עזרי,עזרי 'בא מאין תסריטאל

 מה כנכות נראו ההשט שראקף כן כפ" לעילרמכואר
 ואו, ורשמים בראיה, מצות לעשוח ישראלשעתידץ
 ברכזת תחלה כמחשכה עלו שהם ישראל כזכותנבראו

 ש?ויכץ פעם ככל וכן רתורה לקבלשעתיו-ן
 זכות לרם תעמיד וטת בידם אץ שח-ו רגםלישועה
 מעלת חרו ריקוועה אחר לעשות שעחידץרמצוח
ישראל
 ט-כסי כחמ"כ

 עזרי וכר דררים אל עיני אשא כמסוק נוסףכיאור
 הנם מבאר וכזה לישוער עזרד כץ החילוק דמעם

 אברדם אלקי לתפלתו מקום הקובע כל ( 1)כרכות
 וברכת ומושרר יוזר מלך אבות בסככת ורלשקכעזרו
 וכו רחים וכלמחים
 ס"א-כ שסומ"כ-כס

 מלכףות לד' רומז דרכים כי הניל בפסוקעור
 ד"א הגלות בזמן שישועה כגלות עלינורנאץיליס

 כמובא מאץ כגניבת ררמוזים מיכאל ומלאךמשה ע-
 שיהיה רשלימר הישוער  שתהיד ער עמוקותכסולר
 עולמית תשוער ר מעםעזרי
 ס-א 0ז סיבשמ-ב-ל

 בהל מגלות רדצלה על טוב 'ום נקבע לא למדדסבר
 כ' דק, ממרי וכדנצלמ ממצרים כצאתם שקבעוכמו

 למצרים 0נ' ולבז הפסח בחג ג-כ היה בכלמפלת
 אחר יו-טולבדל
 ב סיא0ז לאמ-ב

 )תרלים חורתיך הפרו לה לעשות 3י בפסוקכיאור
 ממשלש ולכן חורתך. רטרו ופורים בחנוכה כיקיט(
 חמכר ונר סגריר למקראת-ת

 ט-במזס-כ-לב

 ח-ט( צד )תהלים וכו כנערים געו בפסוקכיאור
 תעכרמונעי
 ט-בסומ-ב-לנ

 בעוץ ק-נ( ,חדלים תהלל הכשסד כל בפסוקרמז
 לחכמם מסוגלים מוערים הב ואלו ופוריםחנוכה

דרמתים
 ס-בסןמ-ב-לר

 של ימים וב חניכה של יסים נסים.ח ימיבעשרה
 קליפות לבטל מסוגלים ורן שעות ר-מ .שפורים,
 ר"מ בגיס שודעמלק
 ט-כסןמ-ב-לר

 מפצרי צררוני רכת קכט-א( )חדלים בפסוקכיאור
 הקבועה האהוגה מרת על שהכת" ישראל נאיאמר
 הנעורים מימיבנו

 ט-אסןמ-ב-לו

 ד אל הפצלות שרר קב-א( )תהלים בפסוקמאוי
 שתהיד צויך המהפלל כי ומ ףענר קראתי ליכצרת
 גבוד,של לצורך אם כי עצמו לצורך לא כהפלרכתתו
 ינצל ובור שמים ככור והערר  השעינד גלותצער
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א ק מ 1= =מ היש הש4  1 8  =מ 
1 ה1צמלמ" 1  היום ליש שיצעה ך ישתה את 
 מרושו, ואשםוע

 ס-א טה ט-א-בסז5-כ-לז

 דנני לישראל סוכ אך עג-א( ,וילים בפסוקכיאור
 כבחעת ופויים,שהם לחמכם הרוטז רגלי נסיוכמעט
 דגקייסחז"ן דימצמיהש רנלץ בורם הגשירכם והדרוצח
 שחץ,1 טה וטשי האלו כנימוח הס הורה*שף
 אלר כמסכו"ם כצרוף: להלכותחז-ל
 ס-א-בסח5-כ,1

 זרופבל אל אסור כחוב ב.כאן ,חגי חגי כנבואתביאור
 ,הד ובו ופאוץ שמים שקו"ש אר לאמר והודד0הת
 מ11א ע!יזףא פקעה פשלה עלנאסר

 לורודי
 שיא

 כאחוית השלוכה קוץ יצסח ומגטו דוד כ"תסיכות
 כנון הנמשח דור כיח לסלטות תנוך חמכר כיהיפים
 הגאולה כוסן כשלעית יהיהשעה

 ס-א מס סיבסחס-כ-לח

מצם
 עפ-

 ב ,זכר' כתנוכי להפטיר שיה לסד הנ-ל
 לסר חינוך ימי הם אלו שיטים ציק בת וששתי רנייד(

 כישראל ששהה שמזיר אתיכגבהיך
 ס-ג ס."סחסיב-לס

 העומד הנאולח על הנ-ל כמצרד הנ-ל עפץכיאור
 לדוד סלך כשלוך ב-בלבא

 ס-בסחמזים

 משסן שם טוב עד-פ ,פז-ג( קהלת בפד-דכיאור
 בית למלבות יכתי סוכ שט כי ופו סיודטוב,סנלן

 שטלכוחם התש0ונאים לסלבות רזסז טוב ושטןדוד
 לעיל שיהרך דוד בית לסלכות והוותה דיעךהיא
כב-א

 ס"א-כסטה"ננ-מא

 ו-כא( ,שסות מפסוק בשתן מצוה לנר מהורהרמו
 נכף שירונף

 פ"נ05מ"ר1

 יגר לרוד דסעלות שרר קלנ( !ההלים בקסטלמח1
 וע רטוב בשון וגר נעים ומה טובסה

 עפ-
 רסירש

 שהיתה טהטינרקית שצל פרר שר סצ-ב-1(!ב-ר
 אצלד שלזו דאורתים אתהורגה

 ע-
 יצ שאמר

 וכו טוב כי לו שקויץ להבירוקשחכם
 ס-א סט סיבסס מגמאב

א י1 ש  ח י ש  %  
 ס"אסט5אך8ד

 ונו אברכך כרך כי עה"פ פס"ד-ים( )בשר במד"רמשור
 תרמוד,אשרי זו אוסר רבי קיבע ושצר את זרעךחרש
%1  שע 5ו מס% יצן מ%י ש"מ 

 תיצתעת לנמות להיטי חע1ש מה מקקלשתם,
 מעוה נר להדליק כואצלו,תק1 ולח! "בידהולעזוב

 החיקקת הכגמת כעכע שממשג מה שכלכ!עץ,לר!ח
 בועדהיק נכללהכל

 ט"ו ע. ס"ת ס"א0פמגרעה

ש ש ח ץ " % מ פ * ש
 0זנמקג-18

 א-נ( ,שהעש טובים שסנז לרח מדפיק להמכהרמו
 מא-כ תשק לציל המבוארלפ'

 ט-א-כעמ-כ-פ

 רקם אוסר ותגזור כב-כת( ואיוב בפסוק לחעכררסז
 משת נקראת חנוכה שמצות אור גנה דרכיך ועללך

 ,פ"נ-א( בנוס-ר כשלבא וזדך אשר החורה עפ"יקנים
 סיבע מחסיב

 על ציק כמך ועורדחו ,ט-ע( בפסוק בזכיידביאור
 'קבניך

 ס*כעמעת-מס

 שנאמר תנוגד בשכת שקודק זברות כמטשתביארד
 כק סדלכים לך תפחי וכשצוק כן ליהושעבנבואה
 עוסד נקרא הסלאך כי נ-ז( ,שם האלהדעוסדים
 נקרא ומע-ט בתורה חסנך שסוסיף הצדיקסשא-כ
 רעם כי לעוד-ב סשא-כ בצוה-ז הוא ומהלךסבלך

 תלסידים דוייר אם אבל שברט לקבל וסתרלעשותם
 יובכות  שפחוחיו אז כצוה-ז שמעוישלומדים
 באהלך יזרה ע-ד הסלך דוד שהתפלל כמובקבר
 כק טילך נקרא כוה עולטות,וצדיק בשחיעולמים
 ררזסז תנוכה לנר רזד הענין את וסקשרהעוסדים
ל14רר
 ס-א-בעסיכ-נ

 כאור תלכד לכו יעקב כית ב-ר( ,ישעי בפשוקכידרר
 יעקב כית נקרא ב-כ הבית שכנתד

 ושע-
 חגוכד נר

 חזיר ישק על חדש לאורנזכה
 ס-א-כעאס-כ-נא

 זך דת שטן פרשה סמיכות ברוקח להמוכאהסבר
 להמכה רסז מוציים,שודלפרשת
 ס-כעא0-כ-נב

 כסלו בגי דת-ר חמבד סאי ( כא ,שבח הנםכיאור
 קכעום אחרת לשנה תר, אעם המרא חיתהעסי

 ע-ש טעם ומבגא ודודתה בהלל טובים יסיםוששוס
  הראשותה בשנה כי וסבאי חטטה אלו '8יםקדישת
 חמיה אדר הוא חמצה מצפ ה4י אס ייזו לאעוין

 חכמי שראו אחרת לשנה אבל ס1ה בכלהמשצלה
 קכיור אוי פזנלר שהב הרוס שהאור בודה-וררור
 אתוון הג-ר ג-ר,42כל חצ-ד האלה לימים וו(1ע-כ
 בטקומה תניה לדם יש נ-ר שוד שרוטשןאשר
 ס"ט צב.צאמ"ג-א

 חתח% אם יט ש* תת" 4י יטש יקחשתגתט
 מו= קט ק מיל שח כ= 1שמאת
 בץ !4"תקקט שהחת יש האיתשממ

ת=פינ  

ף שרם שהית %ט"מ י1ם לישתמש  די 
מ מה , ח1 אי גאתהס מ י  ש  מט נהר 
ש * *א חשי% ח1=אק חיא הןחטחק י * % פ

שנטץ10נ

 כ1 1=חחמאי שקש= קמו * ה למשד
 תש-מובאש יטהמשהמ0מךקאבפחם

ש ש מ  חש= *א לחי י חמ חיעה%אש
 ל=קג "* שש "מ מ4טה**עןתמש
ט 1ס 1  

 ק ושא *=1 מחה חשתי מתשמגח
 זן ממשחק מהש 1יה די ב""*מ נהי

 למה תעוך בצץ שתה בקטנות הארד תנוכה מרשנצת
 שאת ביצר סלכן קומה בהתפשטות כגדלותצידיה
 8"בשגט"ניד

 פקס מזרע שדם הבדניס ע"י דנם כרעשה סרטרם
 לנצולה ת-1ך לכשרנו, בסררד שיבא אליהוהוא

דאתרתה
 סיבעד5-נ-ו

 סצוה עושר דילקד ( כב ,שבת תז-ל כמאסרכיאור
 דסלך רוד של מגננו שעל רמקובל עפ-י רנתד%א
 מד סעם ועפי-ז דסנורד צורת מצרר דיהעיר

 מגורד כצורת בחדלים ס-ז מזמור לומרשסקוכל
 מ"ב ס"אער זמ"ג

 מצוד עושר שהילקר שחנקנו לסד סעםעוד
 ס-כיד חמיג

 פשלות ס-א( תיע-נ סף או-ת ,שן-ע בדקסעם
 בשבתו כרש כדליקים חץ חכמים שאסרוושמנים
 למעלת ניתקן מצרד הנר כי בכדכד כרםסדליקים
 דחורד למעלת רסז חרו לבטל דיוונים שרצורתורד
 דפחר.ובל סתכי5ת דיא בד דארם שבעסוקוסנולתד
 חלסדו ונפשו נוסו זיכך לא עדיין אפילו בודעוסק
 נפרשו נגעי ולסדר לשוב את רעתהתפרד
 ס-א עד ס-ב?ד סמ"ג

 מעסק עצמו אדם ימנע שלא דג-ל ביק רסזעור
 עדין נופו סידר לא אפילודויד
 ס-"עיס-נ

 את ככתר ס-ב( הע-צ-נ סי או-ת ,שו-ע בדיןכיאור
 לץ אפילו לכד בר שדעוסק דתורד  ששעלת לדזקוק
 יפורד כסו שכר לו יש סעד ואפילו דדלכדכיוק
 נפשו אנד יישלם בד עוסקו ועי וכרלכרכית
 ט-כעי יאמ-נ

 בסשנד ופלוגתות סתלוקות שיש בענק יסרטעם
 וברלכדבתלמוד

 ט-א ער ס-כעד יכ5-נ

 תלסמ-ס שפנית שרצדיק סכואד רנ-ל דיק עפ-יעור
 בקבר סובכות שפתותיו שמועותע ולוסריםבעוד-ז
 כהיחם גם שבר לו ונתוסף בהיים יוא באילותהשכ
בג-ע
 ייכ ס-אצר גמע

 )ש"י כדיןטעם
 אסור ט"ו( תרי"ג סף אוית

 החיספס לימקח טקום לסתן שלא לאורדלהשתמש
ע.-כ
 מ-בער0-נ-ו

 הבזד למעת שלא מוסר חוכתה דנ-ל ריק עפ-ישוד
 להסב-ר בצוער תאר חקם. אורחות קרע ענייוהחודד
 דחיצתעח ושכסדת ולבטל דחורדהכסח
 ס.חער0-נ-ש

 כי 5ן,צ-ך-א( ,או-ח לנר מני סדליקץ ביקכיא!ד



יקשקטכנו ח"ב הענינים,תיכןגנביפב
 תזדכה תלמידש שמשיף סר מ שע=ש*ת
 חשארתוכפחז
 ט-א-געהס-נ-טז

 להדליק מותר אם ( כב ,סוכת הפלוגתא צפעביאור
 חיצתעח כחכמות השימחק כענץ קינסא צץ לנר8נר

 כשדה הכמול41ילח
 ס-בערמשג-יז

 ,שכה מרדרץ לשן וו במצוה הדל פרש-מעץ
 הוד מלשק שהוא הוד מסרח הארה בחינוכה כי (כא

נהדר
 ס"אצו5יג-סט

 בדעוכה המהדרץ מן מהדרץ הלשן כערןרמו
 חורה רבר החכמות.כי לשאר החירה משלחלפלמח
 מהלקיט חד9יט סצמיט פעם ככל ומנידוחחעת
 מ' הרמז-ם כמשיכ לנפש צרכים צופים ועפתמרכש
 סת'קוה סצמ טים לא הספתאח התרח סצטשלא

 אשיייונ בכתב שנכתבה רעעיה אוחעת ומערןמימי
 ס-א עו לב עו0-נים

 שם נקטו ולא מהדיץ לווה דוקא שחמרו מהכתום
אוזר

 טיב ט*אטמע-כ

 מהשוק רגל שהבלה צר החמד משתשקעמשתה
 צל ( וצם סנחוח בנס להמוכא לרוח ( כא,שעמו
 עלע קרא יתיח חכמה ללנתם שביקש חנאההוא
 שוה וכדוק צא ולילה יותם בו העית הזהד(מקרא
 ישית לך אין כי כהלילה %א 8מש לאשמת
 ממצתלהבסל
 ס-בעד1-0-גא

 צליו מדליקץ אם אכסנאי ( בג )שכת הגםגלאור
 להשתופף חיב לא ואם בנ-ח חיב 4ף2ובכיחו
 לתווה לנדלם ח-1 כגיס לו שאץ מי כ' לרמזבפרונאו
 יששכר כענק חורר לועדי להההף להשחחףצריך
חיקית
 סע ס ס-כ=1-0-גב

 לרמז ( כנ ושכת חנוכה כנר חיבת ח11ד הנסמאור
 במד ווכיט רם אבל מח-ח פסורוח מעיט כיהנם

 וכר לח-ת בניהםשמנדלץ
 ס-אעז0-נ-כנ

 צד החמה משתשקצ מצותה ( כא ושכה הנמכ-אור
 חעכד  שנר דו4רמודאי וינלא וכר מהרווק רגלם

 החידתיות חכגעח וכשול החירה אור לרמזנתקן
 וממכר מקח בצמק מגמתו יורט שלא לארסלרמה
 אפילו הרנהנות כל בי הטבע בדרך ומזקומשא

 זכין עפי כהכסחה החורה צפי הסהסכעית
קטפה נ111"

 ב ס"א עועומ"ג-כר

ע תל מפ מץממר  תפה לשר שז א= 
 ורק 8ה שיש כ= ק פזךיא הדהשץ

 ההורה כהכמיש שכלו שע חן נגמיעמההרף
 דושוראר וינלא דכליא צר תהו רק בספיםכמש-כ
ק א ש לשמישחיחפדקה א =ק 
 ס-א ס'כצחעז0-נמ

ש =חח בק ר חי ח%= ו שאל רח %  
תק א ץ תר אי קק ש %ט מם  א  חק 
"קהומהל יק4(שידףשע=0"%םעימם

 ס-אעהמע-בו

 המצוה דצותי מוזדריס הדית תצוה שביקע למהטעט
 צץ הים נט ערמים מהררץ הרץ מקירחלפרט

 בזמן הנרמז השבירה לרצוצי רדר אור לראיררמצוה
 צחים רפיחההדלקד

 ס-כ ס-חעת נו0-נ

 אסרו ,לא מהדויט זאת במצור שתיקנו מה טעםצוד
 מכהעה הוא חשכה תר שהרס יתיקץ( אומרקרקיט

 מאויך היר מכראשיח ההוא השר והתהמת המח4י
 לשאר חעכה נס כץ והחילוק וכף הדרו דימדויק
מנום

 ס-נ ס-א עח ט-בעח1-0-נח

 מהתנלוה לה"טשהשהוא הזה הנס נקזן שלא מהסים
 האושווה לדתנלוה קודם הוא ולכן הגנהאור
 ס-כעח כס0-נ

 מן ומהדרק מהדרק זו כמצוה שחה"מ מהסצט
 לכאן משם לדרוש מקוט ומראההנאזדרץ,

 ס-כעח0-נ-ל

 למשלה שהניתר חנוכה נר ( נב ושכה כנסביאור
 ודוא מעות ריר ריותיט שפנם פסולד. אמרמנושרים
 בש', 9וד הוא וישו-9 טד, בחי נרסייע

 לא למינוח הספחו שלא היהחים של ששטמסירוח 1צ-
 נ-ח הנתח חיוב זר לזכר ציכ  לשם. צר הפגםהנ"ע

 מצשויטלמטי
 ס-א עם ס-כעח1-0-לח

 ~ד ראוייתא מצוח שהיי-נ הנ-ל בגס עטרמעם
 האחרתה ריא נ-ח ומצוה הכהר להתקמח נתקעדרבנן
 "ח לא כ מן למצלה לכו!ר.צ-כ המשלכה והיאכומן
 ס-א צם לב1-0

 מצחר פעמים ר בהצלותך בפר' שתובא במהרמז
המערר

 ס-אעם לנ0-נ

 המערה לוכרץ כחעכה ההדלקה5שן
 בשם1-0-לר

 בחעכד ורומא ספיקא תיקע לא למדהסכר
 ס-נ.עם לד-נ

 (,מראה- כה  ,שבת כשב"ל ת-ח בימץ מעזהבנמ
 משם לדרושמקוס

 סיג9ס לו0-נ לכוי

 לררואו משש פראה- ושיב ה2-ל במשירשו

ס-נץ"
 ס-נעם

 בימץ נ-ח אי ההולקיס מהאמודאים אחד לכלסעמיט
 כב.( ,שכה בווקאלאו

 ס-אעם0-נ-לח

 ב"מ כששייזאוי נ-ח לחד4ק עהדש שפע מהטעום
 ודץ שילחע ש מנץע ( נא,שבה

 עפ-
 מצוה חעכ

התווחד
 ס-כ ס-אצם לס0-נ

 בפנחס צכשע ש0דליקץ סח התש להבעמראר-מקום
 ט"בפ8"ג-מ

 חמנה 708 ליהשוה וו104ר הוקשפשור
 צפ-

 הקיהת
 הנוכה וחלבן,4בר כונר אאש-ה האנןל איךהקרקשים

 לא 1מצ11ח תורד כי משרה נרנץ אץ תורה לאוררמה
4העחרהע

 ס-כעם0-1-0א

צם-
 מאכלי בחנחנה לאכול שמהנץ מה טעט הויל

 ברם-א ס-כ תר-צ או-ח בקרו-ע כפובאחלב
 ט-חסמץ-מב

שי*-8

 בשמאל, חעכה תר ביסץ שמזהר בהלכה עטףהסכר
 כמצוה מעוכב שיהאכוי

 ס-א-נפ.0-ג-30

 אשר מכוץ מאי ( כנ ,שכת בנמ הפחלחף!בישר
 תקש?יששחעפ%4קח

 ס-ב.פ1-0-מי

 ד4'ז-ל עפי חעכה נר להחליק המיכר כנוסחכישור
 כיב ושר-ת שסויר חדש ראור עללרמו

 ס-א פ פ"רפמ"ג-8ד

 בישע ישחה לנ( סימן ,כמארח אחאי ררכשאילחוח
 בשפשפו כציציה מצףץ הפיא וכעל כשמאל חעגהתר

 ת-ה תשחה צהרה כץ השיכותושכאר

 ס-אפ1-0-=

 לדרחש 1מראה-8ק4ש ושערל נ-ח מעוה כצמןשד
 לכאןמשם
 סיב* סומ"ג

 מכויץ כיחו פוטו על מנקזה ( כא  ושכת בנמבישר
 הכבזדה שכסלה שישם לר קדחשת בצל רבריצמי
 מורץ הגרות מצוח משא-ב ה-יניס שתפסח בימיכבית
 הנס יין הם-ז כסלה הד-ס,לא שכת סיח דגנולבית,

 ס-נ סי1-0-מח

 משקל  שמן כלי לץתה הפשגליס  שכתבו בסהד,מכר

 להקל היא וסגולה המכה ללוה לח דוד-םמ-י
מהוינחדם

 פ8 פ-בפמ*2-מס

 וכר הפורקן ועל ההיסיט צל השדאה משחמיר
 ציב כזה שףש אתפלה היידחפו כום-כהשאומרים
 מאפס של מדיבה עצלהפכה גי מצוח שבקעם לרוע העדאח. הלל נחנןהוכוח



פגיששכר ח"ב הענינים,תוגןבני
 ועל שבהאשם הדידאח שסח עלביאוריו

 פרד"ס צציי וכה,הסריקן

 פ-ד-ס.פשס ע-ר הניסים ופירועי ענץ רסיסיםתל
 פוד ררושרמז

 ס-א-ב 9כ9אמ-ד-כ

 של לשץרוא פורקן החרנום כלשק רפודקןתל
 הרבד על לרורות וברון תקע לא למר ומבארישועה
 ופורים כתמכר גסו יו-ס לעשותן לישראל שהשניסים
 משא-ג( לשיחו רק רוע שראור נס כין רכדל,שיש

 וכזד ושנר שגד ככל האור נחגלר ופוריםכתנוכר
 לחכמים אסחר שלחה ( ו ,מגילה מאחז-למבאר
 יוחנן ( לג ,סועד הגס מבאר וכן לדורותקבעוני
 סליא נצתו שאמר קרר-ק טבית קול כה  שמעכה-ג
 לדלהמ רלכו משמנאי פרשיי באצסוכיא לקרכאראזלו
 ביוד-כ ריר דישדצר והחאלת 'וה-כ לשי רירםעם

 רתורד על שנכונה הכמגוס עגנן מסביר אגבתעדך
 כ ס-א 5כ ס-בפנ נטרד

 ראריז-ל עפ-י רנכורות ענץ כיאור אנכחיהתל
 אתר פת שמצאו רגם סיפור ( כא שכח ו רגםלרצין
 כאותיות נרמז קיר גדול כין של כחותמו סתתשדיר
 מנצפ-ך סאהדוחפ-ך

 ס-א פג ס-כ9במיד-ד

 לישוער עזיד כין ררכדל ביאור רתשרצותתל
 קודם שדתשמונאיס כנפקדכם רמובא מסכירועפייז
 כמצפר לשמואל שענר מי ררע1ללו למלחפררליכהמ

 יענשהוא
 כ ט-א30סיר-ר

 כפניט ראד - הנפלאותוצל
 ס-א9נמ-י-1

 רללו כנוסחאות כיאודיס רגחמות ועל רמלח0ותהגל
 ב ט-חפגמ"ר-ז

ק ש  נוסת לבאר הזר כזמן רהם כתים לאכותעוא
 אחאי ררכ משאילתות מאמר כרקרמד מביא 11כרכה
 וסכאר רנסימ על לרודות החצב כצנק יסולח(,פר'
 לישראל שנעשו זעמים כין רהכרל ,מ-ר-נ(כנ"ל

 חנובר של הנסיט לכץ לרורות נקועו ולאלש"מ
תיףס
 ס-א פד ס-א-ב פד מ"בימ"דית

 ד-ג( ו9-נ סופרים כמס רחנן ברא הניל לפיהסכר

 חק טן להדקקאשי
 ט-אקד סמץ

 כיאיר מהויתוכימי
 עפ-

 רמקוכלימ שכתבו מה
 ע-' נעשר הכל לישראל שנעשן והנפלאות דנסיסשכל
 רצדם כמה עיז ימבוס מ"בשם
 ב סיאקדמ-ר-.

 החגההיתר תשסעי ררוא. הדור ראש שהיה במתיהד כשטרכז
 לעדלט.שש-

 הנס נעורה
 ס"א פר ס-ב8דמנד-4

 משסחין הברין כמעטר תחס"א בגיס כהסתידו כשרטרמז
 גרס שמא החוקק גמר יריה שע-י אהרתיםגהאלץ
 אמן כימית כמהרה השהרתה לגודלהחעוך
 ס-א8רמ"ר-יכ

 ויכרך פי ידבר רף.ה חדלת כפסוק מתחךהו כשםרכז
 כא( קם-ב )תרלים וער לעולם קדומו שם כשרכל

 ויכרך - סהחיהו,ועיז מנץ החמא כניס רף-רתהמת
 האחרונר בגאולה וער לעולם  קרשו אס כשרכל
ורכן
 ס-בפר נמ.1-

 נעשר ועי-ז רמקרש כיח כגיס מחתירו כשםרמז
 לגאולר והרגל חכוך חנוכד ימי לפועל ףצאורנס

 ס"א8ד ידמ-ד לוטי קים השמיחו כ"מ-ק כנין יריר אשרראתרתר

 של בחותמו תחוח שריר שמצאו זית שמן הפךשץ
 כ-גמתחירו

 ס-א פד ס-בפר סוט-ד

 מטויל וחנוכה שר-ה לר;11 השנה ראש כגימטר4ץירו
 מ,כץ( לעיל ,כפרכא ועקרות עקריםלפקידת
 ס-אפרמ-ד-טז

 עבודת וזפמחה,והוא השתר חקנו רמח-ם שכנסכיאור
 רקנה צבודת רוא ולרלל לרודות תקנו וכתנוגרהושט
 מחתירו כשםרנר0ז
 ב ס"אפר יזט"ו

 רזכירו מדוע [ עתק כן מתרודו רזכרת כעניןכיאור
 נמשך רמעשר פדית של מ-ע שכיסל שע-י אביושם
 לשמו ולדלל לרודות לישראל מצוד כנו ע-יריבר
 וע לשמר עכירה וגדולר ית-שהגריל
 ס"א פו ס-כפדמ"ר--ח

 כ"ג עחט כי יייקא יחנן כן אמרו על פירושעוד
 למת עורד אוסיים שהיו ( מז ,סוטר רמעורדיטכיסל
 שממוגשה בס מועידו של שכרו זד וריר וגותישן
 האן ולא .מם לא אשר לכל נהודר לו שנעשרהנס
 ישראלשומר
 ס-ב ס-אפומיר-ים

 כ"ג ירצן להיות רייקא עחק כן אומרו על פירהשעוד
 'ראר שלא לעגל שגרמו ( מז ,סוטר רנוקפיט אחכילל
 נראר ע- כנו מחתירו זכרו זר וריד מוס כבעלונראר
אור

 ס-כ19מ-ר-ב

 'וחנן של 'מיו ער ( מז ,סוטר ראמרו רנ-ל עלעוד
 וביטלר רוא ועמר בם1יר בירושלים מכה פטישריר
 זר היר למוער זלזול איכא מילתא רשושאמשום
שכרו

 ע-
 כפירסומי אחר שער ניתקו כנו מועדתו

 מלאכר לעשות שלא נהנו כן על ס.לתא ואוושאניסא
 הנרות רדלקתכזמן
 ט-ב8 נ4מיר

 צריך ארם אין יהען כינר ( מז ,סוסד הג-ל עלעוד
 שכרו זר וריר ררפאי יללשאול

 ע-
 מוסמרו כנו

 תורה 11 אורר ריתדלידהיס
 ס-ב5ומ-ד-בב

 מידת דשעח. לשק ט-מ שא שק ק חע *עך
 לכנים רמסוגלתשגק

 ס-א15מה-גג

  ב(הערוהש ולא רשם -מחצת במשירו - הנ-ל עלצור

 צייקים היו לא הדור בי י"מ. מחגת - יוחנןדלתתא~ק
כיף

 ס*א8רט-ד-כד

 תושב-עפ בומבות למכתב ניוק לא הנס הנ-ל ע4עיד
 וכה ולכפוף גדריה בכהתר שמם 9 שימשרוחנן
 אבא תזכהרברס

 ס-ב.5וטהינד

 ו4ם אדיא-ל. בניטש גדויל גה-ן יחע-ן תיל עלער
 לכהוכ.ע-כ ניתן לא ואילך כ.ג ומיוחנןהקולמויס
 או-ר לשק אריאל נרות.הדליקו

 ס-ב18 נומאד

עפ-
 תר( תמכר ,הלכות ז-ל ררוקת ררה.ק רכר'
 פרמז המובהר מן פצור ית  שמן לתחבה רמזשמביא
 א-ת צ-1 כ( כר ,יקראכמסוק

 כנ-
 כגימ ישרא'ל

 כסנה קאלד
 כיס-

 רכולל צם יוחנק כ-ן מתח-היו
 ס-א פו ס-כ19ררם

 כהודאר כ-ג עחק את הזכירו למר טעםיוד
 ס-אפומ-י-בח

 פרצות י-ג כנגר אודמת י-ג 'וחג-ן כ-ן0ו4זיר-ו
 גררום ורחשמתאש נכיהמ.ק רן סלכ'שפרצו
 ס"א18סחי-נס

 ושנס לף. כני הכישים ע-י רנס שצעשד מרמצם
ירש לרטרו-ת היקנו ולכן הרוד אור לתקן הירתעכר
 ט-ב ס-אפופ-ר-ל

 הכוצים ע4 הנס שנעשד מר על רגיל נדדך טעםעוד
 הזד מדת על רקדושר הוד מרת וההסכרות לףכני

רסס-א

 ט.בפו לאס-י

 9נהס סכני רכוהמס ע-י ריר כחייבר שרקסכיאור
 אליהם שהוא ופנחס לנר ררומו שלוס כרית לושמוק
 כימית כמהרד גאולהע על לכשדעיבוא

 ס-א טז ס-בפומ-ר-לב

 הנס במעשה למה ע"דטעם
 ע-

 ומבייר כהנים
 יחידית רמת דשכסים בל כי פצ"ת-יכ( ,כ-ררמדו,ש
 בהימלו ףיר יקהאבר ושלירח יששכר משא"כבא-'

 קבעו ש10נד ימי כינר כני רפים מבאר ולפ-זבחנוכר
 ויננימשיר
 ב ס-אפו לנס-ר

 רגם  ושעשה לסר תמישיסעס
 ע-

 כודגים.עפ-י
 ין שגלות ה,וכ( ,פר צמוקות הילר כספררמובא
 כאמור ששתק לף ודנד עטף מכירה תטף לחקןהיחר
 הנא מהתירו תרסי וכר תמכתו לכו ועתר שמעקלו

 עסף מכירה תסא לתקן הנס נעשר לףמכוי
 ס-א פה ס-כ9יט-ר-לר

עפ-
 רפהחש על לסככ הענים שנמזגו מר נהנם דג-ל
 ש"ז ודיקתםטעעד
 ס-כ ס-א5חס.דהל

 יוקא רנס שנעשה מרסתם
 ע-

 כהכטד הרונה כ-ג
 תיצתיות תכסות יל רחושי חכמתהתגברות
 ט-כ5חס-ר-לו



.4. פד
 ולמר אחרח. כל' ולא יזקא שמן סך שמצאו מה%ם
 רכרי עפ-י דייקא כ-נ של בחוחמו חחוםהיה

הארו"ל
 ס-א פח ס-בפח לופ-ד

 חשמתאי השם על היבוח בראפרדמדם
 ס-ב ס-אפחפ-מלח

 ( ק' ןכ-ב רנמרא י עם חשמתאי בשם נוסףטעם
 באחיד שיבדוק צריך אשרהנושא
 ס-בפחפ-ר-לס

 לשעתו מלך כרן עעעשר מה יסהטעם
 ס-בפח ממ-ר

 הכמר כאורות כימיהם שנעשר רנס על לדמוובניו
 נצחחסר
 ס-אפט מאפ-ו

 בסורים כמו ברוראר רנס מקום מחכר לא למררסבר
 ס-ב פספ-המב

 חנוכה נסי שמונח שקבעו מהטעם
 ס-כפספיזרמג

 בלשה ולא 'ון מלכוח שסמרר בלשון שחיקנו סרטעם
 ומר ראריז-ל דברי עס-י שליטר. אורהנברוח
 באור נס במסלתרשנעשר
 ט.א פט ט-כפטמ-ייסד

 ופורים רחנוכר ררוראוח ב שחיקנו מר אחרטעם
 והוד נצח לחוקק הפיציים אלו נשתקע עמרה.כלשק
 אלו כמרעיים כצדקה לררכוח שחיולי מרוטעם
 ראוריחא חמכץ מןיריוח
 ס-א צ ס-ב ס-אפס סדס-ד

 ראסתר לעקור כוונתם שד'חר מלכוח לשקכיאור
 נקראו ולכן רתורר ח"ו ולרשכיחם מישראלברשי-ח
 ררשערמלנוח
 ט-אצ פופ-ר

 התורר לרשכיח שרצו גלנ-ל כניס יו-ן ררשעריק
 רגלגלים רטבע בררך שרכל ח-ו ולראמץמבהראל
 הכורכיםושביטח

 ט-ב ס-אצ פופ-ו

 יק זו מלכוח שנקראו מרטעם
 ט-בצ מחפ-ד

 לחנוכר סורים של ההודאה יסח בין ההברלמדיק
 הנס וננץ אחרים לניסים חוכר נס בץשחילוק
 לישראל שדיו רזכיוח כץ שחילוק יוקאבמשורד
 כפורים להם שריו רזכיוח לבץבחתכה
 ט-א צא צ ס-ב1פ-ר-מס

 למה ( כס ןיומא חז-ל עפ-י ביאור יחתכ רנ-לעפ.'
 הנס ניחן לא ולמר השחר לאילח אסתרנמשלר

 להתלבש ניחן שלא השאשק רמאמרלהיכתנחעץ
באוהץוח
 צרב ט-אצאס-רע

 אח ברעלוחד ב( ח 1במדבר בפסוק ביאור הנ-לעפי

יקטעטכנר ח"ב הענינים,תוכן
 שההא רמנורה במצוח שכעען מר וטעםהנרוח
 שלא אררן של שכחו וטצם מחליד עולהשלהבת
 ברש-( עי-ש ג ח ןבמרברשעה
 ס-א צא ס-בצאמ"-נא

 ( כב ושכת מצוד עושר רדלקר דקי-ל לדאטעם

 ס"תצא נבת"ד

 כשתמרד לומר רזאח הרוראר שתיקנו מה טעםעוד
 כאראל עמך על ובומלבות
 ס-ב ט-אצא גגפ-ר

 כנוסח ידחילוק סורים תם חתכה נס בץ בחילוקייוק
שתדאה
 סיבצאפ-דינר

 מלכוח זר זרב ( ר לר ןשמו"ר ז-ל אמרם עפ-יכיאור
 בטעם יון מלכוח זר נחושח מיי. מלכוח זר כסףבבל
 מלכוח כשעמרר ואמרו ררוראר בנוסח שיקיקומה
 מוראל רשם על ריר שקנאתם ישראל עמך עליק

 הקומה שיעוד בכל בקורש אחתחם עלרמותי
 ס-בצאמ-ד-;ר

 וכדצו מהראל עמך על שאמרו מר ההוראר כנוסחדקדוק
 רגוסוח לאבר רצד 'מ-ש ורמן רנשמוח לאברח-ו

 ופורים בחעכר שחיקנו השסחר מעי כץוהחילוק
 ט-א צב ט-כצאמ-ד-גו

 ולא הורתך להשכיחם ההודאה בנוסת שתיקו מרטעם
 הנ-ל ררשח עסי' וכיוצא לרסירם או לבטלםאמרו

 שהחשיכר יק מלכוח זו וחושך ר( ס-ב רבהןבראקרח
 אחוק שב-ח - חש-ך כנדרוחידן ישראל שלעינירן
 דח ושמן במנורך הנס ושנעשה ריץ כאתוקריץ

 אור ביי רתותך לחכמתהרומזח
 ס-א צב?במיד-גז

 שבחר לשון בחורר ררוראר בנוסח שחיקנו מרטעם
 ןשבח ררלכר מסק עס-' ררעברד לשקובמצווח

 אימץ ושיתד כשמאל חנוכר נר (כא
 ט-אצבפ-ד-;ח

 ( בו סימן .בראשיח בשאילחוח מחמיר מאמרביאור

 וכו חרא מצור ביד וארעביר רואיל בימין ראמרמאן
 וכו בימץ מזחר שחרא ביי בשמאל ראמרומאן

 ט"ב%כמ"ר-גס

 מוסרים במס רבנן רהנו דא על מירוש הנ-לעס-י
 מר לקים בשמאל חנוכר תר בימין מזחר ר( בןסרק

 עפ-' וסרות נעמת ומה יסיח מה ( ז ו .שד-וושנאמר
  שכחר לשון כתורה אמרו מדוע ההודאה בנוסחהנ-ל

 רעבתך לשקובמצווח

 ס-א צג ס-בצב סמ-י

 חוקם על לרעבירם השחדלו לסח ביאור רצונךחוק'
 זצוק-ל זוטא רר"ר הרד-ק שכיתר מרדוקא.עפ-'
 רמצוח בטעם שיראל אח מונץ והשטןשאוה-ע
 סובר תוצא וכזה היא חוקר להם סשיכץרשראל
 לישורן ראמים אינן וח-ו לרץ עומרץ כשהםלישראל
 והם ריוח 0עם מבלי שעכו לזכותם טועןוהקב-ר
 מעם מכל' בחוקר מצוחיומק-מים

 ס"א ןג ב ס"אצג מאמזד

 שאמר סר עפ"י רצונך חוקי בזומרו נוסףכיאור

 וכפנת חשובה רוא חק לפי",כ' .דבש בספרהחיך-א
 רחשושי כח מהם לשלול ריחההית'ם
 ס-כצג סבס-ו

 מר לפי הרהיט ברחמיך ואח-ה הלשק עלביאור
 נגר לעמור מסוגל אח-ר שרשם במסריםשמובא
 תורר מבעל' בושר להם שאץ בחייפוחררעים
 ס"א צד ט"בצג סגט-ד

 מאוסטרוסאלע מרר-ש בדברי דללו ררבריםלרמז
 ניוונם מרץ ניצל חנונר מצווח ושרסק-םמלר-ר

 מ"עצד סדפ-ד

 זללה-ר מקאייץ הרד-ק שאמר מר מבאר הנ-ללס'
 בחנוכר החלועח למחום שאץ מר א( פנחסןמריש
 טוב וטעם הלילוח כבשאר הנרוח רדלקחבשעח
 מהגיהנם לרנצל נ-חלמגולח
 ט"ב ס"אצדמנד-סר

 ריגם אח רנח ריבם אח רכח צרחם בעח לרםעמרח
 רמחקח וענע עמידד לשק לבאר נקמתם אחנקמח
 מי למטה מצוחר חנוכה עשר מר וטעם רמלכוחרינ'

 נר-'ככחינח
 ט"בצד סוט*ד

 ומעם צרחם כעח ואמרו עמידה. בלשק נוסףביאור
 עמיאל ומעלח נקמת. ינת רכת לשחוח כנאומרו
 סעססכל' לרוועוי ראשים ולכן סעם מכל' חוקים שמקימיםע-י
 ט-ב ט*א%ר מזמ-ד

 ר( מ-ר ב א .חמח סירושו עס.' עסידר בלשקידוש
 ח( נ .ישעי אלי 'גשמשסגם בדי סי נחר נעמרה אחי ירים מי מצייקי קרובבמסוק
 ט"ב ס"א צד ס-כצדס-ד-סח

 כלעין רתקא זו במציד שהיקרו מר מבאר רנ-לעס-'
 כן שמעון ר ר( נ ןב"ר רמרדש עס-'מרררים
 נחגע' בר שנעאל לר שאליהזצרק
 ס-אצד טססיד

 שכל הנסים. מכל רנרוח הזר רנס שנשהנר במהטעם
 מה ההיא. כעת המצטרכת ריצועה לצורך ריוהנסים
 לבנת לרודם ריוצוער אחר דיה רנרוח רנס זר בןשאין
 עסיסה בלשק הנ"ל עפ-י וביאור אלירםחיבחו

 ס-א צר ס-בצד עמ-י

 שד סוד מן שהוא לכתוב.כיק הזה הנס ניחן שלאטעם
 האוחיוח להחסלות קודם שרוטהטת

 ס-אצרס-ן-עא

 מן שנשחיר מה הגאת'ם שכחבו מה להיץטעם
 כסקוסו ושודפו סרוסי עושה השמע' כעםהשמן
 ט"בידט-ד-עב

 כשינול באוסרך וכר להט  עמרח הלשק טעםעור
 ואתה עבדיך הם כי עצמם בפר מציאוח להטשאץ

 רחץ כל נערסל ועי-ז לעטור הצורך וגזןאדמיהם

 סיבצר עגמ-י

 כנגד וכך נקמח וכר וץח וכך רכת לשועח הגמפרש
 מילה פצרן חזהו לבטל היפגש שכקשי רמצווחג

 סיב ט-א 11 ס-בצדפה-עו
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 תברד דוס חנוכד ימי שקביעת מד ל דג עפ-יטעם
 מקץבסר
 ט"בצו ערת"ד

 נדר ר-ת נקמת דנת רבת לשונותנ
 ט-בצוס.ד-עז

 לידת על שרוא ריח נהנו דודאים ר-ת נקמת דנתרכת
"4שכד
 ט"כצו עזמ"ר

 גננך לשונות חמשר בזר מובא ובו נכוריםמסרת
 נ כמד לשתות נ ולעיל חעכד אותיותחמשך
 רללאותיות
 ט"בצו עחמיד

 חלשים ביד גכוריס דגר וכו טרוריס בידוטמאים
 בץד טמאים משא"כ לפלא רוא מעטים בידורכים
 דפלא מד תודתך עוסקי כיד וזדים ודלועיםטרוריס
 ואז דמים לשפיכת יחושו וצדיקים סרווץם כיומבאר
 לפלא וריד יתנכרו ודודים שררא9עים רואבמבע
 תורתך עוסקי וביד וצדיקיס סרוריס כיד נמסרושדם

 ס-א צו צו ט-כצוסיד-עט

 מצד רם ם קודיוג מר חידתך עוסקי כידוזדים
 חכמת אשר שבישראל השגלי לכת מנגריםדקליפר
 בחכמות ודיונים רתודר חכסת עפ- רק ריאישראל

 חנובד מצות ושע-כ רתורד לתבטח דענדזתחיצתעת
 של עעיהם להאיר בשוה-או-ד הרמח מצוהכ1ר

ישראל
 ט-א צז ט-ב ט-אצזמ"י-עט

 כי מבאד כעולסך וקדוש גרול שם עוניתולך
 כמפלת לראות זוכר כזכותו לאדט נסנשנעשד
 רוא אחיים כזכות דוא לארם כשהנס משא-כארכיו
 א-כ אלא אויביו במפלת לראות עבר איש אבלניצל
 רגם דיר כתעכר ונם והרחמים רחסד תגכודתבשעת
 ודדחמים החסד תגכודת כעבורלישראל
 ב ס-אצזס-ד'פ

 ומך בהיום ופורקן נרולר  תשוער עשרת השראלשעמך
 לשק כשיטי באן תכפל מ-ד-נ לעיל כסובאכיאורו
 ס-א צח ס-א-כצחמיד-פא

 לרתק במחמייו מקום מראה וסורקן גדולהתשתזר
 לבאןמשם
 י"רצח פכמ"ר

 הוך כדיום ופורקן נרולה  תשונן עקרת ישראללעמך
 זכרת ופורים חנוכה של רגמים קצעו למהמבאד
 ע" ארסים כ' ניעים כשאר משא-כ עולםליורות
 ישראל היו וגד מצוים כיציאת מערכותשידוד

 רק מחגהג רעולם הנכואד שנפסקה ומזמןמליצרים,
 הגיסים על שיאסרו השש יש בסכע נסתר-ם נסיםע-י

 נעשו ע-כ ת-ו משניח מגייך בטבע שרםדנסתריס
 שיכל ולרנלות לרתוורע עולם לזכרון דללורנ0ש

 חזיל מאמרי במה מתאר ועסייז יתכרךכהשנתהו
 פו,4תא להא פיתחא ל4 פתח יוחנן אנכי יא)כהילר
 לחילת אסתר נמשלה למד בם יומא ועמרכא
 ועור אגרת תקרא ספר נקרא ים מילהדשהר
 צש ןס ט-ב ט-אצח פבסיר

 שבנם לעולם, לעד חנוכר נס נקבע למה טובטעם

 ימאס הנמוחץ רעת לכלותיעגם עלעו שעמדופוייס
 אכל בכפם, חמס לא על שלימה אומה לאבדזה

 לבאי נחפרתם לא עריץ כזה דחורד לדתכרחנגדם
  עמרם סתמסס השף-ת פנים בדסתר  שנםעולם

 ט-אק פיס-י

 נס ליראיך נתח סו( )תרלים רפסוק פירוש רנ-לעפ-י
 טלר קשט מפנילרחנוסס

 ט-א ק ט-כק פדס-י

 רזד כד'ום ופורקן נדולד תשוער עשףת ישראללעסך
 חשבק שלפ' שמביא גור-אדיד כספרו רמדר-לעפ-'

 נרמז תר בכסלו מב-ר לרהגדל ראור מתת'לרתקופות
 חנו-כיר רחנ נקרא וע-כ רזד בריוםבר-ת
 ב ט-א קא ב ט-אק פוס-ד

 עפ-' בלשת דיוקים כיחך לדביר כניך באו כןואחדי
 היש כתיב מר נ( בו )שמו-ר כשלח רסדרשדבר'
 ומבאר וגו עמלק ויבא ואת-כ אין אם בקרבנורשם

 שאפשר שלמרות ושדאל של שבחן דלשק דיוקעפ-
 וכר כניך באו זר כל עם דטכע בודך רנצחקלרלביש

 ט-א קא ט-בקא פזס-ד

 נ לבטל רצו שריונים בניך לשק כאו כאוסרוכיאור
 בנים שישראל ניכר שבדם חדש סילד שבתמצות
למקום

 ט-ב ס-אקא פחס-י

 נרות ודרליקו וכו כניך באו ואח-כ אוסרו אור בעוד
 ושחנוכר פ-דן שי-ט )פרע-ת דאו-ז-ל כוינת עפ-'וכו

 ל-ו הנקנו למר טוב ומעם רעח'דד לנאולדחעוך
נדות
 ט.א קב ט-בקא פטס-ן

 נרות ודדליקו מקדשך את וסררו ריכליך "תופע
 ולא נרות רדלקת עכורת רק כאן מחכר למרומדיק
 עפ-י ומבאר בבקימ-ק עשו שבוראי רעשניותשאד
 הם שית ל-ו כי דע-א מקאריץ מדד-פ דרד-קרבדי
 כאן ונכפל ןמ-ב-יב( לעיל כמובא מסכתות ל-וכנגד
 ס.א קב ב ט-אקבמיד-צ

 ולא עום לא דנר בפסוק כיאור עפ-י רנ-ל בעוץעור
 שיסתם כעת נם כי ד( קב-א )חדלים ישראל שוסף"4ן
 מכל מצילנו רקב-ר לישראל נבואר ואץ חזוןכל

 יפיס כהתכנסו כי חזיל כדביי נרמז חד עלעוהקסים
 בעת נם והקב-ר רשמנים כל בכתר טמאולריכל
 ולנס לגאולד רשמן פך ודשאוד לדגש דשגיחדזאח
 ט-א-בקבס-י-צא

 בחצרות בלשת וסדיק קדשך כחצרות נרותורדליקו
 ומבאר היתה כריגול הפגורההיי

 עם-
 הזוהר רבר'

שארץ-ל
 ס-א,נס-מצב

 או ותקנו אמרו ולא וקבעו אוסרו דסבר דנ-לעפ-
ועשו

 ט-אקנמ-ד-ןג

עפ-
 דהנו חשד מאי ( כ" )שבח רנמ מסביר דנ-ל

 דדי-ד תזץ5 דדאו111ד בקפד הנס שבזמן 711רבנן
ת ץ "שפ אי"חושששרש ש  
משץ % ש  ש מ רתק ליש   יצא 
4=ת, ן שן ה ש9= יי  מ  *קם 
ן מ=-=קילי או ח"ןוופ 9 ש  

- * ר ל א י א ר ה

9 %  
 טץ9ס-דף

ש 9 קתשעף דשא *ת קמורן ריק%  

 שדץ יחר ש( א )אמת רפא מתת ששם
 מחיר בחר רא"ל מאמ ראתוכשעף
 תשא התשד ק התעשב """ק ( "י יחה
 י"א י4ץ תקא אלוש אים ב ישדע"

 לערףתש
 ח"

 תתעדי תם רירר
 ט" 9 טץ9מדוד
 כח(מע )אר רנמ קמגעו' כלשק ירשעף
 ועוד לעולם שמנער ההורד כסגולת לעולםקביעותו מצי נהי תר במעה תר גרת* ושיפר
 כמלאכה תעבה ידף נאסרו לא טים מהמפרש
 ט-כ ט-א,נס-י-צו

 כשמעי שניהנר מילר מצות על לרמזשסעת
 ט-אק- צזס-ד

 חנוכדימי
 עפ-

 הדא דכוהר צד( )ס' לעיל דמובא
 נ-ר שלהן הגם אשד וחחים הנ כל ריעו כ-דתג-ו
 רף-ר אלעיס ארי-ה דוי-ר שמותהינו

 אדנ-
 שרש

 עלקו לר ואק כמקומר רביכות שמקפלת אחנקנ-ד
 רו-ט כשבתותלמעלד

 סיאקד צחס-י

 )סל לעיל דמובא עפ-' חנוכר שם לקריאת טעםעוד

 קער בכל המועד לקבוע אם מסופקים  שדיופ-וו
 או רחמרתקופת עפ-

 עפ-
 לשנה עד רלכנה תקופת

 כיה יום מן דמ"רר קכיעוח ונידיר להם נתודעדאחדת
 הלכוד תקופתלפי

 ט-אקדס-י-צט

 לעיל המכומר עפץ חטגר שם לקריאת טעםעוד
 שד מרארת ריר הנס כומן דזר הנעי דנרשדארת
 של אורו רננה אור סחגלר שנר ושבכלרננה
 ד( ב )ב-ר רמדו,9 בדביי רנ-ל על ומרמזמשיח
 וגר )יק( וחשך )מי.( וברו )ככל( תהו ריתרורארן
 זצ-ל( מקאריץ מהר-פ דק )כרכרי לעיל רומוכאועפיי
 שאשריר לנארלד חעוך הוא תנוב-ר אלה ימיםנקראים
 הנשער מלכות מפלת אחדיכ-ב
 ס-כ ט-אקד קס-ד

 כ.1 חג-ה אתוץ - -חתכה שם בקייאת נוסףרמז
 ס-אקד קאס-ר

 החק1פשאט שמלכוה תטמיר שט לקריאה טעםעוד
 ימלוך כמם פ-ך שמן פ-ך  שמצאו לשעתרהיתה
 לכעליס רמאלה החזרה לרורות כנר רנסתעשר
 חיעך לשת וחעכר כקו[ שנמשך למי רוד ביתמלכות
 דעחודהלנאולר
 ס-ב ט-אקדס-י-קכ

 כ-ף ו-1 ע"נ חי"ת כמילרע חנוכ.ר כשם מרמזעוד
 כגימה-ה

 ירושלם- ככל-
 מחן לא כ' תושב-ע, סוד

 חיעך ושחשכה רשלתם בממ"ק ענק ומבארלריכהב
 העתקת:לגאולה
 ט-א קר ס-כקדס-ד-וץ

 ורז-ס הרצו האץ-ם ביים כנ-ל במלת שואתןר)4
 דוד קרז לרומם המקץכשדעוך
 ס-כקדס-ריקד
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 רמנץ מן כ-ה רעם כיד תג-ו תנוכ"ה שם עלעוד
 ראשך יום קבעו למר רסוסקים קישית ביאורעם-'
ליויט
 טיבקרמ-ר-קר

 חד כ-ר נ-ו ת חנוכ"ר אלד לימים קראו לסררמז
 זם מרתחלת רנסי רנר מאיר ריר ימים תפירישו
 נ"ו למסמר שיעלר בכד' דח עם ערכ-ר

 ס-כ ס"אקרמ-י-קו

 חנוכר שם לקריאת טעם ס-ט( ,סי לעיין מקוםמדאר
 לכאן משםלדרוש
 ט-כקדט"-קו

 נמרם אשר דיינו ייקא אל-ו חנוכר 'מי רלשץלרבץ
 תקופת לבעין לא רלכנד לחרשי כסלו כ-ר 'וםמן

רחמר

 ט-א קו ט-כקר קחמ-י

 נס ונקבע שנעשר מר טעם דג-ל דלשון עיעור
 תרוצי ולחשבץ סכת כסלו אלו בחרשיםחמכר
 לפגעו רזם שרן ריעו אלו חנוכר 'מ' שמונתהלכנר
 ודלאר כסלו כ"רמזם

 ט-כ ט-אקוט-ד-קם

 כד' בכסלו דמועד שיקלע שקבעו מר מסףטעם
 שבקשו תמים שבת קידוש ר-ת קשת כמזלשיקלע
 נקרא ואז מרר כנגר מרר שילם ורש'-ת לבטלהזנים
 הגדול לשמך ולדלל להודוה ת"סגדול
 ט-נקו קיט-ר

 כר זם מן דוקא אלו חנוכר ימי שקבעו מדטעם
 כריאת מרתחלת חדשים שלשר בדיוק שאזכסלו
 ויאמר אלול ככ-ר עכור דנקרא מהשכר ככהידעכם
 ע-כ דעובר ניכר חרשים וכשלושר אוד יריאלקים
 ישראל כשביל תורד אור לרוגלות מסוגל כ"ריום

 דגןול לשמך בלשץ רגיל ע"סומירוש

 ס-א קו ס-נקו א קט-י

 אלו חנוכר 'מ' שמונת וקבעו שאמרו מר טעםעוד
 במ-א רכריו כסלו,עט.' כ-ר 'ום מןריקא

 ט-אקומ-י-קיכ

 ר"נו לקא אלו חנוכר 'מ' ושמתת שאמרו מרטעם
 תמיד לקבוע סרראף שריריקא

 עס-
 תקיפת סרר

 בכדי ריקא ריסים אלו קבעו זאת כל עםרחסר
 שמירר יהיר אלו תרוצים כב' תמיד קביעותןשחריר
 לרחזת כנוסח רניל ע"ר ייק ובן הגשמה אלמעולד
 הגדול לשמךלדלל
 ס-ב ט.אקומ-י-קיג

 כסלו- כתרשים ראלו הנס ימי שנקבעו מר טעםעור
 עי-ן סם-ך כאותיות נבראו אלו שחרוציםסכת.

 עולר רסשיט בלא לבר והמלף נ-ר כגיסשבסילואן
 תנוכראיל

 ועפ-
 והיכן כה( ,שכח הגס ממכיר רניל

 וגר אמוראי בר פליגיציוץ

 ס-א קי ט"כקומ"-קיי

 אם ישמע רלא את המטע צר( )תרלים הפסוק סיעל
 שזערותא בתפח שעץ הע יביט רלא עץיוצר

 השכה עמס דלהתא איתערותא בחיצה ואץשלעילא
 היוףס ע-י אנוסים דץ כי רלעילא. כאיתירותאהיה

 את ומסביר מבאר הנ-ל ועפ-י רמצוות לקיטשיא
 לרם עמרת דרכים כרחמיך ואתר ררודאהנוסת
 אפים עלעמרת

 שאוח-
 מצוות לעצמם יסגלו רישוער

 בחרוצים ריקא רכס נעשר למה מסביר וכןומעש-ט
 עץ בחי וטבח אזן בחי שכסלו טבת. כסלואלו

 ט-א קח קז ט-כ ט-אקז קטוט-י

 לרחזת חנוכר 'מ' שנקבעו מר טעם ולדלללהודות
 תורד וביטול לשר-ר בקור שפגמו קגר כבח'לדלל
 מחורר לנמר' לבטלם רנסשות על ריתרודגדרד
 כושט שרוא ושמחר משתר קבעו וכטוריםוהטילד

 לכן ר11ע אותו של ממעורתו קערנו כושט מנמוכ'
 במסוק רנ-ל על ומרמז רנוסות על ריתרהנדרר
 הורתך רפרו לר לעשית עת קכו( קיט)תרלים

 ס-ב ט-אקח קטוט-י

 כמשחר ניתקן לא וע-כ דכרנים ע-' רירשרנס
ושמחר

 ט-כקח ק"ט-י

 חנוכר על ר( קיא )תרלים לנסלאות'ו עשרזכ-ר
 זכר כג'מ מאכ-ל קוילוסורים

 ס-כקח קיחט-י

 שהוא ולרלל לרודות אלו 'מים שנקבעו מר טעםעוד
 קנרבח'

 עס-
 'וסף מכירת חטא

 ט-א קט קה ט-אקה ט קט-י

 דרבים יתמיך ואתר ברודאר שאומרים מרטעם
 עמלק עלירם עמר שבתחילר צרת-ם בעת לרםעמדת
 צ-"ת כג'מ ורי-ד וש-ט קנ-ר ורנרי-ד בחי 'ון מלך ועתר ושט בת' דמן ואח-כ וריריןבח'

 ט-אקס קבמ-י

 מקץ כסרית אלו 'מים שנקבעו מר טעם רנ-לעס-'
 עמלק במחחת לבא לעתיד דת'קץ וגמררווקא

 ט-כ ט-אקטמיי-קכא

 תיקון ולרלל לרורו"ת אלו 'מים שתיקנו מדטעם
 רו"רמדת
 ס"א קט ט"כקט קכנמ"ר

 מר לט' ולרלל להודות אלו 'מים שניתקע מרטעם
 ב )זכריה ציון כת ושמחי זזי בחנוכה להפשירשחיקנו

 ריר מעולם שריו וגאולות רנסים שכל וענין'ד(
 האמשנה אשד,והגאולה ע-י סיכת, רו"ד%ראקרתמרת ע-

 נצ-ת מרת ע-'הריר

 ס-כ טקט קכנמ-י

 נתק14 ולא ולרלל לרודות חנוכד 'מ' שניתקף מהטעם
 רק ניסים ממעשר נרנץ שאין ולשמתד.למשחר
 ?'וףכשמיתר

 עס-
 חהילר מפררו וכזר נביא

 חנוכה שלהרפטרר

 מ-א ק' מ-בקטמ-י-קכי

 ולדלל לדורות שתיקע במר נוסףדרוש
 עפ-

 מר
 הנישאה שבחדלה כגזרם הוד מדה לפגוט היודםשרצו
 רפסת הכאוד תחילה לטפסר הכיל ררב"צילים

 יצתך מועק' ולרעבירם עה עה מלכוחכשעמדה

ע9-
 הנ-ל הדרך
 ט-א ק' ט.ב ט-אק'מ-ר-קכר

 רסבר רנילעפץ
 לרב(-

 בנשער ח-ל רקנר בסמר רק
 ואמרה ב"ק יצאר ררביעי ליום נישאח בתולרששנינו

 קמת' נסלתי אם ל' איבתי תשמחיאל

 ט-אק' קנומ-י

 קבעום ( כא )שכת בבריתא רתנא לשץביאור
 רודאר וכנוסת ורוראר בדלל טובים 'מיםועשאום
 ולרלל לרודות בריסוךאמרו

 ט-ג ט-אק קנזט-י

 דיר שרנס ולרלל לדורות שתיקנו במר כיאורעור
 ר קוי ז( כס (תרלים נאמר שעליו ררו-ר אודע-'
 רוד כנימ קב"ן אל"ף במלואו אש א-ש לרבותתוצב

 דל-ת י-ו ר-' כזרבמילואו

 ט-בק' קנהט-י

 ניסים שיש רגרול לשמך ברויאר שאומרים מרמעם
 וניסים ב-ר רף-ר ע"' רנעשים רטכע מןלמעלה

 כג'מ אל-די-ס רשם ע"' רנעשיס בטבערמלובקרם
 רטבע מן למעלר רנרות נס עשר זאת ושלמרוהרטבע

 רוא שרף"ח 1לה11דע ישראל לעם חיבתולרמאות
ראלקיט

 ט-כ ט-אקיא קלט-י

 הודאה בפסוקיפרושים
 קי"אבתהליפ

 ישרים בסוד לבב בכל ר אודד רללו-יד בפסוקמאור
 שכזמן חפצירס לכל רררשים ר מעשר נרוליםוערר

 טבעית ופעולר ניסיה מעולה כיחד 'שנם א וברגעא
 ומגדל וע" רפכים שוי רם רשכל שעפ-ילמרות
 'תכבודו
 ט-נ ט-א א ק ט-כקיא קלאמ-ר

 סי זר מאמר עיץ ר ורחום חוץ לנפלאותיו עשרזכר
פא
 טיכקיא קלכט-ר

 שוהן מה בריתו לעולם יזכור ליראיו נתןטרף
 דרש-ח לרעלות הכח הינו המר-ף את ריראיםביר רוו-

 כוהד טזנח(ל חמד השיפר עצמתה מחוךניצוצץ

וע-
 שפע השפע

 ט-א יכ טיכקק לגמיד

 ה"11 גהיס. נחלת להם לחת לימו דגיך סעשעכח
 במעשה כסו רחיקץ אל רחרו מן ניצוציןברעלותיו
 גחים נתלת לרם לחת עי-זכשעקרת
 ט-ב ט-אקרבמ"-קרר

 שזן פקוריו כל גרמנים ומשפט אסח יריוסעשף
 שככוב תדרם 1 ניפית והנרשה רסכע כדרךהמער

ותושש-ע
 טיכ טיב יכ ט-כיכמ-ר-קלר

 פי על מבאר ישר כאמת עשושם לעולם לערסמוכים
 ממרבק מקיפוח בכבה תו-ל שאבהו טה שץהפסוק
 חכסש ספעח ועמן מיטמא. אסמכתאקרא

 ט-כיכמ-י-יי

 שמו הירא קד= טיחי לשלם צוה לשנע שו"תפרות
 התנחמו כשעח שההמה הנס בשר לעפו שאלחפרוה
 כבל כרומה והאור הגס שיוליד בריחן לעולסצוד



פזיוטוטכר ח"ב הענינים,ינןבני
 שנד ככל הנוער כומן וכשהש הגס בשעת נוראשגר
 קדשפ אשר מכרנץע-כ

 ס" קע ס-נזבט-י-יה
 חוזלחו עושיהם לכל טוב שכל ר יראח חכמרראשיח
 יכץ אד , ר ירצח היא ההכמר כושראשיח לצךעומרח
 עשיך ייקא,  עושידן לכל מ"כ שכל הס רמצווחכי

 רמצהח על שמברכץ לער עוסית תרילחו ע-ככפועל
 של רמסולפת ביעתם ולא במצוחיו קדשעאשר

הפילוסופים
 ט-אקע קלחס-ד

 ,חהלים לישוער לי וחרי ענעעי כ' אודך בפסוקגץשר
קיח-גא(
 ט-בק'גט.ר-קלט

 ,תהלים תחנתי קולי ר ישמע כי ארבתי במסוקביאור
 כנסת אמרה ( קיח ,פלורס הגסקסרא(ימכאר

 כומן לסניך אהובד שי אימתי הקב-ר לסניישרחל
 תהנדס קול שומעשאתר
 ט-כקינט-ו-קם

 מבואר לנו ףאר רף-ר א-ל בז( קיח ,ההליסכפסוק
 ק-ו בס" רדברים שלפירחון
 ט-" נק קמאמ-ד
 שכחעכר כז( קיח ,תרלים לס ף4ר רייירא-ל

 וריתמים רחסר פטמן ריץ'ר א-ל רשמוהמאירים
 מקץ כפישת חתכה ימי קביעותועמן

 ט-אק.גס-ר-קסכ

 נס נעשר רקנקניט וכצוהר הפיוס בנופחביאור
לשומרם

ס-ר-19י
 ט-בקין

 עמית דרכים כרחמיך ואתר ד"ודאד כנוסחכיאור
 צרתם כעתלהם

 עפ-
 שלרעת רעוץ-ל שכתב מד

 ישראל של =כיס מעשים מעם ששו, הסס-אוגברה
 ביסוס רשאים שעשי מהרכה ח"ב הוא הזהבוסן

 ט-א קיד ט-אקינס-ר-קורר

 איו זכו לרם  עמדת רעבים נרחמיך ושתה לשקיקיות
 לפחס רקב-ר נכנס התפילה שע" הפילד, אלאימידר
 הדץמשורת

 ט-כ ט-אקור קמרס-י

 )סגילח בסררש חז-ל מאמר מסביר הנ-לצפ"
 ששר מי רחשמתאים חפילח אז שהיההאנטיכוס(
 חפלות י-ם שסמל קצע, רוא כמצפהלשבואל
 ההודאה כנוסח שמהמוים דפה כעיכול, יושללשדור-ת
 צרתם בעת לרם יסדה ררכים ברחמיםואחה

 ונכנסת חסילד אלא עמר-ר אץ לרם, עמרשהקב-ר
 הגס נעשה ולכן חסד ככח" הדץ סבסדתלפנים

 וארי סנחזעח שאיםכברים ע-
 סיא קיד ט-בקורפ-ר-קמו

 ח למנץ שרהקקו סר פפרש וכך ים' שמתהוקרצו
 ח כ-ל טכ-ל כב-ל לממתג שעיחנר היאשהכרכה וכמעי" בשפן שבאת רילינה לברכה רמזימים

 לכיכר שש שמוש נקנט עואותעה
 ט-אקיימ-י-קפו

 אכרה-ם הנר ראכוח מברכת ריתת שהכרכר רנ-ללפי
 נר-ה כניט יעק-ב.צח-ק
 ס-איד קם"ס-ו

 ולא ולדלל להודוח תמכר ימי שניחקנו מרטעם
 הנס הוקף על הורווה ב5וףם כמו  ולשמחהלמשהד

 ט-ב ט."1י קמםס-י

 על וכר כשעמדה רלשץ שיקטו מר ררודארכעסח
 הוא ישראל של שכחם גדר שעיקר ריקא, ישראלעמך
 רישרחלי שמם הגדל וכזד ומצוח רחוי"בעסק
 רחיצתקו2 חכסוח הלהעכיר ריכרד להשכיח יצוחדעים
 ט-א קס1 ט-ב קירס-ד-קנ

 חעכר שם לקריאח רטדם כררך טעםעוד
 ט-בקטוס-ן-קנא

 ררכים כרחמיך ואואל ההודאר כנוסח שאוסריםמר
 שולט מדר-ר הוריה בורז צרתם,היע בצת לרםעמרח

 פוגע חלילה ואז צר-ר גיס ררי-ן כסלףאלרי-ם
 השתרפך וכר ררכים ברחמיך אחרכנפשותע-כ

 בצדקה להרכוח שריחקנו וסתם למרר-ר,מרר-ו
 לסיד-ר מיה-ר להפך סגולרבחנוכר
 ט-כ ט-א קסו ט-כקסוס-ד-קנכ

 ביק1שכי 19יי ה'מניזר
 נם חדשים מגדים כל פתחיע ועל ייח דעורריראים
 ,ב-ר חז-ל .ר(,ודרו11 1 ,שה-ש לך צמחן רודיירעים
 זמן מבאר הגיל ועפ" יששכר לייה שףן על ר(יכ
 כל פתחעו ועל הפסוק רסנך ומפרש התשכרלירח
 רנראר וכפי ככסלו ריר ישומכר שלירח וגוסגדים
 שבגס ומה התורה עמוד הוא ודיא בו, כ-ר ביוםריה
 הדומו כשסך שנעשה החורה חיצה להצודהיד

 לירח וע" תצויד לחכמה רכוסות כמערד וכןלחכמה
 סגזיש כל פאזות על ההורד עננן שרואיששכר
 מצות ישנים כשמאלמה תנוכר נר מצותחרשים
 לרעפי אי מתפח לך צעהמ )ויעי( רודימזהר

 תעי לררות מקומר קנתה ריושנר כ' כצפקהחרשד
 בסצהת מסובב להעהרוצד
 סאו מ-א קסז ט"ב ט-אקטיטרד-ש

 ומנא ,לקיה רפרט-ל שכתב מה מבאר הנ-לעם"
 נמוסמר רוא יששכר (מא

 ט-בקטיס-ד-כ.

 הללו הגיסים מקץ,כ' בפרחח הנוכה ימי לקכיעחמעם
 רשעכא רחומש בסוד שהם רששכר לף עאנתקע
 מא-לר( ,בואשהז מצויט ארץ אח וחמש זוכפרשת

 ט*א קסז ט"בקסז ג8"ר

 כסלו כיר כיום הללו הניסים ימי שנקכשו מהאס
 כ-ר יום ובכל כ-ר רחדש טן שעכוז לאחרריקא
 כיהמיק שחרט מים ( ח ,כרכות ר"מ טבאריעות
 דלכה של 84ות ד' אלא כצולמו לדקכ-ר לואק

 הע הראשובש חסידות ( ל ,ברכות רמשנר וכןכלכר
 חז-ל מתפר ולהכץ ו% ומתפללים אחח שמהשורים
 סליגי כר, כר מהו שמקיפתך כרכר ושנויי ( עה)ב-ב
 תר בארעא אפיאי ותולן בדק.ע מלאכ' חוץכד
 מרכים חכפים תלפידי ( סד ,ברכות חז-ל דרשתוערן
 הת נצשר לסר מסביר הג-ל כל ועפ-י כצולםשלום
 שנעשה ררדיר העץ וייקאכב-ה

 ע-
 לר טס הכהנים

 שחוכר חוליות חדש כסלו העץ הנס, נעשהשעי
 התשא עץ היחודלנהום
 טיש ש-א קע 1,ב ס-אקסי8"ה-ר

 בכבה רפק רהע הנונא מאי הגמרא פירוש הנילי8"
 גרפן תשניא דזעוכה יטיככפלו
 ס-נקעס-ה-ר

 ה מהי י( ס )ההלש הפשק רמסת מפרש יצ-לעס"
 כ-ר כשיענדו הרעו בצרה, לעדנא משגב לד-ךמארב
 כנוהה" בסלו חדש מןיטיס

 לחורה מועט קמיצות
 לוי כגיסי חשישי בצי" לעהו-ה משגכ -ולעכורה

 ,פ,צ-ח השחז-ל שכתב מה דצ-ל עפ"מ11כ-ריד,פכר
 רחא1ס ו1ל מדוח יג נ-ת שחילקת לסין ס-ר(שי-ס
 י-א קיח ס-כקעס"-ו
 קלא- ,תהלים הטנה נס על החנבא שדמ"ע-הפיאר
 צפתך 'ז-יד( ,שם ישכפפק ישע ילכסן כהניהסי(

 יכולץ תפכה מצהר שכרארת 5תמז במשחמלא
 המהת ע" עקרות ופקידת 15חף חי כנצי רחמיםלשרר
 רחפים של מדוחיג

 סיב ס-אקיחט-ר-ז

 את הקביה שבדש טעם ( ז )ברכות בגמראבי"ד
 לאה שכאהד עד להקכ-ה שרידה אדם ידד לארעולם
 עס" לשולל, לחודרת נהגו הסנה שרמ'והודחו
 כאן תבשל לעיל שנכחדתהדבריט
 שיא קקז ס-כקיח.ס-ר-ח

 לאוד רכש סצנה שהנר שב-ר ייש ואושכר כשםרמו
 עתיד כי ל115להם. שכ-ר י-ש חודה ושהכצ*הזרה
 עוקצתך ,סוף עולצות ש" צויץ לכל להנשלרקב-ה
 סיב ט-א1חס"-ט

 המשת בסדתה אותקע מה שכיר, -ש תישכר בענץעוד
 היא זאת שפל" רמהיז-ן פן ומהדדץמדהוין
 שצ" בהיאדר ההץדור לס כיסרו וכר הנה-רהשלמת
 נלמד ומממר עולסת הש" להשלטת נזכרררירזד
 המצותגלכל

 ס-א קש קש טיכקיחס-רץ

 חצבה כיחה בבתה חכסיח א( פס ,פשלי כפרוקביאור
 התתקי כשלם4"כמת חכשא ד שתש שבעהעפודיה
 ויעם כולנה על הצולה השמוניח הניכמרהיא

 יקף שנקרא מה מקץישצם בפרועת חמנהלקביצה
 10ב ומעם חנמהג הד על הכמה כו שמסף זהכשמו
 -זאת ושוכה של הו1מימ יום ל9עא אכו191ולפנהג

המנה-
 השבהמת לוזכמה חמיה כותת עפך כ' להורוה

 זאדנ הנקראת ר4שדרהכמח
 ט-א קב ט-כ ט-אקשס-דץ-א

 כינר ץזץי מהשנס ומבני לג( "ב ,ישיא בפשקכיאור
 שחסד ומכני ישראל יששר מה לדצתלשחום
 טעה עדעי ריעדה עמור שחם בתמיושיסרס
 העיורך שקצור מרמדם מד ומבימם ידעיםלעותם,
 אח קיבלו כאחר כולם ישראל ועשה סד לדעתשער כוי מלכות עי-ר ההיד לגרוס עתש תקע-וושכשויה
 שקטלו מה השמן 14סו ועוד בדחיה. בתקע-וההיה
 י[ אחא בשמן קינה חשי הדלקה שפעויהנשיט

מלסמדר
 ס-א קכ ס-ב ס-אקכפ-ר-כ.
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 על ( קכא )ט-ר הפביארעפ"

 הפפסי
 לה לעשות עת

 וכשלכוה מבנוססים, תסים הללו שכעתיםהגם
 ברברה ההיה כאשר כמו אובה גדולה דברהמקכלח
 רוד כיח קוץ בהרמת לעטו קוץ ירים השי-חכאשר
 מגילה ולטקרא דרוכה לנר ח-ח שממפלץ מהוטעם
 לצורם כער קזעי יששכר ומבט כפשק זה אתומרמז
ומ

 מיג ס-אקנמק-ע

 עפ" שעד חצ' ההדלקה זטן שעצור יל טעםשוד
הפוכאלעיל

 ס-כקכמ-ה-קי

 בפסוק ומרמז שעד חצי ההדלקה זמן כשקמרהסגרו
 הרלקה שבעטו ומה וגר בינה יהדי יששכרומכם

 הארץ-ל דבזץ עפ"כמקוצה
 סיב ס-א קומו ס-כקנמ-ד-ט

 חקנה ע4ו וגר כעה טזע' ההמכר ומבני בפסוקעוד
 מרדרים לשק חריק הדדלקה ימן שעהחצי

 ס-כקנאמ-ר-מז

 הנאשים כהב-ם רמאטר

 לחכמה רמרמז רוקא כ-ג ע" הנס שנעשר מרטעם
 חכמות ולדנביר התויד חכמת לבטל רצושדהוים
 הישוקה והקזהחיצונית

 ע-
 לחנטה. השרמז כ-ג

 ס-כ ס-אקנאמ-ו-א

 רצו שהיתים כ-נ ע-י הנס שנצווה מד נוסףמעם
 התורה חכמחלבטל

 ע-
 מחיש זודמא שפסילו

 חי-ז תחילה לספסר שתבעל כגזרם ישראלכמצולח
 כח החגברוח ולהראות רחומה. חכ6ח כח ח"ויוכחש
 ומצווד יתכמה ררמח כ-נ ע" הנס נצשררמזרה
 יקח בכתותה אופר ע( כא)יקיא
 ס-א קומו סיכקכאמ-רב.

 יצו שהיתש כ-נ ע" הגס ותעשה מה שסףטעט
 רנמשאה. הכתולר על הגדדה וע" ריע71 חכמתלמטל
 אחיי ףחמשכו 1.זוהמא חכמתם ממח  להמשיךחשבו
 והוא בחכמה ררמוז כ-ג ע" רפס נעשה עיטחכ0וץ
 חף כבתהלה אשהמצתה
 ס-אקנאמ-רב

 יתו כ-ג של בתוחמו חואי שמץ פך  שמצאו מהסעם
 פכי יל חותמו להניח מעב1דחו דה אין כי גסכצצמו
 החודה לחכמת לרמזשמן
 ס-כקנאמ-ו-ד

 מלכים להמלטך הדור חכמי  עצמם אח שסמכו מהסעם
 כמגהץ שהאירו כזכות ההם בימים הכוציםמן

 ישראל הביע עיכ רמשיה. בנס ישראל לכלובצדקתן
 ור נקרא הילוכד כי שעה לפי מלוכה יאתר להטאשר
ישראל
 ט-א קנב סיכקנאמ-רר

 ההוא כעת ררור חכמי איע  שסמכו מד יל טעםעוד
 הקב-ה מראר כוה ושריקא לכהנים רמלוכדליחן

 לפנה רודלחביבות
 ס-אק=מ-רו

 ומד מזח ל-1 וענץ כהוים ע" רנס תיעשה מהטעם
 ולהלל להודות האלד רימוםשגיחנו
 סיכקנבמ-וה

 לרכות מקום מראה במנויד הנס שנעשה מהסים
 לכאן משרלררוש
 ס-אקכגמיס-א

 רנצחק על לדורות במנחם- הנס שנעשה מדסעם
 אור מדארח היד אשר הנסי כהאור נסתישר
 לאור ח-נוך להראותם לעמו רשי-ח הפליא אשרהגנח

 כל עצתו לשמווע"כ רשי-ח יגלד אשרדוויי
הנוים
 ס-כ ט-אקכנ כמ-ס

 מלכוח לומר הודאה חצסרך לא למר לדברטעם
 ביץ בדו-ר. שדיא רוראד שכברכת הכרכותכבאעך
 חיקק ריהשלא

 ע-
 מקפיד אעו ריי-ח כביכול רוד

 שמים מלכוח מונייץ אעןאם
 סיכ ס-א קכג ס-כקכגמ-ס-נ

 התום שהיה ומד בפך רוקא רנס שנעשר מהטעם
 חיצתיח החכמות וביטול כ-נ שלכתוחמו
 ס-א קכד ס-א-כקכנמ-א

 ימל-ך כגיס שפ-ך נפ-ך הנס שתקוה 6ה טעםט(-
 לחק4מתאים רמלוכר ליחן רחכמים עצמם סרגושע-ז
 שנסיך לסילמצליה הסלופה תחזור ואח-כ שצה,לסי

 על קר-ן מספר רוספח בנ"ר רנס נעשה ע-כבקר-ן
 כב-א משיח יל להווית נ-ר הוא פ-ךמספר
 סיכ ס-אקודמ-כ

 דוקא תחום ושריה בפך הנס שנעשר מר סעםשוד
 קובסלו דגעלם הדבר על לע להורות כ-נ, שלכחוחמו
 כ.נ של רחוחם ע" פ-ך( )ניט ס-מ של כוחוכשמים
 א-ל כשם חתוםשהוא
 כ ס-אקנדמינ

 דיק ך אוח פך קומו אשר כל'  שנמצא מר סעםעוד
 אשר רש-ף רוא פך הגה ח-ק כגימ והואפשוסר
 של בחוחם תחומים רמר אבל יעלמא המזיקיןהמה
 לא דתויד וע-י חורנה כגימ רם ואז ל א שםכ-נ
 מצוד הנר ע" יעה הארץ מלאה כי כאחיהו ולאידעו
 דמדקץ מן הצימרת אור לתורדררמוז

 סיגקנדמ-י

 להורות כ-ף, אורווח בפ-ך דנם שנעשד 6ר טעםשוד
 מרליקץ למה ומבחר כח-ר לרשלים רמצני זמןשבא
 רראשקכ-ום
 סיכקכדמ-ר

 כגיד .ראי-ק בך בפ-ך תם שנעווה מר טעםעוד
 ומן המח אור מן רארה קצת דהוא לה1ד1חשעי-ר,
 מלכות ד84לטה אתר לע יאיר אשר משיח שלשרז
שעי-ר
 טיב ס-אקכדמי1

 מה רראשק דרום של התופלא ה3ס שהיר מרטעם
 כ-נ. של בשותפו חחום שהיד ומר ריקא. סךשפצחו
 ד' נ סימנים " במאמר לכאן לררוש מקוםומראר

 ט-אקון אסי-א

 הדאווץ,לרודוח כיום להם מטלר רדלקר מצוחשעיקר
 נ-ח מצוח חלף בר אשר לרעך אשר של כ-ף אוחעל

 הכמתח שבכל ראחרתהרמצוד
 ס-אקכד כמי-א

 להם שנזדמן מה הראשץ כיום היה הנסששיקר
 למנח-ד לחכמד הרומז סרור שמן הראשינהלעבירר
 של היינים  שנמחקו לכשרם בכיי לסלכוה.הרומזת
 ההורד אור ע"המלכוח
 סג ס-אקנר נמי-א

 רגנת אור בר נעז אשר התורה לבסל יצושריונים
 כיום להם האיר יון. מלכות כח דשי-ח שכיפלוע-י
 המח אור שבד לתומד הרמהה במעידההוא

 ס-כקנרמףא-י

 ולהלל לרורוח רר(ושץ כיום שקבעו מרטעם
 ואיר מאלף פחוחר אעד מעלר של שכרבדכרדלקר
 נרוח. ל-1 שתקש ומר ראי כלא רסכעי דפךנתכחל

 ס-א קיר ס-כקנרמהא-י

 ריר ראז רחנוכה, ייומא ספיקא חיולו שלא 6הסעם
 ובחיכר בגווך גנח סופך על מרמז הס' ואוח ישים.ס
 רגנת דשר מן מעט והחסשסוח וראיד נלריש
 ס-אקנד 1מי-א

 שחקה רראשץ ים ויארח נרוח ל-1 שתקם מררמז
 הסירה, שהאירה הישועהבצח

 סיגקבךמי-א-ז

 השמשים היש שרפים ל-1 ממעל עומדיםשרפים
 ליו ממעל  עומדת רנרוה, את ברם ומדליקץשכגרפץ
 נרוה ל-1 מן למעלד אוחם-יעמייו
 ס-כקנרמי-א-ח

 ורדותה יו"ר רראשון ביום גם שקמצו מהסעם
 חרץ בסוכנת כמו יסים ח התודה מן ספוניםשדהמת
 כב-ה הרוחץ היטקריעת
 ס-בקנרמחא-ט

 יזאה חמ"ד של השסעי העם שיקרא 6רטעם
 דשוכה-

 ש1 שיאור החיאינה לגאולה והרגל ח-ןך חנוכדשימי
 לעשהאל. המקודת רהיטך הוא וא-ח כשרעעה.הגמז

 נשמרה. אוחיוה לאנש-ר דדייך בחרש 'ד'דושדחעוך
 נשןהשהןחח-ש
 ס-כ שיא קבו4מ,מ"כ-א

 דחף עפץ טקץ, בסדר תמיד חעכה ימי קביעתסעם
 יצוק-ל מדדיסשוב טרוצ-ה רופקוצל ו~-ה-ק)סחתצק
 ט-ב ס-א קכולהג-א

 דיקט. מקץ בסדר המיד חתכה ימי לקביצה טעםשוד
 נ עא השכינה  לרשעות יוסף רשתדלות כהרפכואר
אאס ח מ* ום  ק  א א  ע  ש ד 9  

 היא ה= יעפ-
 ס"ט= וכקו9פיגע
 4ח בפז ועתה יי קעת *תם מיםטפר
תקא

 ס='4ימ-רגז



פסיששנר ח"ב הענעים,%גןבני

 יח י ףי -9
4 ח ש

 כאפשרי 1"1: שאלמלא הראשותם שכתבו למהחם

עפ-
 חק כשכת הצשידי צום שיצא החדשים קכ,%ת

 אתחלהא 9י רעשניי וצום דיות שבה'ת"ר
דסה,מותא

 ס-א-כק"ומי"ץא

 ודיא היזה דוד שתורש רפורענות רו:חלת סיכתכיאור
 סיכה פסל ע-ז רתתיל שמרום דן, לשבסמיוהס
 יח( בשיפטיס)כמרכא

 סיאקכז כ5י-י

 רבריול עק פגם לתקן שסנולהן רשונבי-ם 'ס'מימן
 ומבאר ( ריחודש-לר )שער רארעיל בשםכטיכא
 תשחד אליך ר רשרש% פ-ר-כאז )איכההפסוק

ר א ץש פ ק שמ *9 בא"8מ *   

א "ר ריי מש "טמת מ  9 ש  * 
%  =ת תאדיר נדי *ק וישא
%  דיר % מוץ* * עירמ

 וח-
ש ר מ מ ל 9

 ס-א-כ קכחקכזסי-י-נ

ש ש ח י

 רי-ר תא החודש1יץ
 ס-אקנחישא

 דל' בו וצר וגז צ אוח רסליך ( )פ-ר-ם יציררכספר
 וץ~ וןא "שראל נ9ל ,ף תאאר כשנר תשבטג,ולסם

ץ=9לחב%ט ח א % א ץ ת  =9 =ר 
 1'ד אברדם עכר שאליעזר סם-ד-ינ( )ב-רהסררש
 לאתיים הכו מחורת ומשן-חיה
 ס-א-כקכחט-"-ב.

 ליצחק אשר ושכאח אליעזר שלסים%
 עפ-

 דל' מזל
 חודה זו הפיט אלהמשמש
 ט.כקכחס.א-ב.

 כעשתי א-נ( )רכו-ם רפ"קק מבאר הנ-ל ררפףםצפ-'
 את כשר סשה הואיל וגר לחודש באחר לחודשצנור
 הבאתרחוהה
 ס-כק)(י רס-א

 דלר 021 וע סמוי "ףש נ-'פ( )שסות כפסוקבבאוד
 הוא שדאיש קווו הכץ שמזה הצאן, את רפק ל%ילה

 רל' שמתץ ישראלמכני
 ס-אקבס רס-א

 נלנל פצסש ח כמם במילואודל'
 ס-אקנסס-א-ו

 לנשלה 9סן ד"א ןיאות

 ס-כקנס זמ-"

 רשמן-דת שבחלקו אשר לשבט סיאנס י"אהודש
 להכמררמפונל

 סיבקנס חס-א

 לחיליות ר"ה כ' -האסר
 לצילן ר-ר כוסן וביר שפא' רבית בפלוגתאכסיר
 ( ב)ר-ד

 טיטקנספ-ב-א

 סאבוו99 הקבלה על לרמו לאקר ר-ר רלשקמזניק
וכר ומהורוי כשר יפר אהרוג על כשכס כס-ולהתפלל
 ס-א קנס ס-כקבסס-כ-כ.

 וסשס כשבס סיו ענץ לרבין כדשיו ס9םמראה
 בגיס איל-ן יחיד כלשק רחנא אנזר למה מעםנכין

 שלים נתודא ארג"חף-ר
 סיאקנסס-ב-נ

 באחד כ' בכ.ף שמאי ביר ברברי אפרז הלשקמדיק
 רבכורווג סנטרא שרם שמאי בזח כרצף רואכשבס
 יחסד מסטרא שרם ב-ר רצף רוא כווכס-ו
 ס-כ ס-אקנססיב-ר

 אדר חו"ששמא15רי

 רד-ו רוא רתורשיירוף
 ס-אקבס א אס

 רדף בו וצר וכו ק אוח רמליך )פ-ה( קףררבספר
 רנסים תרשף רם תיסז ואדר כשנר וארדבעולם
 ט"ב ט-אשט במ-א

 ה באות נרסוס שמים דסלכוח רזורר עפ-'ביאור
 ר ואוח בארד מולכת ק ואות ק כאותוהסס-א
 חתר כך כניסן שסים מלכות שנתחרד וכשםבויסן
 ארר דישדש לרתנבר רסס-אסלכהז
 ס-א קל ס-כקכסט-א-נ

 דחחילו ובצדד אכרכיא-ל שסו ארר תודש שלסלאך
 מלוכותי נסתויםנסים

 בטבע
 ס-אקל רס-א

 נטייבו פר מס' אאהד שכשלד פליאד רסררשכיאור
  שנעשו מפנ' לר ורשיבו כליה ישראל שלשתאירם
 ור-ש סיךישראל
 כ ס-אקלס-א-ר

 יצעצע רסן יתקים רע ו04,0 הגבורוה סודסנצפ-ך
 רושיים ורמזרו רוסיים לעורר רי אשוווחפלת
 רגכורזחתסהקו
 ס-כ4 1מץ

 חזרם על רוסדם כב( נ )איכר חסת לא מ רחסד
 הגכורוה ורמ"חהחסדים

 ק-כקל זטיט

 למעלר ממן כחודש לישראל רשי-ח שעשה רנסיםע-'
 השי-ת הנהגה רצולם לכל שעלה רסכעסררך

 צר ההשנוא- שק נתאמה לא הסכעית כשנדגרמשא-כ
 רושו הד רסכע כררך שריד אדר בחורש כיסשיישד

 כהן 'סע נכסיו קרתקיסו ררוצר ( סו ,כיצדתז-י
 בסחור והריצות רשתדלות של צנין שבכל ריעאדר
 כדשנר שהכל ולחלות לרתחיקיו
 רא 4 ס-כ4 חס-א

 איברי בכהעת הם שהחדורים הארע-ל כבמזכיפכואר
 ולכן היים חוש ששיא הקיטם שז הוא ואדדהראש,

 כעיר הנס נצאוה שע" ואסויר עריכי היואליםגד
 רוים לחדש ר(מכנים הגושסים כורם ש8םנקרא
 ס=4ט-א-ט
 ולכן אדהיר, כחס-א כיכ נפגם לא שייח שחוששחר
 הריח ,ש,9 פצולם כו נאמר כ-ב שיתגלהבמשיח

 ןתה=(מ= ובה=ןהממףימתתר
% ד 9 מן עצ נמץק  ( = )מסת חצם 

 לאא מטסקש=תק*ו"תףומח=א

מאשמא9ש"
ט"-

 ס-דב 4א ס=4

 אק ( כ1 לי אמק1ש ) חעםחןח-אמאיודן
 ל=9ו מ קמ בחד באחיד שלוםח"יס

 מטר וסר מ9ף מ שמס שק מ* * אץרם
 שמ בשז ועע*ה ך"ח לה=ם

 הקודש שנקל ב' -מחטר

 כטף ר,כ-ה לפר סשה אמי ( י שע "ממאן
 המובא עפץ ומשא בכי א-ל ישראל קרןחוזם

 רוא רפנים שר רסס-ס נ הב )פון-חסרוסיו-ל
 הדעה כלזיבת עץ נעושה חד ושראל הפלוחהמעלר
 הצדקה וכיכוב חכמים כתלמידי משרשל

 ס-א-כ קיאקיאס-ב-ר-א

 לרקת-ר מוקה אסר תקוא-נ( )ויטומא במדישביאור
 ששו כשם ודך ח4" אל מן ,עי טתנחחמ
 להם ושק מתשער

 ש-
 ב% כך ,"שן ו9ע ,חלש

ו מקוו אים פר לפס שקיץ מחרשד' מ ו ש  
 "ל ,%מ= "יש" לי חע"י ייק יקףשם

 כ"מ של רתח נ"" תא תטש: ווו ששממץ
 ו4 ומש רשש לה=ח זלם שסר ==מחל

"  4מ%ץץ9"ט=-ץק

 תש%י%%)חחל, אאתרבא"מ
ק יתדעאקשם1ע*מ%אכ ק ש  

 שי , חלמיהף9 ה רם=סממש-

-
ל ט ת ש מ ו  9 ק   קש 1מד=% קעו 

שחד מ  דצ-ל המדרש ומבאר שניאץ כחש פדהפממיח מ9י רי" כאי יאי ד=ע 
 אח  ומקשר דש4 פרשית ליוק ה שת"ד לסדכהסכר

 רמליהו חצי ער לכפתר אחשהזש שאמר לסהזה
 שמ1 מלכוח כהעה שגריד רצד שלא לךינוק
 כמס-נ עכודד כא' ר-נושליסר

 ע-
 בתעת משר

 לרתקשר שנר ככל באוראל מהעויד זד שענץהיעת
 חד שלימה שגךס סלטות עיי חץ4:ל יוצושברתיקות
 בחודש כי אדר כחודש הזאת רפרשה לקו-אחהסעס
 מאשכר קרה-ח מחדש הירח-ם וקבלו קימורזה

 נפשבמסאית
 ס-א-כ ינ4בטיב-ר-נ

 שלכל נ( תשא ,חגחופא רנ-ל בסריגי נוסףכפ"ר
 ה41ך כח וכשנתבטל לסעלר שרים לרום ישהאוסהע

 סמא-כ למסד ראומה תעת נפסק לסצלד ראומהשל
 ית-ש בוזו שכינת רק שר לרם אין עסי ישראלחלק
 כב-כול רשכער גלות ענץ חד בו-י ראש רגקראהוא

 המיץ הד השננתז כק בגלתכם באראל עםהתסלוד
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 שומר עתך כאילו הגלוח זמן בכל כי למשךהקב-ר
 הגדרות ופובסלץ רא9ע אתתזקף

 טיא-כ קלךפלגס"ת-דוד

 ה-ר( פ-א שקלים )ירושלמי תזיל מאמרביאור
 רקב-ר שהרטרו ער שקלים כנוצות משהשואקשד
 אץ ( ח )חעמח רגם לפי ומבאר אש שלמסבצ
 מנץ כל כי ודמעם המנף. רון על שירדהבזיכה
 משא-כ רברבה ופתע גכודד כה" צמצום הואומפקר
 בו הש הדעת סוד שדוא נהור עפ" פקד אשרהמנץ
 סוד רוא נפ19 כופר איש ליזע רשקל ומפתיחברכה
 הנפשסדיק

 טיא-ב קלדקלימ-כ-ד-ר

 הקב-ר לפס ריר הרוע גלף ( ע )מהילר רגמ'ביאור
 הקדים ע-כ ישראל על שקלען לשקול רסןשעתיד
 היד שלא אז כי ואם בארר ישראל שקליהקב-ר
 זד כל עם כפועל שקלים מצוח דיה ולאהמקדש
 פר' באדר קורץ שישראל מה ורזכירד האמיררסזשב
 לישזער ריו ודן רמקי9 כבית שוקלים כאילושקלים
 ררחסש מרזת י-ג בהתצהעזה המן שקלילבטל

 ע-ב פעמים י-ג שמספרם ואטהר מרדכיהגואלים ע-
 -ג- כודוא רנכי,ע נרמז הה חתקליו למנץהסולר
 גואלים כ' חוטר יצא שממט לתחמץ עמד שרמזע-ב
 השקלים זכרון גלותעו. כימי שנה ככל וכןהניל
 ר' לועי לערץ לנצנץ רמה רזהבחורש
 ס-א-כ קלדקלךסהךד-ו

 שכל דידוע לפי רכירור סוד בצנץ באריכותביאור
 ודעכתם הסמאות קליפות מג רם ראדאריםרצועים
 מקליפת רם רישראלי בארס רברסףח תפשהסותרים

 ייבול אסוד כדבר ניצוץ 'ש לפעסיס כי ומסביר,ענד
לדתכרר

 ע-
 ראסח-ד החחיכר שתפול מזמץ והשי-ח

 עיד מקליפת הרע בחלק לריפך וכן והתבטלכריחר
 אחת כה יארע לרחעלות יכרל שאץ ניצוץ כרכשיש

 ולפי-ז ישראל ממנד יאכל שלא כד' יחתמרטריסות
 וסשץ רנישואץ זמן כהקנת ( ב )ככתובת הגסשכאר
 השקל מחצית טץ הד רחמיקף כעס אלתורנשואי
 ולהיים לברר שמגה הבידור סוד הזעו לרשיימר
 רכיבחלק

 ט"-ב ישימ-כ-ד-ז

 ולא תאם מצוה לער"ח חשב ( 1 )ברכות רגמבישר
 כימי אס כן  עשבה כאילו רכחוב עלץ מעלרעשאר
 ח פרווה קריאתה וע-י ל11קול לכן אפשר שאיהגלוח
 נפשיתימ על לכפר שקלע כאילו ר לפינחשב

 כ ט-אקל,מ-כ-ר-ח

 חטא לחיקץ בא רשקליס שענץ קבלה עפ-יביאור
 רכש משד ע-י מנשד הד דדצת בצץ שחטאארר-ר
 פר בקריאת 9עה וככל הדעח משד 19שמהוצ-ר

 נקרא ודוא משה מבחינת רדעת החעוררוה יששקלים
 ראשוקיפח

 ס-א קלח ס-בקלו ד-טמ-כ ב"-

 שדיר דטעוח ויזין כמצוות, הסחלכ9יצר-ד
 רעגלבחסא לבנ-

 ט-א קלח ט-א-כקלחמ-כ

 אגדע תכעיס קתי וכל עריא( )חרלים בפשקביאור
 ס-אקלחמ-כ-א

 סור שדוא יסף מכירת חטא על שקלים רמצוחביאור
 יוסף בגיסם רף-ר שמוח 1 זו בפ "ש ע-כהבסיח
 ט-א-בקלחמ-כ-'כ

 דברי לסי וגו יהנו זר ל-יג( )שניח כפשקכיאור
 יחשב לכד שקלים פרחח שקויאח מלוכלץהרה-ק
 "ע-מי בלשץ נתאמר מה הועם יחקכלו לנחתרלהם
 טיבקלח עמ-ב

 פירות לפי בנ" ראש אח תשא כי כפסוקכיאור
 למספין שף שאץ כנ" חושכן שמעורגםרחרגום
 ט-אקלטמ-ב-ד

 לנשרץ ישראל לכוי ורץ ל-מז( )שמוח בפסוקביאור
 רבדיו לפרש כמפלחו הארם שצריך בזורר רמובאלסי

לסוכר
 ט-בקלסמ-כ-סז

 )פס-ר בפנדקחאביאור
 פ-

 ראש תשא כי ( חשא-א
 אח תושמץ כציור פעמים כמר רבע ילמדנוכנ".

 רסיסן ובסוף כשנר פרקים כהשלשה שע כךהלשכר
 ביאויים לפי שקלים כפרח זה כסרחם ריחה ומהשם

 חידות בלא מדית ואץ כאן ושוע לשל9נכתבז
 ס-ב שט ט-בקיטמ-מת

 נטל מאיד א-ר =( סף )סוף הג-ל בפסיקתאביאור
 שביבר וכך יחם זה לו ואמר א9 של מטבעהקב"ה

 בסטכע ברבר בו ראש ע-י שנוצר נעגלשדכעיסודו
 וספירר פסח העץ כפרר לרם ידיה אששל

 ב ט-א ק0 ט-בק0מ-ב-יט

 על  העוכר כלמאי ( נר חשא )פר' חיצי כזררביאור
 רמאדי'ר פקודיעל יעכי 10ק הוא דא אלאהפקודים

 תקדשת' רשם מצ"ח על שעבר למי חיקץ מכארוגו
 בפרם יערן תא-ח ז-ר גי הו-ך בו-יכתו-ך
 ט-בקםמ-כ-נ

 "*ניני ג -מחטר
 עטלק ומדרת זכורפר'

 ישראל אמרו )פס-ר( רר-א בפרקי במובאביאור
 לקדשו ישיבת עם אח זכור אומר אחר כחובלמשר
 רוי לך עשר אשר אח זכורוכא-א

 להם אמר זנו
 לרשמיר זכור הה רשבת ולקדש לשמור זכורזד

 שהוא עמלק מלחמת משץ ומכמר  יחלן זרעמאכר
 וכבגולד יור, בכל עליע המהקוסם רסס-אמדעת
 להתחזק רקדושה. כדעת זכירתיע ע" מזרלהנצל
 הנחפז יום כזכירת וכן עמלק מעשר עלירתגכר
 שכת קדו9ח כח לע יהוסף רקדושה הדעת סםשדוא

 ורחמים טובים חסרים לעלרשפים
 ס-א-כ קמכקרא ד-אמיג

 עולז ח11ר את זכור )9מ-ר( דד-א בפרקי כמובאכיאור
 )סףר( בשנעאל-א וכנאמר ונף למלך משל עמלקלך

 משץ ומבאר בטלאים שפקדם רעם אח שאולהדומע
 לדחתך הציקר וק האמתה בצמק יחקירדאיסור

 סדשובהג כקבלה לנו כירחיה שהיא בקבלהראמתר
 במדהת שרשר ס-כ( הווים )שד ריטב-ץ  שכחסובפי
 זעם. ביים בכודס המירו באמתה שרחוקייםספרר
 ריכלה מצד אסתר להם שהיהב דעת וקליחעשים
 רנכנן רשם אח קרשוכלבד

 ב א טיא קסםקרבמ"ג-ריב

 לך עשד אשר זמד )חרא-ד( חגחומא במרכשביאור
 שחו שיק  עמלק וכך אח אתחר מחר כיעמלק
 של כוץ תריו כך עשיתם אם ברם זרירץ רווזכירזח
 הרעת הוא עמלק קלשה ש19ץ ומבאר ובואב,-רם
 הס-א מהדצת חיצתעח וחכמה כתבות אמועחהיע

 החוסר להגני עליע המוטל את נעשהוכששו
 ממלק, לך שור אשר העכור לקרושה רדעחירנכיר
 זכר אפתר סחר בי רקים רקב-ר לע יצזורממילא
עמלק
 ט-א-ב קפדקוס: י-םס-נ

 ושש רדא עמלק יבא סכ-רא( )שמו"ר במדרשביאור
 ולא שלשד לא )אעב-ג-כו(דכהיכ

 שקמח-

 תזחו ולא
 מלך פרעה ועל מלכית הד על סרכוז שזד רוגזשכא
 מלכויזח בי' הגלות בץ ד9"בוח להבק וצריךמצז-ם
 זד אח ומנאר עמלק ולביאה פרעהלגירת

 עפ-
 כסד

 לא מיתוא ר ושדץ יץ כיח מיתות ר כצנץהקדסוח
 כלול עמלק ששודנו מ9אע רר-מ-צ דברי ולפ'בויו
 ומסביר יץ כיח מיועת ר על הממדחס סיטדץמר

 ובושם גלוח ריה מצרים גלוח כי דג-ל לכלששיכוח
 כ49ם הפגם לתקן נווו גלויות ושדר' גלויות. רר'לכל

 זרעו ערמתה ער שלם ה ואץ אוחזות. ר שלהנכבד
  עסלקשל

 ב ס קמנלוזרמ-י-ד-ר

 כתכתי לחרמים, אסתר שלחה ( ז )מגילה הגמ'כיאור
 צמלק מדיח צנץ להוסיף היחה שכוחשה וכולדורות
 כפ אחר נסחבו יכבר פעמים רג על בספר ר'פעם
 וכזה )פטיו( כשמואל-א ודג חנא כי בפ ובשלח
 כוום רנרמרן קליפוח הר כח שיתבטל סציאוחעיר
 כהלכות ודמהוץ שואלץ לב.( )מגילר ועמןעמלק
 ים שלש-ש לפוגו קוהםהפסח
 ט-א-ב קמחקמו דירמ-1

 לך עשה אשר אח זכור כה-ה( )דברים בפסוקביאור
 הע בסצריס כי וטכאר ממצדים בצאתכם כדרךעמלק
 רדעת, גלוח בכחעתכנץ

 ו9-
 כגא שו עמלק מעשר

 ( פח )שכת הגמ ומכאר השיות גלוח ככחעתבצוה-ר
 הדוד אעפ-כ כגעית. הר עליהן כפה מ-חכשעת
 הוא רסכ"לה עוץ כי ומכאר אחשורוש בימיקכלור
 רומץ היו ממצרים ישראל וכצאת הדצת למיסףרמז
 בפר ולכן להכריתו צריך דון כל שעל שסולרבקטן
 צון ואשדו ש-דכי לינה תן מאז אכל ררעלידן
 ותפלה ובחשוכה המקוד קנטור שוד שמם,חתק-ס
 אויד היתה שליהטתם למצב כרע הדעת במימיוטהרה

 חפעד ובנגש שימד כו-גת שק'7להו הודדע
 ס-א-כ קמחקמחמץ-ד-ו

 עם ףלחם ומוש יבא ט-ח(  )שטוח בפסוקביאור
 לכל בזה אותע מלמדח שההינד ברבידים.ישראל
 שנסמך והמעם ומצות כשודד ק-ם לדפיך רארסינבא
 הגכוהוח כח להמתיק פגעים של לשי נהגםףהי
 ס"אק8ממ-נ-ז

 וק ומא בפה 9יזטי שמלק. מעשה לוכור רחייםנשץ
 הוא כלב תווכח לא ההיוכ מקיא-כ כשנר אחתפעם
 יםבכל

 ט-ח-כקרסמ-נ-ח

 רקב-ה. ל"מ חסדאל אמדו )פי"כ-ע( בפסיקותיכיאור
 כיד הו~כ-ר, איל וכו' מעמלק וכורים הע לעאמרח
 כאילו צליכם אם מעלה צמלק פף קורץ שאחםכזמן

 ש8ו5חע
 ט-אק0ס ימ"ג
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 חו-ל זה על ודרשו בכפירים, וגו מלחם עמלקחנא
 רשיכוח מהחורד ייירם שרפו על ( קו)סנהדרץ
 כוהלעמלק
 שיאקמטס-נ"א

 הנחשלים כל בך רזנב י( )תצא חנחופא מדרשכיאור
 מנם שע" וכר חורקן מילוח חוחך עמלקשדיר

 עמלק קליפח ריא זכו-כ קליפת ושנוטחרברבי
 ס-בקמסמ-נ-יב

 ממנק מיוח לג שיחשכק עמלק מתיח במצתתכיאור
 שיצור נתבטל שיי-ז ובמעשר כדבור במחשכדחף-ג
 מר וטעם דסס-א נרי-ע חג-ח חב-ד רטט-אקומה

 בטחו4כה זו כמצודסעצ2אינו
 ס-ח קו ט-בקמס ינמ-ג

 אר-ל לכרכר צדיק זכר )פי-ב"א( בפסיקתאכיאור
 הרקוע ואח לטיבר מזכירו לצדיק מזכיךכשארקב-ר
 שדצדיק כמו כי הענק ומבאר וכר עמלק וזרליער
 כקבר דובבות שסחוהץו חר-ז בעוד-ז חלמה-םשר1יח
 אצל כן בעוד-כ ככר בודתצ גם שכר לוושסיפק
 שרעמידו וכלמהים הרעים פעולתידם כלהרקדנים
 לשנשם סגיהם אחרי שאמיר ליעץ הם כעוד-זכהיתש

 מסרח ביאת ער לישראל שיודע המאורעות וכלע-ז
 כי עד ואנחר ינק לו יחוסף כון חלק לעמלק'ש

 אחד ה יהיה הרוא וכיום רשמיט מתחת שמויסחר
 אחדושמו
 ס"א 9אק2 זמ"ג

 רקב-ד שאמר ( ב סימן ,פי-ב בפסיקתאכיאור
 ומבואר זגרתוה שחיט מעכירים שתרע לכם מצודאם לבנ-

 הגרגר הורגות כזרתי העולם חת נשריגשדקר-ח
 טכצית ודנרגר עולם באי לכל רניגרחניסית
 שרגל ולרוויע ליןע רתורד רסוד מכנ-אשנסתרח
 ושייקוה הישח כגלוח ריו ושבמצרים עליונרברשגחר
 רוקב-ד ויפריעבאסתר

 ע-
 חח-ע ובס-ת רנטיט

 עמלק מעורה זכירה וע" כידז רסבע הנדנת שנםלדם
 רסס-א יעה עמלק פחיה נעשר קרה בכלוהקריאר
 שהיד מצרים של לשעבודם חסרים חיו לאווכחס
 הדעתגלוח
 ס-ח קנז ס-בקוא =ס-נ

 ובו חנחומא ר' פחח כך זכור ( ג סי )סי-כבפסיקתא
 ענין וגו דבק אין כפרד כסוס ההע אל ס( לב)בנזלים
 אורר כל את כמתהך זכרך כעל קותהיה בקמץזכור
נושד
 ט-א קום ס-בקוא טזס-נ

 רבי בי חנחימא ר' 816ק וכור ד'( ס" )פי-ככפסיקתא
 אכוהץ עהן מכר קט-יד( )תהדק הכחיב שאפרזהו
 תיבת שדיש שנריר וצץ חטאת אל אמו וחטאה דאל
 9ט תיש תרז "י% על 9תדטט"מ חי דמ*ף" חי "ף יש =שה ש *טתדת

חתטש 4 טחה%"  ש ק שש  % אדח י ס   4ף % פכח אק ר"ו עין י עשה 

 ניראל על דטח י4חירעעצש חפזתי רטיה טים עתק =ח"ת
 ס-כ ט-א ו4כ ס-כקגכ ש-2 נ.

 הפורום יקר ד' -מאמר

 הכנוגדים סכל הזה החג שם קריאה גשדשר לרהניאוי
 ע-ש פורים המושד שם קראו וכאן הנס, ע-ששנקראים

 ה"נ המן כי ומצואר לישרחל להרע הטן 9פ*טו*
 והוא רדזמז מעז לאכול שפיהר הקרמתי מהנחשכוחו
 וע-ז אהשורוש של מסעודהו ועזראל שיאכלוגרם

 לאוד הפור הפיל שריק ר1ס הקרים זדקביהנתחיבו
 יאש ההוטס כת" הוא אדר הפרש כידו ועלרוכו
 הגואלים ב וע-י אדר-ר כאסא נפנם שלאהריח
 רריח לחוש שזר בשמים ע-ש הגקראיס ואסתרמרדכי
 לעד קימים משיאל הצורר רצרנתבטל
 ס-א-ב קניקנב חסיר

 פורים הצויד קריאת ע-ש נוסףכיאור
 עפ-

 המכונן
 אחר זה ימיט ג בראשות במעשה נאסרו ברכותשג
 כרכה ד כעם לארם 1 יום לדגים ברבר ר עםזה

 המבורך האדם עיקר את למשמיד רצה חומןלשכות
 קם על הגורל שנפל השי-ה פעל ו1ד ישראלה"נו
 ג ובנכוח רריא כנאר בשנת דאקלע באדיי-ג

 רמבודכים ישראל ושבח דגים מזל ארררמכורכים
 פרעה מהשבחנתחסלה
 ק2ג טיבק4גמ-ד-ב

 )שיר רשרש-ז בסידור ר1מובא עפ" להזיל נוסףכיאור
 גורל כ' הגורל עפץ ביוד-כ רקרבן בטעםהפורים(

 ישראל ארבת ולהזכיי לעורר ובחירה טעם מכ4רוא
 פעל תה מהסקסדגים להצילם רגתים כשאעםאפי

 איחער ועי-ז פור לדפיל המן בלב שהעלדרשי-ח
 הפור דהנה טעם מכלי ריצק לדזכרח לעילאעובדא
 ריש,וער ויסוד הנס שורשרוא

 כ ט-א 9י ט-בקנו נמ-י

 אדר חודש על רפור שנפל בקודש רכיע' טעםעוד
 ושדאל על לכפר שבאים רשקליס על  משנרעיםשבו
 נלוחס כעתגם
 ס-א קור ט-בקיר דמ-ד

 בא רגורל כי כניל, פורים רשם לקריאת חמיקו'טעם
 ממח מקלוח תולי ולכן בחסדים הגבורותלרששם
 ממתיקים שעי-ו וצרקר גמ"ח לאביתיםוסתנוח
 בחסדיםהנכורוח

 ס-אקור יס-י

 פורים פ-ב( )אוח לפ' דבש בספר מרחיד-אמביא
 רוא פורים בר-ח נדמו חר טובים ריסים כלכולל
 חויד מוץ 'ור-כ ר-ר וסוכותפסח

 ס-ב9י 1מ-י

 )שנילן דגם ומבאי הפודים 'ש לקריאת נוסףסעם
 1"קו(חחתאתליימף,מם

ץ ע ק מי *וחש* ע"מ4 %  מאך 
סמדק ש ב*או מ רק  ה "חש  צ  
 ו"ף% ומשפט חן עלעו אק וא-כ מרחפלרשסורם

ע-
 ,דעת טעם כלא קפץא רפרל

 ס-א ס-בקם9ר זמ-י

 'הר רנימ-ס כל אם נרכ(  11נ1-מ ש-ל מאמרכחתר
 המוחם 'מ' מש".כ ,ע-ל המדם %ר כבטלשנחים קי ועמם כל מ מאחרם לאא דפח-ם 'מיבסלם
 כשל לדם ע"ד,א

 ג-

 זח% קמחה הט%לדד נץמי וק
שלעטלק
 כ ס-אקעמ-דח

ק קח ח  % %  % א *א 9ה  %  
 ו( חששש

 שף"
 =ק מר ו ישח,

% למת=אסק ל ס  יג ה מט פח 
 =%שת חתים מקחתשא ש-

 חץ 4" ט"

 ש"פשט פקי תרא9ווך=א חחים פ%מ=
 א*% ל%חתייא

 מזז9אי

 דיש סי %חם הסר =מש רא ל %י%ם
 נק =% ודע 6לשטס
 כ סע י ס"9סדק

ה א ,שש ו -מאי  
א ל ח

 מחח חק פק פסחסתחהמה=ס"
ש שא א   
א ים"ת

ם - " ם י
 ט=9 כמץ
קתים 9  טש  ו4ס מק *תל ק טא תם 

=ת9=%לירמרט"ימ
 ס-אקטי נמ-ר

 מ,- כבסוכר נתבאר תרגום לשק שרוא הפורקןועל
 ס.אקםס-ד-ד

 ביאור הגבורותועל
 עפ-

)מ"ר-ר( לעיל ס1כוזכ מר
 ודנכורוח רכונים רמחקת כענק בכאןוננפל

החסדים ע-
 ט"א*כק2ז רס-ד

 לעיל שנתבאר מד עפ" ביאור החשוצותתל
 לישוער עזרד כק רחילוק ( מ-ד-ה כסלום-י-כב )תקי-

 העולם הוצרך אחת פעם ( כה )הענית הגםומתאר
 קודם השחר כציות הגשמים לדם ירדולגשמים
 בנס וכן יקר(% טרם להם באר שהישוער וגרחפלחם
 לסכר קורט ררפואר לדם דכין שהקר-חדפוסים
 לצל שנכתבו מברים ומענק ותרש רכגחןבמעשר
 9קך היד שעי-ז הפור ע-ש דשמט ימי קריאתנטעם

 כאן ונכפלוףשוער
 ס-א קדח ס-אקמסיר-ו

 אופר כל את ידע וש-דכ' א( ד )אסוזר רכחוב עלביאור
 לבו ייד תבק נעשה אשר כל אח עק מרדכיהנד ורוקי גדולה ועקה יזעק השץד כויך יצא וגו'נעשד
 אכל פעולוה, ה6ץל מאה פוצנה שהישופןכטוח

 ודבק גהולר כצרה חרירם מאראל את ראראעפי-כ
 חרו לשמים יפר שרקול צעקתם לשמוע חפזשדש-י
 זעקר הצעק העיר כתוך מצא כן על רצבוראשבחא
 ואושו מרדפי של לששחץהם רמז ונעמס ומרהגדולה
 דו-ל הפשקעפ"
 ס-ב ס-חין זס-ד

 רשיי מירעם, ,בכמתן המטשר צפי הנפלאהנוצל שפויש פ-לס, לפי  ורכש החי"א נתרמצור
 חמלזגויש לנקוש והיזורן ,אןפלא"ם למאת סוףהיתה מטד מלשלו שרוס פחץאמתודגפ
בסבה סיבקחמיר-ס

 ס"ש יס ס-ב9"פ,ז-ח



יעטץטכך ח"ב הענינים,תוכן321יצב
 גורסע יש מצוה למלתסה שמכהנה רמלתמותתל
 לעכר ביודפת וביאחץ רנתמות.על

 ס-אקנסמ-ד-ס

 מ-ר-ת לעיל נתבאר ההם בימים לאבוהעושעשית

 ס-בקנסמ-ד-י

 מלכףות ר ננד ררוראה כנוסח רלשתות ששדבענק
 ומגוג 11ג ומלתמת מצריםתלות
 ס-בקנס יאמיד

 שכל מ-ר-י בתנוכר כמבואר מ-ב ר-ת 5ידכ'בימי
 נעשיםהנסים

 ע-
 מ-ב שם

 ט-בקנס יבמ-ד

 מאז כי מרדכי רזה רגיל שם כקייאתהסבר
 רק קיט העולם נשאר ומלכות כרתר כהרישנתכסלו

 רתורד עמודעל
 וע-

 היד מרדכ' בד שעסק רתורד
 תעשו במ-ר שנרמז עמלק טימא אשר אתמסדר
 כשמו נרמז עתד דרו-רושראל
 ב ס-א שם ס-בקנס '1מ-ד

 מידכ. שמו לקריאת נשדמעט
 עפ-

 בק שיש ההנדל
 דבר רוע רתסר מרת כי חסר רב למרת רתסדמרת

 בחסר כשנותן הוא תסר ורב לישאל רלכ עלרעולר
 רב כגימ מרדכ' היה ושמו רלב על עלד שלאדבר
 ודוא לישאל לב על עלר שלא בדבר לרתחסדחסד
 תסר רב מרת לעורר מפתתריד
 ב ס-א קם ס-אקנס 'דס-ר

 עפ-' ימעי איש מרדכי שמו בקייאח נוסרמעם
 אלא נופל עמלק ראק נמירי פצ"ט.ב( וב"יהמדוש
 רחל של כסד כניכיד
 ס-בקס סומ-ד

 ק-כ כנגר שעות ק-כ בדן ימים ר רמגילר קייאתזמני
 ובפונים רתורד לקבל סיני ברר משרע-ר שדירימים
 במעי כבר שקבלו מרקיטו
 ס-אקסמ-ז-א

 שרפו לבעבור רמגילר קריאת שעות לק-כ סעםעוד
 נישבר 'מים( בק-כ משד ,שקכלר רתורד מןידייט
 לאוד שיצא בזמן מתרת קבלוד ום ר ודןעמלק
 אסתרטפילת
 ס-אקסמ-ו-ב

 ואסתר ישתתור ולא יכרע לא ומרדכי בפסוקביאור
ג-ב(
 ס-אקס נס-ו

 של התענית כרעע רסבר ימים שלשת וגו על'וצומו
 וג התטר מרת לעוור שעות ע-ב ברן יש כי ימיםג

 רףו-ת ל-ו רטימים
 ואסחר מרדכי סני

 ס-בק0מ-רי

 דעתנים עדעי לתכמיס רמלך ףאמר בפסוקכיאור
 כסף ככר אלפים ועשרת בפסוק ביאור א-'ג(,אסתר
 אדם עלים בקום ( יא ,בהילר רגם וביאור ג-ס(,שס
 סדי ומלכות לזהב מבתר ככל מלכות כי מלך%א
 זמן יח-עים ריו רעיתים ויודעי לכסף מכתרופרס

 לאסתר לספר מרדכי שצוה מה תה רמלכועתשלימת
 רבסף פרשתאת

 ס-א-נ קמא ס-אק0מ-רד

 ומשתתףם כורעים הטלך עבד' וכל הפסוקיםביאור
 הוא אשר לרם רגיר כי וגר יכרע לא ומרדכילהמן
 רנסהר עולם מבתעת מרדכי נשמת שורש כ'יהחץ

 מקמיר רוא שיקום וחלילר מקטיה למיקסוצייכיט
 בירואסטרא
 ב ס-א קסא ס-אקסאס-דו

 רידויים כל את כנוס לך אסחר ותאמר בפסוקיםביאור
 ףעכר כרת. שלא רמלך אל אבא ובכן 111 עליוצומו
 ריוח סו( 1- אסתר צוחר אשר ככל מעשסרדכי
 לרהענוח שאסוד פסת של ראשק כע-ס תלוהצום
 דק כרת שלא וזר רסרר ליל של רמצות לבטלובפרס

 רידזד
 ע-

 ונעבור ולכן שעה רוראת בבחינה נבואה
 אעתר עליו צותה אשר ככל התג מצות עלתידכי

נכואר ע-
 ס-א קסכ ס-בקסאמ-וק

 שבע בוש וער מרחץ רמולך אתשורוש בימיףדי
 המספר על רענק את ומבאר מדער ומארועשייס

 בי זצלר-ר מברדיטשוב ררד-ק דברי עפ.'רזר
 שכאר ובזר עילאה תקצבך על מורד רזדהמספר
 ודודת יושב ריד עקיבא ר פגז-ג( ,ב-ררמררש
 אסתר ראחד מר אמר לעוררן ביקש שאנמנם,והצבור
 טהר בת אסתר חבא אלא מיינונך קב-ז עלשתמלוך

 מדעות קכ-ז על ותמלוך שער קכ.ז שדיתך שרדשל
 נרעדו איש מנות משלות למצוותוטעם
 ס-א קסנ ס-א-ב קטבקרבמ-רח

 רעת לרעביר וגו ותדבר אסחר ותוסר בפסוקביאור
 יק ראגבי נזכר מר מפני ת-ג( ,אסחר ראגגיהמן
 רבקשד כמעט רחיד"א חקירת עפ-' תליתולאתר
הנ-ל
 כ ס-אקסנס-רם

 לקייאת ס-ו יום מיוחד זמן למוקפץ תקנו למררסבר
 כבוד לחח שרזו שכחב רר-ן וברבי'רמג'לר

 אז תורבדשדיתר לאר-
 ס"א קסג ס*נקסגמ"רי

 ראין משום רסעם '( ס ,שס ירם את שלתו לאובבזר
 נסים ממעשרנרניס
 טנאקפגמ-ריס

 מרדנ' רכיי היעמרו לראות להטן ףגידו בפסוקביאור
 רמובא לפי ג-ר(, ,שט יהודי רוא אשר לרט רגירכ'

 ויץ: מרדכי בי ררם-ז, כשט לההיד-א,ככסא-דור(
 יעקב שדשתתוד וצל עשי גלגול ודמן יעקבגלגול
 זד לתקן מרדכי רמזרךלעשו

 ע-
 זע ולא קם 9לא

 המןמסני
 ס-בק5גס-ריב

 ושגימע יסעי איש נקרא סרדכי כי הנ-ל בפסביאור
 לעשו רשתחוד לא שכסואבי

 ס-אקרימ-ו.נ

 תר מרדכי רידויים מזרע אט לו שאמרו רפטוקכישור
 ו-יג( ,שם לפניו תפול נפול בי לו תוכללא

 ס-אקסימ-רנן

 לפי ידויי רוא אשר לרט רגיד כי הנ"ל בפסוקביאור
 להשואתיות רצה לא מרדכי כ' אלקבץ, סדר-,4יכיי
 לצלם שכשתתוו כנ" על לכפר עק-ר עבטוימסור
 נכוברנצרגיסי
 ס-אקסד סומ-ו

 עמך, ברצת ר זכרני קו-ר( ,שורטט המדרשביאור
 רישזער כשתעשה רבה-ע דודאמר

 ע-
 זכרנ' מרדכ'

 לפחים כשסדיי רקליר קלסר בפיוס כ' ומעורר,ובו
 תינוקת ריתר מר ומבאר רוד צמת את ברכת עלדילג
 ומלכוהו רוד כסא כי סורים של כנס לרזכירורוד
 עמלק במחיתחלף

 ס-כקסימ-רטז

 תפול נטול כ' וגו לו ףאמרו בפסוק נוסףביאור
 ו-'ג( ,אסחרלפניו

 מ"ב ס-אקפדממיסו-ב

 טיש דודנן - ז'מאמר

 נצרותיה וא'! ישעה עד-פ ן 'ג ,מקילר כגמראביאור
 744 ושמואל ירודי מאכל שדאכילד אמר רבלטוב
קילע

 רחמו-
 רב לרעת ושכאר זרעתיס אסך עחנן ור

 ממאיס דברים לאכול שלא דקר-ת שדזד'רנוגומר
 להתימנן האיט רכל לכל רלב את מסמסמששרם
 כלבו רשי-ח רעלר יהתי ובר במושכלותבדעתו
 לרגכיר ידותי מאכל ולראכילר לטוב אסתר אתלשנות
 מרדכי ככוונת לרטז יש הה דקדושה רעתאצלר
 שוים אח לדע-ת הנעבט בית חצר לפנ' מהלךשדיר
אסחר
 ס-ב ס-אקסי אס-ז

 רחזייי קרל' שמואל רעת רגיל בפלוגתאמבאר
 קדל' אטור את לראכיל אחשזרוש כלב נתןשדקר-ת
 הפצר תדר ידיד אשר רנרצר ענק על לרודותרתזירי
 ביד המן כיח והחן לסו לםחכל ע19 סזוצעמלק
ן א

 ס-ב ס-אי4-מ-רב

 זרעתים שדאכילה יהל ר' רעת רגיל בפלוגהאמנהר
 והת זרעת"ם שאכלו כמדיד מישאל תעיא דעואלכרע

 וק הטלך, בדיכל לעטן בת בדם ודיה רוד-קסטלגים
 שיוד כגדרך סכרתם למרו  ויכולם ומסבירבאסתר
 עוץ לכפר בכדי רחויט מירהנגר

 ס-בקמרמ-דב

 ש נופל ודמן - תר הטמר על ב רמסורדביאור
 וכך ישראל משהזק אז המסר על נתיכשדמן הטס" על ףשכ ישראל יתחזק - ואידךהמסר

 חיא קנה סיבקסי ימ-ז

 מלמר רדד כתחזית ףתיצבו ( פת ,שבת רגמביאור
 לאודיהא רכש מודעא מכאן כגיגית. הר עלידסשכפר
 וקבלו קיני שני אחשורוש כינר קיכלור הדדאעפי-כ
 ימי ער ואזורה על שעכרו על נענשו לטהושכאר

 כיט' דוקא לסת וכן מודעא להם היר הלאאתשורז9,
 נסע הרכה להם היה הלא קיכלוהו, הידאתעירוש
 הזד הזמןבמשך
 ס-א-כנסרס-ו-ד

 יטל הר-ח בשם א-ג( לפי ,רבוא מרהיד-אמביא
 ושךהס סיסרא גלגול ודם, יעל גלטל דיתדשאסתר
 ישראל את להצילנאוונו
 ס-אק4ס-ו-ז

 כא- ,בראשיה כסטוק אביע אבוק-ש אצל רגיל עלרמז
 שבע בבאר סיעתא( וכגיסי 4ש-ל שסעלג(
 ס-בקפו חמ-ז



אריי א

 ורמן תוה נלנול ריתר שאסתר רגיל כשם עורמביא
 לעולם מיתר ורכיא לחוד שפיתה רנתש מכה'נתריר
 ישיאל את להכשיל אתשורוש כמשתה עצהו ריתרוכן

 מיתה עלידם לרביא אסורותבמאכלות
 ט-כקטו טס-ז

 יעקב נלנול ריר מררכ' רתיר-א רכרי עם-'מבאר
 תוש נפנס לא ארר-ר וכתט"א ארר-ר נלנולויעקב
 מר נקרא ריר ונם למרדכי מתוק ריר ררית ע.כררית
 לבשמים 'סר שרקול וכו ועקר והעק ע-כררור

 רטעם לתוש חור את הנחש שסיתר לרמן מרורטעם
 ט-א קסו ט-ב קסוס-ז

 דרכים ברחמיך ואתר כדודאר שאומיים מרענין
 תולים אינם כאויכירם כנקמר לראות שזכולמרות
 מיד-ר בתגבורת רקכזכוהם
 ט-ב ט-אקסו אס-ד

 ח' -מאמר

 שנתבאר מר לפ אתר לאיש מנות כ למשלותרטעם
 ת מ-ולעיל
 ט-אקסו אס-ח

צגיעטעטכנר ח"ב הענינים,תוכן
 לס' לאביונים ומחגות מנות כשרות תקנו למרטעם
 כאן ונכפל מ-ז-ר לעיל שנתבארמד
 ב ט-א קסזקסו כס-ח

 ושמחה משתה ט' -מאמר

 רמלכוקים לשנות ריא וערר ישראל למנרנטעמים
כפויים
 ט-אקסז אס.ט

 רנס לזכרון כפורים רמלכושים לשנות שנרגז מרטעם
 שנתלבשו ואסתר מרדכי עם הש-י שרתנוססורפלא

 כנ-ע הצדיקים שלובשין מר רותנים יקרכמלבושי
 ב ט-א קסז ט-כקסז בס.ט

 דרחחים י' -מאמר
 פרהלפר'

 ב( יט ,כמדבר לאמר ר צוה אשר דתורר חוקתזאת
 ררי מתוקר רואת רמצור נאמרר למר לרכיןמרראר

 לפי ונם רמקוכלים כאוצי' טעמים יש זו כמצורנס
 ומבאר רדרסק משר ר מסי טעם רש-' מביאהמשט
 ,שער רלכבות רתובת כעל דכד' עס-' רעניןאת

 מוברחים שיירם ובחירר ןריריצה  פ-תן אעכודח

 רץ שניהם מציאות בשכל להשיג ות-א ההורהעפ-י
 לח למה תשחל )גאם בשנצים אמן אמתתלהאמע

 שאילו לגו( בנאמת כי זה תנץ בשכלנו הש-יהוריי
 אע כרזיך על אלא ליו. מודוע ריר לשובתינו זרהיר

 להחמץ רץ הודיעה לא  ולפיכך לטוסתנו רזההמושכל
כור

 עפ-
 שחר הוא ך רקרמה ועפ-י החצרה אמונם

 וטז ימל צע על לכפר באה שריח ארומר פרךענץ
 קל וצרן  דעכה-ג לנו שתקנו הוירף וגומת ועבששכר

 שחמר מה סו-ח( )נ(-אסרת רפרופה ומבארותומר
 ביאי משק ובן עתידי  הנלך ואנכי לי תתז מהאבררם
  לכל מוסר יסוד רוא רתרקר שאותה אליעזררוא

היערר
 טיס קע ס"איכקסז אמא

 לקחת מותר אם ברין ס'-ר-א( ,סם-ר רססיקתאביאור
 אלסטר כב' בק מחלוקת כזר שיש מהנף ארומרפרר

 ולהתסיס העכירות על חשבים שרגוים מפניוהחכמים
 כאריכות ראוייתא כסלסולא הענק ומבאר ישראלאת

 חן חכם פיורכרי

ס-
 קעא ט-ב ט-אקע ב


